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ATARIAk ez du 
bere gain hartzen
aldizkarian 
adierazitako 
esanen eta iritzien 
erantzukizunik.

D uela egun batzuk Pedro Sanchezek Nazio Ba-
tuen Batzar Orokorrean eman du hitzaldia.
Kasualitatez, hain zuzen ere, Auzitegi Gore-
nak Francoren gorpuzkiak Erorien Haranetik
ateratzeko Gobernuaren erabakia berresten
zuela iragarri zuen egun berean. 

Bere hitzaldi horretan Sanchezek esan omen zuen, gutxi
gorabehera, erabaki horrekin «zirkulu demokratikoa eta gure
historiaren kapitulu iluna ixten direla» eta «Espainiako demo-
kraziaren garaipen handia dela».

Egun horietan ere, Ameriketako Estatu Batuetan bertan,
telebista kate batean esan du Errepublikak defendatutako
eskubideak eta askatasunak Konstituzioan eta Felipe VIak
ordezkatzen duen monarkian berreskuratu
eta gauzatu direla.

Sanchezen hitzetan dena eginda dagoela
dirudi: Errepublika, Borboien monarkian
berpiztua eta 1936ko matxinadaren eta dikta-
duraren ondorioak konponduta. garbituta.
Baina argi dago ez dela horrela, inolaz ere.
Asko dago egiteko, baina berak ez omen du
horrela ikusten.

Francoren gorpuzkiak bere biktima asko-
rekin batera lurperatuta egon diren tokitik
ateratzea justua da eta aspaldian egin beha-
rrekoa. Baina ez da nahikoa. 

Badakit zerbait egin dela, baina gutxiegi,
beranduegi eta, gainera, muina heldu gabe.  

Guztiz derrigorrezkoa eta atzeraezina da erabat zilegi izan
zen II Errepublika aldarrikatzea, oraindik ez zaigulako utzi

horretaz ezer erabakitzen eta monarkiak – ez honek ezta beste
batek ere ez, baina honek gutxiago bere jatorria ezagututa –
nekez sustatuko dituelako Errepublikaren benetako balioak.

Derrigorrezkoa da baita ere 2007ko Memoria Historikoaren
Legeari buruzko hausnarketa sakona egitea, bere jatorrizko
eta gero ezarritako mugak eta zailtasunak aztertzea justizia-
ren aurkako oztopo guztiak gaindituz. Adibidez, Legeak ez
ditu automatikoki deuseztatzen auzitegi frankistek emanda-
ko zigor-epaiak, horretarako segurtasun juridikoa argudiatuz,
nahiz eta Alemanian 1998an eta Suitzan 2003an onartu ziren
Legeak zentzu horretan.

Ezinbestekoa da era berean kontuan izatea 1977ko Amnistia
Legeak eragotzi duela, orain arte, diktaduran hainbat aginta-

rik, funtzionariok eta ordena publiko-agentek
egindako horren delitu larriak ikertzea eta
epaitzea. Hau bereziki da azpimarratzekoa,
delitu horietako gehienak ezin direlako amnis-
tiatu edota preskribatutzat eman, Nazioarteko
Zuzenbidearen arabera.

Nahitaezkoa da gogoratzea azken urteo-
tan, 2009tik gutxienez, Nazio Batuen hain-
bat erakundetatik eskatu zaiola Espainiari
Amnistiaren Legea indargabetzea edo,
behintzat, aldatzea, delitu horiek epaituak
ahal izateko eta Estatuak bere gain hartutako
nazioarteko betebeharrak bete ahal izateko.
Estatua entzungor egin bada ere.

Azkenik, ez da ahaztu behar PSOE eta Sanchez bera dire-
la, neurri handi batean, errudunenak. Beraien esku egon da
memoria eta justizia, baina injustiziaren alde egin dute. Ho-
rrela da: 2011tik hona, hiru aldiz gutxienez, PSOEk galarazi
egin du Amnistia Legearen aldaketa, horretarako hainbat
parlamentuko taldek aurkeztutako ekimenei uko eginez, az-
kena 2019ko uztailean gertatu delarik. Eta hau guztia, Dipu-
tatuen kongresuan gertatu da, Sanchez ahanzkorraren boto-
aren bitartez. 

GARBIÑE BIURRUN
MANCISIDOR

EPAILEA 

Franco, Sanchez eta 
memoria motza

Francoren gorpuzkinak bere biktima
askorekin batera lurperatuta egon diren
tokitik ateratzea justua da eta aspaldian

egin beharrekoa. Baina ez da nahikoa.

Azaleko irudia: 
Oihana Iguaran

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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Udazkeneko kultur agendan
egonkortzera dator Kantik

Itzea Urkizu Arsuaga

U rtean hiruzpalau egunez, Tolosa
koru musikaren munduko erdi-

gune bilakatzen da, abesbatza lehiake-
taren karietara. Honezkero mende er-
diko arrastoa du nazioarteko hitzor-
duak, eta herrian ahots musika
errotzeko zubi ere izan da egitasmoa;
horren erakusle da, besteak beste, Ho-
deiertz abesbatzaren jarduna. Bada,
abesbatza musika herriko kultur agen-
dan egonkortzeko gogoz, Hodeiertzek
hirugarrenez antolatu du Kantik ahots
musika zikloa, eta bihar izango da le-
hen emanaldia. 

Aurreko bi zikloetako kontzertuak
ikasturtean barrena sakabanatu zituz-
ten, eta aurten ziklo izaera hori nabar-
mendu nahi izan du Hodeiertzek,
Juanlu Jauregi abesbatzako lehenda-
kariak aurkezpenean azaldu zuenez:
«Hamabi egunean hiru emanaldiz go-
zatzeko aukera izango dute zaleek».

Hodeiertz abesbatzak
hirugarrenez antolatu du 
ahots musika zikloa, eta bihar
izango da lehen kontzertua

Abesbatzek sustatzen dituzten ba-
loreak ere hizpide izan zituen Jaure-
gik, Tolosan koru musikak duen inda-
rra azaldu nahian: «Balore onak akti-
batzen ditu, abesbatzen munduan
edozein arraza eta erlijiotako jendea
aritzen baikara. Horrez gain, talde
lana, kooperazioa, elkartasuna, gaita-
sun sozialak eta enpatia lantzeko uni-
bertso bat ere badira abesbatzak». 

Hain justu dohain horien hariari ti-
raka lortu dute aurtengo Kantik anto-
latzea. Hodeiertzek ziklorako jasotzen
zituen hiru diru laguntzetatik bakarra
baino ez du jaso aurten, eta Kantik ez
antolatzear izan zirela aitortu zuen
Jauregik aurkezpenean: «Ordea, atse-
kabetu beharrean aurrera egitea era-
baki genuen, eta jende zoragarria izan
dugu inguruan, laguntza eskainiz». 

Bi ‘Requiem’ eta 
kantu herrikoiak
Egitarauko lehen hitzorduan ahots
gazteak izango dira protagonista, Ho-
dei abesbatzaren eskutik. David Azur-
zaren zuzendaritzapean, Gabriel Fau-
ré konpositorearen Requiem-a eskai-
niko dute, eta elkartasun kontzertua

izango da, gainera. Santa Klara ko-
mentuko baselizan izango da emanal-
dia, bihar, 20:15etik aurrera, 5 euroren
truke.

David Azurzak arrazoi bikoitza
zuen Kantik zikloaren aurkezpenean
izateko, Gipuzkoako Abesbatza Fede-
razioaren babesa eskainiz, eta Hodei
gazte abesbatzaren emanaldiaz aritze-

ko bertaratu baitzen. Horrela, Fauré-
ren obraren «interpretazio oso bere-
zia» eskainiko dutela iragarri zuen:
«Ganbera interpretazioa izango da,
biolinaz, biolontxeloaz eta akordeoiaz
lagunduta».

Aipatzekoa da, musikaren historian
heriotza era positiboan interpretatu
duen lehen Requiema dela Gabriel
Fauré-k 1888an idatzitakoa: «Horrega-

Patxi San Sebastian, Naiara Mintegia, Enrique Azurza, Juanlu Jauregi, Xabier Balerdi eta David Azurza, Kantik zikloaren aurkezpenean. I. URKIZU

TOLOSA
KULTURA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urriaren 4a

Fauré-ren ‘Requiem’ izango da
lehen kontzertuaren
erdigunea; heriotzari
positiboki begiratzen dion
historiako lehen ‘Requiem’a

Talde tolosarrez gain,
Mallorcako eta Bartzelonako
bi talde ariko dira, zikloko 
bi kontzertutan
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TOLOSA
KULTURA

tik da hain goxoa», azpimarratu zuen
David Azurzak. Ikuspuntu berezi horri
fokua jartze aldera, gainera, emanal-
dian heriotzarekin loturiko Xabier Li-
zardiren eta Joxean Artzeren zenbait
poema txertatu dituzte, eta baita Feli-
pe Gorritiren obra bat ere. 
Bigarren Requiem-a urriaren 12ak

hartuko du Kantik zikloan, eta, kasu
horretan, Hodeiertz abesbatza ariko
da, Arimaz orkestrarekin eta Mallorca-
ko Academia 1830 abesbatzarekin ba-
tera. 
Lehenago ere trukea egindakoak

dira bi abesbatzak, eta Requiem eza-
gun bat interpretatzeko batu da Ari-
maz, elkarlanera: «John Rutterren Re-
quiem-a eskainiko dugu; oso arrakas-
tatsua da, Requiem-en best seller-a,
nolabait. Oso melodikoa da, goxoa,
baina, aldi berean, baditu itzalgune
dramatikoak». 
Horrela, Enrique Azurza Hodeier-

tzeko zuzendariak Fauré-ren Re-
quiem-ari eginiko keinu garbitzat
ikusten du Rutterrena: «Omenaldi
moduko bat da, eta oso modu antzeko-
an lantzen ditu argiaren eta bakearen
ideiak, esaterako. Gozamen hutsa da
obra hau». Hilaren 12an, 20:15etik au-
rrera, San Frantzisko elizan eskainiko
dute obra, 10 euroren truke; sarrera
murriztua 5 euroan jarriko dute salgai. 
Azkenik, zikloko belaunaldi gaztee-

nek itxiko dute 2019ko Kantik. Ukitu
tolosarra Laskorain ikastolako abesba-
tzak jarriko du, eta haiekin ariko da
Bartzelonako Begues institutuko
abesbatza ere. Naiara Mintegia Lasko-
rain abesbatzako zuzendariak azaldu
zuenez, duela zortzi urte inguru eza-
gutu zuten talde kataluniarra, eta or-
duz geroztik hiru truke egin dituzte:
«Kantik-en berri izan aurretik, urrian

III. KANTIK ZIKLOA
URRIAREN 5A, LARUNBATA
20:15.Gabriel Fauré-ren Requiem,
Hodei abesbatzaren eskutik, Santa
Klaran. Sarrera 5 euro.
URRIAREN 12A, LARUNBATA
20:15. John Rutterren Requiem,
Hodeiertz abesbatzaren, Academia
1830 abesbatzaren eta Arimaz
orkestraren eskutik, San Franztisko
elizan. Sarrera: 10 euro eta 5 euro. 
URRIAREN 18A, OSTIRALA
19:30.Laskorain abesbatzaren eta
Begues institutuko abesbatzaren
emanaldia, doan, Sakramentinoen
elizan. Sarrera doan. 

hona etortzekoak ziren, eta, Hodeier-
tzek gonbidapena egin zigunean, au-
kera bikaina iruditu zitzaigun. Egia
esan, oso pozik gaude horrelako egi-
tasmo batean parte hartzeko aukera-
gatik». 
Besteak beste, han-hemengo kantu

herrikoiekin osatu dute errepertorioa,
eta askotariko erritmo eta generoak
eskainiko dituzte. Emanaldia urriaren
18an izango da, 19:30etik aurrera, Sa-
kramentinoetako elizan, eta sarrera
doakoa izango da. 
Aspaldidanik abesbatza zaleak di-

ren entzuleak erakartzearekin batera,
Kantik zikloak afizionatu berriak sor-
tzea du jomugan, eta baita jarduera
korala sustatzea ere. Horrela, Enrique
Azurzak garrantzi berezia eman zion
haur eta gaztetxoenganainoko trans-
misioa lantzeari, eta musika koralaren
bueltako topikoak apurtzeari: «Abes-
batza ez da ezer aspergarria». Ildo be-
retik, Xabier Balerdi zinegotziak herri-
tarrak gonbidatu nahi izan zituen
abesbatzen mundura gerturatzera. 

Tio Teronen
semeak,
Sormenetik
egitasmoan

Urteko bigarren saioa izango du
Galtzaundiren proiektuak, 
eta 11:00etan hasiko da, 
bihar, Zerkausi azpian

I. Urkizu

Kulturgintzaren ardatzean dantza
egin ohi du Galtzaundi euskara

taldeak antolatutako Sormenetik egi-
tasmoak. Larunbat goizak eta Zerkau-
si azpiko ontziralekua uztartu, eta el-
karrizketa gune bat sortzen dute,
hainbat diziplina ukituz. Bada, bihar
izango da urteko bigarren saioa, eta
euskal dantza izango da protagonista,
Tio Teronen Semeak dantza taldeko
kideekin. 
11:00etatik aurrera, euskal dantza-

ren transmisioa eta berritzea izango
dituzte hizpide, Oihana Iguaran elka-
rrizketatzaileak gidatuta eta, hizketal-
di amaieran, beren emanaldi zatitxo
batez gozatzeko aukera izango dute
bertaratuek.

IRATI URDALLETA
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06 Berezia izatea nabarmenduz

Irati Saizar Artola

Tolosako 18 dendek ‘Ni singular
naiz’ kanpainarekin bat egin

dute, bertako merkataritza sustatzeko
asmoz. Kanpainak urriaren 13ra arte
iraungo du, eta bitartean, denda ba-
koitzak aukeratuko duen produktu
bat denda barnean nabarmenduta ja-
rriko du, ondoren zozkatu dezaten.
Atzo eguerdian egin zuten kanpaina-
ren aurkezpena, Tolosan.    
Guztira, Gipuzkoako 135 denda in-

guruk hartu dute parte, eta horietatik
18 dira Tolosakoak: Koxka apaindegia,
Kimetz, Skunfunk, Lirain lurrindegia,
Aralart, Benefit parafarmazia, Bruni-
la, Saberri lurrindegia, La Ratita Pre-
sumida, Ibañez Gozona pasteleria,
Anddare, BáB, Arkupe, Altuna haraki-
nak, Corner, Gu Ki makrobiotika, Beo-
tibar elektrodomestikoak eta Bazar
Amiano.  
Gipuzkoako merkataritza bereiz-

Abian da ‘Ni Singular Naiz’
kanpaina, tokiko merkatarien
diferentziazioa hobetu eta
bezeroak saritzeko asmoz 

tea, profesionalizatzea eta moderniza-
tzea du helburu, Maite Valmaseda, Gi-
puzkoako Merkatarien Federazioko
zuzendariak azaldu zuenez. 
Parte hartu duten dendek, pro-

duktu bat aukeratu beharko dute, eta
beraien dendan nabarmen jarri.
Kanpainako beste elementu batzuk
ere izango ditu inguruan, besteak
beste, argi-kutxa bat eta Ni Singular
Naiz dioen poltsa bat. Produktu hori
zozketatu egingo dute, baina, horre-
tarako irratiko saio batean hartu be-
harko da parte. Onda Vascako Gipuz-
koako Kale Nagusia programan,
Itziar Alduntzin kazetariak izango
du horretarako ardura. Saio horre-
tan, kanpainan parte hartu duten
denden inguruko galderak egingo
ditu kazetariak, eta entzuleek eran-
tzun zuzena zein den asmatu behar-
ko dute. Asmatzen dutenen artean,
produktua zozkatuko da.  Horrekin
bezeroen leialtasuna saritu nahi dela
azaldu du Valmasedak.
Bestalde, sare sozialen bidez ere

zozketak egingo dituzte. Ni Singular
Naiz eslogana duten tote bag batzuk
eskuratu ahalko dira.  

Lehen kanpaina
Kanpaina hau Singular Dendak pro-
gramaren barruan garatu den lehe-
nengo ekimena da. Valmasedak adie-
razi zuenez, «horrelako kanpainak
lantzen jarraituko dugu, tokian tokiko
komertzioen berezitasuna nabarmen-
tzeko. Bestalde, berezko ezaugarriei,
komertzioetako pertsonei, eta konpro-
miso eta lurraldearekiko inplikazioari
balioa ematen jarraitu nahi dugu»,
gaineratu zuen.   

Udalaren babesa
Komertzioek herriari ematen dioten
bizitasunaz aritu zen Nerea Letamen-
dia Tolosako Udaleko Merkataritza zi-
negotzia: «Tolosako merkataritzak
pisu eta garrantzi handia du, eta bizi-
rik mantentzen ditu gure kaleak; gure
paisaiaren eta nortasunaren parte
dira». Udaletik tokiko merkataritza eta
hiri eredu hori bultzatzen jarraitu nahi
dutela esan du.
Kanpaina hau, Gipuzkoako Merka-

tarien Federazioak antolatu du, Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren, Tolosa-
ko Udalaren eta Tolosa&Co elkartea-
ren laguntzaz. 

Gazteluko atean egin zuten kanpainaren aurkezpena, atzo. Antolatzaileek eta parte hartzaileek talde argazkia atera zuten amaieran. I. SAIZAR

TOLOSA
EKONOMIA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urriaren 4a
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Hondakinen kudeaketa
hobetzeko eskatu dute 

I. S. A.

Azkue auzoa «herriko puntu bel-
tzetako bat» bihurtu dela esan du

Ibarrako Udalak, «hondakinen kudea-
keta desegokia» dela eta, auzotarrei

Ibarrako Udalak, gutun baten
bidez, hondakinen kudeaketa
egokia egiteko eskatu die
Azkueko auzotarrei

banatu zaien gutunean. «Ibarrako hiri
hondakinen kudeaketa egokia egitea
ezinezkoa da, gaur egun, hainbat he-
rritarrek hartutako jarrera pasiboaren
ondorioz», aipatu dute. 
Azkue auzoari begira jarri da udala,

eta etxez etxe gutun bana bidali die au-
zotarrei, «hondakinen kudeaketa on
bat» egin dezatela eskatzeko. «Egune-
ro zabor poltsak lurrean uzten dira,
horrek dakartzan osasungarritasun

eta garbitasun ezak kontuan hartu
gabe», azaldu dute. 
Udalak duela bi urte egin zuen hau-

tua hondakin organikoa eta errefusa
dagozkien edukiontzietan txartel bi-
dez birziklatzeko, eta, aurten, maia-
tzaren 8an,edukiontziak irekitzeko
ordutegia zabaldu egin dute, «proba
gisa eta arazoari irtenbidea emateko
asmoz». Emaitzarekin, ordea, ez dira
oso pozik agertu udal gobernuko kide-
ak: «Ez da horrela izan, are gehiago,
ontzien eta papera eta kartoien edu-
kiontziak uneoro irekiak daude eta
hondakin frakzio horiek ere lurrean
uzten dituzte herritar batzuk, nahas-
tutako beste hondakin frakzioekin ba-
tera».
Hiri hondakinen udal ordenantza-

ko 34.3 artikulua aipatu dute gutune-
an, izan ere, artikuluaren arabera,
«edozein hondakin mota ez arriskutsu
kontrolik gabe utzi, bota edo deusezta-
tzea arau hauste oso larria da». Toki
Erakundeko titularrak hala erabakiz
gero, 45.000 euro bitarteko isuna izan
dezake. 
Beraz, hiri hondakin guztiak egoki

sailkatzea eta bakoitza dagokion edu-
kiontzira botatzea eskatu dute, «guz-
tion artean bizikidetza on bat lortze al-
dera». 

Txartelak jasotzeko aukera
Gutunean bertan, Ibarrako Udalak go-
gorarazi du erabateko disposizioa du-
tela jaso gabe edo galduta dauden hiri
hondakinen edukiontziak irekitzeko
txartelak emateko. Txartel hori orain-
dik jaso ez duenak, udaletxeko bulego-
etara joan beharko du, eta galdu zaio-
nari, txartel berria emango zaio euro
baten truke.

Azkue auzoko irudia, hondakinak edukiontzietatik kanpo direla. ATARIA

Balleteko klaseetara
apuntatzeko aukera,
oraindik zabalik dago
Alurr dantza taldeak balleta
ikasteko aukera eskaini du,
aurten ere. Katixa Perearen
gidaritzapean emango dira
klaseak, eta astelehen eta
asteartetan izango dira. Bi
talde daude: 8-10 urteko
haurrena, bata, eta 13-14
urte bitartekoa, bestea. In-
teresa dutenek  635 757048
zenbakira deitu beharko
dute.

Bertso eskolan izena
emateko azken eguna
gaur izango da  
Harituz bertsozale elkartea-
ren laguntzaz, Lizartzan
bertso eskola jarri nahi dute
abian 9 urtetik aurrerako
haur eta gaztetxoentzat.
Gaur izango da izena ema-
teko azken eguna, eta udal
bulegoetan egin beharko
da. Bi egun jarri dituzte au-
keran: astearteetan edo os-
tegunetan, 16:00etatik
17:00etara. 

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko urriaren 4a

TOLOSALDEA
GIZARTEA
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Asteroko azokak
hasi du ibilbidea 

Jon Miranda

Aurreko agintaldian udal gober-
nuak zuen ametsa zen asteroko

azoka eta atzo azkenean gauzatu zen.
Hemendik aurrera, osteguneroko hi-
tzordua izango dute zizurkildarrek
Joxe Arregi plazan. «Oso gustura gau-
de, ilusioz eta gogotsu. Lan asko egin
da aurretik, isilpeko lana, geldoa aka-
so, baina lan ona izan da eta horren
emaitza orain ikusiko da», esan du
Iker Urruzola, Zizurkilgo alkateak.

Iaz amaitu zuten Joxe Arregi plaza-
ko estalpea eta bertan jarriko dituzte
elikagai postuak. Urruzolaren esane-
tan, «Zizurkil bezalako herri batek ba-
zuen horretarako beharra eta pentsa-
tzen dugu azokak indartuko dituela
Elbarrenako ingurune hori eta baita
bertako merkataritza ere. Gaur egun
dauden saltokiak mantendu eta be-
rriak erakartzeko balio dezake».

Zizurkilgo Joxe Arregi plazako
estalpean, hemendik aurrera
ostegunero izango da azoka,
09:00etatik 14:00etara

Oraingoz lau postuk hasi dute ibil-
bidea baina udal arduradunek aurrei-
kusten dute azoka handitzen joango
dela. Deialdia ere luzatu du alkateak:
«Inork parte hartu nahiko balu, lasai
dei dezala udalera eta txoko bat egingo
diogu. Etxean soberakinak dituen ba-
tentzat aukera bat izan daiteke azoka».

Larrondobuno baserriko baratzetik
ekarritako barazkiak ere izan ziren sal-
gai atzoko azokan. Azkeneko hiru ur-
teetan, ostegunero herriguneko Pello
Mari Otaño plazan jarri izan dute pos-
tua, baina hitzordu berrirako gonbita
egin dietenez, aldatu egin dute eguna.
Hemendik aurrera, Joxe Arregi plazan
egongo dira ostegun goizetan, eta he-
rriguneko plazan larunbat goizetan,
11:00etatik 13:00etara. 

Fruta, bakailao, barazki eta bestela-
koak izan ziren atzokoan. Saltzaileek
ilusioz hartu dute hitzordu berria, ja-
kitun baitira Zizurkilen tamainako he-
rri txikietan salmenta onak izaten di-
tuztela. Lehen egunean ikusmiran
gerturatu zaie jendea, baina «konfian-
tza» handitu ahala, oraindik ere jende
gehiago azaltzea espero dute.

Zizurkilgo Joxe Arregi plazako estalpean egin zuten atzo lehenengo aldiz azoka. J. M.

ZIZURKIL
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urriaren 4a

Batzordeetan
parte hartzeko
deia luzatu diete
zizurkildarrei

Udal gobernu berriak, hainbat
deialdi egin ditu egunotarako,
batzorde informatzaileak
indartzeko helburuz

Erredakzioa

Batzorde informatzaileak udal
funtzionamenduaren «motor ga-

rrantzitsu» direla esan du udal gober-
nuak eta Zizurkil gai txiki eta handiak
elkarlanean landuta garatuko dutela
aipatu dute. 

Aste honetan kirol eta kultura eta
euskara batzordeak bildu dira Atxu-
londo kultur etxean. Datorren astero-
ko hitzordu gehiago egin dituzte: aste-
artean, urriak 8, parekidetasun batzor-
dea bilduko da Atxulondon
19:00etatik aurrera; urriaren 15ean, as-
teartea, parte hartze batzordeak bilera
egingo du Plaza Etxeberri eraikinean;
eta azaroaren 3an, igandearekin, Iriar-
te kultur etxean bilduko da baserrita-
rren batzordea. Aurrera begira deialdi
gehiago iritsiko direla aurreratu du
udal gobernuak eta herritarrei beren
interesen arabera batzordeetan parte
hartzeko deia egin diete.

Hondakin bilketarako oharrak
Astelehen gauetan, 20:00etatik aurre-
ra atera behar dira Zizurkilen traste za-
harrak eta tamaina handiko hondaki-
nak, edukiontzi ondora. Aurretik abi-
sua eman behar da Tolosaldeko
Mankomunitatera deituz, 943 67 62 16
telefonora. Zerbitzu honen bitartez ez
dira jasotzen obra hondakinak, pneu-
matikoak, paperak, kartoiak edota za-
bor poltsak.

Zizurkilgo Udalak gogoratu du ezin
direla zabor poltsak edo hondakinak
lurrean edo lekuz kanpo utzi. Tolosal-
deko Mankomunitatea osatzen duten
udalen eremuan etxeko eta markatari-
tzako hondakinak bildu eta tratatzeko
zerbitzua arautzen duen ordenantzak
isunak aurreikusten ditu kasu horieta-
rako. Arinak 90 euro artekoak izan
daitezke eta arau hauste oso larriak
45.000 euro bitartekoak.
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TALDE
NAGUSIAK
LASKORAIN
Cuellas Cojalba
Areto futbola.  Bigarren B maila. 
Urriak 6, igandea, 12:00etan. 
Tolosako Usabal kiroldegian. 

Tauste
LAUBURU IBARRA
Areto futbola.  Bigarren B maila. 
Urriak 5, larunbata, 18:00etan. 
Zaragozako Tauste kiroldegian.   

Pradejon 
TOLOSA CF
Futbola. 1. Maila Nazionala. 
Urriak 5, larunbata, 17:00etan.
Pradejoneko udal futbol zelaian.

Deusto
TOLOSA CF
Futbola. Hirugarren Maila. 
Urriak 5, larunbata, 17:45ean. 
Bilboko Etxezuri futbol zelaian.

TOLOSA CF ESKUBALOIA
Ormaiztegi
Eskubaloia. 1. Maila Nazionala. 
Urriak 6, igandea, 10:00etan. 
Tolosako Usabal kiroldegia.  

Ordizia
REDLINE MEKANIKA TAKE
Saskibaloia. Lehen Maila. 
Urriak 5, larunbata, 18:00etan. 
Ordiziako Majori kiroldegian.

Kirolak

10 talde, hondartza
boleibol txapelketan  
I. Garcia Landa Tolosa

Tolobolei elkarteak antolatuta, II.
3x3 Emakumezkoen Txapelketa

izango da jokoan bihar, Tolosako Fe-
rialekuan. Guztira 16 urtetik gorako 34
emakumezkok eman dute izena, 10
taldetan banatuta. Hondartzako bolei-
bolean lehiatuko dira, eta talde bakoi-
tzetik hiru jokalari ariko dira lehian.  
Partidak 14:00etan hasiko dira eta bi

multzo osatuko dira, bakoitza bost tal-
derekin. Ligaxka bat egingo da multzo

bakoitzean, bost taldeek elkarren aurka
jokatuko dute. Ondoren, lehenengo sei
sailkatuak zuzenean final-laurdenete-
ra pasako dira. Beste biak ezagutzeko, 8.
sailkatuak 9.aren aurka jokatuko du,
eta 7. sailkatuak 10.aren aurka. Txapel-
ketak 19:30ak inguru arte iraungo duela
aurreikusten dute. Lehenengo bi sail-
katuentzat sariak izango dira eta zozke-
ta sorpresa bat egingo dela ere azaldu
dute antolatzaileek. Behin txapelketa
bukatuta, parte hartzaileek elkarrekin
afalduko dute elkarte batean.

Iazko txapelketan aritu ziren parte hartzaileak. ATARIA

Mujika bigarren eta Mozo
hirugarren, lokotx biltzen 
I. Garcia Landa 

Gipuzkoako Lokotx Biltze Txapel-
keta izan zen jokoan pasa den

igandean, Aizarnazabalen, eta bertan
parte hartu zuten Asier Mujika billabo-
natarrak eta Uxer Mozo ikaztegieta-
rrak. Mujikak bigarren amaitu zuen
eta hirugarren postuan sailkatu zen
Mozo. Irabazlea Jon Larrañaga men-
daroarra izan zen, 50 lokotxak biltzen
6 minutu eta 48 segundoko denbora
eginez. Mujikak 20 segundo gehiago

behar izan zituen lanak amaitzeko, eta
Mozok, berriz, 30 segundo gehiago. 
Uxer Mozok aurreko egunean, la-

runbatean, Euskal Herriko Lokotx Bil-
tze Txapelketan parte hartu zuen. Gi-
puzkoatik bi ordezkari joan ziren, zoz-
keta bidez aukeratuak, oraindik ez
baitzen Gipuzkoako Txapelketa joka-
tu. Igantzin egin zen txapelketa eta
Mozok zortzigarren postua lortu zuen,
7.30eko denborarekin, irabazlea izan
zen Imanol Kañamaresengandik mi-
nutu bat eta zazpi segundora. 
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@Tolosaldeakirol

Jaka eta Artola lehian sartuko
dira Lau eta Erdiko Txapelketan

Imanol Garcia Landa 

Asteburu honetan jarriko da mar-
txan aurtengo Lau eta Erdiko Pi-

lota Txapelketa, eta eskualdeko bi pilo-
tari ariko dira lehian, final-laurdeneta-
rako ligaxkara sartzeko asmoz. Erik
Jaka lizartzarrak bihar jokatuko du Jo-
anes Bakaikoaren aurka, Etxarri Ara-
natzen. 18:00etan hasiko den jaialdiko
bigarren partida izango da. Iñaki Arto-
la alegiarrak Peio Etxeberria izango du
aurkari, astelehenean, Tolosako Beoti-
bar frontoian. 16:30ean hasiko den
jaialdiaren bigarren partida izango da.

Jaka partidara «momentu nahiko
txukunean» iristen dela dio: «Udan
partida dezente jokatu behar izan di-
tut, eta gorabeherak izan ditut jokoa-
ren aldetik, baina nik uste dut berriz
maila onean nagoela, eta ea larunbate-
an maila on hori erakusten dudan».
Iazkoan ligaxka jokatzeko sailkatu
zen, baina lesio batengatik ezin izan
zuen parte hartu. «Gustura errepika-
tuko nuke aurten iazko lehen partida-
ren garaipena, eta gero lau eta erdiko

Jakak bihar du partida
Bakaikoaren aurka; Artolak,
astelehenean, Beotibarren, 
Peio Etxeberriaren kontra 

espezialista handien aurka jokatzeko
aukera izatea ligaxkan». Bakaikoaz
profesionaletan «lan gehien eginaraz-
ten duenetakoa» dela dio: «Defentsa
izugarria du, oso sufritua da eta ezer
erregalatzen ez duena». 

Artola, bere aldetik, kanporaketara
«nahiko ondo» iritsi dela dio: «Partida
dezente jokatu ditut, baina egun ba-
tzuk izan ditut orain partidarik gabe,
eta aukera izan dut entrenamenduren
bat egiteko». Peio Etxeberria «behetik
gora» datorren pilotaria dela dio Arto-
lak: «Denbora dezente darama oso
maila ona ematen, eta Nafarroako Lau
eta Erdikoan Elezkanori irabazi zion.
Ondo moldatzen da lau eta erdian, eta

pilotari osoa da». Nafarroako Lau eta
Erdian finalera iritsi zen Artola, eta or-
duan erakutsitako jokoa errepikatzen
saiatuko dela azaldu du.

Peña II.a, promoziokoan
Promozio txapelketan eskualdeko pi-
lotari bakarra izango da lehian, Jon
Ander Peña tolosarra. Bi multzo osatu
dituzte, bakoitza lau pilotarirekin, eta
ligaxka jokatuko dute. Bere multzoan,
Peña II.ak aurkari izango ditu Dario,
Zabala eta Alberdi. Azken honen aur-
ka jokatuko du ligaxkako lehen parti-
da, bihar, Bartzelonako Vall d’Hebron
pilotalekuan. Peña II.a txapeldunorde
izan zen iazko txapelketan. 

Erik Jaka. A. IMAZ

Kirolak

Iñaki Artola. J. ARTUTXA
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KIROLAK

Mujika eta Irazu aizkolariek
kanporaketak dituzte jokoan 

I. Garcia Landa 

E skualdeko bi aizkolarik, Jexux-
mari Mujika ibartarrak eta Jon

Irazu zizurkildarrak, hitzordu garran-
tzitsuak dituzte asteburuan. Mujikak
Euskal Herriko Lehen Mailako Aizko-
ra Txapelketako kanporaketa du,
bihar, Gasteizen. Irazuk, Euskal Herri-
ko Bigarren Mailakoa, igandean, Etxa-
rri Aranatzen. 

Jexuxmari Mujikak Lehen
Mailako kanporaketa jokatuko
du bihar, eta Jon Irazuk
Bigarren Mailakoa, igandean

Mujikak hamar aizkolari izango
ditu lehiakide: Aitzol Atutxa, Iñaki
Azurmendi, Luis Txapartegi, Mikel
Larrañaga, Jon Rekondo, Eneko
Otaño, Iker Vicente, Julen Alberdi,
Ruben Saralegi eta Ugaitz Mugertza.
Kanporaketa Foruen Plazan izango
da, 18:00etan. Iaz Bigarren Mailako
Txapelketa irabazi ondoren lortu du
kanporaketa jokatzeko txartela Muji-
kak. Aurretik hiru urtez izan zen Le-
hen Mailan ibartarra, 2009an Biga-
rren Mailako txapela jantzi eta gero.
Hiru urtez aritu zen Lehen Mailan, eta
guztietan finalera iritsi zen. 
Biharkoan, finalerako txartela lehe-

nengo sei sailkatuek lortuko dute, eta
azken biak jaisten dira mailaz. Joseba
Otaegi zizurkildarrak uko egin dio par-
te hartzeari kanporaketan, eta beraz,
Bigarren Mailan lehiatuko da datorren
urtean. Kanporaketan azkena gera-
tzen dena izango da mailaz jaitsiko
den beste aizkolaria. Sentsazio «oso
onak» dituela dio Mujikak: «Saiatu
naiz lanaren arabera dudan denbora
erabiltzen prestatzeko. Nire lana ondo
eginez gero, gustura geratuko naiz,
nahiz eta azkena geratu». Finalerako
sailkatzeko zaila ikusten du ibarta-
rrak, eta bere helburua azken postuan
ez geratzea dela dio. 
Jon Irazuk, bere aldetik, hamabi

lehiakide izango ditu: Arkaitz Jauregi,
Juan Jose Lopez, Eloy Corchero,
Oihan Larretxea, Julen Larrea, Jose
Antonio Etxeberria, Hodei Ezpeleta,
Oier Kañamares, Iban Resano, Xabier
Zaldua, Asier Pellejero eta Aratz Mu-
gertza. Etxarri Aranazko pilotalekuan
ariko dira lehian, 18:00etan hasita. Fi-
nalerako sei sailkatuko dira eta azke-
neko biak jaitsiko dira mailaz. Aurreko
urtean galdu zuen Lehen Maila Irazuk:
«Iaz baino denbora gehiago dedikatu
ahal izan diot aurten aizkorari eta uste
dut lehenengo seietan sartzeko arazo-
rik ez nukeela izan beharko». 

Jexuxmari Mujika. IBON ERRAZU Jon Irazu. J. ARTUTXA

a010-011_ataria_Diseinua  2019/10/03  15:59  Página 2



12

Simbaren bila
Uda pasa ondoren irlak, kostalde-
ak eta hiriburuak… Oraingo hone-
tan norantz goaz?
Gustatzen al zaizu The Lion King filma?
Ba hor agertzen diren irudiak eta ani-
maliak ikustera goaz,Tanzaniako par-
ke batean safari bat egitera.
Kontatu, kontatu…
Tanzania, Afrika erdialdeko herrial-
dea da, iparraldean Kenya eta Uganda,
eta hegoaldean Zambia, Malawi eta
Mozambike ditu. Gainera, kosta ere
badu, Zanzibar irla.
Amets bat da lurralde hauek ikus-
tea, bertan biltzen dituen animalien
izaera eta kantitateagatik, eta Kili-
manjaro bezalako gailur batek es-
kaintzen duen magiagatik, alegia.
5.895 metroko gailurra da, eta tonto-
rrean elurra ikusten da. Bertako ingu-
ruetan trekking bat egitera animatzen
zaituztet!

Tanzaniako parkeak ikusteko au-
kera bikaina bertako txofer batekin
safari bat egitea da, haiek zuk ikus-
ten ez duzuna ikusteko gai dira,
prismatiko batzuen laguntzarekin
gauzak asko errazten dituzte.
Tanzaniako parkeetan animalia ugari
bizi da, Serengeti, Ngorongoro krate-
rrean, eta Manyara lakuan baita ere.
Manyaran flamenko pila bat ikusten
dira, eta baita zikoinak eta pelikanoak
ere. Ngnorongoron aldiz, Simba lehoia-
rekin topa gaitezke eta ñuen migrazioa
ere ikus dezakegu, ikaragarria da!
Zebrak eta hipopotamoak, errino-
zero eta elefanteak.
Niri elefante eta lehoi batzuen arteko
borroka ikustea tokatu zitzaidan, eta
ikaragarrizko ikuskizuna bilakatu zen.
Kontuan eduki, Tanzaniara joatea ez
dala zoologiko batean sartzea bezala,
hau natura da, eta batzuetan animalia

batzuk ikusten dira eta besteetan bes-
te batzuk, urtaroaren arabera ere oso
ezberdina izaten da migrazioak direla
eta.
Eta Serengeti parkea, izugarrizkoa
da! Kenyako Masaia Maran alboan
dago, eta ezaguna da uztailetik
urriraino  iparraldera joaten diren
migrazioengatik, benetan ikuski-
zun itzela!
Hakuna Matata!!

MYRIAM GURRUTXAGA ETA
ENARA ETXEBERRIA

BABESTUTAKO EDUKIA
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XIBERUTIK

Bereterretxeren kanthoria
U rtebete pasa da jada 4 sasuak eman zenetik Larrau-

len; irailaren 23a izan zen. Urtebetera gogora etorri
zait kontzertu haren hasiera: Mixel Etxekoparrek
dotore eman zuen Erdi Aroan sortutako Bereterre-

txeren Kanthoria. Kantu hau XV. mendean egina da eta
agian tragediak eta hilketak tiradizo atabiko bat dutelako gi-
zakiongan, ahots-mihiz iraun zuen Zuberoan XIX. mende-
an J.D.J. Sallaberryk Chants populaires du Pays Basque libu-
ruan lehen aldiz idatzi zuen arte 1870. urtean. Molde hone-
tan eman zuen kantua Mixelek: ahots soilez.

Koplatan emana den kantu hau pertsona askoren mui-
netan txertatua dago sortzaile askori esker. Mikel Laboak,
Benito Lertxundik eta Ganbarak grabatuak dituzte esate-
rako… Edu Zabala Garagartzak rap zoragarri bat ipinia du
elinberri webgunean… Begoña Durrutyk komiki-liburu
paregabe bat argitaratu zuen 2017an…  Antzer-
kiak, pastoralak… Zenbat abeslarik eman ote du
kanthore hau…

Balada hau Euskal Herrian dugun kantu zaha-
rrenetakoa da zaharrena ez bada, izan ere, 
1440-50 urteaz ari gara Jaurgainek dionez. Bitxi-
keria bezala, nire jakituria urrian hilarri bat duen
kantu bakarra da; zut da oraino Ezpeloian. Bi
mende luzez jardun zuten borroka gorrian oi-
naztar eta ganboatarrek; haien kideko nafar aga-
ramontarrek eta beaumontarrek iparraldean. Bi bandoen
gatazkaren ondorioz Leringo Kondeak (≠Maule-Lixtarreko
gazteluaren jabe beaumontarra) Bereterretxe agaramonta-
rra akabatu zuen aitoren seme bati ez zegokion gezur eta
traizio bidez.

Istorioa Pazko igande gauean gertatu zen, otoi egunak

ziren partetik, ezpata-tregoa garaian. Bereterretxek ohetik
zaratak entzun ditu eta neskameari leihotik begiratzeko
eskatu dio. Leringo Kondea ikusi du soldadu mordo bate-
kin etxaurrean.  Jaun Konde etsaiak jaisteko eskatu dio. Gi-
zalegea espero duenez lasai jaitsi da, armarik gabe. Sumatu
duen bezala ordea, ez du hitzik bete eta Maule-Lixtarrera
darama gatibu hartuta Ligin barrena. Andozeko Ibarrako
Ezpeldoia etxean, haritz bati lotuta, bizia kenduko dio. 

Traizioz erail du gaztea eta Andozeko jendeak Maule-
rantz joko du armak eskuan. Bortizkeria eta desohorea
izan delako tarteko, beaumontar mordo bat bildu zaie bi-
dean. Egunsentian, Maule-Lixtarreko Kondearen gaztelu-
ra iritsiko dira eta ezpata oihuak hasiko dira bertan. Odolez
garbituko dute Bereterretxe gaztearen izen ona.

Badirudi Kondeak ihes egin zuela eta urruneko errege-
ren bati eskaini ziola bere burua. Kondeak ez zuen
lortu Bereterretxe gaztea hiltzea; gure artean da
oraindik musika eta bertseta paregabe hauei esker. 

Herri tradizioan aski zabaldua da Bereterretxe
eta Leringo Kondea, Margaritaz maiteminduta
zeudela, eta hori izan bide zela traizioaren iturria.
Azken koplako hirugarren puntuak hau dio: «Bere-
terretxen atorretatik hirur dozen ümen da». Zer
esan nahi ote zuen kobla-
riak… Bereterretxeren as-

kazia ez zela galduko? Beraien al-
deko asko zituztela agaramonta-
rrek? Margaritaren sabelean hazia
jarria zela jada?

Irudi eta soinuz gozatu nahi ba-
duzu istorioa: 

AITOR ATXEGA
MANEX BAT

a013_ataria_Diseinua  2019/10/02  11:16  Página 1



EUSKARA,
HERRIAREN
OXIGENOA

‘Arnasa Gara’ kanpaina abiarazi du Uemak, erakunde publiko gehiagoren
laguntzarekin. Hizkuntza ekologiaren ikuspegian bide eginez, biztanleek
kontzientzia hartzea eta euskal herritarrek arnasguneak babestea eta

hedatzea nahi dute, euskararen normalizaziorako ezinbestekoa delakoan.

Josu Artutxa Dorronsoro

H erria da gorputza, eta hizkuntza, bihotza. Bihotzak,
baina, oxigenoa behar du. Herri honen berezko hiz-
kuntza, modu naturalean, arnasguneetan ari da

taupaka, sendo eta osasuntsu. Horregatik, arnasguneen
garrantzia lau haizetara zabaltzeko eta herritarrek ho-
rren kontzientzia hartzeko beharra ikusi dute. Joshua
Fishman soziolinguistak Reversing Language Shift
(1991) liburuan hizkuntza baten biziraupenerako eta bi-
ziberritzerako breathing space edota arnasgune bat zein
garrantzitsua den nabarmendu zuenetik, hizkuntzen bi-
ziberritze-prozesuetan iparrorratz bihurtu da arnasgu-
neak zaintzea. Euskal Herrian ere lan handia egin da
ildo horretan. Ikerketa eta programa soziolinguistiko
ugari egin dira azken 20 urteetan herri hauen egoera so-

ziala ezagutzeko eta zaintzeko asmoz. Uema eta neurri
batean Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua ere,
besteak beste, eragile garrantzitsuak izan dira arnasgu-
neen ezagutzan sakontzeko orduan, eta egindako lanek
arnasguneen egoeren bilakaeraren berri eman dute.
Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak 86 udal bil-
tzen ditu gaur egun, guztien artean 253.000 biztanle in-
guruko azalera euskalduna osatuz. Kontuan hartu behar
dira, halaber, Uemako kide ez diren gainerako arnasgu-
neak, guztien artean osatzen baitute Euskal Herriko ar-
nasguneen mapa. Tolosaldea osatzen duten 28 herrieta-
tik, erdiak baino gehiago, 15, dira Udalerri Euskaldunen
Mankomunitateko kide.
Hedabideetan, euskalgintzan eta hizkuntza-politika-

ko arduradunengan mezua errotu baldin bada ere, ar-
nasguneen kontzeptua eta arnasguneen garrantzia
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arrotz samarra da herritar gehienentzat oraindik. «Hiz-
kuntza biziberritzerako funtsezkoak dira arnasguneak,
bertan modu naturalean bizi delako, transmisioa ziurta-
tuta dagoelako eta hizkuntzaren hedapenean laguntzen
dutelako». Horregatik, lehen aldiz arnasguneen garran-
tzia azpimarratuko duen Arnasa Gara izeneko kanpaina
abian jarri dute 3ko Itunkide diren Eusko Jaurlaritzak,
Nafarroako Gobernuak eta Iparraldeko Euskararen Era-
kunde Publikoak; Uemak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta
Gipuzkoako Foru Aldundiak.

«Arnasgune diren herrien balioa
nabarmendu nahi dugu, eta euska-
raren ongizatean duten garrantzia
azpimarratu nahi diegu herritarrei.
Ekimen honen bitartez, arnasgu-
neetako herritarrak ahalduntzea
nahi da», diote Uematik. Arnasgu-
neak eta udalerri euskaldunak zein
diren ebazteko ez dago marra zu-
rrun bat; oro har, euskararen ezagutza zein erabilera
%80 ingurukoa dutenak sartzen dira multzo horretan.

Lehen hizkuntza eta transmisioa aintzat hartuta,
ezaugarri ezberdinak dituzte arnasguneek. «Bizilagu-
nen lehen hizkuntza euskara izan ohi da, eta erabat na-

turala da euskaraz bizitzea eremu guztietan. Oso faktore
garrantzitsua da hori, hizkuntzak iraungo badu. Horrez
gain, euskalkidunak direla nabarmendu behar da». Ar-
nasguneetan, bestalde, belaunaldiz belaunaldi transmi-
titu da hizkuntza, gurasoetatik seme-alabetara, modu
naturalean. «Bizi-bizirik dago euskara arnasguneetan.
Bertako ohiko hizkuntza da, eta egunero berritzen ari
da. Arnasguneetan, garai eta ohitura berrietara egoki-
tzen da euskara, bertako bizilagunek egoera guztietara-
ko erabiltzen dutelako. Azken batean, arau soziala
bihurtu da gune horietan euskaraz egitea. Goitik behera
nahiz modu horizontalean gertatzen den transmisioa
da, herriko arlo guztietara zein herritar bakoitzaren es-
parru pribatura iristen dena».

Prozesu parte hartzailetik, ondorio nagusietara
2018an abiatu zen kanpaina, Nafarroako Gobernuaren,
Eusko Jaurlaritzaren eta Uemaren ekimenez. Hastape-
nean, ikerketa kualitatibo labur bat egin zen, herriz herri
parte hartze prozesuak eginez. Goizuetan, Lekeition,
Zumaian, Azpeitian, Elizondon, Mallabian, Diman eta
Anoetan izan ziren Iametza komunikazio enpresa eta
Uema. Herritarrengandik bildutako esperientzietatik
hainbat ondorio eta hausnarketa atera zituzten, kanpai-
na diseinatzeko eta helburu nagusiak betetzeko baliaga-
rriak. Uemak arnasguneen gainean eraikitako ezagutza
eta praktikak ere baliatu ziren prozesu horretan.

Herri bakoitzak bere ezaugarriak eta berezitasunak
dituela kontuan izanik, errealitate ezberdinak biltzeko
asmoz antolatu ziren saioak herritarrekin. Ezaugarri so-
zioekonomikoen arabera tipologia desberdinetan sail-
katu ziren herri horiek: nekazaritza guneak, industria
guneak eta turismo guneak. «Sailkapenaren bidez tipo-
logia bakoitzean herritarrek euren bizimoduarekiko zu-
ten pertzepzioa jaso nahi izan zen, eta sakonean, bizi-
modua eta hizkuntza bizipenak eta erabilera eguneroko
martxan nola uztartzen zituzten».

Arnasguneen errealitate osoa konplexuagoa eta hari-
mutur gehiagokoa den arren, lagin gisa erabili dira zor-
tzi herri horietako esperientziak, kanpaina zabala disei-
natzeko. Ikerketa kualitatiboak dira, hau da, une jakin
bateko ondorioak, herritar jakin batzuek eginiko adie-
razpenak nahiz bizi izandako bizipenak. Arnasguneeta-
ko herritarrekin egindako saioetan jasotako ekarpeneta-
tik, zenbait ondorio nabarmendu nahi izan dituzte.

Lehen ondorio nagusia, eremu
desberdinetako erabilerari eta he-
rritarrek horrekiko duten pertzep-
zioari dagokio. «Arnasguneetan,
herritarrak naturaltasun osoz eus-
karaz bizitzeko aukera dute, izan
aukera naturala edo izan erronka».
Herritar askok, ordea, ez du balio-
an jartzen bere herriko hizkuntza-
errealitatea. «Inguruko herrien

errealitatea hobea dela uste dute, euren herriek euskara-
ren erabilera maila altua duten arren».

Euskal Herriko eremu gehienekin alderatuta, egoera
hobea dela aitortzen badute ere, euskararen erabileran
gainbehera sumatzen dute bere herrietan. «Parte-har-

«Arnasguneetan, garai
eta ohitura berrietara
egokitzen da euskara,
egoera guztietarako
erabiltzen da; azken
batean euskaraz egitea,
arau soziala da»

TOLOSALDEA
EUSKARA
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tzaile gehienek, lagun-eremuan euskaraz egiten dute.
Erdaldunen bat badago, ordea, gaztelaniara salto egiten
dutela aipatzen dute. Gazteenak dira jarrera hori man-
tentzen dutenak». Lan-eremuari dagokionez, gehienek
kezka adierazi dute, «euren lantokietan gaztelaniak
duen presentzia altuagatik». Merkataritzan nahiz osta-
laritzan, berriz, hizkuntza nagusia euskara da. Hala ere,
bitxikeria modura, «tabernetan telebista gaztelaniaz
ikusten eta entzuten dela» nabarmentzen dute.
Hizkuntza ohiturez ari garen bakoitzean, ohikoa da

erabiltzaileak adinez ere banatzea. Kezka nabarmena
agertu da haur eta gaztetxoen euskararen erabileraren
inguruan. Guztien ustez, «haurrek geroz eta gehiago egi-
ten dute gaztelaniaz. Herritik ateratzean, baina, gaztee-
nak dira euskarari eusten diotenak, edo behintzat arike-
ta kontziente bat egiten dutenak». Beste batzuek, lehen
hitza ere ez dute euskaraz egiten, ulertuko ez dieten bel-
dur edo ez dakitenaren aurreiritziz.
Hori, ordea, ez da aurreiritzi ba-

karra; «euskalduna» izan ahal dire-
nen inguruan ere eraikitzen dira.
Etorkin itxura dutenekin, askok
gaztelaniara jotzen dute, nahiz eta
arazoa ez izan etorkinek ez ikastea.
Euskaraz egiten dutenek, berriz,
ariketa kontziente moduan hartu
dute ohitura hori».
Euskararekiko edo norberaren euskalkiarekiko kon-

plexuak ere badirela adierazi dute herri batzuetako par-
te hartzaileek. «Emakume helduen kasuan, besteak bes-
te, gainerakoek ez dutelako ulertzen, euren euskalkia
«zakarra edo itsusia» dela entzuten dutelako, aldaera es-
tandarra hobea dela uste delako edo eurenak balio txi-
kiagoa duela uste dutelako». Azkenik, bere ingurua eus-
kalduntzeko izan duten gaitasunak «oso harro» sentia-
razten ditu partaide asko, batez ere, herritik kanpoko

harremanetan. Askok, ordea, bere harrotasuna euskal-
kiarekin lotzen dute. «Balioan jarri behar da bertako eus-
kara naturaltasuna, gainerako lekuekin alderatuta».

Arnasguneen garrantzia euskara eraberritzeko
Bada beste ondorio bat, hiztun askoren ohiturak aldatu,
eta ondorioz, hizketaldi asko eraberritu ditzakeena. Izan
ere, herri batzuetan aipatu dute geroz eta ohitura han-
diagoa dagoela hizkuntza batetik bestera «saltoka» hitz
egiteko eta hizketaldi elebidunak ohikoak izaten direla.
Askorentzat ez da aldaketa erraza, hizkuntza batean soi-
lik aritzetik bi hizkuntzetako elkarrizketak izatera igaro-
tzea. Hala ere, herritarrei dagokie hori aldatzea.
Arnasguneetako herritarrak eredu dira euskararen

normalizazioan. «Herrian euskaraz bizitzea posible dela
erakutsi dute, baita bizitzako esparru guztietan euska-
raz egitea ere. Denek egiten dutelako euskaraz egiten

dute denek euskaraz. Egun, gaine-
ra, erakunde asko eredu dira, eta
erakutsi dute euskara politikarako
eta administraziorako hizkuntza
ere badela».
Arestian aipatu bezala, arnasgu-

neetan euskara arau soziala denez,
herritarrak herriko sektore guztie-
tan aritzen dira euskaraz, ahozko

komunikazioan bereziki. «Hizkera informalak eta natu-
ralak hitz eta molde berriak ekartzen dizkio euskarari,
hizkuntza batek ezinbestekoa duen berrikuntza ekarriz,
egunero biziberrituz. Bizitza euskaraz egin daitekeela
gogorarazten dute. Bertako herritarrak gainerako eus-
kaldunekin hizketan daudenean euskaraz aritzeko joera
gailentzen da, ohiturak hedatuz. Hala ere, gazteek, ar-
nasguneetan euskararen erabilera jaisten ari dela uste
dute. Erantzukizuna haurrei jartzen zaien arren, norma-
lean, helduen ohiturak jarraitu baino ez dituzte egiten».

«Herritik ateratzean,
gazteenak dira euskarari
gehien eusten diotenak,
edo behintzat ariketa
kontziente bat egiten
dutenak»

TOLOSALDEA
EUSKARA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urriaren 4a
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KAIOLA BATEAN
Tximeleta izango da kanpaina irudikatzeko erabiliko duten ikurra.

Gainera, egitasmoa bultzatu eta ahalik eta herritar gehienengana heltzeko,
‘Kartzela’ fikziozko seriea argitaratuko dute. Eskualdean, lau herrietan
egingo dituzte aurkezpenak: Abaltzisketan, Adunan, Altzon eta Orexan.

Josu Artutxa Dorronsoro

A rnasa bizitzeko ekintza da, ezinbeste-
koa, bihotzarekin eta naturarekin lo-
tzen gaituena. Mugimendua eta lasai-
tasuna. Sinplea bezain indartsua. Di-
namikoa. Uneoro arnasten dugu, eta
arnasten dugun aireak badu izaera

fresko bat, lasaitasuna ematen duena. «Ideia horrekin,
arnasgune diren herri euskaldunetako herritarrak Eus-
kal Herriaren arnasgune direla nabarmendu nahi da; az-
ken finean hori baita euskara bizirik mantentzearen ber-
me nagusietako bat».

Norberak bere buruari balio bat ematean oinarritzen
da Arnasa gara. «Arnasguneetako herritarren ahaldun-
tzea sustatzen du, eta mezua kolektiboan osatzeak iden-
titate sentimendu bat indartzen du. Jabetze ariketa bat
egitea da helburua, herritarrei direnaz eta izango dire-
naz jabetu daitezen tresnak ematea».

Aireak eragindako mugimendu leunaren ispilu, txi-
meleta aukeratu dute kanpainaren logorako ikur. «Inor
molestatu gabe ibiltzen da, arnasa bezala. Tximeleta
eraldaketa da. Beldar izatetik, kolore bizi eta ederrenak
edukitzera hel daitekeen animalia, etorkizunean izan
gaitezkeenaren metafora. Txikia eta hauskorra da, zain-
du beharrekoa, arnasguneak bezala».

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko urriaren 4a

TOLOSALDEA
EUSKARA

HIRU DAMATXO
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«Munduaren Arnasgunea irudikatzeko erabili izan da
maiz Amazonas oihana. Zuhaitzaren formak badu an-
tzik birikaren formarekin. Eta honek, aldi berean, txime-
letaren hegoekin. Eta, honek, bihotzarekin». Funtsezko
lau irudi horiekin sortu da iruditeria. «Era berean, arnas-
guneak etorkizuneko errealitate gisa irudikatu nahi di-
tugu. Alde batean tximeleta dago, eta beste aldean, bek-
toreak, hedatzeko duen gaitasunaren erakusgarri. Txi-
meleta etengabe zabaltzen doa, arnasguneak bezala».

Fikzioan, askatasun eza
irudikatu nahian
Askatasunarekin lotu izan da arna-
sa. Kartzelak, berriz, askatasun eza-
rekin. Oraingo honetan, kanpainak
elementu berritzaile bat sortu nahi
izan du, sekula ez baita egin arnas-
guneei buruzko fikziozko lanik.
Hori dela eta, Kartzela serie digita-
la argitaratuko dute. Hiru Damatxo
ekoiztetxeak ekoitzi du zazpi kapituluko proiektua eta
urte amaieratik aurrera izango da ikusteko aukera
www.kartzela.eus webgunean.
BECen harrapatuta dauden sei lagun dira istorioaren

protagonistak, guztiak, arnasguneetako herritarrak.
Eraikineko zenbait tokitan harrapatuta gelditu ondo-
ren, pixkanaka elkarrekin egingo dute topo, eta bertatik
nola atera pentsatzen hasiko dira. Horretan ari direla
sortuko dira lehen galderak: zenbat egunez iraun behar-
ko dute BECen? Nola moldatuko dira elkar ulertzeko?
Beraiek hor egoteko ezkutuko arrazoiren bat al dago?
Arnasguneetan egindako parte hartze prozesuan ate-

ratako ondorioetan oinarritzen da gidoia. Kanpaina oro-
korraren helburuak ez ezik, iruditeri kolektiboa aldatzea
eta erreferenteak sortzeko egitekoa ere izango du serie-
ak. Gainera, zenbait gai jorratuko ditu, zeharka nahiz zu-
zenean: adin eta jatorri desberdinetako herritarren arte-
ko aurreiritziak, hitanoaren erabilera, euskalkien edota
batuaren arteko talka edota jarre-
ra desberdinetako gazteen arteko
harremanak. Seriea euskalkian
egina da, «errealitate bat ikusta-
razteko eta erreferenteak sortze-
ko ideiarekin. Euskalkiak eta eus-
kara batua ez dira kontrajarriak;
bakoitzak bere papera du, eta
bere eremua aitortu behar zaio».
Serieko pertsonaiak arnasgu-

neetakoak dira, baina era askotakoak eta aurreiritziei
aurre egiten dietenak, topikoak hautsiz. Iratxe Urkiaga
aktoreak irudikatuko du Mara, Sambou Diabyk Iba, Jua-
nen Saralegik Juan, Erika Olaizolak Iune, Amaiur 
Eppherrek Ekhi, eta Ainhoa Etxebarriak, berriz, Garazi.

Aurkezpenak eskualdeko lau herrietan
Pasa den astelehenean, Azpeitiko Sanagustin Kulturgu-
nean aurkeztu bazuten ere, kanpainaren informazio
saioek jarraipena izango dute Euskal Herriko txoko ez-
berdinetan. «Kartzela serie digitala aurkezteko parada

izateaz gain, kanpaina gizarteratzeko eta herritarrekin
lehen hartu-emana izateko balioko duen tartea izango
da». Aurkezle batek gidatuko du saioa, eta Kartzela se-
rieko bina aktorek ere parte hartuko dute, ikus-entzu-
nezkoan zehar lantzen diren gaien inguruko hausnarke-
ta modu alaian eta erakargarrian eginez.
Gutxi gorabehera, ordu eta erdiko iraupena izango du

saio bakoitzak. «Arnasguneen garrantzia nabarmentzeko
espazioa izango dela kontuan hartuta, hainbat bide era-

biliko dira mezua behar bezala za-
baltzeko: bideoak, hitzaldiak, akto-
reen hitz-hartzea... Gainera, seriea-
ren lehen bi kapituluak primizian
ikusteko aukera ere izango da, eta
amaieran herritarrek euren ekarpe-
nak egin ahal izango dituzte».
Guztira 23 udalerritan egingo

dira saioak: Araban, Aramaion;
Behe Nafarroan Baigorrin; Biz-
kaian, Ajangizen, Bermeon, Di-

man, Lekeition, Markina-Xemeinen eta Zeanurin; Gi-
puzkoan, Abaltzisketan, Adunan, Aian, Altzon, Azpei-
tian, Itziarren, Leintz-Gatzagan, Orexan, Urnietan eta
Zerainen; eta Nafarroan, Etxarri-Aranatzen, Elizondon,
Goizuetan, Leitzan eta Lesakan. Tolosaldean, beraz, lau
herrietan aurkeztuko dute. Gaur izango da Orexan;
Abaltzisketan, azaroaren 15ean; Adunan, azaroaren
22an eta Altzoko data zehazteke dago.
Euskararen arnasguneetako errealitateak ezagututa

eta helburuak zehaztuta, bi fasetan banatu dute kanpai-
na. Lehen fasean, arnasguneen ahalduntzeari eta aitor-
tzari ekingo diote. Herriz herri egingo diren aurkezpe-
nez gain, www.arnasagara.eus webguneak kanpainaren
nondik norakoak biltzen ditu. Baina ez da internet bitar-
tez informazioa lortzeko tresna bakarra izango. Izan ere,
Facebook, Twitter, Instagram eta Mastodon sare soziale-
tako profiletan ere kanpainari buruzko mezuak nahiz
herrietako saioen agenda zabalduko da. Durangoko Azo-

kan amaituko da lehen fasea, Kar-
tzela serie digitalaren aurkezpen
publikoarekin batera.
Hain justu, serie digitala Euskal

Herri osoarentzat ikusgai egongo
da abenduaren erdialdetik aurre-
ra. Orduan ekingo zaio bigarren
faseari, arnasguneak ezagutzera
emanez eta duten garrantziaz ja-
betzeko ariketa eginez. Euskal

Herriko gainerako euskaldunei zuzenduko zaie mezua:
«Asmoa ez da erdaldunagoak diren eremuak gutxiestea,
gehigarri moduan arnasguneek duten garrantzia azpi-
marratzea baizik».
Ondorioz, urrats berri bat eman nahi dute euskararen

biziberritze prozesuan, nahiz eta, Kike Amonarriz sozio-
linguistak 2013an aipatu moduan, «euskara munduan
hiztun gehien dituzten hizkuntzen %10ean dago». Be-
raz, osasuntsu dago euskara, galtzeko arriskuan dauden
hizkuntzen taldean erortzeko beldurrik gabe. Orain da-
tuei eustea edo horiek hobetzea besterik ez da geratzen. 

«Arnasguneak
etorkizuneko errealitate
gisa irudikatu nahi ditugu;
tximeleta etengabe
zabaltzen doa,
arnasguneak bezala»

Jarrera desberdinetako
sei pertsona bilduko ditu
‘Kartzela’ serie digitalak;
herritarren parte-hartze
prozesuko ondorioetan
oinarritzen da gidoia

TOLOSALDEA
EUSKARA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urriaren 4a
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«ARTZAINTZATIK
BIZI DAITEKE, BAINA 

EZ DA INOR
ABERASTUKO»

Irati Urdalleta Lete

Ander Barandiaran (Amasa-Villabona, 1982) artzaina gus-
tura dago, Ordiziako azokako gazta lehiaketan hirugarren
postua lortu berritan.
Egun, 5.000-5.500 gazta kilo inguru ekoizten ditu eta

300-350 buruko ardi muturbeltzen artaldea dauka, baina
lan ugari egin behar izan du egoera horretara iristeko, eta
lehen sektorerako laguntza gehiago eskatu ditu.
Noiz eta nola hasi zinen artzaintzan eta gazta ekoiz-
ten?
Nire istorioa nahiko xelebrea edo berezia da. Sortzez ez
nahiz baserritarra, kalean jaio nintzen, nahiz eta txikitatik
baserri munduarekin lotura izan dudan. Betidanik eduki
izan dut ametsa baserritik bizitzeko eta baserri baten bila
nenbilela, Idiazabalen tokatu zitzaidan aukera, 2006an.
Poliki-poliki hasi ginen. Nire ilusioa behiekin hastea

zen, baina eskatzen zuten inbertsioa ikusita, ardiekin hasi

nintzen. Hamar ardi hartu nituen lehendabizi, bazterrak
garbitzeko. 2007an, beste hogei bat ardiren desiran joan
nintzen Etxarri Aranatzera eta 80 erosi nituen. Horrela,
ardi mordoxka baten jabe egin nintzen denbora gutxian,
eta esne putzu dezentea osatzen zen. Zerbait egin beharra
zegoen eta ez nuen ekoizpen gune handira eraman nahi.
2007an hasi ginen gazta egiten etxeko sukaldean, ahal zen
bezala. Aurrena ez ziren jateko modukoak ateratzen, bai-
na poliki-poliki hasi egin ginen eta 2009ra arte, etxerako
eta ingurukoei saltzeko aritu ginen. Orduan eraiki geni-
tuen gaztandegiak eta Artzai Gaztan nahiz jatorri izenda-
penean sartu ginen.
Gaztea izanda, ez da oso ohikoa artzaintzaren aldeko
apustua.
Ez. Gaur egunean, uste dut tontoak, eroak edo ilusionistak
garela horretan hasten garenak, izan ere, beltz samarra

ANDER BARANDIARAN
ARTZAINA

Ordiziako gazta lehiaketa entzutetsuan hirugarren saria eskuratu du Ander
Barandiaran amasarrak. Ez zuen espero eta saria jaso behar zuenean, beste
artzain batzuekin tabernan zegoela eta konturatzea kosta zitzaiola aitortu du.
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dago kontua. Loturaz eta eskatzen duen lanaz aparte, in-
bertsio handiak daude eta hutsetik hasten denak dena
dauka egiteko: ganadutegiak, gaztandegiak... Gainera, ge-
nero ona egin behar duzu saltzeko eta bezero on bat bilatu
beharra daukazu. Gaur egunean, hasi behar duenarentza-
ko nahiko zaila dago. Ez dut esaten ezinezkoa denik, baina
negar eta izerdi asko eskatzen dituen ofizioa da hau.
Eta ez gara sartuko arkumearen prezioan. Gaur egun, ar-

kumea kostuaren azpitik ari gara botatzen. Arkumea era-
bateko galera da artzainontzat, baserritarrentzat haragita-
rako txekorrak eta behiak diren bezala.
Nolakoa da artzain baten egunerokoa?
Gustukoa bada, hau bezalako bizimodurik ez dago. Gustu-
koa ez bada, berriz, izan daitekeen ofiziorik txarrena da. Ez
dauka ordutegirik ezta soldata finkorik ere. Beraz, horrela
ohitu ez denarentzat zail samarra da.
Nik hamabost urte egin nituen fabrika batean lanean. Ez

nintzen ero-ero zuzenean hemen sartu. Izan ere, alde bate-
tik, inbertsioak daude eta beste aldetik, bezeroak eta gene-
roa. Hasieran, fabrikara ardiak jetzita joaten nintzen.
Amak egiten zituen gaztak eta inbertsioari buelta eman
arte, lanera joanez aritu nintzen. Industriara ere joan beha-
rrak sakrifizio handia eskatzen zuen, baina arintasun bat
ere bai, soldata finko bat baneukalako. Gaur egunean, kol-
petik dena utzita hasi behar izanez gero, beldurra emango
lidake.
Eta bestela, zure eguna nola antolatzen duzu?
Ardia, azienda guztiak bezala, lotua da. Gauza asko utzi be-
har dituzu eta dedikazio erabatekoa eskaini behar diozu.

Goizean, jaiki eta ardiak jezten dituzu, aziendak gobernatu
eta gaztak egiten hasten zara, eta bitartean, ardiak kanpora
atera behar dituzu, ahal bada, larre desberdinetara egune-
ro. Korrika bazkaldu eta siesta egiteko betarik baldin bada,
ordu erdikoa edo egiten duzu. Arratsaldean ere goizeko lan
berdinak egin behar dituzu. Hau da, ardien bila joan behar
duzu, ardiak jetzi behar dituzu, goizean egindako gaztak
prentsatik atera behar dituzu eta lehen egindako gaztak
ere zaindu behar dituzu. Hau da, buelta eman, lizunak
nola dauden begiratu... 
Artzainak daukan beste lan handi bat bulegokoa da. As-

kotan, ukuiluan bezainbeste denbora pasatzen duzu bule-
goan edo paper artean. Batean, ganaduen mugimenduak
direla; bestean, osasungintzako ikuskapenak direla; hu-
rrengoan, jatorri izendapeneko jarraipenak edo analitikak
direla... Egunak 24 ordu dituela esaten dugu, baina 48 bali-
tu ere, beteko genituzke.
Urtea ere ardien arabera antolatzen duzu?
Dudarik gabe. Udara garai lasaiena da. Izan ere, azienda je-
tzi behar denean, lotu egiten zaitu. Hori egin behar ez de-
nean, beste era batera moldatzen zara eta eguna beste era
batera antolatzen duzu. Udaran gaixotu zaitezke, baina ne-
guan ez. Neguan gaixotzen baldin bazara, segi egin beha-
rra daukazu. Udaran, berriz, gaur egiten ez duzun lana
bihar egingo duzu, gaztarik egin beharrik ez daukazulako
eta ardiak mendian daudelako.
Udaran izaten den lan nagusia belarretan aritzea izaten

da, baita baratzea, soroa eta egur lanak ere, baina lasaiagoa
da. Egun bat kanpoan pasa nahi baduzu ere, pasa egiten
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duzu, neguan ezta pentsatu ere. Niri ere parranda gusta-
tzen zait. Neguan parranda egiten baduzu, eta goizeko lau-
retan etortzen bazara, badakizu seietan jaiki egin beharko
duzula eta hurrengo eguna ez da motzegia izaten. Orain,
berriz, hamarrak arte lo egiten baduzu ere ez dio horren-
beste axola.
Artzain izatetik, zer gustatzen zaizu gehien eta zer ez
duzu horren gustuko?
Denean aritzen naiz gustura: ardiak jezten, gazta egiten,
ardiak larrean nola jaten ari diren ikusten... Nik zerbait
apartatzekotan, bulegoko lan hori baztertuko nuke. Gazta
eskakizunak online ere egiten dizkigute eta hango faktu-
rak prestatu behar dituzu, gazta horiek bidali behar ditu-
zu... Nik parte hori kenduko nuke, baina egin beharra
dago, eta ez dago besterik.
Gaur egun, bizi al daiteke artzaintzatik?
Bai. Hemen bizi gara eta ez naiz bakarra. Hala ere, mate-
matikarik ez da existitzen gurean eta hori pentsatuta ez
dago hasterik. Dudarik gabe, bizi daiteke, baina ez da inor
aberastuko.
Artzaintza osasuntsu dagoela esango zenuke?
Ez, ez dago eta. Lehen sektoreari begiratuta, etekinik
handienak ematen dituen arloa da. Esne behiak badaki-
gu nola dauden eta haragitakoak zer esanik ez. Gaur
egun, artzaintza zerbait bada, gaztarengatik da eta jatorri
izendapenak eta Artzai Gaztak bere garaian hartu zituz-
ten erabakiengatik. Hala ere, gero eta gehiago kostatzen
da soldata duin bat ateratzea eta gazteak ez gaude ipa-
rraldean bezala. Industrian zortzi ordu lan egitea, aste-
buruak jai izatea, oporrak edukitzea eta aparteko ordain-
sariak oso barneratuta dauzkagu gure gizarte honetan.
Baserrian jaio denari eta ofizio hau etxetik jan duenari
gogo gutxi geratzen zaio aurrera segitzeko. Zeregin handi
bat dago gizartearen eta administrazioaren aldetik, gaz-
teek aurrera segi dezaten.
Zer egin beharko litzateke gehiago bultzatzeko?
Artzaintza baino lehen sektorea  bultzatu beharko litzate-
kela esango nuke, arrazoi askorengatik. Lehen sektorea da
benetan ekologista eta ingurunea zaintzen duena, beti ere,
era estentsibo batean lanean ari bagara. Gizarteak kontu-
ratu behar du nekazaritza eta abeltzaintza estentsiboak oi-
narrizkoak direla biodibertsitatearen aldeko eta klima al-
daketaren aurkako neurri bezala. Hori egiteko giltza zein
izango den ez dakit, baina uste dut jende asko eta asko
prest egongo litzatekeela gure produktuak gehiago ordain-
tzeko, jakinez gero nork ekoizten dituen eta diru hori nora
doan.

Esate baterako, arkume bat kalean erosiz gero, askotan
ez da jakiten nondik datorren eta eguberrietan, hemezortzi
edo hogei euro ordaintzen dituzte kiloko. Jendeak jakingo
balu hogei euro horietatik baserritarrari zenbat etortzen
zaizkion eta bitartekariek zenbat jaten duten, aldatuko li-
tzateke martxa hau. Gure lehengaiak erosten dira eta eros-
le horrek ordaintzen ditu, baina diru hori ez da geratzen le-
hen sektorean. Tartean daudenak gure kontura aberasten
dira eta guretzako ez da errentagarria. Gaztarekin ere ber-
dina gertatzen da, eta administrazioak hori ez gertatzeko
neurriak ezarri beharko lituzke. Arkume bat hogei euro or-

daindutakoan, hortik hamarrek edo hamabostek ekoizlea-
rentzat izan beharko lukete eta gainerakoak bitartekarien-
tzat. Hori horrela balitz, honek beste era batera funtziona-
tuko luke. Europa mailan, esaterako, hasi dira modu horre-
tara lanean esnearekin.
Garai batetik, asko aldatu al da artzaintza edo tradi-
zioari eusten diozue?
Noski baietz, baina zer ez da aldatu? Bizirauteko aldatu be-
harra daukazu, era batera edo bestera. Hala ere, artzain-
tzan lehengoari segitzen zaio: %90ean estentsiboan ari
gara lanean, hau da, ardiak larreratu egiten dira, garai bate-
an bezala, egunero. Hala ere, gazta egiteko teknikak eta ar-
dien ukuiluak asko aldatu dira, eta lanak asko erraztu dira,
bestela, hau aspaldi bukatu zen.
Zailtasunik baduzue artzaintzan aritzeko?
Zailtasuna da gure produktuek ezin dutela lehiatu kanpo-
tik bi peztatan intentsiboki hazita datozenen arkumeekin
eta gaztekin.
Ordizian iritsi zitzaizun egindako lan horren guztia-
ren saria. Nolakoa izan zen hirugarren saria eskuratu
zenuela jabetu zinen momentua?
Nik ez nekien hirugarren saria eman zidatenik ere. Bane-
kien finalisten artean nengoela, baina horregatik ez nuen
pentsatzen horra hurreratu ere egingo nintzenik. Nire
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martxan, aspaldi ikusi gabeko artzain kuadrilla batekin
tragoak hartzen ari nintzen. Momentu horretan, taberna-
ko burrunbarekin, ez nuen ezer entzuten. Kanpora atera
ginenerako, hamaika dei galdu neuzkan, eta pentsatu
nuen han bazela zerbait. Batek aipatu zidan nire izena esa-
ten ari zirela eta azkar joan nintzen. Surrealista samarra
izan zen, ez nekielako ezta non nengoen ere. Hautsita gera-
tu nintzen, baina polita izan zen. Hori onartzea ez zen erra-
zegia izan, baina polita izan zen, muturreko bat baino ho-
bea.
Beraz, ez zenuen espero.
Nola bada! Aurten nahiko ondo ibili naiz, bost sariketetan
podiuma eginda. Banekien gazta polit bat bidali nuela, bai-
na dagoen mailarekin, gaur ni izan naiteke eta bihar beste
bat. Nire buruarekin nahiko ezkorra izaten naiz kontu ho-
rietan, eta sarien zain egonez gero, urduritasunak jaten
nau. Hobe da pixka bat ahaztea eta etortzen bada ondo eta
bestela ere bai.
Nolako gazta zen Ordiziara eraman zenuena?
Asko gustatzen zitzaidan gazta bat zen, ketua eta nahiko
orekatua. Maiatzean egindako gazta bat zen eta baneukan
beste bat ere garai berean egindakoa eta bien artean zalan-
tzak nituen. Aurrena, beste bat neukan apartatuta. Astele-
henean genuen gazta eramateko azken eguna eta goizean
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«Ez nekien hirugarren
saria eman zidatenik.
Artzain kuadrilla batekin
tragoak hartzen ari
nintzela deitu zidaten »

«Udaran gaixotu zaitezke, 
baina neguan ez. Neguan
gaixotzen baldin bazara, 
segi egin beharra
daukazu»
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bertan aritu nintzen berriz ere probatzen eta beste bat era-
matea erabaki nuen.
Ordizian hirugarren saria eskuratzeak ba al du eragi-
nik?
Bai, sariketa guztiek dute eragina, batez ere, komunika-
bideek lantzen baldin badute. Ordiziakoak badu beste
balio erantsi bat eta gehiago zabaltzen da, eskualde mai-
lan ez ezik, baita Euskal Herri mailan eta Espainia mailan
ere.
Horrelako sariek aurrera jarraitzeko indarra ere
emango dute.
Bai, dudarik gabe. Sariak beti dira onak, baina niretzat sari-
rik onena da etxera datorren bezero horrek gazta bat eros-
ten duenean, hurrengoan berriz etortzea. Beste sariak noi-
zean behingoak izaten dira; bezeroek fideltasuna, berriz,
ez dizute noiznahi ematen. Niretzako saririk onena urtean
egiten duzun hori saltzea da.
Bezero horiek egiten duzuen lanari balorerik ematen
al diote?
Bai, %80k bai behintzat. Etxera etortzen den bezeroa
oso fidela izaten da. Horiei euro erdi bat igotzen badie-
zu ere, horregatik ez zaizkizu etorri gabe geratuko, nor-
malean behintzat. Hori da zuk egiten duzun lanaren es-
ker ona.
Zuk Idiazabal gazta ekoizten duzu. Zein ezaugarri be-
har ditu gaztak  Idiazabal izan dadin?
Oinarri-oinarrizkoa da latxa edo karrantza ardien esnea
izatea. Horrez gain, alturan neurri zehatz bat eduki behar
du eta pisuan, kilo bat eta hiru kilo bitartekoa izan behar
du. Idiazabalen ere bereizketa handi bat egingo nuke. Hau
da, gazta industrialak direnak edo artzainen gaztak dire-
nak. Izan ere, gazta industrialak artzainaren gaztarekin ez
dauka zerikusirik. Horiek gaztak produkzio handian egi-
ten dituzte, artzainen gaztak, berriz, mimo handiz tratatu-
tako artaldearen esnetik ateratzen dira.

Horrek, azkenean, ezaugarri berezi batzuk edukitzea
eragingo du. Zure Gaztanaditxulo gaztak zein dauz-
kala esango zenuke?
Nire gaztak bakarrik ez, beste artzainen gaztak ere bai. Ar-
diak egunero larreratzen dira, eta larreak beti aldatzen
dira. Larreak zureak izanagatik ere, guztiak desberdinak
dira eta ardiak zer jaten duen, hura ematen du. Beraz, es-
nea ere desberdina da eta esnea desberdina den momentu-
tik, generoa ere halakoa da. Nire gazta jaten baldin baduzu
eta beste artzain batena ere, bi gaztak ederki bereiziko di-
tuzu, esne guztiak desberdinak direlako. Gurean ere, gazta
guztiak ez dira berdinak ateratzen, eguraldiak asko baldin-
tzatzen duelako. Ardiak kanpoan baldin badabiltza, natu-
rak agintzen du, ezin diozu aurka egin eta horren arabera-
ko produktu bat egiten duzu.
Gaztanaditxulo gazta non eta nola saltzen duzu?
Nik gehiena salmenta zuzenetik saltzen dut, bai etxera
datozenei baita online ere. Artzai Gaztako komertziali-
zazio taldean ere banago eta hortik ere beste pixka bat
bideratzen dut eta gero, dendaren batean edo bestean
ere  saltzen ditut. Hala ere, ni ez naiz dendetara bidali za-
lea.
Etorkizuna nola ikusten duzu bai zurea pertsonalki
eta bai artzaintzarena?
Nik baikorra izan nahi dut. Uste dut, honi eman beharko li-
tzaiokeela beste buelta bat eta denok dauzkagula zeregin
handiak: gizarteak, administrazioak eta lehen sektoreak.
Iruditzen zait, gure jarduna errentagarri bihurtu eta beste
bizi maila batean bizi gaitezkeela lehen sektorekoak, hau
da, artzain eta baserritar guztiok. Nik uste dut dagoeneko
hondoa jo dugula eta jendeak gero eta kontzientziazio han-
diagoa duela, produktu naturalak eta hemen ekoitzitakoak
kontsumitzeko. Hala ere, argi dut zeregin handia dugula
egoera horretara iristeko, orain daramagun martxan ho-
nek ezin duelako luze segi.
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OSTIRALA
URRIAK 4

AMEZKETA
UGARTEKO ERROSARIOKO
AMAREN JAIAK
19:30.Kanpai jotze eta suziriak, jaiei hasiera
emateko, ondoren trikitilariek alaiturik
bertso-poteoa Julio Soto eta Anjel Mari
Peñagarikanorekin. 
21:00. Herri afaria. 
arraian. Erromeria Elustondo anaia-
arrebekin. 
Ondoren. Ugarteko toka lehiaketa.

OREXA
22:00. Arnasa Gara aurkezpen ekitaldia,
elkartean. Abenduan aurkeztuko den
Kartzelaserie digitalaren aurre-
estreinaldia eta aktoreekin solasaldia.

TOLOSA
19:30.Orbela Txokoa. Sara Mansilla eta Los
Juanes, Orbela tabernan.

20:00.Bakarrizketa: Que no nos frunjan la
fiesta,  David Guapo umoristaren
ikuskizuna, Leidor aretoan. 

20:00.Organo erromantikoaren zikloa,
Andre Mari parrokian.

22:30.Abereh eta Moby Dick taldeen
kontzertuak. Sarrerak 8 euro baliodu.
Bonberenean. 

22:30.Malick Diaw senegaldarraren
kontzertua, 3 tabernan.

ZIZURKIL
18:30.Emakume topaketa. Emakume
zirkulua sortuko al dugu Zizurkilen? Iriarte
etxean.

LARUNBATA
URRIAK 5

AMEZKETA
UGARTEKO ERROSARIOKO
AMAREN JAIAK
11:00. Haurren pilota partiduak. 
12:00.Patata tortila txapelketa (norberak
ekarri behar du beharrezko guztia). 
12:30-14:30 eta 16:00-19:00. Puzgarriak
eta beste hainbat jolas. 
Arratsaldean zehar.Zaldian ibilalditxoak
Ugarten barrena. 
16:00. Mus txapelketa Ugarteko elkartean.
Izena ematea 15:30ean, (partaide batek
herrikoa izan behar du). Bikoteko 10 euro.
17:30.Txokolatea bizkotxoekin elkarte aurrean. 
21:00.Zahagi ardoa. 
22:30. Izer-Alabier eta Ansorregi-
Larrañaga trikitilariak. Atsedenaldian
sokatira lehiaketa.

HERNIALDE
JARDUNALDIA
10:00. Dislexia On poriektuaren
aurkezpena, kultur etxean.

TOLOSA
11:00.Pintxo Tour interkulturala eta
solidarioa. Euskal Herria, Senegal, Brasil,
Ukrainia, Kolonbia, El Salvador, Maroko,
Peru, Pakistan, Honduras eta
Nikaragua.Trianguloa plazan.

SORMENETIK
11:00.Galtzaundi euskara taldeak
antolatuta. Tio Teronen Semeak dantza
taldeko kideak izango dira protagonista eta
beren ibilbideari buruz hitz egiteaz gain,
euskal dantzaren transmisioari eta
berrikuntzari buruzko beren ikuspuntua
azalduko dute Oihana Iguaranen galderei
erantzunez. Solasaldiaren amaieran, beren
ikuskizunaren zatitxo bat ere eskainiko
dute. Zerkausia azpian. TAK arraun
klubean.

TOLOSALDEKO TRIKITIXA EGUNA
12:00.Parte hartzaileak Lopez Mendizabal
plazan elkartuko dira.
14:30. Bazkaria. 
18:30.Kalejira erraldoia. 

BIRIKABARETA
19:30. Intujai Teatrok antolatuta, formatu
txikiko antzerki jaialdia, Topic zentroko
aretoan. Pailaztana Klown taldea,
Pailaztana Junior, Zirko Txosko, Ariñe
Azkue, Oskar Paez eta Breathless dance
center ariko dira oholtza gainean. Topic-en.

KANTIK ZIKLOA
20:15.Ahots Musika Zikloa. Hodei
abesbatza.  Elkartasunezko kontzertua: 5
euro. David Azurzak zuzenduta. Fauré-ren
Requiem-a. Santa Klara elizan.

KONTZERTUA
22:30.Albaren kontzertua, Bonberenean. 

IGANDEA
URRIAK 6

AMEZKETA
UGARTEKO JAIAK
11:00. Meza nagusia. 
Jarraian. Txakolin dastaketa eta pintxoak
plazan trikiti doinuez alaiturik. Bazkal aurretik.
Laja Bi eta Narbaizaren eskutik trikiti saioa. 
18:00. Herri kirolak. Harri-jasotzen: Beñat
Telleria; Aizkoran: Ugaitz Mugerza eta Julen
Alberdi. 
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Ondoren. Ingurutxoa. 
20:30. Sagardo dastaketa. Laja Bi eta
Narbaizarekin festei amaiera emango
zaie.

IRURA
SANMIELAK,
ERRETIRODUNEN EGUNA
12:00. Meza Nagusia .
14:00. Bazkaria trinketean erretiratu
eta pentsiodunentzat.Ondoren,
musika dantzagarria Joxe
Mendizabalen eskutik.

TOLOSA
18:30. Pettiren kontzertua, 3
tabernan.

ASTELEHENA
URRIAK 7

AMEZKETA
UGARTEKO JAIAK
11:00. Meza nagusia. 
Ondoren. Hamaiketakoa.

ODOL ATERATZEA
18:30. Kultur etxeko aretoan odol
ateratzeak izango dira, odol emaileen
elkarteak bultzatuta.

ZINEMA

‘MIDSOMMAR’
Larunbata (19:30 / 22:00). 
Leidor aretoa, Tolosa. 

‘PLAYMOBIL’
Igandea (17:00).
Leidor aretoa, Tolosa.  

‘LOLA Y SUS HERMANOS’
Igandea (19:30 eta 22:00).
Astelehena (20:30). Ikuslearen eguna.
Leidor aretoa, Tolosa.   

‘
‘AGUR ETXEBESTE’
Larunbata (19:30 / 22:30). 
Igandea (19:30). 
Astelehena (21:00).
Gurea, Amasa-Villabona. 

‘MASCOTAS 2’
Igandea (17:00).
Gurea, Amasa-Villabona.

107.6 fm . www.ataria.eus
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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

99€

2 mó
graduatu 

erre� exuen
aurkako lenteekin

ERAKUSKETAK

‘LAS SOMBRAS BAJO LAS
ESTRELLAS’
Tolosa. Riaq Miuq-en erakusketa
ikusgai izango da. GKo Galleryn. 
10:00 - 13:30 (larunbatak) eta 17:00 -
20:30 (astegunak).

OIHANA UGARTEREN
GRABATUAK
Tolosa. Oihana Ugarteren lanak ikusgai.
3 tabernan. 09:00-10:00.

‘SAM-REN MENDEURRENA1919-
2019 ’
Tolosa. Aranburu jauregian: 17:30-
20:30, igande, astelehen eta
jaiegunetan izan ezik.

BURATTINIREN MUNDU
MIRESGARRIA
Tolosa. Topic-en ikusgai txotxongilo
italiarren erakusketa:  10:00-13:00 eta
16:00-19:00 (astean zehar,
astelehenetan itxita) eta 10:00-14:00
eta 15:00-19:00 (asteburu eta jai
egunetan). 
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G iza eskubideen mundu hone-
tatik  ikusten dut benetako
giza jarrera. Egia da batzuk
«gizarte likidoaz» hitz egiten

dutela. Beste batzuk ere, bereziki he-
rrialde garatuetan «gizaki
light-a» ari dela nabarmen-
tzen: pertsona pasiboa,
epela, gatzgabea, apoliti-
koa, ez konprometitua eta
ez oso solidarioa…
Agian argazki bat izan

daiteke, baina ez gizarte
osoaren ikuspegi objekti-
boa. Ez naiz hain ezkorra
eta iluna. Eskolaren filoso-
fia eta irakasleen joera eti-
koak, zientifikoak eta pedagogikoak beste
esperientzia positiboak erakusten ditu: ur
gainean nola iraun, ontzi bat nola egin eta
gobernatu, eta nola zuzendu kaira. Bizi-
rautea, nabigatzea eta norabidea aukera-
tzea dira hiru maila etiko erabakigarriak.
Eskubideen ispiluan geure buruari

begiratzen diogunean ezagutzen gara.
Bizitzeko eskubidea duen izaki hori ni
naiz. Askatasunaren eskubidea duena
ni naiz. Zoriontsu izateko eskubidea
duena ni naiz. Nire eskubideekin iden-
tifikatzen naiz ni. Baina eskubideek,
nire eskubideek eskubideen ordain gisa

defini dezakegun betebehar multzo bat iza-
ten dute lagun. Eskubideak izateak, betebe-
harrak ere izatea dakar. Nire eskubideak
nahi ditut, baina badirudi eskubideak bete-
beharrez beteta datozela.

Eskubideez hitz egiteak
duintasunaz hitz egitea esan
nahi du. Baina zer da duinta-
suna? Eskubideak edukitzea.
Betebeharrak eta eskubideak
txanpon baten aurrealdea eta
atzealdea dira. Eskubideak
eduki nahi ditugu pertsona
izateagatik, eta ez indartsu iza-
teagatik. Giza eskubideak hu-
manitatearen proiektua dira.
Proiektu komun hori etenga-

beko hezkuntzaren eta kulturaren  bidez
transmititu behar da, gizaki bakoitza bere
eskubideak berpiztera eraman dezan, baina
baita bere betebeharrak berpiztera ere. Gure
zoriontasuna ezin da gure antzekoen esku-
bideak kaltetuz eraiki. Eta hementxe dau-
kagu benetako hordagoa gizaki  guztiok.
Elkarrekin, elkartasunean eta elkarkoiagoa
den euskal gizartea eraikitzea. Ezin guzti
hau bakarrik egin, ezin izan inoiz bakarrik
zoriontsu. Nibatek  beharrezkoa du zubat
ondoan, eta gubat gizarte  elkarkoia eraiki-
tzeko; gure zoriontasuna ezin baita gure an-
tzekoen eskubideak kaltetuz eraiki.

JOXE AGUSTIN
ARRIETA

ERRETIRODUNA

Giza eskubideen
kultura

Bizirautea, nabigatzea
eta norabidea

aukeratzea dira hiru
maila etiko

erabakigarriak.

BEÑAT SALBARREDI

Hauteskudeak berriz egingo
ote direnan harira
jende andana odol txartuta
esan ta esan ari da
«politikari txatxu horiez
ezin daitekeela fida»
zenbateraino balio duten
erakusten ari dira.

Doinua
Pello Joxepe

Hauteskundeak
berriro

Iritzia
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IRITZIA

E lhuyar hiztegiak [poza], [itxa-
ropena] eta [irudimenezko
ikuspena] bezala definitzen
du ilusioa. Nik hauei guztiei,

bat gehituko nahiko nieke: gure egu-
neroko bizitzan beha-
rrezkoa izan beharko lu-
keen ‘sentimendu’ bat.
Sentimendu, egoera,
emozio, sentsazio… ez
dakit zehazki ilusioa
nola definitu baino bai
honek gugan duen ga-
rrantzia.

Ilusioa galtzeari beldu-
rra diot. Sekulako beldu-
rra. Beti izan naiz gauza
guztiengatik ilusionatu naizen pertso-
na horietako bat. Ilusioa lan berria
hasterakoan, ilusioa pisu berria estrei-
natzerakoan edota ilusioa bat-batean,
espero ez duzun pertsona batek bidal-
tzen dizun Whatsappmezu bat jaso-
tzerakoan. Horrek ere izugarri pozten
nau. 

Bizitzan aurrera egin ahala, ilusioa
galtzen dugula iruditzen zait: enpresa
berdinean denbora asko eramateaga-
tik, bikotekidearekin krisi batean ego-
teagatik… eta horrek sekulako eragina
dauka gure egunerokoan.

Nire kasuan, jarrera positibo
bat izaten saiatzen naiz eta nire
inguruan ditudan lagunei eta se-
nitartekoei ere jarrera hori
transmititzen ahaleginak egiten

ditut. Ilusionatuta
bizi den pertsona
batek bizia ematen
dit eta gertu izan
nahi dut. Zero ilusio,
zero motibazio duen
pertsona bat aldiz,
nire bizitzatik urrun
behar dut. Ez gara
inoiz ondo konpon-
duko!

Bai, badakit… bizi-
tza ez dela arrosa kolorekoa eta de-
nok dugula arazotxoren bat edo
beste, baino ilusioa izan daiteke
askotan goiari eusteko irtenbide
bat.

Beraz, badakizu… testutxo hau
irakurtzen amaitzen duzunean,
hartu mugikorra eta idatzioizu
Whatsappmezu bat aspaldian hitz
egin ez duzun lagunen bati. Seku-
lako ilusioa egingo dio eta zeinek
daki, beharbada, datorren hilabe-
teetarako planen bat martxan jar
dezakezue? ;)

ALEX PADILLA
KALEZALE AMORRATUA

[Ilusioa]

Ilusionatuta bizi den
pertsona batek bizia

ematen dit eta gertu izan
nahi dut. Zero ilusio,
zero motibazio duen

pertsona bat aldiz, nire
bizitzatik urrun behar
dut. Ez gara inoiz ondo

konponduko!

KOMIKIA NAIARA DELGADO
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EGURALDIA

GAUR
Eguraldi motela gaurkoan berriz ere
bueltan izango dugu. Mendebal,
ipar-mendebaldeko haizea ibiliko

zaigu, eta horre-
kin, hodei dezen-
te pilatuko zaigu
zeruan. Euri pix-
ka bat izango
dugu, gehienbat
goiz
partean. Euri gu-
txi izanagatik zer
edo zer bustiko
du. Arratsalde
partean zertxo-
bait atertu eta os-

tartetxoren bat edo beste irekiko
dela eta, eguraldi lasaixeagoa izan-
go da. Orokorrean, egun guztian ze-
har, hodeiak nagusituko direnez,
giro amorragarri samarra izango
dugu. Tenperaturek zertxobait be-
hera egingo dute eta eguneko erdiko
orduetan gehienez jota 20-21 gradu-
ra iritsiko dira. 

BIHAR
Eguraldi nahiko txukuna izango dugu
baina oraindik ere hodeiak izango di-
tugu. Goiz partean dezente izango di-
tugu eta euri langar pixka bat botako
du, nahiz eta oso gutxi botako duen.
Goiz eguerdirako ateri geratuko da eta
gero giro lasaiagoa geratuko zaigu,
baina erabat garbitu ezinik ibiliko de-
nez eguraldi eguzkitsurik ez da espe-
ro. Tenperaturek gehienez 20-22 gra-
dura iritsiko dira. 

ETZI
Berriz ere eguraldi motel eta amorra-
garria bueltan izango dugu. Ipar-
mendebaldeko haizeak eta fronte
ahul batek hodeitza handia utziko
dute baina euri gutxi botako du. Ten-
peraturek behera egingo dute eta
gehienez 20 gradura iritsiko dira.

FARMAZIAK

OSTIRALA, URRIAREN 4A
IBARRA
Egunekoa.
Leyre Lejeune Maset . 
Euskal Herria kalea, 24. 
Telefonoa: 943 67 32 74 .

LARUNBATA, URRIAREN 5A
IBARRA
Egunekoa.
Leyre Lejeune Maset . 
Euskal Herria kalea, 24. 
Telefonoa: 943 67 32 74 .

IGANDEA, URRIAREN 6A
IBARRA
Egunekoa.
Edurne Mujika Martinez. 
Euskal Herria kalea, 3. 
Telefonoa: 943 67 09 15 .

ASTELEHENA, URRIAREN 7A
TOLOSA
Egunekoa.
Edurne Bengoetxea Aiestaran. 
Kale Nagusia, 7. 
Telefonoa: 943 67 06 48 .

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urriaren 4a
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IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
4

IGANDEA
6

LARUNBATA
5

ASTELEHENA
30

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 

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

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00.Pasahitza Eguraldia Iker Ibarluzearen
eskutik, agenda, solasaldi politikoa,
Agurtzane Zelaia Bidania-Goiazko alkateari
elkarrizketa, Tolomendiren tartea,
Galtzaundiren Hitzez Hitz atala, Osasunakin
urratu Kristina Aiestaran famili medikuarekin
eta Amalurra ekologiari buruzko tartea. 
12:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.
16:00.Zebrabidea Arrosa sareko magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00. Kantazgora Tolosaldeko musika.

LARUNBATA
10:00.Trikiti musika.
18:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.

IGANDEA
10:00.Goizeko saioen onena.
14:00. Hari Naizela Bertsolaritzari buruzko
saioa, Imanol Artola Felix-ekin.
16:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.
18:00. Kantazgora Tolosaldeko musika.
20:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.

ASTELEHENA
09:00.Pasahitza Eguneko berriak, Ibarrako
alkate Igor Zapiraini elkarrizketa, agenda,
asteburuari begirada, Postalak bidaiarien
tartea, Patxadaz eginiko elkarrizketak.
12:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.
16:00.Zebrabidea Arrosa sareko magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00. Mailu ta akuilu Musika saioa.

28 KANALA
OSTIRALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
12:30. Elkarrizkettap (Iker Irribarria).
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa (Elgoibar).
22:30. Zer jan.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

ZORION AGURRAK

Zorionak!

Gaurko parrilan: kotxerako dirua, 
aitatasun baja  edo hamaiketakoa.

IRAGARKI 
LABURRAK
LAN ESKAINTZA
Zaintza. Adineko pertsona bat zaindu eta
etxeko lanak egiteko. Deitu: 666 739044.
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