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IRITZIA

G aur egun, gure sektorean, pisu eta

garrantzi handia hartu du anima-

lien ongizateak, supermerkatu zein

marken eslogan gogokoena bihur-

tuz. Baina saltzeko amua ez ezik,

benetan garrantzi izugarria duen

atala da. Izan ere, zientifikoki frogatu eta egiaztatu da

animalien ongizatea bermatuz, hauen ekoizpena hobe-

tu eta antibiotikoen zein bestelako medikamentu sinte-

tikoen erabilera murrizten dela, antibioerresistentziaren

aurkako borrokan ezinbesteko tresna bihurtuz. Adar

zientifiko honen oinarria sinplea da; immunitate sistema

indartsu bat izateko animaliek ongizate maila altua izan

behar dute. Eredu sinple gisa, mastitisarena; osasun-

arazo hau errapeetako infekzioa da eta esnea ekoizten

duten animalia zein gizakietan guztiz ohikoa da. Kasu

gehienetan erro edo titi-buruetan bizi diren bakterioek

sortzen dute infekzioa. Animalia, bere defentsei esker,

nolabaiteko oreka batean bizi da erasotzaile hauekin,

oreka hau puskatzean ordea, izaki mikroskopiko hauek

aukera aprobetxatu eta biderkatu egiten dira arazoak

eman arte. Eta, zergatik apurtzen da oreka? Erditzeak,

esne ekoizpenak, lo ezak, eta abarrek ekarritako nekeak

gorputzarengan sortzen duen estresagatik eta honek

eragin zuzena du izaki bizidunen immunitate sisteman,

porru eginda uzten baitu, hortik, prebentzio gisa, ongi-

zatean oinarritzearen garrantzia. 

Nahiz eta Espainiako estatuak Covid-19ari aurre egi-

teko adituen batzordean albaitaririk ez sartu, sinistu ez

dagoela horrelako alderik gizakiaren eta animalien ar-

tean. Covid-19ko adituek, ordea, ez dute «Gizartearen

ongizatea» bezalako esloganik bereganatu, horren

odez «bi metroko segurtasun distantzia» eta «maska-

rak erabiltzeko betebeharra» bezalakoak hartu ditu. 

Pertsonalki, ezarritako neurrietan sinetsi nahi badut

ere, nire ezagutzak zalantzak izatera eramaten nau.

Neurri hauekin, eta beste batzuen gabeziarekin, txerto

miragarriaren zain gauden

bitartean, atzeko atetik ahaz-

tu ditugun gainontzeko izaki

mikroskopikoei ongi etorria emango diegunaren beldur

naiz; izan ere, oraindik ez da frogatu zientifikoki maska-

ren efizientzia, baina gure artean, dagoeneko frogatu

da hauen erabilerak sortzen dituen kalteak; buruko

mina, itolarria eta izugarrizko beldurra besteak beste,

eta modu laburrean lehenago aipatutako estresa. Ho-

rrez gain, bi metroko distantziak mantendu behar ditu-

gu gure artean, eta haurrekin kontaktua saihestu behar

dugu. Niri dagokidan esparruan, animalia gazteenen

immunitate sistema garatzeko, hauek animalia zaharre-

nen taldean sartzen dira hauekin kontaktu zuzena izan

eta bizitzan bidelagun izango dituzten birus eta bakte-

rioekin lehen harremana izan dezaten. Neurri honi es-

ker, animalia gazteen immunitate sistema birjinak anti-

gorputzak sortzen ditu (bakunek egiten dutena) aurre-

rago erasotzaile mikroskopikoen aurka borrokatu eta

ez gaixotzeko. Gure kasuan ordea, ezarritako neurriekin

ez dakit gure gorputzek nola erantzungo duten nor-

maltasunera itzultzean, izan ere, oraindik, ez dut identi-

fikatu hartu diren neurrietatik, zein arduratzen den gure

immunitate sistema indartzeaz. 

Baina irakurle, berriro diot, Espainiako jakitunen tal-

dean ez dago albaitaririk eta ni ikasketaz hala naiz,

Alemaniako Covid-19ko batzordeko buru den Lothar

Wieler doktorea bezala.

IZARO ZUBIRIA
IBARGUREN
ALBAITARIA

Atzeko atetik 
ongi etorria

Espainiako jakitunen 
taldean ez dago albaitaririk
eta ni ikasketaz hala naiz,
Alemaniako Covid-19ko 
batzordeko buru den Lothar
Wieler doktorea bezala
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ELKARRIZKETA

«Etsipenez bizitzen ari gara
hau guztia sektorean»
MAITE ASENSIO IPARRAGIRRE 
URTXINTXAKO KOORDINATZAILEA

Udal askok bertan behera utzi dituzte haurren aisiari begira antolatzen
diren udalekuak; sektorea ez dela kontuan hartu erabakiak hartzeko
adierazi dute Urtxintxatik, eta egiteko aukerak badaudela uste dute.

Eneritz Maiz Etxarri 

Udal askok hartu duten erabakiarekin etsita agertu da

Maite Asensio (Tolosa, 1980) Urtxintxako koordinatzai-

lea. Haurren aisialdiak duen garrantziaz jabetzea nahiko

luke gizartea, eta «udalek egitekotan oraintxe hartu be-

harko lukete erabakia», dio, udalekuak antolatzeak bere

lana eskatzen baitu. Aurtengoak gainera ez dira ohikoen

modukoak izango.

Zein da zuen egoera eta zertan ari zarete Urtxintxan?

Urteko lanaren %40a udan izaten dugu. Koronabirusaren

ondorioz etxean gaudenez urteko gauzak geldirik, eta

udara antolatzeko ahaleginak egiten gabiltza, baina ba-

dirudi aukera gutxi izango dugula udan zerbait egiteko.

Legedi aldetik dituzue oztopoak?

Legedi aldetik baino gehiago, beldur kontua dela uste

dut. Inork ez dakigu oraindik udan zein egoeratan egon-

go garen. Jakin dugu Eusko Jaurlaritzak Eudelekin egin

duela bilera bat, eta bertan esan denagatik udaleku ire-

kiak bertan behera uzteko aholkatu zaie udalei. Aldi be-

rean badakigu, Eusko Jaurlaritza eta aldundiak beste ai-

sialdiko eskaintza bat egiteko prestaketa lanetan ari di-

rela, edo hori esaten dute; baina oraindik ez dakigu zer

izango den beste eskaintza hori. Egoera hori ikusita, es-

kualdean gertatu den moduan Euskal Herri mailan ere

gertatzen ari dena da udaletxeak bertan behera uzten

ari direla udan izaten dituzten udaleku ireki horiek.

Gomendio horiei jarraituz eskualdeko udal askok atze-

ra egin du. Zer esango zeniekete Urtxintxatik?

Etsipen handiz bizitzen ari gara hau guztia sektorean.

Aisialdia edo hezkuntza ez formala da guk egiten dugu-

na, eta ez da kontuan hartu sektorea erabakiak hartzeko.

Baina, iruditzen zaigu guk egiten dugun lana aurten

inoiz baino garrantzitsuagoa izango dela. Azken finean,

ez formala izatearekin badugu serioa ez izatearen fama

edo, baina errealitatean bestelakoa da. Lanean aritzen

garen asko profesionalak gara eta badakigu zer egiten

dugun. Orduan, guk uste dugu aukerak badaudela. Ba-

dakigu Katalunian egitea erabaki dutela. Generalitatea

egitearen alde atera da, eta garrantzitsua iruditzen zaie

haurrek eta nerabeek, beste haur eta nerabe batzuekin

egoteko aukera izatea. 

Haurrei eragin die birusak?

Guztioi eragin digu koronabirusaren kontuak; haurrei ere

bai. Haurrak dira orain arte lagunekin elkartu ezin izan di-

renak, etxean ia 23 orduz daudenak. Osasun krisi hone-

IRAGARKI LABURRAK

LAN ESKAINTZAK
Garbiketa. Tolosako garbiketa enpresa batek, gizonezko
bat behar du garbiketa lanetan jarduteko. Ezinbesteko
baldintzak: gidabaimena eta esperientzia izatea. Inte-
resa dutenek, 943 670 626 telefono zenbakira deitu.

Zerbitzaria. Asteburuetan jatetxe batean lan egiteko
zerbitzaria behar da. Interesa duenak 605 72 77 30 
telefono zenbakira deitu.

Zure iragarki laburra: 943 65 56 95 / ataria@ataria.eus
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ELKARRIZKETA

M
aite A

sensio tolosarra da 
U

rtxintxako koordinatzailea.ATA
RIA

tan kaltetu handienak haurrak direla esango nuke; bai

neurri aldetik, eta baita entzun diren mezuengatik ere.

Gehien kutsatzen dutenak direla entzun dugu behin eta

berriz, eta ez da hori. Sintomarik ez dutenak dira, eta

kontuz ibili behar da, baina ez dute besteek baino gehia-

go kutsatzen. Neurri batean epaituak izan dira. Oso ga-

rrantzitsua iruditzen zaigu uda honetan, beraiei, hau

dena ondo kontatzea. Modu hezitzaile batean lana egin

behar da beraiekin, eta gaia ere beraiekin landu behar da

eta ez gara hori egiten ari. Udan beraiekin lantzeko auke-

ra izango bagenu, eta beraiek hilabete hauetan barruan

gorde dutena ateratzeko aukera izango bagenu, on asko

egingo lieke haurrei eta nerabeei. Ikusten denez, ordea,

geroz eta aukera gutxiago edukiko dugu horretarako.

Inoiz baino behar handiagoa dutela diozu. Zergatik?

Etxean denbora asko daramate. Bai hezkuntza formalean

eta baita ez formalean ere, balioak eta beste gauza asko

lantzen dira. Formalean, akademikoaz gain balioak ere

lantzen dira eta martxoaren 13tik akademikoari erantzun

zaio, baina besteari ez. Haurrak etxean daude, lagunekin

ezin dute jolastu, rol edo paper berdina jokatzen ari dira.

Familian duten rol hori bakarrik dute. Ez dute beste rol

batzuk lantzeko aukerarik. Oso mugatuta gelditu dira.

Psikologikoki ere uste dugu honek asko eragingo diela.

Aisialdian lan egiten den moduagatik, haurrek hezi-

tzaileekin harreman handia lortzen dute. Hezkuntza ez

formalean, hezitzaile batek hilabete batean haur batekin

lortzen duena, askotan beste eremu batean ezin da lor-

tu. Oso gertuko ereduak izaten dira hezitzaileak, eta be-

raientzat erreferente handiak izaten dira. Konfiantza

handia sortzen da, eta harreman berezia da. Iruditzen

zaigu abagune polita izan litekeela haurrekin gai hau lan-

tzeko. Aukera hori galduko dugu, eta pena ematen digu.

Haurrek elkarren artean egoteko beharra izaten dute?

Bai, haur batek haur bat behar du ondoan. Hori naturala

da haurrarentzat. Momentuz hori ezin dute eduki. Gure-

tzat haurrak jolasa du tresna natural bat, eta jolasa be-

raientzat beste haurrekin da. Bizitzan beharrezkoa du-

ten gauza naturala da.

Denbora-pasa baino zerbait gehiago da zuena, ezta?

Gure lana ezinbestekoa izaten da haurren garapenerako;

guk proposatzen ditugun ekimenak ezinbestekoak dira.

Ez da haur baten garapenerako beharrezkoa aisialdi an-

tolatuan parte hartzea, baina aisialdi antolatuan antola-

tzen diren ekimenak oso bereziak dira, eta oso onak dira

garapenerako. Horrez gain, lantzen ditugun balioengatik

eta baita ditugun helburuengatik ere. Bakoitzak bereak,

baina guk helburu nagusien artean hizkuntza daukagu.

Dauzkagu haur pila bat, etxean, hilabete hauetan hiz-

kuntza transmisioa edukitzeko aukerarik ez dutenak.

Hizkuntzarengandik urrundu direnak. Aisialdiak hizkun-

tza modu natural batean erakusten die; eskolatik kanpo

eta ondo pasatzearekin lotzen dute. Lan asko egin daite-

ke aisialdian. Nik benetan sinisten dut aisialdi hezitzaile-

an, eta garapenean duen eraginean. Unibertsitateko

ikasketetan ere orain inoiz baino garrantzia handiago

ematen zaio jolasari, baina kontraesanean erortzen gara,

eta jendarteak ez du balio garrantzitsutzat hartzen.

Jolasaren bidez doaz baloreak.

Jolasaren bidez ikasten dugu askotan jendartean koka-

tzen. Jolas batek arauak ditu, eta horrek arauak errespe-

tatzen erakusten digu. Jolasak erakutsi dezake elkarlana

egiten, lagunak laguntzen... eta bizitzen ditugun mo-

mentu horiek hain konfiantzazkoak izaten dira, balore

pila bat landu ditzakegula. Aukera izugarria ematen du.

a004-005_ataria_Maquetación 1  2020/05/28  10:52  Página 2



06

ERREPORTAJEA

BURUAK BAIETZ,
BIHOTZAK EZETZ
Udalekuak egiteko zalantza handia dute Tolosako aisialdi taldeek, 
«oso zaila delako eskatutako neurriak betetzea». Hala ere, haur eta 
nerabeei ahalik eta aukera zabalena eskaintzeko lanean ari dira udalarekin. 
«Beldurra handia da, baina haurren ilusioa zapuztea izugarria litzake», diote. 

Josu Artutxa Dorronsoro

E skola garaia amaituta, aldi berean ikasi,

trebatu eta jolasteko aukera eskaintzen

duten oporretako aukera ederra dira uda-

lekuak. Ekainaren amaieratik iraila bitarte,

hainbat udalekuren lekuko izaten dira Euskal Herriko

txoko ezagun nahiz ezkutu asko. Aste batekoak, 10-15

egunekoak edota hilabete osokoak, era guztietakoak

izan ohi dira, testuinguru desberdinetan kokatutako-

ak. Batzuetan, gai nagusi bat izaten da; beste batzue-

tan, berriz, egun bakoitzean ospakizun bat.

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek,

ordea, duela bi aste erabaki zuten aurten ez dagoela

«baldintzarik» udalekuak egiteko, COVID-19 gaitzetik

babesteko protokoloekin «bateraezinak» direlako.

Adierazi zutenez, osasun larrialdiari aurre egiteko

hartutako neurriekin ezingo lituzkete egoki bete «bi-

zikidetza eta sozializazio helburuak». Bertan behera

utzi dute, beraz, 7 eta 13 urte artekoentzako Udale-

kuak 2020 programa.

Batzuk erabakia hartuta, besteak zain

Tolosari dagokionez, badira udaleku itxiak eskaintzen

dituzten zenbait aisialdi talde. Horien antolaketan,

baina, eragina izan dute pandemiagatik ezarritako

neurriek. Atsedena taldeak, esaterako, Usurbilgo tal-

de batekin elkarlanean antolatzen ditu, baina, duela

aste batzuk hartu zuten erabakia. «Aurten ez dira os-

patuko», baieztatzen du Igone Gutierrez begiraleak.

Erabaki ofiziala hartu duen beste talde bat Kirikiño

aisialdi taldea da. Berez, INJUVE-ren (Espainiako

Gazteria Institutuaren) protokoloaren zain zeuden.

«Udalekuak egiten badira, zein baldintzetan egin be-

harko liratekeen azaltzen duen txostena da», zioen

pasa den astean Iban Asenjo taldeko begiraleak.

Aukerak aztertuko zituztela zioen, eta ondoren

adostu. «Erabakia oraindik hartu ez badugu, buruaga-

tik da, egin behar direla esaten digulako. Bihotzak, or-

dea, apur bat itxaroteko dio, aurrerago ikusiko dela

posible den edo ez». Haurrez gain, ordea, gurasoek

ere izaten dute pisua azken erabakian. «Familien inte-

resak ere kontuan izan behar ditugu». Aste honetan,

baina, udalekuak ez ospatzea erabaki dute, eta gura-

soei ere esan diete. «Gogoeta fasean sartu gara orain».

Oraindik azken erabakirik hartu gabe, baina antze-

ko egoeran daude Laskorain ikastolan ere. Bertako

zuzendaritzako kideek, guraso elkartearekin eta Kaz-

kabarra aisialdi taldeko kideekin elkarlanean antola-

tzen dituzte ludoteka zerbitzua eta udalekuak. «Az-

ken horietarako ez da deialdirik egin oraingoz, eta

zintzilik daude», dio Anaje Urkola Laskorain Ikastola-

ko ekintza osagarrietako koordinatzaileak.

Behin aldundien erabakia ikusita, Urkola jakitun da

oso zaila izango dela udalekuak aurrera eramatea.

«Zein ekintza berreskuratu daitekeen pentsatzen ari

gara, segurtasun distantzia eta neurriak beteko direla

bermatzen dutenak. Horrez gain, badira kontuan izan
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beharreko zenbait kontu ere: gurasoen kontziliazioa,

familien egoerak edota umeen behar emozionalak».

Hiru aisialdi taldeetako ordezkariek diotenez, hau-

rrengan, begiraleengan nahiz familiengan atsekabe

handia eragingo luke eskaintza guztiak bertan behera

uzteak, denek aisialdiaz gozatzeko eskubidea izan

behar dutelako. «Une honetan, haurrei proposatzen

zaien aisialdirako aukera ez da batere egokia, kaletik

noraezean dabiltzalako. Hortaz, astebetez herritik

kanpora joatea sekulako aukera litzake», dio Asenjok.

Tolosako gune berdeak, aukeran

Opor garaia gerturatu ahala, haurren udako aisialdi

aukeraren inguruko kezka areagotzen ari da gurasoen

eta hezkuntza eragileen artean. Aisialdi taldeak, bai-
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na, ez dira eskuak gurutzatuta geratu, eta hasiak dira

aukera berriak pentsatzen, Tolosako Udaleko Gazte-

ria sailarekin elkarlanean lan koordinatu bat eginez.

Tolosako espazio edo gune berdeak umeei eskaini

ahal izatea pentsatzen ari direla dio Nerea Cereceda

udaleko Gazteria teknikariak. «Lasai egon daitezela

gurasoak, uda honetan, haur eta nerabeek izango

dute eta zertaz gozatu, aukera bat merezi dutelako».

Udalekuei uko egin beharrean, aukerak badaudela

ikusi nahi dute, beti segurtasun eta osasun irizpide

guztiak zainduz. Adibidez, auzolandegiak antolatuko

ditu udalak. Beste talde batzuk ere hasi dira udara an-

tolatzen. Usabal kiroldegiak bertan behera utzi du ki-

rol eskaintza; bestalde, Zumardia elkarteak piragua

eta mendi bizikleta ikastaroak antolatu ditu.
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HITZEZ HITZ

Katakonbak

Historia eta turismo kontuak dira egun ka-

takonbak. Badakizue, hainbat hiritan lu-

rrari azpia janez irekitako pasabide luze-

ak; aurrena hildakoen atseden eternale-

rako; aldizka otoitz eta gurtza leku izateko; ez

gutxitan, baita estualdietarako ezkutaleku ere. Erro-

makoak bezala, edo Pariskoak. Aspaldiko bizipenak

berraragitzeko aukera ematen digu-

te. Edo ez hain aspaldikoak, behar-

bada. 

Bitxoak derrigortu gaitu itxialdira,

inpentsan, sekula imajinatuko ez ge-

nuen moduan. Jende artetik adreilu

artera. Argitara aurrena. Baina azkar

etorri zaigu kabitu ezina eta berehala

nagusitu da nora edo harako gogoa.

Argitik ilunera bada ere. 

Aukeren artean, katakonben an-

tzera edo, auzo guneetako aparkale-

ku komunitarioak izan dira ihesbide.

Lur azpikoak. Auzokide batzuk ikusi

ditugu itxialdian garajeetako korri-

dore ilunetan. Buru makur. Gordeka. Aireberritzeko

kirol ohiturarik gabe ezin etsi eta kontzentrazio han-

dieneko lekuan karbono dioxidoa arnastearekin kon-

formidadean. Agindutakoa kontrakoa dela jakitun;

debekua hausteak jende zintzoari, gehienei, ematen

dien lotsaz eta erreparoz. Norbere pausoen hotsak

eta kontzientzia txarrarenak segika. 

Ez dira zulo iluneko hots bakarrak

izan. Oraindik amaitu ez den krisial-

diak, mugimendu askatasun faltatik

bezainbeste izan du urrutiko zein

gertuko politikoen kalakatik. Infor-

maziotik gehiegi gabe (badakizue,

gu ez kezkatzearren), ugari propa-

gandatik. Eta bertara kondenatu du,

katakonben ilunera esan nahi dut,

sailburu txit goren batek baino gehia-

gok bere euskara ortopedikoa, ager-

pen publikoetan auzo lotsaizun. Lur-

peko ibiltari kontzientzia txarrekoen

antzik batere ez, konplexu arrastorik

gabeko jardun tramitezkoan. 

XABIER TELLERIA
GALTZAUNDIKO

KIDEA 

Katakonben 
ilunera kondenatu
du sailburu txit
goren batek
baino gehiagok
bere euskara 
ortopedikoa,
agerpen 
publikoetan 
auzo lotsaizun
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HITZEZ HITZ

Ez nuke nahi aurrekoa hain gordin adieraztea

kontsiderazio faltaz hartzea; euskara ikasten ari di-

renenekiko, esan nahi dut. Ulergarria egiten zaigu

eta estimuan daukagu egiten duten ahalegina.

Esaterako, egindako erosketak kobratzen maiz xa-

mar egokitzen zaidan emakume gazteak harrituta

nauka. Ondo urrutitik etorritakoa izaki, gurea nola

ikasi duen ikusita. Imajinatzen dut ahaleginaren ta-

maina; iritsi, lana aurkitu, etxea bilatu, familia osa-

tu.... eta bitartean, euskara ikasten hasi. Ondo ikasi

ere. Eta xamur erabili. Badira holako batzuk gure

inguruan.

Eta imajinatzen dut, beren lekuan jarrita, erakun-

deetako goi karguetara iristeko egin beharreko bi-

dea. Ahaleginaren tamaina. Eta imajinatu gabe,

ikusten dut prestakuntza zail horretan, herriaren

zerbitzurako trebatze horretan, euskararenari zer

proportzio txikia eskaini izan dioten batzuen ba-

tzuk. Zerbitzuak, euskarazkoak, mereziko ez balu

bezala. Euskara adornurako nahi, baina distira fal-

taz, traba bihurtuta. 

Galdutako udaberri zati hau ez dugu berreskura-

tuko. Geratzen zaiguna balia dezagun lur azpitik

burua atera eta arnasa hartzen hasteko. Kanpoko

aire garbia behar dugu; Tolosako kalean euskara-

ren erabileraren inguruan egindako azken azterke-

tak utzi dizkigun datuak bezala; brisa fresko hori;

bere bultzadaz, katakonbetatik ateratzeko. 
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LORATUKO DA
SAGARDOGINTZA

Jon Miranda

B i hilabete eta erdian edan ez den sagar-

dorik ez da orain edango. Eskualdeko

sagardogileak kontziente dira galduta-

koa ez dutela berreskuratuko, baina ga-

rai berrietara egokitzeko historikoki izan duten mal-

gutasuna ezagututa, ziur dira bide berriak urratuko

dituztela koronabirusaren osteko arorako.

Aurten sagardo soberakina izango da eta sagar-

dogintzan galera handiak izango dira, oro har, galko-

rrak diren produktuekin lan egiten duten gainerako

sektoreetan bezala. Gipuzkoako Sagardogileen El-

kartean oraindik datu zehatzak ez dituzten arren,

ekonomikoki krisiak arrasto luzea utziko duela uste

dute bertan biltzen diren 42 bazkideek. Ekaina ha-

sieran egingo dute agerraldi publikoa koronabirusa-

ren krisiaren eragina zenbakietara ekartzeko. 

COVID-19aren krisiak sagardogileei ere eragin die. Bertan behera utzi
zuten txotx denboraldia bete-betean zegoenean eta sagardoa 

merkaturatzeko ia bide guztiak itxi zitzaizkienean, orain, leiho bat 
zabaldu zaie: udako sagardotegien denboraldi berria. 
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Jende gehien ibiltzen den garaian, osasun larrial-

diak horretara behartuta eta gainerako ostalaritza

establezimenduek baino lehenago erabaki zuten sa-

gardotegiek txotx denboraldia bertan behera uztea.

Olatz Mitxelena (Astigarraga, 1991)

Gipuzkoako Sagardogileen Elkarteko

koordinatzaileak aipatu duenez, jen-

deak kontrakoa uste badu ere, ekoiz-

ten den sagardo guztiaren parte txiki

bat baino ez da txotxetik saltzen, %5

eta %10 artean. Gainerako guztia bo-

tilaratuta banatzen da. Gipuzkoako

sagardogileen merkatu nagusia he-

rrialdean bertan dago eta gero Biz-

kaia, Araba, Nafarroan eta Espainiako

puntu ezberdinetara banatzen da.

«Krisi honekin gertatu dena da sa-

gardotegiek ostalaritza aktibitatea bertan behera

utzi behar izan dutela, baina horrekin batera, sagar-

do salmenta ere asko jaitsi da. Bi aldeetan handiak

izan dira kalte ekonomikoak», aipatu du Mitxelenak.

Oreka kanala deitutakoaren bitartez ematen diote ir-

teera sagardogileek botilaratutako sagardoari:

«Gehienbat ostalaritza establezimenduek eta elkar-

te gastronomikoek osatzen dute kanal hori eta osa-

sun krisialdia ezarri zutenetik erabat itxita egon dira.

Sagardoa eduki bai, baino ezin saldu geratu dira sa-

gardogileak». 

Zuzeneko salmenta izan da sagardoa merkatura-

tzeko geratu zaien aukera bakarrenetakoa eta Mitxe-

lenaren esanetan, «modu batera edo bestera» denek

heldu diote bide horri. «Telefonoz, ahoz ahoko harre-

manen bidez, gertukoek eskatuta, sagardogileek

modu askotara jaso dituzte eskaerak eta gehienetan

eurak arduratu dira gertuko sare horretan banaketa

egiteaz. Salmenta elektronikoa lehendik ere bazeto-

rren kontu bat da eta horretarako baliabideak zituz-

ten sagardotegiek erabili dute modu hori. Guk ere el-

kartetik merkaturatze horretan lagundu diegu, ahal

izan dugun neurrian». 

Sagardotegiak zabalik

Beste zenbait ostalaritza establezimenduk etxeetara

eramateko menuak prestatu izan dituz-

te itxialdiak iraun duen hilabeteetan. Gi-

puzkoako Sagardogileen Elkartetik ja-

kinarazi dutenez, pare bat sagardotegik

ere heldu diote ekimen honi eta sagar-

dotegi menuaz gainera, beste menu be-

rezi batzuk prestatu dituzte etxera era-

mateko. 

Gehienek, ordea, sukaldeak eta kupe-

lak itxita eduki dituzte azken bi hilabete

eta erdian. Izurria saihesteko hartutako

neurrien bigarren fasea hastearekin ba-

tera, ordea, eta gainerako ostalaritza

Isastegi sagardotegiaren ataria Aldaba Txikin. J. MIRANDA

«Zergatik ez 
botilako 
sagardoak 
garrantzia 
hartzen duen
udako 
sagardotegi 
denboraldi bat?»
OLATZ MITXELENA
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establezimenduei bezala, sagardotegiei ere ateak

zabaltzeko aukera ireki zaie parez pare. Joan den as-

telehenetik abian da itxialdiaren bigarren arindua

Hego Euskal Herri osoan eta ostatu barruan tokia

%50 bete daiteke.

«Normalean behintzat, espazio zabalak egoten

dira sagardotegietan eta segurtasunezko bi metroko

distantzia hori mantentzeko aukera handiagoa iza-

ten dute. Araudiak markatzen duen protokoloa hartu

eta segurtasun neurri guztiak betetzen direla ber-

matu ondoren, gure iparrorratza jendearen erosota-

suna izan da. Azken batean gure bezeroak sagardo-

tegira lasai egotera etortzen dira eta lagunarteaz

disfrutatzera», nabarmendu du Mitxelenak. Orain

arte kabitzen zen jendearen erdia hartuko dute sa-

gardotegietan eta baldintza gehiago ere beteko di-

tuzte, esate baterako txotxetik kontsumitzerakoan:

«Kupeletik sagardoa dastatzeko aukera izango da,

talde kontrolatuetan, mahaika, eta beti ere sagardo-

zalearen eskutik». Bezeroek eserita egin beharko di-

tuzte otorduak.

Aukera hori eskura izateak ez du esan nahi derri-

gor sagardotegi guztiek zabalduko dituztenik ateak.

Txotx denboraldiaz harago, sagardotegien %45 za-

baltzen da eta pentsatzekoa da horiek helduko dio-

tela aurretik zuten ohiturari. Beste askok, denboral-

dia erren geratu zaiela ikusita, aukera baliatuko dute

berriz ere zerbitzua eskaintzeko. «Norberaren esku

geratuko da, baina argi dagoena da krisiak berekin

dakarrela aukera ere. Sagardotegiaren kontzeptua

berrasmatu beharko dugu orain. Zergatik ez botilako

sagardoak garrantzia hartzen duen udako denboral-

di bat, non ohiko txotx denboraldiko menuaz aparte-

ko otordu bat eskaintzen dugun, garaian garaiko

produktuekin?». Aktibitate ekonomikoari heltzearen

garrantziaz hitz egin du Mitxelenak, baina beti ere

beste sektoreekiko eta batez ere bezeroekiko erres-

petuz eta guztion osasuna zainduz.  

TURISMOA GELDIAGO

Euskal Herriko gainerako sagardogileen elkarteekin

batera, Gipuzkoakoak sagardotegien etorkizuna lan-

tzen duen proiektu estrategiko eta turistikoa du

martxan, Sagardoa Route izenekoa. Ekimenak bil-

tzen du sagardoaren inguruko esperientzia eta es-

kaintza multzoa, eta bere barne ditu Euskal Herriko

zazpi lurraldeetako sagardotegiak. Euskal sagardo-

tegien erreserba zentrala dira eta planak, egun pa-

sak eta bidaiak neurrira ere antolatzen dituzte.

«Zalantzarik gabe etorkizuna hor dago», dio Olatz

Mitxelenak. Gipuzkoako Sagardogileen Elkarteko

koordinatzailearen iritziz sagardotegiek ekarpen

handia egin diezaiokete turismo jasangarriari: «Gi-

puzkoa oso lurralde aberatsa da inguruneari eta kul-

turari begiratuta. Gipuzkoa ez da bakarrik Kontxa

eta pintxoak, hori ere bada, baina hortik harago ba-

daude baliabide asko eta horiek erakutsi nahi ditugu.

Uste dugu beste sektoreekin elkarlanean, benetako-

tasun bat erakutsi dezakegula».

COVID-19ak eragindako krisiaren ondorioz arlo hau

oraindik ere geldiago dagoela nabarmendu du Mitxe-
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Haragiari irtenbidea
eman nahian

J. M.

A noetan egoitza duen Carnicas Goya en-

presaren bezeroetako gehienek ateak

itxita eduki dituzte azken bi hilabetee-

tan, tartean sagardotegiek. COVID-

19aren krisia lehertu zenean dagoeneko banatutako

haragia berriro jaso eta egindako eskarietatik jasota-

koak batu zitzaizkien. Kilo asko. «Haragi horri guztiari

irtenbidea ematea izan da gure lehentasuna», aipatu

dute Goyako arduradunek. 

«Webgunearen bitartez eskaera asko jasotzen

ditugu Espainiako puntu ezberdinetatik. Hemen in-

guruko jendeak nahiago du, ordea, salmenta pun-

tura etorri, baina mugikortasuna ere mugatuta

egon denez, bide berriak asmatu ditugu». Pilatuta-

ko haragiari irtenbidea emateko, prezio merkeago-

an, eskaintza bereziak zabaldu dituzte, besteak

beste, WhatsApp mezuen bitartez, eta arrakasta

handia izan dute. Goyako langileak beraiek ardura-

tu dira banaketa egiteaz Gipuzkoan zehar. 

«Gure galdera da orain salmenta modu hau gera-

tzeko etorri ote den», aipatu dute. Printzipioz,

webgunea berritzeko lanari ekin diote epe motze-

ra, eta bien bitartean, sagardotegiak eta, oro har,

ostalaritzako bezeroak pixkanaka lanean hasteko

esperantzari heltzen diote.

lenak. Hirugarren fasea iritsi bitartean herritarrek

ezingo dute probintziaz aldatu eta gerora ere ez daki-

te zein turismo mota gailenduko den. «Ez dakigu na-

zioartekoa izango den, europarra, estatukoa edo ber-

takoa. Guk beharrezko egokitzapenak egingo ditugu,

aukera dagoenean sagardotegietarako eskaintza hau

egiteko». Hala ere, Mitxelenak esan du gobernuek arlo

hau ez dutela batere araututa, oraingoz behintzat.

Irailetik aurrera antolatzen dituzten ekitaldiak ere

zalantzan daude une honetan. «Donostiako Sagardo

Eguna, Ordiziakoa, Sagardo Apurua, Sagardo Txa-

pelketa herrikoia edo Tolosan Bisiguaren Festaren in-

guruan antolatzen ditugunak, esate baterako, orain-

goz, stand by-ean ditugu. Egungo araudiak galarazi

egiten du jende asko toki berean biltzea eta aire li-

brean egiten diren ekitaldietan ere jendeak eserita

egon behar izaten du», adierazi du Mitxelenak.

Bien bitartean, eta itxialdiak iraun duen bitartean,

sagardo katak online antolatu ditu Sagardoa Routek,

telematikoki. Arrakastatsuak suertatu dira eta aurre-

ra begira horrelakoak errepikatu edo ez pentsatzen

ari dira.

13
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ASTEKO GAIA

Isastegi baserrian sagardoa presente egon da aspal-

diko belaunaldietan, auzoko eta etxeko kontsumora-

ko. Abeltzaintzatik eta nekazaritzatik sagardogin-

tzarako urratsa eman zuten 1983an eta ordutik hona

horrela jarduten dute. Sagardotegiaren martxa dara-

ma Joseba Lasak (Tolosa, 1992), Mikel anaiarekin ba-

tera. Aldaba Txikitik Euskal Herriko txoko askotara

iristen dira. Europan sarea eratu dute eta hamar urte

dira, adibidez, AEBn ere sagardoa saltzen dutela. 

Zenbat pertsonek egiten dute lan Isastegi sagardo-

tegian?

Zazpi aritzen gara. Aitak oraindik ere ez du erabat

erretiroa hartu eta anaia eta biokin batera, osabak,

lehengusuak... Dinamika familiarra daramagu. 

Sagardotegi denboraldia bete-betean zenean ixte-

ak zein eragin izan du Isastegin?

Eragin handia. Martxoa erditik aurrera, Aste Santu

buelta arte lan asko izaten da, astegunetan eta aste-

buruetan ere bai. Eguraldiak lagundu egiten du eta

jendea gehiago ateratzen da kalera. Sagardotegia

itxi behar izateak min handia egin digu, gainerako

sektoreetan bezala. 

Zuek txotx denboraldia noiz ixten duzue?

Normalean, apirileko azkeneko larunbatean edo,

maiatzeko lehenengoan ematen dugu bukatutzat 

Zuen jardunean zenbateko pisua du txotx denbo-

raldiak?

Sagardo litrotan ez hainbeste. Kontsumoa gehiago

«Galdutakoa dagoeneko ez
dugu berreskuratuko»
JOSEBA LASA 
ISASTEGI SAGARDOTEGIA (TOLOSA)
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ASTEKO GAIA 

daukagu bideratuta, ostalaritzara, merkataritza zen-

tro handietara eta esportaziora. Gure sagardoa sal-

tzen zuten saltoki asko irekita mantendu dira eta

kanpora ateratzen dugun sagardoarekin segitu ahal

izan dugu, hortaz, arnasa hartzeko gai izan gara. Sa-

gardotegi eredu ezberdinak daude eta batzuentzat

oinarria handiagoa da jatetxea. Besteontzako gu-

txiago suposatzen du denboraldiko zerbitzu horrek.

Guk galdutakoa ez dugu berreskuratu baina beste

merkaturatze horiek ere baditugunez, ez da hain-

besterako galera izan. 

Genero askorekin geratu zarete sagardotegian?

Itxiera oso bat-batekoa izan zen. Aurreko egunetan

bakailaoa eta txuleta zintak eskatzen aritu ginen.

Gure hornitzaileek stock hori kentzen jakin dute eta

eskerrak horri. Ezagunen artean banatutakoarekin

eta guk etxean bertan jan dugunarekin moldatu

gara. 

Eta sagardo asko galdu al da alperrik?

Ez uste. Gaur egun mantentze sistemak oso garatuta

daude. Sagardo bat urte batetik bestera ondo man-

tendu liteke. Aurtengo sagardo litroren bat geratu li-

teke datorren urterako, baliteke hori gertatzea, baina

alde horretatik ez dago arazorik. Sagardoari hotza

sartuz gero ez da alferrik galtzen. Ez du irabazten,

baina ezta galdu ere.

Ostalaritza gainerako establezimenduak itxita

egoteak eragin handia izan du zuen etxean?

Bai, guretzako sektore inportantea da hori, sagardo

asko kontsumitzen delako taberna eta jatetxe horie-

tan. Horrek huts egin digunean saiatu gara beste

bide batzuk bilatzen. Etxez etxeko zerbitzua indartu

dugu eta online salmenta areagotzen saiatu gara.

Horietan ahalegina eginagatik ere, galerak hor dau-

de, hilabete hauetan erabat itxita egon direlako os-

talaritza establezimenduak. 

Etorkizuna ikusten diozue ‘online’ salmentari?

Eskualde inguruko jende gehiago sumatu dugu ho-

rretan. Ohiko saltokiak itxita, webgunera jo dute sa-

gardo bila. Lehen, beste herrialdeetatik edo kanpo-

tik egindako eskaerak ziren gehienak. Gertuko eska-

era gehiago jaso dugunez, gu geu moldatu gara

banaketa egiteko. Lan karga jaitsi arren langile kopu-

rua mantendu dugunez, zeregin horietan aritu gara. 

Eta kanpoan mantendu al da sagardo eskaera?

Jaitsi dira eskaerak, baina ez horrenbeste. Herrialde

bakoitzaren egoeraren araberakoa izan da. Kontsu-

moa jaitsi egin da, adibidez, AEBn, baina Japonian

mantendu egin dituzte eskaerak. Ez da arazo tekniko

edo burokratikorik izan sagardoa kanpora ateratze-

ko. 

Baimena duzue sagardotegiek zabaltzeko, biga-

rren fasetik aurrera. Irekiko dituzue ateak?

Sagardogintza sektorean azken asteotan aritu gara

protokoloak lantzen. Baldintzak irakurri ditugu eta

guk azkenean ez irekitzea erabaki dugu. Oraingoz

daukagun lan karga mantentzea erabaki dugu. Guri

zikloak mantentzea gustatzen zaigu. Urtea normal

joan izan balitz garai honetarako itxita beharko luke

sagardotegiak. Ez dakigu, gainera, nola erantzungo

lukeen jendeak irekiz gero. Galdera marka hori dau-

kagu hurrengo urteari begira. Ez dakigu zer pasako

den. Etorri dadila etorri beharrekoa eta hurrengo ur-

teko urtarrilerako normal jardutea espero dugu. 

Jendearen erantzunak zeresana izango al du?

Bai. Baikor gaude. Jendea jatetxeetara joango da eta

sagardo kontsumoa bere onera etorriko da. Udako

salmentak ikusiko dugu zer ematen duen. Ostalari-

tzak pixkanaka ateak zabalduko ditu eta berriro ha-

siko gara haiekin lanean. Udan ondo lan eginez gero,

espero dugu irailean berriz sagardoa egitea eta hu-

rrengo urtarrilean berriro normal hastea. Ahal den

bezala mantendu dadila sagardo kontsumoa eta ga-

rai hobeen zain geratuko gara gu.
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Berrogei urte baino gehiago dira sagardotegi gisa

ateak zabaldu zituela Adunako Zabalak. Sagardo-

gintzan, ordea, lehenagotik ere bazebiltzan. Luis Za-

balak (Aduna, 1973) sektoreak jasan duen golpeaz

hitz egin du, baina baita sagardogileek egoera berri-

ra egokitzeko izango duten gaitasunaz ere.

Zenbat langilek jarduten duzue sagardotegian?

Guk txotx denboraldia Errege egunaren bezperan

irekitzen dugu, gutxi gorabehera, eta maiatza azke-

nera arte izaten dugu sagardotegia zabalik, egunero,

jai eta aste. Txotx garai horretan, lauzpabost langile

aritzen gara egunero-egunero eta asteburuetan

oraindik ere gehiago, zazpi-zortzi. Urte osoan zehar,

anaia eta biokin batera beste langile bat aritzen da. 

Bat-batekoa izan zen denboraldia bertan behera

uzteko erabakia. 

Bai. Martxoaren 13a, ostiralarekin izan zen. Aste har-

tan, zerbait bazebilen, bazetorrela esaten zuten, bai-

na gero oso azkarra izan zen dena. Ostiral hura kao-

tikoa izan zen. Eguerdiko zerbitzua eskaini genuen,

nahikoa normal, baina gero gauean itxi egin genuen.

Jendea deika aritu zitzaigun erreserbak bertan be-

hera uzteko. Golpean izan zen, asimilatu gabe etorri

zitzaigun eta genero guztia etxean genuela. 

Aurtengo sagardoa alperrik galduko da?

Nik uste dut hau guztia gertatu zela sagardoa orain-

dik ere fresko zegoela. Txotxean zeuden sagardoak

botilaratuta, ontzi handiagoetan sartuta eta hotz

golpe bat emanda, sagardoaren eboluzioa gelditze-

ko aukera izan dugu. Sagardoak ondo daude. Alde

horretatik okerrago izango litzateke gertatu den hau

bi hilabete beranduago gertatu izan balitz. Ordurako

dagoeneko sagardoa etorrita egoten da eta botila-

ratzeko puntuan. 

Martxoa izaten al duzue garairik jendetsuena sa-

gardotegian?

Bai. Martxoa eta apirila izaten dira indartsuenak. Jar-

dun horrek gozatzen digu ekonomikoki urtea, neurri

handi batean. Guk hurrengo bi hilabeteetarako erre-

serbak eginda geneuzkan, asteburuetarako. Gure

etxean hilabete fuerteenak dira. Gainera, hasiak gi-

nen astegunetako bezeroak berreskuratzen, aurreko

«Jende partikularrak edandakoa
izan da saldu den bakarra»

LUIS ZABALA 
ZABALA SAGARDOTEGIA (ADUNA)
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ASTEKO GAIA

krisi garaian jende klase hori asko apaldu baitzen.

Iaztik jende gehiago sumatu eta asteburuetan ere

jendea bizipoz handiagoarekin ateratzen zela ikus-

ten genuen. Buelta ematen hasiak ginenean hau eto-

rri zaigu gainera. Dena hankaz gora. 

Jendeak badu sagardotegirako joera zure ustez?

Bai. Azkeneko aste hauetan jendea deika aritu zaigu.

Jendeak buelta eman nahi dio egoerari eta sagardo-

tegia askotan estimulu bezala ikusten du, ia terapeu-

tikoa ere bada. Estutasun honetatik libratzeko gogo-

arekin sumatzen dut jendea. Gure garai mediatikoe-

nean etorri zen pandemia eta denboraldiaren

itxieraren albisteak berak ere inpaktua sortu zuen gi-

zartean. 

Sagardotegiko ateak berriro zabalduko dituzue?

Bai. Datorren hilaren hasieran, lehenengo asteburu-

rako ireki nahiko genuke. Berrikuntzatxo batzuk

prestatzen ari gara. Orain arte, kafe zerbitzurik ez

genuen ematen eta orain eman nahiko genuke. Te-

rraza ederra daukagu eta horri ere etekina atera nahi

diogu. 

Ba al dakizue zein segurtasun neurri bete beharko

dituzuen berriro zabaltzerako orduan?

Bai, sagardogileen elkartetik bidali digute protoko-

loa. Lana egiteko nahikoa baldintza jartzen dizkigu-

te. Mahaien erdiak kendu egingo ditugu segurtasun

distantzia mantendu ahal izateko. Komunak eta ma-

haiak maiz-maiz garbitu beharko ditugu eta batez

ere mugarik handiena ikusten dut nik jendearekiko

tratuan. Etxeko giroa da gurea, inguruko jende eza-

gun asko etortzen zaigu, eta gure artekoa hotza ge-

ratuko ote denaren beldurra daukat. 

Txotxetik edan ahal izango dute bezeroek?

Ez, botilatik emango dugu. Gauzak garbiago ikusi

arte sagardoa botilatik zerbitzatuko dugu, era horre-

tan, jendea ez dugu txotxean mugiaraziko. Egokiena

hori izango da, noski.  

Udara guztirako asmoa duzue?

Sagardoa egiteko garaia iritsi arte behintzat bai.

Behin pausoa emanez gero, terraza zerbitzu hori es-

kainita eta kafea emango dugula ikusita, etekina ate-

ratzen saiatuko gara. 

Inpaktu ekonomiko handia izan duzue?

Bai. Ez da txotxa itxita egon dela bakarrik, ostalari-

tza establezimenduak eta elkarteak ere ez dira mar-

txan egon eta horrek galera handia suposatu digu. Ia

diru sarrera gabe geratu gara. Geratu zaigun baka-

rra, etxez etxeko salmenta izan da. Horretan saiatu

gara, ahal izan dugun neurrian. Villabonako merkata-

riek ere egin dute etxeetara iristeko ahalegin hori eta

bailarako hiru sagardogileen sagardoak banatu di-

tuzte. Saiatu gara behintzat aukera izan dugunetan

gure sagardoa banatzen. Jende partikularrak kon-

tsumitu duen sagardoa da aste hauetan saldu den

bakarra. Eta eskerrak horri. 

Denboraldia bertan behera uzteak zer suposatu du

zuentzako?

Guretzako diru iturri inportantea da sagardotegi zer-

bitzu hori. Diru horrekin kontatzen dugu gainera,

beste hainbat apustutxo egiteko: makinaria berria

ekarri, sagastigintzan berrikuntzak egin... Joko asko

ematen digu. Neguan botilako kontsumoa asko jais-

ten da eta gure sarrerak ere asko bajatzen dira. Gure

salbazioa, neurri batean, txotx denboraldia da. 

Honek guztiak sektorean aldaketa ekarriko duela

uste duzu?

Bai. Lehen ere baziren txotx denboraldiaz harago

irekitzen zuten sagardotegiak. Orain, egoera berri

honekin uda partean irekitzea erabaki dugu batzuk,

beste batzuk, berriz, ez. Moldatu egin beharko dugu.

Sagardoa orain arte beti lotu izan dugu janarekin eta

ez dugu ohituratik, besterik gabe, garagardoa eda-

ten dugun bezala sagardoa edateko taberna edo te-

rrazetan. Poteorako ere edari mundiala da.  
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Xabier Artola Zubillaga artzubi.eus 
ZURRUNBILOA
Ospitaleak —gaixotasuna— ohi eta nahi baino protagonistago bihurtu zaizkigu azkenaldian, eta gure 
ahuleziaren larria jarri digute begien aurrean. Bi urte badira ia argazki hau egin nuela, Gurutzetako ospitalean;
eskailera zuloak zurrunbilo bat iradokitzen bazidan ere, ez nuen asko uste orduan, gauden bezalako 
zurrunbiloan egongo ginenik orain. Ea lehenbailehen eta ahalik eta ongien irteten garen, gehiago hondoratu
gabe. Bitartean, eutsi goiari!
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E z zenuke sinistu ere egingo hau guztia ger-

tatu denik. Ipuinetan ere agertzen ez den

fantasiazko unibertso paralelo batek harra-

patu gaitu etxean, atera ezin. Zein erraza

ematen duen eta zeinen zaila egin zaigun. Egon beha-

rraren eta egonezinaren arteko talka. Ze hor dago gaitza, hor dago itxialdia,

eta hor zaude zu ere. 

Txinako kontuak beti ikusi izan ditugu urruti. Eta Txinak urruti egoten segi-

tzen du, baina ikusiko duzu, eta ikasiko duzu, orain urruti dagoena, oso gertu

ere egon litekeela. Eta gertu dagoena, urruti; zurekin pasatzen zaigun bezala.

Beldurrak hartu gintuen aurrena, ezjakintasunak, urduri jarri ginen, eta batez

ere kezkatu. Kezkatu, bereziki, ondokoengatik. Ondokoagatik. Ze horixe dau-

ka maitatzeak, ezta? Zeure buruaz baino, lehendabizi, besteaz arduratzen za-

rela gehiago. Eta hor zaude zu ere. Baina zer egin? Lasai egoteko esan? Arris-

kurik ez dagoela errepikatu, arriskuak bizitza egunez egun errepikatzen dizu-

nean? Zaila da. Baina, aizu, ni saiatu naiz. Ruperren batzuk kantatu dizkizut,

barrea eragiten saiatu naiz, eta horrela nik ere barre pixka bat egin dut. Ez

baitago umorea eta denbora bezalakorik min oro sendatzeko. 

Hau guztia pasako da, etorriko zara zu ere, eta ziurrenik minak ekarriko zai-

tu gainera. Ari gara horretarako ere prestatzen; baina umorerik behintzat fal-

tako ez zaigunez, lasai gaude. Edo egon nahi dugu. Inbidia ematen didazu, zu

baitzaude lasaien. Nahiz eta tokatuko zaizkizun zuri ere atzerritik datozen bi-

rus ikaragarriek ekarritako pandemia erraldoiak. Lazkao Txikik ere esan zuen,

«Rockanrona, inglesa ta hoi dana, drogea dek». Hori bai, bitartean, zure alde

topa eta arnasketak egiten segiko dugu. Ze, oraindik ez dizugu aurpegirik

ikusi, baina ikusiko bazenu hau idaztean nik daukadan tonto aurpegia… ez da

koronabirusa. Felizidadea da. Dena amaitu eta San Joan sua pizterakoan (ze,

piztuko dugu), elkartuko gara, eta elkarrekin, kantatuko dugu Ruperren bat.

Bitartean, jaso plazentan besarkadarik plazenteroena zure zain dagoen aita-

txoren partetik. Muxu bat, seme.

Zuri 

Jaso plazentan
besarkadarik
plazenteroena
zure zain 
dagoen 
aitatxoren 
partetik

JULEN TELLERIA 
HIZTUNA
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P entsatzen aritu naiz konfinamendutik des-

konfinamendu bitarte honetan, zenbat al-

ditan eskatu ote dudan baimena (baimena

ote dudan begiratu bederen, fasez fase)

eta zenbatetan eskatu ote didaten baimena. Eskolako

garaietan bezala andereñoari galdezka. 

Pentsa ezazu, zerorrek, zenbatetan itaundu ote dio-

zun zeuri buruari edo hurkoari, egin zenezakeen hura balekoa ote zen.

Grazia egin izan dit egoerak hainbatetan. Ez naiz epaile legeak eta arauak

interpretatzeko, baina egokitu izan zait ziurtagiri eta honelakoak egitea. 

Ez da ahuntzaren gauerdiko eztula kontua, gero! Baimenik gabe ateraz

gero, isunarekin etxera zaitezke. 

Baina batez ere, baimenak ziurtasuna ematen du edo eman dezake. Baiez-

koa duenak, pasea dauka. Egunotako kontua ordea, zalantza izan da eta iza-

ten ari da.

Ziurgabetasuna nonahi birusaren inguruan eta birusaren ondorioz antola-

tu behar izan diren dispositibo, arreta berezi eta azkenik fase ezberdinen in-

guruan. Lan zaila inondik inora, hamaika salbuespen eta kasuistika agertzen

baita talderako erabaki bat hartzen denean. Aspaldian esana da, «zenbat

buru hainbat aburu», eta hori berdin aplika diezaiokegu «zenbat pertsona,

hainbat bizipen-testuinguru» errealitate askotarikoari.

Jakina da nolabaiteko marko definitu batean mugitu beharra dagoela, nola

ez. Hala ere, marko horren zergatia edo iparrorratzaren zentzua ahaztu gabe

aritzea ere gauza inportantea da; pasa izan baitzait kontraesankorrak diren

arauetan trabatuta geratzea. 

Izan ere, plano ezberdinetan bizi gara. Psikologikoki ziurtasunak, ehuneko

ehunak behar dituzten pertsonak daude. Karratuaren barruan, ziur daude. 

Beste alde batetik, erabakiari zentzua hartu nahi diotenak. Horiek malgua-

go jokatzeko tentazioa izan dezakete, helburuarekin bat egin arren. 

Baina orokorrean baimena eman diguten horretan aritu gara eta aritzen

gara fin samar. Orokorreko zentzua hartzen baitiogu kontuari, agian ertz

guztiak gustuko ez ditugun arren. 

«Men» egite honetan ordea, arrisku batzuk ikusten ditut; alde batetik, ero-

MENa sortzen ari da baimen dantza hau, faseen arabera, aldatuz doana. Bes-

tetik, beldur ote naiz norberaren ahalMENa ez ote den gero eta estuago

bihurtzen ari.

Nik, gizarte arduratsu bat osatzen dugula sinesten dudanez, baimenak bai-

men, lehen planoan zentzuMENa erabiltzen duten hiritarrengan dut etorki-

zunerako itxaropena.

Baimena 

[...] baimenak
baimen, lehen
planoan 
zentzuMENa
erabiltzen
duten 
hiritarrengan
dut 
etorkizunerako
itxaropena

ONINTZA LASA
ARTEAGA

TOLOSARRA
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Gaurik gabeko
gauaren ertzean,
hegalak lo hartzen
duen lekuan,
arbolak karez
zirriborratzen ditin
gure arimaren formak.
Gordean dagoena
edo mina,
esan ezin den
distira,
jostorratzek perfilatzen
duten haria,
denak zuritasunari
egiten zion dei,
hastapeneko
erreka leunari.
Baina aurrera ahala,
ez biluzik,
denborak gain hartzen
zigun begietan
eta grabitatzeari
uzten zionagu,
mugatik hain gertu,
muinetik hain urrun.

IRITZIA

23

Larri gaude aspaldian,
arrakalak ausardian
dudan etxe atarian
zer izango den inork ez digu
azaldu modu argian...
Normaltasuna abian
etorriko da agian
uztailaren hamabian?

Zer 
izango den
Doinua Aurten mudantza berria

Muinetik 
hain urrun 

AITOR MENDILUZE
HARITUZ-EKO KIDEA

KARLOS LINAZASORO
POETA
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Mendia
Edurne Pasaban Aste hone-
tan eguneko elkarrizketen tartean
Edurne Pasaban elkarrizketatu du
Joxemi Saizarrek. Hamar urte pasa
dira zortzimilakoak igo zituenetik. 

Solasaldia
Zaintza eta lana 
Izaskun Elizaran, Malentxo
Arrospide eta Manu Olano
izan ditugu solasaldian,
hainbat gairen inguruan.

Emakumeak
Konfinamenduan
entzundako doinuak izan di-
tugu aste honetako saioan.
Emakume musikariek sortu-
takoak ekarri ditugu. 

Zinema
Itxialdirako film sorta 
Alain Rekondo adituak 
Netflix eta Amazon platafor-
metan topa ditzakegun 
hainbat film ekarri dizkigu.

OSTIRALA
PASAHITZA 

09:00. Eguraldiaren ira-
garpena Iker Ibarluzearen
eskutik, eskualdeko be-
rriak, eguneko elkarriz-
keta, solasaldi politikoa. 
ENTZUTEKO JAIOAK

14:00. Musika tartea.
ZEBRABIDEA

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

20:00. Erotika, Jon Ima-

nol Etxabe sexologoare-
kin.

LARUNBATA
TRIKITIA 

10:00. Trikiti musika.
HAUSPO ARTEAN 

12:00. Trikitiari buruzko
saioa, Eneritz Aulestiare-
kin.
ENTZUTEKO JAIOAK 

18:00. Musika tartea.
MESTIBULL 

20:00. Munduko musika
jorratzen duen saioa, DJ
Bullekin. 

IGANDEA
09:00. Asteko saioen
onena.
HARI NAIZELA

14:00. Bertsolaritzari bu-
ruzko saioa, Imanol Ar-
tola Felix-ekin.
ENTZUTEKO JAIOAK 

18:00. Musika tartea. 
MINGAINA TXULORA

20:00. Erotika, Jon Ima-
nol Etxabe sexologoa.

ASTELEHENA
PASAHITZA 

09:00. Eguraldia, Posta-

lak bidaiarien tartea, 
Tolosaldea Garatzen eta
kolaboratzaieen tarteak.
AMALURRA

11:00. Ingurumenari 
buruzko saioa, Imanol
Garcia Landarekin.
ENTZUTEKO JAIOAK

14:00. Musika tartea.
ZEBRABIDEA

16:00. Arrosa sarea.
18:00. Eguneko saioen
onena.
PLAYBACK ATARIA

20:00. Musika saioa,
Adriana Gaultier-ekin.

PASAHITZA

PASAHITZA

ENTZUTEKO JAIOAK PASAHITZA

107.6 fm / ataria.eus
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OSTIRALA
MAIATZAK 29

AMASA-VILLABONA
KONTSUMO BONOAK 

EROSTEKO BULEGOA

10:00-13:00 eta 16:30-19:30. He-
rriko merkataritza suspertzeko
kontsumo bonoak salgai daude
ekainaren 30a bitarte, edo hauek
agortu arte. Udaletxeko erabilera
anitzeko gelaren sarreran.
AURKEZPENA

12:00. KMK2020 kantaren aurkez-
pena. Xabi Zubeldiak eta Amaia
Agirreren eskutik. Sare sozialetan
eta kilometroak.eus-en.
ELKARRETARATZEA

20:00. Azken ostiraleko elkarreta-
ratzea. Maskara eraman behar da.
Malkar plazan.

BERASTEGI
ELKARRETARATZEA

19:00. Salbuespen legedia eten.
Etxera! lemapean elkarretaratzea.
Bi metroko distantzia errespetatuz
eta maskara eramanda. Plazan.

IKAZTEGIETA
ELKARRETARATZEA

20:00. Azken ostiraleko elkarreta-
ratzea, zubian.

LIZARTZA
KONTZENTRAZIO IBILTARIA

20:00. Kontzentrazio ibiltaria, he-
rriko plazan. Ilaran, bi metroko
distantzia errespetatuz eta mas-
kara eramanda. 
ENTSEGU IREKIA

18:00. Hika Teatroak Tonbola
ikuskizunaren entsegu irekia
egingo du, plazan. Ikusleak mas-
kararekin gerturatu beharko dira.

TOLOSA
ELKARRETARATZE IBILTARIA

20:00. Elkarretaratze ibiltaria, ila-
ran, bi metroko distantzia erres-

petatuz eta maskara eramanda.
Norberak bere banderola eraman
behar du. Bertan erosteko aukera
ere egongo dela jakinarazi dute. 

LARUNBATA
MAIATZAK 30

AMASA-VILLABONA/ZIZURKIL
AURKEZPENA

12:00. KMK2020 kantaren aurkez-
pena herritarrei. Amasa-Villabonan
eta Zizurkilen barrena ibiliko da
Pauxa autoz abestia plazaratzen. 

TOLOSA
AZOKA

09:00. Tolosako azoka ohiko pun-
tuetan zabalik izango da: Zerkau-
sia, Berdura plaza eta Euskal Herria
plaza. Osasun larrialdiak eraginda,
neurri bereziak izango dira.
TOLOSA KANTARI

12:00. Alhondiga plazatik abiatuko
dira kantujira egiteko, segurtasun
neurriak mantenduta.

Berriro zabalik
Ekainaren 2an, asteartearekin, Topic museoak, bere
ateak berriro ere zabalik izango ditu. Ordutegia mol-
datu dute: astegunetan 15:30-19:00 artean eta aste-
buru eta jai egunetan 10:30-14:00 eta 15:30-19:00
bitarte. Erreserbak 943 650414 telefono zenbakian
edo cit@cittolosa.com helbidean egin daitezke.

ERAKUSKETA
ANOETAKO EMAKUMEAK 

HERRIARI

Martxoaren 5ean inauguratu
zuten Anoetako emakumeak

herriari erakusketa, liburutegian.
Covid-19 dela eta, astebetez 
bakarrik egon zen ikusgai, 
horregatik formatu digitalean
zabaltzea erabaki dute. Balioa
eman nahi izan diote herriko
emakumeek hainbat esparrutan
herriari egiten dioten ekarpe-
nari, haien jarduna bistaraziz.  

www.anoeta.eus
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ELKARRIZKETA

«Nire ezkontzan 
gonbidatu guztiak
egotea nahi nuen; edo
guztiak, edo inor ez»
XABI BARRIOLA 
COVID-19AK EZKONTZA ATZERATU DION HERRITARRA

Koronabirusaren krisiak hainbat ezkontza bertan behera
utzi ditu; urtebetez atzeratzeko erabakia hartu dute
askok. Horixe izan da Xabi Barriola berastegiarrari eta
Claude Cousti paristarrari gertatu zaiena; iraila urrun 
ikusiagatik ezkontza atzeratu eta «lasaitua» hartu dute.

Irati Saizar Artola Berastegi

Irailaren 26a gorriz markatua zuten Xabi Barriolak

(Berastegi, 1987) eta Claude Coustik, haien ezkontza

egunerako ia guztia lotuta eta prestatua baitzuten.

Koronabirusaren krisia dela eta, kezka eta zalantzak

tarteko, hurrengo urtera atzeratzea erabaki dute, eta

dagoeneko, badute data berria: 2021eko irailaren

25ean ezkonduko dira.

2020ko irailaren 26a ahaztu ezinezko egun bat iza-

tera zihoan. 

Egun hori aukeratu genuen nire bikoteak eta nik ez-

kontzeko. Ilusio handia genuen. Gainera, azken bola-

dan, urtero tokatu izan zaigu kuadrillakoren baten

ezkontza, eta aurten nirea izateak oraindik eta ilusio

gehiago egiten zidan.

Osasun larrialdia dela eta atzeratzea erabaki du-

zue. Nola joan da erabakitzeko prozesu hori?

Oso zaila egin zaigu. Izan ere, urrun dagoen data bat

da eta horrek esperantza txiki bat ematen zigun hasie-

ran. Baina erabat neurriak aldatzen doaz, fase ezberdi-

netik pasatzen ari gara, arauak ere aldatzen doaz eta

egunero albisteak entzuten ari ginen, ea ezkontzaren

inguruko zer arau ezartzen zituzten ikusteko.

Ni Berastegikoa naiz eta arazorik ez dugu nire gon-

bidatuekin, baina nire bikotea frantsesa da, parista-

rra, eta bere familia eta lagun guztiak handik etorri

behar dira. Kontua da, egun, Espainia eta Frantzia ar-

teko muga itxita dagoela. Horrek ematen zigun bu-

ruhausterik handiena. Gure helburu bakarra lehenik

eta behin muga irekitzea zen. Gonbidatu haiek hona

etortzeko aukera ezberdinak dauzkate, izan trenez,

izan hegazkinez. Guk ezkontzarekin jarraitu eta gero

mugarekin arazoak izateak asko beldurtzen gintuen.

Izan ere, Frantziako gonbidatuek hegazkineko edo

treneko billete bat erosi behar dute, baina gero, edo-

zein arrazoiengatik baliogabetu behar badute eta di-

rurik itzultzen ez badiete, niri horrek kezka eta ardura

eragiten zidan. Besteengan ere pentsatu behar ge-

nuela ikusten genuen.

Eta ezkontza ospatzekotan, gonbidatuen kopuru

aldetik kezkatzen zintuen gaiak?
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Behin ezkontzekotan, nik betidanik egin nahi izan

dut bodorrio bat. Kasualitatez familia handia daukat:

nire aitaren aldetik hamaika anai-arreba dira eta

amaren aldetik bost; lehengusu mordo bat dauzkat,

laneko lagunak ere bai, eta Berastegin ere kuadrilla

handia daukat. Nire ezkontza 50 lagunekin soilik os-

patu behar nuela pentsatzeak, nire ametsetako ez-

kontza erabat zapuzten zuen. Oso garbi nuen nik

nahi nuen bezalako ezkontza bat egin nahi nuela,

bestela ez nuela egingo. Orain, gonbi-

datuen muga bat ezarri dute, baina

nik nire gonbidatu guztiak bertan iza-

tea nahi dut. Edo guztiak, edo inor ez.

Bikote batzuk data mantentzea era-

baki dute, eta gonbidaturik gabe pa-

perak sinatzea. Ez da zuen kasua

izan.

Ikusita zein arazo dauden mugak ze-

harkatzeko, paperak egitearena buru-

tik pasa izan zaigu. Baina azkenean

guztia urtebete atzeratzea erabaki dugu eta espero

dugu hurrengo urteko irailerako txertoa prest izatea,

eta arazorik ez izatea, ez ezkontza handi bat ospa-

tzeko, ezta muga zeharkatzeko ere.

Egun batetik bestera hartu zenuten erabakia?

Bikotearen aldeko familia eta lagunak galdezka ari

zitzaizkigun ea zer egin behar genuen. Eta hemengo

lagun batzuekin ere ari nintzen gaia komentatzen.

Presio moduko bat sentitzen genuen, albistegiak en-

tzun eta ez zuten ezer garbirik esaten,

mugari buruz ere albisterik ez. Azken

berrien arabera, ezkontzen kasuan

leku irekian ehun lagun ingururekin

posible izango dela esan dute eta leku

itxietan 50 gonbidaturekin. Baina ba-

genuen beste beldur bat ere. Orain

gauzak, ustez, ondo doaz, baina, uda

ostean berriro ere birusa hedatzen

hasiko ote den zurrumurruak entzu-

ten ari gara, eta horren harira, irailean

«Frantzia eta
Euskal Herri 
arteko muga
itxita izateak
ematen zigun
buruhausterik
handiena»
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berriro ere arauak gogortuko ote dituzten kezka ba-

genuen. Beldur horiekin hasi ginen, eta aste baten

hasieran esan genuen aste horretan atzera edo au-

rrera egin behar genuela. Gure lasaitasunerako, atze-

ratzeko erabakia hartu genuen. Prestatuta genituen

gauzen artean garrantzitsuena jatetxea zen, eta hara

deitu nuenean inongo arazorik ez zidaten jarri. Esan

zidaten, haien jatetxean aurten ezkontzekoak ziren

bikote guztiei hurrengo urterako data bat gordeko

dietela, eta horrek lasaitasuna eman zigun. Detaile

zoragarria iruditu zitzaigun jatetxearen aldetik. Data

mordo bat jarri zizkiguten mahai gainean, eta man-

tentzea erabaki dugu: datorren urtean irailaren 26a

igandea tokatzen denez, irailaren 25ean, larunbate-

an, ezkonduko gara.

Atzeratzeko erabakia hartu zenutenean zer zeneu-

katen dagoeneko prestatuta?

Guztia lotuta genuen, ezkontza bidaia izan ezik. Du-

dan geunden nora joan, eta geroago hartzea pentsa-

tua genuen. Esaterako, trajeak aukeratuta genituen

biok, neurrira jartzea soilik falta zen. Argazkilaria ere

hartuta genuen eta dagoeneko argazki saio bat ere

egina genuen gonbidapenetako txartelak prestatze-

ko. Gonbidatuentzako oparitxo bat egitea ere eraba-

kita genuen; autobusa ere lotuta genuen. Eta paper

kontuak ere aurreratuak genituen. Irailean ezkondu

ahal izateko maiatza amaierarako paper guztiak

prest izatea gomendatu ziguten. Bikotea frantsesa

izatearekin paper gehiago behar dira, eta zailagoa

da guztia ondo bideratzea. Konfinamendua ezarrita-

ko aste horretan dokumentu guztiak entregatzeko

asmoa genuen. Baina guztia geratu egin zen. Apirila

amaieran bake epaitegiko langileak deitu ninduen,

esanez, berriro martxan hasiak zirela. Baina hor za-

lantza sortu zitzaigun. Aurten paperak egin genitza-

keela esan zigun, baina, azkenean, paperak ere hu-

rrengo urtean egingo ditugula erabaki dugu. Izan

ere, erreleboka egiten dut lan eta zazpi lan egun ja-

rraian eta bost jai egun izaten ditut, beraz, urte guz-

tian zehar ez daukat oporraldi luze bat hartzeko au-

kerarik. Ezkontzeak, ordea, bidaia handiago bat egi-

teko denbora nahikoa ematen dit, 16 eguneko baime-

na ematen baitute. Kontua da, paperak aurten eginez

gero, 16 eguneko baimen hori ere aurten hartu be-

harko nukeela. Horrek sekulako pena ematen zidan.

Behin edukiko lasai bidaiatzea eta koronabirusa dela

eta ezin izango genuen ezer handirik egin.

Denboraz hartu duzue erabakia. Gonbidatuek ego-

era ulertu dute?

Bai, noski. Hasteko, gonbidatu guztiek animoak

eman dizkigute. Badakite ez dela erabaki erraza izan,

eta azken batean ilusiorik handiena norberak eduki-

tzen du. Ezkontza prestatzen hasi ginenean, jendea
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sekulako ilusioarekin gonbidatu genuen, eta gero

inori ez zaio gustatzen esatea ezkontza ez dela os-

patuko. Kasualitatez, tokatu egin zaigu ba. Baina zo-

rionez, Whatsapp-ari esker, gonbidatuei mezu bana

bidali ahal izan diegu, izan ere, orain

gutxi arte ez genuen Berastegitik mu-

gitzeko aukerarik, eta orain Gipuzkoan

soilik mugi gaitezke. Guztiek esan di-

gute ondo hartutako erabakia izan

dela. Hurrengo urtean, ezkontza iraile-

an izanda, espero dugu hau guztia

erdi ahaztuta izatea eta behar bezala

ospatzea. Maiatza aldean egiteko au-

kera ere bazegoen, baina data horre-

tarako txertoa aterako ez balute eta

gauzak aurrera jarraituko balu, bigarren atzerapen

bat egin beharko genukeen, eta hori bai izango litza-

tekeela golpe handia. Atzeratzen hasita hobe iraile-

raino atzeratzea.

Atzeratzea erabakita ere, prestaketa lanekin jarrai-

tuko duzue?

Hitzartuta genituen gauzak bertan behera uztea izan

da egin dugun lehen lana. Esaterako, autobusa, ar-

gazkilaria eta jatetxearekin datorren urterako data

adostu dugu, eta lasaitua hartu dugu, izan ere, urte-

bete baino gehiago falta da orain ezkontzarako eta ia

guztia lotuta daukagu. Bidaia aukeratzeko ere orain-

dik eta denbora gehiago dugu, beraz horretarako

aprobetxatuko dugu.

Trajeak ere hartuta genituen, eta gure kezka zen ea

etxean ondo gordeko genituen, edo izorratu egingo

ote zitzaizkigun, eta dendariak inolako arazorik gabe

gordeko zizkigula esan zigun. Gainera, nahi bage-

nuen negu aldera berriro joateko aukera eskaini digu,

berriro ilusio pixka bat izan dezagun.

Ezkontzeko planak hankaz gora jarri zaizkizue kon-

finamenduagatik, baina atera izango diozue alde

positiborik ere.

Bai, noski. Claude eta biok distantzian daramagu ha-

rremana. Lanagatik bi-hiru astetan elkar ikusi gabe

egon ohi gara eta bost jaiegun ja-

rraian ditudanean aprobetxatzen

dugu elkarrekin egoteko. Koronabiru-

sak gehienei arazoak ekarri dizkien

heinean, guri zentzu horretan kontra-

koa gertatu zaigu. Nire bikoteak kon-

finamendua Berastegin pasatzea era-

baki du; Parisen izan beharrean, eta

horrek gu gehiago elkartu gaitu. Zen-

tzu horretan behintzat zortea izan

dugu.

«Ezkontza 
hurrengo urteko
irailean izanda,
espero dugu
hau guztia erdi
ahaztuta izatea
eta ondo joatea»
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA
Uda bete-bete-

ko giroa izango dugu. Goizean
goizetik zeru urdina nagusituko
da eta eguzkiak gogotik berotze-
ko aukera izango du. Arratsaldean
bero hodei batzuk ikusiko ditugu,
baina ez dute inolako ondoriorik
ekarriko. Haizeak hego, hego-
ekialdeko ukitu bat izango du eta
tenperatura maximoak balio al-
tuetan kokatuko dira, eguneko er-
diko orduetan 29-30 gradutan
joaz goia.

LARUNBATA
Antzeko giroarekin jarraituko
dugu. Berriz ere hego, hego-
ekialdeko haizea nagusituko da
eta horrekin termometroak balio
altuetan kokatuko dira beste
behin, maximoak 29-30 gradutan
kokatuz. Zeruan goizean goizetik
zeru urdina nagusituko da. Arra-
tsaldean bero hodeiak garatuko
dira, baina ekaitzetarako joerarik
gabe.

IGANDEA
Giroak zertxobait ezegonkortze-
ra egingo du. Goiza eta arratsal-
deko lehen orduak lasaiak izango
dira. Aurreko egunetan baino ho-
dei gehiago ikusiko da, batez ere,
goi hodeiak, baina giro argia
izango da. Arratsaldean pixkana-
ka bero hodeiak garatu eta arra-
tsalde erdi-iluntzerako ekaitzen
bat edo beste lehertuko da. Ekai-
tzak ez dira oso gogorrak izango,
baina Tolosaldeko txokoren bate-
an mardul botako du. Haizeak
ipar-ekialdetik joko du eta termo-
metroak antzeko balioetan edo
zertxobait goraxeago kokatuko
dira, 29-31 gradu bitartean goia
joz.

MAIATZAK 29, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Cecilia Bronte Posada.
Korreo, 20. 943 67 60 13.

MAIATZAK 30, LARUNBATA
IBARRA
Egunekoa. Leyre Lejeune Maset.
Euskal Herria, 24,. 943 67 32 74.

MAIATZAK 31, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Rosalia Morant Barber 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
943 67 38 49.

EKAINAK 1, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. JM Etxebeste Elosegi. 
Gernikako arbolaren lorategiak, 3. 
943 65 10 40.

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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