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nuke adibidez, udaberriko solsti-
zioa eta historikoki izan duen ga-
rapena aztertuko nuke. Bestalde,
Tolosako ikastetxe batean lan
egingo banu, adibidez Samanie-
go ikastetxeak egin duen lana
oso polita iruditu zait, tradizioz-
ko txilaba berreskuratuz.
Zein dira zure lehen
oroitzapenak inauterien
inguruan?

Imanol Garcia Landa

Miren Intxaustik (Tolosa, 1982)
ez du hutsik egiten inauterietan.
Txikitatik gustuko du mozorro-
tzea, eta bereziki festa hauek du-
ten parte hartze maila eta jende-
ak duen sormenerako gaitasuna
atsegin ditu. 
Zer dira zuretzat inauteriak?
Hasteko, urtea antolatzeko mu-
garri bat. Egutegia hartzen duzu-
nean begiratzen duzun gauzeta-
ko bat izaten da inauteriak noiz
diren. Gero, aste apoteosiko bat
bezala definituko nituzke. Baina
gure etxean inauteriak askoz le-
henago hasten dira. Ideia buru-
ratzen zaizunetik hasten da
emozioa pizten. Hilabete lehe-
nago-edo hasten zara lagunekin
eta familian pentsatzen eta era-
bakitzen, eta inguruan ikusten
ditugun trapu zaharrak biltzen...
Gu nahiko berandu ibiltzen gara
prestaketa lanetan, eta nahiko
estres izaten dugu, baina estres
alaia izaten da. Oso polita izaten
da aurreko prestaketa hori. Eta
gero, eguna iristen denean, egin
duzun lan hori guztia kaleratze-
ko unea izaten da, momentu
handiena. 
Lanbidez irakaslea zara.
Heziketaren eremutik nola
ikusten dituzu inauteriak?
Nik txikienekin egiten dut lan
eta urte guztian mozorrotzeko
aukera emango nieke. Guretza-
ko dibertigarria dena, beraien-
tzako beharrezkoa da, beraien
garapenaren zati garrantzitsua
da: beste identitate batzuekin jo-
lastu, izaerak aldatu, eta horreta-
rako mozorroak lagundu egiten
du. Gero, handienekin landuko

umeen ikuspegitik, egokitzen
beraien erritmora eta nahietara. 
Plataforma edo karroza
ateratzekoak zarete?
Normalean ez dugu karroza
edota plataformarik ateratzen.
Kuadrilla guztiaren artean ados-
tu ohi dugu mozorroren bat.
Gero, bakoitza moldatzen da
mozorroa osatzeko. Niri, erostea
baino, etxeko trapu zaharrekin
eta irudimena landuz egitea
gustatzen zait. Antzerki, ema-
naldi edo parodiarik ez dugu
egiten. Ikusi ere ez. Topatzen
badugu parean zerbait, geratzen
gara, baina ez gara joaten espre-
suki ikustera. Ez gara emanaldi
egin zaleak, baina aurten domi-
no fitxaz aterako gara eta seguru
egingo dugula ilara bat edo bes-
te. Gustatzen zaizkit horrelako
mozorro motak, jokoa ematen
dutenak zerbait egiteko, baina
ez zait gustatzen jendearen au-
rrean egitea.  
Beti izaten zarete inauterietan
edo tarteka joaten zarete
kanpora?
Ez dugu alde egiten. Egun horie-
tan hemen egoten gara. Egural-
diaren arabera egokitzapenak
egiten ditugu, baina eguraldi
txarrarekin ez gara etxean gera-
tzen. 
Zer da gehien gustatzen
zaizuna inauterietatik?
Festak duen parte hartze maila,
bakoitzak bere erara. Gero, asko
gustatzen zaidana da jendeak
duen irudimena. Bat-batean,
gauza sinpleenarekin jendeari
nolako mozorroak bururatzen
zaizkion ikustea ikaragarri gus-
tatzen zait. Hunkitu egiten naiz
horrelakoak ikustean. 

Miren Intxausti, bere alabetako batekin. ATARIA

«Ikaragarri gustatzen zait
jendeak duen irudimena»
MIREN INTXAUSTI
INAUTERIZALEA

MOTZEAN

Egun bat? Zaldunita.
Eguna ala gaua? Oraindik, gaua.
Une bat? Diana. Oso polita iruditzen
zait. Oso herriko ekitaldi bat da.  
Mozorro bat? Asteartitan ateratzen
gara familian, lehengusuekin, izeba
eta osabarekin, eta abar. Urte bate-
an mahatsez jantzi ginen eta oso
ondo pasa genuen. Azken momen-
tuan erabakitako mozorro bat izan
zen; globo batzuekin-eta egin ge-
nuen, inprobisatuta. Sekulakoa gel-
ditu zitzaigun.
Txaranga doinu bat? Ostegun Gize-
neko Sasikoipatsu. 

Nire gurasoak oso inauterizaleak
izan dira beti, eta nik uste dut
hori transmititu egiten dela ge-
netan-edo. Ni ere oso mozorrotu
zalea izan naiz beti, eta etxean
janzten zenituen mozorro horiek
kalera atera ahal izatea ikaraga-
rria iruditzen zitzaidan, oso be-
rezia. Gero, urte asko pasa ni-
tuen Gaztelun bizitzen, eta dis-
tantzia batetik ikusten nituen,

baina nahiz eta Tolosan bertan
ez bizi, nik uste dut Tolosaldeko
jende guztiak bizitzen dituela
bereak balira bezala. Nik beti
sentitu ditut nire jaiak bezala. 
Inauteriak kuadrillan ala
familia giroan, ezberdina da?
Bai, noski. Hasteko, kuadrillare-
kin zaudenean zure buruarekin
pentsatzen duzu. Askoz ere in-
probisazio gehiago izaten da.
Baina familia giroan beste inau-
teri batekin egin dut topo, egu-
nekotik gehiago duena. Eta saia-
tzen naiz ikusten inauteriak
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Txinparta dariela begietatik
1930ean sortu zen Tolosako Txinparta elkartea; bi urte lehenago, berriz, bertakoa den Polvo y Paja
txaranga. Kalera irtengo dira gaur, Astelenita egunez, inauterietan egingo duten agerraldi bakarrean. 

Josu Artutxa Dorronsoro

Mozorroen egun
h a n d i e n a k
atzo hasi ziren
moduan, Dia-
na amaitzeare-

kin batera ekin zieten txarangek,
ia etenik gabeko hiru egunetako
maratoiari. Atzo, ia dozena bat
txaranga ibili ziren, une eta leku
desberdinetan, inauterietako
doinuak jotzen. Gaur ere antze-
ko zerbait gertatuko da. Tolosa-
no, Gure Kaiola, Veleta, Arco Iris,
Ero Etxe, Terete, Berazubi eta
Poca Tripa elkarteetako txaran-
gen txanda izango da. Horiez
gain, Txinparta elkartea egoitza
modura duen Polvo y Paja txa-
ranga ere aterako da kalera.
Gauean, berriz, Bonberenea eta
Incansables txarangek emango
die bizia Alde Zaharrari.
Goizean, sokamuturra egingo

dute Plaza Berrian, eta bertan
izango da Polvo y Paja txaranga.
Ero Etxe, Tolosano, Poca Tripa
eta Arco Iris txarangak, berriz,
arratsaldeko zezen festara joan-
go dira. Azken hirurek, Berdura
Plazan egingo duten dantzaldia-
rekin emango diote amaiera egu-
nari. Jakina da, gainera, Ero Etxe
txarangakoek Zezen Plazan jar-
tzen duten giroa, konfeti festa
eta guzti.

ITXITA BAI, ISILIK EZ
Inauteriak, baina, ez dira unerik
gozoenean heldu Txinparta el-
karteko kideentzat. 1930. urtean
sortua, aurten urtemuga berezia
ospatzen ari dira, laurogeita ha-
margarrena. Festak hasi baino
astebete lehenago, ordea, berri
triste bat jaso zuten: udalak, epe
baterako elkartea ixteko agindua
eman zuen, hainbat salaketa tar-
teko.
Elkarteko kideek, horren au-

rrean, erantzutea erabaki zuten,
protesta modura. Bertso batzuk
idatzi eta elkartearen atarian ja-
rri zituzten, herritarrek irakur di-
tzaten. «Suak ekarri baditu; au-
rrerakuntza gehienak / suari zor
bazaizkio; giza urrats nabarme-
nak / suari esker hobeto; bizi ba-
gara gu denak / sua txinpartak
sortzen du; badaki bai gure se-
nak / gogoan izan ditzagun;
Txinparta sortu zutenak», dio le-

henengo bertsoak. Bigarrenean,
elkarteak herriari egindako ekar-
pena nabarmentzen dute: «He-
men zer ez zen pasako; laurogei-
ta hamar urtean / Polvo y Paja
txaranga; sartu zen bete-betean /
dantzaldi, kontzertu edo; hitzal-
diak ematean / edo kantuan has-
tean; bapo jan ta edatean / zen-
bat poz, zenbat sekretu; lau hor-
ma hauen artean / Tolosa zati bat
dago; gure Txinparta elkartean».
Azken bertsoan, udalarentzako
mezu garbi bat dute: «Noiz hasi
zen badakigu; ez bait gara horren
kirten / baina hau noiz bukatzen
den; ez da erraza jakiten / saiatu
behar genuke; moldatu eta irau-
ten / amets gutxik izaten du; ho-
nek adina iraupen / aspaldian
hasi zena; ez dadila kolpez eten /
hil kanpaiek zaratarik; batere sor
ez dezaten».

HAUTSETIK ETA LASTOTIK
Astelenita eguna, gainera, oso be-
rezia izaten da Txinpartako kide-
entzat. Izan ere, gaur kalera atera-
ko da, lehen aipatutako eta berta-
koa den Polvo y Paja txaranga.
1928an sortu zuten; hain justu, el-
kartea sortu baino bi urte lehena-
go. «Inguruan zegoen sagardotegi
batean ibiltzen zen kuadrilla bat
izan zela esaten da, nahiz eta jato-
rria zehatz mehatz zein den oso
ondo ez jakin», dio Joxean Aroste-

gi elkarteko kideak eta txarangako
zuzendariak.
Izenari buruz galdetuta, berriz,

erdarazko Polvo eta Paja (Hautsa
eta Lastoa) hitzei keinu bat eginez
sortu zutela dio. «Hasiera hartan,
ez zuten diru kantitate handirik
izaten, eta etxean hautsak kentze-
ko erabiltzen zituzten soingaine-
koak edo gabardinak jantzita ate-
ratzen ziren kalera. Hori izaten
zen beraien mozorroa. Horrez
gain, lastozko txapela bat ere janz-
ten zuten. Hala ere, oraindik badi-
ra hitz horiei beste esanahiren bat
bilatzen dioten tolosarrak, baina
argi utzi nahi dugu ez duela horie-
kin zerikusirik».
Tolosako elkarte guztiek ez ba-

dute ere, gehienetan behintzat
bada kanta propio bat, elkartearen
izen bera daramana; ia denetan
kalejira bat da. «Txinpartaren ka-
suan, Viva el Anis izeneko kantua

lotzen da elkarteko txarangare-
kin», dio Arostegik. «Gure txaran-
garekin lotzen den beste kantu bat
ere Ron Caliente da; garai batean,
otordua amaitu ondoren, kafea-
ren ordez, rona edateko ohitura
zuten, eta agian, horrekin du zeri-
kusia. 2003an, berriz, Luis Angel
Tarragonak, habanera bat egin
zuen guretzat, 75. urteurrenaga-
tik. Elkartean ere bada Txinparta
izeneko kantu baten partitura bat,
1934an egina, baina ez du molda-
ketarik, beraz, ez dugu jotzen».

«ASKORENTZAT, EGUN HANDIA»
Guztira, 25-30 bat lagun ateratzen
dira Polvo y Paja txarangan;. «Ia
denak musikariak dira, edo behin-
tzat ikasketak egin dituztenak; be-
raz, nahiko txaranga ona garela
esango nuke». Arostegiri, gainera,
oso garrantzitsua iruditzen zaio,
musikari horiek guztiek elkar eza-
gutzea. «Oso gustuko dugu instru-
mentua joz ondo pasatzea, eta
hori da helburua, baina gozatze-
ko, beharrezkoa da kuadrilla mo-
dura ateratzea, batez ere, giro poli-
ta izateko. Txaranga barruan sen-
titzen dena, gainera, entzuleei
transmititzen zaie gero, eta beraz,
esango nuke, txarangan ateratze-
ko oso garrantzitsua dela tolosarra
izatea. Nire kasuan, herriko Musi-
ka Bandan jotzen dudanez, berta-
ko musikari batzuei esaten diet ea
jotzen atera nahi duten».
Astelenita egunean soilik atera-

tzen da txarangan Arostegi zuzen-
daria. Gainerako kideetako gehie-
nek ere gaur bakarrik joko dute.
«Askorentzat, beraz, egun handia
izaten da». Plaza Berrian egingo
den sokamuturrarekin batera
ekingo diete egun handiari. Ber-
tan ariko dira jotzen goizean, eta
ondoren, kalez kale ibiliko dira.
Duela bost urte ere jo zuten ber-
tan. «Txarangak gure artean txan-
dakatzen goaz, eta uste dut, bost
urtez behin joatea egokitzen zai-
gula». Polvo y Paja txarangako
egoitza den Txinparta elkartearen
urteurrena dela eta, zerbait bere-
zia egingo dutela dio. «Karroza
itxurako zerbait ateratzea pentsa-
tzen genuen. Bestetik, urtean ze-
har egiteko ekintzak ere antolatu
ditugu, nahiz eta une honetan
bestelako arazo handiagoak izan».

1928az geroztik ateratzen da Polvo y Paja txaranga; goian, duela urte batzuk, Astelenita egunean hartutako irudia. ATARIA

Goizean, Plaza
Berrian egingo den
sokamuturrean joko
dute, eta gero, kalez
kale ibiliko dira 
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Lan eskaintza

Garbiketa lanak.Tolosan esperien-
tzia duen pertsona bat behar dugu,
Lizartzako enpresa bat garbitzeko.
Lan jarduna astearte eta ostegun
goizetan egin beharko luke langile-
ak. Kotxea izatea ezinbesteko bal-
dintza da, baita esperientzia izatea
ere. Interesa dutenek dei dezatela
943 67 06 26 telefono zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK
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Listo, ez da baleko atzera konturik
‘Jeiki’ da Tolosa, beste urtebetez, inauteri gosez. Mozorro egunen hasiera da hitzordua, eta baita
txantxo izaeraren gotorleku bakarretakoa ere; Diana inauterizaltasuna da, bor-borka. 

Itzea Urkizu Arsuaga

B igarrenez zerotik
hastea da Diana,
Tolosako inaute-
rietan. Ostegun Gi-
zeneko biharamu-
nean, mundua gai-

nera erortzen zaio askori, baina

nahikoa da Gorriti plazako lehen
bi notak entzutea, itxuraldatzea-
ren egunak hastera doazela sen-
titzeko. Dianak ez du hutsik egi-
ten, eta hori, zalantzarik gabe,
dianazaleenerrua da.
Nahieran bertaratu ziren, mi-

laka tolosar, 08:00etako hitzor-
dura: nagiz josita, aurpegia eder-

ki garbituta, loguraz, behar bai-
no aje gorputzaldi handiagoare-
kin, gurasoen bizkar gainean edo
zitarako berariaz ondutako mo-
zorroarekin. Kontxako baranda-
ko dantzariak kalez kale ibili zi-
ren, eta mediterraneo aldean
kruzero bat egiteko diru biltzen
aritu ziren bi moja; 90 dezibelio-
ko mugaren araua mozorro bila-
katu duenik ere izan zen. Tolosa-
ko Musika Bandak nahikoa lan
izan zuen, Agintari kalean barre-
na, Plaza Zaharrera iritsi eta le-
hen geldialdia egiteko; tolosa-
rren gosari goseak, dena den,
arindu zuen ibilbidea, pixkana.
Zaldunita goizean, honezkero

ez da baleko atzera konturik, eta
joko-zelaian dena emateko ateak
zabal-zabalik utzi zituzten, atzo
goizean, esnatze doinuek. Gauza
bakarra eskatzen dute, askoren-
tzat urteko egun ederrenak dire-
nek: zentzumenak zabaldu, eta
inauteriez blaitzea. 

Doinuarekin batera, jendetza da Dianan urtero errepikatzen dena; kale arteko zirrikituak probesten asmatzen dute, inauterizaleek, banda ahalik eta hobekien entzuteko. I. URKIZU ARSUAGA

Bakarra da Diana, baina kontaezinak hura bizitzeko moduak. I. URKIZU ARSUAGA



Irati Saizar Artola 
Abaltzisketa / Amezketa

A metsetan edota lo
gozoan zegoena
ere esnatzeko mo-
duko makil kolpe
eta oihuak egin zi-
tuzten, atzo, Abal-

tzisketan eta Amezketan.  
Tartean-tartean zatoko ardoa-

ri tragoa emanez ibili ziren abal-
tzisketarrak festan. Goitik behe-
ra zuriz jantzi eta koloredun zapi
eta txapelek apaindu zuten he-
rriko irudia. Esku banatan maki-
la bana hartu eta etxez etxe eta
baserriz baserri ibili ziren.  

JARRAIPENA AURREKOARI
Amezketako talai dantzariek bi
egun eman dituzte festan. La-
runbatean ere bazterrak alaitzen
ibili ziren, eta atzo pasa zituzten
aurrekoan bisitatu gabe utzi zi-
tuzten txokoak. Eguerdirako iri-
tsi ziren herrigunera.  Herri sa-
rreran, dantzari izandako hain-
bat kide batu ziren taldera, eta
guztiek batera dantzatuz ekin
zioten bideari.

Urteroko geldialdia egin zuten
Ausitxe etxean. Atzokora arte
zain izaten zuten Koldo Saralegi,
25 urtez jarraian dantzari izanda-
ko herritarra. Duela gutxi hil zen
ordea, eta atzo, haren sendikoek
egin zieten harrera, Saralegik
dantzari guztiei jartzen zien mo-
kadu berberarekin. Talai dantza-
riek, ordea, omenaldi xume bat
egin nahi izan zioten Saralegiri,
eta bi makila eta brodatutako zapi
bat oparitu zizkieten sendikoei.
Familia argazkia atera ostean, ha-
maiketakoa egin zuten guztiek. Txindokiren magalean egin zuten dantza abaltzisketarrek. I. SAIZAR Behean, Koldo Saralegi zenari egindako omenaldiaren une bat. I. SAIZAR

Goiz-goizetik makila hotsak
Batetik txantxoak, Abaltzisketan; bestetik talaiak Amezketan. Inguruko etxe eta baserrietako

herritarrak makil kolpeek esnatu zituzten goizean goiz.
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Mundu
guztiak
Tolosan
Zaldunita Eguna giro bikainarekin
ospatu zuten tolosarrek eta kanpotik
etorritakoek; karrozetako kideek
planto egin zuten eguerdian

Leyre Carrasco - Jon Miranda 

Goizean goiz abiatu zen festa To-
losan giro freskoarekin eta ten-
peratura igo ahala bete ziren he-
rriko kaleak. Jendez gainezka
zeuden Trianguloa plaza eta in-
gurua eguerdirako. Karroza eta
konpartsek bere tokia hartu be-
zain pronto hasi ziren bisitariak
iristen. Ia denak mozorrotuta. 

Munduko txoko guztiak kabi-
tu ziren atzo Tolosan eta aurreko
denboretan gertatutakoen erre-
plikak ere sumatu ziren bazte-

rretan. Iruña-Veleiako aztarna-
tegia ikusi ahal izan zen Berdura
plazan edo Espainiako armada-
ko paraxutista Frontoi pareko ar-
bolan trabatuta, hango errege-
erreginak begira zituela.

Txaparroko orkestinak ere
bere doinuak eskaini zituen goiz
osoan zehar Letxuga eta Korreo
kaleko bidegurutzean. Kantuan
jarri zituzten ikusleak eta lilura-
tuta utzi bisitari bat baino gehia-
go. Ederki erakutsi zuten, gutxi-
asko behar dela Zaldunita egu-
naz gozatzeko.

Irudimena eta kolorea ekarri zituzten kalera tolosarrek euren mozorroekin. J. M.
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Txaparro Orkestinakoak atzo Korreo kalean. J. M. 
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Iruña-Veleiako aztarnategia Berdura plazan. J. M.

Kultur etxetikTriangulo plazara bitarteko bidea egin zuen atzo Zeledonek. J.M.

Espainiako armadako paraxutista Frontoi parean kateatuta ezkerran. Eskuinean tximutik Tolosako inauterizale izatera bitarteko eboluzioa. L. CARRASCO

INAUTERIETAN PLANTO
Karrozak ere inauterien parte direla aldarrikatu zuten atzo ehunka herritarrek Trianguloa-
ren atarian. «Urteak dira karrozok mugapenak jasaten ditugula eta esan nahi duguna da inau-
teriak bere izaera galdu dutela». Egoera horren aurrean, atzo, planto egitea erabaki zuten,
12:00etatik 14:00etara. Ez daude udalak «inposatutako» arauekin ados, baina onartzen dute
arazo bat dagoela soinuarekin. Denon arteko elkarrizketa proposatu dute konponbiderako.
«Hitza orain zuena da, karrozok prest gaude entzuteko», esan diote udalari. Tolosako Udalak
atzo jakinarazi zion ATARIA-ri inauterien ondoren egingo duela balorazioa. LEYRE CARRASCO

MOZORROA
BORROKARAKO
TRESNA
Arriaran gasolindegiko langileek
Zaldunita Eguna ere baliatu dute,
beren borroka inauterien plazara
ateratzeko; greba mugagabean
daude, otsailaren 17az geroztik.

Maskara jantzita irten ziren, atzo,
kalera, Tolosako Arriaran gasolin-
degiko langileak. Beren egoera eta
aldarriak zabaldu zituzten, inauteri-
zaleen artean.



Unean unekoa, irratian

Azken urteotako ohiturari eutsiz ‘Ataria’ kalera atera da irrati
zuzenekoak eskaintzera. Honela, mozorro egunetan, San
Frantzisko pasealekutik, momentuko kontakizuna eskainiko du. 

Erredakzioa Tolosa

M ozorro eta irudi-
men festa leher-
tzearekin batera,
ATARIA irratiaren
zuzeneko kontaki-

zuna hasi da. Atzokoan, Iñigo
Terradillosek, Asier Imazek eta
Josu Artutxak bete zuten uhine-
ko kontakizuna. Kalean gerta-
tzen ari zena, zuzen-zuzenean
eskaini zuten, protagonistei hi-
tza emanez. Gainera, eguneko
albisteak eskatu bezala, karro-

zen protesta gertatzen ari zen
mometuan kontatu zuten zuze-
nean. Gaur eta bihar Tolosako
inauteriek ez dute etenik izango
eta ATARIA IRRATIA, Astelenita eta

Asteartita egunez San Frantzis-
ko paselekutik kalean gertatzen
dena kontatzen jarraituko du,
zuzen-zuzenean, 11:00etan hasi-
ta. 

Eguzki giroak hondartza usainez jantzi zuen atzo ‘Ataria’-ko karpa. I. URDAPILLETA
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AGENDA

Inauteriak

TOLOSA.
09:00. Txarangen irteera. 
11:00.Plaza Berrian sokamuturra
Txinparta txarangak alaituta. 
11:00. Karroza eta konpartsen irteera. 
15:30. Gaztea Errepidean! Kamioi
ibiltaria. DJ Txurru eta Oihan Vega,
eta Yogurinha Borovarekin dantzal-
dia. Irteera Nafarroa etorbidetik. 
16:00. Kalejira Tolosano, Poca Tripa
eta Arco Iris txarangekin, Plaza Za-
harretik Zezen Plazara. 
16:30. Zezenak Zezen plazan. Txa-
rangak ariko dira ikuskizuna alaitzen.
Ondoren. Kalejira. 
19:00. Dantzaldia Berdura plazan,
Tolosano, Poca Tripa eta Arco Iris
txarangekin. 
19:00. Txosnagunearen erromeria:
Muxutruk. 
21:30.Little Martin Selektah eta
Bassagain soinu sistemaren kamioi
ibiltaria. Triangulotik Rondillan ba-
rrena. 
22:30-00:30.Txosnagunean kon-
tzertua: Marianitoz blai eta DJ Bull.
22:30-00:30.Bonberenea eta In-
cansables txarangak kalez kale.

Zinea
AMASA-VILLABONA.
21:00. Jojo Rabbit filmearen proiek-
zioa, Gurea aretoan.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.
Edurne Mujika Martinez.
Euskal Herria kalea, 3.
Telefonoa: 943 670915.
Gauekoa.
Lurdes Azpiroz Galarza.
Larramendi, 6.
Telefonoa: 943 675118.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro epela. Tenpera-
tura balio baxuenak hotzak
izan arren, balio altuenek

beste koska bat gora egingo dute
hego-mendebaldeko haizeari esker
eta balio altuenak 21-23 gradu bi-

tartean mugituko dira. Zeruan, goi-
zean apenas ikusiko dugun hodeirik,
baina arratsaldea aurrera joan ahala
zeruan hodei gehiago agertuko da,
eguna amaitzerako zerua estali sa-
marrik geratuz. Hala ere, ez da euri-
rik egiterik espero.ihar, eguna 00

Bihar.Giro kaxkarragoa.
Fronte bat sartuko da goi-
zaldean eta horrek goizean

zaparradaxka batzuk utziko dizkigu.
Ondoren eguneko erdiko orduetan
giro lasaiagoa izango dela dirudi eta
arratsalde erditik aurrera berriz ere
euritarako joera hartuko duela dirudi.
Hala ere, giro euritsua izaterik ez da
espero. Haizeak ipar-mendebalde-
tik joko du eta tenperatura balio al-
tuenak nabarmen jaitsiko dira, egu-
neko erdiko orduetan 13-15 gradu-
tan joaz goia.

ATARIA IRRATIA
11:00.San Frantzisko pasealekutik,
artxiboaren ondoan,  irrati zuzene-
koa.

TOLOSALDEKOATARIA-k ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.
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Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak,
urrezko ezteiak,
ezkontzak,
jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago
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