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IRITZIA

I nterpreta ezazu pertsonaia amorratuta egongo

balitz bezala! Eta orain triste! Edota nola inter-

pretatuko zenuke etsita balego?». Antzerki obra

txiki bat prestatzen ari ginela konturatu nintzen

zein gutxi dakigun emozioez; zein gutxi ezagutzen di-

tugun, eta zein zaila egiten zaigun bakoitza identifika-

tzea. Txiki-txikitatik moztu dizkigute gure emozioak

zein horiek sortzen dituzten sentimenduak identifika-

tu eta horiek kudeatzeko tresnak. 

Gizakiok emozioak ditugu; lotsatuta, beldurtuta

edo amorrarazita sentitzen gara. Errudun, triste

edo alai. Eta Anarik dioen bezala, sistemak prest

ditu gure ondoezei aurre egiteko tresnak. Horreta-

rako sortu baititu tristuraren industriak ansiliotiko

eta kantuak, makrobiotika eta liburuak, konstelazio-

ak, terapia, sare sozialak edota farmazia... Sistemak

berak nahiago baitu gure hutsune edo beharrak ta-

patzeko tresnak eskura jartzea, hutsune horiek beti-

ko desagerraraztea baino. Hori da negoziorako bi-

dea.

Berriki, Nerea Ibarzabalek Berriako artikulu batean

idatzi du aisialdiak edota alkoholak balio omen dutela

lanerako bizi garela estaltzeko; eta ez zaio arrazoirik

falta. Eta nik horri gehituko nioke lanerako bizi izate

horrek ez digula uzten dagoeneko ingurukoa zaintzen

ere, ez entzuten. Are, hori baino egite garrantzitsua-

goak ditugu produktibitatea oinarri duen sistema ho-

netan. Beharbada erratuta nago, eta poztuko nintza-

teke horrela ez balitz, baina nago zuek ere zailtasunak

izango zenituztela noizbait lagunen batekin hainbes-

te desio duzuen kafe hori hartzeko tartetxoa ere har-

tzeko.

Eta behin kafea hartzeko geldituta, zer? Errepara ie-

zaiozue zeuen buruari: zuetako guztiok kontatu dio-

zue lagunari buruan bueltaka dabilkizuen arazo hori?

Eman diozue zeuen buruari zuen arazoei buruz hitz

egiteko legitimitatea? Zenbatek jotzen duzue huske-

riatzat zuen barnean sentitzen duzuen hori? Zenbate-

tan gelditu zarete isilik barruko korapiloa hazten eta

hazten ari zen bitartean?

Iritzi artikuluaren amaiera aldera iritsi bazara ere, ja-

kin ezazu oraindik ere galdetzen diodala neure burua-

ri ea hau nahikoa gai transzendentala ote den iritzi ar-

tikulu bat idazteko; ez ote den gai feminizatuegia,

emakumeei loturikoa, ez unibertsala. Oraindik ere

uste zabaldua baita emozioak azaltzea ahultasunaren

sinonimo direla, eta beraz, emakumeen kontu.

Baina bidelagun feministek erakutsi didaten gisan,

pertsonala politikoa da, eta gure emozio indibidualek

ere argi dago aterabide kolektiboak behar dituztela.

Zuekin errazagoa eta goxoagoa da bidea.

ANE URKOLA
AGIRREZABALA

KAZETARIAEmozioen gatibu 

Antzerki obra txiki bat 
prestatzen ari ginela 
konturatu nintzen zein gutxi
dakigun emozioez; 
zein gutxi ezagutzen ditugun,
eta zein zaila egiten zaigun
bakoitza identifikatzea

a003_ataria_Maquetación 1  2020/11/10  13:10  Página 1



04

ERREPORTAJEA

400 BAT MILA
EUROKO KOLPEA
Orendaingo Udala herria normaltasunera bueltatzeko lanean ari da.
Kultur etxeko eta frontoiko teilatuetan egin beharreko lanak ahalik eta
azkarren egin nahi dituzte, baina eman beharreko pauso guztiak direla
eta, nahi baino denbora gehiago beharko dute obrak egiteko.

Eneritz Maiz Etxarri

H aizeteak Orendain herria astindu zuela

aste batzuk pasa dira, baina begi-bistan

daude oraindik kalteak. Kultur etxeko

eraikinak azken pisu guztia falta du, eta

frontoiko teilatua ere zuloekin dago. Sustoa pasa dela

onartu du Miel Angel Arsuaga alkateak, baina guztia

bere onera bueltatzeko «buruhauste asko» dituztela

onartu du, eta baita ondorengoa gehitu ere: «Egune-

ro hor gora begira jarrita gaude». 

Auzolanean garbitu zuten gehiena: «Ez dugu bes-

telako laguntzarik jaso. Jendeak esan egiten du, baina

gero ez du eskurik botatzen», azaldu du Arsuagak.

Toldo edo belaki bidez estali dute eraikinaren goiko

zatia, beste bi pisuak kaltetu ez daite-

zen, «auzolanean ustez ondo jarrita

dugu, baina zaila da ondo estalita

mantentzea haizearekin», azpimarra-

tzen du. 

Lehentasunen artean zuten Hau-

rreskola martxan mantentzea, eta lor-

tu dute: «Partzuergotik etorri ziren le-

kua ikustera, eta urik sartzen ez den

bitartean irekita eduki dezakegu», dio.

Hori da lortu behar dutena, goitik ba-

rrena haur eskolara urik ez sartzea.

Negua dute ate joka, ordea. Gainera-

koan, beste bi solairuak irekita dituzte, eta esaterako,

gimnasioa ere martxan dute. 

Liburutegia zegoen hirugarren solairuan, eta liburu

asko berreskuratu ahal izan dituzte. Aldiz, apalak, ma-

haiak, aulkiak,... guztia dute puskatuta. «Guztia haize-

ak eraman zuen. Aire girotuaren sistema ere goiko pi-

suan zegoen eta dena falta da. Materialean ere diru

dezente izango da», argitu du alkateak.

Aseguru etxearekin harremanetan jarrita daude,

baina «pilota alde batetik bestera dabil. Haizearen

abiadura 120 kilometro ordutik pasa bazen kontsor-

tzioak asumitu behar duela diote. Jada erabakia har-

tua dugu. Guk egingo dugu, ahalik eta azkarren teila-

tua egin ahal izateko. Eta nahiz eta

guk egin, ez da segituan egingo.

Proiektua egin behar dugu, nork

egingo duen erabaki... oraindik ere

luze joango zaigu», nabarmendu du

Arsuagak.

Kultur etxeari lehengo itxura ema-

tea erabaki dute. Horretan ahalegin-

duko dira, baina egokitzapen batzuk

egingo dizkiote: «Antza leiho ba-

tzuek huts egin zutela ikusi da. Leiho

horiek apurtu, hortik haizea sartu

eta teilatua eraman zuen, beraz, hori

«Haizea izugarria
izan zen, baina
garbi ikusi da
haizeak leihoak
apurtu zituela,
eta hori izan 
da arazoa»
MIEL ANGEL
ARSUAGA
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aldatuko dugu». Arazoa zein izan ote zen galdetuta,

«haizea izugarria izan zen, baina garbi ikusi da, bai

guk eta baita arkitektoak ere, haizeak leihoak ireki zi-

tuela eta hori izan dela arazoa». 

Erakunde ezberdinetan atea jo dute laguntza eska-

tuz: «Diputaziotik ematen du laguntzaren bat izango

dugula. Diru aldetik ez dakit, baina aseguru etxeare-

kin bideratzen lagunduko digutela edo. Bestela ez

dugu inongo berririk. Inork ez digu esan diru kopuru

bat emango digunik». 

Espero gabeko obrak

Ezustean obrak egin beharra tokatu zaio Orendaingo

Udalari; bai kultur etxean eta baita pilotalekuan ere.

Ekonomikoki kolpe gogorra jaso du udalak: «Gainetik

egin dugu balorazio osoa, eta 400 bat mila euroko

gastua aurreikusi dugu». Kultur etxeaz gain, pilotale-

kuko teilatua ere konpondu beharrean dira, eta herri-
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tarren erabilerarako itxita dute. «Teilatuaren gailurre-

ko metakrilatozko zati guztia altxatuta dago, eta ho-

rretarako ere nahiko aurrekontu potoloa egin dugu»,

argitu du.

Urriaren 22ko gau hartan herritarrek oso gaizki

pasa zutela ekarri du gogora Miel Angel Arsuaga

Orendaingo alkateak. «Ez du zertan berriz pasa behar,

baina herritarrak ikaraturik edo kezkatuta daude».

Haizetea pasa zen. Biharamuna ere bai, baina Oren-

dainen haizearen arrastoak hor jarraitzen du. Nahi

baino gehiago luzatuko zaie gainera, eta hor daudela

gogoan izatea nahi dute. 

Eskertu egin du egoeraz hitz egiteko aukera eman

izana: «Errazena, pasa da, izugarrizko pelikula izan

zen eta ahaztea izaten da. Baina gu hemen gaude

oraindik. Uda izan bazen agian lasaiago egongo gina-

teke, baina negua dator, euria eta elurra, baina saiatu-

ko gara eta ea nola ateratzen zaizkigun gauzak». 

IRAGARKI LABURRAK

Zure iragarki laburra argitaratzeko 
Deitu 943 65 56 95 zenbakira, idatzi ataria@ataria.eus helbidera edo pasa ATARIA-ko bulegotik. 

Iragaki guztiak iragarkilaburrak.eus-en.
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64 SAGARRONDO
BOTA ZITUENEKOA
Urriaren 21eko goizaldeko haize bolada indartsuek kalte larriak eragin
zituzten eskualdeko zenbait landa-eremu eta basoetan. Alerta laranja
ezarria bazegoen ere, ez zen espero hondamendi handirik. Altzoko 
sagasti batean, baina, zortzi hektarea suntsitu zituen denboraleak.

Josu Artutxa Dorronsoro

H iru aste igaro dira haizete handi batek es-

kualdea zeharkatu zuenetik. Orendaingo

kultur etxea izan zen denboralearen on-

dorio nabarmenena jasan zuena, baina

ez zen kaltetutako eremu bakarra izan. Haizearen

abiadurari erreparatuz gero, Larraitzen atzeman zen

Gipuzkoako kopuru altuenetakoa: 154 kilometro or-

duko abiadura erregistratu zen bertan.

Dozenaka intzidentzia zenbatu zituzten larrialdi-

zerbitzuek Tolosaldean; besteak beste, eroritako

zuhaitzen edota haizeak mugitutako edukiontzien

berri izan zuten. Trafikoari dagokionez, gorabehera

ugari izan ziren bigarren mailako errepideetan. Horie-

tako asko itxi behar izan zituzten, bertara eroritako

zuhaitzek bidea oztopatzen zutelako.

Eskualdean, gainera, landa-eremua da nagusi; hor-

taz, mendiko bide nahiz errepide askotan arazoak

izateaz gain, eragin handiak utzi zituen zenbait baso

eta nekazaritza eremuetan. Baserrietan, oro har, teila-

tu pusketak erori direla aipatzen dute Ehnelur koope-

ratibatik. Orendaingo herriaz gain, Aldaba Txiki auzo-

an (Isastegi sagardotegi inguruan) nahiz Altzon on-

dorioak larriak izan ziren.

Asteotan, pagadi ezberdinetan haizeak eragindako

kalteak neurtzen ari dira Gipuzkoako Baso Elkartean.

Dei ugari jasotzen ari direla dio Javier Olaetxea bertako

teknikariak. «Zuhaitzak hautsita daude zenbait lekutan,

eta batzuen sustraiak lurpetik kanpo». Kalteak neurtu

eta laguntza ematea izaten da euren egitekoa. «Gipuz-

koako basoen egoeraren inguruan txosten tekniko bat
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egiteko eskatu digu Gipuzkoako Foru Aldundiak, hobe-

kuntzak egin eta laguntzak jaso ahal izateko».

Altzon handia bai, baina izandako galera

Orendaindik gertu, kilometro gutxira aurkitzen da Al-

tzoko Zuaznabar Barrena baserria. Felix San Sebas-

tian da bertako jabea. «Sagardoa egiteko sagarra

ekoiztetik bizi naiz», dio, sagarrondoz betetako ha-

mabi hektarea baititu. Bada, azken asteotan erdia bai-

no gehiago berreskuratu nahian dabil. Izan ere, zortzi

hektarea suntsitu zizkion haizeteak, sagastiaren bi he-

ren. Guztira, 64 sagarrondo erori ziren.

Bi hamarkada daramatza sagarrondoekin lanean,

eta orain bost urte ere antzeko ondorioa pairatu zuen.

Harri bolada batek, 30.000 kilo sagar bota zizkion lu-

rrera. «Orain, galera momentukoa bada ere, kaltea de-

zentekoa da. Gutxi gorabehera, 12, 15 edo 20 urteko

atzerapena sortuko dit. Sagarrondo bakoitzak 300-

400 bat sagar ematen ditu, eta beraz, berez izango

lukeen ekoizpena galdu du. Hau ezin da sei-zortzi

euro balio dituen landare batengatik aldatu».

Gainerako lau hektareak bere horretan mantendu

direla azaltzen du, alanbrezko estrukturarekin osatu-

tako sistema berri baten bitartez kokatuta daudelako.

«Oso gazteak dira eta haizeari dioten erresistentzia

oso txikia da, baina babestuta zeuden, estrukturari lo-

tuta. Zuhaitz sendoak, ordea, etzan egin ditu».

Une honetan, lurrean daude zuhaitz gehienak, zai-

nak etenda. «Zuhaitz hauen sistema zirkularra da, eta

beraz, alde batera eroriz gero, alde horretako zainen

funtzionamendua galtzen da. Argiago esanda, zuhai-

tzak bizitzeko bere gaitasunaren %50a galtzen du».

Zenbait sagarrondo, ordea, bizirik daudela dio, euren

zainen erdiak lurpean dituztelako. 

Zuhaitzen larritasun egoera, gizakiokin alderatzen

du San Sebastianek. «Zuhaitza zutitu edo altxaz gero,

guri alde bereko besoa eta hanka kentzea bezalakoa

litzake. Birikari esker bizia mantentzen dugu, baina

sagarrondoen kasuan, ez dute sagarrak emango di-

tuzten  bermatzen».

Nekazarien arriskuaren parte

Indusketa lanean erabat murgilduta dago altzotarra.

«Zutoin handi bat lurrean sartuta, zuhaitza bertan lotu

eta zutitzeko ahaleginetan nabil. Izugarrizko lana da,

metodo kirurgiko baten parekoa, adarretatik zati handi

bat kendu eta zainak ondo kokatu behar direlako».

Kontuan izan behar da zuhaitz horiek, gutxienez,

tona bateko pisua dutela. Hortaz, makinaren laguntzaz

egin beharreko lana da. «Ikusi beharko da ea zenbat

berreskuratzen dudan, 64 sagarrondoetatik zenbat

salbatu ahal ditudan. Argi dago naturarekiko dugun lo-

turarekin batera, arriskua ere badugula nekazariok».

Jasandakoa katastrofe bat bezala deklaratuko balitz,

erakundeen aldetik laguntzak jasotzeko aukera gehia-

go izango lituzke San Sebastianek, ondorioei aurre

egin, eta behintzat, galdutakoaren zati bat berreskura-

tzeko. «Jakitun dira gertatutakoaz, baina gurea ez dute

sekulako hondamenditzat edo kaltetutako gunetzat

hartzen». Orain, itxarotea besterik ez zaio geratzen.
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Desiratutako 
amak

T xema. Txortan egiteko moduko ama. Kuriosoa azken aldian ama garen la-

gunok elkarri adarra jotzeko erabiltzen dugun hitz joko hau. Duela urte ba-

tzuk pelikula amerikarretan bolo-bolo ageri zen MILFak badu bere euskal

bertsioa (kuriosoa baita gizonezko izen batekin kointziditu beharra, joder!). Eta in-

gelesezko hitz bat izan edo euskarazko hitz bat izan, garrantzitsua ama den ema-

kumearen desiragarritasuna mahai gainean edo gure ahotan jartzea izan da.

Psikologia perinatalean hitz egin izan da, luze gainera, erditu ostean emakumea-

ren desioaren bilakaeran. Desioa ez baita desagertzen, desioa aldagarria da.  Asko

gustatu zitzaidan Yo soy tu deseo liburuan Aitziber Garmendia aktoreak eginiko

deskribapena: gizakiok berezkoena eta irrazionalena dugun sentimendua da de-

sioa. Atsegin ditut bost hizki horiek: D E S I O A. Desioa da norberagan identifika

errezana den sentimendua, maitasuna, gorrotoa, afektua edo beldurra baino lehenago ere. Atsegin dut egiaz-

ko instintu bat delako, erabat haragizkoa delako, bere garbitasunagatik, gezur edo artifizioak onartzen ez due-

lako, ezta erdizkako egiarik ere… Desioa desio da lehen taupadatik, ekidin ezina da.

Nola ez du izango desioa emakume batek ama izanagatik? Errepikakorra izan naiteke baina hainbatetan ai-

patutako kutsu patriarkala ageri da hemen ere, exigentzia eta autoexigentzia, ama on, alaba on, langile on, bi-

kotekide on, maitale on izateko. Berehalako erditze ostean sistema hormonala txikiaren ongizatea bermatzeko

prestatuko da; gehienetan horrek desio-sexu binomioa bigarren plano batera eramango du, biologikoa da.

Nire beharren gainetik daude nire txikiaren superbibentzia-beharrak. Honek ordea ez du esan nahi plazerik ez

dagoenik: plazerra sentitzen da txikia elikatzean, plazera alboan dugunarekin goxo egotean, desiragarri senti-

tzen naiz, desiragarri sentitu beharko nintzateke.

Autoexigentziak eta gizartean hain errotuak dauden edertasun kanon horiek ez digute erraz jartzen. Haur-

dunaldian gutxien gizendu dena txalotzen da, erditu ondoren lehen erabiltzen zituen galtzetan sartzen den

emakumea txalotzen da: «Lehen bezala zaude, ez dirudi erditu berria zaudenik»,… Beste behin osasunaren

gainetik, kiloak eta itxura txalotzen da, txalotu behar dena, zerbait txalotzekotan, ama hori egiten ari den eten-

gabeko zaintza lana denean.

Sexualitatea aldatzen doa gure bizitzan zehar, harremanak, jolasak eta plazera sortu eta desioa piztuko di-

guten estimuluak aldagarriak izango diren moduan. Badirudi ezin ditugula termino hauek, desioa, plazera, se-

xua, ama den emakume batekin lotu. Nola uste dute ba sortu ditugula gure haurrak? Desioa ezezaguna den

zerbaiten bila irteteko inpultso bat da, norbaitekiko nahia adieraztea, begirada bat itzultzea, ukitu bat irudika-

tzea. Desioa adierazteak energia askatzen du, norberari bai esatean datza, onarpena eta ez kulpa. Nola itzaliko

da ba hori? Emakumea bizi dagoenaren seinalea da desioa. Desioa ez da koitoa.

ALAZNE APALANTZA
FISIOTERAPEUTA
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ALFERRIK 
GALDUTAKO
BAZKA

Josu Artutxa Dorronsoro

B adira urte batzuk eskualdeko Ekonomia

Zirkularrerako bideari ekin ziola Tolosal-

deak. Horren adierazle dira 2018an mar-

txan jarritako Tolosaldea Saretzen 2018-

2025 Plan Estrategikoa eta 2019an argitaratutako

Ekonomia Zirkularreko Liburu Txuria. Azken hone-

tan, eskualdean ekonomia zirkularraren eredua

ezartzeko sei helburu estrategiko ezartzen dira, eta

horien artean bigarrenak, hondakinen sorrera mu-

rrizteaz diharduenak, elikagaien xahuketa murrizte-

ko ekintza-plana garatzea ezartzen du.

Helburu horiei jarraituz, Tolosaldea Garatzen ga-

rapen agentziak eskualdeko Lehen Hezkuntzako es-

koletako jantokietan gertatzen den elikagaien xahu-

ketaren diagnostiko bat egiteko ikerketa-proiektu

bat jarri zuen martxan, iaz. Ikerketa aurrera erama-

Urtean, 27 tona elikagai xahutzen dira eskualdeko hamabost ikastetxetako
hamahiru jangeletan; hori da hondakin organikoaren kudeaketari buruzko
ikerketaren ondorioetako bat. Problematika horren inguruko analisi 
sakona egin dute Tolosaldea Garatzenek sustatutako proiektuan.
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teko, hondakinen kudeaketan espezializatutako

Luar Ingurumena Ingurumen Aholku-

laritza enpresa kontratatu zuen es-

kualdeko garapen agentziak, eta bi

eragileek elkarlanean egindako lana-

ren emaitza modura, gutxi barru argi-

taratuko den Tolosaldeko Lehen Hez-

kuntzako eskoletako jantokien egoe-

raren analisia, xahututako elikagaien

estimazioa eta alternatiben azterketa

memoria idatzia garatu da.

Onintza Rojas donostiarrak burutu

du ikerketa. Euskal Herriko Unibertsi-

tatean Biokimika eta Biologia Moleku-

larreko ikasketak burutu zituen, eta Ingurugiroaren

Agrobiologian Unibertsitate Masterra du, Nafarroa-

ko Unibertsitate Publikoan. Hain justu, master

amaierako lana osatu du eskualdean egindako iker-

ketatik abiatuz.

Hondakin organikoaren kudeaketa aztertu eta

hondakinak gutxitzeko helburuarekin, protokoloak

landu dira Tolosaldeko Lehen Hezkuntzako hama-

bost ikastetxetako hamahiru jangeletan. «Elika-

gaien xahuketaren problematikaren inguruko analisi

sakona egiten du lan honek, eta etorkizunean es-

kualdeko eskoletako jantokietan elikagaien xahuke-

ta murrizteko eta hobeto kudeatzeko eman daitez-

keen pausoen oinarriak ezartzen ditu», diote ahol-

kularitza enpresatik.

Hori dela eta, azterketa hau Tolosaldea Saretzen

2018-2025 Plan Estrategikoaren ondorioa da. «Eko-

nomia Zirkularraren eredua ezartzea da eskualdeko

estrategia horren zutabeetako bat, eta zentzu ho-

rretan, elikagaien xahuketa murriztea da finkatuta-

ko helburuetako bat», aipatzen du Tolosaldea Gara-

tzen agentziak. Eskualdeko garapen agentziak

abiatutako proiektu hau, beraz, beste urrats bat da

helburu horiek betetzeko bidean.

Ikasleko 73 gramo, otordu bakoitzean

Ikerketa honetan aztertutako eskualdeko hamahiru

eskola-jantokietan, urtean, 369.252 otordu ematen

dira guztira. Hauetatik gehiengoa (%81) tokian ber-

tan prestatzen da, nahiz eta %85ean euren presta-

keta kanpoko enpresa baten esku dagoen (adibi-

dez, Ausolan enpresa da eskualdeko

eskoletako jantokien %81aren ardura-

duna).

Egindako estimazioen arabera, ur-

tean, 27 tona inguru xahutzen dira

jangela horietan. Xahuketa horren er-

dia baino gehiago (16,2 tona) platere-

an gertatzen da; biltegian eta sukal-

de-lermen ondorioz, berriz, 8,4 tona

xahutzen dira; azkenik, erretiluetan

2,3 tona xahutzen dira urtean. Ikastur-

te osoan ematen den otordu kopurua

kontuan izanda, horietako bakoitze-

an, 73 gramo galtzen dira ikasleko. Halaber, ikerke-

tak ondorioztatu duenez, aztertutako jantokien

Eskualdeko ikastetxe bateko jangela. O. ROJAS

Elikagaien xahu-
keta murriztu
eta hobeto 
kudeatzeko
eman daitezkeen
pausoen 
oinarriak ezar-
tzen ditu lanak
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plan hauek helburu pedagogiko bat ere eduki deza-

kete, xahuketan kontzientziatuago egongo den gi-

zarte baterako hazia ereinez».

Alternatibak aurrera eraman nahian

Lege-esparruan ez dago xahututako elikagaien hie-

rarkia baten inguruko orientazio espezifikorik; be-

raz, ez dago hauen kudeaketa hierarkiaren arabera

hobetsitako neurriak lehenetsiz egitera behartzen

duen araurik. Dena den, Garapen Jasangarrirako

2030 agendaren barruko 12.3 helburuak, 2030erako

gutxikako salmentan eta kontsumi-

tzaile mailan, biztanleko gertatzen

den elikagaien xahuketa erdira mu-

rriztu behar dela ezartzen du, eta on-

dorioz, elikagaien xahuketa murrizte-

ko neurriak hartzea nahitaezko egite-

ko bihurtu da Europako estatukide

guztientzat.

Aholkularitza enpresatik aitortzen

dutenez, xahututako elikagaien hie-

%100ak erakutsi du xahututako elikagaien gaiaren

inguruko ardura, eta askok dagoeneko gutxitzeko

neurriak aplikatzen dituzte. «Azpimarratzekoa da

xahututako elikagaien gaiaren inguruan erakutsita-

ko ardura».

Murrizketa hori areagotzeko, prebentziozko zen-

bait neurri ere mahai-gaineratzen ditu azterketak,

gehienak, ikasleek janariarekiko duten harrera ho-

betzera edo jangelako kudeaketan aurreikuspenak

hobetzera bideratuak. «Janaria tokian bertan pres-

tatzea eta horretan diharduen langileriaren espe-

rientzia ere lagungarri dira zentzu ho-

rretan, eta jantoki askotan dagoeneko

aplikatu dituzte neurriak», diote ingu-

rumen aholkularitza enpresatik.

Ikastetxeetako jantokiak interes be-

reziko gune direla diote, batez ere,

«elikagaien xahuketa murrizteko pla-

nak garatzerako orduan. Batetik, asko

dira egunero jantoki hauetan zerbi-

tzatzen diren otorduak, eta bestetik,

Konpostajea
aurkezten da 
aztertutako 
jantoki guztietan
bideragarria 
litzatekeen 
alternatiba gisa

ERDIA BAINO GEHIAGO, 
PLATEREAN

Xahututako elikagaiak. Aztertutako eskualdeko ha-
mahiru ikastetxeetako jangeletan egiten den elikagaien

xahuketaren erdia baino gehiago (16,2 tona) platerean

gertatzen da; biltegian eta sukalde-lermen ondorioz, be-

rriz, 8,4 tona xahutzen dira; azkenik, erretiluetan 2,3 tona

xahutzen dira urtean. Ikasturte osoan ematen den otordu

kopurua kontuan izanda, 73 gramo galtzen dira ikasleko.

PROIEKTUAN PARTE HARTU
DUTEN 15 IKASTETXEAK

Lizartzako Herri Eskola
Anoetako Herri Ikastola
San Andres Eskola
J.A. Muñagorri Herri Eskola
Irurako Ikastola
Pello Errota Ikastetxea
Pedro M. Otaño LH Ikastetxea
Fraisoro Eskola
Uzturpe Ikastola
Alegiako Herri Eskola HLHI
Aralar BHI Institutua
Herrikide Ikastetxea
Laskorain Ikastola
Felix Samaniego HLHI Ikastetxea
Orixe BHI Institutua

369.252

Urteko otordu kopurua. Urtean, 369.252 otordu ematen

dira Tolosaldeko hamahiru eskola horietako jangeletan.

Horietatik gehiengoa (%81) tokian bertan prestatzen da,

nahiz eta %85ean otorduen prestaketa kanpoko enpresa

baten esku dagoen (Ausolan enpresa da eskualdeko jan-

gelen %81aren arduraduna). Halaber, jantoki guztiek era-

kutsi dute xahututako elikagaien gaiaren inguruko ardura. 

ASTEKO GAIA
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rarkiari jarraituz, murrizketa neurriak dira hartu be-

harreko lehenak, eta, gero, kudeaketa-estrategien

barnean, elikagaiak giza-elikadurara bideratzea ho-

besten da, ondorengoak animalien elikadura eta

konpostajea izanik, hurrenez hurren. Hain zuzen, az-

ken hori da aztertutako eskola guztietan bideraga-

rria litzatekeen alternatiba gisa aurkezten dena.

«Prebentzio neurriak aplikatu ondoren, hala ere,

hierarkiak ezarritako lehentasun ordena argia den

arren, praktikan erabakia ez da hain erraza, eta to-

kian tokiko errealitatearen, araudiaren, beharren

nahiz baliabideen arabera aukeratu beharko da ku-

deaketa-estrategia».

Zentzu honetan, ikuspuntu legal eta administrati-

botik xahututako elikagaiak giza-elikadurara eta

animalien elikadurara bideratzeak erronka handia-

go bat suposatzen du gaur egun. «Administrazio

publikoa kudeaketa-estrategia hobetsiei ezartzen

dizkieten traben jakitun da, eta datozen urteetan le-

gedian euren praktika erraztuko duten aldaketak

egingo direla dirudi. Xahuketa murrizteko proposa-

tzen diren alternatibek baldintza guztiak betetzen

dituzte, eta posible da aurrera eramatea».

Ondorioz, aholkularitza enpresak argi utzi nahi du

proposatutako alternatiba horiek egingarriak direla,

eta gainera, sortzen dituzten onurak konpostajeak

sortzen dituenak baino handiagoak direla. «Murriz-

keta eta kudeaketa estrategiak modu egokian apli-

katuz gero, aukerak daude eskualdeko ikastetxeeta-

ko jangeletan xahututako elikagaien kopurua esan-

guratsuki murrizteko, baita kilo bat bera ere ez

ateratzeko».

Etorkizunera begirako erronkak

Tolosaldea Garatzen garapen agentziatik diotenez,

ikerketa hau eskualdeko eskola-jantokietako elika-

gaien xahuketaren problematikari aurre egiteko

emandako lehen pausoa besterik ez da izan, plante-

amendu zabalago baten barruan kokatzen dena.

«Lehen pauso honek, jantokien egoeraren diagnos-

tikoa egitea izan du helburu, xahuketaren kuantifi-

kazioei eta alternatiben azterketa legalari esker, on-
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doren aplikatu ahal izango diren es-

kolen errealitatera egokitutako alter-

natibak sortzeko».

Hala ere, eta COVID-19ak eraginda-

ko krisiaren eraginez, ezinezkoa izan

da kuantifikazioak egitea. «Estima-

zioak baliagarriak izan diren arren,

etorkizunera begira, horiek burutzea

izango da lehen erronka». Azpimarra-

tzen dutenez, ikerketan proposatuta-

ko alternatibak eskola bakoitzaren

errealitatera are gehiago egokitzea

baimenduko dute kuantifikazioek.

Horrez gain, eskualdeko jantokietan gertatutako

xahuketaren datu zehatzak edukitzea ahalbidetuko

dutela diote, aztertutako aldagai ezberdinen arteko

harremana aztertzea baimenduz. «Bereziki interes-

garria litzateke janariaren prestaketa ereduaren eta

xahututako elikagai kopuruaren eta honen jatorria-

ren artean erlaziorik badagoen aztertzea, bai eta

xahutzen den elikagai kopuruan eragina daukaten

beste faktore batzuk identifikatzea

ere».

Osasun krisiak planak aldatu badi-

tu ere, egoerak baimentzen duenean,

bigarren fase bati ekingo zaio. Gau-

zak horrela, neurrien aplikaziorako

proiektu-pilotua martxan jartzea

adostu da horretarako prestutasuna

adierazi duten bi eskoletako jantokie-

tan. «Bigarren zatian, proposatutako

neurrien egokitasuna balioan jarri

ahalko da, gainerako eskoletarako

protokolo errazak sortu eta teorikoki aztertutako

muga legalak praktikan nola islatzen diren ikustea-

rekin batera», azaltzen dute Luar Ingurumenatik.

Amaitzeko, jantokian xahututako elikagaien zen-

baketaren ostean, bigarren kuantifikazio baten bi-

dez balioan jarriko dira hartutako neurriak. Honek,

aldi berean, beste neurri batzuk hartzea ekarriko du,

eta behin eta berriz errepikatuko da prozesua, xahu-

ketaren ia %100a saihestea baita helburua. 

Egoerak baimen-
tzean, bigarren
faseari ekingo
zaio, eta bi esko-
letan martxan 
jarriko da neu-
rriak aplikatzeko
proiektu-pilotua
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Josu Artutxa Dorronsoro

EHUko Biokimika eta Biologia Molekularreko gradu

ikasketez gain, Nafarroako Unibertsitate Publikoan

Ingurugiroaren Agrobiologian Unibertsitate Maste-

rra du Onintza Rojasek (Donostia, 1991). Beti kezka-

tu izan dio hondakinen kudeaketaren gaiak; hori

dela eta, elikagaien xahuketari buruz osatu du Mas-

ter Amaierako Lana.

Zer dela-eta burutu duzu elikagaien xahuketari bu-

ruzko ikerketa eskualdeko eskola-jantokietan?

Unibertsitateko irakasle batek eskuartean proiektu

bat zuela esan zidan. Kuantifikazio bat egin nahi zu-

ten jantokietan, eta alternatibak proposatzea nahi

zuten. Ni donostiarra naiz izatez, baina askotan ibil-

tzen nintzen Donostia-Iruñea bidea egiten, aurrera

«EGUNEAN 160 KILO ELIKAGAI
XAHUTZEN DIRA, HORIETAKO
ASKO, BALDINTZA ONETAN»

ONINTZA ROJAS OLAZABAL
IKERTZAILEA

EAE mailan aitzindaria den ikerketa burutu du Onintza Rojas Olazabal donostiarrak.
Gutxi barru aurkeztuko ditu eskualdeko hamahiru jantokietan egindako ikerketaren
emaitzak, ‘Tolosaldeko Lehen Hezkuntzako eskoletako jantokien egoeraren analisia,

xahututako elikagaien estimazioa eta alternatiben azterketa’  memoria idatziarekin batera.
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eta atzera. Kokapen aldetik egokia zen niretzat, eta

aurretik ere ezagutzen nuen eremua. Tolosak, gai-

nera, aukera handia eskaintzen du horrelako proiek-

tu baterako, urteak direlako zaborren kudeaketan

lan egiten ari direla. Hori dela-eta, baldintza ugari

betetzen ziren, beste leku batzuetan ematen ez zi-

renak.

Zer moduzko esperientzia izan da?

COVID-19aren pandemia eta horrek eragindako

guztia izan da arazo handiena. Une batetik aurrera

zaila izan zen, eskolak itxi zituztelako. Berez prakti-

koagoa izango zen lana, baina azkenean plano teo-

riko batera eraman behar izan dugu. Baina, oro har,

pozik nago, proiektu baten lehen fasea besterik ez

delako, eta orain, ikerketarekin aurrera egiteko au-

kera dugulako.

Guztira, hamabost ikastetxetako ha-

mahiru jantokitan izan zarete.

Bai, baina ez ziren guk aukeratutakoak

izan. Guk gonbita zabaldu genien Le-

hen Hezkuntzako hemazortzi eskole-

tako jantokiei, azterketa guztietan egi-

tea zelako helburua. Eurei proposame-

na bidali ondoren, horietako hamabi

izan ziren parte hartu zutenak. Bestea,

Lanbide Heziketako eskola-jantokia

da. Tolosakoez gain, herri txikietako

eskola-jantokiak ere aztertu dira.

Eta zerk harritu zaitu gehien?

Jantoki handiak dituztenek bertan dute sukaldea;

eskola txiki gehienetan, berriz, kanpotik ekartzen

dute janaria. Asko harritu nau eskola-jantokien es-

kaintzen diren menuen %85a kanpoko enpresa ba-

ten esku dagoela jakiteak. Eskola publikoen kasuan,

adibidez, Ausolan enpresa da horietako jantokien

arduraduna.

Zenbateko eragina du kanpoko enpresa baten

esku-hartzeak gai honetan?

Elikagaiak kanpotik ekartzen dituzten enpresek le-

henetsita izaten dituzte otorduetako anoak. Nabar-

mentzekoa da eskola gehienak geroz eta jan gutxia-

go eskatzen dietela, bataz beste, izango duten jan-

kide kopurua baino bizpahiru anoa gutxiago. Hala

ere, oso zaila da, esaterako, bizpahiru azkenburuko

gutxiago ere iristen zaizkielako. Hori dela eta, inte-

resgarria iruditzen zaigu kuantifikazioak egitea,

bertan sukaldea duten jangelen eta jana kanpotik

ekartzen dutenen artean ezberdintasun handiak

dauden ala ez ikusteko. Egindako beste ikerketa ba-

tzuen arabera, badirudi sukaldea bertan duten jan-

gelek aukera handiagoa eskaintzen dutela, zerbai-

tetan eskas geratuz gero, bertan duzulako. Horrez

gain, kontuan izan behar da sukaldeko langileek ur-

teetan lortutako esperientzia. Oso ondo ezagutzen

dituzte haurrak, eta gutxi gorabehera badakite eli-

kagai bakoitzetik zenbat anoa zerbitzatu behar di-

tuzten.

Urtean, 27 tona elikagai doaz galbidera. Zein ira-

kurketa egiten duzue?

Guk estimazioak egin ditugu. Une honetan, eskola-

jantokietan dituzten baldintzak ez

dira ohikoak, bertako edukiera nor-

malean baino baxuagoa delako. Hori

dela-eta, behin martxan jartzen zire-

nean kuantifikazioak egitea zen gure

asmoa, datu zehatzak eskuartean

eduki ahal izateko. Kontuan izan be-

har da hamahiru jantokietan xahutzen

direla 27 tona, hau da, jantoki gehiago

aztertuz gero, zifrak handiagoak lira-

teke. Eskola-jantokiez gain, zahar-

etxeak edo bestelako zentroak ere az-

tertuz gero, janari kantitate oso handiez ariko gina-

teke hizketan.

Egunean, 160 kilo xahutzen dira jantoki hauetan;

horietatik hamalau kilo, plateretan geratzen direnak

dira. Hain justu, jaki horiek interes berezia dute gu-

retzat. Pentsa, gizaki heldu bakoitzak gutxi gorabe-

hera 250-300 gramo jaten ditu otorduko. Hortaz,

gutxi gorabehera 56 anoa botatzen dira zaborreta-

ra egunero. Modu egoki batean kudeatuz gero, bes-

te pertsona batzuk elikatzeko erabili ahal izango li-

rateke, oraindik ere baldintza onetan daudelako. 

Ondorioz, larritasun bat dugu, hondakinen kudea-

ketarekin ingurumen arazo handi bat izateaz gain,

zaborretara joaten diren elikagaiak ekoizteko bitar-

teko ugari xahutzen ari gara. Azken finean, ez gara

ohartzen gugandik oso gertu, jateko iristen ez zaion

«Egunean 56
anoa botatzen
dira zaborretara;
beste pertsona
batzuk elika-
tzeko erabili
ahalko lirateke»
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jendea bizi dela. Etikoki eta moralki

ere, arazo handia dakar honek guz-

tiak.

Hala ere, ikastetxe guztiek erakutsi

dute xahututako elikagaien inguruko

ardura, ezta?

Oso berri pozgarria da hori. Bereizita

jasotzen dituzte hondakinak, eta hori

ez da ikastetxe guztietako jantokietan

ikusten. Ikasle askok, gainera, zabo-

rretara joaten diren elikagaiekin zer

egin daitekeen aztertu dute. Oro har, ia denek zuten

gogoa alternatibak bilatu eta gaia behar bezala lan-

tzeko.

Eta zer egin beharko lukete orain?

Bereziki garrantzia handia dute sukaldeak jantokian

bertan dituzten ikastetxeek, langileria finkoa dutela-

ko, eta horiek ere izugarri lagundu dezaketelako.

Hornikuntzari dagokionez, frekuentzia jaitsi behar-

ko litzake, eta inguruko hornitzaileekin lan egin. Az-

kenik, ikasleekin sentsibilizazio-kanpainak egin be-

har dira, kontzientzia gehiago pizte-

ko.

Zuek zenbait alternatiba ere propo-

satzen dituzue ikerketan, ezta?

Legezko azterketa bat egin dugu,

xahututako elikagaiak modu ezberdi-

netan aprobetxatu ahal izateko, betie-

re, prebentzio-neurriak lehenetsiz.

Izan ere, ahal den neurrian, soberan

elikagairik geratu ez dadin saiatu be-

har gara. Konpostajearen aukera bi-

deragarria izan daiteke ikastetxe askorentzat; ho-

rrek eskoletatik xahututako kilo bakar bat bera ere

ez ateratzeko aukera emango luke. Bestetik, xahu-

tutako janariaren zati handi bat giza-elikadurarako

edo animalienerako ere erabili daiteke. Noainen,

adibidez, oilategi-konpostagailu bat dute. Oso au-

kera interesgarria iruditzen zait. Hala ere, deigarria

iruditu zait aukera horietarako dagoen muga- eta

traba-legal kopurua, oso handia baita. Hortaz, zaila

da, baina ez ezinezkoa.

«Ikasle askok,
xahutzen diren
elikagaiekin zer
egin daitekeen
aztertu dute, 
alternatibak 
bilatuz»
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Aurreak nola erakusten dun
nola dantzatu atzea
ez dut espero yanki jendea
bat-batean aldatzea
nor aterako ote den
Donald Trump, Joe Biden
amerikarren trantzea
makurra eta makurragoan
artean aukeratzea.

Makurra eta makurragoa
Doinua Iparragirre abila dela

BEÑAT SALBARREDI
HARITUZ-EKO KIDEA
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Urriko azken eguzkiak
izaki guztiak etxekotzen ditin,
dena biltzen din bere urrezko orgara.
Gaur dun gaurik ilunena,
gaur din odolak biziberritzeko lehia.
Izpi bat gelditzen dun ortzia birrintzeko,
eta ez gaitin oraindik itsutu
orbel-haizearen pozoi gorrikarak.
Bizitzeko zatorren negua hilzorian,
itsu eta ero, liburuz betea,
eta zahardade amultsu bat zakarren hatzetan,
arrats mamuak josteko,
urritzetatik bertatik hasita putzuetaraino,
dena eskainiz, eta elurraren isiltasuna.
Urriak ez din negua maite.
Itzuri egiten zion zainetatik,
lurra jotzen din oraindik ezkurrez,
ez din izan nahi gizaki guztien hileta.
Gure etxea gurutzean zagon,
harri zuri amilduen erostan,
eta nora begiratzen dugun,
non ipintzen dugun esnea hozten,
urria dun edo negu,
denboraren barneko denbora,
txori erraldoi zatiezin baten habia;
norantz jasotzen ditugun sorbaldak
euriaren ahanztura edo
teilatura aberriratu zitzaigunan basakatua.

OLERKIA

19

Urriko azken eguzkiak 

KARLOS LINAZASORO
POETA
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A upa, aspaldiko! Dena ondo? Espero

baietz, etxekoak betiko moduan izatea

eta hori guztia. Gu ere ez gaude gaizki.

Eguraldi aldrebes honegatik ez balitz…

Beno ba, segi ondo eta eman eskuminak denei. Ah

portzierto; gogoratu, mesedez, garaitsu honetan beti

egin izan ohi dugun bezala, babarrun jate bat egin behar dugula. Eta, beti be-

zala, eztabaidatu behar dugula babarrunak ondoen lapikoan plo-plo edo pre-

sio-eltzean kozinatzen diren. Mondejua bai edo ez, azak nazka ematen dizula

eta sobremesa amaiezinak dakartzan beste kontu denak. Gogoratu, bide ba-

tez, berriz ere ikasle guztiak etxean gotortuta daudenean, geure buruari go-

gorarazi behar diogula nola bizi garen orain hobeto, langile izanda, azterke-

tadun ikasle ginenean baino. Eta, horri esker, patrikan sos batzuk ere baditu-

gunez, gogoratu abenduko zubian berriz ere kanpora joango garen edota

Durangoko Azokara egun-pasak egingo ditugun erabaki beharra daukagula.

Eta ez ahaztu kuadrillako bi ezkondu ere egingo zaizkigula, eta uatxap talde-

ak sortu behar ditugula haien ezkondu aurreko agurreko bazkari-afariak an-

tolatzeko. Gogoratu, astebururo erabaki behar dugula aurretiaz ondo antola-

tutako gaupasa egingo dugun, bi pote hartzera atera eta nahigabe liatuko

garen edota igande goiza zerbaitetarako aprobetxatuko dugun. Gogoratu,

urruti egon arren, hasi beharra daukagula pentsatzen gabonetako lagunarte-

ko futbol partida jokatu behar dugun edo, lesioak eta ekiditeko, Uzturrera

igoko garen. Eta ondorengo bazkarirako lekua non eta zenbat lagunentzat

hartuko dugun. Eta, are urrutiago badaude ere, behingoz garaiz ibili, eta inau-

terietan bazkari-afarietarako tokia hartuko bagenu ere kalterik ez. Urtarrileko

Bilboko manifestaziora joateko hitz egingo dugu aurrerago, baina gogoratu

hortaz ere».

Katastrofista asko nabaritzen dut inguruan. Dena betiko aldatu dela eta

inoiz ez dela ezer berdina izango eta halako sententzia apokaliptikoak entzun

eta entzun ari naiz. Benetan diotsut neure buruari promesa egina niola, es-

kuartean daukazun edota online irakurtzen ari zaren aldizkari honetan ez nio-

la gehiago pandemiari inolako erreferentziarik egingo, nahikoa dugula. Eta

hara, ez didazu beste erremediorik utzi. Iritzi bat da, ez besterik, ez naiz ni

ezertan aditu, baina ezin dut seguruago egon, aukerarik txikiena daukagune-

an, bueltatuko garela gure betiko kontu eta igogailuko elkarrizketetara. Ikusi-

ko duzu. Gogoraraziko dizut.

Bueltatuko gara 

Katastrofista
asko nabaritzen
dut inguruan.
Dena betiko 
aldatu dela eta
inoiz ez dela
ezer berdina
izango eta 
halako 
sententzia
apokaliptikoak
entzun eta 
entzun ari naiz.

JULEN TELLERIA 
HIZTUNA
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A ski ongi ezagutzen nauenak badaki he-

riotza jakin-min handiz –beharbada, pa-

sioz- behatzen dudan gertakaria dela.

Ez da kasualitatea, beraz, gaur, azaroa-

ren lehena den honetan, heriotzaz eta, hala, bizitzaren

balioaren inguruan pentsaldian jarri eta lerrok erditu

izana. 

Geroz eta gehiago hitz egiten da birusagatiko he-

riotza bakartiez eta katramilatutako doluez. Helduleku posiblea litzake, haritik

tira, eta hausnar egiteko; baina, barkatuko didazue, guztiz asebetea nauka 

COVID-19ak.  

Gogora etorri ohi zait –maiz, loa trabatzeraino- arrantzale ontzi xumeetan, bi-

zitza gozo baten bila abiatu eta Atlantikoko ur gazitan hondoratzen diren ho-

rien heriotza eta, finean, haien bizitzaren balioa. Eta nola, gai honen inguruko

berriren bat jasotzean, sorbaldak uzkurtu, erruki aurpegi iragazgaitza jarri eta

ausa geografikoari ardura guztia esleituz, gure presazko mundu honi heltzen

diogun, enegarrenez. Sinistuz, kresalezko hilkutxetan harrapatutako gorpuen

zorigaitza arazo indibidual baten ondorio dela. 

Soberanoak bizitza baimendu edo hilarazi egiten zuen; egungo politika mar-

koan, ordea, bizitza optimizatu (realfood eta crossfit-a) eta hiltzen uzten da

(egur oholetan datozen banakoak, kasu). Hori omen, Michael Foucault-en hi-

tzetan, biopolitikaren muina. Bizitzaren gaineko boterea izateak, nahitaez, erail-

tzeko gaitasuna aurreikusi eta izan behar du bere gain: biopolitikak bere baitan

hartzen duelako nekropolitika, heriotzaren eta heriotzarekin egiten den politi-

ka. 

Botere neoliberala, bere aldetik, baztertuen ezabatzea helburu duen nekro-

politika aplikatzen ari da; kapitalak bere bidean zehar topatzen dituen oztopo-

ak desagerrarazten dituelako: errentagarriak ez direnak, ekoizpen katean esku

hartuko ez dutenak, ekoizle-kontsumitzaile bikoa osatuko ez dutenak, alegia.

Egunak pasa ahala, biktima errugabeen zerrenda luzatzen doa, logika kapitala-

ren estrategia nihilizatzailearen baitako hautespen naturalean.

Konfesatze aldera, erabat izutzen nau sarraski honen aurrean, hots, bizitzen

balio ezaren edo deuseztatzeen aurrean, aurkezten dugun normaltasunak: sor-

baldak uzkurtu dituzu, erruki iragazgaitz aurpegia jarri. Gaur azaroak bat da,

eta lore sortarik ez urpeko hilobietan. Ez… ez da kasualitatea. 

ARANTZAZU 
LIZARTZA 
SAIZAR 

HERRITARRA

Kresalezko
hilkutxak 

[...] Sinistuz,
kresalezko 
hilkutxetan 
harrapatutako
gorpuen 
zorigaitza 
arazo indibidual
baten 
ondorio dela 
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Fondoa. Astelehenetik ostiralera,
18:30-20:30 artean ikusgai eta la-
runbatetan, 11:30-14:00 artean.
Gurea erakusketa gelan.

AMEZKETA
EUSKARALDIA

18:30. Euskaraldiako ahobizi eta
belarriprest txapak jasotzeko au-
kera. Kultur etxeko sarreran.
19:00. Txor txor bakarrizketa
umoretsua. Izena emateko deitu
943 65 31 89 telefono zenbakira.
Kultur etxean.

IKAZTEGIETA
EUSKARALDIA

19:00. Euskaraldiako ahobizi eta
belarriprest txapak jasotzeko au-
kera. Plazan.

TOLOSA
IKUSKIZUNA

19:00. Adriana Bilbaoren ECLAT
ikuskizuna. Silueta, modako disei-
nua, koiuntura historiko ezberdi-
nak, emakumea, genero
ikuspegia, musika, dantza, dira
lan honetako protagonistak. Lei-
dorren.
SORGINAK! ERAKUSKETA

Urtarrilaren 7a bitarte Aranburu
jauregian ikusgai dago Sorginak!
erakusketa. EmPoderArte elkar-
teak eta Tolosako Berdintasun
sailak antolatuta.

TOLOSALDEA
IKASTAROA

09:00-11:00. Lehiberri Manage-
ment School. Tolosaldea Gara-
tzen-Lehiberrik Tolosaldeko
enpresei eskaintzen dien doako
kudeaketa eskola da. Formakun-
tza eskaintza honekin enpresei
arlo ezberdinetan ezagutza jaso-
tzeko aukera eman nahi zaie.
Zortzigarren formazio honetan
enpresaren bezeroenganako
arreta hobetzeko tresna ezberdi-
nak landuko dira. Helburua beze-
roekiko harremana hobetzeko

tresna ezberdinen inguruko ga-
koak transmititzea izango da. Hiz-
laria HPA Marketing &
Innovation-eko Javier Garcia
izango da. Online. Beharrezkoa da
lehiberri@tolosaldea.eus edo 
943 65 45 01 bidez izena ematea.

ZIZURKIL
TOPAKETA

10:30. Guretzako emakume atze-
rritarren topaketa, Atxulondon.
LIBURUAREN ASTEA

Aliziaren burutazio miresgarriak
aretoa. Galtzagorrik Aliziaren he-
rrialdea sortuko du Atxulondoko
areto nagusian eta ikastetxeekin
batera ipuin kontaketak antola-
tuko dira astean zehar.

LARUNBATA
AZAROAK 14

ANOETA
EUSKARALDIA

Euskaraldiako txapen banaketa
egingo da.
17:30. Mihise eta Ameba taldeen
kontzertua. Ikasleak eta langabe-
tuak 2 euro eta langileak 4 euro.
Gonbidapenak eskatzeko anoeta-
kogazteasanblada@gmail.com -ra
idatzi. Anoetako plazan.

LARRAUL
TAILERRA

10:00-13:00. Mindfulness hastapen
tailerra. 16 urtetik gorakoentzat. 25
euro. Ainara Urdapilleta psikologo
kolegiatuarekin. Antton Amonarriz
kultur etxean. 

TOLOSA
EUSKAL NARRATZAILEEN 

TOPAKETA

10:00. Beste pertzepzioak hitzal-
dia, Iñaki Carretero, Mikel Sagar-
zazu eta Peio Mindegiaren eskutik,
Amarozko auzo-etxean.

OSTIRALA
AZAROAK 13

ADUNA
KULTUR ASTEA

19:00. Elizan, 16 urtetik gorako-
entzako antzerki lana izango da
ikusgai. Birritan bortxatua lana
eskainiko dute bertan eta bortxa-
keta bat pairatu duen emakume
bat da protagonista.

ALKIZA
MAGIA IKUSKIZUNA

17:00. Aroa eta mirariak ikuski-
zuna, Asier Kidam-ekin. Elizan.

ALTZO
ERAKUSKETA

Tolosaldeko mugikortasun-ere-
duaren inguruan hausnartzeko
erakusketa jarriko da. Nola ber-
matu mugikortasun-eredu iraun-
kor bat landa-eremuan? Zeintzuk
dira premiak? Bada, horrelako
galderei tiraka, herritarrengan
hausnarketa eragiteko espazio
bat sortu du Tolosaldea Garatze-
nek. Targazki taldearen laguntza-
rekin antolatutako argazki
lehiaketako saridunen lanak ikus-
teko ere aukera izango da era-
kusketa horretan. Hain zuzen,
mugikortasunaz hausnar egin eta
nahi zuten eran irudika zezaten
eskatu zitzaien parte hartzaileei.

AMASA-VILLABONA
ERAKUSKETA

Exodo, hondakinak aterpe. Iragan
urrian, Turkiak bere azken eraso-
aldia burutu zuen Siriako kurduen
kontra. Denboran zehar garatzen
ari den garbiketa etniko baten
beste kapitulu bat. Karlos Zuru-
tuza eta Andoni Lubakiren
proiektu honen bidez, komunika-
bideek gai horri buruz duten isil-
tasun gero eta handiagoa
saihestu nahi da. Antolatzailea:
Gizarte zerbitzuak eta Euskal
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12:30. Carles Garcia Domingo, Lo-
groñon bizi den narratzaile valen-
tziarraren saioa. Amarozko
auzo-etxean.
Jarraian. Urrezko Kalabaza sariak
2020, Amarozko auzo-etxean.
Bertsolariak: Amaia Agirre eta Bi-
xente Gorostidi. 
AZOKA LAGUNA. IKASTAROA

10:00. Nola Prestatu Tolosako Ba-
barrunak? ikastaroa, Sonia Tapia
eta Xabier Goikoetxearen eskutik.
Babarrunak tolosar erara presta-
tzen irakasteaz gain, sakramen-
tuak nola egin ere azalduko da:
aza, odolkia, mondejua eta saihes-
kia. Azoka Lagunak-eko kideei zu-
zendurik. Klubeko kideek baino ez
dute parte hartzeko aukera
izango. Beraz, ikastaroan parte
hartu nahi izanez gero, www.tolo-
sakoazoka.eus webgunean izena
ematea beharrezkoa da.

JABETZE ESKOLA

16:30. Urrutiko amatasunari bu-
ruzko hitzaldia, Norma Vazquezen
eskutik. Gazteleraz. Doakoa bada
ere, aurrez eman behar da izena
(emakume etorkinek dute lehen-
tasuna). Kultur etxean.

IGANDEA
AZAROAK 15

ORENDAIN
EUSKARALDIA

12:00-14:00. Euskaraldiako aho-
bizi eta belarriprest txapak jaso-

tzeko aukera. Karrapean.

ASTELEHENA
AZAROAK 16

ABALTZISKETA
EUSKARALDIA

15:45-17:00. Euskaraldiako aho-
bizi eta belarriprest txapak jaso-
tzeko aukera. Eskola parean.

ANOETA
KONTZERTUA

19:00. Xexili eguneko kontzertua,
Mikelasagasti auditorioan.

IRURA
BILERA

17:00. Hiru udal eraikinen erabi-
lera eta egokitzapena zehazteko
partaidetza prozesua. Gogoeta
saioa. Erabilera eta egokitzapen
proposamenak landu eta lehene-
tsiko dira gaurko saioan. Parte
hartzeko izena eman behar da:
www.irura.eus edo 943 69 26 74
telefono zenbakira deituta. Zain-
tza zerbitzua egongo da.

TOLOSA
ELKARRETARATZEA

10:30. Eskualdeko pentsionisten
elkarretaratzea pentsio duinak es-
katzeko, udaletxearen aurrean.
ODOL EMATEA

18:00. Gipuzkoako Odol Emaileen
eskutik, hileroko odol ateratzea.
Kultur etxean.

ZINEMA

STARDOG ETA TURBOCAT

Larunbata (17:00) eta 
igandea (17:00).    

Gurea, Amasa-Villabona. 

ANE 

Larunbata, igandea eta 
astelehena (19:30).  

Gurea, Amasa-Villabona. 

ERLAUNTZA 

Larunbata, igandea eta 
astelehena (19:00). 

Leidor, Tolosa.

EL ARCO MAGICO

Igandea (16:00).
Leidor, Tolosa.

OHARRA. Aldizkaria inprentara
bidaltzerako indarrean zegoen
eskualdeko agenda da hona-
koa. Jakina denez COVID-19ak
unean uneko aldaketak sortu
ditzake.



24

Habi taldeak azaroaren bukaeran 
argitaratuko du ‘Koloreak’ izeneko disko
berria, eta honekin batera ‘pre-order’-a
egiteko webgunea ere sortu du.

Leyre Carrasco

J on Ander Artolak (Amasa-Villabona,

1993) eta Yeray Gasconek (Amasa-Villa-

bona, 1993) osatutako Habi taldeak, Ko-

loreak izena duen bere bigarren diskoa

argitaratuko du azaroaren bukaeran.

Talde billabonatarra sorpresaz beterik dator biga-

rren lan honetan, eta horietako batzuk jada ezagu-

tzeko aukera izan ditugu. Gauzak honela, kolorez be-

terik dagoen zortzi abestiez osatutako lan berriaren

inguruko xehetasun guztiak kontatu dizkiete ATARIA-ri.

Nondik sortu zitzaizuen proiektu berri batekin mar-

txan jartzeko ideia?

Yeray Gascon: Guk aurretik abesti guztiak sortuak ge-

nituen, eta udara aldera horiek grabatzea eta irailean

horiek argitaratzea genuen buruan. Baina, konfina-

mendua etorri eta ezin izan genuen lokalean entsea-

tzeko elkartu. Kantak sortuta zeuden, baina ezin izan

genituen entseatu. Beraz, grabatzea erabaki genuen. 

Jon Ander Artola: Proiektua alde batera uzten joanez

gero, ez genekien zer gertatuko zen; kontzertuak

egiteko aukera izango genukeen edo ez. Beraz, Elkar

argitaletxearekin hitz egiteko aukera suertatu zitzai-

gun. Lokalean ezin genuenez entseatu, Elkarrekin

akordio batera iritsi ginen eta bi edo hiru egunetara-

ko beraien estudioa utzi ziguten entseatzeko eta

abestiei buelta batzuk emateko. Victor Sanchez,

gure teknikaria eta ekoizlearekin batera juntatu gi-

nen hirurok eta bi egun oso egon ginen abestiei buel-

ta batzuk ematen eta aldaketa batzuk egiten. Azke-

nean, oso aukera ona izan zen diskoa une horretan

grabatzeko. 

Y. G.: Agian, azken forma edo azken izaera hori bai

hartu zuela konfinamendu garaian. Hau da, konfina-

menduak bultzada bat eman zion proiektu berriari.

Baina, seguru, aurretik ere egingo genuela, hau da,

era batera edo bestera bigarren disko bat ere atera-

ko genuke.

Lehen diskoaren antzera, zuek ekoitzi duzue lan

berria?

JA. A.: Bai, Yerayk letra eta forma, hau da, gitarrarekin

egindako melodia etxetik eginda ekartzen du, eta

ondoren lokalean batzen gara biok eta bateria sar-

ELKARRIZKETA

«EMAITZA OSO
ONA LORTU DUGU»
JON ANDER ARTOLA ETA YERAY GASCON
MUSIKARIAK 

a024-028_ataria_Maquetación 1  2020/11/10  18:43  Página 1



25

tzen dugu. Azken finean, aurreko diskoarekin sortu-

tako formula berdina erabili dugu. Egia da, oraingo

honetan kantak sortzeko garaian kritikoagoak izan

garela, lortu nahi genuen soinua

eta estiloa zein izango zen eraba-

kita genuelako. Beraz, alde horre-

tatik hauek sortzea gehiago kos-

tatu zaigu. Izan ere, aurreko dis-

koan abestiak nahigabe sortu

ziren, baina honetan buelta

gehiago eman dizkiegu eta emai-

tza askoz borobilagoa izatea lor-

tu dugu.

Beraz, oraingo lanak mimo edo

ukitu gehiago jaso dituela esan

genezake?

Y. G.: Bai, aurreko diskoaren motxila genuenez, for-

mula edo formatu hori jarraitzen saiatu gara. Izan

ere, lan horretan gure estiloa zein zen markatuta utzi

genuen eta horrekin pozik gaudenez, orain ezin ge-

nuen zerbait desberdina edo berria egin. Beraz, esti-

lo horrekin mantenduz, hori hobetzen saiatu gara.

Victor Sanchez aipatu duzue. Zein garrantzia du

disko berri honetan?

JA. A.: Proiektu honetan ere Victor Sanchez, Elkarre-
ko soinu teknikaria sartu da, eta disko honetan izuga-

rrizko pisua du. Bera izan zen disko berri honetako

abesti gehienak produzitu dituen pertsona, eta ho-

rregatik oso garrantzitsua da Victorren partaidetza

disko honetan.

Y. G.: Diskoaren soinua zehaztu du. Guk gure berezko
soinua eduki arren, bera izan da azkeneko forma

eman diona eta hori oso garrantzitsua izan da gure-

tzat. Izan ere, gaur egun Habi entzuten da Victorrek

azken ukitu hori eman diolako. Gainera, Victor gure

laguna ere bada, eta edozein tokira laguntzen gaitu.

Oso harreman polita eta berezia sortu dugu elkarre-

kin, eta Habiko hirugarrena dela esan genezake.

Diskoaren soinuari izugarrizko garrantzia ematen

diozue.

J.A. A.: Disko honetan entzun daitekeen soinuarekin
askoz gusturago gaude. Egia da prozesua desberdi-

na izan dela, mimo gehiagoko grabazio bat izan da.

Beste modu batera egin dugu, eta gainera, Victorrek

esan zigun nola egin. Izan ere, berak oso ongi ezagu-

tzen gaitu, badaki zer nahi dugun

eta zer ez eta berak definitu du

gure soinua. Hori oso garrantzi-

tsua izan da guretzat, eta emai-

tza izugarria izan da.

Y. G.: Emaitza oso ona lortu dugu.

Gainera, diskoak lehen grabatzen

ziren moduan grabatu dugu, hau

da, zinten bidez eta horiek digita-

lera pasatuz. Gitarraren bidez,

erreanplifikazioa egin dugu eta

ondoren soinua bilatu dugu. Ho-

rrekin soinu zikinak lortu ditugu

«Oraingo honetan
kantak sortzeko 
garaian kritikoagoak
izan gara, lortu nahi
genuen soinua eta
estiloa zein izango
zen erabakita 
genuelako»
JON ANDER ARTOLA

H
abi taldeko Jon A

nder A
rtola eta Yeray G

ascon. L. CA
RRA

SCO

ELKARRIZKETA
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eta bere horretan utzi ditugu, ez ditugu kendu. Ho-

rrekin argi uzten dugu artisau baten lana dela, eskuz

egindako lan bat dela. Oso pozik gaude.

J.A. A.: Gainera, lehen diskoan nik nire bateria eraman

nuen eta horrekin grabatu genituen abesti guztiak.

Oraingo honetan berriz, bateriarako material gehia-

go lortu dugu eta abesti bakoitzarentzat tresna des-

berdinak erabili eta ondo prestatu ditugu.

Disko berriaren parte izango den ‘Harri’ izeneko

abestia aurretik entzuteko aukera izan dugu. Zer-

gatik aukeratu duzue abesti hau?

Y. G.: Aurreko lanarekin gertatu zen, dena grabatu os-
tean, hauek entzun eta hortik erabaki genuela zein

izango zen diskoaren aurrerapen kantua. Saiatu gi-

nen abesti gehigarriena, desberdine-

na edo erritmo gehiena zuena auke-

ratzen. Hau da, jendearen arreta dei-

tuko zuena, eta hori aurkeztu behar

genuenean gu ere horrekin erosoen

sentituko ginena aukeratzen saiatu

ginen. Oraingo honetan ordea, diskoa

grabatu baino lehen, bagenekien

abesti hau izango zela lan berri honen

singlea. Bateriak erritmo biziak eta

izugarrizko presentzia du bertan, ahotsaren melodia

oso itsaskorra da eta momentu batzuetan gitarra

bakarrik entzun daiteke. Nik uste, bion instrumen-

tuak argi uztartzen direla eta ahotsa ere oso deigarria

dela. Kantu honek benetan aurkezten gaitu.

Aurretik diskoaren azala ezagutzeko aukera izan

dugu, baita biniloa ere. Biniloek modan jarraitzen

al dute?

JA. A.: Lehen diskoa pixka bat inertziaz atera zen.
Hala ere, disko bat ateratzea ez da egunero egiten

duzun gauza bat. Bigarren honetan, Harri aurrerapen

kantua atera genuen uztailean, eta hortik hilabete

batera Elkar argitaletxekoak etorri ziren guregana

eta beraiekin kolaborazio bat egitea eskaini ziguten.

Nolabaiteko koedizio bat sinatu genuen Elkarrekin,

eta horren ostean, lan berria biniloan ateratzea plan-

teatu ziguten. Hala ere, guk aurretik bagenuen bini-

loan ateratzeko ideia. Gaur egun diskoak oso gutxi

saltzen dira, baita biniloak ere. Baina, jende asko

dago bildumagile moduan biniloei garrantzia edo

balore bat ematen diena. Polita dela iruditzen zaigu.

Y. G.: Pertsonalki bi gauza daudela uste dut. Alde ba-
tetik, gure ametsa disko bat egitea zen eta hori lehe-

nengoarekin lortu genuenez, bigarrengo honetan

aurrerapauso bat eman eta binilo bat ateratzea pen-

tsatu genuen. Lehen diskoarekin egia da biok sen-

tsazio bera izan dugula. Alegia, jendeak geroz eta

gutxiago entzuten ditu diskoak, egun plataforma

guztietan entzun ditzakezulako abestiak. Familiak

eta lagunek erosiko dizute, baina taldeari laguntza

moduko bat emateagatik soilik, eta ez genuen hori

nahi. Uste dut gaur egun biniloak erosten dituenak

horiek bilduman jaso eta entzuten

dituelako da. Beste kutsu bat

ematen dio diskoari.

Biniloa espeziala da.

JA. A.: Ni duela gutxi hasi naiz bini-
loak entzuten, eta egia da espe-

rientzia erabat desberdina dela.

Disko txikia da, biniloa berriz han-

dia. Azala erabat desberdina da,

portada handi-handia duelako.

«Oraingoan, 
diskoa grabatu
baino lehen, 
bagenekien ‘Harri’
abestia izango
zela ‘single’a»
YERAY GASCON
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Ireki eta barruan letrak dituzu, baita kantuen izenak

ere. Biniloa atera eta garbitu egin behar duzu, disko-

jogailuan ipini eta abestia aukeratu. Biniloa jartzen

duzunean, entzuteko da. Hori da guk nahi duguna,

gure diskoa entzuteko baita.

Proiektu berriari ‘Koloreak’ izena jarri diozue eta

horiek diskoaren barruan aurkituko ditugula esan

duzue. Nolako kantuekin egingo dugu topo?

Y. G.: Aurretik egin duguna mantendu dugu. Erritmoa

eta distortsioa asko sartu, hau da, kantu gogorrak

sartu ditugu, baita lasaiak ere. Gorabehera hori ore-

katu egin dugu. Gogorrak diren kantuak gogorrago-

ak dira orain, eta lasaiak diren kantuak lasaiagoak

izango dira. Nire ustez, bateriaren diskoa da, ia-ia.

Izan ere, bateria erritmo oso bereziak daude. Hala

ere, ahotsaren aldetik oso melodikoa ere izango da.

Letra gogorrak ditu. Diskoa grabatu genuenean bes-

te izen bat izan behar zuen. Aurreko lanari Loratu

izena jarri genion, lan horren parte zen Loratu izene-

ko abestia oso lasaia eta goibela zelako, eta biga-

rrengo honetan ere disko honen parte den kantu la-

sai baten izena jarri nahi genion. Baina, entsegu egun

batean, atsedena hartu eta Victorrek esaldi bat esan

zuen diskoaren izenaren inguruan genuen ideia era-

bat aldatu zigula: «Este disco tiene muchos colores».

Gainera, disko honetan ere badago abesti bat Kolo-

reak izena duela. Beraz, biak begiratu eta momentu

horretan diskoari izen hori jartzea erabaki genuen.

Kanpoko pertsona batek gure kantuak entzun eta

bere iritzia emanda sortu genuen izena.

Eta estiloaren aldetik? Zerbait desberdinarekin

egingo dugu topo?

JA. A.: Estiloak Habi izaten jarraitzen du. Hala ere,
oraingo hau gogorragoa izango da zentzu askotan.

Alegia, indarra eta distortsioren aldetik, baina baita

letren eta sentimenduen aldetik ere.

Zeintzuk dira bertan jorratzen dituzuen gaiak?

Y. G.: Mina, desamodioa, heriotza... Barneko ikuspe-

gia eta autokritika asko dago ere. Ez dago gai nagusi

bat, kantu bakoitza istorio bat da. Metafora asko sar-

tzen saiatu gara. Adibidez, Harri abestiak ez du ezer

zehatzik esaten, baina aldi berean, esanahi asko ditu.
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Harri hori edo hor dagoen arazo hori behar duzula

aurrera egiteko, hau da, zerbait txarra eduki behar

duzula zure bizitzan beti aurrera egiteko. Bide horre-

tatik doaz kantu guztiak. Egia da baten bat badela

esplizituagoa, hau da, hitz zehatz edo egoeraren

deskribapen zehatzagoa egiten du, baina gehienak

metaforak edo esanahi hori ezkutuan dute.

JA. A.: Errealitatea islatzen duten abesti batzuk dira

eta mezua hortik doa. Kasu honetan, Yeray igaro den

egoera batzuen emaitza da, baina nire egoera ere

izan daiteke, baita zurea ere edo pertsona askorena.

Ez da esplizitua, Yerayk hori abestu eta zuk zure te-

rrenora eraman dezakezu, hau da, bakoitzak esanahi

desberdina ematen diogu eta berdin balio du.

Kolaborazioren bat entzuteko aukera izango dugu?

Y. G.: Hasiera batean kolaborazioren bat egiteko as-

moa genuen, baina egoera honek ez digu utzi. Hala

ere, aurrerago kolaborazioak egiteko aukera ez dugu

baztertzen. Sorpresa asko ditugu.

Aurreko diskoaren antzera, honek ere zortzi kantu

biltzen ditu. Kasualitatea edo zortzi zenbakiak zer-

bait berezia esan nahi du zuentzat?

JA. A.: Erabat kasualitatea. Diskoa grabatzera joan

ginenean, zortzi kantu soilik geneuzkan. Hasiera ba-

tean beste ideia batzuk genituen. Agian, lehenengo

hiru edo lau abesti grabatu eta horiek epe motzera

single moduan ateratzen joan. Baina, guk normalean

bildumak kontsumitzen ditugu, hau da, ez dugu

abesti bat entzuten eta abesti horren taldea defini-

tzen. Guri talde horren disko guztia entzutea gusta-

tzen zaigu talde hori gure gustukoa den edo ez jaki-

teko. Abesti bat atera, eta horrekin soilik taldea defi-

nitzen jakitea hotza dela uste dut.

Y. G.: Zuk ondo esan duzun moduan, aurreko diskoa

ere zortzi kantu ziren. Horrek ere pixka bat marka-

tzen zaitu. Agian abesti asko edo gutxi izango dira

bilduma batean bildu eta horiek fisikoki aurkezteko

garaian. Ez da izan ezer pentsatua.

Udaran Villabonan eskaini zenuten kontzertuan

disko berriko hainbat abesti entzuteko aukera izan

zen. Zer moduzko kritikak jaso zenituzten? 

JA. A.: Oso ona. Hilabete dezente egon ginen jo gabe

eta gogo handia genuen. Jendea oso pozik zegoen,

eta abestiak asko gustatu zitzaizkien. Egia da lehe-

nengo entzunaldian abestiak entzun eta gero ahaztu

egiten zaizkizula, ez zara gogoratzen. Baina, oso po-

zik geratu ginen.

Oraingo honetan, webgune bat ere ireki duzue ‘on-

line’ dendarekin. Zein da zuen asmoa?

JA. A.: COVID-19aren kontu honekin, ez dakigu he-

mendik aurrera zer gertatuko den eta nola joango

den gure etorkizuna; ez dakigu kontzertuak emate-

ko aukera izango dugun, adibidez. Honekin, gure pu-

blikoarengana iristeko erreminta bat dela uste dugu.

Azken finean, gure proiektua aurrera ateratzeko sos-

tengua behar dugu, eta gure musika zabaldu nahi

dugu. Hori dela eta, webgunearen bidez hori gauza-

tzeko aukera dugu. Gainera, salmentak baldin ba-

daude proiektua pixkanaka forma hartzen joango da

eta gauza berrietan inbertitzeko aukera ematen

digu. Horrez gain, pre-order bat egitea erabaki dugu,

horrek ere joko moduko bat sortu dezakeelako.

Y. G.: Ez dakigu berriro joko dugun. Jendeak internet

bidez gure musika entzun, erosi eta edukia kontsu-

mitu dezakeen leku bat izatea kriston aukera da. Gai-

nera, ez dugu kanpotik egingo, hau da, guk ekoiztu

eta eramango dugu.

JA. A.: Autoekoiztuta egongo da. Izan ere, biok disei-

natzaileak gara eta hori ere garrantzitsua dela uste

dugu, guk erabakitzen dugulako gure edukiarekin

zer egin nahi dugun.

Disko berria azaroaren bukaeran aterako dela esan

duzue. Beraz, disko berria izanik, bira berria. Noiz

entzun ahal izango dugu diskoa zuzenean?

JA. A.: Durangoko Azokan joko dugu, abenduaren

5ean. Hala ere, aukera asko ditugu baina ez dago

ezer zehaztuta.
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA
Giro eguzkitsu eta ederra. Goi-ho-
deixkaren bat edo beste agertuko
den arren, zerua ia erabat urdin
agertuko da egun osoz eta giro
ederraz gozatu ahalko da. Haizea
ahul eta aldakor ibiliko da eta ten-
peratura balio altuenak 18-20 gra-
du bitartean errendituko dira.

LARUNBATA
Giro bikainarekin jarraituko dugu.
Zerua ia erabat urdin agertuko
zaigu egun osoan zehar. Aurreko
egunetan bezala, goi-hodei ba-
tzuk agertuko dira, baina batere
trabarik egin gabe eguzkiari. Hai-
zeak hego, hego-mendebaldeko
ukitua izango du, arratsalde eta
gau partean zakar samar ibiliko
da. Tenperaturak ez du aldaketa-
rik jasango eta balio altuenak 18-
20 gradu bitartean ibiliko dira.

IGANDEA
Zertxobait kaxkartuko da giroa.
Goizean hodeitza handi samarra
izanagatik, giroa lasaia izango da
eta ateri eutsiko dio. Eguerditik
aurrera hodeitza trinkotu egingo
da eta euritara joko du. Euri gutxi
botako du, baina zaparradaxka
modura zer edo zer bustiko du
arratsalde osoan zehar. Haizeak
hego-mendebaldetik joko du eta
tenperatura balio altuenak 18-20
gradutan geratuko dira.

AZAROAK 13, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Edurne Bengoetxea. 
Kale Nagusia, 7. 943 67 06 48.

AZAROAK 14, LARUNBATA
IBARRA
Egunekoa. Leyre Lejeune Maset.
Euskal Herria kalea, 24. 
943 67 32 74.

AZAROAK 15, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Cecilia Bronte Posada. 
Korreo kalea, 20. 
943 67 60 13.

AZAROAK 16, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Ignacio Olarreaga.
Korreo kalea, 2. 
943 67 01 28.

FARMAZIAK

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

IKER IBARLUZEA
EGURALDI ADITUA 

ZORION 
AGURRAK

Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Prezioa
15,50€

45€

51€

Atarikideek
12€
33€
38€
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