
Euskara eta
feminismoa
elkarrekin
aritzeko deia,
lehen saioan
Idurre Eskisabelek eta Lorea 
Agirrek zabaldu dute ‘Euskara eta
Feminismoa: bidegurutzea elkargune’
hitzaldi zikloa Tolosan // 2

ALKATEAK IKAZTEGIETA ETA ALBIZTURKOAREKIN SOLASEAN // 3

Laugarren
Eltxotrail
izango da
larunbat
honetan

Orendain ezagutzera
emateko eta egun on bat
pasatzeko helburuak ditu
ekimenak; bi ibilbide
izango dira aukeran,
motza eta luzea, eta bikote
mistoka egin ahalko da // 7

«Bizi garen abiadura
honetan janari

errezenera jotzen da »
JOSU MARTINEZ EIZAGIRRE  

NUTRIZIONISTA ETA HEZITZAILEA

Euskal Herrian «gehiegi» jaten dugula, «behar baino gehiago» dio; dieta 
osteko mantenimendua ziurtatzeko «elikadura ohiturak eta bizi ohiturak

zuzendu eta aldatzeko beharra» azpimarratu du // 4-5

Josu Martinez mediku nutrizionista. ENERITZ MAIZ

OSTEGUNA
2019/10/17 

7. urtea, 1.127. zenbakia
107.6 fm

www.ataria.eus
URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €

Dekoraziori
eskainitako
gehigarria,
gaur I-VIII



Ataka ezin hobea, batera ekiteko
Idurre Eskisabelek eta Lorea Agirrek zabaldu dute ‘Euskara eta Feminismoa: bidegurutzea
elkargune’ hitzaldi zikloa, Tolosan, gainerako saioen aterki izango den proposamenarekin. 

Itzea Urkizu Arsuaga

Ideia batekin ireki eta itxi zen
Euskara eta Feminismoa: bi-
degurutzea elkargunehitzal-
di zikloko lehen saioa, aste-
artean, Lorea Agirre eta Idu-
rre Eskisabelen eskutik:

euskalgintzak eta feminismoak
erro bateragarriak dituzte.
Bost saiotik lehena hartu zuen

Tolosako pleno areto beteak, eta
Angela Davisen biografiako bizi-
pen bat hizpidera ekarriz zabaldu
zuten saioa hizlariek, argudiatze-
ko, hizkuntza komunikazio tres-
na bat baino askoz ere gehiago
dela: «Hizkuntza posizionamen-
du sozial eta politiko bat da ».
Baieztapen horretatik abiatuta,

azaldu zuten zapalkuntzak pilatu
egiten direla, eta elkar elikatzen
direla: «Euskal Herrian, lehen al-
diz, iparraldeko emakumeek el-
kartu zituzten nazioeta emakume
aldagaiak, beren proposamen po-
litikoan; Euskal Emakumeak Be-
ren Askatasunaren Alde taldeko
kideak izan ziren». 
Baina, zein garrantzi du zapal-

kuntza bat baino gehiago aldi be-
rean gertatzen direla esateak eta
haiek izendatzeak? Ikuspegi in-
tersekzionala ekarri zuen, or-
duan, hizpidera, Idurre Eskisabe-
lek: «Angela Davisek, 1981ean,
Emakumeak, arraza eta klasea
lanean, hiru menderakuntza bil-
du zituen, eta guk uste dugu zilegi
dela, berak arraza jarri zuen to-
kian, guk hizkuntza jartzea. Segur
aski bizipen muturrekoagoak sor-
tuko ditu arrazagatiko mendera-
kuntzak, baina, azken finean,
arraza ikusteko modu bat beste-
rik ez da; hierarkia batean, komu-

nitate bat azpiratzeko modu bat».
Horrela, beraz, «gertatzen diren
zapalkuntza guztiak ikusteko eta
horiekin elkarbizi ahal izateko»
formula bat asmatzera deitu zuen
Lorea Agirrek: «Denok baikara
menderatu eta menderatzaile,
momentuaren arabera. Bat izan
daiteke menperatu linguistiko,
baina genero menperatzaile, edo
alderantziz. Menperakuntza ho-
riei guztiei izena jarri eta kudeatu
egin behar ditugu». 

EUSKARAREN FEMINIZAZIOAZ
Euskal Herriko mugimendu fe-
minista euskararen normalkun-
tzarako tresna nagusienetako bat
da; hala baieztatu zuen Lorea Agi-
rrek. Eta, datuek diote emakume-
en eta euskararen arteko lotura ez
dela kasualitatea: «Aspaldikoa da
euskararen feminizazioa».

Datuak aipatu, eta eman: Eus-
karaldian, 10 parte hartzailetik 7
emakumeak ziren; Emakume
Abertzaleen Batzari, 1920 ingu-
ruan, hizkuntzaren transmisio
eta ezagutzaren ardura esleitu
zioten; Elhuyarreko ikerketa ba-
ten arabera, euskaltegietan ema-
kume gehiago aritzen da euskara
ikasten; seme-alabak fidelagoak
dira amak irakasten dien hizkun-
tzarekiko; nesken kuadrilletan,
hizkuntza aldaketa askoz ere txi-
kiagoa da, mutilen kuadrilletan
baino. 
Estatistika hutsez harago, datu

horiek emakume eta gizonen gai-
nean jartzen diren tasunez asko
diotela uste dute Agirrek eta Eski-
sabelek, eta horregatik azpima-
rratu zuten, generoak «halabeha-
rrez» eragiten duela hizkuntzan:
«Neska eta mutil, txikitatik, segre-
gatuta bizi garelako. Eta, euskara-
ri eta emakumeok, gaitasun eta
ez-gaitasun berak atxikitzen diz-
kigute: gu beti gara bestea, beti
partikularraren patroia». 
Banaketa hori egunero elika-

tzeko, bi hizlariek argi dute zein
den boterearen tresna finena: na-
turalizazioa: «Sinetsarazten digu-
te, euskaldun izan edo emakume
izan, gure azpiratze egoera gure
ezaugarri zehatz batzuengatik
dela» 
Horrenbestez, feminismoak

bere praktiken ardatzean dituen
jabetzea, ahalmentzea eta botere-
tzeari heldu, eta «bi borrokak aldi
berean egiteko momentu ona»
dela berretsi zuten. 
Ez hori bakarrik: bide hori para-

leloan egin ahal izateko gako ba-
tekin biribildu zuten saioa. «Fe-
minismoak asmatu du, oinarrian
identitate auzi bat zena, uniber-
tsal bilakatzen; emakume izatea
demokrazia eta justizia soziala-
ren terminoetara ekartzen, inter-
pelazioaren bidez. Identifikatu
eta izendatu egin ditu pribilegio-
ak eta zapalkuntzak, esan deza-
gun: ‘Ni hemen nago, zu hor zau-
delako’. Bada, euskalgintzak ere
hor bide interesgarria du egiteko:
ez dadila soilik euskaldunon kon-
tua izan». 

Tolosako pleno aretoa bete egin zen, euskara eta feminismoa batu dituen jardunaldietako lehen hitzaldirako. I. URKIZU
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Kasualitateak,
begiak eta
zilborrak

Lagun erdi-psikologo ba-
tek beti esaten du, kasua-
litaterik ez dela existi-
tzen. Eta sinetsi egin be-
harko diot azkenean.

Demagun, astea pasatu duzula
Euskara eta Feminismoa jardu-
naldien bueltan lanean, Lorea
Agirreri egindako elkarrizketa pi-
katzen eta txukuntzen, eta jardu-
naldien aurkezpen prentsaurre-
koaz idazten. Beti ez da hala suer-
tatzen, noski, gaiaren arabera
izaten da; baina, kasu honetan,
demagun buruko kezken errota
martxan jarri dizula tematikak,
eta astea eman duzula zapalkun-
tzez pentsatzen. Denok garela
menderatu, baina baita mendera-
tzaile ere.
Halako batean iristen da ostira-

la, nahiko azkar, eta, beste behin,
pentsatzen duzu zein autosuntsi-
tzailea izan daitekeen, bizitza as-
teburuaren zain pasatzea. Delibe-
razioz, beraz, ardo kopa batekin
bizitza ospatzera abiatzen zara. 
Eta orduan. Orduan iristen da

kasualitatea, tabernan bat egiten
baituzu, ardo kopa baten ingu-
ruan sekula inoiz lehenago batu
ez zaren jendearekin. Hasten dira
beren bilobez hizketan, eta esaten
dute ez zutela halako eskola auke-
ratu, «beltza eta kanpotarra beste-
rik» ez zegoelako. Zuk, zure arte-
an, pentsatzen duzu aurpegian
irakurri behar izan dizula mes-
pretxuzko keinua. 
Emakume hiztuna da, eta gero

kontatzen du, txikia zenean, han-
dien eskolara lekualdatu zela, eta
ez zuela oso fin egin lehen Dicta-
doa, artean gaztelera bere bizi-
tzan existitzen ez zelako. Iltzatuta
geratu zaio, antza, euskaldun as-
kori bezala 
Tira, astearteko hitzaldian argi

asko esan zuten: denok gara men-
deratu, eta denok menderatzaile.
Lehen pausoa, akaso, egia hortaz
jabetzeko begiak geure zilborreta-
tik altxatzea izango da. 

Iritzia
Itzea Urkizu Arsuaga
Tolosaldeko Asanblada Feminista

Lan eskaintza

Zaintza lanak.Tolosaldean, pertso-
na esperientziaduna behar dugu
pertsona ezindu bat zaintzeko.
Arratsaldez izango litzateke lana,
15:30etik 19:30era. Kotxea izatea
derrigorrezko baldintza izango da.
Lanpostuagatiko interesa duenak

dei dezala ondorengo telefono zen-
bakira: 685 75 93 34. 

Alokagai

Baserria.Elduainen. Etxebizitza, us-
tiategia edo biak. Interesa dutenek,
deitu telefono zenbaki honetara:
635 75 73 81 (Iñaki).

IRAGARKI LABURRAK



Eneritz Maiz Etxarri 

Bakarne Otegi da Ikaztegietako
EH Bilduko alkatea, hiru zinego-
tzi berrirekin bigarren agintaldia
hasi du.  
Nolakoa da Ikaztegietako al-
kate izatea?
Lana du, eta herritarrak gainean
izaten ditut. Kalean asko ibiltzen
naiz, eta edozein gerturatzen
zait bere kezka, arazo edota iri-
tzia ematera. Baina bakean uz-
ten ere badakite.  
Zinegotzi berriak dituzu albo-
an, lanak banatu dituzue?
Bai, kokatzen eta martxa hartu
nahian gabiltza. Bakoitzak ero-
soen sentitzen den edo gertuko-
en dituen gaiak hartu ditu, eta al-
kate ni izanda pisu gehien nero-
nek dut, baina talde bat gara.
Zer darabilkizue orain esku
artean?
Ikasturte hasiera betea izan
dugu. Hasteko, kaleko katuekin
sortu zaigu arazoa. Asko ugaritu
dira, eta horri irtenbide bat
eman nahian gabiltza. Herrita-
rren ezinegonari erantzuteko ki-
roldegiko zelaiaren proiektua-
ren gaineko galdeketa egin
dugu, eta baietzak irabazi du. Be-
raz, horrekin hasiko gara.

Herritarren ongizatea bilatuko
dugu. Kulturari ere garrantzia
eman nahi diogu. Herri bizia iza-
tea nahi badugu herritar guztiei
begirako ekitaldiak antolatzea
beharrezkoa ikusten dugu. Gaz-
teak herrian geratu daitezen
saiatuko gara, eta hondakinen
gaiari ere heldu nahiko genioke.
Euskara ere gurea dugu, eta aur-
ten herrian euskara ikasiko duen
talde bat osatzea lortu dugu.
Aurreko agintaldiaren jarrai-
pena izango da?
Bai, bide bertsutik jarraituko
dugu. Herritarrek ekar ditzake-
ten arazoei eta proposamenei
erantzuten saiatuko gara, ahalik
eta txukunen. 

ak aurrera ateratzen ahalegindu-
ko gara. Esaterako, adinekoei be-
girako Tipi Tapa ekimena biga-
rren urtez martxan jarria dugu.

Eta hurrengo lau urteei begi-
ra, zer?
Hasteko herri bizi bat izatea nahi
dugu, eta orain arteko egitasmo-

Momentuz erraza. Badaude go-
rabeherak, baina ondo doa; he-
rritarrek ez dute gerra handirik
eman. Beraien eskariak eta egi-

Zein da udalaren egoera eko-
nomikoa?
Ona, nahiko ona. Pare bat maile-
gu ditugu, baina ezin esan gaizki
gaudenik.
Herria osasuntsu dago?
Bai, osasuntsu dago, baina egia
da jaiotza tasak behera egin due-
la. Baina momentuz haur eskola
irekita mantentzeko arazorik ez
dugu. Eskolan ere haur asko
daude, eta gazte dezente dago
herrian. Eta nola ez, beharrezko-
ak ditugun adinekoak ere badi-
tugu.
Nolakoak direla esango zenu-
ke ikaztegietarrak?
Alde guztietan bezala, era guztie-
tako jendea dago, baina jende ona
dela esango nuke. Ondo hartu
naute. 
Zerbait eskatuko zenieke he-
rritarrei?
Parte hartzeko. Jende bat ohitu-
ta dago kultura batzordean parte
hartzera, eta batzorderik jende-
tsuena izan ohi da. Baina beste
zenbait gaietan jendeari beldu-
rrik gabe gerturatzeko eskatuko
nioke udaletxera. Pentsaera ez-
berdineko jendea elkartuta gau-
za interesgarriagoak ateratzeko
aukerak izango genituzke horre-
la. 

E. MAIZ

«Herritarren ongizatea
bilatuko dugu»

BAKARNE OTEGI  IKAZTEGIETAKO ALKATEA
Otegi alkateak «herri bizia izatea nahi badugu herritar guztiei 

begirako ekitaldiak antolatzea beharrezkoa ikusten dugu», dio . 

Talde gaztea da Albizturko udal
gobernua osatu duena, eta alka-
te kargua Iñaki Orbegozok har-
tu du.   
Hilabete gutxi batzuk dara-
matzazu alkate karguan. Zer
moduz?
Oraingoz ondo. Ez da inongo
arazorik izan orain artean, eta
ea horrela jarraitzen dugun. 
Talde gaztea zaudete. Koka-
tzen ariko zarete, ezta?
Bai, hori da. Oraindik galduta
sentitzen gara, baina badugu la-
guntza idazkariaren aldetik eta,
denon artean zerbait egingo
dugu. 
Nola hartu zenuen alkate iza-
tearen erabakia?
Talde gazte bat elkartu ginen,
eta beharra ikusi genuen. Inor
ez zegoen jarraitzeko prest, eta
herria inor gabe gelditzea baino
hobea zelakoan hartu genuen
erabakia.  
Zinegotzion artean arduraka
banatu dituzue?
Bai, bakoitzak bere gaiak ditu,
eta gero, guztien artean eraba-
kitzen ditugu. Denok jabetzen
gara guztiaz, baina bakoitzak
bere lanak ditu.    
Nolakoa da Albizturko alkate
izatea?

Momentuz pare bat gai aurreko
agintalditik datozenak ditugu:
obra bat eta bideak. 
Lau urteei begira jarrita zer
asmo edo nahi dituzue?
Gazteak bertan bizitzen gera-
tzeko beharra ikusten da, eta
etxebizitzaren bat egiteko ideia-
ren bat darabilkigu buruan.
Hori landu nahiko genuke
behintzat. Baserri handiak eta
baditugu, baina gaurko gazteek
ez dituzte horiek ikusten, eta
gutxienez gazteak bertan gera-
tzeko bidea bilatu behar dugu.
Horrez gain herri bideak txu-
kuntzen ere lan handia dago,
eta baita mendietako pistetan
ere. 

ten dituzte, eta guk ohiko mar-
txan lantzen ditugu.
Orain zein gaiekin ari zarete
lanean?

Nola dago udala ekonomia al-
detik?
Ondo dago, eta ez dugu zorrik,
eta ea horrela eusten diogun.
Eta herria osasuntsu dago?
Nahikoa arazo baditugu haur
eskolan. Haur kopuru minimo-
arekin zailtasunekin gabiltza,
baina oraingoz, aurtengoa sal-
batu dugu, eta espero dugu hu-
rrengo urtean ere horrela iza-
tea. Eskolan, berriz, ume dezen-
te dago, baina soka bat da hau.
Bada kezka, beraz?
Orain dauden umeak, eginiko
azken etxeetako umeak dira, eta
horrek garrantzia du. Beharrez-
koa da gazteak herrian geratzea,
herria biziberritzeko.
Nolakoak dira herritarrak?
Denetik dago, baina parte har-
tzen duen jende asko dago, eta
beharra ere badago horrelako
herri txikietan.
Zer eskatuko zenieke?
Orain arte bezala jarraitzeko.
Festetan-eta laguntzen jarrai-
tzeko, eta zalantzaren bat izan
dugunean ere hor izan ditugu
laguntzeko. Galdetuz gero, au-
rretik egon diren alkateek ere
laguntzen dute. Gu baino gehia-
go dakite, eta babestuta senti-
tzen gara. 

E. MAIZ

«Beharrezkoa da gazteak
herrian geratzea»

IÑAKI ORBEGOZO  ALBIZTURKO ALKATEA
Albizturko udal taldeko ordezkari guztiak berriak dira, eta kokatzen ari
dira. Herritarrei «orain arte bezala laguntzen jarraitzeko» eskatu die. 

Bigarren agintaldia hasi du Bakarne Otegi Ikaztegietako alkateak. eta herri bizi bat izatea nahi dutenez «herritar 
guztiei begirako egitasmoei» eutsiko diete. Bestetik, gazte talde batek hartu du Albizturko Udalaren ardura eta

Iñaki Orbegozo da alkatea; «gazteak herrian bizitzen geratzeko beharra» ikusten dute.
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Eneritz Maiz Etxarri Tolosa

Urte sasoi honetan ohikoa izan
ohi da, helburu berriak jartzea.
Kirola egiten hastearekin batera,
izan daiteke udako dieta aldatu
eta kilo batzuk argaltzeko helbu-
rua jarri izana. Josu Martinez Ei-
zagirre mediku nutrizionista da
eta kontsulta izateaz gain, Tolo-
sako Inmakulada ikastolako osa-
sun hezitzailea da. Jateko ohitu-
rak «asko aldatu» direla dio,  eta
«txarrerako».
Ikasturte hasieran jende
gehiago gerturatzen da kon-
tsultara?

Urtean zehar beti jende kopuru
berdintsua mantentzen den
arren, egia da gorakada txiki bat
antzematen dela zenbait unee-
tan, batik bat, jendeak bere bu-
rua zaintzen hasi nahi duen une-
tan: Eguberrien ondoren, udara
eta gero, eta Tolosan gaudenez,
noski, inauteriak bukatu ondo-
ren.
Gehienen helburua zein izan
ohi da?
Urtean zehar jendea helburu ez-
berdinekin hurbiltzen zaigu: ko-
lesterol altua, diabetesa, elika-
durarekin zerikusia duten beste-
lako gaixotasunak, kirola eta

elikadura uztartu nahi dituen
jendea... baina arestian aipatuta-
ko une zehatz horietan, jendea-
ren helburua irabazitako kilotxo
horiek, eta egoera aprobetxatuz,
beste batzuk, galtzea izaten da.
Azken urteetan jateko ohitu-
rak asko aldatu dira. Zer mo-
duz jaten dela esango zenuke
gaur egun?
Denok dakigu bizi ohiturak izu-
garri aldatu direla azken 50 urte-
etan. Eta egia da jateko ohiturak
ere asko aldatu direla eta, esan
beharra dago, aldaketa txarrera-
ko izan dela. Lehen, elikadurari
askoz denbora gehiago eskain-

tzen zitzaion (sukaldeko lana)
eta eltzea eta koilara beti egoten
ziren sukaldeko mahaiaren gai-
nean, barazkiak, zopak eta leka-
leak jateko. Gaur egun, bizi garen
abiadura honetan, denborari
ematen zaio lehentasuna eta ja-
nari errazenera jotzen dugu
gehienetan, eta hau etxean su-
kaldatzen dugunean; eta ez, kan-
poan jan edo jana kanpotik ekar-
tzen dugunean.
Jaten ikasi egin behar dugula
iruditzen zaizu?
Oinarrizko elikadura arau osa-
suntsu batzuk eguneroko mar-
txan sartu beharko genituzkeela
esango nuke. Elikadura osasun-
tsua emateak ez du esan nahi
gustatzen zaidan jaki hori edo
bestea ezingo dudala jan. Egin
behar duguna da, osasuntsuak
diren elikagai horiek ohiko jator-
duetan sartu, egunero jaten ditu-
gula ziurtatzeko. 
Eta hain osasuntsuak ez diren

beste horiek –ziur aski, asko gus-
tatzen zaizkigunak– noizean

behin edo une zehatzetan jan be-
harko ditugu.
Jatekoari dagokionean, zein
akats dira jendeak egiten di-
tuen ohikoenak.
Lehenik, nik aipatuko nuke gure
inguruan, Euskal Herrian, janari
kopuru gehiegi jaten dugula, be-
har duguna baino gehiago (ma-
haiaren kultura, txikitatik, era-
bat erroturik daukagu).  
Bigarrenik, azpimarratu beha-

rra dago zein garrantzitsua den
eguneko lehenengo otordua, go-
saria alegia. Gaur egun jende as-
kok, eta bereziki, gazte askok ez
du gosaltzen eta ezer jan gabe jo-
aten dira lanera edo ikastera.
Azkenik, nik esango nuke bes-

te herri aurreratuek dituzten
akats berdinak ditugula. Koipe
saturatu gehiegi  –haragiak, opi-
lak, gaztak…–, karbohidrato xin-
ple asko –gozoa, zereal finduak,
gozokiak umeen kasuan, freska-
garriak…– eta balantzaren beste
alderdian, fruta eta barazki fres-
ko, lekale eta zereal integral gu-
txi.
Dieta «miragarri» asko zabal-
du eta jarraitzen ditu jendeak.
Onak dira?
Ez dago dieta miragarririk. Eta
larriago dena, etiketa horrekin
ibiltzen diren dieta gehienak ez
dira egokiak izaten elikadura
osasuntsu bat eramateko ga-
raian, horietako askok nutrizio
gabezi handiak dituzte eta. Nik,
horrelako dieta bat jarraitzen
hasi baino lehenago, pertsona
horri profesional baten eskuetan
jartzea aholkatuko nioke. 
Ona da ordu asko jan gabe ego-
tea?
Denok dakigu egunean zehar
bost otordu egitea komenigarria
dela, betiko hiru otorduak eta
tartean mokadu arin eta osasun-
tsu bat. Frogatuta dago, esna
zaudela, sei ordu ezer jan gabe
pasatzeak ondorio txarrak ekar
ditzakeela gure osasunean.
Zein izango litzateke eguna
hasteko gosari on bat?
Nire ustez, gosari horrek lau osa-
gai hauek eduki beharko lituzke:
fruta freskoa, esnekiren bat
(esne erdigaingabetua), karbohi-
drato konplexuak (ogi integrala)
eta gantza insaturatuak (oliba
olioa, aguakatea edo fruitu leho-
rrak).
Behin dieta eginda, sarritan,
jendeari zailena mantentzea
egiten zaio. Zergatik?
Dieta egitea zaila den arren, egia
da zailena dieta amaitu ondoren
hasten dela, mantentzea alegia.
Kontuan eduki beharra dago die-
ta bat mugatua dela denboran
(hiru, sei hilabete…) baina man-
tenimendua betiko da, eta hori

E. MAIZ

«Euskal Herrian gehiegi
jaten dugu, behar
duguna baino gehiago»
JOSU MARTINEZ EIZAGIRRE
NUTRIZIONISTA ETA HEZITZAILEA
Mediku nutrizonista da Josu Martinez Eizagirre, eta dieta
osteko mantenimendua ziurtatzeko «elikadura ohiturak eta,
oro har, bizi ohiturak zuzendu eta aldatu egin behar dira»
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askoz zailagoa da. Mantenimen-
dua ziurtatzeko elikadura ohitu-
rak eta, oro har, bizi ohiturak zu-
zendu eta aldatu egin behar dira,
eta gizakiak, ohitura oso finkoak
ditugun animaliak gara.
Denetik jan behar dela esan
ohi da, baina, azaltzerik bai
beharrezkoak ditugun osagai
edo platerak zeintzuk diren?
Denok ikusi dugu noizbait pira-
mide nutrizionala izena duen
hori. Piramide horretako beheko
solairuetan (gure oinarria) ager-
tzen dira ezinbestekoak ditugun
jakiak: ogia eta zereal integralak
(arroza, kinoa…), fruta eta baraz-
ki freskoak, lekaleak, arrautzak,
arraina (zuria eta urdina) eta
gantz gutxiko haragiak eta esne-
kiak. Eta hau dena, oliba olio bir-
jin on batekin lagunduta. Ahaztu

gabe piramideko beheko solai-
ruak esaten diguna: jarduera fisi-
koa egunero, ura edan, ondo lo
egin eta sukaldeko teknika osa-
suntsuak erabili (baporean,
plantxa, fruta eta berdurak gor-
dinik…).
Azukreari buruz zer esango
zenuke?
Bada gorputzak ez duela horren
beharrik hipogluzemia egoera
batean ez bazaude behintzat. Be-
raz, karbohidrato xinple mota
hori baztertu egin behar da.
Barazki eta fruta gutxi jaten
da?

«Elikadura osasuntsua
emateak ez du esan
nahi gustatzen zaidan
jaki hori edo bestea
ezingo dudala jan»

«Sei ordu ezer jan gabe
pasatzeak ondorio
txarrak ekar ditzake
gure osasunean»

«Bizi garen abiadura
honetan, denborari
ematen zaio
lehentasuna eta janari
errazenera jotzen da» 

Jan beharko genukeena baino
gutxiago, zalantzarik gabe. Datu
adierazgarri bat: 2017an EAEn
egindako ikerketa batean, gazte-
txoen artean (6 eta 9 urteko bitar-
tean), %40k jaten du fruta fres-
koa egunero eta %7k bakarrik ja-
ten ditu barazki freskoak
egunero. Datu oso adierazgarri
eta kezkagarriak dira.
Gero eta obesitate gehiago
dago haurren kasuan. Nola
ikusi edo bizi duzu zuk?
Ikerketa horretan agertzen den
beste datu bat. 6 eta 9 urte bitar-
tekoan, %34 gehiegizko pisuan
edo obesitate egoeran dago. Be-
raz, gure inguruan, 3 gaztetxoe-
tatik batek gehiegizko pisua dau-
ka. Azkenean, datu hau egoera
baten ondorioa da. Gurasoek ez
dugu sukaldean denborarik har-
tzen egoki sukaldatzeko, ikaste-
txeetako jangelak modan daude,
gure seme-alabek gero eta kirol
edo kale-joko gutxiago egiten
dute eta, alta, pantailaren aurre-
an (telebista, mugikorra, ordena-
gailua…) gero eta denbora gehia-
go (bi ordu egunean, batez beste)
pasatzen dute.
Bukatzeko, zein gomendio
orokor emango zenuke?
Bizi ohitura osasuntsuak emate-
az gain (jarduera fisikoa, tabako-
rik ez, alkohola gutxi…), elikadu-
rari dagokionez aholku sinple
batzuk: gosaldu egunero modu
osasuntsuan; bi mokadu otor-
duen artean; fruta freskoa egu-
nero (2-3 gutxienez); fruitu lehor
batzuk egunero (3-4 intxaur, adi-
bidez); barazki freskoak egune-
ro; zereal integralak (ogia, adibi-
dez) ere egunero; lekaleak 2 edo 3
aldiz astean; arrain urdin bat as-
tean behin gutxienez; proteina
osasuntsu bat, egunero, arrau-
tza, arraina edo gantz gutxiko
haragia; eta den-dena, oliba olio
on batekin prestatuta. 
Eta ez da ahaztu behar ondo

jatea eta osasuntsu jatea ez direla
kontrajarriak, alderantziz, biek
elkarrekin joan beharko luketee-
la.

GIZARTEA TOLOSA 05www.ataria.eus •107.6 fm 
OSTEGUNA, 2019ko urriaren 17a

Mosaikoa
‘Erreferenduma
ez da delitu’
lelopean 

Erredakzioa Tolosa

Tolosaldeko Gure Esku-k herri-
tarrak deitu ditu beste behin «oi-
narrizko eskubide eta askatasu-
nen defentsan» kaleak hartzera.
Azken egunetan elkarretaratze-
ak egin dira eskualdeko hainbat
herritan, buruzagi kataluniarren
kontrako eta «demokraziaren
aurkako epaia» salatzeko, eta
gaur, 19:00etan emango diote ja-
rraipena. Tolosako Trianguloan
bilduko dira elkartasun mosaiko
bat osatzeko.
Era berean, larunbatean Do-

nostian egingo den manifesta-
zioan parte hartzeko deia egin
du mugimenduak.

Udazken betea
dute aurretik
bedaiotarrek  

Leyre Carrasco Tolosa

Egitarau oparoa prestatu dute
Bedaion iganderako. Jubilatu
eguna izango dute eta aurtengo-
an antzinako usadio bat berres-
kuratuko dutela argitu dute.
Igandea 10:00etan hasiko

dute. Bizkaratetik aterako dira
kalejiran eta Astigarragako txis-
tulari taldea izango da egunari
hasiera emanez. Ondoren,
11:00etan meza nagusia egingo
dute, txistulariak bertan lagun
izango dituztelarik. Meza oste-
an, Bedaioko gazteek pilota fina-
la jokatuko dute eta bukatzeko,
Abaetxe jatetxean lagun artean
bilduko dira aspaldiko pasarteei
errepaso bat emateko. Bestalde,
urriak 27an azoka berezia egingo
dute.

Haur eskolako
matrikula
ordaintzeko
laguntza berriak
Amasa-Villabonako Udalak onartu du
sistema, «matrikula kopurua handitu
eta eskolaren biziraupena ziurtatzeko»

Jon Miranda Amasa-Villabona

Amasa-Villabonan erroldatuta
egon eta bertan bizi diren fami-
liek eta umea Seaska Haurresko-
lan matrikulatuta dutenek eskatu
ahal izango dituzte diru lagun-
tzak. Amagoia Agirre hezkuntza
arloko zinegotziak gogoratu due-
nez, urtean 18.000 eurotik behe-
rako diru  sarrerak dituzten fami-
liek doako zerbitzua jasotzen
dute, Eusko Jaurlaritzak bidera-
tutako laguntzari esker. 
Bestalde, urteko errenta 18.000

eta 30.000 euro artean duten fa-
miliek, ordaindutako kuoten
%100 ordainduko zaie, «doakota-
suna lortuz». Amaitzeko, urteko
30.000 eurotik 50.000 eurora bi-
tarteko errenta duten unitateek,

bost orduko zerbitzuagatik hilean
40 euro ordaindu beharko dituz-
te, eta 58 euro, berriz, zortzi ordu-
ko zerbitzuagatik. 
Agirrek azpimarratu du haur

eskola erabiltzeko eskubidea he-
rritar guztiei bermatu nahi diela
udalak, «baliabide ekonomiko
urriak dituzten familiei doakota-
suna aitortzea pauso handia da
norabide horretan». Beatriz Un-
zue alkateak ere, «zerbitzu publi-
koaren biziraupena ziurtatzea eta
matrikulazio kopurua handitzea»
jarri ditu helburu gisa.
Diru laguntzak eskatzeko, he-

rritarrek udaleko herritarren arre-
ta zerbitzura jo beharko dute,
abenduaren 9tik 20ra. Epealdi
horretan, 2019ko kuoten ordaina-
giriak aurkeztu beharko dira.

Amasa-Villabonako Seaska Haurreskolaren atarian egin dute agerraldia. J. M. 



Ibarra Kirol Elkarteak bere
urteurrena ospatuko du
I. S. A. Ibarra

Berrogeita hamahirugarren ur-
teurrena ospatzeko, bi eguneta-
rako egitaraua antolatu du Iba-
rra Kirol Elkarteak astebururako. 
Larunbatean emango diote

hasiera festari. 10:00etan Giroar-
te taldearen eskutik diana izan-
go dute, eta Karlatz taberna izan-
go da poteoan hasteko lehen ta-

berna. 11:00etan, hamaiketakoa
egingo dute taberna horretan,
eta kalejiran, Danon Txokoa,
Txumitxa, Gaztelubide, San Bar-
tolome plaza eta elkartea pasatu-
ko dituzte. 14:00etan, Urdaiazpi-
koa moztuko dute eta ondoren,
bazkaria izango dute trikitilariek
alaituta.
Hurrengo egunerako, igande-

rako, bola eta toka txapelketak

antolatu dituzte. 10:00etan hasi-
ko da izen ematea, eta 10:30ean
hasiko dira txapelketak. Izena
eman nahi duenak 5 euro or-
daindu beharko ditu. Herriko le-
hen hiru sailkatuek, emakume
zein gizonek, eta orokorreko le-
hen hirurek, saria izango dute.
11:30ean, meza nagusia izango
dute hildako elkarteko bazkide-
en omenez.  

Belauntzako
ostatua esleitzeko
lehiaketa, zabalik
I. S. A. Belauntza

Belauntzako Ostatua itxita dago
gaur egun, eta bere ustiapena es-
leitzeko Belauntzako Udalak
deialdia zabaldu du. Urriaren
28a izango da proposamenak
aurkezteko azken eguna. 
Emakidadunak Ostatuaren

eremua erabiliko luke, eta hona-
ko gune hauek izango ditu: erai-
kinaren lokala, aurrealdeko te-
rraza, txikiparka, eta biltegia. 
Silvia Moneo Belauntzako al-

kateak azaldu duenez, «beha-
rrezkoa da horrelako herri bate-
an taberna zerbitzua egotea, he-
rria bizirik mantentzeko». 
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BARANDAK KONPONTZEN
Kaleko azpiegituren mantentze eta txukuntze  lanetan ari
dira langileak aste honetan, Ibarran. Euskal Herria 37-39
etxebizitzen atzealdeko eta San Inazio auzoko erreka ondo-
ko barandak margotu dituzte, eta Txumitxatik San Inazio au-
zora doan baranda konpondu eta margotu ere egin dute. ATARIA

Bertan behera geratu
dira astebururako
irteerak, Berastegin

BERASTEGI // Iganderako mendi
irteera antolatua zuen Beasti
Guraso Elkarteak. Eguraldiaren
iragarpena kontuan izanda, ber-
tan behera utzi dute Urbiara egi-
tekoa ziren txangoa. Horrez
gain, larunbatean egitekoa zen
bizikleta irteera ere egunez alda-
tzea erabaki dute. Oraindik ze-
hazteke dago noiz izango den.  

Lizartzako Hostotsa
abesbatzak Hernanin
abestuko du 

LIZARTZA // Larunbatean, urria-
ren 19an, 19:30ean, Lizartzako
Hostotsa abesbatzak Hernaniko
Milagrosa kaperan kontzertua
eskainiko du, Ereñotzuko Ozen-
ki abesbatzarekin batera. Lizar-
tzarrek, Jesus Mari Esnaolaren
zuzendaritzapean, euskal kantu
zahar eta berriz osatutako ema-
naldia eskainiko dute.

EGITARAUA
11:00.Txupinazoa Azkuko biribilgu-
nean. Auzoko musikariekin eta bu-
ruhandiekin kalejira Azkuko plaza-
rantz. Ondoren, Gaztezulorekin ba-
tera haur jolas kooperatiboak. 
11:30.Toka eta pintxo potea.
12:30.Aperititif musikatua: DJ Eska-

tzia Libre. Musika eskatzeko aukera
izango da. 
14:00.Bazkaria: Paella, ogia, edaria,
postrea kafea eta txupitoa. Helduek
10 euro eta gazteek 5; tiketak Azkue
okindegian salgai. Platerak, kubier-
toak eta edalontziak, norbere kontu. 

16:00.Bingo popularra. 
17:30.Hodei magoarekin Tutti ma-
gia ikuskizuna. 
18:30.Gazte zuloren eskutik mahai
jokoak eta txapa tailerra. 
19:30.Kontzertua: 3rok.
20:30.Zezen suzkoa. 

Azkueko auzotarren
elkargune izango den jaia

Irati Saizar Artola Ibarra

Zortzigarrenez, Azku eguna os-
patuko dute larunbatean, Iba-
rran. Horretarako, egun osoko
egitaraua antolatu dute.  
Bizilagunen arteko «harrema-

nak sendotzeko modu polita»
dela adierazi du Ainara Otaegi
festa antolatzaileak. «Hasiera
hartan, elkarren artean giroa sor-
tzeko, elkar ezagutzeko elkartu
ginen». Ordutik, urtero antola-
tzen dute adin eta herritar guz-
tiei begirako eguna. 

Txupinazoa jaurtiz hasi eta zezen suzkoarekin amaituko dute
Azku eguna, Ibarran; bazkarirako tiketak salgai daude oraindik

Gaztetxoentzat ekintzak antolatzen dituzte Gaztezuloren laguntzaz. R. CALVO

Mari Carmen Aizpuru Santamaria 
- Goian bego -

Joan zara
baina gure artean 

izango zaitugu beti.

Oargi elkartea 

Hileta  gaur izango da, OSTEGUNA, arratsaldeko ZAZPIETAN, Tolosako Santa Maria parrokian.
TOLOSA, 2019ko urriaren 17a.
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Orendain eta inguruak mendi
lasterketa bidez ezagutzeko  

Imanol Garcia Landa Orendain

4. Eltxotrail mendi lasterketa
egingo da larunbat arratsaldean,
Orendainen. Bi helburu nagusi-
rekin jarri zuten antolatzaileek
martxan egitasmoa, Aimar Agi-
rresarobe antolakuntza taldeko
kideak azaldu duenez: «Batetik
herrian bertan ekitaldi bat anto-
latu eta egun on bat pasatzea he-
rritar guztiek. Bestetik, gure he-
rria ezagutzera ematea inguruko
beste herritarrei, bai Tolosalde-
koei, bai Goierrikoei, edo Gipuz-
koa kanpotik ere etortzen da jen-
deari. Helburu horiek betetzen
baditugu, gustura geratuko
gara». 
Dagoneko laugarren urtez an-

tolatu dute Eltxotrail lasterketa.
«Asmoa ez zen urtebeteko ekin-
tza bakarrik antolatzea», esan du
Agirresarobek. «Seinale ona da
laugarren edizio bat izatearena
eta oraindik gogoarekin egotea
edizio gehiago antolatzeko».
Egin beharreko lana baino
gehiago eskatzen duena denbora
dela dio Agirresarobek: «Gaur
egun denok dugun bizitza errit-
moarekin ez da erraza. Gure las-
terketa nahiko xumea da, eta an-
tolakuntza aldetik lana ematen
badu ere, ez da hain zaila». 

BI IBILBIDE AUKERAN
Lasterketari forma ematen hasi
zirenean, maratoi erdi batekin
hasi ziren pentsatzen: «Baina

egia da korrikalari guztientzako
distantzia bat ez dela, eta ibilbi-
de motz bat egiteko aukera es-
kaintzen genuen». Lehenengo
urtetik aldaketak izan direla dio,
batez ere motzean. «Lehen beste
bat zuen motzak, baina orain
ibilbide luzearen hasierako eta
bukaerako zati berak dituzte.
Guretzako errazago da antola-
kuntza aldetik, eta korrikalarien-
tzako ere politagoa dela». 
Ibilbide luzeak 20,74 kilome-

tro ditu, 732 metro aldapa positi-
boan eginez. Ibilbide motzak 8,3
kilometro ditu eta aldapa positi-
boan 304 metro. «Normalean,
gauden datak ikusita, jende
gehiago animatzen da ibilbide
motza egitera. Egia da ibilbide
horrek aukera ematen duela ere
jendeak mendi lasterketak pro-
batzeko, eta jokoa ematen du»,
esan du Agirresarobek, eta gai-
neratu: «Esan beharra dago ere
proba luzea, nahiz eta mendi las-

terketa bat izan, ez dela batere
teknikoa eta oso azkarra dela.
Beraz, bai mendi lasterkarien-
tzako eta baita asfaltokoentzako
lasterketa polita da. Aldapak ba-
daude, baino ez da mendi tontor
batera igotzea bezala». 
Orendainen hasi eta bukatze-

ko dira bi probak. Ibilbide luzea
egingo dutenek Abaltzisketa al-
dera joko dute eta bertara iritsi
aurretik Ibiurko urtegira jaitsiko
dira, eta hortik hasten da lehe-
nengo igoera indartsua Gaintza-
ra. Gaintzatik Baliarrainera joa-
ten dira eta gero hortik Ibiur ur-
tegira joango dira berriro, eta
bertatik azken igoera egingo
dute Orendaineraino. Ibilbide
motzekoek Ibiur urtegiraino
leku beretik joango dira, eta gero
Gaintza aldera igo beharrean,
zuzenean Orendainera igoko
dira. Luzeko parte hartzaileak
16:00etan abiatuko dira eta mo-
tzekoak 16:15ean.

Tolosa CF atletismo,
Euskadiko gazteen
txapelketa guztietan

Erredakzioa Tolosa

Durangon (Bizkaia) jokatuko
dira lartunbatean Euskadiko
Kluben Arteko Atletismoko Txa-
pelketak 16 urte eta 20 urte azpi-
ko mailetan. Tolosa CF Atletis-
moa taldetik nabarmendu dute-

nez, txapelketetan parte hartuko
duten kluben artean lau maile-
tan ordezkaritza izango duen ba-
karra izango da. 
16 urte azpikoetan zein 20 urte

azpikoetan gizonezkoen eta
emakumezkoen maila izango da
jokoan, horregatik egongo dira
lau sailkapen edo txapelketa jo-
koan. Txapelketak 09:30ean ha-
siko dira eta Tolosa CF Atletis-
motik herritarrei deialdia egiten
diete taldeko atletei animatzera
joatera. 

Larunbat honetan 
4. Eltxotrail proba
egingo da; ibilbide
luzea edo motza
egiteko aukera dago

Iazko Eltxotraileko ibilbide luzeko probaren bi  une.  ATARIA

Kluben arteko
txapelketak izango
dira larunbatean, 16
eta 20 urte azpikoetan

Hasiera  berri bat

A ste honetarako hel-
burua argia zen: bo-
lada txarra atzean
uztea. Azken hiru
partida jarraian gal-

tzeak puntu beharra zekarren,

eta aldi berean garrantzitsua zen
Pradejonen aurkako lehian izan-
dako sentsazio txarrak alde bate-
ra uztea. 
Lesioen zerrenda luzea, nahiz

bigarren astez jarraian Logroño-
raino bidaiatzea ez ziren aitzakia
izan behar, eta behin eta berriz
azpimarratu zen astean zehar
taldearengan izan beharreko
konfiantza.
Hala, igandean goizeko zazpi

eta erdietan Usabalen hitzordua
jarri eta Errioxa aldera abiatu gi-
nen. Partidarako prestatu eta ha-
sierako minututik kontzentratu-
ta irtetea garrantzitsua zen.
Lehen zatian ez zen markagai-

lua mugitu, eta bigarrenean

Aulkitik
Oihana Ugartemendia
Tolosa CF, 1. Maila Nazionala

Apari-k, beste gol polit batekin
lortu zuen 0 eta 1ekoa sareratzea.
Aldea handitzeko aukeraren bat
eduki arren, azken minutuetan
emaitza estua izanik sufritzea
ere tokatu zitzaigun. Ez zen tal-
dearen neurketarik onena izan,
baina amaieran, helburu nagu-
sia ziren hiru puntuak etxera.
Argi dago, maila honetan par-

tida errazik ez dagoela, eta etxe-
tik kanpo lortutako puntuek ga-
rrantzia berezia hartzen dutela.
Asteburukoa hasiera berritzat
hartuz, hobetzen joateko lan egi-
tea tokatzen da. Bolada onak ja-
rraipena izan dezan, hurrengo
hitzordua igande arratsaldean
daukagu Berazubin, Mulier talde
nafarraren aurka.
Aupa neskak!

Izena eman nahi duenak au-
rretik www.herrikrosa.eusweb-
gunean egin dezakete. Aurten
berrikuntza moduan aukera
eman dute izena emateko bikote
mistoka. Horrela ibilbide luze-
koek 18 euro ordainduko dute fe-
deratu gabeek eta 15 euro federa-
tuta daudenak. Ibilbide motze-
koek 10 euro ordainduko dute.
Egunean bertan ere izena eman
ahalko da probaren hasiera izan-
go den lekuan, eta orduan auke-
ra bakoitzean bi euro garestiago
izango da. 
Bikote mistoka parte hartzeko

aukera ematearen arrazoia azal-
du du Agirresarobek: «Ikusten
genuen bikote asko etortzen zi-
rela batak besteari laguntzera,
eta hori nahi genuen bultzatu eta
sari txikiren bat ere jarri dugu
maila horretan». Bi probetan au-
kera dago bikote mistoka izena
emateko, baina arruntena proba
motzean izaten dela gaineratu

du. Beste berritasun bat hau-
rrentzako probak ere antolatuko
dituztela da. Helduak korrika da-
biltzan bitartean, Orendainen
bertan ariko dira haurrak laster-
ketetan. 
Sariei dagokionez, proba luzea

nabarmentzen dute antolatzai-
leek, eta bertako lehen hiru gizo-
nezkok eta emakumezkok dituz-
te sariak. Lehenengoak txapela,
oroigarria eta 100 euro; bigarren-
goak Zelaieta gazta erdia eta 50
euro; eta hirugarrengoak ardo
botila. Beterano irabazleei ardo
botila oparituko zaie. Orendai-
nera iristeko azken igoera azka-
rrena egiten duen emakumezko-
ak eta gizonezkoak urdaiazpikoa
jasoko du. Lehen bikote mistoak,
bai motzean eta bai luzean, sari
moduan Orendaingo Ostatuan
afaria izango du. Ibilbide motze-
an lehenengo gizonezkoak eta
emakumezkoak oroigarria jaso-
ko dute. 



28 Kanalaren saioetako baten irudia. 28 KANALA

Aiztondo bailaran ere bai

Azken asteetan Amasako emisio gunean egindako berrikuntzei
esker, 28 Kanalak Aiztondo bailarako seinalea hobetzea lortu du,
eta ondorioz, etxe gehiagotara iritsiko da aurrerantzean. 

Erredakzioa 

E skualdeko telebista, 28
Kanala, Tolosaldeko
etxe gehiagotara iris-
ten da orain. Azken hi-
labeteetan Amasako

emisio gunean egindako berri-
kuntzekin, Aiztondo bailarako
seinalea hobetzea lortu dutela
azaldu dute, eta modu honetara
28 Kanalaren seinalea etxebizi-
tza gehiagotara iristen da. Hala,
28 Kanala oraindik ikusten ez
duenak telebista bersintonizatu
beharko du. UHF24an dago 28
Kanalaren seinalea. Aduna,
Amasa-Villabona, Alkiza, Astea-
su, Larraul eta Zizurkigo herrita-
rrek seinalearekin arazoren bat
izango balute, ohiko antena-jar-
tzailearekin jarri beharko lukete
harremanetan.
28 Kanalak 13 urte daramatza-

la Tolosaldeko gertaeren berri
ematen gogoratu dute. Eskual-
deko albisteez osatutako infor-

matiboa ekoizten du egunero.
Albistegia 15:30ean, 17:30ean eta
21:30ean emititzen da. Horretaz
gain, aurtengo berrikuntza
Leihotik Begira saioa da. Bertan
eskualdeko herri bakoitza eza-
gutzeko aukera izaten da alkate-
en eta herritarren bidez. Saioa
asteartero 22:00etan eskaintzen

da. Gipuzkoako Bertsolari Txa-
pelketari ere gertuko jarraipena
egiten dio telebistak. Euskal He-
rriko gainerako toki telebistek
ekoiztutako saioak ere emititzen
dira. 28 Kanalaren edukiak ohiko
telebistan ikusteaz gain,
www.28kanala.eus-en eta sare
sozialetan ere ikusi daitezke. 

OSTEGUNA 17 
AGENDA

Deialdiak

Tolosaldea.Merkatal harremaneta-
rako negoziazio teknikak, Lehiberrin,
09:00etan.
Alegia.Ameli ipuin kontaketa musi-
katua, liburutegian, 17:00etan.
Amasa.Elkartasun afaria, Hika txa-
kolindegian,  19:30ean. 
Anoeta.Kantu kantoi ipuin konta-
keta, liburutegian, 18:30ean.
Ibarra.Auzoko egitasmoaren aur-
kezpena, kultur etxean, 19:00etan.
Tolosa.Erreferenduma ez da deli-
tua!mosaikoa Trianguloan, 19:00.
Tolosa.San estebanen, 19:00etan,
pintxo-potea, txaranga eta trikitila-
riekin. Estebaniari ongi etorria.
Tolosa.Semillas de alegriafilma, Lei-
dorren, 19:15 eta 21:45ean.
Tolosa.Euskaraz bizi ahal gara! hi-
tzaldia, Plazida Otañon, 19:30ean.
Tolosa.Mikologika, Casinon. Setas
entre chimpances, 20:00etan. 

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, eskual-
deko alkateei elkarrizketa (gaurko-
an, AitorZubillaga Hernialdeko alka-
tea), solasaldia helduekin, Letren
errepublikan Hasier Arraizekin elka-
rrizketa Maitasun keinu bat beste-
rik ez saiakeraz eta eskualdeko mu-
sikariaren proposamen musikala.
11:00.Eutsi goiari. Kirolak.
12:00.Entzuteko jaioak. Musika. 
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
21:00.Mestibull. DJ Bullekin.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Denbora da poligrafo bakarra
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Lotsagabe (Espe eta Ciel)
2:30.Nafarroa Gaur
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Edurne Ben-
goetxea Aiestaran. Kale Nagusia, 7. 
943 67 06 48 . 
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza.  Amarotz auzoa, 9. 
943 67 51  18 .

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Eguraldia berriz ere
nahastu egingo zaigu. Goiz
partean hego mendebalde-

ko haizea ibiliko zaigu eta nahiz eta
hodei dezente ikusi zeruan, oroko-
rrean euri gutxi botako du. Arratsal-
de erdian eta gau partean zaparra-
dak ugariagoak izango dira.ihar,
eguna 00

Bihar.Giro motelarekin ja-
rraituko dugu. Mendebal-
deko haizea ibiliko zaigu.

Frontea joana izango da baina orain-
dik ere hodei dezente agertuko da
zeruan eta euria izango dugu. 

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.
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