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Gaur egungo auzolana
nolakoa den jakiteko
galdetegia egin dute
Tolomendik eskualdeko herrietan zabalduko
du, eta bilketak etorkizuneko egitasmoak
lantzen lagunduko diela azaldu dute // 6

Josu Artolak
Espainiako Kopa du
jokoan asteburuan
Pilotu amezketarrak hard enduroko azken
proba du asteburuan, eta zortzigarren 
egitea lortzen badu Kopa irabaziko luke // 7

Maila ona eman
du Tolosaldea
IKT-k
Espainiako
Txapelketan

Hamar igerilarik parte
hartu dute, eta Nahia
Garridok marka 
hobetzea lortu du // 7

«Adinekoen
istorioak entzun
eta jasotzera
animatzen dut»
KOLDO ALIJOSTES
IRAKASLEA

Familiako testigantzekin
osatutako ‘Bizitzak’ lana
aurkeztuko du gaur // 3
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Salaketa publikoa 
egin nahi dut 

U rriaren 13an, Tolosako
Trianguloa plazan,
21:30ak inguruan gerta-
tutakoak publikoki sala-

tu nahi ditut. Denbora asko igaro
behar izan da neure burua urrats
hau emateko indar nahikoarekin
ikusteko. Ezegonkortasun emo-
zionaleko, ezintasuneko, triste-
ziako, antsietateko, amorruko
eta frustrazioko asteak izan dira.
Egun horretan, nire semea bi-

zikletan pasatzen ari zen Trian-
guloa plazatik, bi ertzainek modu
ez oso onean gelditu, eta identifi-
katzeko eskatu ziotenean. Nire
semea tratamenduan dago, be-
har desberdinak eta bereziak di-
tuelako . Agenteen jarrera oso ol-

darkorra eta agintzailea izan zen
une oro. Semea jo eta lurrera bota
zuten, betaurrekoak ere botaz.
Belaunak bizkar gainean jarri ziz-
kioten eskuburdinak jartzeko,
eta errefortzuak eskatu zituzten
arriskurik ez zekarren egoera bat
kontrolatzeko. Edozein profesio-
nalek patxadaz eta indarra erabili
gabe bideratu zezakeen gertakari
txiki bat, atxiloketa bortitz bate-
an bihurtu zuten. Pertsona ho-
rrek ez zuen inongo momentu-
tan arriskurik suposatu inoren-
tzat, ez zuen armarik, ez 
zuen mehatxurik egin, ezertxo
ere ez.
Erasoak iraun zuen bitartean,

han zeuden hainbat pertsonak
nire semea bakean uzteko eskatu
zieten agenteei, nahikoa zela, la-
sai uzteko eta askatzeko. Tolosan

oso ezaguna eta estimatua den
pertsona bat handik igarotzen ari
zen, eta egoera zein dramatikoa
zen ikusita —nire semea une har-
tan antsietate krisi batean zego-
en—, bitartekari lanak egiten
saiatu zen lasai utz zezaten,
NANa ere eskainiz eta nire seme-
az arduratzeko prest agertuz.
Agenteetako batek harrokeriaz
eta modu txarrez erretiratzeko
erantzun zion. Gizon jator honek
90 urte inguru ditu eta bera ere
urduri jartzen hasi zela ikusita,
alabak handik eraman zuen.
Amesgaiztoa ez zen hor amai-

tu. Eskuburdinak jarrita eraman
zuten komisariara eta biluzik
eduki zuten ziega batean. Umi-
liatuta eta irainduta sentitu zen.
Hiru aldiz eskaini zioten agenteei
eraso egiteagatik bere burua

erruduntzat onartzen zuen do-
kumentu bat sinatzea, horietako
bat ofiziozko abokatu baten au-
rrean. Uko egin zion abokatuari,
bere eskubideak ez zituela defen-
datzen ikusi baitzuen, poliziekin
batera dokumentua sina zezan
presionatu baitzuen, baina nire
semeak ez zuen sinatu.
Modu txarrean askatu zuten

goizeko ordu bietan.
Giza eskubideen adierazpen

unibertsalaren bosgarren artiku-
luak hitzez hitz adierazten du
inork ez duela tratu krudel, anker
edo iraingarririk jasango.
Nola liteke Tolosako erdigune-

an, udazkeneko ilunabar atsegin
batean, plazako eserlekuetan, ka-
fetegiko terrazan eserita dauden
pertsonen aurrean, gure segurta-
sunaz arduratzen diren pertso-

nek, gure kaleetako bizikidetza-
ren ustezko bermatzaileek,
modu probokatzaile, neurrigabe,
harroputz eta lotsagabean joka-
tzea? Nola, noiz eta nork konpon-
duko du egin diguten doako kalte
hori guztia?
Gure eskubideak errespetatu-

ko dituen, pertsona gisa errespe-
tatuko gaituen eta enpatiaz, sen-
tsibilitatez eta proportzionalta-
sunez jokatuko duen polizia bat
nahi eta eskatzen dugu.
Ez dut salaketa hau amaitu

nahi eskerrak eman gabe egun
hartan pertsona askok nire seme-
arekiko erakutsi zuten jarreraga-
tik, eta aste hauetan zehar zuen
elkartasuna eta maitasuna adie-
razteko hurbildu zaretenengatik.
Eskerrik asko bihotzez

Mila Canseco Nieto Tolosa

GUTUNA

Ekonomia zirkularra
ardatz duen eskultura egin
dute Peñascaleko ikasleek 
Lehengaia, hondakinak, kontsumoa, berrerabilpena,
konponketa edota birziklatzea hartu dituzte kontuan
‘Ekonomia zirkularraren 7 oinarriak’ eskulturarekin 

Erredakzioa Tolosa

Gipuzkoako Lanbide Heziketako
13 ikastetxetako ikasleek eskul-
turak egin dituzte material birzi-
klatuak erabilita, hondakinen
prebentziorako eta kudeaketa
egokirako deia eginaz. Tolosako
Peñascal Kooperatibak parte
hartu du ekimenean eta Lehibe-
rrin jarri dute Ekonomia zirkula-
rraren 7 oinarriak eskultura.
Hondakinak Prebenitzeko Eu-

ropako Astea dela eta, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiko Ingurumen
sailak Ekonomia Zirkularra Mo-
delatuz eskulturak sortzeko pro-
gramaren barruan egin dute
lana Peñascal Kooperatibako
ikasleek. «Lehengaia eta honda-
kinak, diseinua, ekoizpena eta
berrekoizpena, banaketa, kon-
tsumoa, berrerabilpena eta kon-
ponketa, jasotzea eta birzikla-
tzea dira kontuan hartu ditugun
oinarriak. Oinarri hauek bata
besteari lotuta daude, bat eroriz
gero denak atzetik doaz, eta bat
altxatzeko beste guztiak altxa be-
har ditugu. Ideia hau landu dugu
gure eskulturan, guk lantzen du-
gun materiala eta prozesuaren

bitartez, era erraz batean irudi-
katuta, oinarrizko elementuak
erabiliz, inolako artifizio edo
apainketarik gabe. Garrantzia
kontzeptuan datza», esan dute
Peñascaleko kideek.
Ekonomia Zirkularra Modela-

tuz programa hirugarren urtez
egin dute. Lanbide Heziketako
gazteek hondakinen prebentzio-
rako eta kudeaketa egokirako
egiten dituzten jarduerak islatu

nahi dituztela esan du aldun-
diak. «Helburua ikasleak sentsi-
bilizatu eta filosofia hori zabal-
tzea da». Iragan astean egin zu-
ten ekitaldia ikastetxeetako
ordezkariekin, eta Jose Ignacio
Asensio Ingurumen diputatuak
esan zuen funtsezkoa dela gazte-
ei «lekua eta ahotsa ematea» eko-
nomia zirkularrari eta garapen
jasangarriari buruz duten ikus-
pegia azaldu dezaten.

Penascaleko ikasleak eta irakaslea, eskulturaren aldamenean. ATARIA

EKINTZAILEEI LAGUNTZEKO
Apattaerreka Industrialdearen sarreran zerbitzuen bulego
eraikina dago, eta bertan ekintzaileen enpresa berritzaileak
finkatu daitezen laguntzeko hitzarmena berretsi dute Tail-
sak eta Tolosaldea Garatzenek. Igor Zapirain Ibarrako alkate
eta Tailsako lehendakariak eta Iker Urruzola Zizurkilgo alka-
te eta Tolosaldea Garatzeneko lehendakariak izenpetu dute
hiru urteko indarraldia izango duen hitzarmena. Interesa-
tuek Tolosaldea Garatzenen egin beharko dute eskaera. ATARIA

Zigor Urkiagaren
hitzaldia izango da
bihar, Batzokian
TOLOSA // Zigor Urkiaga Eusko
Jaurlaritzako proiektu estrategi-
koen eta industria administra-
zioaren zuzendariaren hitzaldia
izango da bihar, Tolosako Batzo-
kian, 19:30ean hasita. Euskal in-
dustriaren eta enpresen erron-
kak asko dira eta horiek aztertze-
ko prestatu dute Batzokiko
iluntzeak hitzaldi sortaren ba-
rruan kokatzen den ekitaldia.
«Enpresa sendoak, lehiakorrak
eta lurraldean errotuak bultza-
tzea beharrezkoa da», esan dute. 

Gipuzkoako idazkari
nagusi izendatu dute
Jose Ignacio Asensio
TOLOSA // Jose Ignacio Asensio
tolosarra Gipuzkoako sozialis-
ten idazkari nagusi izendatu
dute. Ingurumen diputatuak
Eneko Anduezaren lekukoa har-
tu du. Nazionalismoaren aurre-
an sozialismoa aldarrikatu du al-
ternatiba moduan, «egonkorta-
suna eta elkarbizitzaren bermea
delako». Halaber, esan du PSE
«euskal ezkerra eta ezker balia-
garria» dela, eta prest dagoela
gobernatzeko, «ideiak, ilusioa,
gogoa eta pertsonak» baititu.



Joxemi Saizar Amezketa

Koldo Alijostes Bordagarai
(Amezketa, 1962) irakaslea 
da eta asko daki euskal mitolo-
giari buruz; liburu bat idatzi du
eta webgune bat ere badu (Ama-
roa.eus). Duela hilabete batzuk
bere familian jasotako testigan-
tzekin Bizitzak izeneko lana ar-
gitaratu du. 

Berriki bere jaioterrian aur-
keztu zuen eta gaur 
bere aitaren herrian, Ibarran,
aurkeztuko du, kultur etxean
19:00etan. Familiako pasarte
horien bidez, Euskal Herriko
historiaren puzzleko zati esan-
guratsu batzuk ere islatu ditu
bere ikuspegitik, gehienbat To-
losaldean kokatuta.
Nola eman duzu sukaldean
entzundako istorioak libu-
ruan jartzeko pausoa?
Aita kontalari ona nuen eta
pena ematen zidan bere konta-
kizunak galtzeak. Hori dela eta,
amari eta berari istorio horiek
grabatu nizkien eta gurasoen

urrezko ezteietarako liburuxka
batean bildu nituen, opari gisa.
Hiru ale egin nituen: gurasoen-
tzat, anaiarentzat eta niretzat.
Unean bertan baino, hurrengo
belaunaldiei begira egin nuen.
Asun Garikano lagun tolosarra-
ri utzi nion bere aitari erakutsi
eta nire aita ezagutzen ote zuen
galdetzeko. Baina berak eta se-
narrak (Bernardo Atxaga idaz-
lea) irakurri, gustatu eta liburua
idaztera animatu eta lagundu
ninduten. 
Horrek lan gehigarria eman-
go zizun. 
Bai, Asunek esan zidan: «Idazle-
ak lan egin behar du irakurleak
lanik ez egiteko, alegia, erraz
ulertzeko». Nik gurasoek irakur
zezaten idatzi nuen, irakurte-
rraza izaten saiatu naiz. Intere-
sik ez zuten gauza batzuk kendu
ditut eta dokumentazioa eran-
tsi dut. 
Zein pertsonatan idatzi
duzu?
Hiru plano desberdin daude li-
buruan. Alde batetik, gurasoen
testigantzak lehen pertsonan

idatzi ditut, bizitasun eta inda-
rra mantentzeko. Ondoren, do-
kumentazio lana egin nuen li-
burua osatu ahal izateko, 
datuak eta abar. Eta hori hiru-
garren pertsonan idatzi dut. Az-
kenik, garai haietako nire inpre-
sioak ere jaso ditut liburuan,
ume baten begietatik begiratu-
ta. Eta horiek ere lehen pertso-
nan idatzi ditut. 
Familia barruko kontakizu-
nak direla aipatzen duzu.
Baina liburuari beste dimen-
tsio bat ematen dioten isto-
rioak ere badira. Txabi Etxe-
barrietaren heriotza, besteak
beste. 
Bai, etxean beti entzundako
zerbait zen, osaba bertan zegoe-
lako gertatu zenean, baina gero
konturatu naiz Euskal Herriko
historian une garrantzitsua
dela, ETAk hildako lehen guar-
dia zibila eta Guardia Zibilak
hildako lehen etakidea direlako
protagonistak. Gainera bertsio
desberdina da, orain arte en-
tzundakoekin konparatuta.
Hori tartean ez balitz zalantza

egiten dut liburua argitaratuko
ote zen. 
Beraz, historia familiarretik
euskal historiara pasatu
zara. 
Bai, familia abertzalea dut eta
gure historiaren gertaera ga-
rrantzitsuak bizitzea egokitu zi-
tzaien guraso eta osaba-izebei:
gerra, kartzela, langile batai-
loiak, Francoren kontrako bo-
rroka, atxiloketak, erbestea,
ikastolen sorrera… 
Gurasoen aurreko belaunal-
dira atzerapausoa eginez, ba-
serriko bizimodua eta kale-
rako pausoa azaltzen duzu li-
buruan. 
Bizimodu gogorra benetan: es-
kolatu gabe, maiorazgoa, emaz-
tea hil eta haren ahizparekin ez-
kondu, bi aldiz alargundu, ka-
xako umeak hartu, baserria
galdu, morroiak, baserria utzi
eta lantegietarako pausoa…

Belaunaldi berrientzat harri-
garria izango da. 
Iruditzen zait belaunaldien ar-
teko transmisio hori gaizki ari
garela egiten. Horretarako balio
izatea espero dut. Eta jende guz-
tia animatu nahi dut bere ingu-
ruko adinekoen istorioak en-
tzun eta jasotzera. Ez liburu bat
egiteko helburuarekin, garai ba-
teko bizimodu eta testigantza
horiek jasota geldi daitezen bai-
zik. 
Geografia ere oso gertukoa
da: Ibarra, Amezketa, Tolo-
sa… 
Bai, dena hemen inguruan ger-
tatzen da. Hemengo jendearen-
tzat eta batez ere, nire adin in-
gurukoentzat, oso gauza ezagu-
nak eta gertukoak izango dira,
baina Bizkaian ere esan didate
aipatzen den garaian antzeko
gauzak gertatu zirela hango he-
rri txikietan. 

«Jendea
animatu nahi
dut adinekoen
istorioak
jasotzera»
KOLDO ALIJOSTES BORDAGARAI
IRAKASLEA
Bere familian jasotako testigantzekin 
osatu du ‘Bizitzak’ liburua; «kontaketa 
honen guztiaren ardatza gure aita eta
amaren bizitza da, beraiek dira protagonista
nagusi», esan du amezketarrak 

KULTURA TOLOSALDEA 03Ataria.eus •107.6 fm 
ASTEAZKENA, 2021eko abenduaren 1a

Salgai

Txerriak.Apotea, zerramak eta sei
hilabete inguruko txerrikumeak sal-
gai. Interesatuek deitu 607 668 603
(Joxe Kruz) telefono zenbakira.
Sagarrak.Bidania-Goiatzen eskuz
bildutako errezil sagarra salgai. Deitu
652 71 87 51 telefono zenbakira.

Alokagai

Etxebizitza.Etxebizitza bat aloka-
tzen da Tolosako Alde Zaharrean
kokatua. Altzariak ditu, eta guztiz
hornituta dago. Interesatuak deitu
dezatela ondorengo telefono zen-
bakietara: 677 000 005 edo 
667 320 911 .

IRAGARKI LABURRAK

«Etxebarrietaren
heriotzarena tartean 
ez balitz zalantza
egiten dut liburua
argitaratuko ote zen»

«Familia abertzalea dut
eta gure historiaren
gertaera garrantzitsuak
bizitzea egokitu
zitzaien»



Euskarak 
merezi duelako 
Ostiralean ospatuko da Euskararen Nazioarteko Eguna eta
ekitaldi asko daude aukeran; Bidania-Goiatz Uemako kide egin da
eta Euskaltzaindiko urgazle berrien artean bi tolosar daude 

Erredakzioa Tolosa

Abenduaren 3a egutegian gorriz
borobildutako eguna da, Euska-
raren Nazioarteko Eguna. Baina
euskara egunero zaindu eta era-
bili behar da. Tolosaldeko ikaste-
txe, udal eta eragileak horren ja-
kitun dira, eta abenduaren
3aren bueltan hainbat ekitaldi
eta emanaldi antolatu dituzte. 
Dena den, urte guztian zehar

zaindu behar da euskara eta
bide horretan pauso garrantzi-
tsua emango du Bidania-Goiaz-
ko Udalak, Uemako kide izatea
erabaki baitu. 
Azkenaldian eskualdeko

hainbat udalek erabaki dute Ue-
mako kide izatea: Alkizak, Ama-
sa-Villabonak, Zizurkilek, El-

duainek, azaroaren 11n Ibarrak,
eta Bidania-Goiatz izan da azke-
na. Azken hau gehituta, Tolo-
saldeko 21 udalerri dira manko-
munitateko kide. Abenduaren
18an du Uemak batzar nagusia,
eta batzarkideek orduan azter-
tuko dituzte herri berrien eska-
erak. 
Bidaia-Goiatz gehituta, 93

udalerri izango dira Udalerri
Euskaldunen Mankomunitate-
ko kide. 

DATU SOZIOLINGUISTIKOAK
Datu soziolinguistikoei dagokie-
nez, euskaldunen indizea
%87,65 da Bidania-Goiatzen,
baina beheranzkoa da joera, bes-
te arnasgune askotan bezala.
Etxeko erabileraren beheranz-

koak ere kezkatzen du udala, eta
herritarrak kontzientziatzeko
eta Uemarekin zein Tolosaldeko
beste udalerriekin batera hiz-
kuntza politikan eragiteko as-
moz hartu du erabakia. 
Agurtzane Zelaia alkatearen

arabera, «naturaltasunez» hartu
dute erabakia: «Uemako kide
izatea hainbat legealditan lan-
dutako gaia da, baina orain arte
ez da pauso hori eman. Agian,
momentu horietan ez zen beha-
rrezkoa ikusiko, baina iritsi da
eguna, eta naturaltasunez hartu
dugu erabakia. Momentu hau
ere gakoa dela uste dugu, erabi-
lera eta ezagutza beherantz
doaz, eta hori gora egiteko balia-
bideak beharrezkoak ditugu.
Helburu honetan lankidetzan

2019ko Euskararen Eguneko artxiboko irudia. A. IMAZ
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EGITARAUAK
Tolosa

Gaur, abenduak 1.Euskararen His-
toria Soziala Tolosaldean: 1936-
gaur egun ikerketaren aurkezpena
Haritz Azurmendiren eskutik,
18:30ean udaletxeko batzar areto-
an.
Bihar, abenduak 2.Tolosaldepedia-
ren lantegia:Euskarari buruzko eza-
gutza Wikipediara!, 17:00etan kultur
etxean.
Abenduak 3. Jon Plazaolaren Irabazi
bakarrizketa saioa, 20:30ean Leidor
antzokian, bonutik kanpo.

Ibarra

Gaur, abenduak 1.Koldo Alijostesen
Bizitzak liburuaren aurkezpena

19:00etan, kultur etxean (*irakurri
elkarrizketa 3. orrian).
Bihar, abenduak 2.Nola eragin
seme-alaben hizkuntza ohiture-
tan?hitzaldia, 17:00etan kultur
etxean. Izena ematea  kultur etxean
(943 67 03 99).

Irura

Bihar, abenduak 2.18:40ean Mikel
Martinezen Tabernaria, instrukzio-
ak botatzek ondo bat kañabaka-
rrizketa Trinkete tabernan.

Berrobi

Abenduak 3.17:00etan altxorraren
bila, plazan; 18:00etan txokolate be-
roa banatuko dute; eta 19:00etan
bertso poteoa Unai Muñoa eta An-

der Lizarralde bertsolariekin eta tri-
kitilariek alaituta.

Larraul

Abenduak 3.Pixi post eta opari
emaileakfilma liburutegian,
18:00etan:

Ikaztegieta

Abenduak 3.Euskara Tolosaldean:
kartografia bathitzaldia Garikoitz
Goikoetxearen eskutik, 18:00etan
erabilera anitzeko gelan. Jarraian
mokadutxo bat hartuz solasaldia.

Berastegi

Abenduak 3.Egun osoan euskal
musika, eta 19:00etan euskararen
eguneko pintxo potea egingo dute. 

Bidania-Goiatz

Abenduak 3.Kantu jira jolastokitik
irtenda, 18:00etan. Goiatzera igoko
dira eta ondoren, Bidaniara jaitsiz
amaituko dute kantu jira.

Alegia

Abenduak 3. Zutikfilma haurren-
tzat, 18:00etan; eta 22:00etan Ane
filma (sarreak 3 euro). Sarrerak kul-
tur etxean erosi daitezke. 

Alkiza

Abenduak 3. Luze edo motz,
18:30etik aurrera, kultur etxean.

Altzo

Abenduak 3.Euskara-Natura-Fe-

minismoa txirikordatuzhitzaldia,
19:00etan Batzarremuñon. Lorea
Agirre eta Iñaki Sanz-Azkue izango
dira hizlariak eta Aner Peritz eta
Maialen Akizu bertsolariak.

Lizartza

Abenduak 3. Bertso poteoa Oihana
Iguaran eta Haritz Mujika bertsola-
riekin eta Ane Urbizu eta Manu
Gaigne musikariekin, 19:30ean os-
tatuan,

Aduna

Abenduak 3. 14:30ean altxorraren
bila eta 19:00etan Egunkaria auzia
lantzen duen Paperezko hegoak
dokumentalaren emanaldia, kultur
aretoan.

aritzea ezinbestekoa dela pen-
tsatzen dugu».
Bestalde, Euskaltzaindiak 19

urgazle eta 26 ohorezko berri
hautatu ditu, eta hainbat izen os-
petsu daude zerrendan, tartean
dira Tolosako Kike Amonarriz
hizkuntzalaria eta Asun Garika-
no itzultzailea. Gizonezkoak 29
dira, eta emakumezkoak 16.
Zehazki, ostiralean onartu zi-

tuen Euskaltzaindiak euskal-
tzain urgazle eta ohorezko be-

rrien zerrendak, eta atzo kalera-
tu zituen. Iruñeko udaletxean
egin zuten Osoko bilkura. 
Urgazleen kasuan ez dira Eus-

kal Herri osoko pertsonak izen-
datu, Gipuzkoakoak, Ipar Euskal
Herrikoak eta Bizkaikoak soilik
baizik; baita Euskal Herritik kan-
poko batzuk ere. Arabakoak
2015ean izendatu zituzten, eta
Nafarroakoak 2016an. Azken
ohorezkoak, berriz, 2018an hau-
tatu zituzten.



J. Artutxa Dorronsoro

1976an abokatu lanean hasi, eta
gero, Galizian eta Tolosan epaile
jardun zuen Nekane San Migelek
(Arrasate, 1953). Gaur egun, Biz-
kaiko Lurralde Auzitegiko ma-
gistratua da. 1993an baserritar
euskaldun baten kasua ebatzi
zuen Tolosan, euskaraz egin zen
lehen epaiketan. 
Nola gogoratzen dituzu Tolo-
sako urte haiek?
Tolosara heldu eta lehen egune-
an, lehendik ezarritako eginbi-
deekin egin nuen topo. Orduan,
gaur egun bezala, modu askota-
ko epaiketak zeuden; ahozkoa
edo klasikoa zen ezagunena.
Arlo zibilean, ordea, diru eskae-
rak, ezkontza banaketak edota
terreno kontuak kokatzen ziren.
Horietan, partaide edo lekukoen
adierazpenak ahoz ematen zi-
ren, esandakoa idatziz jasotzen
bazen ere.
Tolosan egon nintzenean, iza-

pide ugari egiten nituen euska-
raz, baina gaztelaniaz dokumen-
tatzen ziren. Izan ere, transkrip-
zioak funtzionarioek egiten
zituzten, eta euskaldunak izaten
ziren, baina alfabetatu gabeak.
Nik entzuten nuenagatik, euska-
ra zen nagusi Tolosako kaleetan.
Epaitegian, ordea, gaztelania na-
gusitzen zen, eta iruditzen zait
oraindik ere horrela dela.
Zergatik egin zen epaiketa
hura euskaraz?
Bidezkoa zelako. Beti izan naiz
emakume praktikoa. Hortaz,
pertsona jakin batek bere hiz-
kuntzan lasai hitz egiteko aukera
izanez gero, nire aldetik inoiz ez
da arazorik egongo. Gainera,
inork ez zuen eragozpenik jarri,
ezta idazkariak ere, ez baitzen
inoren eskubiderik urratzen ho-
rrela. Idazkariek ulertzen zuten,

baina ez zekiten idazten, eta be-
raz, gaztelaniaz idazten zuten
bertan entzuten zutena.
Baserritar euskaldun peto

hura aurrean nuenean, «nola zu-
zenduko natzaio gaztelaniaz?»,
galdetzen nion neroni. EAEn bi
hizkuntza ofizial izanik, herrita-
rrei horietako bat aukeran ema-
teko betebeharra dugu. Oraindik
ere ideia hori mantentzen dut.
Kasu gehienetan, abokatuek

gaztelaniaz pasatzen zizkidaten
prestatuta zituzten galderak.
Nik, ordea, euskaraz egin nituen.
Hasieran kostata, baina behin
martxa hartu nuenean, erosoago
sentitu nintzen. Ez zidaten ino-
lako arazorik ipini. Jakitun ziren
itzulpenak ondo egiten zirela,
zuzenekoak zirela, eta gero,
epaia nik eman behar nuela.
Gogoan duzu Tolosako zure
lehen epaiketa?
Ez. Baina gogoan dut une horre-
tan hiru epaile ari ginela lanean
Tolosan, eta hiruretatik ni nin-
tzela euskaldun bakarra. Gaine-
rakoek gaztelaniaz egiten zuten
lan. Nire kasuan, naturaltasunez
aritzen nintzen, logikoena zela-
koan edo praktikotasunagatik.
Hona heldu aurretik, gaztela-
niaz egiten zenuen lan?
Gaztelaniaz egiten nuen ia dena.
Behin, 1987an, Bergarako epai-
keta batean  abokatu nintzela,
nire bezeroak euskaraz egingo
zuela aurreratu nion epaileari.
Kataluniarra zen bera, eta lasai
egoteko esan zidan, lagun bati
deitu eta berak guztia itzuliko
ziola; amaieran, epaia ere euska-
raz eman zidan. Borondate kon-
tua eta jarrera kontua izan zen.
Izapide gehienak gaztelaniaz
egiten zirela kontuan izanda,
lan handia izan zen Tolosako
epaiketa hura prestatzea?
Ez. Zorionez, euskaraz eta gazte-

laniaz antzera idazten nuen, bai-
ta hitz egin ere. Esamolde ba-
tzuen kasuan edo hitz teknikoe-
kin topo eginez gero, hiztegira
edo zuzenbideari buruzko libu-
ruetara jotzen nuen. Orduan,
oraindik ez ziren eman hizkun-
tza juridiko bat adosteko urra-
tsak. 1996 aldera, batzorde bat
antolatu zuen Justizia Sailak,
zenbait erakundeetako ordezka-
riekin. Urteen poderioz, eta as-
koren esfortzuari esker, modelo
batzuk sortzea lortu da; garran-
tzitsua eta beharrezkoa izan da.
Aurrez egin al zen epaiketarik
euskaraz Euskal Herrian?
Nik dakidala, Tolosakoa izan zen
lehenengotarikoa. Gerora, or-
dea, Ordiziako Barruti Epaite-
gian, 1986 edo 1987 aldera, berta-
ko epaileak epairen bat euskaraz
egin zuela entzun nuen. Epaia
euskaraz egin bazuen, pentsa-
tzekoa da epaiketa bera ere hala
egingo zuela. Bai kasu horietan,
baita Tolosakoan ere, laburrak
izan ziren epaiketak, momen-
tuan egiten zirenak, eta pertsona
gutxik hartzen zuten parte.
Eta zer suposatu zuen Tolosa-
ko kasuak?
Ez nuke jakingo esaten. Horrela-
ko kasuek jarraipenik izan eze-
an, ez dute garrantzirik izaten.
Eta nik dakidala, ez zuen izan.
Azken urteetan, Bilbon ibili naiz
lanean, eta Tolosan ez bezala,

hemen hiru epaileren artean
ebatzi behar izaten dugu, eta
inoiz ez da egokitu hirurak eus-
kaldunak izatea. Pertsona baka-
rreko aretoen kasuan, hala ere,
helegite batzuei erantzuna eus-
karaz egiten jarraitu dut. Ez dira
asko izan, baina pertsona batek
salaketa euskaraz jartzen zuela
edo itzultzailea eskatzen zuela
ikustean, euskaraz egin izan dut.
Zoritxarrez, hori zerbait anekdo-
tikoa bezala geratu da, eta tristu-
ra eta mina ere eragiten dit.
Gerora, euskarak izan du pre-
sentziarik epaitegietan, edo
oso puntuala izan da?
Zalantzarik gabe, oso puntuala
izan da. Nik dakidanagatik, epai-
tegietara euskaraz iristen diren
espedienteak udalerri euskaldu-

netakoak dira. Eta gero, zer? Eus-
karaz egin arren, gaztelaniara
itzultzen da dena. Epaileek gaz-
telaniaz ematen dute ebazpena,
eta ondoren, berriro itzultzen da
euskarara sententzia. Argi dago
normalizazio txiki batetik ere
oso urruti gaudela.
Eta zein izan daiteke aldaketa-
rako bidea?
Epaiketa edo prozesu batean,
epailea ez da partaide bakarra
izaten. Nahikoa baliabide ditu-
gu, baina jarrera aldaketa falta
da, funtzionarioen aldetik nahiz
epaile batzuen aldetik. Abokatu
eskoletan euskaraz egiten dira
klase praktikoak, beraz, bada ga-
raia beraiek ere eskaerak euska-
raz aurkezten hasteko. Geroz eta
idazkari euskaldun gehiago
dago; erabileran, ordea, hutsu-
nea handia da.
Zein den bidea? Lezioak ema-

tea? Auskalo! Epaitegia eremu
zaila edo erasokorra suertatu
daiteke; askorentzat urruneko
lekua da, arrotza, eta ondorioz
beldurtuta joaten dira. Ez nuke
esango arerioa denik hitz egokie-
na, baina batzuetan hala senti-
tzen dugu. Sarri esaten digute
euskaraz egiteagatik desabantai-
lak izango ditugula; horrek argi
erakusten du euskaldunok ezer
gutxi egin dugula epaitegietan
gure hizkuntza eskubideen alde.
Beldur horretan jarri behar da

fokua. Ni ez naiz inor inori errua
botatzen hasteko. Guztiok gara
errudunak zerbaitetan, eta errua
duenak, aldatzeko ahalmena du.
Errurik ez baduzu, beste batek
izango du errua, eta orduan, ho-
rrek izango du ahalmen hori.
Euskaldunok ba al dugu ohi-
tura epaiketa euskaraz izatea
eskatzeko?
Ez. Intsumisioaren garaian, in-
tsumisoek bazuten ohitura hori.
Militanteak ziren, eta aldarrika-
penak egiten zituzten. Gerora,
oso puntualak izan dira eskae-
rak. Nik ez dut inoiz jarrera akti-
borik antzeman; ez da erraza,
baina koordinazio lan bat egin
beharko litzatekeela uste dut.

JOSETXO ARANTZABAL

«Ezer gutxi egin
dugu epaitegietan
gure hizkuntza
eskubideen alde»
NEKANE SAN MIGEL BERGARETXE
MAGISTRATUA

1993an, Tolosan egin zuen lehen epaiketa
euskaraz; «garrantzitsua» izan zela dio, baina
gerora, eremu horretan euskara izaten ari den
presentzia «oso txikia» dela azpimarratu du 
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Arlo ezberdinetako
auzolanak bildu nahi
dituzte, galdetegi bidez 
Tolomendik galdetegi bat zabaldu du eskualdeko elkarte,
eragile eta mugimendu ezberdinei zuzenduta; bertako
produktuen saski bat zozkatuko dute betetakoen artean

elkarte eta mugimenduetan za-
baldu dezaten. Tolomendiren
web orrian (Tolomendi.eus) ere
badago eskuragarri. Laburra da,
eta auzolanean aritzen direnek
eta egitasmoari ekarpena egin
nahi diotenek abenduaren 31
baino lehen bete beharko dute. 
Normalean, auzolan tradizio-

naletan, udalek hamaiketakoa
jarri ohi dute; «kasu honetan,
bertako produktuekin egindako
saski eder bat jarri dugu, galdete-

gia erantzuteko lana hartzen du-
tenek saski eder bat irabazteko
aukera izan dezaten». Urteko az-
ken egunean zozkatuko dute.
Herritarrei eta elkarteei, orain

artean irudikatu den auzolanaz
gain, bestelakorik ere badela iku-
sarazi nahi diete: «Tradizionalki
auzolana denok baserri bideak
konpontzearekin edo ondare bat
berreskuratzearekin lotzen
dugu. Galdeketa honetan era
guztietakoak jaso nahiko geni-

tuzke, norberak edo elkarteek
auzolana dela pentsatzen duen
edozein praktika, ariketa edo es-
perientzia».
«Askotan esaten dugu herriko

festak auzolanean antolatzen di-
rela, edo beste hainbat ekimen
ere egiten dira auzolanean eta
borondatez. Kultur asteak direla,
zaintza arlokoak ere egiten dira
askotan herri txikietan,... hain-
bat arlotan ari dira egiten eta ho-
rietara iritsi nahiko genuke», dio.

Ahalik eta jende gehienaren-
gana iristea dute helburu, eta
ahalik eta auzolaneko esperien-
tzia gehien jaso nahi dituzte; az-
ken batean, alor diferenteetara
iritsi nahi dute. Herrietan dau-
den elkarte ezberdinak, erretiro-
dun edota emakumeen mugi-
menduak... «esku artean darabil-
tzaten esperientzia horiek jaso
nahi ditugu».

EKIMEN XUMEENAK ERE BAI
Zumardiak egiten duen Olentza-
roren basoa jarri du adibide mo-
duan: «Boluntarioek egiten dute,
eta hori auzolana da zalantzarik
gabe. Gune guzti horietara iritsi
nahi dugu, eta ez bakarrik jada
instituzionalizatuta daudeneta-
ra». Ekimenik «xumeena» ere
bildu nahi dute, eta horrekin sa-
retzea dute helburu.
«Gaur egun ez dakizkigun

hainbat eta hainbat auzolaneko
ekimen egiten dira eskualdean,
eta bilketa lan hori oso aberasga-
rria eta interesgarria izan daite-
keela uste dugu eskualde mo-
duan, guztiontzako. Horrelako
hainbat ekimen egiten direlako,
eta ez daukagulako horien berri-
rik», gaineratu du Tolomendiko
ordezkariak.
Bilketa egin ostean, 2022are-

kin batera, etorkizuneko egitas-
moak landu nahi dituzte.
«Proiektuaren izenak berak esa-
ten duen moduan, auzolana ira-
ganeko kontua ala etorkizuneko
giltza da, eta noski, XXI. mende-
ra ekarrita, eta XXI. mendeko
gaur egungo gizartera egokituta
izan behar du».
«Hortxe dago gakoa», azpima-

rratu du Olanok. «Bilketa horrek
erakutsiko digu gaur egun zein
auzolan dauden, eta benetan
zein beharrei erantzuten dieten.
Agian ez direlako izango behar
hain materialak, eta beharbada
immaterialagoak izango dira,
hau da, zerbaiten parte senti-
tzea, herri baten kide izatea, sen-
timendu kontua,...».  

Eneritz Maiz Etxarri

Uztailean martxan jarri zuten
Auzolangin(l)tza proiektuaren
barruan, auzolanarekin lotura
duten Tolosaldeko esperientziak
jasotzen hasiko da Tolomendi
Landa Garapen elkartea. Molde,
arlo, tamaina eta estilo guztieta-
ko esperientziak bildu nahi di-
tuzte, eta horretarako eskualde-
ko hogeita zortzi herrietara za-
baldu dute prestatu duten
galdetegia. 
Galdetegia «laburra eta oso-

oso sinplea» dela esan du Imanol
Olano Tolomendiko ordezka-
riak, eta bost minutu nahikoa di-
rela erantzuteko. Modu horre-
tan, Tolosaldean auzolanaren
inguruan dagoen errealitatea
azaleratu nahi dute, eta bilduta-
ko ezagutza eta eskarmentutik
abiatuta, etorkizuneko egitas-
moak landu nahi dituzte.
XXI. mendeko gizartearen be-

harrei erantzungo dieten auzola-
neko zein praktika jarri daitezke-
en martxan ikusi nahi dute, eta
gero eskualdean praktikara era-
man nahi dituzte. Berastegin eta
Orexan saio bana egina dute, eta
auzolanaren gaineko talde eragi-
le bat ere sortu dute; «guk ez ge-
nuen nahi soilik Tolomendi,
Eusko Ikaskuntza eta Huheziren
proiektua izatea, baizik eta, 
eskualdekoa», kontatu du Ola-
nok. 
Talde zabalago bat osatu dute

eskualdeko hainbat eragilerekin
eta era guztietako elkarteekin
batera, erabakiak hartu, propo-
satu eta adosteko. «Talde moto-
rra hori izango da», zehaztu du
Olanok, eta dinamizazio lana
Tolomendi ari da egiten.
Tolosaldean auzolanarekin lo-

tura duten esperientzia guztiak
jasotzea nahi dute: «Era eta ta-
maina guztietakoak bildu nahi
ditugu». Eta gaineratu du, «ea
lortzen dugun». 
Eskualdeko 28 udalei laguntza

eskatu diete, beraien herrietako

Auzolangin(l)tza proiektua Berastegin aurkeztu eta praktikan jarri zuten, uztailean. I. SAIZAR
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Beste pauso bat eman du Tolosaldea IKTk

I. Garcia Landa 

Tolosaldea IKTko hamar igerila-
ri izan dira absolutu mailako Es-
painiako Txapelketan. Astebu-
ruan egin zen, Mallorcan, eta tal-
detik orain arteko igerilari
kopuru handienak parte hartu
zuen. Igerilariekin joan zen txa-
pelketara Joseba Zubeldia entre-
natzailea eta talde bezala izan-
dako parte hartzea nabarmendu
du: «Pozik gaude eraman dugun
igerilari kopuruarekin, eta azken
urte hauetan erakusten ari garen
bilakaeran beste pauso bat dela
uste dugu». Ehundik gora taldek
parte hartu zuten, eta Tolosaldea
IKTk  emakumezkoetan 24. bu-

katu zuen eta gizonezkoetan 30.
postuan.

Norbanako emaitzei begiratu-
ta, Nahia Garridok lortutako
marka nabarmendu behar da.
200 metro bizkar estiloan 14 ur-
teko Espainiako marka bi aldiz
hobetu zuen Garridok, 2.10,42ko
denboran utziz. Gainera, finale-
an bosgarren postua lortu zuen,
bere aurkariak maila handiko
igerilari eta txapeldunak izanik.
Horrez gain, 400 metro estiloko
proban, zein 50 metro eta 100
metro bizkar estiloan 14 urteko
Euskadiko errekorrak egin zi-
tuen. Azken proba horretan, 100
metro bizkarrean, gainera, B fi-
nalerako sailkatu zen eta irabazi

egin zuen, sailkapen orokorrean
bederatzigarren geratuz. 

Bere aldetik, Nahia Sarasolak
Euskadiko errekorra egin zuen
15 urteko mailan 100 metro txi-
meletako proban. Eneko Gar-
mendiak bere markarik onenak
egin zituen 50 eta 100 metro biz-
kar estiloetan, Euskadiko erre-
korretik nahiko gertu geratuz.
Parte hartu zuten beste igerila-
riak Maddi Barriola, Nahia Cris-
tobalena, Markel Garmendia,
Enaitz Goñi, Kepa Oiartzun,
Unai Zubeldia eta Imanol Ezeiza
izan ziren. 

Bestalde, erreleboetan ere par-
te hartu zuten, gizonezkoetan
4x100 metro estiloetan eta 4x50

libreetan, eta  emakumezkoetan
4x100 metro estiloetan. «Mutile-
tan aurretik parte hartu genuen
erreleboren batean, baina lehen
aldia izan da bai mutiletan zein
nesketan erreleboa izan dugula,

eta oso pozik gaude horregatik»,
esan du entrenatzaileak. 

Hurrengo erronka garrantzi-
tsuena Euskal Herriko Kopa
izango dute, abenduaren 11 eta
12an Irunen jokatuko dena.

Absolutu mailako Espainiako Txapelketan Tolosaldea IKTko
hamar igerilari izan dira; Nahia Garridok sekulako marka egin du

Espainiako Kopa irabaztetik
gertu dago Josu Artola
Pilotu amezketarrak Elgoibarren jokatutako hard enduroko senior mailako
proba irabazi du; Alberto Aranburu tolosarra hirugarren izan zen proba berean 

an, euria hasi zuen». Hori aban-
taila izan zen Artolarentzat, ba-
zekielako kataluniarrak errit-
moa jaitsiko zuela. Aranburuk
eta Artolak aurrera egin zuten,
eta ondoren Gas Gas talde bere-
ko Peru Irazola batu zitzaien. Az-
ken itzulian Artolak aukera izan
zuen alde egiteko eta tartea ate-
ratzeko beste biei. Irazola izan
zen bigarren, eta Aranburu hiru-
garren. Euriak asko gogortu
zuen proba eta oso zaila jarri zen
moto gidarientzako.

Bere aldetik, Aranburu «oso
gustura» geratu zen egindakoa-
rekin. Larunbatean denbora
onena egin zuen eta gero igande-
ko irteerarako lehen postuan ja-
rri zen. «Probaren egunean ondo
atera nintzen eta lehen bi itzulie-
tan lehen eta bigarren posturako
ibili nintzen. Pena da bigarren
itzulian arazo mekaniko bat izan
nuela, baina behintzat bukatu
ahal izan nuen». Tolosarra bos-
garren doa sailkapen orokorrean
eta gertu ditu hirugarren eta lau-

garren postuak. Arnedoko proba
ez zuen bukatu ahal izan, moto-
rreko pieza bat puskatu zitzaio-
lako, bestela aurrerago egongo
zen sailkapenean. Asteburuan
izango den azken proban, ahal
duen posturik onena lortzeko as-
motan joango da, baina «lasai»
ere ariko da: «Ondo ateratzen
bada, ondo, eta gaizki ateratzen
bada, ba horrela izango da. Azke-
nean hurrengo egunean lanera
joan behar dugu. Ez gara hone-
taz bizi, eta disfrutatzera goaz». 

Elgoibarko probaren ondoren,
Artolak hamahiru puntura du bi-
garren sailkatua. Asturiasen ere
eremua aldeko izatea espero
dute eskualdeko pilotuek, euria
egitea eta lokatza izatea espero
baita. Artola postu ona bat egite-
ra joango da, helburua txapelke-
ta irabaztea baita. «Aurretik Es-
painiako txapeldun geratu izan
naiz cross country modalitatean,
eta enduron bigarren egin nuen,
baina hard enduron lehiatzen ari
garen mailan, bi gidari profesio-
nalak kenduta, onenak gaude,
eta hor txapeldun izatea niretzat
ikaragarria izango litzateke»,
esan du amezketarrak. «Jende
asko dago baliabideak dituenak
eta asko entrenatzen duena, bai-
na gu ez gara horretarako bizi eta
guretzako afizioa da». 

Hard enduron, baino maila
bat beherago, trofeo mailan hain
justu, eskualdeko pilotuak ere
izan ziren Elgoibarko proban
lehiatzen. Senior mailan biga-
rren izan zen Andoni Elustondo
tolosarra eta junior mailan lau-
garren amaitu zuen Aritz Murua
abaltzisketarrak.

Imanol Garcia Landa 

Hard enduroko Espainiako Ko-
pako laugarren proba jokatu zen
Elgoibarren azaroaren 20 eta
21ean, eta Josu Artola amezketa-
rrak lehen postua eta Alberto
Aranburu tolosarrak hirugarre-
na lortu zuten senior mailan.
Sailkapen orokorrari begira oso
ondo jarri zaizkio kontuak Arto-
lari, Espainiako Kopa irabazteko
aukera asko baititu. Azken proba
asteburu honetan izango dute
Asturiasen, eta bertan zortziga-
rren egitea nahikoa du Artolak
sari nagusia irabazteko. 

Elgoibarko probaren zain
egon dela aitortu du Artolak:
«Denboraldiaren hasieratik sail-
kapenean aurrena egon naiz,
baina Elgoibarko probaren zain
nengoen, gu ondoen moldatzen
garen eremua delako. Gainera
euria egin zuen, lokatza zegoen,
eta aste guztian probaren zain
nengoen, sailkapeneko lehen
postu hori finkatzeko asmoz».
Amezketarrak espero zuen au-
rrealdean egotea, eta azkenean
lehen postua eskuratu ahal izan
zuen.

Lehen postuan jartzea, ordea,
ez zen probaren hasieratik gerta-
tu Artolarentzat. «Probaren egu-
nean zirkuitua pixka bat lehortu-
ta zegoen, eta hasieran sailkapen
orokorrean bigarren postuan da-
goen Moret kataluniarra aurretik
jarri zen, eta bere atzetik Alberto
[Aranburu] joan zen. Irteera txa-
rra egin nuenez, kostatu zitzai-
dan aurreneko biak harrapatzea,
baina haiengana iritsi nintzene-

Josu Artola, ezkerrean, eta Alberto Aranburu, eskuinean, Elgoibarko proban. ATARIA
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Espainiako Txapelketara joan ziren Tolosaldea IKTko kideak. ATARIA
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Utzi zu
zaintzen,
gozatu
bitartean
Urtebete darama Eider Bio Estetika
zentroak Gernikako Arbola lorategiko
3. zenbakian; produktu naturalekin
egiten du lan, larruazala zainduz. 

Hamabost urteko esperientzia
dute Eider Bio Estetika zentroan.
Eider Balda estetizistak Tolosa-
ko Laskurain kalean eman zi-
tuen lehen urratsak zentro be-
rriarekin, eta duela urtebetetik
Gernikako Arbola lorategiko 3.
zenbakian du zabalik lokala,
bere zerbitzua emateko. 

Beste estetika zentroetatik be-
reizten duen ezaugarri bat badu
Eider Bio Estetikak. Izenak dio-
en moduan, tratamendu guztie-
tan produktu naturala erabiltzen
du, «gorputzaren oreka eta ar-
monia bilatuz». Produktu natu-
ralak gorputzean erabiltzeak
«onurak» besterik ez dituela
esan du, «bai azalarentzat, eta
baita ingurunearentzat ere». 

Orain arte, bakarrik egin izan
du lan Eider Baldak, baina beste
langile bat hartu nahi luke, zer-
bitzu osatuagoa emateko. «Este-
tizista den norbaitek proiektua
ezagutu eta nirekin lan egin
nahiko balu, ateak zabalik izan-
go ditu». 

Zabala da eskaintzen duen
zerbitzua. Estetika zaintzeaz
gain, masajeak eta osasun tera-
piak eskaintzen ditu, oreka fisi-
koa eta bizi kalitatea hobetzen
laguntzen dutenak. Bio estetikak
ematen duen aukera desiratue-
na da hori bezeroentzat, Balda-
ren arabera. «Masaje eta terapia
horiei esker, energia handitu, es-
tresa gainditu eta arazo fisikoak

konpondu ahal izango dituzte
bezeroek», azaldu du.

Estetikari dagokionean, aur-
pegiko zein gorputzeko estetika
zaintzen du. Aurpegiko kasuan,
garbitasuna eta larruazalaren hi-
dratazioan jartzen du azpimarra.
«Bezeroaren larruazalaren ara-
bera, tratamendu pertsonaliza-
tuak proposatzen ditut». Aurpe-
gia, lepoa eta eskotea higienizatu
eta hidratatzen ditu, oxigenoa
emanez. Horrela, azala argitsua-
goa, leunagoa eta tonu unifor-
mearekin uztea du helburu. 

Gorputzeko estetika ere fin

zaintzen du. Larruazaleko afek-
zio espezifikoak tratatzeaz gain,
hainbat tratamendu eskaintzen
ditu: peeling-a, gorputzeko bilga-
rriak masajeak barne, zelulitisa-
ren aurkako tratamenduak beso-
etan, bularretan, sabelean, glu-
teoetan edota hanketan, eta
presoterapia ere erabiltzen du,
besteak beste, «astuntasuna

arindu, zirkulazioa hobetu eta
drainatze linfatikoa egiten da,
orokorrean, gorputzeko ongiza-
tea bilatzeko». 

Depilazioan ere badu aukera.
Diodo laserra erabiltzen du bate-
tik, gizon zein emakumeentzat.
Emaitza «eraginkor eta iraunko-
rra» lortzen du, eta «ahalik eta se-
gurtasun handienarekin» egiten
du lan, «erosotasunez eta minik

eman gabe». Diodo laserra urte-
ko edozein garaitan egin daiteke. 

Bestetik, ohiko argizariarekin
ere egiten du depilazioa, aurpe-
gian zein gorputzean. Kasu ho-
netan, Eider Bio Estetikak badu
bereizgarri bat: bio depilazioa
egiten du, azukre pasta baten bi-
dez. Berak sortzen du pasta etxe-
an, eztia, limoia eta azukreare-

kin. Produktu natural horren bi-
dezko depilazioa «metodo leun
eta eraginkorrenetako bat» dela
ziurtatu du: «Ez da gainerako ar-
gizariak bezala hainbeste itsas-
ten azalera, ileari bakarrik eus-
ten dio, beraz, ez du azala narri-
tatzen». Metodo horrekin zenbat
eta gehiagotan depilatu, geroz
eta ile gutxiago ateratzen dela
esan du. 

Horrez gain, hari bidezko de-
pilazioa ere egiten du. Bide ho-
rretan, bekainak diseinatu eta
depilatzen ditu, bekainen berez-
ko forma mantendu eta aurpe-
giaren formaren arabera bekai-
nen forma egokituz. Hariaren bi-
dez, pasaldi bakar batean ile
guztiak erabat kentzeko aukera
izaten dela dio, eta kontatu due-
nez, bekainak «zehatzagoak eta
dotoreagoak» lortzen dira. La-
rruazal sentikorra duten pertso-
nentzat teknikarik gomendaga-
rriena dela dio.

ZERBITZU GEHIAGO
Eskuetako manikurak eta oine-
tako pedikurak ere egiten ditu,
azkazalak txukundu eta garbi-
tzearekin batera. Esmalte natu-
ralen bidez egiten ditu horiek,
«azkazalek arnasa hartu deza-

ten». Esmalte arrunta eta erdi
iraunkorra dauzka, bezeroaren
gustuen arabera. 

Kolore pixka bat hartu nahi
duenarentzat ere badago aukera
zentroan. Brontzeatuak egiten
ditu, azukre kanaberarekin. Es-
kaintza naturala da hau ere.
«Momentu batzuetarako ondo
etortzen da, teknika azkarra da,
kolore beltzarana lainoztatzen
du azalean eta zortzi ordutara
agertzen da kolorea». Gutxi gora-
behera bi asteko iraupena izaten
du. Gogorarazi du ez diola kalte-
rik egiten azalari, argi artifiziala
erabiltzen duten beste teknike-
kin alderatuta. 

Esperientzia berri bat nahi
duenak badu lekua Eider Bio Es-
tetikan. «Bakoitzak bere burua-
rentzat denbora hartu behar du,
eta gure zentroan oreka hori
mantentzen eta bizi kalitatea ho-
betzen laguntzen dugu», dio.
«Utzi zu zaintzen, gozatzen du-
zun bitartean, eta etorri ezagu-
tzera».

Eider Balda estetizista, Gernikako Arbola lorategietan duen zentroko sala batean. I. S. A.

Tratamendu guztietan
produktu naturalak
erabiltzen ditu
«gorputzaren  oreka
eta armonia bilatuz»

Estetika zaintzeaz
gain, masajeak eta
osasun terapiak
eskaintzen ditu, bizi
kalitatea hobetzeko

Diodo laserra eta hari
bidezko depilazioa
eskaintzen ditu,
«erosotasunez eta
minik eman gabe» 

Bere bururarentzat
denbora hartuz, oreka
hori mantentzen
ahalegintzen dira
Eider Bio Estetikan 

EIDER BIO ESTETIKA

Helbidea: Gernikako Arbola lorate-
giak 3, Tolosa. 
Telefonoa: 943 11 90 78.


