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200 osasun langilek babesa
azaldu diote Arroyo doktoreari
Asuncion Klinikaren aurkako salaketa jarri zuen hematologoak, bertan 12 urte lanean aritu ondoren.
Fiskaltzak ikerketa martxan jarria du homologatu gabeko mediku espezialisten kasua ikertzeko. 

Asier Imaz

Osasun arloko 200 langilek ba-
besa azaldu diote Arroyo dokto-
reari, sinadura bilketa bidez.
Aldi berean, Tolosaldeko herri-
tarrek bizi duten egoera salatu
dute: «Sinatzaileok gure babesa
azaldu nahi diogu gure kide den
Arroyo doktoreari. Aldi berean,
Tolosaldeko herritarrak bizitzen
ari diren egoera salatu nahi

dugu, tratu desberdina jasotzen
ari baitira, Gipuzkoako eta Auto-
nomia Erkidegoko beste herrita-
rrekin alderatuta».
Sinatzaileek «irregulartasu-

nak» aipatu dituzte Asuncion
Klinikan, espezialitate titulurik
ez duten medikuak lan horretan
ari direla azalduz. Horren aurre-
an, Eusko Jaurlaritzako (EAJ-
PSE-EE) Osasun Sailari «egoera
larri» hori berehalakoan kon-

Tolosako Udaleko Osoko Bilkuran ere hitz egin zuten klinikako egoeraz. ATARIA

Fiskaltzaren zain geratuko
dela dio Udal Gobernuak 
Josu Artutxa Dorronsoro

Pasa den astean Tolosako Udale-
txean egindako Osoko Bilkuran
zenbait puntu jorratu zituzten.
Hala ere, galderen eta erreguen
txandan izan zen eztabaida han-
diena. Ander Figerido, EH Bildu-
ko zinegotziak mahai gainera
eraman zuen Asuncion Klinika-
ren aurkako salaketaren harira
martxan jarri berri den ikerketa.
«Egoera hau normaltzat saldu
nahi diguten arren, ez da gerta-
tzen beste eskualdeetan. Espe-
zialista falta da jartzen duten ai-
tzakia. Hori ez da tramite admi-
nistratibo bat, Jesus Gomez
Montoyak (klinikako zuzenda-
riak) dioen bezala. Zenbait bal-
dintza bete behar dira, azterke-
tak gainditu eta konpetentziak
demostratu. Orain arte baziren,
baina ez dira ez erretiratu, ezta

joan ere, klinikako kudeaketa ja-
sangaitzagatik baizik utzi dute.
Zenbaiten kasuan, egoera are la-
rriagoa da, etorri berriak direla-
ko», adierazi zuen.
«Duela hilabete batzuk, klini-

kako langile batek, bertan ema-
ten ari diren irregulartasunen
aurkako salaketa jarri zuen, es-
kualdeko herritarren osasun ka-
litatea bermatzeko helburuare-
kin. Ordainetan, bere aurkako
kanpaina erasokorra jasaten ari
da, bai klinikako lehendakaria-
ren aldetik, baita zenbait hedabi-
deetatik ere», aitortu zuen Fige-
ridok. «Horregatik, gure babesa
azaldu nahi diegu langile honi,
baita bertan lan egin eta urteetan
egoera oso latzak bizi izan dituz-
ten langileei ere».
Arestian aipatutako arazoa,

ordea, «icebergaren punta» bes-
terik ez dela adierazi zuen Figeri-

dok. «Lan baldintza kaskarrak,
murrizketak, aldaketak, sistema
falta edo diru publikoaren desbi-
deratzea edota ogasun publikoa-
rekin duen zorra daude guzti ho-
nen azpian. Bistakoa da irregu-
lartasunak daudela, eta ez direla
gutxi. Gure helburua argia da:
Tolosan ere, gainerako eskualde-
etan ematen den osasun arreta
berdina jasotzea. Udalak, tolosa-
rron ordezkari izanik, eta eskual-
deko herri nagusia garen heine-
an, bere ardurak har ditzan eska-
tu behar dio Osasun Sailari, hala
nola, kontzertua bere osotasune-
an betetzea eta Tolosaldeko os-
pitalearen kudeaketa osoa har-
tzea. Gainerako eskualdeetan
gertatu bezala, borondate politi-
koa besterik ez da behar». 
Amaieran, Olatz Peon alkatea-

ri zuzenduta, azalpenak eskatu
zizkien Figeridok, Udal Gober-

pontzea eskatzen diote: «Osasun
sailari exijitzen diogu egoera be-
rehala konpontzea. Badakigu as-
palditik gaiaren jakitun dela, sa-
laketen eta fiskalaren ikerketa-
ren aurretik. Egoera larri honek
Tolosaldeko herritarrak arris-
kuan jartzen ditu».
Fiskala ikertzen ari den gaiak,

mediku espezialistenak, Inviza
SA (Asuncion Klinika) eta Osaki-
detzaren arteko hitzarmenean

ere badu aipamena (3.3.1 eta
3.3.4 artikuluetan). Horregatik,
hitzarmenean jartzen duena be-
tetzeko eskatzen diote sinatzai-
leek Osasun Sailari: «Hitzarme-
nean argi jartzen du espezializa-
zio zerbitzua titulu homologatua
duten mediku espezialistek
eman behar dutela Tolosaldean.
Hori betetzen den edo ez ikustea
Tolosaldeko Erakunde Sanitario
Integratuaren eta Osakidetzaren

lurralde ordezkaritzaren esku
dago. Hitzarmena betetzen ez
baldin bada, Osakidetzak akor-
dioa bertan behera uzteko esku-
mena dauka».
Amaitzeko, ondorengoa gai-

neratzen dute sinatzaileek: «Ez
dugu zehaztu gabe utzi nahi
gaiaren arduradunak jakinaren
gainean jarriak direla, eta ez du-
tela ezertxo ere egin egoera kon-
pontzeko».
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nuko kideei. Ondoren, Peonek
berak hartu zuen hitza. Gaia ez
dela berria adierazi zuen, eta
orain artean ere, egoera hobetu
asmoz, lanean aritu direla.
«Orain, Fiskaltzak esaten duena-
ren zain egon behar dugu. Eran-
tzukizunak eskatu beharko zaiz-
kie dagokienei, legeak bete be-
har direlako. Guk beti eskatzen
diogu Osasun Sailari, eta orain
ere aldarrikatuko dugu, Tolosal-
dean, kalitatezko zerbitzu bat
nahi dugula, doakoa eta uniber-
tsala. Horrez gain, bertan sortu
diren zailtasunak gainditzea
nahi dugu. Homologazio arazo
bat dugu Asuncionen, Osakide-
tzak baimentzen ez duena».
Amaitzeko, titulartasun publi-
koa duen ospitale publikoa hel-
du bitartean, ezinbestean, Asun-
cion Klinikaren kudeaketa horri
heldu behar diotela adierazi
zuen alkateak.
Joxe Mari Villanueva PSE-EE

alderdiko zinegotziak ere hitz
egin zuen. «Ikuskaritza lana egin
dezaten eskatu behar diegu Lu-

rralde Delegaritzari eta Osasun
Sailari. Objetiboa izango den
diagnostiko bat lortu behar
dugu, egoerari aurre egiteko.
Izan ere, klinikako zenbait profe-
sionalen ahotik entzuten duda-
na kezkagarria iruditzen zait. Si-
natutako hitzarmena betetzen
ez bada, egungo sistemak ez
dauka logikarik. EAE mailan
egoera bakarra da gurea».
Peoni erantzunez, «titularta-

sun publikoa bai, baina kudea-
keta publikoa izango luke klini-
kak? Eta 8-10 urte bitarteko epea
edo bermea izango duenez, bi-
tartean egoera honetan jarraitu-
ko dugu?», galdetu zion Figeri-
dok. Oposizioari erantzunez, «ti-
tulartasun publikoa, kudeaketa
publikoa eta zerbitzu publikoa
izango dituela», berretsi zuen
Peonek. Bestetik, udalari ere-
mua zehaztea egokitzen zaiola
eta epeak noiz arte iraungo duen
oraindik ez dakitela ere adierazi
zuen. «Ordezkari publikoak ga-
ren aldetik, erantzukizunez jo-
katzeko beharra dugu».



Eneritz Maiz Etxarri Alegia

Kultura Batzordean sortutako
ideiak gorputza hartu, eta Ale-
giako Irakurle Taldea martxan
jarriko da, bihar. Herritarra du-
ten Amaia Goikoetxea Orbegozo
(Alegia, 1983) izango da taldea
dinamizatuko duena. Basaurin
bizi da, baina literaturak, beste
behin, herrira ekarriko du.
Literaturak herrira ekarrara-
ziko zaitu irakurle taldea dela
eta, nolatan?
Kultura Batzordearen proposa-
mena jaso nuen. Antza, kultura
batzordeko kide batek egin zuen
herrian taldea sortzeko proposa-
mena. Nik Aralar Institutuko ira-
kasleen irakurle taldea dinami-
zatzen dudanez, erreferentzia-
ren bat edo bazuten, eta nirekin
jarri ziren harremanetan dina-
mizatuko ote nuen jakiteko. 
Eta bilera bat egin zenuten?
Oker ez banago urtarrilean egin
genuen lehenengo bilera deialdi
irekia eginez, eta izugarrizko sor-
presa hartu nuen. Espero baino
askoz ere jende gehiago etorri
zen taldean parte hartzeko prest
zegoena. 
Zirikatzaile lana egin duzu,
edo taldearen ideia izan da?
Taldearena izan da, erabat.
Behin deialdia egin zutenean,
orduan, bai, nire inguruko jen-
deari deialdia pasa nion animatu
zitezen. Baina hau, behin ideia
martxan jarrita zegoenean izan
da.
Zuk dinamizatzaile lanak
egingo dituzu. Zein izango da
zure egitekoa?
Alde batetik, irakurle saioetan
landuko diren liburuen aukera-
keta egitea izaten da. Aipatu du-
dan bilera horretan, planteatu
nien nik proposamen batzuk
egin nitzakeela, baina eurek ere
proposamenak egin zitzaten
nahi nuela; zein interes edo zein
gustu zituzten. Hain zuzen,
maiatzean landuko dugun libu-
rua euren proposamenetik auke-
ratua izan da.
Biharko saioan ‘Piztiaren be-
giak’ landuko duzue. 
Alberto Ladron Aranaren nobela
beltza da; eta maiatzekoan
Amets Arzallusen Miñan liburua
izango dugu. Lehenengoa nik
proposatu nuen irakurle taldera
etorriko den jendearen profila
zein den ikusita. Denetik dago.
Batzuk badute euskaraz irakur-
tzeko ohitura, baina beste ba-
tzuk ez. Beste batzuk, taldera
batu dira euskaraz irakurtzeko
ohitura hartzen joateko. Horre-
gatik saiatu naiz irakurtzeko
erraza den, eta harrapatzen
duen liburua aukeratzen; ahale-
gin handirik gabe eramaten zai-

tuen horietako bat dela iruditu
zitzaidan Piztiaren begiak. 
Ohituta zaude dinamizatzaile
lanak egitera. 
Egia esan dinamizatuko dudan
bigarren taldea izango da. Egu-
nerokoan irakurleekin harrema-
na badut, 111 Akademian horixe
egiten dugulako. Euskal literatu-
rari zuzendutako proiektua da,
eta irakurleekiko harremana
egunerokoa dut. Baina irakurle
talde batean eseri, eta dinamiza-
tzaile lana egiten Aralar Institu-
tuan hasi nintzen.
Zer moduzko esperientzia
izan duzu orain artekoa?
Oso ona. Oso aberasgarria da.
Irakurri duzun liburua beste ira-

kurleekin konpartitzerakoan
konturatzen zara, irakurle bakoi-
tzak liburu bat irakurtzen duela,
nahiz eta liburu bera irakurri.
Irakurle taldea osatuta dago?
12-15 bat lagun elkartu zirela
esango nuke, eta nahiz eta bile-
ran horiek parte hartuko zutela
ziurtatu, taldea irekita dago le-
henengora edo maiatzerako joan
nahi duenarentzat. Nahiz eta bi-
leran ez izan, nahi duen guztiak
parte hartu dezake. 
Nahitaezkoa da liburua iraku-
rrita joatea?
Irakurtzen hastea izango da bal-
dintza. Taldera agertu ziren ba-
tzuk argi eta garbi esan zuten,
haurrak direla, lana dela... segu-

ru ez zekitela liburua bukatzeko
modurik izango zuten. Hori era-
bat ulergarria egiten zait gaur
eguneko bizitza erritmoa nola-
koa den kontuan izanda. Nik
pertsonalki baloratzen dudana
da taldera etortzeko borondatea
eta interes hori izatea. Horrega-
tik esan nien, liburua irakurtzen
bukatu ez badute ere, lasai etor-
tzeko taldera. 
Zein dinamika izango du tal-
deak?
Lehenengo saiakera honetan
behintzat, bi hilean behin elkar-
tuko garela zehaztu genuen. Eta
udan balorazioa egin ostean,
irailetik aurrera dinamika bera-
rekin jarraitu edo ez erabakiko li-
tzateke. Bi hilabeteko tartea utzi
behar dela iruditzen zait. 
Gero eta gutxiago irakurtzen
dela esaten da. 
Bai, badut sentsazio hori. Dauka-
gun aisialdirako eskaintza hain
da zabala eta hain da berehala
kontsumitzekoa. Ez da erraza,
horiek denak baztertu, eta liburu
bati tokia egitea. Uste dut asko
gustatu behar zaizula ohiko ira-
kurle izateko. Irakurtzen duena
esango dugu, bai dela fidela, bai-

na orain hilabete batzuk euskal
kulturaren kontsumoari begira
ateratako datuetan, adierazpide
guztien kontsumoak gora egiten
zuen, irakurzaletasunarenak
izan ezik. Oso adierazgarria da.
Adinak badu zerikusirik?
Gaztetan badago adin bat, ume-
tan, nolabait eskolak behartuta
edo etxean irakurtzen dute, bai-
na badago adin bat ihes egiten
dutena liburuetatik. Horietako
batzuk, nerabezaroa pasatakoan
itzuli egiten dira.  Gazteen artean
hutsune handia dago, eta gazte-
ak irakurtzera behartuta ez da
ezer lortzen. Beste formularen
bat bilatu beharra dago. 
Txikitatik eskura jarri behar
zaizkie liburuak?
Noski baietz, aukera izan dezate-
la, eta agian errotuta geratu ba-
zaie, behin nerabezaroa pasata
itzuli daitezke batzuk. Hala ere
nik beti esaten dut, zaletasun bat
da, eta ez zaio mundu guztiari
zertan gustatu. Horrela ere ikus-
ten dut, eta muga non dagoen
oso-oso garbi ez daukat. 
111 Akademian egiten duzu
lan. Zer da?
Euskal irakurle eta literaturaza-
leentzako sortutako plataforma
bat da. Euskal irakurketa susper-
tzea du helburu, baina irakurlea-
ren ikuspegitik beti. Proiektua
1996. urtean jarri zen martxan
Beterriko liburua izenarekin;
Euskal Herriko dimentsioa har-
tu du, eta izena aldatu zitzaion,
111 Akademia. Proiektuaren fun-
tsa euskaldunak irakurketara
edo euskal liburuetara erakar-
tzea zen. Jende horri protagonis-
moa eman zitzaion, eta kontuan
izan behar da garai hartan ez ze-
goela gaur egunean dugun inter-
netik, eta bakoitzak bere iritzia
emateko nahi zuen tokirik. Tes-
tuinguru horretan kokatu behar
dugu. Irakurleei urtero, Euskal
Herrian, sari bat hautatzeko eta
izendatzeko aukera eman zi-
tzaien.
Saria da urteko ekitaldi ga-
rrantzitsuena.
Sari horren bueltan, aldizkariak
egon dira, egun webgunea ere
badago, liburu aurkezpenak egin
izan ditugu, baina helburua beti
izan da protagonismoa irakurle-
goari ematea. Oraintxe bertan,
akademian izena emanda 200
bat irakurle ditugu. Eta horiek
dira 111 Akademia saria nori
eman aukeratzen dutenak. Nire
lana irakurle horien jarduna ko-
ordinatzea da, besteak beste.
Orain lanketa bete-betean gau-
de; otsailaren erdi aldera jarri ge-
nuen 2019ko saria nori eman
erabakitzeko bozketa prozesua
martxan, eta pasa den astean bu-
katu zen lehen fasea.  

ATARIA

«Liburua irakurtzen
bukatu ez badute ere, 
lasai etortzeko esan diet»
AMAIA GOIKOETXEA ORBEGOZO
IRAKURLE TALDEKO DINAMIZATZAILEA
Irakurle taldea jarriko dute martxan Alegian,
eta Amaia Goikoetxea herritarra izango da
dinamizatzailea. Liburutegian, bihar, 18:00etan
elkartuko dira. Literaturari eta irakurleei
lotuta egiten du lana 111 Akademian.
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Harrera familiak behar dira udan
haur sahararrak etxean hartzeko
10 eta 12 urte arteko saharar neska-mutilekin udara igarotzeko deialdia egin dute Tolosaldea
Sahararekin-ek eta Tolosako Udalak; apirilaren 30a baino lehen eman behar dute izena 

2018an Anoetan egin zieten harrera, haur sahararrei. J.MIRANDA
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Dantzan jarriko dute Tolosa

‘Bizi Dantza’ ikuskizuna hartuko du Leidor aretoak, larunbatean; Tolosaldea Sahararekin elkarteak antolatu du
emanaldia, eta Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoek eta Udaberri Dantza Taldeak prestatu dute

J. A. Tolosa

T olosaldea Sahararekin
elkarteak Bizi Dantza
ikuskizuna antolatu
du. Larunbatean izan-
go da Tolosako Leidor

aretoan, 17:00etatik aurrera, eta
bildutako dirua, Oporrak Bakean
ekimena finantzatzeko erabiliko
dute. Tolosaldea Sahararekin el-
karteak antolatu du emanaldia,
Maiatzak 20 plataformaren la-
guntzaz, eta Leidor aretoan izan-
go da, 17:00etan. «Lehenago ere,
lan egin izan dugu Joxe Mari
Agirretxe Porrotx eta Aiora Zu-
laika Pirritx pailazoekin, baina
modu profesionalean elkarrekin
ariko garen lehen aldia izango
da», aipatu du Agustin Agote el-
karteko kideak.
Sarrerak agortuta daude jada,

beraz, jendetza bilduko da Lei-
dorren. Agoteren iritziz, «artista
handiak» dira, zentzu guztietan.
«Batez ere, transmititzen dituz-
ten giza balioak nabarmenduko
nituzke. Gainera, ez dira bertako
biziaz soilik mintzatzen; plane-
tako txoko guztietako istorioak
eta ohiturak plazaratzen dituz-
te», esan du. Kasu honetan,
mundu honetako beste zati txiki
bati egingo diote keinua.

ATERPETXEA
Pailazoek lehen eskutik ezagu-
tzen dute saharar herriaren ego-
era, saharar errefuxiatu kanpale-
kuetan ere egon direlako. Dirua
biltzea da ekimen honen helbu-
ru nagusia, izan ere, uda hone-
tan Tolosaldean beste aterpe bat
jarriko dute martxan ahalik eta
haur gehien ekarri ahal izateko,

eta proiektu hori bizirik manten-
du ahal izateko bildu nahi dute
dirua. Baina, ez hori bakarrik.
«Ahalik eta haur saharar gehien
ekarri behar dugu gure lurralde-
ra. Beraiek dioten bezala: biho-
tza, burua, eskuak; sentitu, pen-
tsatu, ekin! Denok elkarrekin!»,
azpimarratu  du Agotek.

EUSKAL DANTZEN 
ERABERRITZE LANKETA
«Herri dantzari bat garela ikusi-
ko dute tolosarrek», aitortu du
Aiora Zulaika Pirritx pailazoak.
Leire Bilbaorekin eta Maite Mu-
tuberriarekin batera landutako
prozesu baten emaitza da ikuski-
zuna, eta dantza munduan sus-
tatzaileak izan ziren Jon Maia
eta Vanesa Castaño Kukai Dan-
tza Taldeko kideen laguntza ere
izan dute. «Euskal dantzen era-

berritze lanketa bat egin dugu,
doinuei letra jarriz».
Ez da emanaldi hau egingo du-

ten lehen aldia. Lehenago, gai-
nera, Euskal Herriko herri asko-
tan egin izan dute, eta horietako
bakoitzean, tokian tokiko dantza
taldeak gonbidatu dituzte eure-
kin batera oholtza partekatzera.
Tolosako emanaldiaren kasuan,
Udaberri Dantza Taldeko kideak
ariko dira beraiekin batera dan-
tzan. 
Entseguen prozesuan, asko

ikasi dutela aitortzen du Zulai-
kak. «Herri bakoitza oso anitza
den bezala, dantza taldeak ere
oso anitzak dira, adin eta izaera
oso desberdinetakoak. Plazer
handia da guztiekin batera la-
nean aritzea».
Tolosaldea Sahararekin el-

kartearentzat ere izan ditu hitz

Josu Artutxa 

Oporrak Bakean programan
parte hartu nahi duten familiak
behar dira Tolosaldean. Tolo-
saldea Sahararekin elkarteak,
udalen laguntzarekin bideratu-
ta, 10 eta 12 urte bitarteko haur
sahararrak udan bi hilabetez
etxean hartuko dituzten harre-
ra familiak behar direla adiera-
zi du, «haur horien elikadura
eta osasuna hobetzeko helbu-
ruarekin».

EHUN FAMILIA BEHAR DIRA
Tolosaldea Sahararekin elkarte-
ak aurtengo kanpaina jarri berri
du martxan, saharar haurrak
errefuxiatu kanpalekuetatik ate-
ra, eta udan, Euskal Herrira hur-
bildu eta harrera familietan txer-
tatzeko helburuarekin. «Ehun
euskal familia behar ditugu»,
esan du Eli Eizagirre elkarteko
kideak. Paraleloki, hamaikaga-

politak. «Isilpeko lan izugarria
egiten dute urte osoan zehar,
nahiz eta batzuetan gehiago
ikusi eta nabaritu, eta hori aitor-
tu behar zaie». 
Azkenik, Zulaikak, erakunde

nahiz instituzioei behin eta be-
rriz egoera honen berri emateko
eta gauzak errepikatzeko ga-
rrantzia nabarmendu du: «Eki-
nean, egunerokotasunean, sa-
harar herriaren aldeko elkarte-
ek egiten duten lana aitortzea
besterik ez zaigu geratzen. Gure
kasuan, gure hondar aletxoa ja-
rriko dugu datorren hilaren
14an. Oso pozik gaude, gainera,
gizarte hobe bat margotzeko bi-
dean, bozgorailu lan bat egitea
dagokigulako. Haurren osasu-
naz ari gara, baina baita gizarte
baten osasunaz, eta nola ez, giza
eskubideez».

Harrera familia izan nahi du-
ten eskualdeko familiek apiri-
laren 30a baino lehen eman be-
har dute izena, Tolosaldeko
udaletxeetan edota Sahararen
aldeko elkartean, 696 014 789

telefono zenbakira deituta. 
Informazio gehiago eskuratu
daiteke mezua idatzita opo-
rrakbakean@gmail.com helbi-
dera edota www.oporrakbake-
an.euswebgunean.

rren urtez, Tolosaldean aterpe-
txea jarriko dute abian, ahalik
eta haur gehienek udara deser-
tutik kanpo eta modu dibertiga-
rrian igaro dezaten. Saharar he-
rriak 44 urte daramatza dese-
rrian. Horietan guztietan, udan,
60 graduko tenperaturak izan di-
tuzte, eta hori gutxi ez balitz, eli-
kadura eta ur gutxi dute. «Urtetik
urtera, gauzak zailtzen doaz, eta
beraz, horrelako kanpainek in-
dar berezia behar dute. Horrega-
tik jarri diogu Bidaia bat baino
gehiago izena. Oporrak Bakean
egitasmoa bidaia bat delako, bai-
na bidaiaz harago, hona ekar-
tzea, ondo elikatzea, duten ane-
mia arintzen laguntzea, medi-
kuen bisitak jaso ahal izatea
edota kultura nahiz hizkuntza
berriak ezagutzea eta ikastea di-
relako helburu nagusiak», esan
du Eizagirrek. 
Bidaia horretan, harrera fami-

lia gehiago behar dituzte eskual-

dean. «Gurekin batera, bidaian
parte hartzeko eskaera luzatu
nahi dugu», gehitu du Eizagi-
rrek. Era berean,Tolosaldeko
aterpetxearen finantzaketa el-
kartearen esku dagoenez, hura
martxan jartzeko, datozen hila-
beteetan ekimen desberdinak ja-
rriko dituztela martxan azaldu
du elkarteko kideak.

NAHI IZATEAREKIN, NAHIKOA
Programan parte hartzeko bal-
dintza bakarra bete behar da:
harrera familia izateko nahia
izatea. Izena ematen duten fa-
milien arabera erabakiko dute
ondoren zenbat haur etorriko
diren. 
Hala, harrera programa mal-

gua izaten da, harrera familia
bakoitzaren egoerara eta auke-
retara egokitzen delako. Harre-
ra familia guztiek udalek eman-
dako diru laguntza bat jasoko
dute gastuei aurre egiteko.
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Leyre Carrasco Tolosa

Algerian kokatutako errefuxia-
tuen kanpalekua bi hilabetez
utzi, eta Euskal Herrira bidaia-
tzen duten haur sahararrek he-
mengo familiekin uda igarotze-
ko aukera izaten dute urtero, ha-
rrera familiei esker. Usue Sukiak
(Tolosa, 1982) eta Unai Lasak
2018ko udan hasi zuten abentu-
ra Maren eta Laia Lasa alabekin
batera. Udak Hannah-rekin
eman dituzte ordutik.
Nolatan animatu zinaten Opo-
rrak Bakean programan parte
hartzera?
Sare sozialen bidez TOLOSALDEKO
ATARIA-n albiste bat irakurri ge-
nuen eta galdetzera animatu gi-
nen.Gure inguruko ezagun ba-
tek saharar haur bat ekarri zuen
etxera, gainera. Tolosan talde
egonkorra dagoenez eta lagun-
tza handia dagoenez, segituan
informatu gintuzten prozesuari
buruz eta bete beharrezko bal-
dintzei buruz.
Nola izan zen lehen eguna? 
Oso berezia. Urduri geunden de-
nak, aurrez bueltaka ibili ginen;
nolakoa izango zen lehen eguna,
nolakoa izango zen esperien-
tzia... Gure familia prestatzen

saiatu ginen, eta beldurrak ere
bagenituen. Aurrez argazkiren
bat partekatu genuen. Gure au-
zoko parkean elkartu ginen bera-
rekin eta elkar ikusterakoan aur-
pegiak aldatu zitzaizkigun guz-
tioi. Gerturatu eta besarkatu egin
gintuen. Egia esan hasiera oso
erreza izan zen. 
Nolakoa izan zen egunero-
koa?
Hasieratik oso ondo moldatu
gara. Konfiantza hartzen joan
gara eta ohiko zailtasunak beste-
rik ez ditugu izan, baina egia da
honek esfortzu bat eskatzen due-
la. Familia egitura aldatu behar
duzu, bat gehiago garelako etxe-
an.

Kontaktua mantentzen saiatu
zarete? 
Bai, kontaktua mantentzen
dugu eta konturatu gara ezin di-
tuztela oinarrizko gauzak esku-
ratu. Komunikazio aldetik be-
rriz, ez dugu inongo arazorik
izan, whatsAppa erabiltzen
dugu komunikatzeko, eta bera-
rekin bideo konferentziaz edo
audio bidez maiz hitz egiten
dugu. 
Zer eskaintzen dio esperien-
tzia honek harrera familiari?
Haurrari ematen dizkion onurak
begi-bistakoak dira. Eskaintzen
diozun hori handia dela ikusten
duzu; etortzen denetik joaten
den arte kilo dezente hartzen

ditu, indarra hartzen du, bizipen
ezberdin horiek bizitzeko aukera
izaten du... Baina, guk irabazten
duguna ere sekulakoa da; beste
mundu bat ezagutzeko aukera
dugu, beste errealitate bat, gure-
tzako hain sinpleak diren gauza
asko beraientzat ez direla ikus-
tea eta baloratzea...Guri behin-
tzat, familia bezala, aberastasun
handia eman digu. Harremane-
tan, beste harreman batzuk sor-
tzen dira, ez bakarrik saharar fa-
milia edo herriarekin, hemen
bertan, harrera familiak garenon
artean jende berri asko ezagu-
tzen duzu, mota askotako fami-
liak ezagutzen dituzu… alde ho-
rretatik aberastasun handia da.
Zein ekimen egiten dituzue bi
hilabete horietan?
Tolosaldean oso antolaketa ona
dago haurrak etortzen direnean.
Hannah Gipuzkoara etortzen da,
Tolosaldera hain zuzen ere. Bai-
na Nija, bere ahizpa, Bizkaira jo-
aten da. Bizkaiko familia ezagu-
tzeko aukera eduki dugu eta oso
polita izan da, Euskal Herriko
beste familia bat ezagutu dugu
hemendik kanpo, eta horrek,
Euskal Herri mailan eta bertako
leku bakoitzean zein desberdin
antolatzen garen ezagutzeko au-

kera eman digu. Tolosaldean
zorte handia dugu, izan ere, To-
losara etortzen direnean oso la-
gunduta eta babestuta gaude.
Hasteko eta behin, edozein za-
lantza edo kezka izanez gero, be-
raiekin kontaktuan jarri eta la-
guntzen gaituzte. Hizkuntza al-
detik ere, monitore saharar bat
daukagu, edozein unetan itzul-
tzaile lanak egiteko prest dagoe-
na, eta astean zehar, taldean el-
kartu eta hainbat ekimen egiten
dituzte. Bizkaian adibidez, Han-
nah-ren ahizpak ez dauka talde
hori, familiarekin bakarrik dago.
Hemen ordea, beraien artean
edozein ekintza egiteko aukera
daukate: piraguetan ibiltzera jo-
aten dira, igerian ikasteko ikas-
taroak egiten dituzte… ekintza
pila bat egiten dituzte. 
Zein aholku emango zenioke
programa honetan lehen al-
diz parte hartzen duen familia
bati? 
Lasai hartzeko, ez dela ezer ger-
tatzen. Ez dela ezer berezik be-
har. Tolosaldean elkarte bat eta
harrera familien talde bat dago
eta beldurrak partekatzeko au-
kera duzu. Gozatzeko eta ikaste-
ko oso aukera polita da, eta ani-
matzeko esango nieke.

«Hannah etortzeko gogoa daukagu»

L. C. Tolosa

Luisa Zurutuza (Ibarra, 1958)
Usue Sukiaren ama da eta saha-
rar errefuxiatuen kanpalekuetan
bizi diren familiek pairatu behar
duten egoera gertutik ikusi du,
haien kultura eta ohiturak ikasi
ditu eta bereziki, esperientziaz
gozatu du. 
Nola animatu zinen saharar
errefuxiatuen kanpalekueta-
ra joatera?
Hannah-ak azken bi udak eman
ditu hemen, eta joan aurretik beti
galdetu izan dit ea bisitan joango
naizen. Pasa den urtean, abendu
inguruan Saharako errefuxia-
tuen kanpalekuetara joateko bi-
daia bat egoten zela gogoratu
nintzen eta informazioa biltzen
hasi nintzen.
Lehen aldiz joan zara errefu-
xiatuen kanpalekuetara, nola-
koa izan da esperientzia?
Sekulako esperientzia izan da.
Oso zaila da azaltzen. Beste mun-
du bat da, hala ere, hango egoera-

ri buruzko informazioa banuen.
Oso-oso polita eta aberatsa izan
da, baita itsusia ere bizi duten
egoera kontuan hartuta, baina
esperientzia hori bizitzeak duda-
rik gabe merezi du. Bederatzi
egun izan nintzen bertan, baina
bidaian bakarrik, joan-etorrian, 3
egun eman behar dituzu.
Nolakoa da bertako bizimo-
dua?

Oso bizitza lasaia da, ia ez dago
zereginik. Ni izan naizen kanpa-
lekuetan adibidez umeak eskola-
ra joaten dira, familia gehienen
aitak kanpoan daude lanean eta
amak berriz, alde batera eta bes-
tera ibiltzen dira etxeko lanak
egiten. Hezkuntzaren aldetik,
ume gehienak joaten dira eskola-
ra, izan ere garrantzia handia
ematen diote hezkuntzari, nahiz

eta zailtasun handiak izaten di-
tuzten. Ospitaleak ere badaude,
edo ospitale funtzioak betetzen
dituzten etxetxoak hobe esanda.
Ahal dutena egiten dute. He-
mendik laguntza bidaltzen die-
gu, baina laguntza baino, hango
arazoari konponbidea ematea da
behar dutena.
Hemendik eramaten dituzten
elikagai eta bestelakoak nahi-
koak izaten dira egoera horri
aurre egiteko?
Ez. Ni egon naizen inguruan
behintzat, egoerari aurre egiteko
kanpoan aritzen den norbait edo
hemengo familiek bidalitako la-
guntzak ere behar dituzte fami-
liek. Hilero gutxieneko batzuk ja-
sotzen dituzte, baina gehiago be-
har dute. 
Aurretik zenituen aurreikus-
penak bete ditu bidaiak?
Egia esan, ez dakit zer espero
nuen. Azaldu ezinezko esperien-
tzia bat izan da, gainera familia-
ko beste bat bezala hartu naute.
Hizkuntza arazo bat da, baina

Hannah-ak euskaraz egiten du
eta bere ahizpak gazteleraz, eta
asko lagundu ninduten. Keinuak
ere erabili ditugu; modu batera
edo bestera ulertu dugu elkar. 
Fronte Polisarioa eta Maroko
adostasun batera iritsiko dire-
naren edo Saharako egoera ho-
betuko denaren itxaropena
duzu?
Itxaropena ez da inoiz galtzen,
baina 44 urte igaro dira kanpale-
ku horietan daudela, hau da, hiru
belaunaldi igaro dira. Denbora
luzean oraindik ere horrela ja-
rraituko dutela iruditzen zait, zo-
ritxarrez. 
Zer esango zenioke  ekimen
honetan lehen aldiz parte har-
tzen duen pertsona bati? 
Lasai-lasai hartzeko eta ez izate-
ko beldurrik, oso esperientzi poli-
ta baita. 
Errepikatzeko asmoa duzu?
Bai, ahal dela berriz ere joango
naiz. Berriz joanez gero, egun
gehiagorako joango nintzateke,
oso motza egin zait.

«Beraiek bizi diren moduan bizitu dut hura»

Luisa Zurutuza errefuxiatuen kanpalekuetara egindako bidaian. ATARIA

Usue Sukia eta bere familia, Hannah-rekin.  ATARIA



Amasamendiri buruzko mahai
parte hartzailearen bilera, gaur
Amasa-Villabonako udaleko Ingurumen sailak antolatuta, Amasamendiko kudeaketaz
arduratzen den lan mahai ireki eta parte hartzailearen bilera 19:00etan egingo dute

Jon Miranda Amasa

Gipuzkoako beste herri gehiene-
kin alderatuta Amasa-Villabo-
nak aberastasun natural handia
du: herriko inguru natural adie-
razgarriena, Amasamendi, he-
rriarena da, jabego publikokoa.
Aukera asko ematen ditu horrek,
Ander Goikoetxea Ingurumen zi-
negotziaren esanetan. «Gaurko
erabakiek garrantzia handia
izango dute biharko mendian».
Amasamendiko kudeaketaz ar-
duratzen den lan mahai ireki eta
parte hartzailea martxan jartzea
erabaki du udalak legealdi hone-
tan eta bigarren bilera egingo
dute gaur, 19:00etan, udaletxeko
bilkura aretoan.

2011-2015 legealdian martxan
jarri eta 2016an, «aho batez eta al-
derdien arteko adostasun han-
diarekin» onartu zen Amasa-
mendia Herri Onurako Mendia-
ren Antolamendu Plana.
Goikoetxearen esanetan udalak
mendiaren kudeaketarako duen
erreminta nagusia da. «Doku-
mentuan zehazten da zeintzuk
diren lur higakorrak, zeintzuk di-
ren esplotaziorako egokiak izan
daitezkeenak eta zeintzuk larre
erabilera izango dutenak. Men-
dia ondo sailkatuta ageri da, eta
aldi berean, babestu beharreko
interes bereziko guneak ere be-
reizten dira».

Basogintza eta abeltzaintza
dira Amasamendian egiten diren
jardueretako batzuk, baina herri

Gaurko bileran ondarearen in-
guruko proiektuak lantzeko as-
moa dute. «Ondare geologikoa,
arkeologikoa eta naturala identi-
fikatu eta informazioa biltzeko
neurriak aztertuko ditugu eta
mendiaren kudeaketatik erato-
rritako ondareaz ere arituko
gara». Izan ere, etengabe eralda-
tzen joan den ingurunea da men-
dia Goikoetxearen ustetan:

«XVII. mendean herrian egur fal-
ta sumatu zutenean haritz eta pa-
goen landaketa bat egin zuten,
etxeak eta altzariak egiteko egu-
rra beharko zutela aurreikusi zu-
telako; XX. mende hasieran, be-
rriz, paper industriak paisaia era-
bat eraldatu zuen eta pinudiak
ekarri zituen. Pinuaren esplota-
zio fase horren amaieran gaude
orain eta etorkizunari begira jar-
tzeko unea da».

Aurtengo udal aurrekontuan
15.000 euro gorde ditu Amasa-
Villabonako Udalak mahai parte
hartzailean erabakitako ekintzak
aurrera eramateko. Ingurumen
zinegotziak gai hauetan interesa
duten herritar eta eragile guztiak
gonbidatu ditu gaurko bileran
parte hartzera. 

Maiatzaren 1ean egiten dute Komizarren larre irekiera ekitaldia; ganadua Amasamendiko larreetara botatzen dute. J. M.
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osoaren ondarea den neurrian
gainerako herritarrek ere erabil-
tzen dute ingurunea. Elkarbizi-
tza arazoak ere badakartza egoe-
ra horrek. «Adostasun zabala lor-
tu eta kontziente izan behar dugu
gure erabilerak zein ondorio di-
tuen ingurumenean. Erregulatu
egin behar dugu». Gaur egingo
den bileran, besteak beste, Komi-
zar parkearen inguruan agertzen
den zabor pilaketaz hitz egingo
dute eta herri bide eta itxituretan

egin beharreko lanak ere aipatu-
ko dituzte.

AMASAMENDIRI BALIOA EMAN
Gaur egun ez da ekimen gehiegi
antolatzen Amasamendin. Aiz-
kardik antolatzen duen mendi
martxa, BTT martxa edota maia-
tzaren 1ean egiten den larre ire-
kiera dira ekitaldi nagusiak. «In-
teres ekologikoagatik babestu be-
harrekoa bermatuta dago, legez
jasota eta araututa. Hortik aurre-

ra kontziente ote gara herritarrak
denona den ondarearen balio-
az?», galdetu du Goikoetxeak.
«Martxan jarri dugun lan mahai
irekiarekin horretarako bidea za-
baldu nahi dugu. Amasarrek eta
billabonatarrek erabakiko dute
zein balio turistiko eman Amasa-
mendiri, zenbateraino bihurtu
aisialdi gune edo nola baliatu on-
darea hezkuntzarako, ingurume-
naren balorea etorkizuneko be-
launaldiei transmititzeko».  

«Kontziente izan
behar dugu gure
erabilerak zein
ondorio dituen
ingurunean»
ANDER GOIKOETXEA
INGURUMEN ZINEGOTZIA
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Danok Danena
taldekoak garaile,
Federazioen Arteko
Txapelketan
Erredakzioa Zizurkil

Danok Danena halterofilia talde-
koek ekin diote aurtengo denbo-
raldiari. Otsaila bukaeran parte
hartu dute Liga Nazionaleko I.
Jardunaldian eta Federazioen
Arteko Txapelketan.  
Liga Nazionaleko I. Jardunal-

dian A taldetik Xabier Amonarri-
zek parte hartu zuen, B taldetik
Igor Sasiain, Asier Gallego, Gor-
ka Endjilo, Jon Kepa Kortajare-
na, Jon Rodriguez eta Pablo 
Ucero, eta C taldetik Andres Ru-
biños, Aitor Tecedor, David Mo-
rales, David Rubio eta Ioan La-
ver. 
Federazioen Arteko Txapelke-

tan Gipuzkoa izan zen txapeldu-

na gizonezkoetan, taldea osa-
tzen zuten pultsulari guztiak Da-
nok Danekoak izanik: Mikel Al-
varez, Ekaitz Kortajarena, Ale-
jandro Tomas, Jon Sasiain eta
Jon Ander Iriarte. Banakakoetan
Mikel Alvarez izan zen txapeldu-
na eta hirugarren postua Ekaitz
Kortajarenarentzat izan zen.
Pultsulari horiek guztiek Liga
Nazionalean A taldean lehiatze-
ko puntuak lortu zituzten.
Emakumezkoen Gipuzkoako

taldea ere Danok Danenako pul-
tsulariek osatu zuten: Naiara
Madrid, Nalu Herranz eta Alaz-
ne Gomez. Bi pultsulari falta zi-
tzaizkien talde osoa egiteko, eta
bigarren geratu ziren Bizkaiaren
atzetik. 

Larraul-Hernio-Larraul
lasterketa hamargarren
ediziora iritsiko da
Igande honetan egingo da mendi lasterketa, 10:30ean
abiatuta herriko plazatik. 200 parte hartzaileren muga
ezartzen dute, eta dagoeneko ez dago dortsalik libre. 

Imanol Garcia Landa Larraul

Zenbaki biribilera iritsi dira La-
rraul-Hernio-Larraul mendi las-
terketa, igandean hamargarrena
izango baita jokoan. «Hasi zene-
an lasterketa antolatzen, ez ge-
nuen oso argi hamargarren edi-
ziora iritsiko ginenik, eta azkar
batean hamar urte pasa dira»,
esan du Iñigo Ruiz antolakuntza
taldeko kideak. 
Lasterketa 10:30ean hasiko da

eta irteera zein helmuga Larraul-
go plazan izango ditu. Herniora
igotzeko Zelatundik pasako dira
korrikalariak. Guztira 15 kilome-
tro eta 800 metro dira maldan
gora egin beharrekoak. 
Ordu eta erdi baino zerbait

gehiago beharko ditu aurreneko-
ak helmugara iristeko. «Egural-
diaren arabera eta ibilbidearen
arabera izaten da. Uste dugu
nahiko bustita eta lokatz handia-
rekin egongo dela, bota duen
guztiarekin», esan du Ruizek.
«Igandera begira ez da oso ziurra
zer gertatuko den eguraldiare-
kin. Ez dirudi oso txarra egingo
duenik, baina lokatza egongo
dela seguru». Zenbait korrikala-
riri baldintza gogorrak izatea
gustatzen zaiola gaineratu du
antolakuntzako kideak: «Iaz elu-
rra izan genuen Zelatunen, eta
ibilbidea moztekotan egon gi-

nen, eta azkenean ibilbide osoa
egin genuen, eta pixka bat arris-
kutsua bazegoen, baina korrika-
lariek lasterketa osorik egin nahi
izan zuten». 
Gizonezkoetan Iñaki Olano al-

tzotarra iazko irabazlea joatekoa
da, eta Hassan Ait Chaou billabo-
natarrak ere izena eman du.
«Egunean bertan etortzen badi-
ra, beraien arteko lehiak ere era-
gingo du lortzen den marka».
Emakumezkoetan Nerea Amili-
bia zizurkildarra izango da, pro-
baren markaren jabea. 
Urtero gero eta emakumezko

gehiagok parte hartzen duela
esan du Ruizek. «Horrez gain,
sentsazioa dugu urtero gero eta
azkarrago betetzen dela parte
hartzaile kopurua. Igandean da-
goeneko dortsalak agortuta zeu-
den, eta hurrengo egunean ere
jaso nituen posta elektronikoak
izena emateko asmoz», zehaztu
du Ruizek. 
Berrehun parte hartzaileren

muga dute ezarrita antolatzaile-
ek, «ibilbideak, herriak eta anto-
lakuntzak ez duelako gehiagora-
ko ematen. Behin dortsalak
agortu eta gero, mezu bera zabal-
tzen ari gara. Gertatu daiteke ize-
na eman duen norbait ez azal-
tzea. Orduan aukera izango da
dortsal hori eskuratzeko, baina
ezin dugu ziurtatu inori Larrau-

lera etorri eta dortsalen bat iza-
tea», azaldu du Ruizek. Antola-
kuntzan 30-40 pertsona inguru
aritzen dira. 
Mendi lasterketek azken urte-

etan arrakasta izaten ari direla
dio Ruizek. «Gure lasterketa xu-
mea da eta ez da garestia parte
hartzea. Beraz, norbaitek ezin
badu etorri, ez da hainbesteko
galera izaten ekonomikoki». Le-
hen hiru korrikalariei, emaku-
mezkoetan zein gizonezkoetan,
saria ematen zaie. Horrez gain,
lehen herritarrek ere jasotzen
dute. «Sariak ez dira oso han-
diak, eta korrikalariak ez dira ho-
rregatik etortzen», esan du Rui-
zek. «Gure helburua ez da korri-
kalariak sariengatik etortzea,
baizik ibilbidea oso polita delako
eta Hernio mendi mitikora igo-
tzen direlako. Ikusten dugu jen-
deak erantzuten duela. Sari po-
toloena da behin helmugara iri-
tsi ondoren hamaiketakoa
hartzea eta lesuonaturik ez iza-
tea».

OMENALDIA AMAIA ANDRESI
Urtero antolakuntzak omenal-
dia egiten dio pertsona bati, Gi-
puzkoan atletismoan aritutako
bati, eta aurten Amaia Andresi
emango zaio. Atleta ohia, egun
Gipuzkoako Atletismo Federa-
zioko lehendakaria da.  

Ainhoa Jauregi urnietarra izan zen iazko irabazlea. IRATI URDALLETA

Erredakzioa 

Euskadiko Pilota Federazioak
antolatzen duen Emakumezko-
en Gomazko Paletako Euskal
Herriko Irekiaren finalak jokatu
dira asteburuan. Lehen mailan
txapela Anoetako Su-berri 2 tal-
deko Maizak eta Eizmendik jan-
tzi zuten, elkarte bereko 3 talde-
ko Garmendiaren eta Mendiza-
balen aurka. 
Elite mailakoan Maider Men-

Euskal Herriko Irekiaren sari banaketa. ATARIA

dizabal anoetarrak Irazustaba-
rrenarekin batera jokatu zuen fi-
nala, eta 26-30 galdu zuten Muri-
lloren eta Saezen aurka. 
Hirugarren mailan Larraun el-

karteko Berakoetxea-Galartza
bikoak 30-16 irabazi zioten Ale-
gialdeko Intxurre 2ko Agirre-
Olano bikoaren aurka. Bigarren
mailan ez zegoen eskualdeko or-
dezkaririk, eta Aiako elkarteak
21-20 galdu zuen Hernani 2ren
aurka. 

Suberrikoek jantzi
dute bakarrik
txapela Irekian



Iragan ostiraleanTOLOSALDEKOATARIA-ren egoitzan izan ziren Uzturpe ikastolako LH4 A gelako ikasleak. REBEKA CALVO

Uzturpekoen txanda da

Ibarrako Uzturpe ikastolako gaztetxoek Joseba Usabiaga aktorea
aukeratu dute elkarrizketatzeko, Erakutsiz Ikasi proiektuaren
barruan; aste honetan bertan egingo diote Ataria Irratian. 

Erredakzioa Tolosa

D enboraldi berrian
TOLOSALDEKO ATARIAK
duela lau urte mar-
txan jarritako Eraku-
tsiz Ikasi proiektuak

eraldaketa bat izan du. Azken
lau urteetan eskualdeko ikaste-
txeek euren txokoa izan dute, bai
astekarian, bai ATARIA IRRATIAN,
bai eta webgunean ere. Hala, ba-
koitzak libreki erabili du tartea
zabaldu nahi duen informazioa
jorratzeko. Aurten, baina, pauso
bat aurrera eman nahi izan da,
eta kazetari paperean ari dira jar-
tzen ikasleak. Modu honetan,

euskarazko eta tokiko komuni-
kabideen garrantziaz ohartarazi
eta kazetaritzak dituen baloreak
nabarmendu nahi zaizkie. 
Horretarako, proiektuan parte

hartzen ari diren ikastetxeetako
ikasleek eskualdeko pertsonaia
bat aukeratzen dute, hari elka-
rrizketa egiteko. Ikasleak TOLO-
SALDEKO ATARIA-ren erredakzioa
bisitatzen dute lehen egunean,
gertutik kazetarien jarduna ikus-
teko, eta elkarrizketa prestatzen
joateko. Bigarren bisita egunean,
berriz, elkarrizketaren gidoia be-
har bezala prestatu ostean, auke-
ratu duten pertsonaia bera elka-
rrizketatzen dute ATARIA IRRATIKO

mikrofonoetan. Elkarrizketa
irratian entzuteaz gain, papere-
an ere lekua izaten du, asteka-
rian, eta baita ataria.eus-en ere.

JOSEBA USABIAGA
Bada, hurrengo elkarrizketatua
Joseba Usabiaga aktore tolosarra
izango da. Iragan astean Ibarra-
ko Uzturpe ikastolako gaztetxo-
ak ATARIAN izan ziren, eta aste
honetan bertan berriro etorriko
dira Usabiaga elkarrizketatzera.
Datorren astean ikusi ahal izan-
go da elkarrizketa ostiraleko as-
tekarian eta hurrengoan, berriz,
entzun ahalko da ATARIA IRRATIKO
uhinetan.

www.ataria.eusASTEAZKENA, 2020KO MARTXOAK 11
Argitaratzailea: 
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SM
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Koordinatzailea: Rebeka Calvo Gonzalez
Kudeatzailea: Iban Urdapilleta Alkizalete
Egoitza: San Esteban, 20, Tolosa.
Telefonoa:943 65 56 95. 
E-posta:ataria@ataria.eus
Publizitatea: 661 678 818. publi@ataria.eus

Tolosa: 687 410 082. tolosa@ataria.eus 
Villabona-Aiztondo:687 410 022. 
villabona-aiztondo@ataria.eus
Anoetaldea:687 410 022.
anoetaldea@ataria.eus
Ibarraldea:687 410 118. ibarraldea@ataria.eus 
Alegialdea: 687 410 034.
alegialdea@ataria.eus  
Kirolak:673 06 11 32. kirolak@ataria.eus
Bezero arreta zerbitzua: 943 30 43 46 

Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, 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

Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

ASTEAZKENA 11
AGENDA

Deialdiak

Alegia. Plastikorik sortu gabe nola
bizi hitzaldia, Maddalen Diazen es-
kutik, kultur etxean, 18:00etan. 
Amasa-Villabona.Amasamendiko
kudeaketaz arduratzen den lan ma-
hai irekiaren bilera, 19:00etan, udale-
txean.
Berastegi.Medikuetxe zaharreko
proiektuaren lantaldea udaletxeko
pleno aretoan bilduko da, 18:30ean. 
Ibarra.Atzerritartasun Legea, saio
informatiboa, Biltzen elkartearen
eskutik, kultur etxean, 19:00etan.
Tolosa.Estrategias feministas con-
tra Neocropolitica y Neofascismo
hitzaldia, Nuria Alabaorekin, kultur
etxean, 19:00etan.
Tolosa.Mendi tour:Eskalada jasan-
garria Gipuzkoan. Treeline Home,
19:30ean, Leidorren. 
Zizurkil. Bialaren aldeko elkarreta-
ratzea, errotondan, 18:00etan.
Zizurkil. Irakurketa kluba bilduko da,
La uruguayaaztertzeko, Monika
Leivak dinamizatuta. 

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, agenda, egune-
ko berriak, Tolosaldea Lanbide Hezi-
ketako ikasleekin teknologia, Jose-
ba Landa Bartzelonatik eta eskual-
deko musikarien proposamena.
11:00.Desafioa. Herri kirolak. 
12:00.Entzuteko jaioak. Musika. 
16:00.Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
16:00.(H)ari naizela. Bertsolaritza
Imanol Artola Felix-ekin.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.Leyre Lejeune.
Euskal Herria kalea, 24. 943 67 32 74.
TOLOSA. Gauekoa. L. Azpiroz. Larra-
mendi kalea, 6 behea 1.   943 67 51 18. 

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Lotsagabe 
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Atelier (Maider Urretabiz-
kaia)
22:30.Ajoarrieroa
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro are epelagoa.
Termometroek beste kos-
ka polita egingo dute gora

eta udaberri sasoiko tenperatura
izango dugu, 20-22 gradura igoz.
Zeruan azken orduetan izan ezik,
apenas ikusiko dugun hodeirik.
eguna 00

Bihar.Giro motela. Egun
osoan zerua estalita man-
tenduko da. Arratsalde-

iluntze aldera euri pixka bat botako
du, zaparrada ahul modura. Haizeak
ipar-mendebaldetik joko du eta ter-
mometroak nabarmen egingo du
behera, 14-16 graduan kokatuz. 

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


