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IRITZIA

B erezkoa dugu beldurra. Forma eta

zaporeak hamaika izan baditzake

ere, beti da deserosoa; limoi tanta

bat bezala zaurian, edo osinaren

laztana azalean. Egun batean hor-

ma bat eraikitzen lagunduko dizu,

eta hurrengoan itsaso batean itoko zaitu. Oin punte-

tan ibiliagatik, beti egiten du estropezu nonbait, apro-

pos, ez dezazun ahaztu alboan duzula. Beti dago hor.

Arriskua non, beldurra han.

Zilbor-hestea moztu zigutenetik, gure gorputzak

zeharkatu dituzten beldur horiek guztiak hamaika

eratan sailkatu daitezke. Multzokatze mota horien ar-

tean bada bat, oinarri-oinarrizkoa, izua bi bloketan ar-

dazten duena: ekidin daitekeena eta saihestezina.

Gure herrian COVID19-aren bisita izan dugunetik,

tentu handia izan dut beldurraren kulturarekin,

saihestu daitekeen eta ekiditea komeni den horrekin.

Eta atletismoko pistan nola, saltatu ditut bidean sortu

diren eta jarri dizkiguten hesi guztiak; shock-aren

doktrinari ihesi, pandemia baina abiadura handiagoan

zabaltzen ari den izua atzetik nuela, haserretutako ze-

zen bat bezala.

«Nik ez dut beldurrik sentitzen» esan dut, ez behin,

eta ez bitan; hamaika bider. Zaurgarri ez izatearen

edo sentitzearen pribilegiotik ari nintzen. Baina, hala-

ko batean, aterik jo gabe sukalderaino sartu da ma-

mua, gertuko familia ukitzeraino. Ohartzerako dese-

raiki du urte erdi honetan indartsu eta konfiantzaz al-

txatutako hormatzarra. Eta jabetu naiz jada ezer ez

dela berdin izango.

Aurrean harrapatzen duen guztia irensten duen tsu-

nami bat bezalakoa da, dena baretu arte ez baitakizu

zein izango diren ondorioak. Horrek ezinegon handia

sortzen du; ez baita berdina beldurra izatea erortzea-

ri, edo erorketak ondoren utziko dizun orbainari. Horri

gehitu kolpe fisiko eta mentala, gehitu bi asteko isola-

mendua, gehitu senide bat ingresatuta egoera kritiko-

an —ezin ikusi, ezin ukitu—, beste hainbat familiarteko

eta lagun gaixorik, gehitu zama soziala, zaintzaren ku-

deaketa...

Begiak erabat irekitzeko bi metrora arte hurbildu

behar izan zait. Ez da nigana ailegatu oraindik biru-

sa, baina nigan dago. Beldurra erraietan. Noiz arte?

Auskalo. Irentsi dut dagoeneko, orain ez gaitzala

beldurrak gu irentsi. Gogora datorkit Karlos Linaza-

sororen esaldi bat: «Bizitzeko jaio gara». Ez zaio

arrazoirik falta. Beldurraren, erantzukizunaren eta

bizitza bizitzearen arteko oreka bilatzea da erronka.

Slackline batean ibiltzea, edo antzerako zeozer. 

JONE AMONARRIZ
KOMUNIKAZIO 
TEKNIKARIA

Beldurra erraietan 

Beldurraren, 
erantzukizunaren eta 
bizitza bizitzearen arteko
oreka bilatzea da erronka.
Slackline batean ibiltzea,
edo antzerako zeozer.
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ERREPORTAJEA

ITSASOAREKIKO
INTERESA, GERTU
Urte guztian zehar aukera izaten da Albaola Itsas Kultur Faktoria 
ezagutzeko. Horrez gain, 500 pertsonatik gorako boluntario sarea dute
osatuta, eta tartean, badira euskal itsas ondareak erakarrita boluntario
lanetan ari diren hainbat eskualdeko kide ere. Urte osoan zehar dago
zabalik boluntario moduan izena emateko aukera Albaola faktorian. 

Irati Saizar Artola

I tsas ondarearen inguruan egiten da lan Albaola

Itsas Kultur Faktorian. Euskal itsas teknologia

berreskuratzeko eta dagokion balioa emateko

sortutako espazio berritzailea da, eta nahiz eta

eskualdetik kanpo egon, jende askok bertan egiten

du parada, izan museoa ikusi, bisitatu, ikasi edota bo-

luntario bezala lan egiteko. Interesa duen edonoren-

tzat dituzte eskuak zabalik, urte guztian zehar, bolun-

tario gisa aritzeko. 

Itsasontzi historikoen eraikuntza dute ardatz Pa-

saian kokatuta dagoen faktorian, eta leku berean ari

dira forma ematen San Juan baleontziari ere. Enara

Novillo Albaolako komunikazio arduradunak aurrera-

tu duenez, pandemiagatik «geldirik» izan dute

proiektua denbora tarte batean, baina berriro ekin

diote lanari eta barkuaren kanpoaldea forratzen ha-

siak dira, «altueran heldu baitira iritsi behar zuten le-

kuraino».

Itsasontzien eraikuntzan lan egiten duen jendea ba-

dute, guztira, 22 langile daude plantillan, baina ikasle-

ek ere badute haien ikasketak egiteko aukera Albao-

lan. Hiru urteko formakuntza eskaintzen dute ontzi-

gintza eskolan, Aprendiztegi deiturikoan, «ogibide

zaharra ez galtzeko». Momentu honetan, 18 ikasle

daude, «mundu osotik datozenak». 2017an jarri zuten

martxan eskola, beraz, hiru ikasturte eginda, aurten

amaitu dute lehen hiru ikasleek formazio osoa.

Aurrera begira, nabigazio eskola ere martxan jar-

tzea da asmoa. «Nabigazioa gaur egun ere egiten

dugu, baina modu itxian, Albaolako kideekin soilik».

Ontzigintzako eskolarekin egin bezala, nabigazioko

ikasketak ere egin ahal izatea da aurrera begira bu-

ruan dutena.

Boluntarioentzat zabalik

Itsasoaren inguruko jakin-min eta interesa kostaldeko

jendeak soilik ez duela dio Novillok: «Nahiz eta itsa-

soa urrun izan, barrualdeko jende asko etortzen zaigu

bisitatzera, eta baita boluntario modura ere». Oibar

Olano Asteasuko boluntario gaztearen kasua aipatu

du: «Urte askoan etorri izan da bisitatzera, eta azken

honetan, udara osoa pasa nahi zuen Albaolan; gure

ordutegian etorri da asteartetik ostiralera, egunero,

eta zenbait asteburuetan ere bai». Beste tolosar ba-

ten kasua ere kontatu du. «Pandemiaren aurretik os-

tegunero etortzen zen; oso langile inplikatua da eta

ekarpen ederra egin digu».

Boluntario sare bat dute osatuta Albaolan, 500 la-

gun baino gehiagokoa. Hartutako konpromiso maila-

ren arabera dauzkate sailkatuta: batzuk astean behin
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joaten dira, besteak hilean behin. Badira denboraldi

bat bertan egiten dutenak, eta gainerakoak, zerrenda

horretan mantentzen dira deialdi berrien zain. «Adibi-

dez, deialdia zabaltzean esaten diegu astebetez trai-

neru bat margotzeko boluntarioak behar ditugula eta

apuntatu egiten dira». Komunikazio lanetan, bulego-

an, tailerrean, denetariko lanak izaten dituzte guz-

tientzat. Novillok aitortu du, ordea, normalean tailerra

izaten dela bertaratzen diren gehienentzat erakarga-

rriena.

Munduko leku desberdinetatik iritsitako jendea da-
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goenez, kultura askok bat egiten dutela dio Novillok.

«Hizkuntza asko hitz egiten dira, eta modu berean, ja-

kintza-alor anitzeko gunea bilakatzen da Albaola; era-

kargarria da askorentzat, terapia moduan ere erabil-

tzen dute batzuek maiz». 

Urte guztian zehar zabalik dute boluntario moduan

aritzeko izen ematea. «Interesa duen edonork gurekin

kontaktuan jartzea besterik ez du egin behar», dio.

Hartzen duten konpromisoaren arabera egin ohi dute

lan bat edo beste, eta bakoitzaren nahiak eta abile-

ziak ere kontuan hartzen dituzte.
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A«Itsasoan ikusten
dudanean poza
hartuko dut»
OIBAR OLANO GOIKOETXEA
BOLUNTARIOA ALBAOLA FAKTORIAN

Asteasuko gaztea aurtengo udan Albaola itsas
kultur faktorian aritu da lanean, boluntario gisa
eta asko ikasi duela aitortu du. Aukera izango
balu esperientzia errepikatuko luke, eta bien
bitartean, aldiro egingo du bisita Pasaiara.

Jon Miranda 

Batxilergo ikasketak egiten ditu Oibar Olano Goikoetxe-

ak (Asteasu, 2003) eta etorkizunean zertan aritu nahi

duen erabakita ez baldin badauka ere, Albaolako fakto-

riarekin harremana mantentzea gustatuko litzaioke.

Noiz ezagutu zenuen lehen aldiz Albaolako itsas

kultur faktoria?

Lehenengo aldiz duela lauzpabost urte ezagutu nuen

Albaola. Eskolakoek irteera bat antolatu zuten hara

eta horrela ezagutu nuen.

Eta zein izan zen zure lehen inpresioa?

Inpresio oso ona. Polita iruditu zitzaidan. Proiektua iku-

si nuenean oso erakargarria egin zitzai-

dan, batez ere, San Joan baleontzia XVII.

mendeko teknikekin nola egiten ari diren

ikustea, eta batez ere ezberdina egin zi-

tzaidan, gaur egun ez dagoelako beste

inon horrelako proiekturik. Ordutik urte-

ro joan izan naiz lanak nola doazen ikus-

tera, ia ohitura bihurtu da niretzat.

Nola sortu zitzaizun aurtengo udan

bertan boluntariotza egiteko aukera?

Batxilergoa hasi nuenean nire ikaskide batek Albaola-

koekin harremana zuela jakin nuen. Hari galdetu nion

ea boluntario bezala lanera joateko aukerarik izango

ote nukeen. Bitartekari lanak egin zituen eta baiezkoa

eman zidaten. Kontua da, boluntario izateko 18 urteak

beteta edukitzea eskatzen dutela, eta hortaz, guraso-

en baimena behar izan nuen lanean hasteko. 

San Joan baleontziaren erreplika egiten ari dira Al-

baolan eta hori da faktoriaren proiektu izarra. Zer-

tan ari dira une honetan?  

Azken asteetan lanak geldituta egon dira, bertan ko-

katuta dagoen ontzigintza eskolako ikasleak beste

proiektuetan aritu direlako. Orain, lanak berriz hartu-

ko dituzte. Arotzak, ikasleak eta boluntarioak aritzen

dira baleontziaren erreplika egiten. 

Zuk boluntariotzan zer-nolako la-

nak egin ahal izan dituzu?

Normalean arotzak eta ikasleak ari-

tzen dira baleontzian lanean, baina

zerbaitetan laguntza behar badute

boluntarioei esaten digute. Nik, adi-

bidez, egurrari olioa ematen jardun

dut uda honetan, eta baleontzian

erabiliko diren txirrika batzuk egiten

prozesuan ere lagundu dut. Ikasleek

ere euren proiektu propioak izaten dituzte eta lan ho-

riek egiteko espazioa uzten die faktoriak. Haiei lagun-

tzen ere aritu gara eta Albaolak dituen beste eginki-

zunetan ere egin dugu lan boluntariook. 

«Han ez dago
inolako 
makinarik. Lan
egiteko teknika
hori egin zait 
interesgarriena»
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Lan ezberdin asko probatu dituzu?

Bai. Albaolak egin dituen ontzi batzuk zaharberritzen

ere aritu naiz, dagoeneko zahartuta zeudelako urtean

hainbeste denbora pasa ondoren. Mota askotako txa-

lupak daude, baina gehienak traineru antzekoak iza-

ten dira, egurrezkoak. 

Nola moldatu zara lan horietan?

Hasieran pixka bat galduta ibili nintzen, normala den

bezala. Erreminten izenak esaten dizkizute eta ez ditu-

zu ezagutzen. Ontzi baten parte bakoitzak bere izena

du eta orain arte niretzat ezezagunak izan dira hitz ho-

riek. Hala ere, galdetuz gero erakutsi egiten dizute eta

azkenerako moldatu naiz. Asko ikasi dut, egia esan. 

Zer egin zaizu harrigarriena?

Nola egiten duten lan, dena eskuz eta dena XVII. men-

dean egiten zen bezala. Han ez dago inolako makina-

rik. Lan egiteko teknika hori egin zait interesgarriena.

Nola antolatu zara? Egunero joaten al zinen bertara?

Ekaina bukaeran hasi nuen boluntariotza. Opor egun

batzuk izan ditut familiarekin, baina gainerakoan saiatu

naiz astean bost edo sei aldiz joaten, astegun eta aste-

buruetan. Astelehenetan itxita egoten da faktoria, bai-

na bestela astegunetan 09:00etatik 14:00etara eta la-

runbatetan 10:30etatik 18:00etara egoten nintzen han. 

Eta egunero Pasaiara joan beharra...

Bai, hori da. Asteasutik, bide pixka bat badago, baina

gustura egin dut. 

Eskolako ikasleak eta gainerako boluntarioak zu bai-

no puska bat helduagoak izango ziren. Zer-nolako

harremana egin duzu beraiekin?

Boluntario batzuk nire adina bikoizten zuten. Egia da ez

nituela hasieran ezagutzen eta beti izaten duzu beldu-

rra gauzak gaizki egiteko. Baina ezagutu ahala, oso po-

lita izan da haiekin harremana. Pertsona bakoitzak bere

modua du erakusteko eta asko gozatu dut. Jende asko

mugitzen da han eta oso ezberdina. Boluntario gehie-

nak hemen ingurukoak izaten gara, baina ontzigintza

eskolan aritzen direnak munduko toki ezberdinetatik

etorritakoak dira. Greziarrak, alemanak, irlandarrak, es-

tatubatuarrak... denetarik ezagutu dut. Azken batean,

ontzigintza antzinako erara lantzen duen eskola gutxi

dago munduan eta atzerritik jende asko etortzen da.

Erabaki al duzu ikasketak zein arlotara bideratu nahi

dituzun?

Egia esan ez daukat ideiarik ere nondik jo etorkizune-

an. Ez daukat argi planteatuta baina gauza bat bai esan

dezaket: Albaolarekin harremanetan jarraitu nahi dut.

Nahiz eta eskolan hasita nagoen, aurreko larunbatean,

adibidez, boluntario bezala lanean aritu nintzen han. 

Boluntariotza errepikatzeko modukoa iruditu zaizu?

Bai, dudarik gabe. Errepikatuko nuke, zalantzarik

gabe, behin eta berriro. Nire ustez normala da hain-

beste pertsonek hainbesteko interesa agertzea, oso

proiektu berezia delako Albaolarena. 

Zer sentituko duzu San Joan baleontziaren erreplika

hori itsasoratzen duten momentuan?

Baleontzia itsasoan ikusten dudanean izugarrizko

poza hartuko dut. Jakitea proiektu horretan parte

hartu eta nire aletxoa jarri dudala, gauza handia izan-

go da. Ea hemendik pare bat urtera bukatuta dagoen. 

IRAGARKI LABURRAK

ALOKAGAI
Etxebizitza alokagai. Bi gela alokatzen dira, bakoitzak

bere komuna du. Tolosatik 5 minutura daude. Interesa-
tuek deitu ondorengo telefono zenbakira: 600 901 679.
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HITZEZ HITZ

Gero dioenak... 

Bukatu da uda eta hasi ikasturte berria, eta he-

men gabiltza, normaltasun berri-zaharrari

nola hartuko neurria. Zenbat buru, hainbat

aburu, eta beste horrenbeste ziurgabetasun eta kez-

ka. Lagunak kontatu zidan jada hasiak direla inguru-

men kontuen aurrekontua jaisten; ez dakitela proiek-

tu batzuk burutzeko modurik izango duten, noiz eta

orain, zioen, sortu dugun deskalabru ekologikoa

arintzea baino inbertsio hoberik ez dagoenean

biharko pandemia eta abarretarako

prestatzeko (Joseba Azkarragari

aditu nion gau eta egun aritu behar-

ko luketela medioek biodibertsitate

galeraren ondorioez ohartarazten,

baina presazkoa denak harrapatuta

gauzka guztiok, eta garrantzitsuari

iskin egiten diogu sarri. Gainera, Do-

nostiako surflariarena bezalako isto-

rio mamitsuak edukita, zertarako da

gehio? Hartu pagaburuak eta kitto!).  
Kulturgintzan dabiltzan gertukoak

ere larri. Eta ez ote dugu behar, diote,

gorputzarentzat ez ezik arimaren-

tzako janaria? Ez ote ditugu behar

munduan egoteko metafora eta sin-

boloak, istorioak eta kantuak? Eta zenbaitek galde-

tzen dute zer gertatuko den gizarte laguntzekin, ge-

nero politikekin, migratzaileez akordatzen al garen,

zahar egoitzez, eta honetaz eta besteaz, etxegabe-

tzeez, buruko gaixotasunak dituztenez... Eta osasun-

gintzaz zer esan, eta Tolosaldean gainera lehendik

datorren pribatizazioaren arazoa konpondu gabe.

Puf, hauek lanak!! Bakoitzak baditu bere penak eta

bere arrazoiak. Denok gabiltza «ez gaitzazue ahaz-

tu» esanez bezala. Eta beldurra ema-

ten du irudikatzeak krisia bihur daite-

keela pastelaren apurrak lortzeko

lehia bat. Gu gaude okerren, lehenta-

suna hauxe da, eta besteena gerora-

ko!

Errealitatea zatikatuta ulertzera

ohituta gaude, eta nekeza zaigu oso-

tasuna ikustea. Gezurrezko aukeratu

beharretan erortzen gara maiz. Non

hago, zer larretan, borrokaleku guz-

tiak gurutzatzen diren tokia? Nola

sortu erresistentzia eta erresilientzia

sare bat enbataren aurrean, denon

artean adosteko norabide aldaketa

nola eta norantz egin nahi dugun? 

IDOIA 
BENGOETXEA

GALTZAUNDIKO
KIDEA 

Aizue, gauzatxo
bat, orain une
zailetan 
gaudenez, euskal
hiztunak fruitu
lehorretako 
garbantzuak 
bezala tratatuko
zaituztegu, 
existituko ez 
bazinete bezala
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HITZEZ HITZ

Eta euskarari, ilarako azken putzen arteko kide

beteranoetako bati, zer leku emango diogu saltsa

honen erdian? Nola zabaldu hizkuntzaren etxea, he-

rritarren elkargune eta territorio libre izan dadin?

Honezkero entzuna dugu guztiontzako bizitza dui-

nen ideiak bere baitan daramala hizkuntza-eskubi-

deen defentsa, eta alderantziz. Eta badakigu, jakin,

konfinamenduak hizkuntzaren normalizazioari ere

eman diola kolpea. Inoiz baino hobeto ikusi genuen

zein garrantzitsuak diren euskara erabiltzea ahalbi-

detzen duten espazioak, zein ezinbestekoa zubiak

sortzea, familietan euskararekin kontakturik ez du-

ten haurrei aukerak eskaintzea, eta abar. Etxezuloan

egonik ere, segituan hasi zen jendea sortutako ga-

beziei irtenbideak eman nahian. Benetan txaloga-

rria.

Ordea, botere guneetatik iritsi zitzaigun mezua ez

zen bide beretik joan. Horrelako zerbait helarazi zi-

guten: «Aizue, gauzatxo bat, orain une zailetan gau-

denez, euskal hiztunak fruitu lehorretako garban-

tzuak bezala tratatuko zaituztegu, existituko ez bazi-

nete bezala. Edo, ontziteria dotorea nola, pixka bate-

rako armairuan gordeko zaituztegu. Baina egon la-

sai, iritsiko da ateratzeko unea, hortaz ez etorri orain

porsako ematera, lehenagoko lanak baditugu eta». 

Baina, txikitan esaten genuen bezala, «Hori tranpa

da!». Izan ere, hizkuntza-eskubideak oinarrizko esku-

bideak direla esan, baina gero, txapel baten gisan

jantzi eta eranzten baditugu, ba igual txapel baten

antz handiagoa izango dute eskubide batena baino.

Lehendik ere ezaguna zaigun tranpa da, gainera.

Esaten dute une garai zailak datozela, bidegurutze

batean gaudela, gauza asko daudela jokoan. Nik

neuk, egiari zor, egunetik egunera gutxiago ulertzen

dut dena. Auskalo. Baina arrazoia badute, orduan are

indar handiagoz eutsi beharko diogu salbatu nahi

dugun guztiari. Euskararen bueltan ere ‘bidegurutze’

eta ‘saretze’ bezalako hitzak dezente entzuten dira.

Hortaz, armairuan zain geratzeak ez dirudi ideia ona

denik. Axularrek ere aspaldi abisatu gintuen!
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Irati Saizar Artola

M inbiziaren ikerketaren mundu

eguna zen atzokoa, irailaren

24a. Minbiziaren aurkako

egun gehiago ospatu ohi dira

urtean zehar, baina, atzo, be-

reziki ikerkuntzaren aldekoa

zen. Adituek diote 2030erako minbizia izango dela

heriotza kausa nagusia mundu mailan; 1,8 minutuero

minbizia kasu berri bat egongo dela, eta heriotza

kasu bat 3,8 minutuero.

Gipuzkoako Minbiziaren Aurkako Elkarteak, au-

rreikuspen horren aurrean, gizarte osoa kontzien-

tziatu nahi du «ikerketa onkologikoak eta aurrera

egin ahal izateko babesa emateko beharrak» duten

garrantziaren inguruan. «Premiaz jardun behar da

minbiziak eragindako heriotza kopurua eta sufri-

mendua saihesteko; eta baita gaixotasun horrek

ekonomian eta gizartean eragiten duen inpaktua

txikitzeko ere». 

Minbiziaren Mundu Egunaren bueltan, otsailean,

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak EAEn minbiziak

eragindako heriotza tasaren datuak argitaratu zi-

tuen. 2001etik 2017rako tartea aztertu dute eta he-

riotza tasak tarte horretan behera egin duela ondo-

rioztatu dute; nabarmen gizonezkoen kasuan, eta

neurri txikiagoan emakumeenean. Nahiz eta positi-

ASTEKO GAIA

IKERKUNTZA, 
MINBIZIA 
MENDERATU 
NAHIAN
Osasun Sailak emandako azken
datuen arabera, 2001etik 2017ra
bitartean behera egin du 
minbiziak eragindako heriotza
tasak EAEn. Nabarmen jaitsi da
gizonen heriotza tasa, eta neurri 
txikiagoan egin du behera
emakumeen heriotza kopuruak.   
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boki baloratu datu horiek, Nekane Murga orduko

Osasun sailburuak esana du «heriotza-tasa murriz-

ten jarraitzeko ahaleginean sakontzeko beharra» da-

goela, «biziraupena areagotzeko eta pazienteenga-

nako arreta hobetzeko». 

Gizonen minbiziaren ondoriozko heriotza tasaren

beherakada etengabea izan da, 2001ean hasi zene-

tik (428,9 heriotza, 100.000 biztanleko). Baina be-

reziki nabarmena da 2012tik aurrera, %2ko murriz-

keta izan baitu urtero: 2012an, 403,2 heriotza

100.000 biztanleko, eta 2017an, 363 heriotza

100.000 biztanleko. Gizonetan, nabarmen jaitsi da

laringeko, esofagoko, aho-barrunbeko eta faringe-

ko, urdaileko, biriketako eta prostatako minbiziaren

ondoriozko heriotza tasa. Kolon eta ondesteko min-

biziak nabarmen egin du behera 2012az gero. Aitzi-

tik, gizonen heriotza-tasak nabarmen egin du gora

mesoteliomaren, nerbio sistema zentraleko minbi-

ziaren, pankreen, leuzemien eta gibelaren kasuan.

Emakumeen heriotza tasaren beherakada ez da

estatistikoki esanguratsua izan: 100.000 biztanleko

177,3koa zen 2001ean, eta 164,6koa 2017an. Nabar-

men jaitsi da besikulako eta behazun bideetako eta

urdaileko minbiziaren ondoriozko heriotza. Eta na-

barmen handitu da biriketako, aho-barrunbeko, fa-

ringeko eta pankreako minbizian.

ASTEKO GAIA
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«Minbiziaren alor 
guztiak jorratu behar
dira; ez soilik 
diagnostikoa, teknika
edota tratamendua»

Irati Saizar Artola 

H ogetia bost urte daramatza Izas-

kun Zeberiok (Tolosa, 1970)

minbiziaren inguruan lanean.

Donostiako Ospitaleko hemato-

onkologoa da eta minbiziaren

diagnostiko eta tratamendutik

harago, ikuspegi zabalago batean begiratu nahiko

lioke gaiari. Jendartea zientziak eta ikerkuntzak gi-

zartea eraldatzeko duen gaitasuna baloratzen hasi

dela dio. 

Minbiziari aurre egiteko, lehenik ikertu egin behar.

Horretan baduzu esperientzia?

Odoleko gaitzaren ondorioz sortzen diren minbiziak

artatzen ditugu Donostiako Ospitalean, eta ikerkun-

tza, tamalez, ez dugu gehiegi egiten. Badauzkagu

zenbait proiektu atxikita Donostiako Ospitaleari,

Biodonostia Ikerkuntza Zentroan, eta beraiekin zen-

bait proiektu konpartitzen ditugu, baina nahi baino

gutxiago, asistentziak jan egiten gaituelako. Asisten-

tzia mailan, entsegu klinikoak egiten ditugu, hau da,

farmakoak komertzializatu aurretik, aukera ematen

diegu entsegu kliniko bitartez zenbait pazientek au-

kera izan dezaten tratamendu horiek jasotzeko. 

Ikerketa ukitu bai, baina egunerokoan zein da zuen

lana?

Nire kasuan, hematologia barnean, ingresatzen ez

dituzten eta minbizia duten pazienteak artatzen di-

tut. Bertan, diagnosia egiten diegu, tratamenduko

IZASKUN ZEBERIO
MEDIKUA

Ikerkuntzak aurrerapausoak ematea dakar berarekin eta tratamenduen
ikuspuntutik, azken urteetan, aurrerapen handiak lortzen ari direla 
aitortu du Zeberio hemato-onkologoak; hala ere, prebentzioan eta 
pazientearen bizi kalitatean egiteko asko dagoela dio tolosarrak  

ASTEKO GAIA
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plana gero, eta jarraipena ere egiten diegu. Bereziki

zenbait pazienteengan, zenbait ikerkuntza paraleloki

egiten ditugu. 

Minbizia zein puntutan dagoela esango zenuke?

Aurreikuspen bat dago mundu mailan, 2030 urtera-

ko minbizia izango dela gure gizartean heriotzaren

lehen arrazoia. Alde batetik, bi-

ziraupena asko igo da; minbizia

jende gazte askok pairatzen du,

eta bereziki zahartzearen pro-

zesuaren barne dator. Eta be-

raz, biziraupena igotzen den

heinean, minbizi gehiago ikusi-

ko dugu. Baina beti diagnosti-

koan eta tratamenduan soilik

pentsatu ohi dugu, eta nik uste

ikerkuntzak ikuspuntu askozaz

zabalago bat duela, pertsona-

ren ikuspegi integral bat, holis-

tikoa. Hor sartuko litzateke minbiziaren prebentzio-

an zer lan egin dezakegun, diagnostiko azkarrean,

baita tratamenduan ere. Minbizi asko gaur egun ez

dira sendatzen, eta bertan, garrantzitsua da baita ere

pazienteak gaizki daudenean fase horiek zaintzea.

Fase hoberena, azken batean, sendatzearena da,

baina sendatzen ez denean, edo minbiziagatik herio-

tza datorrenean, interbentzio asko egin daitezke pa-

zientearen bizi kalitatea eta gaixotasunaren bizipena

hobetzeko. Hor ere ikerkuntza

handia egin behar izaten da. 

Sendatzea izaten da gaixoaren

nahia. Baina prebentzioan ere

indarra egiten duzue.

Euskal gobernuak badu minbi-

ziaren plan integral bat eta ber-

tan parte hartu izan dut. Hor

alor ezberdinak daude eta pre-

bentzioa alor garrantzitsu bat

da. Nik zuzenean hor ez dut

parte hartzen, baina minbizia

artatzeko garaian oso garran-

tzitsua da betiere diziplina anitzeko tratamendu bat

ematea. Pentsatzen da minbiziaren %50a preben-

tzioarekin ekidin daitekeela, beraz, gure indarrak ere

«Fase hoberena 
sendatzearena da,
baina sendatu ez eta
heriotza datorrenean, 
interbentzio asko egin
daitezke bizi kalitatea
eta gaixotasunaren 
bizipena hobetzeko»
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horretan jarri behar ditugu. Elikadura, bizi ohiturak,

zenbait txerto... jende asko ari da lan horretan. Gauza

bera gertatzen da diagnostiko azkarrean. Badakigu-

nean familiako kasuak izan dituela aurrez, edo adin

batetik aurrera ohikoak diren minbiziak badaudenez,

diagnostiko azkarra egiteak askotan sendatu ahal

izatea bermatuko du. 

Zientzia bizkor doa. Zuek hari jarraika egiten duzue

lan?

Norberaren lanean norberak ikusi behar du noraino

iritsi nahi duen. Guri inork ez digu exijitzen berrikun-

tza guztiez jakinaren gainean egotea, baina, nik uste,

konpromiso handia daukagula pazienteekiko, eta

adibidez ez dut ulertzen asistentzia soilik eginda pa-

zienteak artatzea. Nire denboraren zati bat ikasteari

dedikatzen diot, eguneratzeari, eta

zorionez, teknologia berriek erraz-

tasun hori eman digute. Garai bate-

an oso zaila zen liburutegira joan

eta artikuluak lortzea, baina, mo-

mentu honetan, dagoen datu base-

ari esker, informazioa online dago

eta berrikuntza garrantzitsuenak

epe motzean guregana iristen dira.

Gainera gaitasuna daukagu gure artera ekarri eta

diagnostikoan edo tratamenduan hobekuntza horiek

gure pazienteei eskaintzeko. 

Baliabide nahikorik duzue lan egiteko?

Zorte izugarria daukagu, eta ez dakit kontziente ga-

ren. Pandemia egoera honek gauza txar asko ekarri

dizkigu, baina onak ere bai. Eta bat da gure zerbitzu

publikoak ze gaitasuna ematen digun, onartuta

dauden diagnostiko prozedurak, tratamenduak eta

abar, gure pazienteei eskaini ahal izateko. Hori se-

kulako altxorra da. Guk teknika berriren bat edo tra-

tamenduan efikazia agertu duen farmakoren bat

aurkitzen dugunean, oso denbora gutxian gaitasu-

na daukagu gure pazienteei eskaintzeko, eta hori

herrialde askotan ez da gertatzen. Garai batean

Ameriketako Estatu Batuetan egon

nintzen, eta haiei ahoa betetzen

zaie bertako osasunak duen iker-

kuntzaz aritzean. Baina tamalez,

Amerikan, tratamendu eta teknika

berri horiek populazio oso mugatu

batera iristen dira: aberatsetara eta

seguru pribatu oso onak dituztene-

tara. Diferentzia sozial eta ekonomi-

koak izugarriak dira, eta ikerkuntza

asko daude esaten dutenak Ameri-

kan afro-amerikarrak Afrikako antzeko baldintzetan

tratatzen direla, eta hori lotsagarria da. Guk, zorio-

nez, aukera daukagu asistentzia unibertsal eta bi-

dezko bat emateko. Oso kontziente izan behar

dugu horretaz, eta zaindu. 

Alde nabarmena topatu zenuen, beraz.

Amerikan izugarria da ikerkuntza maila. Baina hori

gertatzen da bertara doazelako munduko ikertzaile

hoberenak. Inbertsio oso handi bat dago ikerkuntza-

rako. Horri esker aurrerapenak agertzen dira. Nik

uste hemen ezin dugu lehiatu haiekin, baina elkarla-

na aurkitu behar dugu. Guk ez daukagu beraiek dau-

katen inbertsioa, ezta ekipoak ere, baina kolaborazio

polita egin dezakegu. Zientzia mailan, klinikoki, es-

perientzia handia daukagu eta beraien proiektuetan

«‘Telemaratoiak’ 
interesgarriak dira
kontzientzia 
sortzeko, baina,
horiek limosnak
soilik dira»
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parte har dezakegu. Nik uste ikerkuntzan oso garran-

tzitsua dela elkarlan internazionala bilatzea, bai Eu-

ropan eta baita Amerikan ere.  

Azken urteetan aurrerapenik eman da minbiziaren

inguruan?

Minbizia iraultza bat izaten ari da azken urteetan. Ba-

tez ere, ikuspegi askozaz integralagoa behar dugula-

ko, pertsonarena. Alor guztiak jorratu behar dira, ez

soilik diagnostikoa, teknika edo tratamendua, baizik

eta prebentzioa, kronifikazioa, bizi kalitatea... orain

arte jorratu gabeko alor asko. Horretan ari gara lane-

an.

Tratamenduen ikuspuntutik guztiz aldatu da trata-

menduen zuzenbidea. Garai batean, tratamendu

guztia zelula tumoralak erradikatzea zen, eta azken

bost urteetan izugarrizko garapena jaso du esatera-

ko immunoterapiak; hau da, tratamendu ezberdinak

ez doaz zuzenduta pazientearen zelula tumoralak

erradikatzera, baizik eta inguruan dauden zelula im-

mune edo defentsak hartuta, horiek erabiltzen ditu-

gu tumorea deuseztatzeko. Horrek aukera eman du

tratamendu askoz efikazagoak erabili ahal izateko,

eta orokorrean tratamendu horiek pazientearen bizi

kalitatea askoz hobeto bermatzen dute. Tratamendu

atseginagoak dira, eta aldatu egin da gure tratamen-

duen paradigma.

Tratamendu berriekin aldaketak hobera doaz, be-

raz.

Azken terapia garrantzitsuena eta iraultza bat izan-

go dena, eta nik uste hurrengo medikuntzako Nobel

Saria emango diotena terapia zelularra izango da.

Pertsonaren linfozitoak atera eta laborategi batean

eraldatu egiten dira, eta zelula horiek minbiziaren

kontra zuzentzen dira gero. Momentu honetan, ze-

lula horiek linfoma eta leuzemiaren aurka borroka-

tzeko bakarrik lortu dira, eta paziente horiengan ari

H
ogeita bost urte daram

atza Zeberiok m
inbiziaren inguruan lanean. I.SA

IZA
R
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gara aplikatzen. Espero da beste tumoreetan etor-

kizunean ere lortuko dugula.

Terapia zelularraren teknikak edota immunotera-

piarenak orain gutxi lortu dituzte emaitza garrantzi-

tsuak, eta orain hasi gara gure pazienteetan aplika-

tzen. Duela bi urte lortu zuten immunoterapia tekni-

karengatik bi pertsonek Nobel Saria, eta haiek

azken 25 urteak ikerkuntzan pasa dituzte. Bidean

ikerkuntza asko geratzen dira egiteke, batetik emai-

tzak ez direlako onak, baina bestetik ez dagoelako

interesik industriaren aldetik. Ateratzen diren gu-

txiak, lan sakon baten ondorio dira. Nobel Saria ai-

patu dut, ikerkuntzako gure sari preziatuena delako,

baina niri, momentu hauetan, anakronismo izuga-

rria iruditzen zait Nobel Saria pertsona batzuei

ematea. Pertsona horiek dudarik gabe, proiektu ho-

rien buru izango dira, baina talde gabe ez dira inor

horrelako ikerkuntza sakon eta konplexuak aurrera

eramateko, beraz, nik uste, Nobel Sariak aldatu egin

beharko liratekeela eta taldeei edo proiektuei eman.  

Ikertzeko dirua beharko da, eta ez gutxi. 

Arazo potoloa da hori. Horretarako benetako politi-

kak behar dira. Limosnetatik bizitzen jarraitzen

dugu, zenbait zientzialari oso soldata kaxkarrarekin

daude izugarrizko lana egiten eta horrek aldatu egin

behar du. Garrantzitsua da kontzientzia soziala sor-

tzea, dibulgatzea, guztia gizartearengana iristea, eta

minbiziaren ikerkuntzaren egun hau, horretarako da.

Hori, ordea, ez da nahikoa. Programa politikoetan

hori sartuta egon beharko luke, eta adibidez, telema-

ratoiak egiten direnean interesgarriak iruditzen zaiz-

kit kontzientzia sortzeko, baina horiek limosnak dira,

eta horiekin ezin dira benetako proiektuak finantza-

tu. Norbaitek pentsatu du abiadura handiko trena te-

lemaratoi batekin finantzatu daitekeela? Aurrekon-

tuak gauzak erabakitzen diren lekutik doaz, eta gau-

za bera izan beharko luke beste gauzetarako ere. 

Minbizia gaixotasun gogor modura deskriba daite-

ke. Nola ikusten duzu zuk?

Minbizia diagnostiko izugarria da. Zorionez, nik uste,

kontzientzia sozial bat sortzen ari dela, eta gauza

hauek egunez egun gehiago hitz egiten direla. Nor-

berarentzat, ordea, izugarria da. Hori aurrera erama-

teko, tratamendua jasotzeko, lan asko egin behar da.

Minbiziak suposatzen du, askotan, gaixo dagoen

pertsona familia burua bada ekonomikoki sekulako

jipoia jasotzea familian. Hori ere landu egin behar da.

Badira zenbait pertsona lan egiten zebiltzanak fabri-

ketan eta minbiziaren ondoren ezin izan dutenak

bere lanbide normaletara bueltatu. Zorionez senda-

tuta daude edo bizi daitezke gaixotasunarekin ere,

eta orduan, gaixotasunaren alor sozial hori izugarri

landu behar da. Horregatik, ikerkuntza horretan hori
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ere sartu behar dugu eta diziplina anitzeko taldeetan

ere gizarte langileak egon behar dute. Lan horretan

jardun behar dugu medikuok, gi-

zarte langileek, erizainak, etxera

joaten diren medikuak eta abar. 

Minbizia duten pertsonentzat

aingeru guardakoak izango zare-

te.

Gure onena ematen saiatzen gara.

Aingeru guardakoak edo... Nik as-

kotan pentsatzen dut paziente

bat ikusten dudanean gogorarazi

egiten diodala pasa izandakoa.

Edo batzuetan, pazientea hiltzen

denean, familiakoak kalean ikusten dituzu, eta oro-

korrean, esker ona handia da, baina era berean zu

zara garai horiek gogorarazten dizkiozun pertsona.

Orokorrean oso harreman politak egiten ditugu, bai-

na, gogorra da neurri berean. 

Heriotzetik gertu dagoen gaixotasun bat da minbi-

zia.

Gaixotasun bakoitza ikusi behar da, zer hedapena

duen, pazienteak zer adin duen, nola jasoko duen

tratamendua. Orokorrean, esaten da minbiziaren

%50a sendatzen dela; badira minbiziak sendatzen

direnak eta beste hainbat neurri baxuagoan. Herio-

tzarena hor dago. Noski askoz ederragoa dela gaixo

bat benetan sendatzen denean, baina sendatzen ez

denean ere gure lana hor dago. Nik garai batean

frustrazio handiarekin bizitzen nuen egun hori, bai-

na gure umiltasuna izan behar dugu eta ikusi behar

dugu ez garela gai guztiak sendatzeko. Etorkizune-

an lortu nahiko genuke, baina bitartean, sendatuko

ez diren horiengan ere lan asko egin dezakegu. Bide

hori xamurragoa egiten badugu lana. 

Zer-nolako etorkizuna du minbiziak?

Nik uste prebentzioa garrantzitsua dela eta garai ba-

tean baino kontzientzia gehiago dagoela. Gogora-

tzen naiz gure gurasoek kontatzen zutela 12 urterekin

ia zigarro bat ematen zizutela gurasoek. Gaur egun,

norberaren aukera izan daiteke erretzen jarraitzea

edo ez, baina badaude zenbait

minbizi prebentzio lanekin saihes-

tu daitezkeenak. Beste batzuk, or-

dea, ez. Hor daude, eta saiatuko

gara ikerkuntzaren bidez senda-

tzen. Guztia ez da beti sendatuko,

baina egia da tratamendu berrie-

kin seguru asko garai batean sen-

datzeko aukerarik ez zuten pa-

zienteak sendatu egingo direla,

baina beti egongo dira bestelako-

ak ere.

«Heriotzarena hor
dago; noski askoz 
ederragoa dela gaixo
bat benetan 
sendatzen denean,
baina sendatzen ez
denean ere gure 
lana hor dago» 
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GOGO ETA GORPUTZAK

Lehen berrogeialdia
Lehena diot, berrogei egun zer dira ba bizia

eman berri duen emakume batentzat? Garai

batean berrogeialdia matriarkatuak gidatu eta

zaindutako denbora espazioa zen. Emakumea zain-

du, hilabete luzez bere gorputzak egindako lana er-

ditze erraz edo mamitsu batekin borobildutako eta-

patik errekuperatzen lagundu, haur jaioberriaren

erritmoak ezagutu eta amarekin sinkronizatu etab.

Eta egun? Ezagutzen duzue lehen berrogei egun fa-

matuak bere burua zaindu, indartu, errekonozitu

edota bere burua maitatzen pasa dituen ama berri-

rik? 
Ez da erraza egungo gizartean lehen berrogei

egunak (eta ondorengo berro-

geiak, eta ondorengoak…) modu

horretan bistaratzea. Publizitate-

ak edota hainbat pertsonaia pu-

blikok erakusten duten erditze os-

tea ez delako guztiz erreala gehie-

netan, eta ez, ez naiz kritika

errazetan eroriko. Sakonago noa

guzti honekin. Norbaitek galde-

tzen al dio erditu berriari zer be-

har duen? Agian behar horietatik

errazago sortuko litzateke bene-

tako zaintza.

Erditu berri batek deskantsua behar du. Erditu

berri batek ondo elikatua izan behar du. Erditu berri

batek triste eta nekatuta sentitzen dela esateko as-

katasuna behar du. Erditu berri batek zaindua iza-

ten uzten ikasi behar du. Delegatzen. Erditu berriak

baditu beldur berriak: nola asmatuko dut nik hain-

beste maite dudan txiki hau hazten eta hezten?

Gaur ere eguna joango ote zait ezer egin gabe? Eta

bakarrik nagoenean zer? Non dago lehen nintzen

hura? Non nago?

Kuriosoa da. Zaintzaz hitz egiten dugun aldiro,

emakumea eta errekonozimendu falta agertzen dira.

Eta ausartuko nintzake errekonozimendu falta nor-

beragandik hasten dela esaten. Isi-

leko lana, itzalpekoa, hogeita lau

orduko lana. Haur bat elikatu, zain-

du eta maitatzea. Oinarrizko fun-

tzioak, biologia. Etengabeko lana,

orduz ordu, egunez egun, urtez

urte. Autoexijentzia tarteko, zer-

bait produktiboa egiteko ahalegi-

netan dabilen ama berria, ohartu

gabe etengabeko produkzioan da-

goela bere kumea zaintzen ari den

bitartean. Badira bere lan onaz

ohartzen diren amak ere, hauetako

ALAZNE 
APALANTZA

FISIOTERAPEUTA 

Ezagutzen duzue
lehen berrogei
egun famatuak
bere burua zaindu,
indartu, 
errekonozitu edota
bere burua 
maitatzen pasa 
dituen ama berririk?
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GOGO ETA GORPUTZAK

asko ordea alboan dutenaren errekonozimendua

oihu isil batean erreklamatzen. Behin eta berriz ate-

ratzen da gaia kontsultan, behin eta berriz lagunarte-

an.

Ez du asko laguntzen zaintzarako ditugun baliabi-

de eskasiak, lana eta familiaren kontziliazio zailtasu-

nak, edertasun kanon zorrotzak,

norbera sentitzeko denbora ezak.

Duela egun batzuk halako esperi-

mentu bat egitera ausartu nintzen,

ni, neure burua errekonozitzea as-

kotan kostatzen zaion ama. Galde-

ra-eskaera ireki batean, erditze os-

teko norbere irudia publikatzera

animatu edo ausartuko liratekeen

galdetu nien sare sozialetako jarrai-

tzaileei. Erantzunak bata bestearen

atzetik. Argazkiak ere bata bestea-

ren atzetik. Eta batik bat ildo bera

jarraitzen zuten mezu ugari: ez

nuen uste ausartuko nintzenik inoiz

horrelako argazki bat bidaltzera. Nire gorputza era-

bat aldatuta, kosta egiten zait maitatzea, kosta neure

buruari denbora tarte bat eskaintzea, baina hain

nago harro egin dudanaz...

Autoexijentzia aipatu dut. Ama ona. Langile ona.

Maitale ona. Zein ondo zauden haur bat izateko. Ez

dirudizu hiru umeren ama zarenik.

Ene, berriro haurdun? Eskatu ga-

beko gomendio, iritzi eta askotan

epaiak berrogeialdian hasi eta

amaiera gabe. Ez dut uste mun-

dua aldatuko dudanik, baina

agian, hau irakurritako norbaitek

ulertuko nau eta agian hau iraku-

rritako norbaitek aurrean duen

ama berriari ez dio estereotipatu-

tako komentariorik egingo, eta

ziurrenik zoriondu egingo du,

etengabe egiten ari den lan bikai-

nagatik berrogeialdian hasi, eta

etengabe.

Galdera-eskaera
ireki batean, erditze
osteko norbere 
irudia publikatzera
animatu edo 
ausartuko 
liratekeen galdetu
nien sare 
sozialetako 
jarraitzaileei 

N
A

IA
RA

 SA
RA

SKETA
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I raileko azterketa, inoiz baino azterketago da aurtengoan. Gauza asko ditugu

aztertzeko. 

Normaltasun berri honetan (‘norma’ gazteleraz araua izaki, ‘arautegi berria’

deitzea hobe agian), gauzak beste modu batekoak izango zirela zirudien. Bai

gizartean oro har, baita neure baitan ere. Baina, Xabier Usabiagak dioen mo-

duan, «Kukuak oker jo» digunaren sentsazioa daukat.

Azter nezake goi-mailako politika, azter nezake ekonomiaren joera oroko-

rra… baina nire bizpahiru zutabe irakurri duenak badaki, behe-lainoaren ihintza

nahiago dudala, goi-hodeien erauntsia baino.

Niregandik hasita, maiatzeko zutabean adierazi nuen (eta zuetako askok

esan zenidaten identifikatu zinetela) etxealdia primeran etorri zitzaidala. Nire-

tzako denbora izan, maite ditudanengan arreta jarri, nire premiazko beharrak

ezagutu… horretarako balio izan zuen etxealdiak. Baina, iraileko azterketan ez

naiz formula horietaz gogoratzen. Ahaztu zaizkit irailerako. Eta, normaltasun

berriaren zurrunbiloak bereganatu nau. Berriro hasi naiz maite ditudanekin

nahi baino gutxiago egoten, berriro hasi naiz etxean hain ez-etxeko sentitzen,

berriro hasi naiz nire gorputzak kirola eskatu arren bestelako gauzak egiten.

Hainbat zereginei batera ekin, eta ezin bada guztia nahi bezala kudeatu. Be-

raz, galdera da: Ezer ikasi al dut etxealditik? Baiezkoan nago. Orain txibatoa le-

henago pizten da. Dagoeneko jabetu naiz. Eta, ez da gutxi.

Ingurukoengan ere gauza gutxi aldatu dela esango nuke, lehen begiratuan.

Iraila izan eta ekaineko estresa duela esan dit irakasle eta lagun ditudan pare

batek. Eta, horrez gain, etxealdian balioa aitortu genien sektore batzuez ingu-

ruko zenbait pertsona ahaztu direnaren irudipena daukat: herriko merkatari

txikietan ez dut pasa den irailean baino jende gehiago nabari, kultur-ekitaldi

gutxi antolatzen ikusi ditu udan udal askok (ea udazken kulturalak nire ahoa ix-

teko balio duen), bideo-deietan gehiago elkartu nintzen zenbait kiderekin…

Baina, iraileko azterketa muturren aurrean daukagu, zorionez. Geure baitan

dago udaberrian ikasitakoa irailean praktikan jartzea. Hanka sartu dugula? Ez

da berandu norabidea aldatzeko!

Eutsi goiari!

Iraileko azterketa 

Ezer ikasi 
al dut 
etxealditik?
Baiezkoan
nago. Orain
‘txibatoa’ 
lehenago 
pizten da. 
Dagoeneko 
jabetu naiz.
Eta, ez 
da gutxi.

IMANOL ARTOLA
ARRETXE ‘FELIX’

FILOSOFO ETA
ANTZEZLEA
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E z dakit inoiz kosta ote zaidan hainbeste zuei

ze kontatu erabakitzea. Eta horretan ari nin-

tzela, orri zuriaren aurrean hitzak idatzi eta

borratu, oso gauza polita gertatu zait. Aste

honetan zehar askotan ibili naiz idatzirako helduleku bila

baina nondik heldu ez nekiela. Baina ohartu naiz, egun batzuetan zehar edozein

unetan abesti bat abesten hasten nintzela. Aspaldi entzun gabeko abesti bat,

beti asko gustatu baina inoiz letrari arreta gehiegi jarri gabea nintzena. Eta

ohartu naiz, zomorroaren garai hauetan sentitzen dudana goxo biltzen duela. 

Hartu nahiko nukeelako eskuetan

lili bat. Eta nahiko nukeelako lili hori

mundua izatea. Eta hostoz hosto

eranztea. Kentzeko daukan guztia

kentzeko (edo kendu dioguna jar-

tzeko). Munduak gurekin amestu

arte. Nahiko nuke berak gu ere bi-

luztea. Eta nahiko nuke hostoz hos-

to berriz ere mundu bat eraikitzea. 

Ñañokeria dirudi baina gaur ez ni-

zuen hitz egin nahi Morian kiskalita-

ko kanpalekuaz eta bizitzez edo

Baionako turismo bulegoaren au-

rrean hilotz agerturiko emakume

etxegabeaz. Ez nizuen aipatu nahi

espetxea beti dela espetxe Martutenen, Zaballan edo Puerto de Santamarian.

Ez nizuen errepikatu nahi osasunaren izenean ezker-eskuin ari zaizkigula go-

lak sartzen. Eta batez ere, ez nizuen kontatu nahi, ezker-eskuin sentitzen ditu-

dala faxistak. Eta mundua hostoz hosto eraiki nahi dugunok lo gaudela.

MADDI 
SARASOLA 
EIZMENDI 

BETAURREKO
BERDEEKIN

‘Ñañokeria’

Hartu nahiko
nukeelako 
eskuetan lili
bat. Eta nahiko 
nukeelako lili
hori mundua
izatea. 
Eta hostoz
hosto 
eranztea.

Lili bat
hartu
eta hostoz hosto
erantzi
eta harek zu ere
amets
eta harek zu ere
erantzi
eta hostoz hosto
hartu
lili bat
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Denda txikien testigu
Itxialdian beti gu
Hala beharrak hori du
Baina orain igual digu 
Supermerkatu handira goaz
Hamarretatikan hiru
Edo bestela online erosiz
Inertziaren gatibu
Len beharrezko genitun dendak
Ez bezero ta ez diru
«Bertako gauzak eta bertatik»
Teoria badakigu
Baina oroitu behar zenean
Ahaztu egin zaizkigu

Denda txikiak
Doinua Munduko ilunabarra

ADUR 
GOROSTIDI

HARITUZ-EKO KIDEA
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OSTIRALA
IRAILAK 25

BALIARRAIN
TAILERRA

18:30. Energia Berriztagarriei bu-
ruzko tailerra, etxebizitzetan
energia berriztagarriak instala-
tzeko aukeraren berri emateko
tailerra. Udaletxeko erabilera ani-
tzeko gelan. 

BEDAIO. ZARATE
AZKEN MUGA

21:00. Errementari pelikularen
proiekzioa, Paul Urkijo zuzenda-
riaren filma. 

IBARRA
AZKEN OSTIRALA

19:30. Presoen eskubideen aldeko
azken ostiral berezia burutuko
dute. Plazako zutaberik luzeenean
euskal presoak etxeratzeko ban-
dera erraldoi bat jarriko dute. He-
rritar eta herriko eragile
ezberdinak bertan parte hartze-
ara deituta daude.

OREXA
KONTZERTUA

22:30. Dama Beltzak. Estitxu Pi-
natxo eta Mikel Sanchez. Osta-
tuko ganbaran, Ostiral Kulturalak
ekimenaren barruan.

TOLOSA
ANTZERKIA

20:30. Losers antzezlana, Aitziber
Garmendia eta Jon Plazaolarekin.
Leidorren. 

ZIZURKIL
MARRAZKI LEHIAKETA

19:30. Marrazki lehiaketako sari
banaketa eta argazki lehiaketako
sari banaketa. Joxe Arregi plazan.

LARUNBATA
IRAILAK 26

BEDAIO. ZARATE
AZKEN MUGA

12:30 / 13:30. Estraineko aldiz
oholtzaratuko da Et Incarnatus
Orkestraren eskutik Iparragirre:
Txalo eta Zapla, Juan Kruz Igera-
bide idazlearen jatorrizko gidoian
oinarritua eta Jose Antonio San
Miguel konpositorearen musika
eta moldaketekin, Titika Rekalt
aktore zuberotarrak beteko du
paper nagusia. Kantuak, Leire Le-
turia, Kristina Aranzabe eta Juan-
txo Arakamak eskainiko dituzte.
Bi emanaldi. Udazkeneko ekino-
zioaren ospakizuna Zarateko ba-
soan. Bigarren emanaldian Garoa
Saria emango diote Antxon Elo-
segi Vitoriari. 

IRURA
JOKOAK

11:00. Orientazio jokoak familien
artean. Bizibiziki taldeak gidatu-
rik, frontoian.
19:00. FunBox Factory. Plazan
edo frontoian, eguraldiaren ara-
bera.

LIZARTZA
ANTZERKIA

19:00. Haurrentzako antzerkia.
Babo Royal. Ganso & Cia. Plazan.

ERAKUSKETAK
ZUMETA BIHOTZEAN

Azken Mugako ekitaldien ba-
rruan, Zumetari eskainitako

omenaldia erakusketa gisara,
Zaratetxean ikusgai dago

irailaren 26a bitarte. 
Ostirala (18:00-20:00), 

larunbata (11:00-13:00 eta
18:00-20:00) eta 

igandea (11:00-13:00). 
Bedaio, Zarate.

ANA AMIGO

Ana Amigo margolari 
tolosarraren erakusketa iraila

guztian zehar. 15 oleoek 
Tolosako begirada berezia

eskainiko dute.
3 Taberna, Tolosa.

BELARDO

Iñaki Martiarena Mattin
ilustratzailearen Belardo 

pertsonaia ezagunak 20 urte
bete ditu, eta urtebetetzea

ospatzeko, erakusketa 
antolatu dute. Irailaren 30era
arte egongo da zabalik eta 

hitzordua aldez aurretik 
zehaztu behar da 

688 604 466 zenbakian.
Fagus Alkiza Interpretazio

Zentroa, Alkiza.

SEVE IGLESIAS

Pintura erakusketa.  
Astelehenetik ostiralera:

18:00-20:30. 
Larunbatetan: 11:30-14:00.
Nagusiki lan figuratiboak

dira, bertako paisaia 
ugarirekin, baina azken etapa

honetan sortutako pintura
abstrakto batzuez ere 
gozatu ahal izango da.
Gurea erakusketa gela,

Amasa-Villabona.
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ZINEMA

TENET

Larunbata (19:30 eta 22:15),
igandea (19:30) eta 
astelehena (21:00). 

Gurea aretoa, Amasa-Villabona.

Larunbata (19:30), igandea
(19:30) eta astelehena (20:30).

Leidor antzokia, Tolosa.

KLARA Y EL LADRON 

DE MANZANAS

Larunbata (16:00). 
Leidor antzokia, Tolosa. 

25

AGENDA

TOLOSA
EKITALDIA

12:00. Tolosaldean euskararen
alde lanean aritu diren eragile,
talde eta norbanako ugariren
lana eta lorpenak aitortuko dira
Tolosako Leidor aretoan egingo
den Gehiago, gehiagorekin,
gehiagotan ekitaldian. Galtzaundi
Euskara Taldeak antolatutako
saioa da. Gonbidapenak eskura-
tzeko: Galtzaundi Euskara Taldea-
ren egoitzan (Nafarroa etorbidea
6, Tolosa), 943 655 004 edo gal-
tzaundi@galtzaundi.eus. Irakurri
elkarrizketa 26-29 orrietan.

ZIZURKIL
LEHIAKETA

19:30. Patata tortilla lehiaketa,
kuadrillentzat. Joxe Arregi pla-
zan.

IGANDEA
IRAILAK 27

AMASA-VILLABONA
DANTZA IKUSKIZUNA

13:00. Maurizia naz. Aukeran dan-
tza konpainiaren dantza ikuski-
zuna. Edu Muruamendiaraz, Unai
Balerdi, Maier Muruamendiaraz,
Nahikari Sanchez eta Uxue San-
chez. Ikuskizunerako ez da sarrera-
rik, ezta gonbidapenik behar.
Erreboteko plazan.

17:00. Haur antzerkia. Marierraus-
kin, Glu Glu konpainiaren eskutik.
3-8 urte bitarteko haurrentzat, eus-
karaz. Sarrerak 5 eurotan, aldez au-
rretik Amasa eta Basajaunen eta 6
eurotan lehiatilan, egunean bertan.
Gurea antzokian.

IRURA
BERTSO SAIOA

18:30. Aitor Mendiluze, Andoni
Egaña, Maialen Lujanbio eta
Oihana Iguaran. Gai-jartzailea:
Amaia Agirre. Plazan.

ZIZURKIL
HAUR ANTZERKIA

18:30. 20.000 legoa itsaspeko za-
borretan haurrentzako antzez-
lana, Joxe Arregi plazan.

IBARRA
JANARI BILKETA

Moriako errefuxiatuei lagun-
tzeko janari bilketa: arroza,
garbantzuak, dilistak, babarru-
nak, makarroiak, atuna eta sar-
dinak, oliba olioa, espezieak,
esne hautsa eta barrita energe-
tikoak.
Ostirala (18:00-20:00, plazan),
larunbata eta igandea (10:30-
13:00, kultur etxe parean eta
Euskal Herria kaleko sarreran).

a024-025_ataria_Maquetación 1  2020/09/24  10:24  Página 2



26

«ABIAPUNTU BAT IZANGO DA
AURTENGO EUSKARALDIA»

NAGORE ARIN ETA KIKE AMONARRIZ
GALTZAUNDI EUSKARA TALDEKO KIDEAK

Herritarren hizkuntza erabilera ohiturak kontuan izanda, Tolosako kaleetan egindako
azterketek datu historikoak utzi dituzte. Horiek ardatz hartuta, eskualdean euskarak
duen garrantziaz, Euskaraldiaren edizio berriaz nahiz bestelako erronkez ariko dira,

bihar, Leidor aretoan egingo den ‘Gehiago, gehiagorekin, gehiagotan’ ekitaldian.

Josu Artutxa Dorronsoro

12:00etan hasiko da Galtzaundi Euskara Taldeak an-

tolatutako jaialdia, eta gogotsu daude Kike Amona-

rriz (Tolosa, 1961) eta Nagore Arin (Villabona, 1997)

taldeko kideak, azken urteetan lortutako datu histo-

rikoak eskualdeko entitate eta eragileekin parteka-

tzeko. Horrez gain, udazken erdialdera ospatuko den

Euskaraldiaren bigarren edizioa aurkezteko baliatu-

ko dute saioa. Orain arte jasotako emaitzak urtero

hobetzea zail ikusten duten arren, herritarrak moti-

batzen eta elikatzen jarraitzeko ilusioa dute.

Bihar, euskararen alde lanean aritu direnen lorpe-

nak aitortuko dituzue ekitaldi berezi batean. Zer-

gatik da garrantzitsua errekonozimendu hori?

Kike Amonarriz: 2019ko kale neurketaren datuak

jaso genituenean, ohartu ginen, ehun urtean lehen

aldiz euskara gehiago entzun zela gaztelania baino.

Sekulako lorpena zela, eta ospatu beharra genuela

pentsatu genuen. Eskualde osoaren lorpena dela iru-

ditzen zaigunez, Tolosaldean euskararen alde urra-

tsak eman dituzten eragile eta norbanako guztiekin

egitea zen asmoa. Jaialdi handi bat egiteko erronka

jarri genion gure buruari. Gero, ordea, COVID-19ak

eragindako pandemia etorri zitzaigun, dena atzeratu

behar izan genuen, eta zalantzak izan genituen egin

ala ez egin. Orain, berriz, egitea erabaki dugu, Euska-

raldiaren edizio berriaren abiapuntuarekin uztartuz.

Gainera, zentzu berri bat hartzen du, COVID-

19aren ondorioz, hizkuntzaren gaia alboratua utzi da

zenbait erakunderen aldetik, eta iruditzen zaigu ga-

rrantzitsua dela erdigunera ekarri, plazara atera, eta

gizarte osoari lanean jarraitu behar dugula adieraz-

tea. Batera egin behar dugu bidea eta guztion inpli-

kazioa ezinbestekoa izango da. Hori ere bistaratu

nahi dugu ekitaldian, komunitate bat, bat eginda,

hizkuntzaren normalizazio prozesuan. Kasu hone-

tan, eskualdea bera bat eginda.

Beraz, bazenuten datu historiko horiek lortzen la-

gundu dutenekin poza partekatzeko gogoa.

Nagore Arin: Datuen atzean beti dago inplikazio

bat. Beraz, beti da pozgarria lortutako fruitu hori ko-

munitatearekin partekatzea, ospatzea eta aurpegiak

jartzea. Leidorren 400 pertsona elkartuko gara, bai-

na fruitu hori herritar gehiagok ere erein dute. Gaine-

ra, aitortza hori Euskaraldiarekin lotuko da, baita

etorkizuneko erronkekin ere.

Horrelako jaialdietan aukera ematen da, gerora ere,

herritarrak inplikatzeko, ezta?

K. A.: Motibazioa lantzeko saio egokiak dira. Herrita-

rrek ikus dezatela asko aurreratu dugula, ezin dugula

lo geratu, eta horrela jarraitu behar dugula. Gertatu

dena bada, posible da. Jendea aktibatzen bada eta

lana egiten bada, posible da, eta lor daiteke. Hori

izan beharko litzake mezua, eta hori transmititu nahi

dugu, hori gertatu delako. Lortutakoa, baina, ez da

berez mantentzen, elikatzen joan beharra dago. Hain

justu, elikadura hori da jaialdi honen bitartez sustatu

eta indartu nahi duguna.

Ekitaldiari buruz zerbait aurreratzerik bai?

K. A.: Ez da jaialdi erraldoi bat izango. Zerbait handia
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egiteko asmoa genuen, baina egoera eta baldintza

hauetan, ezinezkoa da. Ez da ikuskizun bat izango.

Jaialdi motibagarria izango da, goxoa, eta xumea,

ordubete inguru iraungo duena.

N. A.: Bideoak izango dira, bertsolariak, musika zu-

zenean, baita umorerako tartea ere. Gainera, Gal-

tzaundiko kideen nahiz eskualdeko erakundeetako

ordezkarien testigantzak ere jasoko dira.

Tolosan bakarrik ez, eskualdean ere datu historiko-

en aurrean aurkitzen gara.

K. A.: Tolosakoak historikoak dira. 35 urteetako

datu-seriea dugu, eta oso leku gutxitan daude ho-

rrelakoak. Gainera, Tolosa eskualdeko hiriburua da,

beraz, eskualdean gertatzen denak sekulako eragi-

na du bertan. Tolosan euskara mantendu bada, es-

kualdeak horretan babestu eta lagundu diolako

izan da. Gerra ondorengo urteetan, euskara desa-

gertu egin zen Tolosako kaleetan, baita Villabonan

ere. Entzuten zen euskara inguruko herritarrek eka-

rritakoa zen. Eskualdeari, beraz, eskertze hori zor

zaio. Bide hau egin baldin bada, neurri handi bate-

an, izan duen babes soziolinguistiko horri esker

egin da.

Eskualdean, baina, beheranzko joera izan dute

euskararen erabileraren inguruko datuek, bai ezagu-

tzan, bai etxeko erabileran, baita kaleko erabileran

ere. Txanpon beraren bi ifrentzu ditugu. Tolosaren

kasuan, erdalduntze prozesua periferizatu egin da.

Horrek ere adierazten digu gero eta garrantzitsua-

goa izango dela eskualde osoko perspektibatik lan

egitea; denok dugu guztion beharra. Prozesuak ber-

dintzen ari dira, eta igoerak berdintsuagoak dira. To-

losaldeko Euskararen Mahaiaren eratze prozesu ho-

netan egiten ari garen lanak hortxe du helburu gar-

bia: eskualde osoa hartuko duen hizkuntza politika

bat garatzea.

'Gehiago, gehiagorekin, gehiagotan’ izena izango

du biharko jaialdiak.

K. A.: Euskaraldiaren aurtengo edizioaren leloa da.

Ez genion Euskaraldia izena jarri nahi ekitaldiari, hori

baino gehiago izango delako. Gainera, datuek era-

kusten dutena ere esaten du leloak berak: gehiago
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egiten dela, gehiagorekin egiten dela, eta gehiago-

tan egiten dela. Jaialdian ikusi eta kontatuko den

guztia barne biltzen duen mezua da.

Bizi izan dugun ezohiko egoera eta gero, uste du-

zue itxialdiak negatiboki eragin dezakeela euska-

raren kale erabileran? Edo nola eragin dezake?

K. A.: Auskalo. Ondorioa izango du ziur, elkarrekin

harremanak izateko moduak aldatzen ari zaizkigula-

ko. Ez dakigu, ordea, horrek gero zein eragin izango

duen. Badakigu gaztelaniaren kontsumoa areagotu

egin dela, eta pentsa genezake sektore bat euskara-

tik urrundu dela. Hala ere, ezinezkoa da jakitea bes-

teren bat gerturatu ote den, ezta familiako erabileran

hizkuntza ohiturak ere aldatu ote di-

ren. Inkognita bat da. Ez dakigu ere,

krisi honen ondorioz, populazio mu-

gimendurik izan den, eta izatekotan,

nolakoa izan den.

Aurten, gaztelania baino gehiago

entzun da euskara. Honek, baina, ez

du esan nahi aurrerantzean berdin

izango denik. Gerta liteke berriro ere

bestelako datuak ikustea. Hala ere,

Tolosako kaleetan geroz eta euskara

gehiago erabiltzen dela azaltzen du

azken hamarkadetako norabideak. Euskara nagusi

da eskualde osoko kaleetan, eta beraz, joera honi

eustea da helburua. Orain, aurten gertatutakoa ge-

roz eta maizago gerta dadin saiatu behar gara.

Hala ere, eta batik bat, udazkenean egingo den

Euskaraldiaren bigarren edizioaren abiapuntu izan

eta eskualde mailako aurkezpena egiteko baliatu-

ko duzue ekitaldia. Nola dator aurten?

N. A.: Edizio hau indartsuago dator, eta ilusio hori

kutsatzeko aitzakia ederra izango da biharkoa. Eus-

karaldia izatez eta sortzez, izaera kolektiboa duen

egitasmoa delako, eta aurten, izaera kolektiboagoa

izango duelako. Iraila amaieran amaituko da izen

ematea entitateentzat. Norbanako-

en parte hartzea eta entitateena bat

doaz. Izan ere, entitateen barruan

norbanakoak daude. Bakarkako

hausnarketak taldeko gogoeta

bihurtuko dira, eta elkarrekin saiatu-

ko dira euskararen aldeko urratsak

ematen.

Zergatik da garrantzitsua ariketa

sozial honetan parte hartzea?

N. A.: Norbere burua ahalduntzeko

egiten dugun ariketa bat da. Inertzia

zerbait bada, kontzienteki egiten ez

duzun hori da. Hain justu, kontzienteki egiten ez du-

zun horretaz jabetzea ahalbidetzen dizu Euskaral-

diak, baita zenbait ohituretan sakondu eta aldatzea

ere.

K. A.: Konplizitatea ere sortzen du. Ez da norberak

bere kabuz egiten duen zerbait bakarrik, kolektiboa-

ren babes hori ere baduelako. Beste hamarrek ema-

nez gero, errazago emango duzu pausoa, zuk soilik

eman beharrean. Horrek, beraz, asko laguntzen dio

zailtasunak edota zalantzak izan ditzakeen horri.

N. A.: Batzuk lehendik seguru sentitzen dira euska-

raz aritzerakoan; beste batzuek, ordea, babes kolek-

tibo horren beharra izaten dute. 

Aurten, gainera, entitateek ere pisu garrantzitsua

izango dute. Nola lagundu dezakete?

K. A.: Bere barnean ariguneak non dituen edota non

«Eskualdekoak
datu historikoak
dira, baina ez 
dadila erlaxatzeko 
momentua izan,
gehiago ahaldun-
tzekoa baizik»
KIKE AMONARRIZ
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sortu ahal ditzakeen aztertu behar izan du entitate

bakoitzak. Orain aukera hori praktikara eramango

dute; batzuk lehendik ere egingo zuten ariketa hori,

beste batzuentzat, baina, lehen aldia izango da. Hor-

taz, espazioak irabazten ari gara, eta ondoren, au-

rrez abiatutako bide hori egonkortzea eta zabaltzen

joatea izango da denon erronka. Hori dela eta, abia-

puntu bat izango da aurtengo Euskaraldia, abendua-

ren 4an hasiko den prozesu baten abiapuntua.

Ez dakienarentzat, zer da arigune bat?

K. A.: Euskaraz eroso aritzeko gunea da. 

N. A.: Norbera babestuta sentitzea da helburua, eta

horretarako ahalbidetuko dira. Espazio horretan

norbanakoak seguru egongo dira %100ean euskaraz

hitz egin dezaketela.

Hala ere, parte hartzeko egunak igaro ondoren, er-

laxatzea izan daiteke jokabideeta-

ko bat.

K. A.: Horrelako ariketa sozialak, be-

rez, prozesu luzeak izaten dira. Era-

kundeak eta une jakinak behar iza-

ten dira, bultzada txikiak eman ahal

izateko. Horregatik da garrantzitsua

epemugak ezartzea eta guztiek ba-

tera egitea. Asko luzatuz gero, in-

tentsitatea galduko genuke.

Nola ikusten duzue urtean zehar

txapak soinean eramatearen ideia?

N. A.: Txapa zerbait fisikoa da. Urtean zehar norbait

txaparekin ikusten badut irribarre bat eragiten dit

aurpegian. Txapa hori, baina, behin Euskaraldiako

hamabost egunak igarota, zerbait sinbolikoa izatera

igaroko da. Norberak bere buruan irudikatuko du

txapa jantzita daramala. Txaparen erabilera ez da

galduko behin Euskaraldia amaituta.

K. A.: Gerora, garrantzitsua izango da txaparik gabe

ere ohitura batzuk automatizatu ahal izatea, esate

baterako, txapa eraman ala ez, lehen hitza euskaraz

egitea. Horrek bere denbora ere behar du, eta ga-

rrantzitsua da behin eta berriz errepikatzea eta elkar

animatzea. Egin kontu, mendeetan finkatutako hiz-

kuntza ohiturak aldatu nahian gabiltza, eta orain hasi

gara gizarte bezala jarduera horre-

tan.

Azkenik, zeintzuk dira Tolosaldeak

etorkizunera begira dituen erron-

kak eta nola gizarteratu daitezke?

K. A.: Eskualdearen ideia trinkotu

eta mamitu behar dugu. Tolosaldea

bezala egin behar dugu bidea. Eus-

kararen ezagutzaren unibertsaliza-

ziorantz jo behar dugu eskualdean,

haur eta gazteen erabilera datu

onak mantendu eta indartuz nahiz euskarazko kultur

kontsumoa bultzatuz. Gainera, kanpotarrekiko ha-

rrera linguistikoa eta integrazio linguistikoa sustatu

behar dugu, eleaniztasuna errespetatuz.

Entitateekin hasitako lanari jarraipena eman behar

diogu. Lan mundua euskalduntzeko aukera onen-

tsuenak dituen Euskal Herriko eskualdeetako bat da

Tolosaldea. Beraz, guri dagokigu urrats sendoak

ematea. Euskal Herri osoari begira, gainera, erantzu-

kizun bat dugu. Bertako egoera soziolinguistikoa lu-

rralde osoko onenetarikoa da, beraz, bidea zabal-

tzen jarraitzeko beharra daukagu, ezin dugu atzera

egin. Datu historikoak dira, baina ez dadila erlaxatze-

ko momentua izan, gehiago ahalduntzekoa baizik.

«Kontzienteki 
egiten ez duzun
horretaz jabetzea
eta ohituretan 
sakondu eta alda-
tzea ahalbidetzen
du Euskaraldiak»
NAGORE ARIN
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EGU
RAL
DIA

OSTIRALA
Giro makurra

izango dugu. Ipar-mendebalde-
ko haize zakarrak hodeitza han-
dia, hotza eta euria ekarriko diz-
kigu. Zerua estalirik mantenduko
da egun osoz eta euria erruz
egingo du. Zaparradak mardulak
eta oso ugariak izango dira egun
osoz eta gainera ekaitzak jo eta
kazkabar txikia ere egin lezake.
Tenperaturak nabarmen behera
egingo du eta baio altuenak ez
dira 12-13 gradutik pasako, ordu
askotan horren azpitik geratuko
dira.

LARUNBATA
Giro kaxkarra. Egun osoz zerua
estalirik mantenduko da eta euri-
giroa nagusituko da berriz ere.
Ostiralarekin alderatuz euri gu-
txiago botako du. Aterruneak lu-
zeagoak izango dira eta zaparra-
dak ez dira hain mardulak izan-
go. Hala ere, giro bustia izango
da. Haizeak ipar-mendebaldetik
zakar joko du eta tenperatura
zertxobait igoko da, balio altue-
nak 14-15 gradutan errendituko
dira.

IGANDEA
Giro euritsua berriz ere. Fronte
berri baten bisita izango dugu eta
honek euri asko utziko du. Egun
osoan zaparrada mardulak eta
oso ugariak izango dira. Soilik az-
ken orduetan nabarituko da ho-
bekuntzatxo bat. Haizeak mende-
bal, ipar-mendebaldetik joko du
eta indar pixka bat galduko du.
Tenperaturak beste koska pare
bat igo eta altuenak 16-17 gradu-
tan errendituko dira.

IRAILAK 25, OSTIRALA
AMASA-VILLABONA
Egunekoa. Juana Maria Sanchez Alias.
Kale Berria, 34. 943 69 11 30.

IRAILAK 26, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Lurdes Azpiroz Galarza.
Larramendi, 6. 
943 67 51 18.

IRAILAK 27, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Cecilia Bronte Posada. 
Korreo kalea, 20. 
943 67 60 13.

IRAILAK 28, 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

Prezioa
15,50€

45€

51€

Atarikideek
12€
33€
38€

ZORIONAK

Tolosaldean informazio gehien
eta azkarren kudeatzen duzuna
zara! Bide batez, horrela lan egin
nahi dugu.

ZORION AGURRAK
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