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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.

I silik sartu da gelara eta betiko tokian eseri da. Es-
kuetan urduritasuna nabari zaio. Egunero bezala,
hitz egiterakoan ez dit begietara begiratu. Badaki
aspergerrari buruz hitz egiteko bildu garela eta, zu-
zenean, horrela hasi da: «Asperger sindromea autis-
mo mota bat da. Horrek esan nahi du

komunikatzeko zailtasunak ditugula». 
Estimuluz betetako gizarte honetan gau-

zak ordenatzeko zailtasuna izatea, gaita-
sun sozial murritzak eta jokaera errepika-
korrak izatea dira, besteak beste, Asperger
sindromearen ezaugarri nagusiak. Baina,
fikziozko telesailetan ikusi ditugun estere-
otipoetatik harago, espektroaren aniztasun
eta ertz guztiei begiratu beharko genieke,
gizarte inklusiboago batean sinetsiko ba-
dugu.
Horregatik, garrantzitsua da fikzioak

eta, oro har, gizarteak sortutako mitoak
desmitifikatzea. «Adibidez, guztiak zientzietan azkarrak
garela uste da eta ez da egia. Guztiak ez gara Sheldon Coo-
per». 

Horrez gain, «bakarrik eta aspertuta» bizi direla uste
da, beraien mundu «frikian» barneratuta. Baina ez gaite-
zen nahastu: bakarrik egotea gustatu egiten zaie eta jen-
dearen hartu-emanak interesik pizten ez dien arren, ko-
munikatzeko gai dira. Oso hizkuntza literala dute, zentzu

bikoitz eta metaforarik gabea eta hizkun-
tzaren erabilera soziala (bolumena, into-
nazioa…) kontrolatzea kostatzen zaie, bai-
na horrek ez du esan nahi ingurukoekin
komunikatzen ez direnik. 

«Ez gara maniatikoak, baizik eta erruti-
na mantentzeak lasaitasuna ematen
digu». Benetan garrantzitsua da egunero-
kotasuneko ekintzak berdin jarraitzea,
edozein aldaketa txikik desoreka handia
suposatzen dietelako. «Aldaketekin galdu-
ta sentitzen gara. Orden guztia deskontro-
latzen zaigu eta horrek antsietatea sortzen
digu, gauzak berriro ordenatzea kostatzen

zaigulako».
Sartu bezain isilik atera da gelatik, aurpegian irribarre

batekin. Pozik joan da, baina, beste behin, ni izan naiz be-
rarengandik gehiago jaso duena, Asperger sindromedu-
nen komunikatzeko zailtasunak medio, gure aurreiritzi
eta beldurrak baitira bion artean paretak eraikitzen dituz-
tenak. Aspergerraren nazioarteko eguna ospatuko da
otsailaren 18an, bejondeizuela harresiak erausteko ahale-
gina egiten duzuenoi.

IZARNE OLANO
KALAKARIA 

Asperger

Sartu bezain isilik atera da gelatik,
aurpegian irribarre batekin. Pozik joan

da, baina, beste behin, ni izan naiz
berarengandik gehiago jaso duena.

Azaleko irudia: 
Naiara Roldan de Aranguiz

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 82 €
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Turismoa eta natura, eskutik

Itzea Urkizu Arsuaga

Bestelako turismo eredu bat sustatu
nahian ekin zioten, Bizibiziki elkar-

teko kideek, Aktibatu! jardunaldiak
prestatu eta antolatzeari. Tolosan izan
dira zazpi urtean, eta egitasmoa urtetan
zabaldu den heinean, mugetan ere za-
baldu da. Gaur egun, Aktibatu! nazioar-
teko natura eta turismo adituen elkar-
gune izaten da, urtero. Datorren otsaila-
ren 13an izango da aurtengoa, eta
Zerkausi gaineko terrazan egin dute
aurkezpen agerraldia.
«Lehen, Gipuzkoara oso itxia zen Ak-

tibatu!», Ekaitz Zubelzu Bizibizikiko ar-
duradunaren arabera. Orain, ordea, na-
zioartera begirako ekitaldia da eta, aldi
berean, nazioartea jartzen du Tolosalde-
ra begira. Horixe azpimarratu nahi izan
du, Iker Goiria Gipuzkoako Foru Aldun-
diko Turismo saileko zuzendari nagu-
siak: «Jardunaldia bera ekintza turisti-
koa da, opor denboralditik kanpo, eta
Donostiatik kanpo; balio erantsi bat da».

Aktibatu! jardunaldiek
zortzigarrenez hartuko dute
Tolosako Topic, Bizibiziki
elkartearen eskutik

Etorkizun hurbil batean, turistek ko-
munitate lokaletan herritar bat gehiago
sentitzea bilatuko dutela azaldu du
Goyo Zurro Eusko Jaurlaritzako Turis-
mo eta Ostalaritzako zuzendariak, eta
Aktibatu! bezalakoak elementu ezin-
bestekotzat jo ditu, epe ertaineko esze-
natoki horretan. 
Olatz Peon alkateak, bere aldetik, To-

losako eta Tolosaldeko turismo jasanga-
rriaren aldeko estrategiari jarri dio fo-

Erakundeetako ordezkariak eta Bizibiziki elkarte antolatzaileko arduraduna izan ziren, atzo, aurkezpen agerraldian. ITZEA URKIZU ARSUAGA

TOLOSA
INGURUMENA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2020ko otsailaren 7a

AKTIBATU! 2020, EGITARAUA
OTSAILAREN 13A, OSTEGUNA
08:30. Gosaria, parte hartzaileen
topagunea eta erregistroa. 09:15.
Ongietorria.09:45. Patagoniako
parkeen ibilbidea. Marcela Quirozen
eskutik (Fundacion Topkins
Conservation). 10:30. Abentura
turismoa eta iraunkortasuna. Ekaitz
Zubelzu eta Sergio Gaspar (Bizibiziki).
11:15. Estonia: hezeguneak eta turismo
iraunkorra. Aivar Rukkel (Sooma).
12:00. Turismo birsortzailea,
iraunkortasunetik haratago. Martin
Araneda (Camina sostenible, Txile).
12:30. Aisialdi guneen kontzeptua eta
bilakaera, natura turismoaren

testuinguruan. Iker Goikoetxea
(Kimubat, Euskal Herria).13:00.
Bazkaria. Bertako produktuen
dastatzea, Lur Lan Baserritarren
Elkartearen eskutik. 14:00. Eztabaida
guneak: Garraioa eta turismoa,
erronkak eta aukerak; Azpiegitura
turistikoak eta bisitarien fluxuen
kudeaketa natur inguruneetan;
Turismo iraunkorretik turismo
birsortzailera. 15:30. Mendiko
aterpeak, turismoaren dinamizatzaile.
Sergio Rivas (Aragoiko Mendi
Federazioa, Espainia). 16:15. Natura eta
industria kulturaren begien bidez. Mikel
Txillida (Txillida Leku, Euskal Herria).
16:45. Itxiera. 

kua, jardunaldien ildo beretik doazela
azalduz. «Zazpi urteko ibilbidea egin
dute jada, eta oso lagungarria da horre-
lakoak Tolosan antolatzea, nazioarteko
beste lekuetatik ikasten dugulako, gero
gure aldetik landu dezakeguna. Gaine-
ra, elkarlan publiko-pribatu bat da, eta
hori ere aberasgarria da». 
Aktibatu! jardunaldien inguruko in-

formazioa eta izen-emateak www.akti-
batu.eusatarian dira eskuragarri. 
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Urteko lehen azoka
berezia, zuhaitzena

Erredakzioa

Gabonen ondoren eta inauterien
aurretik. Hala iristen da, urtero,

Zuhaitz eguna; urteko lehen azoka be-
rezia. Aurten urteurren biribilarekin
dator, gainera, eta 25. azoka izango da
bihar goizean ospatuko dutena.
08:30ean hasita, 14:00ak bitarte, Eus-
kal Herri osoko hamaika mintegitako
produktuak eskuratzeko aukera izan-
go da, Trianguloan.
Zuhaitzak, zuhaixkak, landareak

eta haziak izango dira nagusi, baina
apaintzeko erabiltzen diren landareak
ere izango dira, postuz postu. Tolosa-
ko Udalak gogora ekarri du, zuhaitz
azoka oso egun aproposa izaten dela,
erosketak egitearekin batera, landare-

25. Zuhaitz eguna izango da,
bihar, Tolosan; Euskal Herriko
hamaika mintegik parte
hartuko dute hitzorduan

en inguruko zalantzak mintegietako
adituekin bertatik bertara argitu ahal
izateko.
Horretarako, honako etxeek hartu-

ko dute parte biharko hitzorduan: Do-
rronsoro (Ataun), Belar (Zaldibar), Ar-
tadi (Igorre), Zubialde (Beintza-La-
baien), Aleka Bioaniztasuna
(Beizama), Ortuberri (Iurreta), Viveros
Areitio (Zaldibar), Ines Flores (Anoe-
ta), Guillen (Puiu), Aranburu (Agina-
ga, Usurbil) eta El Montañes (Tafalla). 

Zuhaitzak, datorren hilera arte
Urte hasieratik martxora bitarte,
zuhaitzek bi astez behin tarte berezia
izaten dute larunbateroko azokan, eta
aurten ere hala izango da. 
Dorronsoro mintegiak postua jar-

tzen du, Atadi kalean, hileko bigarren
eta laugarren larunbatetan. Nahiz eta
bihar Trianguloa plazan jarriko diren,
datozen larunbatetan ohiko txokoan
izango da zuhaitzekin. 

107.6 fm . www.ataria.eus 
2020ko otsailaren 7a

TOLOSA
GIZARTEA

Zezen plazako sarrerak,
astelehenetik aurrera
Inauteriak. Inauterietako zezen
festak ikusi ahal izateko sarrerak
datorren otsailaren 10ean eskura-
garri izango dira. Azken urteotan
egin bezala, Tolosako Udalak sa-
rreren %70 internet bidez eskaini-
ko ditu; %25 Leidorreko leihatilan
eskuratu ahal izango dira, eta az-
ken %5 zezen festen aurretik leiha-
tilan izango dira. Astelehenean,
16:00etatik aurrera, www.bibe.me
webgunean erosi ahal izango dira
sarrera, 3,25 euroan; gehienez ere
bost. Leidorrekoak lortzeko, berriz,
estreinakoz, izena eman beharko
da aurrez, www.tolosa.eus/inaute-
riakatarian, hilaren 12 eta 13an;
gero zozkatu egingo dituzte sarre-
rak, hilaren 14an.

Zahartzarorako estrategiak
hizpide, Topic zentroan
Osasuna.Asuncion klinikak eta
Assumptio Proinnova fundazioak
Zahartze osasungarrirako estrate-
gia soziosanitarioak jardunaldia
antolatu du, datorren otsailaren
12rako, Topic zentroan. Zahartza-
roari aurre egiteko estrategia ho-
rien artean, besteak beste, ariketa
fisikoa, sozializazioa, mendekota-
suna eta nutrizioa azpimarratuko
dituzte, funtsezko elementu mo-
duan. Bi proposamen praktiko ere
aztertuko dituzte: Mugi Tolosa
proiektua, eta Macrosad belaunal-
dien arteko Espainiako lehen zen-
troa. Halaber, Rafael Bengoa osa-
sun sailburu ohia eta Martin Les-
sende doktorea ere hizlari lanetan
ariko dira. Jardunaldia 09:00etan
hasiko da. 2017ko zuhaitz azokako irudia, Trianguloa plazan. REBEKA CALVO
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«ESTATUAK ORAINDIK EZ DU
GLADYS BIKTIMATZAT ONARTU»
BERTHA GAZTELUMENDI
ZUZENDARIA

Anoetako auditorioan, gaur, 18:30ean ikusi ahal izango da
‘Ez, eskerrik asko! Gladysen leihoa’ dokumentala; Tolosan
martxoan eta Villabonan apirilean ere eskainiko dute.

Jon Miranda Anoeta

40 urte bete ziren iaz Gladys del Estal
hil zutela Tuteran. Militante antinu-
klearraren bizitza eta Euskal Herriko
zentral nuklearrak geldiarazi zituen
borroka kontatzen dituen dokumen-
tala osatu dute Sabino Ormazabal gi-
doilariak eta Bertha Gaztelumendi
(Irun, 1962) zuzendariak. Filmean pro-
tagonista diren herri mugimendueta-
ko kide izan ziren biak ala biak.
Mugimendu antinuklearraren
parte izan zineten, baina ez duzue
nostalgiatik aritu nahi izan.
Ez, ezta gutxiago ere. Guk kontatu
gabe zegoen zerbait kontatu nahi ge-
nuen, gure ustetan gaiak bere pisua
duelako. Ez bakarrik Gladys del Estal
hil zutelako, eta hori bada nahikoa
arrazoi dokumental bat egiteko, baizik
eta mugimendu oso aberats bat egon
zelako Euskal Herrian, mila ertzetatik
aztertu daitekeena. Gertatu zena ez
dute gaur egungo belaunaldiek ezagu-
tzen eta guk pelikula honekin trans-
misio lana egin nahi izan dugu.
Nola lortu zen 70eko hamarkadan
hainbeste eragile batu eta horren
mugimendu anitza osatzea?
Nik uste dut lurraren defentsa oso
gauza inportantea dela. Norberak bere
bizitokia arriskuan ikusten duenean,
bere bizia ikusten du arriskuan, azken
finean. Horrek jendearen kontzien-
tziak mugitzen ditu. Garai hartan Hi-
roshima eta Nagasakirekin lotzen zi-
ren zentral nuklearrak eta hura nolako
hondamendia izan zen ikusita beldur-
tuta zegoen jendea. Euskal Herrian,
kilometro gutxitan hainbeste zentral
nuklear jarri nahi izatea mehatxu be-
zala bizi genuen. Alarma guztiak piztu
ziren. 
Lau hamarkada beranduago, zen-
tral bakar bat ere ez dago martxan.
Lau zentral nuklear eraiki nahi izan zi-
tuzten Euskal Herriko lurretan. Baina
gogoratu behar dugu, Baionatik 50 ki-
lometrora beste bat bazegoela eta gero
Burgoseko Garoña ere Gasteiztik oso
gertu dagoela. Edo ez ziren eraiki edo

ATARIA

ANOETA
INGURUMENA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2020ko otsailaren 7a
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larri aritu gara, ordea. Lan saio luzeak
izan dira eta esfortzua suposatu du.
Azaroan Zinebin estreinatu zenu-
ten ikus-entzunezkoa, Donostian
eman zenuten gero. Zein ibilbide
egingo du hemendik aurrera?
Hemendik aurrera herriz herri eskaini
nahi genuke, eta bide batez, eztabaida
sustatu herritarren artean. Sabino edo
ni, edota biak elkarrekin, gerturatzeko
asmoa dugu, antolatzaileek horrela
eskatzen badigute. Ahalik eta heda-
pen handiena eman nahi diogu lanari.
Estreinatu berritan, ikus-entzu-
nezkoen atalean Argia saria jaso
duzue. Pozik?
Bai, oso-oso pozik gaude. Ilusio han-
dia egin digu saria jasotzeak. Lantalde
osoak eskertu du errekonozimendua.
Oso kontentu gaude.

Borroka horretan, hala ere, beste hil-
dako batzuk ere izan ziren eta haiek
ere gogoan hartu ditugu. 
Zein beste testigantza jaso duzue
dokumentalean?
33 pertsona elkarrizketatu ditugu eta
garaiko irudiak ere jaso ditugu. Or-
duan ez zegoen gaur dagoen irudiaren
monopolioa, eta gainera, arriskutsua
ere izan zitekeen argazkiak edukitzea
edo horietan ateratzea, horrekin mo-
bilizazioetan parte hartzen ari zinela
jakin zezaketelako. Hala ere, super 8
batzuk baditugu, altxor txiki batzuk,
eta testigantzekin batera osatu dugu
filma.
Denbora luzea behar izan duzue
lan hau osatzeko?
Aspaldi hasi ginen, duela hiru bat urte.
Azkeneko urtebete honetan buru be-

eraiki zirenak geldirik daude. Hala ere,
Garoñan oraindik hondakinak daude
eta ez dakigu zer gertatuko den horie-
kin. Ez dago erantzunik.
Garai hartako herri mugimendua-
ren indarra erakusten du doku-
mentalak. Indar hori apalduta da-
goela uste duzu?
Zaila da esaten. Oso egoera diferente-
ak alderatzea ez da erraza. Tresnak ere
ezberdinak dira, sare sozialak ez ziren
existitzen eta lehen kalea zen guretza-
ko informazio iturri nagusia. Hala ere
uste dut gaur egun badaudela mugi-
mendu indartsuak eta modu batera
jartzen dituztela alternatibak mahai
gainean.
Gaurkotasunezko gaia ere bada
ekologismoa.
Bai. Mugimendu antinuklearrak giltza
asko ematen ditu. Protesta egiteko
moduak berritzaileak izan ziren, sor-
men handikoak. Mugimendu asanble-
arioak ziren eta ez zegoen hierarkiarik.
Ikasketa asko dago hor eta orainera
ekartzen badugu badago zer pentsa-
tua. Denborak aldatu dira eta egiteko
moduak ere bai, baina iraganak badu
beti zer erakutsia.
Borroka antinuklearrak albo kalte-
ak utzi zituen. Horietako bat
Gladys del Estalen erailketa.
Zaila izan da eta guretzat erronka bat
gauzak bere tokian jartzea, hariak ez
nahastea, ez guk bakarrik gainerakoek
ere kontatu nahi genuena ulertzea eta
kontakizunean ordena bat manten-
tzea. Gladysek zentralitatea du doku-
mentalean eta bide batez baliatu nahi
izan dugu aldarrikatzeko, estatuak
oraindik ez duela biktimatzat onartu.

107.6 fm .www.ataria.eus 
2020ko otsailaren 7a

ANOETA
INGURUMENA

‘Ez, eskerrik asko! Gladysen leihoa’ dokumentalaren fotograma bat. ATARIA

- I. URTEURRENA -

Pilar Galparsoro
Galparsoro

- Goian bego -

Betirako gure bihotzean

Zure sendia

2020ko otsailaren 7a

- Goian bego -

Betirako gure bihotzean

Zure sendia
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TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2020ko otsailaren 7a

PILOTARIAK, HAURREN GALDEREI ERANTZUTEN
Pasa den ostiralean Kilometroak dendaren aurrealdean bost pilotari hauen bisitaz gozatzeko aukera izan zuten: Iñaki Artola, Ander
Imaz, Anne Maiza, Iker Irribarria eta Eneko Maiz. Bertaratutako gaztetxoen galderei erantzun zieten bost pilotariek eta gero umeekin
argazkiak ateratzeko aukera izan zuten.  J. MIRANDA

Bidea itxi, berria eskatzeko 

Jon Miranda

Trafiko kopuru handia pasatzen da
Zizurkilgo erdigunetik. Egunean

10.000 ibilgailu jasan behar dituzte eta
arazorik handiena trafiko astunak era-
giten du. Sarri izaten dira arazoak. Biala
Orain plataformako Iñaki Alustizak az-
pimarratu du ez dela justua eta ezta lo-
gikoa ere bidea horrela mantentzea, ku-
tsadura akustiko eta atmosferiko han-
dia dagoelako.

Trailerrek eta pisu handiko kamioiek
sortzen dituzte arazo gehien eta gaue-
tan pasatzen diren ibilgailu bereziek
txikizioak eragin izan dituzte errepide-
an: «Seinaleak eta semaforoak desmun-
tatu behar izaten dituzte kamioiek au-
rretik eraman ez ditzaten». Bertara bil-
dutako zenbait herritarrek
kontatutakoaren arabera, zebrabidee-
tan kotxeek maiz harrapatu izan dituz-
te oinezkoak. Arriskutsua da bidea zi-
zurkildarrentzat.

Zizurkilgo Elbarrenako
biribilgunean 150 pertsona
bildu ziren asteazkenean
saihesbide berria eskatzeko

Ernio eta Bulandegi bideak itxi zituzten ordu erdiz, saihesbide berria eskatzeko. J. MIRANDA

Zizurkilgo Udalean ordezkaritza du-
ten alderdi politikoek aho batez eskatu
izan dute saihesbidea Gipuzkoako Foru
Aldundian eta plataforman elkartzen
diren herritarrak, berriz, duela urtebete
inguru bildu ziren Aintzane Oiarbide
Bide Azpiegituretako foru diputatuare-
kin: «Aurrekontuaren parte handi bat
orain gizarte zerbitzuetara bideratzen
dutela esan ziguten eta lehen baino gu-
txiago gastatzen dela azpiegituretan.
Datozen urteetan Zizurkilen saihesbide
bat egitea kontenplatu ere ez dutela egi-
ten esan ziguten. Zerrendan ere ez dute
sartu. Oiarbidek aipatu zigun, beste le-

hentasun batzuk dituztela. Mutriku eta
Deba arteko errepidea, Zumarraga eta
Azkoitia artekoa edota Irurakoa aipatu
zizkigun. Harridura handia eragiten
digu egoerak».

Zizurkildik Asteasuko industriagu-
nera joango litzatekeen saihesbidearen
proiektu bat baino gehiago idatzi dira,
baina denak atzera bota dituzte. 

Biala Orain plataformak protesta
ekintzekin jarraitzeko asmoa du. Aste-
azkenean, lehen aldiz, biribilguneko
hiru irteerak itxi zituzten eta aurrera
begira ekintza gehiago egingo dituztela
iragarri dute. 
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@TolosaldeakirolKirolak
Emakume pilotariek
eskualdean jokatuko dute
Irati Saizar Artola 

Emakume Pilotari Txapelketa, bate-
tik, eta Emakume Master Cup, bes-

tetik. Lehena gaur bertan izango da,
Alegian, eta bigarrenak larunbatean
hartuko du lekua Villabonan. 
Finalerdietara iritsi da eskuz binaka-

ko Emakume Pilotari Txapelketa, eta
gaur jokatuko dituzte bigarren edizioko
finalerdiak, 20:45ean hasita, Alegiako
Elorri pilotalekuan. Bigarren mailako-
en partidarekin hasiko da jardunaldia:
Tolosak eta Arraiza, Etxeberria eta Zu-
bizarretaren aurka arituko dira; eta bi-
garren partida lehen mailakoena izan-
go da. Arrietak eta Maddi Mendizaba-
lek, Maider Mendizabal eta Badioalen
aurka neurtu beharko dituzte indarrak.
Finalak otsailaren 15ean jokatuko dira. 
Larunbatean, berriz, Emakume Mas-

ter Cup txapelketako aurrekanporake-
tak jokatuko dira Villabonako Behar Za-
nan, 17:00etatik aurrera. Lau partida jo-
katuko dituzte, pilota goxoarekin: Salat

eta Ballesta, Sagarna eta Marijuanen
aurka arituko dira; Magunagoitika eta
Mateo, Arratibel eta Etxeberria amez-
ketarraren aurka;  Zarrabeitia eta Oiar-
zabal, Ibarrola eta Zubizarretaren aur-
ka; azken partida, Armendariz eta Sala-
nuevak jokatuko dute, Nagore eta
Galeanoren aurka.      

‘Las pelotaris’ dokumentala
Emakumeen kirola sustatzeko ekime-
nen artean, Las pelotarisdokumentala
proiektatuko dute , gaur, 19:00etan, Vi-
llabonako Gurea zineman. Ondoren so-
lasaldia izango da Anne Maiza eta Mi-
riam Arrillaga pilotariekin. 

Emakume Master Cup, azken jardunaldia.ATARIA

Galdu, baina
disfrutatuta

Astero legez, pasa den osti-
ralean ere gogoz elkartu gi-
nen Eskoriatzaren aurka-
ko partida jokatzeko asmo-

tan. 21:15ean elkartzekoak ginen
Uzturpe frontoian, multa batzuk
tarteko, denok nahiko txukun iritsi
ginen ordurako.
Eskoriatzaren aurkako partide-

tan hain ohikoa den tentsioa nabari
zen. Partida bizi-bizi hasi genuen,

baina nahi bai-
no azkarrago
iritsi zen gure
aurkako lehen
gola.
Tentsioa ez

zen gutxitu bi-
garren zatian,
taldekide bat
ere galdu ge-
nuen tartean,

lesionatuta. Hala ere, ondo eutsi ge-
nien aurkarien erasoei eta partida
gure jokora ekartzen asmatu ge-
nuen. Bat-batean, gooooool!!!! Iritsi
zen gure aldeko gola ere!
Azkenean, 1-3 galduta eta lesio

batzuk tarteko izanda ere, lanak
ongi egin genituen eta topera disfru-
tatu genuen partida. Txalotzekoa
gure atezainaren lana ere, aupa zu
Ane!
Gora Orixe!!!

OLAIA ZUBELDIA 
TEEP SAMANIEGO-
ORIXE TOLOSALDEA

Aulkitik

Eizagirre, Superkopako finalean
Erredakzioa 

Realak Espainiako Superkopako fi-
nala jokatuko du igandean, eta tar-

tean izango da Nerea Eizagirre tolosa-
rra. Asteazkenean jokatu zuten finaler-

dietako partida Levanteren aurka, eta 
1-0 mendean hartuta, finalean da talde
txuri-urdina. Taldekideei hauspoa
ematera sartu zen tolosarra  77. minu-
tuan, eta orain, indarrak berreskura-
tzen ari dira finala prestatzeko. 
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«NOIZBAIT NIRE HERRIKO 
ALKATE IZAN NAHIKO NUKE »

B etimu, Akabo bakea, Gu ta
Gutarrak, Dida, Gure kasa
edota perkusioan… saltsa
guztietan dagoen artista da,

Julen Telleria (Tolosa, 1990).
Zer moduz?
Ondo, oso pozik. Ez dakit dakizuen,
baina, saltsa horietan hasi aurretik,
zuek bezala Laskorain ikastolan ikasi

JULEN TELLERIA
KAZETARIA

Erakutsiz Ikasi ekimenaren barruan, Laskorain ikastolako
DBH 3-ko Komunikabideetako ikasleek Julen Telleria
aukeratu dute elkarrizketatzeko; Nagore Sarasua, 
Oihane Azkue eta Oier Gastesi ikasleak ‘Ataria irrati’-ko
mikrofonoetan jarri dira kazetari tolosarra elkarrizketatzeko

nuen. Beraz, Laskorain ikastolako
ikasleen aurrean galderak erantzutea
oso polita da niretzat. Oso pozik nago.
Txikia zinenean zer izan nahi ze-
nuela esaten zenuen?
Nik betidanik telebistan agertu nahi
izan dut. Ez telebistan lan egin, baizik
eta merituren bat egin, telebistan
agertzeko. Kamara aurrean agertzea

gustatzen zitzaidan, baina ez dut go-
goan txikitan telebistan lan egin nahi
nuela esaten nuenik. Pilotaria, futbo-
laria... ohiko lanbide horiek nituen
buruan. Baina esan beharra dago pilo-
tari edo futbolariaren aukera gustuko
nuela telebistan agertzeko aukeraga-
tik. 
Anaia Antton eta zu Laskorain
ikastolatik igaro zarete, eta  ikus
entzunezko komunikazioa ikasi
duzue. Nolatan egin dituzue biok
ikasketa berdinak?
Ez ikasi soilik. Ia guztia berdin egiten
dugu. Ikastolan ikasi, perkusioa ikasi,
biok ibili gara zesta puntan, ikus-en-
tzunezko komunikazioa ikasi dugu,
eta biok amaitu dugu lan berdina egi-
ten eta elkarrekin. Oso ezberdinak
gara, baina gauza berdinak gustatzen
zaizkigu. Esaterako, bioi gustatzen
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zaigu telebistan agertzea, jendeareki-
ko harremana, biok oso irekiak gara… 
Noiz hartu zenuen ikasketa horiek
egiteko erabakia?
DBH-ko lehenengo mailan Komuni-
kabideak aukeratu nuen. DBH 4. mai-
lan, Iñaki Mujika, gure tutoreak, uni-
bertsitateko karreren zerrenda pasa zi-
gun, eta gogoan dut karrera bat
izenagatik gustatu zitzaidala besteen
artean: Ikus-entzunezko komunika-
zioa. Eguerdi hartan etxera iritsi eta
amari esan nion hori ikasi nahi nuela
eta amak esan zidan lasai egoteko,
denbora zegoela aukeratzeko. Begira-
tu, aztertu eta bueltan-bueltan horixe
ikasten amaitu nuen. 
Musika munduan ibili zara, hain-
bat txaranga zein taldetan. 
Bai. Gainera, oker ez banago, lehen be-
launaldia izan ginen Tolosan hiru ur-
terekin musika eskolan sartu ginenak.
Guk txikitatik solfeo ikasi dugu eta
zortzi urterekin instrumentua aukera-
tu behar zenean, perkusioa aukeratu
nuen. Perkusioak aukera asko ematen
ditu kalean txarangarekin jotzeko, edo
talde batean jotzeko. Horri esker eta
Tolosako Inauteriak izugarri gusta-
tzen zaizkigulako, txikitatik hasi ginen
txarangan jotzen. Poliki-poliki hasi gi-
nen, Ibarrako festetara-eta joaten, eta,
diru apurtxo bat irabazten ere hasi gi-
nen. Dolce Tangana taldea ere sortu
genuen. Oso berezia izan zen: Antto-
nek bateria jotzen zuen eta ni abeslaria
nintzen. Bederatzi kidek osatzen ge-
nuen taldea. Ez genuen oso musika
ona egiten, baina ondo pasatzen ge-
nuen. 
Aurkezle batzuei haien burua tele-
bistan ikustea gustatzen zaie hobe-
tzeko asmoarekin. Zuk ere gustuko
al  duzu?
Aurkezle gehienei ez zaie gustatzen
haien burua telebistan ikustea. Baina,
egia da komeni dela, kanpotik gauzak
beste era batera ikusten baitira. Niri
gustatzen zait, ez nire burua ikustea
gustatzen zaidalako, baizik eta gure
programak ikusten ondo pasatzen du-
dalako. Kotxez noanean ere askotan
goiz horretan egin dugun programa
jartzen dut. Eta hobetzeko asko balio
dit horrek. 
Imitazioak egiten ona zarela esan
digute. Egia al da?

Beti gustatu izan zait imitatzea, eta txi-
kitan, etxean asko jolasten genuen ho-
rretan. Ez nuke esango imitatzaile oso
onak garenik, baina, asko gustatzen
zaigu, bai Anttoni eta baita niri ere. 
Nora eragiten du zure bizitzan per-
tsonaia publikoa izateak? Astuna
al da zenbaitetan?
Ez, ez da astuna. Kontutan hartu be-
har dugu gu ETB1n agertzen garela,
eta ETB1 ez da Netflix. Eta, bestetik,
Gaztea Irratiko lana dago. Beraz, bizi-
tza oso normala egin dezakegu. Adibi-
dez, Realeko jokalari bat kalera atera-
tzen bada, mundu guztiak ezagutuko
du, eta gu ez gaitu mundu guztiak eza-
gutzen. Gainera, Euskal Herria zentzu
horretan oso leku lasaia da. Kilome-
troak edota Durangoko azoka bezala-
ko euskaltzaleen topaketetan, horrela-
koetan bai nabaritzen dugula jendeak
ezagutzen gaituela, eta argazkiak-eta
eskatzen dizkigute. Normalean guga-
na etortzen den jendeak gauza politak
esaten dizkigu, eta hori asko eskertzen
da. 

Jende askok dio Gure Kasa eta Dida
saioetan ederki pasatzen duzuela,
lan gutxi eta jolastu asko. Horrela
al da?
Ondo pasatzen dugu, eta ondo pasa
beharra daukagu, gu begiratzen edo
entzuten gaituenak ondo pasatzea
nahi badugu. Badira egunak makurra-
goak eta gogo gutxiagorekin zaude-
nak, baina, antenan jartzearekin bate-
ra, badakizunez jendea animatu behar
duzula, nahigabe animatu egiten zara.
Beraz, terapia bezala ondo dago. Hori
bai, bere alde onak eta txarrak ditu,
noski. Irratiko saiorako, goizeko seie-
tan jaiki beharra izaten dut egunero,
eta hori ez diot inori opa. Bestalde,
gure lanean burua etengabe lanean

eduki behar duzu, eta hori ere desgaste
txiki bat bada.
Atzean dagoen lana ez da ikusten.
Irratian bost lagun aritzen gara, eta bos-
ton artean egiten dugu lau orduko
saioa. Telebistan Antton, Zuriñe eta hi-
rurok gara aurkezleak, baina, lantaldea
agian 60 pertsonek osatzen dute. Tele-
bistakoa alde horretatik erosoagoa da.
Antton anaiarekin lan egiten duzu.
Hainbeste denbora elkarrekin iga-
rota, haserrealdirik izaten al du-
zue?
Ez dugu eztabaidatzen. Nik badakit
Antton noiz dagoen haserre, eta An-
ttonek ere badaki ni naiz nagoen hase-
rre. Anaiarekin lan egitea oso polita
da, eta kanpotik ikusita ere polita izan
daiteke. Hori bai, faltan botatzen du-
dana da anaia faltan botatzea, izan
ere, goizean irratira iritsi eta han dago,
arratsaldean telebistara joan eta han
dago, eta gauean agian gurasoen etxe-
ra afaltzera joan eta han dago. 
Gaur egun triatloiak ere egiten di-
tuzu. Zure egunak 24 ordu baino
gehiago al ditu? Nola egiten duzu?
Nahiko nuke 24 ordu baino gehiago
balitu, 25.ena lo pixka bat gehiago egi-
teko aprobetxatuko bainuke. Denbora
librea badaukat. Kontua da denbora
hori bakoitzak zertan erabili nahi
duen. Niri kirola egitea betidanik gus-
tatu izan zait. Asko gustatzen zait bai-
ta ere sukaldatzea, baina, ez dut lehen
nuen bezainbeste denbora horretara-
ko. 
Instagramen 10.000 jarraitzaile di-
tuzu. Zer harreman duzu sare so-
zialekin?
Instagram eta Twitter erabiltzen ditut,
batez ere. Twitter lanerako oso tresna
garrantzitsua delako erabiltzen dut,
eta Instagram kotileatzeko gustatzen
zait.
Zer nahiago duzu telebista edo
irratia?
Biak gustatzen zaizkit, ez nuke bat au-
keratuko. Bataren askatasuna eta bes-
tearen erosotasunagatik.
Nola ikusten duzu zure etorkizuna
hemendik 10 urtera?
Gustatuko litzaidake gaur egun bezala
irratian eta telebistan, berdin jarrai-
tzea. Irakasle izatea gustatuko litzai-
dake, eta noizbait nire herriko alkate
izan nahiko nuke.

Irratia eta telebista biak
gustatzen zaizkit, bataren
askatasunagatik eta bestearen
erosotasunagatik; ez nuke 
bat aukeratuko

Lanean  ondo pasatzen dugu,
eta ondo pasa beharra
daukagu, gu begiratzen edo
entzuten gaituenak ondo
pasatzea nahi badugu
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12 Ekintzailetza sustatzea helburu

Lanbide Euskal Enplegu Zerbi-
tzuak, Tolosaldea Garatzenekin

elkarlanean eskualdeko ekintzaileei
bultzada bat eman nahi die. Horreta-
rako, Lanbidek pertsona ekintzaileei
laguntzeko diru laguntza deialdiaren
barruan –2019ko ekainaren 18ko erre-
soluzioa, Euskal Herriko Agintaritza-
ren Aldizkarian argitaratua 2019ko
ekainaren 28an– 21.775 euro jarriko
ditu eskualdeko ekintzaileen esku be-
raien proiektuak bultza ditzaten. 

Hamar diru laguntza enpresa ideia
berri bat garatzeko asmotan dabiltzan
ekintzaileentzat dira eta beste lau en-
presa ekimen berri bat martxan jarri
nahi dutenentzat, eta bideragarrita-
sun azterketa egina dutenentzat.

Enpresa ideia bat garatu nahi dute-
nentzako laguntzak bi hartzaile ez-
berdin izango dituzte, sei laguntza 30
urtez azpiko ekintzaileentzat, eta bes-
te lau, 30 urtetik gorakoentzat. Beka
edota diru laguntza guztiak eskualde-

Lanbidek Tolosaldea
Garatzenekin batera, 21.775
euroko laguntza bideratuko du
ekintzailetza sustatzeko

ko ekintzaileei zuzenduta dauden
arren, baldintza batzuk bete beharko
dituzte: langabeak izatea eta Lanbi-
den enplegu-eskatzaile gisa izena
emanda egotea; Tolosaldea Garatze-
nen aholkularitza jasotzea; helburu
bererako beste laguntzarik ez jaso-
tzea; ekonomia jardueren gaineko
zergan eta langile autonomoen arau-
bide berezian iaztik alta eman ez iza-
na eta esklusiboki bideragarritasun
azterketa egitera dedikatzea bi hilabe-
teko epealdian. 

Aipatu bezala, beste sei diru lagun-
tza horiek enpresa jarduera bat mar-
txan jartzea buruan duten ekintzaile-
entzat dira. Kasu honetan, negozio

ideia buruan izatetik harago, pauso
bat eman dutenei dago zuzenduta.
Izan ere, ezinbestekoa izango da bide-
ragarritasun plana egina izatea. Era
berean, behin beka aldia amaituta,
gehienez hiru hilabeteko epean, auto-
nomoetan alta ematea eskatuko zaie
bekaren onuradunei. 

Eskaerak egiteko epea 2020ko
otsailaren 14an amaituko da. Horre-
tarako, interesa dutenek Tolosaldea
Garatzeneko Ekintzailetza sailarekin
jarri behar dute harremanetan, Lehi-
berri zentrora bertaratuta, 943 654501
telefono zenbakira deituta edota zu-
beldia@tolosaldea.eus helbidera ida-
tzita.  

BABESTUTAKO EDUKIA

ENPRESA  IDEIA BERRIAK -  DIRU LAGUNTZAREN ZENBATEKOA 
< 30 emakumea < 30 gizona >30 emakumea >30 gizona

Laguntza kopurua 3 3 2 2
Diru laguntza 1.300 euro 1.150 euro 1.150 euro 1.000 euro

ENPRESA  JARDUERA BERRIAK - DIRU LAGUNTZAREN ZENBATEKOA
< 30 emakumea <30 gizona >30 emakumea >30 gizona

Laguntza kopurua 1 1 2 2
Diru laguntza 1.950 euro 1.725 euro 1.725 euro 1.500 euro
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XIBERUTIK

Maskaradez eta transmisioaz

J oan da gabon edo negu-opor
garaia. Honetarako eta harta-
rako ematen dute egun hauek.
Molde jakin bateko zenbait

irakurgai iritsi zaizkit eskura ohiko
lez: 2019ko kultura urtekariak, urte-
ko memoria batzuk, egunkari eta al-
dizkari ale bereziak… Eta maiz to-
katu zait transmisioaz irakurtzea.
Eta niri, manex honi, Zuberoara
joan zait gogoa 2020ko maskaradak
jada jokatzen hasiak diren garai ho-
netan.
Hasi aurretik esan dezadan eus-

kararen transmisioa Zuberoan bes-
te upeleko sagardoa dela, beste gai
betilun bat.
Transmisio hitzak honako ideia

hau dakart: eskarmentu duenak, jakin edo ikasi nahi due-
nari bere ondarea edo jakituria ematea. Honen faltaz asko
hitz egiten dugu aspaldion: datozen belaunaldiek ez daki-
tela zer ziren gudu karlistak, Manuel Larramendi lustrazio-
arekin lotu behar dela, zer egin zuen Gartxotek, ez dutela
euskal dantzarik dantzatuko, nor zer Imanol Lartzabal, nor
gure lehen lehendakaria...
Maskarada jokoak transmisioaren adibide bikain bat di-

relakoan nago. Urtero-urtero herri bateko gazte guztiek
maskarada jokoetan parte hartzen dute. Beraien guraso, ai-
tona-amona, anai-arreba, alkate, lagun, lehengusuen... au-
rrean azterketabat egin behar izaten dute Xiberüko komu-
nitatekoak izango badira. Beraien arbasoen eran hitz egin-
go dute, dantzatuko dute, abestuko dute, jantziko dira...
Haien errituak erreproduzitzen dituzte, Naturaren birsor-
tzea jaso duten edo eman zaien bezala antzezten dute. 
Urtero galdera honen gainean hausnarrean aritzen naiz:

Zergatik ez dira mutatzen maskaradak? Zergatik dira hain ga-
rrantzitsu Zuberoako gazteentzat? Zergatik da ondra bat he-
rri batek maskaradak ematea? Zergatik ez dira desagertzen?
Hainbat arrazoi dagoela ez dut inongo zalantzarik, bai-

na bati garrantzia asko ematen diot: bolada edo modatik
kanpo ibiltzea. Modak zerbaiti lizentzia eman bezalaxe
kendu ere egiten dio: gaur ezin duzu arrasto argi-
dun arroparik jantzi! Hemendik hiru urtera bai
eta orain hiru urte ere bai, baina, gaur ez. Urte
asko ez dela aerobic egitea oso osasuntsua zen,
garaikidea… Moda zen. Orain zumba egin behar
da, hori dio modak.
Nire ustez hau izan daiteke maskarada jokoen

transmisio gakoetako bat. Oso purua da, egiaz-
koa. Ez du artifiziorik, mikrofono bakar bat ere ez

da behar urte oso bateko festa prestatu eta egiteko, eta jen-
de askori kilima mota asko sortzeko. Inauteriaren esanahi
eta bihotzetik jaten du urtero. Beste ezeri hartzen ez dio-
nez, inork ez dio ezer kentzen. Inork ez du esango estetika
zaharkitua duenik eta berritu behar denik… Bere izaera ar-
tistiko propioa du. Inori ez zaio bururatuko musika zahar-
kitua denik eta berritu behar denik; berritzen baduzu aka-
bo, bi urtera zaharkitua egongo da, katalogoz kanpo, ez da
musikarik egongo. Herrietako plazak herritarrez betetzen
dira igandero (Zuberoako neurrian): zaharrak, helduak,
arizaleak, haurrak eta manexak. Lehen biek beraien burua
ikusten dute jokoetan, izan ere urte batzuk atzera huraxe
bera egin zuten. Haurrak erne daude urte batzuetara be-
raien txanda izango delako. Denek dakite zer ari den gerta-
tzen eta horregatik inork ez du bere burua estralurtar su-
matzen; holatsu da nire ustez transmisio soka.
Eta beste gakoetako bat, hizkuntza delakoan nago. As-

paldian nire inguruan ni asko eta gu gutxi sumatzen dut
sortzaileen artean. Besteak beste abeslari, antzezle eta
idazle askok beraien muinak dituzte proposamen artisti-
koaren ardatz. Eta norbera, norbera da; ez da herria, taldea
edo komunitatea. Aitzitik, maskarada jokoetan inguruko
auzapezak, larreak, abereak, iskanbilak, huskeriak, pai-

saiak, etabarrak aipatzen dira, eta gai hauek deno-
nak diren heinean uste dut ia-ia naturalki engra-
natzen dela transmisioaren
katea.
Jalgi, zoaz eta ikus itzazu

Altzürüküko gazteak trans-
misio jolasean. Hori bai,
joan aurretik gomendio
hau: 

AITOR ATXEGA
MANEX BAT
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«Pentsamendu
negatiboek
gaixotzen
gaituzte»

Naiara Roldan de Aranguiz

M aite San Sebastianek (Anoeta, 1972) Aimer me-
todoa ezagutzera emateko erronkari heldu eta
Amezketan ikastaroa eskaintzen ari da, maila

ezberdinetan. Asteburuan bigarren mailari ekingo diote.
«Imanen laguntzarekin, norberaren edo ingurukoen ongi-
zatean trebatzeko aukera» dela dio anoetarrak. Gorputza,
burua eta arimaren arteko konexioan lan egiten du San Se-
bastianek, eta imanak erabiltzen ditu lan tresna.

Queen-en Bohemian Rhapsody abestiak jarri dio elka-
rrizketari abiapuntua. Izan ere, anoetarrak konexioa senti-
tzen du britaniar rock taldearekin. Aipatu abestiak ni-aren
bilaketari egiten dio erreferentzia, terapeutaren ibilbide
profesionalak bezala.
Musikak laguntzen al du gorputza eta arima konekta-
tzen?
Bai. Nik teknika ezberdinak erabiltzen ditut: mantrak, bi-
nauralak, tibetar kaikuak, diapasoiak... Azken finean bi-
brazioa duen orok laguntzen du. Energia eta bibrazioa bai-
kara. 
Zer esan gorputza, burua eta arimaren konexioaz?
Urte luzez aritu naiz horren gainean ikasten. Gorputza ari-
maren isla da; guk proiektatzen ditugun pentsamendu ho-
riek toki batera edo bestera eramango gaituzte. Pentsa-

MAITE SAN SEBASTIAN
PARE BIOMAGNETIKOKO TERAPEUTA

Maite San Sebastian anoetarra pare biomagnetikoko terapeuta da eta urteen
poderioz metodo propioa garatu du osasun eta arimaren sendatze bidean.
Horrela aurkeztu du berak, bederen, bere proiektu berria: Aimer metodoa.
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mendu negatiboek gaixotze-
ra eramango gaituzte eta
pentsamendu positiboek be-
rriz, sendatzen lagunduko
digute, oreka batera era-
mango gaituzte. Konexio
handia dago, arimaren, bu-
ruaren, sentimenduen eta
gorputzaren artean.
Gure buruak proiektatzen
duen hori gure gorputzak
hartzen badu, zergatik
ezin ekidin pentsamendu
negatiboak?
Pentsamendu negatiboekin
gorputza gaixotu daiteke.
Pentsamendu negatiboek
energia mugituko dute, eta
ez dugu ahaztu behar mugi-
tzen ari garen energia hori
negatiboa dela. Energia ne-
gatiboa mugitzen dugune-
an, zer edo zer gaizki aterako
zaigu, seguru.  
Jende asko kexu da, uneoro kontu negatiboak gertatzen

zaizkiolako. Pertsona horiei galdetzen diezunean noizbait
pentsatu ote duten zerbait ona pasa behar zaiela, ezezkoa
izaten da erantzuna. Azken batean, kontu txarrak gertatze-
ko probabilitatea handiagoa denaren ustea dago.  
Gizakia izatez negatiboa al da? Joera handiagoa al du
gizakiak negatibora jotzeko?
Tristea da, baina bai. Horregatik pixkanaka denok landu
behar dugu positibo izaten. Batzuei positibo ote diren gal-
detzerakoan, «errealista naiz», izaten da euren erantzuna.
Eta «errealista» delakoa, beti, negatiboarekin lotzen dugu.
Goazen indarrak positibo izaten jartzera, errealitate hori
nolabait aldatzeko. 
Gaixotasuna aukera izan daiteke?
Hori barneratzea zaila da. Gaixo zaudenean ez zaizu irudi-
tzen zuk proiektatu ahal izan duzunik gaixo egotea bezala-
ko egoerarik. Nola ba! Nik ere urte asko behar izan ditut
hori onartzeko, nik neuk horixe proiektatzen nuela, alegia.
Azken batean, onartu behar izan nuen oso azkarra ez nin-
tzela hori proiektatzen ari banintzen: gaixoturik egotea. 
Azken batean, norberak bere barrura begiratu beharra

dauka. Sendatzea edo gaixotzea norberaren barruan dago.
Nire terapietara jendea etortzen denean, «zuk sendatuko
nauzu», esaten didate. Eta, nik beti
esaten diet nik ez ditudala sendatu-
ko, ni hor laguntzeko nagoela, bul-
tzada bat emango diedala euren ba-
rrura begiratzeko. Baina sendatu
behar dena, norbera da, nahi badu,
behintzat.   
Noiz hasi zinen osasunarekin
kezkatzen?
Gaixotu nintzenean. Oso gazte gai-
xotu nintzen, 17 urterekin. 17 urte-

rekin pentsa hormonak nola
dauden! Bizitza erabat alda-
tu zitzaidan, ate guztiak jo
nituen orduan. Adoleszen-
tzia garaia norbere burua bi-
latzeko unea izaten da, eta
baita duda garaia ere, bilake-
tak eragiten duen duda ga-
raia, alegia. Nire barnean ho-
rrenbeste mugimendu ego-
teak gaixotzera eraman
ninduen. Horrek guztiak ito-
tzera eraman ninduen; ito
egiten nintzen. Zergatia bila-
tzeko ate erabat ezberdinak
jo nituen. Inorekin ez nuen
azalpenik ezta erremediorik
topatzen. 17 urte pasa ziren
bilaketa lan horretan. 
Orduan konturatu nin-

tzen aditu guztiek erantzun
antzekoa ematen zutela: «Ez
daukazu ezer ere, ondo zau-
de». Baina ni ez nintzen

ondo sentitzen. 
Fisikoki ez zinen ondo sentitzen?
Fisikoki ez nintzen ondo sentitzen, ezta psikologikoki ere.
17 urterekin fisikoki ez bazara ondo sentitzen, pixkanaka-
pixkanaka psikologikoki okerrago eta okerrago sentitzen
hasten zara. Osteopatia ikasten egon nintzenean irakaslea-
ri galdetzen nion ea zer nuen eta berak honakoa erantzu-
ten zidan: «Patologia ezberdinen gainezarpena». Hori ba-
nekiela erantzuten nion, baina zergatia jakin nahi nuen.
Malko batean ondo senti nahi nuela esaten nion, eta berak
erantzuten zidan, benetan ez zekiela, baina kontu askoren
metaketa zegoela. Metaketa hori urte luzez gaixo egotea-
ren ondorioa zen, baina hasiera hori topatu nahi nuen.
Nire burua ez nuela topatzen sentitzen nuen: zer nahi
nuen, zer egiten nuen hemen, zertarako balio nuen... 
Orduan energiekin konektatzen hasi nintzen eta sentitu

nuen dohain txiki bat banuela eta bazegokidala hori zabal-
tzea, lantzea eta besteei nire esperientziatik laguntzea. 
Hainbat esperientzia bizi izan gabe, besteei lagun-
tzea zailagoa izaten da? 
Besteen postuan jarri eta besteak ulertzea ezinbestekoa
izaten da. 
Enpatia handia behar izaten da. Egia da denetik ez zaidala

pasa eta eskerrak! Nahikoa pasa dut nik
neuk bakarrik. Baina ondo ez zauden
egoera horretan jartzeko balio dizu.
Ondo ez zaudenean, besteengandik
ulermena baino ez duzu behar. Enpatia
horretan sartu, eta jendea konturatzea
sartu zarela, oso inportantea da. 
Gaixo egoteak hausnarketa bat
egitera eraman zintuen, bilaketa-
ra, formatzera... Orain beste egoe-
ra batean zaude.

ANOETA
OSASUNA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2020ko otsailaren 7a

«Norberak bere
barrura begiratu
beharra dauka.
Sendatzea edo
gaixotzea norberaren
barruan dago»
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17Hori da, ikasitakoa besteei erakusteko ordua iritsi da. Ez
naiz publiko aurrean hitz egiteko zalea, baina egia da mu-
gitzen ditudan energia horiek eraman nautela nik dakida-
na besteei erakustera; ezin dut niretzako bakarrik utzi.
Gauza positiboak direnean zabaldu egin behar dira. Nire-
tzat bakarrik utzita, egoista nintzela sentitzen nuen. Bide
bat hartzea lortu dut eta ezin dut niretzat gorde. 
Jende askok honakoa esaten dit: «Erakusten baduzu ez

dira zure kontsultara joango». Niregana etorri behar dena,
etorriko da. Ez diot behin ere beldurrik izan lana ez izatea-
ri. Hainbat denboralditan baliteke lan gutxiago sentitzea,
agian ni-neu ere, ez nagoelako jendea tratatzeko. Nik neuk
ere gorabeherak ditut.
Ikastaroak Amezketan eskaini dituzu eta eskainiko
dituzu. Bi mailatan banatuta daude.
Etxe ondoa aukeratu dut bai, Amezketa. Ugarten bizi naiz
eta udalak kultur etxea erabiltzeko aukera eman dit. Gertu
nahi nuen eta bertan hasi naiz. Pentsamendua Espainiara
jotzea ere bada. 
Metodoak bidaiatzeko aukera emango dizu?
Bai, nik uste baietz. Nola ez! Dudatzen ezin orain hasi! Se-
guru nago baietz! Hala ere, beti beldur puntu hori egoten
da. Beldurrak askotan gaixotzera eramaten gaitu. 
Azken batean, zeri diogu beldurra? Hiltzeari. Hiltzeari

beldurra kentzen diogunean, beldurra kenduko dugu, bi-
zitzen hasiko gara. Askotan, urteak pasako ditugu, beldu-
rragatik hilda egongo bagina bezala bizitzen. 
Beldurrak ez du bizitzen uzten?
Beldurrak paralizatu egiten gaitu. Pena da, azken batean ba-
dakigu gure gorputzak iraungipen data duela, kotxe bat be-
zala, eta aprobetxatu beharra dago, kotxea ondo dagoenean
kilometro pila bat sartzeko aprobetxatu beharra dago. 
Nola laguntzen du Aimer metodoak ondo sentitzen?

107.6 fm .www.ataria.eus 
2020ko otsailaren 7a

ANOETA
OSASUNA

Imanak

Tratamenduaren parte handi bat imanekin lan-
tzen du Maite San Sebastianek: «Imanak pareak
dira, polo negatiboa eta positiboa dute. Gorputza
zein emozioak orekatzera eramaten dituzte. Ima-
nek lan horretan lagundu egiten dute; fisikoki Pha
orekatu egiten dute. 
Gorputza orekatuta dagoenean ez dago gaixota-

sunik. Orduan, birus, bakteria, parasito, hongoak
etortzen zaizkigunean, organiko partea edo dis-
funtzioa etortzen da zerbait alkalinizatu egin dela-
ko. Orduan zergatia bilatu beharra dago? Birusez
josita gaude, baina egia da pertsona guztiak ez dire-
la gaixotzen. Toki itxi batean birus asko daude bai-
na orekatuta gaudenean, estresatuta ez gaudene-
an, ez gara gaixotzen. Sistema immunea jaisten de-
nean ordea, urduritasuna edota haserrea tartean
daudenean, gaixotu egiten gara. 
Esku baten tamaina daukate imanek. Nik beti

gainean eramaten ditut. Larruz forratuta daude,
gorriak alde batetik eta urdina edo beltza, beste al-
detik. Alde beltza edo urdina, polo negatiboa da.
Eta gorria berriz, polo positiboa. 
Imanak Isaac Goizen teknika dira. Aitzindaria

Goiz da eta nik eskertu egiten diot teknika hau azal-
du izana». 

Urteen poderioz, ikasketa asko tarteko, garatzen joan nai-
zen metodoa da Aimer. Azken batean, terapeuta bakoitzak
bere metodoa garatzen du. Aimer metodoa erregistratu
dut, nire barrutik jaio delako. Teknika ezberdinen bilgune
bat da, azken batean. Eta egingo ditudan horien bilgune
ere, izango da. 
Noizbait amaitzen al da ikasketa prozesua?
Ez, ez da sekula amaitzen. Ez, ilusioa dagoen bitartean,
behintzat. Ikasten jarraituko ez banu kezkatuko nintzate-
ke. 
Aimer metodoaren izena nondik dator?
Istorioa oso polita da. Izen bilaketa horretan hasi nintzene-
an, Maite eta Amane izenak aukera zerrendan nituen bai-
na kanpora joateko ez zitzaizkidan egokienak iruditzen.  
Gauetan askotan laguntza eskatzen dut, gora, eta or-

duan, informazio asko etorri egiten zait. Orduan, liburu
baten irudia ikusi nuen; lagun bati liburu hori lortzeko es-
kaera egin nion, eta eskatutako liburua beharrean beste
bat ekarri zidan. Gauzak ez dira kasualitatez gertatzen,
kausalitatez baizik. 
Lagunak ekarritako liburuak asko lagundu zidan. Belu-

sezko liburua zen, azal urdin polit batekin, imanei buruz
hitz egiten zuen. Imanekin antzinatik tratatzen zela jaso-
tzen zen bertan, era ezberdin batera noski, gauzak ebolu-
zionatzen direlako. Kontua da iman hitza aimer hitzetik
zetorrela, eta frantsesez maitasuna esan nahi du, hain zu-
zen ere. Maite izenak ere horri egiten dio erreferentzia,
noski. Maitatzen duen emakumea, emakume maitatua. 
Pertsona bat zure kontsultara sartzen denean nola-
koa izaten da prozesua? Nola antzematen duzu per-
tsona horrek zer gaitz duen eta nola tratatu?
Esku-ohean etzaten dira eta hanken bitartez, kinesiologia
teknika erabiltzen dut, pare biomagnetikoarekin, edo bio-
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magnetismoarekin, kinesiologia lantzen
dut. Hanketatik egiten dut lan, horrela
pertsona lasai egon daiteke, eta azterketa-
rekin has naiteke orduan. Miaketa egiten
dut gorputzean zehar. Zerbait antzema-
ten denean, gorputzak erantzun egiten
dit. Erantzuna ikusten dudanean iman
negatiboa jartzen dut. 
Nola erantzuten du gorputzak?
Hanka bat moztu egiten da, motzago
azaltzen da, laburtu egiten da. Badakit kontu fantasmago-
rikoa dela eman dezakeela, baina horrela da. 
Umeek grazia egiten didate, gurasoei esaten diete:

«Hankekin hitz egiten du!». Eta egia da, gorputzarekin
hanken bitartez hitz egiten dut, azken batean DNAarekin,
gure barruko urarekin. Bera baita gaixo dagoena, bera da
erantzuna duena.  
Irakasle batek beti esaten zidan: «Pertsonei kasu erdia

egiezu, oso gezurtiak dira eta; testatzen duzun horri, egin
kasu». 
Pazientei galderak luzatu eta erantzunei filtroa jar-
tzea ezinbestekoa da?
Bai, noski. Dena ez dago sinesterik. Askotan guk geuk ere,
geure buruari tranpa egiten diogu. Errealitatea ez dena si-
nesteko abilezia dugu. Kasu askotan horregatik gaixotzen
gara, askotan hortik hasi beharko dugu bilaketa. Orduan,
barrura begiratu beharra dago; zer-nolako beldurra ema-
ten duen barrura begiratzeak! Esperientziaz esaten dut,
beldur handia ematen du. 
Behin gorputzak adierazten dizunean gaitzen bat da-
goela, zein da hurrengo pausoa?
Imanak jartzen ditut, positiboa eta negatiboa, puntu ba-
koitzaren arabera, zer atal zeinekin erlazionatuta dagoen.
Orduan gorputza orekatu egiten da, positiboa eta negati-
boarekin. Patogenoek indarra galtzen dute orduan. 
Hurrengo pausoa pertsona berarekin azterketa egitea iza-

ten da. Esaterako, emozioak ikustea. Hemendik aurrera arlo
ezberdinetan sartuko naiz, arlo organikoa alde batera utzita.  

Pertsona batzuk organikoa ikustera baino
ez dira etorriko. Emozioetan ere sartu naite-
ke, asko ere puntu horretaraino iristen dira,
emozioekin ere erlazionatuta baitaude. Ar-
durak eta kezkak begiratzen ditugu orduan,
pazientearekin konfiantza hartu heinean,
pixkanaka. Batzuetan aurreneko sesioan ez
da gertatuko. Egia esan, ez zait gustatzen se-
sio asko egitea. Modu honetara, pertsona be-
rriro ere kanpora begira jarriko delako. Baina

soluzioa ez da kanpoan egoten, ordea. 
Egia da elikadurari ere begiratu izaten diogula, kanpoko

toxikotasunei... hauek ere orekatu behar izaten dira eta.   
Etxera joan eta zeure burua zaindu nahi duzuenean,

ondo jan behar duzu, aldaketa batzuk egin behar dira, ohi-
tura osasungarri batzuk hartu behar dira. Orduan, pertso-
na hauekin emozioetara sartzen naizenean, puntu horiek
jotzen ditudanean, askotan hitzekin bakarrik, liberazio bat
gerta daiteke. 
Lantzen dudan tekniketako bat esaterako, askatasun so-

mato-emozionala izan daiteke. Hitzekin bakarrik eta sor-
tzen den konexioarekin, pertsona horri plexu solarrean es-
kuak jarrita, askatu egiten da.  
Hitzen bitartez, aterako du orduan, pazienteak ba-
rruan duena?
Bai, hori da. Era ezberdinak daude. Egia esan pertsona
bat gerturatzen denean, behin ere ez dudala jakiten nola-
koa izango den kontsulta. Batzuetan asko hitz egingo
dut, beste batzuetan ez dut ezer hitz egingo, eskuak baino
ez ditut jarriko, energiak mugitzeko. Azken kasu honetan
esaterako, pertsonak agian egunean bertan ez du ezer
sentituko, baina pixkanaka etxean gauzak mugitzen ha-
siko zaizkio. Pertsona  bakoitzarekin zer egin sentitzeari
eusten diot.   
Nolakoak dira Maite San Sebastianen kontsultako
atea zeharkatzen duten pertsonak?
Denok erlazio handia izan dezakegu, baina argi dago ba-
koitza mundu bat dela. Azkenean denok arazo berdin-

«Guztia, azken
batean, bizitza
honetan, oreka
batean egin
beharra dago»

ANOETA
OSASUNA
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2020ko otsailaren 7a

Ikastaroa

Asteburuan, otsailaren 8 eta 9an, Aimer metodoa-
ren bigarren maila eskainiko du Maite San Sebas-
tianek Amezketan: «Lehen mailan gorputza testa-
tzen ikasi genuen. Eta bigarren mailan barrurago
joango gara».
Ikasle bakoitzak imanak eta Aimer metodoaren

liburuak jasoko ditu: «Liburuak ontzeko garaian bi
aingeru topatu ditut. Iruñeko Rosa Nagorek lagun-
du dit batetik, eta Donostiako Ana Maria Bayon
bestetik. Prozesuan oso esperientzia politak pasa
ditugu. Tartean gaixotu ere egin gara.  Azken bate-
an emozio asko askatu ditugu, oso barnera joan
gara, paperean jartzeko oso-oso barrura joan gara
eta arlo oso ezberdinak ukitu ditugu. Batzuetan
azalean atera zaizkigu gaitz batzuk, beste batzue-

tan katarro fuerte samarrak azaldu dira. Ni gaixo-
tze horretaz libratu naiz, eta ohe-etzaneko lana to-
katu zait, erabat». 
Informazio gehiagorako:  

660 447 637 / maytedonosti72@gmail.com
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tsuak ditugu. Ni ez naiz besteengandik ezberdina. Besteei
esan izan diet, ikusten baduzue nire egoa handitzen dela,
dena sendatzeko abilezia dudala esaten hasten banaiz,
mesedez esadazue. Orduan beste edonora joan beharko
dut, orduan ez dut honetarako balio izango. Ezagutzen
nautenek badakite nagusitasun hori behin ere ez dudala
atera, eta ez nuke nahiko, gainera.  
Egia da jendeak askotan begiratzen dizula goran egon-

go bazina bezala, baina ni behin ere ez naiz goran jarriko. 
Gertukoak aipatu dituzu. Nolakoa da gertukoak tra-
tatzea?
Oso zaila [Barreak]. Eta gainera gertukoek sinesmena ne-
kezagoa dute. Hori ere prozesuaren parte da, onartu egin
beharra dago. Hasieran kosta egiten da. Izan ere, etxekoek
ez badute sinesten, zeinek sinetsiko du! Mamian sinesten
dutela uste dut, baina egia da gaixo ikusi nautela, neure
buruarekin nahikoa lan izan dudala, negatiboaren hu-
rrengoa bezala ikusi nautela, hipokondriako bezala ikusi
nautela, itota egon den pertsona bezala ikusi nautela...
Eta horren guztiaren ondoren pentsatuko dute: «Honek
nola sendatuko du ba!».
Tratatzen al dituzu gertukoak?
Gutxi. Organikoki, gauza puntualak. Batzuetan ni neu sar-
tu naiteke pertsonaren barruan edo etxekoen barruan
emozio horiei toke txiki bat emateko, baina saiatzen naiz
beste terapeuta batzuena bideratzea, saiatzen naiz gauzak
bere horretan ez uzten. Mundu honetan jende askok lan
egiten dugu eta.   
Egunero besteen apaltasun eta energi baxu horien ar-
tean egiten duzu lan.  Nola ez kutsatu? Nola lasaitu
zeure burua?
Kirola asko gustatzen zait, mendia asko gustatzen zait. Be-
har izaten dut mendira joatea, han garrasi batzuk atera, oi-
nutsik jarri energia negatiboa husteko, zuhaitzei heldu...
Edozeinek ikusita, pentsatuko du burutik oso ondo ez na-
goela, baina berdin dit, egia esan. Itsasoa ere asko gusta-
tzen zait. 
Ikastaroaren bigarren mailan, asteburuan esaterako,

meditazioa asko landuko dugu: eguzkia tarteko, itsasoan,
edo mendian egiteko meditazioak. Azken batean, deskar-
gatzeko modu ezberdina izan daiteke meditazioa.   
Askotan, egia da iluntzean etxera joaten naizenean,

galdetzen didatela zer gertatu ote zaidan. Agian egun
horretan isilik egoteko beharra daukat. Isiltasun ho-
rren bitartez egunean zehar gertatutakoa deskargatuko
dut. 
Elikadurak eta kirolak laguntzen dute ongizatean?
Asko. Hestea eta garuna oso inportanteak dira. Pentsa-
mendu zein toxikotasunekin asko gaixotzen gara. Hestea-
ri erreparatuz gero, bigarren garuna dela esan daiteke, zer
jaten dugun horixe ere izango baikara. Hala ere, ez dugu
gehiegikerietan erori behar. Egia da hainbat momentue-
tan, oso gaixo gaudenean, muturrera eraman behar izaten
direla kontuak, baina bestela, oreka bilatzea da garrantzi-
tsuena. Imanak beti ditut buruan. Imanek oreka bilatzen
baitute eta bizitzako alor guztietan oreka bilatzea da ga-
rrantzitsuena. 
Kontrako erabakiek isolatzera eraman ahal gaituzte.

Isolatzen garenean, ez gara zoriontsu; besteekin batera
joan beharra dago. Niri ere dendetara joan eta erostea gus-
tatzen zait, adibidez. Askok esan dezakete hori kontsu-
mismoa dela. Guztia, azken batean, bizitza honetan, oreka
batean egin beharra dago. 
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ERAILDAKO 

LEHEN GUDARIA,
ALBIZTURREN HIL

ZUTEN, EZ BIDANIAN
Karlos Almorza Historian doktorea eta Aranzadi Zientzia Elkarteko

ikerlaria da. Azken urteotan, lantalde batekin, Saseta Defentsa Sistema
ikertzen ari da. Lanak aurrera egin eta ikerketaren azken aurkikuntza

azaldu du Almorzak berak hurrengo orriotan. Honela, Saseta Defentsa
Sistema Albizturreraino zabalduko litzateke. 
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Karlos Almorza 

H ogeigarren mendeko gure herriko histo-
rian 1936-1939ko Espainiako Gerra deitzen
zaionaren gertakizunak orokorrean eza-
gunak badira ere, xehetasun asko galdu

dira. Orain 40 urte gerran gertatutakoa ez ikertzea era-
baki zen. Politikariek hartu zuten erabaki hura eta uni-
bertsitateak beste aldera begiratu zuen, bere eginkizuna
ez zelakoan edo. Ikerlari gutxi batzuen lanak kenduta,
unibertsitateak orokorrean Historia Garaikidetik kanpo
utzi zuen 36-39an gertatutakoa. Horregatik gabiltza
gaur, 83 urte ondoren, oraindik gertakizun hauek iker-
tzen. 
Duela urte batzuk hasi ginen ikertzen Espainiako Ge-

rran Hernio inguruetan gertatutakoa. Horrela genion
Azpeitiko Komandantziari eta Saseta Defentsa Sistema-
ren gainean idatzitako liburuetan Mikel Alberdiri bu-
ruz: 
«Horrenbestez, aipatu beharrekoa da Azpeitiko De-

fentsa Batzordea, hasiera-hasieratik, kontrolatzen zuen
azalera handia sendotzera eta Saseta kapitainaren agin-
dupean euskal miliziak garatzera mugatu zela. Saseta
kapitaina milizien komandanteburu izendatu zuten
helburu horrekin eta, fronte ugarietan, erasoko lana
baino gehiago, erresistentziakoa egin zuten. Lehen
ekintzak hegoaldeko eta hego-ekialdeko defentsa-lerro-
an egin zituzten eta kontrolpean hartu zituzten Muru-
mendi, Beizama, Bidania-Goiatz eta Hernio. 
Horri esker, euskal miliziak abuztuaren 11tik hartua

zegoen Tolosaren ateetan jarri ziren. Gerra-jarduera
haietan funtsezkoa izan zen Euskal Mendigoizaleen Ba-
tzak erakundeko mendigoizaleek inguruak oso ondo
ezagutzen zituztela. Mendigoizale haiek agintari nagu-
sia, Mikel Alberdi, Bidanian egindako sarraldi haietako
batean galdu zuten, abuztuaren 16an».

«Azpeitiko Komandantziako hildako lehen gudaria
izan zen Madrilen jaio zen 1907an, baina Tolosan bizi
zen Mikel Alberdi. Gipuzko Mendigozaleen Batzako
(GMB) buruzagi nagusietako bat izan zen. 1936ko abuz-
tuaren 15ean, 300 mendigoizale inguru zuzentzen ari

Bidania eta Albiztur arteko muga. ATARIA

Aranzadik erabilitako dokumentuak. ATARIA
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zela, Bidanian egindako sartu-irtenean hil zen. Hala, Mi-
kel Alberdi bihurtu zen gerra-frontean hil zela aitortuta-
ko lehen gudaria. Haren gorpua Azpeitira eraman eta
han beilatu zuten. Ondoren Zarautzen hobiratu zuten».
Ondo ulertu behar da bai lekukoak eta han ibili zirenek

Mikel Alberdi Bidanian hil zutela esan zutela eta beste
guztiek bertsio horri jarraitu ziotela. Horrela adierazi zu-
ten garai hartan idatzitako dokumentuek: eskela guztiek,
Bidanian eta Tolosako epaitegietan idatzitako heriotza-
agiriek, eta baita Zarautzeko eliz barrutiko agiriek ere. 

Albizturren hil zuten, ez Bidanian 
Horrela adierazi digu Tolosan bizi den Meltxor Otamendik,
Hernio hegoaldeko ikerketak eta indusketak hasitakoan.
Meltxor Otamendik Saseta Defentsa Sistema azter-

tzen gabiltzan Aranzadi Zientzia Elkarteko kideei hain

ondo gogoratzen dituen gertakizunak azaldu zizkigun.
Otamendiri bere lekukotasuna eskertu beharrean gau-
de ikerketa taldekoak.
Bidania da Meltxor Otamendiren jaioterria, eta jaiota-

ko Berazeaga baserritik gertu hil omen zuten Alberdi.
Garbi azaldu zizkigun non ikusi zuen Mikel Alberdik
utzitako odol arrastoa eta Alberdi hil zuten lekuan Mel-
txorren aitak jarritako egurrezko gurutzea, baita nola
behin baino gehiagotan errezatu zuten leku hartan.  
Bidania eta Albiztur arteko mugan harriz egindako pa-

reta bat dago, 20. orriko argazkian gorriz markatua. Marra-
ren ezkerrera Bidania dugu, eta eskuinera Albiztur. Argaz-
kian, Meltxor Otamendiren aurrean dago Mikel Alberdi
hil zuten lekua, metro bategatik Albizturgo lurretan. 
Eta horrela idatzi eta erakutsi beharko dugu hemen-

dik aurrera.   

Meltxor Otamendiren lekukotasuna aintzat hartu dute Aranzadi Zientzia Elkarteko kideek. ATARIA

Mikel Alberdi gudariaren hileta ospakizuna. ATARIA

ALBIZTUR
HISTORIA
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Berazeaga baserritik gertu hil zuten Alberdi. ATARIA

Aranzadik erabilitako dokumentuak. ATARIA
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Chalten, negurako aproposa
Orain, neguan aukera ona izan dai-
tezke Chaltenera joatea.
Non dago Chalten ba?
El Chalten, Los Glaciares parke na-
zionalean kokatuta dagoen udalerri
txiki bat da. Argentinako Santa Cruz
probintzian dago. Bertatik posible
da Cerro Torre eta Fitz Roy mendien
gailurrak inguratzen dituzten arras-
toak ikustea, ipar-mendebalderantz
sartuta. Fitz Roy parean, bide batek
Los Tres aintziraren begiratokira da-
rama. Ikusgarria bertatik ikus daite-
keena.
Herriaren ipar-mendebaldean Ca-

pri izeneko itsasertzak mendi bistak
eskaintzen ditu.
Argentinan distantziak oso han-

diak dira eta Chaltenera joateko ai-
reporturik gertuena Calafatekoa
da. Calafatetik autobusez lau ordu
inguru behar dira Chaltenera iris-
teko.
Eta zer egin daiteke paraje horre-
tan?
El Chalten herria 1.985an sortua da.
Mundu mailan ere ezaguna da 
trekking hiriburu nazionala izateaga-
tik. Hiri hau Patagoniako paisaia ma-

gikoetarako atea da. Urtero paraje
hauek milaka eskalatzaile eta turistek
bisitatzen dituzte.
Orduan, hara joaterakoan, zer era-
man beharko genuke? Pentsatu
beharko genuke mendi paraje ho-
rietan gauza handirik ez dela
egongo?
Badago bai, dendek mendiko tresne-
kin eta arropekin beterik daude. Su-
permerkatuak ere ez dira falta, motxi-
la bete eta ibilbideak egiteko prest
izateko.
Eta janaria eta artisautzari buruz,
zer aipatu genezake? 
Haragia oso ondo sukaldatzen dute,
arkumea plantxan egiten espezializa-
tuta daude. Eta milanesa erraldoi bat
jatea gomendatzen dizut, ikaragarri
ona egiten dute eta. 
Beste berezitasun bat artisautza da.

MYRIAM GURRUTXAGA ETA
ENARA ETXEBERRIA

BABESTUTAKO EDUKIA

24

Larruaz, egurrez, ardi edo lama artilez
edo guanakoz eginiko artisau produk-
tuak benetan erakargarriak dira. Pol-
tsak, eskulturak eta pontxoak dira adi-
bide batzuk, eta gehienak San Martin
etorbide inguruan kontzentratzen
dira.
Animatu, zoratu egingo zara eta! 
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ZIENTZIAREN TALAIA

Intsulina: gauza
txikien garrantzia

G auza txikiak oso garrantzi-
tsuak dira, sarritan, gauza
handiak baino garrantzitsua-
goak. Gauza txiki batek ez

badu bere lana ondo egiten, ez badago
behar den lekuan eta behar den une-
an, guztia pikutara joan daiteke. Hori-
xe gertatzen da intsulinarekin. Zure
organismoan dena ondo badoa, hor-
mona horren funtzioa zein den ere ez
duzu jakingo, ziur aski. Intsulina ez
balego, ordea, zure organismoak ezin-
go luke aurrera jarraitu. Laguntzarik
gabe ez, behintzat.
Intsulina pankreak jaria-

tzen duen hormonetako bat
da, berrogeita hamaika ami-
noazidoz osatutakoa. Hor-
mona izateak esan nahi du
gure organismok funtzioen
erregulazioan, alegia, kon-
trolean parte hartzen duela,
nola edo hala. Intsulinaren
kasuan, bere funtzio nagu-
siena odoleko glukosa kon-
tzentrazioa kontrolpean iza-

tea da. Horregatik, intsulinak bere
funtzioa ezin duenean bete odoleko
glukosa altuegi mantentzen da eta ho-
rrek kalte larriak ekar ditzake epe luze-
an.
Elikatzen garenean, hainbat subs-

tantzia sartzen ditugu gorputzean. Eli-
kagaiak digestio-aparatutik pasa oste-
an, molekula txikiagoetan zatitzen
dira edo eraldatu egiten dira. Moleku-
la horien artean nagusienetakoa glu-
kosa da. Horregatik, jan ondoren odo-
lean glukosa asko metatzen da odole-

an. Glukosa horren helburua
gure gorputzeko zelulak
dira; izan ere, zelulek gluko-
sa erabiltzen dute beraien
makineria martxan jartzeko.
Azken batean, glukosa ener-
gia-iturria garrantzitsua da
eta horri esker egin ditzake-
gu egiten ditugun gauza guz-
tiak: arnasa hartu, ikusi, mu-
gitu, eta abar. Alabaina, hori
guztia gerta dadin glukosak
zelula barrura sartu behar

du. Une horretan da beharrezkoa in-
tsulina. Intsulinak glukosari lagun-
tzen dio zeluletara sartzen eta, horre-
la, zelulek beraien funtzioak egiten ja-
rraitu dezakete. Hortaz, pankrea gai
da odoleko glukosa kontzentrazioa

neurtzeko eta altua den unean intsuli-
na jariatzen hasten da. Intsulinak glu-
kosari zeluletan sartzen laguntzen dio
eta, hortaz, odoleko kontzentrazioa
berriro ere murriztu egiten da. Dena
ondo doa.
Hala ere, zenbait kasutan glukosa-

ren metabolismoaren erregulazioan
arazoak egoten dira: horixe da diabeti-
koen kasua. Diabetesa bi motakoa
izan daiteke: 1 motako diabetikoek ez
dute intsulinarik jariatzen pankrean
eta, hortaz, ez dira gai odoleko glukosa
kontzentrazioa murrizteko. 2 motako
diabetikoen kasuan, aldiz, intsulina-
ren eta zelulen arteko loturan gerta-
tzen da akatsa. Edozein kasutan, biga-
rren kasu horretan ere ondorioa berdi-
na da: glukosa ezin da zeluletara iritsi.
2 motako diabetesa helduaroan agertu
ohi da eta, nagusiki, dieta eta ohitura
desegokien ondorioz agertzen da. 
1923. urtera arte, diabetesa izatea

heriotza zigorra zen. Ez zegoen erre-
medio eraginkorrik. Dieta kontrolatu-
ta gaixoen bizitza zertxobait luzatzea
lortzen zuten, baina, ezin zen beste as-
korik egin. Gaur egun, zorionez, badi-
tugu intsulina lortzeko eta gaixoei in-
jektatzeko moduak. Hasiera batean
txerri eta behien pankreak erabiltzen
ziren gaixoek falta zuten intsulina lor-
tzeko eta, egun, bakteria eta legamia
transgenikoetatik lortzen da modu
eraginkorrago, seguruago eta merkea-
goak erabiliz. Edozein kasutan, hor-
mona txiki baten gabezia konpontze-
ko bideak. Dena pikutara joatea eragin
dezakeen hormona txikia. Dena ondo
dagoenean ezagutu ere ez duguna egi-
ten, baina, eskerrak hor dagoen.

JOSU 
LOPEZ-GAZPIO
KIMIKAN
DOKTOREA ETA 
ZIENTZIA
DIBULGATZAILEA

Intsulina ez balego, ordea,
zure organismoak ezingo luke
aurrera jarraitu. Laguntzarik
gabe ez, behintzat.

1923. urtera arte, diabetesa
izatea heriotza zigorra zen. 
Ez zegoen erremedio
eraginkorrik.
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OSTIRALA
OTSAILAK 7

ALKIZA
ANTZERKIA
18:00.Aniztasuna. Kulturarteko
bizikidetzan balio etikoak sustatzeko
antzerki-foruma. Baketik-en eskutik.
Kultur etxean.

AMASA-VILLABONA
KONTZERTUA
22:30.Xabi Solano eta Zigor DZ, Aljibean.

IBARRA
PAILAZO IKUSKIZUNA
18:30.Pirritx, Porrotx eta Marimototsen
Bizi dantza ikuskizuna. Belabieta
kiroldegian.

TOLOSA
AMALUR JARDUNALDIAK
19:30. Emakume bidaiari bat Asia
erdialdean. Samarkanda, Bujara, Jiva,

Fergana, Osh, Karakol... Patricia
Almarceguik eskainita. Topic-en.
LIBURU AURKEZPENA
20:00. Galtzaundi, un personaje, una
zarzuela, una habanera liburuaren
aurkezpena.   Kabila 1940 elkarteak
antolatuta. Francisco Tuduri Esnalek
idatzita. Musika emanaldia eskainiko dute
German Ormazabalek (pianoa) eta Iñaki
Garmendiak (baxua). Udaletxean. 
DANTZA IKUSKIZUNA
20:30.Circle of trust eta Logela Multimedia
konpainiak eskainitako dantza emanaldia.
Codice, Leidor antzokian.

LARUNBATA
OTSAILAK 8

AMEZKETA
IRTEERA
10:00.Arabar Errioxara irteera Lapuebla de
Labarca herrira, bertan Uztaberri Eguna
ospatuko dela aprobetxatuta.  Tren
turistikoa, haurrentzako parkea, ardo eta
olio dastaketa, bodegetara bisitak....
Beartzaneko aparkalekutik aterako dira. 

BERASTEGI
IRTEERA
Eskiatzera irteera Urepele elkarteak
antolatuta.

IBARRA
ARROPA KOLEKTIBIIZAZIOA
11:00-13:00.Kz Gunean, arropa
kolektibizazioa.
TXOTX IREKIERA
19:00.Sendi Ekintza elkartean txotx
irekiera. 

LIZARTZA
INAUTERIAK
12:00. Inauteriei hasiera emango zaie gibela
dastatuz. 
Ondoren. Antzerkia eta Otsolar Dantza
Taldearen emanaldia.

TOLOSA
ZUHAITZ AZOKA
08:00-14:00.XXV. Zuhaitz azoka.
Zuhaitzak, zuhaixkak, bonsaiak eta
landareak izango dira protagonista azoka
berezian. Euskal Herri osotik etorritako
mintegiak egongo dira Trianguloa plazan. 
IKASTAROA
09:30.Clown ikastaro trinkoa. May
Gorostiagak eskainita. 12 orduko ikastaroa.
Larunbata: 9:30 - 13:30 / 15:30 - 19:30.
Igandea: 9:30 - 13:30. Amarozko auzo
etxean. 
ZIRKO IKUSKIZUNA
18:00. Begiekin ikusten gara! zirko
ikuskizuna, 3 tabernan.
BISITA GIDATUA
18:30. Barruko argiaren bilaerakusketan
bisita gidatua, Xabier Obeso artistak berak

Agenda
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27gidatuta, Aranburu jauregian erakusketak
iraun bitartean, larunbatero.
TXOTXONGILO SAIOA
18:30.Body Rhapsody. 6 urtetik
aurrerakoentzat. Hitzik gabea. 

ZIZURKIL
KONTZERTUA
22:00.Desaloju arriskuaren aurrean
Kaxilda Gaztetxea Bizirik. Mararen
kontzertua akustikoa. Kaxilda Gaztetxean.

IGANDEA
OTSAILAK 9

AMASA-VILLABONA
MENDI IRTEERA
07:30.Aizkardi mendi taldeak antolatuta
mendi irteera. Arantzatik martxa
zirkularra. Ekaitza (1.046 m) eta gero
Mendaurko ( 1.132 m) gailurrak igo
ondoren, berriro abiatutako tokira itzuliko
dira, Arantzara. Olaederra kiroldegitik
aterako dira.

TOLOSA
MENDI IRTEERA
08:15.Zumarraga-Gabiria mendi txangoa
Alpino Uzturrek antolatuta. Goizeko mendi

txangoa, Tolosara 14:00etan iristeko.
Zumarragatik Aztiriarainoko txangoa
marka gorri eta zuriz adierazita dago, 
GR-120ari dagozkionak (hiru tenpluak).
Txangoaren luzera: 12,9 km. 4 orduko
iraupena. Autobusa: bazkideak 13 euro, eta
ez bazkideak 15 euro. San Frantzisko
pasealekutik aterako dira.
KONTZERTUA
11:30.Tolosako musika bandaren
kontzertua, Iurreamendi egoitzan.
18:00.Nikotina taldearen kontzertua, 
3 tabernan.

ZIZURKIL
HITZALDIA
18:00.Desaloju arriskuaren aurrean
Kaxilda Gaztetxea Bizirik. Hitzaldia. Gil De
San Vicentek eskainita, geopolitikaz.
Kaxilda Gaztetxean. 

ASTELEHENA
OTSAILAK 10

TOLOSA
ELKARRETARATZEA
12:00.Eskualdeko pentsionistek
elkarretaratzea egingo dute udaletxe
aurrean, pentsio duinak eskatzeko
asmoz.

GIBELA DASTATUZ INAUTERI HASIERA
Lizartzartzarrek festa asteburua dute aurretik. Euren inauteriei hasiera emango diete
larunbatean. Ohiturak hautsi gabe gibela dastatuz ekingo diote inauteri festari eta on-
doren antzerkia eta Otsolar dantza taldearen emanaldia ez dira falta izango.   I. SAIZAR

107.6 fm . www.ataria.eus
2020ko otsailaren 7a

AGENDA

ZINEMA

‘EL OFICIAL Y EL ESPIA’
Larunbata (19:30 eta 22:30) eta

astelehena (20:30).  
Leidor antzokia, Tolosa. 

‘TURULEKA OILOA’
Igandea (17:00). 

Leidor antzokia, Tolosa. 

‘OPERACION PANDA’
Igandea (17:00). 

Gurea aretoa, Amasa-Villabona.  

‘LA GUERRA DE LAS CORRIENTES’
Igandea (19:30 eta 22:00), 
Leidor antzokia, Tolosa.  

‘1917’
Igandea (19:30) eta astelehena (21:00).

Gurea aretoa, Amasa-Villabona.  
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28 P olitikarien lotsarako, 16 urte-
ko neska gazte suediar batek,
Greta Thunberg izena due-
nak, abiatu du borroka, gai-

nean dugun arazo handienetako ba-
ten aurka neurriak har ditzaten, eta
bere herritik beste hainbat lekutara
zabaldu da. Oso argu-
mentu sinplea erabili du
Gretak: «Lurra berotzen
ari da, zuek helduok ez
dituzue jasan beharko
horrek dakarzkigun on-
dorio kaltegarriak, baina
guk, gazteok, bai. Ez di-
zuegu eskatzen geuk
esandakoa egiteko, baizik
eta komunitate zientifi-
koa erre-ke-erreesaten
ari zaizuena bete dezazuen eskatzen
dizuegu, lurra hondamendira dara-
mazuela baitiote zientzialariek». Gre-
taren belaunaldiak lur planetaz geuk
bezalaxe gozatzen jarraitu nahi du za-
hartzaroan, beroaren beroaz ezin bizi-
rik egon beharrean.
Benetan interesgarria erabili duen

argumentua bere borrokaren defentsa
egiteko, guztiz logikoa eta argia. Be-
jondeiela gazteei!
Eta Gipuzkoan zer? Europak ahol-

katutako bideari jarraitu beharrean,
Bilduren Aldundiko gobernuak egin

moduan, erabaki dute zaborra erre-
tzeko tresna bat martxan jartzea, osa-
sunarentzat kaltegarria eta klima be-
rotzen duena, ironia eta txarkeria
handia erabilita jarri ere martxan,
izan ere, errauste planta ingurumena-
ren aldeko zentro moduan saldu digu-

te lotsagabe-lotsagabe. 
Lurra hozteko bidea

jorratu ordez, justu kon-
trako bidea hartu dute
oraingo agintariek: CO²
gehiago botatzea lurra
berotzen jarraitzeko. Bai,
horixe ari dira egiten
2020an. 
Horrek lurra berotzen

lagunduko du eta inguru
horretan gaixotasun la-

rriak ugarituko dira (leuzemiak, linfo-
mak,...) errauste plantak dauden leku
guztietan gertatzen ari den moduan. 
Gure seme-alaba eta bilobek kon-

tuak eskatuko dizkigute lurraren be-
rotzeagatik eta errauste plantak sortu-
tako gaixotasunengatik, hau da, utzi-
tako herentzia kaltegarri honengatik:
Ez al zenekiten lurra neurrigabe bero-
tzen ari zinetela? Ez al zenekiten
errauste plantak gaixotasun larriak
sortzen zituena? Zergatik ez zenuten
ezer egin? Zergatik utzi zenieten hain
erraz errauste planta malapartatua

IÑAKI AZALDEGI
ARRIETA
OINEZKOA

Klima aldaketa eta
errauste planta

Gure seme-alaba eta
bilobek kontuak
eskatuko dizkigute
lurraren berotzeagatik
eta errauste plantak
sortutako
gaixotasunengatik, hau
da, utzitako herentzia
kaltegarri honengatik

MADDI ETXEBERRIA

Guztiontzako bukaezina 
izan denez urtarrila
egun luzeak, aste luzeak
hil bukaeraren bila.
Nahiz ta sekula etzetorrela
uste genun otsaila,
hilaren batak duela gutxi
ere jo digu ezkila;
jarraian doan urte osoa
hobea izan dadila!

Doinua
Itsasoari begira

Azkenean, otsaila

Iritzia

egin zezaten? Lotsatuko gara,
besterik ez, eta gaixotasuna jasa-
ten dutenei kimioak on egin die-
zaien opako diete ironia finez
errauste planta egin dutenek. Se-
nideei egokitzean izango dituzte
komeriak azalpen koherente eta
duina emateko. Damua garaiz!
esaldi ederra da, baina oraingoan
berandu dator.
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IRITZIA

G aur egun, munduko errepide
askotan, kamioi handi eta as-
tunak ikus daitezke eten ga-
beko joan-eto-

rrian. Beraiek  dira, he-
gazkin, itsasontzi eta
trenekin batera, kontsu-
morako tona eta tona gai
ezberdin, munduko pun-
ta batetik bestera garraia-
tzen dituztenak. Egungo
zamalariakdira.
Mota askotako zama-

lariak izan dira mun-
duan zehar, eta badira
oraindik ere. Asto eta gurdiaz at gure
baserritarrak eta arrantzaleak –ema-
kumeak gehienak–buru gainean
nahiz bizkarrean edo aldakan zamak
garraiatuz, lan gogorrak egin zituzten
0 Km eremuan.
Beste lurraldeetan ere izan dira eta

badira zamalariak. Herrialde askotan
eta eremu desberdinetan ikus daitez-
ke. Gaur egun polizien bortizkeria ja-
satzen dituzten zamalariak–emaku-
me asko tartean–ere  badira:  Maroko-
tik Melillara joan-etorrian  dabiltzan
zamalarien lan gogorrari, aipaturiko

polizien bortizkeria erantsi behar zaio.
Gurean, lanean, indarrean eta

erresistentzian oinarritutako  Herri
Kiroletan edota apustue-
tan ikus daiteke garai
bateko zamalarien arras-
toa. Ezagunak dira kon-
trabandisten oroimenez
antolatzen diren laster-
ketak eta zama garraia-
tuz eginiko joko eta
apustuak.
Lana lan, kirola kirol

eta kontsumoa kontsu-
mo, ezinbestekoa ote

dugu hainbeste gaien garraioa eta
kontsumitzeko beharra?  Industria
interes handiegiak sortu dira gai ho-
nen inguruan. Serio demonio hartze-
ko gaia dugu hau. Hasita gaude gure
txikian ere, gaurkora egokituta 
0 Km-ko planteamenduekin; besteak
beste,garraioak sortzen duen kutsa-
dura ikaragarria gutxitzeko, elikadu-
ra orekatuagoa eta osasungarriagoa
lortzeko eta lekuan lekuko ekono-
mia, nekazaritza, abeltzaintza,
arrantza eta gastronomia ere indar-
tzeko. Badugu zeregina.

ARANTXA SORONDO
XINDIBI 

Gaurko eta atzoko
zamalariak

Lana lan, kirola kirol eta
kontsumoa kontsumo,
ezinbestekoa ote dugu
hainbeste gaien 
garraioa eta
kontsumitzeko beharra?

SONETOA KARLOS LINAZASORO

Zartadura bat ikusten zionat suari
Ainendi ni basoan zumar beltz,
begiak gordetzen duen miraria.
Sua argia dun eta oturuntza,
muga gorrietako lekaime,
eta bion besoetan atsedendurik
urrunago iristen dun,
hezurduran bi hegal.

So egion barrura, maite,
ahuleziak betetzen dion odolbildura,
hortxe biltzen din suak
su izateko erredura eta ezpala,
lurrak damaion baimen harrizkoa.
So egion suari barruraino:
gure beldurrik gabe
betiko itzaliko litzateke.
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EGURALDIA

OSTIRALA
Giro lasaiarekin jarraituko dugu. Erdi
eta goi-mailako hodei batzuk agertu
arren, batez ere, arratsalde partean,
giro lasai, ateri eta argiarekin emango
dugu egun osoa. Eguna amaitzerako
zerua estalirik geratuko da. Haizeak

hegotik jotzen ja-
rraituko du, tarte-
ka bizi xamar eta
tenperaturak igo
egingo dira, egu-
neko erdiko or-
duean 13-15 gradu
bitartean joaz
goia.

LARUNBATA
Giro kaxkarra.

Fronte hotz batek hodeitza handia eta
tenperaturen beherakada ekarriko
dizkigu. Egun osoz zerua estalirik
mantenduko da eta euria izango
dugu. Euri zaparradak ahulak izango
dira eta gehien bat eguneko erdiko or-
duetan botako du. Egun amaieran
pixkanaka atertzeko joera hartuko du
eta ostartetxoren bat ere zabalduko
da. Haizeak ipar-mendebaldetik joko
du eta maximoak nabarmen jaitsiko
dira, eguneko erdiko orduetan 9-11
gradu bitartean joaz goia.

IGANDEA
Giro lasaia bueltan. Hego-haizea buel-
tan izango da eta horrekin giro lasaia
izango dugu. Zeruan erdi eta goi-mai-
lako hodei dezente agertuko da, baina
ez dute bestelako ondoriorik ekarriko
eta egun osoz giro ateri eta lasaia izan-
go dugu. Termometroek koskatxo bat
gora egingo dute eta maximoak egu-
naren erdiko orduetan 11-13gradutan
joko dute goia.

FARMAZIAK

OTSAILAK 7, OSTIRALA
IBARRA
Egunekoa.Leire Lejeune Maset. Euskal Herria, 24. 
Telefonoa: 943 67 32 74.

OTSAILAK 8, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Jesus Mari Etxebeste Elosegi. Gernikako Arbolaren lorategiak, 3. 
Telefonoa: 943 65 10 40.

OTSAILAK 9, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Ignacio Olarreaga Aranburu. Korreo kalea, 2. 
Telefonoa: 943 67 01 28.

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

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA
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EGUNERO GAUEKO GUARDIAKO FARMAZIA: 
TOLOSA • Lurdes Azpiroz Galarza. 

Amarotz auzunea, 9. Telefonoa: 943 675118.

ZORION AGURRAK

Zorionak!

Oihan Lopetegi Etxedona (Gaztelu).12 urte. Zorionak biharko partez Oihani.
Etxeko guztion partez, ondo pasa eguna.
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