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Gazteei begirako
politikak lantzeko
plana garatuko dute
Haur, gazte eta nerabeen diagnostikoa eta plana garatuko ditu
Tolosako Udalak, etorkizuneko gazte politikak egiteko helburuz;
gazteen eta eragileen parte hartzearekin egingo du lanketa // 2

Nerea Cereceda, Jon Ormazabal eta Jon Arrugaeta, ekimenaren berri ematen, atzo. E. MAIZ

XIV. Euskal
Jaia 
egingo dute
asteburuan
Anoetan

Harria izango dute ardatz
aurtengo hitzorduan;
larunbatean harri 
ondarea ezagutzeko
ibilbidea egingo dute, 
eta igandean, azoka // 5

«Bertako
harrobia ikusita,
etorkizuna 
duela argi dago»
IÑIGO MARTIN
ESATARIA

‘Uzturre blues’ saioa egiten
hasi da ‘Ataria Irratian’
tolosarra; blues musikaren
zalea da, eta urte askoan
aritu izan da irratian // 6



Diagnosia egiten hasi dira gazte
politikak diseinatu eta zehazteko 
Tolosako Udalak haur, gazte eta nerabeen diagnostikoa eta plana garatuko ditu
etorkizuneko gazte politikak gauzatzeko, gazte eta eragileen parte hartzearekin 

Eneritz Maiz Etxarri 

Haur, gazte eta nerabeen diag-
nostikoa eta plana gauzatzeko
proiektua jarri du martxan Tolo-
sako Udalak. Bi atal izango ditu
proiektuak, eta orain diagnosti-
koa egiten hasi dira. Tolosatzen
ekimenaren barruan   haur, gazte
eta nerabeen sustapenaren gai-
neko lan ildoa dute, eta horren
barruan beharrezkoa ikusi dute
plangintza bat diseinatzea. Plan-
gintza hori diseinatu ahal izate-
ko gaur egungo errealitatearen
argazkia atera nahi du Tolosako
Udalak.  
Azken urte luzean «aldaketa

handiak» eman direla esan du
Jon Ormazabal Gazteria zinego-
tziak, eta «agerian jarri dute gaz-
te politikak eguneratzeko beha-
rra». Etxe barruko lanak egiten
udalean aurretik hasi zirela ze-
haztu du, eta asteartean egin zu-
ten lehenengo bilera herritarre-
kin, proiektua zein izango den
azaltzeko. Siadecoren lankidetza
izango dute datozen hilabetee-
tan, eta Nerea Cereceda Haur,
Nerabe eta Gazteen Sustapene-
rako teknikariarekin eramango
dute aurrera proiektua. 
Diagnostikoa eta plana herri-

ko eragile, pertsona gazte eta el-
karte ezberdinekin elkarlanean
egingo dutela zehaztu du Cere-
cedak: «Aurre lan bat egina dugu
udaletxe barruan teknikari ez-
berdinen elkarlanarekin, eta bai-
ta herriko eragile ezberdinekin
ere». Bertan zenbait gai definitu
zituzten: «Zer landu nahi den
haur, gazte eta nerabeen alorre-
an, eta martxan jarriko dira zen-
bait prozesu».
Diagnostiko faseak bost hila-

beteko iraupena izango du: «Pla-
na diseinatzerako orduan, egun-
go errealitateari egokitutako
plan erreal bat izatea da helbu-
rua», dio Cerecedak. Egindako
diagnositik ateratako ondorio
eta emaitzekin planaren zirribo-
rroa osatuko dute, eta inplikatu-
riko eragileekin partekatuko
dute beren ekarpenak jasotzeko. 
Jasotako ekarpenak aztertu

ostean osatuko dute behin beti-
ko plana 2022 urtean. 
Plana diseinatu nahi du Tolo-

sako Udalak, eta plan hori disei-
natu ahal izateko, aurrez, diag-
nostiko egoki baten beharra da-
goela azpimarratu du Jon Arru-
gaeta Siadecoko teknikariak. 
Aurreko lanak egiten hasita

daudela esan du Arrugaetak:
«Diagnostiko hori egin ahal iza-
teko gazteekin zerikusia duten
hainbat gai edo eremu definitu
ditugu, eta horrela abiatuko da
ikerketa».

HAMABI GAI
Oraingoz hamabi gai identifika-
tu dituzte, eta horien gaineko in-
formazioa biltzen hasiko dira:
denbora librearen erabilera; par-
taidetza soziala; hezkuntza 
formala eta ez formala; komuni-
tatearekiko lotura, hau da, hel-
duekiko, familiarekiko, herriare-
kiko; genero berdintasuna eta
kultur aniztasuna; udalaren eta
herriko zerbitzu eta ekipamendu
ezberdinen pertzepzioa eta era-
bilera; udalarekiko harremana
eta komunikazio kanal posible-
ak; herriko eragile ezberdinen
arteko harremanak; 18-20 urte-
tik gorakoentzat funtsezkoa den
lana, etxebizitza eta bizi proiek-
tua garatzeko zein baldintza eta
zailtasun dituzten; kultura arlo-
ko gabeziak, eta horiek asetzeko
egin daitezkeen ekimen posible-
ak; komunitate digitala: inter-

net, eta gazteen artean hain za-
balduak dauden sare sozialak;
eta kontsumo ereduak, hau da,
gazteek zenbateraino kontsumi-
tzen duten herrian eta nola kon-
tsumitzen duten.

ZUZENEKO INFORMAZIOA
Horiek guztiak abiapuntu izan-
go dituztela argitu du Siadecoko
teknikariak. Gai horiei buruzko
informazioa lortzeko, berriz, bi
informazio iturri nagusi izango
dituzte. Alde batetik, zeharkako
informazioa erabiliko dute:
«Jada udalak eta gainerako era-
gileek gazteei buruz eginak di-
tuzten azterketak eta ikerketak
baliatuko ditugu». Eta bestetik,
horrez gain, «funtsezkoa izango
da zuzeneko informazioa». 
Zuzeneko informazioa lortze-

ko teknika kualitatiboak aplika-
tuko dituztela esan du Arrugae-
tak, udal barruko eragileekin, eta
baita kanpoko eragileekin ere.
«Kanpoko eragileak gazteekin
lanean ari diren taldeak eta el-
karteak izango lirateke, eta, nos-
ki, gazteak eurak ere bai». Fun-
tsezkoa izango dute gazteekin
egotea, eta gazteek euren egoera
nola bizi duten aztertzea.
Tekniken artean, elkarrizketa

sakonak egingo dituzte: modu
pertsonalean eta banan-bana in-
formatzaile kualifikatuekin. Le-

henik, horiek identifikatu eta el-
karrizketa sakonak egingo dituz-
te, eta era berean, eztabaida tal-
deak edo dinamika taldeak anto-
latuko dituzte gazte talde
ezberdinekin.
Haur, gazte eta nerabeen ko-

lektiboa, berez, 0 eta 30 urte arte-
koa dela ohartarazi dute. Infor-
mazioa jasotzeko, «gazte mota
ezberdinekin eztabaida talde ez-
berdinak antolatuko ditugu»,
dio Arrugaetak. Horiez gain, gal-
de-sorta elektronikoak ere luza-
tuko dizkiete zenbait eragileri
euren ekarpena idatziz egin ahal
izateko. Eta foro telematiko bat
ere zabalduko dute gazteek nahi
dituzten ekarpenak egin ditza-
ten.
Azken batean, planteatzen ari

direna ikerketa bat dela argitu
dute, eta ikerketa horretan eragi-
leen parte hartzea garrantzitsua
dela aitortu du Arrugaetak, «bai-
na ez da parte hartze prozesu bat
edo ez da parte hartzea sustatzea
helburu duen egitasmoa». 
Eragile ezberdinekin bildu eta

modu eraginkor eta operatibo
batean, bilera batean edo bitan,
esateko duten guztia jasoko
dute: «Ez da prozesu luze bat
izango». Horrela diagnostikoa
osatuko dute, eta behin diagnos-
tikoa esku artean izanda ekintza
planari ekingo diote.        

Cereceda, Ormazabal eta Arrugaeta, atzo, gazte politikak diseinatzeko diagnosia eta plana azaltzen.  E. MAIZ

Txakur jabeen
eta gainerakoen
bizikidetza
sustatzeko
ekimenak  

Erredakzioa

Txakurren jabe diren eta ez diren
tolosarren arteko elkarbizitza
sustatzeko lanean ari da Tolosa-
ko Udala. Hori horrela, Txakur
eredugarri programaren ba-
rruan, heziketa saioak eskainiko
zaizkie txakurren jabeei. 
Tolosar guztiei zuzendutako

hitzaldiak ere egingo dituzte, he-
rritarrek txakurren jarrera eta
mugimenduak uler ditzaten.
Bestalde, Tolosako Udala he-
rrian txakurrentzako soilik izan-
go diren eremu gehiago sortzeko
aukera  ere aztertzen ari da, el-
karbizitza sustatzeko urratsak
egiten jarraitzeko.
Udalak bi hitzaldi antolatu

ditu Kangune enpresarekin lan-
kidetzan. Lehen bi hitzaldiak
txakurren jabe diren pertsonei
zuzenduta daude. Lehena hila-
ren 8an, 18:00etan izango da,
kultur etxeko areto nagusian.
Egun horretan ezin dutenek,
urriaren 20an, 18:30ean izango
dute ekimena ezagutzeko auke-
ra, leku berean. Aurrerago egin-
go dira tolosar guztiei zuzendu-
tako hitzaldiak eta ekintzak.

Udal
hilerrietako
izapideak
egiteko bulego
berria zabalik  

Erredakzioa

San Blas, Bedaio eta Aldabako
udal hilerrietako izapideak egi-
teko bulego berria ireki du uda-
lak Tolosan, udal hilerrien kude-
aketarako kontratazio berriaren
barruan. Hargoi Hilerria S.L. en-
presari esleitu zaio zerbitzua,
468.136,9 euroko aurrekontuare-
kin. Nafarroa Etorbidea 12n ko-
katzen da, eta 10:00etatik
15:00etara dago zabalik.
Hainbat izapide egin daitezke

bertan, hala nola, lurperaketei
dagozkienak, hobitik ateratzeko
izapideak, errausketenak, titu-
luen eguneraketa... Aurrez au-
rreko arretaz gain, telefonoz ere
jar daiteke harremanetan: 943
675 919 edo 688 842 003. 
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Denbora tarte batez egin ez
diren jarduerak itzuliko dira 
Bi urteren ondoren, elkartrukerako prestatu da berriro ere Orixe BHI ikastetxea;
urriaren 22tik 29ra ikastetxeko 23 ikasle eta bi irakasle Belgikara joango dira  

Irati Saizar Artola Tolosa

Ikasturte berria hasi eta laster
etorri da osasun larrialdiaren
amaiera. Ohiko jarduerak be-
rrartu dituzte askok, eta horrela-
xe egin dute Tolosako Orixe BHI
ikastetxean ere. Azken bi urtetan
bertan behera geratuta zegoen
elkartrukea martxan jarri dute
eta urriaren 22tik 29ra Belgikako
Menen herrira joango dira 23
ikasle eta bi irakasle. 
2017an egin zuten lehen elkar-

trukea Belgikako Sint Aloysius
ikastetxearekin eta geroztik aste-
beterako hara joan izan dira, on-
doren, udaberrian haiek etortze-
ko. Hala kontatu du batxiler

zientzietako koordinatzailea eta
ingeleseko irakaslea den Aran-
txa Mendizabalek: «Ikasleentzat
sekulako esperientzia da, abe-
rasgarria da kanpora ateratzea,
beste hizkuntza bat, beste errea-
litate bat ezagutzea».  
Helburuetako bat ingelesa

lantzea da, eta baita eleaniztasu-
na eta kulturartekotasuna lan-
tzea ere. «Hango egonaldian, as-
tean zehar, Menengo eskolara jo-
ango gara eta egunero irteera
ezberdinak egingo ditugu. Guz-
tiak 2030 Agendari lotutakoak
izango dira; adibidez, hiri iraun-
kor eta jasangarri baten planifi-
kazioa ikusiko dugu, birziklape-
nerako elkarte bat ere bisitatuko

dugu, Brujasen norberaren az-
tarna ekologikoa hausnartuko
dugu...». Bisita didaktikoak egin-
go dituzte  eta etorkizuna nola-
koa izan daitekeen hausnartuko
dute. Tolosara bueltatzen dire-
nean, han ikusitakoa praktikan
jartzen saiatuko dira. «Mundu
mailako arazoak beraien inguru-
nean, familian, herrian aplikatu
ditzaten nahi dugu», dio Mendi-
zabalek. 
Aurten, 23 ikasle joango dira

Belgikako 23 familiatara, eta
martxoaren 7tik 13ra Tolosara
etorriko dira belgikarrak. «Ilu-
sioz eta gogotsu» daudela ikasle-
ak esan du Mendizabalek: «Ho-
rrelako ekintzekin iruditzen zai-

gu berriro ere lehengo egoerara
bueltatzen ari garela, gauzak
bere tokira datozela».   

ESPERIENTZIA BERRIETARA
Urriaren 22an hartuko dute he-
gazkina Bilbotik Bruselara. Han-
dik, ordu eta erdiko bidaia egin-
go dute autobusez Menenera, fa-
miliekin topo egiteko. Asteburua
elkartrukeko familiarekin igaro-
ta, astelehenean eskolara joango
dira, antolatuta dituzten jardue-
rak egitera. 
Azken egunean, festa moduko

bat egingo dute ikastetxean, eus-
kal kultura eta hemengo tradi-
zioa hango ikasle eta familiei
erakusteko.  

Tolosako Orixe BHIko 23 ikasle joango dira Belgikako Menen herrira, elkartrukera; irudian, elkartrukean parte hartuko duten ikasleak. ATARIA

Gaurtik aurrera
izurri aurreko
normaltasuna
nagusituko da, 
ia neurririk gabe

Atzo Osasun sailak
emandako datuen arabera,
Tolosan lau positibo eta
Zizurkilen positibo bat
zenbatu zituzten 

Erredakzioa 

Hemezortzi hilabeteren ostean
gaur da lehen eguna murrizketa-
rik gabe. Eusko Jaurlaritzak har-
turiko neurri murriztaile ia de-
nak indarrik gabe geratu dira, eta
izurri aurreko normaltasunera
gerturatzeko modua izango da
horrela. Hori, Gipuzkoan, Ara-
ban eta Bizkaian. Izan ere, aste-
artean Iñigo Urkullu lehendaka-
riak zehaztu zuenez, bertan be-
hera utzi dute iazko abuztuaz
geroztik indarrean zen osasun
larrialdi egoera.  
Izurri osteko fase berrian ere

Osasun Sailak datuak ematen ja-
rraitzen du eta atzo bost positibo
zenbatu zituzten, lau Tolosan
eta bat Zizurkilen. 5.922 test
diagnostiko egin zituzten, eta
horietatik, 99 (%1,7) positiboak
izan ziren. Gipuzkoan, 39 atze-
man zituzten. 

URA SOILIK
Bertan behera geratu diren neu-
rrien artean, Jonan Fernandez
Labiren Batzorde Zientifiko-
Teknikoko koordinatzaileak
esan duenez, «ekitaldi handie-
tan ezingo da ezer jan edota
edan, ura salbu». Aretoetan,
bihartik aurrera ez da edukiera
mugarik izango. Tolosako Leido-
rren kasuan, 600 eserleku egon-
go direla erabilgarri adierazi du
udalak, edukiera osoaren %70,
alegia. 
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Irati Saizar Artola Tolosa

Hiru dantzari ariko dira ohol-
tzan, eta tartean izango da Jaiotz
Osa (Zumaia, 1987) koreografoa.
Xabier Mujika jantzitegi eta es-
pazio eszenikoen diseinatzailea-
rekin batera sortu du Kenopho-
bia, dantza garaikidea nagusi
den 50 minutuko pieza. 
Espazio hutsekiko beldurra
da kenofobia. Zuen lana ere
norabide horretan doa?
Hala da. Espazio hutsekiko fobia
hau oso lotuta dago bakardadea-
rekin. Festa batean inspiratzen
gara eta festa amaieran sortzen
den hutsune horrekin jolasten
dugu. Jendea badoa eta pertso-
naiak bakarrik sentitzen dira;
hutsune horretatik abiatuz has-
ten da gure pieza.
Bakardadearekiko beldurra
ere izan daiteke?
Bakardadearen beldurra islatzen
dugu, eta gero, pertsonaia bakoi-
tzak bere trauma edo ezegonkor-
tasun psikologikoa azaltzen du,
baina, piezan zehar, ezegonkor-
tasun eta beldur horiek gaindi-
tzen doaz eta amaieran mezu po-
sitibo bat dago. Trauma horiek
gainditzen dituzte eta ikuslearen
aurrean ospatu ere egiten dute;
mezua da festa bat amaitzean
badakigula beste bat etorriko
dela, eta bizitzako erruleta ho-
rretan gaudela.
Hori guztia dantza bidez janz-
ten duzue.
Gure ardatza dantza garaikidea
da. Baina gorputza eta mugi-
mendua erabiltzeaz gain, dra-
maturgia asko lantzen dugu, eta
garrantzitsua da ikusleek mugi-
menduaz gain istorio horiek
ikustea.
Musikak lagunduta egiten du-
zue?
Asko laguntzen digu musikak.
Eta gainera, beste zuzendaria,
Xabier Mujika, jantzigintza eta
eszenografia mundutik dator,
eta plastika eszenikoak ere asko
laguntzen digu ikuskizuna au-
rrera eramaten.
Sentimenduak adierazten di-
tuzue. Nola lantzen dituzue?
Prozesuan zehar asko hitz egiten
dugu dantzariekin. Eszenan
gauden hiruron beldurrak asko
erabili ditugu. Hortik abiatuz,
mugimendu asko daude musi-
kaltasunarekin finkatuta, baina
beste asko esperientzietatik da-
toz, elkarrekin hitz eginda, ba-
koitzaren fobiak azaleratuta,
nondik datorren fobia hori azter-
tuta... eta gero gorputzera era-
maten saiatzen gara.
Nortzuk arituko zarete ohol-
tzan?
Oihana Varela, Raymond Naval

eta hirurok gara dantzariak. Zu-
zendaritzan, berriz, Xabier Muji-
ka eta biok aritu gara guztia pres-
tatzen. Eta Alvaro Estradak era-
maten du argiztapena.
Ideia nondik etorri zaizue?
Hasiera batean, festa bat beneta-
ko pertsonaiekin islatu nahi ge-
nuen. Dantzari multzo bat gara,
baina hirurak oso ezberdinak
gara. Askotan, dantzan, sinkro-
nia edo halako perfekzio modu-
ko bat bilatzen da interpreteen
artean. Guk benetako festa bat
islatu nahi genuen, benetako
pertsonekin. Asko inspiratzen
gaitu oholtza gainean dantzariak
baino lehen pertsonak ikusteak.
Horrela, Oihanaren bideo bat
ikusi genuen eta asko inspiratu
gintuen; ondoren, Raymondena
ikusi genuen eta hiruron artean
sortzen zen erlazio bisual horrek
bete egin gintuen. Festan inspi-
ratu gara, festa aurretik denok
ditugun espektatibetan, festa
ondoren nola sentitzen garen.
Gure esperientzietan oinarritzen
gara inspirazioa aurkitzeko, be-
raz, obra honetan asko dago guk
bizitakotik.
Helburu jakinik badu lanak?
Mezu oso potolo bat dago. Hiru
pertsona daude, bakoitzak bere
trauma du, baina gai da trauma
hori ospakizun bezala erabiltze-
ko. Mezu positibo horrekin
amaitzea eta ikuslea identifika-
tua sentitzea nahi dugu. Bakoi-
tzak bere ahuleziak ditu, baina
batzuetan ahulezia horiei buelta
eman eta potentzia izan dezake
bizitzan aurrera jarraitzeko;
mezu hori ikusi egiten da eta gu-
retzat garrantzitsua da ikusleak
hori ulertzea. Nik uste ulertzen
dela eta euforia horrekin atera-
tzen zara antzokitik. 
Nolako eszenografia du?
Erabiltzen dugun elementua ze-
rua da. Hasieran buelta asko
eman genizkion buruari aldi be-
rean festa bat eta hutsunea nola

irudikatu zehazteko. Zerbait oso
konkretua ez zena behar ge-
nuen, eta zeru moduko bat izan
zitekeela pentsatu genuen. Ze-
rua espazio hutsa da, baina aldi
berean badu berea. Azkenean,
zeru batean egongo bagina beza-
la irudikatu nahi izan dugu. Ele-
mentu gehiago ere badaude
obran zehar: edariak ateratzen
ditugun karro bat dago eta beste-
lako elementuak ere erabiltzen
ditugu festa hori irudikatzeko.
Espazio abstraktua izan dadin
landu dugu, baina aldi berean
ikusleak ikus dezala festa batean
gaudela.
Osa+Mujika konpainia duzue
sortuta. Zer konpainia da?
2017an sortu genuen. Hasiera
batean ni bakarrik hasi nintzen
bakarkako lan bat egiten, Sud-
denly izenekoa, inongo itxaro-
pen berezirik gabe. Konpainia
askotan nenbilen lanean, eta ko-
reografo moduan nire lana egite-
ko gogoa nuen. Berehala, ordea,

Xabier Mujika sartu zen jantzi-
gintzan, pieza motz bat zena lu-
zatzen hasi ginen, emanaldiak
ateratzen hasi ziren eta identita-
te bat sortzen ari ginela ikusi ge-
nuen. Osa+Mujika konpainia
hortik sortu genuen eta lau urte
pasa dira. Oso pozik gaude eta ja-
rraitzeko intentzioarekin.
‘Kenophobiaz’ gain, beste
hainbat proiektu ere sortu di-
tuzue.
Suddenly lanaren ondotik etorri
zen Kenophobia; ondoren, Ex-
pectations will not kill youkalera-
ko lanarekin biran ibili ginen
pasa den urtean. Iaz ere, Bilboko
Azkuna zentroaren eta Rotterda-
men kolaborazioari esker Loser
pieza sortu genuen, urriaren
23an Donostiako Tabakaleran
aurkeztuko duguna. Momentuz,
urtero pieza bat ateratzen ari
gara eta pozik gaude.
Bisualki indartsuak diren is-
torioak kontatzen dituzue
guztietan?
Guretzat oso garrantzitsua da
ikusleei inpaktua eragitea. Isto-
rioa bisualki indartsua izateaz
gain, dramaturgia ere asko lan-
tzen dugu eta nahiz eta dantza
garaikidea izan, eta askotan dan-
tza estilo hau abstraktua izan,
ikusleek ulertu ahal izateari ga-
rrantzia ematen diogu. Istorioa
ulertu eta guk helarazitako me-
zuak iristea nahi izaten dugu.ATARIA

«Espazio hutsekiko
fobia oso lotuta dago
bakardadearekin»
JAIOTZ OSA
DANTZARIA ETA KOREOGRAFOA
Festa bat amaitu eta espazio bakarti horrek sortutako hutsunea du
ardatz ‘Kenophobia’ dantza ikuskizunak; Osa+Mujika konpainiaren
obra bihar izango da ikusgai Tolosako Leidor aretoan, 20:30ean

Gure esperientzietan
oinarritzen gara
inspiraziorako; 
obra honetan asko
dago guk bizitakotik
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Harriaren inguruan
ardaztuko dute Euskal Jaia 
Anoetan XIV. Euskal Jaia egingo dute asteburuan; larunbatean 
harri ondarea ezagutzeko ibilbidea egingo dute, eta igandean azoka

Jon Miranda Anoeta

Urtero bezala, Euskal Jai eguna
ospatuko dute asteburuan Anoe-
tan. Duela 14 urte hasi ziren egun
hau antolatzen eta helburu bera-
rekin jarraitzen dutela nabar-
mendu dute batzorde antolatzai-
leko kideek: «Euskal naziotasu-
na, kultura eta ingurumena
uztartzea». Nortasuna hauspo-
tzeaz gainera, jakintza eta tradi-
zioak ezagutarazi nahi dituzte
eta horretarako tokiko ekoizle eta
artisauei plaza eskainiko diete. 25
postu jarriko dituzte igandean,
herriko plazan, 10:00etatik
14:00etara. 
Aurtengo gaia harria izango

da, eta horrekin lotuta, herriko
mugarri zein ondarea ezaguta-
razteko mendi ibilaldia egingo
dute larunbat goizean. «Azkene-
ko urte eta erdian, ezarri zaizki-
gun neurriak direla eta, gure he-
rriko mugak inoiz baino hobeto
ezagutu ditugu eta konturatu
gara bi tokitan mugarriak falta
zaizkigula. Beraz, guk geuk egin
eta bi puntu horietan jarriko ditu-
gu larunbatean». Villabona eta
Anoeta arteko mugan joango da
bata eta Alkiza, Hernialde eta
Anoetak bat egiten duten pun-
tuan bestea. Larunbateko ibilal-

dian bi mugarri berriak bisitatu-
ko dituzte, baita Zalberro izeneko
parajean apirilean bistarazi zu-
ten berreskuratutako mugarria
ere. Zizurkilgo Hernandorena el-
karteak egindako lanari esker
azaldu zuten mugarri zaharra,
Villabona, Zizurkil, Anoeta eta
Asteasuren arteko puntuan. 
Larunbatean 08:30ean plaza-

tik abiatuko den 16 kilometroko
ibilaldian mugarriaz gain, har-
lauzekin egindako itxiturak, bi
karobi eta Basagaingo mina zulo-
ak bisitatuko dituzte, baita Lasar-
ben dagoen lixaputzua ere, garai
batean arropak garbitzeko erabil-
tzen zutena. «Haurrentzat ibilal-
di motzago bat prestatu dugu,
10:30ean abiatuko dena, eta he-
rritarrek gidatuta, modu inter-
pretatuagoan azalpenak emango
zaizkie txikienei», esan dute Eus-
kal Jai batzordeko kideek. Larun-
bateko egitaraua osatzeko,
19:00etan kontzertuak egingo di-
tuzte: Habi eta Toc taldeen ema-
naldiak izango dira plazan. 

AZOKAN  25 POSTU
Iganderako prestatu dituzte Eus-
kal Jaiaren barruko ekitaldi na-
gusiak. Protagonismo berezia
izango du baserritar eta artisauen
azokak eta harriak ere izango du

bertako Otero pilotagileak eta To-
losako Bidatz Sasianek izango di-
tuzte postuak, baita Amezketako
Eguzkileirek ere. «Baserritarren
arteko gertutasuna bultzatu, pro-
duktuen ezagutzan sakondu eta
kontsumo ohituretan eragiteko»,
azkeneko lau urteetako dinami-
kari eutsiko diote aurten ere Eus-
kal Jai batzordeko kideek. Herri-
ko saltokietan 13 bonu zozkatu
dituzte, bakoitza 15 eurokoa,
igandean herriko baserritarren
postuetan gastatzeko.  
Osasun egoerak baimentzen

zuen neurrian iazkoan ere Anoe-
tan eutsi zioten azokaren antola-
kuntzari. Garrantzitsua iruditu
zitzaien apustua egitea: «Justu
pandemiak gogor jo zituen bi
sektore biltzen ditu Euskal Jaiak,
kultura eta ekoizle eta artisauak.
Azoka berrezartzea erabakitzen
genuenean eragile horiek han
egotea nahi bagenuen, momen-
turik zailenetan haiei babesa era-
kustea beharrezkoa ikusten ge-
nuen. Mugatuta, baino ez genion
utzi azoka antolatzeari». Aurten,
egoera normalizatzeko bidean,
Euskal Jaia inguratuko duten
ekitaldi gehiago izango dira, bes-
teak beste, eguerdiko ekitaldia-
ren ostean ardo dastaketa egingo
dute eta arratsaldean binakako
pentatloi saioa izango dute pla-
zan.
Igande eguerdian, norberak

eramandako jakiekin bazkari he-
rrikoia egingo dute eta Euskal Jai
batzordeak jarriko ditu edaria,
kafea eta kopa. 150 lagunek eman
dute izena dagoeneko. Euskal
Jaiaren antolatzaileek ikurrina
balkoira atera eta baserritarrez
jantzita Anoetako plazara gertu-
ratzeko deia luzatu diete anoeta-
rrei eta baita eskualdeko gainera-
ko herritarrei ere.

Asteburuan Anoetako plazan egingo dituzte XVI. Euskal Jaiaren barruko ekitaldiak, eta bertan jarriko dituzte baserritar eta artisauen postuak igande goizean. J. M.

Alkiza, Hernialde eta Anoeta arteko mugan jarriko duten mugarria. ATARIA

EGITARAUA
Urriak 9, larunbata

08:30. Harri bidea. Herriko mugarri
eta harri ondarea ezagutzeko ibilal-
dia. 16 kilometroko ibilaldi luzea egin-
go dute. Beranduago, 10:30ean,
abiatuko da umeekin egiteko ibilal-
dia. 
19:00.Habi eta Toc taldeen kontzer-
tuak.

Urriak 10, igandea

10:00 - 14:00.Baserritar eta arti-
sauen azoka.
12:00.Ekitaldi nagusia egingo dute
plazan.
Ondoren.Ardo dastaketa.
14:00.Bazkaria norberak etxetik
eramanda.
18:00.Binakako pentatloia. Lucia
Orbe eta Iñaki Errazkin, Zelai III eta
Zelai V-aren aurka.
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presentzia bertan. Anoetako
Niko Castro harginak postua ja-
rriko du eta bere lanaren erakus-
taldia egingo du goiz osoan ze-
har. Lehenengo aldia du Castrok
baserritar eta artisauen azokan,
baita oihalekin egindako lanak
erakutsiko dituen Ainhoa Etxarri
anoetarrak ere. Ekoizleen artean,
Artamugarriko barazkiek lehe-
nengo aldia izango dute azokan
eta esperientzia luzeagoa duten
Anoetako Sarobe baserrikoek ere
hartuko dute parte, beren baraz-
ki eta esneki ekologikoekin.
«Azken urteetan bezala, ekoiz-

pen ekologikoa lantzen duten
ekoizleen aldeko apustua egin
dugu. Beraz, herritarrei eroske-
tak egiteko poltsa ekarri, eta ino-
lako bitartekorik gabe, bertako
postuetan erosteko deia egiten
diegu». Guztira 25 postu jarriko
dituzte azokan eta Urduñatik
etorritako Arantzazu gozotegiak,
esate baterako, tokiko lehengaie-
kin egindako jakiak ekarriko
ditu. Artisau postuen artean, le-
hen aldia izango dute Luhei eta
Artilezko hodeiak artisauek eta
baita Villabonako Amluk ere. Es-
kualdeko Kaori faktoriak, Anoeta



Asier Imaz Tolosa

Irratiaren eta musikaren mun-
duan ibilbide zabala du Iñigo
Martin tolosarrak. Euskadi Irra-
tian eta Radio Euskadin urte lu-
zez aritu ostean, ATARIA IRRATIAn
hasiko du ibilbidea ikasturte ho-
netan, eta blues doinuez jantziko
ditu uhinak, Uzturre blues saioa-
rekin.
Iñigo Martin eta blues-a, lotu-
ta doaz azken urte luzeetan.
Urte mordoa daramat, 30 bat,
blues musikari lotuta, eta hor ja-
rraitzen dut, guztiz lotuta. Hasie-
ra nahi gabekoa izan zen. 1992an
Luther Allisonen kontzertu bat
ikusi nuen Donostiako Jazzal-
dian, eta markatu egin ninduen.
Aurretik hasita nengoen klasiko-
ak entzuten, baina, agian kon-
tzertu hark sartu arazi ninduen
mundu honetan. Berehala ha-
rrapatzen zaituen musika dela
esango nuke. 
Eta, ondoren?
Gero, eta hamahiru urtez, Eus-
kadi Irratiko Kostaldeko Trena
irratsaioan aritu nintzen kolabo-
ratzaile moduan, Martin Tejeria-
rekin. Hura jubilatu zenean Ra-
dio Euskadira pasa ninduten eta
han beste zazpi urtez egon nin-
tzen, Juan Carlos de Rojo jubila-
tu zen arte. Azken bi urteetan,
jaialdiez eta etxeko diskoez goza-
tzen aritu naiz.
Blueszaleak jubilatzear ez
zaudete, ezta?
Etorkizuna baduela argi dago,

ikusi besterik ez dago Euskal He-
rrian dagoen harrobia. Donostia-
ko Noa and The Hell Drinkers,
Iker Piris tolosarra, Leioako Tra-
vellin Brothers, Serious Business
Zarautz-Zumaia aldetik... Talde-
ak badaude.
Eta, zaleak edo entzuleak?
Zirkuituei dagokionez, gure
jaialdia, Tolosandblues dauka-
gu, Hondarribikoa zoritxarrez
duela hiru urte desagertu zen,
Burlatako jaialdia, Getxoko jaial-
diak ere urte luzez egitarau opa-
roak programatu zituen baina
desagertu egin zen, Zizurkilgo
Blues gaua daukagu, Arrasaten
jaialdi berria... Entzuleak ere ba-
daude. Tolosako jaialdia adibide
moduan jarrita, sortu zenean
jende askok ez zekien zer zen
blues musika, eta denboraren
poderioz ikusi dugu jendeari
gustatu zaiola eta zale berriak
gehiago erakartzen joan dela.  
Zein da jazza eta bluesaren ar-
teko desberdintasuna?
Bietan zaharrena bluesa da. Bi-
txia da jazz jaialdietan normale-
an blues musika programatzen
dela, baina blues jaialdietan ez
da jazz musika programatzen.
Esaterako, Baionan jazz jaialdia
egiten zuten, eta urtero gau bat
blues musikari eskaintzen zio-
ten. Ez dute zerikusirik bien ar-
tean. Blues musika XIX. mende-
an sortu zen Estatu Batuetako
hegoaldean. Kotoi soroetako
langileek abesten zituzten doinu
tristeetatik sortu zen. Horrek bi-

lakaera izan zuen, eta 50. hamar-
kadan rock and rolla etorri zen.
Jazza ondoren etorri zen. Tekni-
koagoa dela esan daiteke. Blue-
sa, berriz, arimatik ateratzen den
musika dela esaten da. Jazz mu-
sikan inprobisaziorako tarte
handiagoa egoten da. Blues mu-
sikaren barruan, gainera, ko-
rronte asko daude, funk, soul,
rhythm and blues...
Zer eman dizu blues musikak?
Lasaitasuna eta alaitasuna eman
dit. Askotan egin izan dut, lane-
tik etxera kargatu xamar itzuli,
eta zuzean blues musika jarri eta
harmonikaren solo batekin edo
ahots apartekin gozatu. 
Bluesa zure bidaialaguna ere
bada, ezta?
Ahal dela jaialdietara joaten
naiz, asteburu honetan del Va-
llesera noa, lagunak agurtu eta
blues musika entzuteko aukera
izango dugu. Elkartzen garenak
bluesa maite dugu, eta batik bat
blues musikari buruz hitz egiten
dugu, baina ez bakarrik, noski. 
Bluesa entzuteko?
Duela 28 urte erositako Pioneer
bat, platinarekin, CDak entzute-
koarekin, ekualizatzailearekin
jakina, eta kasete bikoitzarekin.
Garai bateko grabazioak ere ba-
ditut, eta kaseteak entzuten di-
tut. Urtean behin lehen Vinilo
day egiten nuen, eta soilik bini-
loak entzun, baina, aurten ez dut
egin. Izan ere, bueltan da bini-
loa. Donostiako musika denda
famatu batera joan eta geroz eta

binilo gehiago daudela ikusi ahal
izango duzu. 
Eta zein euskarrirekin gera-
tzen zara?
Praktikoena CDa da, soinu alde-
tik biniloak badu bere xarma eta
autentikoagoa dela esango nuke.
Kotxean oraindik CDa daukat.
Gaur egun kotxeak mp3arekin
datoz, eta egunen batean kotxe
berri erosten badut eskatuko
diet pertsonalizatzeko eta niri
CDa uzteko. Ia 1.500 CD ditut, eta
badakit mp3ra pasa daitezkeela,
baina niri CDak zabaldu, kredi-
tuak irakurri, gitarra nork jotzen
duen ikusi edota nork kolabora-
tzen duen jakitea gustatzen zait.  
1.500 CD?
Euskadi Irratian eta Radio Eus-
kadin nengoenean diskoetxeek
berrikuntzak bidaltzen zizkida-
ten eta horrela lortu dut bilduma
hori. Erosi ere asko erosi ditut,
eta erosten ditut oraindik ere. 
Musika saioko sarrerarako
William Clarke aukeratu
duzu. 
Harmonika jotzaile aparta da,
garaikideen artean onena da.45

urte zituela hil zen 1996an. Hiru
hilabete lehenago Los Angelesko
klub batean entzuteko aukera
izan nuen. Hiru orduko emanal-
dia eskaini zuen, emanaldi bi-
kain eta amaiezina. Eta oraingo
aho-soinu jotzaile askok esaten
didate, Joan Pau Cumellasek edo
Victor Puertasek esaterako, zorte
handia izan nuela zuzenean
ikusteagatik. 
Kontzertu gogoangarririk? 
Aipatu dudan hori emanaldi
aparta izan zen, hiru ordukoa,
ordu eta erdiko lehen zatia, ordu
erdiko atsedena, eta beste ordu
eta erdi. Horretaz gain, Tolosan,
adibidez, oso onak izan ditugu.
Little Charlie & the Nightcats Ca-
liforniako laukotearena, esatera-
ko. Gure jaialdia ekainaren er-
dialdean edo uztaila hasieran
izaten da, eta guk beraien kon-
tratazioa otsailean egin genuen.
Martxoan manager espainiarrak
jasotako korreo bat birbidali zi-
dan esanez taldea desegin egin
zela. Gitarra jotzailea taldetik
atera zen eta beste hirurak gita-
rra jotzaile berri batekin etorriko
zirela zioen eta nik erantzun
nion hitzartutakoa banda osoa
zela, eta horrela etortzen ez bazi-
ren ez zitzaigula interesatzen.
Azkenean banda osoa etorri zen
eta baita gitarra jotzaile berria,
Kid Andersen, ere. Boskotea,
Plaza Berrian, jaialdian izan du-
gun kontzertu onenetarikoa izan
zen. Janiva Madnessek ere oso
kontzertu borobila eskaini zuen.

A. IMAZ

«Lasaitasuna
eta alaitasuna
eman dit 
niri blues
musikak»
IÑIGO MARTIN
‘UZTURRE BLUES’ SAIOKO GIDARIA
Euskadi irratian eta Radio Euskadin urte
askoan blues musika jorratu du tolosarrak, eta
‘Ataria Irratian’ hasi da bere saioa egiten;
aspaldi harrapatu zuen musika mota honek
eta Tolosan jaialdia ere antolatzen du
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UZTURRE BLUES
Zer. Iñigo Martin tolosarrak gidatu-
tako blues musika saioa.
Non . Ataria Irratian.
Noiz. Bi astez behin, ostegunetan
20:00etan eta ostiraletan 11:00etan.
Asteburuetan errepikapenak en-
tzuteko aukera, eta Ataria.eus-en
saio guztiak entzungai.



Tolosako Herri Krosa
bueltan da berriro 
Iaz egin gabe geratu ondoren, aurten berriro antolatu dute
San Esteban auzo elkartekoek; astearte goizean egingo dute 

Imanol Garcia Landa Tolosa

San Esteban auzo elkarteak To-
losako Herriko Krosa antolatu
du urriaren 12rako, datorren as-
tearterako. Iaz ezin izan zuten
antolatu eta aurtengoan 33. aldia
izango du probak. Izena bi mo-
dutara eman daiteke: aurretik
Shanti Kirolak dendan, 10 euro
ordainduz, edota egunean ber-
tan auzo elkartean, 15 euroan.
Parte hartzaileek kamiseta jaso-
ko dute izena ematerakoan, nahi
izanez gero krosa berarekin egi-
teko, eta probaren ondoren egin-
go den kirol materialaren zozke-
tan parte hartuko dute.  
Ibilbideak zortzi kilometro

ditu eta zelaia da, Tolosa ia osoa
zeharkatuz. Behobia Donostia
lasterketarako prestaketa mo-
duan jaio zen Tolosako Herri
Krosa, eta gaur egun ere horreta-
rako erabiliko dute hainbat ko-
rrikalarik. Parte hartzeko adina
16 urtetik aurrera da, baina gaz-
teago den norbaitek parte hartu

ahal du gurasoen baimena iza-
nez gero. 
Txiki krosa ere egingo dute

aurten. Helduen krosa eta gero
izango da, 12:00ak aldera. Bi pro-
ba egingo dira, 6 eta 8 urte arte-
koentzat, eta 8 eta 14 urte arteko-
entzat. Izena ematerakoan ez da
ordaindu behar, baina eskolara-
ko materiala eraman daiteke,
Tolosaldea Sahararekin elkarte-
ak jasoko duena. Parte hartzaile-
ek kamiseta jasoko dute.

MENDI MARTXA
San Estebango kultur astearen
barruan kokatzen da Tolosako
Herri Krosa, eta egitarauko lehen
ekitaldia igande honetan izango
dute, mendi martxarekin.
09:00ak aldera elkartuko dira
auzo elkartearen egoitzaren on-
doan, eta kotxeetan Iturriotzera
abiatuko dira, gero handik oinez
Zelatunera joateko. Nahi duen
guztia gonbidatuta dago parte
hartzera. 

I. Sanchez eta J. L. Goenaga antolatzaileak, kamisetak eta kartelarekin. I.G.L.

Joseba Mercader, Europakoan
hirugarren eta Espainiakoan bigarren
I. Garcia Landa Tolosa

Joseba Mercader surflari tolosa-
rrak hirugarren egin berri du surf
egokituko Europako Txapelke-
tan, eta bigarren postua lortu du
Espainiako Txapelketan. PS-S1
modalitatean lortu ditu postu
horiek, orain arte lortu dituen
onenak, Viana do Costelon (Por-
tugal) Europakoa, eta Nigranen
(Galizia) Espainiakoa, iraileko
azken asteburuan. Galizian ola-
tu txikiak izan zirela dio Merca-
derrek, zailak hartzeko, eta Por-
tugalen olatuak bazeudela baina
«itsasoa oso nahasia zegoenez,
ez ziren olatu markatuak, eta zai-
la zen jakitea non jarri». 
Mercaderrek adierazi duenez,

txapelketetan parte hartzean le-
henengo helburua «ondo pasa-
tzea» da, eta «beste toki batzue-

tara joanez, jende berria ezagutu
eta hondartza ezberdinetan surf
egitea». Bestalde, Munduko Txa-
pelketan parte hartzeko sarbide
bat dela dio, puntuak lortu eta
aurten Kalifornian abenduan
egingo den txapelketara joateko.

«Psikologikoki bultzada handi
bat suposatzen dit. Partaide guz-
tiak ezagutzen dugu elkar eta fa-
milia handi bat bezala gara; la-
gun onak dira eta irribarre bat
ateratzen laguntzen diguten per-
tsona asko dago Espainiako se-

Ibon Garaiburu,
hirugarren mailako
kanporaketan
BERASTEGI //Datorren igandean,
urriak 10, hirugarren mailako
Euskal Herriko Aizkora Txapel-
ketako hirugarren eta azken
kanporaketa egingo da.
12:00etatik aurrera, Larrabetzu-
ko (Bizkaia) frontoian, hamar
aizkolari ariko dira lehian, tarte-
an Ibon Garaiburu berastegia-
rra. Aizkolari bakoitzak lau ka-
naerdiko ebaki behar ditu, hau
da, 54 ontzako lau enbor, eta le-
hen bi postuetan sailkatzen di-
renek finalera igarotzeko txarte-
la lortuko dute.

Mateos eta Jauregi,
Oceanman Benidorm
ur zeharkaldian
IGERIKETA // Ioseba Mateos ibar-
tarrak (Ordizia K.E) eta Xabier
Jauregi tolosarrak (Easo Igerike-
ta Kluba) Oceanman Benidorm
ur zeharkaldian parte hartu zu-
ten igande goizean, Mal Pas ka-
lan. 10.000 metroko distantzia
zuen probak, eta Mateosek biga-
rren egin zuen gizonezkoen
master 30-39 mailan (hamahiru-
garren sailkapen orokorrean), 
2.53.27ko denborarekin, eta Jau-
regik lehen postua lortu zuen
master 60 mailan, 3.41.42ko
denborarekin (48. sailkapen oro-
korrean).
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Sentimenduz
beteriko
partida

P artida guztiak dira be-
reziak baino larunba-
tekoak osagai guztiak
zituen! Partida hasi
aurretik, Aiora, June,

Oihana eta Saioa urte askotan
gurekin izan ditugun taldekideei
merezitako omenaldia egin eta
lanari ekin genion.
Zelaian, norgehiagoka asteko

prest Añorga taldea; urte asko
daramatzagu beraien aurka jo-
katzen eta ondo ezagutzen dugu
elkar, baino larunbatekoa parti-
da berezia zen, orain arte gure
taldekide izan diren Naroa, Ma-
ria eta Bengo, eta Imanol eta
Iraitz entrenatzaile ohiak baike-
nituen aurkari bezala.
Partida gogo biziz eta irrikaz

jokatu genuen. Añorgak marka-
gailuan aurreratzea lortu zuen
gol baten bitartez. Hala eta guz-
tiz ere, ez genuen inongo mo-
mentuan partida galdutzat
eman eta azken momentura arte
borrokatzen jarraitu genuen
konfiantza guztiarekin. Tama-
lez, nahiz eta taldeak partida ona
egin, ez ginen gai izan gure auke-
rak gauzatzeko eta 3 puntuak
Añorgara joan ziren.
Lanean jarraitzea da bidea.

Aupa Tolosa trakatra! 

Aulkitik
Mireia Diez
Tolosa CF, 1. Maila Nazionala

Joseba Mercader, eskuinean, Europako Txapelketan. ATARIA

lekzioan. Izan ere, lan ederra egi-
ten ari dira talde teknikotik zein
federaziotik».
Surf egokituan ez dute beste

lehiarik izan aurten. «Uretara
sartzen zaren bakoitzean bi mo-
dalitate daude; batetik, surf li-
brea, hau da, ondo pasatzea eta
uretan lasai egotea, eta bestetik
denborak kontuan hartuta aritu
eta txanda batean bazeunde be-
zala egotea. Nik nahiago dut le-
henengoa baina noizbehinka en-
trenamenduak ere egin behar
dira», zehaztu du Mercaderrek.
Aurtengo Munduko Txapelke-

tara joateko nahia du Mercade-
rrek, baina aukera hori hauta-
tzailearen esku dagoela gainera-
tu du. Iazkoan Espainiako
selekzioak taldeka irabazi zuen
eta «oso motibatuta» daudela dio
berriro ere irabazteko. 



Maider Gaztelumendiren ‘Bizitza hankaz gora’ izango da Tolosako 2022ko egutegiko azaleko irudia. 

Egutegiak baditu argazkiak

Tolosanklisk lehiaketak baditu irabazleak, beraz, zehaztuta geratu
dira Tolosako 2022ko egutegiko azaleko nahiz barruko irudiak. 

Erredakzioa Tolosa

T olosanklisk argazki
lehiaketa baliatu ohi
du Tolosako Udalak
urtero egutegia egite-
ko, eta aurtengo lehia-

ketako irabazleak aukeratu di-
tuztenez, egutegiko argazkiak
zehaztuta geratu dira. Argazki
irabazlea, eta ondorioz, egute-
giaren azalean agertuko dena
Maider Gaztelumendiren Bizi-
tza hankaz gora izan da.
Hain justu, Bizitza izan da aur-

tengo gaia. Guztira 207 argazki
aurkeztu dira eta 54 pertsonak

bidali dituzte argazkiak. Ura Itu-
rralde argazkilariak eta Daniel
Antonio Targazki elkarteko or-
dezkariak osatu dute epaimahai
taldea eta, argazkien aukeraketa
egiterakoan, aurkeztutako ar-
gazkien egokitasuna eta kalita-
tea nabarmendu dituzte. 
Bada, Bizitza hankaz gora

izango da 2022ko egutegiaren
azaleko irudia, eta irabazleak
600 euroko saria jasoko du. Hila-
bete bakoitzerako hautatu dituz-
ten argazkiak ondorengoak dira:
urtarrilerako Miguel Urangaren
Esnatu!; otsailerako, Javier Orti-
zen Iñaki Goikoetxearen oroime-

nez; martxorako, Natalia Alfon-
soren Fatxadak; apirilerako, Iñi-
go Goñiren 3 zailtasunak gaindi-
tzen; maiatzerako, Juliana Ribei-
roren Musika bizitza da;
ekainerako, Idoia Zabaletaren
Dantzan; uztailerako Daniel Ju-
binen San Blaseko ermitako lore-
ak; abuzturako, Unai altolagirre-
ren Beaire; irailerako, Naiara La-
sarteren Aurrera; urrirako, Irati
Jauregiren Baloia baino irriba-
rre borobilagoa; azarorako, Pau-
la Bonillaren Hegan egin; eta
abendurako, Fermin San Sebas-
tianen Argi-ilunak. Bakoitzak
200 euroko saria jasoko du.
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AGENDA

Deialdiak  

Berastegi.XIII. Argazki Rallyaren
hasiera, 20:15ean.
Irura.Bertan kasu egin edo banoa
antzezlana, eskolan, 18:30ean. 
Larraul.Liztor asiatikoari buruzko
hitzaldia, liburutegian, 18:30ean.
Tolosa.Tolosaldepediako lantegia,
kultur etxean, 17:00etan.

Zinema

Tolosa.El año del descubrimiento fil-
ma Leidor aretoan, 19:00etan.  

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Asier Imazek gi-
datutako magazina.
15:00. Entzuteko jaioak. Musika.
16:00. Zebrabidea. Magazina.
20:00. Uzturre blues. Musika saioa,
Iñigo Martinekin.

28 KANALA
GAUR
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
09:30.Gaurkoan Tolosaldetik
15:00.Elkarrizkettap
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Pintxo-Pote (Odik)

BIHAR
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Eugeniren txokoa: Iñaki Artola
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Motxila bete kirol

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Oscar Etxe-
beste Etxarri. Gernikako Arbolaren
Lorategiak, 3.  943 65 10 40.

TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza. Larramendi kalea, 6.  
943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Eguraldi eguzkitsua
izango dugu. Goizean behe-
lainoa agertuko da, baina

segituan jasoko du eta egun osoan
zerua urdin mantenduko da, tarteka
goi-hodeiren bat agertuko bada 
ere. Haizeak ekialdetik joko du eta
tenperatura igo egingo da, maximo-
ak 20-21 graduan errendituko dire-
larik.  

Bihar.Giro eguzkitsuak ja-
rraipena izango du. Goizean
behe-lainoa agertuko da

berriro, baina eguzkiak segituan xur-
gatuko du, zeru urdina geratuko da
eta eguraldi sano bezain ederraz 
gozatzeko aukera izango dugu 
egun osoz. Haizeari dagokionez,
ipar-ekialdetik joko du eta tenpera-
turan ez da aldaketarik izango, maxi-
moek 20-21 graduan joko dutelarik
goia.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.
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Argitaratzailea: 
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SM
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Koordinatzailea: Rebeka Calvo Gonzalez
Kudeatzailea: Iban Urdapilleta Alkizalete
Egoitza: San Esteban, 20, Tolosa.
Telefonoa:943 65 56 95. 
E-posta:ataria@ataria.eus
Publizitatea: 661 678 818. publi@ataria.eus

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

Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,

Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, 
Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

ZORION
AGURRAK

Urtebetzeak,
urrezko ezteiak,
ezkontzak,
jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

Prezioa
15,50€
31€
45€
51€

Atarikideek
12€
23€
33€
38€

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa


