
Hegoak 
moztu dizkiete

2020-06-05  •  1.251. zenbakia
107.6 fm  • www.ataria.eus

a001_ataria_Maquetación 1  2020/06/03  17:06  Página 1



AURKIBIDEA
Iritzia Arantxa Iturbe 3

Erreportajea Odol emaileak 4-7       

Asteko Gaia Bidaia ogibide 10-17       

Xiberutik Aitor Atxega 18-19

Iritzia Koldo Aldabe 20

Iritzia Maddi Amiano 21

Bertsoa Jokin Sorozabal 22

Begirada Grafikoa Ibaikadak 23

Erreportajea Baratza 26-29

26-29

18-19

21

ARGITARATZAILEA: Tolosaldeko Komunikazio Taldea, SM LEGE GORDAILUA: SS-1323-2013 TELEFONOA: 943 65 56 95 
KOORDINATZAILEA: Rebeka Calvo Gonzalez KUDEATZAILEA: Iban Urdapilleta Alkizalete  BEZERO ARRETA: 943 30 43 46 

WEBGUNEA: ataria.eus POSTA ELEKTRONIKOA: ataria@ataria.eus IRRATIA: 943 69 80 38 • 687 410 033 •  107.6 FM
PUBLIZITATEA: 661 678 818 • publi@ataria.eus

Tolosaldeko Komunikazio Taldea, SM: 

Tolosaldeko gizarte eragileak

TOLOSALDEKO ATARIA diruz laguntzen duten erakundeak:

ATARIAk ez du bere gain hartzen aldizkarian 
adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Alegia, Alkiza, Albiztur, Altzo, 
Amasa-Villabona, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza,
Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde,
Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza,  
Orendain, Orexa, Tolosa eta Zizurkil.

Azaleko irudia
ATARIA

10-17

a002_ataria_Maquetación 1  2020/06/03  17:03  Página 1



03

IRITZIA

E rakargarri izatetik balizko arrisku izatera

pasatu denetik beste espezie bat balitz

bezala hitz egiten hasi da jendea jende-

az.

«Jendeak burua galdu duela ematen du. Ikusi al du-

zue ze jendetza hondartzan? Eta hondartzan bakarrik

balitz! Beldurtzekoa zen ze jendetza zegoen terrazan

eserita eta beste hainbeste zain. Jendea ez al da kon-

turatu maskararik ez janzteak ze ondorio izan ditza-

keen? Erabat erlaxatu da jendea. Jendedia zetorren

kalean behera iluntzean. Nondik azaldu da jendeketa

hau guztia orain bat-batean korrika? Distantziarik ba-

tere zaindu gabe. Hor zihoazen denak mendian gora

erromerian ezer gertatuko ez balitz bezala. Ez baitu

pentsatzen jendeak!».

Hortxe dago gakoa: jendeak ez du pentsatzen. Jen-

dea, pentsatzen duen norbanakoz osatutako masa

amorfo bat da. Ez du kontzientziarik, ez ardurarik, ez

betebeharrik, ez eskubiderik jendeak. Eta zaila da era-

bakitzea jendea noiz bihurtzen den jendetza edo jen-

dedi. Bizitzea egokitu zaigun pelikula honetan, ziztu

batean pasatzen gara bi lagun izatetik jendetza izate-

ra. (Klaustrofobia daukagunoi halaxe gertatzen zitzai-

gun orain baino lehen ere edozein tabernatan; eta

igogailuan zer esanik ez! Hiru lagun jendetza da igo-

gailurik handienean ere).   

Garrantzitsuena ez da zenbat. Kontua da jendea

beste batzuk direla gehienetan. Hondartza ertzean

dagoenak madarikatzen du etorritako jendetza, korri

egiteko asmoz irten denak salatzen du bat-batean ki-

rola egiten hasitako jendedia edo kafea bukatzen ari

dena amorrarazten du terraza berean hainbeste jende

agertzeak. Lehengoan entzun nion morroi bati trene-

an ezin izan zuela segurtasun distantziarik gorde, jen-

dea gehiegi inguratzen zitzaiolako. Berari. Alegia,

besteak ziren jende kontzientziagabea eta bera, tre-

nera igo eta zintzo, otzan, esaneko, solidario eta ardu-

ratsu, distantzia gorde ezin izan zuen herritarra. 

Ba, jende, sentitzen dut, baina honek ez badu espe-

ziea errotik aldatzen (eta ez dauka itxura handirik),

denok gara jende. Eta orain ez askora arte, herri eze-

zagunera iritsi eta bi tabernen artean jende gehien

zeukanarengana hurbiltzen ginen (ezin ukatu azkar

usteko izaki ergel xamarrak garela espezie bezala), bi

aldiz pentsatu gabe batek besteak baino bezero

gehiago edukitzearen arrazoia zein ote zen. Eta den-

da batean jende asko ikusteak konfiantza ematen zi-

gun. Gure inkontzienteak jendetza seinale ontzat har-

tu izan du. Jendeak jendea nahi du. Behar du. Espezie

bereko sentitzeko, seguru asko. Beraz, jende, ahaztu

baino lehen hasi errepikatzen jendea gu garela. Gu, zu

barne.

ARANTXA ITURBE
IRRATILARIA

Jendea

Ba, jende, sentitzen dut,
baina honek ez badu 
espeziea errotik aldatzen
(eta ez dauka itxura 
handirik), denok gara jende

a003_ataria_Maquetación 1  2020/06/01  16:00  Página 1



04

ERREPORTAJEA

ELKARTASUNA
ZAINETAN DABIL
Gipuzkoako odol emaileen elkarteak ez du bere jarduna eten 
COVID-19ak eragindako osasun larrialdi egoeran ere; odol eskaria 
gutxitu den arren, ohiko jardunari eutsi diote eta aurrera begira odola
emateko deia zabaldu dute Tolosaldeko herritarren artean ere.

Jon Miranda

L au pertsonatik hiruk bere bizitzan zehar,

noizbait, odola jasoko dute. Sabin Urzelai

Gipuzkoako odol emaileen elkarteko le-

hendakaria da eta odol bankuko arduradu-

na: «Guk behar dugun egunean izan dezagun, onena

ahal dugunean odol pixka bat ematea da». Emaile iza-

teko jartzen dituzten baldintzak betetzen errazak

dira: 18 eta 60 urte artean edukitzea, 50 kilo baino

gehiago pisatzea, tentsioa ondo izatea, anemiarik ez

edukitzea eta osasun baldintza normalean egotea.

«Odol emaile bakoitzari azken hilabeteetan arrisku

praktikarik izan ote duen galdetzen diogu, bai prakti-

ka sexualak, kanpora egindako bidaiak edo botika go-

gorrak hartu ote dituen azkenaldian. Behin protokolo

hori beteta, %95ak trankil-trankil eman dezake odola

eta momentuan ezin duenak, handik bi-hiru hilabete-

ra arazorik gabe eman dezake», nabarmendu du Ur-

zelaik.

COVID-19aren pandemiagatik erietxeak jendez

lepo egon diren garaian, odol eskaria jaitsi egin da,

neurri handi batean operazio gelak geldituta egon di-

relako eta normalean egiten direnak baino ebakuntza

gutxiago egin direlako. Odol emateek bere horretan

segitu dute, ordea, oinarrizko beharrak ase ahal izate-

ko. Galdakaoko zentroan pilatzen da Araba, Bizkai

eta Gipuzkoako odol erreserba guztia eta handik

egunero ospitaleetara bideratzen da behar den odol

kopurua. Litro erdiko poltsatan antolatuta, zentroko

erreserba 2.500-3.000 poltsek osatzen dute. Urzelaik

argitu duenez odola iraungi egiten da, plaketak zazpi

egunetan eta globulu gorriak 42 egunetan. «Beraz,

erreserba etengabe berritu behar da».

Osasun larrialdi egoeran egonagatik, odol ematea

baimendutako jarduera bat izan da eta elkartetik, ahal

den neurrian, mantendu egin dituzte herriz herri izan

diren odol ateratzeak. Ibarran izan ezik. Urzelaik na-

barmendu duenez, martxoaren 26rako bertako anbu-

latorioan saioa antolatzeko asmoa zuten, baina ezus-

teko batzuen ondoren bertan behera utzi behar izan

zuten. Ekaina hasieran beste egun bat jartzekotan

dira elkartetik Ibarran odol ateratzeak egiteko, eta au-

rrekoan egin ez ziren odol emateak errekuperatu ahal

izateko.

Izan ere, osasun egoerak horretara behartuta, odol

emaileen elkarteko kideek ezin izan dituzte odol ate-

ratzeak osasun etxeetan egin eta beste kokaleku ba-

tzuk topatu behar izan dituzte. «Egia esan jendea zo-

ragarri portatu da. Egun hauetan itxita egon diren ki-

roldegi, liburutegi, zahar etxe eta bestelakoak jarri

izan dituzte gure eskura. Orain, normaltasunera itzuli

ahala toki berriak bilatu beharko ditugu. Guretzako

buruhauste txiki bat izango da, baina gaitz erdi, pan-

demia gainditzen ari garenaren seinale izango baita»,

dio Urzelaik. 

Gainerako jardueretan bezala, segurtasun neurriak

bermatu dituzte odol ateratzeetan. Musukoa jantzita,
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eskuak garbiarazi dizkiete emaileei sarreran eta esku-

larruak jantzarazi ondoren. Gipuzkoako odol emaile-

en elkarteko lehendakariak dio, 20 minutuz behin 6-7

lagunei atera ahal izan dietela odola. Espazio zabale-

tan aritu dira eta ohatila batetik besterako bi metroko

distantzia mantendu ahal izan dute. «Odola ematera-

ko orduan, ezinezkoa da beste gaitzaren batekin ku-

tsatzea eta berdin gertatzen da COVID-19arekin ere».  

Jende pilaketak ekiditeko aurrez ordua hartuta fun-

tzionatu dute bi hilabeteotan eta ez dakite funtziona-

tzeko era hori aurrera begira ere mantenduko ote du-

ten. «Herri txikietan ez dago jende multzo handiak pi-

latzeko arriskurik, baina 50 odol ateratze baino

gehiago izaten direnetan, ilaran itxaron baino hobea

da aurrez emaileekin hitzordua jartzea. Jendea, oso

txintxo portatu da eta egoera honetan ere erantzun

egin du», dio eskertuta Urzelaik. 

Alarma egoerak iraun duen aldi honetan, aurrez

emaile izan direnekin egin izan dute lan. Aurreneko al-

diz odola eman nahi duenak, galdetegi zehatzago bati
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erantzun behar izaten dio, beldurrak eta urduritasunak

handiagoak izaten dira eta egoera horrek atzeratu egin

dezake lana. «Ez nuen inoiz pentsatuko odol emaileei

ez etortzeko esaten jardungo nuenik, baina bi hilabete

hauetan horrela gertatu da, gauzak arintzearren aurrez

emaile izan direnekin egin dugu lan. Baina ekainetik

aurrera, nahi duen guztiak izango du aukera». 

Salbuespena maiatzaren 25ean egin zuten Albiztu-

rren. Lehen aldiz antolatu zuten saioa odola emateko

eta jende asko gerturatu zen. Elkartetik esker hitzak

izan dituzte eta herritar guztiei luzatu diete mezua:

«Egongo dira herritar batzuk osasuntsu ez daudelako

edo beldurra dutelako odola eman nahi ez dutenak.

Haiei ere esan nahi diegu lagundu dezaketela gure me-

zua zabaltzen edo herrietan lokalak bilatzen, bolunta-

rio bezala jardun dezakete. Azken finean guri iruditzen

zaigu ospitalera joaten garena odola gure zain egongo

dela, denok dugula eskubidea odola jasotzeko behar

dugun guztietan. Baina hori horrela izateko, odola au-

rrez eman egin behar da eta hori guztion ardura da». 

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 zer-
bitzaria behar da. Interesa duenak 605 72 77 30ra deitu.
Zaintzailea. Adineko pertsona bat jardunaldi partzialean

zaintzeko pertsona euskalduna behar da Tolosan edota
Berastegin. Zaintzarako gutxieneko prestakuntza edota
eskarmentua beharko litzateke. Interesatuta bazaude,
deitu 635 70 76 85ra. 
GALDUTAKOA
GPSa. Garmin GPS beltza galdu genuen larunbatean,
Murumendi eta Santamaña tartean. Norbaitek topatzen
badu, hona deitzea eskertuko diogu: 664 03 93 95.
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ELKARRIZKETA

«Odola ezin 
daiteke 
diruarekin erosi»
LURDES OTEGI ETA MARIXOL ATXUKARRO 
ODOL EMAILE ETA ANTOLATZAILEAK

Urtean hiru aldiz etortzen dira Odol Emaileen
elkartekoak odola ateratzera Berastegira; 
normalean, 50 herritar inguruk ematen dute,
eta azken emanaldian muga bat ezarri zuten
segurtasun neurriak errespeta zitezen.         

Irati Saizar Artola 

Odola ematera Berastegira joaten denak berehala ikusi-

ko ditu guztia antolatzen Lurdes Otegi (Berastegi, 1959)

eta Marixol Atxukarro (Berastegi, 1956). Urteak darama-

tzate Odol Emaileen elkartekoekin elkarlanean, eta Be-

rastegin tokatzen den guztietan,  antolaketa lanetan ari-

tu ohi dira. Bestalde, biak dira odol emaileak.   

Noiz eta nola hasi zineten lan horietan?

Marixol Atxukarro:2000. urtean jarri zen martxan zerbi-

tzua Berastegin. Lehendik Tolosara jaisten ginen odola

ematera. Pentsatu genuen, herrian hasiz gero jende

gehiagori aukera emango zitzaiola. Lehenik eta behin

herriko komertzioetan paper batzuk jarri

genituen, jakiteko, ea zenbat jende egon

zitekeen prest odola emateko. Sekulako

jende pila apuntatu zen. 

Lurdes Otegi: 100 pertsona inguru apun-

tatu ziren. Farmazian eta mediku etxean

jarri genituen orri horiek. 

M. A.: Odol emaileen elkartera deitu ge-

nuen, eta ikusi zutenean jende asko ani-

matu zela, etortzen hasi ziren. 

L. O: Esan zuten 20-25 lagun bilduz gero, haiek etortze-

ko adina bazela. Eta horrela hasi ziren. Lehen urteetan bi

aldiz etortzen ziren urtean, eta jendeak ondo erantzuten

zuela ikusi zutenean hiru emanaldi jarri ziren.

Zuek hasi zineten, beraz, bazterrak mugitzen. 

L. O.: Hasiera hartan, etxez etxe abisua pasatzen gu ibil-

tzen ginen eta odol emaileentzat ere merienda guk

erosten genuen; baita orain ere. Gastu horiei buelta

emateko, hasieran, herriko komertzioetan laguntza es-

katu genuen. 

M. A.: Orain, ordea, udaletxetik bideratzen dira gastu

horiek. Eta horrekin moldatzen gara gastuak ordaintze-

ko.

Ardura edo kezka bat bazenuten aurretik ere gaiaren

inguruan.

M. A.: Bai, odola behar duenak ezin le-

zake diruarekin erosi, beraz, boronda-

tea behintzat badugu. 

L. O: Aurreneko ordezkaritzan Jose

Luis Agirrezabala herriko medikua

izan zena aritu zen delegatu moduan.

Eta gu laguntzaile bezala hasi ginen.

Urte batzuen ondoren, Agirrezabalak

utzi egin zuen, eta horrela jarraitu

dugu aurrera. 

Zein da zuen egitekoa zehazki?  

M. A.: Urte hasierarako egutegia bidaltzen dute, odol

ateratzeak noiz izango diren zehazteko. Eta gero, egun

batzuk lehenago kartelak bidaltzen dizkiete Lurdesi.

«Lehen aldian
harrituta geratu
ziren ikusita
zenbat O- 
zegoen 
Berastegin»
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ELKARRIZKETA

Lurdes O
tegi eta M

arixol A
txukarro, 
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erastegiko plazan.I. SA
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Urte askoan eskolako garbitzailea izan naiz eta eskolan

bertan ematen denez odola erraztasun hori bagenuen.

Nahiz eta orain ez garbitu, eskolan ematen jarraitzen

dugu, eta ez dugu inolako arazorik izan. Gela egokiak

ditu egia esan. Eta egunean bertan gauzak prestatzen

ditugu gehien bat. Merienda prestatu eta bukatzen

doan heinean berriz jartzen dugu. Eta behin guztia

amaitzean, dena jasotzeaz arduratzen gara. Horrez

gain, Eguberrietarako txartel bat prestatzen dugu he-

rriko emaile guztiei zorionak emateko. Urte horretan

izan diren odol emate kopurua zehazten dugu, eta da-

torren urteari begira zein data tokatzen diren ere aipa-

tzen dugu. 

Zuek emaileak ere bazarete.

M. A.:Azkeneko txandan 70. aldiz eman nuen. 

L. O.: Nik 40.a aspaldi eman nuen eta 50 inguruan ibili-

ko naiz orain.  

Herriko gazteak animatzen al dira odola ematera?

L. O.:Gazte jendeak nahiko ondo erantzuten du, bai.

M. A.: Gazteak baino erdi pareko adin tartean hutsune

gehiago nabaritzen dugu. Gazteetan ere etapak izaten

dira, haurdunaldia dela, bularra ematea tokatzen dela,

bidaiatu ere asko egiten da.

Eta azken odol ematea berezia izan duzue. 

L. O.: Oraingoan guztia Odol Emaileen elkartetik anto-

latu dute. Mezu elektroniko bat bidali zieten odol emai-

leei, eta hitzordua hartzea derrigorrezkoa zen pilaketak

ekiditeko. Muga bat jarri zuten, eta hitzordu guztiak

bete ziren. Jatekoa eta dena beraiek ekarri zuten, eta

herritarrek oso ondo erantzun zuten.

Odol Emaileen elkartekoak pozik izango dira, beraz,

Berastegirekin.

M. A.:Gogoan dut lehen aldiz odola ateratzera etorri zi-

renean harrituta geratu zirela zenbat O- zegoen Beras-

tegin. Portzentaje handia omen zegoen eta atentzioa

deitu zien. 

L. O.: Gaur egun, odola ateratzera etortzen diren aldiro,

50 lagun inguru animatzen dira, beraz, pozik izango

dira. 

XXII. URTEURRENA

Ina Zeberio
(1998ko ekainaren 5ean Gernikan eraila)

Urteak aurrera doaz
eta zure falta somatzen dugu,

baina gure bihotzetan
jarraitzen duzu.

Asko maite zaitugu Ina.

Etxekoak

LIZARTZA, 2020ko ekainaren  5a
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Gizarteko momentuko egoerek sortutako beharrei be-

gira egiten dute lan Tolosako Ados Abokatuak eta Bi-

tartekaritza Estudioan. Abokatuak dira, baina baita

bitartekariak ere, eta horrek arazoen aurrean bi aukera

eskaintzen dizkie bertaratzen direnei: auzibide judi-

ziala aukeratu dezakete, baina baita bitartekaritza ere.

Etorkizunera begira egiten dutela lan esan du Silvia

Garrues Remirez abokatu eta bitartekariak, eta horre-

gatik ematen dio garrantzia bitartekaritzari. «Gatazka

duten bi aldeek ‘irabaztea’ nahi dugu, bien interesak

hartu nahi ditugu kontuan, eta negoziazioa bilatu, hori

da bitartekaritza. Auzibide batean batek galduko du

eta irabazi besteak, eta horrek etorkizunean arazoak

sortuko ditu, gatazka ez baita konpondu». Izan ere,

epaiketa batean parte hartzen duten aldeek ez dituzte

emozioak kontuan hartuko, baina bitartekaritzak ho-

riek jartzen ditu erdigunean. «Edozein arazo dagoela

ere -dibortzio bat, enpresa bateko kideen arteko ara-

zoak, herentziak...- adostasunez konpontzea da hobe-

rena, bakoitzaren egoera aztertzen dugu, kasuz kasu

aztertzen ditugu gurera iristen diren egoera guztiak

eta bakoitzaren beharrak hartzen ditugu kontuan.

Hori da bitartekaritza, hori da adostasunez arazoak

konpontzea». Protagonismoa beti, bezeroak izaten

du Ados-en, eta lehen galdera beti bera da: Zein hel-

buru duzu? «Abokatuak ere bagara, eta bitartekaritza

baino, auzibide judiziala jorratu nahi duenak, hemen

ere izango du aukera», gaineratu du abokatu eta bi-

tartekariak. 

COVID-19ak aukera paregabea ireki dio bitartekari-

tzari, eta egoera berri honek ekarri duen sistema judi-

zialaren kolapsoari aurre egiten lagundu nahi dute,

egokitzen joaten den estudioa baita Ados, garaiki-

dea. «Epaiketak eten egin dira, eta larrialdikoak baka-

rrik egiten dira, eta bitartekaritzak prozesuak arindu

ditzake, eta denbora gutxiagoan irtenbideak eskaini.

Bi alderdien akordioa bilatzen saiatzen gara, eta lor-

tutakoan notariotzan sinatzen da, epeak asko murriz-

ten ditu. Prozedura arintzen du». Bitartekaritzak

badu beste abantaila bat ere, merkeagoa da: «Ez

duzu prokuradorerik behar, ez dituzu epaiketa gas-

tuak ordaindu behar...». 

Ados estudioan COVID-19a dela eta, hartu beharre-

ko neurri guztiak hartu daitezke; eroso eta lasai hitz

egiteko leku nahikoa dago eta segurtasun neurriak ja-

rraitzen dituzte. Bezeroak lasaitasunez hartzen dituz-

te Ados estudioan, eta arazoa edozein dela ere, irten-

bidea dagoela ikusten laguntzen saiatzen dira, beti

ere bakoitzaren egoera aztertuta. 

Emozioei begira

SILVIA GARRUES REMIREZ

- Emaila: silvia@garrues.com.
- Webgunea: garrues.com.
- Telefono zenbakiak: 683 669 383 eta 
943 65 10 11. 
- Helbidea: Pedro de Tolosa, 1, Tolosa.
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Oraingoan gertu daukagun naturaz gozatzera goaz,

egoera dagoen bezala egonda, ezagutzeko aukera

ezin hobea iruditzen zaigu eta.

Ea ba, nora eramaten gaituzuen...

Geoparkeak ezagutzera goaz!

Zer ondo, geoparke bat zer den azaltzerik bai?

Geoparkeak, ondare geologiko nabarmena duten

lurraldeak dira. Eta era berean euren balio natural,

kultural eta sozioekonomikoa garatu behar dute. Es-

painiar estatuan hamahiru geoparke daude.

Interesgarria, gugandik gertu ba al dago baten

bat?

Bai, gure kostaldean Flysch-a daukagu, izugarri po-

lita da bertako itsaslabarrek lurreko historia nola

kontatzen diguten ikustea.

Gehiago ezagutzeko gogoz naiz.

Ziur nago Timanfaya ere ezagutzen duzula, Lanza-

roten dagoen geoparkea. Lanzarote uhartea ezagu-

tzeko edozein momentu aproposa da, laba paisaiak

eta hondartzak ikusgarriak dira bertan.

Denbora pixka batekin La Graciosara joatea go-

mendatzen dizuegu, Lanzaroteko geoparkearen

zati bat da eta.

Beste bat?

Bai, Huescan ere Solabre -Pirineos geoparkea dago-.

Bertako mendien arroketan, Pirinioetako sekretuak

irakurri ditzakegu. Ainsa, bertan kokatuta dagoen

xarmaz beteriko herria da, egun batzuetarako ihesal-

ditxo bat egiteko oso polita da. 

Zer plan ona! Besteren bat?

Bai, uda gainean dugula eta askotan Andaluziara joa-

ten garenez, Cabo de Gata -Nijarreko geoparkea- go-

mendatzen dizuegu. Hemen ere, sumendiak, itsasla-

barrak eta badiaz gozatzeko aukera dago.

Eta bukatzeko, zapatilak kendu, bainujantzia jantzi

eta luzatu oporrak Almeriako kostaldean.

Banoa maletak prestatzera...

Naturak eskaintzen
dizkigun altxorrak

VERONICA BALDA, MYRIAM GURRUTXAGA,
ENARA ETXEBERRIA
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Irati Urdalleta Lete

M aleta edo motxila hartu eta

munduan zehar bidaiatzea.

Hori da askorentzat Aste San-

turako, udarako edo Gabone-

tarako plana. COVID-19ak, or-

dea, mugak itxi ditu, hegaldiak

bertan behera utzi eta mugikortasuna mugatu.

Gauzak horrela, zaila da aurtengo oporrak nola-

koak izango diren, edo izango ote diren, pentsa-

tzea. 

Baina batzuentzat aisialdia dena, ogibidea da

besteentzat, eta haiek ere ezinezkoa dute euren ohi-

ko jardunari eustea. Zer gertatu da gida turistikoe-

kin? Nola iraungo dute atzerrian argazkiak ateratze-

az bizi zirenek? Dezente hitz egin da Euskal Herrian

turistarik ez jasotzeak izango duen eraginaz, baina

gutxiago atzerrian bidaiatzea bizimodu duten eus-

kal herritarrez. TOLOSALDEKO ATARIAk horrela bizi izan

diren hainbat herritarren bizipenak jaso ditu. Egun-

go egoerara moldatu behar izan dute, eta aurten

Pandemiaren ondorioz, 
mugikortasuna mugatu dute,
baina zer gertatu zaie bidaiatzea
ogibide dutenei? Laguntza 
gutxirekin eta bide berriak 
aurkituz ari dira bizirauten.

MUGAK IXTEAK
OGIBIDEA 
MUGATU DIE
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behintzat, ez dute aukera handirik ikusten orain

arte egin izan dituzten lanetara

itzultzeko.

Kanpora joateko aukerak mu-

rriztuko direla eta, beste bide ba-

tzuk landu beste aukerarik ez

dute, eta horretan ari dira. Esate-

rako, Zumardia elkartearekin, Na-

gore Salaberriak astelehenetik os-

tiralera jarduerak antolatuko ditu,

goizetan hiru orduz eta 8-16 urteko haurrentzat eta

gazteentzat. «Asmoa da Tolosa

eta bere ingurua aprobetxatuz,

gazte horiei erakustea hemen

dauzkagun bitxikeriak». Naturan

oinarrituko dela nabarmendu du

eta ekintza horiek ingelesez egin-

go dituztela. Beraz, pandemia ga-

raia aukeratzat ere badu zenbai-

tek.

Kanpora joateko 
aukerak murriztu 
direla eta, beste bide
batzuk landu beste
aukerarik ez dute,
eta horretan ari dira

Zum
ardia elkarteak udarako planak baditu.ZU

M
A
RD

IA
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Atzerrian argazkiak atera eta erakusketetan jartzen

ditu Ura Iturraldek (Tolosa, 1979). Gainera, bataioe-

tan, jaunartzeetan eta ezkontzetan ere ateratzen

ditu argazkiak. COVID-19aren ondorioz, dena bertan

behera geratu zaio.

Zein bizimodu zenuen pandemia hau hasi aurretik? 

Egia esan, pandemiarekin nire bizia

ez da asko aldatu. Egia da, pande-

mia baino lehen, argazkiak ateratze-

ra kalera joaten nintzela edo lanak

kalean egiten nituela, baina ordena-

gailuan ere ordu asko sartzen ni-

tuen. Zer gertatu den pandemiare-

kin? Udarako nire plan guztiak izo-

rratu egin direla. Buruan neukan guztia egoera berri-

ra moldatu behar izan dut. Adibidez, pentsa argazki-

laria izanda, udan ez daudela ezkontzak, bataioak,

jaunartzeak, erakusketak kurtsoak ezin dira eman...

Orduan, zer egingo dut? Moldatu.

Pandemia hau gertatu izan ez balitz, zein asmo ze-

nuen? 

Kurtso bat eman beharra neukan,

ezkontzak neuzkan udan eta inten-

tzioa neukan Ekialde Hurbilera bi-

daia bat egiteko. Ez neukan oso argi

nora; lortuko nituen kontaktuen

arabera. Jarraipena eman nahi nion

Iranen egindako lanari. Ez nekien

«Beti gustatu izan zait kanpoko gaiak 
egitea eta bidaiatzea; niretzako etxeko 
lan on bat da saiatzea bertan egiten»
URA ITURRALDE 
ARGAZKILARIA

Udarako nire plan
guztiak izorratu
dira; buruan neukan
guztia egoera 
berrira moldatu
behar izan dut
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Iranera, Libanora, bietara, Turkiara… Hori urrian izan-

go zen, baina, orain, burutik kendu dut ideia hori.

Egoera hau ez da betiko izango; etorri den bezala jo-

ango da. Nik buruan neukana egingo dut, baina be-

randuago izan beharko du.

Gaur egun, nolakoa da zure egoera? 

Kalera atera gaitezkeenez, argazkiak hemen atera-

tzen ari naiz: pandemiari buruz lanak egiten, baina

hemen bertan.

Zein lan egiten dituzu? 

Iruditzen zait argazkilari guztiak ospitaleetan sartu-

ta daudela edo gutxi gorabehera berdina egiten, eta

ni saiatzen naiz zeozer originalagoa egiten–edo. Bil-

bon daukat lantxo bat pentsatuta, baina oraindik

probintzia ezin dugu zeharkatu, eta horren zain nago. 

Uda izaten da askotan bidaiatzeko ohiko garaia.

Zein argazki atera nahiko zenuke uda honetan? 

Izugarrizko kuriositatea daukat hondartzak nola

moldatuko diren. Adibidez, Donostiara joan, eta

Kontxari argazki bat atera: jendea nola sartzen den,

ea nola moldatu duten…

Eta nolako argazkia izango dela uste duzu? 

Ez dakit. Horregatik nahi dut atera, ez zaidalako bu-

rura etortzen nola sartuko den jendea; semaforoak

egongo diren; bideak egongo diren… 

Lehen aipatu duzu zure lana gutxitu egin zaizula.

Horren aurrean, inolako laguntzarik jaso al duzu? 

Ez.

Erakusketak ere egiten dituzu zuk ateratako argaz-

kiekin. Horiek ere bertan behera geldituko ziren,

ezta? 

Bai. Asmoa neukan Irani buruz egin nuen erakusketa

mugitzeko. Justu horretan ari ginela, pandemia iritsi

zen. Argazkilaritza munduan, dena bertan behera

gelditu da. Orain argazkilari guztiak pandemiari bu-

ruzko lanak egiten ari dira, atzerriko komunikabideei

saltzen, eta ahal dena egiten. 

Hitz egiten duzu beste argazkilariekin zer moduz

dabiltzan jakiteko? 

Bai: oso larri. Nik bidaiatzen dut, baina ez hainbeste.

Badaude beste batzuk kanpoan bertan baino gehia-

go daudenak, eta orain zer egin ez dakitela geratu

dira. Hasi dira pandemiari buruz lanak egiten, baina

mundu guztia berdina egiten ari da. 

Zu ere aritu zara pandemiari buruzko argazkiak

ateratzen? 

Bai. Adibidez, Tolosako mojekin ari naiz lanean. Iru-

ditzen zait oso bitxia dela, leku bakarra delako ezer

aldatu ez dena. Telebista jartzen duzu eta beti ospi-

taleak, gaixoak, Gurutze Gorria, laguntza... Ni konfi-

natuta egon nintzenean -aurretik egin nielako erre-

portaje bat Tolosako mojei- pila bat lagundu zidan

beraiekin pasa nituen egunak gogoratzeak, egun

guztia daukatelako antolatuta orduz ordu. Gogora-

tzen naiz hauxe esaten zidatela: «Guk ez daukagu

denborarik aspertzeko». Ni etxean atera gabe egon

naizenean, saiatu naiz orduz ordu antolatzen.

Erraza egin al zaizu munduan zehar bidaiatzen ari-

tzetik etxean sartuta egotera pasatzea? 

Ez zait zaila egin: konturatu naiz segituan moldatu

naizela. Txipa aldatu behar izan dudala; badakit aur-

ten ezingo dudala bidaiatu. Europa mailan, agian bai,

baina Ekialde Hurbilera joateko ez dakit pasaporte

espainiarrarekin asko egitea daukagun. Ni berro-

geialdian ez naiz sartuko herri batean: hori oso argi

daukat. Orain ezin ditut bidaiak planifikatu, eta nik,

bidaiatzen dudanean, beti oso ikasita eramaten dut

dena. Orain, nahiago dut itxaron, hemen moldatu,

hemen lan egin… Hori ere ikasketa ona da. Niri beti

gustatu izan zait kanpoko gaiak egitea eta bidaia-

tzea; niretzako etxeko lan on bat da saiatzea bertan

egiten.

Beraz, pandemiatik atera duzu ikasgairen bat. 

Bai, egoerara moldatzea eta bertako gaiei garrantzi

gehiago ematea. Askotan ez gara konturatzen, baina

hemen ere badaude gaiak, eta nik ez diet arreta han-

dia jartzen, gustatzen zaidalako kanpora joatea. 

Etorkizunera begira, zure lanean zerbait aldatuko

dela uste duzu? 

Ez zait gustatzen etorkizunean pentsatzea. Iruditzen

zait egoera hau, etorri den bezala, bukatu egingo

dela; hori pentsatu nahi dut behintzat. 
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Munduan zehar gida lanak eginez aritu izan da Josu

Iztueta (Tolosa, 1957). Bertan behera utzi behar izan

ditu zituen ideia batzuk, baina udarako hainbat

proiektu ditu, Euskal Herriak ere aukera asko ematen

baitu.

Zu kiroletik, menditik eta bidaiatzetik bizi zara.

Nola bizi izan zenuen pandemia honen hasiera? 

Halako batean, uste gabeko zerbait iritsi zen, eta ni

pozik hemen harrapatu nauelako. Baditut lagunak

koronabirusak kanpoan harrapatu dituenak eta etor-

tzeko nahiko lan izan dutenak. 

Alde horretatik, zortea izan zenuen, beraz. 

Bai. Egon nintekeen Yukonen, Laponian, Senegalen

edo beste herrialde batean. Gaixotzekotan ere, hobe

hemen beste inon baino. 

Zuk bizimodua bidaiatuz ateratzen duzu. Pentsa-

tzen dut aldaketa handia eragingo zizula guzti ho-

nek? 

Dudarik gabe. Nik ia 40 urte daramatzat munduan

barrena: bai nire kabuz, eta baita bestetik, besteen

oporrak nire lana direlako ere. Pertsona hauek zeo-

zerengatik taldean joan nahi dute edo ardurak beste

batzuek hartzea edo bideak, erabakiak… 

Bidaiatzen dugunok, momentu honetan bidaiatu

ezinik geratu gara. Bidaiatu ezinik geratzea esatea

ez da hain larria; esango nuke lanik gabe geratu nai-

zela edo diru sarrerarik gabe, baina hori ere onartuta

daukat nire bizimoduan. Askotan, bidaia bat eginda

ere, ez da ondo ateratzen. Ni beti ziurgabetasun ba-

tean bizi izan naiz, orduan, egoera hau bat gehiago

da horren barruan. 

Gida lanetan aritzen zara. Beraz, bidaiak–eta ber-

tan behera geldituko zitzaizkizun. 

Bai. Aste Santuko asmoak, Senegal alderako asmo-

ak, udara begira atzerrira joateko aukerak murriztu

dira eta penintsulan bertan ere, ziur aski. Oporrez

hitz egitea pixka bat bigarren mailakoa dirudi orain,

ez delako jatea, edatea edo etxe bat edukitzea be-

zain premiazkoa. Jendeak oporrak egiteko modua

aldatu beharko du, eta seguru asko hainbat egoera

ere ez dira oso ondo egongo. Lehen gaizki zeuden

familietan, gauzek okerrera egingo zuten orain. Pen-

tsatu genuen ez dela nahikoa kexatzea, irtenbideak

jarri behar direla, alegia. 

Eta egoera honek ekonomikoki ere eragin latza

izango zuen, ezta? 

Bai. Segurtasun batean ez bizitzea erabaki nuenez,

horren barruan sartzen da. Osasuna edukiz gero eta

ilusioa gehituz, gauzak egin daitezke, eta horretan

ari gara: ideia berriak lantzen, gauzak batzuk mimoz

prestatzen…

«Esango nuke lanik
gabe geratu naizela
edo diru sarrerarik
gabe, baina hori ere
onartuta daukat 
nire bizimoduan»
JOSU IZTUETA 
NAIROBITARRA
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Inolako laguntzarik jaso al duzue? 

Ez. Ni ezin naiz ERTEan sartu. Ni naiz nire nagusi, ni

naiz nire langile, sindikatuko… Gauza naizen bitarte-

an, nire bizimodua aurrera ateratzen saiatuko naiz. 

Pandemia hau iritsi izan ez balitz, zein asmo ze-

nuen? 

Banuen Afrikarako asmoa, baneukan Mediterraneo-

tik joateko asmo bat, Grezia aldera errefuxiatuen

kanpalekuetara; banuen Georgia aldera joateko bes-

te plan bat udazkenerako… Egin nuena izan zen har-

tu munduko mapa eta globo bat bezala erabat hus-

tu, geografia estutu eta pentsatu gure herri txiki ho-

netan. Gure ingurua pribilegiatua da. Munduan oso

leku gutxitan joan zaitezke goizean itsas bazterretik

eta egun berean Urbian paseatu. Nik urteak pasa di-

tut hemengoei kanpokoa erakusten, baina uste dut

askok ez zutela hemen bertakoa ezagutzen.

Nola bizi izan duzu munduan zehar bidaiatzen ego-

tetik etxean sartuta egon beharrera pasatzea? 

Kanpoan egon naizenean ere izan ditut egoera go-

gorrak. Ez konfinamendua, baizik eta muturreko ho-

tzak eta beroak, mugak, aireportuak, gerra egoerak,

errefuxiatu kanpalekuak… Ondo eraman dut. Bost

minutu goizetan ateratzen nintzen, eta kito. Gaur

egungo gure etxe normal batetik mundua eskura

daukagu. Denek pentsatzen dute hau gogorra izan

dela, eta egia da esperientzia berria izan dela gehie-

nontzat, baina hau askoz gogorragoa izan zitekeen.

Noizbait bizi izan dudan muturreko egoera bat ere

pentsatu izan dut beti okerragoa izan zitekeela.

Hala ere, geldirik egon beharrean, pare bat proiek-

tu martxan jartzea erabaki duzue. 

Bai. Zumardia elkartea Tolosan sortu zen duela bost

bat urte. Lehendik egin ditu piragua ikastaroak; bi-

zikleta; orientazioa; mendi ibilbide laburrak; egun

batzuetako mendi ibilbideak; eta umeentzat, gaz-

teentzat eta helduentzat. Ikusten genuen aurten

panorama erabat aldatuko dela. Jendeak beharko

du zerbait denbora librea iristen denean eta osasun

protokolo guztiak bete beharko dira noski, baina

edukiko du gogoa piraguaz ibiltzeko edo bizikletaz

edo mendira joateko, ezingo baita urrutira joan. Zu-

mardia ondoan dagoen azpiegitura txukuntzen

aritu gara egun hauetan, eta hortik antolatuko

dira piragua ikastaroak ibaian, ordutegi desberdi-

netan eta bizikleta ikastaroak. Horrekin batera,

pentsatu genuen inguruko mendietan ibilbide ba-

tzuk egitea, hiru, lau, bost edo sei eguneko iraupe-

na izango dutenak: Aizkorri, Aralar eta Hernio al-

detik. Ez urrutira joanda, bertatik bertara. Beste

ideia batzuk ere badauzkagu: ingelesa klase bate-

an eman daiteke edo irteera bat egin daiteke inge-

lesez hitz eginez, oharrak hartuz, inguruko pai-

saia, landaretza, bizimodua… Hori Nagore Salabe-

rriak egingo du, eta orain ari da ekintza

diseinatzen eta egunak erabakitzen. 

Nori zuzenduta izango dira eta noiz egingo ditu-

zue? 

Berehala aterako dira ordutegiak. Ekainaren erdi

aldetik aurrera uste dut piragua eta bizikleta ikas-

taroak hasiko direla hainbat adin tarterentzat: es-

kaini beharko da zerbait 10 urtekoentzat, 14koen-

tzat, nerabezaroan daudenentzat eta helduentzat.

Pentsatzen aritu gara mendi ibilbide horietako ba-

tzuk familientzat ere izan daitezkeela. 

Beharra duena agian ez da etorriko, baina nor-

baitek atzemango balu norbaiten seme-alaba ezin

dela inora joan etxe horretan ez daudelako 100 edo

200 euro, iruditzen zaigu gure printzipioetan ho-

rrek ere egon behar duela. Ez dadila 12 urteko edo

17 urteko mutiko edo neskato bat ezer egin gabe

gelditu ezin dutelako gurasoek ordaindu. Edo gu-

rasoak izanda, ez daitezela gelditu ezer egin gabe,

ez daukatelako aukerarik edo lotsa daukatelako.

Nola begiratzen diozu etorkizunari? Zein asmo

duzu udatik harago?

Honek balio beharko luke gauzak birpentsatzeko,

gutako bakoitzak hausnartzeko. Balio beharko luke

esaten dut, ez baitakit balioko duen. Lehen mundu-

ko happy people ginen, eta honek uste dut zalan-

tzan jarri gaituela. Jende batek pentsatzen du goi-

tik behera etorri daitezkeela aldaketak; nik gehiago

pentsatzen dut behetik gora edo maila horizonta-

lean etorriko direla.

a010-017_ataria_Maquetación 1  2020/06/04  12:35  Página 6



16

Buruan zituen bidaiak egin ezinda geratu da orain-

goz Agurtzane Belauntzaran (Berrobi, 1979). Uste

du ondo etorri zaiola geldialdia, eta faltan botatzen

zituen gauzak egiteko aukera izan du.

Zure lanean dezenteko eragina

izango zuen pandemia honek,

ezta? 

Lan askotan gisa, turismoan ere

eragin zuzena izan du. Pandemia

garaian, jende asko geratu da lanik

gabe edo lanera joan gabe, baina

pixkanaka badirudi gauzak badoa-

zela martxan jartzen. Turismoaren

sektorea izango da burua altxatzen azkenekoa, eta

horixe egokitu zaigu.

Munduan zehar ibiltzen zara gida lanetan. Non

zeunden pandemia hasi zenean? 

Zorionez, pandemiak etxean harra-

patu ninduen. Otsailean, Zeelanda

Berrian lanean nengoen, eta han

jada nabari zen, txinatarrei mugak

itxi zizkietelako. 

Munduan zehar ibiltzetik, etxean

egotera pasa zara. Nola bizi izan

duzu hori? 

Askok galdetu didate «Etsitzen

«Turismoaren sektorea izango da 
burua altxatzen azkenekoa, 
eta horixe egokitu zaigu»
AGURTZANE BELAUNTZARAN
KAZETARIA ETA GIDA TURISTIKOA

Bidaiatzen lan 
egiten dugunok,
batzuetan 
behar dugu 
pixka bat 
sustraitzea
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duzu etxean?». Uste dut beharra ere izaten dela as-

kotan. Bidaiatzen lan egiten dugunok, batzuetan

behar dugu pixka bat sustraitzea. Batzuetan, oso

gauza sinpleak botatzen nituen faltan. Adibidez, hi-

labete oso batean ohe berdinean lo egitea. Orduan,

faltan botatzen nituen gauza horiek egiteko aukera

izan dut. Egia da herri txiki batean bizi naizela, eta

horrek ere asko errazten duela etxetik mugitu gabe-

ko egoera bat bizitzea. Nik ondo eraman dut hori;

orain ez daukat antsietaterik korrika inora joateko.

Uste dut lasaitu egin nauela eta behar nuela.

Pandemia hau hasi izan ez balitz, zein asmo ze-

nuen? 

Aste Santuan Turkian lana nuen. Buruan banuen bi-

dai batzuk nire kabuz egitea ere maiatzean eta ekai-

nean. Gero, uztailean eta abuztuan, Afrikan lan egin

behar nuen. Udarako lanak erori zaizkit, eta horrek

esan nahi du urte honetako bidai gidari lanak ere

erori direla.

Udara begira, ikusten al duzu lanerako eta bidaia-

tzeko aukerarik? 

Lanerako aukera, nik lan egiten dudan horretan, ez.

Azkenean, mugak gainditzen ditu nire lanak: hegaz-

kinak hartu behar ditut eta beste herrialde batera,

beste kontinente batera joan beharko nuke. Beste

lan aukera batzuk bilatu beharko ditugu. Zein? Hor

dago gakoa. Kazetaria naiz, eta kolaborazio batzuk

han-hemenka eginez, biziraungo dut. Etorkizun la-

burrean ez dut asko pentsatzen; bestela, tristatu

egingo nintzateke agian. Uste dut ohitu garela ongi-

zate gizarte batean non gauza guztiak ondo atera-

tzen diren, eta orain bat-batean zerbait ez da ondo

atera, eta honek kolokan jarri gaitu.

Zuen lana zuzenean dago lotuta turismoarekin.

Iruditzen zaizu jendea bidaiatzera animatuko

dela? 

Udan uste dut Euskal Herriko mugetan, eta mugaz

harago, Espainian ibiliko garela. Nik uste nuen jen-

deak edukiko zuela bidaiatzeko beldur gehiago, bai-

na jakin dudanez, nik lana egiten dudan bidaia agen-

tziara jendea deika ari da. Uda honetan behintzat,

uste dut turismoa aldatuko dela. Askotan, entzun

dut honakoa: «Uda honetan hemen geratu beharko

dugu». Badirudi oporretara joatea edo bidaiatzea

sekulako premia dela, eta egiten ez baduzu, porrot

bat dela zure bizitzan. Bertakoa ezagutzeko aukera

emango digu, eta bertako turismoa ere indartu be-

harko dugu.

Muga denak itxi egin dira momentuz. Horrek eragi-

na izango zuen zuen lanean, ezta? 

Zuzenean. Ez da bakarrik jendeak bidaiatu nahi ote

duen, kontua da baita ere gainontzeko herrialdeek

nola hartuko dituzten gainontzeko herrialdeak. Gau-

za asko daude gure eskuetatik kanpo daudenak. Eta

hegazkinetan zer? Hegazkinen edukiera guztia be-

teko da? Eta betetzen ez bada, prezioak berdinak

izango dira? Txartela erosiz gero, ziurra izango da ez

dela bertan behera geldituko azken orduan? Onena

bertatik bertara bidaiatzea izango da aurtengoan

behintzat. 

Aipatu duzu bidaia asko bertan behera gelditu

zaizkizuela. Laguntzarik izan al duzue horri aurre

egiteko? 

Langile moduan ez. Nik soldata zerbitzuko jasotzen

dut, hau da bidaiako. Ez badut bidaiarik, ez daukat

soldatarik. Dena den, ni bezala bizitzen garenok –ez

dut justifikatzen honekin laguntzarik ez jasotzea-

ekonomikoki ere ohituta gaude gorabehera askore-

kin bizitzera. 

Etorkizunera begira jarrita, zer eskatzen diozu

etorkizunari? 

Sozialki zerbait ikasiko genuela espero dut. Krisi

handiak ere irakaspen handiak dira: altxako dugu bu-

rua. 

Eta profesionalki nola ikusten duzu etorkizuna? 

Itxaron egingo dut 2021era arte. 
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Pastoralak

U rtea badoa aurrera eta Zuberoako festa-

egutegiak ere aurrera jarraitzen du. Negua

atzera utzi genuen orain pare bat hilabete

eta bedatsea da gurekin. Ahanzturan dira jada ga-

bon eskeak, maskaradak, ederlezia… Natura bizibe-

rritu den honetan, zenbait kolore eta lurrin buelta-

tzen den honetan, Zuberoak martxan izan ohi du

beste ekitaldi handi bat: Pastorala.

Pastorala, Zuberoako antzerki herritarra da. Biarno

hurbilera ere hedatzen den arren, ez dut uste akats

denik esatea batez ere Zuberoakoa dela. Trajeria hitza

ere irakurriko duzu hemen eta han, baina ez da Grezia-

koa adina ilun. Tragikomediatik gertuago dago seguru

asko. Bukaera irus bat du pastoralak eta agerraldi edo

jelkaldi irrigarriak ere baditu. Orokorrean pastorala

genero epikoari dagokio, pertsona baten bizitza ber-

tsetetan kontatzea baitu ezaugarri nagusia izan gizon

ala emazte, profeta, saindu, subirano, artzain, sindika-

lista, politika buru, ala beste edozein pertsona histori-

ko.

Kanpoan jokatzen den antzerki

bat da pastorala. Ikusi ditut pasto-

ralak pilota plazan eta ikusi ditut la-

rre batean ere. Oholtza bat para-

tzen da erdi-erdian, eta goialdean

musika jotzaileak ipintzen dira.

Maskaradatan ez bezala, musikari

talde handi bat entzuteko moduan

izaten gara normalean; oso ohikoa

da 10–12 musikari aritzea. Musika

talde trinko eta sendo bat erabil-

tzen da pastoraletan. Oholtzaren aurrean eta aldee-

tan harmaila handiak ipintzen dira. Batetik pastoralek

ikusgarritasun handia izaten dutelako eta bestetik

ikus entzuteko aukera gutxi izaten delako; normalean

bi aldiz bakarrik jokatzen dira pastoralak antolatu di-

ren herrian bertan.

Musikarien oinpetan hiru ate aurkituko ditugu: ikus-

leriaren eskuin aldera ate gorri bat ipintzen da eta ez-

kerrera ate urdin bat. Erdian, ate zuri bat osatzen du-

ten bi errezel. Ez dudanez neure burua aditutzat jo-

tzen, ez dut gehiegi esango kolore hauen

sinbologiaren interpretazioez. Dena den aipatuko du-

dan hau oso onartuta dagoelakoan nago. Hiru ateek

(koloreek), hiru indar irudikatzen dituzte. Ate urdine-

tik khirixtiak ateratzen dira, esan nahi baita onak. Urdi-

nak zerua irudikatzen du. Ate gorritik türkak eta Satan

ateratzen dira. Sua eta infernua irudikatzen du kolore

gorriak. Hauek gaiztoak dira baina ederrenak; denok

nahiko genuke haien lekuan egon! Gorria eta urdina,

gisa honetako errituen ohiko dualismoa da. Erdiko

atea zuria da, garbitasunaren sinbo-

loa. Zuria bekatu sexualen kondena-

tzaile dela irakurri dezakezun arren,

interpretazio malguago baten bide-

tik erraz asko pentsa dezakegu leial-

tasuna, ohorea, fideltasuna eta gisa

honetako kontzeptuen adierazle

dela. Ate honetatik jende zerutiarra

atera ohi da: aingeruak, elizgizo-

nak… Halaber Zuberoako gizartean

onartutako beste zenbait pertso-

AITOR 
ATXEGA

MANEX BAT 

Datatutako 
pastoralik 
zaharrena ‘Sainte
Elisabeth de 
Portugal’ omen da,
1750ean Eskiülan
eman zena
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naia ere ikusiko duzu ate honetatik ateratzen: artzai-

nak, nekazariak… Artaldeak ateratzen ikustea ere to-

katu izan zait niri!

Inor gutxik ziurtatuko du zehatz-mehatz noiztik jo-

katzen diren pastoralak Zuberoan. Era berean, inor

gutxik ukatuko du Etxahun-Irurik (Pierre Bordazarre,

Iruri, Zuberoa, 1908-1979) ekarri zuen olatu berria. Da-

tatutako pastoralik zaharrena Sainte Elisabeth de Por-

tugal omen da, 1750ean Eskiülan eman zena. Bigarren

Mundu Gerra ostean (1939-1945) Etxahun-Irurik ber-

piztu zituen pastoralak. Orduz geroztik pertsonaiak

euskaldunak izan ziren gehienbat, euskarak, alegia

zubererak, leku nagusi bat hartu zuen, Zuberoako

gaiak landu ziren batez ere, testu egileak kontuan har-

tzen hasi ziren (aurretik ez zen egileen noziorik ere)

euskal musikak leku zabalago bat hartu zuen, bertse-

tak neurtuak izaten hasi ziren… Behiala pastoralek

egun oso bat hartzen zuten arren, gaur egun arratsal-

de batean ematen dira. Etxahun-Irurik 1979an idatzi-

tako Ximena pastorala da oraindik ere emakumeek

soilik jokatu duten azkena eta bakarra, oso oker ez ba-

nabil.

Maskaraden munduak duen gizarte molde ber-

tsuetan mugitzen da pastorala ere. Ofiziorik gabe-

ko antzerkia da; urtero herri batek hartzen du pas-

torala antolatzeko lan itzela. Aurtengo antolatzai-

lea Aiztondon ondo ezagutzen dugun Pettarrako

jendea izan da. Jean-Louis Davant-ek Abdelkader

pastorala idatzia du, eta 2020ko udan Ezpeize Ün-

düreingo oholtza gainean bi aldiz ematekoa zen

arren, bertan behera dago antolakuntza-katea Co-

vid-19a dela eta momentu honetan. Jendea plaze-

ragatik edo herriaren ohoretan biltzen da: batzuk

oholtzan, joskintzan, azpiegituran… Besteak idaz-

ten, musikak atontzen, zabalkundean, oturuntzan…

Herri osoarentzako adina zeregin izaten da zazpi

edo zortzi hilabete luzez! Herriko txikiak, gaztetxo-

ak, gazteak, helduak, zaharrak… denak batera ari-

tzen dira.

Buka dezadan esanaz aurten ezingo dugula pas-

toralik ikusi non eta gauzak ez diren asko aldatzen

denbora oso gutxian. Baina Zuberoako kultur kate-

ak herdoil gutxi duenez, har ezazu gogoan gerta-

kari hau datorren udarako.

‘Telesfo
ro
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O hitura jakineko animaliak gara gizakiok.

Hilabete bakar bat behar omen dugu, or-

dea, ohitura berri bat hasi eta ohitzeko,

edo ohitura zahar bat utzi eta ohitzeko.

Horrela izan liteke nork bere kabuz eta determinazioz

eginiko ohitura aldaketei dagokienean; zailena eraba-

kia hartu eta berau martxan jartzea izan ohi da (urte

berriaren hasierarako egiten diren promesak…). Baina

norbaitek ezarriz gero, ohitu egin gaitezke, edo moldatu, baina akabo, fini,

ohitura berria, ezarpena, agindua edo dena delakoa iraungitzen denean.

Alarma egoeraren ondoriozko konfinamendu aginduak bete ditugu, zintzo

bete ere, nork bere neurrian (zehatz-mehatz, ia beti, ahalik eta gutxien…). Bi

hilabete baino gehiago iraun dugu horrela: konfinamendu zorrotza izan zen

hasieran, zorrotzagoa geroago (Aste Santu inguruko hamar egun), lehengo

zorroztasunera itzuli ginen ondoren, eta duela hiru astetik hona malgutzen

hasi dira neurriak. Fasetik fasera goaz. 

Kasu honetan, bistan da, bi hilabete eta gehiagoko ohitura berriak berehala

utzi ditugu albo batera, eta, eguraldi bikaina lagun, kaleak, plazak, terrazak,

hondartzak, parkeak… okupatu ditugu berriro. Akabo distantzia soziala.

Eta faserik fase, badatoz hauteskundeak ere. Eta inkestak. Nork egin dituen

gora-behera, betikoen garaipena iragarri dute, garaipen ‘garaipenagoa’, gai-

nera. Terrazako garagardo freskoari esker, konfinamendua bezala, ahaztu ei

ditugu Zaldibarko biktimekiko Jaurlaritzak (Urkullu eta Erkoreka buru) era-

kutsitako sentiberatasun gabezia, zabortegiko istripuaren aurreko eta osteko

kudeaketa kirasduna, egunero hildakoak eta kutsatuak pilatzen zihoazenean

lantegiak irekitzeko eskaera setatiak, senideekin eta lagunekin elkartzeko de-

bekuaren luzapena, konfinamendu garaian behin baino gehiagotan bortizke-

ria erakutsi duten polizia indarren aldeko publizitate kanpaina lotsagarria, le-

geen eta epaien gainetik N1 errepideko bidesariari eutsi nahia…

Horixe da, azken finean: denok ordaindu dugu eta ordaintzen jarraituko

dugu pandemia honen bidesaria, betikoek izan ezik.

Normaltasuna 

Nork egin 
dituen 
[inkestak]
gora-behera,
betikoen 
garaipena 
iragarri dute,
garaipen 
‘garaipenagoa’,
gainera

KOLDO ALDABE
KAZETARIA
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E txea presondegi bi-

lakatu den hone-

tan, arratsalde

osoa terraza bate-

an eserita pasatzea da asko-

rentzat askatasuna. Gainera

kontuz, ez gaitezen mahaitik altxa beste mahai bat li-

bratu arte, bestela agian ezingo gara inon eseri. Eta

jo, bestela zerbait gaizki egiten ariko bagina bezala

sentitzen hasten gara. Guztiok dakigu neurri honek

kontsumoa baino ez duela helburu, baina, argudioak

argudio; niri nire aulkia eta nire zerbeza ez diezazki-

datela kendu. Tira, horrela behintzat, gazte giroan

egoteko aukera zabaltzen da. 33 urte, eta bi hilabete

gurasoen etxean egoteak ez du bat bereziki oso

ondo sentiarazten.

Karrera amaitu baino lehen esaten zidaten nik

amaitzerako askok hartuko zutela erretiroa, ikaste-

ko hizkuntzak, joateko atzerrira, egiteko masterra,

lanerako prestu agertzeko, beharrezkoa bazen,

ikasten nenbilen bitartean xoxa batzuk ateratzen la-

gunduko zidan lanen bat aurkitzeko, eta aizu, gutxi

ateratzen banuen oraindik titulurik ez nuelako zela;

edo esperientzia gabea, edo gaztea, edo emaku-

mea... 

Sekula ez zidaten esan hamarkada exkax batean

bi krisialdi biziko nituela, formatuta, oso formatuta

eta ondo formatuta egoteak ez zuela prexixo lan

duin bat ziurtatuko, batzuetan lanik gabe eta beste-

etan lanez gainezka aurkitzea ohikoa zela, nire lagu-

netako edonork etxebizitza propio bat izateko es-

kubidea hain urrun ikusiko zutela, eta abar luze bat.

Hala ere, udaberriko loreei ohi baino dirdira bere-

ziagoa ikusten diet, tximeleten koloreek bereziki li-

luratzen naute eta oraindik ikusi ezin izan ditudan

lagun eta familiakoak ikusteko irrikak bular artean

daukadan korapiloa zertxobait askatzen laguntzen

dit.

Baina, geldi. Jada ez naiz soilik udaberriak duen

liluraz konformatuko. Ez naiz gazteak ederki bizi

garela esaten duten hitzen aurrean irribarretsu

azalduko. Bietako bat: edo besoak gurutzatuta

gaude, edo tarteka auskalo zenbat trikimailuren bi-

dez bidea hesi batekin itxi digutela iruditzen zait.

Eta ez dut uste soilik Covid19-a denik honen erru-

dun. Agian honen aurretik ere merezi genituen gau-

za asko lapurtu zizkiguten. Hori bai, oraingo bideak

zirrikitu txikiagoa eta kolore ilunagoa duela jada ja-

betu naiz. Gazteak: atzera goaz, aurrera ez bago-

az…

MADDI AMIANO
ALLUE 

IRAKASLEA

Itxi begiak, 
pasako da eta

Baina, geldi. Jada ez naiz soilik udaberriak duen liluraz 
konformatuko. Ez naiz gazteak ederki bizi garela esaten duten 

hitzen aurrean irribarretsu azalduko.
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Taberna eta soziedadea
berriz ireki ditugu
mendiak eta bideak berde
larrean hainbeste buru
Orexa eta inguruetan
askatasuna seguru
geure baserri baso ta artzai
geure bizitza badugu
eta askotan kalekumeak
ezin ulertu gaitu gu
errespetoan baldin bazatoz
mimoz hartuko zaitugu

Konfinamendu 
ondorengo gozo bat

Doinua Gabon denori ongi etorri

JOKIN
SOROZABAL
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Ibaikadak
KLASEA, ARRAZA ETA KRISTAU MORALITATEA
Azken egunetan AEBetako gertakarien harira sare sozialetan
egondako erreakzioek galdera asko planteatu dizkidate. Klik batek
ez du hausnarketarako denbora ematen. Espazio honetan ariketa
bat planteatu nahi dizuet.

Hartu guraizeak eta moztu behean duzuen hizkia, eman tarte bat
hausnarketari. 
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Bertsolaritza
Egoerara egokitzen Amaia
Goikoetxea Bertsozale elkarteko
komunikazio teknikaria eta Haritz
Mujika Harituz bertsozale bilgu-
neko koordinatzailea izan ditugu,
bertsolaritzaz solasean. 

Ostatua
Jokin Zabala 
Altzoko Ostatuaren ardura
hartu du Jokin Zabala su-
kaldariak. Berriz ere zabalik
da, eta gogotsu hasi da.

Aizkora
Jon Irazu
Desafioa herri kirol saioan
Jon Irazu aizkolaria izan da
Joxe Anjel Sarasolarekin ba-
tera, aste honetan. 

A Planeta
Ingurumena 
Martin Mantxo ekologistak, 
A Planeta webgunea aur-
keztu digu, eta, Ekozinemal-
diaren berri eman digu.

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 

14:00. 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
kolaboratzaileen tarteak.
LETREN ERREPUBLIKA

11:00. Literatura saioa.
BASERRITIK

11:30. Lehen sektoreari 
buruzko saioa.
ENTZUTEKO JAIOAK

14:00. Musika tartea.
ZEBRABIDEA

16:00. Arrosa sarea.
18:00. Eguneko onena.
HAUSPO ARTEAN

20:00. Trikitia Eneritz 
Aulestiarekin.

PASAHITZA

SOLASALDIA

DESAFIOA AMALURRA

107.6 fm / ataria.eus
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OSTIRALA
EKAINAK 5

AMASA-VILLABONA
BERTSO SAIOA

18:30 / 20:00. 80 lagunei zuzen-
dutako bi bertso saio. Aldez au-
rretik www.bertsozale.eus
webgunean izena ematea ezin-
bestekoa da. www.bertsoa.eus
atarian ere zuzenean eskainiko da.
Amets Arzallus, Haritz Mujika,
Maialen Lujanbio eta Miren Arte-
txe arkio dira bertsotan eta Ima-
nol Artola gai jartzen. Maskara
derrigorrezkoa da. Gudari plazan.
ELIKAGAI BILKETA

Egoera ekonomiko larria bizi
duten familientzako elikagaien eta
oinarrizko beharretarako produk-
tuen bilketa antolatu du Amasa-
Villabonako Udalak ostiral eta
larunbatean. Herriko hainbat den-
datan jasoko dira elikagaiak. 

TOLOSA
GAZTE TOPAGUNEA

Sukaldaritza online. Etxean sukal-
datzen.
MANIFESTAZIOA

20:00. Patxi Ruiz presoa gose
greban eta Antoni Goikoetxea txa-
peo mugagabean daudela mani-
festazioa, Triangulotik.

TOLOSALDEA
IKASTAROA

09:00-11:00. Lehiberri Manage-
ment School. Design Thinking
metodologia ikasiko da, Cayetana
Arri (Let's Go! Team) hizlariarekin.

LARUNBATA
EKAINAK 6

AMASA-VILLABONA
ELIKAGAI BILKETA

10:00-14:00. BM eta Eroski su-

permerkatu kanpoaldean elika-
gaiak bilduko dira beharra duten
herritarrentzat.

TOLOSA
GAZTE TOPAGUNEA

15:30. Mendi irteera. Izena ematea
beharrezkoa da.

IGANDEA
EKAINAK 7

AMASA-VILLABONA
MOBILIZAZIOA. GURE ESKU

11:00. Berdura plaza aldarriz bete-
tzeko mobilizazioa.

BALIARRAIN
MOBILIZAZIOA. GURE ESKU

11:00. Herriko plaza aldarriz bete-
tzeko mobilizazioa.

IKAZTEGIETA
MOBILIZAZIOA. GURE ESKU

12:30. Gure Eskuren deiari jarraika
herriko plaza beteko dute herrita-
rrek aldarriz. Bakoitzak bere alda-
rriak eraman behar ditu idatzita
kartoi batean. 12:30ean kartelak
egiteko euskarriak plazan egongo
dira eskuragarri. Norberak eraman
beharko ditu errotulagailu edota
margoak. Maskarak ere etxetik
eraman behar dira. 13:00etan ar-
gazkia aterako da plazan. 

ERAKUSKETA
IOSU LASA

Iosu Lasaren 30 marrazkiz 
osatutako erakusketa, 

ekainaren 28ra arte ikusgai. 
Salgai daude irudiak.  

Tolosa, 3 taberna

LIZARTZA
MOBILIZAZIOA. GURE ESKU

11:00. Txirrita enparantza aldarriz
betetzeko mobilizazioa. 

TOLOSA
MOBILIZAZIOA. GURE ESKU

11:00. Euskal Herria plaza aldarriz
betetzeko mobilizazioa, Ibarrako
herritarrak bertan izango dira. 
GAZTE TOPAGUNEA

15:30. Skate parkera irteera. 
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Plazer
txikiak, 
baratzetik

Eneritz Maiz Etxarri

Ilarrak, tomateak, piperrak, bainak edo lekak,... ba-

ratzera joan, jaso eta jatea, ederra da. Beste za-

pore bat dute, eta gorputzari eman beharreko

plazer txikiak dira. Euskal Herrian betidanik izan dira

baratzeak baserrietan. Eta baserria ez duenak ere,

lur zati bat nahikoa izan du baratzeko lanetarako.

Baratzetik ateratzen zuten edo dute oraindik ere,

etxerako beharreko uztaren zati handia. Familia as-

kotan, etxerako baino gehiago ere erein edo landa-

tzen dituzte barazkiak. Nork ez du ezagutzen aitona-

amonek, osaba-izebek edota aldameneko bizilagu-

nek oparitutako barazkiak jaten dituenik?
Lana du baratzeak. Hori horrela da, baina bueltan

ematen duen opariak ez du ase gabe utziko baratze-

zaina. Lanaren ordainetan jasotako barazkiak platere-

an ikusteak merezi du. Ederra izan daiteke, zuk landa-

tutako hori zerorrek jatea. Gehien estimatuko dena,

ordea, zaporea izango da, eta behin probatuta... ona

zer den ikasiko du. 

Baratzeko ilar jaso berriek edota tomate heldu ba-
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tek duen zaporea ezin da alderatu supermerkatu

handietan erositako barazkiekin. Baratzean helduta

jasotzeak badu bere garrantzia.  

Askotan, erretirodunekin lotu izan da baratzea,

baina ez du zertan horrela izan. Denbora librerako

aukera polita izan daiteke edozeinentzat. Aisia izan

daiteke baratzea, edo afizio bilakatu daiteke. Familia

elkartzeko gunea ere suertatu daiteke, edota familia

handiago bat egin daiteke baratze parke batean

bada.

Gero eta ugariago dira hain landa guneko herriak

ez direnetan ere herri baratzeak. Eskualdean, Tolosa

edo Amasa-Villabonako herritarrek baratze bat iza-

teko aukera dute baratze parkeei esker. Edota Ale-

gia, Anoeta, Berrobi edo Ikaztegietan ere, aukera

hori eskaintzen diete udalek herritarrei. Lur zati ez

hain handi batetik, uzta oparoa jaso daiteke. Garaian

garaikoa erein, eta garaian garaikoa jatekoa.

Negu partea arinagoa izan ohi du baratzeak. Aldiz,

udaberri eta udan, barazki asko eta asko puri-purian

egoten dira. Egunero bisita egin beharrik ez dago

baratzera, baina maiztasun handi batekin joatea ko-

meni, gainerakoan, piperrak handiegi, tomateak hel-

duegi edota kuiatxoak handiegi topatzeko arriskua

izango da. 

Belar txarrek sarri izaten dute landatutako landa-

reek baino indar handiagoa. Horiek kentzen lan pix-

ka bat izaten da. Aitzurra izaten du lagun baratzean

dabilenak, eta pazientzia. Landare batzuk ia ez dute

zainketa berezirik behar, beste batzuk, mimoz zain-

du beharko dira.

Baratzearen diseinuari ere erreparatu beharko

zaio. Zer non landatu, edota zer zeren ostean. Negu-

tik udaberrirako jauzi horretan, landare batzuk erre-

tiratu ahala, beste batzuk landatzen hasi beharko du

baratzezainak. Landare batzuek gorako joera dute:

bainak, babek, babarrunak, ilarrek, tomateak, pipe-

rrek,... Baina, aldiz, kuiak baratzearen zati handiagoa

hartuko du. Beste batzuen fruitua berriz lur azpitik

atera beharko da, patata kasu.

Lur zatirik ez duenak, gaur egun, balkoia izatea ere

aski du. Balkoietan baratzeak jartzeko modu asko

daude herritarren eskura, eta gero eta gehiago dira

balkoiko zatitxo batean baratze propioa jartzen du-

tenak. Loreez gain, uraza, piperrak edota tomateak

balkoian eman dezakete beren fruitua. 

a026-029_ataria_Maquetación 1  2020/06/03  15:19  Página 2



28

ERREPORTAJEA

Garaiko z
barazki

Alberjinia. Landatuta izan beharko da, eta uztaila

eta urria bitartean gutxi gorabehera loratuko da. Be-

roa du gustuko, baina lur hezea nahiago du.

Babarruna. Neguan platerean gozo-gozo jateko
maiatza edo ekaina hasieran erein beharko da. Iraila

eta urria artean biltzeko garaia izango da. 

Eskarola. Urte osoan izan daitekeen landarea da. 

Errukula. Udaberrian erein eta bi hilabete baino le-
hen jaten hasteko moduan izango da. Hosto berriak

eman ahala bildu beharko dira hostoak. Landarea

zahartzen joango da, eta mikazten.

Erremolatxa. Maiatzean landatuta, bi hilabetera
gutxi gorabehera jateko moduan izango dira.

Kuia. Mota askotako kuiak daude, eta toki asko be-
har du baratzean, edo zutikako hesiren bat beharko

du. Eguzkia behar du.

Kuiatxoa. Berozalea da, eta landare oparoa. Zen-
bat eta txikiago bildu hobe; hazirik ez du izango eta

xamurragoa izango da. Bere lorea ere jan daiteke. 

Leka. Udaberrian hasi eta udazkenera bitarte bil-
tzen den barazkia da. Makila edo parda jarri beharko

zaio igokaria delako. Lekak txikiak direnean biltzea

komeni da.
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ERREPORTAJEA

o zenbait

Luzokerra. Beroa gustatzen zaio, eta uda osoan

emango du jatekoa. Maiz-maiz bildu beharko dira

aleak.

Patata. Orain baratzean ikusiko dugu landarea,
baina udaberrian erein behar da. Beroa ez du gustu-

ko eta bero handienetarako uzta bildu egiten da. 

Piperra. Beroa maite duen landarea da, eta mota
askotakoa da: Ibarrakoa, Ezpeletakoa, Gernikakoa,...

Fruitua eman ahala bildu daiteke, tamaina egokia

duenean. Emankorra da.

Porrua. Ia urte guztiko landarea da, eta udazkene-
an jatea nahi bada udan landatu beharko da.

Tomatea. Landare klase asko daude gaur egun.
Toki babestu eta beroan landatzea komeni da. Maki-

la edo parda jarri beharko diogu eta bertara lotu.

Behin gorri dagoenean jasotzea hobe.

Uraza edo letxuga. Landatzeko erraza da, eta jan-
go den kantitatea kalkulatu beharko da landatzera-

koan, denak batera haziko baitira. Denboraldi luzez

uraza jan nahi bada, hamabost egunero edo hiru as-

tez behin landatu beharko dira.

Zerba. Hostoz hosto biltzeko landarea. Maiatzean
landatuta hilabete luzez emango du jatekoa.

a026-029_ataria_Maquetación 1  2020/06/03  15:19  Página 4



30

ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA
Kostako bazaio

ere, giroa lasaitu egingo da. Goize-
an oraindik euri zaparrada batzuk
izango dira, non orokorrean ahul
xamarrak izango diren. Eguerditik
aurrera zaparradak geroz eta tar-
tekatuagoak izango dira, iluntze-
gau alderako erabat ateri geratuz.
Haizeak ipar-mendebaldetik joko
du, goizean bizi, egun amaieran
ahul eta tenperatura altuenak zer-
txobait igoko dira 19-20 gradutan
joaz goia.

LARUNBATA
Giro lasaiarekin hasi arren eguna,
orduek aurrera egin ahala egural-
diak okerrera egingo du. Goizean
goiz giro argia izango da eta ostar-
te batzuk ikusiko ditugu. Eguerditik
aurrera zerua estali eta euritara
joko du. Hasiera batean zaparradak
ahulak izango dira, baina orduek
aurrera egin ahala zaparradek in-
darra hartuko dute. Haizeak ipar-
mendebaldetik joko du eta tenpe-
ratura altuenak antzeko balioetan
ibiliko dira, 19-20 gradutan errendi-
tuz.

IGANDEA
Giro tristearekin hasiko da eguna,
baina orduek aurrera egin ahala gi-
roa lasaituko da. Goizean zerua es-
talirik egongo da eta euri zaparra-
da batzuk izango ditugu, orokorre-
an intentsitate ahulekoak.
Eguerditik aurrera atertzeko joera
hartuko du eta zerua zertxobait
saretuko da. Haizeak iparraldetik
joko du eta tenperatura jaitsi egin-
go da, giro freskoa utziz eta balio
altuenak 17-18 gradutik pasako ez
direlarik.

EKAINAK 5, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa.
Edurne Bengoetxea Aiestaran.
Kale Nagusia, 7. 943 67 06 48.

EKAINAK 6, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Isidoro Santamaria Marijuan. 
Nafarroa etorbidea, 2. 943 65 46 10. 

EKAINAK 7, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Inazio Olarreaga Aranburu.
Korreo kalea, 2. 
943 67 01 28.

EKAINAK 8, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa.
Cecilia Bronte Posada.
Korreo kalea, 20. 943 67 60 13.

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

ZORIONAK EKAIN
Zorionak Ekain! 
Gaur 7 urte! 
Muxu 
handi-handi bat!

ZORION AGURRAK
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OSASUNA
ZAINTZEN DUGU

ARGI URDINETIK
BABESTEKO

EKIPAMENDUA

BETAURREKOA
+

LENTILLAK
(6 hilabete)

199€

San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70

TOLOSA

www.multiopticas.com
Baliogarria 2020/07/31 arte. 

Kontsultatu optikan kanpainaren ezaugarriak.

BABESTU ZURE BEGIAK 
PANTAILETATIK
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