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TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SM-KO KIDEAK: 

Tolosaldeko gizarte eragileak

TOLOSALDEKO ATARIA DIRUZ LAGUNTZEN DUTEN ERAKUNDEAK:
Udalak:Abaltzisketa, Aduna, Alegia, Alkiza, Albiztur, Altzo, Amezketa, 
Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, 
Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu-Txarama,
Lizartza,  Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

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

A rantza batek artilezko jertse bat harrapa-
tzen badu, jantzi guztia hondatu dezake.
Pintura tanta batek koadro oso bat. Eta gero
eta gehiago saiatu disimulatzen, are eta
handiagoa izan daiteke hanka-sartzea. Ber-
dina gertatzen da kontraesa-

nekin; estaltzen edota ezkutatzen saiatu
ahala, handitzen joaten dira.
Kontraesan deseroso horietako bat da

niretzat, batzuetan, askotan, gehiegitan,
oso maiz, eta bereziki Gabonetako testuin-
guruan, zein erraz barneratzen ditudan
mezu, «behar» eta desio artifizialak, indibi-
dualistak. Eskaintza bereziak bateko, peli-
kula amerikarrak besteko, desinformazio
pixka bat han eta hemen, Ikeara joateko
plana asteburuan edota imajinario parale-
lo bat ametsetan.

Gizartea koma induzituan bizi dadin di-
seinatutako errezetatik jaten dugu egunero. Honela ari
dira deuseztatzen kolektibitatea, kozkaz kozka, gutxi ba-
tzuen interesen alde mundua gidatzen ari direnak. 

Gure bizitzak eta eskubide zibil eta kolektibo ugari
daude jokoan. Argi ikusten ari gara han eta hemen egiten
ari diren urraketa larriekin. Eta atzerakada honi komuni-
tate sentimendua indartuz eta ekintza kolektiboaren bi-
dez soilik erantzun diezaiokegu. Alegia, elkarrekin ala

akabo.
Euskal Herrian, zorionez, asko gara

kontzientzia hori dugunak. Badugu nore-
kin lan egin, zeren alde borrokatu eta non
elkartu. Espazio eta mugimendu horiek
sendotzeko urtea izan dadila 2020. urtea.
Ditugun behar eta desio kolektiboak elika-
tu, indartu eta gauzatzekoa. 
Ildo honetatik, egitasmo berri bat aur-

keztuko da udaberriaren atarian: errefe-
rendumaren aldeko herri ekimena. Alor
anitzetako eragileek bat eginda erreferen-
dumaren alde sustatuko dute sinadura bil-
keta masiboa, mobilizazio-aldi baten buel-

tan. Epe luzeko begiradarekin abiatutako bide berri ho-
nek, beste hainbat proiektuk bezala, agerian utziko du
kolektibitatearen indarra. La força de la gent.
Gehienon elkargunea da erabakitzeko eskubidea; ale-

gia, gure bizitzetan eta komunitatean eragiten duten
gaien inguruan erreferendum bidez erabakitzeko ahal-
mena izatea. Elkarrekin erabakiz eraikiko dugu etorkizun
hobe eta justuagoa.
Hamaika arrazoi ditugu erabakitzeko. Zabal ditzagun.

JONE AMONARRIZ
KOMUNIKAZIO
TEKNIKARIA

Kolektibitatea

Atzerakada honi komunitate
sentimendua indartuz eta ekintza

kolektiboaren bidez soilik erantzun
diezaiokegu. Alegia, elkarrekin ala akabo.

Azaleko irudia: 
Vicente Martin,
Foto Car estudioa

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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Txartel
didaktikoak
banatu ditu
Tolosako
Udalak, klima
aldaketaz
hausnartzeko
Jasangarritasuna egunerokoan
txertatzeko asmoz, Unescok
2030 Agenda proiektuan
zehaztutako helburuetako 
bati heldu nahi diote

Erredakzioa

Urte berrian mundua aldatzen ha-
siko al gara? Galdera horren

akuilua baliatu nahi izan du Tolosako
Udalak, klima aldaketaren aurrean
osatu duen azken proiektuari izenbu-
rua jartzeko. Helbururik behinena he-
rritarren kontzientzia piztea da, eta
haiek hausnarketara bultzatzea, klima
aldaketaren aurrean norbanakoak
egin dezakeenaren inguruan. Horrela,
txartel didaktikoak sortu ditu Tolosa-
ko Udalak, eta ikastetxeetan nahiz
eraikin publikoetan banatu ditu, urte
amaierarekin batera.
Kontzientziazioaren adar hori

Unescok 2030 Agendan zehaztutako
helburuetako bat da, beste hamazaz-
piren artean; 2015. urteko Goi Bileran
adostutako neurriak izan ziren guz-
tiak, eta udala Tolosaren neurrira mol-
datu nahi izan du hausnarketa susta-
tzearena: «Klimaren larrialdi egoera
errealitate ukaezina da, eta horri buel-
ta ematea gizakion ingurumen erron-
karik handiena da; erronka pertsona-
la, kolektiboa eta globala».
Horrela, beraz, klima aldaketari bu-

ruzko txartel didaktikoak herritar guz-
tiengana helarazi nahi dituzte. Gabo-
netako opor egunen aurretik, herriko
ikastetxeetan banatu zituzten, eta bes-
te 500 ale ere eskuragarri jarri dituzte,
eraikin publikoetan; udaletxean, kul-
tur etxean, liburutegian, musika esko-
lan nahiz kiroldegian daude.
Eduki hori tolosarren artean zabal-

duz, bertan proposatutako helburuak
praktikara eramatera animatu nahi di-
tuzte herritarrak, eta aldaketarantz
erabakiak hartzera.

Mendi Tour Tolosako
izen ematea zabalik da

Erredakzioa

Mendi Tour hitzorduak lepo bete-
tzen du, urtero, Tolosako Lei-

dor aretoa. Mendiarekin eta abentura
kirolekin lotutako film onenen eskain-
tzarekin batera, ordea, film labur be-
rriak ezagutzeko plaza ere bada Lei-
dor, Mendi Tour Tolosa lehiaketaren
bidez. Aurtengo ekitaldirako izen-
ematea zabalik da honezkero, dato-
rren otsailaren 14ra bitarte.
Tolosako Udalak, Tolosa Gasak eta

Mendi Film Festival elkarteak hamar-
garrenez antolatu dute jaialdia, eta
baita lehiaketa ere, eta, betiko mo-
duan, film laburren lehiaketako ikus-

Datorren otsailaren 14ra bitarte
zabalik izango da lanak
aurkezteko epea; irabazleak 
600 euro jasoko ditu.

entzunezkoek mendiari eta abenturei
lotutako esperientziak izan beharko
dituzte ardatz.
Halako bizipenen bueltan film la-

burren bat osatu nahi duen edonork
parte har dezake sariketan, baina,
gehienez ere, parte hartzaile bakoitzak
bina lan aurkezteko aukera izango du.
Lan horiek ezingo dute 5 minutu bai-
no gehiagokoak izan, eta edozein hiz-
kuntzatan aurkezteko aukera izango
da, formatu digitalean.
Hamargarren Mendi Tour eta ha-

margarren lehiaketa izaki, aurten bi
sari banatuko ditu Tolosako Udalak:
600 euroko sari nagusia, eta lan tolo-
sar onenaren 400 euroko saria. Horiek
eskuratzeko, lanak otsailaren 14a bai-
no lehen aurkeztu beharko dira, Plaza
Zaharreko Udate zerbitzuan, edo kul-
tura@tolosa.eus helbidera Wetransfer
bat bidalita.

Iaz ‘Tsaranoro. Madagaskar. Munduan zehar eskalatzen’ lanak lortu zuen eskualdeko sariaATARIA

TOLOSA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2020ko urtarrilaren 10a

Naranjoko istripu eta
erreskatearen dokumentala 
Mendia.Tolosako Alpino Uzturre
mendi taldeak dokumental proiek-
zioa antolatu du, datorren urtarrila-
ren 17rako. 1969an Naranjon hildako
Patxi Berrio eta Ramon Ortizen istri-
pua eta erreskatea ardatz izango
ditu ikus-entzunezkoak, eta Alberto
Caceresek, Patricia Ruiz de Gaunak
eta Miguel Angel Bermudezek egin
dute lana. Proiekzioa Alpinoren
egoitzan izango da, 19:00etan. 

Mendi irteera: Larraitz-Auza
Gaztelu-Lazkaomendi
Mendia.Datorren hilaren 19an irte-
era egingo dute Alpino Uzturre el-
kartekoek, goizez. 5 orduko ibilal-
dian, Larraitz izango dute abiapun-
tu, Auza Gaztelura igo, eta
Lazkaomendiraino iristeko.
07:45ean San Frantziskotik irten, eta
14:00etan itzuliko dira Tolosara. Ize-
na emateko hiru modu daude: alpi-
nouzturre.eus, info@alpinouztu-
rre.eusedo 943 65 27 89.
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TOLOSA
GIZARTEA

Legealdiko
Kudeaketa
Plana, urteko
lehen udal
aldizkariko 
gai nagusia
Erredakzioa

U rte hasierarekin batera, Tolosako
Udalak urteko lehen udal aldiz-

karia banatu du, etxez etxe. Agerkari-
ko gai zentrala Legealdiko Kudeaketa
Plana da, eta Gabonen atarian jendau-
rrean aurkeztutakoa jaso dute papere-
an. Dokumentua eskura daiteke udal
eraikin publikoetan, eta baita www.to-
losa.eus atarian ere, formatu digitale-
an.
Udalaren antolaketa berria azaldu

diete herritarrei eta, horrekin batera,
kudeaketa planean bildutako
proiektu eta asmo nagusiak. Antola-
kuntzaren bide beretik, udal aldizka-
ria ere berrituta iritsi da 2020ra, eta
aurrerantzean orrialde gutxiago eta
paper birziklatua izango ditu argital-
penak.

33. Ero Etxeko krosa
izango da aurtengoa

Erredakzioa

U rte berria hastearekin batera, tra-
diziozko hitzordu da Ero Etxe el-

karteko krosa. Datorren urtarrilaren
19an izango da aurtengoa, eta 33. aldiz
ospatuko dute, gainera.
Korrikalariek ikastetxeen bitartez

bideratuko dituzte izen-emateak, bai-
na, hala nahi duenak, probaren egu-
nean ere izango du izena emateko au-
kera, irteera ordua baino ordu erdi le-
henago. 
Benjamin, alebin eta infantilek par-

te hartuko dute, eta emakume eta gi-
zonen kategoriak nor bere aldetik ir-
tengo dira. Benjaminek itzuli motz
bana egin beharko dute (1.100 metro),
eta alebinek itzuli luzea (1.400 metro).
Infantilen kasuan, ordea, ibilbide des-
berdina osatu beharko dute emaku-

Datorren urtarrilaren 19an
izango da eta, urteroko
moduan, benjamin, alebin eta
infantilek parte hartuko dute

meek (1.950 metro) eta gizonek (2.800
metro). 
Lasterketa korrikalari helduenek

zabalduko dute, 11:30ean, eta azken
txanda benjaminena izango da,
12:30ak inguruan hasita. Beti bezala,
irteera eta helmuga San Frantzisko pa-
sealekuan izango ditu Ero Etxeko kro-
sak. 

Pentsiodunen
elkarretaratzea astelehenean
Politika.Azken bi urteetako mugi-
menduak jarraipena izango du
2020an. Hala iragarri dute eskualde-
ko pentsiodunek. Astelehenean el-
kartuko dira, Tolosako udaletxearen
aurrean, 12:00etan. Deialdia zabaldu
nahi izan diete herritar guztiei, pen-
tsiodun izan edo ez, guztiei eragiten
dien gaia dela iritzita.

Azken Kulturzale txartelak
eskuratzeko aukera
Kultura.Tolosako Udalak Gabon
egunen aurretik iragarri zuen negu-
ko kultur programazioa, eta baita bi
Kulturzale txartelen eskaintza ere.
Estreinakoz, zuzeneko opera eta 
ballet proiekzioen txartel berezitua
izango dute. Bada, jakinarazi dute-
nez, azken aleak daude eskuragarri,
kultur etxean bertan.

ETBko ‘Dantzatzen den
herria’ saiorako lipduba
Telebista.Tolosan grabatzen ari
dira ETB 1eko Dantzatzen den herria
saioetako bat, eta igandean lipdub
erraldoia grabatuko dute. Trianguloa
plazan amaituko da, eta berau jendez
bete nahi dute. Horrela, herritarrak
deitu dituzte 10:30ean bertaratzea,
ahal bada, txilaba edo mozorroren
bat soinean jantzita. 

ATARIA
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«AURREKO
EMANALDITIK
GARAPEN HANDIA
SUMATZEN DA»
AMAIUR LULUAGA ETA ANNE JAUREGI
DANTZARIAK

Haatik konpainiak ‘Errimak bi oinetan’ dantza ikuskizuna
eskainiko du gaur 22:00etan, eta etzi 18:00etan, Anoetako
Mikelasagasti auditorioan. Herriko bi dantzariak ariko dira.

Jon Miranda Anoeta

Herrian harrera ona egin diete beti
Amaiur Luluagari (Anoeta, 1992) eta
Anne Jauregiri (Anoeta, 1992), eta ho-
rretaz jakitun, Haatik konpainiaren
ikuskizun berriaren bi emanaldi pres-
tatu zituzten astebururako. Espero ez
zutena zen sarrera guztiak istant bate-
an agortzea. Hurrena, hilaren 24an
izango dira Tolosako Leidor aretoan.
Urduriago jartzen al zarete herrita-
rren aurrean aritzen zaretenean?
Amaiur Luluaga: Herriaren aurrean
dantzatzeak ardura puntu bat dakar
beti, baina gogoz gaude. 

Anne Jauregi: Gaur eta etzi, jende
ezaguna izango da ikusleen artean eta
horrek eragiten du tentsio pixka bat.
Baina beti da plazera herrian aritzea.
Orain arte zein ibilbide egin duzue
‘Errimak bi oinetan’ dantza ikuski-
zunarekin?
A.L.: Aurrestreinaldia egin genuen
irailaren 21ean Urretxuko plazan eta
gero estreinaldia, irailaren 27an Hon-
darribian egin genuen. Durangoko
azokan bertsio laburtu bat eta Lizeaga
sagardotegian emanaldi berezi bat ere
eskaini ditugu. Orduz geroztik, areto
batean emanaldi osoa eskainiko du-
gun lehen aldia izango da gaurkoa.

Haatik konpainiak aurretik ere
‘Errimak oinetan’ ikuskizuna es-
kaini zuen. Zergatik erabaki duzue
berriro heltzea formatu honi?
A.L.: 2012an estreinatu zen emanaldi
hori eta garai horretan sartu ginen gu
konpainian. Bizpahiru urtetan ema-
naldi asko eskaini genituen, Tolosal-
dea eta Goierriko herri guztiak zehar-
katu genituela esango nuke. Hainbes-
te urte pasa ondoren pentsatu genuen
merezi zuela bertsoaren inguruko bi-
garren ikuskizun batek. 
A.J.:Bigarren zati honek lehenengoak
bezainbesteko arrakasta izan ote zeza-
keen zalantza genuen hasieran, baina
orain arte ikusi dutenen aldetik oso iri-
tzi onak jaso ditugu. Gustura geratu
dira.
Zenbat dantzarik parte hartzen
duzue oholtza gainean?
A.L.: Gu biokin batera beste hiruk: Iñi-
go Etxeberria ibartarrak, Irati Sorondo
tolosarrak eta Jon Arsuaga billabona-
tarrak. Nahiz eta lesioagatik ez duen
emanaldian parte hartuko Nagore Za-
bala ibartarrak ere hartu du parte ema-
naldiaren sortze prozesuan.
A.J.:Aipatu beharra dago bost dantza-
riokin batera Unai Elizasu gai-jartzai-
lea ere izango dela oholtza gainean.
Aiert Beobiderekin batera, bera izan
da emanaldiaren zuzendaria eta ber-
tsolariengana iristeko bidea zabaldu
digu.
Emanaldian entzuten diren ber-
tsoak aspaldikoak dira, edo propio
ikuskizunerako prestatutakoak?
A.L.: Badira bertso batzuk antologiko-

ANOETA
KULTURA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2020ko urtarrilaren 10a

Haatik konpainiako Amaiur Luluaga eta Anne Jauregi dantzariak Mikelasagasti auditorioaren atarian. J. M.
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A.L.: Ideia Aiert Beobidek zerabilkien
buruan iaztik. Pentsatzen hasi ginen
ea zer eskaini genezakeen lehenengo
emanaldi hartatik ezberdina dena.
Gaur egun bertsolaritza zein girotan
dagoen kokatuta aztertzen hasi ginen
eta hortik abiatuta, norberak beretik
asko jarri du. Dantza ulertzeko ikuske-
ra hori islatzen saiatu da gutako bakoi-
tza. Aurrenekotik mantendu dira gau-
za batzuk, baina beste alde batzuetatik
begiratuta, garapen handia sumatzen
da oraingo honetan.
Ibilbide bat egina duzue Haatik
konpainian. Eroso sentitzen zare-
te?
A.J.: Gu konpainian sartu gineneko
gehienok jarraitzen dugu. Paregabeak
izan dira bizipenak. Niri beste pertso-
na batzuekin dantzatzea, momentu
honetan, esan dezagun, oso arraroa
egingo litzaidakeela.
A.L.: Familia txiki bat gara, oso lagu-
nak gara eta oso giro sanoa dugu. Elka-
rri asko laguntzen diogu. Dantzak
modu berezi batean biltzen ditu per-
tsonak. Gauza asko pasa ditugu, onak
eta txarrak. Oso pozik nago Haatik-en.

ak, aspalditik ezagunak direnak eta
gero beste batzuk emanaldi honetara-
ko sortutakoak. Besteak beste, Sustrai
Colina, Aitor Mendiluze, Uxue Alberdi
eta Odei Barrosoren laguntza jaso
dugu horretarako.
A.J.: Ikuskizunean haien bertsoak en-
tzun ahal izango dira Igelaren Bandak
sortutako musikarekin batera. 
Irati eta biak animatu zarete kan-
tura, Anne. Nolaz eman duzue
urratsa?
A.J.:Ez gara gu bakarrik aritu. Madda-
len Arzallus, Thierry Biscary eta Aitor
Mendiluzek ere jarri dute ahotsa. Gu-
retzako esperientzia berri bat izan da
eta oso aberasgarria gainera. Guk
abestutako bertsoekin dantzatzea ha-
sieran arraroa egiten zitzaigun Irati
eta biori, baina oso polita izan da. 
Atrezzo eta jantziei dagokionez,
zerbait berezia ikusiko dugu ema-
naldian?
A.L.: Sinplea da, baina badu bere ga-
rrantzia. Jantziak, berriz, aurreko oka-
sioetan bezala Ramon Garziak egin
dizkigu. 
A.J.:Muntaia ikaragarri handia ez iza-

teak laguntzen du ikuskizuna alde ba-
tetik bestera mugitzen.
A.L.: Emanaldi honek edozein lekura-
ko balio du. Areto handietan, txikiago-
etan edota kalean eskaintzeko modu-
koa da. Gaur egun dantzan dagoen
egoera hori da: aretoetan dantzatzea
geroz eta zailagoa da, beraz, kaleko
ikuskizunek garrantzia handiagoa
hartzen dute. Kalea da eszenatokia gu-
retzat. Lau eme emanaldiarekin hasi
ginen bide horretan eta izugarrizko
arrakasta izan dugu. 
Nola egiten duzue lan konpainian
koreografiak prestatzeko?

107.6 fm .www.ataria.eus 
2020ko urtarrilaren 10a

ANOETA
KULTURA

«Hainbeste urte pasa ondoren,
pentsatu genuen merezi zuela
bertsoaren inguruko bigarren
ikuskizun batek»
AMAIUR LULUAGA
DANTZARIA

«Guk abestutako bertsoekin
dantzatzea hasieran arraroa
egiten zitzaigun Irati eta biori,
baina oso polita izan da»
ANNE JAUREGI
DANTZARIA

Haatik konpainiaren ‘Errimak bi oinetan’ emanaldian parte hartzen duten dantzari guztiak Tolosaldekoak dira. ATARIA

Haize Poulain

Muxu erraldoi bat Malkorra familiaren
partez eta mila esker zuk emandako

irakaspenengatik. 

OREXAN urtarrilaren 10ean
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LAU HELBURU
KONTUAN,
AURREKONTUA
ONARTZEKO  
Amezketako Udalak 2020an 1.387.868 euroko
aurrekontua izango du, eta helburuetako bat
azpiegiturak izango dira; %31,8a azpiegitura 
berriak sortu edo daudenak hobetzera bideratu du. 

Eneritz Maiz Etxarri

A mezketako Udalak pasa
berri den urteko abendua-
ren 26an eginiko osoko
bilkuran onartu zuen

2020ari dagokion aurrekontua.
1.387.868 euro izango dituzte aurten-
gorako, iazkoarekin alderatuta,
50.000 euro gehiago.  Lau ildo edo hel-

burutan banatu dute aurrekontua, eta
zati handi bat azpiegituretara bidera-
tuko dute. Aurrekontuaren %31,8a,
hau da, 441.491,12 euro erabiliko di-
tuzte  azpiegitura berriak sortzeko edo
daudenak hobetzeko. 

Aurrekontuaren sarrerei eta gastuei
dagokienez, diru sarreren arloan, %50
inguru Gipuzkoako Foru Aldundiko
Udal Finantziaziorako Fondotik jaso-

ko ditu udalak; ia %27a udal zerga eta
tasetatik berreskuratuko dituzte, eta
%23 inguru diru laguntzetatik eta hiri-
gintza aprobetxamenduetatik lortuak
izango ditu Amezketako Udalak.

Aurrekontuaren gastuei begiratuz
gero berriz, %29a pertsonalari dago-
kion atala da, beste %29a ondasun eta
zerbitzuetara bideratuko da, %7a diru
transferentzien atala izango da, eta
hauen artean, Amezketako hainbat el-
karteei edota Tolosaldea Garatzen, To-
losaldeko Mankomunitatea edo Tolo-
mendiri bideratutakoak izango dira.
Azkenik, gastuen %1,8a maileguen
amortizazio eta interesen atalerako
izango da. «Azken datu hau, berez ba-
xua izanik, iazkoa baino zertxobait txi-
kiagoa da, eta oro har esan behar da,
gastuen atalean azken urteotako pro-
portzioak mantentzen direla», azaldu
dute udaletik. Eta «egoera honek ga-
rrantzi handia du udalaren diru kon-
tuetan, orekak eta gastuen eraginkor-
tasuna mantentzen direlako eta gastu
berriei aurre egiteko gaitasuna gorde-
tzen delako», azpimarratu dute. 

Ehuneko horiei, aldez aurretik aipa-
tu moduan, inbertsioetara bideratu
dituzten %31,8a erantsi behar zaiola

Hirugarren adinekoentzat 32.000 bat euro bideratuko ditu Amezketako Udalak. E. MAIZ
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tzu publiko desberdinen mantenuare-
kin jarraitzea izango dute. Kopurua
aurreko urtekoa baino txikiagoa izan-
go dela aurreratu dute, baina «guztien
baturak kopuru garrantzitsua egiten
du», udalaren ustez. Hala nola, uda-
lak, Bartolome Deuna kalean duen lo-
kal hutsa biltegi berri bihurtuko du;
udaletxe azpiko aldagelak eta kultur
etxeko komunak egokituko ditu; turis-
moa sustatzeko Amezketatik Larrai-
tzera doan bidea txukundu eta seinale
egokiak jarriko ditu; eta herrian zehar
dauden baranda zahar batzuk berritu-
ko ditu.

Beste hainbat alor
Herritar guztiek jakin dezaten, Amez-
ketako Udalak, beste zenbait udal zer-
bitzuren kostuen aurreikuspenak ere
ezagutzera eman nahi izan ditu. Hiru-
garren adinekoen zerbitzuen atalean,
helduentzako etxez etxeko laguntza
zerbitzuak 15.000 euroko kostua du,

09

esan dute: «2019an baino pixka bat ba-
xuagoa da, ohiko gastuetarako hain-
bat programa zabaltzen saiatu delako
udala».
2020ko aurrekontua egiterako ga-

raian, Amezketako Udalak lau helbu-
ru edo ildo nagusi hartu ditu kontuan.
Lehenengoa, eta azken urteotan egin
duten moduan, herriko azpiegiturak
hobetzen jarraitzea izango da. 2020an,
Urzabal auzoan dagoen Ierabizkar
errota berriztatzeari lehentasuna
emango diote 107.000 euro inguru in-
bertituz; Larrunarri pilotalekuko teila-
tuak itoginak ditu, eta horiek kentzeko
esku hartzea egingo dute, 25.000 eu-
rorekin; 2019an atzeratu zen Beltzaren
plazan dagoen kirol azpiegitura hobe-
tuko da aurten, eta 40.000 euro au-
rreikusi dituzte lan horietarako; eta
kale txukunketarekin eta Ugarte auzo-
ko egokitzapenekin jarraituko dute,
eta 28.000 euro gorde dituzte.
Bigarren helburutzat Amezketako

Hirigintza Antolamenduko Plan Oro-
korraren prozesuarekin jarraitzea
dute; laugarren urtez herriaren gara-
penari begira lan egingo dute, eta ho-
rretarako 35.000 euro erabiliko dituz-
te.

Landa eremua eta 
zerbitzu publikoak
Aurrekontuaren hirugarren helburu
edo ildo nagusia, landa eremuko base-
rri bideak eta bestelako azpiegitura
txikiak hobetzen jarraitzea dute, eta
guzti horretarako 70.000 euro inberti-
tuko dituztela argitu dute. 
Eta laugarren eta azken helburuan,

egun udalak eskaintzen dituen zerbi-
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eta Jubilatuen Txokoan ematen den
zerbitzua eta hirugarren adinekoen ai-
sialdirako egiten diren hainbat ekime-
nek 17.000 euroko kostua dute; Gazte-
leku eta udako ludotekaren zerbi-
tzuan, aldiz, 47.000 euro inbertituko
ko ditu; gizon eta emakumeen berdin-
tasuna bultzatzeko, 2020an ere kopu-
rua jarri du, 3.000 euro zehazki; eta
herritarren partaidetza bultzatzeko
5.000 euro bideratuko ditu. Horrez
gain, udalak 36.000 euro bideratzen
ditu urtean zehar Amezketan antola-
tzen diren festa eta kultur ekitaldi guz-
tiak ordaintzeko. 
Bukatzeko, udalak euskararen era-

bilera bultzatzen jarraitzen duela
adierazi dute, eta ekimen eta diru la-
guntza desberdinen artean 26.000
euro inguru dituzte xede horretarako
jasota.

Gardentasuna
Udaletik, beste behin, «amezketar
guztiei aurrekontuaren espedientea
udaletxean denentzat ikusgai dagoela
gogoratu nahi zaie», azpimarratu
dute. Hamabost lan egunen barruan,
edozein herritarrek udalaren kudea-
keta ekonomikoaren nondik norakoak
jakiteko eskubidea izango du, eta nahi
izanez gero, iradokizun eta erreklama-
zioak egiteko aukera ere bada.  
«Amezketako Udaleko arduradu-

nok garbi daukagu herritarren dirua-
ren kudeaketak gardena izan behar
duela, eta horregatik, atsegin handiz,
diru publikoa zertan erabiltzen den
edozeini behar diren azalpen guztiak
emateko prest gaude», nabarmendu
dute.

AURREKONTUA
GAIAK EURO
Ierabizkar errota 107.000
Larrunarri pilotalekua 25.000
Beltzaren plaza 40.000
Kaleak eta Ugarte auzoa 28.000
Hirigintza antolamendua 35.000
Landa eremua 70.000
Etxez etxeko laguntza 15.000
Jubilatuen txokoa eta aisia 17.000
Gaztelekua eta ludoteka 47.000
Berdintasuna 3.000
Partaidetza 5.000
Festak eta kultura 36.000
Euskara 26.000
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@TolosaldeakirolKirolak
«Denboraldi onena» izaten
ari da Imanol Rojorentzat

Imanol Garcia Landa Tolosa

Imanol Rojo eskiatzaile tolosarra
«oso pozik» azaldu da, orain arte

denboraldi honetan Munduko Kopan
lortu dituen emaitzen ondoren. Izan
ere, emaitzei begiratuta, «orain arteko
denboraldi onena» izaten ari da tolo-
sarrarentzat. «Nire bizitzako emaitza
onenak lortzen ari naiz maila hone-
tan, eta konfiantzaz ari naiz lehiatzen.
Normalean Munduko Kopara joaten
nintzenean, pixka bat beldurrarekin
bezala joaten nintzen. Orain konfian-
tza hori daukat, eta gainera sekulako
taldearekin ari naiz parte hartzen». 

Denboraldi hasieran, bere helburua
probaren batean lehen 30 sailkatuen
artean egotea zen, eta lehenengo pro-
ban helburu hori lortzea «ezustekoa»
izan zen Rojorentzat, eta aldi berean,
«oso pozik» azaldu da lorpen horrekin.
Norvegiako Lillehammerko Skiathlon
lasterketan lortu zuen 30. postuan hel-
mugaratzea, eta horrek aurrera begira
«presioa» kendu zion: «Beste lasaita-
sun batekin joaten naiz probetan parte
hartzera». 

Skiathlon proban denak batera ate-
ra ziren, eta lehenengo zatia 15 kilome-
tro klasiko eran egin behar zuten eta
bigarrengoan beste 15 kilometro ska-
ting modalitatean. «Nire ideia aurka-
riak nola zihoazen ikustea zen, eta ho-
rren arabera zer egin pentsatzea»,
azaldu du Rojok. «Ikusi nuen pixkana
aurrera egiten ari nintzela, eta 30. pos-
tuan iritsi nintzen. Ez nuen espero
hori lortzea, Norvegian zailagoa baita
horrelako emaitzak lortzea».

Rojok, baina, hobetu egin zuen pos-
tu hori hurrengo proban, Suitzako Da-
vosen jokatutakoan. 27. egin zuen or-
duan. «Lillehammerren erakutsi nuen
indar hori berriro ateratzeko asmoz

joan nintzen, eta ezustekoa izan zen
berriro horrelako emaitza lortzea. Az-
kenean, ikusi da lan ona egin dudala
udan, eta bere fruituak ematen ari
dela orain», zehaztu du tolosarrak.

Zazpi proba bederatzi egunetan
Bi lasterketa horien ondoren, igande-
an bukatu zuen Tour de Ski izeneko
proba: zazpi lasterketa bederatzi egu-
netan, eta hiru leku ezberdinetan.
Munduko Kopako baliagarriak dira,
eta sailkapen orokorrean 37. bukatu
zuen. Lehen aldia izan da Rojorentzat
proba multzo hori bukatu duela. «Au-
rretik beste behin parte hartu nuen
baina bakarrik bi etapa egin nituen or-
duan. Oraingoan aukera izan dut bu-
katzeko, eta lehen hogeita hamarren
artean ez naiz izan, baina gertu egon
naiz, eta esaterako, azkeneko proban
33. bukatu nuen. Erregulartasun han-
dia izan dut egun guztietan, eta oso
pozik nago, bukatzea bakarrik niretza-
ko helburu ona baitzen». Norvegian
eta Suitzan lortutako emaitzek «kon-
fiantza» eman diote Tour de Skiko las-
terketetarako. 

Denboraldi honi begira Andorrako
selekzioarekin ari da entrenamen-

Imanol Rojo tolosarra, Munduko Koparen proba batean. MACITMAGE

duak egiten eta bertatik antolatzen
dizkiote logistika kontu guztiak. «Al-
daketa handi bat izan da. 2014ko So-
chiko Olinpiar Jokoetatik ez dut erren-
dimendua jaitsi, baina ez dut gora egin
ere, eta sei urte neramatzan emaitza
onak egin gabe, edo behintzat ez nin-
tzen gustura geratzen egindakoare-
kin. Beraz, Sochiren aurretik nuen en-
trenatzailearekin hasi naiz berriro en-
trenatzen. Bera Andorrako selekzioan
dago, eta nik proposatu nion berare-
kin joan nahi nuela, bere taldearekin,
bere logistika aprobetxatuz, eta egia
esan oso pozik nago ikusita nola atera-
tzen ari diren gauzak. Oso gustura
nago hartutako erabakiarekin». 

Aurrera begira, Rojoren asmoa
Munduko Kopako zirkuituko probak
egiten jarraitzea da eta lasterketa luze-
ren batean parte hartzea. Gero, denbo-
raldiaren bukaeran, Espainiako Txa-
pelketan parte hartuko du. Denboraldi
hau trantsiziokoa izan ohi da, ez baita-
go Munduko Txapelketarik edota
Olinpiar Jokorik. «Gauza ezberdinak
probatzeko garaia izaten da denboral-
di hau, ni egiten ari naizen bezala, gero
etorriko diren Munduko Txapelketari
eta Olinpiar Jokoei begira».  

Eskiatzaile tolosarra «oso
pozik» dago Munduko Kopako
probetan orain arteko emaitza
onenak lortzen ari delako
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Eskualdeko ordezkaritza zabala
Gipuzkoako Txapelketako finaletan

Erredakzioa 

Ezker Hormako Kluben Arteko Gi-
puzkoako Txapelketako eskuz ba-

nakako finaletan eskualdeko pilota-
riak protagonistak izan dira, bi txapela
jantziz. Tolosa-Aurrera elkarteko Iker
Amiano jubenilen 1. mailan lortu zuen
janztea eta Behar Zanako Xabi Urbie-
tak nagusien 1. mailan. 
Lehen mailako finalak Irunen joka-

tu ziren, eta bertan lortutako bi txape-
len finalistak ere eskualdekoak izan zi-
ren. Amianok 22-12 irabazi zion Intxu-
rreko Zubeldiari, eta Urbietak bere
anaia Jon Urbietari, Behar Zana elkar-
tekoa ere, 22-17. Kadeteen 1. mailan,
Tolosa-Aurrerako U. Amianok 18-7
galdu zuen  Lapkeko Irribarriaren aur-
ka. 
Bigarren mailako finalak Villabona-

ko Beharzana frontoian jokatu ziren,
eta bertan eskualdeko bi pilotari txa-
peldunorde geratu ziren. Behar Zana-
ko Olasagastik 21-22 galdu zuen Her-
naniko Oiartzabalen aurka, jubenile-
tan. Kadeteen mailan, Lapkeko
Goiburuk 18-2 irabazi zion Zazpi Ittu-
rriko Mujikari. 

Gipuzkoako Txapelketako lehen mailako sari banaketa. ATARIA

Tolosa-Aurrerako Iker Amiano
jubeniletan eta Behar Zanako
Xabi Urbieta nagusietan,
txapeldun lehen mailan

Gipuzkoako Txapelketako bigarren mailako sari banaketa. ATARIA

Soroa Oroimenezkoaren
hiru partida, igandean 
Erredakzioa 

M igel Soroa Oroimenezkoaren
hamargarren jardunaldia joka-

tuko da igande honetan, urtarrilaren
12an, 16:30ean, Tolosako Beotibar pi-
lotalekuan. Ohi bezala, hiru partida jo-
katuko dira jaialdian. Jubenilen mai-
lan, U. Altuna-Etxeberria eta Lizeaga

anaiak elkarren aurka ariko dira. Etor-
kizunekoen mailan, Julen Alberdi-Mi-
kel Etxeberria bikoak Fernandez-
Ekain Etxeberria izango ditu aurkari.
Hirugarren partidan, elite mailakoan,
Espinal-Aitor Elizegi bikoteak Murua-
Iker Elizegi izango ditu aurrean. Beste
behin, maila handiko partidak ikuste-
ko aukera izango da.

Errendimenduko Gipuzkoako Txa-
pelketaren finalak ere jokatu dira, es-
kuz banaka. Ekialdeko finaletan es-
kualdeko bi pilotari txapeldunorde ge-
ratu dira. Bigarren urteko alebinetan,

Behar Zanako Irazuk 0-2 galdu zuen
Gaztelekuko Gaztañagaren aurka. Le-
hen urteko infantiletan, Zazpi Iturriko
Karrerak 1-2 galdu zuen Hernaniko
Azpeitiaren aurka. 
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Nora Urbizu Arozena

O harkabean aldamenetik igarotzen garen arren,
ohikoa da, oraindik ere, gure herrietako kale
etxeetako hormetan argollak ikustea. Argolla,

uztaia, anilla, txinga edo zirgilo moduan ezagutzen
den objektu honek iraganaren berri ematen du. Bere
xumetasunean ondare kultural izenda genezake; gure
hiri eta herri paisaian txertatua dagoen objektu histo-
rikoa baita. Astoak edo abereak lotzeko erabiltzen zi-
ren argollek, aldaketa eta berrikuntza guztien alboan
mantendu badira ere, arbasoen bizimoduekiko leihoa
irekitzen dute. Izan ere, ondare sinboliko diren objek-
tuok iragandako bizimodua gogora ekartzeko gaitasu-
na dute. 
Julio Caro Barojak, Los vascos liburuan (1971) dio bizi es-

pazio baten forma hertsiki loturik dagoela gizarte egitura

eta egitura ekonomikoarekin. Hain zuzen ere, argollek
ekonomia eta espazioaren arteko lotura agerian uzten
dute, eta espazioari nortasuna eta iragan historikoa ezar-
tzen dizkiote. Egun, erabilera produktiborik ez badute ere,
iraganean nork daki zenbat baserritarrek erabili ote zituz-
ten. 
XIX. eta XX. mendeetan lanbide garrantzitsua izan zen

banatzaileena; baserriko produktuen distribuzioaz ardu-
ratzen zenena, alegia. Lotura ekonomikoa egon edo ez, ba-
naketa, ondasunen transferentzia zen; etxeko produktue-
kin egiten zen tratua. Zentzu honetan, baserriko produk-
tuak saldu edo trukatzeko lana, batez ere, emakumeen
egitekoa zen; etxeko lan gisa gehiago aitortzen zen arren,
lanbide moduan baino. Eta gogorra zen zinez lanbidea; ar-
dura maila handia eskatzen zuen, nekeza zen eta askotan
arriskutsua ere bai. Saiatu arren, zaila da garaiko emakume
baserritarrek izan zuten bizimodua irudikatzea. Sarritan,

ARGOLLEN
MEMORIA

XIX. eta XX. mendeetan lanbide garrantzitsua izan zen banatzaileena;
baserriko produktuen banaketarena, alegia. Baserriko produktuak saldu edo

trukatzeko lana, batez ere, emakumeen egitekoa zen. 
Testigantzek gogoratu dute nolako lana zen garai hartakoa. 
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banatzaile lanetan aritzen ziren emakumeen askatasun
maila goraipatu izan da, eta garairen batean hala izan zite-
keen arren, jasotako testigantzek beste errealitate bat era-
kusten dute. 
Nekazari inguruneen antolaketa espazial sakabana-

tuak baserriko emakumeen bakardadean eragin zuen.
Honela, etxekoez eta auzokoez gain, elkarrekin harre-
manetan jartzeko arazo handiak zituzten. Ondorioz, ga-
rrantzitsuak ziren komunitatea mugimenduan jartzen
ziren uneak, hala nola, igandetako mezak, herriko jaiak
eta dantzaldiak, ospakizun erlijiosoak, eta nola ez, mer-
katu edo feria egunak. Mugikortasuna zen garai histori-
ko hartan, baserritarren ezaugarri nagusi eta nekezene-
takoa. Iragan mendeko 70eko hamarkada arte, egunero-
ko ekintza hauek guztiak egiteko ohiko modua oinez
ibiltzea zen, alabaina, hamarkada horretatik aurrera ne-
kazari inguruneak aldaketa sakonak bizi izan zituen. Al-
daketa hauek hainbat arlotan eman ziren arren, berri-
kuntza eta modernizazioarekin erabat loturik daude.
Autoen eskuragarritasunak industrian lan egiteko auke-
ra erraztu zuen, eta horrek distantziak gainditzeko au-
kera. Honek, ordu arteko beharrizanen mapa osoa eral-
datu zuen erosketa eta salmentetatik hasita, harreman
sozialetaraino. 

Baserria: ‘garaiko fabrika’
Baserria, lantegi eta bizileku zen aldi berean. Errealitate
itxia izatetik urrun, baserriak aspaldidanik, agian betida-
nik, izan du erlazio ekonomikoa kaleko etxe, komertzio eta
industriarekin. «Garaiko fabrika hori zen eta, dirua hartu
behar! Gero gazte guztiak lanean hasi ziren», dio Ixabel al-
kizarrak (Alkiza, 1923), erlazio ekonomiko honen garran-
tzia agerian utziz. Familia handiak bizi ziren baserrietan,
baina inor ez zegoen sobran. Aipatzekoa da ume eta gazte-
txoen eskulana garrantzizkoa zela baserrietan. Honela
azaltzen ditu Lizartzako Karmenek (Lizartza, 1945) esne
banaketa kontuak: «11 urterekin hasi nintzen. Goizeko
bostetan jaiki, ama jaikitzen zen aurrena, astoa igo ukuilu-
tik, jarri asto saskiak, eta gero besteak, anaia eta ahizpak,
behiak jezten eta hola, marmitak betez». Alkizako Teresak
(Alkiza, 1934) ere, banaketa egunaren lehen orduak honela
azaltzen ditu: «Ama joaten zen Donostiara, tratua, goizeko
sei t’erdietarako tranbiara jaisten zan Irurara, zaldiarekin.
Bi egunez behin edo. Gora zaldi gainean, eta behera zaldia
kargatuta». Nerabezarorako tarte handirik gabe, etxerako
eta etxekoentzako guztiz garrantzitsua zen lan baten ardu-
radun ziren. Askotan, eguna argitu aurretik, kalerako bi-
dea hartzen zuten astoa edo aberea lagun zutela: «Farola
izaten genuen kandelarekin. Kristalezkoa, garai bateko fa-

Argolla Villabonako Kale Nagusian. N. URBIZU
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rola. Eta haizearekin igual itzaltzen zitzaigun, orduan lin-
ternarik eta ez genuen. Farolarekin ilunpetan. Euritan
igual, lokatza, puf...». Edurneren (Alkiza, 1932) gertaerari,
Karmenenak (Lizartza, 1945) jarraitzen dio: «Aurreneko
haizean itzali eta gero astoari isiputik helduta kaleraino».

Gure eskualdean ohikoak ziren baserritarrek merkatu-
rako prestaturiko otzaretan esnea, gazta, arrautzak, ka-
poiak, oilaskoak, berdurak, gaztainak, sagarrak, babarru-
nak, intxaurrak, hurrak eta mizpirak izatea, besteak beste;
Alkizako kasuan, esaterako, ikatza ere eramaten zuten.
Emakumeak arduratzen ziren produktu hauek guztiak ba-
natzeaz, eta hauekin sos batzuk ateratzeaz edo etxerako
beste produktu batzuk eskuratzeaz. Honela oroitzen du
Karmenek (Lizartza, 1945): «Potajeak, bueno babarrunak
ez baino, lenteja adibidez. Arrozak, eta horiek denak. Azu-
kreak zirela, gero Gorrotxategirenean horrelako lenguas de
gato eta holakoak. Sardina zarrak, kutxaka. Txokolateak
ere horrelako pila, horiek bai».

Garrantzia handiko lana zen honakoa, produktuak

txukun eta mimoz ekoitzi eta biltzen ziren merkatura
eramateko. Produktu hauek guztiak ekoizteak, ordea, ez
zuen esan nahi baserritarren platereko ohiko jaki zire-
nik, ikusi bestela, zer dioen Teresak (Alkiza, 1934):
«Etxean familia handia baino arrautzak asko jan gabe
hazitakoak gara gu. Nik askotan esaten dut, oiloak or-
duan arrautza egiten zuela Zerkausia begira ipurdia zue-
la. Hara eramateko, dirua hartu behar zen zerbaitekin
eta…». 

Garaiko produktuek bazuten demanda Tolosako eta Do-
nostiako merkatuetan, eta horiek gogoz biltzea eta saltzea
aukera bikaina izaten zen beharrezko osagaiak erosteko.
Honela jasotzen du Karmenek (Lizartza, 1945): «Larunba-
tero, gaztaina denboran, guk bagenekien zer egin behar ge-
nuen. Amak esango zigun `ba nik zortzi zaku behar diz-
kit´, ez? Ba guk hamar preparatuko genituen, beste bi jan-
tzietarako. Horregatik, gaztaina denboran beti izaten zen,
gehiago biltzen bagenuen, zerbait erosteko». Teresak (Al-
kiza, 1934) ere gogoan du perretxiko garaia: «Donostian

TOLOSALDEA
HISTORIA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2020ko urtarrilaren 10a

Emakumeak banaketan. MIGUEL AGUIRRE ARISTIGUIETA

a012-018_ataria_Diseinua  2020/01/08  11:08  Página 3



15

merkatu errazagoa zen perretxikoak ziren garaian… perre-
txikoak guk biltzen genituen mendian. Hala behintzat, za-
patila berriak edo alpargata berriak
nahi badituzue, segi mendira!».
Zein merkatutara joan eta zenba-

teko maiztasunez joan, familia ba-
koitzak zuen salmenta estrategiaren
arabera aldatzen zen. Ekoizten zi-
tuzten produktuek eta familia ta-
mainak erabaki horretan baldintza
garrantzitsuak ziren. Merkatura iris-
teko berriz, egin beharreko bideak
ere hainbat aukera eskaintzen zi-
tuen; ez baitzen berdina astoarekin
oinez, tranbian edo autobusez mugitzea. Paradoxikoa
bada ere, astoa, aurrerabidearen eta merkatura irekitzea-
ren ikurra izan zen iraganean; modernitatearen ikurra. Zer
esanik ez Tolosa eta Donostia lotzen zituen tranbia, egun
horren zantzurik geratzen ez bada ere. 

Era berean, esangura berezia zuen baserriaren kokape-
nak ere. Honela, emakume hauek bakarrik edo taldean
joan zitezkeen bidean. Gisa honetan gogoratzen ditu Ano-
etako Joxek (Anoeta, 1935) Alkizatik jaisten ziren emaku-
meak: «Gauza polita zen, hiru etxe baldin bazeuden, aurre-
na zetorrenak itxaroten zion besteei, eta hiruak batera ate-
ratzen ziren. Elkarrekin hiru astoak tak-tak-tak, eta hiru
emakumezkoak». Oroitzapen moduan polita bazen ere
postal hura, gogorra zen norbere gorputzean bizitzeko;
hala moduko bideetan, argiztapenik gabe, oinetako egoki-
rik gabe eta eguraldiaren gorabeheren menpe. Hara he-
men Karmenek (Lizartza, 1945) dioena: «Bidea… txarra.
Oso txarra, aldapa. Eskerrak asto onak zien. Eta zuk pentsa
ezazu, elurra dagoela, astoari eusten zoaz marmitak ez
erortzeko, poliki, eta, bitartean elurzuloan sartzen duzu
hanka, eta gero hanka ezin atera. Bota bertan gelditzen zen
barrenean, gero eskuekin atera, eta bota barrenean dena
elurra. Desastre». Eguraldiarena eta honen ondorioena,
hainbat emakume banatzaileri oroimenean iltzatuta gera-
tzen zaien kontua da. Hernialde inguruan Begoñak (Alki-
za, 1947) horrela jasotzen du astoarekin bizitutakoa: «Izotz
pixka bat edo astoa etzaten bazen, hura ez zen altxatzen
txalmaren azpiko trapoa kendu arte. Eta asto guztia des-
kargatu, altxarazi, berriz jarri… ai horiek lanak!».

Estraperlo eta astoen OTA garaiak
Gerraren ondoren eskasia urteak izan ziren elikagai eta
beste hainbat produkturi zegokionez. Gobernu frankistak
ezarri zuen politika ekonomiko autarkikoak, erraziona-

mendu sistema ezarri zuen 13 urtez,
1939tik 1952ra, hain zuzen. Errazio-
namenduari aurre egiteko modu bat
izan zen estraperloa, alabaina, ho-
rrek arrisku maila handian jartzen
zuen banaketa lana. Izan ere, kontrol
sistema zorrotzak ezarri ziren estra-
perloa zaintzeko, esaterako guardia
zibilaren kontrolak. Alkizatik Donos-
tiara banaketara joaten zen Edurnek
(Alkiza, 1932) horrela oroitzen ditu
estraperlo garaiak: «Ni gogoratzen

naiz, Donostiako sarreran nola egoten ziren guardia zibi-
lak, eta haiek etortzen ziren. Gure aitak han jartzen gin-
tuen, estraperloko garaian, zaku handi bat, eta erdi-erdian
patata. Estraperloa zen patata, ez zegoen saltzerik. Eta
bueltan jartzen zigun aza, eta gero lotu». Une estuak bazi-

«Paradoxikoa bada ere,
astoa, aurrerabidearen
eta merkatura
irekitzearen ikurra izan
zen iraganean;
modernitatearen ikurra »
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ren ere, umorerako beti egoten zen tartea Edurnek dioe-
nez: «Donostiara iristen ginenenan, tranbian joaten ginen.
Eta kobradorea txoferra izaten zen eta hark esaten zuen,
bazekien nola eramaten genuen, ‘jolin Alkizan aza pisu-
tsuak hazten dituzue, eh!’. Eta guk barre egiten genuen eta
listo. Haiek bazekiten».

Elkarrizketatutako hainbat emakumek gogoan dute
guardia zibilari nolako beldurra zioten. Hemen Edurnek
bere amaren pasadizo hau kontatzen du; banaketa lanetan
ari zela, guardia zibilak atzetik jarraitu zuen emakumea eta
honek, irtenbide gisa, bideko baserri batera sartu eta, atze-
tik zetozkiola esan ondoren, baserriko senide baten papera
egin beharra izan zuela: «Amasa bidean jarraitu zuen  guar-
dia zibilak, eta han baserri batera sartu  eta ̀ horrela eta ho-
rrela dauzkat´, eta baserriko jantzia jantzi eta sega bat har-
tu eta `horrelako tokian ari dira gure baserrikoak eta zoaz
hara´. Eta harea joan disimulatzeko eta horrela pasa izan
zela esan izan zuen. Bai-bai, asko pasa zuen estraperlo ga-
raian».

Kontrol sistemez gain, saltzera eramandako produk-
tuengatik ere ordaintzen zuten baserritarrek. Honela dio
Teresak (Alkiza, 1934): «Arbitroak ziren hemen Gorritiko
honetan, kaseta bat zen, hor guarda egoten zen eta orduan
ordaindu egin behar izaten zen. Ekartzen zenituen pro-
duktuagatik , adibidez, esnea baldin bazenuen bi marmita
esne eta beste… Por bultos izaten zen. Tolosako sarrera
guztietan ziren arbitroak, hala esaten genuen, eta hari or-
daindu. Eta gainera plazan esnea saltzeagatik han ere ko-
bratu egiten ziguten».

Baserritar askok produktua merkatuan, dendetan edo
etxe partikularretan saltzen zuten, azken kasu honetan,
baserri bakoitzak erosle jakinak izaten zituen. Honela, az-
pimarratu behar da baserrietako produktuak saltzeko
modu bakarra ez zela merkatua izaten. Honela argitzen du
Karmenek (Lizartza, 1945) bere amaren ibilera: «Amak as-
kotan dendatan saltzeko eramaten zuen, orain Goikoetxea
nola da, tipo horretako dendetara asko eramaten zuen bai-

ta ere». Gure eskualdean, Tolosako azoka zen garrantzi-
tsuena, nahiz eta oso ohikoa izan Ordiziara edo Donostia-
rako bidea hartzea baserritarrek. Zenbait arrazoi izaten zi-
tuzten salmenta estrategia hauetarako; izan zitekeen pro-
duktuen garaiaren araberakoa edo salmenta handiagoa
edo azkarragoa bilatzen zutelako, esaterako. Era berean,
hainbat produkturen garaia zenean, astean hainbat aldiz
joaten ziren salmenta puntuetara. 

Garaiaren eta herriaren arabera, asko aldatu zen bana-
keta lana. Hasiera batean asto edo aberearekin egiten ba-
zuten Tolosarainoko bidea, gerora tranbiaren edo autobu-
saren geltoki inguruetan uzten zituzten abereak. Anoetako
Moxtoneko Isabelek (Alkiza, 1925) ere gogoan ditu baserri-
tarren ibilerak: «Gu ume ginen garaian Alkizako jendea
asko joaten zen Tolosara abere gainean eserita, gero ez,
apeaderoarekin gelditu zen jendea, apeaderora sartzen zi-
ren. Lehenago mando gainean eserita, alboka».

Ibilgailua aparkatzeagatik ordaintzea ekintza berria
dela dirudien arren, XIX. mende hasierako kontua dela di-
rudi. Honela oroitzen du Luisek (Anoeta, 1936) astoa apar-
katzeagatik ordaindu beharrekoa: «Astoaren ota ordain-
tzen genuen Tolosan. Egiten genuen, astoarekin joaten gi-
nen Plaza Berrira, esnea han uzten genuen eta han arbolak
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«Tolosako merkatu
guneetan ere,
generoaren araberako
espazioaren antolaketa
argia antzematen zen »

ziren Plaza Berrian, orain musika jotzen deneko hartan.
Arbolak ziren eta haiei lotzen genien astoa eta han egoten
zen. Gero zikindu egiten zuela, simaurra eta, astoak era-
manarazten zizkiguten Plaza Justiziara. Han azoka plaza-
ko barandila bazen eta hari lotu, baina kobratzen ziguten
bi erreal astoa han lotzeagatik. Eta askotan hura ez ordain-
tzeagatik pixkat bat begiratzen genuen han zebilen agua-
zila, eta ordaindu gabe…».

Merkatuak eta feriak, espazio banaketa baino
gehiago
Oro har, merkatuetan produktu bakoitzaren araberako
egun eta guneak ezberdintzen ziren, eta, era beran, ezber-
din deitzen zitzaien salerosketa edo trukerako gune bakoi-
tzari. Egun ere, antzeko fenomenoak ikus daitezke. Tolo-
sako merkatuei erreparatuz gero, denboraren arabera al-
datzen joan diren espazioak bereizi daitezke. Era berean,
Tolosako merkatu guneetan ere, generoaren araberako es-
pazioaren antolaketa argia antzematen zen. Zerkausia
(edo Tinglatua), Plaza Berria eta Berdura Plaza ziren ema-
kumeek baserriko produktuak saltzera eramaten zituzten
guneak. Aldiz, gizonezkoek, ganadua saldu eta erosteko
erabiltzen zutena, hau da, feria gunea, Plaza Justizia edo
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egun Euskal Herria plaza deitzen zaion espazioa zen. Beste
modu batera esanda, ganadu handia (behiak, ardiak, idiak
eta txerriak) gizonezkoen kontua zen, aldiz, barazki, fruta
edo baserriko gainerako produktuak eta abere txikien (oilo
eta untxiak), emakumeen kontua ziren. 
Gizonezkoen eta emakumezkoen merkatu guneak eta

hauek betetzen zuten funtzio sozial zein ekonomikoa ez-
berdina zen. Honela, ukaezina da, emakume baserritarrek
merkatuetan beren espazioa izan zutela, baina espazio
hori, nolabait, lan eremu pribatu bati zegokion, alegia,
etxeari. Emakumeentzat noizbait merkatura irteera aska-
tasun kutsuko ekintza izan bazen ere, XX. mende erdialde-
tik aurrera aldatu zen bizipen hori. Honen adibide dira
hainbat emakumek beren ama eta amonen banaketa lane-
kiko dituzten oroitzapenak. Honela dio Karmenek (Lizar-
tza, 1945): «Ama gauza gutxien zuenean Tolosara joaten
zen zerbait erosiz, aste guztiko buelta bat larunbat goizean
Tolosan. Bere gosaria egin, bere izeba bisitatu. Bere fami-
liakoei gauzak eraman, eta ez zirenei ere bai. Eta gero, aste-
roko konpra. Eta etortzen ziren ba, izebarenean bazkaltzen
zuen, beno, bere izeba zuena eta autobusean, atalloarren,
etxera». Edo Begoñak (Alkiza, 1947) kontatzen duen beste
hau: «Nire amona, aman ama, hura bazen puska. Hura joa-

ten zen azokara Villabonara, asteartetan astoarekin, eta la-
runbatetan autobusa hartuta, Villabonatik Tolosara. Noiz-
bait  joan, eta noizbait etorri. Astoa Villabonan utzi eta To-
losara joan, eta benetan esango dizut, hura goizean joan
eta ilunbistan igual etxera, aizu. Baten batekin kontuak
esan, bazkaldu… eta orduan esaten zuen, amona hori Aste-
asuko rektan, astoaren gainean jarri eta egunkaria irakur-
tzen etortzen zela. Lasai asko patxada ederrean, orduan bi
kotxe pasako ziren Asteasuko rektan, pasatzen baldin ba-
ziren!».
Frankismoaren itzalak eragina izango zuen honetan ere,

arlo publikora ateratzeko, emakumeek testuinguru eta
funtzio jakin bati loturik egin behar baitzuten. Emakume-
en bizitza eremu publikoa, gizonezkoena baino murritza-
goa izan bazen ere, emakumeen funtzio publikoak berebi-
ziko garrantzia zuen nekazari gizarteetan.
Ez zuen alperrik esan 1849an Louise de Otto-Petersek,

garai guztietako historiak, eta gaur egungoak bereziki era-
kusten duela emakumeak ahaztuak izango direla, beren
buruari buruz pentsatzea ahazten bazaie. Gure herriko ka-
leetako argolletan, lan nekez baten erdian astoa lotzen zu-
ten gure amek, izebek, amonek; ez dezagun ahaztu haien
lana. 
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ERREZETA

Oilasko eta txanpiñoiak
maridatuta

M aridatzea: produktua gatz
edo likido batean denbora
batez izatea, produktua
xurgatzen joango da eta su-

kaldatzeko orduan zapore horiek guz-
tiak askatuko ditu, sakonago sartuz.

Zapore festa
Etxe askotan ez gara es-
pezieak asko erabiltzeko-
ak baina gutxika-gutxika
probatzen hasi eta fanak
bihurtzen gara. Gaurko
errezeta hari horri tiraka
dator.  

Maridatzeko ontzi
handi bat erabiliko dugu;
osagai guztiak bertan sar-
tuko baititugu.

Lehenik laranjari zukua aterako dio-

gu eta zukuari gehitzen joango gara
beste osagaiak: soja saltsa eta eztia.
Ondo nahastuko ditugu osagaiak. On-
doren oilaskoa sartuko dugu, takotxoe-
tan moztuta eta baita txanpiñoiak ere,
hiru-lau zatitan moztuta. Gainetik ba-
ratxuria txiki-txiki eginda botako diogu

eta perrexila, tomiloa eta
pipermina. Dena ondo na-
hastuko dugu, eskuekin
masajetxoa emanez. Bi or-
duz utziko dugu maridaje
lanean. Hozkailuan baino,
epelean uztea hobea da.

Behin ederki maridatuta
dagoenean, zartagin bate-
an olioa botako dugu eta fri-
jituko dugu. Lehenik txan-
piñoiak egingo ditugu; liki-

do gehiegi ez izateko, bitsadera batekin

AINTZANE ARTOLA

OSAGAIAK
• 250 gr. txanpiñoi.
• 2 oilasko bular.
• Laranja  bat. 
• Soja saltsa koilarakada bat.
• Ezti koilarakada bat.
• Perrexila.
• Baratxuri hortza.
• Pipermin beltza.
• Tomiloa.

AINTZANE ARTOLA
SUKALDARIA

hartu, zartaginean bota eta gorritzen
hasten denean oilaskoa botako dugu.
Hau da, txanpiñoiak hamar minutuz
gehiago utziko ditugu. 

Plater bakarra
Plater bakarra bezala jateko arroz inte-
grala ere gehitu ahal diogu edota torti-
ta edo taloen barruan sartuta.
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Z eruan naiz lurrean dabiltzan hegazti eta animaliak
ikusiz gozatzen du Joxe Martin Otaegi Alkainek
(Aduna, 1953). Eskopeta argazki kameragatik or-

dezkatu zuen aspaldi eta ordutik bere irteera eta bidaien
helburua, animalien bizimodua gertutik jarraitzea da.
Animalia asko ikusi dituen arren, lehen egunean beste go-
zatzen duela hauei begira aitortu du. Senegaleko esaera
batek, txoriak munduko animaliarik azkarrenak direla
dio, iparreko eta hegoaldeko onena hartzen dutelako.
Joxe Martin Otaegik ere,  asko ikasi du txoriengatik eta ika-
sitakoarekin dator elkarrizketara.   
Gaztetan ehiztaria izan zara.
Familian tradizioz ehiztariak ginen, aita, osabak eta lau
anaiak. Gaztetan gure denborapasa ehiza zen, guk ez gene-
kien mendira joaten zakurrik eta eskopetarik gabe.

Nolatan erabaki zenuen eskopeta alde batera uztea?
Buruan nerabilkien egoneza zen, telebistan Felix Rodri-
guez de la Fuenteren dokumentalak ikusten hasi ginen eta
hark egiten zuena ikusita, nik egiten nuenak ez zuen batere
zentzurik jabetu nintzen. Pieza bota, etxera eraman, gehie-
netan jan baina batzuetan bertan usteldu eta neure buruari
galdetzen nion: ‘Zer egin dek?’ Ez nuen horrela jarraitu
nahi, kosta zitzaidan pausoa ematea baina eman nuen.
Gogoan al duzu noiz hartu zenuen erabakia? 
Urbasara joan ginen kanpinera, garai hartan Urbasan ehi-
zatzea bazegoen. Goizez atera ginen pieza bilatzera  eta ha-
lako batean, bi zozo aurrean neuzkan eta apuntatzen nen-
goela, eskopeta bizkarrera erretiratu nuen eta hura izan
zen nire azkeneko irteera ehiztari bezala. Sekula ez naiz
damutu hartutako erabakiaz.
Noizko kontua da hori?
Duela 40 urte izan zen hori.

«ANIMALIA ESPEZIE
EZBERDINAK

MENDIAN EDUKITZEA
SEKULAKO

ABERASTAUNA DELA
OHARTU 

BEHAR GARA»
JOXE MARTIN OTAEGI ALKAIN  

KONTSERBAZIONISTA
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Eskopetaren  pum-a argazki kameraren klisk-agatik
aldatu zenuen…
Argazkiak ateratzen askoz hobe-
to pasatzen dut, teleskopioa,
prismatikoak eta argazki kame-
ra on bat ditut orain beti prest.
Beharrezkoak dira txoriak ikus-
teko, gozamena da niretzako.
Txorizalea izateko, pazien-
tzia ere  beharko da.
Latza. Gauza bat txoriak ikustera
joatea da eta bestea ikustea. Egu-
nak pasa ditugu hegaztiaren
zain eta hegaztia ikusi gabe etxe-
ra bueltatu. Behin Aralarren zapelatz zuria ikusi nuen ko-
txean nindoala eta buelta hartu nuen nondik nora joan zen
ikusteko. Hurrengo egunean, eguna argitzerako joan nin-

tzen ikusi nuen leku hartara, gorde nintzen basoan eta
eguerdian azaldu zen, bezperan
jarri zen adar berdinean. Argazki
batzuk atera nizkion eta gustura
itzuli nintzen.
Zure bidaia edo irteeren helbu-
ru nagusia txoriak edota ani-
maliak ikustea izaten al da? 
Azken boladan beti; udaran Eu-
ropan ibili nintzen Frantzia, Es-
lovenia, Lituania eta Polonian,
txoriak ikusiz. Kanariar Uhartee-
tako  txorizale profesionalekin
egin nuen bidaia eta asko ikasi

nuen. Ezagutzen ez nituen 15 txori ezpezie ikusi nituen!
Udazkenean, Finlandian 15 egun egin nituen Europa ipa-
rraldean soilik bizi diren txoriak ikusiz. 

«Gauza bat txoriak ikustera
joatea da eta bestea ikustea.
Egunak pasa ditugu hegaztiaren
zain eta hegaztia ikusi gabe
etxera bueltatu »
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Gure inguruetako basoetan eta zeruan zein espezie
ikus ditzakegu? 
Gipuzkoan hegazti batzuk desagertzen ari dira, baina es-
pezie berrien presentzia ere badugu. Alde batetik, jendeak
ehizatzen ez dituelako ugaritu egin dira. Lertxuna adibi-
dez gure erreketara itzuli da, lehen ehizatzen zen, orain ez,
ahateen eta urolloen gisa bere kasa dabil erreka ondoetan.
Okil beltza, Nafarroan bakarrik ikus zitekeen lehen, Gipuz-
koara ez zen azaldu ere egiten. Orain Tolosaldeko gure ba-
soetan ikus dezakegu. Belearen tankera du, baina buru go-
rriarekin. Egurra kaxka-kaxka zulatzen du hegazti honek
mokoarekin. Hegaberen arrastorik ez da gure mendietan,
elurra egiten zuenean etortzen ziren, orain bakarra ere ez
dugu ikusten. Extremadura eta Palentzia berriz, hegaberaz
josita daude. Gurean txoriak ikusteko leku ona Txingudiko
badia da.
Hirietako hegaztiekin ere bada nahiko komeria. El-
karbizitza gogorra izaki eta hiriko usoen artekoa...
Santa Maria elizan ikusi nuen kanabera batetik zintzilik
gezurretako belatza, usoak usatzeko jarria. Lehen egunean
uxatuko ditu usoak, baina berehala konturako dira usoak
belatza geldirik dagoela. Usoak ez dira tontoak. Zikindu
egiten dute usoek ados, baina nork zikintzen du gehiago,
haiek edo guk? Galdera hori egiten dut nik. 
Jendearen kontzientzia aldatzen ari al da hegaztieki-
ko?
Alde batetik bai, edo hala pentsatu nahiko nuke.
Katebegiaren bestaldean, ehiztariak daude.
Indar handia dute ehiztariek, asko dira gainera eta nik uste
nuena baino ehiztari gazte gehiago ikusi ditut azkenaldian
egin diren manifestazioetan.
Ehizak dirua mugitzen badu ere, animalien kontser-
bazioa ez da atzean geratzen, Afrikan safariak egiten
dira animaliak libre ikusteko. Kontserbazioa diru
iturria izan liteke, ezta?
Dudarik gabe. Momentu honetan, Zamoran eta Asturiaren
animalia basatien presentziak turismoa dakar, Ingalaterra
eta Frantziatik jende dezente dator hauek ikustera. Leku
askotan konturatu dira turismo honek dakarren dirua
errazagoa dela abeltzaintzatik ateratakoa baino. Herri txi-
kietan tabernak eta ostatuak betetzen dira. Soka bat da az-
kenean.
Animalia behatzaile gisa zein momentu dituzu ku-
ttunenak?
Hegaztiak eta animaliak ikusten lehen egunean beste go-
zatzen dut oraindik ere. Asko ditut gogoan, txoria kumeei
habian jaten ematen ikustea ederra da edo otsoak eta har-
tzak ikustea. 
Gogoan dut duela gutxi, Asturiaseko mendi malkar ba-

tean hartzak ikusi zain geundela, pista batera atera zirela

bi hartz. Pistaren goialdean, ganaduzalea zihoan 10-12
behiekin eta hartzek artzaina ikusi eta ospa egin zuten. Ar-
tzainak ez zituen hartzak ikusi ere egin. Guk espektakulo
hau beste mendi malkarretik ikusi genuen. Sekula ahaztu-
ko ez zaidan irudia da.
Edota lauzpabost otso oreinei jarraika ikustea, betiko il-

tzatua geratzen da memorian.
Zein da otsoen egoera gaur egun?
Toki batzuetan ehizatzen dira, besteetan babestuta daude.
Euskal Herrian ere babestu nahi den espezie da. Animalia
espezie ezberdinak mendian edukitzea sekulako aberas-
tauna dela ohartu behar gara. Lehen dena akabatu egiten
zen, basakatuak, katamotzak… eta desagertzeko zorian
daudenean, berriro berrintegratzeko proiektuetan diru
mordoa gastatzen da. Kontuak lehenago atera behar ditu-
gu. Animalia batzuk estigma negatiboa daukate, txarrak
balira moduan. Baina mendietan animalia barietateak
edukitzea aberastasuna besterik ez dakar. Otsoak, hartzak,
katamotzak… zaindu beharra dauzkagu. Gure munduaren
parte dira. Denak akabatzen baditugu, zer egingo dugu?
Animaliak maitatzen eta errespetatzen ikasi behar dugu.
Abeltzainek ez dute hori esango ordea…
Asturiaseko artzain batek behin esan zigun hartza errespe-
tatu egin behar dela, balio handiko animalia delako. Ar-
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tzain hauek han bizi dira, mendian, artzain hauek ekosis-
tema osoaren zaintzaileak dira. Lehen artzaintza horrela-
koa zen, egun guztia han mendian inguruarekin errespe-
tuan. Orain berriz, ganadua mendian utzi eta martxa egi-
ten dugu. Baina gure mendietan beste animalia asko
daude.
Noek ere bere barkuan animalia espezie guztiak sartu
zituen.
Zerbaiten beldurra bazuen hark ere!
Gaztetan dokumentalak ikusten gozatzen zenuela
aitortu duzu  eta dokumentalak ikustetik, dokumen-
taletako protagonista izatera pasa zara.
Soñando con alas izeneko dokumentalean parte hartzeko
gonbitea izan nuen Kanariar Uhartetako lagun txorizale
profesionalek gonbidatuta. Ni arotza izan naiz ofizioz eta
txoriak izan ditut afizio. Afizio bera dugun bost lagunek
txoriak ikusten nola gozatzen dugun grabatu zuten. Doku-
mentala Tolosara, otsaila edo martxoa inguruan ekarriko
dutelakoan nago.
Ehiztari lagunek zer diote?
Ero fama jartzen didate, baina nik esaten diet momentu
batez bada ere, animaliei begira egoteko. Libre geratzen
den animalia, berriz itzuliko baita. Akabatzen denarekin,
akabo. 

«Libre geratzen den animalia,
berriz itzuliko da. 
Akabatzen denarekin, akabo»

TETON, YELLOWSTONE, AMERIKETAKO ESTATU BATUAK.

107.6 fm . www.ataria.eus 
2020ko urtarrilaren 10a
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GOGO ETA GORPUTZAK

Azkura
Azkura. Maiz dut azkura. Batzuetan jazten dudan

arroparen arabera dela iruditzen zait. Lehen be-
giratu batean alua gorri dut, oso narritatuta bai-
na ez du gaizki usaintzen. Zer ote? Harreman

sexualak izan ostean ere gertatzen zaidala jabetu naiz.
Bai, hau ia beti gertatzen zait. Bikotekidez aldatzen du-
dan bakoitzean, infekzioa. Zer ote? Gainera laser bidez-
ko depilazioa egin nuenetik izan ditudan infekzio bagi-
nalen kopurua areagotu dela esango nuke. Udan? Bai,
bai! Oso sarri izaten ditut pixa infekzioak ere, uretatik
atera orduko aldatzen dut bainujantzia duela urte ba-
tzuetatik hona».
Istorio bat dirudi baina istorio bat gehiago da. Testi-

gantza bat gehiago. Sarri topo egiten dugulako koadro
hauekin. Familia medikuak, emaginak edota ginekolo-
goak artatu beharreko aferak izan arren, askotan gure
kontsultan emakumeak informatu behar iza-
ten ditugu. Izan ere badut pertzepzio arraro
bat, ez dakit, agian nire irudipena da, agian zu-
rea ere bai bukaeran esango didazu. Testigan-
tza horri tratamendu batekin erantzun ohi
zaio, beharrezkoa den tratamendua noski. Bai-
na gertatzen zaiona ez du ulertzen emakume-
ak, zein den arazoaren muina, ekiditeko neurri
eta gomendio falta du, informazio gabe doaz
emakume gehienak botika erostera. Azaldu ez
zaielako, galdetu ere egiten ez dutelako.
Kandida Albikans. Hori da emakumeok

gehien izaten dugun infekzio baginalaren izena. Errepi-
kakor eta astun bihurtzen den infekzioa kasu askotan
gainera. Leukorrea edo muki jario zurixka soma dezake-
gu, bulba eta bagina gorrixka. Azkura. Harreman sexua-
letan mina senti dezakegu baina ez du usainik. Horretan
ezberdintzen da Gardnerella Baginalisaz. Bigarren in-
fekzio mota honetan deigarria da usain txarra. Gainera
mukia batzuetan argixka izateaz gain, arrosa edo gorrix-

ka izan daiteke, nahiz eta azukrea eta gorritasuna
ez diren ageri.
Infekzio hauen kasuan badira arrisku faktore

ezagunak: haurdunaldian estrogeno kopuru han-
diagoa izatea, antibiotikoak eta kortikoideak har-
tu izana, sistema immunologikoaren ahulaldia
eta elikadura (azukre gehiago, xomorro gehiago),
dutxa edo garbiketa baginalak eta horretarako
ibilitako produktuak. Baginako floraren aldake-
tek Gardnerellaren kasuan zuzeneko eragina
izango du, 4,5 goitiko pHetan agertuko delako.
Tabuak gora, tabuak behera. Xaboi miragarri

ALAZNE
APALANTZA
Fisioterapeuta

24
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NAIARA SARASKETA

Zer egin dezaket orduan
prebentzio gisa?
-Eskuak eta jostailu sexualak garbitu eta
emakumearen lubrikazio erritmoa errespetatu;
lubrikazioa egokia ez denean sor daitezkeen
zauritxoak infekzio foku izan daitezke.

-Harremanak izan ostean maskuria hustu, kaltea sor
dezaketen bakteriak kanporatzeko.

-Alua lehortzean, aurretik atzerako noranzkoan egin
beti.

-Dutxatzean ez garbitu bagina barrua, bulbara
mugatu.

-Kotoizko barruko arropa erabili eta ekidin erabat
arropa estua janztea. Kirola egin ostean ere aldatu eta
tarteka airatu zonaldea; esaterako, etxean eta batik
bat gauez barruko arropa gabe oheratzeko ohitura
hartuz.

-Salba-slip eta eskuohial hezeak ekidin.

-Hilerokoari dagokionez, hausnartu kimiko bidez
zuritutako gauzak hankartean jartzeak izan ditzakeen
ondorioez.

-Zaindu elikadura. Azukre gehiago, xomorro gehiago.
Azukre gehiago, xomorroak indartsuago.

-Errepikakor bihurtzen diren kasuan, zabaldu bista.
Digestio aparatuan ere kandida izan dezakegu.

eta usai goxodunak gure aluentzat. Garbitasuna. Edo
gehiegizko garbitasuna? Bota begirada bat zure auzoko
dendako edo supermerkatuko apal horri, geroz eta pro-
duktu gehiago dituen apal horri. Ph ezberdinak ageri
dira potetxo eta oihaltxo ezberdinetan. Baina zuk eta nik
pH berdina ote dugu?  Hasteko, gure bulbak eta baginak
pH ezberdina dute. Zikloaren momentuaren arabera ere
aldakorra da beraz, nola da posible denontzat egokia
den zifra bat duen produktu bat eskaintzea? Bagina me-
dio esteril bat ez dela jakinda, berau produktu espezifi-
koez garbitzeko ideia erabat okerra da, horrek alteratzen
baititu bertan bizi diren bakteriak eta pHa bera. Baginak
berak du berezko garbiketa sistema, bere lubrikazio sis-
tema. Edo hala behar luke izan.

Harreman sexualen kasuan ordea, bagina bereak ez
diren bakteriaz bete ohi da eta hauek uretrara igo daitez-
ke. Horregatik sarri, sexu osteko txiza infekzio errepika-
korrak ditugu emakumeok. Infekzioarentzat antibioti-
koak beharko ditut eta hara! Gainera infekzio baginala
orain!
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OSTIRALA
URTARRILAK 10

ADUNA
DANTZA
22:00. Errimak bi oinetan. Haatik
konpainiaren eskutik. Lan talde ezin
hobea dago Unai Elizasu eta Aiert
Beobidek zuzendutako emanaldi honen
atzean. Sustrai Kolina, Aitor Mendiluze,
Aitor Sarriegi eta gehiagok sortutako
bertsoak, Igelaren Banda zuzentzen duen
Bixente Martinezek bere lan taldearekin
musikatu eta Maialen Arzallus eta Thierry
Biscary bezalako ahotsez abesturik. 
Bi saio izango dira Anoetan. Lehena gaur,
ostirala, 22:00etan, eta, bigarrena
igandean 18:00etan. Biak Mikelasagasti
auditorioan.

BERASTEGI
HERRI BATZARRA
21:00.Herri batzarra udaletxeko pleno
aretoan.

TOLOSA
KONTZERTUA
22:30.Bihozkada eta Habiren kontzertua,
Bonberenean. Sarrerak 8 euroko kostua
du.  

LARUNBATA
URTARRILAK 11

TOLOSA
MUSIKALA
16:00 / 18:00.Goazen 6.0 musikala. Bi saio,
Leidorren.
TOPAKETA
18:00.Dantza latindar zaleen topaketa.
Sarrera doan. Kultur etxean. 
URTEURRENA
19:00.Alkoholiko Anonimoak. Uzturre
taldearen 27. urteurrena. Bilera irekia,
alkoholismoaren eta bere ondorio eta
irtenbideei buruz hitz egiteko.
Alkoholismoari buruzko informazioa
eskuratu nahi duen pertsona edo senide
oro ongietorria izango da. Corpus Christiko
aretoetan. 
KONTZERTUA
22:30.Voborv eta No Rights taldeen
kontzertua, Bonberenean. Sarrerak 5
euroko kostua du.

BILBOKO MANIFESTAZIORAKO DEIA
‘Orain Presoak’ jarriko duen oihal handi bat eramango dute Bilboko manifestazioaren
buruan eta GALen biktima den Asun Lasa tolosarrak irakurriko du Bilboko manifesta-
zioko mezua. Bilboko manifestazioak era sinbolikoan bat egingo du Baionakoarekin. Bil-
borako autobusak eskualde osotik aterako dira larunbat arratsaldean.  ATARIA

Agenda
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TOLOSALDEA
MANIFESTAZIOA
15:00.Tolosaldeko Sarek Bilboko
mobilizaziora joateko autobusak antolatu
ditu. 

IGANDEA
URTARRILAK 12

ADUNA
DANTZA
18:00.Errimak bi oinetan. Haatik konpainia.
Bi saio, lehena ostiralean, eta bigarrena
igandean. Biak Mikelasagasti auditorioan. 

AMASA-VILLABONA
ANTZERKIA
19:30.Ene ba!  Begoña Bilbaok zuzenduta.
Ane Gabarain, Joxe Kruz Gurrutxaga, Mikel
Laskurain, Susana Soleto eta Asier Sota
aktore lanetan. Txalo produkzioak. 10 euro
aldez aurretik (Amasa eta Basajaunen) eta
12 euro leihatilan. Gurea antzokian.

107.6 fm . www.ataria.eus
2020ko urtarrilaren 10a

AGENDA

ZINEMA

‘LOS RODRIGUEZ Y EL MAS ALLÁ’
Igandea  (17:00 ).  Haur zinema.

Leidor antzokia, Tolosa. 

‘LEGADO EN LOS HUESOS’
Igandea (19:30 eta 22:00) eta 

astelehena (20:30). 
Astelehena ikuslearen eguna.

Leidor antzokia, Tolosa.  

‘PUÑALES POR LA ESPALDA’
Larunbata (19:30 eta 22:00) eta 

astelehena (21:00). 
Gurea aretoa, Amasa-Villabona.  

ERAKUSKETAK

BURATTINIEN MUNDU MIRESGARRIA
Topic (Tolosa).Bisita ordutegia: 10:00-13:00 eta 16:00-19:00 (astean zehar, astelehenetan
itxita).10:00-14:00 eta 15:00-19:00 (asteburu eta jai egunetan). Martxoaren 1a arte.

GIÚ LA MASCHERA 
Topic (Tolosa).Otsailaren 27a arte. 

ORIGEN. EMAUS
Topic (Tolosa).Otsailaren 7a arte. 

LA IMPORTANCIA DE ESTAR
GKo galeria (Tolosa).La importancia de estar.
Luce. Otsailaren 22a arte.

ELLORIA
GKo galeria (Tolosa).Tach Pollard, Gama Art
Toy Collective.  Ordutegia: 10:00-13:30 eta
17:00-20:30. Otsailaren 21a arte.

TOLOSA
LIPDUB GRABAZIOA
10:30.ETB1eko Dantzatzen den herria
saio berria grabatzen ari dira Tolosan.
Dantza erraldoi bat grabatuko dute
Tolosako kaleetan zehar eta bertan parte
hartzeko gonbitea luzatu diete herritar
guztiei. Lipduba Triangulo plazan
bukatuko da eta plaza jendez betetzeko
deialdia luzatu dute, 10:30etik aurrera.
Txilaba edo mozorroren bat jantzita
joatea eskatu dute.

ASTELEHENA
URTARRILAK 13

TOLOSA
ELKARRETARATZEA
12:00.Tolosaldeko jubilatu eta
pentsionistek, azken bi urtetan egin
bezala, elkarretaratzea egingo dute
Tolosako udaletxe aurrean, pentsio
duinak eskatuz.
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B idegabea izan zen 1939ko api-
rilaren 1etik aurrera, gerra
amaitu zenetik aurrera, mila-
ka lagun fusilatzea eta errepi-

de bazterretan lurperatzea, beren se-
nitartekoei gorpuak entregatu ere
egin gabe.
Bidegabea izan zen langile batai-

loietan, esklabo moduan, milaka la-
gun edukitzea mendeku zital gisa.

Bidegabea izan zen 40 urteko dikta-
dura mantentzea eta horrek ekarri
zuen giza eskubide guztien urraketa
1977an amnistiatzea,
diktadura hori epaitu
gabe, Nurembergen na-
ziekin ez bezala.
Bidegabea izan zen

frankista guztiak «beti-
daniko demokrata»
bihurtzea egun batetik
bestera, giza eskubideak
modu oso latzean urratu
izan ez balituzte bezala.
Bidegabea izan zen

frankismoaren oinarriak aintzat har-
tuta 1978ko konstituzioa onartzea, es-
tatu honetako nazioek autodetermi-
natzeko eskubiderik gabe utzita, fran-
kismoaren TOPa mantenduta,
fiskalak eta epaileak aldatu gabe, poli-
zia berbera…

Bidegabea da lehen, bigarren eta hi-
rugarren mailako biktimak izatea.
Bidegabea da inor ez epaitzea mila-

ka torturatu dagoela ja-
kinda, bidegabea ez zigor-
tzea, ez ahalegintzea justi-
zia egiten torturatu
horiekin guztiekin.
Bidegabea da Altsasuko

gazteei egiten dihardute-
na eta baita gainontzeko
euskal preso politikoei eta
horiek bisitatzera doazen
guztiei egiten dietena ere.
Bidegabea da Katalu-

niari egiten ari zaizkiona.
Bidegabea da, oso gainera, batzuei

ez eskatzea bidegabekeria egin dutela
esateko eta kartzela eta tortura jasan
dutenei soilik eskatzea. Bidegabea
izateaz gain, txerrikeria galanta ere
bada jarrera hori!

IÑAKI AZALDEGI
ARRIETA

OINEZKOA 

Bidegabea izan zen. Bai horixe!

Bidegabea da inor ez
epaitzea milaka

torturatu dagoela
jakinda, bidegabea 

ez zigortzea, 
ez ahalegintzea justizia

egiten torturatu
horiekin guztiekin

ANJEL MARI PEÑAGARIKANO

Alaia ta Oihana
hura gozamena,
eta beterania
Jon Maiarena,
Anek dotorezia
Nereak sormena,
ta Lizaso bai dela
Sebastianena,
Beñat zen aurrena,
ta Agin hurrena...
utzi sailkapena
postuen ordena...
ta balora dezagun
egin zutena.

Doinua
Betroiarena

Gipuzkoako
txapelketa

Iritzia
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IRITZIA

E skuartean duzue ATARIA aste-
kariaren 2020. urteko lehen
zenbakia. Zenbaki polita du
urte honek; errepikakorra: bi 2

eta bi zero, eta bi 20 ditu
bere barnean. Mende ho-
netako bigarren hamar-
kadan ei gaude oraindik,
baina hogeigarrengo ha-
markada ere hasi genuen
duela hamar egun. Na-
hasmena Gregorio XIII.a
aita santuak 1582. urtean
ezarritako egutegi berria-
ri (berria, orduan, noski)
zor diogu, Historiaren
hastapena Nazareteko Jesusen jaio-
turtearekin lotu nahirik, urte hori zero
izendatu beharrean, 1 izendatu zuela-
ko. Alegia, gregoriar egutegiak ez
zuen aintzat hartu zeroa. Kontu hu-
tsala dirudi, dibertigarria ere bai, la-
gunekin eta lankideekin edo familia-

koekin eztabaida irrigarriak edukitze-
ko aproposa. Zeroari behar besteko
garrantzirik eman ez izanaren ondo-
rio, zeroa oso garrantzitsua izanik ere.

Hasi berri dugun urte-
ko egutegiak egun seina-
latu ugari ditu; norbera-
rentzat, gizatalde baten-
tzat, eta guztiontzat
garrantzitsu direnak ere
bai. Ez dira hutsalak, eta
gertu-gertu dugu egun
horietako bat. Bihar ber-
tan, arratsaldez. Hitzor-
dua bakarra, eta bi leku,
gertuen edo erosoen du-

guna aukeratzeko: Bilbo edo Baiona,
Baiona eta Bilbo. Zeroak garrantzia
duelako, kartzelak hustu eta kaleak
bete behar direlako, ezin du euskal
presorik kartzelan jarraitu. 2020a izan
dadin bakearen, adiskidetzearen, el-
karbizitzaren zero urtea.

KOLDO ALDABE
KAZETARIA

Zero urtea

Ez dira hutsalak, eta
gertu-gertu dugu egun
horietako bat. Bihar
bertan, arratsaldez.
Hitzordua bakarra, eta bi
leku, gertuen edo
erosoen duguna
aukeratzeko: Bilbo edo
Baiona, Baiona eta Bilbo

KOMIKIA JOSEBA ANTXUSTEGIETXARTE
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EGURALDIA

OSTIRALA
Giro triste eta motela. Egun osoan ze-
har hodeiak nagusituko dira eta ho-
dei hauek euri pixka bat utziko dute.
Euri gehien, batez ere, goizean egin-
go du. Arratsaldean gutxi botako du
eta eguna amaitzerako atertuko du.

Haizeak goizean
ipar, ipar-mende-
baldetik joko du,
egun amaieran
hegoaldetik fin-
katuz. Tenpera-
turak nabarmen
jaitsi eta maximo-
ak ez dira 9-11
gradutik pasako.
Elur-maila 1000-
1100 metrotan
kokatuko da.

LARUNBATA
Giro eguzkitsua bueltan izango da.
Goizaldean hodei hondar batzuk
izango dira, baina eguerdirako ze-
rua urdin geratuko da eta egun osoz
hala mantenduko da. Haizeak alda-
kor joko du, tarteka ekialde, hego-
ekialdeko ukitu batekin eta tenpe-
raturek zertxobait gora egingo
dute, maximoek 10-12 gradutan
joaz goia.

IGANDEA
Berriz ere giro eguzkitsua. Goizalde-
an behe-laino pixka bat agertuko da
baina eguzkiak berehala xurgatu eta
giro urdina nagusituko da. Azken or-
duetan goi-hodeiak ugarituko dira,
baina ez dute bestelako ondoriorik
ekarriko. Haizeak berriz ere aldakor
joko du eta tenperaturek beste kos-
katxo bat gora egingo dute, eguneko
erdiko orduetan 12-14 gradu bitarte-
an joaz goia.

FARMAZIAK

URTARRILAK 10, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa.Edurne Bengoetxea Aiestaran.
Kale Nagusia, 7. 
Telefonoa: 943 67 06 48.

URTARRILAK 11, LARUNBATA
AMASA-VILLABONA
Egunekoa.Maria Luisa Fernandez Uranga.
Errota kalea, 9. 
Telefonoa: 943 69 09 78.

URTARRILAK 12, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.Cecilia Bronte Posada. 
Korreo kalea, 20. 
Telefonoa: 943 67 60 13.

URTARRILAK 13, ASTELEHENA
AMASA-VILLABONA
Egunekoa.Maria Luisa Fernandez Uranga.
Errota kalea, 9. 
Telefonoa: 943 69 09 78.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2020ko urtarrilaren 10a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
10

IGANDEA
12

LARUNBATA
11

ASTELEHENA
13

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 

TOLOSA • Lurdes Azpiroz Galarza. 
Amarotz auzunea, 9.

Tel.: 943 6 751 18.

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00. Pasahitza Eguraldiaren iragarpena
Iker Ibarluzearen eskutik, agenda,
Tolomendi landa garapen agentziaren
tartea, Galtzaundi euskara elkartearen
Hitzez Hitz atala,  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 musikarien
proposamenekin osatutako musika saioa.

LARUNBATA
10:00.Trikiti musika.
16:00. Gure txokotik Elkarrizketen tartea.
18:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.
21:00. Mailu ta akuilu Musika saioa.

IGANDEA
10:00.Goizeko saioen onena.
16:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.
18:00. Kantazgora Tolosaldeko musikarien
proposamenekin osatutako musika saioa.
20:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza Eguneko berriak,
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.

107.6fm
www.ataria.eus

IRAGARKI 
LABURRAK
ALOKAGAI
Etxea. Etxe bat alokatzen da Tolosan, Alde
Zaharrean. Bi logela, bainugela, egongela
eta sukaldea. Altzariekin. Interesa duenak
deitu 677 000005 edo 667 320911ra.

LAN ESKAINTZA
Etxeko lanak. Etxeko lanak egiteko
pertsona euskaldun bat behar da Tolosan.
Interesa duenak deitu 688 888 207
telefonora, 12:00etatik 14:00etara. 

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

28 KANALA
OSTIRALA
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik
12:30. Elkarrizkettap (Gurutz Aginagalde).
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Hiri baratzea.
22:30. 28Klip.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
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