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NIRE TXANDA

Deseskalada eskalatzen, ai ama!

Pixkanaka zirrikituak irekitzen ari dira ia bi hilabetetako 
itxialdian, baina bakarren batek eroetxeldirako bidea hartu 
beharko du. Galdetu Baztanen: 5.000 bizilagun baino 
gehiagoko udalerria izaki, baina, Elizondo izan ezik, mila 
bizilagunera ailegatzen ez diren hamabortz herrik osatua, 
orai libre, orai ordu jakinetan… Hamabortz, ama bat, ai ama!

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU

IRITZIA

Txoperenarekin transplanteak hizpide

Organo transplanteen inguruko elkarrizketa egin zion duela 
hamar urte TTipi-TTapak Gabriel Txoperena mediku lesakarra-
ri. Donostiako Ospitaleko Organo Transplanteen koordina-
tzailea izaki, hainbat xehetasun azaldu zituen. Bertzeak 
bertze, «gehien transplantatzen diren organoak giltzurrunak, 
gibela, bihotza eta birikak» direla kontatu zuen, eta guztien 
artean batez ere giltzurrunak. Urteekin organo-emaile mota 
aldatu zela ere azpimarratu zuen lesakarrak elkarrizketan: 
«hasieran, jende aunitz trafiko istripuz hiltzen zen eta emaile 
gehienak gazteak ziren. Puntukako gidabaimena indarrean 
sartu zenetik, ordea, egoera aldatu da eta emaile gehienak 
adinekoak dira».

2010-05-13 · TTIPI-TTAPA · 518 zk.

JOSEFINA
LINAZASORO 
EHUN URTE

Maiatzaren 2an 102 urte bete 
zituen Etxalarko 
Barbereneko Asun Elizalde 
Danborienak.  Aipatu behar 
da da Juli bere ahizpak ehun 
urte bete zituela joan den 
martxoaren 16an.

ASUN 
ELIZALDE 
102 URTE

NABARMENTZEKOAK

ATZERA BEGIRA

Etsaiak lagun

Barraskiloekin gerran nago. Gure etxeko balkoi nanora ageri 
ohi dira ditugun landare pixarrak jatera: albaka, oreganoa, 
aloeak... Baina, nondik heldu dira? Hormigoizko eraikuntza 
zaharkituz inguraturik gaude, ez dago berdegunerik ingu-
ruan, eta, halere, hemen daude; ausart, lotsagabe, proboka-
tzaile. Misterioa da: paretak eskalatuko ote dituzte?

Horiez gain, bertze batzuk ere azaltzen zaizkigu etxean: 
astero-astero, herriko nekazari 
gazte batek ekartzen digu 
barazki-saskia, eta, bertan ere, 
karakolak egoten dira; ttikia-
goak, bai, baina egon badaude. 
Dena dela, jarrera ezberdina 
dutela erranen nuke: alai, 
natural, lasai. Eta, finean, 
azken horietaz ez naiz kexu, seinale ona baita erosten 
ditugun barazkietan bizia egotea: osasunaren isla da, eta 
aski ongi ikasia dugu hori zeinen garrantzitsua den, ezta?

Oi, barraskilo! Batzuetan, etsai eta, bertzeetan, lagun: 
gogoz kontra, baina, balkoia parteka dezagun!

«OI BARRASKILO! 
BATZUETAN ETSAI 
ETA BERTZEETAN 
LAGUN»

Apirilaren 24an ehun urte 
bete zituen Josefina Linaza- 
soro Igoa beratarrak Lesa- 
kako zahar etxean. 2011tik 
zahar etxean bizi da eta 
Lesakako Udalak eta familiak 
oroigarria bidali zioten.
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KOLABORAZIOAK

Koronabirusa, eta gero zer?

Zaila egin zait idatzi honetarako gaia aukeratzea. Lehen 
momentuan Covid 19arekin zerikusia duen edozer gauzari 
uko egin nahi nion, hainbertzekoa baitzen nire betekada! 
Baina... ezin izan dut, berrogeita hamar eguneko itxialdiak 
bere ondorioak izan ditu niregan eta bizitzen ari garen 
momentu honek, nire ekintzak, pentsamenduak eta emo-
zioak bete-betean baldintzatu ditu. 

Gure bizitzak hankaz gora jarri eta etorkizuneko planak 
kolokan gelditu diren honetan, barrenak dardaratu zaizkigu 
eta, lehen egunerokotasunak tapatzen zituen emozioak eta 
bizipenak azaleratzeko aukera izan dugu: gure burua gaixo-
tzeko beldurra, ingurukoak galtzekoa, lanik gabe gelditzeko 
kezka, familia ez ikusteak dakarren tristura, etxetik eta 
herritik mugitu ezinak dakarren haserrea, etorkizunean gure 
askatasuna galtzeko beldurra...

Eta bakoitzak gure baitan ibili dugun zurrunbiloa aski ez 
eta, ingurutik, telebistatik, Whatsappetik jaso duguna! 
Zenbateko kaltea egin diguten beldurra, ziurtasun eza, 
ezinegona, tentsioa eta etengabeko kexa adierazten duten 
mezuek ... Eta alderantziz, ikuspegi baikorra eman digute-
nean, elkarren artean hitzak, kantak, bertsoak konpartitu 
ditugunean, zenbatez eramangarriagoa egin zaigun egoera!

Bizi dugun itxialdi 
honek buruari bueltak eta 
bueltak emateko aukera 
eskaini digu eta ziur nago 
bakoitzak bere ondorioak 
atera dituela: hemendik 
aitzinera zer nolako 
bizimodua nahi dut 

niretzako? Zer ikasi dut krisialdi honetatik? Eta etorkizunera-
ko zer nolako jendartea nahi dut eta zer egiteko prest nago 
bide horretan laguntzeko?

Norberak bere erantzunak bilatu beharko ditu dudarik 
gabe; nik, hementxe utziko dizkizuet nireak:

Nire burua zainduko dut, elikadura, ariketa fisikoa, nire 
alderdi emozionala eta espirituala ere bai. Natura zaindu eta 
berarekin harremana bilatuko dut ahal den guztietan. 
Hurbilekoak zaintzen ahaleginduko naiz. Pertsona erdigu-
nean jartzen duen jendarte baten alde lan egin nahi dut, 
sortuz, eraikiz, konpartituz, lagunduz...

Ez dakigu etorkizunak zer ekarriko digun baino etorriko 
dena konfiantzaz hartu nahi dut, nire indar guzia horretan 
jarriz.

GABI GOIA IPARRAGIRRE

«ITXIALDI HONEK 
BURUARI BUELTAK ETA 
BUELTAK EMATEKO 
AUKERA ESKAINI DIGU»

Bizitzak vs kapitala

Dozenaka dira Covid 19aren inguruko teoriak, baina ez naiz 
horretan sartuko, eztabaida hau luze bezain konplexua baita. 
Garbi dago birus honek gure herriaren bizitza ekonomiko, 
politiko eta sozialean eragina izan duela, osasunetik harago. 
Batzuek diote Covid 19a ez dela horren arriskutsua, gripe soil 
batek Covid 19ak baino hildako gehiago eragiten dituelako. 
Datuak hor daude eta hala izan daiteke, baina Covid-aren 
arazoa ez da honen hilkortasuna, kutsagarritasuna baizik. 
Hain erraz kutsatzen denez, osasun publikoaren saturazioa 
ekar dezake, jende askoren artatzea zailduz edo zuzenean 
ezinezko bihurtuz. Hala ere, honek zer pentsatu ematen du 
burgesiaren interes ekonomikoen mesedetan azken urteotan 
egin diren murrizketetan (osasungintza barne).

Birusaren arriskua erraz kutsatzea denez, denon hobe beha-
rrez etxean gelditzeko eskatu digute, eta kanpora ateratzerako 
orduan hartu beharreko segurtasun neurriak eman dizkigute. 
Egoera honen aitzinean, hainbat alderdik eta sindikatuk, EH 
Bilduk eta LABek tartean, «konfinamendu totala» aplikatzea 
eskatu zuten, langileon bizia burgesiaren interes ekonomi-
koen gainetik jarriz. Baina noski, ideia hau ez zen ongi etorria 
izan, bertzeak bertze, EAJ-PNVn, langileok etxean gelditzen 
bagara produkzio ekonomikoa eteten baita, eta Urkulluk 

garbi utzi zuen «koma 
ekonomiko» hori ez zaiela 
interesatzen. Enegarren 
aldiz garbi utzi zuten euskal 
herritarron bizitzak bost 
axola zaizkiela, euskal 
herritarron lan indarra 
bertzerik ez zaiela axola, 

beraien sakelak gure izerdiz betetzeko.
Bertzetik, hainbat zaintza sare sortu dira Euskal Herri 

osoan zehar, birusaren aitzinean ahulenak direnei laguntze-
ko asmoz, eta boluntario andana karrikak desinfektatzen ari 
da. Espainiar Estatuari militarren beharrik ez dagoela 
erranagatik ere, Marlaskak adierazi zuen Euskal Herrira 
militarrak etorriko zirela desinfekzio lanak burutzera. 
Dirudienez Covid 19ak sortutako krisi hau fusilen bidez eta 
«Viva España!» oihukatuz konpondu nahi dute, eta ez 
segurtasun eta osasun baliabide gehiago eskainiz. Oihu 
hauek argi utzi dute okupazio militar honen helburua 
espainiar nazionalismoari gorazarre egitea dela eta bidena-
bar, euskal herritarron gaineko kontrola handitzea.

Azkenik, garbi dago egoera honek betikoak kaltetuko 
gaituela, eta betikoek etekin ekonomikoak aterako dituztela. 
Komertzio eta enpresa ttikiak ixtera behartuta egonen dira, 
langileon egoera ekonomikoa zein lan baldintzak okertuko 
dira eta kaleratzeak izanen dira. Honi esker enpresa multina-
zionalak aberastuko dira, langileon miseriaz.

Egoera honek bi aukera uzten dizkigu: bizitzaren eta euskal 
langileriaren alde borrokatu edo, kapitalaren alde jarri 
interes ekonomiko burgesei men eginez. Gorago ikusi bezala 
batzuk aukeratu dute. Eta zuk zer diozu? Bizitzak ala kapita-
la?

BEÑAT IANTZI ETXARTE

«BETIKOAK KALTETU-
KO DIRA ETA BETI-
KOEK ETEKINAK 
ATERAKO DITUZTE»
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Aurkeztu zure burua.
Saltsa guztietan egotea gustuko 
duen doneztebarra. 
Noiztik zara DFTko kide?
DFT sortu zenean, helduen tal-
dea ere osatzea erabaki genuen. 
Geroztik, Donostiako talde ba-
tean aritu nintzen urte batean 
izan ezik, herrian jokatzen dut.      
Koronabirusaren eraginez, denbo-
raldia bertan behera gelditu zaizue. 
Noiz arte egonen zarete geldirik?
Ez dakigu. Udarako egoera 
egonkortu izanen dela eta abuz-
tuan hurrengo denboraldia  
prestatzeari ekin ahal izanen 
diogula pentsatu nahi dut. Bi-
tartean, entrenatzaileek etxean 
egiteko ariketak aholkatu diz-
kigute... 
Berrogeialdian ere martxan... bideo 
bat egin zenuten lehendabizi... 

Entrenatzaileei bururatu zitzaien 
eta ideia polita iruditu zitzaigun. 
Nire anaiak bideo guztiei forma 
eman zien eta azken emaitza 
berezia eta polita izan da.
Ondotik, egunkaria ateratzea bu-
ruratu zitzaizuen...
Roberto koordinatzailearen 
ideia izan da. Lan handia egin 
du eta euskaraz ez dakien arren, 
hainbat material euskaraz ere 
prestatzeko asmoa erakutsi du.
Zein da egunkariaren helburua?
Jendeari tartetxo atsegin bat 
eskaintzea, eta bidenabar, fut-
bol zelaietatik urruti, taldeak 
bizirik dirauela erakustea.
Zer eduki bilduko dituzue?
Interes handiena jokalariei 
egindako galdetegi laburrek 
piztu dute baina taldeari bu-
ruzko berriak, albiste eroak, 

jolasak, osasuntsu mantentze-
ko aholkuak... ere arkituko ditu 
jendeak bertan.
Non izanen dute zaleek irakurtze-
ko aukera?
Edukiak pixkanaka DFTren web 
orrian zein sare sozialetan ar-
gitaratuko dira. Jendea horiek 
bisitatzera animatu nahi dut.
Berrogeialdiko kontua da edo ai-
tzinera begira mantenduko dena? 
Lan handia da eta, zoritxarrez, 
orain ordu aunitz ditugunez, 
badago lanean dabilen jendea. 

Hala ere, harrera ona izanez 
gero, ez dut baztertzen tarteka 
argitaratzea.
Bideoa lehendabizi, egunkaria 
gero... hurrengoa? 
Gisa honetako gauza berezi 
gehiago egin behar ez izatea 
seinale ona izanen litzateke 
baina seguru hau pasatuta ere 
ideiak bururatuko zaizkigula. 
Aurtengo DFTren egunaren harira, 
erabakirik hartu duzue? 
Ezin da asmatu ekainean egi-
teko aukera izanen dugun...

JAIME SEIN OSINAGA DONEZTEBE FUTBOL TALDEKO KAPITAINA

«Futbol zelaietatik 
urruti taldeak bizirik 
dirau»

11 GALDERA LABUR
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Sareztatuak

JUAN JOSE PELLEJERO GOÑI

Asaldatu egiten gara Gobernuak aditzera 
ematen duelarik gure geolokalizazioa 
kontrolatu behar duela. Askatasunaren 
aldeko espantu gogorrak egiten ditugu 
eta bakarrik geure arropak urratzea ere 
falta zaigu. Egia da, gure mugimenduen 
berri zehatzaz Gobernua jakitun egotea 
kezkagarria da. Gure intimitatean sartzen 
ari delako sentsazio aztoragarria atzema-
ten dugu, uneoro begiratuak izaten ari 
garelako segurantza deserosoa. Agerian 
da martxoaren 27ko SND/297/2020 Agin-
duak muga eta helburu zehatzak azaltzen 
dituela bere ezarpena burutzeko, eta 
herritar guzien osasun segurtasuna xedea 
duela. Hala ere, maiz samar gertatu izan 
den bezala, bakoitzaren askatasuna eta 
denon segurantza, bekoz-beko, elkarren 
aurrean jarri dira berriz. Eta egungo tek-
nologia mundu honetan gero eta balia-
bide gehiago paratzen ari dira segurta-
sunaren mesedetan. Hortaz, kasu eman! 

Alabaina, prozesu horretan, gure tek-
nologia gailuetan instalaturik dauden 
edo instalatzen ditugun app-ei gure datuak 
erabiltzea baimenduz, ezinbesteko kola-
boratzaileak bihurtzen gara. Hari hone-
tara, oroitzen naiz aspaldixko bideo batean 
ikusten zenaz: arrantzale batzuk hartu-
tako arrainaz beteriko sarekada ontzigai-
nean hustean, hartatik eta ustekabean, 
itsas lehoi larri bat agertu zen despistatua. 
Gaixo hura bezala, gu ere geure kontrae-
sanetan sareztatuak gaude.

Orri zuriak tintaz margotzen

AINARA MAIA URROZ LIBURUAREN EGUNEAN

Igaro ziren aspaldi euren etxeetan itxita 
idazten zuten emakumeak,Bizenta Moge-
lek orduak igaro zituen bere ipuin onak 
idazten edota Virginia Woolf-ek bere gela 
propioa zirriborratzen hatzak beltzez 
zikinduz.

Igaro ziren ez hain aspaldi euren etxee-
tan isilik idazten zuten emakumeak, 
Maialen Jauregiberrik bere euskara ikas-
teko metodologia edota Simone de Beau-

voir-ek beste sexu honi buruz pentsaraz-
teko aldarria etxetik plazara aterarazten 
saiatu zirenak, esku batean bolaluma eta 
bestean ukabila gora! 

Igaro ziren garai haiek eta nik neure 
gela propioan tekla beltzak sakatzen ditut 
ene munduko iragaitea alferrik izan ez 
dadin eta orain eta hemen ene egia jakin 
dezazuen, ene aitzineko emakumeak 
gogo-bihotzean, esku batean liburua eta 
bestean arrosa eta etxearen balkoiaren 
ertzean gorostia, maitasuna eta adiski-
detasuna izan ditzadan beti gidari, bi 
landareak maite ditut eta behar, arrosa 
maitasuna da,  behin bakarrik loratzen 
delako, eta gorostia adiskidetasuna da, 
negu batetik bestera irauten baitu bizirik. 

Orri zuriak beltzez tindatzen jarrai deza-
dan ilberritan bizi naiz.

Heriotza agurren eta  
omenaldien garrantziaz

NERE ERKIAGA HIL ARGI ELKARTEAREN IZENEAN

Hil Argi Elkarteak heriotza agurrek eta 
omenaldiek duten garrantzia azpimarra-
tu nahi du, batez ere, egun bizi dugun 
Covid-19aren egoeran.

Horretarako, argitaratu berri duen web-
gunean jaso ditu agur ezberdinak egiteko 
proposamenak eta haiek egiten lagundu 
dezaketen ideia orokorrak. Hau da aur-
keztu duen webgunea: https://hilargi.eus/

Agurrek – edo omenaldiek, zentzu bera-
rekin erabiltzen baititu Hil Argi Elkarteak 
bi hitzok– hil den pertsonak gugan izan 
duen garrantzia azpimarratu eta omenal-
dia egiteko, agurrean parte direnen emo-
zioak adierazteko modua eskaintzeko, eta 
besteak beste, heriotzaren esanahiak 
partekatzeko balio dute.

Agurrak egiteko hizkuntza sinbolikoak 
eta kultur sorkuntzek duten indarra han-
dia dela adierazten da. Hizkuntza sinbo-
likoa (argazkiak, loreak, kandelak, hitza 
eta isiltasuna,...), betidanik erlijioek era-
bili dutena izanik ere, beraiena bakarrik 
ez den hizkuntza unibertsala dela azpi-
marratu, eta gizarte mailan berreskuratu 
eta erabiltzea proposatzen du Hil Argi 
Elkarteak. Eta kultur sorkuntzek ere (kan-

tua, musika, bertsoa, dantza,...) pertso-
naren barnerenera heltzeko duten inda-
rra kontutan hartuta, hil den pertsonaren 
bizitzaren esanahiak osatzeko baliabide 
bezala erabiltzea proposatzen du.

Egungo osasun krisi egoeran, hiru agur 
moten garrantzia azpimarratzen du Hil 
Argi Elkarteak:

Batetik, agur intimoak, hil berri denari 
bere hurbilekoenek egitekoak eta Covid-
-19aren isolamenduan egonda ere, tek-
nologia bidez lagunduta egitea proposa-
tzen dira.

Bestetik, agur sozialak, hil den pertso-
naren lagunarte zabala eta ezagunak ere 
parte hartu dezaketen ekitaldien garran-
tzia azaltzen da.

Eta azkenik, Covid-19aren isolamendu 
egoera bukatutakoan herri, auzo edo herri 
txiki talde mailan, isolamendu garaian hil 
diren herritarrei omenaldi ekitaldiak egi-
teko proposamena luzatzen du Hil Argi 
Elkarteak, heriotza hauen humanizazioan 
egin daitekeen lana onuragarria izango 
baita bai doluan diren herritarrentzako, 
baina baita beste herritar guztientzako 
ere, elkartasuna adierazi eta bizitza guz-
tien balioa handia dela adierazteko balio 
dezakeelako.

Zaindu-20

JON ETXEGARAI, JUNKAL OTXOTORENA,  
MAITANE SARALEGI ETA NEKANE CATALAN  
ETA IDATZIA SINATU DUTEN NAFARROAKO HAINBAT  
ZAINTZA SARETAKO BERTZE 41 LAGUN

Gutariko gehienak Covid-19aren krisiak 
eta ondorengo etxe-itxialdiak ezustean 
harrapatu gintuen. Fabrikan lanean, uni-
bertsitate ikasketak burutzen, auzoko 
denda txikia aurrera ateratzen, langabezian 
edota etxeko zaintza lanetan. Bakoitza 
beretik egunerokotasunari aurre egiten.

Horrelako krisi larri baten aurrean, bizi-
tzaren garrantziaz kontziente, eta komu-
nitateren zaintza eta babesaz arduraturik, 
gure auzo eta herrietan, auzolan erraldoiaz 
antolatzen hasi ginen. Zaintza sareak 
sortuz eta bertan parte hartuz.

Gure txikitasunetik handia egin dugu: 
erosketak egiten lagundu, umeak zaindu, 

IRAKURLEAK MINTZO
Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak 
bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-
deiturak, herria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58

IRITZIA

IRAKURLEAK MINTZO
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deiak burutu, maskarak egin eta banatu... 
Finean, elkar-zaindu eta gauzak aldatu. 
Gure burua, eta komunitatea, krisi izuga-
rri honen aurrean antolatzeko gai izan 
gara, pertsonak eta haien bizi baldintzak 
erdigunean jarriz eta bizilagunen arteko 
harremanak josiz. Azken asteek erakutsi 
diguten bezala, ilusioz eta arduraz joka-
tzeak, bizitzak erdigunean kokatzeak, 
diruan neur ez daitekeen balioa du. 

Orain arteko bidea ez da erraza izan, ez 
dugu alfonbra gorri edota komunikabide 
kamerarik aurrean eduki, batzuetan zer 
eta nola egin oso ongi jakin gabe egin 
dugu aurrera. Baina gure muga propioez 
ere kontziente gara, biderkatu den ema-
kumeen kontrako bortxakeria edota zahar-
-etxetako bakardade zein utzikeriari aurre 
egiteko ezintasuna, adibidez. Besteetan 
aldiz, batzuen partez jazarpena, debekua 
edota mugak pairatu behar izan ditugu. 
Horren zioa argia da, krisiari aurre egite-
ko neurri eta irizpideak gurea bezalako 
komunitaterik ez dagoen hiri erraldoi 
batean pentsatuak dira. Zehazki, Madril. 
Neurri guztiak bertan erabaki dira, gurean 
dugun errealitate jakinari so egin gabe. 
Eta zaintza sareek zerbait erakutsi badi-
gute, zehazki kontrakoa da. Auzokideen-
gandik gero eta hurbilago egon, gero eta 
parte hartzaileagoa izan eta harreman 
zuzenagoa eduki, hobe erantzuten zaizkio 
arazo errealei eta auzokideen beharrei. 

Konfinamendu garaian egin dugun 
bezala, hemendik aurrerako gure hautua 
ere argia da: komunitatea eta bizilagunak 
zaintzen jarraitzea, bizitzak erdigunean 
mantentzea. Ez dugu merkatuek eta inte-
res ekonomikoek agintzen duten normal-
tasunera itzuli nahi. Ez dugu erabat mili-
tarizatua dagoen eta punitiboa den gizar-
te baten eraikuntzan lagundu nahi. 
Herritarron bizitzak eta bizi-baldintzak 
babestu eta bultzatuko dituen normalta-
suna eraiki nahi dugu. Horregatik, publi-
koki honako deia luzatu nahi dugu:

1.-Guztion etorkizun duina ekarriko 
duen egoeraren gestioa egin dezagun. Eta 
horrek tresna berriak sortzea beharko 
ditu.

2.-Komunitatearen zaintzaren garrantzia 
eta indarra bizi dugu. Horregatik, eraiki 
dezagun, guztiontzako etorkizun duina 
ekarriko duen elkarlan esparrua: hirita-
rrongatik hasita, Nafarroako gobernu, 
alderdi politiko, sindikatu, mankomuni-
tate, aditu eta eragile sozialetaraino. 

3.-Nafarroatik-Nafarroara, herritik-he-
rrira guztion artean antolaturiko krisiaren 
aurreko lan-esparru transbertsala eta 
elkarlanak soilik, bermatuko digu krisia-
ren ondorengo egoera justu eta bidera-
garria. Eta noski, egoera gogorrenei muga 
jarriko diena. Horretarako, neurriak pro-
posatu, adostu eta hartuko dituen foro 
ireki baten sorrera beharrezkotzat hartzen 
dugu, eta horretara gonbita luzatzen die-
gu aipaturiko eragileei. 

Azkenik, dei honi ez genioke bukaerarik 
eman nahi, krisi honen ondorioz hil diren 
herritar guztien sendiei gure elkartasuna 
helarazi gabe, doakiela gure doluminik 
sentikorrena. Era berean, ezin ahaztu, gu 
bezala krisiari aurre eginez lanean ari 
direnak: osasun langileak, irakasleak, 
janari saltzaileak, suhiltzaileak, garbitzai-
leak... Zuek gabe, ezinezkoa lirateke bizi-
tzen zaintza, eta gure jarduna.

Jasaten ari garen krisia balia dezagun, 
ez datorrenari beldurra izateko, datorre-
nari forma emateko baizik. Inork ezin 
duelako hasiera berri bat marraztu, baina 
bai bukaera berria. Marraz dezagun ba, 
gure txikitasunetik mundu justu berria.

ETB-1EN BOIKOTA

XANTI BEGIRISTAIN MADOTZ  

Hilabete eta erdi baino gehiago pasatu 
direnean konfinamendua agindu 
zutenetik, harrigarria eta etsigarria da 
ikustea egunero, ETB1ek nola erabil-
tzen dituen 'kuarentena/koarentena' eta 
'maskarilla' hitzak behin eta berriro, 
batere lotsagorritu gabe. 

Nik uste dut, jakin nahi izan duen kris-
tau orok izan duela aukera bikaina ikas-
teko nola ez diren esan behar bi hitz horiek 
euskara jasoan, alegia, 'kuarentena/koa-

rentena' eta 'maskarilla', baina, hara non, 
auskalo zer arrazoirengatik, ETB1ek non-
bait okitu nahi omen gaitu ditxosozko bi 
hitz desegoki eta gogaikarri horiekin, eta, 
hau, ez dut asmatu nik, baizik eta Euskal-
tzaindiak. Norbaitek ez badu sinisten, 
begira dezala haren Hiztegian, eta, gai-
nera, duela aste pare bat-edo, Euskal-
tzaindiak berak sare sozialetara hiztegitxo 
espezifiko bat bidali zuen koronabirusa-
ren gainean, euskaltzale guztiok, eta, batez 
ere, kazetariek, esatariek eta abarrek jakin 
dezaten zein hitz erabil daitezkeen eta 
zeintzuk ez, gai hauetan. 

Eta ikusitakoak ikusita, nik zera galdetzen 
dut: zer gertatzen ote da ETB1ekin, agian 
ez da euskaltzalea izanen? Ezjakina da? 
Euskaltzaindia bera baino jakintsuagoa 
al da? Trakeski jokatu nahiko du behin 
eta berriro? Ala boikot egin nahi ote dio 
Akademiari? Desinformatu nahi izanen 
gaitu apika? Espainiako hiztegiko hitzek 
gehiago balio ote dute Euskaltzaindiare-
nek baino? Arrazoiak zein diren jakin nahi 
nuke! 

Bueno, ba, ikusiko dugu hemendik aurre-
ra onerako aldaketaren bat egiten duten 
ala ez. 
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G. PIKABEA
Hotza eta gogorra. Halaxe egi-
ten ari zaie Jose Luis, Manuel, 
Mertxe, Manuel, Maruja, Mar-
celina, Gonzalo eta zahar etxe-
tan bizi diren dozenaka eta 
dozenaka adinekori egoera. 
Konfinamendua tarteko egoi-
tzatik atera ezinik gelditu dira, 
eguneroko paseoa egin ezinik, 
kafetegiko tragoxka edo kafea 
hartu ezinik, eta are okerragoa 
dena, senitartekoak aurrez 
aurre ikusteko aukerarik gabe. 

Egoera gustuko ez izan arren, 
dagoenera moldatzeko gai 
direla erakutsi dute bertze 
behin adinekoek. Arrangura 
handirik gabe, beraien bizitzan 
arrotzak izan diren teknolo-
gietara egokitu dira, bisiten 
hutsunea bideo-deiekin estal-
tzen saiatzeraino, eta lagunar-
teko tertulian edo zahar etxee-
tan dituzten jardueretan gehia-
go parte hartuz eguna pasa-
tzera ohitu dira. Horixe da 
eskualdeko hiru adinekoen 
egoitzetan dauden zazpi adi-
nekok TTipi-TTapari kontatu 
diotena: Berako San Jose Zahar 
Etxean dauden Mertxe Retegik 
eta Manuel Bertizek, Lesakako 
Andra Mari Zahar Etxean dau-
den Manuel Algladek eta Jose 
Luis Perugorriak eta Elizon-
doko Francisco Joakin Iriarte 
Zahar Etxean dauden Maruja 
Zirizak, Gonzalo Gutierrezek 
eta Marcelina Zubietak. 

Mertxe Retegi Petrikorena
Eratsunen jaio eta Lesakara 
ezkondu zen Mertxe Retegi 
Petrikorena, eta joan den ur-
teko otsailean sartu zen Bera-
ko zahar etxean. Konfinamen-
duak «bazkal aurretik zerbait 

hartu bidenabar egiten genuen 
bueltarik gabe» utzi badu ere, 
aisa pasatzen omen du eguna: 
«ateri baldin badago zahar 
etxeko lorategira ateratzen 
gara, lagunartean solasean 
aritzen gara eta arratsaldetan 
pelikula bat paratzen digute». 

Laburbilduz, «oso ongi pasa-
tzen dugu eta denbora gutxi 
gelditzen da afaltzeko ordu-
rako». 

Hala ere, «alabak, semeak 
edota suhiak» egin ohi zizkio-
ten bisitez oroitzen da, baita 
alabarekin egoitzatik kanpora 

egiten zituen ateraldiez ere. 
«Lesakara eta hilerrira egiten 
nituen buelten falta ere suma-
tzen dut». Trukean, bideo-deien 
bidez egoten da etxekoekin: 
«astean bi aldiz bideo-deiak 
egiten ditugu eta telefonoz ere 
egoten gara». Nahiz eta «pixka 
bat hotza» izan, gustuko ditu 
bideo-deiak: «aurpegiak ikus-
ten ditut, baita katuak ere eta 
gustatzen zait». Bere kasuan, 
telefono propioa ere badu eta 
«kontent jartzen naiz Iruñean 
eta Lizarran bizi diren iloben 
haurren bideoak ailegatzen 
zaizkidanean. Konfinamen-
duan zer egiten duten eraku-
tsiz bideo politak bidaltzen 
dizkidate». 

Manuel Bertiz Elizondo
«Goizean edo arratsaldean 
kanpora buelta bat ematera 
ateratzen» zen Manuel Bertiz 
Elizondo bere gurpildun aul-
kian eta martxoaren 13an Be-
rako zahar etxeko ateak itxi 
zituztenetik hori gabe gelditu 
da Irunen bizitakoa den 87 
urteko iturendarra. Joan den 
irailean sartu zen zahar etxean 
eta eguneroko irteeratxoa gus-
tukoa bazuen ere, badu non 
entrenitua. «Goizean anima-
zioko jarduerak izaten ditugu, 
gimnasia egitera joaten gara, 
periodikoa leitzen dugu, ber-
tze ariketak egiten ditugu eta 
arratsaldetan bildu, solas ba-
tzuk egin eta gero pelikula bat 
izaten dugu». 

Ez hori bakarrik, «arrebaren 
eta koinatuaren bisitarik gabe» 
gelditu den honetan, «ez ikus-
tea gogor samarra» egiten ba-
zaio ere, «ongi moldatzen» 
direla kontatu du. «Astean bi 
aldiz, astelehenetan eta ortzi-
raletan, bideo-deiak» egiten 
ditu senitartekoekin. Bertze 
egunen batean ere deitzeko 
aukera izan arren, «nahikoa 

Bisiten faltan bideo-
deiak zahar etxeetan
Martxoaren 13an itxi zituzten zahar etxeetako ateak. Geroztik bisitarik gabe gelditu dira Bera, 
Lesaka eta Elizondoko egoitzetan dauden egoiliarrak eta bisitarik ez dutenez bideo-deiak egiteko 
aukera dute. Batzuk gustura egiten dute baina bada ohiko bitartekoak nahiago dituenik ere

«GOGOR SAMARRA 
DA BAINA ONGI 
MOLDATZEN GARA»
MANUEL BERTIZ, 87 URTE

«BIDEO-DEIAK 
GUSTATZEN 
ZAIZKIT»
MERTXE RETEGI, 87 URTE

Lesakako egoitzan dagoen Isabel Zubieta tabletaren bertze aldean, alabarekin.

Jose Luis Perugorria etxalartarra familiakoekin bideo-deia egiten. 

«BIDEO-DEIAK 
BAINO NAHIAGO 
DITUT OHIKO DEIAK»
MANUEL ANGLADE, 64 URTE
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iruditzen zait». Gainera, aitor-
tu digunez, «telefonoz nahia-
go dut solas egin, bideo-deie-
tan ez baitut hagitz ongi adi-
tzen». Zahar etxean «ongi» 
badago ere, «egoera hau agu-
do pasatzea» nahiko lukeela 
ere gaineratu nahi izan du.

Manuel Anglade Bertiz
«Familiarekin eta karrikako 
jendearekin zuzeneko harre-
manik ez izatea gogorra» egi-
ten ari zaio 64 urteko Manuel 
Anglade Bertiz etxalartarrari. 
Duela zazpi urtetik Lesakako 
zahar etxean bizi da eta kon-
finamendua indarrean sartu 
aitzinetik, «kanpora maiz ate-
ratzeko» ohitura zuen: «aunitz 
ateratzen nintzen, karrikan 
jendearekin solas egiten 
nuen...». Alde horretatik, «ha-
sieran» egoera honetara jartzea 
«hagitz gogorra» egin zitzaio-
la onartu digu, «egunak luzeak 
egiten zitzaizkidan eta asper-
tzen nintzen». 

Kanpoko buelta horiek apar-
te utzita, «zahar etxean bizitzak 
berdin» segitzen du beretzat 
eta aitortu digunez, kanpora 
atera ezin duenez, «aisialdiko 
jardueretan gehiago parte har-
tzen dut orain». 

Gustura hartzen zituen «arre-
bak eta ilobak» egiten zizkioten 
bisitak ere, eta horren partez, 

orain, «hamabortz egunetik 
behin bideo-deia egiten dut 
haiekin eta telefonoz nahi du-
dan guztietan egoten naiz». 
Bideo-deien kontua berria da 
beretzat eta onartu digunez, 
«ez naiz sobera ongi moldatzen. 
Nahiago dut telefonoz solas 
egin».

Jose Luis Perugorria Danboriena
«Karrikara atera eta aire garbia 
arnasteko aukerarik ez izatea, 
paseatzera ez ateratzea eta 
kafetegietara eta ostatuetara 
joateko aukerarik ez izatea». 
Horixe da 77 urteko Jose Luis 
Perugorria Danboriena etxa-
lartarrak faltan sumatzen due-
na. Hamabi urte daramatza 
Lesakako zahar etxean eta 
urteotan izan duen martxa 

«aunitz aldatu» dio konfina-
menduak. 

Kanpoko irteera horiek gabe 
gelditu bada ere, egoitza ba-
rreneko jarduerei eutsi die: 
«goizez eta arratsaldez lehen 
bezala ezin dudanez atera, 
barrenean lehen egiten nituen 
jardueretan parte hartzen dut 
eta lehen aritzen ez nintzene-
tan ere hasi naiz: bingoan, 
kantatzen…».

Bisitarik eza ere nabaritua 
du: «Etxalarko iloba eta Fran-
tziako senitartekoak aunitze-
tan etortzen ziren. Orain muga 
itxita dago eta ez dakigu noiz 
arte». Horren ordez, nahi adi-
na bideo-dei egin ditzake, eta 
berak «astean behin» egitea 
erabaki du. Tresna ezaguna ez 
bazuen ere, bideo-deiarena 

«gustatu» zaiola erran du, «la-
guntzarekin ongi moldatzen 
naiz eta interesgarria da bertze 
pertsona ikusteko aukera iza-
tea». Dagoeneko horretara 
«ohitu» dela dio.

Maruja Ziriza Etxepare
Are gehiago aldatu zaio egu-
nerokoa sortzez iruñearra den 
Maruja Ziriza Etxepareri. 79 
urte ditu eta 2018ko uztailaz 
geroztik Elizondoko Francisco 
Joakin Iriarte zahar etxean bizi 
da. Egoerak hala behartuta, 
egoitza horretan neurri gogo-
rragoak hartu behar izan di-
tuzte, adinekoak logeletan 
bakartzeraino. Eta hori ongi 
baino hobeki daki Zirizak, 
«egunerokoa guztiz» aldatu 
zaiolako. Neurriak inda

Gonzalo Gutierrez Elizondoko egoitzan.

Manuel Bertiz Berako zahar etxean.

Maruja Ziriza Elizondoko zahar etxean.

Mertxe Retegi Berako zahar etxean.

Marcelina Zubieta Elizondoko egoitzan.

Manuel Anglade Lesakako zahar etxean.

«EGUNEROKOA 
GUZTIZ ALDATU 
ZAIGU»
MARUJA ZIRIZA, 79 URTE

«ONGI GAUDE 
BAINA HAU 
AKITZEKO GOGOZ»
GONZALO GUTIERREZ, 92 URTE

«BIDEO-DEIAK EZ 
DIRA BESARKADAK 
BEZALA»
MARCELINA ZUBIETA, 92 URTE

«AIRE GARBIA 
ARNASTEKO FALTA 
SUMATZEN DUT»
JOSE LUIS PERUGORRIA, 77 URTE

Jose Luis Perugorria Lesakako egoitzan.
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rrean sartu aitzinetik, 
«egoitzako ekintzetan parte 
hartzeaz gain, errehabilitazio 
programan eta eskulan taile-
rrean parte hartzen nuen». 
Gehiago ere bai, «eguerditan 
eta arratsaldetan karrikara 
atera eta paseo bat emateko 
edo zerbait hartzeko tarte bat 
izaten nuen». Konfinatzeko 
aginduarekin, ordea, hori gabe 
gelditu da eta gainera, egunak 
eman ditu logelatik atera ezi-
nik «irakurriz, telebista ikusiz, 
denbora-pasak eginez...». 
Hainbertze egunen ondotik, 
maiatzaren 1ean izan zuen 
«patiora pixka bat ateratzeko 
lehendabiziko aukera».

Martxoaren 13an zentroko 
ateak itxi baino lehenagotik 
jasotzen zituen «lagunen eta 
semeen bisitak» ere gogoan 
ditu. «Arras gogorra egiten ari 
zait beraiekin ezin egon ahal 
izatea eta espero dut egoera 
hau laster pasatzea» familia 
eta lagunei «besarkada handi 
bat emateko gogoz» baitago. 

Hala ere, bere sakelako te-
lefonoa izateak egoera pixka 
bat arintzen lagundu diola 
dirudi: «nire mugikorra duda-
nez, familiakoekin maiz solas-
tatzen naiz». Gainera, «tekno-
logia berriak gustatzen» zaiz-
kiola eta «mugikorrarekin deiak 
egiteko eta mezuak bidaltzeko 
ongi moldatzen» dela dio. Mai-
te ditu bideo-deiak ere: «aunitz 
gustatzen zait, astean pare bat 
aldiz semeak ikusteko aukera 
ematen baitit».  

Gonzalo Gutierrez Fernandez
«Egun osoa paseatzen eta jen-
dearekin solasean pasatzetik 
logelan sartuta egotera. Atera 
kontuan zenbat aldatu zaidan 
egunerokoa!». Horixe bera erran 
digu sortzez Sevillakoa den eta 
92 urte dituen Gonzalo Gutie-
rrez Fernandezek. 

Ekainean zortzi urte beteko 
ditu Elizondoko egoitzan. 
Emaztearekin batera bizi da 
eta atsegin du gurpildun aul-
kian dagoen emaztearekin 
batera paseatzea. «Neguan 
gutiago ateratzen gara, baina 
eguraldi onarekin kanpora 

atera eta emaztearekin pasea-
tzea gustatzen zait».Hala, egu-
neroko paseotxoak utzi eta 
logelan sartuta egotera ohitu 
behar izan du. «Maiatzaren 
1az geroztik maskara eta es-
kularruak jantzita tarte batez 
patiora ateratzen ahal gara». 
Eta gainerako denbora «peda-
lierrean pedalei eraginez, 
emaztearekin egonez eta te-
lebista ikusiz» pasatzen du. 

Bere telefonoa du eta egoi-
tzako ateak itxi aitzinetik ja-
sotzen zituen iloben bisitarik 
ez duenez, horixe erabiltzen 
du haiekin egoteko: «egunero 
solastatzen naiz». Bideo-deien 
kontua ez zuen ezaguna: «ez 
nekien halakorik bazenik ere». 
Hala ere, nahiago ditu bisitak, 
horretan ez du zalantzarik: 
«Familiakoak gu ikustera etor-
tzeko desiratzen nago». Bide 
batez, «ongi» dagoela ere gai-
neratu nahi izan du, «baina 
hau akitzeko gogoz». 

Marcelina Zubieta Etxeberria
Duela hiru hilabete sartu zen 
Marcelina Zubieta Etxeberria 
erratzuarra Elizondoko egoi-
tzan. 92 urte ditu eta «hasieran 
egokitzea kosta» zitzaiola aitor- 
tu digu. «Azkenean jarri nin-
tzen». Ez zuen gozatzen haste- 
ko aukera handirik izan, agu-
do ailegatu zelako konfinamen-
dua ate joka: «Bat-batean eto-
rri zen eta arras gogorra da».

Ordutik «Erratzuko eta El-
beteko iloben eta Errioxan bizi 
den semearen bisitarik» gabe 
gelditu da. Horren truk, bere 
telefonoarekin «egunero» so-
lastatzen da senitartekoekin 
eta «telefonoarekin ongi mol-
datzen» dela kontatu digu. 
Baina garbi dio «arras-arras 
gogorra» egiten ari zaiola: «bi-
deo-deiak pixka bat animatzen 
naute baina ez dira besarkada 
bat edo musu bat bezala».

Argi aski mintzatu da erra-
tzuarra, bitarteko guztiak ez 
baitira aski. Egoerara egoki-
tuagatik, ez da hori nahi du-
tena. Lehengo martxara itzu-
li nahi dute, senide eta lagune- 
kin solastatu, haiek besarkatu 
eta karrikan lasai paseatu. 

ERREPORTAJEA

Yolanda eta Alejandro Mateo aita eta atatxirekin bideo-deian.

Kontent bideo-deiak egiteko aukerarekin

Yolanda Martin Garcia Madrilen bizi da eta Lesakako zahar 
etxean du Mateo aita, 2007az geroztik. Konfinamendua 
indarrean sartu zenetik ez du berarekin aurrez aurre ego-
teko aukerarik izan eta bi hilabete badira ordutik. Alde 
horretatik, «gogorra» egiten zaio, baina hori baino «gogo-
rragoa» iruditzen zaio «bizi dugun egoera» eta «beldurra» 
sortzen dio koronabirusak «adinekoei nola eragiten dien 
jakiteak». Gainerakoan, «gustura hartu dut egoitzak bideo-
-deiak egiteko aukera eskaini izana: «lehenago ez nuen 
bideo-deirik egiten eta hagitz tresna ona da». Horrekin 
batera, telefonoz aitarekin «nahi adina» egoteko duen 
aukera aipatu nahi izan du, baita «zahar etxeko egoeraren 
berri emanez egunero jasotzen dugun informazioa» esker-
tu ere: «transmititzen diguten lasaitasuna eta gardentasu-
na hagitz garrantzitsuak dira».

Zahar etxearen «lan bikaina» eskertuz

Irailean bortz urte beteko dira Lourdes Mazizior Zubieta 
lesakarraren Isabel ama herriko zahar etxean sartu zenetik. 
Geroztik «astez egunero eta asteburuetan goizez eta arra-
tsaldez amarekin egotera» joan izan da Mazizior. Covid-19ak, 
ordea, eguneroko martxa aldatu dio: «martxoaren 14tik ez 
dut amarekin kontaktu fisikorik izan». Hori bai, ez du harre-
mana galdu: «amak bere mugikorra duenez, egunero biz-
pahiru aldiz telefonoz egoten naiz eta bertzela, egoitzara 
deitu eta berarekin pasatzen didate». Horrez gain, astero 
bideo-dei bat jasotzen du: «dei horretan familiakoak sartzen 
gara eta elkar ikusiz, gustura aritzen gara. Amari izugarri 
gustatzen zaizkio bideo-deiak, batez ere biloba ikusten due- 
lako». Aitortu digu «hagitz gogorra» egiten zaiola amarekin 
ez egotea, «bai guri, baita berari ere», baina «lasai» omen 
dago «zahar etxearekin etengabeko komunikazioa dagoe-
lako eta ama, bai fisikoki baita emozionalki ere, ongi ikusten 
dugulako». Egoitzakoen «lan bikaina» nabarmendu du. 

Senideek ere sumatu dute

Lourdes Mazizior Zubietak zahar etxean du ama.
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TTIPI-TTAPA
Gobernuko agintariek koro-
nabirusaren transmisioaren 
prebentzioari buruz emanda-
ko gomendioei jarraituz ban-
doa argitara eman du Berako 
Udalak. Oinezko eta txirrin-
dularien mugikortasuna lehe-
netsiko dela dio oharrak, au-
toak erabiltzea baino. Gogo-
ratu autoa nahitaezko joan- 
etorrietan erabili behar dela 
soilik.

Paseoak eta kirola egitean 
pertsonen arteko distantziak 
gordeko dira eta jende pila-
ketak saihestuko dira. Era 
berean, umeen parkeek itxita 
jarraituko dute.

Oinezkoek eskuinaldeko 
espaloia erabiltzea lehenetsi-
ko dute, posible den kasuetan, 
jendearekin gurutzatzea 
saihestuz. Espaloi bakarra 
dagoen karriketan pertsonen 
arteko distantziak gorde behar-
ko dira.

Krisi-egoerak jarraitzen duen 
bitartean, hainbat karriketan 
oinezkoen eta txirrindularien 
mugikortasuna lehenetsiko 
dute. Karrika hauetan berta-
koen eta zerbitzuen autoak 

soilik sartzen ahal izanen dira: 
Legia karrika osoa, Iparralde 
karrika eta Julio Caro Baroja 
pasealekua Ugalzubia karri-
karen bidegurutzeraino. Pa-
seoa udalerrian emanen da, 
etxetik kilometro bateko dis-
tantziako eremuan. Kirola ere 
udalerrian eginen da, distan-
tzia mugarik gabe, baina beti 
banaka. Baimendutako irtee-
ra eta kirol-jarduera hauek 
egunean behin eta 06:00etatik 
23:00etara egin daitezke. 14 
urtetik beheitiko umeen irtee-
rak gehienez ordu bateko 
iraupena izan behar du.

Alkaigako poligonoa eta 
trenbidea eremutik kanpo
Udalak oroitarazi du Alkaia-
gako poligonoa eta Bidasoal-
deko trenbidea Berako ere-
mutik kanpo daudela, eta 
Lesakako udalerriko parte 
direla: «Espazio horietan be-
ratarrok ezin izanen dugu 
kirola egitera joan». Modu 
berean, oroitarazi du kros eta 
trial motoek (guztiek, oro har) 
autoek duten kontsiderazio 
bera dutela eta arau berberen 
mende daudela.

Deseskalatze 
prozesurako 
jarraibideen bandoa
Alkaiagako poligonoa eta Bidasoaldeko trenbidea eremutik 
kanpo daudela gogorarazi du Udalak

BERA

Mikel Irigoien eta Ainhoa Etxegarai, sarituetako bi. UTZITAKOAK

TTIPI-TTAPA
Mendi Maratoi Erdiaren faltan, 
lehiaketarako deia egina zuen 
Manttalek. Sare sozialetan 
bideoak eta argazkiak igotze-
ko erronkan parte hartutakoen 
artean zozketa egin zuten. 
Mikel Irigoienentzat izan zen 
lehen saria (Martiko produk-
tuen lotea), Ainhoa Etxegarai-

rentzat bigarrena (haize-ba-
beserako txalekoa) eta Alber-
to Goñirentzat hirugarrena 
(Manttaleren bi kamiseta).

Kirol elkarteen arteko erron-
ka ere egin zuen Manttalek, 
talde bakoitzeko kideek etxean 
egin dituzten entrenamendu 
eta ariketen kilometroak kon-
tuan hartuz.

Mikel Irigoien, Ainhoa Etxegarai eta 
Alberto Goñi saritu ditu Manttalek

Ziharka Sport eskuderiak ekai-
naren 6rako programatua zuen 
V. Ibardingo Igoera motor 
proba gibelatzea erabaki du. 
Proba honi ahal bezain azka-
rren data berri bat jarri eta 
errepide bazterretan 2020 
honetan elkar ikustea espero 
dute.

Ibardingo V. Igoera 
ez da ekainaren 6an 
egiterik izanen

Bi hilabeteko geldialdiaren 
ondotik, maiatzaren 9an be-
rreskuratu dute bertako ekoiz-
leen azoka, Beralandeta pa-
rean. Segurtasun neurri guztiak 
zorrotz betez egin zituzten 
salerosketak, segurtasun-tar-
teak errespetatuz. Herritarrek 
bakarrik izan zuten aukera.

Bertako ekoizleen 
azoka egin dute 
maiatzaren 9an
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TTIPI-TTAPA
Udalak eta Larun Haizpe Mer-
katarien, Hostalarien eta Zer-
bitzu Enpresen Elkarteak 
«eskerrak eman nahi dizkie 
beratar guztiei egoera honen 
aitzinean erakutsi duten ar-
dura eta ulerkortasunagatik, 
eta «Osasun zerbitzuei, Zahar 
Etxeko eta Maddi egotetxeko 
Aspaceko langileei, herriko 
garbitzaile taldeari, suhiltzai-
leei, boluntarioei eta gainera-
ko zerbitzu publikoei» eskerrak 
eman nahi dizkiete egiten ari 
diren lan izugarriagatik.

Gainera, balioan jarri nahi 
dute herriko komertzioak egi-
ten ari diren lan eta esfortzua: 
«Gure elikadura dendak, ha-
rategiak, arraindegiak, okin-
degiak, fruta dendak, eta oro-
korrean, oinarrizko zerbitzuak 
eskaintzen dituzten guztiak, 
herritarren beharrak asetzeko 

gai izan dira, eta beratarrok 
gure herrian, gertuko komer-
tzioetan, egiten ahal ditugu 
erosketak», dio oharrak.

Horrek nahi dugun gizarte 
eta herri ereduaren inguruan 
hausnartzera eraman ditu 
Berako Udala eta Larun Haiz-
pe elkartea: «Gure herrian 
komertzio sare sendo bat iza-
tea garrantzitsua da, bizi du-
guna bezalako egoera batean 
aurrera egitea ahalbidetzen 
gaituena, ostalaritza eta zer-
bitzu enpresekin batera, Bera 
herri bizi bat izatea ahalbide-
tzen duena. Ze herri mota nahi 
dugun pentsatzeko garaia da, 
nola egingo diogun aurre etor-
kizunari».

Udalak eta Larun Haizpek 
erronka honetan beraiekin bat 
egitera animatu ditu herrita-
rrak, «elkarrekin Ber(a)-egiten 
dugu, Gurekin zaude?».

Herria elkarrekin 
ber(a)-egiteko deia 
egin dute
Udalak eta Larun Haizpe elkarteak balioan jarri nahi izan dute 
herriko komertzioak egiten ari diren lana

Euskal Besten mendeurrena 1980an
1880an Euskal Bestak ospatu zituzten Beran. Ehun urte 
beranduago, 1980an mendeurrena ospatu zuten, urte osoan 
egin ziren ekitaldiekin. Bitxikeria moduan, txanpon propioa 
ere izan zuten herrian. Euskaltzaindiaren urteko batzarra egin 
zuten Herriko Etxean, bertze hainbat ekitaldiren artean.

UTZITAKOA

BERA

TTIPI-TTAPA
Bera Integrazioaren aldeko 
Hiri eta Eskualdeen Sareari 
atxiki zaio berriki eta hori es-
kertuz, eskutitza bidali diote 
Nafarroako Gobernuko Mi-
grazio Politiketako eta Justi-
ziako Departamentutik uda-
lari. Sarearen helburua da hiri 

inklusiboak eta integratzaileak 
eraikitzen laguntzea, gizarte-
-kohesioa indartzeko eta etor-
kinen eta errefuxiatuen gizar-
teratzea sustatzeko Europar 
Batasuneko lurraldean. Bilera 
bat ere egitekoa zuten baina, 
egungo egoera dela eta, gibe-
latu behar izan dute.

Integrazioaren aldeko Hiri eta 
Eskualdeen Sareari atxiki zaio Bera
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AITOR AROTZENA
«Errepresio urte ilunenak oroi-
tzeko asmoz» apirilaren 28an 
Guardia Zibila agertu zela dio 
Lesakako Sorturen oharrak 
eta «zuzenean herritarren 
kontra jo» izana salatu du, Egia 
ur azalera muralaren azpian, 
hain zuzen. Honela kontatu 
du gertatutakoa: «herriko gaz-
te batek lanetik etxerako bidean 
kotxea aparkatu berria zuela, 
guardia zibilak patroletik jai-
tsi eta galderak egiten hasi 
zitzaizkion. Hasieran, zoritxa-
rrez ohiko bihurtuak direnak, 
eta denborarekin gero eta 
erasokorragoak. Metrailetaren 
mehatxupean, gaztea miatu 
zuten». Horren ondotik, «gal-
deketa luzea jasan» zuela azal-
du du Sortuk: «galdeketa po-
litikoa, bere ideologiaren in-
guruan». 

Sorturen irudiko, Covid-19ak 
sortu duen osasun krisi hone-
tan «asteak daramatzagu eran-
tzukizunez jokatzen, kapita-
laren gainetik bizitza erdigu-
nean jarriz, zaintzari lehenta-
suna emanez». Baina «Espai-
niako indar armatuak euren 
burua zuritzeko saiakerak 

egiten ikusi ditugu irudietan: 
mugak itxiz, karriketatik pa-
seatuz, desinfektatzeko aitza-
kiarekin inbasio militarrak 
eginez... laguntzaren aitzakian 
espainiar nazionalismoari 
gorazarre eginez». Eta Lesakan 
gertatutakoa «horren adibide 
argia» izan zela uste du.

«Aski da»
Egoera horren aitzinean, «aski 
dela» erran du Sortuk: «urte 
gehiegiz bizitu behar izan di-
tugu horrelako egoerak. Eus-
kal herritar izategatik, lesakar 
izateagatik ezin gaituzte ka-
rrikan gelditu, galdeketak egin, 
beldurtzen saiatu...». Hori «ezin 
dugu onartu», dio oharrak eta 
«konponbidearen bidean so-
beran» daudela gaineratu du.

Sorturen ustez, bizitzak er-
digunean jarri eta zaintzari 
eman behar zaio lehentasuna. 
Eta aldi berean, «bi herri ere-
du» daudelakoan dago: «Es-
painiak eskaintzen digu au-
toritario, zentralista eta mili-
tarizatua; edo askapen proze-
suak emanen digun herri 
burujabe, justu eta askea. Guk 
aukeratu dugu...».

Guardia Zibilak gazte 
bat miatu izana 
salatu du Sortuk
«Metrailetaren mehatxupean miatu eta galdeketa politikoa» 
egin ziotela jakinarazi du

LESAKA

Ehun urte bete ditu Josefina Linazasorok
Ehun urte bete zituen apirilaren 24an Josefina Linazasoro 
Igoa beratarrak Andra Mari zahar etxean. Lore-sorta eta 
oharra bidali zizkion Udalak, landareak eta postala familiak. 
Zahar Etxea apaindu egin zuten ospakizunerako, musika eta 
dantza izan zuten eta bazkarian tarta eta txanpaina. 

UTZITAKOA

100 euroko bi bono banatu dituzte

Lesakako Zerbitzuen Elkarteak zozketatutako 100 euroko 
erosketa-txartela Sara Ayechuri egokitu zaio. 'Lesakan denetik 
dugulako… bertan erosten dugu!' kanpainaren mezua bikain 
transmititzen duelako, Kotte Iantzi eta Begoña Ordoki 
senar-emazteen bideoa ere saritu du elkarteak.

JASONE TELLETXEA

Alkaiagako garbigunean ardien 
artilea uzteagatik Hiri-Hon-
dakinen Mankomunitateak 
kobratzen duen tasaren or-
dainketan lagunduko du uda-
lak. Eskatzaileak Lesakan 
erroldatua egon beharko du 
eta ardiak bere izenean egon 
beharko dute erregistroan.

Artilea garbigunean 
uzteko tasa 
ordaintzeko laguntza

Beti Gaztek hainbat ekitaldi 
bertan behera utzi behar izan 
ditu, Covid-19 pandemiaren 
ondorioz: maiatzaren 12ko 
martxa zikloturista, eta ekai-
neko V. Argazki Rallya, Beti 
Gazte Eguna, margo azkarre-
ko lehiaketa eta Lesakako 
mendi itzulia.

Hainbat ekitaldi 
bertan behera utzi 
ditu Beti Gaztek
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IRUNE ELIZAGOIEN
Ekainaren 7an ospatzekoa zen 
gasna feriaren edizioa aurten-
goan ezin izanen da ospatu. 
Garai hobeak etorriko dira eta 
hurrengo urteko gasna feriaren 
antolaketa gogoz hartuko du 
Altxatak. 

Hala ere elkartea ez dago 
geldirik. Azken egun hauetan 
herritarrak bazkide egitera 
animatzeko bideoa zabaldu 
dute. Norbait animatuz gero 
altxata@gmail.com helbidera 
idatzi dezake bere izen-abi-
zenak bidaliz eta berarekin 
harremanetan jarriko dira 
juntakideak, bazkide egiteko 

tramitea aitzinera eramateko. 
Denen laguntzarekin, urtean 
egiten diren ekitaldi ezberdi-
nak antolatzen segitzea eta 
herria bizirik mantentzea lor-
tu nahi du Altxatak.

Gasna feria bertan 
behera uztea 
erabaki du Altxatak
Gaur egungo egoera ikusita ezinezkoa litzateke egun hori 
aitzinera eramatea aurten

102 urte bete ditu Asun Elizaldek
Maiatzaren 2an 102 urte bete zituen Barbereneko Asun 
Elizalde Danborienak. Arratseko zortzietan, bertze hainbat 
herritar bezala, balkoira ateratzen da, osasun langileei txaloak 
eskaintzera. Segi dezala orain bezain sasoiko aunitz urtez! 
Julik, bere ahizpak, ehun urte bete zituen martxoaren 16an.

UTZITAKOA

ETXALAR

IRUNE ELIZAGOIEN
Lehen sektorearen egoera 
kontuan hartuta, eta janari 
dendak ere etsitzen ari direla, 
hutsune hori betetzeko jana-
ri denda zerbitzua eskaintzen 
hasi dira Usoa kooperatiban. 
Oraindik aldaketak egiten eta 
hobetuko duten arren, dagoe-

neko zerbitzua denentzat 
erabilgarri dago. Honen hel-
burua herritarren beharrak 
ahal bezain ongien asetzea da. 
Gaur egungo egoeraren era-
ginez ezin izan dute urteko 
kontuak egiteko bilera eta 
afaria egin eta aitzinerago egi-
teko utziak dituzte. 

Usoa kooperatiban janari-denda 
zerbitzua eskaintzen hasi dira

Kirolaren erronka 
gauzatu du orain 
Guraso Elkarteak

Guraso elkarteak antolatuta, 
erronkak egiten jarraitzen 
dute etxalartarrek. Kirolaren 
erronka gauzatu dute, baita 
haurrak kanpora ateratzen 
ahal direla aprobetxatuz 
kanpoko argazkiak bildu 
ere. Erronka guztietako 
bideo muntaiak Aimar 
Iparragirreren eskutik 
ikusgai daude Youtuben. GURASO ELKARTEA

Aurten ez da gasna feriarik izanen.
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GIZARTEA

N. BAZTERRIKA I ETXALAR
Etxalarko Bentako nagusi den 
Jabi Ortegori «1.500 bat lagu-
nen hoteleko erreserbak, 15 
ezkontza inguru, jaunartzeak 
eta familiarteko hainbat otor-
du» bertan behera gelditu 
zaizkio.

Gogoa duenak badu zeregina, 
eta argi ikusten da hori Etxa-
larko Bentetan hondarreko bi 
hilabeteetako egunerokoan. 
Izan ere, ateak itxita izanagatik 
«gelditzen ez diren manten-
tze-lanetarako» baliatzen ari 
da itxialdia Jabi Ortego: «txu-
kundu eta garbitzen ari gara, 
bai hotelean, baita inguruko 
lorategian eta jatetxean ere 
ahal den mantentze-lanak egi-
ten». Garbia garbiaren gainetik 
garbitzen dabiltzan honetan, 
trapuak utzi eta koronabirusak 
eragindako ondorioez solas-
tatzeko tartetxoa hartu du ar-
duradunak. 

Argitu duenez, «lanez lepo» 
zeudela harrapatu zituen bi-
rusak: «Aste Santu aitzinetik 
taldeekin lanean hasiak ginen 
eta azarora arte 40-50 lagune-
ko taldeekin betea genuen 
hotela». Erreserba horien ar-
tean gehienak «hotela, gosaria 
eta afaria eskatua zutenak eta 
ingurua bisitatzera – Larhun, 
Iruñea, Donostia…– zetozenak 
ziren». Hotelari dagokionez, 
erreserbetan «1.000-1.500 la-
gun ingururen» eskaerak dira 
galdu dituztenak. Horrez gain, 
«hoteleko jendeak edota in-
gurukoek jatetxean egiten 
dituzten otorduak» ere bertan 
behera gelditu zaizkie. «Mar-

txo hasieran» hasi ziren erre-
serbak ezeztatzeko deiak: 
«hasieran hoteleko erreserbak 
izan ziren bertan behera gel-
ditu zirenak, gero familiako 
bazkariak… Alarma egoera 
ailegatu zenerako hotelean ez 
genuen jenderik. Denak beldur 
ziren». Hoteleko martxa, egu-
nerokoa eta ekitaldi bereziak. 
Kalteak erabatekoak izan dira: 
«ezkontzak, jaunartzeak… 
hastear zegoen guztia. Urtero 
bezalatsu, 15 ezkontza inguru  
genituen, banaz bertze 150 

bat lagun ingurukoak». Gehia-
go ere izan zitezkeen: «urte 
hasieran eskatzen dituzte 
urrikoak eta azarokoak eta 
aurten horiek ere ez dira es-
katu».

Bertan behera utzi edo gibelatu
Ezkongaien artean, bikote 
bakoitzak bere erabakiak har-
tu dituela argitu du Ortegok: 
«batzuek bertan behera uzte-
ko deitu dute, ez dutelako argi 
noiz egin... Gehienek, ordea, 
atzeratzea erabaki dute. Maia-

tzean eta ekainean zutenek, 
adibidez, irailerako edo urri-
rako utzi dute. Uztailekoak 
oraindik zain daude…». 

Jaunartzeei dagokienez, be-
rriz, «fidantza utzia dutenez, 
jendea mantentzen ari da, 
aitzinerago eginen delakoan». 
Egoera berean daude bertze-
lako talde-erreserba batzuk: 
«uda ondotik egiteko utzi di-
tuzte planak…». 

Kalte «handia»
Urte bikaina zen aurreikusia 
zutena, erreserbarik gabea da 
orain espero dutena. Izan ere, 
«abendura arte beteta genuen, 
lepo geunden. Aurrez erreser-
ba gehien genituen urtea zen 
eta deus gabe gelditu gara». 

Kalteak ez dira egungoak 
bakarrik, gerora datorrenaren 
beldur ere bada Ortego: «Go-
bernuak laguntza aunitz ema-
nen dituela adierazi du, baina 
eman baino gehiago kentzen 
dute. Laguntza horiek intere-
sak dituzte eta azkenean ez 
dira laguntzak, interesak or-
daintzeko bitartekoak baizik. 
Sarrerarik gabe gauden hone-
tan, lagundu beharrean zerga 
gehiago ordainarazten digute».

Irekitzea utzita ere, «arrisku 
haundia» ikusten du Javik: 
«txertorik ez dago eta hori izan 
ezean jendeak ez du segurta-
sunik izanen. Beldurra hor 
egonen da eta kutsatzeko bel-
durrak beharrezkoak ez diren 
ateraldiak saihestea eraginen 
duela uste dut». 

Buelta «zaila» izanen dela 
iruditzen zaio Etxalarko Ben-
tako nagusiari: «Gutxinaka 
izanen dela iruditzen zait. Toki 
mugak eta bertzelako zailta-
sunak izanen dira. Nire kasuan 
toki aldetik arazorik izanen 
dudanik ez dut uste, bai ho-
telean baita jatetxean ere au-
nitzentzat tokia dugu. Dena 
bete ezina ez da arazo izanen, 
ez dut uste jendea aisa atera-
ko denik eta ez da lanik izanen 
18 langileentzat». Normalta-
sunera buelta urruti ikusten 
du: «aurten ez dut uste deus 
egiterik izanen dugunik. Nahi 
nuke, baina zail ikusten dut».

«Erreserba gehien 
genuen urtea zen eta 
deus gabe gelditu gara»
JABI ORTEGO ETXALARKO BENTAKO NAGUSIA

Bi hilabete daramatzate itxita jatetxeek zein hotelek eta ondorioak dagoeneko nabarmenak dira. 
Etxalarko Bentako Jabi Ortegok bere egoeraren berri eman dio TTipi-TTapari

«TXERTORIK IZAN 
EZEAN JENDEAK EZ 
DU SEGURTASUNIK 
IZANEN»

Mantentze lanak egiteko baliatzen ari da Jabi Ortego itxialdia. UTZITAKOA

«GIBELATUTAKOA 
AURTEN OSPATZEA 
NAHI NUKE BAINA 
ZAIL IKUSTEN DUT»
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G. PIKABEA
Koronabirusak bete-betean 
eragin die presoei ere. Bisita-
rik gabe gelditu dira, Eli Iturria 
Almandoz aranztarrak dioen 
bezala, «hiru astetik behin 
hartzen genuen indar dosirik 
gabe». Bera eta 6 urteko alaba 
martxoaren 14an joatekoak 
ziren Lannemezango espetxean 
dagoen Mikel Karrera Sarobe 
bikotekidearengana eta aita-
rengana bisitan. Asteburua 
elkarrekin pasatzekoa zuten, 
eta ilusio horrekin egin zituz-
ten maletak. «Azken momen-
tuan», ordea, ez joatea eraba-
ki zuten. «Mugak ixteko kontua 
aipatu zuten eta ez ginen au-
sartu». Badirudi joateko ara-
zorik ez zutela izanen, baina 
ezin jakin bueltarako nola 
ibiliko ziren, martxoaren 16ko 
gauerdian Espainiako Gober-
nuak mugak itxi baitzituen.

Espetxe barrenean berdintsu
Kanpoko guztiei itxi dizkiete 
espetxeko ateak. Funtziona-
rioak dira espetxean sartu-ate-
ra dabiltzanak. Konfinamendua 
indarrean sartu zenean «hasie- 
ran higiene neurririk hartu 
gabe» ibili omen ziren «eta aste 
baten buruan edo, maskarak 
eta eskularruak erabiltzen hasi 
ziren». Hortik aparte, presoak 
izan ziren «egunero hainbertze 
lagunek erabiltzen duten kabi- 
na garbitzeko toallitak edo 
zerbait eskatu zituztenak eta 
paratu zizkieten».

Eguneroko martxan, ordea, 
«berdin segitzen dutela» aipa-

tu digu: «12 euskal preso dira 
eta egunero egoten dira elka-
rrekin. Bakoitza bere txabolan 
dago baina patio berera ate-
ratzen dira. Osasunez ongi eta 
giro onean daude, eta elkarren 
babesa dute». Oraingoz ez da 
kasu positiborik izan Lanne-
mezanen eta alde horretatik 
«kontent» dago aranztarra. 
«Kasu positiboren bat ateratzen 
bada, egoera aldatuko zaie. 
Oraindik ez diete deus ere erran, 
baina seguru aski txabolan 
isolatuko dituzte».

Karrera ongi dagoela jakiteak 
indarra ematen die ama-alabei. 
Hala ere, bisitarik gabe geldi-
tu izana ez zaie erraza egiten 
ari. «Gezurra iduri badu ere, 
gorputza, burua eta sentimen-
duak hilabete edo hiru asteta-

ra elkar ikusteko programatuak 
daude. Azken urteak horrela 
daramatzagu eta eguneroko-
tasunean Mikel ikusi gabe 
bizitzera ohituta bagaude ere, 
bisitak ematen digun indar 
dosi horren falta sumatzen 
dugu. Bisita tokatzean, horre-
tarako aukerarik ez badugu, 
gorputzak sumatzen du, ho-
rretara jarria balego bezala. 
Alabari eta bioi pasatzen zaigu».

Bideo-deirik ez
Karrerak martxoaren 6an jaso 
zuen azken bisita, «eta alabak 
eta biok otsailaren 24ko aste-
buruan ikusi genuen azkene-
koz». Geroztik, telefono bidez 
mantentzen dute harremana, 
«lehen baino gehiago», dio 
Iturriak. «Bisitarik gabe geldi-

tu izanaren truk, estatu espai-
niarrean presoei bideo-deiak 
egiteko aukera eskaini diete, 
baina estatu frantziarrean ber-
din segitzen dute. Lehen be-
zala ordaindutako deiak egi-
teko aukera dute eta kabinan 
sartzen duten diru kopuruaren 
araberakoa da deien maizta-
suna». Hala ere, «aldaketa bat» 
egin omen dute: «maiatzaren 
17an konfinamenduan sartu 
zirenean telefonoz deitzeko 
20 euro sartu zizkieten eta 
apirilean 40 euro, bisiten truk».

«Bideo-deiak nahiago» lituz-
keela aitortu digun arren, te-
lefono dei arruntekin estali 
nahi dute bisitarik ezaren hu-
tsunea, nahiz eta ez den gau-
za bera. «Badaki etxean gau-
dela eta etxean egoteaz gain, 
bisitaren falta hor dugu eta 
gehiago deitzen du». Alaba 
ikusi gabe «bi hilabete» dara-
matzala oroitarazi du eta «pre-
sentzia hori markatzeko eta 
alabak ere attarekin egon nahi 
duelako» ongi heldu zaizkie 
deiak. Orain, «egoera barne-
ratu» badute ere, hasieran 
«buruko minak» eragin omen 
zizkien konfinatzeko aginduak: 
«bisita hitzartua genuen aste-
burua nahasi samarra izan 
zen. Azken momentura arte 
ez genuen joateko ilusioa gal-
du baina azkenean, Mikel 
ikusi gabe gelditu behar izan 
genuen». Ondoko astea «kri-
tikoa» izan zela onartu du. Dena 
den, «hasierako desilusioa, 
disgustua eta tristura gainditu 
eta egoera barneratu dugu».

Elkartasun keinuak
Konfinamendua hasi zenetik 
presoei idazteko deia egin izan 
dute senideek. «Hemengo be-
rri gustura hartzen dute», gai-
neratu du: «Beti astirik ez du-
gula erraten dugu, baina orain 
badugu eta egiten ahal dugu». 
Iturriak «umeekin gaia lantze-
ko» proposamena ere luzatu 
du: «umeekin egiten ahal diren 
marrazkiak edo bertzelako 
gauzak baloratzea gustatzen 
zait. Marrazkien bidez, honen 
atta edo haren ama preso da-
goela azaltzen ahal diegu hau-

Otsailaren 24az geroztik Eli Iturriak ez du Mikel Karrera bikotekidea ikusi. 

«Ez dakigu noiz arte 
egonen garen bisitarik 
gabe»
ELI ITURRIA ALMANDOZ MIKEL KARRERA SAROBE PRESOAREN BIKOTEKIDEA

Eli Iturria eta sei urteko alaba martxoaren 14an joatekoak ziren Lannemezanera bisitan, 
konfinamendua indarrean sartu zen asteburuan, baina bisitarik gabe gelditu behar izan zuten 
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NEREA ALZURI
Eskolako ateak itxita baldin 
badira ere, ezohiko neurriak 
hartuta ikasturteko martxare-
kin segitzen dute. Halaxe adie-
razi dute zuzendaritza taldetik. 
Teknologia berrien bidez el-
karrengandik hurbil egoten 
saiatzen dira eta gurasoak ere 
bihotzez eskertu nahi dituzte, 
«izugarrizko ahalegina» egiten 
ari direlako eta «ikusten dela-
ko hezkuntza komunitatearen 
parte garrantzitsua direla». 

Mailaz maila
DBHkoen kasuan, egunero 
online klasea izaten dute. Bi-
deo-dei bidez ematen dituzte 
klaseak eta classroom bidez 
partekatzen dituzte lanak.

Hirugarren zikloan, bi aste-
tik behin, irakasleek bi astee-
tarako lana koordinatzen dute 
Drive bidez, eta astero, irakas-
leek bideo-deia egiten dute 
ikasleen jarraipena eta kontak- 
tua bermatzeko. Bertze egu-
netan korreoz egoten dira.

Bigarren zikloan, hamabor-
tzean behin, irakasle guztiek 
beraien ikasgaiari dagokion 
lana prestatzen diete eta Dri-

vez partekatzen diete. Astean 
behin, ikasleekin, bideo-deien 
bidez zuzeneko kontaktua 
mantentzen dute eta egunero, 
korreo bidez egoten dira.

Lehenengo zikloan, hasieran, 
ikasleei lanak bidali zizkieten 
euren erritmora eta gurasoen 
laguntzarekin egiteko. Baina 
azken asteotan, bertzelako 
antolamendua dute. Igandee-
tan, aste osorako lanak bidal-
tzen dizkiete egunez egun 
landuko dutena zehaztuz. 
Honekin batera egunero ira-
kasle batekin bideo-dei bidez 
klasea izateko aukera dute.

Haur Hezkuntzan, telefonoz, 
e-mailez eta bideo grabaketen 
bidez mantentzen dute harre-
mana. Hortik aparte, 5 urtekoei, 
tutoreak bi astetik behin, fitxak 
eta jarduerak helarazten dizkie 
eta espezialistek astean behin 
bat. 3 eta 4 urteko ikasleei bi 
egunetik behin, irakasleek bi-
deo bat bidaltzen diete jardue-
rak proposatuz. Bertzetik, 
zuzendaritzatik azaldu dutenez, 
agian maiatzaren 25eko astean, 
Haur Hezkuntzakok eskolan 
hasiko dira, beti ere, pande-
miaren garapenaren arabera.

Ezohiko egoeran 
bada ere eskolako 
martxari eutsiz 
Pandemiaren garapenaren arabera, maiatzaren 25etik 
aitzinera Haur Hezkuntzakoak eskolara itzul daitezke

rrei». Bidalitakoa «normalean 
hamar egun eta orain auskalo 
zenbat gibelatuta» hartzen 
duten arren, «beraientzat kar-
ta edo marrazki bat jasotzea 
hagitz adierazgarria da» eta 
horretarako gonbita luzatu du.

Maiatzaren 20a ere begiz joa 
du, egun horretan hamar urte 
beteko baitira Karrera atxilotu 
zutela. «Egun horren bueltan, 
lagunartean, mendi irteeraren 
bat eta bazkari bat egiteko as-
moa genuen. Ez ospatzeko 
eguna delako, baina bai ba-
rrote tartean hamar urte da-
ramatza oroitarazteko». Koro-
nabirusak, ordea, hankaz 
gotti utzi die hitzordua.

«Attatto falta dugu»
Gainerakoan, «eurek gu noiz 
joanen garen eta gu hau noiz 
bukatuko den esperoan» pa-
satzen ari zaizkie egunak. Bere 
irudiko, «espetxeek ez dute 
lehentasunik izanen», eta gai-
nera, «gure kasuan, bi estatu 
pasatu behar ditugunez, zail-
tasun gehiago izanen ditugu-
la iruditzen zait». Egoera lu-
zatzen ari denez, «ezjakintasun 
horrekin» bizitzea tokatzen ari 
zaie. «Bisita noiz izanen dugun 
dakigunean, data horri begira 
egoten gara, baina orain ez 
dakigu deus». Zerbait erratea-
rren, buruan «ekaina» omen 
du sartua, «baina igual uztaila 
ere izaten ahal da». Bertzela, 
«ongi» daudela dio, baina argi 
utzi du: «Mikelekin egoteko 
gogoz gaude». Amak erranda-
koa berretsi du gibeletik alabak: 
«attatto falta dugu».

Ainara Velez 
beratarra izanen 
da berriz udal 
idazkari

NEREA ALZURI
Orain arte udaleko idazkaria 
izan den Eguzkiñe Aiesa An-
dresek lanpostua utzi du, Irur-
tzungo udaleko idazkari pos-
tua eskuratu baitu. Hori ho-
rrela, Ainara Velez Ara izanen 
da hemendik aitzinera Arantza 
eta Igantziko udaletako idaz-
karia. Ezaguna du bertako 
funtzionamendua, lehen ere, 
berriki arte idazkari izandako 
Eguzkiñeren amatasun bajan 
lanean aritu baitzen.

Auzolana herrian
Alarma egoera bukatu artean, 
auzolan deialdirik ezin bada 
egin ere, udala herrigunean 
auzolana egiteko prestaketetan 
ari da. Herri kaskoan bizi di-
renei bideratuak izanen dira 
lanak eta izena udaletxean edo 
Gotzon Arenas edo Jabi Etxe-
besteri abisatuz eman daiteke. 
Bertzeak bertze, pintura lanak 
egitea aurreikusi dute: farolak 
margotu, lurreko seinaleak…

Goiko Karrika.
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G. PIKABEA I LESAKA
Nafarroako edo eskualdeko 
bertze eremuekin konparatuz, 
Covid-19an positibo eman 
dutenen kopurua baxua da 
Bortzirietan. Mila biztanletik 
batek eman du PCR proban 
positibo eta «8.000 biztanleko 
eremu batean hori gutti» dela 
uste du Ruth Gonzalez Santo 
Tomas Bortzirietako Osasun 
Zentroko zuzendariak. Gehia-
go ere bai. Zahar etxe gehie-
netan kopuruak altuan diren 
arren, «ez Lesakako zahar 
etxean, ez Berako zahar etxean, 
ezta Berako Maddi egoitzan 
ere positiborik ez da izan». 
Nola daramazue koronabirusaren 
gaia Bortzirietan?
Bortzirietan kasu gutti izan 
dira eta alde horretatik zorte 
handia izan dugu. Zientifiko-
ki ezin dugu arrazoia azaldu, 
baina ditugun positibo kopu-
ruak ikusita, Gipuzkoan posi-
tibo gutti agertu izana eta guk 
Gipuzkoarekin harreman 
gehiago izatea izan daiteke 
azalpena. COVID-19aren ai-
tzinean foku garrantzitsua izan 
da Iruñea, baina gure errefe-
rentziako ospitalea Hondarri-
biko Bidasoa Ospitalea izanda, 
pazienteak harat bideratzen 
ditugu. Hala, Bortzirietako 
herritarrak Iruñeko koronabi-
rus pazienteengandik kutsa-
tzeko arriskutik libratu dira.
Aldaketa handia izan duzue egu-
neroko martxan?
Kontsultategi batzuetan alda-
keta batzuk egin behar izan 
ditugu eta arreta bi zatitan 

antolatu dugu. Alde batetik, 
Covid-19arekin zerikusirik ez 
dutenak goizeko lehenbiziko 
orduetan artatzen ditugu eta 
bertzetik, arnasketa arazoak 
dituztenak hondarreko ordue-
tan. Horrela, kontsultategietan 
kutsatzeko arriskua saihestu 
nahi dugu. Etxalarren, errate-
rako, orain arte egun batzue-
tan lehenbiziko orduan eta 
bertze egun batzuetan azken 
orduetan egiten genituen kon-
tsultak, Berako kontsultekin 
tartekatuz. Orain, ordea, ku-
tsatzea saihesteko, Etxalarko 
kontsulta guztiak lehenbiziko 
orduetan egiten ditugu eta 
Beran ere pazienteak bi zatitan 
artatzeko aukera dugu. Pedia-

triako ordutegia ere aldatua 
dugu. Haurrak lehenbiziko 
orduetan artatzen dira eta ar-
nasketa arazoak dituztenak, 
berriz, azken orduetan. Aran-
tza eta Igantziko kontsultate-
giek, ordea, orain arte bezala 
funtzionatzen segitzen dute.
Ohiko kontsultek segitzen dute?
Mediku eta erizainek euren 
kontsultako ordutegiarekin 
segitzen dute, baina 08:00eta-
tik 09:30era pazienteak tele-
fonoz artatzen ditugu. Goize-
tan osasun zentrora deitzen 
duten pazienteen deiak admi-
nistrariak hartzen ditu eta gero 
mediku eta erizainek deia 
itzultzen diete. Posible baldin 
bada, arazoa telefono bidez 

konpontzen saiatzen gara eta 
ezin bada, aurrez aurreko hi-
tzordua ematen diegu. Hori 
bai, konfinamendua hasi ze-
netik osasun mentaleko eta 
errehabilitazioko mediku es-
pezialistak ez dira etortzen eta 
behar hori dutenei Iruñetik 
telefono bidez eskaintzen die-
te zerbitzua. Gainerakoan, 
ordutegia aldatuta baina ema-
gina ere lanean ari da. Haur-
dunaren kontrola egiten segi-
tzen du nahiz eta kontsulta 
aunitz telefonoz egiten dituen.
Ohiko kontsultak jaitsi dira?
Hasieran, jendeak beldur han-
dia zuelako edo, nabarmen 
egin zuten beheiti. Behar-beha-
rrezkoa ez bazen, jendeak 
nahiago zuen osasun zentro-
ra ez etorri. Orain hasi gara 
horren ondorioa nabaritzen. 
Orain arte etxean minari eus-
ten egon direnak deika hasi 
dira. Bertzetik, etxez etxeko 
kontsulta gehiago eskaini di-
tugunez horietan denbora 
gehiago pasatu dugu, baina 
koronabirus kasu gutti izanda, 
ez dugu gainezka egin.
Baliabide aldetik nola ibili zarete?
Hasieran, kasu aunitz izanen 
balira ez genuela material aski 
izanen sentitzen genuen. Bai-
na hori horrela izan ez denez, 
nahiko ongi moldatu gara. 
Biltegian maskara guttirekin 
hasi genuen konfinamendua 
eta Iruñetik materiala ailegatu 
bitartean, ebolaren planetik 
gelditu zitzaiguna berresku-
ratuz moldatu ginen. Behin 
materiala ailegatuta ez dugu 
arazorik izan. Egia da kalitate 
txarreko bata batzuk jaso ge-
nituela baina ez ginen gaizki 
ibili. Prestakuntzan denbora 
gehiago pasatu genuen, bere-
ziki zuzendaritzakook denbo-
ra aunitz pasatu genuen pro-
fesionalen antolakuntzan.
Segurtasuna bermatua duzue?
Baietz uste dut. Koronabiru-
saren susmoa dugunean eta 
aurrez aurre tratatu behar ditu- 
gunean, babes neurriak hartzen 
ditugu. Ez dugu materiala 
barra-barra gastatzeko adina 
baina guttieneko segurtasu-
narekin lan egiteko adina bai.

«Birusa bigarrenez 
etortzen bada arrisku 
handiagoa izanen dugu»
RUTH GONZALEZ SANTO TOMAS BORTZIRIETAKO OSASUN ZENTROKO ZUZENDARIA

Nafarroako Gobernuak oinarrizko osasun eremuka ematen dituen datuen arabera, positibo kopurua 
baxua da Bortzirietan. Baina orain kasu gutti izateak immunitatea baxua dela erran nahi du
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Ustezko sintomak dituztenekin 
zein duzue prozedura?
Osasun zentrora deitzen du-
tenean eta kutsatuta egon 
daitekeela uste badugu, ha-
sieran telefono bidez artatzen 
ditugu. Sintoma larririk ez badu 
eta etxean egon badaiteke, 
isolamendua nola egin behar 
duen edota zer kontrolatu behar 
duen azaltzen diogu. Hortik 
aitzinera egunero telefono 
bidez segimendua egiten dio-
gu, normalean bere medikuak. 
Aurrez aurreko kontsulta behar 
badu, berriz, etxera joaten gara. 
Kasu bakan batean baino ez 
da etorri pazientea osasun 
zentrora. Birusa zabaldu ez 
dadin nahiago izaten dugu 
etxeetara joan. Medikua eta 
erizaina joan ohi gara eta me-
dikua izaten da Norbera Ba-
besteko Ekipamendua soinean 
pazientearengana miaketa eta 
balorazioa egitera sartzen dena. 
Erizaina kanpoan gelditzen da 
gero medikuari materiala ken-
tzen edota desinfektatzen la-
guntzeko.

Osasun langileen artean kasu 
positiborik izan duzue?
Bai. Hasieran jaso genituen 40 
test azkarrak osasun profesio-
nalei testak egiteko erabili 
genituen. Administrari batek 
positibo eman zuen, baina 
gero, PCR proba egin ondotik, 
negatibo eman zuen. Horrek 
erran nahi du ordurako gaixo-
tasuna gainditu duen asinto-
matiko bat izan dela. Erizain 
batek ere positibo eman zuen, 
baina hamabortz egun baino 
gehiago daramatza zahar etxe 
batean lanean eta han kutsa-
tu delakoan gaude.
Positiboen portzentajea baxua da 
Bortzirietan....
Bai, hagitz baxua. Guk artatu 
ditugunak Berako lau pazien-
te, Lesakako hiru (batek bi 

aldiz positibo eman du), Aran-
tzako bat eta osasun langile 
bat dira. Batzuk ospitaleratuak 
izan dira, baina ez egoera la-
rrian, eta gainerakoak etxeko 
zaintzapean egon dira. Hortik 
aparte, susmoa izan dugun 60 
kasu zenbatu ditugu eta ha-
malauri egiten diegu gaur egun 
kontrola. Gainerakoek berro-
geialdia pasatu dute eta sin-
tomarik gabe daude. Halere, 
guztiei, sendatuak daudenei 
eta gaur egun oraindik sinto-
mak dituztenei test azkarrak 
egiten ari gara. Bortzirietako 
Mankomunitatearen bitartez, 
etxez etxe aritzen diren gizar-
te langileei ere eginen diegu. 
Edozein moduz, ttikia da 8.000 
biztanle dituen eskualde ba-
terako.

Koronabirusaren ondorioz, hilda-
korik izan da Bortzirietan?
Ez, oraingoz ez. Gaur egun, 
hasieran positibo eta gerora 
negatibo eman duen Bortzi-
rietako bakarra dago ospita-
leratuta, baina arrazoi onko-
logiko bategatik segitzen du. 
Lehenagotik ospitaleratutako 
bat baino gehiago izan dira 
baina larri ez. Alta jaso dutenei 
guk egin diegu segimendua.
Zahar etxeak koronabirusaren 
foku nagusietako bat dira. Eta 
Bortzirietan?
Ez Lesakako zahar etxean, ez 
Berako zahar etxean, ezta As-
paceren Berako Maddi egoitzan 
ere, ez da positiborik zenbatu. 
Horrek erran nahi du Bortzirie- 
tan ez dela transmisiorik izan. 
Hasieratik bisitak bertan behe-
ra utzi zituzten eta neurriak 
hartu. Kanpoan kasu gutti izan 
direnez, ez da zahar etxeetara 
ailegatzeko aukerarik izan.
Test azkar gehiago jasoko dituzue?
Erregistratutako kasuen ara-
bera bidaliko dizkigute. Hala 
ere, orain sintomekin bortz 
egun baino guttiago dituztenak 
Iruñera bideratzen ditugu PCR 
proba egitera eta Iruñera joan 
ezin dutenen kasuan, honat 
etortzen dira. Bortz egun bai-
no gehiago badaramatzate test 
azkarra hemen eginen diegu. 
Bertzetik, Osakidetzatik eba-
kuntzak egiteko berriz deitzen 
hasi dira eta paziente horiei 
ebakuntza egin aitzinetik os-
pitalean PCRa eginen diete. 
Herritarrak kezkatuta daude?
Bortzirietan kasu gutti agertu 
direnez, egiatan badiren edo 
ez galdetzen digute. Jendeak 
birusa honat ez dela ailegatu 
pentsatzen du baina kasuak 
hemen ere badira eta garran-
tzitsua da neurriak hartzea. Ez 
gara immuneak.
Nolakoak izanen dira ondoko 
egunak eta asteak?
Hain kasu gutti izanda immu-
nitatea baxua da Bortzirietan 
eta birusaren bigarren bolada 
etortzen bada, gaixotzeko arris-
ku handiagoa izanen dugu eta 
horrek kezkatzen gaitu. Baina 
orain arte ikasi dugunarekin 
espero dugu prestatuak izatea.

«ETXEAN MINARI 
EUTSI DIOTENAK 
ORAIN HASI DIRA 
DEIKA»

«BORTZIRIETAN  
EZ DA INOR HIL 
KORONABIRUSAREN 
ONDORIOZ»

2011z geroztik Bortzirietako medikua da Ruth Gonzalez, eta sei urte baino gehiago daramatza zuzendari lanetan. 



22 ttipi-ttapa | 758 zk. | 2020-05-14

HEZKUNTZA

TTIPI-TTAPA
Koronabirusak ikasketak etxe-
tik jarraitzera behartu ditu 
ikasleak. Horren aitzinean, 
Gora Ikasleon Borroka mugi-
menduko ikasleek, telelana 
gauzatzerakoan, «guztiontza-
ko neurri berak hartu direla» 
salatu dute: «berriz ere, Hez-
kuntza Sistemak ez du kontuan 
hartu ikasleriaren egiazko 
errealitatea». Norberaren beha-
rretara egokitu gabe jarduteak 
«ikasle aunitz ikasketak aitzi-
nera atera ezinik» utzi dituela 
nabarmendu dute: «wifiaren-
gatik, ordenagailu faltagatik, 
bere errealitateagatik...». 

Egoera salatu
Egoera horren aitzinean, Gora 
Ikasleon Borrokak «salaketa 
kanpaina» abiatu zuen sare- 
sozialetan eta Euskal Herri 
osoko ikastetxeetako hainbat 
ikaslerekin batera, Baztan, 
Leitza eta Bortzirietako ikasleek 
ere, «egoera jasangaitza» dela 
adierazi dute. 

Ikasleak saretu
Salatu eta saretu. Halaxe egin 
dute: «gure artean antolatu 

eta elkar laguntzeko zaintza-
-sareak sortu ditugu Euskal 
Herri osoan». 

Toki Ona
Beran Ikasleok Tinkoren sare 
sozialetan inkesta bat paratu 
zuten, ikasleei behar zutena 
eta eskaintzen zutena zer zen 
adierazteko aukera emanez. 
Jasotako erantzuna ardatz, 
«arazoei aurre egiteko harre-
manetan jarriko gara». Horre-
kin «ikasleok antolatzeko 
dugun gaitasuna» ageriko 
egitea dute helburu: «ezin gara 
emanen digutenaren esperoan 
egon mila aldiz erakutsi bai-
tigute zenbat axola diegun». 

Irakasleei ere «erantzun ko-
lektiboa» eskatu diete eta «ho-
rretarako Ikasle Zaintza Sareak 
tresna ezin hobea» dela adie-
razi dute. 

Lekaroz institutua
Lekarozko institutuko ikasleek 
sarea bitan banatuz dihardu-
te, elkarlanean: «batetik, apun-
teen argazkiak igo eta elkar-
banatzeko Driven karpeta bat 
sortu genuen. Eta bertzetik, 
edukiak ulertzeko arazoak 

dituztenei laguntza eskaintze-
ko espazio bat sortuko dugu». 

Espazio horrek «elkarrekin 
aritzeko» bide emanen diela 
gaineratu dute: «edozein za-
lantza izanez gero edo lagun-
tzarik behar izanez gero, jarri 
gurekin harremanetan». 

Amazabal
Leitzan ere zaintza sare bat 
abiatzeko pausoak eman di-
tuzte, beharrak eta kezkak 
jakiteko, «ikasleriak jasaten 
dituen zapalkuntzak oraindik 
ere agerikoago egin baititu 

koronabirusak eragindako 
egoera honek». 

Erantzunak jasota, «bideoz, 
bideo-dei bidez eta idatziz 
klase telematikoak emanez» 
egin diote aurre egoerari. De-
nen beharrak asetzeko irten-
bide bila dabiltza: «batek, 
material falta dauka, izan ere, 
etxean hiru ikasle dira eta or-
denagailu bakarra dute, gai-
nera gaizki funtzionatzen 
duena. Lan guztiak bere orduan
entregatu ezin dituela aipatu 
zuen, eta irtenbide bat aurki-
tzeko lanean ari gara». 

Ikasleek baliabideak 
ez direla kontuan 
hartu salatu dute
Bera, Lekaroz eta Leitzako ikasleak guztien beharrak 
elkarlanean asetzeko saretu egin dira 
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MAIDER PETRIRENA
Konfinamendu egoera hone-
tan gure herrian hainbat ekin-
tza egiten ari dira: egunero 
21:00etan bakoitza bere etxe-
ko leiho edo balkoitik musika 
jarri eta kantuan, dantzan 
aritzen da. Horrez gain, Ka-
rrika Nagusikoak eta Ugaldea 
auzokoak bingoa jolasten hasi 
dira. Igandero 19:00etan kale 
nagusian eta 6etan berriz Ugal-
dean. A ze nolako giroa izaten 
duten! 

Ugaldean bi aldiz bingoa 
jokatu zuten: Lehenengo lerroa 
Elena Sorozabalek eta bingoa 
Juan Mari Sorozabalek egin 
zuten. Bigarrenean, berriz, 
lerroa Jesus Irazokik eta bingoa 
Oihana Arriolak. 

Karrika nagusian, berriz, 
Lehenengo lerroa Juanjo Iba-
rrak eta Agurtzane Zubietak 
eta bingoa Aroa Ibarrak. Bi-
garrenean Ainara Ibarrak lerroa 
eta Agurtzane Zubietak bingoa. 
Zorionak denei.

Giro ederrean pasatzen dute 
igande arratsaldea.

Kirola eta baratzeko lanak
Herrian mugimendu gehixea-
go sumatu da azken egun 
hauetan haurren irteera dela 
eta. Horrez gain ere kirola egi-
tera ere ateratzen ahal denez 
herritarrak gogotsu hartu dute 
irteera hau beti ere beharrez-
ko baldintzak betez. Baratze 
lanetan ere jendea badabil 
baita baserriko lanetan ere. 

Konfinamendu 
garaia arintzeko 
ekimenak egunero
Gauero musika izaten da eta igande arratsaldetan bingoa 
jokatzen dute Karrika Nagusian eta Ugaldean

SUNBILLA

Artzain amerikanoen bestarik ez aurten
Ameriketan egondakoak artzainek beraien besta ospatzen 
dute urtero maiatzaren 1ean. 1987. urtean hasi ziren eta 
aurtengoa izan da lehen urtea besta hau ezin izan dutela 
ospatu konfinamendua dela eta. Hasiera hartan bazkaria 
Ulibeltzak Elkartean egiten zuten eta azken aldian Ariztigain 
kanpinean. Argazkiak 1987koa eta 2019koa dira. 

JEXUX MARI JORAJURIA ETA MARI KORO PASKUAL

Musika balkoietatik egunero eta bingoa igandetan izaten da. MAIDER PETRIRENA
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ELKARRIZKETA

G. PIKABEA I BERA
Aunitz solas egin da etxeko 
ttikiez konfinamendu garaian, 
baina hondar neurriak ken-
duta, gutti izan dira eurek 
kontent jartzeko motiboak. 
Konfinamenduaren ondorioak 
bete-betean sumatu dituzte, 
egun batetik bertzera, lagu-
narteko jostetak, ikastetxeko 
egonaldiak, parkeko bueltak, 
eskolaz kanpoko bertze jar-
duerak edota hain beharrezkoa 
duten ariketa fisikoa alde ba-
tera utzi, eta etxean sartuta 
egon behar izan baitute. Hila-
bete eta erdi baino gehiago 
pasatu dute etxean eta ondo-
rioak familia bakoitzaren ara-
berakoak direla nabarmendu 
du Garbiñe Goiak. 
Haurrek hilabete eta erdi pasatu 
dute etxetik atera gabe. Horrek 
nola eragin dezake eurengan?
Familia bakoitzari modu hagitz 
desberdinean eragin dio kon-
finamendu egoera honek, eta 
familien barrenean haurren 
egoera sartzen dugu. Badira 
guraso batzuk etxetik lan egin 
behar izan dutenak, etxean 
haurrak dituztenak, eta egoe-
ra hori guztia kontziliatzea 
momentu batzuetan zaila izan 
da. Haurraren adinak ere era-
gina izan du. Haur ttikiek, sei 
urte bitarteko haurrek, ez dute 
hain ongi ulertzen ezin dela 
etxetik atera eta zentzu horre-
tan frustrazioa erregulatzea 
zailagoa da. Koskorragoak 
direnek egoera ulertzen dute, 
emozionalki erregulazio mai-
la helduagoa dute eta erraza-

goa egiten ari zaie. Nerabeen 
kasuan egoera delikatua da. 
Hain zuzen gurasoengandik 
indibidualizatzeko prozesuan 
inoiz baino elkartuago egon 
behar izan dute. Kasuaren 
arabera, beraz, ondorioak al-
datzen dira. Sistema familiarra 
nahiko osasuntsua dutenetan, 
ondorioak ez dira larriak izanen, 
guraso horiek beraien seme-
-alabei ziurtasuna eskaini 
dietelako eta nolabait segur-
tasunak lasaitasuna eskaintzen 
dielako. Baina sistema fami-
liarra delikatua duten haurre-
tan, tratu txarrak jasaten di-
tuzten haurren inguruan, 
genero indarkeria dagoen 
familietan… egoerak okerrera 

egin dezake, haurrak ez due-
lako segurtasunik sentitzen 
eta liskarrak areagotuz, angus-
tia sentimendua ere areagotzen 
ahal da. Haurrek atzerapauso 
bat izan dezakete. Normalean 
banaketarako arazorik ez du-
tenek orain angustia senti 
dezakete. Beldurraren ondo-
rioz, urduriago ere sentitzen 
ahal dira. Horregatik garran-
tzitsua da lotura afektibo hori 
ongi blindatzea, eta goxotasu-
nez segurtasun eta lasaitasun 
sentimendua transmititzea.
Haur guztiak ez dira egoera be-
rean bizi. Horrek ere baldintza-
tuko ditu bakoitzaren beharrak...
Dudarik gabe. Haur ttikiak 
dituzten familietan egoera 

ulertzeko zailtasunak izan 
ditzakete eta horrek egoera 
zailtzen ahal du. Egoera eko-
nomikoa ere nabarmen gel-
ditzen da agerian: haurrek 
denbora pasatzeko izan ditza-
keten baliabideak (Internet, 
baliabide teknologikoak...) 
edo baita espazioa fisikoa ere. 
Haur batentzat ez da gauza 
bera balkoirik ez duen etxe 
batean edo baserri edo lora-
tegia duen etxe batean bizitzea. 
Konfinamendu egoeraren 
ondorioz alde horiek nabarmen 
agerian geldituko dira. Lora-
tegia duten edo baserrian bizi 
diren haurrek ez dute hain-
bertzeko beharrik sentitu kan-
pora ateratzeko, ateratzen 
direlako. Baina hiri batean, 
balkoirik gabe daudenek hai-
zea hartzeko behar hori ez 
dute bermatua izan.
Landa eremuan bizitzeak itxial-
dia hobea izaten lagundu ote du?
Bai. Hiri handiek, zoritxarrez, 
bertzelako baldintzak dituzte, 
bertzeak bertze, kutsatzeko 
arriskua proportzioan han-
diagoa dute, eta beraz, beldu-
rra handiagoa dela iruditzen 
zait. Gainera, gure eskualdeko 
datuak nahiko onak izan dira 
eta egoera horrek ere lasaita-
suna ematen du. Landa ere-
muak, bizi kalitatearen aldetik 
ere, onurak ditu. Leihoa ireki 
eta mendia ikustea...  Familia 
aunitzek mendia hurbil dute, 
edo belar puska bat ondoan 
ariketak egin ahal izateko, eta 
hori momentu honetan urrea 
da.
Konfinamendu garaian maiz izan 
dira haurrak hizpide. Haurrak ez 
direla kontuan hartu uste duzu?
Egoera zaila da eta pentsatzen 
dut dena kontutan hartzea ere 
zaila izan dela Gobernuaren-
tzat. Ahalik eta hobekien egin 
nahi izan dutela pentsatu nahi 
dut, baina ekonomiak izan du 
pisu handia eta horren arabe-
ra moldatu dituzte konfina-
mendu neurriak. Haurren 
beharrak, aldiz, bozik ez du-
tenez, ez dira hainbertze kon-
tuan hartu. Gurasooi dagoki-
gu beraiei ahotsa ematea, 
baita instituzioei ere.  

«Haurrei segurtasuna 
eta lasaitasuna 
transmititu behar zaie»
GARBIÑE GOIA IRAZOKI BERAKO PSIKOLOGOA ETA PSIKOTERAPEUTA

Apirilaren 26an etxetik ateratzeko baimena eman zuten arte, hilabete eta erdi baino gehiago 
pasatu dute haurrek etxean. Horrek izan ditzakeen ondorioez aritu da Berako psikologoa

«ETXE ONDOAN 
BELAR PUSKA BAT 
IZATEA URREA DA 
MOMENTUAN»

«ONDORIOAK 
FAMILIAREN 
ARABERAKOAK 
IZANEN DIRA»

Apirilaren 26az geroztik haurrak heldu batekin ordubetez karrikara atera daitezke.
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ERREPORTAJEA

Iparraldean edo Europako bertze 
tokietan hasieratik ateratzeko 
aukera izan dute…
Bai, eta ikusi denez, ez da hain-
bertze aldatu birusaren heda-
pena karrikara pixka bat atera- 
tzeagatik. Gainera, haurren 
eta helduen osasuna zaintzea 
garrantzitsua da, hain zuzen 
ere kutsatzeko zailtasun gehia-
go izateko eta kutsatuz gero 
osasuntsu egoteko. Eta alde 
horretatik, garrantzitsua da 
ariketa fisikoa egitea, eguzkia 
hartzea…  Hau da, egoera ho-
netan garrantzitsua da osa-
suntsu mantentzea eta horre-
tarako osasuna modu integra-
lean kontutan hartu behar da. 
Horrek erran nahi du ariketa 
fisikoa garrantzitsua dela.
Apirilaren 26az geroztik, haurrak 
atera daitezke. Hasieran eroske-
tak egitera erran zuten, eta gero 
paseo bat ematera ere bai...
Erosketak egiteko neurria be-
rriz ere helduen beharretatik 
abiatutakoa da. Haurrak ez du 
erosketak egiteko beharrik 
Haurrak haizea hartu, pasea-
tu, mugitu, eguzkia hartu… 
hori behar du. Haurrak gorpu- 
tzetik, emoziotik, aunitz ikas-
ten du eta garrantzitsua da.
Paseoak nolako baldintzatan egin 
beharko liratekeela uste duzu?
Afektiboki ziurtasuna ematea, 
ama edo aitarekiko lotura afek-
tibo hori kanpoan ere man-
tentzea, garrantzitsua iruditzen 
zait. Zorionez, landa eremuan 
kokatzearen abantaila handia 
dugu. Mendia hurbil dugu, eta 
segurtasun tartea mantenduz 
naturan haizea hartzeko ez 
dugu batere zailtasunik. Na-
turarekin harremana ahalbi-
detzen duen ateraldiak izan 
beharko lukete lehentasuna. 
Atera baino lehen, haurrari 
zein baldintzatan aterako ga-
ren azaldu behar zaio. Bera-
rekin gaudela erran behar 
diogu eta poliki-poliki eginen 
dugula, ongi aterako dela, pa-
zientzia izateko, ongi ari dela.
Eskolako martxa etxean segitzeaz 
zein iritzi duzu?
Familia batzuk haurren esko-
lako segimendua egiteko au-
kera dute. Bertze batzuetan 

gurasoak etxetik ari dira lanean, 
eta etxeko lanak ere hor daude. 
Egoera honetan ezinezkoa da 
etxean eskolan bezala ikastea, 
deus gertatuko ez balitz beza-
la. Eskolako erritmoari ezin 
diogu segitu, denak konfina-
mendu egoeran gaude eta. 
Baina nolabaiteko segimendua 
egitea eta goiza egituratzeko 
etxeko lanak egitea ez zait gaiz-
ki iruditzen. Baina ez dugu 
ahantzi behar zein egoeratan 
gauden eta etxeko lanen afera 
bertze mailan kokatu behar 
dugu. Autonomia lantzea, ko-
zinatzea… Normalean egin 
ezin ditugun jarduerei errepa-
ratzeko abagunea izan daiteke.
Zer erranen zenieke gurasoei?
Ari garela, poliki-poliki, bakoi-
tzak ahal duguna egiten du-

gula, batzuetan hobe eta ber-
tzeetan ez hain ongi. Errudun 
sentitu gabe egiten dugunaren 
ardura hartu behar dugu. Hau-
rrekin gure akatsei ere errepa-
ratzen ahal diegu eta hori ere 
garrantzitsua da, gure seme-
-alabek perfektuak ez garela 
ikusten dute, eta horrek hu-
mano egiten gaitu. Bertzetik, 
lotura afektiboari garrantzia 
emanen nioke, etxeko lanei 
baino gehiago. Malgutasuna 
ere garrantzitsua da. Egitura, 
ordutegiak eta pantaila aitzi-
nean pasatzen duten denbora 
neurtzea garrantzitsua da, 
baina malguak izan behar dugu, 
denak konfinatuta gaudelako. 
Laguntzea da bertze hitz gakoa, 
nola lagundu haurrei edo nola 
sostengatu haurrak prozesu 

honetan. Emozioei bidea eman 
behar zaie, eta euren ondoan 
egonez laguntzen ahal diegu, 
sentitzen dutenari hitza ema-
nez. Zoritxarrez, haurrengan 
ardura handia jarri da, gaizki 
ulertuz, birusaren transmiti-
tzaile balira bezala. Kasu eman 
behar da haurrek sentitzen 
ahal duten errudun sentimen-
duarekin. Orain kanpora ate-
ratzen ahal direla, lasaitasuna 
transmititu behar zaie, eta 
ardura ez da beraiengan jarri 
behar. Haur batek agian ez du 
bere lagun bat ikusi nahiko 
lagun hori amatxirekin bizi 
delako eta amatxi kutsatzeko 
beldur delako. Kate horretan 
sartzeak ez du merezi.
Eta irakasleei?
Ez dute paper erraza. Beraien 
lana egiten jarraitu nahi dute 
eta... Egoera honetan gauza 
aunitz aldatu behar izan di-
tuzte. Horrek lan gehiago sor-
tu die, nahiz eta ez dugun 
ikusten. Kulpa, ardura eta 
exijentzia apaltzea garrantzi-
tsua da.

«NORMALEAN EGIN 
EZIN DITUGUN 
JARDUERAK EGIN 
DITZAKEGU»

«KASU EMAN 
BEHAR DA 
ERRUDUN SENTI-
MENDUAREKIN»

Haurrei lotura afektiboa eskaintzea eta goxotasunez segurtasuna eta lasaitasuna transmititzea garrantzitsua dela dio Goiak.
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DONEZTEBE

MARGA ERDOZAIN
Maiatzean loreak balkoietan 
eta mugimendu handiagoa 
karriketan. Poliki-poliki gure 
herriko zuri-beltzeko argazkia 
kolorez betetzen ari da. 

Osasungintza
Osasun zentroko protokoloek 
jarraitzen dute. Bertan testak 
burutzen dira eta hemendik 
aitzinera inork sintomarik iza-
nen balu lehen baino lehen 
deitu beharko luke eta bereha-

la testa eginen litzaioke. Gizar-
te zerbitzuetako programa 
guztiek ere martxan segitzen 
dute: familia programa, lagun-
tza programak…

Udal zerbitzuak
Udal bulegoak itxita segitzen 
du, baina Herriko Etxeko jar-
duera martxan da. Udal taldeak 
aurrez aurreko jarduera be-
rreskuratuko du hilabete ho-
netan bilkura eginez. Karrikak 
eta egoitzak garbitu eta umeen 

kaleratzearen ardurak, dirula-
guntzak… kudeatzen ari dira. 
Kirol egoitzak ekainean berri-
ro martxan jartzea aztertzen 
ari da udala.

Liburutegia zabalik
Liburutegi zerbitzua berriro 
martxan jarri da ohiko ordu-
tegian, hau da, 16:00etatik 
20:00etara. Mailegu zerbitzua-
ri lehentasuna emanen zaio 
eta egoerak ezartzen dituen 
protokoloak jarraituko dira: 
eskularruen erabilera, aforoa-
ren kontrola… Zerbitzua arin-
tzeko eskaerak telefonoz (948 
45 09 09) edo bibliodoneztebe@
yahoo.es helbidera idatzita 
egin daitezke. 

Bi hilabete hauetan digitali-
zazio lanekin jarraitu dute; 
aipatzen ahal da %12a bertze-
rik ez dela gelditzen liburute-
giko ale guztiak katalogoan 
ikusgai eta erabilgarri izateko. 
Horretaz gain, pintaketa eta 
txukunketa lanak egin dira. 

Ipuin txokoaren ekimena era 
telematikoz burutzen ari da, 
partaideek ipuin, kanta eta 
dantzez gozatzeko aukera dute, 
norberak bere etxetik, hori bai, 
Haizearen gitarraren doinu-
pean. 

Komertzioak irekitzen
Maiatzaren 4an herriko denda 
eta komertzio aunitzek ateak 
ireki zituzten. Doneztebeko 
Merkatari eta Zerbitzu Elkarteak 
zenbait segurtasun neurri har-
tu ditu eta honela, beraien 
dendetan sartzeko derrigorrez-
koa izanen da eskuak garbitzea 

gelarekin sartzerakoan eta 
ateratzerakoan, maskara era-
biltzea saltoki barrenean eta 
bi metroko segurtasun distan-
tzia errespetatzea. Eskuak gar-
bitzeko gela denda bakoitzean 
izanen dute, baina musukoa 
norberak berea eraman behar-
ko du.

Baratzeak
Doneztebarrek ere aukera iza-
nen dute baratzeetan lan egi-
teko. Hori bai, hainbat baldin-
tza betez: baratzeak udalerrian 
bertan edo bizilekuaren mu-
gakidea den udalerrian egon 
beharko du; banaka joan eta 
aritu behar da bertan (solasal-
diak eta egonaldiak egin gabe); 
jardueraren iraupena neka-
zaritza zereginak egiteko ba-
karrik izanen da. Herritarren 
osasuna eta segurtasuna ber-
matu beharko da. Udalak di-
tuen herri baratzeen erabil-
tzaileek dagozkien agiriak 
jasotzen ahal dituzte. 

Herriko bestak ekainean ez
Ekainaren 28an hastekoak zi-
ren San Pedro bestak bertan 
behera gelditu dira. Aitzinera 
begira, eta osasun egoerak 
ahalbidetuko balu, ospatuko 
lirateke. 

Argazki lehiaketa
Doneztebe balkoitik lema duen 
ekimena bultzatu du Udalak. 
Helburua da argazkiak atera-
tzea, norberak bere balkoitik 
edo leihotik eta alkatetza@
doneztebera.eus helbidera 
igortzea (epea: maiatzak 15).

Herriko bestarik ez 
dute izanen 
ekainean
Komertzioak irekitzen hasi dira, liburutegia zabalik dago eta 
baratzeetara joateko baimena eman du Gobernuak

Egoerak ahalbidetuko balu, bestak aitzinerago ospatuko lirateke.
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MALERREKA

Herriko Ostatuko eta dendako arduraduna.

JAIONE ARIZTEGI
Urteak dira herriko azken den-
da itxi zutenetik, eta baita 
ostatu bakarra dugunetik ere. 
Hala ere, joera hau hautsi eta 
aspaldiko partez denda dugu 
herrian, konfinamendua hasi 
zenean ireki baitzen. 

Dendan herriko ostatua duen 
jabea aritzen da lanean, eta 

bezeroei zerbitzu ona ematen 
ari da. Koronabirusaren on-
dorioz mugikortasuna muga-
tua dagoen honetan, jende 
aunitz dabil dendan, eta ba-
dirudi erosleak kontent dau-
dela. 

Ea aurrerantzean ere joera 
horri eusten diogun, herria 
bizirik mantenduz...

Urrozko herriko denda berriz ireki dute 
eta «jende aunitz» dabil

TTIPI-TTAPA
Malerrekarrak urteroko hi-
tzordurik gabe geldituko dira 
aurten, birusak eragindako 
ezohiko egoerak Malerreka 
Eguna ospatu ahal izatea ga-
larazi duelako. 

Maiatzaren 30ean, honda-
rreko larunbatean, ospatzekoa 
zuten hitzordua handia Do-
namarian. Horren faltan, uda-
lei argazkiak eskatu eta bideo-
txo bat osatzeko asmoa ager-
tu du Malerrekako Mankomu-
nitateak. Argazkiak bilduak 
ditu dagoeneko eta horiekin 
bideoa osatzeko lanean ari 
dira, ondotik sare-sozialetan 

partekatzeko. Hala, ospakizu-
nak egin duen ibilbidea oroi-
tu  eta herritarrei heldu den 
urtean berriz bueltatuko di-
rela ikusaraziko diete.   

2012az geroztik urtero 
2012an ospatu zen lehenda-
bizikoz Malerreka Eguna Zu-
bietan eta ordutik herriz herri 
ibili da lekukoa: Zubietatik 
Eratsunera, Eratsundik Do-
neztebera, Doneztebetik El-
gorriagara, Elgorriagatik Itu-
renera, Iturendik Urrozera, 
Urroztik Sunbillara, Sunbilla-
tik Ezkurrara eta Ezkurratik 
Donamariara. 

Zubietan ospatu zen lehendabiziko Malerreka Eguna 2012an. UTZITAKO ARGAZKIA

Malerreka Egunaren 
hutsa bideo batekin 
bete nahi dute 
Maiatzaren 30ean, Donamarian ospatzekoa zuten Malerreka 
Eguna bertan beheiti utzi behar izan dute

FERMIN ETXEKOLONEA
Ateak itxita baina lanean ari 
da Zubietako Udala. Telefonoz 
eta emailez jasotzen dituzte 
herritarren eskaerak. 

Langileak kontratatzeko egi-
na zuen deialdia ebatzita dago 
dagoeneko, eta lanean dira 
udal langileak: errotan Miren-

txu Santesteban eta herriko 
lanetan Ander Aragon eta Jo-
seba Elizalde. 

Bestalde, aurrera begira, 
hilerrian kolunbario bat pa-
ratzeko asmoa duela jakina-
razi du. Momentuz asmo 
hutsa da eta horri buruzko 
oharra zabaltzekoa zuen.  

Zubietako udal langileen hautaketa egin 
da eta lanean ari dira
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ARKUPEAK

Ea noiz duten horrelako momentuak bizitzeko eta argazkiak ateratzeko aukera. 

PABLO IRASTORTZA
Bi hilabete inguru preso egon 
ondotik, eta benetan ez jakinik, 
gure ilusioa den edo antzeko 
zerbait, badirudi  kartzelaren 
atean zirrikitu bat ikusten dela. 
Zaindu gaitezen, askatasuna-
ren ametsak sobera erotu gabe,  
izan dezagun behar adina ke-
men eta animo, arreta guztiak 
bor-bor  eduki beharko ditugu 
eta oraindik, nahiz eta jakitu-
nak egunero dataz, hilabetee-
taz, urteetaz, etab. bla-bla 
sumatu, auskalo zenbat den-
boraz ez diren eguneroko bi-
zimoduak normalduko eta 
giltza potoloa duen itxidura 
parez pare irekiko.

Lehengo lepotik burua
Bidaia eta ostalaritza sailetatik 
datozen berrien arabera, erran 
daiteke –eta hobe honeri buruz 
huts egin–  hagitz zaila izanen 
dela aurten, bai egun baterako, 
baita egonaldietarako ere bi-
daiatzea. Agian, alde batetik,  
egon daiteke alde batera edo 
bertzera mugitzeko osasun 
sailaren edo Gobernuaren bai-
mena, baina, orain arte daki-
gunez, ezin izanen da garraioe-
tan, jatetxeetan edo jende 
multzoak izan daitezken le-
kuetan  pilatu.

Hainbat ekintza «zintzilik»
Lehen aipatuak itxura hori 
adierazten badu ere, ez pentsa 
Arkupeak elkartearen antola-
mendu bakarra ateraldiak eta 
urruneko egonaldiak direnik, 
badira  –makina bat kidek par-
te hartuz gainera– antolatzen 
diren  bertze hainbat jarduera 
ere.

 Nafarroa iparraldeko Xareta, 
Baztangoiza, Baztan, Bertiza-

rana, Malerreka, Leitzaldea, 
eta Bortziriak eskualdeetan,  
jubilatuek, gorputza eta burua 
lantzeko ariketak egiten dituz-
te: uretako gimnasia, dantza, 
frantsesa, gorputz luzaketak, 
euskara, memoria tailerra, 
soinketa, informatika, lore-
zaintza, pintura, jubilotekak, 
yoga klaseak...

Horiek guztiak ere, larrialdi 
egoera dela eta, bertan behei-
ti gelditu dira. Zonaldeko 380 
kide inguru ikastarorik gabe 
gelditu dira. Eta ezin ahantzi, 
hilabeteroko hirugarren as-
teartean  hango eta hemengo 
herri eta mendietako irteera-
tara joaten ziren 60-70 men-
dizaleak. 

Dena den, ez dezagun itxa-
ropena baztertu, euri jasa be-
ti-beti atertzen den bezala, 
espero dezagun�zaparrada� hau 
ere noizbait arinduko dela, eta 
pitinka bederen, eguneroko 
gertaerak lehengo bide eta es-
parruetatik barna ikusiko di-
tugula.

Arantza eta Bera «salbuespen»
Bortzirietako bi herri hauetako 
saiakerak ikusita, argi dago 
aipaturiko gaixotasunak eta 
beldurrak afera guztiak zapuz-
terik izan ez duela. Neurriz 
kanpo erabiltzeagatik edo era-
bileraren ez jakintasunagatik 
aunitzetan guk, estimatzen ez 
ditugun sare sozial edo komu-
nikabide berrien bitartez, la-
nean jarraitzen dute. Adibidez, 
Beran ematen diren frantses 
klaseei dagokionez, irakasleak 
Whatsapp bidez bidaltzen diz-
kiete lanak etxera. Bertzalde 
Arantzako parte-hartzaileek 
Zoom�delakoaren bidez, astean 
behin yoga egiten dute.

Elkarteko 380 kide 
inguru ikastarorik 
jaso gabe daude
Ia dena geldirik badago ere, frantses eta yoga klaseak online 
jasotzen ari dira



2020-05-14 | 758 zk. | ttipi-ttapa 29

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 6an, Cederna Ga-
ralur Elkartearen organo era-
bakitzaileak 'Cederna Garalur 
2014-2020' TGPE landa-gara-
penerako programaren lau-
garren deialdira aurkeztutako 
proiektuetarako dirulaguntzak 
ematea onartu zuen. Progra-
ma 2019an itxi zen.  

Onartutako 17 programeta-
tik, zortzi tokiko enpresek edo 
ekintzaileek aurkeztutakoak 
dira, eta bederatzi ekimen 
publikoek (ekoizpenekoak ez 
diren proiektuak). Guztira, 
proiektuek 647.181, 16 euro 

jasoko dute, diruz lagun dai-
tezkeen inbertsioen % 28,7.  

Leitzako plazan eremua
Deialdi honetan, proiektu pu-
blikoak honetan zentratu dira: 
besteak beste, erabilera ani-
tzeko aretoak edo espazioak 
gaitzea eta hornitzea; honela, 
Leitzako Udalak herriko plazan 
eremu bat egokituko du ber-
takoei eta bisitariei harrera 
egiteko. Horretarako, lagun 
zitekeen 76.846,68 euroko in-
bertsiotik 50.000 euroko diru-
laguntza jasoko du Leitzako 
Udalak.

Denok Bat on-line denda eta 
Donezteben interiorismoa
Ekoizpeneko proiektuen ka-
suan, Denok Bat Federazioak 
Denok Bat Market Place on-
-line denda sortzeko asmoa 
du eta Donezteben interioris-
mo denda bat sortzeko lagun-
tza ere eskainiko dute. 

Azaroaren 25ean, Cederna 
Garalur Elkartearen 2014-2020 
aldirako TGPE Landa Garape-
nerako Programara proiektuak 
aurkezteko laugarren deialdia 

itxi zen. Deialdi horretara 30 
proiektu aurkeztu ziren, eta 
horietatik 3k atzera egin zuten 
eta beste 2 atzera bota ziren, 
deialdiaren baldintzak betetzen 
ez zituztelako. 25 proiektu 
baremazio- eta emakida-fa-
sera igaro ziren, eta norgehia-
goka bidez esleitu ziren. Es-
katutako dirulaguntzak bare-
mazioan lortutako puntua-
zioaren arabera eman dira, 
ekoizpeneko proiektuei lehen-
tasuna emanda. 

Toki-garapenerako 
17 proiektu martxan 
jartzeko babesa
Cederna Garalur ekarteak Denok Bat Federazioaren on-line 
denda eta Leitzan harrera egiteko eremua babestuko ditu

On-line denda sortzeko asmoa du Denok Bat Federazioak.

GIZARTEA
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AITOR AROTZENA
Osasun-alerta egoeran ere lanean 
segitzen duen sektoreetako bat 
da garraioarena. Banaketa- eta 
bidalketa-lanak egiten dituzten 
garraiolari eta banatzaile en-
presak lanean ari dira. Rafa 
Maritxalar lesakarrak aipatu 
digunez, partikularrendako pa-
keteria eta mezularitza garraioak 
zerbait handitu badira ere, en-
presa eta komertzioendako 
egiten dutena ia erabat gelditu 
da orain arte. Hori nabarmen 
suertatu zaio Juantxo Irigoieni 
ere, bertze ñabardura batekin: 

«Ibardinerako egiten dugu la-
naren zati handi bat eta muga 
itxia dagoenez, aunitz jautsi 
zaigu lana». Lanez gainezka 
dabiltzanak on-line komertzioa-
ren banaketa lana egiten dute-
nak dira. Horietako bat da MRW-
ko Iñigo Rodriguez da, baina 
lan hori ez zaiela errentagarria 

suertatzen onartu digu, «alde-
rantziz, aitzinetik ezarritako 
prezio jakin bat ordaintzen di-
gute».

Errepideak lasaiago, kanpoan 
bazkaltzeko aukerarik ez
Errepideetan lasaitasun handia 
sumatu dute guztiek. Irigoienen 

erranetan, «kamioia badabila, 
lehen baino guttixeago behar-
bada, baina auto gutti. Kanpoan 
ezin dela gosaldu? Etxetik bo-
kadilloa eraman, lehen egiten 
genuen bezala eta etxean baz-
kaldu». Maritxalarren ustez ere, 
«errepideak aunitzez lasaiago 
daude, autoak gutti eta kamioiak 
ikusten dira, baina aunitzez 
guttiago. Lehen mugimendu 
handia izaten zuten poligonoe-
tan orain lasaitasun handia dago. 
Alde onari begiratuta, kutsadu-
ra mila aldiz guttiago izanen da. 
Bertze aldetik, etxetik kanpo 
bazkaltzea ia ezinezkoa da, etxe-
tik hartzen dugu edo etxera 
ailegatutakoan ongi bazkaldu». 
Rodriguezek ere errepideetan 
lasaitasun handia sumatu du: 
«askatasun ikaragarria dugu, 
Irun bezalako hirietan aparka-
tzeko erraztasun handia dugu». 
Bazkaltzerako orduan , «lehen 
beti kanpoan bazkaltzen nuen, 
jatetxe batean edo bokata, bai-
na orain etxetik ekartzen dut 
tupperra, ez dago bertzerik».

Garraiolarien lanean 
gorabehera handiak
Banaketa- eta bidalketa-lanetan aritzen diren garraio enpresek lanean segitu dute krisiaren 
hasieratik, baina aldaketa handiak sumatu dituzte. Lantegi eta komertzioen bidalketak ia 
erabat gelditu dira eta on-line produktuen banaketa handitu da, baina hau ez da nahikoa

Juantxo Irigoien gehien bat 
Bortzirietan ibiltzen da mer-
kantzia-garraioan eta aunitz 
sumatu du osasun-krisi egoe-
rak eragindako geldialdia. 
Ibardinera joan-etorri aunitz 
egiten ditu eta muga ixteak 
eragin dio jautsierarik handie-
na. Okerrena gero etorriko 
dela uste du, krisi honek mun-

du osoari eragin diolako. Koro-
nabirusaren eraginez, «dezen-
te lan guttiago egiten ari gara», 
dio. «Ibardinekin dugu lan 
handia eta muga itxia izatea-
rekin, aunitz jautsi zaigu. Hori 
da makurrena. Fabrikak eta 
komertzioa ere arront mottel 
dabiltza, ostalaritza ia erabat 
itxia eta gauza bat eta bertzea, 
lan handirik ez dugu egiten. 
Partikularren artean zerbait 

egiten dugu suertatzen denean, 
baina gure lanik handiena ez 
da hori». 

«Txarrena orain dator eta luze 
joanen dela iduritzen zait»
Konfinamendua zerbait arintzen 
hasi bada ere, txarrena etor-
tzekoa dela uste du Irigoienek: 
«Zerbait aldatuko da, baina 
nire iduriz, aurtengoa egina 
izanen da. Txarrena ez da orain, 
txarrena heldu dena izanen 
da. Iduritzen zait luze joanen 
dela. Komertzioa irekiko dute-
la erraten dute erraz, baina ea 
noiz irekitzen dituzten mugak… 
Frantzian ere, udan turismoa 
mugitzen hasten denean, 
nahiago izanen dute jendea 
Donibane-Lohizunen, Baionan 
edo Urruñan gelditzea eros-
ketak egitera eta ez alde hone-
tara pasatzea. Hori normala 
da». 

Hau dena bukatzen denean 
egoera «hagitz mottel» geldi-
tuko dela uste du Irigoienek: 

«Badira fabrikak aitzineko 
krisia hemen sobera sumatu 
ez zutenak, materiala kanpo-
ra, mundu guzira, ateratzeko 
aukera bazutelako. Baina 
oraingo hau krisi mundiala da, 
orain arte ongi ibili diren enpre-
sak jausten ari dira, lana behei-
ti doa eta erabat gelditu behar 
izan dute. Eta hori mundu osoan 
sumatuko da, hori da okerre-
na. Lanaren asuntoa aurten 
zail ikusten dut, denentzat. 
Etxe handiak, gainera, hori 
aprobetxatu eta ordainketak 
gibeleratu egiten dituzte edo, 
zuzenean, ez ordaindu, eta 
zure diruarekin jostatzen dute. 
Eustea lortzen baduzu, ongi, 
eta bertzela, zuretzako kalte!».

Juantxo Irigoien garraiolaria.

«Gure lanaren zati handia Ibardinen 
dugunez, aunitz jautsi zaigu»

JUANTXO IRIGOIEN (LESAKA)

«KOMERTZIOA BAI, 
BAINA EA NOIZ 
IREKITZEN DITUZTEN 
MUGAK»

ERREPIDEETAN 
LASAITASUN HANDIA, 
BAINA BAZKARIA 
ETXEAN EDO KAMIOIAN

ON-LINE BANAKETAK 
ONGI, BAINA BEHEITI 
EGIN DU KOMERTZIOEN 
BIDALKETAK
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Iñigo Rodriguezen erranetan, 
beraien sektorean egoera «bere 
onetik joan da. Lehenbiziko bi 
asteetan dena arrontean gel-
ditu zen, jendea beldurrez 
zegoen, ez zen deus mugitzen, 
ez on-line eta ez bertzela. Behin 
jendeak bere bidea hartu due-
nean, on-line salmenta izuga-
rri igo egin da, Eguberrietan 
baino aunitzez lan gehiago 
egiten ari gara, eromena da».

Erosketa horien artean dene-
tik dagoela aipatu digu Rodri-
guezek, «beharrezko gauzak 
bai, baina baita behar ez dire-
nak ere. Arropa aunitz saltzen 
ari da; haurrak etxean daude-
nez, jostailuak ere aunitz ibili 
dira; etxean kirola egiteko 
tresnak izugarri eskatu ziren 

eta orain bertan bukatuak 
daude, nahiz eta eskatu ez 
zaizu ailegatuko; eguneroko 
gauzak ere eraman ditugu».  

Paketeak igogailuan
Segurtasun neurriak zuzen 
betetzea ez zaio batere zaila 
suertatzen ari Rodriguezi: 
«Maskarak, guanteak eta gar-
bitasunerako-gela, bakoitzak 
gure furgonetan ditugu eta 
erabiltzen ditugu, noski. Beze-
roen artean ere gero eta kon-
tzientzia gehiago dago. Hasie-
ran harritzen nintzen ze lasai-
tasunarekin irekitzen zuen 
jendeak atea eta paketea 
eskutara eman. Orain, sina-
durarik ez dugu eskatzen PDAn, 
izen-abizenak eskatu eta listo! 
Pakete aunitz igogailuan sar-
tu eta bidaltzen dizkiogu beze-

roari, horrela ahalik eta kon-
taktu guttien izateko».

«Paliza handia hartuko dugu»
Pixkanaka “normaltasun berri-
rako” bidean hasiko garela 
badirudi ere, Iñigo Rodrigue-
zek ez du egoera batere argi 
ikusten: «Orokorrean paliza 
handia hartuko dugula iruditzen 
zait, eta zenbait sektoretan ez 

dutela pertsiana berriz irekiko. 
Gure sektorean ere aunitzek 
itxi beharko dute. On-line 
banaketak ez digu dirurik ema-
ten, alderantziz, galdu egiten 
dugu. Aitzinetik ezarritako 
prezio itxi bat ordaintzen digu-
te, eta hori onartu beharra dugu 
nahitaez. Aldiz, bidalketak 
egiten dituzten bezeroak dira 
guretzat errentagarriak, eta 
horiek itxita edo errendimen-
du erdian daude . Internet bidez 
erosi eta niri banatzeko etortzen 
zaidanarekin ez dut irabazten, 
nik bidaltzen dudanarekin ira-
bazten dut. Beraz, orain, gero 
eta lan gehiago egin, gero eta 
makurrago gaude».

Iñigo Rodriguez, MRWkoa.

«Eguberrietan baino lan gehiagorekin 
gabiltza, baina ez da errentagarria»

IÑIGO RODRIGUEZ LARRETXEA 
(LESAKA)

«ON-LINE 
BANAKETAK EZ DIGU 
DIRURIK EMATEN, 
GALDU EGITEN DUGU»

Rafa Maritxalarren aipatu digu-
nez, «egoera arrontean aldatu 
da» sektorean, «lana ongi 
egitetik lana aunitzez guttiago 
egitera pasatu gara, hori gar-
bi dago, %40 bat egiten badu-
gu, kontent. Hilabete bukaeran 
ikusiko dugu fakturazioan, 
baina horrelako zerbait izanen 
da. Beharbada partikularren-
dako paketeria kontua zerbait 
igo da, baina horrek ez du 
ematen enpresa edo komer-
tzioendako garraioan galdu 
dena parekatzeko. Gainera, 
hori seinale txarra da herri 
batentzat, herriak behar du 
bizia, lantegiak, komertzioak 
eta ostatuak lanean aritzea 
eta horrek sortzen du merkan-
tzien garraioa. Egia da Inter-

netek ere funtzionatzen duela, 
hori ere ona da guretzat, bai-
na nahitaez behar dugu ingu-
ruko fabriken garraioa. Horiek 
dute muskulua!». 

«Lehen kolpea eta gero, kiro-
lareko tresnak bukatu dira»
Hasieran, kirolerako produktu 
jakin batzuen eskaria aunitz 
igo zen, baina hori ere gelditu 
da: «lehenbiziko kolpea hori 
izan zen, bizikleta-arrabolak, 
lasterka egiteko zintak, bizi-
kleta estatikoak… baina istan-
tean gelditu zen, iruditzen zait 
denak xahutu zituztela eta 
horrelako tresnarik ez daude-
la stockean. Segurtasun neu-
rriak betetzea erraza suertatzen 
zaie: «Maskarak jarriak era-
maten ditugu eta sinadura ere 
ez dugu eskatzen, izen-abi-
zenak eta nortasun agiriaren 

zenbakia galdetu eta kitto. 
Paketea lurrean utzi eta beze-
roak hartu. Eskuak garbitzeko 
xaboiarekin garbitu eta bertze 
batera». Bezeroei dagokienez, 
denetik dagoela aipatu digu 
Maritxalarrek: Jendearen alde-
tik bada denetik, izugarrizko 
beldurra duten hipokondria-
koak eta bertzetik, ikusten ez 
den gauza bat denez, sobera 
hurbiltzen den jendea ere bada 

eta zeronek egin behar duzu 
gibelera. Gero, egia da pake-
te horiek mila eskuetatik pasa-
tu direla». 

«Denak ukituak geldituko gara»
Hau dena bukatzen denean 
ez da erraza izanen normal-
tasunera bueltatzea, Maritxa-
larren erranetan: «Ostalaritza, 
turismoa… ukituak geldituko 
dira. Gure sektorean horien 
behar handia dugu eta hau 
soka bat da. Azkenean denak 
ukituak geldituko gara. Indus-
tria handiagoak espero dut 
indarrarekin hastea, baina hori 
da nik espero dudana, gero 
zer gertatuko den… Denborak 
erranen du!».

Rafa Maritxalar.

«Inguruko fabriken garraioa behar 
dugu, hori da egiazko muskulua»

RAFA MARITXALAR 
ELGORRIAGA (LESAKA)

«LANTEGIEK ETA 
KOMERTZIOEK 
SORTZEN DUTE 
GARRAIOA»
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N.BAZTERRIKA 
Ingelesa ikasteko nahiak bide-
ratu zuen Isabel Elizalde (Do-
neztebe, 1964) Irlandara. Mil-
townen pasatu zituen lehen-
dabiziko egunak baina, koro-
nabirusa tarteko, martxoaren 
17az geroztik Galwayn dago: 
«hasieran etxera bueltatzea 
pentsatu nuen baina, buelta-
tzeko billetea erostear nintze-
la, lagun batek hemengo neska 
baten kontaktua pasatu zidan». 
Hasierako «kezka» baretzeko 
bide eman dio Siubhánek, etxe-
ko ateak ireki eta beso zabalik 
hartu duen irlandarrak. 
Noiz eta zer dela eta joan zinen 
Irlandara? 
Ingelesa ikastera etorri nintzen. 
Nire autoarekin etorri nahi 

nuen eta martxoaren 8an abia-
tu nintzen Bilbora, han ferry 
bat hartu nuen eta martxoaren 
10ean 15:00etan lehorreratu 
ginen Rosslairen. Orain Gal-
way-n nago.
Itxialdiak bertan harrapatu zin-
tuen… momenturen batean 
etxera itzultzeko ideia pasatu 
zitzaizun burutik?
Bai, etxera bueltatzea pentsa-
tu nuen, alde batetik, etxekoe-
kin egoteko eta kezka handia 
nuelako; eta bertze aldetik, 

hemen geldituta ez nuelako 
batere argi ikusten nola  mol-
datzen ahal nintzen nire hel-
buruak betetzeko… Zaila ikus-
ten nuen egoera, eta hemen 
egotea denbora galtzea izaten 
ahal zela pentsatu nuen. As-
teartean ailegatu, hiru hilabe-
te pasatzeko eta larunbatean 
ia buelta prestatzen…. Orduko, 
egoera ez zela erraza izanen 
argi zegoen.
Zergatik erabaki zenuen han 
gelditzea? 

Miltown-en nintzen orduan, 
Kerry eskualdean, eta ia buel-
tatzeko billetea erosteko nen-
goelarik, nire bikoteak deitu 
zidan bere lagun batek hemen 
lagun bat zeukala erranez, eta 
berarekin egoteko. Gure lagu-
narekin solastatu nintzen eta 
berak bere lagunaren kontak-
tua pasatu zidan. Neska hau 
deitu nuen (Siubhán du izena) 
eta berehalaxe erran zidan 
bere etxean egoten ahal nin-
tzela eta laguntzen ahal zida-
la. Handik bi egunetara Gal-
way-era etorri nintzen,  St. 
Patrick egunean!
Nolakoa zen zure egunerokoa 
Irlandan pandemia hedatu au-
rretik? Zertan aldatu du korona-
birusak?
Egia erran, hiru egun bakarrik 
izan nituen Kerry eskualdea 
ezagutzeko. Goizetan ingelesa 
ikasten nuen eta arratsaldetan 
ingurua pixka bat ezagutzeko 
aukera izan nuen. Ortziralean 
eta larunbatean, hau da, mar-
txoaren 13an eta 14an, elkarren 
arteko distantziak mantentze-
ko, eskuak garbitzeko, etxetik 
ahalik eta guttien ateratzeko… 
erraten hasi ziren, baita bertze 
herrialdetik zetozenak hama-
bortzaldia atera gabe pasatu 
behar zutela ere. Igande ho-
rretan ia ostatuak eta komer-
tzioak itxi ziren, eta St Patrick 
eguna bertan behera uztea 
erabaki zuten. Eta badakizue, 
hau Irlandan duten besta han-
diena da. 
Zer nolako egoera bizi duzue 
Irlandan? Zertan nabari da ko-
ronabirusaren eragina bereziki? 
Gauza guztietan, hemen nahiz 
eta itxiera handiena martxoa-
ren 27an izan, berehala itxi 
zituzten eskolak, ostatuak eta 
dendak, eta etxetik lan egiteko 
aukera zutenei etxetik egiteko 
eskatu zieten. Siubhán-ek, 
adibidez, martxoaren 22tik 
etxetik lan egiten du.
Martxoaren 27an erabaki zuten 
konfinamendua ezartzea. Ordu-
rako Euskal Herrian bi aste gene-
ramatzan itxialdian… Jendea 
neurriak hartzeko eskatzen hasia 
zen… Nola bizi zenuen egoera 
hori?  

Isabel Elizalde (eskuinean), Siubhánekin, bidaia honetan bidelagun duen irlandarrarekin. UTZITAKOA

«Hasieran bueltatzea 
pentsatu nuen, orain 
egonaldia luzatu dut»
ISABEL ELIZALDE ARRETXEA ZUBIETAN BIZI DEN DONEZTEBARRA

Koronabirusak ez du Isabel Elizalderen bidaia oztopatu. Aurreikuspenak aldatu behar izan baditu 
ere Galwayn (Irlanda) dago. Bertan bizi duten egoeraz solas egin du TTipi-TTaparekin 

«HASIERAN 
DENBORA GALTZEA 
IZAN ZITEKEELA 
PENTSATU NUEN»

«EKAIN 
BUKAERARA ARTE 
GELDITUKO NAIZ 
SEGUR ASKI»
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Berehala hasi nintzen etxean 
gelditzen eta erosketak egiteko 
eta arratsaldetan ordubete-or-
dubete eta erdiko buelta bat 
emateko bakarrik ateratzen 
nintzen, elkarren arteko dis-
tantziak mantenduz. Martxoa-
ren 22an aukera izan genuen 
mendira joateko, baina hortik 
aitzinera erran bezala. Gaine-
ra, hortik etorri eta, ez nuen 
sobera egon nahi kanpoan. 
Bertze aldetik, medioetan au-
nitz jarraitu da bertze herrial-
detan gertatzen ari zena, eta 
hemen ere ailegatuko zela 
ikusten genuen. Gobernuaren 
aldetik, eman dituzten mezuak 
hasieratik garbiak izan dira, 
jendeari neurriak betetzea es-
katu zaio eta denon arteko lana 
zela adierazi dute behin eta 
berriz. Nire ustez nahiko garaiz 
hasi ziren neurriak inplemen-
tatzen, jakin bazekiten gabezia 
handia zutela larrialdietako 
ohatzeekin eta ZIUkoekin ba-
tez ere.
Zer neurri hartu ziren eta zertan 
zorroztu da konfinamendua or-
dutik?  
Konfinamendua hasi zenean 
errandako neurriak ia martxan 
ziren, hortik aitzinera ia baka-
rrik guttienezko zerbitzuko 
lanak egitea erabaki zen, 70 
urte baino gehiagoko jendea, 
zahar etxeetan zirenak, gaixo 
zeudenak eta haurdunaldian 
gaixotasun bat izaten ahal zu-
ten emakumeak ezin ziren 
kanpora atera. Etxetik bi kilo-
metroko erradioan atera gin-
tezkeen, ahal zela bakarrik eta 
lagun bat baino gehiago izanez 

gero etxe berean bizi ginenak... 
Dendetan sartzeko ere neurriak 
hartu zituzten, aforoa kontro-
latzen dute eta sartzeko esku-
larruak eskaintzen hasi ziren.
Zer bilakaera izan du orain artean 
birusak eta zein fasetan zaudete 
orain?  
Irlandak 6 milioi biztanle in-
guru ditu eta maiatzaren 2ko 
datuen arabera 21.176 kasu 
daude, eta 1.286 heriotza. Du-
blinen eta hango inguruan 
izan dute kasuen eta heriotzen 
konzentrazio handiena. Kon-
tent daude nahiko ongi kon-
trolatu dutelako, baina maia-
tzaren bosterako aurreikusi 
zuten irekiera maiatzaren 18ra 
luzatu dute. Maiatzaren 1ean 
Taoiseach-ak (presidenteak) 
erran zuen aurreikusten duten 
plana bortz fasetan izanen 
dela, bakoitza hiru astekoa. 
Eta arront poliki joanen dire-
la jarduera guztiak irekitzen, 
bai ekonomikoak, baita kul-
turalak edo kirol ekitaldiak 

ere. Maiatzaren 5ean bortz 
kilometro inguruko erradioan 
ateratzeko aukera ireki zuten, 
eta ordura arte atera ezin zu-
tenei ateratzeko baimena eman 
zieten.
Hauteskundeak egin ziren arren 
gobernua eratu gabe oraindik…   
Otsailaren 8an izan ziren hau-
teskundeak. Sinn Féinek izu-
garrizko arrakasta eta emaitza 
ona lortu zuen, ordura arteko 
bi alderdi nagusien arteko di-
namika hautsita. Aulki bana-
keta honako hau izan zen: Sinn 
Féinek 37, Finna Fáilek 37, eta 
Fine Gaelek 35. Negoziaketetan 
Finna Fáil eta Fine Gaelek alde 
batera utzi dute Sinn Féin.
Oraindik gobernurik gabe dau-
de, baina negoziaketetan ari 
dira, eta, dirudienez, Fianna 
Fail eta Fine Gael akordio ba-
tera ailegatu dira, orain Ber-
deekin ari dira. Hala ere, talde 
politiko guztiek krisi honi au-
rre egiteko jarrera nahiko ona 
adierazi dute.

Gaur gaurkoz, lantokiak, hotelak, 
dendak… irekita daude? Jendea 
ibiltzen da karriketan?   
Jardueren aldetik, erran beza-
la, dena itxita dago eta luzera-
ko joanen da. Ni behin bakarrik 
egon nintzen pub batean… 
Jendea bai kanpoan ibiltzen 
da, baina paseatzen, distantziak 
mantenduz, eta sobera jende 
ere ez dago, ni ibiltzen naizen 
eremuan guttienez. Bere mo-
mentuan ere zenbait parke eta 
aisialdi eremu itxi zituzten.
Eta ikastetxeak?    
Ikastetxeak itxiak daude, eta 
irailera arte ez dituztela ireki-
ko erran dute. Zalantza dago 
ere egin beharreko azterkete-
kin. 
Zenbateko egonaldia aurreikusia 
zenuen eta noiz bueltatzeko asmoa 
duzu?     
Hiru hilabeterako etorri nintzen, 
baina segur aski lau pasatuko 
ditut, ekainaren bukaera arte 
aurreikusi dut gelditzea, baina 
ikusiko da. 

«IRLANDAN HIRU 
ASTEKO BORTZ 
FASE AURREIKUSI 
DITUZTE»

«GOBERNUAK 
HASIERATIK EMAN 
DITUEN MEZUAK 
ARGIAK IZAN DIRA»

Hartu eta eman. Halaxe ari da 
Isabel Elizalde Irlandan. Inge-
lesa ikasi bitartean, Euskal 
Herriko egoeraren berri eman 
dio Siubháni, bere bidelagu-
nari. Bertze hainbat konturen 
artean «TTipi-TTapa aldizkariak 
egiten duen lana» aurkeztu 
dio. «Gaelikoa hitz egiten den 
eremuetako garapen ekono-
mikoko Udaras erakundean» 
lan egiten duen bidaia-lagunak 
eta «gaelikoa bultzatzeaz eta 
sustatzeaz arduratzen denak» 
hitz eder batzuk oparitu dizkio 
TTipi-TTapari (irakurri jatorrizko 
testua, gaelikoz, erran.eus 
atarian). Hona hemen, euska-
rara itzulita:  

Covid-19k mundu zabala 
hartu duen honetan, gauza 
positiboak ere ekarri dituela 
esan daiteke. Gaixotasun 
honen ondorioz Isabel nirekin 
denbora pasatzera etorri zen 
Galwayko etxean. Batzuetan 

uste dut kasualitateak ez dire-
la istripuz gertatzen eta hauen 
arrazoiak daudela, baina ez 
dugu momentuan ikusten. 
Kontent nago oraingoz Isabe-
lekin bizitzako hainbat gai 
eztabaidatzen ditugulako, batez 
ere euskal munduan gertatzen 
ari dena kontatzen didalako. 
Aunitzetan jeloskor sentitzen 
naiz euskal komunitateak hiz-
kuntzarekiko duen begirunea, 
mirespena, konpromisoa eta 
maitasuna ikusten dudanean, 

eta Irlandan, nire hizkuntzari, 
gaelikoari, dagokionez, hori 
gehiago ikusi nahi nuke. Isa-
belek TTpi-TTapa aldizkaria 
erakutsi zidan eta aldizkari 
horrek euskara modu arront 
erakargarri eta interesgarrian 
bultzatzen duelako, egiten 
duen  lan handia goraipatu 
nahi dut. 

Gure ttikitasunean, eredu ere 
bagarela islatzen duten hitzak 
oparitu dizkigulako, eskerrik 
asko bihotz-bihotzez Siubhán! 

Euskal Herriko egoeraren berri eman dio Elizaldek Siubhán irlandarrari. 

Ttikitasunean eredu
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G. PIKABEA
«Ez da erraza». Halaxe min-
tzatu da Izaskun Bertiz Sal-
diasko eskolako zuzendaria, 
eskolako ateak itxi eta bi hila-
bete pasatu direnean. Konfi-
namenduak eskolaren inguru 
guztiari eragin diola uste du: 
«etxetik lan egite hau berria 
da denontzat, irakasle, ikasle 
baita gurasoendako ere, beraiek 
baitira momentu honetan ira-
kasle papera hartu dutenak». 
Alde horretatik, gurasoen es-
fortzua azpimarratu nahi izan 
du: «guraso asko lanean daude 
eta, aldi berean, seme-alabei 
eskolako lanak egiten lagundu 
behar diete, horretarako egu-
neko tarte bat hartuz. Horrez 
gain, ez da gure kasua, baina 
guraso askori zaila egiten zaie 
seme-alaben etxeko lanetan 
laguntzea». Hala, «denon arte-
ko elkarlana» nabarmendu du.

Dagoenera moldatuz
13 ikasle dira Saldiasen eta 
«eskola hauetan bai gurasoe-
kin baita ikasleekin ere harre-
man estua» izaten dela konta- 
tu du. Hori, ordea, ez da nahi 
bezalakoa izaten ari konfina-
menduan: «aurrez aurreko 
harremanak ikasleak askoz 
gehiago motibatzen ditu, eta 
orain, motibazio hori izatea 
gehiago kostatzen da, urrune-
gi sentitzen zaituztelako».

Hala ere, eskolako martxari 
eusten ari dira, nahiz eta lan 
egiteko modua egokitu behar 
izan duten: «hasieran, 15 egu-
netarako itxi ziren eskolak eta 

lanak bidaltzeko modu bat 
aukeratu nuen. Baina luzatzen 
ari zela ikusirik lan bidalketa 
aldatu behar izan dut». Ikasleen 
lana prestatzeaz gain, «irakas-
leon arteko bilerak ere bideo-
-deiez egiten ditugu eta zu-
zendaritzako lanak ere etxetik».

Bi tutore dira Saldiasen: «ni 
Haur Hezkuntzan eta bestea 
Lehen Hezkuntzan. Biak etxe-
tik ari gara lanean eta bakoitzak 
bere taldearen eguneroko lana 
bideratzen du». Azaldu digunez, 

«goizero ikasleei egun horretan 
egin beharreko lanak bidaltzen 
dizkiegu. Ongi ari diren edo 
ongi dauden jakiteko, tarteka 
telefonoz ere deitzen diegu. 
Modu batera edo bertzera, 
egunero zuzenean ikasleekin 
egoteko aukera dugu eta be-
raien lanaren jarraipena zuze- 
nagoa da». Baina, berari, Haur 
Hezkuntzan, «oso zaila» egiten 
omen zaio «ikasleekin kontak-
tu fisikoa izan gabe egunero 
lanak bidali behar izatea. Ha-

sieran opor moduan har deza- 
kete eta lanen bat egin, baina 
egunero-egunero egin behar 
izatea ez da batere motibaga-
rria izaten ari». Hortik aparte, 
«lagunak ondoan ez izatearen 
falta» sumatzen dutela dio.

Ez dute etxetik lan egiteko 
arazorik izan, «ikasleak hasie-
ratik egokitu zirelako egoera-
ra, aparteko arazorik izan gabe». 
Azaldu digunez, «lan batzuk 
egiteko fitxak inprimatu behar 
direnez, etxean inprimagailu-
rik ez izatea suertatu zaigu. 
Horrelakoetan, eskolan kopiak 
atera eta eman dizkiegu, baina 
besterik ez». Gurasoen aldetik 
ere ez du arazorik sumatu. 
«Akademikoki» ez ditu kezka-
tuak ikusi eta «familiekin zor-
tea» dutela sentitzen du: «ikas-
le guztiek aita edo ama etxean 
dute eta nahiko ongi moldatzen 
dira etxetik lanak egiteko».

Ikasturte bukaera airean
Aste Santuko oporrak akituta, 
apirilaren 20an berrartu zituz-
ten klaseak. Hori bai, «aurten 
oso arraroa eta hotza» izan da 
itzulera: «elkar ikusi gabe be-
rriz modu honetan lanean 
aritu behar hori...». Ez dakite 
oraindik eskolara itzuliko diren 
ala ez, baina pena sentituko 
luke ikasturtea horrela akitu 
eta «ikasleak behar bezala 
agurtu gabe» geldituko balira: 
«polita eta hunkigarria izaten 
da azken eguna». Bestalde, 
bere irudiko, eskolara ez buel-
tatuta, «hirugarren hiruhile-
korako programatutako guztia 
ezinezkoa izanen da egoera 
honetan ematea» eta alde ho-
rretatik, «edukiak airean gel-
dituko liratekeela» uste du.

Kontuak kontu, eskolako 
martxarekin horrela segitzea 
«zaila» bada ere, «aurrera ja-
rraitu» behar delakoan dago, 
«ahal duguna eta ahalik eta 
hobekien egiten saiatuz». Hez-
kuntza alorreko zenbait pro-
fesionalek ikasturtea orain 
akitzeko aukera mahai gainean 
jarri badute ere, bere ustez, 
«ikasturtea orain akitzea eta 
irail arte klaserik ez izatea den-
bora gehiegi da».

Bertizek kontatu digunez, Saldiasen ez dute etxetik lan egiteko arazorik izan.

«Ikasturtea orain akitu 
eta irailerako uztea 
denbora gehiegi da»
IZASKUN BERTIZ TELLETXEA SALDIASKO ESKOLAKO ZUZENDARIA

Bi hilabete pasatu dira eskolako ateak itxi zituztenetik. Tarte horretan egoerara moldatu behar izan 
dute, baita Saldiasen ere. Azken asteotako martxaren berri eman digu bertako zuzendariak

«AURREZ AURRE 
IKASLEAK ASKOZ 
GEHIAGO 
MOTIBATZEN DIRA»

«EGOERA HONETAN 
EZINEZKOA DA 
PROGRAMATUTAKO 
GUZTIA EMATEA»
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TTIPI-TTAPA
Maiatzaren 1ean, ilunabarrean, 
Goizuetako suhiltzaile bolun-
tarioek kide zuten Lurdes 
Huizi Perurenari omenaldi 
hunkigarria egin zioten. Api-
rilaren 30ean hil zen, 61 urte-
rekin, minbiziaren eraginez. 
Borondate handiko herritarra 
zen. Goizuetako suhiltzaile 

boluntarioa, euskalgintzako 
langile nekaezina eta euskal 
hedabideetan buru-belarri 
aritu zen: AEKn irakasle eta 
eskualdeko arduradun, Her-
naniko Dobera Euskara Elkar-
tean eta 2004az geroztik ari 
zen Berria egunkarian. Bolun-
tario lana izan zuen bizitzako 
beste ardatz bat, izan ere, 

urteak eman zituen Goizue-
tako suhiltzaile boluntarioetan. 
Anbulantzia gidaria zen. Ikas-
taroa egin zuen, eta anbulan-
tziako laguntzaile boluntarioa 
zen, larrialdietan gaixoak era-
maten zituena. 

Goizuetako suhiltzaileen 
azken agurra jaso zuen Herri-
ko plazan bildu ziren, baita 
senideak ere, eta minutu ba-
teko isilaldia, bertso bat kan-
tatu eta sirenak piztu zituzten. 
Herritarrek ere, etxeko leihoe-
tatik txaloak joz esker ona 
agertu zioten Lurdesi. Konfi-
namendu garai hauetan hil-
dakoak behar bezala despe-
ditzeko baldintzarik ez dagoe-
nez, «merezitako ekitaldia eta 
lagunen agurra aurrerago 
egiteko utzi» dute. 

Bertso bat ere eskaini zioten: 
Ze berri txar ta tristea / jasoa 
dugun tamalez. / Nahi ez ge-
nuen unea / iritsi da zoritxarrez. 
/ Taldekide bat joatea / ezin da 
ulertu errez. / Nahiz ta zuk 
nahiko zenuken / guk hau har-
tzea umorez. / Euskaltzalea 
izatez, / suhiltzailetan bolon-
dres, / beti muxutruk laguntzen, 
/ bueltan ezer jaso nahi ez! / 
Bihotz ona erakutsiz, / goiz, 
arratsalde ta gauez Mila esker 
denagatik, / agur eta ohore 
Lurdes. 

Omenaldi hunkigarria eskaini zioten Lurdes Huiziri. F.LOIARTE

Lurdes Huiziri 
omenaldia eskaini  
dio herriak
Suhiltzaile boluntarioa, euskalgintzako langile nekaezina eta 
euskal hedabideetan buru-belarri aritu zena

Elkarlanean elikagaiak banatzen
Gizarte zerbitzuen bidez urte osoan zehar egiten den elikagai 
banaketa mantendu dute alarma egoerak iraun bitarten ere. 
Goizuetako suhiltzaile bolutarioak, gizarte zerbitzuetako lan-
gileak eta laguntza sarekoak izan dira banaketaz arduratu di-
renak.

UTZITAKOA

Beheko landako lanak bukatu dituzte
Martxoan bukatu zituzten pabimentazio lanak eta azkenean  
159.842,89 euroko kostua izan dute (aurreikusitakoa baino 11.246 
euro gehiago). Izan ere zati gehiago pabimentatu eta gerora 
ur-saneamendua erraztuko duten lan batzuk egin dituzte, hala 
nola, hornidura-hodi berria Santa Maria auzoraino eramatea. 

UTZITAKOA

Oihan aprobetxamendurako 
mendiko bi egur lote enkante 
publikora aterako ditu udalak,  
plegu itxien bidez. Etxola-Gal-
tzaburu, Zimizke eta Errekal-
ko parajean dagoen 1.512,19 
metro kuadroko eremuan 
aterako dute lehenbiziko. Aler-
tzea eta pinu larizioa daude 
bertan, entresaka egin behar-
ko da eta hasierako prezioa 
21.281, 12 eurokoa izanen da. 
Bigarren lotea berriz, haritz 
amerikarrez osatua, Etxolla 
azpian eta Patrimonioko pa-
rajean dago. Bertan 1.939,10 
metro kuadroko eremuan ma-
tarrasa egin beharko da. Ha-
sierako prezioa 45.911,52 eu-
rokoa da. 

Eskaintza modu presentzia-
lean aurkeztu nahi dutenek 
maiatzaren 19an aurkeztu 
behartu dute, Goizuetako Uda-
letxean 9:30-11:00 ordutegian. 
Proposamena Correos-eko 
bulego batean aurkeztea era-
bakitzen bada, gutun-azal 
irekian egingo da, Correoseko 
langileek eskabidea data eta 
zigilua jartzeko, ziurtatu au-
rretik. Gero mezu bat bidaliko 
da udala@goizueta.eus-era.

Mendiko bi lote 
enkantean atera 
ditu udalak
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N. BAZTERRIKA
Euskal kulturgileek, sortzaileek, 
antolatzaileek eta bitartekariek, 
apirilaren 21ean eta 22an, ikus 
gaitzazuen desagertuko gara 
entzun gaitzazuen isilduko gara 
goiburupean greba egin zuten.  

Pandemiak eragindako itxial-
di egoeraren ondorioz,  kultur 
ekitaldiak bertan beheiti geldi-
tzeak «larrialdia areagotzea» 
eragin zuela ikusita, «egoerak 
dirauen bitartean eta etorkizu-
nean» neurriak hartzeko pro-
posamena egin zuten. Aitzitik, 
udal batzuek salbu, gainontze-
koek eskaerari muzin egin zie-
tela ikusita, indarrak batu zituz-
ten.  

Guztira 1.169 eragilek bat egin 
zuten gogoeta eta eztabaida 
soziala eragiteko, premiazko 
neurriak eskatzeko eta euskal 
kulturgintzaren ekosistema 
osatzen duten guztien topake-
ta antolatzeko lanean hasteko 
deialdiarekin.

Gogoeta soziala bultzatu
Etxealdian, sarean eta hedabi-
deetan kultur ekimenak «eten-
gabe» zabaltzen ari direla balia-
tuz, horiek babesteko deia egin 
zuten: «kultur esperientziek 
munduan leku bat egiten, bar-
ne-mundua elikatzen, zentzua-
ren eraikuntza laguntzen, mun-
dua ulertzen, trukea sustatzen... 
eta, batez ere, komunitateko kide 
sentiarazten gaituztelako. Hiz-
kuntzak egiten gaitu pertsona, 
kulturak herritar». 

Hala, konfinamenduan parte-
katutako materialaren truk, he-
rritarrei euskal kulturgintzari 
ematen dieten «balioaz, garran-
tziaz, kontsumoaz, prekarietateaz 
eta lan baldintza kaxkarrez» 
hausnartzeko eta gogoeta egite-
ko deia egin zieten. 

Neurriak hartzea eskatu
Pentsatzetik ekitera, «larrialdiak 
eraginen dituen kalteei erantzu-
teko neurriak» ere eskatu zizkie-
ten «Euskal Hirigune Elkargoari, 
Nafarroako Gobernuari, Eusko 
Jaurlaritzari, Foru Aldundiei, 
udaleei eta bertzelako erakun-
deei».  Neurriak hartzeko ez ezik, 
«epe ertain eta luzerako propo-
samenak» egitea eskatu zieten.

Kultur elkargunea antolatu  
Azkenik, «kulturgintzaren eko-
sistema osatzen duten eragileei», 
egoerak ahalbidetzen duenean, 
«topaketa edo bilera» bat egite-
ko eta antolatzeko deia luzatu 
nahi izan zieten: «gabezia eta 
beharrei erantzuteko zer egin 
proposatu, eztabaidatu, adostu 
eta gauzatzeko». 

Argi dute Covid-19ak kultur-
gintzan eraginen dituen kalteei 
erantzuteko «eredua errotik 
eraldatzea» dela bidea. 

Kultura isiltzean 
aditzen delako
Guztira 1.169 kultur eragilek bat egin zuten apirilean 
egindako greba digitalarekin. Horien artean eskualdeko 
sortzaile, antolatzaile eta bitartekariak bildu ziren

Dei batek ireki zion eszenatokirako bidea Aitor Zabaletari 
(Leitza, 1975). Aurretik lagunartean musikan ibilia bazen ere, 
«1995ean» eman zuen etxetik plazarako pausoa: «Xabi 
Solanok deitu zidan eta Etzakit taldea sortu genuen». Barru-
-barrutik ezagutu ditu 25 urteotan musikagintzan izan diren 
aldaketak. «Kontsumo nahiz sorkuntzarako teknologiak izan 
duen garrantzia handia eta Internetez klik batean dena 
eskuratzeko erraztasuna» 
izan dira nabarmenenak 
bere ustez. 

Gaur gaurkoz, musika-
riek «orokorrean, egoera 
ezegonkorra» bizi dutela 
eta «instituzioek ez dituz-
tela kontuan hartzen» uste 
du Zabaletak: «sekula ez dugu egun bat pasatu musikarik 
gabe, ohartzen ez bagara ere hor dago». Dena den, «musi-
ka sortzetik gutxi bizi dira, askok bigarren lan batekin 
osatzen dute euren soldata eta beste batzuek ezin dute 
aurrera egin eta uztera derrigortuak daude». 

Gehiago ere bada. Zabaletaren ustez, «musikarien egoe-
ra berean daude aktore, idazle eta kulturgintzan dabiltzanak». 
Horren aurrean, saretzearen garrantziaz ere mintzatu da: 
«gizarteak musika babestea nahi nuke eta instituzioek 
musikariak kontuan hartzea, erreminta legalak eta baldintza 
onak izan ditzaten».  

Musikaren presentzia eta laguntzen arteko arrakala han-
diagoa da koronabirusak eragindako itxialdi garai honetan. 
Izan ere, «kontzertu guztiak bertan behera gelditu zaizkigu». 
Leitzarrak, esaterako, «bi proiektutako 50 bat kontzertu» 
utzi behar izan ditu eta horrek «datozen hilabeteak eta 
hurrengo urtea birplanteatzea» eragin dio: «guk ez dugu 
laguntzarik izanen eta aurtengo kontzertuak galdutzat 
ematen ditugu jada». 

Ez kontzerturik, ez talde entsegurik: «ezin gara elkartu eta 
dena geldiarazi digu». Etxetik etxera ailegatzeko irabazirik 
gabe lanean ari dira: «bideoak grabatzen ari gara eta laister 
gure sare sozialetan ikusgai egonen dira. Jendeak hori 
estimatzen du...». 

Guztiaren gainetik, «zorionekotzat» du bere burua: «bes-
te lan bat ere badut eta lanean ari naiz. Taldekide asko 
bigarren lan hori gabe gelditu da eta egoera ez da samurra».   

«Aurtengo kontzertuak galdutzat jo 
ditugu jada»

AITOR ZABALETA ALDUNTZIN MUSIKARIA (LEITZA)

«BI PROIEKTUTAKO 
50 BAT KONTZERTU 
UTZI BEHAR IZAN 
DITUT»

16 bat urte zituenetik musikagintzan murgilduta dabil Zabaleta.

«BERTSOLARITZAREN 
EDERRENA HERRIZ 
HERRI IBILTZEA DA»
JOANES ILLARREGI MARZOL

«JENDEA ESKAINTZEN 
ZAIEN ZERBITZUAZ 
KONTURATU DA»
IDOIA SOBRINO LOPEZ

«GUTXI BATZUK 
BAKARRIK BIZI DIRA 
MUSIKA SORTZETIK»
AITOR ZABALETA ALDUNTZIN

KULTURA
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«Gure kultura zaintzeko eta gainontzekoen berri emateko» 
nahia gidari, «adin, genero, klase, arraza, jatorri... guztientza-
ko topagune» diren liburutegietan lan egiten du Idoia Sobri-
no Lopezek (Elizondo, 1984). Urte dezente daramatza horre-
tan, eta «liburutegi mota guztietan» aritu izan da: «eskola 
liburuzain ez ezik, hiru liburutegi unibertsitariotan, lau publi-
kotan eta liburutegi espezializatu batean egin dut lan». 

Gaur egun, Nafarroako 
Liburuzainen Elkarteko 
(ASNABI) lehendakaria 
da eta, Zuzendaritza 
Batzordeko gainerako 
kideekin batera, bertzeak 
bertze, «dirulaguntzak 
eskatzeaz, kontuak 
kudeatzeaz, altak eta bajak kudeatzeaz...» arduratzen da. 

Ongi ezagutzen du liburutegien egoera, eta laguntzak 
«eskas» direla argitu du: «instituzioek beti azken tokian uzten 
gaituzte. Politikoki ez da zuzena liburutegi bat ez duzula 
babestu behar erratea baina hor daude eskola liburutegiak 
liburuzainik gabe, publikoak liburuzain bakarrarekin, ordu-
tegi murritzekin... Liburutegi publikoei, adibidez murrizketen 
garaian aurrekontuaren %93a murriztu zitzaien». Pixkanaka 
egoera hobetu bada ere, «krisi aitzineko kopuruetara» ez 
direla ailegatu gaineratu du: «eta horiek ere baxuak ziren». 

Eskasiaren lekuko, liburuzainek egiten duten lan ikusezina 
ageriko egin digu Sobrinok: «materiala aukeratu, kataloga-
tu, zigiluak jarri, materiala itzuli ez dutenei deitu, txartelak 
egin, fakturazioa, jardueren egutegia prestatu, herriko 
elkarteekin bilerak egin...». Eta horretarako «egunean, aunitz 
jota, ate hetsitan lan egiteko ordu eta erdi izaten dugu. Kasik 
denbora hori behar du aitzineko eguneko materiala bere 
tokira bueltatzeko». 

Liburutegiek kulturgintza sustatzeko «erabateko ekarpena» 
egiten dutenez gero, «garrantzitsuak» direla gaineratu du 
elizondoarrak: «baliabide egokiak izanez gero dokumentuak 
erosiz eta jarduerak antolatuz mila gauza egin daitezke». Ez 
dago falta sumatzea bezalakorik estimatzeko eta konfina-
menduak horretarako bide eman die herritarrei Sobrinoren 
ustez: «jendea aspalditik eskaintzen zaien zerbitzuaz kon-
turatu da orain eta hori positiboa da, herritarrak eskatzen 
hasten direnean gauzak aldatzen direlako». 

«Instituzioek beti azken tokian 
uzten gaituzte»

Bizi erdia baino gehiago darama Joanes Illarregik (Leitza, 
1999) doinu eta errimak lotzen. Bertso eskolatik herriko 
plazara eta hortik eskolarteko sariketara eman zituen lehen-
dabiziko pausoak. Ordutik, hamaika plazatan ibili da eta 
«bertsolaritzaz eta bere alderdi guztiez gozatzen» segitzen 
du.

Herri batetik bestera ibiltzeak «lekuak eta jendea ezagu-
tzeko, txikitatik miretsi 
dituzun bertsolariekin 
kantatzeko, beste kultur-
gile batzuekin elkarlanean 
aritzeko, parrandarako...» 
aukera eman dio. Aur-
tengo uda, ordea, ez da 
espero bezalakoa izanen, 
bertso eskolarik ez izateaz gain, bertan behera gelditzen 
diren herriko besten barne, bertso-saioak ere galdu direla-
ko: «saioren bat baneukan lotuta eta bertan behera gelditu 
da». Herriaren bihotza diren plazak itzaltzea izan da «oke-
rrena» Illarregirentzat, «bertsolaritzak zerbait ederra badu 
herriz herri ibiltzea, bertso bazkariak, udako jaialdiak... 
direlako». Dena den, esperantza ez du galdua eta «ekain 
eta uztailean ez baina abuztuan saio batzuk egiteko auke-
ra egonen dela pentsatu nahi dut». 

Bien bitartean, plazen hutsa pantailek betetzeko lanean 
aritu dira: «Etxetik etxera izeneko ekimena martxan dago, 
itxialdiaren hasieratik astero bertso saio bat entzuteko 
aukera ematen duena». Bertsozaleen gozagarri den egitas-
mo horretan «pare bat aldiz» kantatu du bertsolariak. «Momen-
tuko egoerari erantzun bat emateko» ideia ona dela uste 
duen arren, «luzera begira errepikakor samar» gerta litekee-
la iruditzen zaio. Are gehiago, «bertsolariek lanean segitzea 
suposatzen du ordain ekonomikorik gabe». Ez da egin duten 
ekarpen bakarra izan: «Bertsozale Elkartea eta Lanku ere 
platotik zuzeneko bertso saioak eskaintzen hasiak dira...». 

Beste behin, herriaren ondarea helarazteko lan handia egin 
dute bertsolariek eta gainerako kulturgileek eta trukean 
bizkarra eman diete instituzioek: «kultur esparrurako eta 
horretaz bizi direnentzako neurririk ez dute hartu». Bere 
kasuan, greba «elkartasun keinu bat» izan zen, «kulturatik 
bizi den jendea dagoelako eta diru-sarrerarik gabe gelditu 
delako». 

«Kulturgintzatik bizi direnak 
babesteko egin nuen greba»

«LIBURUZAINAK 
ORDU ETA ERDI DU 
ATE HETSITAN LAN 
EGITEKO» 

«ORDENAGAILU 
AURREAN ABESTEA 
EZ DA GUZTIZ 
EROSOA»

IDOIA SOBRINO LOPEZ LIBURUZAINA (ELIZONDO) JOANES ILLARREGI MARZOL BERTSOLARIA (LEITZA)

Nafarroako Liburuzainen Elkarteko (ASNABI) kidea da Sobrino. Plazetan bertsotan aritzeko gogoz dago Illarregi. E. IRAOLA

KULTURA
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LEITZA

Egoera berrira ohitzen
Hutsik egon diren kaleetan hasi da pixkanaka mugimendua 
nabaritzen. Oinarrizko produktuak saltzen dituzten saltokiez 
gain, hasi dira irekitzen bestela komertzioak ere. Hori bai, de-
netan segurtasun eta garbitasun neurriak zorrotz betetzen ari 
dira. Egoera berrira pixkanaka ohitu behar...

P. FEO TTIPI-TTAPA
Apirilaren 21ean Nafarroako 
Gobernuak salmenta zuzene-
rako neurriak malgutu izanak 
salmenta bidea egokitzeko 
aukera eman die Leitzaldeko 
baserritarrei. Hala, maiatzaren 
9tik aurrera Baserritik etxera 
dinamikak salmenta bidea al-
datu du. Orain arte bezala ka-
talogo bat osatuko dute,  hila-
betero berrituko dute eta as-
tero eginen dute produktuen 
eskaintza, baina ostiraletan 
etxeetara banatu beharrean 
banaketa larunbat goizetako 
Leitza eta Aresoko ekoizleen 

azokan eginen dute. Plazan 
izanen da 10:30etik 12:30era. 
Gainera, erreserbatutako pro-
duktuak jasotzeaz gain, mo-
mentuan bertan salerosketa-
rako aukera izanen dute. Ho-
netaz gain, orain arte bezala, 
erosle eta baserritarrak ere 
adostu dezakete beraien artean 
beste bide bat.

Ostiraletako azoka ere 
martxan
Ostiraletako azoka ere hasi 
dira egiten, baina elikagaiak 
saltzen dituztenek bakarrik 
dute postua jartzeko aukera.

Larunbatero 
baserritarren azoka 
izanen da plazan
Baserritik etxera dinamikari segida emanen diete horrela eta 
salmentarako bide berria ere izanen dute 

MIKEL ZABALETA 
LEITZAKO ALKATEA  
Alarma egoerarekin agerian 
gelditu da Mikelen ustez «ere-
du jasangarriak eta osasun-
tsuak garatzea ezinbestekoa» 
dela. Argi dute hori dela uda-
lak landu beharreko bidea: 
«badakigu hondoratuta 
dagoen baserritarren sekto-
rea indartzeko bide luzea egin 
beharko dugula eta batzuetan 
ez dugula asmatuko, baina 
aurrerapausoak ematen saiatu behar dugu». Baserritik 
etxera dinamika da ongi emandako pausoen adibide: 
«elkarlanaren emaitza izan da eta lortutako arrakasta han-
dia izan da». Dinamikaren funtzionatzeko modua aldatuta, 
pauso bat haratago emanen dute eta azoka gelditzeko 
datorrela uste du: «ez dakigu denborarekin erreferentziaz-
koa izanen den, baina uste dut kontsumitzaileok gero eta  
gehiago bilatzen dugula bertako produktua, sasoikoa eta 
naturala. Hori horrela bada, baserritarren azoka honek 
indartzen joan beharko luke eta, agian, eskualdeko beste 
ekoizleentzat ere aukera bat izan liteke».

«Baserritarren sektorea indartzen 
saiatzea eta hobetzen jarraitzea da 
gure egitekoa»

MIkel Zabaleta.

TTIPI-TTAPA
Leitzako konpartsan Udalak 
erositako bi erraldoi berri gehi-
tuko dituzte aurten. Hala, lau 
erraldoi eta zazpi buruhaun-
dik osatuko dute konpartsa 
handia. Erraldoi berri hauek, 
aurrekoak baino arinagoak 
izanen direla azaldu dute, 40 

kilo ingurukoak. Horrela, era-
bilera zabaldu eta jende gehia-
gori erraldoiak dantzarazteko 
aukera eman nahi diote. He-
mezortzi urtetik gorako gizon 
eta emakumeei egin diete 
deialdia. Animatzen denak 
leitzakokonpartsa@gmail.com 
idatzi behar du.

Erraldoi eta buruhaundien konpartsako 
kide izateko aukera

Gizarte Zerbitzuen Manko-
munitateak, Euskara Manko-
munitateak eta Leitzako Uda-
lak eman zuten martxoaren 
5ean erabakiaren berri. Esku 
artean duten informazioa eta 
egungo egoera ikusita,  jar-
duera hauek egin ahal izateko 
beharrezko «berme eta ziur-
tasunik» ez dagoela uste dute. 
Gaineratu dute «ez dela mo-
durik izanen eskaintza duin 
eta egoki bat egiteko eta in-
darrean dagoen osasun krisi 
honek zuhurtziaz jokatzea 
eskatzen digu».

Udako haur txokoa 
eta tailerrak bertan 
behera gelditu dira

«Etorkizuna guztiz aldatuko 
duen momentu historikoa» 
bizitzen ari garela iritzita, uda-
lak hilabete hauetan herritarrek 
bizitako esperientziaren bil-
keta lana egin nahi izan du, 
ikuspuntu historiko, antropo-
logiko eta gizatiar batean oi-
narritutako bilduma osatuz. 
Horretarako hitzarmena sina-
tu zuen martxoaren 6an Labrit 
Ondarearekin. Hauek izanen 
dira bilketa lana hori egin, 
ondare hori babestu eta trans-
misioa bermatzeko lanaz ar-
duratuko direnak. 

Itxialdiaren 
memoria bilduko 
dute
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LEITZA

E. IRAOLA LEITZA
Alarma egoerak plazak itxi, 
baina bide berriak ireki dizkie 
Leitza eta Aresoko hainbat 
baserritarri. Tartean, Arro ba-
serriko Kristina Saralegiri. 
Baserritik etxera dinamikaren 
parte izan da hasieratik eta 
ordura arte saldu izan ez dituen 
hainbat produktu salgai jarri 
edota eskaintza egokituta, 
merkatua badela ikusi du. 
Ekoizle bezala zer eragin izan du 
zuretzat Baserritik etxera dina-
mikaren parte izateak?
Sortu den egoera berri honekin 
ez atzera ez aurrera gelditu 
ginen eta aurrera egiteko ate 
bat ireki digu Baserritik etxerak. 
Taloak saltzen ibiltzen ginen 
plazaz plaza eta festarik ez 

bada, bide hori guztiz itxia 
dugu. Gainera, taloa momen-
tuan jaten den zerbait da, 
etxera eramateko eskatzen 
zutenak gutxi ziren. Orain er-
diak maskarak jantzita dabil-
tza, zer hasi behar dute mas-
karak kendu eta taloak jaten?  
Guzti hau lehertu zenean, 
negozio berri bat martxan jar-
tzekotan ginen. Taloak enba-
satzeko lantegi bat osatu dugu 
eta noiz hasi erabakitzen ari 
ginen. Behar genuen bultzada 
eman digu, honi esker Leitzan 
saltzen hasi gara eta gustura 
gaude jasotako erantzunarekin.
Aurretik saltzen ez zenituztenak 
ere salgai jarri dituzue.
Baserritik etxera dinamika 
sortu zenean, salgai zer jarri 

behar nuen pentsatzen ari 
nintzenean, argi ikusi nuen: 
‘daukadana jarriko dut salgai, 
alperrik bada ere!’ Enbasatu-
tako taloez gain, garai bateko 
hazia ereinda lotutako artoa, 
etxeko errotan egindako arto 
irina, antzara arrautzak, oilo 
arrautzak, kalabaza, banaba-
rrak, etxeko txistorra… salgai 
jarri eta nire harridurarako 
uste baino erantzun hobea 
izan genuen. Baserritarrek 

askotan pentsatzen dugu nor-
baitek guk dugun zerbait nahi 
badu badakiela non gauden, 
etorriko dela edo deituko due-
la. Pentsamendu horretan bizi 
izan gara eta orain ikusi dugu 
dinamika honekin eroslea eto-
rri zain egon gabe, guk eskai-
ni behar ditugula gure pro-
duktuak. Jendea baserritarrak 
eskainiko duenaren zain da-
goela.
Beraz, herritarren erantzunarekin 
gustura zaudete?
Oso gustura. Lortu den guztia 
elkarlanaren emaitza izan da, 
eskerrak eman beharra dago 
udalari, zinegotziei, kontsumo 
taldeko kideei, boluntario ari-
tu diren guztiei eta erostera 
animatu direnei. Orain dina-
mikaren funtzionatzeko modua 
aldatuko da. Herritarren es-
kaerak jaso eta larunbatetan 
plazan banatuko ditugu. Jen-
dearentzat errazagoa zen aka-
so etxean jasotzea, baina horrek 
boluntario askoren lana eska-
tzen zuen eta ezin zitekeen 
betiko horrela segi. Orain iku-
si beharko da jendeak nola 
erantzuten duen.
Garai berrietara egokitzeko aha-
leginean ari zarete baserritarrak…
Lehen denda edo ferian saltzen 
zenuena, bukatu da. Etxez 
etxeko zerbitzua da iraun duen 
bakarra. Tabernetara  saltzen 
zuena ere aukerarik gabe gel-
ditu da. Dendetan ongi ari dira 
saltzen, tabernan jaten ez due-
nak etxean jaten baitu. Gure 
lan egiteko modua aldatu da, 
baina badirudi jendea ere ber-
takoari balioa ematen ari dela. 
Egia esan, bazen garaia! Ez du 
zentzurik zakurraren ipurdiko 
soja nahiago izateak bertako 
artoa edo garia baino…
Bertakoa bultzatzeko politikak 
ere beharrezkoak izanen dira.
Bertakoa bultzatu eta baserri-
tarrei ez bazaie laguntza ema-
ten, hau guztia akabo da.Ez 
dakit goiko horiek nora begira 
dauden. Beti hirian sartuta 
ote dauden edo… baina hi-
rietako lorategiak ez badira 
zaintzen eta mozten, han ere 
lapaitzak eta larrak ederki ate-
rako lirateke.

Kristina Saralegi, Leitzako Arro baserrikoa. UTZITAKOA

«Jendea baserritarrak 
eskainiko duenaren 
zain dago»
KRISTINA SARALEGI LEITZAKO BASERRITARRA ETA BASERRITIK ETXERAKO PARTAIDEA

Garai berrietara egokitu eta ikuspegia aldatzeko bidea eman dio Baserritik etxera dinamikako 
parte izateak, «argi dago, zerbait nahi duenak ahalegina egin behar duela»

BADIRUDI JENDEA 
ERE BERTAKOARI 
BALIOA EMATEN 
HASIA DELA



40 ttipi-ttapa | 758 zk. | 2020-05-14

ELKARRIZKETA

E. IRAOLA LEITZA
Hemezortzi urte bete dira He-
rriko Tabernen auzia hasi ze-
netik, «ziurgabetasun handiko 
urteak» izan direla aitortu digu 
Jone Lozano Miranda Torrea-
ko kideak. Proiektuari bizia 
emateko «herritarrek ahalegin 
handia» egin dutela azpima-
rratu du eta orain arte ezagu-
tu dugun bezala Torrea azken 
lerroak idazten ari dela dirudien 
arren, nabarmendu du herri-
tarren esku dagoela «proiek-
tuari segida ematea, gaurkotu 
eta freskatzea». 
Nolakoak izan dira azken bost 
urteak?  
2002an hasi zen operazio ju-
ridiko, politiko eta polizial hau 
eta geroztik elkartearen zu-
zendaritza, langileak eta es-
pazioa bera mehatxu iraunkor 
baten pean bizi izan gara, 
baita proiektu honi bizia ema-
teko ahalegin handia egin 
duten herritar guztiak. Heme-
zortzi urte dira Torreak soinean 
motxila oso astuna daramala: 
operazioaren ondorengo kri-
minalizazio eta jazarpenak 
eragin negatiboa izan du eta 
prozesu judizial amaigabe 
honek langileen eskubide nahiz 
ongizatean eta espazioan egin 
beharreko inbertsioak baldin-
tzatu ditu. Egia da Auzitegi 
Gorenak 2015ean sententzia 
definitiboa kaleratu zuela, eta 
bertan proiektuaren lokala 
konfiskatzea agindu zuela. 
Hemezortzi urte mehatxupean 
zailak izan badira ere, azken 
bostak ‘bihar etor daitezke’ 
esaldia ahoan izan dugula pasa 

ditugu. Eta oso gogorra da 
horrela funtzionatzea ikuspe-
gi guztietatik! 
Mehatxua egia bihurtzera doa...  
Covid-19ak etxean gauzkala 
etorri da kolpea. Argi dago 
jokaera koldarra dela, izan ere 
gure osasunarekiko kezka eta 
izua azken mugetaraino era-
man duen krisi hau baliatzen 
ari dira konfiskazioa exekuta-
tzeko. Honek Espainiako es-
tatuaren maila morala erakus-
teaz gain, haren gabeziak 
agerian uzten ditu: 101 Herri-
ko Taberna lapurtu behar ditu, 
bai, baina herri honen eran-
tzunari beldur dela dio. Eta 
horrek herri honen indarra 
erakusten du. 
Kontuak izozteak zein egoeratan 
utzi du elkartea?

Teknikoki kontuak izoztuta 
zeuden 2003tik. Guk kontu 
bakarra genuen, eta orain 
izoztuta zegoen kontu hori 
diruz hustu dute, beraz elkar-
tearen ondasun likidoaren 
gaineko enbargoa exekutatu 
dute. Baina bertan lau sos 
baino ez zeuden. Edonola ere 
kontu korronte horretan lau 
sos egotearen prezioa ere 18 
urtez ordaindu du Torreak, 
izan ere funtzionamendua ez 
dela normala izan esan deza-
kegu. Ordainketa guztiak guk 
egin behar izan ditugu eta 
automatikoki egin zitezkeen 
guztiak egitera ere norbaitek 
joan behar izan du banketxe-
ra edo komertzioz komertzio.  
Torreako langileen soldatak, 
gastu finkoak... nola egin aurre?

Momentu honetan Torrean 
matematikariak baino ekuazio 
konplikatuagoak egiten ari 
garela uste dut. Espainiako 
estatuaren erasoari, Covid-
-19ak sortu duen muturreko 
prekarizazioa gehitu behar 
zaio. Estatuak Torrearen on-
dasun materialen gaineko 
dekomisoa exekutatzen duen 
bitartean kezka bat dira gas-
tuak, bai. Leitzaldeko edo 
Euskal Herriko gainerako ta-
bernariek izango dituzten 
kezka berberak izango direla 
uste dut: nola egin aurrera 
egoera honetan? Esan daiteke, 
orohar gure eskualdeko osta-
laritzak oso baldintza zailetan 
irauten duela. Esfortzu eta 
sakrifizio handiarekin, erre-
konozimendu eskasarekin, 
eta lan-sari prekarioekin... 
Hau da gure eskualdean os-
talaritzak bizi izan duen nor-
maltasuna. Baina herritarrak 
pentsatzen hasi beharko lu-
kete tabernarik gabe herriko 
bizitza nolakoa litzatekeen; 
herriko pesta eta parrandak 
nolakoak izango liratekeen, 
lagun artean elkarren berri 
izan edo planak egiteko non 
elkartuko liratekeen... Jornal 
handienak ere alferrik izango 
dira herritarrak biltzeko espa-
zioak ixten badira. Herria gure 
kulturaren iraupenaren sub-
jetu bezala, zaintzea dagokigu, 
eta horren baitan herriko os-
talaritza. 

Torreara etorrita, 26 urtez 
zabalik mantendu dugu gure 
altxorra, denon artean eraiki-
tzen joan garen gotorlekua. 
Hau posiblea izan da neurri 
handi batean langileen esfor-
tzu izugarriari esker, baina 
baita Torreak duen sare hu-
mano zoragarri horren ondo-
rioz ere, eta noski determina-
zio politikoagatik. Torreak 
herriaren alde lan egiten se-
gitzen du.
Zein izan daiteke hurrengo pau-
soa?  
Ba lehen aipatu bezala apiri-
laren 16an Torrea elkartearen 
ondasun likidoarekin geratu 
zen Estatu espainola. Haien 
hurrengo urratsa elkartearen 

«Eraikina lapurtuko 
badigute ere proiektuak 
bizirik segituko du» 
JONE LOZANO MIRANDA-TORREAKO KIDEA 

Espainiako Auzitegi Nazionalak apirilaren 16an enbargatu zizkion kontu korronteak Torrea 
Elkarteari, «hurrengo kolpea ondasun materialak jabetzan hartzea» izanen dela ohartarazi dute

Taberna baino gehiago

Torrea eskualdean eta bereziki Leitzan bete duen papera 
azpimarratu du elkarteko kideak: «ez dezagun ahaztu 
kuneteroen Nafarroan gaudela, eta hemen edozein identitate 
garesti ordaindu izan dugula historikoki. Baina duela 30 urte 
komunitate batek errealitate gordin horri aurre egiteko Torrea 
bat amesteari eta sortzeari ekin zion». Hogeita sei urte igaro 
dira Torreak ateak ireki zituenetik eta urtez urte «hamaika 
koloretako borrokak» eraiki dituzte pareta horien artean, 
«Euskal kulturaren eta balore ezkertiarren gotorleku bilakatu 
dugu. Eta gure ustez Leitzan dagoen ehun sozial indartsu, 
anitz eta zabal hori ezingo litzateke ulertu Torrea gabe». 
Azpimarratu dute Leitzaldeko eragile askok erabili izan dutela 
Torrea azpiegitura bezala: «euren bileretarako, euren materialak 
uzteko, euren ekimenetarako behar zituzten gauzak hartzeko 
baina ez hori bakarrik, Torrea herriari lotuta dagoenez 
mugimenduen bultzatzaile ere izan da, besteak beste laguntza 
ekonomikoa ere emanez. Leitza mugimenduan dagoen 
herria izan dadin lan egin du Torreak».
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ondare materialarekin geratzea 
izango da, ematea falta zaien 
azken urratsa da, arrazoiak 
dauzkagu pentsatzeko amaie-
raren atarian gaudela dagoe-
neko.
Zer gertatuko litzateke eraikina-
rekin? Enkantean aterata izanen 
luke herriak berriro erosteko 
aukerarik? 
Ba auskalo zer egiten duen 
Espainiako estatuak lokalare-
kin. Momentuz ikutzen duen 
oro usteltzen zaiola besterik 

ez du erakutsi. Ez dezagun 
ahaztu Torrea elkarteak bi 
solairu dituela: behekoa, ta-
berna, denontzat ezaguna dena 
eta zabalik dagoena. Eta goiko 
solairuan txokoa, egoitza, eta 
Torrearen biltokia. Goiko so-
lairua itxita daukate 2003az 
geroztik. Gure galdera da: nola 
egongo da lokal hori 18 urtez 
itxita egon ondoren? Usteldu-
ta!  Izan ere hortxe dago afera 
honen beste ertz bat: 2003an 
operazio mediatikoa jarri zu-
ten martxan. Mehatxatu, ja-
zartu eta zapaldu gaituzte... 
eta 18 urte hauetan Torreare-
kiko kontrola eramateko idaz-
kari judizial bat izendatuta 
egon da, baino inortxo ere ez 
da etorri ezer galdetzera. 18 
urtez ziurgabetasunaren de-
sertuan egon gara, baina zutik 
eta herriarekin lanean!

Kinielak egiten hasita, posi-
blea da enkantera ateratzea 
bai. Ez dakigu ordea ze epetan, 
izan ere baliteke hilabete gu-
txi batzuetan izatea, edo urte 
batzuen buruan.  Behin en-

kantera aterata eta herriak 
berriro erosi nahiko balu, 
noski aukera izango lukeela 
baino oso adi egon beharko 
luke. Edonola ere, badauzka-
gu beste lehentasun batzuk 
gaur gaurkoz eta ez gaude ez 
gaude aukera hori aztertzen, 
esan bezala kiniela bat delako.  
Ze bide ari zarete lantzen? Legeak 
badu zirrikiturik? 
Ez dago zirrikiturik ez eta erre-
kurtso aukera gehiagorik ere, 
sententzia definitiboa denez 
exekutatzea besterik ez da 
falta. Peripezia juridiko-poli-
tiko bat bada ere, elkarte guz-
tiz legal bati bere ondasunak 
kentzea, horrelaxe da, gordina. 
Eta egingo dute!  Kontuan izan 
behar dugu Francok egin zuen 
ondare lapurretaz geroztik 

emango den konfiskazio han-
diena dela (eliza egiten ari den 
inmatrikulazioena ikusteke 
dagoen arren).  Edonola ere 
guk proiektuari ematen diogu 
garrantzia. Torrean gauzatzen 
bada ere, proiektua da loka-
laren esentzia. Eta hori da 
estatuak akabatu nahi izan 
duena behin eta berriz: proiek-
tua. Herritik sortu zen proiek-
tu bat izan delako, eta herria-
rentzat lan egitea izan duela-
ko xede. Euskal Herri euskal-
dun eta justu baten norabidean 
lan egin duen espazio aske eta 
askatzailea. Hamaika kolorez 
jantzi duguna denon artean: 
berdea, horia, morea, gorria, 
urdina, laranja ezberdinez 
betea...
Zein da zabaldu nahi duzuen 
mezua? 
Badirudi Torrea bere historia-
ren, orain arte ezagutu dugun 
bezala behintzat, azken lerroak 
idazten ari dela. Utziko duen 
hutsunea handia izango da, 
eta ziurrenik ez gara kontura-
tuko ze nolakoa izango den 
haren tamaina itxiera iritsi eta 
denbora bat igarotzen den 
arte. Nabarituko dugu, maila 
pertsonalean zein kolektiboan. 
Baina, gure ustez, altxorra 
proiektua da, gure esku dago 
proiektuari segida ematea, 
gaurkotu eta freskatzea. Bizi-
tzak eta herriak zentroan jarri 
behar ditugu orain arte beza-
la, izan ere Torrean garatu den 
proiektuak 26 urtez herria izan 
du ardatz. Eta harro gaude!

Bide batez, eskerrak eman 
nahi dizkiegu urte guzti haue-
tan proiektua sustengatu du-
ten herritar guztiei. Haiek gabe, 
zentzua galduko zukeen eta 
gainera ezinezkoa litzateke 
itsasontzi hau honaino ekar-
tzea.  Ez dugu ukatuko ordea, 
haserre, amorru eta inpoten-
tzia handiarekin bizitzen ari 
garela une hauek, baina baita 
neke puntu batekin ere, ez 
baitira alferrik pasa 18 urte 
mehatxupean.

Torrearen balioa ez dago 
paperetan. Torrea gurea baita! 
Herriarena! Eta erakutsiko 
dugu! 

Jone Lozano Miranda Torreako kidea.

«MUGIMENDUAN 
DAGOEN HERRIA 
IZAN DADIN LAN 
EGIN DU TORREAK»

«OSO ZAILA DA 
HORRELA FUNTZIO-
NATZEA IKUSPEGI 
GUZTIETATIK»

«AZKEN URTEAK 
'BIHAR ETOR 
DAITEZKE' ESANEZ 
EMAN DITUGU»
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Covid-19 birusa dela eta, Baz-
tandarren Biltzarra elkarteak 
aurtengo besta bertan behei-
ti uztea erabaki du. Adierazi 
dutenez, «egoerak hala behar-
tuta» hartu dute erabakia eta 
2020an Baztandarren Biltza-
rrarik ez dela izanen jakina-
razi dute: «ez da erraz hartu-
tako erabakia izan, baina, 
egungo egoera ikusirik ezinez-
kotzat jo dugu egun honen 
antolaketa».

«Hausnarketa urtea»
Bestarik ez denez izanen, 
«hausnarketa urtea» izanen 
dela jakinarazi dute, «elkartea 
ez baita une goxoak bizitzen 
ari». Egoera horri buelta ema-
teko eta egun duten «lan kar-
ga handia» saihesteko, lan-sa-
re bat sortzen ari direla argitu 
dute. 

Hala, «bestarik antolatuko 
ez den arren boluntarioak 
biltzeko ekimenak martxan 
segituko du». Horrekin, «baz-
tandar guztien prestutasuna» 
ikusi nahi dute: «hori ere 
2021eko Baztandarren Biltza-
rraren antolaketarako ezin-
bertzekoa izanen da».

Keinuren bat egiteko ideia 
mahai gainean
Ospakizun handia egitea ezi-
nezkoa den honetan, elkarteak 
«urte bukaeran seinaleren bat 
egiteko ideia mahai gainean» 
paratu du. Oraindik, ordea, ez 
dute aitzineratu nahi izan: 
«aitzinerago etorriko dira eto-
rri beharreko albisteak».

Akitzeko, elkarteak «sukal-
dari, zerbitzari, musikari, tek-
nikari, dantzari, artisau, he-
rritar, garbitzaile, komertzio, 
laguntzaile eta bidean atzen-
du ditugun lagun guztiei» 
eskerrak eman nahi izan diz-
kie: «Zuek gabe besta honek 
ez luke duen distirarik izanen. 
2020koa ezinezkoa izanen bada 
ere, 2021ekoa ahaztezina iza-
nen da!».

Baztandarren 
Biltzarra bertan 
beheiti utzi dute
«Hausnarketa urtea» izanen da aurtengoa eta boluntario sarea 
osatzeko baliatuko dute

Baztandarren Biltzarrarik ez aurten.
Guztien artean eta guztientzat. Horrelaxe antolatzen dituz-
te bestak Berroetan. «Otsailean edo martxoan» biltzen dira 
lehendabizioz eta «herritar bakoitzaren lanak zehazten» 
dituzte, «hurrengo batzarrerako» egin ditzaten: «bakoitzak 
bere lana izaten ditu: musika, ostatua, ekitaldiak, otordua...». 

Berriki arte horretan aritu dira herritarrak, baina «konfi-
namendua luzatzen ari 
zela ikusita» ez ospatzea 
erabaki dute. «Honda-
rreko momentura arte» 
esperatu dute, «jende 
kopuru aldetik ez direnez 
handiak libratuko ginela 
uste genuen-eta» aitor-
tu digu irri artean. Ailegatzear zirela ikusita, ordea, bertan 
beheiti uztea erabaki eta hitzartutako ekitaldiak ezeztatze-
ko deiak egiten aritu dira: «ezetz erratea pena izan da 
baina deituko diegu berriz ere». 

Oraingoz ez, baina aitzinerago bilatuko dute bestarako 
gogoa asetzeko modua. «Uzten diguten momentuan» 
bertan hasiko dira astebururen bat bilatzeko lanetan eta 
«herrikoendako bederen» zerbait antolatuko dutela argitu 
du: «egindako lanak planifikatzeko balioko digunez, lan 
hori egina izanen dugu!» adierazi digu. Berroetar gazteak 
ez luke bestarik gabeko urtea irudikatu nahi, are gehiago, 
«ez dut sinetsi nahi bestarik gabeko urtea izanen denik». 
Orain artean, «aditu dudanagatik, Berroetan beti ospatu 
dira bestak» eta horrela ez izateak «pena» eragiten dio: 
«pentsa, sanmartinak izatetik mendekosteak ospatzera 
pasa ziren urtean sei hilabeteko tartean bi aldiz ospatu 
zituzten». 

Ez dira bestak bakarrik gogoan dituenak: «maiatzaren 
10ean egitekoa zen IV. Mendi Maratoi Erdia, gure bertze 
plan aunitz bezala, gibelatu behar izan dugu». Izen-emate 
kontuak Herri krosa erakundeak kudeatzen dizkiela argitu 
du Arretxeak eta alde horretatik ez dute aparteko lanik 
izan: «erakundea bera izan da kirolariekin kontaktuan jarri 
dena, ospatzerik izanen ez dugula erran eta ordaindutakoa 
bueltatzeko». Datari dagokionez, berriz, «nahiko positibo» 
direla eta «irail aldera aldatzea» pentsatzen ari direla aitor-
tu digu, «nahiz eta oraindik ez dugun deus zehaztu». 

«Ez dut sinetsi nahi bestarik gabeko 
urtea izanen denik»

«MARATOI ERDIA 
IRAILEAN EGITEA 
PENTSATZEN ARI 
GARA»

ALAITZ ARRETXEA ETXEBERRIA BERROETA

Itxaropentsu dago Alaitz Arretxea. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Ilusioz eta gogotsu aritu dira 
maiatzaren 29tik ekainaren 
1era bitarte ospatzekoak zi-
tuzten bestak antolatzeko 
lanetan berroetarrak. «Hon-
darreko momentura arte» 
esperatu duten arren, azke-
nean, bertan beheiti utzi behar 

izan dute. Aukera dutenean, 
«herrikoendako bederen» zer-
bait antolatuko dutela jakina-
razi dute. Bestak ez ezik, maia-
tzaren 10ean egitekoa zuten 
Mendi Maratoi Erdia ere gi-
belatu behar izan dute: «irail 
aldera aldatzea pentsatzen ari 
gara baina ez dugu zehaztu».

Berroetarrek ere herriko bestak ezin 
izanen dituzte ospatu
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Apirilaren 30ean,hondarreko 
ortzegunean, ekoizle eta sal-
tzaileekin elkarlanean, aste-
roko merkatua berriz ere mar-
txan jarri zuen Baztango Uda-
lak, koronabirusak eraginda-
ko osasun krisiaren etenaldia 
eta gero.  

Ordutik, ekoizleek, astero, 
Elizondoko merkatu plazako 
gorapeetan paratzen dituzte 
postuak. Momentuz, elikagaiak 
saltzen dituztenak bakarrik 
dira plazara ateratzen direnak, 
ortzegunetan, 09:00etatik 
14:00etara. Tarte horretan 
herritarrek, bertaratu, ikusi 
eta erosteko aukera izaten dute. 

Distantziak mantendu eta
eskuak garbitu
Nafarroako Gobernutik bida-
litako segurtasun neurriak 
betetzea eskatu diete herrita-

rrei, segurtasuna lehenetsi 
dadin erosle zein saltzaileen 
ikuspegitik. Jende oldeak eki-
din, pertsonen arteko distan-
tzia mantendu, salgaietara 
sobera ez hurbildu, eskuak 
postuetan egonen diren gel 
eta xaboiekin garbitu eta oro 
har, momentu hauetan nor-
banakoari eskatzen zaizkion 
jarrera egokiak betetzea eska-
tu dute, merkatuak bere tokia 
berreskuratu dezan asteroko 
jardunean.

Ortzeguneroko merkatua berriz ere 
martxan da Elizondon

TTIPI-TTAPA
Koronabirusak eragindako 
egoeraz hausnartzeko ekime-
na abiatu du Arranbelak. Ho-
rretarako, hamar galderako 
elkarrizketatxo bat egin die 
Baztango hainbat «herritar 
erreferentziali». Erantzunen 
bidez «egoera nola bizi duten 

eta  zer kezka eta aurreikuspen 
dituzten» bildu dute. Elkarriz-
ketak euren webgunean daude 
ikusgai. Momentuz, Albaro 
Souleren, Elurre Iriarteren,  
Mikel Mujikaren, Nerea Iturri-
riaren, Gorka Laurnagaren, 
Garazi Saroberen eta Ernesto 
Praten iritziak bildu dituzte. 

Pandemiaren inguruan hausnartzeko 
ekimena abiatu du Arranbelak

TTIPI-TTAPA
Ikasturte bukaerako proiektuan 
Baztanen aisialdia natur jar-
dueretara bideratzeko propo-
samena landu du Aurkene 
Perurena elizondoarrak. Bi gai 
jorratzen dituen lana egin du: 
alde batetik, naturan egiten 
diren kirolak ezagutu eta prak-

tikatzea; eta bertzalde, natura 
zaindu, errespetatu eta eza-
gutzea.

Horri buruzko informazioa 
https://herenaisialdianaturan.
blogspot.com/2020/04/ paratu 
du eskura. Ea noizbait idatziz 
bilduta duen proietua gauza-
tzeko aukera duen! 

Aisialdia natur ekintzetara bideratzeko 
proposamena egin du Aurkene Perurenak

Goizez, merkatu plazan.
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Maiatz hasieratik aitzinera, 
Baztan-Bidasoko ekoizle eta 
saltzaileak beraien postuekin 
berriz ere Elizondoko plazara 
aterako dira larunbatetan. 

Iaz hasi zuten bide beretik, 
hilabete bakoitzeko lehenbi-
ziko eta hirugarren larunba-
tetan, bertako ekoizle eta 
saltzaileek beraien produktuak 
plazara ateratzeko parada 
adostu dute Baztango Udala-
rekin. Hortaz, maiatzaren 16an, 
heldu den larunbatean, izanen 
dute hurrengo hitzordua, Eli-
zondoko plazan, 09:30etik 
14.00etara. 

Momentuz elikagaiak bakarrik 
Adostutakoaren arabera, mo-
mentuz, plazara ditzaketen 
salgaiak elikagaiak izan behar-
ko dira, jateko eta edatekoak. 
Irular mermelada, Etxalarko 
Okindegia, Etxetxipia Gasna-
tegia, Ernaut 'Euskal Txerri' 
produktuak eta Pittika gasna-
tegia izan ziren, hain zuzen, 
lehendabiziko larunbatean 
plazaratu zirenak.

Ekoizle ttikiek, neurriak zo-
rrotz bete behar diren honetan  
ere, lanean segitzeko eta ber-
tako biztanleei hurbiltasuna 
eskaintzeko gogotsu daudela 
erakutsi dute bertze behin. 

Segurtasun neurri guztiak zorrotz betez eginen dute ekoizleen azoka. JM ONDIKOL

Baztan-Bidasoko 
ekoizleen azoka 
larunbatean
Oraingoz janari eta edateko salgaiek izanen dute baimena eta 
tokia, larunbatean 09:30etik 14:00etara

Azken aginduen arabera, edozein ordutan egin daiteke kirola, baina ez edonon.

TTIPI-TTAPA
Orai bai, orai ez. Orai norbere 
herrian, orai udalerri osoan. 
Orai adinaren araberako or-
dutegi zehatzen menpe, orai 
edozein ordutan. Horrela da-
biltza Baztanen azken egune-
tan, kirola kanpoan egiteko 
aukerari buruz. Apirilaren 4an 
bertzelako aginduak jaso ba-
zituzten ere, badirudi orain-
goan, norberaren herrian 
ordutegirik gabe ibiltzen ahal-
ko direla baztandarrak, adin 
tartea edozein dela ere, baina 
norberaren herritik kanpo ez 
da kirola egiteko mugitzen 
ahalko. Halaxe jakinarazi dute 

Gobernuko ordezkaritzatik, 
Baztango udal ordezkariekin 
mintzatu ondotik.

Adibidez, zigatarrak, arraioz-
tarrak… herriko mugetatik 
atera gabe egun osoan ibiltzen 
ahalko dira, baina gartzain-
darrak ez dira Otsondorat 
joaten ahalko. Irizpide berriak 
berme osoarekin eguerditik 
hartuko du indarra.

Irizpideak Gobernuko or-
dezkaritzak ematen ditu, eta 
Baztango Udalak ohar bidez 
adierazi duenez, «aldaketa 
hauek herritarren artean sor-
tu duten nahasmenduaz jaki-
tun gara, horregatik, sortuta-
ko  eragozpenengatik eta 
ulerkortasuna eskatzen dugu».

Udal ordezkariek behin eta 
berriz azaldu dute udalerriaren 
berezitasuna: 5.000 bizilagun 
baino gehiagoko udalerria bai, 
baina herri eta auzo ttikiek 
osatua dela.

Norbere herrian ordutegi mugarik gabe 
ibiltzen ahalko dira baztandarrak

NORBERE HERRITIK 
ATERA GABE 
ORDUTEGIRIK GABE 
IBIL DAITEKE ORAI

BAZTAN
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BAZTAN
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BAZTAN

Lekarozko aterpea desinfektatu dute
Kutsatzeko arriskua murrizteko helburuarekin, Oronozko 
suhiltzaileek Lekarozko behin-behineko egoitza geriatrikoa 
desinfektatu zuten apirilaren 28an. Izan ere, apirilaren 12an 
Elizondoko zahar etxean koronabirusean negatibo eman 
zuten 32 egoiliar Aspaceren egoitzara lekualdatu zituzten.

NAFARROAKO SUHILTZAILEAK

TTIPI-TTAPA
Kirol jarduerak bertan behera 
gelditzeaz gain, urtero anto-
latu ohi duten gaupasarik ez 
egiteak «kalte ekonomiko han-
diak» utzi ditu Baztan errugbi 
taldean. Izan ere, gaupasa 
«taldearentzat diru-sarrera 
garrantzitsuetako bat da». 
Egoerak eragindako galera 
ekonomikoei aitzin egiteko, 
lanean ari dira orain. 

Bazkidetze kanpaina 
eta zozketa
Lehendabiziko pausoa bazki-
detze kanpaina abiatzea izan 
zen. Hala, bazkide-laguntzai-
le eta bazkide-babesle egiteko 
gonbidapena luzatu zuten. 
Laguntzaileek 15 euro eta ba-
besleek 30 ordainduz, hiruga-
rren denboretara joateko 
aukera eta taldeko materiale-
tan deskontuak eskaini zituz-
ten eta interesa dutenei tal-

dekideekin harremanetan 
jartzeko deia egin zieten. 

Berriki, bertze pauso bat ere 
eman dute, zozketa ederra 
antolatuz. Kubara bi lagunen-
dako bidaia edo Biok bat tai-
lerreko tresnak irabazi ahal 
izateko zozketa-txartelak pa-
ratu dituzte salgai www.brt-
menditarrak.eus web orrial-
dean. Zozketa txartel bakoitza 
bortz euro ordaindu beharko 
da eta zozketa ekainaren 27an 
eginen dute.  

Baztan Rugby 
Taldeak zozketa 
ederra antolatu du
Irabazleak Kubara bi lagunendako bidaia edo Biok Bat 
tailerreko tresnak izanen ditu aukeran

Egoera hobetzeko lanean ari da BRT.
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AITOR AROTZENA
Langabeziari buruzko apiri-
leko datuak eman ditu ezagu-
tzera Nafarroako Gobernuak. 
Herrialde osoan 6.467 langa-
betu gehiago zenbatu dituzte 
apirilean eta guztira, orain 
40.442 langabetu daude erre-
gistratuak. Martxoko datuekin 
konparatuta %8,2 egin du gora 
kopuruak, eta konparazioa 
joan den urteko apirileko da-
tuekin eginez gero, igoera 
%24,1ekoa da (7.841 langabe 
gehiago aurten). 

Datuak erakusteko, Nafarroa 
14 eremutan banatuta du go-
bernuak. Sailkapen horren 

arabera, gure eskualdeko he-
rriak eremu horietako bitan 
daude sailkatuak: Bidasoan 
eta Larraun-Leitzaldean.

2019ko apirileko datuekin 
konparatuz gero, lan-kontra-
tuen kopurua %59 murriztu 
da Nafarroan.

Doneztebeko enplegu agen-
tziak 47 langabetu berri erre-
gistratu ditu eta, hartara, lan-
gabetuen kopurua %6,4 gehi-
tu da otsaileko datuekin alde-
ratuz gero. Kontuan hartu 
behar da datu hauetan ez 
daudela kontatuta ERTE es-
pedienteekin lanik gabe gel-
ditu diren langileak.

Langabeziak gora 
egin du nabarmen 
apirilean eskualdean
%12,24 egin du gora Bidasoan eta %23,6 Leitzaldea-
Larraunen, ERTEan dauden langileak kontuan hartu gabe

Etxealditik Euskaraldira ekimena
ALarma egoeran bizitzen ari garen itxialdian etxetik ditugun 
harremanetako hizkuntza portaerak aztertu eta horiek aldatu 
edo finkatzeko bidean, Etxealditik Euskaraldira ekimena 
burutu da gure inguruan ere. Azaroaren 20tik abenduaren 4ra 
eginen den Euskaraldia prestatzeko baliagarria izan da.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Gure herrietan ere heriotza-
tasak goiti egin du martxoan 
eta apirilean, eta agerikoa da 
koronabirusak baduela horre-
tan zerikusia. TTipi-TTapa al-
dizkaria zabaltzen den 27 
udalerrietako datuak aztertu 
ditu ERRAN.EUSek eta, kopu-
ruen bilakaera ikusita, nabar-
mena da epidemiaren arrasto 
beltza: birusaren hedapenak 
goia jo duen martxoan eta 

apirilean, azken lau urteotako 
estatistiketan arabera espero 
zitekeena baino %49 heriotza 
gehiago zenbatu ditugu.  Orain-
goz ezin da jakin igoera ho-
rretatik zenbat dauden koro-
nabirusarekin lotuta, baina 
erakundeek onartua dute 
ofizialki zenbatu diren baino 
hildako gehiago eragin ditue-
la Covid-19ak. Bistakoa da 
zenbatu gabe daudela koro-
nabirusarekin hildako ugari.

Eskualdeko hilkortasuna %49 hazi da 
martxoan eta apirilean

GIZARTEA
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URDAZUBI GIZARTEA

Herriko txokoez gozatzen ari da jendea

Maiatzaren 2az geroztik, lehendabiziko larunbatetik, Urdazu-
biko jendeak herriak eskaintzen dituen xokoez gozatzeko auke-
ra izan du, hala nola, mila urteko haritza, Azkarreko kaxkoa, 
Burdinaren bidea... Denei ere ongi etorriko zaigu aire garbi 
pixka bat arnastea!

ARANTXA ETA IRAIA

ARANTXA ETA IRAIA
Maiatzaren 11tik, joan den 
astelehenetik, aitzinera osta-
tuen terrazen %50a ireki dai-
tekeela jakinarazi du Gober-
nuak.

Normaltasunerantz bertze 
pauso bat baldin bada ere, 
gure herriko ostatuentzat ez 
du aunitz suposatzen. Ostatu 
eta komertzio hauen bezeroen 
%90a Frantziatik edo Iparral-
detik dator eta oraindik mugak 
itxiak egoteak ez du batere 
laguntzen.

Hortaz, nahiz eta irekitzeko 
baimenak eman, Urdazubiko 

ostatuen kasuan irekiera hau 
luzatuko da. Mugaz gaindiko 
aktibitate horretan oinarritzen 
da gure herriaren ekonomia 
batez ere. 

Muga irekitzeko eskaera
Egoera hau arindu nahian, 
Herriko Etxeak eta Dantxari-
neko elkarteak, inguruko ber-
tze hainbat udalekin batera, 
idatzi bat egin du Nafarroako 
eta Espainiako Gobernuari 
zuzendua eta baita Franziako 
Estatuari ere, mugak hesteko 
agindua azken honek jarri 
baitzuen. 

Herriko ostatuek ez dute erraza izanen 
ateak berriz irekitzea

ARANTXA ETA IRAIA
Konfinamenduaren hasieran 
Ugarana elkarteak maskarak 
eginen zituela aipatu genuen. 
Orain bada, lan horren emai-
tza izan dugu, herriko ema-
kumeek egindako 450 maska-
ra banatuak izan baitira he-
rritar guztientzat. Maskara 

hauek, mediku batek seguruak 
zirela ikusi ondotik, herriko 
hiru kokalekutan banatu ziren 
joan den apirilaren 25ean. 
Hortaz, batzuk herriko bi far-
mazietan, eta bertze 60 bat 
Juan Felix bentan hartu  ahal 
izanen dira hemendik aintzi-
nera. 

Ugarana elkarteak 450 maskara banatu 
ditu herritarren artean

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuko Toki-
ko Administrazioaren eta Des-
populazioaren Zuzendaritza 
Nagusiak 24 milioi euro baino 
gehiago bideratuko ditu 2017-
2019ko Tokiko Inbertsioen 
Programan (TIP) sartutako 
udal azpiegiturak hobetzeko 
proiektuetarako. Gaur egun, 
238 proiektu garatzen ari dira 
111 herritan, 22,1 milioi eu-
rotik goitiko zenbatekoarekin. 
Horrez gain, bertze 2,2 milioi 
euro jarriko dira toki-erakun-
deek hautatutako determina-
zio libreko inbertsioetarako.

Eskualdera 1,34 milioi euro
Baztan-Bidasoko eskualdeak 
941.423,11 euroko esleipena 
du TIPen kargura eta Larraun-
-Leitzaldeak 700.000 euro 
ingurukoa (403.410,29 euro 
Arano, Goizueta eta Leitzan). 
Beraz, denera, Ttipi-Ttapak 
hartzen duen eskualdeko udal 
erakundeek 1.344.833,4 euro 
jasoko dituzte

Inbertsio-programaren bai-
tan 128.996,58 euro jasoko 
ditu Doneztebeko Udalak, 
ur-biltegia egiteko; 117.511,30 
euro Bortzirietako Hiri-Hon-
dakinen Mankomunitateak, 
garbiguneetarako; Hondaki-
nen Tratamendurako Par-
tzuergoak 105.277,61 euro 
jasoko ditu Goizuetan Men-
dialdeko konpostaje-planta 
egiteko eta 56.835,50 Zuga-
rramurdiko Udalak, ur-hartze 
berriak egiteko eta banatzeko.

Tokiko programazioaren 
baitan, berriz, Aranoko Uda-
lak 31.729,35 euro jasoko ditu 
Beheko Herriko ur-hornidura 
sarerako eta 62.898,02 Goiko 
Herriko ur-hornidura sarera-

ko; Arantzako Udalak 6.748,71 
euro jasoko ditu Bordalarreko 
biderako; 5.369,05 euro Iru-
llegialdeko biderako eta 
12.878,34 Herriko Etxean es-
kailera-igogailua instalatzeko; 
Baztango Udalak 42.863,87 
euro jasoko ditu Azpilkuetako 
hornidura, saneamendu eta 
euri uren sareetarako, 76.754,75 
euro Zuaztoiko Azpilkuetako 
hornidura, saneamendu eta 
euri uren sareetarako, 16.157,15 
euro Urruxkako biderako, 
31.272,85 euro Sumutsuko 
biderako, 31.016,56 euro Az-
pilkuetako karriketako zola-
b e r r i t z e  l a n e t a r a k o  e t a 
61.479,19 euro Zuaztoiko zo-
laberritze lanetarako; Berako 
Udalak 96.912,72 euro jasoko 
ditu Agerra auzoko ur-horni-
dura eta saneamendu sarera-
ko, 45.486,40 euro argiteria 
publikoa berritzeko, 43.837,26 
euro Eztegara pilotalekua gaur 
egungo araudira egokitzeko 
lanen hirugarren faserako eta 
33.039,86 euro Musika Esko-
lako irisgarritasuna hobetze-
ko; Donamariako Udalak 
56.391,03 euro jasoko ditu 
Gazteluko karrika nagusia 
zolaberritzeko; Eratsungo 
Udalak 42.381,87 euro jasoko 
ditu Herriko Etxean moldake-
tak egiteko; Goizuetako Uda-
lak 66.343,31 udaletxerako 
irisgarritasuna hobetzeko; 
Leitzako Udalak 137.162 euro 
udaletxearen teilatua zahar-
berritzeko; Sunbillako Udalak 
10.161,30 euro eskola publiko 
berriaren hirigintza-lanetara-
ko eta bertze 658,64 euro es-
kola berriaren hirigintza-sa-
reetarako eta Urdazubiko 
Udalak 24.670,18 euro Kata-
linkobordako biderako.

1,34 milioiko 
inbertsioa udal 
azpiegituretarako
Nafarroa osoan 24 milioi euro bideratuko ditu Tokiko 
Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritzak
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ZUGARRAMURDI

MARIFA ETA KORO
Joan den hauteskundeetan 
hautatu genituen udalek lanean 
hasi zirenetik urtebete beteko 
dute egun hauetan. Gure he-
rrikoa buru-belarri dabil lanean 
eta uraren kontura badira 
hainbat berri. 

Alde batetik, ur-sareak zeu-
kan isuri kozkorra atzematea 
lortu zen (Azketa aldean ze-
goen), eta behar den bezala 
konpondu da.

Bertzetik, uraren emaria 
neurtzeko bi kaudalimetro 
jarri dira, bata Bizkarrondoan 

eta bertzea Teltxegiko borda 
aldean. Era berean, kanpa-
mentutako errekatik iturri 
berri bat hartu da, Goiburuko 
ur-depositorat bideratzeko 
eta udan sortzen den ur eska-
sia arintzeko, Arleungo ma-
galean dagoen depositoko 
saretik, “bypass” bat jarri da, 
Goiburuko depositorat ere ura 
bideratzeko. 

Herriko Etxea goitik beheiti
Bertzalde, lezeko sarrerako 
etxolaren teilatua moldatu da 
urte hasiera honetan. Eta egin-

dakoaz gain, laister martxan 
emateko bertze bi proiektu 
badaude. Alde batetik, Herri-
ko Etxea den-dena konpon-
duko dute, goititik beheiti. 
Lanak udazkenean hasteko 
esperantza da, eta iraupena 
urtebetekoa izanen dela kal-
kulatzen da.

Bertze alde batetik, hainber-
tze urtez hetsirik egon den 
errota, errentan eman nahi 
dute. Horretarako lan batzuk 
egin behar dira aitzinetik, ber-
tzeren artean, teilatua kon-
pondu eta sukaldea haunditu, 
hartzen duen maizterrak la-
nerako baldintza onak izateko.

Herrian hainbat lan 
egiten ari dira eta 
egiten hasiko dira
Herriko Etxea goititik beheiti konpontzeko lanak udazkenean 
hasteko asmoa dute eta urtebetez ariko dira

Goiburuko ur-depositoa ezkerrean eta Arleungoa eskuinean. Honek batez ere hiru etxe hornitzen ditu: Sansinea, Etxogaia, eta Elizagunea. MARIFA ETA KORO

TTIPI-TTAPA
Dantxarineko pasabidea ken-
duta, gainerako pasabideak 
hetsita segitzen dute, eta orain-
goz ez dago jakiterik Frantzia-
ko Gobernuak noiz emanen 
duen horiek zabaltzeko agin-
dua. Hilaren 11n konfinamen-
dua arintzeari ekin diote, 

baina ez dagoela eperik mugak 
zabaltzeko, eta hori Europako 
Batasuneko kideen artean 
erabaki beharko dutela adie-
razi du Barne Ministroak.

Gogoratu behar da Urdazu-
bi, Zugarramurdi, Baztan, 
Etxalar eta Berako alkateek 
Pirinio Atlantikoetako prefe-

tari idatzi bat bidali ziotela 
mugaz gaindiko langileei gure 
herrietako ohiko muga pasa-
bideak irekitzeko eskatuz.

Mugaz gaindi egunero lane-
ra joan behar dutenak ez dute 
bertze erremediorik, autoa 
hartu eta muga zeharkatu 
behar lan tokira iristeko.   Egoe-
ra honetan Saratik, Senperetik, 
Urdazubitik edo Zugarramur-
ditik, Berara, Etxalarrera edo 
Lesakara edo alderantziz la-

nera joateko konparaziora, 
hainbat ordezko bide hartu 
behar dira, eta autoz bidaia 
luzeak egitera behartuak dau-
de langileak, arriskua eta kos-
tu ekonomikoa areagotuz. 

Horregatik, Bera, Etxalar, 
Baztan, Urdazubi eta Zuga-
rramurdiko alkateek zera es-
katu diote M. Eric Spitz pre-
fetari: «gure ohiko eta betiko 
muga pasabideak mugaz 
gaindiko langileei irekitzeko».

Frantziak ez du argitzen noiz irekiko 
dituzten mugako pasabideak

Herriko Etxea moldatzen hasiko dira udazkebenean. MARIFA ETA KORO
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SARA

GANEX-TTIPI-TTAPA
Agintariek martxoaren 22an 
ezarritako alarma egoera uz-
tailaren 24a arte luzatu daite-
keela adierazi badute ere, aste 
honetan hasiko dira konfina-
mendutik ateratzeko neurriak 
arintzen. Haurrak, konparazio 
batera, ikastetxeetara buelta-
tzen hasiko dira, baina ez dira 
denak elkarrekin bueltatuko; 
adinaren arabera banatuta 
eginen dute. Sehaskako ikas-
tolen kasuan, Lehen Mailako 
ikasleekin hasiko dira itzulera 
progresibo hori egiten, beti 
ere osasun neurriak errespe-
tatuz. Horren arabera eraba-
kiko dute ondoko asteetan zer 
egin.

Ekitaldiak gibelatuak edo 
deuseztatuak
Gainerakoan, ekitaldiak deu-
seztatuak edo egunez aldatuak 

izan dira. Sara Korrika elkarteak 
martxo hondarrerako antola-
tu mendi lasterketak bertan 
beheiti utzi zituzten eta Idaz-
leen Biltzarra, berriz, burui-
leko lehenbiziko asteburuan 
izanen da. 

Elkarte batzuek beren biltzar 
nagusiak ere egunez aldatu 
dituzte. Beti Gaztek elkarteak, 
erraterako, hazilaren 6an egi-
nen du, ordurakoz koronabi-
rusa gainditua izanen dela 
pentsatuz. Sarako bestak, 
berriz, usaian bezala buruila-
ren bigarren igandean ospa-
tuko direla espero dute. 

Lezeak, trena eta dendak
Turismo bulegoak, lezeek eta 
trenak ere hetsiak segitzen 
dute eta bistakoa da, hori ma-
kur handia izanen dela herri-
ko buxetarentzat, bi toki tu-
ristiko horietatik diru alde 

ederra ailegatzen baita herri-
rat.

Bertzetik, herriko komer-
tzioek lanean segitzen dute: 
okindegiak, harategia eta ja-
nari-dendak irekiak dira, bai-
ta farmazia ere, eta ostatuek 
etxera eramateko jatekoa 
prestatzeko aukera eskaintzen 
dute. Publikoari ateak zabal-
tzeko, ordea, gehiago espera-
tu beharko dute.

Herriko Etxea ere, usaian 
bezala zabaldua da, astelehen, 
asteazken eta ortziraletan goi-
zez eta arratsaldez irekitzen 
dute eta astearte eta ortzegu-
netan goizez, ohiko ordutegian. 

Hegoalderako bideak itxita
Gainerakoan, Lapurdi eta Na-
farroa arteko pasabideek orain-

goz itxita segituko dute, Eric 
Spitz prefetak hala erantzun 
baitio langileei ohiko pasabi-
deak irekitzea eskatuz Zuga-
rramurdi, Urdazubi, Etxalar, 
Bera eta Baztango auzapezek 
igorritako gutunari. Inguruan, 
Dantxarineko pasabidea da 
irekia dagoen bakarra.

Datu larririk ez
Bertzetik, koronabirusean 
positibo eman duten kasu 
batzuk izan dira Saran, baina 
etxean gainditu dute. Zahar 
etxean ez da nehor hil gaitza-
ren ondorioz eta badugu es-
perantza eritasun zikin hori 
pasatuko dela, erranak denok 
errespetatzen baditugu. Beraz 
goazen aitzinera kuraiarekin 
eta zaindu.

Neurriak arintzen 
hasi dira aste 
honetan
Aste honetan ikastetxeetako ateak ireki dituzte baina ikasleen 
itzulera progresiboa izanen da

Igandean ospatzekoa zen Herri Urrats bestarik gabe gelditu dira aurten ikastolakoak.

Aste honetatik aitzinera mas-
karak erabiltzea derrigorrez-
koa izanen da eta Euskal 
Hirigune Elkargoak oihalezko 
650.000 maskara banatuko 
ditu urririk Ipar Euskal Herri-
ko herritarren artean. Orain 
arte 300.000 maskara bana-
tzekoak zituen eta hemendik 
aitzinera, 100.000 banatuko 
ditu astero, herritar bakoitzak 
bina maskara eskuratu arte. 
Elkargotik adierazi dutenez, 
«bi maskara ez dira aski iza-
nen eguneroko jarduerekin 
aitzinera segitzeko baina 
gutieneko hornidura» berma-
tu nahi dute.

Ohar bidez jakinarazi due-
nez, maskarak garbitu eta 
berrerabiltzeko izanen dira: 
15-20 aldiz garbitu ahal iza-
nen dira, 60 gradutara. Hon-

datu direnean, berriz, plasti-
kozko poltsa berezi batean 
sartu beharko dira, ongi 
itxita, eta gero etxeko zabo-
rrarekin batera bota. 

Hirigune Elkargoak oihalezko bina maskara banatuko dizkie herritarrei.

Aste honetatik aitzinera maskarekin

Aurtengo Sarako Biltzarra irai-
lera gibelatua izan denez, bi-
tarte horretan, webgunean 
argitaletxeen eta idazleen li-
buru batzuk proposatzea era-
baki du hitzorduaren antola-
tzailea den Sarako Biltzarra 
elkarteak. Denetariko propo-
samenak luzatzeko asmoa du 
eta dagoeneko hasia da ho-
rretan. Lerro hauek idaztera-
koan atsotitzen bilduma bat, 
eleberri bat eta liburu-bildu-
ma bat leitzeko gonbita egina 
zuen. Informazio gehiago 
sarako-biltzarra.eus atarian 
duzue eskura.

Liburuak Sarako 
Biltzarraren 
webgunean
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SENPERE

PIERRE BASTRES SENPERE
Suntsitze lanak hasi baino 
lehen aritzen dira Patxa'ma 
elkartekoak, gaiak edo ekaiak 
garbiki kentzeko, birziklatu 
ahal izaiteko. Olivier Hirigoien 
Ibarrartek, 37 urteko senper-
tarrak adierazi digu zer den 
Patxa'ma.
Nor zara eta zer egin duzu zure 
lan bizitzan orain arte? 
Ingenieritza ikasketak jarraitu 
ditut, zurrezko eraikikuntzan 
hain zuzen, Bordelen. Sail 
huntan aritu izan naiz beti, 
Eskual Herritik kanpo batez 
ere, eta bortz urtez Kanadan, 
2018 arte. Urte hartan sartu 
naiz. Bulegoetan aritu ondoren 
urte ainitzez, lan konkretua-
goetan aritzeko gogoa piztu 
zait. Teoriaz aspertua nintzen. 
Gustuko zerbait nahi nuen 
egin. Bitartekako langile gisa 
aritu izan naiz, maiasturu gi-
san, eta arras konten, ainitz 
baitut ikasi.
Eta lanbide hartan jarraitu nahi 
zenuen? 
Bertze asmorik baneukan bai, 
haatik ontzeko astia behar 
nuen, eta hola egon naiz urte 
bat eta erdiz. Gainerat, mili-
tantismoan mugiltzen nintzen, 
“Bizi” izeneko elkartean errai-
te baterako, ingurumen eta 
garapen iraunkorraren alde 
aritzen dena, eta lana eta za-
letasuna elgarri uztartzekoak 
zirela ohartzen nintzen.
Zure xedea gauzatzeko militan-
tziak lagundu zaitu beraz? 

Bizin, transizio ekologikoaren 
teoria gauzatzea ikasten da, 
eta bertzalde talde-lanetan 
aritzen ginenez geroz, jende 
ainitz ezagutu dut. Horietako 
bat zen Julien, enekin Patxa’ma 
sortu duena. Bide berekoak 
ginen, hura ere egona zen bu-
legoko lanetan luzaz, ingenio-
rea energia sailan, eta berdin 
huntaz higatua. Eta geroari 
buruz zerbait baliosa egiteko 
nahikeria zuen ere bai. Maiz 
elkarretaratu ginen, aintzina-
tzeko, eta eraikikuntzan egi-
teko ainitz bazela jabetu gara, 
birziklaketan. Eta gan den 
urteko buruilean Patxa’ma 
sortu dugu.
Zuen metodoa adierazi aitzin, 
zertako Patxa’ma hautatu duzue 
izenatzat?
Baionako elkarte izigarri eza-
guna zen Patxa, aitzinazale 
sail guzietan. Aunitzek baino 
lehen ulertua zuten inguru-
menaz behar zela axolatu. 
Bertzalde, aimara eta kitxua 
hizkuntzaz, Ama Lurra Patxa-
mamma deitzen da. Aipamen 
bat nahi genien egin. 
Zuen eginmoldea zehazten ahal 
duzu?
Suntsituak izanen diren etxe 
eta eraikinetan, onak eta ba-
liagarriak diren gaiak ez bo-
tatzea da gure helburua, eta 
gero balore bat emaitea, ho-
bekuz eta berrit salduz. Hau 
da gure modeloa. Arkitektoek, 
artisauek, partikularrek deitzen 
gaituzte, eta lanak hasi baino 

lehen, lekua aztertzen dugu: 
berziklagarriak diren gaiak 
kentzen ditugu guhaurrek. 
Gero sailkatzen, erreferrentziak 
emaiten eta biltegian altxatzen. 
Hala nola, edozein motako 
altzari, leiho, ate, zurrezko edo 
altzairuzko pieza izan daiteke. 
Eta ekai horiek nola baloratzen 
dituzue?
Saltzen ditugu. Xantierretan 
iragaiten ditugun orenak mer-
ke ordainarazten ditugu, ho-
nenbertzez saltzea garrantzi-
tsua da guretzat. Ez dugu 
dendarik izaiten, katalogo 
batean gure erreferentziak 

ikusgai dira, eta norberak hahi 
duena erosten ahal du.
Zazpi hilabeteren ondotik, zuen 
helburuak bete dituzue?
Bai, bi gara denbora osoz ari-
tzen garenak, eta behar denean 
laguntzen gaituzte elkarteko 
kideek. Eskaera handia bada, 
gu bezalako enpresa edo el-
karte gutti bada. Bertzalde, 
erakunde batzuen lagungoaz 
bermatzen gara: enpresa min-
tegi bat, Industria Ganbera…
Geroari buruz, zer nolako egitas-
morik daukazue?
Alde batetik gure ekipa azkar-
tu eta osatu nahi genuke, eta 
bertzaldetik biltegi handiago 
bat behar genuke. Aitzin-sal-
mentak ere garatzeko nahike 
ria dugu. Lehentasuna han-
dienetako bat da profesiona-
lek zein partikularrek ezagut 
gaitzaten, eta gai birziklatuez 
ikus dezaten zen egiten ahal 
den.

Patxa'ma elkarteko Olivier eta Julien lanean. PIERRE BASTRES

«Eraikuntzako gaiak 
suntsitzetik 
salbatzen ditugu»
OLIVIER HIRIGOIEN 'IBARRARTE' PATXA'MA ELKARTEKOA

«BALIAGARRIAK 
DIREN GAIAK EZ 
BOTATZEA DA GURE 
HELBURUA»
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KIROLAK

AITOR AROTZENA LEITZA
Duela lau urte lortu zuen Ina-
xio Perurena harri-jasotzaile 
leitzarrak bere azken marka 
handia, 308 kiloko harria biz-
karreratu zuenean Leitzako 
Amazabal pilotalekuan. Uda-
berri honetan 310 kilokoa 
altxatzeko prestaketan ari da 
buru-belarri, baina gaur egun-
go egoera dela eta, ezin jakin 
saiakera egiterik izanen duen…
Udaberri honetan 310 kiloko ha-
rriarekin saiatzekoa zara, baina 
ezin jakin posible izanen den…
Oraindik ez dugu bazterrera 
utzi, hilabete askotako lana 
da. Orain, koronabirusaren 
gai hau atera da, baina hor 
segitzen dugu. Ezin dugu ha-
rria baztertu kolpetik, ez bai-
takigu berriz ere orain dauka-
gun maila hartzerik izanen 
dugun. Hamabostero albiste 
berriak ematen dituzte eta 
horregatik entrenatzen segi-
tzen dugu. Nik ez dut ez kirol-
-medikurik, ez prestatzailerik, 
nire kabuz aritzen naiz entre-
namenduetan garajean, suer-
te hori badut. Normalean la-
runbatetan aritzen naiz harri 
handiarekin eta hor pasatzen 
dut beldurrik handiena, ba-
kar-bakarrik 300 kilo baino 
gehiagoko harriarekin lagun-
tzailerik gabe jardutean. 
Data zehaztua zenuen marka-
-saiakerarako?
Ez, ez… normalean nire mar-
txa izaten da entrenamenduak 
egitea eta hor ikusi pisu hori 
ongi altxatzeko gai naizen, ez 
behin eta ez bitan… bi edo 
hiru aste erregular izan behar 
dituzu. Orain, pesekin 308 kilo 
altxatu nitueneko kargekin ari 
naiz, indarrez ongi nago, orain 
mantentze-lana egin behar 
dut, lau edo bost entrenamen-

du egin harri handiekin. Prest 
nagoela ikusten dudanean, 
hamabost bat egun lehenago 
eskatu behar dut antidoping 
proba saiakera homologatze-
ko eta aurrera. 
Beste kiroletan ate itxiekin lehia-
tzeko aukera aztertzen ari dira. 
Zuk horrelakorik pentsatua duzu? 
Ez. Nire asmoa maiatz bukae-
ra arte entrenamenduekin 
segitzea da. Ekainean, egural-
dia hobetzen denean eta behar-
bada, birus honen datuak 
hobetzen direnean igual utzi-
ko dute zer edo zer egiten. 
Esperantza hori daukat. Saia-
kera ofizial bat etxean egin 
behar badut, ikuslerik gabe, 
harri hori altxatzea dirua kos-
tatu behar zait. Ez dut horre-
lako pentsamendurik. Egite-
kotan, berriz ere Leitzako 
frontoian eginen dut, jendau-
rrean. 
2016an lortu zenuen azken mar-
ka, 308 kilokoa altxatuta. Lau 
urte beranduago bi kilo gehiago… 
Bakarren batek esan dezake ez 
dela alde handia…
Batek baino gehiagok komen-
tatu dit… Badirudi lau urteo-
tan harri-jasotzea utzi egin 
dudala, baina urtero saiatzen 
naiz. Honek daukan txarrena 
da kilo askorekin entrenatu 
behar duzula eta karrozeriari 
kriston paliza ematen zaio. 
2017an plazarako prest nen-
goenean, entrenamendu ba-
tean, krak!, gerria behartu nuen 
eta utzi behar izan nuen; 
2018an tendon rotulianoan 
tendinitisa izan nuen, urte eta 
gehiagoz gerra handia eman 
didana: harria gerrira ekarri 
eta kolpekak emateko puntu 
horretan, labana sartuko ba-
nindute bezala zen. Baina, aldi 
berean, ezin ditugu erakus-

taldiak utzi, horretatik bizi 
garelako. Arrastaka-arrastaka, 
batzutan oso gaizki, baina 
erakustaldietan moldatu nin-
tzen eta hori dena moldatu 
nuenean, fisioarekin eta, egu-
rrean hasi nintzen. Baina Va-
lentziako udako erakustaldi 
batean, 270 kiloko harriarekin, 
ezkerreko bizepsa behartu 

nuen eta berdin, deskantsurik 
ezin eman erakustaldietan, 
eta minarekin arrastaka. Jen-
deak uste du entrenamendue-
tan hobetu, hobetu eta hobe-
tu egiten dela, gero eta pisu 
gehiago, baina ez da horrela 
izaten normalean. Piko bat 
egiten duzu, gorputza gora, 
gero berriz behera, ez egon-
korra izaten da… Piko horie-
tako batean zaudenean egin 
beharra daukazu saiakera eta 
suertea izan behar duzu.
Harri-jasotzen, noiz arteko soka 
ikusten diozu zure buruari?
Ez dago jakiterik. Arazorik 
handiena lesioak dira. Harri 

Inaxio Perurenak duela lau urte jaso zuen 308 kiloko harria Leitzan. ARTXIBOKOA

«310 kiloko harria 
altxatzeko serio 
segitzen dut lanean»
INAXIO PERURENA LEITZAKO HARRIJASOTZAILEA

«HAINBESTE GAUZA 
ONGI EGIN BEHAR 
DIRA HAIN 
DENBORA GUTXIAN»
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handiekin aritzen zarenean, 
urtero-urtero izaten duzu ha-
lakoren bat, zaintiraturen bat 
edo nahiko azkar buelta ema-
ten zaiona. Baina lesio serio 
bat izanen banu, garbi dago 
momentu horretan utzi behar-
ko nuela. 40 urtera arte maila 
ona eman daiteke, adin ho-
rretatik gora erakustaldietan 
ere maila oso onean dabilen 
jendea bada, Ostolaza hor ari 
da 46-47 urterekin. Baina suer-
tea behar da lesioekin. Ikusi-
ta aurtengo uda nola joan behar 
duen, buruari buelta asko 
ematen dizkiot. Niretzako txi-
kitatik, harri-jasotzearen gau-
zarik ederrena harri handiekin 
aritzea da, prestatu, berotu, 
arropak txukun jarri eta biz-
karrera pakete handi bat era-
mateko denak perfektu atera 
behar du eta atzetik daukan 
lan guzia: hainbeste gauza 
ongi egin behar dira hain den-
bora gutxian. Nire helburua 
horretan segitzea da, baina 
horretarako gorputzak lagun-
du egin behar du. 
Masaje-emaile izateko ere pres-
tatzen ari omen zara… 
Nire kirol ibilbidea bukatzen 
denerako prestakuntza eta 
formakuntza behar nuela gar-
bi nuen. 2012an kamilla bat 
erosi nuen eta urtetan pres-
tatzen joateko asmoa nuen, 
kirol-masajista bezala haste-
ko. Beti pentsatzen nuen lesio 
larri bat izanez gero harria utzi 
beharko nuela, baina inork ez 
zuen pentsatzen birus batek 
horrelako oker bat ekar zeza-
keenik. Bete-betean harrapa-
tu nau, kirolari batzurekin hasi 
nintzen masajeak ematen, 
urtebete egin nuen ikastaro 
presentzial batean Donostia-
ra joanez. Nire bizi guzian 
kirola egin dut eta masajeak 
hartu ditut eta abantaila hori 
banuen, nahi gabe ere hezurrak 
eta giharrak kontrolatzen di-
tuzu, hori laguntza handia da. 
Jende batzuri masajea eman 
diet eta gustura gelditu dira, 
pausoa eman nuen, lokala 
hartu nuen Leitzan, kontratua 
sinatu eta handik bi astera 
konfinamendua. 

KIROLAK

«Egoera oso arraroa eta bere-
zia da » Inaxio Perurenarentzat 
ere, baina entrenatzeko ez 
dio eragin. «Goizez aziende-
kin aritzen naiz lanean, base-
rrira joan, Donostira joan-eto-
rriren bat, umeekin egon, 
harria… Batzuk esaten dida-
te, ‘Utz ezazu harria, motel!’, 

baina behin utzita, beharbada 
sekula ez naiz oraingo maila-
ra bueltatuko. Azken urteo-
tako formula izan da: udan 
erakustaldi dexente egiten 
baditut, neguko prestaketa-
rako gastuak asumitzen ahal 
ditut. Datorren urtean izanen 
dira kontuak, uda honetan ez 

bada erakustaldirik. Asuntoa 
beltza jarria dago». Hain zuzen, 
gaia serio hartzeko da bere 
aholkua: «Gero etorriko dira 
besarkadak emateko edo 
sagardotegira joateko garaiak. 
Luzera ez pentsatzea hobea 
da. Hurrengo egunean pen-
tsatu eta segi eta segi, animo!

«Udako erakustaldiekin egin dezaket neguko prestaketa»
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ZERBITZUAK
MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
ERRENTAN EMATEKO
BURLATA. Ikasle pisu batean logela 
bat errentan emateko apirilean, maia-
tzean eta ekainean. ☎659 82 66 09.

ERRENTAN HARTZEKO
ELIZONDO. Lana dela eta Elizondon 
pisu bat errentan hartu nahi dute. 
☎686 82 55 87.

GARAJEAK/LOKALAK
ERRENTAN EMATEKO
LESAKA. 70 m2ko lokal komertzia-
la errentan emateko, Albistur karri-
kan, Onin errekaren bazterrean. 
☎948 62 75 33.

ANIMALIAK
SALGAI
LEITZA. Txerrikumeak salgai. ☎690 
98 61 18.

Bi asteme salgai: amak 6 urte eta 
alabak 3 urte. 750 eurotan. Mantsoak 
eta eskura jarriak, haurrekin eta 
helduekin paseoak emateko. Oso 
ongi zainduak. ☎645 72 97 87 (Ne-
rea).
BERA. 3 ahari mutur gorri salgai, 1, 
3, eta 6 urtekoak. ☎697 44 05 90. 

ZERBITZUAK
ZURGIN-LANAK

LANA
ESKARIAK
Adinekoak zaintzen bortz urteko 
esperientzia duen emakumezkoa lan 
bila. Lan egiteko gogoarekin eta 
prestutasun osoarekin. ☎643 49 94 
03.

ESKAINTZAK
BERA. Berako mekanizatu tailer 
batean lan egiteko administraria 
behar dute, goizez. ☎670 42 81 43.

MOTORRAK
SALGAI

Scooter Yamaha Slider salgai. 50cc. 
2009koa. 10.000 km. Gasolina. 600 
euro (kaskoa opari). ☎618 96 27 30.

TAILERRAK

IRAGARKIA JARTZEKO:

Sail honetan IRAGARKIA jartze ko 10 € ordaindu behar da
ARGAZKIAREKIN jarri nahi izanez gero 12 €

Iragarki bakoitzeko GEHIENEZ 25 HITZ onartuko dira

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
ERRAN.EUS webgunean hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako ES86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

Ttipi-Ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,02
• 1.koa 4,90
• 2.koa 3,75

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,13
• 1.koa 3,99
• 2.koa 3,85
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 130,00
• Idixkoak 170,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 150,00
• Idixkoak 170,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 3,29/3,39
• Zaldi-behorrak 1,90/2,07

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 5,65/6,25
• 8-10 kilokoak: 4,40/4,90

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 68 €
Zerri gizena 1,343 €
Zerramak 0,630€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(apirilaren 24tik maiatzaren 1era 
bitarteko prezioak)

BASERRIA

BERAKO 
UDALA

ALKATEAREN EBAZPENA
– HIRIGINTZA -

Berako Udaleko Alkateak, api-
rilaren 7an emandako 72/2020 
Ebazpenaren bitartez, 9. poligo-
noko 422. partzelako Xeheta-
sun Azterlana (Kaxerna Karrika 
22 -10. partzela, SK2 sektorea, 
UE9), onetsi zuen hasiera batez.
Espedientea jendaurrean iza-
nen da hogei lanegunez, dago-
kion iragarkia N.A.O.n argitara 
ematen denetik.

Bera, 2020-04-28
ALKATEA,

Aitor Elexpuru Egaña

IRAGARKIAK INTERNETEN

Sail honetako iragarkiak gure webgunean ere 
argitaratzen ditugu hilabete batez.

https://erran.eus/merkatu-ttikia

744 484 361
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ZERBITZUAK

HERIOTZAK

• Jose Miguel Oskoz Otxotorena, Almandozkoa, apirilaren 
22an, 69 urte zituela. 

• Ignacio Irigoien Hualde, Iturengoa, apirilaren 23an hil zen, 83 
urte zituela. 

• Antonio Goienetxe Cordoba, Elizondokoa, apirilaren 28an, 
84 urte zituela. 

• Antonia Cenoz Apeztegia, Elizondokoa, apirilaren 28an,  
99 urte zituela. 

• Patxi Iruretagoiena Hernandorena, Eratsun-Beintza-
Labaiengoa, apirilaren 29an, 62 urte zituela. 

• Pilar Ariztia Arraztoa, Elizondokoa, apirilaren 29an,  
73 urte zituela. 

• Mª Soledad Bengotxea Iturriria, Erratzukoa, apirilaren 29an, 
80 urte zituela. 

• Jabier Deskarga Elizalde, Eratsungoa, apirilaren 29an,  
68 urte zituela. 

• Lourdes Huizi Perurena, Goizuetakoa, apirilaren 30ean, 
61 urte zituela. 

• Juan Sein Sansiñena, Igantzikoa, maiatzaren 1ean, 
81 urte zituela. 

• Eusebio Igoa Mitxelena, Lesakakoa, maiatzaren 1ean,  
90 urte zituela. 

• Miguel Larraburu Erasun, Gaztelu-Hondarribia, maiatzaren 
3an.

• Martin Gogorza Saralegi, Leitzakoa, maiatzaren 5ean.

OROIGARRIA

ZURE FAMILIA

Cristina  
IRIGOIEN IPARRAGIRRE

Dena eman zenigulako
adiorik ez

gero arte baizik.

Urdazubin hil zen apirilaren 18an, 
89 zituela

URTEURRENA

RAMONTXO, JAIONE, ONINTZA ETA OIHAN

Joakin
MORTALENA SALABURU

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin,

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin.

Zugarramurdin, 2019ko apirilaren 25ean
I. urteurrena

OROIGARRIA

Joxe Miguel  
OSKOZ OTXOTORENA

Agur bai Joxe Miguel,
esker mile zure laguntzeko 
urrezko borondateagatik.

Egin behar dena egiteko beti prest.
Huts haundia da 

norbait hiltzen denean, 
baina haundiagoa 

zu bezalako bat faltatzen denean.

Almandozen, 1951/04/18 - 2020/04/22

Agur, berriz elkartu arte!

OROIGARRIA

Patxi
IRURETAGOIENA 
HERNANDORENA

Beti irribarrea zenuen lagun min
gauza denen gainetik aitzinera ekin

bizitzari helduaz gogo guziekin
indar hau utzi duzu betiko gurekin
maite izan zaitugun familiarekin.

Eratsun-Beintza-Labaien
2020ko apirilaren 29an, 62 urte zituela

Eskerrak momentu hauetan gurekin egon zaretenei.
ZURE FAMILIA

OROIGARRIA

Gaztelun sortua, 2020ko maiatzaren 3an 
Hondarribin hil zen, 68 urte zituela

MIGUEL 
LARRABURU ERASUN

Argi bat itzali da hemen lurrean
berri bat biztu da zeru ederrean.

Gure oroimenean izanen zara betiko. 
Ez agurrik, ez adiorik, 

gero arte baizik. 

Migueltxo

ZURE FAMILIA

Bidaia ona izan gure Migueltxo maitea.
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SORTZEAK ETA EZKONTZAK
Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen atalean agertzea 

nahi badu, 948 635458 telefonora deitu edo 
info@ttipi.eus helbidera idatzi beharko du.

ZERBITZUAK

SORTZEAK ETA EZKONTZAK
Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen atalean 

agertzea nahi badu, 948 63 54 58 telefonora deitu edo 
info@ttipi.eus helbidera idatzi beharko du. Nahiago 

duenak Whatsappez ere idatz dezake: 744 48 43 61.

• Aiora Marin Berrueta, Etxalarkoa, apirilaren 29an.

SORTZEAK

Kontatu, kontatu!
Baduzu ospakizun edo ateraldiren baten berririk eta argazkia erakutsi nahi 
zenuke? Zerbait ikusgarria aurkitu duzu eta horren berri TTipi-TTapan ematea 
gustatuko litzaizuke? Edozein argazki erakutsi nahi duzula ere, bidaliguzu 
argazkia!

Posta elektronikoa edo Whatsapp 
Bidali mezua info@ttipi.eus helbidera edo Whatsappez 744 48 43 61ra, eta 
idatzi nork, non, noiz, zergatik edota zer ospatu edo egin duzuen.

Ttipi-Ttaparen egoitza
Etor zaitez TTipi-TTaparen bulegora: LESAKA, Koskontako bidea, 07-1. 

Elizondoko Beñat 
Arteta Mikelperize-
nak urtea bete du 
apirilaren 30ean. 
Zorionak eta muxu 
haundi bat 
familiaren partetik.

URTEBETETZEAK

Elorri eta Aiert Arotzena Portu lesakarrek  
9 urte bete dituzte maiatzaren 6an. Aunitz 
urtez bikote eta muxu haundi bana familia 
osoaren partetik.

Goizuetako Ilargi Indakoetxea Mendizurik 
6 urte bete ditu apirilaren 30ean. Zorionak gure 
etxeko Wonder Woman txikiari aita, ama, 
amona Pakita eta Hernani eta Usurbilgo familia 
osoaren partetik.

Maiatzaren 2an 10 urte bete dituzulako, 
zorionak Etxahun! Lesaka, Bera eta Pasai 
Donibaneko familiaren partetik. Muxu haundi 
bat amatxiren partetik.

Sunbillako Amane 
Muñoz Arretxeak 
maiatzaren 11n 4 
urte bete ditu. Aunitz 
urtez familiaren eta 
berexiki Oier, Maia- 
ne, Argia, Andoni eta 
Ixoneren partetik.

Zorionak Helene! 
maiatzaren 13an 11 
urte bete dituzulako, 
aunitz urtez amaren, 
aitaren, amatxiren… 
eta familia osoaren 
partetik, bereziki 
Bidea eta Xanen 
partetuk. Ongi pasa!

Berako Ainhoa 
Larretxea Agirrek 
24 urte beteko ditu 
maiatzaren 13an. 
Aunitz urtez etxe- 
koen partetik eta ea 
nola ospatzen dugun 
aurten. Eutsi goiari!

KONTATU KONTUAK

Etxeko balkoitik hegaztiei begira. Koronabirusa tarteko etxetik 
atera ezinik egon zen denboran, bere zaletasunari eusteko modua 
bilatu zuen Doneztebeko Oier Erkizia Amorosek. Hamabi urte 
ditu eta martxo erdialdean konfinamendua indarrean ezarri 
zutenean hasita, bortz astez guztira 25 hegazti espezie behatu 
zituen etxeko balkoitik bere kamararekin. Hartutako irudiekin 
bideoa osatu zuten eta arrakasta ederra izan zuen erran.eus-en.

Leitzako Garazik bost urte beteko ditu 
maiatzaren 13an. Zorionak Aresoko familiaren 
eta bereziki Maddiren partetik. Ezpain gorri 
gorriekin, hartzazu muxu erraldoi bat! Behar 
bezala ospatuko dugu!
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