
EUSKAL KOSTA LAU OBJEKTIBOREN PEAN
IBARRA ‘Kosta bat, lau begirada’ erakusketak Badillo, Diez, Esteban eta Castroren argazkiak biltzen ditu 5

Isabel Diez bilbotarra kolorearen erabileran murgiltzen da bere lanen bitartez; Benito Izagirre kultur etxean dago ikusgai maiatzaren 7ra arte. ISABEL DIEZ

‘100% Tricicle’
lanaren estreinaldia
etzi Leidor aretoan
TOLOSA Clownic taldeak zazpi ikuskizunetan
taularatutako une onenak biltzen ditu lanak 2

Herriarteko
Txapelketako
partidak
jokatuko dituzte
asteburuan
TOLOSALDEA Amezketan,
Albizturren eta Bidegoianen
izango dira partidak 4
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›› BIHARTIK AURRERA ANTZERKIA PROTAGONISTA
Guztira sei emanaldi izango dira ikusgai Villabonako eta Zizurkilgo antzoki eta kaleetan; umorea izango da nagusi › 6

Osteguna
2009-04-23

VII.URTEA 1.683.ZENBAKIA
ESKUALDEKO EGUNKARIA

JERONIMO LOPEZ GEOLOGIAN DOKTOREA

«Planeta osoan dute
eragina Antartikan
ematen diren aldaketek»
TOLOSA Naturaldia jardunaldien baitan gaur
solasaldia izango da, dokumentalaz gain 3
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«Antartikan ematen diren aldaketek
eragin zuzena dute planeta osoan»
Natura ›› Naturaldiaren
baitako gaurko solasaldian
Jeronimo Lopez geologoa
izango da hizlaria;
‘Munduaren azkeneko
elkartzeak’ dokumentala
ere izango da ikusgai.

E Elkarrizketa JERONIMO LOPEZ › Geologia Zientzietako doktorea

IÑIGO TERRADILLOS

Naturaldia jardunaldien baitan,
eta Zine Forumarekin bat eginez,
ikus-entzunezkoaren txanda da
gaurkoan. Hain zuzen ere, Wer-
ner Herzogek zuzendutako Mun-
duaren azkeneko elkartzeak doku-
mentala izango da ikusgai Leidor
aretoan 19:30ean eta 22:15ean. Do-
kumentalaren aurretik aurkezpen
lanak egingo ditu Jeronimo Lopez
Geologia Zientzietako doktorea
eta Madrilgo Unibertsitate Auto-
nomoko irakasleak, eta filma bu-
katu ostean solasaldirako tartea
ere izango da. Josu Iztueta bidaia-
riak egingo ditu aurkezpen lanak.
Zein da gaurkoan jorratuko du-
zuen gaia?
Gaur ikusgai izango den Werner
Herzogen Munduaren azkeneko
elkartzeak dokumentala Antarti-
kari eta han ikerketetan bizi diren
zientzialariei buruzkoa da. Nik
gaiaren aurkezpen txiki bat egingo
dut hasi aurretik, eta bukatzean so-
lasaldia izango dugu. Izan ere, zor-
tzi proiektutan hartu dut parte
bertan. Hainbat zonaldetan izan
naiz Antartikan, lurralde desber-
dinen baseetan eta ontzietan. Hori
da, hain zuzen, dokumentalean
erakusten dena, zientzialari talde
bat euren lanari eta egoerari buruz
hitz egiten. Solasaldian, sortzen di-
ren zalantzak eta hausnerketak
erantzuten saiatuko naiz.

Nolakoa da Antartikan egiten den
lana?
Antartika laborategi ikusgarria da
ikerketa zehatz batzuetarako be-
reziki. Ikerketa horietako batzuk
planetaren berokuntzarekin eta
aldaketa klimatikoarekin dute er-
lazio zuzena. Horrelako ikerkete-
tarako Antartika oso garrantzitsua
da, han neurketa oso adirazkorrak
egiten baitira, oso urrun baitago
jendea bizi den lekuetatik. Era be-
rean, oso urrun egon arren, han
gertatzen denak eragin zuzena du
planeta osoan. 
Zertan?
Antartikako izotzaren egoerak er-
lazio zuzena du itsasoaren maila-
ren aldaketekin, esaterako; hala-
ber, hotz handiagoa edota txikia-
goa egiteak planetaren klimarekin
du erlazio zuzena, poloen ondo-
rioak planetaren gainerako zatira
zabaltzen baitira itsasoaren ko-
rronteen bidez.

Hango klimara egokitzea ez da
erraza izango gizakiarentzat.
Gizakia Antartika bezalako mutu-
rreko egoera dagoen lurralde bate-
ra ohitzea oso zaila da. Lurraldea
oso handia da, eta inoiz ez da egon
historia zehar biztanlerik, beraz,
ez dago herririk. Artikoan, ordea,
bai. Antartikara doazenak zien-
tzialariak dira, eta baita era guztie-
tako laguntzaileak ere. Gaur egun,
turisten bat ere joaten da. Ikerla-
rien lana hartzen duten 60 zientzia
base inguru daude, beraz, denera,
hainbat mila lagun bizi dira udan.
Neguan, berriz, ehunka lagun. 
Hainbat ikerlanetan hartu duzu
zuk parte han.
Zortzi proiektutan hartu dut parte
Antartikan. Geologoa naiz ni, eta
Antartika geologiarentzat ere oso
interesgarria da, beste lekuetan
aurkitu ezin daitezkeen datuak
baitaude. Esaterako, iraganeko kli-
maren erregistroak aurki daitezke,

eta hauek ezin dira beste inon to-
patu. Zientifikoki interes handia
duen leku batean lana egitea esan
nahi du Antartikak, giro polit eta
berezian.
Nola nabari da aldaketa klimati-
koa han?
Lurraren beroketa edo klima alda-
keta gehien nabari den lekua Polo-
ak dira. Beraz, Antartikan gai honi
buruz lortzen diren informazioek
asko laguntzen dute egoera hori
ulertzen.
Tolosan bigarrenez izango zara
jardunaldi hauetan.
Poloei eta Antartikari buruz egon
nintzen hitz egiten lehenengoan,
eta giro eta parte hartze oso polita
nabaritu nuen. Aurtengo jardunal-
diei dagokionez, barietate handia
dagoela ikusi dut, beraz, natura eta
ingurugiroaren gaira ikuspegi as-
kotatik gerturatu ahalko dute par-
te-hartzaileek, eta hori oso garran-
tzitsua da.
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Larrialdiak. ((112)) 
OSASUNA.
Alegialdea.Osasun z.: 943 653212
Anoeta-Alkiza-Hernialde.
Medikua: 943 65 23 39
Asteasu.Medikua: 943 692423
Baliarrain. Medikua: 943 889003 
Berastegi-Elduain. 
Medikua: 943 683361
Bidegoian.Medikua: 943 681134
Ibarraldea. Osasun etxea: 943 672411
Ikaztegieta.Medikua: 943 653329
Irura. Osasun zentroa: 943 690720
Leitza. Osasun z.: 948 510800
Orendain. Medikua: 943 655595
Orexa. Medikua: 943 682228
Tolosa.
Anbulatorioa, larriald:943 461111
San Esteban: 943 006800
Gernikako arbola:943 006900
Amarozko dispen.: 943 672637
Asuncion klinika:943 675799 - 
943 67 53 90 (larrialdiak)
DYA: 943 672536
Gurutze Gorria:943 674888
Villabona.Anbulat.: 943 006970
Zizurkil. Aiztondo zerb: 943 693930
GARRAIOAK.
Renfe:902 24 02 02
Donostiako autobusa:943 361740
Tolosaldea bus: 943 650621
Leitzaran autob.:948 221015
Taxia: 943 670420
Taxia (Leitza): 608 873016
BESTERIK.
Ertzaintza: 943 538820
Tolosa-Udaltzaingoa: 943 675858
Tolargi: 943 650016
Iurramendi egoitza: 943 670325
Tolosa gasa: 943 675320
Alkoholiko anonimoak: 943 248474

T Telefonoak

Belauntzan, Liburuaren Egunaren harira irakurzaletasuna bultzatzen.A. IMAZ

Liburuaren Eguneko ekitaldiak
ERREDAKZIOA

Liburuaren Nazioarteko Eguna
ospatuko da gaur, eta ohiko mo-
duan hainbat ekitaldi izango dira
irakurzaletasuna bultzatzeko as-
moz antolatuak.

Tolosan, esaterako, Udalak Gal-
tzaundirekin batera antolatutako
Irakurri, gozatu eta oparitu
proiektua martxan jarriko dute
gaur. Maileguan liburua hartu eta
bueltatzerakoan txartela jasoko
dute erabiltzaileek Elkar mega-
dendan %25eko beherapenez go-
zatu ahal izateko. Haur Liburute-
gian, bestalde, liburu mailegu ba-
koitzeko piruleta bana jasoko dute

irakurleek, eta helduenean, libu-
ruak maileguan eramaten dituz-
ten irakurleek liburu zozketa bate-
an hartuko dute parte. 

Bestalde, Abaltzisketan, Idoia
Sanchezek ipuinak kontatuko diz-
kie haurrei, 17:15ean, liburutegian,
eta ondoren, 18:30ean Amezketa-
ko liburutegian izango da ipuin
kontalaria.

Anoetan, 15:15ean ipuin konta-
keta izango da HH2 eta LH2 maila
bitartekoentzat. Kontukantoi kon-
talariek Baziren behin neska aben-
turazaleak eta mutil abeslariak
ipuin sorta kontatuko dute. Eta on-
doren, 16:15 aldera, Hizki-Marraz-
ki ipuin marraztuen lehiaketako
sari banaketa egingo dute, eta kate-
goria bakoitzeko lehenengoek  eu-
ren ipuina irakurriko dute.

Txapin Festa antolatzeko
bilera, gaur, Kultur Etxean
TOLOSA ]Bi aste barru bigarren
Txapin Festa izango da Tolosan,
eta ekitaldi hau prestatzeko azken
bilera egingo dute gaur. Kultur
Etxean izango da 19:30ean, eta
bertaratzeko deia egin diete parte
hartu nahi duten gazte guztiei.
Aurtengo Txapin Festa ondorengo
ekitaldiek osatuko dutela jakinara-
zi dute antolatzaileek: poteoa lo-
kalez lokal, Mulanbo, gazte bazka-
ria, herri jolasak, artixten artelana,
kontzertuak eta  Dj-a.

Medikuntza txinatarrari
buruzko hitzaldia
TOLOSA ]Aulas Kutxa programa-
ren baitan, hitzaldia izango da da-
torren ostegunean, hau da, hilaren
30ean, Kultur Etxean. Nazaret
zentroaren lankidetzarekin antola-
turiko hitzaldia medikuntza txina-
tar tradizionalari buruz izango da,
Kultur Etxean, aipaturiko egunean,
19:30ean hasita. David Alcala me-
dikuntza txinatar tradizionalean li-
zentziatuak izango da hitzaldia
ematearen ardura edukiko due-
nak. Herritar orori irekia izango da,
eta doan joan ahalko da.

L Laburrak


