
Lau herritan
baino ez dute
%80tik gorako
euskararen
erabilera 
Eustatek eman berri dituen euskararen
inguruko datuen harira, Uemak kezka
azaldu du nabarmen jaitsi delako
euskararen erabilera, batez ere
eskualdeko herri euskaldunenetan // 4-5

TOLOSALDEA AZAROAREN 25AREN HARIRA, MOBILIZAZIO UGARI // 2

«Pauso bat eman dut
aurrera, eta hori behar
nuen konfiantza izateko»
NAIA AMONDARAIN TXIRRINDULARIA

Sopelan hiru denboraldi egin ostean, Laboral Kutxa taldearekin bi sasoirako
sinatu du txirrindulari ibartarrak; iragan denboraldi ezin hobea izan du, 
eta taldeak dituen helburuak ikusita erabaki duela aldatzea azaldu du // 7
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Datorren urtean
irekiko dute Euskal
Mendizaletasunaren
Museoa Tolosan
Larramendi auzoko Arkaute etxean kokatuko
dute, eta Euskal Mendizale Federazioaren 
100. urteurrenarekin eta XIV Orduak mendi
ibilaldiarekin bat eginez zabaldu nahi dute // 6



Justizia feminista
aldarrikatuko dute
bihar Tolosaldean
Indarkeria Matxistaren Aurkako egunaren harira
mobilizazio ugari izango dira eskualdeko herrietan;
elkarretaratzeak eta bestelako ekitaldiak egingo dira

Erredakzioa 

Euskal Herriko Mugimendu Fe-
ministak bihar kalera ateratzeko
deiarekin bat egin dute eskualde-
ko talde feministek eta Beldurra-
ren eta kontrolaren aurrean, jus-
tizia feminista! Antolatuta gaude!
lelopean mobilizazio ezberdinak
egingo dituzte. Feministek ohar-
tarazi dute antolatuta daudela eta
indarkeria matxistei aurre egite-
ko autodefentsa feminista dutela
tresnarik eraginkorrena. «Sareak
eraiki, elkar zaindu, borroka ko-
munak martxan jarri, ardurak
hartu eta sistema aldatzeko mo-
duak eraiki. Antolakuntza femi-
nistaz boteretuko gara». 
Indarkeria matxista molde guz-

tiak salatuko dituzte gaur-biha-
rretan egingo dituzten ekitaldie-
tan: indarkeria instituzionala, lan
esparruan edo etxean ematen
dena, baita heteroarautik atera-
tzerakoan emakumeek pairatu

behar izaten dutena. Mugimendu
feministatik udako jai giroan ziz-
taden inguruan gertatutakoa go-
goratu dute: «Kontrol sozial eten-
gabea, beldurrean oinarritutako
mezuak eta poliziaren presentzia
neurrigabea bizi izan ditugu,
dena, berriz ere, arreta emakume-
ongan jartzeko».  
Indarkeria Matxistaren Aurka-

ko Eguna gizonezkoak interpela-

Iaz azaroaren 25ean Tolosan egin zuten manifestazioa Triangulotik abiatzen. J. A.

Irradaka, matxismoaren aurka elkar lotuta
J. M. Zizurkil

Emakumeak, borobilean, elkarri
eskutik heldu, kantuan eta dan-
tzan. Batasun eta dantza irudi
hori ikusi da martxoaren 8ko zen-
bait Euskal Herriko ospakizune-
tan azken urteotan. Zizurkilen le-
hen aldiz aurten egin zuten Ema-
kumeen Nazioarteko Egunean
eta bihar errepikatuko dute Joxe
Arregi plazan, 18:45etik aurrera.
Mundu zabalean hainbat kul-

tura eta garai historikotan dan-
tzatu dira emakumeak. Dantzara-
ko egitura zaharrenetakotzat jo-
tzen da irradaka eta Argia dantza
taldea berreskuratze lan horretan
aritu da azkeneko urteetan Eus-
kal Herrian. Taldean jarduten du
Zizurkilen bizi den Itziar Ota-
mendi dantzariak eta Juan Anto-
nio Urbeltzekin batera, herri ez-

berdinetan aritu da irradaka era-
kusten. «Beste tokitan lanketa
hori egiten ari nintzela ikusita,
nire buruari galdetu nion zergatik
ez egin horrelako zerbait Zizurki-
len». 2020an hasi zen Otamendi
ideia mamitzen, Bukalai dantza
taldeko batzordeko kide zela, eta
pandemia tarteko urtebetez atze-
ratu zuten lanketa: «2021ean
oraindik ere mugatuta geunden,
ezin bildu, baino martxoaren 8an
irradaka grabatu genuen udale-
txe atarian; gero zabaldu egin ge-
nuen bideoa jendeak dantzak
ikas zitzan».  
Zizurkilerako prestatutako

irradakak badu bereizgarri bat: ez
da beste toki batetik ekarritakoa,
propio bertarako sortua baizik.
Otamendik sortu zuen egitura ko-
reografikoa: «Argi neukan edo-
zein emakumek dantzatzeko mo-

dukoa behar zuela izan, konplika-
ziorik gabea. Ez nuen inor dan-
tzarako baldarra denaren ustetan
kanpora geratzerik nahi. Ez da
zertan dantzaria izan behar irra-
dakan parte hartzeko». 
Hiru zatitan osatu dute Zizur-

kilgo soka dantza hau. Lehenen-
go zatian Eñaut Agirrek Oiartzun-
go bertsolari bati jasotako doinua
erabiltzen dute; bigarren zatian,
Bilintxen Soldadu sartzea bertso
sorta musikatzeko Joseba Tapiak
erabilitako doinuak erabiltzen di-
tuzte; azkeneko partean, Iturengo
arotzadoinu herrikoiekin egiten
dute dantza. «Belarrira erraz sar-
tzen diren doinuak dira, dantza-
rako ez oso konplikatuak, eta hi-
tzak ere modu horretakoak izan
behar zutela pentsatu nuen». Rosi
Lazkano herriko bertsolariaren-
gana jo zuen Otamendik bertso

eske eta hark osatu ditu bigarren
eta hirugarren zatietarako hitzak.
Aurten, martxoaren 8an dan-

tzatu zuten plazan irradaka. Hil
berria zen Bernarda Usabiaga
omendu zuten, haren irudira sor-
tutako erraldoia borobilaren er-
dian zutela. «Belaunaldi ezberdi-
netako emakumeak bildu ginen
eta hori da ederra. Dantza honek
baliorik badu, denak elkarrekin

egiten dugula da. Bihar ere hori
irudikatuko dugu, emakumeak
elkar hartuta gaudela indarkeria
matxistari aurre egiteko», dio
Otamendik. 
Jantzi beltzak eta koloretako

zapia eramateko deia egin dute
eta aurrez dantzak ikasi ez ditue-
nak, bihar, entsegu batean izango
du aukera Joxe Arregi plazan,
18:30ean. 

INDARKERIA MATXISTAREN AURKAKO EGUNA 2022
Azaroak 24, osteguna

AMASA-VILLABONA
10:00.Guretzako jatorri anitzeko
emakumeen bilgunea Subijana
etxean.
ANOETA
18:30.Euskara, feminismoa eta
beste bidaide batzuk, Lorea Agirre-
ren hitzaldia balio anitzeko gelan.
ADUNA
18:30.Evaren alabakkale antzerkia
herriko plazan.
ALTZO
19:00.Maddi Ane Txoperenaren Ez
erran inoriaztertuko dute irakurke-
ta tailerrean.

Azaroak 25, ostirala

ABALTZISKETA
16:15.Abaltzisketako Txalburu es-
kolak deituta, elkarretaratzea egin-
go dute indarkeria matxista sala-
tzeko, eskola ondoko plazan.
ALBIZTUR
16:00.Eskolan, tratu onen inguruan
role playing-a. Ondoren elkarretara-
tzea eskola aurrean.
ALEGIA
19:00.Kontzentrazioa plazan.
Ondoren.Bertsopoteoa, Maddi
Aiestaran eta Maddi Ane Txoperena
bertsolariekin, trikitiaz girotua.
ALTZO
19:00.Elkarretaratzea plazan.
ANOETA
19:00.Elkarretaratzea.
Ondoren.Bertso afari feminista
Maider Arregi eta Nerea Elustondo
bertsolariekin, Kuku elkartean. 
BERASTEGI
18:30.Elkarretaratzea plazan.
19:00.Evaren alabakkale antzerki
ibiltaria eliza inguruan.

BERROBI
18:45.Kontzentrazioa udaletxe au-
rrean, 5 minutuko isilunea. 
19:00.A ze parea!antzezlana Etxo-
lan.  
Ondoren.Ostatuan pintxo-potea.
BIDANIA-GOIATZ
19:00.Elkarretaratzea emakumeen
kontrako indarkeria salatzeko, fron-
toi aurrean.
IKAZTEGIETA
19:00.LumineszenteakEmakume-
en aurkako indarkeria
ikusezinak eta erresilientzia historia
zenbait aurkeztuko dituzte Igone
Mariezkurrena kazetariak eta Iran-
tzu Pastor argazkilariak udaletxeko
erabilera anitzeko gelan.
Ondoren.Elkarretaratzea.
IRURA
18:00.Elkarretaratzea plazan.
18:15.Bertso saioa, kulturunean. Gai
jartzailea Amaia Agirre izango da.
Bertsolariak Alaia Martin eta Saioa
Alkaiza.
AIZTONDO
18:00.Karro-poteoa, Villabonako
plazatik hasita.
18:45. Irridaka indarkeria jasaten
duten emakumeen omenez.
19:00.Elkarretaratze ibiltaria (Zizur-
kil-Villabona).
19:30.Villabonako Berdura plazan
A25 ekitaldia.
20:30.Pikoteo-karaoke-bertsoak,
Villabonako Gaztetxean.
TOLOSA
18:30. Itaiak deitutako manifesta-
zioa Trianguloa plazatik abiatuta.
19:00.Tolosako Asanblada Feminis-
tak deituta manifestazioa Triangu-
lotik abiatuta. Numen dantza esko-
lak emango dio hasiera ekitaldiari.
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tzeko ere baliatuko dute. «Dago-
kien ardura hartzeko exijitzen
diegu. Utz dezatela erasotzaile eta
konplize izateari. Azaleko diskur-
tsoek ez dute balio praktikan ezer
aldatzen ez bada». 
Mezu hauekin beteko dira pla-

zak bihar Tolosaldean. Elkarreta-
ratzeak iluntzean egingo dira,
baina bestelako ekitaldi asko
izango dira herriz herri.

Martxoaren 8an egin zuten Irradaka eta Bernarda Usabiaga omendu zuten. J. M. 
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Ongizatea eta osasun
emozionala lantzeko
prozesua gazteekin 
Haurren Hiria proiektuaren barruan kokatu dute
deliberazio prozesua eta 8-12 urte arteko haur eta gazteek
hartuko dute parte; lehen saioa abenduaren 16an izango da

Erredakzioa Tolosa

Tolosako Haurren Hiria egitas-
moaren barruan eta herriko hau-
rrekin elkarlanean, gai desberdi-
nak lantzen dituzte urtero, aur-
ten ongizatea eta osasun
emozionala landuko dute. Ho-
rretarako deliberazio prozesu
bat antolatu du udalak eta 8-12
urteko haurrekin garatuko dute.
Udalak esan du kasu honetan

urrian abiarazitako lehen Herri-
tarren Batzordearen prozesu
bera jarraituko dutela, beti ere
haurrei egokituta. Horiek horre-
la, parte hartuko duten haurrak
zozketa bidez eta hainbat adie-
razle kontuan hartuta aukeratu-
ko dituzte eta herriko hiru ikas-
tetxeetako ikasleen artekoak
izango dira. Hain zuzen, Lehen
Hezkuntzako 3-6 mailen arteko

gazteen artean aukeratuko di-
tuzte. Guztira lau gai landuko di-
tuzte, lau saiotan banatuta: emo-
zioak, dolua, bullyinga eta bakar-
dadea. 
Saioak abenduaren 16an, urta-

rrilaren 20an, martxoaren 3an
eta martxoaren 31n izango dira.

Saio guztiak kultur etxean izan-
go dira. 
Saioetan aditu baten hitzaldia

jasoko dute eta ondoren, Gazte-
ria sailaren gidaritzapean, gaia-
ren inguruko hausnarketa eta
lanketa egingo dute jolas zein
ekintza desberdinen bidez. 

Ikasleek Haurren Hirian landutako ideiak aurkeztu zituzten maiatzean. ATARIA

Gaur abiatuko
dute kulturaldia
lizartzarrek
Abenduaren 4ra bitarte antolatu dute
kultur egitaraua Lizartzan; 
Juamais Balerdiren ‘Erretratuak’
erakusketa zabalduko dute gaur

Irati Saizar Artola Lizartza

Kulturaldiari ongietorria eman-
go diete lizartzarrek gaur ilun-
tzean. Abenduaren 4ra bitarte,
kontzertu, tailer, ikuskizun eta
bestelakoak antolatu dituzte Ka-
lamatrike euskara eta kultura
taldeak eta Lizartzako Udalak el-
karlanean.  
Juamais Balerdi herritarraren

Erretratuak erakusketa zabal-
duko dute, gaur, 20:00etan, udal
aretoan. 
Eta biharko, Gozamenez scape

room-a antolatu dute, 13 urtetik
gorakoentzat. Izen ematea uda-
letxean egin beharko da. Hiru
saio egingo dituzte, 16:30ean le-
hena, eta 18:00etan eta 19:30ean
hurrengo biak. 
Larunbatean, Ruper Ordorika-

ren kontzertuaz gozatzeko auke-
ra izango dute. Elizan izango da,
19:00etan. 
Hurrengo egunean, igandean,

hondar tailerra egingo dute, An-
doni Baztarregiren eskutik,
16:00etan, frontoian. Antola-
tzaileek azaldu dutenez, honda-
rra ekarriko dute, eta eskulanak
egiteko aukera izango da taile-
rrean, «eskultura modukoak egi-
teko aukera». 
Abenduaren 1ean, ostegune-

an, La Vieja ikus-entzunezkoa
proiektatuko dute udal aretoan,
19:30ean. Euskal Fondoko Juan-

ma Balerdi lizartzarra izango da
bertan, gaiaren inguruan aritu
eta solasaldia egiteko. 
Euskararen Egunaren bezpe-

ra, ostirala baliatuko dute bertso
poteoa egiteko. Herriko ostatuan
jarri dute hitzordua, 20:00etan,
eta Haritz Mujika eta Oihana
Iguaran bertsolariak ariko dira
kantuan. 
Abenduaren 3an, Euskararen

Egunean, Mikra ikuskizuna es-
kainiko du Berdinki konpainiak,
17:00etan, frontoian. 
Azkenik, abenduaren 4an,

igandean, Intujai teatroko Bea
Larrañagak Bonba bat naiz an-
tzerkia eskainiko du, 18:00etan,
zimiterioan. 

Ruper Ordorika ariko da elizan. MAUKA

HASI DA
ERAISKETA
Amasa-Villabonako Kale Na-
gusiko 62. eta 68. zenbakien
arteko eraikinak eraisten
hasi dira. Hiri Antolamendu-
rako Plan Orokorra aldatu
bitartean, orube hori espazio
publikoa izango da, alegia,
oinezkoek pasa ahal izango
duten eremu ireki bat. M. G.

URTSUARAN-IDIAZABALen, 2022ko azaroaren 24an.

Justo Aierbe Berasategi
Atzo hil zen 86 urterekin, Elizakoak eta Aita
Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.

- G B-

Emaztea: Pepi Mujika; seme-alabak: J. Agustin eta Karmen Zelaia, Ione
eta Iker Pagaldai, Esther eta Oscar Garcia, Sara Mujika eta Iñigo

Zapirain; bilobak: Eneko eta Leire, Saioa eta Aritz, Iker eta Ane, Oihan,
Sugaar, Saoirse; anai-arrebak: Bruno, Jose Mari, Jabier, Carlos eta

Teresa, Tomasa, Ixiar eta Jesus; ezkon anai-arrebak: Juanito eta Juliana,
Justo (†) eta Filo (†); ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.

Familiak otoitz bat eskatzen dizue bere arimaren alde eta GAUR
OSTEGUNA arratsaldeko ZAZPIETAN SANTA ENGRAZIA Parroki
Elizan gorpua aurrean dela, egingo den hileta elizkizunera joateko

gonbita egiten dizue. Eskerrik asko aldez aurretik.



Euskararen
erabileran
atzerakada
nabarmena
eman da 
Tolosaldeko herri euskaldunenetan
euskararen ezagutzaren eta
erabileraren arteko tartea handitzen
ari da, Eustaten datuen arabera 

Eneritz Maiz Etxarri

Eustat estatistika institutuak
bost urtetik behin argitaratzen
ditu datuak, hau da, datu aitor-
tuak, eta urriaren amaieran argi-
taratu zituen euskarari dagoz-
kionak. Orain, Uema Udalerri
Euskaldunen Mankomunitate-
ak bere herriei dagokion irakur-
keta egin du. Nabarmendu dute-
nez, udalerri euskaldunen kopu-
rua igo egin da, eta Tolosaldean
ere, udalerri guztiek jarraitzen
dute udalerri euskaldun izaten,
baina «kezka» sortzen duten da-
tuak ere badira, euskaldunenei
begiratuta, igoerarik ez baita
eman.
Maier Ugartemendia leabu-

ruarra da Uemako teknikaria, eta
kezkatuta hitz egin du. «Oro har,
ezagutzaren beheranzko joera
eten egin da udalerri euskaldu-
netan, baina aurreko urteetako
galera ez da berreskuratu, eta ho-
rrek ondorio nabarmenak ditu
euskararen erabileran. Euskal-

dun-dentsitate handieneko uda-
lerri gutxiago dago». 1991an 22
udalerrik zuten %80tik gorako
ezagutza; 2021ean, ordea, 20 he-
rrik dute %80tik gorako ezagu-
tza. 
Badirudi jaitsiera hori ez dela

hain nabaria, baina galdu den
hori ez dela irabazi da gakoa: «El-
duain bat %100 euskaldun izate-
tik %90 izatera jaitsi denean,
ezagutzan jaitsiera gelditu egin
dela esan daiteke, eta jaitsi dene-
tan ez da izugarrizko saltoa
eman; baina, era berean, azken
urteetako beherakada hori ez da
berreskuratu. Aldiz, udalerri er-
daldunenetan igo egin da ezagu-
tza, Tolosa edo Amasa-Villabona
kasu».
Lehen hizkuntza eta etxeko

erabilerari begiratuz gero, ordea,
jaitsiera nabarmena da, eta bere-
ziki jaitsi da herririk euskaldune-
netan edo arnasguneetan. Eus-
kara da Tolosaldean herritar
gehienen lehen hizkuntza 
(% 53), eta hamarretik ia batek

gaztelaniarekin batera jaso du
euskara etxean (% 8); % 39k erda-
rak dituzte lehen hizkuntza. 
Esaterako, 1991. urtean, 20 he-

rritan hamarretik zortzik zuten
euskara lehen hizkuntza. Gaur
egun, ordea, zortzi herritan ba-
karrik gertatzen da hori. «Asko
da, eta horrek gero erabileran
eragiten du. Zuk zein hizkuntza
menderatzen duzun ondoen,
erraztasun gehiago izango duzu
eta erabilera handitzen du». Eta

etxeko erabilerari begiratuz gero
berdina gertatzen dela dio Ugar-
temendiak: «Etxeko erabileran
eman da jaitsierarik nabarmene-
na, eta galera hori ez da eten
oraindik». 
1991n, %68ko ezagutzarekin,

%50ekoa zen erabilera; 2021ean,
%73ko ezagutzarekin, %43koa
da. «Datua are esanguratsuagoa
da laugarren gune soziolinguis-
tikoan, euskararen indizea
%80tik gorakoa duten udalerrie-
tan. 1991an 22 udalerri ziren eta

horietatik 18 herrik zuten etxeko
erabileran %80tik gorako erabi-
lera. 2021ean 20 herri ziren
%80tik gorako ezagutza zute-
nak, eta 4 herri soilik dira %80tik
gorako erabilera dutenak etxean.
Hemen euskararen transmi-

sioa etxean bertan gertatzen dela
argitu du; «lehen hizkuntza hori
eta etxeko erabilera hori ez badu-
te, geroko erabileran zuzenean
eragiten du. Kaleko erabilera,
oraindik ere, gehienetan etxeko
erabilera baino handiagoa da,
baina etxeko erabilera horrek ge-
rora eragin egingo du kaleko era-
bileran». 1991n, %72ko ezagutza-
rekin, %54koa zen erabilera;
2021ean, %73ko ezagutzarekin,
%41ekoa. Areago, %90eko eza-
gutzarekin, %81eko zen erabile-
ra, 1991n; eta 2021ean, %84ko
ezagutzarekin, %59koa da.
Hizkuntza batek bizirik iraun

dezan beharrezkoak dituela ar-
nasguneak dio: «Hizkuntza na-
gusi izango diren herri horiek,
hizkuntza bizirik egongo dena,
hizkuntza modu natural batean
transmitituko diren herriak, az-
ken batean euskaraz bizi diren
herri horiek beharrezkoak dira
euskararen biziraupenerako».
Eta arnasgune diren herri horie-
tan «bilakaera negatiboa» izaten
ari dela nabarmendu du. «Horre-

Tolosa da etxeko euskararen erabileran gora egin duen eskualdeko herri bakarra. E. MAIZ
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gatik dago kezka, eta herrietan
bizi den kezka hori datuek isla-
tzen dute». 

«ERAGIN BEHARRA»
«Herrietan sumatzen da euska-
raren erabilera jaisten ari dela,
ikastetxeetan ere gero eta kezka
handiagoa dago, eta datu hauek
hori berretsi baino ez dute egi-
ten», dio Ugartemendiak. Hiz-
kuntza politika «aurrerakoiak»
behar direla, eta adostasuna be-
harrezkoa dela esan du; «eragin
beharra dago, benetan duen ba-
lioa eta garrantzia emanaz eus-
karari». Herritarren kontzien-
tziazioan jarri du gakoa: «Herri
horiek udalerri euskaldunak
dira, eta gaitasuna badago, beraz
herritarren kontzientziazioan
eragin behar da, gero erabileran
eragin ahal izateko». 
Herri gehienetan badela «gai-

tasuna» euskara gehiago erabil-
tzeko uste du Uemako teknika-
riak. «Baina, gure herrietan ere
biztanleriaren ezaugarriak gero
eta gehiago ari dira aldatzen;
gero eta gehiago mugitzen gara
beste herri batzuetara eta gero
eta gehiago etortzen dira beste
herri batzuetatik gurera». Guzti
horrek beste hizkuntza ohitura
batzuk edukitzea eragiten duela
dio: «Hautu bat egin behar da,

«Herritarrek gertatzen
ari denaz kontziente
izan behar dute, eta
euskararen aldeko
hautua egin»
MAIER UGARTEMENDIA
UEMAKO TEKNIKARIA 



eta kontzientzia aktibo bat ez ba-
dago euskararen erabileran be-
heranzko joeran eragiten du.
Ikus-entzunezkoen kontsumoa
dela, gure gizarte ohiturak, glo-
balizazioa,...  gero eta faktore
gehiago daude ohitura horietan
eragiten dutenak, beraz, ezin-
bestekoa da hautu bat egitea,
hau da, euskararen aldeko hau-
tua egitea», azpimarratu du
Ugartemendiak. «Gaitasuna»
dagoela ikusita, garrantzitsutzat
du herritarrak kontziente izatea
gertatzen ari denaz, «eta kon-
tzientzia horren barruan, euska-
raren aldeko hautua egin». 

EUSKARA GEHIEN, ESKOLAN
Bestalde, erabilera erraztasuna-
rekin lotuta dagoela azaldu du:
«gure udalerri euskaldunetako
ikastetxeetan geroz eta gehiago
dira erdaraz euskaraz baino gai-
tasun handiagoa dutenak». Eta,
guztia lotuta dagoela dio: «az-
ken batean, euskararen erabile-
rarekin dago lotuta, etxean jaso-
tzen duzun lehen hizkuntza ho-
rretan erraztasun gehiago
izango baituzu, eta erraztasun
gehiago baduzu, gehiago erabi-
liko duzu».  
Ikastetxeetan egiten dutela

gehien euskara haurrek diote.
«Nahiz eta ikastetxeetan kezka-
tuta egon, bertan erabiltzen
dute gehien; etxean gutxiago
egiten dute, eta gainera anai-
arrebekin gehiago erabiltzen
dute gurasoekin baino», argitu
du teknikariak. Lehen hezkun-
tzan DBHn baino «askoz gehia-
go» erabiltzen dutela zehaztu
du; «koskortzen ari diren heine-
an etxeko hizkuntza aldatu egi-
ten da, eta azken batean etxeko
hizkuntza gaztelania bilakatzen
da». 
Kezka mahai gainean jarrita

bukatu du Uemako teknikariak:
«Tolosa hein batean Tolosalde-
ko herrietako herritarrek eus-
kaldundu dugu, eta orain Tolo-
saldea erdalduntzen ari bada,
Tolosak ere denborarekin bide
bera hartu lezake».

Euskararen eguna
girotzen hasiko
dira Tolosan

Erredakzioa 

Euskararen Nazioarteko Eguna
abenduaren 3an ospatuko da.
Euskaraldia martxan egongo da
abenduaren 2ra arte eta hurren-
go egunean, larunbatean, gure
hizkuntzaren eguna ospatzeko
eta aldarrikatzeko ekintzak egin-
go dira hainbat txokotan. Hori
dela eta, hainbat eragileren arte-
an antolatutako egitaraua osatu
dute Tolosan. Tolosako Udalak,
Galtzaundi Euskara Taldeak,
Harituz Bertsozaleen Elkargu-
neak eta Altxa Burua taldeak el-
karlanean antolatu dituzte egita-
rauko ekitaldiak.
Azaroaren 29rako prestatu

dute lehen hitzordua. 19:00etan,
kultur etxean, irakurle taldearen
saio irekia egingo dute Ane Laba-
ka idazlearekin. Erradikalak li-
buruari buruzko solasaldia izan-
go da.
Hurrengo egunean, azaroaren

30ean, Seme-alaben teknologia
kontsumoa. Zer egin eta nola era-
gin? mahai ingurua antolatu
dute, 18:30ean, kultur etxean.
Pantailen eraginaren inguruan
gogoeta egiteko saioa Pantailak
Euskaraz ekimeneko Xabier Al-
kizarekin eta Uemako euskara
teknikaria den Garikoitz Goikoe-
txearekin. Altxa burua taldearen
laguntzarekin antolatu dute.
Abenduaren 1ean,Jun ta bota!

lagunarteko bertso-poteo inpro-
bisatua egingo dute tabernaz ta-
berna. 19:00etan elkartuko dira
Tontokalen, eta hortik abiatuko

dute poteoa. Harituzeko kideez
gain, gainerako bertsozaleek ere
parte hartzeko aukera izango
dute, bertsozaleen gozamenera-
ko.
Abenduak 2an, Nerea Arriola-

ren Mikrotik... bakarrizketa
umoretsua izango da, 19:00etan,
kultur etxean. Bertan, umoregile
ezagunak euskal hiztunen ahale-
ginak, penak, pozak, zalantzak,
bitxikeriak... izango ditu hizke-
tagai, ikusleak egoeran jarri eta
hausnarketa probokatzeko hel-
buruz. Sarrera doakoa izango da.
Euskararen egunean, aben-

duaren 3an, euskarazko kantuen
bingoa antolatu dute. 12:00etan
hasiko dira, Trianguloan. Tolo-
saldeko herrietan antolatu den
ekintza bateratua da bingo musi-
katuarena. Parte hartu nahi du-
tenek, kantuak asmatuz osatu
beharko dute bingoa, saria esku-
ratzeko. Kartoiak egunean ber-
tan egongo dira eskuragai.

Abenduaren 3ra bitartean, Euskaraldiaren
amaierako egunetan, hainbat ekitaldi
antolatu dituzte aldarrikapenerako
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EUSKARAREN ETXEKO ERABILERA EHUNEKOETAN
HERRIA 1991 2001 2011 2021
Abaltzisketa 98,2 96,2 89,2 83,1
Aduna 96,8 87,7 75,9 74,4
Albiztur 99,0 93,7 84,3 78,8
Alegia 75,8 75,4 62,5 59,7
Alkiza 94,9 87,1 77,7 74,3
Altzo 95,3 87,7 75,4 74,6
Amasa-Villabona 54,1 51,9 47,8 46,4
Amezketa 95,9 92,8 83,5 77,5
Anoeta 58,5 60,3 54,1 49,8
Asteasu 79,0 75,7 67,1 66,1
Baliarrain 100,0 99,0 86,4 80,0
Belauntza 79,0 77,5 70,1 65,4
Berastegi 93,8 89,9 77,1 73,4
Berrobi 76,6 68,3 63,8 57,0
Bidania-Goiatz 90,0 92,3 70,3 63,6
Elduain 99,4 87,6 81,8 81,7
Gaztelu 97,0 89,8 81,9 77,1
Hernialde 83,8 85,8 65,4 65,1
Ibarra 56,0 51,7 46,0 45,9
Ikaztegieta 88,0 79,6 66,5 59,8
Irura 67,7 67,4 53,6 46,8
Larraul 96,2 91,7 74,7 70,5
Leaburu-Txarama 81,8 81,3 71,0 67,5
Lizartza 94,5 89,4 72,7 65,7
Orendain 91,5 96,2 79,4 70,4
Orexa 100,0 94,6 92,1 86,5
Tolosa 42,9 45,0 45,6 46,4
Zizurkil 52,1 49,5 46,5 45,2

2019an, ‘Hitzolariak’ jokoan. A.I. Goran euskararen ezagutzaren datuak eta behean etxeko erabileraren datuak.
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Gurpilen
gainean 
eta ziztu 
bizian 
Usabalen  

Igande honetan 
VII. Irristaka Indoor Sari
Nagusia jokatuko dute
Usabal kiroldegian,
Irristakak antolatuta 

Imanol Garcia Landa Tolosa

Irristaka patinaje taldeak antola-
tutako Irristaka Indoor Sari Na-
gusia izango da igandean, azaro-
ak 27, 09:30etik aurrera Tolosako
Usabal kiroldegian. Beñat Azur-
mendi Irristaka taldeko kideak
azaldu duenez, sendotuta dago-
en txapelketa da: «Ilusioa dugu,
hor jarraitzen dugu zazpigarren
urtez eta lasterketak ikusteko go-
goz gaude». 
Goizeko bederatzietan hasiko

dira patinatzaileak beroketa la-
nak egiten eta 09:30ak aldera ha-
siko dira probak. Hiru mailatan
banatu dituzte parte hartzaileak,
eta hor izango da aurtengo berri-
kuntzetako bat, maila bat erantsi
dutelako. Gazteen maila 15 urte
artekoa izango da eta hortik gora
senior mailakoak izango dira. Se-
niorretan master kategoria txer-
tatu dute aurten lehenengo al-
diz, gorengo mailan aritzen ez
direnei parte hartzeko aukera
emanez. Orokorrean maila han-
diko lehiak ikusiko direla esan
du Azurmendik, eta Espainiako
Txapelketan lehiatzen diren
irristalariak izango direla nabar-
mendu du: «Seguru lasterketa
politak ikusiko ditugula».
Hiru proba mota izango dira,

bi banaka eta bat erreleboka. Ba-
naka, batetik, abiadurazko proba
izango da, pistari lau itzuli ema-
nez. «Sekulako abiaduran ari-
tzen dira patinatzaileak», esan
du Azurmendik. «Hain karrera
motzak izanik, parekotasun
handia dagoenetan aurrerake-
tak ikusgarriak izaten dira». Bes-
talde, aurtengo beste berritasu-
na proba luzeago bat jarri dutela
izan da: hamabi itzuli emango
dituzte proba horretan. Horrez
gain, erreleboka ere egingo dute
beste proba. Azken horretan,
txanda ematerakoan abiadan
doan taldekideak besteari bul-
tzada ematen dio, daraman abia-
dura besteak aprobetxatzeko.
Txapelketa osoak 13:00ak in-

gurura arte iraungo du eta Azur-
mendik deialdia egin die herrita-
rrei Usabalera joan eta patinajea-
ren ikusgarritasunaz gozatzeko. 

Eskualdeko 
lau pilotari
ariko dira
binakako
txapelketan  

Promozio Mailako
Binakako Txapelketan
aldiz, Tolosaldeko 
bi ariko dira: 
Elizegik eta Iztueta  

Erredakzioa 

Amezketako Altuna III. eta Ano-
etako Tolosa pilotariek elkarre-
kin osatuko dute bikotea aurkez-
tu berri duten 2023ko Eskuz Bi-
nanako Txapelketan, aurten
beraz, ez da Martija izango bere
atzelaria. Jakak Arangurenekin
batera jokatuko du, eta Peña
II.ak Mariezkurrena II.arekin.
Artola txapelketatik kanpo utzi
dute. Aspe enpresako beste hiru
bikoteak ondorengoak izango
dira: Peio Etxeberria-Rezusta,
Elordi-Zabaleta eta Ezkurdia-
Martija (2020an txapeldun izan
zen bikotea).
Ondorioz, Aspek Iker Irriba-

rria eta Danel Elezkano utzi ditu
kanpoan. Biek jokatu zuten az-
ken binakakoa. Hain zuzen, Peio
Etxeberriak eta Elordik bikoteki-
de izango dituzten bi atzelarie-
kin aritu ziren biak: Irribarria,
Rezustarekin, eta Elezkano II.a,
Zabaletarekin. Biak finalerdieta-
ko ligaxkan geratu ziren lehiatik
kanpo. Baikok ez du aldaketarik
egin pilotarien zerrendan. Au-
rreko aldiko berdinak ariko dira.
Ordea, bikoteak berriak dira: Jon
Ander Peña tolosarrak Mariez-
kurrena II.arekin jokatuko du,
eta Erik Jaka lizartzarrak, Aitor
Arangurenekin. Laso-Imaz eta
Urrutikoetxea-Albisu izango
dira beste bi bikoteak.
Txapelketa bihar hasiko da eta

igandean Tolosan Urrutikoe-
txea-Albisuk eta Peña II.a-Ma-
riezkurrena II.ak jokatuko dute.

PROMOZIOKOA
Promozio Mailako Binakako
Txapelketan ere izango dira es-
kualdeko ordezkariak. Martxel
Iztueta tolosarrak, debuta egin
eta gutxira, lehen txapelketa jo-
katuko du pilotari profesional
modura; Agirrerekin batera ari-
ko da. Iaz txapeldunorde izan
zen Iker Elizegi asteasuarrak ere
jokatuko du; Zubizarreta III.are-
kin osatuko du bikotea.
Zazpi jardunaldiko bi itzuli,

orotara hamalau jardunaldi jo-
katuko dituzte pilotariek sailka-
pen ligan. 

Arkaute etxeak Euskal
Mendizaletasunaren
Museoa hartuko du 
2024rako ireki nahi dute Euskal Mendizale
Federazioaren 100. urteurrenarekin eta XIV Orduak
mendi ibilaldiaren ospakizunarekin bat eginez   

Erredakzioa Tolosa

Tolosako Larramendi auzoan
dagoen eta udalaren jabetzakoa
den Arkaute eraikinak Euskal
Mendizaletasunaren Museoa
hartuko du. 2024. urterako izan
nahi dute prest eta proiektuak
udalean ordezkaritza duten hiru
alderdiek babesten dutela na-
barmendu dute.

PIEZA ETA DOKUMENTUAK
Museoak interes historikoa du-
ten pieza eta dokumentu ugari
bilduko dituela esan dute, hain
zuzen, Emmoa fundazioarenak
direnak. Fundazioko kideak,
Euskadiko eta Nafarroako Men-
di Federazioekin batera, denbo-
ra zeramaten museo egonkor bat
kokatzeko leku bila eta Tolosare-
kiko interesa adierazi zioten
udalari. Txomin Uriarte Emmoa
fundazioko presidenteak egin-
dako lanaren emaitza moduan
aurkeztu du Arkaute etxean mu-
seoarentzat lekua izatea. Era be-
rean, Euskal mendizale Federa-
zioko lehendakaria den Zigor
Egiak euskal mendizaletasuna-
rentzat «egun historikoa» dela
esan du: «Federazioek eta era-
kundeek zor genion zerbait eus-
kal mendizaletasunari eta errea-
litate bihurtuko da». Mendi eta
Eskalada Kirolen Napar Federa-

kundeko lehendakariak, Martin
Montañesek, museoa «euskal
mendizaletasunaren erreferen-
te» izan dadila eskatu du.
Olatz Peon Tolosako alkateak,

bere aldetik, eskerrak eman diz-
kie Tolosa aukeratu izanagatik
eta adierazi du Tolosa mendiza-
letasunari oso lotua dagoen he-
rria dela. «Uste dugu proiektua
oso interesgarria eta egokia dela
herriarentzat zein herritarren-
tzat eta ziur gaude tolosarrek
asko estimatuko dutela».

PROZESUA MARTXAN
Honenbestez, Arkaute etxea
izango da Euskal Mendizaleta-

sunaren Museoaren kokalekua
eta udalak egokitzeko obrak egi-
teko baliabideak jarriko ditu.
Zentzu horretan, 2023. urteko
aurrekontu proiektuan aurrei-
kusi dute diru partida bat. Uda-
lak oraingoz, eraikineko teilatua
berritu du. Emmoa fundazioak
dagoeneko museo-proiektua ga-
ratu du eta Euskal Federazioak
obra-proiektua egiteko konpro-
misoa hartu du bere gain. Azaldu
dutenez, 2024. urterako museo-
ak ateak zabaltzea da asmoa, bat
eginez Euskal Federazioaren
100. urteurrenarekin eta XIV Or-
duak mendi ibilaldiaren ospaki-
zunarekin. 

Proiektuan parte hartu duten erakundeetako ordezkariak. I. SAIZAR

Itxaropena galdu gabe

I txaropena galdu gabe segi
behar dugu. Hamargarren
jardunaldia eta oraindik
irabazterik lortu gabe. Aste-
buruan jokatu genuen par-

tida garrantzitsua zen guretzat,
beheko postuetatik ateratzeko
pausoa izan zitekeelako. 

Gogotsu irten ginen aldagele-
tatik, partida txukun bat egin
eta hiru puntuak etxean gera-
tzeko asmoekin. Horrela, lehen
minutuetan Elenaren golak au-
rretik jarri gintuen. Handik gu-
txira Racing-en gola iritsi zen,
baina burua jaitsi gabe aurrera
egin genuen eta gure bigarren
gola iritsi zen. Gure akatsenga-
tik, ordea, Racingen bi golak iri-
tsi ziren, atsedenaldira 2-3ko
markagailuarekin joan ginela-

Aulkitik
Irati Zabala
Tolosa CF, 1. Maila Nazionala

rik. Atsedenetik bueltan gauzak
aldatu ordez okertzen joan zi-
ren, kanpokoen 4. gola iritsi 
baitzen. Ahaleginak egiten ja-
rraitu genuen eta azken minu-
tuetan gure hirugarren gola iri-
tsi zen. 
Hurrengo partida ere oso ga-

rrantzitsua da, azpiko zulotik
ateratzeko lehian segitzeko. 
Horregatik hurrengo astean

hiru puntuak Tolosara ekarriko
ditugula argi daukat!



Zuriñe Iglesias Sarasola Ibarra

Iragan denboraldi ezin hobea
egin zuen Naia Amondarainek
(Ibarra, 2001). Bigarren egin
zuen 23 urtez azpiko Espainiako
Txapelketan, Euskadiko txapel-
duna izan zen kategoria berean,
eta besteak beste, Itzulian, Euro-
pako Txapelketan eta Tour de
Ardechen korritu zuen. Horrez
gain, pistan ere urrezko hiru do-
mina kolkoratu zituen Espainia-
ko Txapelketan. Erdietsitakoak
saria izan du; Laboral Kutxak bi
sasoirako fitxatu baitu ibartarra.
Sopelan hiru denboraldi egin os-
tean, «aldaketa bat behar» zuen
Amondarainek. 

Nola sortu zen Laboral Ku-
txan aritzeko aukera?
Azken urteetan hartu-emana
izan dut beraiekin. Izan ere, he-
mengo txirrindularia naiz, eta
proiektua hemengoa da, beraz,
beti izan dugu harremana. Egia
da azken urteetan ez dudala be-
harrik ikusi taldez aldatzeko, So-
pelan oso gustura nengoelako.
Denboraldi honetan, ordea, La-
boral Kutxak emakumeekiko
zuen proiektua aldatu egin du:
etorkizunera begirako proiektu
bat egin du, eta orduan hasi nin-
tzen beraiekin hitz egiten, eta az-
kenean, taldez aldatzea erabaki
nuen.
Erabaki erraza izan al zen?

Ez da erraza izan hiru sasoi egin
baititut Sopelan, eta familia bat
bezala ginelako. Beste taldeekin
alderatuta kanpotik ikusten zen
talde umilagoa ginela, eta ni ero-
so nengoen bertan. Eroso zau-
den talde batetik ezjakintasunez
beteta dagoen beste batera joate-
ak zalantzak sortzen dizkizu.
Baina azkenean Laboral Kutxara
joateko erabakia hartu nuen. 
Zerk erakarri zintuen gehien
Laboral Kutxaren proiektua-
ren berri jakin zenuenean?
Taldeak duen proiektua, berezi-
ki. Babesleek hainbat urtetarako
sinatu dute, eta horrek segurta-

suna ematen dizu. Horrez gain,
baliabideak dituzte, eta beraiek
esan bezala, hazten jarraitzeko
asmoa dute. Beraz, Laboral Ku-
txak dituen helburuak ikusita,
eta aldaketa bat behar nuela ja-
kinda, taldez aldatzea erabaki
nuen. 

Ion Lazkano Laboral Kutxako
kirol arduradunaren esane-
tan, helburua da 2024erako
World Tour mailako taldea
izatea. Nola ikusten duzu?
Horiek hitz handiak dira. World
Tour mailako talde bat izateko
maila handia erakutsi behar da,
eta badakigu ez dela erraza izan-
go. Aurreko astean taldeko lehen
egonaldia egin genuen gure arte-
an ezagutzen hasteko, eta bertan
esan ziguten beraiek ere jakitun
direla xedea lortzea zaila izango
dela. Izan ere, World Tour mai-
lan geroz eta talde gehiagok es-
katzen dute leku bat, eta plaza
kopurua orain arte mugatuta
egon da. Orduan, ikusi beharko
da, gizonezkoetan egiten duten
bezala, ea puntuak jokoan egon-
go diren ala ez. Eta, horrela bada,
puntu horiek lortzea ere oso zaila
izango da. Esan bezala, beraz,
helburu bat bezala jarri digu-
te, baina ez gara horrekin itsutu-
ko. 
Iragan denboraldiko 23 urtez
azpiko Espainiako Txapelke-
tako lehen hirurak Laboral
Kutxan zaudete. Gazteen al-
deko apustu sendoa egin du
taldeak?
Bai, iragan sasoiko 23 urtez azpi-
ko hiru lehenak taldean gaude.
Mireia [Trias] jada elite mailakoa
izango litzateke, eta gero, beste
gazte batzuk ere badaude talde-
an. Multzoa gaztea izan arren,
esperientzia duen jendea ere ba-
dago taldean. Horrez gain, be-
raien [Laboral Kutxako zuzenda-
rien eta arduradunen] asmoa ere
bada Euskal Herriko harrobiare-
kin lan egitea. 
Eskarmentua duten taldeki-
deak aipatu dituzula, Eider
Merino ere fitxatu du taldeak.
Bizkaitarrak eskarmentu
handia du World Tourrean,
eta besteak beste, Movista-
rren izandakoa da. Zer supo-
satzen du zuretzat Merino be-
zalako txirrindulari bat talde-
an egoteak?
Eskarmentu handia duen txi-
rrindularia da, eta uste dut alde
horretatik asko lagundu dezake-
en pertsona bat dela. Horrez
gain, taldeak ere bultzatzen du
euskal txirrindulariak egotea
multzoan, eta Eider garrantzi
handiko txirrindularia izango da
taldean.
Taldekide berriak ezagutu di-
tuzu dagoeneko. Zer-nolako
harrera egin dizute?
Egia da taldekide asko lehendik
ezagutzen nituela, eta ezagutzen
ez nituenak bistaz ezagutzen ni-
tuela. Azken finean, ia denak
ezagutzen dugu elkar tropelean.
Arraroa izan zen hasieran, ego-
naldi batean baino, lagun artean

geundela zirudielako. Izan ere,
orain arte nire lagunak izan dira,
baina ez taldekideak. Oraindik
txipa aldatu behar dut, eta 
denborarekin joango naiz ohi-
tzen. 
Urte borobila izan da zuretza-
ko. Egindako lanak, beraz,
badu saria ezta?
Bai, egia esan oso gustura nago
egindako denboraldiarekin.
Dena hain azkar pasatzen da,
momentuan ez zarela jabetzen
lortu duzunaz. Izan ere, segituan
jartzen zara hurrengo lasterketa-
ri begira. Pertsonalki uste dut
pauso bat aurrera eman dudala,
eta hori behar nuen neure bu-
ruarengan konfiantza irabazte-
ko. 
Zein rol izango duzu Laboral
Kutxan?
Oraindik ez dakit. Iragan astean
egin genuen egonaldian banaka-
ko bilerak egin genituen, baina
ez genuen horrelakorik zehaztu.
Gero, lehiaketa gerturatzen has-
ten denean, pentsatzen dut joan-
go garela rol horiek zehazten. Ni
laguntzeko prest nago, eta uste
dut hori egitea egokituko zaida-
la. Badaude txirrindulariak las-
terketa irabazteko lehian egongo
direnak, eta beraiei laguntzea
egokituko zait, baina atsegin
handiz egingo dut. 
Datorren sasoiari begira zein
helburu jartzen diozu zeure
buruari?
Entrenatzen hasi gara, baina
pixka bat deskonektatuta nabil
oraindik. Ez naiz hasi pentsa-
tzen horretan, aurrerago hasiko
naiz. 
Egutegia finkatuta duzu ala
oraindik ez?
Egonaldian esan ziguten gutxi
gorabehera taldeak nahi duen
egutegia, baina azkenean nazio-
arteko lasterketetako egutegia
nahiko konplikatua da gonbida-
pena jaso behar duzulako. Or-
duan, taldeak egin ditu eskaerak
lasterketa batzuetan aritzeko,
baina oraindik hori zehazteke
dago. 
Zein lasterketa duzu begiz
jota?
Ilusio handia egiten didan las-

terketa da Itzulia betidanik; ira-
gan sasoian asko gozatu nuen,
eta datorrenean ere parte har-
tzea gustatuko litzaidake. Gero,
hemengo lasterketak direnak ere
politak izaten dira; Eibarkoa eta
Nafarroako Klasikoa, besteak
beste. 

ZURIÑE IGLESIAS SARASOLA

«Taldez aldatzea erabaki
nuen Laboral Kutxak
dituen helburuak ikusita»
NAIA AMONDARAIN
TXIRRINDULARIA
Txirrindulari ibartarrak bi sasoirako 
sinatu du Laboral Kutxarekin; haren 
ustez, «etorkizunera begirako proiektu bat»
du taldeak, eta helburu dute 2024rako 
World Tour mailan egon ahal izatea
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«Uste dut pauso bat
aurrera eman dudala,
eta hori behar nuen
neure buruarengan
konfiantza izateko»

«Txirrindulari batzuk
irabazteko lehian
egongo dira eta 
beraiei laguntzea
egokituko zait»
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Deialdiak 

Aduna.Kale antzerkia, herriko pla-
zan, 18:30ean.
Altzo.Euskal emakume idazleen ira-
kurketa tailerra, Batzarremuñon,
19:00etan. Maddi Ane Txoperena-
renEz erran inoriaztertuko dute,
Oihana Iguaran dinamizatzaile dela.
Amasa-Villabona.Loatzo musika
eskola, musika eskolan, 19:30ean. 
Anoeta. Ipuin Txokoa, LH1-LH2ko
haurrentzat, liburutegian, 18:00etan.
Anoeta. Euskara, feminismoa eta
beste bidaide batzuk, Lorea Agirre-
ren eskutik, balioanitzeko gelan,
18:30ean.
Berastegi. Bingoa Gaztainondo el-
kartean, 18:00etan.
Larraul. 17:00. Lehen sorospenak
haur eta nerabeentzat, liburutegian.
18:30. Kobazuloak eta zaborra bide-
oaren emanaldia eta solasaldia, kul-
tur etxean.
Tolosa.Titirijai: Orbital, 10:00 eta
12:30, Leidorren. Donde vas, Moby
Dick?, 10:00. Topic-en. . Familia guz-
tiari zuzendurik. Txotxongilo antzer-
kiaren barruko indarkeria, Topic-en,
17:00etan. El tiempo de las tortugas,
20:30, Topic-en.
Tolosa.Alkoholiko anonimoen bilera
irekia, San Esteban auzoko lokalean,
19:30ean.
Tolosa.Dina. Bizitza eta kirola ...25
urte itsasoan galdu nintzenetikkul-
tur etxean, 19:30ean. Itxaro Borda-
ren sarrera hitzaldia, Anartz Agirrek
ETBrako egindako dokumentala eta
Emakumea eta itsasoabekaren
aurkezpena.
Tolosa.Liburu eta diskoen azoka so-
lidarioa, Trianguloan, 09:00etatik,
20:00etara.

Ikus-entzunezkoak

Amasa-Villabona. Into the ice. Pa-
tagonia, Gurean, 20:00etan. Ondo-
ren, argazki rallyko sari banaketa. 
Tolosa. La consagracion de la pri-
mavera,Leidorren, 20:30ean.

28 KANALA
09:30.Gaurkoan Tolosaldetik
15:00.Elkarrizkettap
16:00.Harri Salda
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik

21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Playlist
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09:00.Eguraldia. Iker Ibarluzearekin.
12:30. Pasahitza. Asier Imaz eta
Josu Artutxarekin, eskualdeko al-
bisteak.
18:00. Zientziaren talaia. Josu Lo-
pez Gazpiorekin.
20:00.Mendikatea. Unai Ugarte-
mendiarekin, mendiari buruzko
saioa. Gaurkoan, Hassan Ait Chaou
mendi lasterkaria.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. I. Olarreaga.
Korreo kalea, 2. 943 67 01 28.

TOLOSA. Gauekoa. L. A. Morant. Za-
balarreta lorategiak, 1.  943 67 38 49.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro nahasia. Goizean
erdi eta goi-mailako ho-
deiak ugariak izanagatik,

ateri egongo da eta eguraldi lasaia
izango dugu. Eguerdi edo arratsal-
deko lehen orduan hegoaldetik bes-
te fronte bat iritsiko zaigu, zerua es-
talirik geratuko da eta euritara joko
du. Zaparradak ahulak izango dira,
baina arratsaldean giro bustiagoa
izango da. Azken orduetan ateri ge-
ratuko da. Haizeak hegotik joko du.
Tenperatura antzeko kokatuko da,
13-14 graduan joko duelarik goia.  

Bihar. Giro kaxkarra. Goizean
fronte batek eragingo digu
eta zeru estalia eta giro bus-

tia izango ditugu. Zaparrada tarteka
mardulak botako ditu, uneren batean
ekaitzak jotzea baztertu gabe. Arra-
tsaldeak aurrera egin ahala atertze-
ko joera hartuko du, azken orduetan
ateri geratuko delarik. Mendebaldeko
haize bizia ibiliko da eta tenperatura
antzeko kokatuko da, 13-14 graduan
joz goia.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

www.ataria.eus • 107.6 fm •

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

BIZIKLETA HARTZEKO INOIZ EZ DA BERANDU
Foru Aldundiaren Emakumeok Mugimenduanegitasmoaren barruan, eta Zumardia elkarteak
bultzatuta, emakumeentzat bizikleta ikastaroak egin dituzte aste honetan Tolosan, Pedalei era-
ginlelopean. 10-12 pertsonako bi talde izan dira goizez eta arratsaldez, eta horietan 50-60 urtetik
gorako emakumeek hartu dute parte. Antolatzaileek azaldu dutenez, arrazoi desberdinengatik
bizikletaz mugitzeko aukerarik izan ez duten edota bizikleta albo batera utzita zuten herrita-
rrak izan dira ikastaroetan parte hartzera animatu direnak, «inoiz ez da berandu» ideiarekin.
Ekainean egin zuten estreinakoz, eta erantzuna ikusita, bigarrengoz egin dute orain.A. IMAZ


