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IRITZIA

Izei Gillenearekin kenpo kai hizpide

«Kenpo kai bertze arte martzialak baino konpletoagoa da». 
Halaxe adierazi zion Izei Gillenea beratarrak duela hamar urte 
TTipi-TTapari. «Bertze arte martzial batzuek jo eta lurrera bota 
bakarrik egiten dute, baina kenpo kaik denetarik du: medi-
kuntza, defentsa pertsonala, borrokak, armak...». Pilota eta 
futbola gustuko ez eta herriko kiroldegian zerbait berezia 
eskaintzekoak zirela jakin zuzenean pentsatu zuen probatzea. 
Probatu eta gustatu zitzaion. 11 urterekin hasi zen kenpo kai 
ikasten eta 17 urterekin «engantxatuta» zegoela aitortu zuen, 
baita «gero eta gusturago» zebilela ere. Kirol honetatik batez 
ere zer gustatzen zitzaion galdetuta, berriz, «filosofia» eran-
tzun zuen, baita  «bertzeekiko errespetua eta diziplina ere».

2010-06-10 · TTIPI-TTAPA · 520 zk.

ENEKO
FERNANDEZ 
BERTSOLARIA

Konfinamendua hasi 
zenetik, bi hilabetez 
astebururo-astebururo Aniz 
alaitzen egindako lana 
eskertzeko, herritarrek esker 
ona adierazi diote Jaione 
Elizagoieni.

JAIONE
ELIZAGOIEN 
MUSIKARIA

NABARMENTZEKOAK

ATZERA BEGIRA

Txaloak komunikabideentzat ere

Aprobetxatu nahi nuke tarte hau egun hauetan hedabideek 
egin duten lana goraipatzeko. Zortzietan ez da txalorik egin 
kazetarientzat, baina aski mereziak dituzue/ditugu. Preka-
rioa zen sektorea are prekarioagoa da orain publizitatea 
kolpez erori delako koronabirusaren ondorioz. Eta hala ere, 
hor, lehen lerroan, informatzen, bidea argitzen eta konpainia 
egiten. Krisi garaietan informatzea inoiz baino garrantzitsua-
goa dela jakinda, kolpez aldatu 
dugu gure egunerokoa, erre-
dakzioa etxera eraman, 
birmoldatu sekzioak eta 
programak. 24 orduko infor-
mazio uholdea jaso, murtxika-
tu eta gure kontsumitzaileari 
egokitu, dena kontrastatu, 
informazio faltsuak detektatu, aditu onenak elkarrizketatu… 
Hor egon gara, egunero 24 orduz. 

Galdetu edozein kazetariri, ea zer moduz joan zaizkion 
konfinamenduko lehendabiziko egunak, eta galdetu ea 
zenbat orduz egin duen lan. Eta idatzi hau bukatuta, egin 
txalo, faborez, hutsik egin gabe ondoan izan dituzun hedabi-
deei. 

«EZ ZAIE TXALORIK 
EGIN KAZETARIEI 
BAINA MEREZIAK 
DITUZUE/DITUGU»

Baztan-Bidasoaldeko 
Bertsopaper lehiaketako 
maila nagusian Eneko 
Fernandez lesakarra izan da 
lehenbiziko saria lortu 
duena, Inkisidore berriak 
lanarekin.

Mugaldeko kontuak

Gipuzkoan bizi den lesakarren bat Aritxulegiko mugan autoa 
utzi eta lagunekin bazkaltzera oinez mendiz mendi etorri da 
garai hauetan. Baigorri eta Baztango gazteek mugaren itxiera 
«jende soilarentzat» ezarri dutela salatu dute eta hori leituta, 
bere melena eta bizar luzeekin arazorik izanen ez zuela 
pentsatuz saiatu zen bertzea Izpegin. Ez zuten pasatzen utzi.

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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IRITZIA

KOLABORAZIOAK

Zaharrak berri

Uda hurbiltzen ari zaigun honetan, azken hilabeteetako 
tunelaren bukaeran argia ikusten hasi omen gara. Ditxosozko 
birusak kutsatutakoen eta hildakoen kopuruak beheiti egiten 
ari dira etengabe eta transmisio arriskua aunitz txikitu dela 
diote adituek. Osasun-krisi honek ordea, pandemiaren aitzine-
tik nabaritzen hasiak ginen krisi ekonomiko, ekologiko eta 
sozialean eragin handia izanen du eta hausnarketa sakonak 
egitera behartuko gaitu etorkizunean.

Bizitzen ari garen egoerak sendoak zirela erraten ziguten 
sistemaren zutabeak ederki astindu ditu. Mendebaldeko 
kulturako klase ertain eta altuko zuriok konturatu gara gure 
erosotasuna hari fin batetik dagoela zintzilik. Kasik hilezkor 
egiten gintuela uste genuen osasun-sistema indartsua hankaz 
goiti jarri du izate mikroskopiko batek. Ospitaleak, mediku eta 
erizainak gaindituta eta segurtasun neurri eskasekin, alor 
publikoaren garrantzia mahai gainean jartzera heldu dira 
orain arte pribatua elikatu dutenak ere. Eta pribatura etorrita, 
ezin zahar etxeak aipatu gabe utzi. Haiek kudeatzen dituzten 
enpresen irabazi asmoak egoiliarren zaintzaren gainetik 
daudela argi gelditu da eta horrek hautsak harrotu ditu. 
Zaintzaz gain, luzaroan baztertuta egon diren lanbideak 
erdigunera ekarri ditugu; garbitzaileak, dendariak, kutxazai-

nak, garraiolariak eta 
lehen sektoreko langileak, 
bertzeak bertze. Gizartea-
ren %85 bizi den hirien 
egituraketa ere eztabaida-
gai izan da. Kontsumora-
ko prestatuta daudela 
garbi gelditu da eta 

honelako egoera baten aitzinean dituzten gabeziak plazaratu 
dira. Eredu kapitalista da funtsean seinalatuta gelditu dena. 
Barne Produktu Gordinaren etengabeko hazkundean oinarri-
tzen den ekonomiak aurrez aurre talka egiten du gisa honeta-
ko gertakariekin eta jadanik lehenik argi gorria piztuta zuen 
larrialdi ekologikoarekin.

Eta hemendik aitzinera zer? Pasatu dugunak mundua alda-
tuko zuela erraten zen eta orain arte bizitakotik gutxi izanen 
zuela normaltasun berria deitu dioten horrek. Kontsumitzeko 
eta erlazionatzeko moduak aldatuko omen genituen eta ardu-
ratsuago bihurtuko omen ginen, elkartasuna indibidualismoa-
ren gainetik jarriz. Eta agian hala izanen da, baina momentuz 
behintzat burua lepo beretik dugula ematen du. Konfinamen-
dua akitu bezain laster, ekonomia suspertzen laguntzeko deia 
zabaldu dute agintariek edo ongi dakigu hori nola egitea au- 
rreikusten den: neurririk gabe kontsumituz, erosiz, bidaiatuz...

Munduak lehen abisua pasatu digu eta gure esku dago gure 
ingurukoei, seme-alabei, ilobei edo bilobei zer etorkizun utzi 
nahi diegun erabakitzea. Albert Einstein zientzialariak bere 
esaldi famatuetako batean erraten zuen emaitza desberdinak 
lortu nahi badira, ez direla ekintza berberak errepikatu behar. 
Guk ordea, formula zaharrak aplikatzen segitzen dugu harri 
berean behin eta berriz tupust egiteko dugun ohiturari eutsiz. 
Normaltasun berri, zaharrak berri!

ESTEBE APEZETXE MURUA

«GURE ESKU DAGO 
INGURUKOEI ZER 
ETORKIZUN UTZI NAHI 
DIEGUN ERABAKITZEA»

Isolatuak

Momentu eta egoera guztietan zaila da bakarrik edo isolatuta 
egotea. Bakartasun eta isolamendu hau bera da pandemia 
globalak eragin digun egoera behartua. Itogarriak suertatzen 
zaizkigu lan egun arruntetan hain desiragarri genituen 
etxean ematen genituen orduak. Etxeko lau paretek nazkatu 
egiten gaituzte, eta gure familiako kide nahiz lagunekin egon 
ezin izateak egoera hau okertu egiten du, zalantzarik gabe. 
Baina, errealitatean, isolamendu eta bakardade hau nahiko 
lauso eta laburra da beste adiskide batzuen egoerarekin 
alderatuta.

Gure herrian bada asteak baino, urteak gela batean igaro 
dituena edo daramatzana. Gela bakar hau, maizenik, parte-
katua izaten da, intimitaterik gabe eta eskubiderik gabe. 
Mundutik nahiko isolatuta daude egunerokoan, eta ezarrita-
ko neurriekin isolatuago daude orain eta, ondorioz, babesga-
betasun egoera handiagoa da. Euskal preso politikoez ari 
naiz. Etxerat elkarteak aurten argitaratu duen lehen txostena-
ren arabera, egun 235 euskal preso daude frantziar eta 
espainiar estatuetako kartzeletan (Etxerat, 2020).

Imajina dezagun zure herritik 900 kilometrora dagoen 
espetxe batean zaudela egun bizi dugun alarma egoeran. 
Zure osasuna arriskuan ikusteaz gain, zuk maite dituzunak 

nola egonen diren eta 
gaixotasun honi aurre 
eginen ote dioten zure 
buruari galdegiten diozula. 
Zenituen bisita urriak 
egiteko aukera kendu 
dizutela eta espetxeko 
presoak inoiz baino bakar-

tuagoa zaudetela, zuen osasun segurtasunagatik. Etxeratek 
argitaratutako txostenaren arabera, euskal preso politikoak 
dira presondegietan bakartuen daudenak (Etxerat, 2020).

Egun, Covid-19agatik alarma egoera ezarri zenetik preson-
degi guztietako bisitak bertan behera gelditu dira. Kartzela 
erregimen gogorrenetan dauden presoak ia ez dira ziegetatik 
atera. Toki komunak berdin partekatzen dituzte, hauetariko 
gehienak leku txiki eta itxiak izanik, birusarekin kutsatzeko 
arrisku handia dago. Etxerat eta bertze hainbat erakunde 
nahiz eragilek agiri bat sinatu dute preso dauden gaixo 
larriak eta 70 urtetik gorakoak ateratzeko eskatuz. Baina, 
beste behin ere, Espainiako Gobernuak ez du jaramonik egin 
(Etxerat, 2020).

Pandemia globalak hausnarketarako momentu egokia 
eskaini dio gizarteari, dituen ahultasunak identifikatu eta 
hauek erreparatu ahal izateko. Beraz, egoera honek eskain-
tzen digun denbora aprobetxatuz, kartzela eredu berri bat 
birpentsa dezagun.

IZASKUN REKARTE BENGOETXEA

«IMAJINA DEZAGUN 
HERRITIK 900 
KILOMETRORA 
ALARMA EGOERAN»
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Noiztik zabiltza musika munduan?
Ttikitatik musikaz inguratua 
egon banaiz ere, duela lau urte 
hasi nintzen kantatzeko afizioa 
publiko egiten.   
Nola sortu zen Kilimak taldea?
Gitarrari ahotsa batuz hasi gi-
nen eta gerora perkusioa, baxua 
eta tronpeta gehitu genituen. 
Udan bi urte beteko dira elka-
rrekin musika esperimentatze-
ko bildu ginenetik.        
Zer estilo lantzen duzue?
Euskal runba deitzen duguna. 
Runbaz gainera, Swing, Ska... 
estiloak sumatzen dira kantetan, 
zenbait kultura uztartzen dituen 
musika sortzen dugu.  
Gaztea maketa lehiaketan parte 
hartu duzue…  
Lagun eta lehengusu bat gure 
estiloak lehiaketa hartan ager-

tu behar zuela sinetsita zegoen. 
Lehenbiziko diska ateratzeko 
behar genuen laguntza eta 
Euskal Herrian gure musika 
aditzera emateko nahia tarteko, 
aukera ona ikusi genuen...
'Kontakatilu' kanta aurkeztu ze-
nuten...
Gure kanta zaharrenetakoa da, 
bidaia luze batetik bueltan au-
toan sortua.
Zergatik aukeratu zenuten hori? 
Kontzertuetan gehien eskatu 
diguten kanta da Youtubera 
igo eta segituan ikustaldi aunitz 
izan zituena...
Entzuleen saria irabaztea espero 
zenuten?
Bagenuen lagun, familia eta 
jarraitzaileekiko esperantza. 
Baina ez genuen uste hainbes-
terako izanen zenik. Diruak  

motibatzen du, baina ingurukoen 
sustenguak ez du preziorik. 
2.500 euro irabazi dituzue. Zerta-
ra bideratuko duzue diru hori?
Apirilean maketa bat grabatzen 
hastekoak ginen, Covid-19ak 
proiektua bertan behera uztea 
eragin zuen. Orain, gure dis-
koaren grabazioa iritsiko den 
momenturako gordeko dugu.
Nola ikusten duzue zeuen burua 
finalean? 
Gure saltsan, irribarretsu, mu-
sikarekin momentu on bat 

pasarazten ikusten gara. Ira-
bazi edo galdu, esperientzia 
hau ospatzeko besta polita 
eginen dugu. 
Nola ari zarete prestatzen? 
Hasieran bakoitza bere etxetik 
aritu gara eta orain Hernanin 
biltzen gara, entsegu lekuan. 
Kontzertuetan ere sumatu izanen 
duzue pandemiaren eragina... 
Bai, udarako 12 kontzertu ge-
nituen. Orain, ordea, ez dugu 
horien berririk eta ez dugu 
ilusio faltsurik egin nahi.

IONE ZOZAIA IRATZOKI ZUGARRAMURDIKO MUSIKARIA

«Kulturarteko musika 
sortzen dugu zenbait 
estilo uztartuz»

11 GALDERA LABUR
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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

Eusko Jaurlaritza, erdaraz

XANTI BEGIRISTAIN MADOTZ

Tarteka-marteka Eusko Jaurlaritzak ohi-
tuta gauzka entzutera bere gobernua oso 
euskaltzalea eta independentista dela, 
batez ere, Korrika eta Euskaraldiaren 
garaietan, eta nik ez dut zalantzarik egi-
ten, baina birus ñimiño eta ikusezin bat 
iritsi eta Eusko Jaurlaritzaren asmo on 
eta goren guztiak pikutara bidali ditu, 
bestela, jaun-andreak, esadazue nola uler 
litekeen, koronabirusaren erregealdi 
triste eta luze honetan guztian, Euskadi 
Irratian eta ETB1en hainbeste erdara 
-espainiera- entzun izana; nire kexa ez 
da, ez lehena, ez eta handiena ere. 

Bi hedabide horietako prentsaurrekoe-
tan, Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka, Arantxa 
Tapia, Azpiazu jauna, Sanchez jauna, 
Nekane Murga andrea eta abar, makina 
bat aldiz aritu dira espainiera garbi-gar-
bian, batere lotsagorritu gabe eta pultsuak 
inolako dardarik egin gabe. Nekane Mur-
gak oraindik noiznahi gozarazten digu 
bere ahots bereziarekin erdara hutsean; 
euskaraz irakurtzen ere badaki, bai, bai-
na batzuetan ahaztu egiten zaio. 

Badakit egoera zail batean ari direla, 
baina zergatik egoera zail horretan, alde 
batera utzi pertsona baten funtsezkoena 
dena, alegia, bere hizkuntza? Edo EAJ-
koentzat ez ote da oso funtsezkoa euska-
ra? Zergatik ez ote dituzte agiri eta komu-
nikatu guztiak hasiera-hasieratik euska-
raz egiten, Argia aldizkariak, Berria 
egunkariak, Bertsolari elkarteak, Euskal-
tzaindiak eta Mailope aldizkariak bezala, 
bost adibide soil baino ez jartzeagatik? 
Nik badakit erantzuna, eta, gainera, hori 
jakiteko ez da oso argia izan behar; horre-
la jokatzen dute, noski, beraien sailburuen 
eta zuzendarien artean pertsona erdal-
dunak daudelako, eta, nork jarri ote ditu 
postu horietan pertsona horiek? Eran-
tzuna erraz-erraza da: EAJ alderdiak; 
horrek erakusten du zein puntutaraino 
dauden sentsibilizatuta euskararekin. 
Esaten da, ekintzengatik ezagutzen dire-
la pertsonak... 

Dena den, bai, EAJ eta PSEkoak ari omen 
dira kudeatzen izurriaren garai zail eta 

konplikatu hau modu ezegonkor batean; 
ongi, ulertzen dugu, baina non ote dau-
de orain, egiaren benetako momentuan, 
duela oso hilabete gutxi hainbeste aipa-
tu eta goraipatu zituzten itzultzaile auto-
matikoak? Nik gaizki ulertu ez baldin 
banuen, bi marka on omen zeuden gutxie-
nez, bat, Eusko Jaurlaritzaren bitartez 
lortua, eta, bestea, Elhuyarrek asmatua, 
oker ez banago. Bai, hau ere honelaxe da: 
behin baino gehiagotan esan ziguten 
oraindik ez zirela perfektuak eta ezin 
zutela ordezkatu pertsona itzultzaile onen 
lana, baina beren laguntza oso estima-
garria zela. Orduan, oinezko pertsona 
xehe eta arruntok zera galdetzen dugu: 
non ote daude lanabes egoki horiek? 
Ahaztu al zaie existitzen direla? Eta aldi-
bereko itzulpen zerbitzua non gorde ote 
dute? 

Iñigo Urkulluri behin baino gehiagotan 
entzun diogu esaten, tratatu nahi duela 
Espainiako estatuburuarekin berdinetik 
berdinera, eta, orduan, zergatik ez da 
hasten hizkuntzarekin, Gasteiztik hitz 
egiten dionean, berdinetik berdinera, 
bakoitza bere mintzairan, aldibereko 
itzulpena erabiliz, eta bere burua makur-
tu gabe? Ez dezagun ahantz, Urkulluk 
euskal filologia estudiatu omen zuela! 
Bestalde, suposatzen dut EAJk eta PSEk 
ez dutela aitzakiarik jarri nahiko diruan, 
ez da hala?, azpiegitura batzuetan halako 
dirutzak xahutzen dituztenean: Abiadu-
ra Handiko Trena, Bilboko hegoaldeko 
saihesbidea, Donostiako Metroa eta abar. 

Bai, zoritxarrez, oraindik luzaroan jarrai-
tu beharko dugu entzuten Nekane Mur-
garen ahots monotonoa espainierarik 
txukunenean, baina, aldi berean, gogora 
dezagun bera ez dela erantzulerik nagu-
siena. A zer-nolako alamena ematen digun 
egunero Murga andreak!!!

Erizaintza euskarako eskain-
tza handitua NUPen

FERMIN ZABALTZA ALEMAN ADMINISTRAZIOAN 
EUSKARAZ TALDEAREN IZENEAN

NUPek euskaraz eskainiko ditu, 2020-2021 
ikasturtean, Erizaintzako Graduko lehen-
biziko seihilekoko irakasgai guztiak (lehen-
biziko urtekoentzat, antza denez). Gra-
duko gainerako mailetan ere euskarazko 
eskaintza ezartzen joateko asmoa omen 
du errektoretza taldeak. Hala jakinarazi 
dio Nafarroako Unibertsitate Publikoko 
Irakaskuntzako errektoreorde Inmacu-
lada Farran Blanchek Administrazioan 
Euskaraz Taldeari, 2020ko maiatzaren 
26an.

Kostata, baina irudi du fruituak ematen 
hasi dela ikasleek, sindikatuek eta Iruñe-
ko Euskalgintzak egindako borroka.

Espero dezagun iragarpen hau bide 
berri baten hasiera izatea, euskarazko 
eskaintzari dagokionez.

KAIKU Km0

XANTI BEGIRISTAIN MADOTZ

Kaiku Km0 bizimodu bat da. Zure ingu-
runeaz, sustraiez, ohiturez eta kulturaz 
kezkatzen da. Baita bertako ekoizleei 
laguntzea eta arduraz kontsumitzea ere. 
Kontsumitzaileak gure ingurugiroaren 
oparotasunaz kontzientziatzeko asmoz 
jaio den mugimendua da. 

Honaino iristen da Kaikuk bere web-
gunean jarrita daukana. Denarekin oso 
ados nago, gauza batekin izan ezik, eta, 
hain zuzen ere, garrantzitsuena dena, 
izenburuarekin, alegia, 'Kaiku Km0', 
horrexegatik jarri dute hain justu ere 
buruan, garrantzizkoena delako. 

Uste dut, euskaldun jantzi guztiek daki-
tela ez dela gauza bera 'formula bat' eta 
'bat formula', bueno, ba, kontu bera ger-
tatzen da 'zero kilometro'-rekin. Inork 
zalantzaren bat baleuka, begira dezala, 
mesedez, leku hauetan besteak beste, 
konparaziora, Euskaltzaindiaren Hiztegian: 
'zero tolerantzia'; 'zero zabor'; 'zero zen-
bakia'; 'zero kilometro', edota Berria 
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BOTA BERTSOA

BITTOR ELIZAGOIEN ETXEGARAI 
ARRAIOZKO BERTSOLARIA

Doinua: Itsasoari begira

Bi mila eta hogeigarrena
Norek ez du gogoratzen
Negu erdian koronabirus
Hasi zitzaigun zabaltzen
Martxoan berriz guztiak preso
Kalerik ez zen zapaltzen
Herriko besteak bertan behera
Aurten ez dira ospatzen
Eskularruak, muturrekoak
Hasiak gara nazkatzen
Zortzietako hitzordu horrek
Zerbait gintuen goxatzen
Balkoietatik denak hizketan
Edo bertsoak kantatzen
Gutxienian ikasi dugu 
Gure gauzak baloratzen.

Hiru egunez zabaldu dela
Mundu guzian barrena
Hainbertze jende nola hil diren
Horrek ematen dit pena
Baina oraindik inork ez digu
Eman gaitzan azalpena
Eta krisia omen da berriz
Atzetikan datorrena
Krisiak ez du harrapatuko 
Predikatzen ari dena
Jende txiroen miseria da
Aberatsen garaipena
Hasera txarrak beti txarrago
Izaten du ondorena
Beti bezala jende xumeek
Ordainduko dugu dena.

2020ko gaitza

IRITZIA

egunkariko estilo liburuan: 'zero pazien-
tea'; 'zero eremua' eta abar. 

Bueno, ba, ikusitakoak ikusita, iruditzen 
zait ez dagoela tokirik zalantzan jartzeko 
gorago esandakoa, orduan Kaiku enpre-
sak zergatik errepikatzen ote digu behin 
eta berriz, euskarazko hedabide guztietan 
'kilometro zero', 'kilometro zero' eta 
'kilometro zero' nazkatu arte, nardatu 
arte, gogaitu arte, baldin eta, bere pro-
pagandan esaten badu «gure kulturaz 
kezkatzen dela»? Zer, euskara zuzena, 
txukuna eta egokia ez al apika gure kul-
tura Kaikurentzat! Euskarak ez al du 
merezi hainbeste? Zergatik tema hori 
espainiera bultzatzeko? Erdarak gehiago 
saltzen al du, e?, Kaikuko demonio kai-
kuok? 

Nik neronek bederen, aitortzen dizuet, 
Kaikuko jaun-andre (baba loreok?), asper-
-asper eginda naukazuela erdal-esamol-
de hori sartzeko fanatismo ergel horrekin, 
baita euskarazko komunikabiderik eus-
kaltzaleenetan ere. Zuentzat 'kilometro 
zero' delako esamolde gogaikarri eta 
erdaratzaile hori!

HEMEROTEKA

«Pasatu dugun estualdiaren ondotik, kon-
tent gaude, gutieneko gastuak ordaintze-
ko adina izanen dugu (...) Araudia betetze- 
ko etxea egokitzen ari gara. Hiru logela 
bikoitz jangela batean eta egongela batean 
egokitu ditugu eta bertze bi logelak portxea 
egongela-jangela bihurtuz egokitu ditugu. 
Bezeroei segurtasuna eta konfiantza ema-
nen dioten aldaketa ttikiak dira».

MARI JOSE IPARRAGIRRE  
ELIZONDO I D. NOTICIAS. 2020.06.01

«Isilik ez egoteagatik Oriamendi 2020k ez 
dit segitzeko aukerarik eman. Koadroko 
guztiei egin diete eskaintza, niri izan ezik. 
Hori da dudan azalpen bakarra, ez baiti-
date deus ere erantzun. Enpresako pilota-
riok dugun Whatsapp taldean, eskaintza-
rik zergatik ez zidaten egin galdetuz idatzi 
nuen eta gaur arte. Ez dakit noizbait pu-
blikoki edo pribatutik erantzunen didaten».

XANTI UTERGA  
DONEZTEBE I D. NOTICIAS. 2020.06.02
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G. PIKABEA I LESAKA
Ofizioz Berrian kazetari, ikas-
ketaz Gizarte Antropologiako 
ikasle, afizioz bertsolari, eta 
borondatez TTipi-TTapa aldiz-
karian eta bertze hainbat to-
kitan kolaboratzaile. Hori 
gutti ez, eta orain idazle ere 
bai. Horixe dugu Maddi Ane 
Txoperena Iribarren, Hendaian 
sortu eta Lesakan bizi den gaz-
tea (1994). Iaz, Ipar Euskal 
Herriko gazteei zuzendutako 
Gazteluma Sariketa irabazi 
zuen, eta horri esker, berriki 
bere lehenbiziko eleberria ka-
leratu du: Ene baitan bizi da. 
Marie biloba eta Berako Jose-
fina amatxi protagonistatzat 
hartuta, hainbat istorio landu 
ditu: 50eko hamarkadan nes-
kato ibilitako emakumeen 
errealitateak, lehengo eta orain-
go maitasun eta desamodio 
istorioak, laneko sufrimenduak, 
gatazka politiko baten ondo-
rengo testuinguru baten ezinak, 
amatxi-biloba eta alaba-gura-
so harreman korapilatsuak… 
Hori guztia iraganaren eta 
orainaren arteko zubia eginez.
Zurea sormena dela erranen dugu?
Ttikitatik gustatu izan zait 
idaztea, nahiz eta orain arte 
ez dudan deus argitaratu. Ni-
retzako aritu izan naiz eta beti 
koadernotxoren bat izaten dut 
eskura, oharrak edo nire gau-
zak idaztea gustuko dudalako. 
Ipuinak eta fikziozko istorio 
laburrak ere idatzi izan ditut, 
baita lagunekin partekatu ere, 
baina gehiago ez. Bertsolari-
tzari lotuta, haurra nintzela 

bertso eskolan hasi nintzen. 
Gerora, urte batzuez utzi nuen, 
jende aitzinean kantatzeak 
sortzen duen urduritasuna edo 
presioa ez nuelako atsegin. 
Nafarroako taldekako txapel-
keta hasi zenean, lehengusua-
rekin, ahizparekin eta anaiare-
kin taldea osatu eta berriz ani-
matu nintzen eta Lesakako 
bertso eskolan apuntatu nin-
tzen. Bertsotan eroso sentitze-
ko taldearen babesa behar dut.
Eta orain literaturara salto egin 
eta liburua argitaratu duzu...
Gazteluma Sariketara hagitz 
jende gutti aurkeztu zela eta, 
parte hartzeko deia zabaldu 
zuten eta aukera bat izan zi-
tekeela pentsatu nuen. Lehe-

nagotik hasitako proiektu bat 
banuen eta hori txukundu eta 
bidali nuen. Beka eman zida-
ten eta hori izan da proiektua-
rekin segitzeko akuilua. Ho-
rrelako sariketek argitaratzeko 
babesa ematen dute eta bu-
katzeko data jarri ere bai. Hori 
ona izan daiteke, bukatu eta 
ez alde batera uzteko. 
Marie biloba eta Josefina amatxi 
dira liburuko protagonistak. Nola 
aurkeztuko zenizkiguke?
Marie Donibane Lohizuneko 
neska gazte bat da, Parisen 
Politika Zientziak ikasten ari 
dena. Bere amatxi Josefina 
Beran bizi da eta uda berarekin  
baserrian pasatzea erabaki du. 
Liburua uda bateko denbora 

tartean kokatua da, eta bi hari 
nagusi ditu. Batetik, Marie bere 
amatxirekin baserrian dagoen 
denbora, eta bertzetik, Josefi-
naren istorioa, bere gazte ga-
raian bizitakoa kontatzen 
duena. Josefina gaztetan nes-
kato ibili zen Ipar Euskal He-
rrian eta Frantzian eta horri 
buruz dihardu. Mariek ikas-
ketak bukatzeko lan bat egin 
behar du eta amatxi neskato 
ibili zela jakiten duenean, hari 
horri tiraka hasiko da. 
Gure eskualdearekin hurbileko 
harremana duen istorioa da...
Bai, eta hasieran, Bortzirieta-
ko gazteei eskaini diet, hagitz 
bertako problematika dela 
iruditzen zaidalako. Bere ga-
raian, Bortzirietako emakume 
aunitz ibili zen neskato, eta 
tartean, nire amatxi, Ziburun 
eta Donibane Lohizunen. Tti-
kitatik istorioak kontatu izan 
dizkigu eta amatxik kontatukoa 
da liburu honen abiapuntua. 
Jon Abrilek Neskatoak doku-
mentala egin zuen, baina beti 
iruditu izan zait neskatoen 
kontuari ez zaiola garrantzi  
gehiegirik eman edo ez dela 
hagitz ezaguna. Gehiago solas 
egin izan da Ameriketara joa-
ten ziren artzainen edo kon-
trabandoan ibili zirenen ingu-
ruan. Eta niri, betitik, neskatoen 
gaia polita iruditu izan zait.   
Iraganeko eta oraineko kontuak 
bildu dituzu. Dokumentazio lan 
handia eskatu dizu?
Alde batetik, amatxirekin so-
lastatutako guztia hor nuen. 
Bertzetik, Rosa Arburuaren 
1940-1960. Bortzirietako gaz-
tiak liburuan neskatoen ingu-
ruan ageri den atal ttikira ere 
jo nuen. Baina bereziki testi-
gantzak bildu ditut eta garai 
hartako bizimoduaren ingu-
ruko kontuak leitu, istorioa 
kokatzerakoan hanka-sartze-
rik ez egiteko. Hasiera batean, 
istorioa erreala izateko nahia 
obsesio bihurtu zitzaidan, bai-
na hainbertze informazio iza-
teak idazterakoan oztopoak 
jartzen zizkidala ikusita, pun-
tu batetik aitzinera nire bu-
ruari askatasun handiagoa 
ematea erabaki nuen, heldu 

«Neskato ibili ziren 
emakumeei ez zaie 
garrantzi handirik eman»
MADDI ANE TXOPERENA IRIBARREN LESAKA-HENDAIAKO IDAZLEA ETA KAZETARIA

Gaztetan neskato ibili zen Josefina amatxiren eta Marie bilobaren arteko harremana ardatz 
hartuta, bere lehenbiziko eleberria argitaratu du Hendaian sortu eta Lesakan bizi den gazteak

«BORTZIRIETAKO 
GAZTEEI ESKAINIA 
DA PROBLEMATIKA 
BERTAKOA DELAKO»

«AMATXIREN 
ISTORIOAK DIRA 
LIBURUAREN 
ABIAPUNTUA»

Liburuaren azala Garazi Conde Orube lesakarrak egin du. GARAZI CONDE
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zitzaidan bezala idaztea. Hori 
bai, horrek gero zuzenketa lana 
eskatu zidan. 
Liburuak zenbat du errealitatetik 
eta zenbat fikziotik?
Bietatik du. Oinarria eta ins-
pirazio iturria, errealak dira 
baina hortik aitzinera istorioak 
eta pertsonaiak asmatuz jos-
tatzen aritu naiz. Oraineko 
istorioa bera hagitz erreala 
izaten ahal da Bortzirietako 
edozein gazterentzat. Mariek 
uda Beran nola pasatzen duen 
kontatzen da, inguruko herrie-
tako bestak aipatzen dira, osta- 
tu batean lan egiten du... Ha-
lako errealitateak ageri dira.
Uda honetan leitzen duena-
rentzat kuriosoa izan daiteke, 
aurten ez baita bestarik izanen.
Zergatik izenburu hori?
Nahiago dut sorpresa izatea. 
Liburua leitzen duenak nahi-
ko aise entendituko du, bere-
ziki bukaeran argitzen da.  
Emaitzarekin gustura gelditu zara?
Bai. Onartu behar dut liburu 
bat idazteko prozesua ez eza-
gutzeak eta jendeari zer irudi-
tuko zaion pentsatzeak nahi-
ko buelta eragin dizkidala eta 
bereziki zuzenketako fasea 
nahiko gogorra egin zaidala. 
Gauza bat idatzi eta berriz zu-
zendu, azkenean idatzitakoak 
zentzurik ez duela pentsatze-
raino. Beti dut hobetzeko nahia 
baina orokorrean gustura gel-
ditu naiz. Erraten dutenez, 
idazleak liburua idatzi ondotik, 
irakurleak leitzen hasten diren 
momentutik aitzinera bertze 
liburu bat da. Hortaz, bakoitzak 
bere interpretazioa egin deza-
la eta egiatan pentsatzen due-
na erratea nahi nuke.  
Nolakoa da liburua idatzi eta ar-
gitaratu bitarteko prozesua?
Nire kasuan, urte batzuk pasa- 
tu dira proiektuarekin hasi eta 
argitaratu den arte, lehendik 
hasitako lan baten segida izan 
delako. Baina idazketa lan 
gehiena joan den udan egin 
nuen. Beka eman zidatela apro- 
betxatuz, hilabete batzuk esklu- 
siboki liburua idazteari eskai-
ni nahi izan nizkion eta ordu-
ko lana utzi eta liburua idaztea 
lan bezala hartu nuen. Plazer 

handia izan zen horretara de-
dikatu ahal izatea, gustura 
ibili nintzen.
Euskarari dagokionez, zer nabar-
menduko zenuke?
Nahasketa moduko bat egin 
dut. Gaztelumaren baldintze-
tako bat lapurteraz idaztea 
zen, baina liburua Bera eta 
Donibane Lohizuneren artean 
kokatua izaki, Bortzirietako 
eta Lapurdiko hitzen arteko 
nahasketa egin dut. Euskara 
batuan idatzia dago, baina 

bertako hitzekin, batzuetan 
Lapurdikoak eta bertzeetan 
Bortzirietakoak. Ez da hain 
artifiziala izan, bi euskalkiek 
antza handia dutelako. 
Apirilean Sarako Biltzarrean aur-
keztekoa zenuen, baina maiatz 
hondarrera gibelatu behar izan 
zenuten... Luze egin zitzaizun?
Konfinamendua hasi baino 
egun batzuk beranduago, mar-
txo hondarrean, argitaratzekoa 
zen, baina ezin izan zen eta 
argitaletxeak berak ez zekien 

noiz argitaratuko zen. Behar-
bada irailean izanen zela ere 
aipatu zidaten eta ez zitzaidan 
sobera gustatu. Lana bukatua 
nuen eta jendearen eskuetan 
ikusi nahi nuen. 
Bertze libururen bat etorriko da?
Aunitz gustatzen zait idaztea 
eta liburu honekin hagitz gus-
tura ibili naiz. Nik uste noizbait 
bertze zerbait etorriko dela, 
hala nahiko nuke behintzat.
Nola ikusten dituzu gazteak lite-
raturan?
Alde batetik, hezkuntzan eta 
orokorrean, jendea ez da sor-
kuntzara sobera bulkatzen, 
ezta idaztera ere. Hagitz bu-
rugogorra zarelako edo aunitz 
gustatzen zaizulako ez bada, 
zaila da literaturara pausoa 
ematea. Bertzetik, gazteen 
mailako sariketek aukera han-
dia eskaintzen dute, baina 
irabazten ez baduzu deusezean 
geldi daiteke ilusioa. Virginia 
Woolfek liburu bat idazteko 
gela propioa eta 500 libera 
behar zirela erraten zuen. Den-
bora eta espazioa norberaren-
tzat, eta dirua, bizi behar de-
lako. Gaur egun gazteak zein 
egoeratan dauden ikusita, 
ikasketekin eta lan prekarioe-
tan ari direla kontuan hartuz, 
hagitz zaila da zerbait aitzine-
ra ateratzea.
Euskarazko literatura zein egoe-
ratan ikusten duzu?
Nire zaletasun handienetako 
bat leitzea da eta euskaraz au-
nitz leitzen dut. Euskarazko 
literaturan kalitate oneko lan 
aunitz kaleratzen dira eta ira-
kurle bezala, egoera ongi ikus-
ten dut. Baina bertze kontua 
da horren gibelean zein pre-
karietate egoten ahal den. 
Konfinamendu egoeran argi 
azaleratu da sortzaileak zein 
egoeratan dauden eta horrek 
kezkatzen nau. 
Non ikusten duzu zure burua 
etorkizunean?
Kazetaritzan, eta orain Berrian, 
gustura ari naiz. Idatzizko ka-
zetaritza da eta gustukoa dudan 
zerbait egiteko aukera ematen 
dit. Hortaz, oraingoz horretan 
segituko dudala uste dut. Ge-
rora, ikusiko dugu. 

«LIBURUA IDAZTERA 
DEDIKATU AHAL 
IZATEA PLAZERA 
IZAN DA»

«EGUNGO EGOERAN 
ZAILA DA GAZTEEK 
LITERATURARA 
PAUSOA EMATEA»

Maddi Ane Txoperena Iribarren bere lehenbiziko eleberria eskuetan. GARAZI CONDE



10 ttipi-ttapa | 760 zk. | 2020-06-11

G. PIKABEA
Sorterria utzi eta milaka eta 
milaka kilometro egin ondotik 
ailegatu ziren Euskal Herrira. 
Batzuek urteak daramatzate 
gure artean, guttiago bertze 
batzuek. Denak bizimodu hobe 
baten bila etorri ziren, horie-
tako aunitz seme-alabak eta 
gainerako senitartekoak sor-
terrian utzita, haiei laguntza 
bidali ahal izateko lan bila, 
bere garaian euskal herritar 
aunitzek egin zuten bezalaxe.

Bidea, ordea, ez zaie erraza 
egiten ari, eta hori ongi baino 
hobeki dakite Nikaraguatik 
etorri ziren Helen Judith Cor-
dobak, Lenar Joaquin Lauk, 
Juan Manuel Matutek eta Yara 
Sabrina Diazek, Keyline Gu-
tierrezek edota Jimmy Arausek, 
Nigeriatik etorri zen Vennisa 
Imafidonek edota Costa Rica-
tik ailegatu zen Francia Elena 
Sandovalek. Paperik ez izateak 
zailtasunak sortzen dizkie, eta 
paperak lortuta ere ez dira 
arazo guztiak desagertzen. 
Hori are ageriagoan gelditu da 
Covid-19ak sortu duen egoeran. 

Bizitegi-baimena
Espainiar estatuko Atzerritarren 
Lege Organikoaren arabera, 
paperak lortzeko etorkinek 
estatuan hiru urte erroldatuta 
egin behar dituzte, baina hiru 
urte horietan, ezin dute era 
legalean lanik egin. Hortaz, 
nola edo hala bizi behar dute. 

Behin hiru urte pasatuta,  
bizitegi-baimena eskuratzeko 
prozedura has dezakete eta 
horretarako hainbat modu 
dituzte: familia errotzea, lan 
errotzea eta gizarte errotzea. 
Lanera etorri diren etorkinen 

kasuan, baimen hori lortzeko 
hainbat baldintza bete behar 
dituzte. Alde batetik, gutxienez 
aitzineko hiru urtetan segidan 
estatuan erroldatuak izan di-
rela frogatu behar dute, eta 
hori erakusteko bidea udaleko 
errolda-agiria izaten da. Horre- 
kin batera, ez espainiar estatuan 
ezta jatorrizko herrialdean ere, 
aurrekari penalik ez dutela 
frogatzen duen legezko ziurta- 
giria aurkeztu behar dute, 
gaztelaniara itzulia. Gainera, 
guttienez urtebeteko luzapena 
duen lan kontratua aurkeztu 
behar dute eta kontratua egi-
ten duenak kaudimen nahikoa 
duela ziurtatzen duen agiria 
aurkeztu behar du eta gizarte 
segurantzan alta eman beha-
rra dago. 

Hori guztia aurkeztutakoan, 
Gobernuaren Ordezkariorde-
tzak eskaera onartzen badie, 
aldi baterako bizitegi-baime-
na lortzen dute. Baimen hori 
lehenbizi urtebetera, eta gero 
bi aldiz bi urteren buruan be-
rritu behar dela dio legeak. 
Hala, bortz urtez aldi baterako 
bizitegi-baimena izan ondotik, 
epe luzeko baimena eska de-
zakete eta hori bortz urtetik 
behin berritu beharrekoa dute. 

Herritartasuna
Herritartasuna lortzeko, oro-
korrean, paperak lortzen di-
tuztenetik hasita, hamar urte 
eskatzen dituzte, baina jato-
rriaren araberakoa da. Errefu-
xiatu izaera onartzen dietenean, 
bortz urterekin lor dezakete, 
baina horretarako etniagatik, 
erlijioagatik, ideia politikoen-
gatik edota gizarte-taldeen 
aldetik jazarriak izan direlako 
herritik joan direla frogatu 
behar dute. Epea bi urtekoa 
da herrialde iberoamerikarre-
tan, Andorran, Filipinetan, 
Ekuatore Ginean edo Portu-
galen jaioak baldin badira edo 
jatorri sefardia baldin badute. 
Urte batekoa da, berriz, espai-
niar estatuan jaiotakoentzat, 
estatuko norbaitekin urtea 
baino gehiago badarama ez-
konduta edo estatuko norbai-
ten alarguna baldin bada. 

ERREPORTAJEA

Bizimodu hobe baten 
bila etorriak
Sorterria eta senitartekoak utzita, azken urteotan aunitz izan dira eskualdera etorri diren 
etorkinak, gehienak hegoamerikarrak. Horietako zortziren testigantza bildu du ttipi-ttapak eta 
argi utzi dute lanera etorri zirela baina bidea ez zaiela erraza egiten ari

Estatutik kanpokoen immigrazioa
Herria 2018 2010 2005 2001
Arano 0 0 0 0

Arantza 2 2 0 0

Areso 0 0 0 0

Baztan 91 38 33 4

Beintza-Labaien 0 2 0 0

Bera 47 29 23 4

Bertizarana 2 6 0 5

Donamaria 2 0 0 0

Doneztebe 33 14 15 20

Elgorriaga 1 0 0 5

Eratsun 0 0 0 0

Etxalar 10 3 17 0

Ezkurra 0 6 0 0

Goizueta 10 3 2 0

Igantzi 12 1 2 0

Ituren 6 6 0 0

Leitza 19 16 11 8

Lesaka 14 18 18 5

Oiz 4 0 1 0

Saldias 1 1 0 0

Sunbilla 4 7 4 0

Urdazubi 0 0 0 2

Urroz 1 1 0 0

Zubieta 2 0 2 0

Zugarramurdi 0 0 0 3

Erreportaje honetako zortzi protagonistak. 

 ITURRIA: NAFARROAKO ESTATISTIKA ERAKUNDEA
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Nikaraguan «lan finkorik ez» zuelako erabaki zuen 40 urte dituen 
Yara Sabrina Diaz Gonzalezek Elizondora etortzea, «orduan 9 
eta 5 urte zituzten semeak han utzita». Duela lau urte izan zen, 
eta haiek ikusi gabe dago geroztik: «bidaiatzeko behar den 
bizileku-baimena lortzeko hiru urte behar dira». Lortua zuen hori 
ere, eta hainbertze denboran esperoan egon ondotik, martxoa-
ren 24an joatekoa zen sorterrira bisitan: «baina koronabirusaren 
ondorioz, bertan behera utzi behar izan nuen». Elizondon bizitzen 
zein Erratzun lanean «gustura» badago ere, «arras gogorra» 
egiten zaio semeak urruti izatea: «ezin ditut ekarri, ez dudalako 
egonkortasunik». Lan eta lo egiteko toki bila «batetik bertzera» 
ibili izan da, eta azken urtean lana ziurtatua izan badu ere, «urrian, 
koronabirusa tarteko, lanik gabe geldituko naiz».

Yara Sabrina Diaz duela lau urte etorri zen Nikaraguatik Elizondora.

«Sorterrira egitekoa nuen bidaiarik 
eta lanik gabe geldituko naiz»

2019ko otsailetik Arantza dute bizileku Jimmy Ali Araus Blandon 
nikaraguarrak eta bere familiak. «Hasiera gogorra» egin zitzaion, 
baina, gaur egun, «kontent» bizi da, «herritarrek beso zabalik» 
hartzeaz gain, «babes handia eskaini digutelako». Legalki, asilo- 
eskaera egin dute, baina koronabirusak prozesua gibelatu die, 
baita lana kendu ere: «konfinamenduarekin dena gelditu zenean 
lanik gabe gelditu nintzen». Horrek «kezka» sortzen dio, «semeei 
begira hagitz garrantzitsua» baitu lana. Hortaz, «lanerako bai-
mena eta gidabaimena lortzea» dira bere lehentasunak, «herri-
tik kanpo lanerako aukera gehiago izanen bainuke». Hilabete 
hondarrera ailegatzeko «arazoak» izaten dituztela ere erran digu, 
eta «gizarte zerbitzuen eta herritarren laguntzarekin» egin omen 
dute aitzinera. Horren harira, «hagitz eskertuak gaude». 

Jimmy Araus, Mildre emaztearekin eta Ander eta Joshua semeekin.

«Lanik gabe egoteak kezka eta 
beldurra sortzen dizkit»

«Aukera handiko herrialdea» zela pentsatuz, eta Nikaraguan,  
«kontabilitateko ikasketak egin arren, lanerako aukerarik ez 
zegoela» ikusita, «arriskatzea erabaki» zuen 28 urteko Juan 
Manuel Matute Canalesek duela bi urte. Halaxe lurrartu zuen 
Elizondon eta «kontent» dago: «Bidelagun Elkartean parte 
hartzen hasi nintzen eta harrera ederra egin zidaten». Baina dena 
ez da nahiko lukeen bezalakoa. Ez du paperik eta hori oztopoa 
da: «paperak behar bezala ez badituzu, ez zaituzte kontratatzen, 
eta orduka han eta hemen lan eginez bizirauten ari gara». Koro-
nabirusa tarteko, «asteburutan nuen lanik gabe» gelditu da eta 
Baztango Udalaren elikagai bonua ere eskatu behar izan du. 
Egoera «gogorra» dela dio eta etorkizuna ere «ziurtasunik gabea» 
ikusten du. Hala ere, «aitzinera eginen dugula uste dut».

Juan Manuel Matutek hilabete hondarrera ailegatzeko arazoak ditu.

«Orduka han eta hemen lan eginez 
bizirauten ari gara»

Konfinamendu atarian, martxoaren 6an, ailegatu zen Keyline 
Gutierrez Zelaia 28 urteko nikaraguarra Leitzara, «9 urteko 
alaba gogoan, hura eta familia mantendu ahal izateko bizimodu 
hobearen bila». Egoerak, ordea, ez dio lagundu, eta «osasun 
aldetik ongi, baina lan aldetik gaizki» dabilela dio: «etorri nintze-
nean lana berehala harrapatuko nuela uste nuen, baina pande-
miarekin ezin izan dut, eta gogorra da». Lagun batengan eta 
gizarte zerbitzuetan bilatu du babesa: «lana harrapatu arte 
lagunak bere pisuan gelditzen utzi dit eta gizarte zerbitzuetan 
lan kontuekin laguntzen ari dira eta janari bonua eman didate». 
Une zaila tokatu bazaio ere, eta alabaren «falta handia» sumatu 
arren,  «hemen segitu» nahi du, «lan bila». Eta argi du «oraingoz, 
egoera halakoxea izanda, nahiago dudala alaba ez ekarri».

Martxoaren 6an ailegatu zen Keyline Gutierrez Leitzara.

«Gogorra da lanera etorri eta 
horretarako aukerarik ez izatea»
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ERREPORTAJEA

Bizitza gogorra izan du 43 urteko Vennisa Osamede Imafidon 
Okunghae nigeriarrak. Ez ditu atzenduak pateran eginiko bidaia, 
ez Marokon agertu ez zen izebaren esperoan egindako bi urteak, 
edo urteotan gainditutako oztopoak. Baina egun, «kontent» bizi 
da Lesakan semearekin eta ez du sorterriaren faltarik sumatzen: 
«bi anaiorde ditut baina ia ez ditut ezagutzen». Duela bi urte 
herritartasuna lortu zuen, baina horrek ez dizkio bere arazoak 
uxatu: «momentu honetan hilabete hondarrera ailegatzeko ara- 
zoak ditut». Koronabirusa tarteko, «karrikak garbitzen eta osta-
tu batean» egiten zituen lanik gabe gelditu da eta horrek «estu» 
jarri du: «langabezia saria bukatu zitzaidan eta egunean egune-
koarekin bizi gara». Etorkizuna ere ez du argi ikusten. «Pixka bat 
hobea» izatea nahi luke, «bizitzeko gutti» aski duelako.

Vennisa Imafidon nigeriagarrak duela 19 utzi zuen sorterria.

«Lanik eta langabezia saririk gabe 
egunean egunekoarekin bizi gara»

«Triste» eta «nahi eta ezinean». Halaxe dago duela bi urte Eli-
zondora ailegatu zen 29 urteko Lenar Joaquin Lau Martinez. 6 
eta 4 urteko haurren atta izaki, «Nikaraguan egoera zaila zelako 
eta lanean egonkortasuna bilatu nahian» etorri zen, baina «egu-
nero pentsatzen dut sorterrira bueltatzea». Hiru hilabete darama- 
tza lanik gabe, «hiru hilabete semeei deus bidali gabe», eta 
«gogorra» egiten ari zaio. Egoerak hala behartuta, senitartekoei 
laguntza eskatu behar izan die, baina «lotsa» sentitzen du: «beti 
bakarrik atera naiz aitzinera eta ez nintzen bertzeak molestatze-
ra etorri, lanera baizik. Paperik gabe, lanetik noiznahi botatzen 
zaituzte, eta logela bat hartzeko sosik ere ez dudanez, familiakoei 
molestatuz ibili naiz». Orain, «arrebaren laguntzarekin bizirauten» 
ari da, «baina ez dut horrela segitu nahi. Lana egin nahi dut». 

Lenar Joaquin Lauri gogorra egiten ari zaio lanik egin gabe egotea.

«Ez dut bertzeen laguntzarekin bizi 
nahi, nik lana nahi dut»

«Costa Rica eta han dituen senarra eta 19, 13 eta 7 urteko 
seme-alabak utzita» duela urte bat etorri zen Francia Elena 
Sandoval Acostas 38 urteko nikaraguarra Goizuetara, «Goizue-
tan eta Ezkurran ditudan ahizpen arrimuan». Lana harrapatu eta 
«familiari laguntzeko» egin zuen bidaia, eta hala, «otsailean hil 
zen arte adineko bat zaintzen aritu nintzen». Hortik, aitzinera, 
«Covid-19ak oztopoak» baino ez dizkio sortu, «dena itxita eta 
denak etxean zailagoa izan da lana bilatzea». Maiatzaren 25ean, 
ordea, «orduka lan batzuk egiteko deia» jaso zuen eta «oso 
pozik» dago. «Gogorra eta zaila» egiten zaio familiarengandik 
urruti egotea, baina argi du helburua: «familiari laguntzeko 
lanera etorri nintzen, gure laguntzaren beharrean daudelako, eta 
bizitzan ditugun helburuak lortzeko sakrifizioak egin behar dira».    

Pozik dago Francia Elena Sandoval Goizuetan, berriz lanean hasi delako.

«Bizitzan gure helburuak lortzeko 
sakrifizioak egin behar dira»

«Beharrak» bultzatuta utzi zuen 42 urteko Helen Judith Cordobak 
Nikaragua, eta «hobeki bizitzeko eta familiari laguntzeko asmoz» 
Baztanera ailegatu zen, duela zortzi bat urte. Hasieran, «ia urte 
batez» Azpilkuetan bizi izan zen, «izeba bat bizi den baserrian», 
eta egun Elizondo du bizileku. Onartu digu «hasiera arras zaila» 
izan zela, «paperik gabe lana bilatzeko oztopoak» izan zituelako. 
Baina bizileku-baimena lortutakoan «egoera hobetu» omen zen. 
Covid-19aren kontuak, ordea, okerrera eraman du, «ekonomikoki 
gaizki» baitabil: «azaroan zaintzen nuen adinekoa hil egin zen 
eta lan bila ibili ondotik, ostatu batean lana lortu eta zortzi egu- 
netara alarma egoera ezarri zuten». ERTEtik «oraindik ez dut 
deus jaso» eta udalaren janari bonoa eskatu behar izan du. 
Etorkizuna ere «zaila» ikusten du, «are zailagoa etorkinontzat». 

Koronabirusa dela eta, Helen Judith Cordoba lanik gabe gelditu da.

«Etorkizuna are zailagoa izanen da 
etorkinontzat»
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TTIPI-TTAPA
Herritarrei udalarekin eta he-
rriko eragileekin komunika-
tzeko bide izan dezaten, Bera 
Hurbil aplikazioa sortu dute. 
Mugikorrean instalatuz, he-
rriko informazio guztia esku-
ragarri izatea lortu nahi dute.
Herriko albiste interesgarrie-
nak eskuragarri jartzearekin 
batera, udalarekin zein herri-
ko eragileekin komunikazio 
zuzena izateko aukera eskai-
niko du aplikazioak, mezula-
ri sistemaren bidez. Era berean, 
sare sozialetako edukiak apli-
kaziotik bertatik bistaratzeko 
aukera izanen dute eta, gai-

nera, udalak zein herriko era-
gileek antolatutako ekintzen 
berri bilduko da agenda ata-
lean.

Horretaz guztiaz gain, ins-
talazioen erreserbak egiteko, 
intzidentzien berri emateko, 
inkestetan parte hartzeko... 
aukera eskaintzen du aplika-
zioak. Azkenik, herria bisita-
tzera datorren orok herriaren 
inguruko informazio baliaga-
rria aurkituko du aplikazio 
honetan; hala nola, kultura, 
ostatuak, jatetxeak, saltokiak, 
ibilbideak, kontaktuak, ga-
rraioa eta farmaziak eta bertze 
jakingarriak.

Herriko informazioa 
eskuragarri 'Bera 
Hurbil' aplikazioan
Albiste interesgarrienekin batera, udalarekin zein herriko 
eragileekin komunikazio zuzena izateko aukera eskainiko du

BERA

Bera Hurbil aplikazioak herriko informazioa eskura jartzen du.

Ortziraleroko elkarretaratzeak berriro
Ortziralero 20:00etan Mukixu zubian egiten ziren 
elkarretaratzeka berriro egiten hastea (beharrezkoak diren 
segurtasun neurriak hartuz) erabaki zuten «espetxe politika 
kriminala salatzeko, eta euskal preso politikoen etxeratzea 
eskatzeko» maiatzaren 22an egindako elkarretaratzean. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Alarma egoeraren ondotik eta 
arintze garaiaren bigarren 
fasean liburutegiak ireki ahal 
dira. Herri liburutegiak ekai-
naren 1ean ireki zituen berriz 
ateak, Nafarroako gainerako 
liburutegi publikoekin batera. 
14:00etatik 20:00etara irekiko 
du astegunez. Ekainaren 15etik 
irailaren 1era arte, berriz, uda-
ko ordutegira pasatuko da: 
08:30etik 14:30era. Momentuz, 
bakarrik zerbitzu hauek es-
kainiko ditu: dokumentuen 
mailegua eta dokumentuen 
itzulketa. Ez da bertan irakur-
tzerik izanen.

Mailegurako eta 
itzulketarako irekia 
da herri liburutegia

Su egurretarako loteak esleitu 
behar ditu udalak. Egurra 
mendian atera eta etxeraino 
eramanen du kontratatutako 
enpresak. Interesatuek uda-
letxera deitu eta lotea eskatu 
behar dute ekainaren 30a bai-
no lehen, izen-abizenak, te-
lefono zenbakia eta lotea non 
entrebatu behar den adieraziz. 
Loteak 5 Tonakoak izanen dira 
eta 200 euro inguru ordaindu 
beharko dira. Egurra datorren 
udan entregatuko da. Eskaria 
eskaintza baino handiagoa 
bada, lehentasuna izanen dute 
iaz eskatu ez zutenek.

Su-egur loteak 
ekainaren 30a arte 
eska daitezke
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TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Bertso Eskolak 
eta Berako Kultur Batzordeak 
Bortzirietako Euskara Man-
komunitatearekin batera an-
tolatutako Baztan-Bidasoal-
deko XXXIII. Bertsopaper 
lehiaketako sariak jakinarazi 
dituzte. Guztira 57 lan aurkez-
tu dituzte. Aurtengoa lehia-
keta berezia izan da, lanak 
bakar-bakarrik e-mail bidez 
aurkezteko aukera izan baita 
eta sariak eman bai, baina 
sari-banaketako jaialdi bere-
zirik ere ez baita eginen.

Sariei dagokienez, A mailan 
(10 urte arte), lehen saria Be-
rako Laia Erkizia Font-ek es-
kuratu du, Beldur ikusezina 
lanarengatik eta bigarren sa-
ria Berako Elaia Boanek, Lekak 
patatekin lanarengatik.

B mailan (11-14 urte), lehen 
saria Berako Loitzate Goñi 

Elortzak lortu du Zumeta ber-
tso-sortarekin eta bigarren 
saria Arantzako Ekai Mada-
riaga Apaolazak, Donald Trump 
lanarekin. Kategoria honetan 
aipamen berezia jaso du Aran-
tzako Kattin Madariaga Apao-
lazak, Bullinga lanarekin.

C mailan (15-18 urte), Lesa-
kako Lide Fontan Igoak esku-
ratu du lehen saria, Bi gorputz 
bat eginda bertso-sortarekin 
eta bigarren saria Lesakako 
Iratxe Muxika Karrionek, Arra-
noko Erregina lanarekin.

18 urtetik goitiko maila na-
gusian, Lesakako Eneko Fer-
nandez Maritxalarrek lortu du 
lehen saria (200 euro), Inkisi-
dore berriak bertso-sortarekin 
eta bigarren saria (150 euro) 
Lesakako Aitor Arotzena Al-
bizurentzat izan da, Korona-
birusaren aurkako txertoa 
teletiendan lanarekin.

XXXIII. Bertsopaper 
lehiaketako sariak 
jakinarazi dituzte
57 bertso-sorta aurkeztu dituzte denera eta maila nagusian 
Eneko Fernandez Maritxalar lesakarra nagusitu da

Aurten ez da honelako irudirik ikusiko gure karriketan.

TTIPI-TTAPA
Osasun larrialdia dela eta, 
Bortzirietako Euskara Man-
komunitateak erabaki du 
2020ko udan urteroko udale-
ku irekiak ez antolatzea. Era-
baki hori hartu baino lehen 
aukera bat baino gehiago az-
tertu du mankomunitateak. 
Izan ere, osasun larrialdi egoe-
ra honetan hasieratik zail iku-
si zuen udalekuak ohiko for-
matuan eskaini ahal izatea, 
eta horren ordez bertzelako 
eskaintza mugatuago bat es-
kaintzeko aukera aztertzen 
aritu da, inguruko eragileekin 
batera.

Halere, eskaintza mugatua-
go horren antolaketarekin 
aitzinera jarraitzeko ere, ongi 
finkatuak eta arautuak egon 
beharko lukete jarduera ho-
rietan bete beharreko osasun 
baldintzek eta segurtasun 
neurriek, eta gaur-gaurkoz ez 
dago horrelakorik.

Beraz, ikusita ez dagoela 
bermerik udalekuak modu 
egokian eta seguruan eskaini 
ahal izateko, aurtengoz ez 
antolatzea erabaki du.

Arrakasta handia izaten dute 
udalekuek Bortzirietan: iazko 
edizioan 211 neska-mutikok 
parte hartu zuten.

Udaleku irekirik ez du eskainiko aurten 
Bortzirietako Euskara Mankomunitateak

BORTZIRIAK
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AITOR AROTZENA
Udalak, aho batez eta bizi du-
gun egoerak hartara behartu-
ta, aurtengo sanferminak 
bertan beheiti uztea erabaki 
du.

Alkate eta zinegotziek sina-
tutako oharrak dioenez, «ba-
dakigu zeinen garrantzitsuak 
diren herriko bestak herritar 
guziontzat. Hori dela eta ez 
dugu erabakia sobera goiz 
hartu nahi izan, ezta bakarrik 
ere. Bide horretan, azken as-
teetan, hainbat herritar eta 
besta eragilerekin solastatu 
gara, elkarri aditu eta elkarre-
kin hausnarketa egin dugu. 
Hala nola, honako hauekin: 
besta batzordea, ostatuak, 
komertzioak, txosna batzordea, 
kultur eragileak, etab…».

«Ez dago bertzerik»
Alkate eta zinegotzien errane-
tan, «erabakia gogorra izan 
da, baina aldi berean erraza. 
Ez dago bertzerik. Egoera des-
berdin eta zail bati egokitzea 
dagokigu aurten, ohitura di-
tugun gauza aunitz alde ba-
tera utzita eta berriak zaizkigun 
jarrerak gureak eginez. Segur-
tasuna ez den bertze guzia, 
sanferminak barne, bertze 
maila baten kokatu behar izan 
da».

Lan horretan ari da Herriko 
Etxea, «arduraz, indarrez eta 
irudimenez. Etorriko dira urte 
eta gauza berriak, itxitako ate 
bakoitzak leiho bat irekitzen 
duelakoz. Eutsi goiari eta unea, 
edozein dela, osotasunean 
bizi!».

Aurten ez dela 
sanferminik izanen 
jakinarazi du Udalak
Hainbat herritar eta besta eragilerekin solastatu eta 
hausnarketa egin ondotik hartu du erabakia aho batez

LESAKA

San Joan bezperako bestarik ere ez
2009an hasita Euskara Batzordeak jaialdi ederra antolatu du 
urtero San Joan bezperan. Aurten ez da horrelakorik izanen 
baina euskararen sua piztuta mantenduko dute, heldu den 
urtean berriz ere denon artean su handi bat pizteko plazan. 
Bien bitartean, aurkezpentxo bat prestatzen ari dira.

ARTXIBOKOA

TTIPI-TTAPA
TTipi-TTapa aldizkaria hartzen 
duten harpidedunen datuak 
eguneratzen hasiko da agudo 
TTipi-TTapa. Hori izanen da 
ondoko egunetan eta asteetan 
TTipi-TTapatik eginen duten 
deiaren helburua. 

Bide batez, TTipi-TTapari la-
guntzeko aukeraren berri ja-
soko dute. TTipi-TTapa interes 
sozialeko proiektu izendatua 
da eta Mecna zigilua du. Hala, 
diruz laguntzen dutenek Kul-
tur Mezenasgoaren Foru Le-
gean aurreikusita dauden 
zerga-pizgarriez profitatzeko 

aukera dute. Hau da, TTipi-TTa-
pari urtean 50 euroko ekarpe-
na eginda, errenta aitorpenean 
%80a desgrabatzen da, hau 
da, 40 euro itzultzen dira. 

Horrekin bat egiten dutenek 
hamabortzero etxean jasoko 
dute TTipi-TTapa, baita Ttipi-
-Txartela ere eta honi esker 
eskualdeko komertzioetan 
deskontuak izanen dituzte. 
Hamabortzero egiten diren 
zozketetan eta tarteka egiten 
diren zozketa berezietan ere 
parte hartzeko aukera izanen 
dute, TTipi-TTapari lagundu 
bidenabar.

Harpidedunen datuak eguneratuko ditu 
TTipi-TTapak ondoko egunetan

Herriaren erdiko gunean oi-
nezkoen espazioa zabaltzea 
erabaki du udalak. Egokitze 
lanak ekainaren 4an hasi ziren 
eta egin ahala karrikak trafi-
kora ixten eta espaloiak za-
baltzen joanen dira. Honela, 
Beheko Plaza eta Zarandia 
karrikako gune batzuk bai 
trafikoari bai aparkaleku gisa 
itxiko dira eta bertako bizila-
gunen aparkaleku pribatue-
tara iristea bakarrik izanen da 
posible. Karga-deskargarako 
guneak ere zehaztuko dituzte. 
Plaza Zaharra eta Arretxea 
karriketan trafikoa norabide 
bakarrekoa dela kontuan har-
tuz, espaloia zabalduko da eta 
ibilgailuen abiadura mugatu.

Oinezkoen espazioa 
zabaltzeko egokitze 
lanak egiten ari dira 

Herrian kontsumoa bultza-
tzeko asmoarekin bonuak 
banatuko ditu udalak herrita-
rren artean. 20 euro ordain-
duta, 5 euroko bortz bonu 
jasoko ditu herritarrak. Hone-
la, Herriko Etxeak 12.600 eu-
roko gastua aurreikusi du 
proiektu honetarako eta 60.000 
euroko kontsumoa sustatuko 
du. 12.000 euro bonuetan he-
rritarrei banatzeko erabiliko 
dira eta bertze 600 euroak 
sariren bat zozketatzeko. Ko-
mertzioek ekainaren 15a ar-
teko epea izanen dute kanpai-
nara atxikitzeko eta herritarrek 
ekainaren 22tik uztailaren 31ra 
izanen dute udaletxean bonuak 
erosi eta gastatzeko epea.

Herriko dendak 
laguntzeko bonuak 
banatuko dituzte
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LESAKA

AITOR AROTZENA
Goiener eta Nafarkoop koo-
peratibetako bazkide egin da 
Lesakako Herriko Etxea, udal 
batzarrean aho batez hartuta-
ko erabakiaren ondorioz. Goie-
ner Euskal Herriko energia 
beharrak modu iraunkorrean 
eta jasangarrian estaltzeko 
sortutako kooperatiba da eta 
Nafarkoopek funtzio hori be-
tetzen du produkzioaren ikus-
pegitik. Hala jakinarazi digu 
Mattin Etxabide zinegotziak.

Argindarrak lau fase ditu 
legez: produkzioa, garraioa 
goi tentsioan, banaketa behe 
tentsioan eta komertzializa-
zioa. Hauetatik bi daude libe-
ralizatuta, produkzio edo 
sorkuntza eta merkaturatzea. 
Kasu honetan, produkzioa 
Nafarkoopen aholkularitza-
rekin autokontsumo instala-
kuntzak martxan jarrita eta 
komertzializazioa Goienerrek. 
«Guk bietan sartzeko apustua 
egin genuen –dio Etxabidek– 
garraioa eta banaketa, legez  
bertze enpresek egiten dute».

Kontsumitzen duen energia 
berriztagarria dela bermatu 
nahi du Udalak, «bat egiten 
dugu horretan Goienerren 
proiektuarekin: energia loka-
la izatea, Euskal Herrian ko-
katua eta kooperatiba siste-
maren bidez».

Dagoeneko, maiatzeko fak-
tura Goienerri ordainduko dio 
Udalak, orain arte Iberdrolari 
ordaintzen zitzaiona eta alda-
keta egitea prozesu erraza izan 
dela aipatu digu Etxabidek, 

«telefono konpainiaz aldatzea 
baino sinpleagoa. Goienerri 
datuak eman eta beraiek tra-
mitatzen dute aldaketa, inon-
go arazorik gabe. Bai erakun-
de bezala, bai partikular be-
zala egiteko ez dauka konpli-
kaziorik».

Energia berriztagarrien al-
deko apustuan, aitzinera be-
gira bertze proiektuak ere 
baditu Udalak. «Erreferentzia-
lak izan nahi dugu eta herri-
tarren artean aldaketa hori 
bultzatu. Jendeak ikusten badu 
hemendik urte batera edo bira 
Herriko Etxea era horretan 
funtzionatzen ari dela, energia 
%100 berriztagarria erabiltzen 
duela, ez duela arazorik izan 
eta gainera merkeago ateratzen 
dela, konfiantza emanen dio».

Eguzki-panelak eta LED
Bide horretatik, «lehen pausuak 
ematen ari gara, igerilekuan 
eguzki-panelak jartzeko  ber-
tako eta kultur etxerako ener-
gia emateko, eta ahal balitz 
zahar etxerako. Inbertsioa 
eginen dugu Nafarkoopen 
aholkularitzarekin eta hori ere 
bideragarria dela erakutsi nahi 
dugu. Gero datuak publikatu-
ko ditugu, herritarrek ikus 
dezaten aldatzen ahal dela, ez 
duela arriskurik eta positiboa 
dela ekonomikoki eta inguru-
menaren ikuspegitik».

Lehengo legediarengatik ez 
zen inondik inora bideragarria 
norbanakoek eguzki-panelak 
jartzea, baina egoera aldatu 
da eta zalantzak argitzeko, 
horren inguruko aholkularitza 

eskaini nahi du Udalak, Goie-
nerren laguntzarekin. «Bada-
kigu Lesaka ez dela munduko 
herririk eguzkitsuena, baina 
ikusiko dugu horrelako inber-
tsio bat egitea bideragarria 
den edo ez, jakin zein laguntza 
diren…». Lehenbiziko espe-
rientzia, eguzki-panelen bidez 
hornitutako 5-7 farola Mar-
txanpaita inguruan jartzea 
izanen da: «Farola hauek ja-
sangarriagoak dira, argi suabe 
bat izaten dute etengabe eta 
norbait hurbiltzen denean 
indartu egiten da. Alde batetik 
efizientzia hobetzen da eta, 
bertzetik, kutsadura luminikoa 
murriztu egiten da, beti ere 
segurtasuna eta arratsean la-
sai ibiltzea bermatuz. Gaur 
egungo sistema ez da batere 
efizientea, argitasunaren zati 
handi bat zerura joaten da, 
galtzen da eta neguan hain-
bertze orduz argia piztua ego-
ten da, ordu horietan inor ez 
dabilenean ere. Gaur egungo 
teknologiarekin argi hori doi-
tzen ahal da». Argiteria LED 
sistemara aldatzeko asmoa 
ere badu Lesakako Udalak.

Hain zuzen, Herriko Etxeak 
urrats hori eman ondotik, he-
rritarrak ere pixkanaka ani-
matzea nahi lukete. Alde ho-
rretatik, eraikuntza-tasak 
onartu zituztenean, energia 
berriztagarriekin egindako 
obrak edo berokuntza-sistema 
eguzkiarekin edo egurrarekin 
dituzten proiektuek tasa mu-
rriztua izatea erabaki zuen 
Udalak.

Biomasa elkarlanean
Biomasari dagokionez, Etxa-
bidek dioenez, «bertako egu-
rrarekin elikatu nahi dugu eta 
Berako udalarekin elkarlana 
sustatu nahi dugu, horretan 
hasi gara. 2011ko Bilduren 
agintalditik datorren proiektua 
da, martxan paratu zen, baina 
guztiz garatu gabe». Gaur egun, 
Lesaka eta Berako udalek kon-
tratatutako enpresek egiten 
dute prozesu guztia eta hel-
burua «autogestionatua izatea 
eta ahalik eta gehien zabaltzea» 
litzateke.

«Herritarren artean ere aldaketa hori sustatu nahi dugu», dio Etxabidek.

«Energia berriztagarrien 
aldeko apustua bulkatu 
nahi dugu»
MATTIN ETXABIDE LESAKAKO UDAL ZINEGOTZIA

Goiener eta Nafarkoop kooperatibetako bazkide egin da Lesakako Udala, eta argindarra 
eguzki-panelen bidez edo argiteria LED sistemara egokitzeko zenbait proiektu ditu esku artean
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IRUNE ELIZAGOIEN
Covid-19aren ondorioz sor-
tutako osasun larrialdi egoera 
dela eta, aurtengo Haurraren 
Eguneko egitaraua aldatzeko 
beharra izan da. Ate irekien 
jardunaldia bertan behera 
gelditu da eta frontoian ospa-
tzen zen ipuin topaketa ez 
egitea erabaki da, jende pila-
ketak ekiditeko. Haur eta gu-
rasoen bazkaria ere bertan 
behera gelditu da. Hala ere, 
egun handi honi keinu bat 

eginez, aurtengo Haurraren 
Eguna berezia izanen dela 
ziurtatu dute Landagain es-
kolako irakasleek. Ikasleek 
etxeetan beraien ipuin, ma-
rrazki eta bertzelako testu 
motak sortu dituzte beti be-
zala, ahalegin eta ilusio han-
diarekin. Horren ordainetan 
udarako irakurgaiak izanen 
diren liburuak oparituko zaiz-
kie. Ekainaren 14an, igandean, 
goiz partean,  irakasleak etxez 
etxe joanen dira. 

Haurraren Eguna 
modu berezian 
ospatuko da aurten
Landagain eskolako ikasleak ez ditu Haurraren Egunik gabe 
utziko Covid-19ak

ETXALAR

IRUNE ELIZAGOIEN
Aitzineko zenbakian Herriko 
Ostatua, Etxalarko Benta eta 
Lizaietako ostatuak ateak ire-
ki zituztela jakinarazi zen, eta 
dagoeneko La Basque jatetxea 
ere bere zerbitzua eskaintzen 
hasi da. Trikitixa ikasleak ere 
berriro klaseetara itzuli dira, 
eta segurtasun neurri guztie-
kin ortzirale arratsaldetan 
elkartzen hasi dira. Bertzetik, 

larunbat goizetako plazako 
merkatua bueltan da. Parrokiak 
ere oharra kaleratu du, igan-
detan 12:00etan mezak izanen 
dira. Ekitatiba janari dendak 
ere ordutegia zabaldu du: as-
telehenetik  larunbatera 
07:00etatik 13:00etara; igan-
detan  07:00etatik 12:00etara. 
Astearte, ortzegun eta ortzi-
raletan arratsaldez ere irekiko 
du, 17:00etatik 20:00etara.

Poliki-poliki normaltasunera bueltan 
jatetxe, ostatu, denda eta elizan

Joseba Olagarai 'Gure kasa' saioan
Orain arte ETB1n ematen den Gure Kasa programan kamera 
gibeleko lanetan aritu da Joseba Olagarai. Maiatzaren 21az 
geroztik, kameraren aitzinera pasatu da. Covid-19aren 
eraginez bertan behera gelditu diren kontu eta pasadizo 
hunkigarriak bildu eta eskainiko ditu ortzegunero 22:30ean. 

IRUNE ELIZAGOIEN

TTIPI-TTAPA
aldizkaria hartzen duten har-
pidedunen datuak eguneratzen 
hasiko da agudo TTipi-TTapa. 
Hori izanen da ondoko egu-
netan eta asteetan TTipi-TTa-
patik eginen duten deiaren 
helburua. 

Bide batez, TTipi-TTapari la-
guntzeko aukeraren berri ja-
soko dute. TTipi-TTapa interes 
sozialeko proiektu izendatua 
da eta Mecna zigilua du. Hala, 
diruz laguntzen dutenek Kul-
tur Mezenasgoaren Foru Le-
gean aurreikusita dauden 
zerga-pizgarriez profitatzeko 

aukera dute. Hau da, TTipi-TTa-
pari urtean 50 euroko ekarpe-
na eginda, errenta aitorpenean 
%80a desgrabatzen da, hau 
da, 40 euro itzultzen dira. 

Horrekin bat egiten dutenek 
hamabortzero etxean jasoko 
dute TTipi-TTapa, baita Ttipi 
-Txartela ere eta honi esker 
eskualdeko komertzioetan 
deskontuak izanen dituzte. 
Hamabortzero egiten diren 
zozketetan eta tarteka egiten 
diren zozketa berezietan ere 
parte hartzeko aukera izanen 
dute, TTipi-TTapari lagundu 
bidenabar.

Harpidedunen datuak eguneratuko ditu 
TTipi-TTapak ondoko egunetan

Orain arte bazkideei oharrak 
gutun bidez bidaltzen zitzaiz-
kien etxera. Hemendik aitzi-
nera nahi duenari ohar hauek 
email bidez jasotzeko aukera 
eskaini nahi dio Altxatak. Ho-
rretarako altxata@gmail.com 
helbidera izen-abizenak idatziz 
e-maila bidaltzearekin aski da.

Bazkideen datuak 
eguneratzen ari da 
Altxata elkartea

San Juan bezperako ospaki-
zunerako deialdirik ez du egi-
nen Altxatak eta 9 neska-mu-
tikok ez dute lehen jaunartze-
rik eginen aurten. Kultur etxe 
azpiko harrizko eserlekurako 
kuxina trikota-lanekin berre-
giteko deialdia egin da ekai-
naren 12an, 18:00etan.

San Juan surik eta 
jaunartzerik ez, 
trikotatze eguna bai
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ARANTZA

NEREA ALZURI
Koronabirusaren eraginez, 
ezohiko hiru hilabete izan dira 
guztiontzat. Osasunaren alde-
tik, albiste onak ditugu, zorio-
nez herrian ez baita zabaldu 
gaitza. Halere, herritar aunitzen 
eguneroko jardunean eragina 
izan du. Tartean ostalariak 
daude. Pixkanaka, osasun neu-
rriak betez, betiko moduan 
ezin bada ere, ostatu eta jate-
txeko ateak zabaldu dituzte. 
Gainera, udaletik terrazak za-
baltzeko baimena eman diete 
lanerako aukera gehiago izan 
dezaten. 

Goiko Karrikako trafikoa
Azken urteotan uda garaian 
egin den bezala, aurten ere 
Goiko Karrikako trafikoa arin-
tzeko asmoz, ibilgailuak des-
bideratzea erabaki du Udalak. 
Asteburuetan izanen da inda-
rrean neurria. Hala, Aientsa, 
Azkilarrea, Larreta edo Osiña 
karrikatik heldu diren ibilgai-
luek Goienburun barna joan 
beharko dute. Herrira sartzen 
diren ibilgailuen kasuan, berriz, 
ahal den neurrian, Goiko Ka-
rrikatik pasatu beharrean pla-
zatik joateko eskatu dute uda-
letik. 

Ostatuetako 
terrazak zabaltzea 
baimendu du Udalak
Bertzetik, Goiko Karrikako trafikoa arintzeko, joan den udatan 
egin bezala, asteburuetan trafikoa desbideratuko dute

Herri kaskoan auzolanean
Udalaren deialdiari erantzunez, joan den maiatzaren 30ean 
eta ekainaren 6an, zenbait herritar auzolanean aritu ziren 
herri kaskoan. Lehenbiziko aldian, plaza inguruan margotze 
lanetan aritu ziren eta bigarren aldian, Emakumearen 
Memoriaren Baratzera ere hurbiltzekoak ziren.

IÑAKI ALUSTIZA

N. ALZURI
Heldu den ikasturtean, sei 
haur hasiko dira hiru urtekoen 
gelan: Aimar Baleztena Goñi, 
Lorea Apezetxea Goñi, Argia 
De Rueda Alberdi, Nahia Elizal-
de Bertiz, Ibai Mendizabal Maiz 
eta Mikel Barrenetxe Alzuri. 
Bertzetik, institutura zazpi 

joanen dira: Bihotz Alustiza 
Iparragirre, Eneritz Burlada 
Lukanbio, Ekai Madariaga 
Apaolaza, Egoitz Goñi Oskoz, 
Eneko Zulaika Iturria, Xuban 
Taberna Mutuberria eta Oihan 
Iturria Otxandorena. Eta Pelle 
Ttikin aurrematrikula egiteko 
azken eguna ekainaren 12a da. 

Hiru urtekoen gelan sei ikaslek hasiko 
dute irailean ikasturtea 

Covid-19ak sortu duen ezohi-
ko egoera honen ondorioz, 
AEK euskaltegiak azken ur-
teotan Aterpen egin ohi zituen 
barnetegiak bertan behera 
utzi ditu. Eta hala, aurten, 
udako hilabeteetan herrian 
da barnetegirik izanen. Bide 
beretik jo du Bortzirietako 
Euskara Mankomunitateak. 
Urtero antolaturiko udaleku 
irekirik ez da izanen uztailean. 
Azken urteetan, herriko haur 
eta gaztetxo aunitzek parte 
hartu izan dute udalekuetan. 
Joan den urtean, erraterako, 
40 haur ibili ziren.

Udaleku irekirik eta 
barnetegirik ez uda 
honetan

Aurten XXXIII. aldiz Baztan- 
Bidasoaldeko bertsopaper 
lehiaketa egin dute adinaren 
arabera hainbat kategoriatan 
banatuta. Eta bi sari herrira 
etorri dira, Ekai eta Kattin Ma-
dariaga Apaolaza anai-arreben 
eskutik, hain zuzen. 11 eta 14 
urtekoen kategorian bigarren 
saria lortu du Ekaik Donald 
Trump izenburupean egin 
dituen bertsoekin eta katego-
ria berean aipamen berezia 
jaso du Kattinek Bullinga ize-
neko lanarekin. Zorionak bi-
kote eta segi horrela bertsoaz 
gozatzen eta gozarazten! 

Ekai eta Kattin 
Madariaga anai-
arrebak sarituak
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IGANTZI

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Herritar orok ederki gogoratzen 
dugun gisan, 2015eko aben-
duaren 19an izugarrizko sutea 
izan genuen herrian, Frain 
aldean.

Hori horrela izanik, eta izan-
dako kalteak ikusita, 2016ko 
abenduaren 7an, Igantziko 
Udalak hartutako akordioan, 
Iberdrola Distribución Elec-
trica enpresa demandatu eta 
epaiketara eraman zuen su-
tearen erantzulea zelakoan. 

Epaiketa 2018ko ilbeltzean 
(urtarrilean) izan zen eta sen-
tentzia, 2018ko otsailaren 6an 
atera zen, Udalari arrazoia 
emanez. 

Bigarrenean ere alde
Ondotik, Iberdrola enpresak 
aurkezpen errekurtsoa tarte-
katu zuen eta Igantziko Uda-
la, apelazio-errekurtsoaren 

aurka joan ondoren, 2020ko 
martxoaren 3ko sententzian, 
ezetsi egin zen Iberdrolak tar-
tekatutako apelazio-errekur-
tsoa, beraz bigarren sententzia 
ere Igantziko Udalaren aldekoa 
izan da. 

Hori horrela izanik, Iberdro-
la Distribución Eléctrica en-
presak 114.513,86 euro ordain-
du beharko dizkio Igantziko 
Udalari: 103.497,73 euro kal-
te-ordainengatik  eta 11.016,13€ 
epaiketen kostuengatik.

114.513 euro jasoko 
ditu Udalak 2015eko 
suteagatik
Iberdrolak ordaindu beharko dio Udalari kalte-ordainengatik 
eta epaiketen kostuengatik

2015eko abenduaren 19ko sutea.

Covid-19ak eragindako pan-
demiarengatik aspaldi jasaten 
ari garen egoeraren harira, 
Igantziko Udalak aditzera eman 
duenez, 1956.urteko ilbeltza 
(urtarrila) baino lehen jaiota-
ko guztiei,  hiruna  maskara 
emanen zaizkio doan. Farma-
zian biltzen ahal izanen dira.

65 urtetik 
goitikoendako 
hiruna maskara

Covid-19a dela eta, auzolanak 
bertan beheiti geldituak ziren; 
maiatzaren 29tik aitzinera iza-
nen da berriz ere hauek egite-
ko aukera. Beti bezala, egin 
aitzinetik udaletxean erran 
beharko da. Egun hauetan gel-
dirik egon den traste haundien 
bilketa ere martxan jarria da.

Auzolanak egin 
daitezke maiatzaren 
29tik aitzinera

San Juan egunean eta ondoko igande eguerditan meza izanen dute.

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Aurtengoan, San Juan Eguna-
ri dagozkion ekitaldiak ere 
berezi samarrak izanen dira. 
Bezperako afari autogestio-
natua eta frontoiko su salto 
eta antzerkiak eginen diren 
ala ez zehazteke dago oraindik.
    San Juan Egunean, berriz, 
urtero bezala meza izanen da 
San Juan Xarren 12:00etan. 

Maskararekin joatea eta elka-
rrekiko distantzia mantentzea 
derrigorrezkoa izanen da.
    Ondoko igandeetan ere meza 
San Juan Xarren izanen da 
ordu berean (12:00etan).

Herriko gazteek urtero jar-
tzen duten ostatua aurtengoan 
ez da izanen eta dantzariek 
ere ez dute dantza saiorik es-
kainiko. 

San Juan bezpera eta eguna bereziak 
izanen dira aurten

Erramunea edo Barbenea obretan
Erramunea etxea (gaur egun Barbenea bezala ezagutzen 
duguna) obretan da. Aspaldi honetan partikularren eskuetan 
bada ere, ezaguna dugu etxea herrian, Jose Maria 
Usandizagak, euskal konpositoreak  'La llama' izeneko opera  
bertan sortu baitzuen.

UTZITAKO ARGAZKIA
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GIZARTEA

TTIPI-TTAPA
Koronabirusak Nafarroako 
zahar etxeetan izan duen era-
gina zenbaterainokoa izan den 
azaldu zuen ekainaren 1ean 
Nafarroako Gobernuko Esku-
bide Sozialetarako kontseila-

ria den Carmen Maeztuk. 
Errealitate Sozialaren Beha-
tokiak egindako txostenaren 
arabera, guztira 435 adineko 
hil dira zahar etxe guztien ar-
tean, horietatik 19 Elizondoko 
Francisco Joaquin Iriarte zahar 

etxean (proba egin eta 16 baiez-
tatuak eta 3 baieztatu gabe).

Nafarroan 71 zahar etxe dau-
de eta horietatik 38tan ez dute 
Covid-19aren arrastorik su-
matu. Gure eskualdeko datuei 
erreparatuta, bakarrik Elizon-
doko Fco. Joaquín Iriarte zahar 
etxean baieztatu dituzte Co-
vid-19 kasuak: dauden 148 
adinekoetatik 78k positibo 
eman zuten eta 19 hil egin 
dira. Eta langileen artean, dau-
den 85 langileetatik 16k eman 
zuten positibo.

Elizondoko Benito Menni, 
Berako San Jose eta Lesakako 
Andra Mari Zahar Etxeetan ez 
da kasurik antzeman.

Elizondoko zahar 
etxean 19 lagun hil 
dira Covid-19agatik
Elizondoko Benito Menni, Berako san Jose eta Lesakako Andra 
Mari egoitzetan, aldiz, ez da egoiliar bakar bat ere eritu

Herrietako bestak 
bertan beheiti 
uztea gomendatu 
du Gobernuak

TTIPI-TTAPA
Covid-19aren ondorioz, aurten 
herrietako bestak edo antzeko 
ospakizun eta jaialdiak bertan 
beheiti uztea gomendatu dute 
Nafarroako Gobernuak eta 
Nafarroako Udal eta Kontze-
juen Federazioak, osasun pu-
blikoko arrazoiengatik.

Nafarroako Osasun Publi-
koaren eta Lan Osasunaren 
Institutuak azpimarratu due-
nez, «Birusaren zirkulazioa 
berraktibatu daiteke urruntze 
fisikoko neurriak gehiegi la-
saitzen badira». «Horrelako 
ospakizunetan birusaren trans-
misioa saihesteko beharrez-
koak diren segurtasun neurriak 
mantentzea zaila da eta, on-
dorioz, birusaren zirkulazioa 
berpizten ahal da», gaineratu 
du.

Udal igerilekuen irekiera, 
ahal den neurrian, ekain hon-
darrera gibelatzeko aholkua 
ere eman zuten bilera berean.

Beran bilera ekainaren 15ean
Gure inguruko hainbat herri-
tan hartua dute dagoeneko  
bestak bertan beheiti uzteko 
erabakia. Beran, ekainaren 
15ean, astelehenean, 18:00etan 
egin dute bilera deialdia, He-
rriko Etxeko pleno-aretoan. 
Bertan erabakiko dute eraba-
ki beharrekoa.
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MAIDER PETRIRENA
Covid-19a dela eta, bertzelako 
egoera batean sartu ginen 
martxoaren 13tik aitzinera.  
Egoera hartan ginela, Niebes 
Biurrarena Maia herritarrak 
proposamen eder eta polit bat 
egin zuen: Whatsapp talde 
erraldoi bat sortu eta herriko 
balkoi eta leihoak egunero-
-egunero gaueko bederatzie-
tan argiekin eta musikarekin 
alaitzea polita izan zitekeela 
bota zuen. Hala, Kortaturen 
Sarri Sarri kantarekin mar-
txoaren 22an eman zioten 
herritarrek ekimenari hasiera 
eta guztira 162 kanta jarriz 
maiatzaren 31n eman zitzaion 
bukaera, Gaixoa ni kantarekin.

Tarte horretan, momentu 
hunkigarriak tokatu dira, bai-
ta alaiak eta politak ere. Aitor 
Ibarra Jalisko herritarraren 
eskutik hainbat abeslariren 
animoak eta indarrak jaso di-
tugu sunbildar guztiok, baita 
Jaliskok berak ere. Herritarron 
izenean, eskerrak aunitz David 
Garcia (Puro Relajo), Mikel 
Urdangarin, Eñaut Elorrieta  
(Ken7), Jose Antonio Larraña-
ga (Urko), Gontzal Mendibil, 

Iñigo Etxezarreta (ETS), 
Chuchin Ibañez, Joxemi Redin 
(Ska-P), Aitor Mendiluze, Beñat 
Mitxelena, Frantxisko Santxo-
tena eta Angel Mariezkurre-
nari.

Gisa berean, eskerrak eman 
nahi dizkiegu Aitor, Niebes, 
Ixabel eta parte-hartzaile guz-
tiei. Ekimen berezia izan da 
eta ea orain, aukera dagoenean, 
bazkari eder batekin ospatze-
rik dugun. Hor162 kantak 
jartzea izanen dugu helburu. 

Ostatuak
Egoerak hala behartuta, ber-
tzeak bertze, Bustitz ostatua, 
Fonda ostatua, Ariztigain kan-
pina, Ulibeltzak Elkartea, fron-
toia, parkea eta udaletxea itxi 
egin behar izan zituzten. Pix-
kanaka-pixkanaka, ordea, 
badirudi egoera hobetzen ari 
dela. Horren seinale, Ariztigain 
kanpinak joan den maiatzaren 
29an ireki zituen ateak eta 
Bustitz ostatuak heldu den 
asteartean, ekainaren 16an, 
irekitzeko asmoa duela jaki-
narazi du. Gainontzekoen 
kasuan, faseak pasatu ahala 
ireki ahal izanen dituzte. 

Bertzalde, denbora onarekin 
batera, eta konfinamendutik 
ateratzeko faseak aldatzen ari 
diren heinean, mugimendu 
gehiago nabaritu da herrian. 
Errekak ere nahiko beteta 

ikusten dira, baita trenbidea 
ere. Eta uda honetan igerile-
kuko egonaldiaz gozatzeko 
aukerarik izanen ez dugunez, 
segur aski bide beretik segi-
tuko dugu.

Poliki-poliki 
mugimendua 
nabaritzen hasia da
Martxoaren 22tik maiatzaren 31ra bitarte egunero herria 
alaitzeko hitzorduan 162 kantekin gozatu dute herritarrek

SUNBILLA

2019/2020 ikasturtearen bukaera ere ailegatzear dago. 
Ikasleek ekainaren 19an emanen diote bukaera ikasturte 
gazi-gozo honi. Martxoaren 16an telematikoki lanean 
hastea tokatu zitzaien Sunbillako eskolako ikasle eta ira-
kasleei, eskualdeko eskoletako guztiei bezala, eta tarte 
horretan lan bikainak egin dituzte. Aitzineko TTipi-TTapan, 
Juan Gorriti artistaren lana aipatu genuen. Oraingoan, 
berriz, bertze lan polit bat egin dute 5. mailako ikasleek. 
Lesakako Martxel Rodriguez Etxabide dantzari profesio-
nalari buruzko lantxo bat egin ondotik, Martxel eta bere 
bikotearekin bideo-deia egiteko aukera izan zuten. Lerro 
hauen bidez, eskolako irakasle, ikasle eta nola ez Martxel 
eta Joni eskerrak emanen dizkiogu egindako lan bikaina-
gatik. Martxel Rodriguez lesakarra da. 6 urterekin herriko 
Tantirumairu dantza taldean euskal dantza ikasten hasi 
zen. Geroztik, hainbat motatako dantzak ikasi ditu eta 
dantzari moduan lan egiten du. Gaur egun, Bartzelonan 
bizi da eta hiru dantza taldetan lan egiten du: Kukai Dan-
tza Taldean, Valentziako konpainia batean eta Led Silhouet-
te dantza konpainian. 

Rodriguez dantzari profesionalarekin egon dira eskolako 5. mailakoak.

Martxel Rodriguez dantzariarekin
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DONEZTEBE

MARGA ERDOZAIN 
Egungo egoera ikusita, aurten 
Herri Kros berezia antolatu 
du Erreka Kirol Elkarteak. Par-
te hartu nahi duenak lasterka 
ageri den bideo bat grabatu 
eta errekaelkartea@yahoo.es 
helbide elektronikora bidali 
beharko du. Bideoan bakarrik, 
familiakoekin, lagunekin... 
agertu ahal izanen da eta gehie-
nez 10 segundokoa beharko 
du (horizontalean grabatzeko 
deia egin dute).

Bideoarekin batera, izen-
-abizenak, herria eta telefonoa 
zehaztu behako dira eta ko-
rreoaren gaia Herri Krosa iza-

nen da. Bideoa bidaltzen du-
ten guztien artean Erreka 
Kirol Elkartearen babesle diren 
denda, ostatu, enpresetan... 
gastatzeko 100 euroko sei eros-
keta-txartel zozketatuko di-
tuzte.

Zozketa ekainaren 21ean
Bideoak ekainaren 17a, heldu 
den asteazkena, baino lehen 
bidali behar dira eta guztiak 
bildu eta muntai bat eginen 
dute, ondotik, sare sozialetan 
partekatuko dutena. Zozketa 
Herri Krosa egitekoa zuten 
egunean, hau da, ekainaren 
21ean, eginen dute.

Bideo krosak 
ordezkatuko du 
Herri Krosa 
Parte hartu nahi duenak lasterka egiten bideo bat grabatu 
behar du eta ekainaren 17a baino lehen bidali behar da

Aurtengo Herri Krosa berezia izanen da. ARTXIBOA

MARGA ERDOZAIN
Udalak 6.000 euro banatuko 
ditu bertako dendetan eroste-
ko. Herriko saltokietan eros-
ketak egiteko sustatu du eki-
mena, Covid-19ak eragindako 
krisia arintzeko. Herrian errol-
datuentzat 600 txartel kalera-
tuko dituzte, 30 eurokoak (in-

teresatuek 20 euro ordainduko 
dituzte, gainerako 10 euroak 
udalak ordainduko ditu). Kan-
paina honetan establezimen-
duek  ekainaren 8tik 19ra atxi-
kimendua egin behar dute. 
Covid-19 egoera honengatik 
itxita egon diren Doneztebeko 
saltokiei bideratua da laguntza.

Donezteben erosi, Donezteben bizi 
kanpaina abiatu dute

Udalak antolatutako argazki 
lehiaketak bere fruituak eman 
ditu, eder ederrak, gainera. 
Guztira 40 argazki inguru jaso 
dituzte. Herriko saltokietan 
gastatzeko opari-txartelak ho-
nako irabazle hauek izan ditu: 
0-7 urteko sailean Noa Gallego 
eta Luka Mazon; 8-12 urtekoan 
Oier Erkizia eta Anguie Magdiel; 
13-17 urtekoan Iban Bakedano; 
18 urtetik  gorakoan Ainhoa 
Juanotena eta Juana Mari 
Muñoz eta aipamen berezia 
Luis Zafrarentzat. Argazkiekin 
bideo bat egin dute.

40 argazki inguru 
jaso dira Doneztebe 
balkoitik lehiaketan

Irudi ederrak bildu dituzte. A. JUANOTENA

Agorreta musika eskolak ekai-
naren 19ra arte ohiko matri-
kula zabalik du. Dokumentazioa 
udalaren webgunean aurkitzen 
ahal da, baita informazioa ere. 
Bestalde, IKA euskaltegiak C1 
titulua ateratzeko abuztuaren 
3tik 28ra aurrez aurreko edo 
on-line ikastaroa antolatu du.

Musika eskolan eta 
IKAn izen-ematea 
zabalik

Liburuen mailegua eta itzul-
keta martxan da. Ekainaren 
22ra arte 16:00etatik 20:00eta-
ra eta egun horretatik aurrera 
09:00etatik 13:00etara.  Egoerak 
ahalbidetzen badu, gainerako 
zerbitzuak ere martxan jarriko 
dira. Etxeetan ditugun liburuak 
itzultzeko deia egin dute. 

Liburuan maileguan 
hartzeko edo 
itzultzeko aukera 
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TTIPI-TTAPA
Baztan eta Bertizaranan dau-
den bi abentura parkeak ekai-
naren 20an, hurrengo larun-
batean, irekiko dituzte, eta 
%20ko beherapenak izanen 
dituzte ekainaren 15a baino 
lehen erreserba egiten dute-
nentzat.

Baztan Abentura Park
Baztan Abentura Park Elizon-
doko Beartzun auzoan dago, 
2015. urtean Fiturren Parke 
onenaren lehenengo saria 
lortu zuen. Parkea Beartzun-
go arroilaren inguruan dago 
eta Baztango ikuspegi ederrak 
ikus daitezke. 

Nagusi eta lau urtetik goitiko 
haurrentzat egokitutako ekin-
tzak daude, horrela Beartzun-
go erreka gurutzatuz lau tiro-
linako zirkuitu eder bat egin 
dezakete. Bertan arroila edo 
akuapark natural bat ere ba-
dago, rapelak, ferrata bide 
txiki bat, putzutara saltoak, 
txirristak eta gisakoak egiteko 
aukera paregabea eskainiz 
(nagusi eta 6 urtetik goitiko 
haurrentzat).

Aipatutako ekintzetaz gain, 
200 metroko Ferrata Bide zo-
ragarri bat egiteko aukera dago, 
kirol honek eskaladako sen-
tsazio berak bizitzeko aukera 
ematen du, baina segurtasun 
osoz, horretarako kable siste-
ma berezi batek bezeroa une 

oro lotuta edukitzen du segur-
tasun osoa bermatuz (nagusi 
eta 8 urtetik goitikoentzat).

Bertiz Abentura Park
Bertiz Abentura Park Bertiza-
ranan, Narbarten, dago, ber-
tan urtxintxak bezala zuhaitzez 
zuhaitz ibil daiteke segurtasun 
osoarekin. 

Horretarako parkea osorik 
berritu da segurtasun sistema 
aitzindariarena ezarriz. Beze-
roa une oro kable bati lotuta 
egoten da eta laxatzea ezinez-
koa da. Bertan 60 joko baino 
gehiago eta sei tirolina daude, 
arras egokia da alturetan kon-
fiantza hartzen hasteko (na-
gusi eta hiru urtetik goitiko 
haurrentzat).

ESKUALDEA

Abentura parkeak 
ekainaren 20an 
irekiko dituzte
Baztan eta Bertiz abentura parkeetan ekainaren 15a baino 
lehen erreserba egiten dutenek beherapena izanen dute

UTZITAKOA

Maiatzaren 11z geroztik gose greban dagoen Patxi Ruiz presoa-
ri elkartasuna adierazi diote eskualdeko zenbait herritarrek. 
Elizondoko plazako eraikinean itxialdia egin zuten maiatzaren 
22an eta manifestazioa eta kontzentrazioa egitekoak zituzten 
arren, debekatu egin zizkieten.

Patxi Ruizi 
elkartasuna 
adierazi diote

Baztan-Bidasoaldean turismo 
arloan lanean diharduten lan-
detxe, hotel, jatetxe, ekoizle, 
aktibitate eta zerbitzu enpre-
sek osatzen duten Baztan-Bi-
dasoa Turismo Elkarteak es-
kualdera oporretan etortzeko 
bortz arrazoi eman ditu. Ho-
rrela, hurbiltasuna, lasaitasu-
na, natura, gastronomia eta 
aktibitateak aldeko dituztela 
ageriko egin dute. 

Eskaintzak biltzearekin ba-
tera, «landa turismo jasanga-
rriaren alde 25 urte baino 
gehiago» daramatzatela adie-
razi dute.

Baztan-Bidasoaldea 
oporleku izateko 
bortz arrazoi
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ARKUPEAK

PABLO IRASTORTZA
Adindu nagusienen artean 
Etxalar da nagusi, 102 urteko 
Maria Asuncion  eta 100 urte-
ko Juliana Elizalde ahizpak 
bizi baitira bertan. Sunbillako,  
Kandida Mitxelenak ere 100 
urte bete ditu aurten. €Amaiu-
rri dagokionez, kideen kasik 
hamarretik bi 90 eta 99 urte 
bitartekoak dira. Bestalde, 80-
89 urte tartekoen buru Zuga-
rramurdi da, hamarretik sei 
adin horretakoak izanik. 

Ehun urte bete dituztenei 
adin miresgarri horretara iris-
teagatik, elkarteak benetan 
merezi duten oroigarria ahal 
bezain laster emanen diela 
jakinarazi du. Segi orain artean 
bezala!

Maria Asuncion, Juliana eta Kandida dira 100 urte edo gehiago dituztenak. 

100 urte edo gehiago 
dituzten hiru kide 
daude elkartean

Bazkide gehienek 70-79 urte dituzte

Adina Bazkide kopurua Portzentajea

60 urte artekoak 106 %3,60

60-69 urte bitartekoak 872 %29,20

70-79 urte bitartekoak 1.228 %41,10

80-89 urte bitartekoak 586 %19,65

90-99 urte bitartekoak 189 %6,35

100 urte edo gehiago 3 %0,10

Guztira 2.984 %100

Adinaren arabera kide kopurua herrika 

60 urte arte 60-69 urte 70-79 urte  80-89 urte 90-99 urte

Arano %42,8 Gartzain %54 Gaztelu %62,5 Zugarramurdi %41,4 Amaiur %17,1

Aniz %14,2 Donamaria %50 Azpilkueta %60,8 Arantza %31,7 Elgorriaga %16

Labaien %8,8 Lekaroz %50 Narbarte %57,7 Arizkun %30,4 Aniz %14,2

Donamaria %8,3 Areso %47,4 Almandoz %56,6 Elbete %30 Arano %14

Ituren %8,2 Eratsun %46,9 Lesaka %55 Zubieta %30 Zubieta %12,3

Irurita %8 Saldias %44,4 Urroz %54,2 Ezkurra %29,2 Arantza %12,2

Doneztebe %7 Elbete %40 Arraioz %53,80 Aniz %28,6 Oronoz %11,8

Eratsun %6,2 Sunbilla %39,6 Ezkurra %50 Oieregi %28,6 Arraioz %11,5

Gaztelu %6,2 Labaien %38,2 Lekaroz %50 Goizueta %28,1 Goizueta %11,3

Saldias %5,6 Legasa %36,4 Bera %48,3 Ziga %27,8 Igantzi %11,2

Areso %5,3 Irurita %34,6 Eratsun %46,9 Erratzu %26,9 Areso %10,5

Zubieta %5 Doneztebe %34,2 Elizondo %46,7 Almandoz %26,6 Almandoz %10

Hiru kide 100 urte edo gehiagorekin

Adina Herria eta bazkide kopurua

100 urte Etxalar 1, Sunbilla 1

102 urte Etxalar 1
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GIZARTEA

TTIPI-TTAPA
Joan den urteko neguko baso 
suteen aurkako kanpainaren 
hagitz bertzelakoa izan da 
aurtengoa. Lekutan daude 
joan den urtean Oronoz-Mu-
gairiko suhiltzaileek eskual-
dean oihaneko suteak itzal-
tzeko egin behar izan zituzten 
172 irteerak. Datu adierazga-
rriak utzi zituen iazko kanpai-
nak eskualdean: 1.220 hekta-
rea erre ziren eta gehienak 
kontrolik gabeko suak izan 
ziren. Hala, lau puntu nabar-
mendu zituen Jabier Ayarra 
Ullate Oronoz-Mugairiko 
suhiltzaileen parkeko sarjen-
tuak: larreak garbitzetik hara-
tago Europako Nekazaritza 
Politika Bateratutik (NPB-PAC) 
dirulaguntza jasotzeko helbu-
rua, min edo kalte egiteko 
intentzioa, suhiltzaileen gai-
tasunetik kanpo zeuden suak 
izatea eta suhiltzaileak arrisku 
egoeretan ibili izana. Eta egu-
raldiak ere ez zuen sobera 
lagundu. 

Aurtengo kanpainan, ordea, 
datuek beheiti egin dute. Hala 
ere, Nafarroan osoan suhil-
tzaileek egin behar izan zituz-
ten 153 ateraldietatik erdiak 
baino gehiago eskualdean 
egindakoak izan dira. Urtarri-
laren 15etik apirilaren 30era, 
Oronoz-Mugairiko suhiltzai-
leek baso suteen 82 abisutara 
joan behar izan zuten. 

Guztira 247 hektarea itzali 
dituzte suhiltzaileek eskual-
dean: 179 Ha Baztanen eta 
horietatik 31 urkiak, pagoak 
eta bertako haritza izan ziren; 
Malerrekan 27 hektarea itza-
li behar izan zituzten, eta ho-
rietatik lau zuhaiztiak. Bortzi-
rietan 24 hektarea izan ziren, 

Zugarramurdin 17 eta Berti-
zaranan 0,5. 

Jabier Ayarra Ullate Oronoz-
-Mugairiko suhiltzaileen par-
keko sarjentuaren arabera, 
aurtengo kanpainako «sute 
adierazgarriena» otsailaren 
22an Erratzuko Azkarate au-
zoan gertatutakoa izan zen: 
«48 hektarea sasi erre ziren». 
Baina hortik aparte, Baztanen, 
«Arizkunen, Erratzun eta Az-
pilkuetan arazo gehien izaten 
diren eremuetan suteak erre-
pikatu» izana nabarmendu du 
Ayarrak. Ez hori bakarrik. Le-
karozen eta Elbeten ere joera 
sumatu dutela adierazi du: 
«bereziki Bagordin zuhaitz 
plantazioak kaltetzeko nahia 
izan duten suteak ikusi ditugu».

Eguraldia eta konfinamendua
Aipatzeko datuen artean, «alar-
ma egoeran eta beraz, konfi-
namendu garaian, 33 sute izan 
direla» jakinarazi du Ayarrak.  
Gisa berean, «kaltetutako ere-
mua ttikia» izatearen arrazoie-
tako bat eguraldia izan dela 
aipatu du: «antizikloiaren 
ondotik prezipitazio-egunak 
etorri ziren eta horren ondo-
rioz, suak ez zuen 2019an 
izandako jarrera agresiboa 
eduki. Iaz prezipitaziorik ga-
beko 22 egun izan genituen».

Bertzelako ateraldiak
Oihaneko sute guttiago bai, 
baina bertzelako egitekoak 

gehiago izan dituzte alarma 
egoeran. Ayarrak azaldu di-
gunez, «ohi baino gorabehera 
gehiago izan ditugu tximinie-
kin, gehiago erabili direlako. 
Baina sute horiek ez dute kal-

te handiagorik eragin, behar-
bada, herritarrak etxeetan egon 
direlako».

Covid-19ak gaixotutako pa-
zienteen lekualdatzeaz ere 
arduratu behar izan dute, eta 
eskualdeko zahar etxeak de-
sinfektatzeko lanetan ere ibi-
li dira. Bertzetik, Oronoz-Mu-
gairiko parkean suhiltzaile 
batek eman zuen koronabi-
rusean positibo, «bertze bik 
sintomak izan zituzten baina 
testean negatibo eman zuten». 

Alarma egoeran 
33 sute izan dira 
eskualdean
Oronoz-Mugairiko suhiltzaileek baso suteetara 82 ateraldi 
egin eta 247 hektarea itzali dituzte neguko kanpainan 

Otsailean Bagordin izandako sutea.

SUTEAK ITZALTZERA 
ATERALDI GEHIEN 
EGIN DITUZTENAK 
ORONOZKOAK DIRA

GUZTIRA 247 HA 
ITZALI DITUZTE 
SUHILTZAILEEK 
ESKUALDEAN

Martxoaren 21 eta 22an, konfinamendu betean, zazpi sute itzali zituzten.

Bertzelako egitekoak ere izan dituzte. Argazkian Berako zahar etxea desinfektatzen.
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ELKARRIZKETA

N. BAZTERRIKA DONEZTEBE
Doneztebeko osasun zentroan 
erregistratutako positibo ko-
puruak goiti egin du azken 
boladan. Datuak, ordea, ez 
dira egungo egoeraren isla. 
Osasun zentroko zuzendari 
den Mónica Martínek argi 
adierazi du: «azken asteetan 
test azkarrak egin dira eta ko-
ronabirusaz gaixotuak izan 
zitezkeen gaixo batzuk hala 
zirela baieztatu da». PCR pro-
ban 17k baino ez dute positi-
bo eman. «Eremu pribilegia-
tua» izan dela uste du, eta hori 
«herritarren jarrerari» zor 
zaiola. Eskerrak eman eta 
zuhurtziaz jokatzen segitzeko 
deia egin du: «konfinamen-
dutik arintzean ere neurriak 
zorrotz bete behar ditugu».
Koronabirusaren hasieratik, ohi-
ko kontsulten kudeaketa egoki-
tu behar izan duzue. Zer proto-
kolo paratu dituzue martxan? 
Koronabirusak aldaketa esan-
guratsua eragin du taldearen 
antolakuntzan eta funtziona-
menduan. Alde batetik, Osasun 
Departamentutik herrietako 
osasun etxeak ixtea eta eskual-
de osoko herritarrak Donez-
tebeko osasun etxean artatze-
ko gomendioa eman ziguten, 
Covid eta beste patologiak 
dituztenak bereizteko tokia 
dagoelako. Bestalde, gaixoen 
beharrak, ahal denean, tele-
fonoz erantzuten saiatzen gara. 
Horiek baloratu ondotik, au-
rrez aurreko kontsultarik behar 

bada, hitzordua ematen zaie. 
Gaixoak etortzerik ez badu 
edo herritik ez ateratzea go-
mendatu bazaio, etxean arta-
tzen dugu. Kasu honetan 
etxean artatzeko protokoloak 
martxan paratu ditugu. Era 
berean, kontsulten agendan 
aldaketak egin ditugu, aurrez 
aurrekoak eta telefonoz egin-
dakoak txandakatuz itxaron 
gelan jendea pilatzea saihes-
tea dugu. Osasun zentroan 
garbiketa berariaz zaindu dugu 
eta harreran maskara, esku-
larru edo gelak paratu ditugu. 
Herritarren laguntza esker-
tzekoa izan da, hitzordua zu-

tenean etorri dira kontsultara, 
ez lehenago ezta geroago ere, 
eta segurtasun tartea manten-
du dute beti. 
Larriak ez diren kontsultak gi-
belatu behar izan dituzue?
Bai, ekografiak eta erretino-
grafiak, hiru urtetik goitiko 
haur osasuntsuen azterketak, 
arreta goiztiarrekoak eta aurrez 
aurreko psikologia eta psikia-
tria kontsultak bertan beheiti 
utzi dira, gaixoaren garapenean 
erabakigarria ez zen guztia. 
Gaur gaurkoz, hiru urtetik 
goitiko haurren eta arreta goiz-
tiarrekoen azterketak abiatu 
ditugu, baita espezialisten 

kontsultak ere. Kutsatuek izan-
dako bilakaeraren arabera, 
kontsultategiak irekitzea au-
rreikusi dugu, baina hau pix-
kanaka eginen da, horien 
baldintzak kontuan hartuz eta 
segurtasun neurriak bete dai-
tezkeen kasuetan. 
Kasu askotan, jendeak etxean 
gelditzea erabaki du. Kontsulta 
kopuruak beheiti egin duela na-
baritu duzue? 
Bai, herriak asko lagundu du, 
osasun zentrora deitu du eta, 
modu horretan, aurrez aurre-
ko kontsulta osasun zentroan 
edo etxean egin behar zen 
edota telefonoz molda zitekeen 
ikusi ahal izan dugu. Hala, 
aurrez aurreko kontsultek 
beheiti egin dute eta telefono 
bidezkoak nagusitu dira. 
Norbera Babesteko Ekipamenduei 
dagokienez, falta izan dituzue? 
Zein da egun duzuen egoera?
Hasieran hagitz justuko ma-
teriala jasotzen genuen, baina 
gainerakoan, eta gaur gaurkoz, 
norbera babesteko ekipamen-
du nahikoa izan dugu. 
Covid-19a dutela uste izan duzuen 
gaixoekin zein izan da segitu 
duzuen protokoloa?
Covid-19arekin bat egiten 
duten sintomak dituztenak 
PCR proba egin arte bakartu 
egiten ditugu. Orain, diagnos-

«Positibo kopuruak ez 
du egungo egoera 
islatzen»
MÓNICA MARTÍN JIMÉNEZ DONEZTEBEKO OSASUN ETXEKO ZUZENDARIA

Azken asteetan test azkarrak egin dituzte Doneztebeko osasun etxean. Horren ondorioz, positibo 
kopuruak goiti egin du baina horrek ez du egungo positibo aktiboak horiek direnik esan nahi, 
«koronabirusaren diagnostikoa zutenak egiaztatu direla» baizik
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tikatu ondoko 24 orduetan 
egiten da. Positiboa bada, 
etxean bakartu eta telefono 
bidezko segimendua egiten 
zaio edo ospitalera bideratzen 
da kasua. Negatiboa bada, 
berriz, diagnostikoaren ara-
bera tratatzen da.
Sintomak izan dituzten guztiei 
probak egiteko aukera izan duzue?
Koronabirusa izan zezaketen 
gaixo guztiak etxean konfina-
tuta egotera behartu genituen, 
eta orain, test azkarrak ditu-
gunez, proba egiteko deitzen 
ari gara. Horrela antigorputzak 
dituzten edo ez eta Covid-19ak 
eragindako infekzioa izan den 
baieztatzeko aukera dugu. 
Testak jaso ahala deitzen di-
tugu. 
Osasun etxeko langileek proba 
egiteko aukera izan zenuten. 
Zuen artean positiborik izan da?
Bai, Mankomunitateko langi-
leei eta osasun etxekoei test 
azkarrak egin dizkiegu. Osasun 
etxean kasu positibo bat izan 
da, baina ez zen lanean ku-
tsatu, lanean ari ez zen mo-
mentu batean baizik. 
Erregistratutako datuen arabera, 
kutsatze kopuruak goiti egin du 
eskualdean…
Maiatzaren 18ra arteko datuei 
begira, 111 PCR proba egin 
dira eta horietako 17 izan dira 

positiboak. Test azkarrak, be-
rriz, 116 izan dira eta 24 izan 
dira positiboak. Positibo ko-
puruak goiti egin du azken 
asteetan test azkarrak egin 
direlako, koronabirusaz gai-
xotuak izan zitezkeen gaixo 
batzuk hala zirela baieztatu 
delako. Beraz, datu horiek ez 
dira egungo egoeraren isla, 
koronabirusaren diagnostikoa 
zuten horien egiaztatzea bai-
zik. 
Fasez fase askatasun handiagoa 
izateak birusaren hedapena era-
ginen du segur aski… Nola ikus-
ten duzu hori?
Bai, argi dago etapa honek 
arrisku handiagoa dakarrela, 
baina neurriak mantentzen 
baditugu, eskuak garbitu, aur-
pegia ez ukitu, segurtasun- 
distantziak errespetatu eta 
maskararen erabilera zaindu, 
kutsatze kopurua mailakatua 
izanen dela uste dut. Birusa 
ez da berehalakoan desager-
tuko, horrekin bizitzen ikasi 
behar dugu, geure burua ba-
besten eta horretarako ahol-

katutako neurriak bete behar 
ditugu. 
Jendea kezkatuta dagoela su-
matu duzu?
Baietz uste dut. Dauden ku-
tsatze kopurua tarteko, eremu 
pribilegiatua gara. Segur aski 
herritarren sakabanatzeari eta 
izan duten jarrera onari zor 
zaio hau. Espainia mailan izan 
diren kutsatze- eta hildako 
kopuruak beldurra eragiten 
du.
Maskarak derrigorrezkoak dira 
orain... Neurri hori eraginkorra 
izanen dela uste duzu?
Ongi erabiliz gero, eta gaine-
rako neurrien osagarri izanez 
gero, eraginkorrak izanen dira. 
Dena den, ez dugu maskara 
eta eskularruak eramatearekin 
seguru gaudela eta ez dugula 
gainerako neurrien beharrik 
pentsatu behar. 
Ondoko asteei begira, zer da 
aurreikusten duzuna?
Ez dut kutsatze kopuru alturik 
espero, orain arteko lanaren 
segida izanen dela uste dut, 
konfinamendutik arintzearen 

ondorioz, gorakada ttiki bat 
izanen delakoan nago. Dena 
den, herritarrengan konfian-
tza handia dut. 
Udazkenean berriz ere bigarren 
aldi bat izanen dela diote… Zer-
-nolako eragina izan dezake 
horrek eskualdean?
Birusaren berragertze garran-
tzitsu bat gertatuko balitz, 
berriz ere behar-beharrezkoak 
ez diren jarduerak eten behar-
ko genituzke eta aurreko fa-
sera jo beharko genuke. Egun-
goak antolatzeko eta proto-
koloak zehazteko modua eman 
digu, eta horiek berehalakoan 
berriz ere martxan paratuko 
genituzke. Zentzu horretan, 
bigarren aldi horretan eraba-
kigarria den denbora irabazi-
ko genuke. 
Zerbait gaineratu nahi duzu?
Herritarrei izandako jarrera 
eta zentroko profesionalei 
eskainitako laguntza eskertu 
nahi dizkiet, eta nire lankideei 
momentu zail honetan izan-
dako profesionaltasuna eta 
lanean izandako atxikimendua. 

Kutsatze kopuruari begira, Malerreka «eremu pribilegiatua» dela uste du Mónica Martínek, osasun zentroko zuzendariak.

«KONFINAMENDUA 
ARINTZEAK 
POSITIBOAK IGOTZEA 
ERAGIN DEZAKE» 

«MASKARA ETA 
ESKULARRUAK 
JANTZITA BAKARRIK 
EZ GAUDE SEGURU»

«KORONABIRUSA 
IZAN ZEZAKETENEI 
TEST AZKARRAK 
EGITEN ARI GARA»
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TTIPI-TTAPA
«Uda honetan herriko bestak 
ospatzea ezinezkoa izanen da. 
Horregatik, eta Covid-19a 
pandemiaren eraginez, gure 
herrietako bestak bertan behe-
ra uztea erabaki dugu». Hala-
xe adierazi dute Doneztebe, 
Elgorriaga, Ituren, Beintza- 
Labaien, Donamaria, Sunbilla, 
Ezkurra eta Zubietako alkateek 
sinatu duten adierazpen ba-
teratuan. Hortaz, herri horie-
tan ez da uda honetan besta-
rik izanen eta Saldiasekin 
batera, dagoeneko bederatzi 
dira bestarik gabe gelditu diren 
Malerrekako herriak. 

Santiago Uterga (Donezte-
be), Ane Otxandorena (Elgo-
rriaga), Jabier Bereau (Ituren), 
Jon Telletxea (Beintza-La-
baien), Natalia Rekarte (Do-
namaria), Amets Inda (Sun-
billa), Jaione Zabalo (Ezkurra) 
eta Ernesto Dominguez (Zu-
bieta) alkateek sinatutako 
idatzian, «bizi dugun egoera 
ezezaguna eta oso berezia» 
dela nabarmendu dute eta 
«arduraz jokatzeko unea» dela 
pentsatuz hartu dute erabakia, 
beraien irudiko, «gure herritar 
guztien segurtasuna eta osa-
suna zaintzeko aukera egokia» 
hori delako. 

Uztailean eta 
abuztuan ere ez da 
bestarik izanen
Dagoeneko bederatzi dira aurtengo bestak bertan behera utzi 
dituzten Malerrekako herriak

Atabalari eta txistulariak Elgorriagako bestetan. Aurten ez dugu halako irudirik ikusiko. Aitzineko edizioetako argazkiak bilduz bideotxo bat egin dute.

TTIPI-TTAPA
Maiatz hondarrean ospatzekoa 
zen Malerreka Egunik izan ez 
zutenez, Malerrekako Man-
komunitateak orain arteko 
edizioak oroitzeko bideotxo 
bat egin zuen. 

Edizioz edizio eta herriz he-
rri bildutako argazkien bidez, 
oroitzapenak astindu nahi 

izan zituen eta, bide batez, 
aurtengoa ospatzerik izan ez 
denez, heldu den urtean Do-
namarian eginen dela iragarri 
zuten. 

Bideotxoa Malerrekako Man-
komunitateak berak sare so-
zialen bidez zabaldu du eta 
bertan edo Erran.Eus atarian 
ikusgai dago. 

Mankomunitateak Malerreka Eguna 
oroitzeko egin duen bideoa ikusgai

TTIPI-TTAPA
Inguruko bisitari aunitzek ezin 
izan diote tentazioari eutsi eta 
Leurtzako natur eta aisialdi 
eremura hurbildu dira egural-
di ona egin duen egunetan. 
Horren aitzinean, Urrozko eta 
Beintza-Labaiengo udaletatik 
azpimarratu nahi izan dute 

oraindik ez dagoela Leurtzara 
joatea baimendua. Lerro hauek 
idazterako orduan, Foruzain-
goa eta Guardia Zibila neurri 
hau betetzen ari zela ziurta-
tzeko egunero igotzen omen 
ziren urtegira, beraz, neurria 
betetzeko eta kontuz ibiltzeko 
abisua luzatua zuten.

Leurtzak bisitarientzat itxita segitzen 
duela gogorarazi dute
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Iturengo bertso eskolan aritzen 
den Lur Artiedak Nafarroako 
bertsopaper lehiaketan Lehen 
Hezkuntzako 3. eta 4. maila-
koen kategorian aipamena 
irabazi du. Bere bertsoak, gai-
nerako irabazleekin batera, 
bideo batean bilduko dituzte. 

Herritarra den Iker Goros-
terrazuk eskaintzen duen ber-
tso eskolako kidea da Lur 
Artieda Ibarzabal eta Janitz 
Irigoien Altxu, Kandela Brin-
ceau Salanueva, Aneu Garraus 
Bernabeu, Onintza Garraus 
Bernabeu, Xuban Torrecillas 

Otegi eta Aihen Esparza Mu-
ruarekin batera errimak eta 
neurriak lotzeko saioetan ibi-
li da. 

Konfinamenduak eraginda-
ko etenaren ondotik, egoera 
arindu bezala, ikasturteari 
bukaera emateko asmoa du 
taldeak. Egoerak uzten badu, 
erreka bazterrean merienda 
eginez akituko dute. 

Aurtengoak, ordea, heldu 
den urtean segida izanen du. 
Izan ere, irailean berriz ere 
matrikulazio kanpaina abia-
tzeko asmotan direla jakina-
razi dute.  

Bertso eskolarekin 
segitzekotan dira 
irailetik aitzinera
Herriko bertso eskolako kiden den Lur Artieda Ibarzabalek 
Nafarroako bertsopaper lehiaketan aipamena lortu du 

ITUREN

Dagoeneko udazken-negura-
ko prestatzen hasiak dira he-
rritarrak. Udalak eskaintzen 
dituen egur loteak etxe gehie-
netan jasoak dituzte dagoe-
neko. Aurten Egurlan enpresa 
arduratu da egur loteak bota 
eta etxera edo hartzaileak nahi 
zuen lekura eramateaz. 

Negurako prest, 
egur loteak hartu 
ondotik

Ekainaren 18an, hurrengo 
ortzegunean, ailegatuko dira 
Errigorako kanpainan eska-
turiko olio eta kontserbak. 
Ailegatzen diren momentuan 
bertan arduradunak eskatzai-
leekin harremanetan jarriko 
dira, horiek eman ahal izate-
ko. 

Ekainaren 18an 
ailegatuko dira 
Errigorako eskaerak

ARKAITZ MINDEGIA
Udarako ateraldirik gabe gel-
ditu diren arren, karrikak alai-
tzeko gogotsu daude Mendaur 
trikitixa eskolako ikasle eta 
irakasleak. Hurrengo ikastur-
terako aurrematrikulazioa 
irekia du eta indarberrituta 
itzuliko dira. 

Mendaur trikitixa eta pandereta 
eskolako aurrematrikulazioa zabalik

Karrikak alaitzeko gogotsu daude.
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N. BAZTERRIKA
Uda opor garaia izaten da ba-
tzuentzat, lanerako tenorea ber-
tzeentzat. Aurtengoa, ordea, 
ezohikoa izanen da guztientzat.  

Mugimendua beheiti, 
langabezia goiti  
Covid-19aren ondorioz, jende 
pilaketak saihesteko neurriak 
hartzen ari dira eskualdeko hain-
bat udal: bestarik ez ospatzea, 
igerilekurik ez irekitzea... eraba-
ki dute batzuk. 

Horrek guztiak eragin zuzena 
izanen du eguneroko martxan 

eta, mugimenduak beheiti egi-
tearekin batera, orain arte udan 
sortu diren lanpostu kopuruak 
ere beheiti eginen du. 

Iazko langabezia datuei erre-
paratuz, martxoan 749 langabe 
zeuden eskualdean eta ekain 
hondarrean 623 ziren Donezte-
beko enplegu zerbitzuan izena 

emana zutenak. Hiru hilabetez, 
langabeziak %16,82 egin zuen 
beheiti.   

Aurtengo martxo hondarrean 
787 langabe ziren, joan den urtean 
baino 38 gehiago; apirilean 838 
lagun zeuden eta langabezia 
iazkoa baino %22,51 handiagoa 
zen eta maiatzean 856 ziren ize-

na emana zutenak, 2019an bai-
no %27,22 gehiago.  Azken hiru 
hilabeteotan, beraz, langabe 
kopurua %8,77 hazi da. 

Kalteak alor guztietan 
Kaltetuak izan direnen artean 
daude, bertzeak bertze, bestaz 
besta ibiltzen diren zerbitzari 
eta musikariak, baita sorosle edo 
monitore lanetan aritzen direnak 
ere. Iñigo Aldazabal Zamarreño 
(Bera, 1989), Izaskun Iparra-
girre Etxartea (Elizondo, 1981) 
eta Eki Gereka Amunarriz 
(Zubieta, 1995) eragina suma-
tzen hasiak dira. Izan ere, Al-
dazabalentzat udako soldata 
«osagarria» den arren, hortik 
«diru-sarrera nabarmena» 
lortzen du; elizondoarrarentzat 
musika «laguntza handia» da; 
eta zubietarrari «urtean zehar 
bidaiatzeko edo planak egite-
ko askatasuna» ematen dio. 
Baina hori baino gehiago ere 
bada. Bizi dutena, maite du-
tena eta gustuko dutena egi-
teko aukerarik ez dute izanen. 

Udako lanaz gozatu 
nahi eta ezinik
Soldatarik eta maite dutena egiteko aukerarik gabe utzi ditu koronabirusak Iñigo Aldazabal, 
Izaskun Iparragirre eta Eki Gereka. Hauen falta sumatuko da musikarik gabeko karriketan, 
ostatu erdi hutsetan eta ateak itxi dituzten igerilekuetan

Ikasketak eta lana uztartzeko 
«modu errazena» udan lana 
egitea zela iritzita, gazte-gaz-
terik, txarangan hasi zuen ibil-
bidea Iñigo Aldazabalek 
(Bera,1989). Hiru urtez karrikak 
girotzen ibili ondotik, «astebu-
ruetan eta udan» zerbitzari 
aritzea erabaki zuen. 

10 urte baino gehiago
Ikasketak akituta, astegunez 
ere lan eginagatik, udako lana-
ri eutsi izan dio: «16 urterekin 
hasi nuen zerbitzari abentura 
,beharra izanez gero, edozein 
lan aukeratzen da eta...». 

Probatu eta gustatu egin 
zitzaionez, 10 urte baino gehia-
go daramatza horretan. Gaur 
egun, udako lana «gehigarri 
bezala» izaten dut.

Agenda «bete-betea»
Uda honetan, «ostatu finko 
batzuetan» aritzekoa zen eta 
«agenda bete-betea» zuen: 
«lanegunak adostuak nituen, 
zerbitzarion eta gisako lanetan 
aritzen garenon ordutegi eta 
egunak aldatzen diren arren». 

Aldaketak bai, baina horre-
lakorik ez zuen espero Alda-
zabalek eta aurreikuspenak 
hankaz goiti jarri zaizkio: 
«larrialdi egoera hasi eta aste 
batzuetara bestarik ez zela 
izanen jakinarazteko deika 
hasi ziren. Momentuz uztai-
lekoak bertan beheiti gelditu 
dira baina abuztutik aitzine-
rako daten zain gaude... Ez 
dakigu zer gertatuko den». 

Diru-sarrera 
Udako lana «diru-sarrera 
nabarmena» izaki, beratarra-
ren ustez, «behar izanez gero, 
bertze bide bat bilatu beharra 
izanen dute aunitzek». Egoe-
ra honetan, bereziki, uda 

honetan lehenbiziko aldiz lan 
egiteko asmoa zutenez oroi-
tzen da: «dena bertan behei-
ti geldituko da baina beraiek 
gehiago galduko dute: lehen-
biziko lan esperientzia, gura-
soen menpe egon behar ez 
izateko diru-sarrera...».

Lana galdu, denbora irabazi
Berak, lan osagarria izaki, 
egoera beltzari alde ona ate-
ra nahi izan dio: «denbora librea 
irabazi dudala pentsatu nahi 
dut eta disfrutatzea erabaki 
dut». Gero gerokoak: «abuz-
tutik aitzinera lana egiteko 
aukera bada hortxe izanen 
naiz, bertzela, udaz gozatuko 
dut». 

Udako bestetan zerbitzari aritzen da Iñigo Aldazabal beratarra.

«Udakoa diru-sarrera osagarria 
baina nabarmena da niretzat»

IÑIGO ALDAZABAL 
ZAMARREÑO (BERA)

«ABUZTUTIK 
AITZINERAKO 
BERRIEN ZAIN 
GAUDE ORAINDIK»

OTSAILETIK MAIATZ 
HONDARRERA %15,68 
HAZI DA LANGABE 
KOPURUA

MAIATZ HONDARREAN 
856 LANGABETU 
ZEUDEN, IAZ BAINO 
%27,22 GEHIAGO
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Etxean aditutakoari tiraka, zor-
tzi urte zituelarik, Baztango 
musika eskolan akordeoia jotzen 
ikasten hasi zen Izaskun Ipa-
rragirre (Elizondo, 1981). Musi-
ka eskolan ikasitakoa eta 
etxean landutakoa plazara-
tzeko aukera eman dio 2013an 
Irune Etxeberria zenarekin eta 
egun taldekide duen Jaione 
Elizagoienekin sortutako Haus-
polariek taldeak. 

«Bakoitzak bete beharreko 
lana eta musika mota argi» 
zituztenez, «gogoz, ilusioz eta 
indarrez» eman zituzten lehen-
dabiziko pausoak eta «herriek 
arras harrera ona egin ziguten». 
Hasieratik, «uste genuena 
baino lan gehiago» eginez hasi 
zuten bidea eta halaxe dihar-

dute egun. Lan gehien «inau-
terietan eta, bereziki, ekaine-
tik irailera bitarte, herriko 
bestetan» izaten dute. 

«20 bat joaldi» bertan beheiti
«Zoritxarrez» aurtengo uda ez 
da espero bezalakoa izanen 
egoerak «20 bat joaldi» bertan 
beheiti uztea eragin baitie. 
Musikak eragiten dion «goza-
mena», plazetako giroa eta 
Jaionerekin musika egiteak 
berarengan eragiten duen 
«plazera» falta izanen ditu 
Iparragirrek.   

 Momentuz, «mantentzen 
diren abuztu hondarreko, irai-
leko eta urriko» kontzertuen 
esperoan geldituko dira eta 
horietan ere ezin bada «hila-
beteak aitzinera joan bezala 
aukera izanen dugula pentsa-
tu nahi dugu».

Musikarekin bizi
Kontzertuek ekonomikoki 
«laguntza haundia» ematen 
diote Iparragirreri baina diruaz 
harago eskaintzen dionak balio 
erantsia du elizondoar musi-
kariarendako: «nahiz eta lagun-
tza handia izan, musikatik 
bizitzea arras zaila da baina 
musikarekin bai bizi naiz, nire 
egunerokoan leku haundia 
betetzen duelako». 

Horregatik, hain zuzen, itxial-
dian ere, musikaz gozatzen 
eta gozarazten segitzeko 
asmoa du taldeak: «aitzineko 
urteetan jendea guretaz oroi-
tu den bezala gu orain ez gara 
atzenduko eta ahal dugun 
moduan gure musika eta ani-
moa bidaliko dizkiegu». 

Argi dute «egoera hau ahalik 
eta goxoena izateko denek 
denen beharra dutela» eta 
euren aldetik «ahal dutena» 
eginen dute. Esker oneko kei-
nuz eta hitzez bete zaio ahoa 
elizondoarrari: «esker mila 
aunitz Hauspolariek taldea 
aitzinera ateratzen lagundu 
duzuen guztiei, etxeko, lagun, 
herri, elkarte... guztiei».  

«Aitzineko urteetan gutaz oroitu 
direnez ez gara atzenduko»

IZASKUN IPARRAGIRRE 
ETXARTEA (ELIZONDO)

«MUSIKATIK 
BIZITZEA ZAILA DA 
BAINA LAGUNTZA 
HANDIA DA»

Lehen Hezkuntza gradua ikas-
ten ari da Eki Gereka (Zubieta, 
1995). Ikasketak aurrera era-
mateko, irailetik ekainera Gas-
teizen bizi da. Udako oporral-
dian, berriz ere, herrira buel-
tatu ohi da eta l iburuak 
lanarekin ordezkatzen ditu, 
«gastuak kudeatu ahal izate-
ko».

18 urte zituela hasi zen udan 
lan egiten, «autonomia eko-
nomiko minimo bat izateko 
eta ahal nuen neurrian nire 
dirua ateratzeko». 

Zerbitzari, monitore, sorosle
Udako hainbat lanetan aritu 
da. Ostatu txiki batean zerbi-
tzari hasi zen lehendabizi; 
abentura parkean monitore 

lanetan ibili zen gero; eta ige-
rileku batean sorosle ardura 
izan zuen iaz. Urte hauetan 
guztietan «udan irabazitakoa 
aurreztuz» egin du aurrera eta, 
horri esker, «nahi izan dudan 
planak egin edo bidaiak anto-
latu» ahal izan ditu «askatasun 
handiagoa ematen baitu diru 
propioa edukitzeak eta inori 
deus eskatu behar ez izateak». 

Langile asko, lan gutxi
Aurtengo udarako «hitzartuta 
deus» ez bazuen ere, «ingu-
ruko herriren batean sorosle 
lanetan» aritzeko asmoa izan 
bazuen: «aurrera egin ahal 
izateko diru minimo bat behar 
da eta...». 

Bizi dugun egoera honetan, 
ordea, orain artean egin dituen 
eta gustuko dituen lanen bat 
harrapatzea «zail» ikusten du 

Gerekak: «egoera zein izanen 
den ez dakigu oraindik baina, 
nola gauden ikusita, beharba-
da, igerilekuak eta parkeak ez 
dira irekiko». 

Alor batzuk ixteak besteetan 
eragin zuzena izanen duelakoan 
dago eta, horren ondorioz, 
«denontzat lana izatea ez da 
erraza izanen, egoera berbe-
rean jende asko egonen gare-
lako». 

Aukerak baloratu
Dena den, momentuz, ez du 
oso beltz ikusten eta «mugituz 
gero» lanen bat harrapatu dai-
tekeela uste du:«lan eskaintzak 
badaudela aditu dut eta kon-
finamenduaren ondorioz lana 
atera zaien lagun batzuk dauz-
kat». Distantzian dago koxka: 
«irtenbidea, beharbada, ez 
dago etxetik hurbil eta ez da 
gustukoa izanen». 

Bere kasuan, «ikasturtea 
akitzean» hartuko du erabakia, 
«dauden aukerak baloratuko 
ditut». Hala ere, argi du «bate-
re gustatzen ez zaidan lan 
batean ari baino» momentuz 
nahiago duela «dagoenarekin 
aurrera» egin.  

Eki Gereka.

«Urteak daramatzat uda osoan lan 
egin eta urtea pasatzeko aurrezten»

EKI GEREKA AMUNARRIZ 
(ZUBIETA)

«DIRURIK ESKATU 
BEHAR EZ IZATEAK 
ASKATASUNA 
EMATEN DU»

Izaskun Iparragirre.
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LEITZALDEA

Festak bertan behera utzi dituzte
Covid-19 pandemiak sortutako testuingurua dela eta aurtengo 
herriko festen antolaketa bertan behera uztea erabaki dute. Dena 
den, abuzturako oraindik hilabeteak falta direnez, festa batzor-
deak biltzen jarraituko duela ere jakinarazi dute: «momentuan 
momentuko balorazioa egiteko».

ARTXIBOATTIPI-TTAPA
Tokiko ekonomia sustatu eta 
ostalaritza laguntzeko pausoak 
ematea beharrezkoa dela iku-
sita, hainbat neurri iragarri 
ditu udalak. Hasteko, terrazei 
tokia egiteko Elbarren kaleko 
zati bat oinezkoentzat egitea 
erabaki dute: terrazei eskai-
nitako eremua aldi baterako 
handituko dute eta Adur ta-
bernatik Peritzara doan tartea 
autoei itxita egonen da abuz-
tuaren 31ra arte. Bizilagunen 
atsedena bermatzeko, terrazen 
ordutegiak zorrotz-beteara-
ziko dituztela ere azaldu du 

udalak: «08:00etatik 23:00eta-
ra baimendu da terrazen jar-
duera». Bestetik, terrazetako 
kuotak ere ez dizkiete kobra-
tuko ostalariei 2020an eta 
2021ean.

Herriko ostalariei 
laguntzeko neurriak 
hartu ditu udalak
Elbarren kaleko zati bat oinezkoentzat egokitu dute eta 
terrazetako kuotak ez dituzte kobratuko 2020an eta 2021ean

Leitza da Euskal Herriko hautagai bakarra. JAVIER CAMPOS

TTIPI-TTAPA
Landa Turismoko hiriburu 
izateko laugarren lehiaketa 
martxan da eta hautagai diren 
espainiar estatuko hamar he-
rriren artean dago Leitza, Eus-
kal Herriko hautagai bakarra.  
Bozkatzeko epea irekita dago 
eta ekainaren 28ra arte  www.
escapadarural.com webgunean 

eman daiteke  hamar finalisten 
aldeko bozka. 2017an Sigüen-
za aukeratu zuten, 2018an 
Aínsa-Sobrarbe eta 2019an 
Santillana de Mar. Hautagaitza 
honek herriari sona eman eta 
etor daitekeen turista kopuruan 
eragina izan dezakeela iritzita, 
pozik jaso dute izendapena 
udaleko ordezkariek.

Espainiar estatuko Landa Turismoko 
hiriburu izateko hautagaia da Leitza

Autoei itxita dago bidea. TTIPI-TTAPA

TTIPI-TTAPA
Terraza, taberna eta jatetxee-
tako erabileran segurtasuna 
bermatzeko Arano, Areso, 
Goizueta eta Leitzako Gizarte 
Zerbitzuen Mankomunitateak 
prebentzio kanpaina jarri du-
martxan. Kezka agertu dute 
konfinamendua arindu ondo-
tik jendearengan ikusi duten 
jarrerarekin: «gure inguruan, 
ireki dituzten terrazek eta ber-
tara hurbildu diren kontsu-
mitzaileek neurriak orokorrean 
ongi betetzen ez dituztela 
ikusi  dugu eta gainera kon-
tsumitzeko nahia bereziki 

handia dela dirudi, nahiz eta 
datu zehatzik ez dagoen». Hori 
dela eta, babes neurriak go-
gorarazi, ostalarien lana erres-
petatu eta auzokideak erres-
petatzeko eskatuz kartelak 
banatu dituzte. Prebentzio 
kanpaina hau baliatuta, biru-
sa oraindik hemen dagoela 
ere gogorarazi nahi dute: «gu 
zainduz besteak zaintzen di-
tugu».

Kontsumo ereduari buruzko 
hausnarketa ere bultzatu nahi 
dute,  alkohola kontsumitzea 
erabakitzen denean arduraz 
egiteko eskatuz.

Ostalariei eta kontsumitzaileei 
zuzendutako prebentzio kanpaina abian

Irailean egitekoa zuten Lei-
tzako mendiak zeharkatzen 
dituen BTT itzuliaren bosga-
rren edizioa. Covid-19ak era-
ginda, «galdera asko airean 
eta  erantzunak gure esku ez 
daudela ikusita, hoberena ez 
ospatzea dela» erabaki dute 
antolatzaileek. 

Leitzulia BTT 
probaren antolaketa 
ere bertan behera

Alarma egoerak, Espainiako 
Auzitegi Gorenak kontuak en-
bargatu izanak eta lokala kon-
fiskatzeko mehatxuak egoera 
berezian utzi du Torrea taber-
na. Horregatik, stockean gel-
ditu zaizkien produktuak sal-
tzen hasi dira egoera ekono-
mikoari aurre egiteko.

Torrea tabernak 
hainbat produktu 
jarri ditu salgai
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TTIPI-TTAPA
Udalak uda partean hasi eta 
urte bukaera arte herri lanetan 
aritzeko  bi langile kontrata-
tuko ditu.  Zerbitzu anitzeta-
ko bi lanpostu izango dira eta 
interesa dutenek Doneztebe-
ko Enplegu Bulegoan izena 
eman beharko dute ekainaren 
11ko 14:00ak baino lehen.

 Sei hilabeteko kontratua 
izango da, %75eko lanaldia-
rekin. Aresoarrek izango dute 
lehentasuna  eta  hautagairik 
aurkeztuko ez balitz, Leitzal-
dera ere zabalduko dute deial-
dia. Bi lanpostu hauek ordain-

tzeko, Nafarroako Gobernuak 
ematen duen dirulaguntza 
eskatuko dute eta hala, zati 
bat diruz lagundua izanen da. 
Hautagaiek proba praktikoa  
egin eta euskara maila ziurta-
tu beharko dute.

Auzolana 
Ezohiko egoera izan da orain 
arte herrian. Herri-langilea 
eszedentzian dago eta beste 
bat kontratatzeko arazoak izan 
dituzte. Horregatik, duela gu-
txi herria txukuntzeko auzo-
lanean aritu ziren hainbat 
herritar, «eskerrik asko guztiei».

Herri lanetarako bi 
langile kontratatuko 
ditu udalak
Interesa dutenek ekainaren 11 baino lehenago eman 
beharko dute izena Doneztebeko Enpregu Bulegoan

TTIPI-TTAPA
Udalak ikasleentzako dirula-
guntza onartu du, heziketa eta 
hezkuntza gastuak ordaintze-
ko. 2019an burutako jardue-
rengatik, hamasei urte bitar-
teko gazte eta haurrak dituzten 
familiek egin dezakete eskae-
ra eta egiaztatzen den gastua-

ren %50  lagunduko dute; 
gehienez ere 100 euro urteko 
eta ikasleko. Gastu guztiak or-
dainagirien bidez egiaztatu 
beharko dituzte. Ekainaren 26a 
baino lehenago aurkeztu behar-
ko dute dagokion dokumen-
tazioa Udaletxeko postontzian 
utziz edo emailez bidalita.

Heziketa eta hezkuntza gastuak 
ordaintzeko dirulaguntza deialdia irekita

TTIPI-TTAPA
Herrian hainbat auto-gidari 
behar baino azkarrago ibiltzen 
dela ikusita, zentzuz jokatze-
ko eskaera egin diete. Hainbat 
bizilagunek azaldu dute kezka 
udalean beraien etxeetatik 
gertu autoak oso azkar pasatzen 
direla salatuz. Aurretik ere, 

arazo hori konpontzeko esko-
la aurrean koskak jarri behar 
izan zituzten. Erabaki horrekin, 
gutxi batzuk gaizki egina denek 
ordaintzen dutela azpimarra-
tu nahi izan du udalak eta 
horregatik, besteengan pen-
tsatu eta abiadura moteltzeko 
deia egin dute.

Herri barruan abiadura mugak 
errespetatzeko eskaera egin dute
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Bizitza erdigunean jartzen 
duen Goizueta eta Aranoko 
berdintasun zerbitzuen adie-
razpenarekin bat egin zuen 
udalak maiatzaren 26an egin-
dako plenoan. Bertan salatzen 
dutenez, Covid-19aren krisiak 
agerian utzi du «zaintza-lanen 
krisi itzela bizi dugula». Adie-
razpenean azpimarratu dute 
etxeko eta zaintzako lanen 
banaketa oraindik ere ez dela 
bidezkoa: «ez dago benetako 
erantzunkidetasunik. Gaur 
egungo egoerak sexuaren ara-
berako lan-banaketa eta ge-
nero-estereotipoak indartu 
ditu, emakumeek hartzen 
baitituzte bere gain gehiene-
tan haur, mendeko, zahar eta 
gaixoen zaintza-lanak». Gai-
nera, lan horiek doan egiten 
dituzte familiaren esparruan, 
eta soldatapean izatekotan, 
lan-baldintza oso prekarioetan 
eta lan- eta gizarte-eskubide 
gutxirekin, «eta, hala ere, gure 
gizarteak ongi funtzionatzeko 
funtsezkoak dira». Hau alda-
tzeko, gizarteari erantzukizu-
nez jokatu eta zereginak eta 
zaintza-lanak modu eragin-
korrean banatzea dagokiola 
dio adierazpenak.

'Bizitzak 
erdigunean' 
adierazpenarekin 
bat egin du Udalak

Festa Batzordeak, gaur egun-
go egoera aztertu ondoren, 
«orain arte ezagutu ditugun 
moduko festak» ezin izanen 
dituztela egin erabaki du. Ha-
lere, Festa Batzordeko kideek 
elkartzen segitzeko asmoa dute, 
«momentuko aukerak balo-
ratzeko». Adierazi dutenez, 
«irudimenez eta arduraz» jo-
katzeko garaia da eta «orain 
arte bezala zaintzen» segitze-
ko deia egin dute.

Goizuetako festak 
bertan behera utzi 
dituzte

TTIPI-TTAPA
NILSA sozietate publikoak, 
Nafarroako Gobernuaren Lu-
rraldearen Kohesioko Depar-
tamentura atxikita dagoenak, 
herrian araztegia eraikitzeko 
proiektua aurkeztu du. Lanen 
aurrekontua 470.000 eurokoa 
da, saneamendu-kanonaren 
bidez finantzatuko da, eta 2021. 
urtean funtzionamenduan 
izanen da.

Tokiko Azpiegituren Nafa-
rroako Sozietatea SAren Proiek-
tuen arloko taldeak proiektua 
udalean aurkeztu du. Bertan, 
araztegia jartzeaz gain, bi hus-
tubide berri eginen dituzte eta 
lehendik dagoen kanal batera 
konektatu. Aurkezpena bideo-
konferentzia bidez egin zuten, 
Covid-19aren pandemia ez 
hedatzeko ezarritako mugak 
direla-eta.

Herriaren baldintzak
Aranok 116 biztanle ditu, bi 
hirigunek osatzen dute, Behe-

ko Herriak eta Goiko Herriak, 
eta orografia konplexuko zo-
nan kokatzen dira: malda 
handiko mendi-hegalak, bide 
oso estuak eta gurutzatze-pun-
tu eta materialak biltzeko gune 
gutxi. Beraz, horrek guztiak 
planteatutako irtenbidea bal-
dintzatu du.

Saneamendu-sistema sendoa
Tamaina honetako herrietako 
urak arazteko, saneamendu-
-sistema sendoa behar da, 
mantentze-lan gutxirekin eta 
energia elektrikorik gabe fun-
tzionatzeko aukerarekin. On-
dorioz, araztegia Imhoff ira-
gazkiekin eta bakterio-ohan-
tzearekin eraikitzea hautatu 
dute; guztira 675 metro karra-
tuko eremua hartuko dute. 

Era berean, 420 metroko 
luzerako hustubide berria 
eraikiko dute Beheko Herriko 
hirigunean eta 120 metroko 
beste hodi bat instalatuko dute 
araztegiaren eta tokiko bidea-

ren artean; ondoren, lehendik 
dagoen eta aurreko fase batean 
berritua izan zen hustubidea-
rekin konektatuko dute leku 
horretan.

2021erako martxan
Proiektua 2021. urtean gau-
zatuko dute, bost hilabeteko 
iraupena izanen du eta, lanak 
bukatuta, segundoko 0,28 li-
troko batez besteko emaria 
tratatu ahal izanen dute (24 
metro kubiko egunero), se-
gundoko gehienez 1,89 litrora 
heltzeko aukerarekin (168 
metro kubiko egunean). Gai-
nera, ez dute lohiz betetzeko 
arazorik aurreikusi, ekaitza 
edo euri asko egiten duenean 
sortzen den emaria segundo-
ko 0,67 litrokoa izatea aurrei-
kusi baita.

Proiektua NILSAk 200 biz-
tanle baino gutxiagoko herri 
guztietan araztegi-estazioak 
jartzeko duen planean kokatu 
da, nahiz eta herri horiek hobi 
septikoak izan. Gaur egun, 
Nafarroako biztanleriaren 
%1,81ak soilik ez du sanea-
mendu-sistema osorik eta 
kopurua are gehiago murriz-
tu nahian ari dira. Oso saka-
banatuta dauden herriak dira, 
eta ingurumenean inpaktu 
oso arina dute, etxeko isuria 
delako, eta, hortaz, ez dago 
industria-karga kaltegarririk, 
bakarrik organikoa baizik.

NILSAk inbertsioa 
eginen du araztegi 
bat eraikitzeko
2021ean funtzionamenduan izanen da eta 470.000 euro 
bideratuko dituzte proiektu honetara

Araztegiaren proiektua. 
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E.IRAOLA I ARANTZA
Azken boladan modako hitza 
bihurtu den telelana aski eza-
guna zen aurretik ere Maite 
Lujanbio Etxarrirentzat (Goi-
zueta, 1976). Duela zortzi urte  
eskaini zion enpresak ordu 
batzuk etxean, Arantzan, lan 
egiteko aukera eta azken lau 
urtetan bertatik osatzen du 
lanaldi osoa. Horrek «lana eta 
seme-alaben zaintzaren kon-
tziliazioa arindu» diela aipatu 
digu. Gaur egungo egoeran, 
ordea,  telelana ez dela nahikoa 
uste du : «ehunzangoaren han-
ka bat besterik ez da».
Noiztik ari zara telelanean?
Enpresaritzako ikasketak bu-
katu eta 23 urterekin hasi nin-
tzen lanean, orain Het Elas-
tormertechnik izena duen 
enpresan. Iker bigarren semea 
jaio zenean, orain dela ia zor-
tzi urte,  zortzi orduko lana eta 
kontziliazioa uztartzearren 
etxetik ordu batzuk lan egite-
ko aukera eskura jarri zidaten. 
Orain dela lau urte, berriz, 
zoritxarrez, Irunen genuen 
bulegoan bakarrik geratu nin-
tzen eta lan ordu guztiak etxe-
tik lan egiteko aukera eskaini 
zidaten bakarrik egonen nin-
tzen bulego batetara joan 
beharrean. Bietan gustura 
hartu nuen proposamena. 
Nola egokitu zinen?
Lantokia eta etxebizitza ba-
natu eta lanorduak mugatzea 
izan ziren egin nituen lehen-
dabiziko bi gauzak. Lan ordu-
tegi bat jarri nuen eta ordute-
gi horretan Irungo bulegoan 

nengoela pentsatzen hasi 
nintzen eta ez etxean. Beraz, 
akabo etxeko lanen tentazioa. 
Eta gauza bera, alderantziz. 
Behin, ordutegi horretatik 
kanpo, lanetik deskonektatzen 
dut. Nire ustez, mugak jartzea 
da kontua; norberak bere bu-
ruari eta besteei. Egia da, nire 
nagusi eta lankideek beti erres-
petatu izan dutela nire ordu-
tegia, kasu oso berezietan izan 
ezik. Bezeroak ohitu egin dira 
nire lan ordutegira baita se-
me-alabak ere. Horrek ez du 
esan nahi, tarteka, malgua 
izatea tokatu ez zaidanik eta 
izan behar ez dudanik ere. 
Zeintzuk izan dira abantailak?
Alde emozionalari begira, 
etxetik lan egiteak lasaitasun 
handia eman dit, orain ez bai-

naiz lanera joateko lasterka 
ibiltzen ezta eskolara umeen 
bila joateko ere. Horretaz gain, 
goizean ordu bat gelditzeko 
aukera dut umeak jaiki, elka-
rrekin gosaldu eta eskolara 
laguntzeko. Segurtasun alde-
tik ere abantailak ikusten diz-
kiot, egunero errepidean ibi-
li beharrak ekarri ditzakeen 
arriskuak ikusirik. Eta azkenik 
abantaila ekonomikoa ere 
badu: gasolina, kotxea, apar-
kalekuetan... gastu gutxiago 
izaten baita. 
Eta desabantaila?
Jendearekin aurrez aurreko 
hartu-emana izatea botatzen 
dut faltan. Telefonoz, e-mailez, 
komunikatu eta harremantzen 
naizen arren, ondoan, ondo 
konpontzen zaren norbait 

izateak askotan lana arintzen 
du. Eskerrak Arantzako par-
keko eta frontoiko lagunek 
harremantzeko aukera ematen 
didaten lan orduetatik aparte! 
Orain etxeko egoera aldatu de-
nean, nola uztartu duzue seme-
-alaben zaintza eta telelana? 
Ikusirik enpresako lan jardue-
ra nahiko motela zela, orain 
dela gutxi lau orduko lan mu-
rrizketa eskatu dut orain etxean 
dauden seme-alaben zaintza-
rekin hobeto uztartu ahal iza-
teko. Hala ere, oso zaila da 
momentu honetan bi gauzak 
ongi lotzea. Momentu batean 
bezero batekin nago eta han-
dik gutxira nire seme-alaben 
beharren bat ase nahian. Eta 
lan ordutegiari dagokionez, 
berriz, seme-alaben beharrak 
lan ordutegian ase nahi izan 
ditudanez lan ordutegia za-
baldu behar izan dut laneko 
denbora galera hori nolabait 
konpentsatzeko. Toki guztie-
tan eta inon ez nagoenaren 
sentsazioa daukat azken egun 
hauetan. 
Telelana, hortaz, ez da aski...
 2020ko martxoaren 13ra arte, 
telelanak seme-alabez gehia-
go disfrutatzeko aukera eman 
dit, bizitza lasaiago hartzekoa, 
kotxeko eguneroko joan-eto-
rrien arriskua gutxitzekoa. 
Halere, bizitzen ari garen egoe-
ra honetan, hau da, umeak 
etxean eta lanarekin jarraitu 
beharra, telelana ez dela nahi-
koa pentsatzen dut. Ehunzan-
goaren hanka bat besterik ez 
da. Momentu berezi honetan 
gainera, seme-alabek, mo-
mentuan ase behar liratekeen 
behar emozional batzuk ase-
tzea eskatzen dute. Ezin dira 
gerorako utzi eta egoera berri 
honetan etxean gaudenok 
lagundu behar diegu. Baina 
lanaren exijentzia hor dago 
eta pisu haundia dauka. Beraz, 
ehunzangoaren gainontzeko 
hanken behar handia izanen 
dugu egoera honetatik denok 
emozionalki sano atera ahal 
izateko: etxean umeak zaintzen 
geratzea erabakitzen dutenei 
dirulaguntzak ematea, hurbi-
lekoen laguntza...

Telelanaren abantaila eta desabantailez eta egungo egoeraz hitz egin du Maitek.

«Telelana ez da nahikoa 
umeak etxean izanda 
lanean jarraitzeko»
MAITE LUJANBIO ETXARRI ZORTZI URTEZ TELELANEAN ARI DEN GOIZUETARRA

Enpresaritza ikasketak bukatuta duela hogei urte hasi zen Irungo bulego komertzial batean lanean. 
Duela zortzi urte hasi zen telelanean eta azken lau urteetan etxetik osatzen du lanaldi osoa
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N.BAZTERRIKA LEITZA
Ikerketa taldeetako profesio-
nalak, koronabirusaren aurrean, 
indarrak batuta ari dira lanean. 
Babes neurrien artean, berariaz 
landu dira maskarak. Bateko 
eta besteko ikerketa zentroek 
maskara higienikoak eta kirur-
gikoak landu dituzte. Pauso 
bat harago jo dute Tknika iker-
keta zentroko Mari Jose Ba-
rriola leitzarrak eta bere lanki-
de Arantxa Zamorak. Izan ere,  
bertakoak eta jasangarriak 
diren materialak erabiliz mas-
karak sortu dituzten lehenbi-
zikoak izan dira. Orain, berriz, 
gorrentzat, mutuentzat eta 
adinekoentzat lagungarri iza-
nen diren maskara gardenak 
lantzen ari dira. Keinuz keinu, 
komunikazioa ahalbidetu eta 
gizarte inklusiboago baterantz 
bideak urratu nahi izan dituz-
te.
Tknika ikerketa eta berrikuntza 
zentroan ematen duzu egunerokoa. 
Zer da Tknika? 
Tknika Lanbide Heziketarako 
berrikuntza eta ikerkuntza 
aplikatua egiten duen zentroa 
da, Eusko Jaurlaritzaren barne 
dagoena. Lanbide Heziketako 
irakasleei formakuntza ematea 
eta haiek hori zabaltzea da. 
Irakasleek, gurekin batera, 
hainbat gai lantzen dituzte: 
industria 4.0, nazioarteko 
proiektuak, berrikuntza meto-
dologikoak, biozientziak eta 
jasangarritasuna... Helburu 
nagusia hemen proiektuen 
bidez jasotzen dugun ezagutza 
guztia Euskal Autonomia Er-

kidegoan dauden Lanbide 
Heziketako ikastetxe publiko 
eta itunpeko guztietara zabal-
tzea da. Horretarako irakas-
leekin lan egiten dugu.  

Biozientziak eta jasangarritasun 
arloan zabiltza... zer da lantzen 
duzuena? 
Hiru esparru nagusi ditugu: 
batetik, agroelikadura, itsas-

-ingurunea eta ingurune na-
turala (nekazaritza, basogintza, 
ostalaritza eta turismoa, eko-
nomia zirkularra...); bestetik, 
eraikuntza adimentsua eta 
jasangarria; eta azkenik, bio-
teknologia, osasuna eta bio-
zientziak. Alor horiei loturiko 
proiektu amankomunak lantzen 
ditugu ikastetxeekin. 
Koronabirusa tarteko, zuen lana 
egungo beharretara egokitu duzue. 
Noiz hasi zineten maskarak egiten 
Tknikan? 
Martxo hasieran, lehendabi-
ziko edo bigarren astean, sail-
buruordea maskarak prototi-
patu, diseinatu eta ekoizteko 
gai izanen ote ginen galdezka 
etorri zitzaigun. Duela bizpahi-
ru hilabete behar-beharrezkoa 
zen pertsonal sanitarioa mas-
kara kirurgikoz hornitzea. Be-
raz, erronka horri heldu genion.  
Maskara kirurgikoekin hasi zine-
ten. Nola hasi zenuten prozesua?
Abiapuntua gure laborategian 
erabiltzen ditugun maskarak 
nola osatuta dauden eta zer 
geruza dituzten ikustea izan 
zen, alderantzizko ingeniaritza 
eginez egin genuen hori. Horrez 
gain, maskara kirurgikoak egi-
teko Europako araudia lantzen 
hasi ginen. Alarma egoera ho-
rretan dena itxita zegoen, hor-
nitzaileekin hartu-emanak 
izatea zaila izan zen... Hortaz, 
materialak aztertzen hasi ginen. 
Zoritxarrez, orain arte bai hauek 
egiteko materialak baita mas-
karak ere Asiatik, Aljeriatik, 
Turkiatik... ekarri izan dira eta 
material hauek oso ekoizte 
prozesu kutsagarriak izaten 
dituztela ikusi genuen. Gure 
lan ildo sendoetako bat jasan-
garritasunarena izaki, maska-
ra kirurgikoak lantzerakoan 
material sakabanatuak eta 
biodegradagarriak sartzen 
saiatu gara. Horiek diseinatu 
eta egin ondotik, ziurtagiria 
lortu nahian, entseguak pasa-
tzen hasi ginen. Homologatua 
den laborategi bati lagina era-
man genion.  
Zein dira maskarak homologa-
tzeko egiten dituzten entseguak? 
Hiru entsegu nagusi egiten 
dituzte: bakterien aurkako efi-

«Jasangarritasunaren 
eta inklusioaren aldeko 
apustua egin dugu»
MARI JOSE BARRIOLA BARAIBAR  LANBIDE HEZIKETAKO BIOZIENTZIAK ETA JASANGARRITASUN ZUZENDARIA

Bertako materiala erabiliz, bertako maskarak sortu dituzte Tknika ikerketa zentroan. Hori lortuta, 
gor, mutu eta adinekoentzat lagungarri izanen diren maskara gardenak lantzen ari dira orain

Tknika ikerketa eta berrikuntza zentroan egiten du lan Mari Jose Barriolak.

«EGUN ERABILTZEN 
DITUGUN MASKAREK 
EKOIZTE PROZESU 
KUTSAGARRIA DUTE»

«BERTAKO MATERIAL 
BIODEGRADAGARRIAK 
ERABILTZEN SAIATU 
GARA»
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zientzia (pasatzen ez direla 
ikusteko), arnastea bermatzen 
duela egiaztatzekoa eta zipriz-
tinen aurkako babesa eskain-
tzen duela frogatzen duen 
beste bat. Maskara kirurgikoe-
kin beharrezko ziurtagiri hauek 
lortu genituen. Bide horretan,  
gure ikastetxeekin, adibidez, 
ehungintzara bideratuta dau-
denekin, sare boluntario bat 
osatu genuen, boluntarioak, 
ikasleak, irakasleak... bilduz. 
Eta Tknikan ditugun baliabi-
deekin material horien karak-
terizazioa eta ezagutza landu 
ditugu, bidali aurretik frogak 
eginez. 
Maskara kirurgikoetatik garde-
netara jo zenuten... 
Lanbide Heziketako ikasle eta 
irakasleekin egiten dugun el-
karlan horretan, inklusioa oso 
txertatuta dugu eta horri tira-
ka, maskara gardenak sortze-
ko beharra ikusi genuen. Ha-
laxe hasi ginen, behar horri 
erantzuteko. Hamahiru pro-
totipo landu ditugu eta orain 
horiek kontrastatzen ari gara 
gerontologian, entzumena 
galdu dutenekin, hezkuntza 
alorreko profesionalekin, lo-
gopedekin... Beraiek esaten 
diguten beharretara egokitu 
dugu lana. Horrela, ahoaz gain, 
aurpegiko keinuak ikusiz ko-
munikazioa erraztu ahal iza-
teko, ahalik eta azalera garden 
handiena duten maskarak egin 
ditugu. 
Orain homologatze-prozesuan ari 
zarete? 
Bai, halaxe da. Prototipoak 
egin genituen eta orain kon-
trastatzen eta material gehia-
go begiratzen ari gara. Plasti-
koak oso gardenak izan arren, 
arnasgarritasunaren parame-
troa egiaztatzeko entsegua 
pasatzeko zailtasun handiagoa 
dute... Ea lortzen dugun en-
tsegu horiek pasatzea. 
Pantailak gardenak izaki, keinuak 
ikusteko aukera ematen dute... 
Segurtasun edo babes aldetik, 
zein da bien arteko aldea? 
Bi produktu dira: pantailak 
babesten du baina ez maska-
ra kirurgikoek adina. Maskarak 
produktu sanitarioak dira eta 

pertsonal sanitarioak horiek 
erabili behar ditu ongi babes-
teko. Hauek bere prototipoa 
eta prestaketa behar dute, 
legediaren araberako egoki-
tzeko eta homologatzeko. 
Hortaz, pantailaren azpian 
beti hauek erabiltzea komeni 
da. 
Homologazio prozesua pasatzen 
dutenean kirurgikoek bezainbes-
te babestuko dute maskara gar-
denek? 
Horixe da orain lortu nahi du-
guna. Horregatik, entsegu 
horiek pasatu eta balioztatze-
ko materialak ikertzen ari gara. 
Plastiko birziklagarriak badiren 
arren, aipatu bezala, arnaske-
ta zailtzen dute. Horregatik, 
entsegu horiei begira lanketak 
egiten ari gara. Horrez gain, 
badira naturak ematen dizki-
gun materialak, sakabanatua-
goak direnak. Material horiek 
erabiltzeko lanean ari gara. 
Gaur egun mundu  osoan era-
biltzen ari diren maskarek 
ekoizte prozesu oso kutsakorrak  

izaten dituzte, inpaktu handia 
eragiten dutenak. Zakarretara 
botatzen ditugunean ere ehun-
ka urte pasatu behar dituzte 
desegiteko eta ez gara horretaz 
jabetzen. Benetan serio hartu 
beharreko kontua da. Gu orain 
aztertzen ari garen materialak, 
berriz, uretan desegiten dire-
nak dira. Nahiz eta prozesua 
pixka bat luzatu jasangarrita-
sunaren alde apustu sendoa 
egin behar dugula uste dugu.  
Noizko aurreikusten duzue hauek 
merkaturatzea?  
Nahiz eta gu buru-belarri ari 
garen, laborategiaren zain 
gaude eta haiek markatuko 
dizkigute entseguak, emaitzak... 
Beraz, ez da gure esku dagoen 
zerbait. Hirugarrengo batzuk 
sartzean prozesua luzatzen da 
eta beraiek ere lan kopuru 
handiarekin dabiltza orain... 
Nahiz eta guri ere prozesua 
luze egiten ari zaigun, entse-
guek ere bere denbora behar 
dute, material biziarekin egiten 
da lan, bakteriekin eta horrek 

bere denbora behar izaten du. 
Ea ahalik eta azkarren emaitza 
onekin egitea lortzen dugun.   
Dagoeneko entseguren bat pa-
satu duzue maskara garden ho-
riekin?
Bai, batzuk balioztatzen eta 
aurrera eramaten ari gara. 
Momentuz ongi ari gara, ea 
horrela segitzen dugun. Behar 
horri erantzuteko hasi ginen 
eta dei pila bat izan ditugu, ez 
Euskal Herritik bakarrik, bes-
te erkidegoetatik eta estatu 
mailatik... eta lanbide eta arlo 
profesional askotatik: osasun 
eta hezkuntza sailetik, parti-
kularrengandik, down sindro-
mea duten haurrekin lan egi-
ten duten elkarteetatik... Es-
kaera handia dago eta ahalik 
eta azkarren lortu nahi genu-
ke. 
Bai material aldetik baita gizar-
teari dagokionez ere, onura han-
diak ekarriko ditu... Horretarako 
denok erabili beharko genituzke 
ezta?
Askotan entzumena galdu du-
tenei, mutuei edota haurrei 
bakarrik bideraturikoak dire-
la pentsatu ohi dugun arren, 
maskara gardenak denok era-
bili beharko genituzke. Azken 
finean, komunikazio hori ber-
matzeko, gu geuk jarri beha-
rrekoak dira. 

«DENOK MASKARA 
GARDENAK ERABILI 
BEHARKO 
GENITUZKE»

«BESTE ALORRETAN 
IKUSTEN DITUZTEN 
BEHARRAK LANDU 
NAHI IZAN DITUGU»

Maskara gardenak homologatzeko lanean ari dira Tknika ikerketa zentroko profesionalak.
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Garbiñe Elizegi Narbarte eta 
Joseba Otondo Bikondoa lehen-
go eta oraingo alkateen kontra 
Palacio de Arozteguia enpresak 
paratutako salaketak behin-
-behinean alde batera uztea 
erabaki du epaileak, auzia ar-
txibatuz. Enpresak prebarika-
zioagatik salatu zituen Elizegi 
eta Otondo, baina epaileak ez 
du prebarikazioa justifikatuko 
lukeen deus ikusi.

Baztango EH Bilduren ustez, 
«bereziki salagarria da Palacio 
de Aroztegia enpresak proiek-
tuaren kontra agertu diren 
herritar eta hautetsien aurka 

abiatu duen eraso judiziala. 
Denbora tarte laburrean hain-
bertze herritar eta hautetsik 
enpresaren salaketak jaso zi-
tuzten. Enpresaren helburua 
garbia izan da: proiektuaren 
aldeko argumenturik gabe eta 
Baztango herritarren aitzinean 
eztabaida demokratikoa gal-
durik, proiektuaren kontrako 
ahotsak isildu nahi izan ditu. 
Baina ezin izan dute eta ezin 
izanen dute».

«Proiektu hau hasieratik zer-
bait izan bada, antidemokra-
tikoa izan dela» uste du EH 
Bilduk. «Baztandarrei eta le-
karoztarrei erabakitzeko au-

kerarik eman gabe egin nahi 
izan dute. Baztango erakundeen 
gainetik pasatu dira, udalaren 
eta Batzar Nagusiaren ahal-
menen gainetik,  Udalez Gain-
dikoa den Plan Sektorial gisa 
tramitatuz proiektua. Haute-
tsien kontra egin dute, eta he-
rritarren kontra ere bai aurka-
ko ahotsak isilarazteko bidean, 
herri-lurrak bereganatu dituz-
te eta partikularren nekazari-
tzako lur on eta emankorrak 
ere bai. Nagusikeriaz eta ha-
rrokeriaz ibili dira, zertarako 
eta pelotazo urbanistikoa egi-
teko».

EH Bilduk berriz ere oroita-
razi duenez, «Aroztegiakoa 
pelotazo urbanistikoa da. 40 
hektarea lur ez urbanizagarri 
eskuratu eta horiek denak bir-
kalifikatu eraiki ahal izateko. 
Lekaroz ondoan 700 pertso-
nako bertze herria, Baztango 
hamaseigarren herria. Jauntxo 
batzuk hala nahi izan dutelako, 
herritarren erranaren gainetik».
 
«Herritarren kontra»
Lekarozen eta Baztanen egin 
diren herri-galdeketetan he-
rritarrak proiektuaren kontra 
agertu dira. «Baina herritarren 
errana errespetatu beharrean 
gogor jo dute –dio EH Bilduk 
oharrean–, ausarki duten dirua 
baliatuz hainbertze jende au-
zitegietarat eramateko. Beraiek 
ohituratuak dauden sos kon-
tuetarako deus ez dena, baina 
herritar arruntendako  kostu 
ekonomiko handia duena».

Bertzalde, hainbat auzitan 
proiektu honek araudia bete-
tzen ez duela ikusi bada ere, 

enpresak proiektuarekin ai-
tzinerat egiteko helburuarekin 
segitzen duela ohartarazi du 
EH Bilduk. Nafarroako Gober-
nuak Udalez Gaindikoa den 
Plan Sektoriala onartu zuen. 
Ondotik birzatiketa plana eto-
rri zen eta segidan urbanizazio 
proiektua. Urbanizazio lanen 
esleipena baliogabetu du kon-
tratu publikoen epaimahaiak, 
eta hotelaren proiektuaren 
kontra Principe de Vianak 
txostena egina du, lanen lizen-
tzia baliogabetu duena. Hala 
ere, aitzinerat segitu nahi dute.

Haatik, «oraingo osasun eta 
ekonomia krisian denen erra-
na da eredu sozial eta ekono-
mikoz aldatu beharra dagoela. 
Pelotazoan, nekazaritzako lur 
onen suntsiketan, ondarearen 
xehakuntzan eta lurraldearen 
desegituraketan oinarritzen 
den eredu ekonomiko horre-
kin krisitik krisira gabiltza», 
dio EH Bilduk. «Bada ordua 
jendearen beharren arabera-
ko ekonomia antolatzeko. Bada 
ordua landa eremuak bizia-
razteko. Jendearen beharren 
araberako etxebizitzak, elika-
gai osasuntsuak eta nekazari-
tza herrikoia, energia berriz-
tagarriak eta tokiko merkata-
ritza eta zerbitzuak. Jende 
guztien zaintza, ingurunea 
errespetatuko duen landa tu-
rismoa, gremioak, jendeen 
beharrekin loturiko produkzio 
eta zerbitzuak, hondakinen 
kudeaketa, zerbitzu publikoa 
indartsuak…  Hori da bidea, 
eta ez Aroztegiako pelotazoa».

Hogei urte inguru joan dira 
afera honetan. Herritarrei ez 
esteko erran nahi die EH Bilduk: 
«Denen artean landa eremuak 
biziaraziko ditugu eta horre-
tarako lehen lana Aroztegia 
geldiaraztea da. Horretan se-
gituko dugu. Epaiketa eta sa-
laketen gainetik».

Epaileak Elizegi eta 
Otondoren aurkako 
auzia artxibatu du
Epaileak ez du prebarikaziorik ikusi lehengo eta gaur egungo 
Baztango alkateen jokaeran eta horregatik artxibatu du

Garbiñe Elizegi eta Joseba Otondo epaitegira sartzen, 2016ko urrian. ARTXIBOKOA

«EZIN IZAN DITUZTE 
PROIEKTUAREN 
AURKAKO 
AHOTSAK ISILDU»



2020-06-11 | 760 zk. | ttipi-ttapa 41



42 ttipi-ttapa | 760 zk. | 2020-06-11

BAZTAN

TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak, EHUrekin 
elkarlanean, Nafarroako adi-
nekoen beharrei eta zaintza-
-hornikuntzari buruz haus-
nartzea helburu duen Landa-
-eremuan zahartzea. Adineko 
pertsonak zaintzen laguntze-
ko sareak ikastaroa antolatu 
du.

Adinekoak zaintzen lagun-
tzeko sare bat artikulatzeko 
beharrezko elementu eta jar-
dunbideak zehazteko; eta 
adinekoen eta haien zaintzai-
leen beharrei erantzunen die-
ten pertsonak ardatz dituen 
zerbitzuak diseinatzeko, urria-

ren 2an, lehendabiziko ortzi-
ralean, bilduko dira, Arizku-
nenea kultur etxean. 

Profesionalentzat, zentro 
publiko eta pribatuetako lan-
gileentzat, jubilatu elkarteen-
tzat, boluntarioentzat eta 
publiko orokorrarentzat 10 
orduko ikastaroa da eskainiko 
dutena, 09:00etatik 18:00eta-
ra bitarte (bi geldiune eginen 
dituzte).  

Informazioa eta izen-ematea
Izena emateko eta ikastaroa-
ren xehetasunen berri izateko 
www.uik.eus web orrialdean 
informazioa eskuragarri dago.

'Landa-eremuan 
zahartzea' 
ikastaroa urrian
Urriaren 2an, lehendabiziko ortziralean, eskainiko dute 
ikastaroa Arizkunenea kultur etxean

Adinekoen eta haien zaintzaileen beharrak izanen dituzte hizpide. ARTXIBOA

TTIPI-TTAPA 
Baztango Udalak, (H)ilbeltza 
elkarteak eta Txalaparta argi-
taletxeak laugarren aldiz an-
tolatutako (H)ilbeltza bekara 
hamar lagin aurkeztu dituzte 
eta Koldo Biguri Otxoa de Eri-
beren itzulpena izan da ira-
bazlea. Orain 3.000 euro ema-
nen zaizkio eta bertze 3.000 
euro lana akitzerakoan. 2021eko 
abenduan argitaratuko du lana 
Txalaparta argitaletxeak.

Joseba Otondo Baztango 
alkateak, Josu Barambones 
(H)ilbeltza elkarteko ordezka-
riak eta Garazi Arrula Ruiz 
Txalaparta argitaletxeko or-
dezkariak osatutako epai-
mahaiak azpimarratu duenez, 
«itzultzaileak jatorrizko obra-
ren letrari eta estiloari tentuz 
eta zentzuz jarraitu die euska-
raz baliokide bat sortzeko ga-
raian. Ahalegin horretan be-
reziki nabarmentzekoa da 
elkarrizketen bizitasuna, ita-
lierazko obran erabiltzen den 
lagunarteko erregistroa imi-
tatu nahian. Ildo horretan, 
itzultzaileak egin duen hauta-
keta lexikoa lagungarri gerta-
tzen da. Orobat, joskera erra-

zari esker, testuak ederki ko-
rritzen du eta irakurleek eroso 
irakurriko dute».

Bekaren helburua 
Beka honen xedea euskarazko 
nobela beltza sustatzea da, eta, 
horretarako, txandaka sormen 
eta itzulpen lanak saritzen dira. 
Aurten itzulpen lana egiteko 
beka egokitu da.

Idazleari buruz 
Filologia ikasi zuen Koldo Bi-
gurik (Gasteiz, 1962) eta, gaur 
egun, irakaslea, euskaltzain 
urgazlea eta itzultzailea eta 
interpretea da. Senez aldizka-
riko zuzendaria izan zen 1994-
1999 bitartean, eta EIZIEko 
lehendakari 2000-2002 urtee-
tan.

Koldo Biguri gasteiztarrak irabazi du 
2020ko (H)ilbeltza beka

IV. (H)ilbeltza beka Bigurik irabazi du.

TTIPI-TTAPA 
NILSA Lurralde Kohesiorako 
Departamentuari atxikitako 
sozietate publikoak, uren sa-
neamenduan eta arazketan 
diharduenak, 8,5 milioi euro 
baino gehiago bideratuko ditu 
2020ko lehen seihilekoan ha-
sitako proiektuetara. Proiektu 

horien artean daude orain arte 
horrelako azpiegiturarik ez zu-
ten herri txikietan lau araztegi 
eraikitzea eta bertze zazpi ins-
talazio berritzea. Baztanen, 
Zigaurre auzoko ur-zikinak 
lehendik dagoen araztegira 
bideratzeko sarea eraikitzeko 
130.000 euro eman dituzte. 

Zigaurreko ura araztegira eramateko 
sarea egiteko 130.000 euro eman dituzte
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Urtero bezala, Baztango Uda-
lak bailararekin zerikusia du-
ten ikasketa akaberako lanak 
eta proiektuak diruz lagun-
tzeko dirulaguntza deialdia 
egin du. 

Historiari buruzko lana
Aurten, proiektu bakarra aur-
keztu da deialdirat eta epai-
mahaiak ontzat emanik, onu-
raduna Miguel Sobrino Etulain 
arizkundarra izanen da, his-
toria graduko ikaslea Euskal 
Herriko Unibertsitateko Gas-
teizko Letren Fakultatean. Lana 
aurkeztu ondotik 500 euroko 
saria jasoko du.

Baztango kaparetasun 
unibertsala aztergai
Sobrinok Baztango kapareta-
sun unibertsalari buruzko lana 
eginen du. Lan horretan az-
tertuko du XVIII. mendetik 
aitzinera bailarako auzokide 
izateko irizpideak nola joan 
ziren zorrotuz; denborarekin 
kapareen murrizketa etorri 
zen eta, ondorioz, abantaila 
horien nolabaiteko esklusibi-
tatea. Aldi berean gatazka 
sozialak ere auzokideen eta 
biztanleen artean.

Ikerketa egiteko bibliogra-
fiaren azterketa eta agiritegie-
tako agiriak miatuko ditu.

Epaimahaia
Epaimahaia Lekaroz ikaste-
txeko eta Elizondoko lanbide 
heziketa ikastetxeko zuzen-
dariek, Baztango Cederna-Ga-
ralurreko teknikariak eta Baz-
tango alkateak osatu dute eta 
hauek izan dira onespena eman 
dutenak.

Zortzi lan lagundu dituzte 
dagoeneko
2016an lehen aldiz deialdia 
egin zenetik denera zortzi la-
guntza eman dira eta Bazta-
nekin zerikusia duten lan hauek 
egin dira: turismoa Baztanen, 
XVII-XVIII. mendeetako goi-
-mailako etxeen tipologia,  
mutil-dantzak eta emaztekien 
parte-hartzea, Baztango haur 
eskolaren proiektu pedagogi-
koa, Amaiurko euskararen 

berezitasunen azterketa,  ema-
kume etorkinen egoerari bu-
ruzko lana, Baztango nekaza-
ritza XVI. mendetik XVIII. 
menderat eta Baztango turis-
moa iraunkorra al da? izen-
buruko lana.

500 euroko lau laguntza
Deialdiak urtero 500 euroko 
lau dirulaguntza banatzen ditu 
gehienez. Aurtengoan, baka-
rra aurkeztu da.

Miguel Sobrinorentzat 
ikasketa bukaerako 
lana egiteko beka
Baztango kaparetasun unibertsalari buruzko lana eginen du 
Sobrinok eta, aurkeztu ondotik, udalak 500 euro emanen 
dizkio

BAZTAN
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Arras Baztan fundazioak toki-
ko ekonomia sustatzeko 10.000 
euro bideratuko du 15 euroko 
bonoetan Baztango ehun eko-
nomikoan erabiltzeko. Bono 
hauek Piztu! deituko dira eta 
Baztango Udalak egindako diru 
ekarpenari esker eginen da 
kanpaina. Arras Baztan funda-
zioak kudeatuko du, Baztango 
eragile sozioekonomikoek 
osatzen duten fundazioak hain 
zuzen, eta bertako ekonomian 
30.000 euroko eragina izatea 
espero da.

Herritarrek 15 euroko balioa 
duten bonoak eskuratu ahalko 
dituzte. 10 euro herritarrak 
paratuko ditu eta 5 Arras Baz-
tan fundazioak. Bonoa pertso-
naren, enpresaren eta Arras 
Baztanen arteko konpromisoa 
da. Bono horiek Piztu! kanpai-
narekin bat egin duten Baz-
tango komertzio, zerbitzu eta 
ekoizle ttikietan erabiltzen 
ahalko dira eta helburua toki-
ko ekonomia piztea da.

Piztu! bonoaren bereizgarria 
da ekonomia birtokiratzeko 
Baztanen gaurgero abiatua zen 
eginahalarekin bat egiten due-

la. Horrela, Arras Baztan fun-
dazioak bultzatutako Konpro-
miso ttikien kanpaina gainean 
antolatzen da. Horregatik, 
Piztu!rekin bat egiten duten 
komertzio, zerbitzu eta ekoiz-
le ttikiek Baztango ekonomia 
birtokiratzea helburu duten 
konpromiso ttiki horiek sinatu 
eta betetzeko ardura hartu 
beharko dute. Hortaz gainera, 
parte hartuko duten enpresak 
elkarteetan bazkidetuak izanik 
interes orokorragoen lagun 
dira, eta hori saritu eta indar-
tu nahi da: elkartegintza balioan 
jarri. Beraz, Piztu! bonoek he-
rritarretan eta eragile ekono-
mikoetan jarrera arduratsu eta 
kontzientea eragin nahi dute 
tokiko ekonomiari buruz, el-
karrekikotasuna bultzatuz. 
Bonoak Elizondoko plazako 
informazio bulegoan eskura-
tzen ahalko dituzte herritarrek. 
Bi alditan banatuko dira ekai-
naren 1etik 7ra eta 15etik 21era. 
Eta aldi bakoitzean herritar 
bakoitzak lau bono hartzen 
ahalko ditu gehienez. Bonoa 
eskuratzeko Baztanen errol-
datua egon behar da eta 16 
urtetik goiti izan behar dira. 

Tokiko ekonomia 
sustatzeko bonuak 
banatuko dituzte
Arras Baztan fundazioak 10.000 euro bideratuko ditu, 15 
euroko 'Piztu!' bonoetan banatuak

Ainhoa Maritorena alkatea eta Jaione Elizagoien lore-sortarekin.

MAITANE MARITORENA
Konfinamendua hasi denetik, 
bi hilabete hauetan asteburu-
ro Jaione Elizagoien izan da 
Aniz alaitzen; bere teklatua 
jotzeaz gain, aniztarrei kantak 
eskatzeko aukera eskaini die. 
Asteburuak alegeratzeaz gain, 
bi hilabete hauetan urteak 
bete dituzten aniztarrei urte-

betetze egunean zoriontzeko 
kanta eta urteak bete ditue-
naren gustuko kanta paratu 
du. Herria alaitzeagatik eta 
eskainitako musika joaldi guz-
tiengatik, Anizko herriak es-
kertza ttipi bat egin zion maiatz 
hondarrean. Eskertzaren on-
dotik Elkartean herritarren-
dako aperitiboa izan zen. 

Aniztarrek Jaione Elizagoien eskertu dute 
konfinamendua musikarekin alaitzeagatik

TTIPI-TTAPA 
Udalak aho batez onartu zuen 
elikagaiak ekoitzi, eraldatu eta 
horiek zuzenean edo zirkuitu 
laburren bidez saldu nahi duten 
etxalde ttipien betebeharrak 
arautzeko proposamena egitea 
Nafarroako Gobernuari. Gaia 
arautzen duten Europako erre-

galamenduek estatuen gain 
uzten dute elikagaiak ekoitzi, 
eraldatu eta banatzeko modu 
tradizionalak baimentzea eta 
horretarako beharrezkoak diren 
azpiegituren eraikuntza, disei-
nua eta hornidurak zein diren 
finkatzea. Lege arautzea lehen-
bailehen egiteko eskatu dute.

Salmenta zuzena arautzeko eskaera egin 
dio Udalak Gobernuari

BAZTAN
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ZUGARRAMURDI

Herriko dantzarien emanaldietan ere 
eragina izan du koronabirusak

MARIFA ETA KORO
Covid-19 birusaren ondorioe-
tako bat kultura munduan 
egindako kaltea da. Herrian 
dantzari talde bat daukagu 
(Urdazubiko eta Zugarramur-
diko gaztetxoak), eta hauek ere 
martxoaz geroztik geldirik 
daude. Urdazubiko bestetan 
ezin izan zuten dantzatu eta 
Zugarramurdikoetan oraino 
ikustekoa da.

Hamarkada bateko ibilbidea 
Talde hau duela hamar bat 
urte sortu zen  Mari Kruz Goñi-
ren eskutik. Akelarrenean eta 
frontoian entseatzen dute, eta 
herrietako bestetan ez ezik, 

Xareta Egunean, Baztandarren 
Biltzarran, Dantxarineko Men-
tekoste Egunean, Urdazubiko 
sardina-jatean, eta halako gi-
satako bestetan ere dantzatu 
izan dute.

Lehendik ere dantza talde bat
bazegoen
Aipatzekoa da duela 80 urte 
ere dantzari talde bat izan ge-
nuela. Hauek mutikoak ziren, 
eta aparantziaz fama haundia 
hartu zuten. Iparraldean aritu 
ziren (Azkainen, Miarritzen, 
Baionan), Landetan ere (Hos-
segoren) eta Yorkeko Dukeen 
aitzinean ere dantzatu omen 
zuten.

MARIFA ETA KORO

N. BAZTERRIKA ELIZONDO
«Ingurukoek animatuta» orain 
bi urte herriko besta batzor-
dean sartzea erabaki zuen 
Itsaso Urrutiak (Elizondo, 
1998). Ordutik, elkarteko gai-
nerako kideekin batera, ilusioz 
parte hartzen du bestak anto-
latzeko lanetan. Aurten, ordea, 
ez du ereindakoaren uzta ja-
soko, «egoerak behartuta eta 
pena haundiz» bestak bertan 
beheiti utzi behar izan dituz-
telako. Heldu den urterako 
gordeko dituzte indarrak eta, 
«denen artean errazago izaten 
denez», besta batzordera gon-
bidatu ditu herritarrak.  
Nola banatzen dituzue egitekoak 
eta zein izaten dira zure ardurak? 
Ez dugu zeregin zehatzik iza-
ten, bileretan adosten dugu 
dena eta denen artean betetzen 
ditugu betebeharrak: musika 
taldeak, haurren ikuskizunak, 
publizitatea, programazioa...
Aurten lehenbiziko eguneko 
kontzertuak antolatu nituen 
baina egunak aitzinera joan 
ahala egiteko gehiago izaten 
da.
Noiz erabaki zenuten bestak 
bertan beheiti uztea? 
Maiatz erdialdean, ez dakigu 
uztail bukaeran zein egoeratan 
egonen garen eta bizi dugun 
egoera honekin aitzinerat ate-
ratzea arras zaila izanen zela 
ikusi genuen.
Erabakia hartzea zaila izan al 
zen? 
Denek argi genuen arren, lan 
aunitz egin ondotik, dena lo-
tua genuenez zaila izan zen. 
Iruritan bestak bertan beheiti 
utziagatik keinu batzuk egin di-
tuzte. Zuek ere zerbait eginen 
duzue? 
Oraindik ez dugu deus solas-
tatu, oraindik dezente falta 

delako baina aitzinerago el-
kartuko gara eta solastatuko 
dugu. Sare sozialen bidez zer-
bait eginen dela pentsatzen 
dut seinale gisa... baina horiek 
herriko etxeak kudeatzen ditu. 
Besten faltan, aitzinerago zerbait 
antolatzeko asmoa duzue? 
Hori da denek nahiko genu-
keena, baina ezin dugu ziur-
tatu. Ez dakigu aitzinerago 
nola egonen garen, ezta zer 
baldintza izanen dugun ere. 
Esperantza da galtzen den 
azkena. 
Zein ekitaldi da bereziki faltan 
sumatuko duzuna? 
Santiago bezperan kuadrilla-
koekin izaten dudan bazkaria, 
Gazte Eguna eta zikiroa, kon-
tzertuetatik aparte. Aurten 
arras besta politak antolatuak 
genituen. 
Elizondoko bestek jende aunitz 
mugiarazten dute. Zentzu horre-
tan, besta gabe gelditzeak auni-
tzengan eraginen du... 
Bai herriko ostatuek sumatu-
ko dute gehienbat. Baina ber-
tze komertzio aunitzetan ere 
eragin ekonomikoa izanen du. 
Hondarreko urteetan jende 
aunitz etorri da Elizondora... 

Itsaso Urrutia, Elizondoko gaztea.

«Gehienbat ostatuek 
sumatuko dute 
besten falta»
ITSASO URRUTIA MITXELENA BESTA BATZORDEKO KIDEA

BAZTAN
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URDAZUBI

ARANTXA ETA IRAIA
Joan den maiatzaren 19an 
Herri txiki infernu handi saioa 
grabatzen ibili ziren herrian. 
Bertan, hainbat herritar elka-
rrizketatu zituzten eta herriko 
hainbat txoko eder filmatu 
zituzten. 

Saioaren emankizuna maia-
tzaren 28an, hondarreko or-
tzegunean, egin zuten herriko 
plazan. Dena den, ez zen ohi-
ko grabaketa izan, segurtasun 
arazoengatik sarrera mugatua 
izan baitzen. Gainera, ikusleen 
eserlekuek beharrezko distan-
tzia mantendu behar izan 
zuten.

EITBren webgunean 
berriz ikusteko aukera 
Ekainaren 7an, joan den igan-
dean, izan zen telebistan ikus-
teko aukera, ohiko ordutegian, 
hau da, 22:00etan. 

Ikustea posible izan ez zue-
nak nahi duen egun eta orduan 
EITB Nahieran atalean ikus-
teko aukera izanen du!

Ekainaren 7an pantailaratu zuten saioa.

'Herri txiki infernu 
handi' saioa grabatu 
dute herrian 
Telebistan ekainaren 7an izan zen ikusgai eta ikusi ez duenak 
EITBren 'Nahieran' atalean ikusi ahal izanen du

Herriko gazteek ezkila jotzea egin zuten.

ARANTXA ETA IRAIA
Urdazubiko salbatore bestak 
maiatzaren 20tik 24ra ospa-
tzekoak ziren, baina bizitako 
egoeragatik bertan behera 
gelditu ziren. 

Hala ere, asteazkenean, bes-
ten seinale gisa, herriko gazteek 
elizako ezkilak jo zituzten eta 
suziri batzuk ere bota zituzten, 
herrian soinu pixka bat eginez. 
Bertzalde Karretero ostatuak  
terraza ireki zuen aspaldiko 
partez. 

Giro berezia sortu zen hain-
bat herritar hurbildu baitziren 
herriko plazara besten seina-
le gisa. Biharamunean meza 
nagusia ere egin zen, Salba-
tore Egunari keinu eginez.

 Seinale ttipi hauekin herri-
ko egun berezien oroitzapen 
bat egin zen, jendeak gustuz 
hartu zuena. Halere, bertze 
deus egin ezak tristura sortu 
zuen. Aurtengoagatik zapore 
gazi-gozo honekin gelditu 
beharko gara!

Bestei keinu ttipi batzuk egin dizkiete 
herritarrek

TTIPI-TTAPA 
Egoera normaltzen hasia da 
gure herrian. Izan ere, herriko 
plazan dauden eta orain artean 
itxita egon diren bi ostatuek 
ateak zabaldu dituzte. 

Urbia ostatuak jadanik jana-
ria eramateko prestatzen zuen 
eta Karreterok asteburuetan 

ostatua eta terraza irekitzen 
ditu. 

Nahiz eta oraindik orain ez 
duten haien usaiazko erritmo 
hura hartzeko modurik izan, 
pixkanaka-pixkanaka herrian 
egoera normalago baten zan-
tzuak ikusten hasiak gara. 
Animo! 

Pixkanaka normaltasunera itzuliz herriko 
ostatuek ateak ireki dituzte

TELEBISTAN ESKAINI 
ZUTENA IKUSGAI 
DAGO EITB 
'NAHIERAN' ATALEAN 

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko lezeen ibilbidea 
2020. urteko ibilbide onena 
izendatu dute, azken bozketan 
Turineak antolatutako lehia-
ketan finalista izan diren gai-
nerako ibilbide turistikoei 
gailendu baitzaie. Bi hilabete-
ko lehiaketaren ondoren, Tu-
rineako erabiltzaileek 490 
proposamenetatik aukeratu 
dute ibilbide hau.

Zortzi leze
Ibilbide honek 500 kilometro-
ko ibilbidea proposatzen du, 
zortzi haitzulo bisitatzeko eta 
Kantabriar mendikateko eta 
Pirinioetako txokorik ezku-
tuenak eta politenak ezagu-
tzeko. Zortzi geraleku zortzi 

leku ikusgarritan: Pozalagua, 
Ekainberri, Arrikrutz, Urda-
zubi, Mendukilo, Zugarramur-
di, Sara eta Isturitz. Balio eko-
logiko eta natural berezia 
duten lekuak dira, iraganeko 
aztarna garrantzitsuak gorde 
dituztenak, eta, kasu batzue-
tan, haien hormek artzain-
-elezaharrekin eta mitoekin 
lotutako herri-errituak adie-
razten dizkigute oraindik.

Lezeen ibilbidearen ondotik 
sailkatu dira Bizkaiko GR280a 
eta El Cid-en bidea. Turinea-
ko erabiltzaileek bertze ibil-
bide batzuk ere goraipatu 
dituzte: Gipuzkoako burdin-
-lanaren ibilbidea, Parke eta 
Lorategi Botanikoen Ibilbidea 
eta Sefarad Bideak. 

Euskal Herriko lezeen ibilbidea izendatu 
dute ibilbiderik onena
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SARA

TTIPI-TTAPA
Hamar urteko ibilbidearen 
ondotik, Usopop festibalak 
«kapitulu baten bukaera» ira-
garri zuen joan den urtean. 
Baina aldi berean, «Saran kul-
tura sustatzen» segitzeko as-
moarekin lanean segituko 
zutela adierazi zuten eta hala, 

izena aldatuta aurtengo hitzor-
dua prest dute: azaroaren 20an, 
21ean eta 22an Mapa Galduak 
festibala eginen dute. Lizarie-
ta aldea utzi, eta herrira itzu-
liko dira baina mendia osoki 
utzi gabe, festibalaren aitzine-
tik Larhungo kaskoan 10 bat 
artistek egonaldia eginen dute.

Mapa Galduak 
festibala Usopop 
birsortzeko
Azaroaren 20, 21 eta 22an eginen dute eta aitzinetik hamar 
bat artistek egonaldia eginen dute Larhungo kaskoan

Erdian Laborde auzapeza, inguruan sei axuanta izendatu berriak dituela. GANEX

GANEX
Maiatzaren 26ko arratsean 
osatu zuten Herriko Etxeko 
kontseilua eta Battitt Laborde 
aukeratu zuten auzapez, al-
deko 20 bozekin eta kontrako 
hirurekin. Beraz, hirugarren 
mandata edo agintaldia izanen 
du. Sei axuantak izendatzeko 
bi zerrenda izan ziren. Ellan-

de Alfarok hiru boz ukan zituen 
eta Stéphane Barneixek 20. 
Beraz, lehen axuanta Stépha-
ne Barneix izanen da, bigarre-
na Maritxu Arizkorreta, hiru-
garrena Jean Michel Jauregi, 
laugarrena Sophie Garbiso, 
bosgarrena Patxi Jauregi eta 
seigarrena Carmen Errando-
nea. 

Hirugarrenez auzapez izendatu dute 
Laborde

Patxi Etcheverrigaray erdian. PEIO BERHO

GANEX
Hainbat urtez errugbian joka-
tzen ibili ondotik, jokoa uztea 
erabaki du Patxi Etcheverriga-
ray herritarrak. Zazpi urtez 
aritu da jokoan Donibane 
Lohizuneko Olympique tal-
dearekin. Gehiago ere bai, 
2015ean taldearekin Frantzia-
ko txapeldun izan zen federal 

bi mailan. Bere 11 zenbakia-
rekin jokalari bortitza eta en-
gaiatua izan da Etcheverriga-
ray eta taldeak bere lagunta-
sunagatik eta taldea gora 
eramateko egindako lanagatik 
ohoratu egin du. Argazkian 
mozorrotua ageri den Peio 
anaiak, ordea, errugbian joka-
tzen segituko du.

Patxi Etcheverrigarayk errugbia uztea 
erabaki du

Patxi Ruizi elkartasuna

Gose eta egarri greban dagoen Patxi Ruiz euskal presoari 
elkartasuna adierazteko asmoz eta «kartzela politika» 
salatzeko helburuarekin, hainbat alditan elkarretaratzeak egin 
dituzte Portuako bueltan. Irudian maiatzaren 21ean egindako 
bilkura ageri da. 

TTIPI-TTAPA
Ia hiru hilabeteko geldialdia-
ren ondotik, joan den larun-
batean irekitzekoa zuten 
Larhungo trena. Egunean 
zortzi aldiz abiatuko da trena 
kaskora eta adierazi dutenez, 
«osasun neurriak zorrotz» 
errespetatuko dituzte eta erre-

serbak telefonoz bakarrik egi-
ten ahalko dira; San Inazio 
lepoan ez dute zuzeneko sal-
mentarik eginen.

Bertzetik, 11 urtetik goitikoek 
maskara erabiltzea ezinber-
tzekoa izanen dute, bai gelto-
kietan baita trenaren barrenean 
ere

Larhungo trenak ateak zabaldu ditu 
berriz ere
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PIERRE BASTRES
Donibane Lohitzuneko psi-
kologoa da Claire Lakarra, urte 
zonbaitez geroztik Senperen 
bizi dena. Hark berak dioen 
bezala, «jendeen laguntzeko 
asmoz hautatu dut lan hau, 
norberak bere emozioak eza-
gutzeko eta manatzen ikaste-
ko. Ikasketak Bordelen eginda, 
Baionako Bizia elkartean  ari-
tu izan naiz eskola-trebakun-
tzarako. Iduritu zitzaidan 
izigarri aitzinatuak zirela adik-
zioen kudeatzean, eta adik-
ziodunen laguntzeko. Hemen 
behar nuela lan egin». 

Eta erdietsi ere egin du Sen-
perekoak: bi lanpostu ditu, 
bat Baionako Adikzioen Sai-
lean, eta bertzea Bizian hots. 
Nabardura ttikiak izanagatik 
ere, helburu bera dute bi era-
kunde: adikzioa daukatenen 
laguntzea.

Konfinamenduaren ondo-
rioak ahalik eta hurbilen iku-
si ditu: «Lehenik, adikzioa zer 
den konprenitzea garrantzitsua 
da: eritasun bat da. Zure bu-
ruaren jabetasuna galtzen 
duzunean zerbaiten kontsu-
mitzerako erraten da adikzio 
daukazula. Izaten ahal da 
substantzia bat, legeak onar-
tua edo ez: tabakoa, alkohola, 
kanabisa, kokaina… edo jo-
kabide bati lotua: jokoa, sexua 
errate baterako. Hastapenean, 
plazer bat sortzen zaizu, bai-
na denbora gan arau, segitzen 
duzu kontsumitzen, nahiz eta 
ondorio txarrak eta sufrikarioak 
atsegina baino handiagoak 
izan. Herstura edo antsiak 
zeregin handia du, zenbat eta 
herstura gehiago, orduan eta 
kontsumo handiago. Gu hemen 
gara, ez baitezpada kontsu-
mitzetik gelditzeko, baizik eta 

bakoitzaren beharrei erantzu-
teko: sufrikario mailari, per-
tsonaren ahalak eta egoerari 
egokitzen gatzaizkio: helburuak 
arras bertzelakoak daitezke bi 
pertsonen artean: kontsumoa-
ren gelditzea izan daiteke, 
baina ez baitezpada: guttiago 
kontsumitzea edo guttiagotan 
izaten ahal da, edo ondorio 
txarrak arintzea».

Hori gogorat emanik, ageri 
da bakartze handi horrek jen-
deen beldurra hazi baitu, kon-
tsumoaren handiarazteaz 
ohartu da Claire: «Bortz eragin 
ezkor izan ditu konfinamen-
duak: Estresa piztu zaio jende 
ainitzi. Bakoitza ahal duen 
bezala hersturaren arintzen 
entseatu da, kontsumoaren 
handituz batzuetan.  Bertzal-
de, ospitalean zein bizian, 
entseatzen gara egunen an-
tolatzen eri direnenekin: haa-
tik, etxean egotera behartua 
izanez geroz, usaiako egiteko 
frango ezin genuen egin. Errit-
mo-gabe honengatik ere, ara-
zoa handitu zaio zonbaiti. 
Jendeen arteko harremanak 
guttitu dira, eta hori ere izan 
da adikziodunen gaizkirat. 
Gainerat, legez-kanpoko subs-
tantzia asko atzeman-gaitzak 
bilakatu eta egon dira luzaz, 
oinazea bilakatzeraino subs-
tatzia horren beharretan zire-
nendako. Azkenik, gan-etorrien 
egiteak hurbiletik zainduak 
ziren, eta batzuk ez ziren men-
turatzen. Baina moldatu gara, 
telefonoz edo bideo-kontsul-
tak antolatuz».

 Baina, alde onak ere ageri 
dira: «ezagutzen ez genituen 
batzuk gureganat etortzea 
erabaki dute, adikzioa zeuka-
tela edo ezin zutela kudeatu 
ohartu direlako. Lotura berriak 
eraiki ditugu», dio Lakarrak. 
Halaber, aitortu duenez, «as-
matzen ez genuen joera batek 
harritu gaitu: egoera zail hau 
erronkatzat hartu dute eri 
zonbaitek: paregabeko parada 
zelakoan, gelditzeko edo kon-
tsumoaren murrizteko garaia 
zela deliberatu dute! Konfina-
mendua ezinbertzekoa baita 
denendako,  ematen du haie-
ri estresaren zama arintzen 
ari zaiela, eta aitzinerat jotzen 
dute errezkiago».

Konfinamenduak  
ondorioak izan ditu 
adikziodunendako
Herstura handituz, maiz kontsumoaren handitzea eragiten du 
bakartzeak, baina batzuetan alderantziko gertatu da

SENPERE

Baionako Bizia elkartean aritu da Claire Lakarra.

P. BASTRES
Herri hauteskundeak ereiaroa-
ren 28an eginen dituzte. Elga-
rrekin Senpererentzat eta Sen-
pere Bai  zerrendek bat eginen 
dute bigarren itzulirako. Do-
minique Idiart eta Jean-François 
Bederede adostu dira elkar 
hartzeko  eta Pierre-Marie Nous-
baum  auzapezari nagusitzen 

saiatzeko.  Bortz abertzale sar-
tuko dira zerrenda bateratuan. 

Lehen itzulian Nousbaumen 
Agir Pour St Pee (Senpereren-
tzat Ekin) taldeak 1.192 boz 
lortu zituen, Dominique Idiart 
-en Elgarrekin Senpererentzat 
taldeak 1.171 eta Jean-François 
Bederederen Senpere Bai tal-
de abertzaleak 474 boz.

Senpere Bai eta Elgarrekin Senpererentzat 
bat eginik ereiaroaren 28rako

Claire Lakarra.

«ERI ZONBAITEK 
KONTSUMOA UTZI 
EDO MURRIZTEA 
DELIBERATU DUTE»
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A. AROTZENA DONEZTEBE
Ttuku Ttuku ipar martxa klu-
bak eta Corriendoporelmun-
do enpresak Ipar Martxako 
(Nordic Walking) lehen ma-
ratoia antolatu dute abuztua-
ren 16an Bidasoko Bide Ber-
dean. Doneztebetik abiatu eta 
Sunbillaraino prestatu dute 
ibilbidea. Maratoiko 42.195 
metroak egiten dituztenek lau 
joan-etorri egin beharko di-
tuzte, maratoi erdia egiten 
dutenek (21.097 metro) bi 
joan-etorri eta 5.000 metroko 
promozio proba ere izanen 
da. Bakarka nahiz erreleboka 
egin daitezke ibilbideak. Ttu-
ku Ttuku elkarteko antolatzai-
leetako bat da Donezteben eta 
Narbarten bizi ondotik, gaur 

egun Elizondon bizi den Jon 
Medrano irundarra. Nafarroa-
ko txapelduna ere bera da. 
Eskubaloi jokalari eta entre-
natzaile ere izan da, baina Ipar 
Martxan topatu du orain gus-
tuko kirola.
Ttuku Ttuku klubak antolatu du 
abuztuaren 16ko Ipar Martxa 
Maratoia…
Ttuku Ttuku elkartea duela 
denbora gutti sortu dugu Eli-
zondon, hiru pertsonen artean. 
Ez du urtea oraindik, beraz 
elkarte gaztea gara. Urte ho-
netan kudeatu nahi genuen 
bazkidetza, baina Covid-19aren 
afera honekin ez dugu lanean 
jarraitu. Dena den, 150 per-
tsonei erakutsi diegu Ipar 
Martxa zer den eta nahiz baz-

kideak ez izan, jendeak eran-
tzun du hala balira bezala. 
Corriendoporelmundo Ipar 
Martxa maratoiaren antola-
ketan lagunduko duen Iruñe-
ko enpresa bat da, 2008an 
sortua, lasterketak, bidaiak… 
antolatzen dituena. 
Modalitate honetako lehen ma-
ratoia izanen da? 
Nire ustez bai, ni berriki sartu 
naiz honetan, orain dela hiru 
urte, baina denbora gehiago 

daramatenek maratoi erdia 
bai badagoela, baina mara-
toirik ez, hala erraten dute. 
Beraz, aitzindariak izanen gara. 
Ea nola ateratzen den!
Nolako ibilbidea izanen du? Hain-
bat distantzia ere proposatu di-
tuzue…
Ibilbide polita izanen da, eta 
zelai-zelaia Bidasoko Bide 
Berdean barrena, edozeinek 
egiteko modukoa. Donezte-
beko Intzakardi parketik abia-
tuko da goizean goiz, Sunbilla 
herria pasatu eta bertze kilo-
metro eskas bat segitzen du 
Igantzi aldera trenbidetik, 5 
kilometro pasatxo joan eta 
bertze hainbertze buelta, guz-
tira 2 bueltetan maratoi erdia, 
eta 4 bueltetan maratoia. 5 
kilometroko proba ere bada.  
Federatua egon behar da Ipar 
Martxan lehiatzeko?
Komeni da federatzea, ez ba-
karrik lasterketendako baizik 
eta mendi entrenamenduak 
ere egiteko, Mendi Federazioak 
hartzen baitu bere gain Ipar 
Martxa. Gurea bezalako probak 
egiteko, adibidez, ez da fede-
ratua egon behar, probak be-
rak bere asegurua izanen bai-
tu.
Nola definitu daiteke Ipar Martxa? 
Ekintza osasungarria da, ibil-
tzeko postura mantentzen 
duena, eta bi makilak edo 
bastoiak ongi edo modu zehatz 
batean erabilita gorputzari 
onura asko ekartzen dizkion 
kirol bat da. Naturan ibiltzeko 
bertze modu eder bat.
Noiztik ari zara Ipar Martxan? 
Nafarroako txapeldun ere baza-
ra modalitate honetan…
Ipar Martxan orain dela lauz-
pabortz urte hasi nintzen nire 
emaztearekin, biak gara Ipar 
Martxako monitore Donostian. 
Valladoliden atera genuen 
titulua ENWA eskolarekin. Ni 
segidan lehiatzen hasi nintzen 
eta pasa den irailean Azagran 
Nafarroako txapeldun izan 
nintzen. Proba hau estatu 
mailako probetan ere sartua 
zegoen. Aurten ea zer gertatzen 
den Covid-19aren afera hone-
kin, baina printzipioz irailean 
berriz eginen dute txapelketa.

Ipar Martxako Nafarroako txapelduna da gaur egun Jon Medrano. UTZITAKO ARGAZKIA

«Ipar Martxako lehen 
maratoia eginen dugu 
Bidasoko Bide Berdean»
JON MEDRANO TTUKU TTUKU ELKARTEKO KIDEA

Ipar Martxako lehen maratoia eginen dute abuztuaren 16an Bidasoko Bide Berdean. Donezteben 
hasi eta akituko da eta maratoi erdiko eta 5.000 metroko proba ere izanen ditu

«GORPUTZARI 
ONURA EKARTZEN 
DION KIROL MOTA 
DA IPAR MARTXA»
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Igotz Gardek entrenatuko du Baztan FT

Baztan Kirol Elkarteko zuzendaritzak jakinarazi duenez, 
heldu den denboraldiko hirugarren mailako entrenatzailea 
Igotz Garde izanen da. Lehen ere talde nagusia zuzendu zuen 
Gardek, Xabier Maia (bigarren entrenatzailea) eta Mikel 
Altzuri (prestatzaile fisikoa) izanen ditu ondoan.

UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA
Erremonteko enpresa susta-
tzaile berri bat sortzeko proiek-
tua errealitate bihurtu da 
dagoeneko. Izan ere, abentu-
ran murgildu diren lau enpre-

saburuek 16 erremontista 
bildu dituzte, urte honen aka-
baila arte kontratuak sinatu 
dituzte eta ekaineko hirugarren 
astetik aitzinera lehiatzeko 
prest egoteko entrenatzen hasi 

dira. Erremontista horietatik 
12 nafarrak dira (Xanti Uterga, 
Josetxo Ezkurra, Aimar Jaba-
lera, Aimar Saldias, Julen La-
rretxea eta Eloy Garcia donez-
tebarrak, Xabier Azpiroz, Aritz 
Garcés, Mikel Otano, Ibai 
Barricart, Beñat Rodríguez, 
Kemen Aldabe,) eta bertze lau 
gipuzkoarrak (Patxi Zeberio, 
Ion Etxeberria, Igor Agirreza-
bala eta Matxin III.a). 

Horietatik gehienak, dozena 
bat, Oriamendi 2010 enpresan 
ari ziren martxoaren 31 arte. 
Bertze lauak Doneztebekoak 
dira, hiru profesional berriak 
(Jabalera, Saldias eta Larretxea) 

eta laugarrena, duela urte pare 
bat profesional izan zen eta 
berriz hasiko den Eloy. 16 erre-
montelariek urte bukaera bi-
tarteko kontratua sinatu dute 
eta orain arte bakarka entre-
natu dute Agoitz, Azpeitia, 
Doneztebe eta Atarrabiako 
pilotalekuetan. Orain binaka 
aritzeko baimena ere badute, 
beti ere segurtasun neurriak 
betez. 

8-10 jardunaldiko torneo 
batekin hasteko asmoa dute 
ekainaren hirugarren astebu-
rutik aitzinera; lehen partidak 
Agoitzen eta azkenak Labriten 
jokatuko lirateke.

Enpresa berrian hasiko diren hamabi erremontista nafarrak ageri dira bi argazkietan. Eskuinekoan, Saldias, Larretxea eta Eloy doneztebarrak. UTZITAKOAK

16 pilotari izanen 
ditu erremonte 
enpresa berriak
Horietatik hamabi nafarrak izanen dira, erdiak Doneztebekoak 
(Uterga, Ezkurra II.a, Jabalera, Larretxea, Saldias eta Eloy)

TTIPI-TTAPA
Iker Vicente, Nafarroa eta Eus-
kal Herriko aizkolari txapeldun 
eta Munduko bigarrena denak, 
kanaerdiko (54 ontzako) ha-
malau enbor 27 minutu eta 
17 segundo baino guttiagotan 
moztu nahi ditu. Modu hone-
tan, Donato Larretxeak 1995ean 
Donostian egindako marka 
hobetu nahi du. Ekainaren 
14an, igandean 12:00etan 
Iruñeko Nafarroa Arena are-
toan izanen du hitzordua. 
Ekintza guztiz soziala izanen 
da. Saiakera honen helburua, 
Covid-19aren kontra lan egi-

ten ari den Centro de Investi-
gación Médica Aplicadaren-
dako (CIMA) ahalik eta dohain-
tza gehien lortzea da. Infor-
mazio guztia: www.helpify.es.

Erronka gogorra dauka Otsa-
gabiko kirolariak aitzinean, 
oraingoan beti animatzen eta 
bultzatzen aritzen den publi-
korik gabe egin beharko due-
lako proba. Teknika eta inda-
rra inportanteak dira aizkola-
rientzako, baina baita zaleen 
ahotsen beroa ere. Gertakizu-
na EITBk emitituko du haien 
lehenengo kanalean, interna-
zionalean eta streaming bidez.

Donato Larretxearen marka hobetzen 
saiatuko da Iker Vicente igandean
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• Andree Elizalde, Sarakoa, maiatzaren 6an, 85 urte zituela.
• Migeltxo Danboriena Iribarren, Azpilkuetakoa, maiatzaren 

20an, 71 urte zituela.
• Juan Antonio Arburua Tomasena, Etxalarkoa, maiatzaren 

22an, 84 urte zituela. 
• Estanislao Erasun Erasun, Beintza-Labaiengoa, maiatzaren 

23an, 55 urte zituela. 
• Antonio Sarratea Elizainzin, Zigakoa, maiatzaren 25ean, 

84 urte zituela. 
• Alejandro Juanikotena Hita, Arizkungoa, maiatzaren 25ean, 

74 urte zituela. 
• Rafael Barragan Collado, Elizondokoa, maiatzaren 26an. 
• Miguel Antonio Etxeberria Telletxea, Ezkurrakoa, 

maiatzaren 27an, 69 urte zituela. 
• Maria Etxenike Petrirena, Sunbillakoa, ekainaren 1ean,  

101 urte zituela
• Loli Iparrea Iribar, Elizondokoa, ekainaren 2an, 76 urte 

zituela. 

URTEURRENA

ETXEKOAK

Goxotasuna, maitasuna
Muxu eta besarkada

Gugana hurbildu zaten guziei
Eskertzeko garaia da

Maiatzako egunsenti hura
Bihurtu zitzaigun gaba

Zeinen azkar ta aldi berin motel
Urte bat pasa da jada

Famili osoa elkarrekin
Zuri gustatu gisara

Zurekin bizitako guztia
Oroitzapenen kutxara

Denak maiz goxo oroitzen ttugu
Malko zein irri algara

Muxu haundi bat zuretzat Asier
Zutaz asko oroitzen gara.

Donamarian, 2019ko maiatzaren 29an
I. urteurrena

 Asier 
JORAJURIA BAZTERRIKA 

OROIGARRIA

OROIGARRIA

JUANIKOTENA-HITA FAMILIA

Bigarren amari, 
ez adiorik, 

gero arte baizik.

Beatriz 
ETXARTE IRAZOKI

Elizondon, apirilaren 11n, 86 urte zituela

OROIGARRIA

HIRE LAGUNAK

Jabi
GOMEZ

Guk segituko diagu ibilbidea.
Hi ere gurekin 

etorriko haiz beti. 
Besarkada bat.

1961-2020

ZERBITZUAK
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ZERBITZUAK

MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
ERRENTAN EMATEKO
IGANTZIKO BENTAK. Irailetik ekai-
nera pisu argitsua errentan emateko, 
irakasleentzat aproposa. 3 logela, 
bainugela, sukalde-egongela, 2 te-
rraza, baratzea egiteko lur sailarekin. 
450 euro hilean, gastuak barne. 
☎617 34 75 28.
BERA. Legia karrikan pisua errentan 
emateko: 3 logela, 2 komun, sukal-
dea, egongela eta ganbara. Gaso-
liozko berokuntza. ☎678 36 33 98 / 
678 30 52 50.
BERA. Etxea salgai edo errentan 
emateko. 3.500m2ko partzelarekin. 
☎616 24 35 30

ERRENTAN HARTZEKO
BAZTAN-BIDASOA edo Ultzama 
aldean pisua edo etxea errentan 
hartu nahi dute, hilean 600 euro arte 
ordaintzeko prest. ☎698 51 15 25.
LEITZALDEA. Hiru gaztek Leitza 
inguruan baserria errentan hartu nahi 
dute. ☎630 22 39 49.
DONEZTEBE INGURUAN. Informeak 
dituen bikoteak pisu bat errentan 
hartu nahi du. 500 euro arte ordain-
tzeko prest. ☎657 65 04 43 (Lourdes).

ANIMALIAK
OPARITZEKO

Katakumeak opari. Etxe bila ga-
biltza. Ama ehiztari bikaina dugu, 
eta gu goxoak eta jostalariak gara 
oso. Eramanen gaituzu zurekin?☎ 
652 75 08 17 / 948 61 50 05.

SALGAI

Bi hilabete bete dituzten txakur ku-
meak salgai. 50 eurotan bakoitza. 
☎648 87 60 44 / 628 68 28 73.

LANA
ESKARIAK
LEITZA. Esperientziadun emakumea 
lan bila, haur edo helduak zaintzeko 
edo garbiketarako. ☎632 56 00 52.

Udan haurrak zaintzeko lan bila. 
☎677 09 95 99.
Adinekoak zaintzen 5 urteko espe-
rientzia duen emakumezkoa lan bila, 
interna ere prest. ☎643 49 94 03.
Haurrak eta adinekoak zaintzen eta 
etxeko lanetan esperientziadun nes-
ka langilea lan bila. ☎644 68 96 44.
Lesakako neska gazte bat udan hau- 
rrak zaintzeko prest. Esperientzia 
duena eta Lehen Hezkuntzako gra-

dua ikasten. Auto propioa. ☎648 65 
79 81.
BERA. Pagola harategian harakina 
behar dute egun osoz aritzeko. ☎948 
63 00 54.

ESKAINTZAK
BORTZIRIAK. Aholkularitza bulego 
batean aritzeko langile bat behar 
dute. Lan-arloan aditua. Bidali cu-
rriculuma: laneskeintza31@gmail.
com.

DENETARIK
SALEROSKETAK

Ohe artikulatua salgai bere baran-
dekin, eta gruarekin. Oso egoera 
onean. 350 euro. ☎600 02 33 31.

Ohe artikulatua salgai bere baran-
dekin. Aukera paregabea. 200 euro. 
☎600 02 33 31.

350 gaztain pikete salgai, 1.80 
metro luze, bakoitza 2 eurotan. ☎699 
02 73 78. 

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: 5,85/6,45
• 8-10 kilokoak: 4,60/5,10

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 68 €
Zerri gizena 1,263 €
Zerramak 0,470€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(maiatzaren 8tik 15era bitarteko 
prezioak)

BASERRIA BERAKO 
UDALA

OIHAN ENKANTEA

BERAko Udalak gutun-azal 
itxiko prozeduraren bidez en-
kante publikoan salgai jarriko 
du 'Arranoko Harria' eta beste 
paraje batzuetako oihan-apro-
betxamendua.
Proposamenak 2020ko ekaina-
ren 22ko 13:30ak arte aurkez-
tuko dira. 
Baldintza pleguak Udal Idazka-
ritzan, web-orrian (www.bera.
eus) eta Nafarroako Kontratazio 
Atarian ikusgai egongo dira.

Bera, 2020-06-02
ALKATEA,

Aitor Elexpuru Egaña
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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

Zorion itzazu zure ingurukoak!
Internetez http://erran.eus/
zorionagurrak helbidean sartu. 
Bulegoan eta postaz
Etor zaitez ttipi-ttaparen 
bulegora edo bidali argazkia 
eta testua: Koskontako bidea, 
7-1·31770 LESAKA.

Aunitz urtez!

744 484 361

TTipi-TTapak lan-poltsa osatzeko 
kazetariak behar ditu

Eskatuko da:
- Kazetaritza, ikus-entzunezkoen komunikazioa edo euskal ikasketak izatea.
- EGA edo baliokidea den euskara maila izatea.

Kontuan harutuko da:
- Kazetaritza lanetan esperientzia izatea.
- InDesign programa erabiltzen jakitea.
- Gidatzeko baimena eta autoa izatea. 

Bidali curriculuma info@ttipi.eus helbidera ekainaren 19a baino lehen.

Leitzako Lide Urkiola Mariezkurrenak 6 urte 
beteko ditu ekainaren 19an. Zorionak eta 
goxokizko muxu haundi bat June, Izargi eta 
Haizederren partetik!

URTEBETETZEAK

Aunitz urtez Urdazubiko Alicia Olaizolari 
ekainaren 2ko partez. Muxu aunitz Irazoki 
Pinaki familiaren partetik.

Oronoz-Mugairiko Olaia, Egoi eta Nora Otxan-
dorenak ekainaren 26an, 19an eta 4an, 11, 8 
eta 4 urte beteko dituzte. Muxu erraldoi bat aita 
eta amaren partetik!!!

Lea eta Xabat Beorlegi Vicentek urtea eta  
4 urte beteko dituzte ekainaren 13an eta 
21ean. Zorionak gure bi texoritoei eta mila 
muxu pottolo!!!

• Maiana Irus, Sarakoa, martxoren 22an.
• Anddur Arregi, Sarakoa, martxoaren 29an.
• Izia Gulcker, Sarakoa, apirilaren 9an.
• Bittor Ameztoi, Sarakoa, apirilaren 22an.
• Joy Ugarte, Sarakoa, maiatzaren 3an.
• Mikel Errandonea Pestryakova, Berakoa, maiatzaren 8an.
• Alexandru Andrei Pop, Doneztebekoa, maiatzaren 13an. 
• Mikel Telletxea Braz, Doneztebekoa, maiatzaren 19an.
• Xuban Makazaga Zabala, Goizuetako, maiatzaren 27an. 
• Aimar Elizalde Gartzia, Sunbillakoa, maiatzaren 30ean.

SORTZEAK

Goizuetako 
erreka bazterrak 
zaborrez beteta 
Goizueta eta Arranbide 
artean jendeak utzitako 
zaborra biltzen aritu zen 
maiatz hondarrean Goizueta-
ko Udala. Hala, freskura bila 
erreka bazterrera joatea ongi 
dagoen arren, zaborra bertan 
uztea gaitzetsi du. «Naturaz 
gozatzeko baina ingurua 
zaintzeko» deia egin du.

GOITI ETA BEHEITI

• Alvaro Matxinbarrena Carasa eta Eugenio Lizarraga 
Errazkin, Elgorriagakoak, ekainaren 1ean Donezteben. 

EZKONTZAK

Legasako Ander Zelaieta Eulatek 10 urte 
beteko ditu ekainaren 13an. Aunitz urtez eta 
muxu haundi bat Igantziko familiaren partetik.
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