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›› VELETA ELKARTEA OSPAKIZUNETAN MURGILDURIK
75 urte betetzen ditu aurten Tolosako elkarteak; hori dela eta, egitarau oparoa antolatu dute urte osoan zehar › 6
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VII.URTEA 1.680.ZENBAKIA
ESKUALDEKO EGUNKARIA

OMENALDI HUNKIGARRIA
LEIRE OLABERRIARI 
BERE JAIOTERRIAN
IKAZTEGIETA  Bere lorpenengatik herritarrek omendu nahi izan zuten
atzokoan; trikipoteoa egin zuten, bazkaria eta erakusketa jarri zuten 4

Herritar gaztetxoek Agurra dantzatu zioten Leire Olaberria txirrindulariari. N. URBIZU

Tolosaldeko bederatzi artista, herenegun, euren artelanekin. R. CALVO

Tolosaldeko hainbat
artistak hasiera
eman diote
Naturaldiari 
TOLOSA  Kultur Etxeko fatxada estali zuten
artelanekin eta erakusketa inauguratu zuten 5

Eskolarteko txirrindulari 
proba izan dute Alegian4

Shole




Bederatzi artistek egindako lanen kopiak banatu zituzten eta AranburunAguaTinta erakusketa inauguratu zuten .R. CALVO

Artelanen bidez eman diote
hasiera natur jardunaldiei 
Tolosa›› Ostiralean
inauguratu zuten
Naturaldia 09; artea
izan zen nagusi, batetik,
Kultur Etxearen fatxada
apaindu zuten eta
bestetik, Aranburuko
erakusketa ireki zuten.   

REBEKA CALVO

Abian da jada Naturaldia 09 eta
inoiz baino artistikoagoa izan da,
gainera inaugurazioa, izan ere Ar-
tea Kalean izenpean tolosaldeko
bederatzi artistek eman zioten ha-
siera hilaren 27ra arte iraungo du-
ten natur jardunaldiei. 

Triangulotik pasa denak seguru
ikusi dituela Kultur Etxeko fatxa-
da estaltzen dituzten artelanak.
Obra hauek bederatzi artistek Na-
turaldia 09ko kartela osatzeko egi-
nikoak dira eta horrela inauguratu
zuten Naturaldia 09 ostiral ilun-
tzean; Kultur Etxeko fatxadako
obrak jarri eta hauetariko bakoi-
tzaren 50 kopia jendartean bana-
tuz.

Lanak Mariano Arsuaga, Idoia
Elosegi, Iñaki Epelde, Miren Gon-
zalez, Nisa Goiburu, Koldobika
Jauregi, Maria Cueto, Sükru Kara-
kus eta Jose Luis Longaronenak
dira eta hauetako batzuk, gainera,
Triangulon izan ziren ostiralean
euren lanak banatu eta sinatzeko.
Jende asko gerturatu zen lanak

ikusi eta bide batez, etxerako kopia
bat hartzera. Artistek euren esker
ona agertu zieten bertan ziren he-
rritar zein agintariei. Naturarekin
eta ingurugiroarekin duten harre-
mana islatu dute lanetan eta baita
dituzten kezkak ere. 

Naturaldia 09ri hasiera emate-
ko ardura, hala ere, Jokin Azkue al-
kateordeak izan zuen eta honek
tolosar guztiei jardunaldietako
ekitaldi desberdinetan parte har-
tzera gonbidatu zien. 

‘El Roto’ren erakusketa
Trianguloko ekitaldia eta gero
guztiak Aranburu Jauregira joan
ziren, izan ere, bertan jardunal-
diak maiatzaren 17ra arte ikusgai
izango den AguaTintaerakusketa
inauguratu zuen.

Erakusketan urarekin zerikusia
duten 47 bineta ikus daitezke. La-
nak Andres Rabago, El Roto, Ma-
drilgo artistarenak dira eta Tolo-
san baino lehen Zaragozako 
Expon izan ziren ikusgai. Marraz-
kiei umorea darie, nahiz eta artis-
taren ustez umorea baino gehiago
satira erabiltzen duen. 

Jardunaldietako antolatzaile
den GestoNaturako Shole Marti-
nek esan zuenez, binetak, «umore
adimentsu» baten bidez «ikusleari
natura transformatzeko erabil-
tzen dugun zentzugabekeriaren
zentzua agertzen dio». «Kutsadu-
ra, urak eragindako borrokak, lan
hidraulikoak, uraren erabilpen
anitzak, ingurumenean eraginda-
ko kalteak... Uraren arloa ikuspun-
tu desberdinetatik jorratu du artis-
tak 47 bineta hauetan», gaineratu
zuen Martinek. 

Madrildarrak Francoren dikta-
dura iraun zuen bitartean Ops ezi-
zena erabili zuen bere marrazkiak
Triunfo eta El Jueves bezalako al-
dizkarietan kaleratzeko. Egun El
Paisegunkarian aritzen da.

5TOLOSATOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA
IGANDEA, 2009KO APIRILAREN 19A

Kandelak abusu sexualak salatzeko  
TOLOSA ]Gipuzkoako Abusu Sexualak Jasandakoen Elkarteak (GASJE)
ekitaldia egin zuen atzo Triangulon «haurtzaroa lapurtu dietenei» euren
elkartasuna agertzeko. Kandelak piztu zituzten eta 12:00etatik
14:00etara stand bat ere jarri zuten herritarrak ere «gertaera gogor
hauen» kontrako jarrera erakustera gonbidatzeko. R. CALVO


