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IRITZIA

B i mila eta hogeigarren urtea boro-

bila zetorren, baina zifraz harago,

printzipioz, ertz asko erakusten ari

zaigu. Euri gutxi eta lokatz asko.

Hankak lurretik bi metrora, denok

pozik, denok alai, gaur bai eta

bihar ere bai eguzkiak goxatuko gaituelako. «Zortea»

deitu diogu otsailak neguari ateak itxi izanari, finean,

planeta hau eta gu denon bizitzak pikutara destinatu

eta larrialdi klimatikoaren alarmari entzungor egiten

ari garen bitartean. Carpe diem. Beharrezkoa bada,

aldatuko ditugu urtaroak.

Honetan guztian gure esku zer ote dagoen galdetu

izan diogu geure buruari. Baina urtetik urtera kezka

eta erantzukizuna areagotu egin zaizkigu. Eta aspal-

dian hasi ginen autoa partekatzeko ahaleginak egiten,

garraio publikoaren erabilera areagotzen, plastikozko

poltsak ekiditen, konposta egiten... eta birziklatzen,

harategiko bilgarriari papera eta plastikoa bereizte-

raino.

Herritarron eraginean sinestera iritsi gara, harik eta

egun batean gure begiekin aurrez aurre ikusi dugun

arte gu denon konpromisoak —urdinak, horiak, ma-

rroiak zein grisak— zabor-kamioiaren kontainer bere-

an nola hondoratzen diren. Disgustua gainditzeko,

pentsatu dugu balitekeela salbuespen kasu bat bes-

terik ez izatea, eta orduan... orduan zabor-jausi batek

errealitate oso bat azaleratu digu —irakurtzekoa den

Samara Velteren artikuluaren izenburua erabiliz—.

14 langile hil dira Euskal Herrian urtea hasi zenetik.

Horietako bi oraindik lurpean daude, ez dakit zenbat

tona zaborren pean. Zaldibarren gertatutakoak zikin-

keria asko harrotu ditu eta metafora argi bat utzi digu:

sortzen ari garen neurrigabeko zaborrak, botereak

eta ustelkeriak pertsonon heriotzak ere eragin ditzake

eta dituzte. 

Baina guri coronavirusak besterik ez digu loa ken-

tzen. Hainbeste motibo ditugu bertako kontuez kez-

katzeko, ezen nahiago dugu globalak diren arazoetan

galdu. Egiaz, erosoagoa da. Zergatik ez aitortu. Hor-

taz, handik eta hemendik jasotzen ari garena errepro-

duzitzen ari gara, Twitterren, ahoz aho... umoretik

bada ere. Eta bat-batean entzuten duzu inguruko far-

mazia batzuetan maskarak amaitu egin direla eta

ohartzen zara masa esanguratsu bat serio ari dela. 

Eskuak garbitzearekin nahikoa bada ere, maskara

batek salbatuko digu bizitza. Hori da inflexio puntuo-

tatik jaso dugun ondorio nagusia. Honela eragotzi

nahi digute prebentziorik eraginkorrena: kontzientzia

kritikoa.

JONE AMONARRIZ
KOMUNIKAZIO 
TEKNIKARIAInflexio puntuak 

Hainbeste motibo ditugu
bertako kontuez 
kezkatzeko, ezen nahiago
dugu globalak diren 
arazoetan galdu
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ASTEASU / LARRAUL KULTURA

TRIKITIAREN
SEHASKA
HAUSPOTUZ
Hauspotuz Tolosaldeko Trikitixa Elkarteak ‘Herria Hauspotuz’ ekimena
egingo du, bihar, Asteasu eta Larraul artean. Trikiti zaletasuna 
sustatzeko asmoz antolatu dute eguna, eta berdina egiteko asmoa
dute datorren maiatzean Abaltzisketa eta Amezketa artean. Duela 
urtebete sortu zen elkarteak asmo gehiago ere baditu aurrera begira.

Jon Miranda

T olosaldean soinu txikiarekiko zaletasuna

bultzatzeko asmoz sortu zen duela urte-

bete inguru Hauspotuz Tolosaldeko Triki-

tixa Elkartea. Urrian egin zuten lehen eki-

taldi publikoa, Tolosaldeko Trikitixa Eguna, eta jende-

tsua izan zen. 200 lagun baino gehiago bildu ziren To-

losan. Orain, trikiti zaletasuna eskualdeko txoko guz-

tietara zabaltzen jarraitzeko, Herria Hauspotuz eki-

menak egingo dituzte herri ezberdinetan. Bihar izan-

go da lehenengo hitzordua, Asteasu-Larraul

inguruan. Antolatzaile lanetan dabil Maialen Argote

(Zizurkil, 1993) eta hitz gutxitan laburbildu du biharko

egunarekin lortu nahi duten helburua: «Ekitaldi hau

antolatu dugu jendeak elkar ezagutu dezan. Astea-

sun, eskualdeko herri ezberdinetako jendea elkartze-

ko eta trikitia aitzakia bezala hartuta, belaunaldi ez-

berdinetako zaleek elkar ezagutzeko okasioa izango

dute».

Gaur egun ez da izaten plazetan garai bateko jen-

detzarik, baina Argoteren iritziz, uste baino zaletasun

handiagoa dago Tolosaldean. Jaialdiak antolatzen di-

renean «berehala» agortzen dira sarrerak eta herri

txikietan egiten diren txapelketetan ikusle asko bil-

tzen da. Behin 15-16 urte bete ondoren zaletasunare-

kin jarraitzea, ordea, «zaila» izaten dela dio Hauspo-

tuz elkarteko kideak, baldin eta horretarako «konpro-

misoa» hartzen ez bada. «Etxean helbururik gabe

entseatzea ez da erraza, beti behar da motibazio edo

aitzakiaren bat horretarako. Herria Hauspotuz ekime-

na izan da soinua hartu, piezak errepasatu eta berriro

A
rgazkian M

aialen A
rgote, H

auspotuz elkarteko kidea eta Juan Tapia eta
M

aitane A
iertzarekin batera biharko egunaren antolatzaileetako bat. J. M

.
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ASTEASU / LARRAUL KULTURA

ere plazara ateratzeko aitzakia jende

asko eta askorentzat».

Ekimen hau abiatzeko «bereziki tri-

kitizalea» den zonaldea aukeratu

dute. Larraulgoa da Martin Aginagal-

de soinu jotzaile famatua eta Asteasu

bertakoa zen Eleuterio Tapia handia.

Tapia zenaren seme Juanek, trikiti es-

kolak ematen ditu Asteasun eta haren

ikasleek ere parte hartuko dute bihar-

ko ekimenean. «Gainera, herrian bada trikiti eta pan-

deroarekin ibiltzen den beste talde bat, 10-15 pertsona

helduz osatutakoa eta haiek ere animatuko zaizkigu». 

Asteasu-Larraulen bihar eta Abaltzisketa-Amezke-

tan maiatza aldera egin asmo dute hurrengo Herria

Hauspotuz ekimena. «Lehenengo euren herrian parte

hartzeko aukera emanez gero, erra-

zagoa izango da beste herrietako

ekimenetan edota Tolosan urrian

egingo dugun bigarren Tolosaldeko

Trikitixa Egunean parte hartzea». Xu-

mea behar zuenak, ordea, dimentsio

handi samarra hartu du. 80 lagun in-

guruk eman baitute izena, bihar, Itu-

rri-Ondo jatetxean bazkaltzeko.

Trikiti jotzaile, pandero jotzaile,

dantzari eta zale guztiak animatu ditu Argotek festa-

ra: «Librea da parte hartzea, gogoa baino ez da behar

ekimenarekin bat egiteko». Kalejirak amaitu ondoren

eta bazkalaurretik, Asteasuko plazan soinu jotzaile

guztiek elkarrekin, hiru pieza eskainiko dituzte berta-

ratutakoen gozamenerako. 

HERRIA
HAUSPOTUZ
MARTXOAK 7, LARUNBATA
· 11:30. Harrera herriko 
bertsolari gazteekin.
· Ondoren. Hamaiketakoa 
Asteasuko Udalaren eskutik.
· Jarraian. Kalejira Elizmendi eta
Asteasuko kaleetan barrena.
· 14:30. Bazkaria Iturri-Ondo
jatetxean.
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IRAGARKI LABURRAK

LAN ESKAINTZA
Zerbitzari bat behar da, esperientzia duena eta euskal-
duna dena. Interesa duenak 647 446 363 telefono zen-
bakira deitu dezala.

Zure iragarki laburra argitaratzeko deitu 943 65 56 95
zenbakira, idatzi ataria|@ataria.eus helbidera edo pasa
ATARIA-ko bulegotik. 
Iragaki guztiak iragarkilaburrak.eus-en.
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ZIZURKIL KULTURA

«4.000 soinu
baino gehiago
konpondu ditut»
LUIS ASTIASARAN 
SOINU KONPONTZAILEA

Tolosaldeko soinu konpontzaile bakarra da
Astiasaran. Mota eta neurri ezberdineko 
soinuak konpontzen ditu, eta orduak 
pasatzen ditu bere etxean duen 
tailerrean lanean.    

Irati Saizar Artola Zizurkil

Duela hamazazpi urte inguru ireki zuen soinuak konpon-

tzeko tailerra Luis Astiasaranek (Zizurkil, 1955). Konpon-

tzeaz gain, hamaika plazatan aritu izan da anaiarekin ba-

tera soinua jotzen. Orain, ordea, konpontzeaz soilik ar-

duratzen da, eta pasioz bizi du egiten duena.   

Soinuarekin betidanik izan duzu harremana?  

Soinuarekiko zaletasuna txiki-txikitatik izan dut, bai.

Esaterako, 12 urte inguru nituenean Eleuterio Tapia ze-

naren soinu batzuk konpontzen nituen, zenbait kon-

ponketa egiten nizkion.    

Gaztetatik datorkizu, beraz, soinu konpontzailea iza-

teko grina.

Andoaingo Udalean egiten nuen lan, eta

ordenagailuekin lan egitea egokitu zi-

tzaidanean utzi egin nuen. Zer egin ez

nekiela geratu nintzen, eta Juan Mari

Beltran musikariak bultzatu ninduen

konpontzaile lanetan hastera. Lasarteko

Tirikitrauki dendakoei nire asmoen berri

eman nien, eta haiek lagunduko zidatela

esan zidaten, baina horretarako, Italiara

joan behar nuela; Italia dela soinuaren ama eta afina-

zioa eta ikasteko hara joan behar nuela. Hamazazpi ur-

tez joan nintzen Italiara, eta eskerrak horri.      

Italiatik bueltan tailer bat irekitzea erabaki zenuen.

Bai, etxean bertan prestatu nuen tailerra, makinak eka-

rrita. Duen alde txarra da, etxean bertan izanda, ordu

asko pasatzen ditudala. Niretzat egunak 25 ordu ditu

tailerrean banago. Askotan irratia pizten dut, eta or-

duak joaten zaizkit familiartekoren bat bazkaltzera joan

beharko dudala esatera etortzen zaidan arte. Duela gu-

txi hasi naiz asteburuak jai hartzen. 

Zer konpontzen duzu zehazki?  

Soinu txiki nahiz handiekin aritzen naiz. Gehienbat ita-

liarrak direnak konpontzen ditut. Hemen egindako ba-

tzuk ere bai, Larrinaga Guerrinirenak esaterako. Tekla

hautsi dela, okertu egin dela, arazoren

bat dutela konpontzen ditut.  

Soinu bat jasotzen duzunean erraz

identifikatzen duzu zein arazo duen?

Orain bai, baina hasieran asko kosta-

tzen zitzaidan.

Behin arazoa identifikatuta, piezak

lortu beharko dituzu.

Normalean Italiatik ekartzen ditut, in-

ternet bidez eskatuta. Neronek ere

egin izan ditut pieza batzuk, baina gehienak ekarri egi-

ten ditut.  

Gutxi gorabehera, zenbat soinu edukitzen dituzu une

berean tailerrean?

«Nahiago dut
soinu bat ondo
konpondu, 
erdizka itzuli
baino; lasaiago
geratzen naiz»
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ZIZURKIL KULTURA

Luis A
stiasaran, bere tailerrean, 

soinu bat konpontzen.I. SA
IZA

R

Normalean 70 inguru. Oraintxe izaten

da lan gutxien edukitzen dudan bolada. 

Soinua instrumentu konplikatua dela

esango zenuke?

Lanerako ez nuke esango. Hasieran, or-

dea, beldur pixka bat ematen zidan, bai-

na orain, hiru edo lau aldiz askatu behar

bada ez zait inporta, ez zait batere kos-

tatzen. Nahiago dut ondo konpontzea, erdizka itzul-

tzea baino; lasaiago geratzen naiz. 

Esperientziak erakutsi dizu hori?

Bai. Hasieran, soinu batek zer zuen identifikatzen ez ba-

nuen, lorik ere ez nuen egiten. Gauean pentsatu eta

pentsatu, orduan etortzen zitzaidan ideiaren bat. Goi-

zean lanean hasi, eta orduan egiaztatzen nuen ea zuzen

ari nintzen. 

Jabearentzat askotan instrumentu kuttuna izaten da.

Ondo konpontzeko presioa edo sumatzen duzu?

Guztiak behar bezala konpontzen saiatzen naiz, ahal

dela. Bestela, berriro ere bueltan etorriko da jabe bera.

Eta hori ez nuke nahi. 

Badakizu zenbat soinu konpondu dituzun dagoene-

ko?

Soinu bakoitzak bere numerazioa izaten du eta ordena-

gailuan fitxa bat egiten diet. 4.000 soinu baino gehiago

konpondu ditut orain arte. Kontua da, agian, soinu bera

behin baino gehiagotan ekartzen didatela konpontze-

ko. 

Gogoko duzu egiten duzuna?

Bai, berriro jaioko banintz pentsatzen

dut soinu konpontzaile izango nintzate-

keela. Momentuz, erretiroa hartu arte

honetan jarraitu nahi dut.

Soinua jotzen ere ibilitakoa zara.

Urte mordo batean aritu izan naiz, baina

utzita nago orain. Inguruko plaza gehie-

netan soinua jotakoa naiz anaiarekin ba-

tera. Azken urteetan, alaba ere batu zi-

tzaigun. Tailerrean, ordea, lan asko edukitzen dut eta

bietako bat aukeratu beharra ikusi nuen eta konpon-

tzen jarraitzea erabaki nuen.  

«Berriro jaioko
banintz, 
pentsatzen dut, 
konpontzailea
izango 
nintzatekeela»
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Oraingoan, nora joango gara? 

Europako hiriburu batera joateko gogoa dut, baina

zerbait berezia egin nahiko nuke.  

Utzi unetxo bat pentsatzeko…

Ea zer bururatzen zaizun!

Zer iruditzen Londres eta inguruko hiriren bat?

Londresetik nora joan gintezke ba?

Aukera ezberdinak daude, trenean mugitzea oso

erosoa da eta ondo komunikatuta dauden herri asko

daude inguruan. Ingalaterra hegoaldeko kostaldean

Brighton herria dago; udaberritik udazkenera bitar-

te Ingalaterra barrualdeko jendez betetzen da, de-

nak deskonexio eta itsasoaren bila joaten dira. Giro

handiko herria da.

Bai, egia da, zer edo zer entzun izan dut...

Seguru ikusi izan duzula Brighton-eko egurrezko

kaia eta bere noria. Londresen lau gau pasa eta gero

beste hiru Brighton-en eman ditzakegu, seguru gus-

tatzen zaizula. Gainera, eguraldi onarekin hondar-

tzara ere joan gintezke. 

Gustuko dut bai. Eta beste aukeraren bat ere buru-

ratzen al zaizu?

Bai, umeekin joaten bazara Legoland parkera joan

gaitezke, oso ondo dago eta etxeko txikiei izugarri

gustatuko zaie, benetan merezi duela hara joateak.

Nola iritsi gaitezke Legoland-era?

Guk Windsor-era joatea gomendatzen dugu, oso hiri

polita da eta bertako gazteluak fama eman dio:

WIndsor-eko gaztelua. Bertatik 10 minutura Lego-

land parkea dago, egun bat edo bi pasatzeko apropo-

sa da. Windsor ere Londresetik gertu dago, trenean

ordu eta laurden batean bertan egon gintezke.

Primeran, eta Londresen zer egin dezakegu?

Londresen ibiltzea eta bere auzoetatik galtzea da

onena. Candem-eko ingurua izugarri polita da, bere

merkatuarekin. Bertan dagoen bizitza eta jendea

ezagutzea esperientzia izugarria da. Bertatik Soho-

ra eta Covent Garden-eko auzoetara joan gintezke.

Nothing Hill-eko auzoa ezin dugu ahaztu, ezta

Hyde Park-eko parkea ere. Hyde Park-en bertan

zerbait jan dezakegu, lasai egoteko oso toki apro-

posa da.

Ezin dira monumentu esanguratsuenak ahaztu; esa-

terako, Big Ben, Westminster Abbey, London Eye... 

Ikaragarrizko aukera desberdinak eskaintzen ditu

Londresek eta bere inguruak. Animatu!

Londres 
eta inguruak 
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Jon Miranda

T olosaldeko mugimendu feminista askota-

rikoa da eta azkeneko urteetan ugaritu

egin dira herriz herri emakume talde, ko-

lektibo eta asanblada feministak. «Amal-

gama» aberatsa da eta elkarrekin komunitate feminis-

ta konprometitua osatzen dute. Maddi Sarasola Eiz-

mendi anoetarrak «lur komun» gisa definitu du

feminismoa: «Mugimendua esaterakoan kosta egiten

zaigu zer den irudikatzea, nahi gabe oso egitura klasi-

koetara jotzen dugu, pentsatzen dugu zerbait egitura-

tu, antolatu eta hierarkizatua dela. Eta ez da horrela».

Mugimenduak berarekin dakar etengabeko aldake-

ta eta Sarasolaren hitzetan, horrek eztabaida gehiago

sortzea, inklusibitatea lantzea eta enpatia presente

edukitzea dakar. Bat dator Pilar Garaialde Salsamendi

alegiarra: «Feminismoa dinamikoa da, etengabe egu-

neratzen eta berrantolatzen doa, horrek dakarren

konplexutasun guztiarekin». Gakoa antolakuntzan

dagoela uste dute feministek, eta horregatik aukeratu

dute aurtengo martxoaren 8rako ondorengo leloa:

Antolatu indarrak, batu borroka feministara. 

Eider Olazar Elduaien gazteluarrarentzat azkeneko

Tolosaldeko Mugimendu Feministak ‘Josi ta Josi’ festa feminista ospa-
tuko du bihar Anoetan; azken urteotan herriz herri ugaldu diren talde
eta kolektibo feministek elkar ezagutu, espazio politikoak konpartitu
eta aurrera begirako agendak bateratzeko aukera izango dute.
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UTOANTOLATUZ

bi urtean «ikaragarri» zabaldu da mugimendu femi-

nista eskualdean. «Orain arte modu batean antolatu

gara, baina hemendik aurrera nolako antolakuntza

behar dugun hausnartu behar dugu elkarrekin». Ho-

rretarako aukera bat, bihar, martxoaren 7an izango da

Anoetan. Tolosaldeko festa feminista egingo da ber-

tako plazan 17:00etatik aurrera Josi ta Josi lelopean.

Aurreko bi urteetan greba feministak antolatu izan

ditu Euskal Herriko mugimendu feministak arrakasta

handiz. «Greba tresna bat da eta ez helburua. Aurten

ez antolatzeak ez du esan nahi, inondik inora, ahuldu-

ta gaudenik edo indarra galdu dugunik. Borrokarako

prest gaude eta kaleak hartuko ditugu», dio Olaza-

rrek. Martxoaren 8a edota Azaroaren 25a bezalako

ekimenak antolatzeko koordinazio puntualetik hara-

go, feminismoaren indarra egituratzeko beharrari

erantzun nahi diote, bai Euskal Herrian, baita Tolosal-

dean ere. Hasiera bat izango da biharko eguna, es-

kualdeko emakumeek elkar ezagutu dezaten eta sa-

retzea abiatu dadin.

Mila Canseco Nieto tolosarrak ilusioz begiratzen dio

gaur egungo mugimendu feministari. Emakume pen-

tsiodunen Oneka kolektiboko kidea da, mugimendua-

ren transbertsalitatearen adibide gisa, gazteekin ba-

tera ari da borrokan. Eskualdeko talde eta asanblada

feministekin batera, jatorri ezberdineko emakumeak

biltzen dituzten elkarteek edo pentsiodunen taldeek

ere bat egin dutelako biharko festaren antolakuntzan.

«Feminismoa ura bezalakoa da, toki guztietara iristen

da eta bazter guztiak bustitzen ditu», nabarmendu du

Ana Merino Iriarte tolosarrak. «Borroka ezberdinak lo-

tzeko bertutea du feminismoak, emakumeon eskubi-

deen alde egiteak, langile, gazte, pentsionista eta

emakume arrazializatuen eskubideen alde egitea

esan nahi du. Bizitza horiek ikusarazteko borroka ere

bada gurea».
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Jendarte eredu hau bizi-

gaitza dela uste dute feminis-

tek eta hortik dator azken ur-

teetan bizitzak erdigunean

jarri eta zaintzarekin dagoen

gatazka azaleratzeko ahale-

gina. «Mugimendu feministak

egindako lanketa hori errefe-

rente izan da beste hainbat eragile eta borrokentzat.

Ikusi besterik ez dago urtarrilaren 30eko greba oro-

korra. Ez zen lan produktiboa bakarrik geldiarazi, gi-

zartean ikusiezina eta azpi baloratuta dagoen lan

erreproduktiboan ere jarri genuen argia», esan du

Olazarrek.

Feminismoaren aurkako erreakzioari planto

Kapitalismo basatiari, xenofobiari eta arrazakeriari

aurre egiteko indarrak antolatzeko deia egin du mugi-

mendu feministak. Garaialderen esanetan, jendeak

uste duena baino eragin handiagoa du feminismoak

jendartean: «Lur azpia mugitzen ari zaiela sentitzen

dutenak geroz eta gehiago dira, ez dira bakarrik Vox

edo PPkoak. Horregatik daude hain urduri eta horre-

gatik hainbeste eraso azkenaldian. Begirada morea

zabalduta dago eta geroz eta intzidentzia politiko

handiagoa dugu». Mahaiaren bueltan bildutako femi-

nista guztiak bat datoz ultraeskui-

na eta faxismoa areagotzen ari di-

rela esaterakoan eta horregatik

uste dute, borroka feministak «de-

rrigor» izan behar duela eskubide

sozial eta politikoen aldeko borro-

ka. «Eskuin mutur zaharkitu, miso-

gino eta homofoboari aurre egiten

dion feminismo antifaxista defen-

datuko dugu», dio Olazarrek. 

Aurpegi zuriketarekin amaitzea

ere eskatzen dute eskualdeko fe-

ministek. «Egunotan erakundeeta-

ko eta alderdi politikoetako ordez-

kariak azalduko dira adierazpenak

egiten, baina gauza bat teoria da

«Eskuin mutur 
zaharkitu, misogino

eta homofoboari
aurre egiten dion 

feminismo 
antifaxista da gurea» 

Eider
Olazar

«Feminismoa ura 
bezalakoa da, toki
guztietara iristen da
eta bazter guztiak
bustitzen ditu» 

Ana
Merino
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dadean, zaintza kate globalak, in-

formazio eta lan ibilbideak, harrera

lekuak…

4. ESTEREOTIPOEI, AU-

RREIRITZIEI ETA BAZTERKE-

RIARI BURUZKO LANKETA

GENEROAREN ETA KULTURA

ANIZTASUNAREN IKUSPEGI-

TIK: jatorrizko eta helmugako kul-

tura, mitoak eta aurreiritziak, arra-

zakeria, jatorri desberdinetako

emakumeek euskal gizartean par-

te hartzea.

Maria Perezek –asmatutako ize-

na da anonimatua gorde nahi bai-

tu– Iruran sortu berria den taldean

parte hartzen du: «Urtebete ingu-

ru daramat hemen eta askotan

gainerako emakumeen harremana

egitea kosta egiten zait. Udaletik

gutun bat iritsi zitzaidan gosari ba-

terako gonbita eginez eta gertura-

tu egin nintzen. Bilera horretan,

aurrez ezagutzen ez nituen eta he-

rrian bertan eskaintzen dituzten

baliabide batzuen berri izan nuen,

eta gainera, emakume errumaniar

bat ezagutu nuen. Ordutik elkartu

izan gara kafea hartzeko edota te-

lefonoz hitz egiteko. Ekimen inte-

resgarria iruditzen zait, oso polita,

eta ahal dudanetan behintzat ber-

taratzeko asmoa dut».

Maddi Sarasola anoetarrak la-

burbildu du talde hauen dinamika:

«Ahalduntzeko espazio bat dira

talde hauek, beraiek ere saretzeko

aukera bat izaten baitute bertan.

Guk jasaten ez ditugun beste za-

palkuntza batzuk jasaten dituzte

emakume migranteek eta haiek

eurentzako espazio propio bat

edukitzea garrantzitsua da». 

Martxoaren 7ko ekitaldiaz hitz egiteko TOLOSALDEKO ATARIArekin bildu

diren mugimendu feministako kide guztiak zuriak dira. «Esangura-

tsua da», aipatu du Maite Aranalde Ijurko ibartarrak, eta aurrera begirako

erronken artean, egunerokotasunean parte hartzen ez duten horiengana

zabaldu beharraz hitz egin du, «lehen sektorean aritzen diren emakumeen-

gana, adibidez, edota jatorri ezberdina dutenengana».

Iazko azaroan Durangon egin ziren Euskal Herriko V. Jardunaldi Feminis-

tetan dekolonialitateari buruzko mahai nagusian gertatutakoak arrastoa

utzi du. «Zaplazteko ederra jaso genuen», aitortu du Maite Aranaldek.

Oholtza gainetik emakume zuriekiko konplazientea ez den diskurtso anti-

koloniala ozen entzun ahal izan zen eta horrek «azkura» eragin zuen mugi-

mendu feministan. «Eztabaida interesgarria dago eta barrura begiratu be-

har dugu. Hausnartu behar dugu nolako harremanak sortzen ari garen, ho-

rizontalak edo bertikalak ote diren, nola harremantzen garen eta lidergoa

zeinek daraman», dio Eider Olazarrek. 

Tolosaldean mugimendu feminista askotarikoa da eta biharko ekitaldia

antolatzeko garaian jatorri diferenteko emakumeak biltzen dituzten kolek-

tiboek hartu dute parte, hala nola, Divinas, Ana Yurd, Zutani edota Ereitenek. 

Horrekin batera, Tolosaldea Garatzeneko Migrazio sailetik bideratzen

duten Guretzako proiektuari esker, jatorri ezberdinetako emakume talde-

ak sortu dituzte Anoetan, Villabonan, Iruran eta Zizurkilen. Ana Telleria Mi-

grazio teknikariak azaldu du zein helburu bete nahi dituzte talde hauekin: 

1. AHALDUNTZE PERTSONALA: autoestimua, trebetasun sozialak,

entzute aktiboa, komunikazioa, beharrak eta eskubideak aitortzea, lanera-

ko prestakuntzarako informazioa…

2. TALDE AHALDUNTZEA: sareak, aliantzak eta elkarri laguntzea,

ekintzetan parte hartzea, indarkeriari aurre egiteko estrategiak, lana gene-

roka banatzea, botere-harremanak…

3. MIGRAZIO ESPERIENTZIETATIK ERATORRITAKO PROZESU

PSIKOSOZIALEN ILDO ESTRATEGIKOA: esperientzia pertsonala, mi-

gratzeko arrazoiak, familia deserrotzea, amatasuna urrunetik edota bakar-
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eta bestea praktika. Esaten duten horrekin zerikusirik

ez du egunerokotasunean daramaten politikak. Bizi-

tzak erdigunean jartzeaz ari bagara, gaur egun egiten

diren politikak aldatu egin behar dira, bestela bizi-

gaitza da mundu hau emakumeontzat». 

Saretzea antolakuntzatik hasita

Bihar Anoetan ospatuko den Tolosaldeko festa, es-

kualdeko feminista guztiek an-

tolatu dute elkarrekin eta elkar-

lanean. Baina aldi berean, es-

kualdeko emakume guztientzat

topagune izan nahi du hitzor-

duak. Beste eredu bat gorpuz-

tuko da bihar, «gorputzen mer-

kantilizazioa eta binarismoa bo-

rrokatzen duena, kapazitismoa

jo puntuan jartzen duena, nor-

beraren gorputzerako eskubi-

dea, ugalketa eskubideak eta

aniztasuna eta askatasuna de-

fendatzen dituena»

Saretzeko abiapuntua izango

da, baina ez bakarra, hilabeteak

daramatzatelako feministek To-

losaldeko Emakume Etxearekin

lotuta lanean. «Energia eta den-

bora asko kendu digun kontua

izan da baina guretzat apustu ga-

rrantzitsua da», aitortu du Olaza-

rrek. Prozesu guztian egon dira

presente feministak, «gu gabe ez

litzateke proiektua aurrera atera-

ko». Emakumeen Etxeak sortu di-

ren herri eta eskualdeetan ikusi

izan da gauza askorako balio izan dutela, baita alian-

tzak sortzeko eta tokian tokiko mugimendu feminista

indartzeko ere. Hemen ere horrela izatea espero dute. 

Cansecok ere desio du Tolosaldeko Emakumeen

Etxea lehenbailehen martxan jartzea, behar guztiak

aseko ez dituela badakien arren, «isilduta» dauden

emakume guztiengana iristeko tresna izan daitekeela

uste du: «Beldurrez dauden horientzako esperantza-

Pilar 
Garaialde

«Lur azpia mugitzen
ari zaiela sentitzen
dutenak geroz eta

gehiago dira, ez  
bakarrik Vox 
edo PPkoak» 

«Beldurrez dauden
horientzako esperan-
tzarako leiho bat izan
daiteke Tolosaldeko
Emakumeen Exea»

Mila
Canseco
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rako leiho bat izan daiteke, gure adinekoei, bere ga-

raian, ate guztiak ixten baitzitzaizkigun».

Bukatzeko, Merinok mezu positiboa bidali nahi izan

du biharko festari begira eta autozaintzarako deia lu-

zatu du: «Feminista izatea, modu batean zama da.

Lan handia suposatzen du uneoro zapaltzen gaituen

errealitateari erantzuteak. Baina bidea ere ilusionaga-

rria da eta nik plazera erreibindikatu nahi dut. Nire

igualekin disfrutatzeko aukera eman nahi diot nire bu-

ruari». 

Bihar izango da lehen okasioa Anoetan. Ibarraldeko

emakumeek, Berastegi, Elduain, Berrobi, Gaztelu, Le-

aburu eta Belauntzatik datozenek hitzordua egin

dute Ibarrako plazan 16:00etan. Alegialdekoak eta

Tolosakoak 16:30ean bilduko dira Trianguloan eta

ordu berean egin dute hitzordua Aiztondokoek Zizur-

kilgo Joxe Arregi plazan. Martxa moreetan egingo

dute Anoetara bitarteko bidea eta 17:00etan hasiko

da festa feminista. Arratsaldeko ekitaldien ondoren,

afaria izango da frontoian eta biharko ekimena anto-

latu duten feministek Anoetako Udalak laguntzeko

agertu duen prestutasuna eskertu dute. 

JOSI TA JOSI
MATXOAK 7, LARUNBATA 
· 16:00 - 16:30. Martxa moreen irteerak Anoetara.

- Alegialdekoak, Ibarraldekoak eta Tolosakoak Triangulotik.
- Aiztondokoak Zizurkilgo Joxe Arregi plazatik.

· 17:00. Tolosaldeko festa feminista Anoetako plazan:
- Batumorearen harrera
- Kafea, tea eta gozoak
- Adierazpena
- Irrintzia
- Sorginen kantua

· 17:30. Argazki morea eta ondoren jolas dinamikoak.
· 19:00. Batupoteoa plazan.
· 21:00. Afaria frontoian (Zahagi ardoa, sagardoa, ura, edalontziak eta
mahaiak bertan izango dira. Janaria norberaren esku).

MARTXOAK 8, IGANDEA. 12:00. 
Tolosako Triangulotik, Josi ta josi, Tolosaldea feminista! eskauldeko manifestazioa.
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Eroso eta lasai egoteko gune seguru

bat sortu dute emakumeentzat: Iru-

rako emakume taldea. Hastapena,

azaroaren 25aren bueltan indarkeria

matxisten inguruan hitz egiteko an-

tolatutako mahai inguruan du talde-

ak. Aziza Chakir Oujaa, Maialen Azkue, Mari Karmen

Iradi eta Naroa Lasak hitz egin zuten, norberak bere

esperientziatik. Guztiak dira Irurako emakumeak. No-

elia Lataburu Berdintasun zinegotziak aipatu du eki-

taldi hori «inflexio» puntua izan zela: «Oso jendetsua

izan zen eta giro berezia sortu zen. Ondorengo sola-

saldian argi geratu zen segida behar zuela kontu ho-

nek, ezin zuela mahai inguru horretan geratu. Udaletik

poztu ginen emakumeen aldetik grina bazegoela eta

ekimena bertako emakumeek hartua zutela ikusita».

Dinamikaren hasieran daudela aipatu du emakume

taldeko Eider Goenagak. Aurrera begirako ekimenak

antolatzerakoan taldea herriko emakumeentzat erre-

ferentzia izatea lortu nahi lukete, «andreak ahaldun-

duko dituen espazio bat, autogestionatua, guk herri-

tik bertatik gure neurrira gauzak antolatu ditzagun».

Taldea dinamizatzeko sortu duten WhatsApp taldean

50 emakume baino gehiago daude. Belaunaldi ezber-

dinekoak dira, gainera. Myriam Aizpu-

rua gazteak emakume taldeko kidea

da: «Positiboa da eta interesgarria es-

perientzia ezberdinak dituzten ema-

kumeen ikuspegiak biltzea taldean».

Elkarrekin topatzeko guneak beha-

rrezkoak dituen herri batean, horrela-

ko espazioak ahalbidetzea garrantzi-

tsua iruditzen zaio Aizpuruari. 

Aintzane Agirre Irurako ludoteka

eta gaztelekuko hezitzaileak ere

«emakumeak elkarrekin harreman-

tzeko gune baten beharra» azpima-

rratu du. Agirre ariko da emakume tal-

dearekin harremanetan eta udalak

kontratatutako enpresa baten aholku-

laritza jasoko du, berdintasun alorrean

formazioa jasotzeko. Lataburu zinego-

tziak azpimarratu duenez, udal gober-

nuarentzat ardatzetako bat da pareki-

detasuna eta ahalegina egin nahi dute

alor honetan: «Beste herrietako espe-

rientziak ezagutu eta baliabideak ere

jarri ditugu gai hau herrian lantzeko.

Aurreko aurrekontuan sail honi bidera-

tutako kopurua hirukoiztu dugu». 

SORTZEN AZKENA
IRURAKOA

«Interesgarria
da esperientzia
ezberdinak 
dituzten 
emakumeen
ikuspegiak 
taldean biltzea»
MYRIAM AIZPURUA
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Geriza taldea: 
antolakunde berria

J. M.

Emakumeen bizi baldintzak apurka-apurka ho-
betzea helburu duen antolakunde berri bat
sortu da Tolosaldean: Geriza. «Guztiok bizi ka-

litate bera izan dezagun, etxeko lanak kolektibizatze-
ko eta sozializatzeko, indarkeria matxistaren aurrean
presio soziala antolatzeko eta erasotzaileekin amai-
tzeko bitartekoak sortzeko», egikarituko dute antola-
kuntza berria, emakume langileen interesak eta beha-
rrak erdigunean jarriz. 
Geriza Tolosaldeko Emakume Langileon Defentsa

Taldeko kideen iritziz, egunerokotasunean jasaten di-
tuzten eraso eta zapalkuntzei erantzutea dagokie
emakumeei. Izan ere, emakumea subjektu «zapaldu
eta menderatu» izaten jarraitzen du Geriza taldearen
ustez: «Langile izate hutsagatik bizi ahal izateko sol-
datarekiko erabateko dependentzia dugu, dirurik
gabe ezinezkoa baitugu bizirautea. Beraz, geure bu-
ruaren gainean erabaki ahal izateko gaitasun ekono-
mikorik gabe geratzen gara, hala nola, ezin izango
dugu guk nahi dugunean guraso izan, baldintza txa-
rreko lanak onartzera derrigortuta sentituko gara,
exeko lan guztiak egiteaz gain lanpostura joan behar-
ko dugu...».
Emakume langileak oraindik eta subjektu mendera-

tuago eta ahulduago izatera kondenatzen dituena,
ideologia matxista dela diote Geriza taldeko kideek:
«Emakume izateagatik inposatuak zaizkigun rolak,
gure gorputzarekiko sexualizazio neurrigabea, beste-
en etxeak garbitzeagatik miseria bat kobratu beharra,
familiaren zaintza eta sostengu emozional guztia
gure kargu jaistea...».
Tolosaldeko zenbait emakume antolakuntza eredu

horren beharra sumatuta hasi ziren biltzen. Tolosalde-
ko emakume langiloen defentsa taldeak, egoera
«zaurgarrienean» kokatzen denaren babesa izan nahi
du, «zapalduon geriza bermatzeko antolakuntza, ale-
gia». Bide luzea izango dela aurreikusi dute, «gazi-go-
zoz betea». Errealitate «gordin» horrekin amaitzeko
aukera bakarra, ordea, emakumeek egunerokotasu-
nean jasaten dituzten zapalkuntzak elkarrekin gaindi-
tzea da, «borroka eraginkorraren bidez». 
Igandean, martxoak 8, bi hitzordu antolatu ditu Ge-

rizak: 17:00etan hitzaldia Tolosako kultur etxean, eta
19:00etan elkarretaratzea Trianguloan.

Goenagak eskertu egin du udalak taldearekiko

agertu duen konpromisoa eta besteak beste Aste

Morea (*ikusi egitaraua 24-26 orrietan) antolatze-

ko eman duen babesa. Hala ere, iniziatiba herriko

emakumeei dagokiela argi utzi nahi izan du. Mar-

txoaren 8aren bueltakoak antolatzen eman dituz-

te azken asteak eta egitarau oparoa prestatu

dute. «Orain pultsu honi eutsi nahi genioke, ten-

tsioa mantentzeko zenbaterainoko giharra dugun

ikusi nahi genuke; gure taldea ez da anbiziotsua

eta seguru aski ezingo diogu urte guztian oraingo

lan dinamikari eutsi, baina behintzat sortu dugun

espazio hau ez dezagun desegiten utzi». 

Ezkerretik eskuinera Noelia
Lataburu, Alazne Agirre

eta Myriam Aizpurua. J. M.
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GOGO ETA GORPUTZAK

19

Ez nengoen  
prest

A laz, ez nengoen prest. Zuk pasatako bibliografia zabal eta eder horretan, li-

buru ugaritan kapituluak saltatzen nituen nik. Zesarea. Hori ez doa nirekin,

orriak aurrera. Formula bidezko edoskitzea. Hori ere ez dut nahi, orriak au-

rrera. Eskerrak! Nire itxaropen eta beharren arabera izan da dena eta bete-bete senti-

tzen naiz. Baina orain jabetu naiz zure mezuak ez nituela ulertzen edo ez nituela uler-

tu nahi. 

Lagun baten hitzak dira, baina ezagun eta kontsultatik pasatako emakume nahiz

gizonezko ugariren hitzak izan daitezke. Erditzea eta bere ondorena asko idealizatu

ohi den gaia da. Batzuetan, pelikulek edo medioek. Besteetan, guk geuk. Espektatiba

edo itxaropen errealistak. Askotan errepikatzen ditut bi hitz horiek. Denok ditugu au-

kera berdinak erditze zoragarri bat izan edo erditze gogor bat bizitzeko. Norbere be-

har eta itxaropenen arabera biziko dugu hori gainera.

Izan ditut inguruan basakeriak jasandako familiak, baina beraien ustez esku onenetan zeuden eta haiengan de-

legatu zituzten erabakiak. Nor naiz ni orduan existitzen ez den zauria sortu eta irekitzeko? Alderantzizko kasu

ugari ere bai. Prestakuntza integralak, hizketaldi luzeak eta non erditu erabakitzeko hausnarketa ugari. Azkenean

zesarea. Egin dugun guztia alferrikakoa izan da. Edo ez.

Erditzea ordu batzuetatik egun batzuetara luza daiteke. Bada garrantzirik ematen ez dionik. Neurozientziak

argi azaltzen du ordea. Bizipena bera nola bizi izan dugunaz gain, ondoren datorren etapa luze eta lantsu baten

abiapuntua da erditzea. Erditzetik indartsu irten den familiak modu batera biziko ditu lehen orduak, lehen asteak,

lehen hilabeteak. Erditze gogorra bizitu duenak berriz beste batera. Indartsua ez izatea. Bultzatzen ez jakitea. Is-

torioaren oroitzapen nekeza izan eta txikiaren lehen orduak nahaspila batean bizi izanaren karga.

Erditu berri zen emakume baten testigantza dut buru eta bihotzean: Alazne, nik ez nuen hartu ere egin, ez nuen

nire semea hartu nahi, emaiozue aitari erregutu nuen. Bizi berri zuen hura amaitzea soilik nahi zuen emakume in-

dartsu hark. Hortik aurrera zer? Denbora, espazioa, entzuten jakin, hor egon. Gogorra izanagatik, zoragarria da

emakume horrek hori kontatzeko askatasuna izatea. Zer espero zen berari buruz, bere biziko momentu garrantzi-

tsu eta hunkigarriena bizitzea? Ez zen hala izan ordea eta hor abiatu zen erreparazioa.

Erreparazioa amarentzat, erreparazioa haurrarentzat. Bere amarekin egon ez zen kumea aitaren beso goxoetan

babestu zen. Lehen segundo eta minutuetan bizi ez zuten goxotasuna, ondorengo ordu eta urteetan erreparatu

izanaren lasaitasuna. Politikoki zuzena ez izateko askatasuna. Hori ere falta baita. Askatasuna, bakoitzak behar

duena bere moduan hitz egin eta kontatzeko. Askatasuna, gauzak desio ez bezala bizi izanaren mina sentitzeko.

Askatasuna, prest sentitzean emozio eta sentsazio horiei hitzak jarri eta profesionalen laguntzaz lantzeko.

Urteek aurrera egin arren, informazio asko eduki arren, badirudi badagoela eta kalean halako termometro bat:

eder eta seguru bere erditu berriarekin kalean gora eta behera paseatzen den emakumea punta batean, zauriak

eta edoskitzeko arazoak medio hilabete ohean daraman emakume ausart baina itzalia bestaldean.

ALAZNE APALANTZA
FISIOTERAPEUTA

N
A
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A
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P ena da Martxoaren 8aren atarian gaudela

eta, horrelako gauzak idaztea. Badakit kon-

tzientziatze lana egin behar dela, eta ber-

dintasunaren izaera egunerokotasunera

eraman behar dela. Badago oraindik ere lana. Guztiok

dakiguna da duintasun berbera dugula gizonezkoak

eta emakumezkoak. Eta emakumeak ez daukala zertan izan gizonezkoaren

menpeko. Hala ere badago etxeko lana, gizarte lana eta norbanakoaren lana.

Orain arte irabazi den guztia borrokaz irabazi da. Gizonoi kostatzen zaigu

hau ulertzea. Gizonezkoak ez baitu onez ulertzen emakumearen eskubide

berdintasuna. Gizonezkoari asko kostatzen zaio bere boterea galtzea. Bada-

kit asko aurreratu dugula. Baina ondo izateko, emakumeak pozik bizi behar

du eta beldurrik gabe bere emakumetasuna. Teorian denok gaude berdinta-

sunaren alde, baina praktikan egiten dena bestea da. 

Nik borroka hitza ez dut gustuko, baina gure kontzientziak eta jokaerak es-

natu eta aldatu behar ditugu: soldatetan, etxeko martxan, pentsioetan, ardu-

razko karguetan…  

Denok daukagu guztion beharra. Gizonezkoak ez du bere duintasuna baka-

rrik lortuko. Ezta emakumeak ere. Beharrezkoa dugu gizon zein emakume,

duintasun berean elkarri esku emanda, berdintasun erreala eta egiazkoa lor-

tzeko aukera urratzea eta egiaztatzea. Gaur eta beti atera ditzagun geure in-

darrik onenak emakumeen alde. Eta honela, gizakiaren alde gaude!

Emakumearen
duintasuna 

Gaur eta beti
atera ditzagun
geure indarrik
onenak 
emakumeen
alde

JOXE AGUSTIN
ARRIETA

ERRETIRODUNA
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H amabost urte nituela

jaitsi zitzaidan lehe-

nengo aldiz hilekoa.

Etxean nengoen, eta, kuleroak

zikin nituela jabetu nintzenean,

amari deitu nion. Beldurra, ur-

duritasuna eta egonezina sen-

titu nuen. Neska izateari utzi

eta emakumeen mundura sartu

nintzela esan zidan amak eta

jarraian konpresak atera zizki-

dan. «Hori jarri behar al dut hi-

lero?» eta, «Kirola egin behar dudanean, nola molda-

tuko naiz?». 

Logelako aulkian eseri nintzen, hamaika galderari

erantzuna bilatzeko asmoarekin, baina, poztu ordez,

tristurak jan ninduen. Kezkatzen ere hasia nintzen hi-

lekoaren inguruan barra-barra zebiltzan usteak egia

borobilak izango ote ziren beldurrez: umore 

aldaketak, sabeleko mina, ezin dela ilea moztu, ezta

dutxatu ere… Baina ama eta aita alboan eseri, eta nire

kezka guztiak argitzen saiatu ziren: hilekoarekin kiro-

la egin zitekeela edota igerilekura ere joan nintekeela

azaldu zidaten orduan. 

Garai hartan ez zen ohikoa gai honen inguruan hitz

egitea; lotsa ematen zigun. Lagunen artean soilik hitz

egiten genuen gai honi buruz, eta haietako elkarriz-

keta batean tanpoiak zer ziren deskubritu nuen. Eske-

rrak! A zer asmakizuna! Hondartzara edo igerilekura,

bizikletan edo mendian ibil gintezkeen, eroso, eta gal-

tzak zikintzeko beldurrik gabe. 

Zoritxarrez, oraindik lehen aipatutako uste ustel

asko dabiltza dantzan munduko beste herrialde ba-

tzuetan, esate baterako, Nepaleko emakumeek hilero-

koa izaten duten bakoitzean, herrialdearen kanpoan

dauden txaboletan sartzen dituzte aste batez, gainon-

tzeko jendearekiko kontaktua ekiditeko. Kasu batzue-

tan txabolak suntsituak izaten dira, eta, ondorioz, ba-

soan uzten dituzte. Afganistanen, berriz, hileroko egu-

netan dutxatzea edo garbitzea debekatuta dute,

gaixotasunak pairatzearen beldur direlako. Beraz, kul-

tura horietako herrialdeetan, oraindik, hilekoaren mi-

toak gure gizartean baino mila kilo gehiago pisatzen

du, eta emakumearen irudia erabat gutxiesten dute.

Zer lasaitua bizi naizen tokian hilekoaz hitz egin dai-

tekeelako, ingurua askea delako, dauzkagun baliabi-

deak erosoak direlako! Horregatik guztiagatik, hile-

koa izatea ez da ez oztopo, ezta muga ere, nahi dugun

hori bizitzeko eta burutzeko. Are gehiago, aholkutxo

bat emango dut: kirola edo jarduera fisikoa egiteak

mina arindu eta emozionalki orekatzen laguntzen du.

Eta, emakume guztiok hilekoa ez dugunez berdin bi-

zitzen, hileko egunetan min handia jasaten duzuenok,

eutsi goiari! 

AINHOA 
ARTOLAZABAL 
IRAKASLEA

Hilekoa daukat, 
eta zer?

Afganistanen, berriz, hileroko egunetan dutxatzea edo 
garbitzea debekatuta dute, gaixotasunak 

pairatzearen beldur direlako
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Beñat Iraola 
BEGI
Askotan ohikoa da benetan garrantzia duten elementuez ez ohartzea. 
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Hauspo 
artean
Esti Markez
Mikel Markezen azken 
lanarekin oholtzaz 
oholtza dabil musikaria.
Martxoaren 7ko Asteasu
eta Larraulgo trikitixa
egunaz ere aritu gara.

Amalurra
Brumadinho 
Martin Mantxo Ekologis-
tak Martxan-eko kidea
Brasilen izan da, Bruma-
dinhoko presaren honda-
mendiaren aurkako
martxan parte hartzeko.

Letren errepublika
Amets Arzallusi elkarrizketa 
ATARIA IRRATIko literatura saioan, Miñan liburua izan
dugu hizpide. Ama Alu Lur liburuaz ere aritu gara, Kon-
talari2 taldearen ipuin gomendioa izan dugu, Karlos Li-
nazasororen poesia eta Juanjo Alustizaren gomendioa. 

ASTEA IRRATIAN 

Saio guztiak hemen eta 
ataria.eus/irratia-n entzungai

IRRATI PROGRAMAZIOA

OSTIRALA
PASAHITZA 

09:00. Eguraldiaren iragarpena Iker 
Ibarluzearen eskutik, agenda, solasaldi

politikoa, Galtzaundi euskara elkartearen
Hitzez Hitz atala eta Amalurra. 

ENTZUTEKO JAIOAK

12:00. Musika tartea.
ZEBRABIDEA

16:00. Arrosa sareko magazina.
18:00. Goizeko saioen onena.

KANTAZGORA

20:00. Musikarien proposamenak.
MINGAINA TXULORA

21:00. Erotikari buruzko saioa 
Jon Imanol Etxabe sexologoarekin.

LARUNBATA
TRIKITIA 

10:00. Trikiti musika.
MESTIBULL

12:00.Munduko musika DJ Bullekin.
GURE TXOKOTIK

16:00. Elkarrizketen tartea.
ENTZUTEKO JAIOAK

18:00. Musika tartea.
MAILU TA AKUILU 

21:00. Musika saioa.

IGANDEA
10:00. Goizeko saioen onena.

HARI NAIZELA

14:00. Bertsolaritzari buruzko saioa,
Imanol Artola Felix-ekin.

ENTZUTEKO JAIOAK

16:00. Musika tartea.
KANTAZGORA

18:00. Musikarien proposamenak.
ENTZUTEKO JAIOAK

20:00. Musika tartea.

ASTELEHENA
PASAHITZA 

09:00. Eguneko berriak, agenda, 
Postalak bidaiarien tartea, Patxadaz 

eginiko elkarrizketak.
ENTZUTEKO JAIOAK

12:00. Musika tartea.
ZEBRABIDEA

16:00. Arrosa sareko magazina.
18:00. Goizeko saioen onena.

MAILU TA AKUILU

20:00. Musika saioa.
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OSTIRALA
MARTXOAK 6

ADUNA
M8 

16:00-19:30. Emakumeak lehen
planoan jartzen has gaitezen
liburutegian photocall-a. 
19:30. Txantxanen bertso-me-
rienda adin guztietako emakume-
entzat.

ALBIZTUR
M8 

21:00. Afaria ostatuan.

ALEGIA
M8 

22:00. AMAK taldearen kontzer-
tua, Elizpe zinean. *Kristina Sola-
nori elkarrizketa 27. orrian.

AMASA-VILLABONA
M8 

20:30. Evaren alaba antzezlana,
elizatik abiatuta.
KONTZERTUA

22:30. Keu Agirretxea eta Eneritz
Furyak, Aljibean.

ANOETA
M8 

18:30. Zauria(k). Eromena, gorpu-
tza eta feminismoak dokumenta-
laren proiekzioa, Mikelasagastin. 

BERASTEGI
M8

18:00. Euskara eta emakumeak,
genealogia feminista bat hitzaldia
Saioa Iraola Urkiolaren eskutik,
erabilera anitzeko gelan. 
19:30. Pintxopotea. 
22:00. Musika emanaldia Sara
Iriarte eta Ane Etxezarretaren 
eskutik, Urepele elkartean.

BIDANIA-GOIATZ
M8

Txinkorta eskola. Lore moreak

soinean, lore handiak leloekin kar-
telak herrian zehar jarriko dituzte. 
11:45. Eskutik helduta giza katea,
herrian zehar, haur eta gurasoak.
12:15. Konplize ditut eta... abestia
patioan kantatuko dute.

IKAZTEGIETA
TXAPELKETA

20:00. Eskolarteko bertsolari txa-
pelketaren bigarren kanporaketa,
Herrigintza elkartean. Afarirako
txartelak: www.bertsosarrerak.eus. 

IRURA
M8 

14:30-16:30. LHko ikasleek pan-
kartak marraztuko dituzte plazan. 
19:00. Sexigentziak antzezlana,
gela borobilean.

LARRAUL
M8 

21:00. Emakumeen afaria. 
23:00. Bakean dagoena bakean
utzi ikuskizuna, Mirari Martiarena
eta Idoia Torregarairekin, Osta-
tuan. 

TOLOSA
M8

19:00. Bakardadea. Virginia Gil
Cousoren erakusketaren inaugu-
razioa, Zerkausian.
20:30. Erlauntza antzezlana, Lei-
dor aretoan.
III. UDABERRI ANALOGIKOA

19:30. Argazkilari analogikoen to-
paketa. Lanak elkarrekin ikustea,
ukitzea, elkarbanatzea eta hitz
egitea, benetako sare soziala erai-
kiz. Box.A Arte Elkartean. 

ZIZURKIL
M8 

10:00. Guretzako, emakume atze-
rritarren taldea, kultur etxean.

LARUNBATA
MARTXOAK 7

ALBIZTUR
M8 

12:00. Albizturko plazan herri el-

Frida Kahloz
Martxoaren 8ra arte izango dira ikusgai Aitziber Alon-
soren lanak gela borobilean, Iruran. Herriko emaku-
meek antolatu duten Aste Morearen barruan izango
da ikusgai erakusketa, eta honenbestez, asteburuan
ere bisitatu ahal izango da, larunbata eta igandean
11:30etik 14:00etara, Frida Kahlo oinarri hartuta.
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karretaratzea kafearen bueltan.
Murala margotuko da emaku-
meek sortutako musikaz giroturik.

ALKIZA
M8 

10:00-14:00. Emakumeek indar-
keriarekiko dituzten bizipenak
konpartitu eta eraso sexisten au-
rrean erantzun egoki bat ematen
ikasteko lantegia, kultur etxean
eskainiko dute.
Gauean. Alkizako emakumeek
afaria egingo dute Alkizako He-
rriko Ostatuan. 

ALTZO
M8 

20:00. Batzarremuñon A ze
parea antzerki txikia. 
21:00. Emakumeen afaria Herriko
Ostatuan.

AMEZKETA
M8 

12:00. Itsaspetik azalera, azaletik
plazara antzezlana, kultur etxeko
areto nagusian.

ANOETA
M8 

16:00-16:30. Martxa moreen irte-
erak Anoetara. (Aiztondokoak Zi-
zurkilgo Joxe Arregitik;
Alegialdeko, Ibarraldeko eta Tolo-
sakoak, Tolosako Triangulotik).
17:00. Tolosaldeko festa femi-
nista, plazan: Josi ta josi.
*‘Autoantolatuz’ erreportajea 
10. orrian.
17:30. Argazki morea.  
Ondoren. Jolas dinamikak. 
19:00. Batupoteoa, plazan. 
21:00. Afaria frontoian. 

ASTEASU/LARRAUL
HERRIA HAUSPOTUZ

11:30. Harrera herriko bertsolarie-
kin. 
Ondoren. Hamaiketakoa. 
Jarraian. Kalejira Asteasun ba-
rrena. 
14:30. Bazkaria Iturri-Ondo jate-
txean. *‘Trikitiaren sehaska haus-
potuz’ erreportajea 4. orrian.

ELDUAIN
TALO JATEA

Urteroko ohiturari jarraituz, talo
jatea egingo dute herritarrek Ur-
delar Biltokian.

IRURA
M8 

Goiz eta arratsaldez. Autodefen-
tsa feminista tailerra, Gaztele-
kuan.

ORENDAIN
M8 

11:00. Idoia Lekuek Indarkeria, mi-
toak... eta gehiago hitzaldia eskai-
niko du.
14:00. Emakumeen bazkaria he-
rriko ostatuan. 

TOLOSA
BRADERIE AZOKA

10:00-20:00. 67 saltokik stock-
ean dituzten produktuak kalera
aterako dituzte. 
10:00-14:30 eta 16:00-20:00.
Haur txokoa. parkea, aurpegiak
margotzeko tailerra, eskulanak
eta puzgarriak, Trianguloan.
17:00-18:30. Tolosako Erraldoi eta
Buruhandien Konpartsa. Tolosako
kaleetatik zehar.
III. UDABERRI ANALOGIKOA

10:30-13:00 eta 15:00-19:00. Julio
Contrerasek eskainitako tailer
praktikoa: Fotografía instantanea
con Polaroids de ayer y de hoy:
posibilidades creativas. Box.A
Arte Elkartean.
ANTZERKIA

18:00. Borobil teatroren eskutik,
Hansel eta Gretel ikuskizuna,
Topic zentroan. 
KONTZERTUA

22:30. Datura eta Big Bob Rail-
road taldeen kontzertua, Bonbe-
renean. 

UGARTE
M8

14:00. Ugarteko emakumeek baz-
karia egingo dute Goikoetxeae-
nean.  

IGANDEA
MARTXOAK 8

ALBIZTUR
M8 

12:00. Albizturko plazan herri el-
karretaratzea kafearen bueltan.
Murala margotuko da emakumeek
sortutako musikaz giroturik.

ALEGIA
M8 

19:00. Kontzentrazioa plazan, An-
tolatu indarrak, batu borroka fe-
ministara lemapean.

ALTZO
M8 

12:00. Elkarretaratzea plazan. 
Ondoren. Bertso poteoa.

AMASA-VILLABONA
M8 

12:00. Zubiak batzen gaituzte
giza katea Villabona eta Zizur-
kilgo zubietan. 
17:00. Mosaikoa Villabonan. 
18:30. Merienda musikatua, Erre-
bote plazan.

AMEZKETA
M8 

11:00. Herriko plazan elkartu ibi-
lalditxoa egiteko. Ergone aldera
abiatu, Igonetik barrena Iñanbira,
handik Astamutiletara. Hurrengo
elkargunea San Martingo taber-
nan, zerbait hartzeko. Gero, Hiru-
bidetik igaroz Sasturainen beste
geldialdi bat egin eta kalera jai-
tsiko dira. 
14:30. Emakumeen bazkaria
Zazpi-Itturri elkartean. 

BALIARRAIN
M8 

15:00. Herriko emakumeen baz-
karia Zartagi jatetxean.

BERASTEGI
M8 

12:00. Manifestazioa. 
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Jarraian. Poteoa herrian zehar.
14:00. Bazkaria. 
Ondoren. Karaokea.

BIDANIA-GOIATZ
M8 

13:00. Elkarretaratzea udaletxe
aurrean. 
14:00. Bertso bazkaria, Saiazen. 

GAZTELU
M8 

14:00. Bazkaria Leaburuko osta-
tuan Gazteluko emakumeek.

IBARRA
M8 

10:00. Mural margotzea Ibarrako
dorrearen atzealdean (Estankoa-
ren atzeko aldapa). 
11:30. Manifestazioa Tolosaraino,
Ibarrako plazatik abiatuta.

IKAZTEGIETA
M8

12:00-13:30. Herriko emakumeak
elkartuko dira udaletxe azpiko
aretoan kezkatzen dituzten gai
ezberdinen inguruan hitz egiteko. 
13:30. Elkarretaratzea zubian, he-
rritar guztiei deialdia luzatuta.
14:30. Bazkaria, herritar guztiei
luzatuta, Herrigintza elkartean.
Arratsaldean, Donostian
18:00etan egingo den manifesta-
ziora joango dira elkarrekin. 

IRURA
M8 

12:00. Herriko emakumeen jaial-
dia, Trikipoteoa eta bazkaria. Pla-
zan (euriarekin frontoian).

LIZARTZA
M8 

11:15. Plazan elkartu, 12:00etako
Tolosako manifestaziora joateko.
14:30. Ostatuan bazkaria eta on-
doren kantaldia. 
18:00. Antzerkia. Itsaspetik aza-
lera, azaletik plazara.

ORENDAIN
M8 

14:00. Emakumeen bazkaria.

TOLOSA
III. UDABERRI ANALOGIKOA

15:00. Estenopeika tailerra. Eraiki
argazki kamera bat eta lortu zure
aurreneko argazki analogikoak.
Adin guztiei zuzendurik (haur,
gazte, heldu eta familiei) zuzen-
dutako tailer praktikoa. Box.An.
M8

12:00. Josi ta josi, Tolosaldea fe-
minista! manifestazioa, Triangulo-
tik abiatuta.
M8

17:00. Emakume langileon babesa
antolatuz! hitzaldia, kultur etxean. 
19:00. Elkarretaratzea Geriza. To-
losaldeko Emakume Langileon
Defentsa Taldeak deituta, Trian-
guloan.

ASTELEHENA
MARTXOAK 9

ANOETA
BILERA

17:00. Herriko festak antolatzeko
bilera.
SAIO IREKIA

17:00-19:00. Sex-isiltasuna apur-
tzeko bideak. Nerabeen sexualita-
tearen bidaiakideak. Nerabeen
gurasoentzat saio irekiak. Elene
Jimenez sexologoak eskainita.
Anoetako Herri Ikastolan.

ALBIZTUR
M8 

15:00. Raketistak lehen eta orain
dokumentala eta Miren Larrarte
pilotariarekin solasaldia. Albiz-
turko eskolak eta Raketista elkar-
teak gidatuta. Herritar guztiei
zuzenduta, Albizturko udaletxeko
bigarren solairuan.

TOLOSA
MENDI TOUR

19:30. Tolosako mendiko film la-
burren lehiaketako irabazleak. Ha-
rria Herria eta Cholitas. Leidor
aretoan.

ZINEMA

PARASITOS

Larunbata (19:30 eta 22:00), 
igandea (19:30) eta 
astelehena (21:00).  

Gurea aretoa, Amasa-Villabona.

LAS AVENTURAS DEL 

DOCTOR DOLITTLE

Igandea (17:00). 
Leidor antzokia, Tolosa. 

VOLANDO JUNTOS

Igandea (17:00). 
Gurea aretoa, Amasa-Villabona.

MUJERCITAS

Igandea (19:30 eta 22:00). 
Leidor antzokia, Tolosa.  
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«BILA JOAN GABE ETORRI
ZAIGU ETA HARTU EGIN DUGU»�

KRISTINA SOLANO
AMAK TALDEKO KIDEA

Alaitz Telletxea, Maixa Lizarribar, Amaia Oreja eta Kristina Solano Alegiako Elizpe 
zineko oholtzan izango dira, gaur, trikiti eta panderoekin.

Irati Saizar Artola

Lau pandero, lau soinu, lau ahots eta lau emakume.

Horrelaxe aurkeztu dute euren burua AMAK taldeko

kideek. Alaitz Telletxea, Maixa Lizarribar, Amaia Oreja

eta Kristina Solano dira kideak, musika mundutik da-

tozenak laurak; besteak beste, Alaitz eta Maider, Mai-

xa eta Ixiar eta M-n Ezten taldeetan ibilitako musika-

riak dira.

Gaur bertan eskainiko dute kontzertua Alegiako

Elizpe zinean, 22:00etatik aurrera. Sarrerak amaitu bi-

tartean, Alegiako kultur etxean eskuratu ahalko dira.

Taldeaz aritu da Kristina Solano (Ereñotzu, 1976).

Hitzorduz betetako asteburua duzue aurretik. Urdu-

ri zaudete?  

Urduri ez, gogotsu gaude. Momentua iristen denean

beti jartzen zaigu urduritasun puntua, bestela, ez li-

tzateke normala izango. 

Hainbeste oholtza zapalduta ere iraun egiten du ur-

duritasun puntu horrek?

Bai, beti izaten da, eta nik uste beharrezkoa ere bade-

la. Lasaiegi hartuko bagenu, ez dakit ona izango litza-

tekeen. Niri behintzat, urduritasun puntu hori ondo

etortzen zait. 
Proiektu berri bat duzue eskuartean: AMAK musika
taldea. Nondik, noiz, nola sortu da?

AMAK etorri egin zaigu, egia esan. Ez genuen inolako

asmorik horrelako ezer sortzeko, eta bat-batean suer-

tatu da. Jaialdi baterako deitu gintuzten Amaia [Ore-

ja] eta ni, zerbait jo genezan. Aldi berean, Maixa [Li-

zarribar] eta Alaitzi [Telletxea] ere deitu zieten. Lau

urte igaro ziren, eta urteurrena ospatzeko laurok elka-

rrekin joko ote genuen galde egin ziguten. Lau abesti

jo  genituen  jaialdi  hartan,  eta hortik jaialdi  gehiago
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eta gehiago etortzen hasi ziren, eta proiektuan mur-

gilduta amaitu dugu. Bila joan gabe etorri zaigun zer-

bait izan da, eta hartu egin dugu.  

Ordutik, buru-belarri ari zarete lanean.

Orain arte, lau abestiko errepertorio bat genuen, jaial-

dietan jotzeko. Orain, ia ordubeteko saio bat dugu

prestatuta.

Sentitzen zenuten halako behar bat edo oholtzara

bueltatzeko?

Nik nire kasuan, behar-beharra ez. Urte pare bat dara-

matzat nire anaiarekin bere proiektuan lanean, eta

horrek pixka bat asetzen ninduen. Baina tira, beti izan

naiz plazako emakumea, eta gustatu egiten zait hor

egotea. 

Lau emakume zarete, mundu bertsutik pasatuak.

Erraza egin zaizue batera lan egitea?

Lanean jartzen garenean oso erraz ateratzen zaigu.

Arazoa izaten da lanean jartzeko garaia aurkitzea,

agendak ematen baitigu lanik gehien. Laurok ama

gara, lana ere badaukagu eta elkartzea asko kosta-

tzen zaigu. Esaterako, igandeak aprobetxatzen ditu-

gu entseguak egiteko, astez ezin izaten dugulako, ez

garelako iristen. Izan ere, bakoitza mila istoriotan sar-

tuta gaude eta proiektu honek ere behar ditu bere or-

duak. 

Aurrez ezagunak, lagunak izanda, nolako giroa dau-

kazue taldean? 

Oso ona. Laurak desberdinak gara, baina era berean

berdinak ere bai. Lanean jarri behar denean, jartzen

gara, baina bitarte horretan txantxetan denbora mor-

doa joaten zaigu. Entseguetan ere kosta egiten zaigu

lanean hastean, baten kontuak eta bestearenak iza-

ten baititugu.  

Nolakoak dira zuen entseguak?

Azkena oso ona izan zen, asteburu honen aurretik ez

geneukalako besterik. Gustura elkartzen gara, gure

kontuez hitz egiten dugu lehenik, gure arazoez, kez-

kez. Behin dena kontatuta, hasten gara lanean. 

Konfiantza hori beti da aldekoa? Esaterako, ausar-

tzen zarete besteak egindako akatsak leporatzen?

Iruditzen zaiguna esan egiten dugu, bai; puntu horre-

tan gaude. Esaterako, norbaitek abesti bat proposa-

tzen badu eta bati gustatzen ez bazaio, esan egiten

dugu. Gauzak esateko garai horretan ez daukagu lo-

tsarik. 

AMAK 
ZUZENEAN
MARTXOAK 6, OSTIRALA
22:00. AMAK taldeko kideak
Alegiako Elizpe zineko ohol-
tzara igoko dira. Kontzertua 
eskainiko dute Alaitz Telletxeak,
Maixa Lizarribarrek, Amaia 
Orejak eta Kristina Solanok.
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Aurpegi ezagunak zarete. Horrek presiorik eragiten

dizue?

Presio hori jarri egiten digute. Honetan hasi garenean

ez dugu halakorik sentitu, baina kanpotik, agian,

ondo egin behar dugunaren sentsazioa nabaritu

dugu. Baina tira, 40 urtetik gora goaz, amak gara eta

defenditzeko moduan eramaten dugu. 

Kontzertuen zerrenda luzea duzue dagoeneko. Ba-

tzu-batzuk eskaini ere egin dituzue. Zer moduzkoa

izan da ibilbidearen hasiera?

Oso ona. Orexan eskaini genuen lehenengoetariko

kontzertua eta espazioa bera, Ostatuko ganbara, zo-

ragarria da. Oso-oso ondo pasa genuen guk, eta uste

dut publikoak ere oso ondo pasatu zuela. Abenduan

Arrasaten izan ginen eta han ere oso gustura aritu gi-

nen, egia esan. Maixa bertako irakaslea da, eta ikasle

mordoa gerturatu zen; harrera oso polita egin ziguten.

Errepertorioan zer aurki daiteke?

Azpimarratu nahiko nuke trikitia, panderoa eta aho-

tsa besterik ez daukagula. Ez daukagu atzean banda-

rik, eta horrek, pixka bat, mugatu egiten gaitu gauzak

egiteko garaian. Gu ikustera doanak trikiti zalea izan

behar du, trikitia baita gure errepertorioan erabat

dagoena. Gure kantu berri batzuk dauzkagu, gure

kantuen bertsioak ere egiten ditugu, eta baita beste

artista batzuen abestiak ere. Gustukoen ditugunak

eta gure estiloarekin ondo joan daitezkeenak hauta-

tzen ditugu. 

Zuk esan bezala, baxurik, gitarrarik, bateriarik

gabe aritzen zarete. Bereziak zarete zentzu horre-

tan behintzat. 

Horrelaxe hasi gara, eta horrela mantentzea da gure

asmoa, argi daukagu hori. Egia da askotan mugatu

egiten zaituela gauzak egiterako garaian, soinuaren

aldetik behintzat, baina gustuko dugu egiten dugu-

na.   

Zuek egiten dituzue ordea, hainbat efektu, trikiti,

pandero nahiz ahotsarekin.   

Bai, baditugu kantu batzuk pandero eta ahotsarekin

soilik direnak. Peñaparda izeneko instrumentu bat

ere badugu, eta ahotsarekin hori ere janzten dugu. 

Soinua, panderoa eta ahotsa. Garai bateko tradi-

ziotik zatozte? 

Jotzeko garaian ez dugu tradizionaletik egiten. Esa-

terako, fandango bat jotzen dugunean, gure erara

moldatu eta ekartzen dugu. Soinua eta panderoa di-

rela jakitean, eman lezake zerbait tradizionala dela,

baina nahiz eta hiru elementu horiek erabili, zerbait

gaurkotua egiten saiatzen gara. 

AMAK du izena zuen proiektuak. Zuen izenen lehen

letrak batuta direla esan izan duzue, eta laurak za-

rete era berean ama. Zer zentzu du izen horrek

zuentzat? 

Amak gara, bai, baina ez gara hori bakarrik. Amak

gara, musikariak gara, eta artistak ere bagara; guztia

doa eskutik. 
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA
Negu bete-bete-

ko giroa. Egun osoz zerua estalirik
egongo da eta euri zaparradak
sarri eta mardul botako ditu, non
tarteka ekaitzak jo eta kazkabar
txikia ere bota dezakeen. Haizeak
ipar-mendebaldetik zakar joko du
eta tenperatura balio altuenak ez
dira 6-8 gradutik pasako. Elur-
maila goizean 1.000 metrotan
egongo da; eguerdi-arratsaldeko
lehen orduetan 700-800 metro-
tara jaitsiko da, baztertu gabe
puntualki 600 metrotara jaistea.

LARUNBATA
Eguraldiak hobera egingo du.
Kaxkarretik hasiko zaigu eguna,
non euri zaparrada mardulak bo-
tako dituen. Eguerditik aurrera za-
parrada geroz eta tartekatuagoak
izango dira, gau alderako ateri ge-
ratuz. Haizeak goizean ipar-men-
debaldetik joko du, zakar eta bi-
garren zatian hego-mendebalde-
tik finkatu eta ahuldu egingo da.
Termometroek gora egingo dute,
balio altuenak 9-11 gradu bitartean
geratuz. Elur-maila goizean 1.000
metrotan egongo da, baina arra-
tsaldean gora egingo du.

IGANDEA
Giro lasaiagoa izango dugu. Goiza
giro nahiko argiarekin emango
dugu, non ostarte zabalak izango
diren eta termometroak zertxo-
bait goxatuko diren, tenperatura
balio altuenak 13-15 gradutan
errendituz eguneko erdiko ordue-
tan. Arratsaldean zehar fronte
ahul batek, hodeitza trinkoagoa
eta euri pixka bat ekarriko dizki-
gu, baina garrantzirik gabeko eu-
ria izango da eta egunaren gehie-
nean giro lasaia izango dugu.

MARTXOAK 6, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. J.Mari Etxebeste Elosegi.
Gernikako Arbolalren lorategiak, 3.
943 65 10 40.

MARTXOAK 7, LARUNBATA
IBARRA
Egunekoa. Leyre Lejeune Maset. 
Euskal Herria, 24. 943 67 32 74.

MARTXOAK 8, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.
Edurne Bengoetxea Aiestaran. 
Kale Nagusia, 7. 943 67 06 48.

MARTXOAK 9, ASTELEHENA
IBARRA
Egunekoa. Edurne Mujika Martinez.
Euskal Herria, 3. 943 67 09 15.

FARMAZIAK

EGUNERO GAUEKO GUARDIAKO
FARMAZIA: TOLOSA. 
LURDES AZPIROZ GALARZA. 
LARRAMENDI, 6. 943 67 51 18.

IKER IBARLUZEA
EGURALDI ADITUA 

ZORION 
AGURRAK

Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Prezioa
15,50€

45€

51€

Atarikideek
12€
33€
38€
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