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EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU

IRITZIA

Zalaingo Lulu-Park skate parkea irekia

«Bizikleta, skate edo patinak urte osoan erabiltzeko aukera 
dugu». Horrela mintzo zen Hegoi Ado, duela hamar urte 
Berako Zalain auzoko industrialdean Lulu-Park Skate Park 
Indoor aretoa inauguratu berritan. Eskualdean gisa honetako 
lehenbiziko parkea zen. Adok zioenez, «betidanik izan da 
modalitate hauetarako afizioa inguruan, eta horri esker beti 
mugitu izan gara gauzak sortzeko. Halere, partikularra 
izatearen arazoetariko bat, instalazioak ez direla jendearen 
esku gelditzen da, eta honek kirolaren garapena moteldu 
egiten du». Horrelako instalazio batek sortzen dituen gastuei 
aurre egiteko «bazkide edo erabiltzaileak behar-beharrez-
koak» zituztela ere azpimarratu zuen Adok.

2010-12-16 · TTIPI-TTAPA · 532 zk.

MAITANE 
MARITORENA
ANIZI BURUZ LIBURUA

Euskal Herrian arpanlari gisa 
ezaguna, Arantzan herrigin-
tzan eta kirola sustatzen ere 
ibili zen. 1991n Nafarroako 
Herri Kirol Federazioak 
omendu zuen eta 2017an 
Arantzako Udalak.

NABARMENTZEKOAK

ATZERA BEGIRA

Aniz, 11 etxe, 11 labe, 22 
zetabe, bat bertzearen 
behartu gabe goiburupean 
sorterriari buruzko liburu 
mardura argitara eman du, 
«Aniz zena eta gaur egun 
denaren lagin ttipi bat».

PANTTALEON 
ERRANDONEA
HILBERRIA

NIRE TXANDA

Igel baten komeriak

Erreka bazter batean bizi zen igel bat hartu, eta esperimentu bat 
egin zuen zientzialari batek. Eltze haundi batean eman zuen 
igela, eta han eroso bizi ahal izateko behar zituenak paratu ziz-
kion: ura, harri-kozkor haundi bat, eta gosea kentzeko egunero 
euliak. Igela eroso bizi zen toki hartan, eta ahantzi zuen lehen 
erreka bazter batean bizi zela. Orduan hasi zuen esperimentua 
gure gizonak: igela bizi zen eltzea su gainean eman zuen. Hasie- 
ran ura epeldu zen, eta igela orduan eta kontentago bizi zen ur 
epel gozo hartan. Pixkanaka, 
tenperatura berotzen hasi zen, 
eta igela kezkatzen hasi zen, 
baino hala ere, jateko nahikoa 
bazuenez, eta oraindik eroso 
sentitzen zenez, ez zuen 
kasurik egin. Tenperaturak 
goiti segitu zuen, igela ia ez 
zegoen batere eroso, eta eltzetik salto egitea pentsatzen hasi zen, 
baina beroarekin erdi tetelduta, eta euliz aseta, beti biharamune-
ko uzten zuen eltzetik salto egitea. Azkenik eltzeko egoera arras 
zaila bihurtua zen, eta ederki larrituta, bere burua salbatzeko 
mugitzen hasi zen, baino beranduegi zen. Eltzean egosita hil zen. 
Argi dago nor garen igelak, eta nolako eltzean bizi garen...

«ARGI DAGO NOR 
GAREN IGELAK ETA 
NOLAKO ELTZEAN 
BIZI GAREN...»

KORO IRAZOKI ARBURUA
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IRITZIA

KOLABORAZIOAK

Erretiroaren gazi-gozoak

Duela urte bat erretiratu nintzen, 38 urte lan egin ondotik 
irakaskuntza munduan. Orain, hilabete hauek pasa direlarik, 
begirada gibelera egin nahi dut eta erretiratzeak ekarri 
dizkidan argi eta itzalen balorazioa egiteko aukera aprobetxa-
tu nahi nuke. Ez diot inori aholkurik eman edo deus adierazi 
nahi. Nire esperientzia kontatu bertzerik ez, norbaiti entrete-
nigarri izaten ahal zaiolakoan. 

Erretirora ailegatu izana berez pozgarria da, zorioneko 
momentua dudarik gabe, baina ezin ukatu bizitza goitik 
beheiti aldatu zaidala. 

Nonbaitetik hasi behar eta, denboraren bizipen diferentea 
nabaritu dut: nahi dudana egiteko denbora dut, gaur ezin 
badut bihar egin dezaket, lasaitasunez ohatzera joan naiteke 
biharkoarekin estutu gabe. Sentipen hau zoragarria da!

Eguneroko ohiturak erabat aldatu ditut, behar adina lo 
egiteko aukera dudanez, nahiko lo egin dezaket. Otorduak 
ere zuzenago egiten ditut, beti ordu bertsuan, behar den 
denbora hartuz, kalitatea zainduz, erosketak egiterakoan ere 
behar bezala pentsatuz, aukeratuz eta elikagai sanoak 
erabiliz. Honek guztiak bizi kalitatearen hobetzea dakar, 
dudarik ez! 

Honainokoak ikusita bizitza hagitz sinplea eta erraza 
bilakatzen dela dirudi… 
eguneroko oinarrizko beha-
rrak ase eta listo!  

Baina ez da horrela, pertso-
na naizen heinean konplexua 
naiz eta neurri honetako 
bizimodu aldaketak, gibelean 
utzi dudanaren dolu prozesu 

bat eskatu dit. Urteetan zehar, lanaren bidez lortu dudan 
asebetea, estatusa, harremana, bat-batean eten da eta 
momenturen batean krisi pertsonala bezala bizitzea ere 
ekarri dit. Urteetan irakaslea izan naiz eta orain, erretiratu 
ondotik, nor/zer naiz? Ez da erraza galdera honi egun batetik 
bertzera erantzutea, garai berri honetan poliki-poliki neure 
burua birkokatu behar baitut. 

Nire kasuan, bizimodu aldaketak ingurune soziala eta 
harremanak aldatzea ekarri dit. Lanbideak ordu aunitz bete 
dizkit, lankide eta lan munduko lagunarteak sozializazio 
aukera ugari zituen eta erretiroarekin bertze espazio batzuk 
bilatu behar izan ditut etxean zokoratuta ez gelditzeko. 

Eta beharbada garrantzitsuena, 60 urtetik goitiko bidean, 
bizitzaren azken txanpan sarturik ikusten dut neure burua. 
Arriskuko taldean kokatuta nago hainbat gaixotasunetarako, 
txertoak hartzeko, gida-baimenerako, depresioan erortze-
ko… Nire osasun fisikoak eta psikologikoak duen garrantziaz 
inoiz baino gehiago ohartzen naiz eta nire bizi kalitatea 
egunero zaintzera eramaten nau.

Zer galdu dut erretiroarekin? Eta zer irabazi dut? Ongi 
pentsatuz gero, galdera hauen erantzunek ez dute garrantzi-
rik. Ongi merezitako garai berri bat bizi behar dut, ahalik eta 
gehiena disfrutatuz. Horixe dut argi!

GABI GOIA IPARRAGIRRE

«ZER GALDU DUT 
ERRETIROAREKIN? 
ETA ZER IRABAZI 
DUT?»

Zer egiten duzu asteburuetan 
herrian?

Ez dakit egundaino aditu ote duzun izenburuko galdemodua, 
nik anitzetan. Hamaika aldiz galdetu izan didate ea nire 
denbora librean, asteburuetan, zer egiten dudan herrian.  
Herrian hitza azpimarratu dut, espresuki, galdera egiten 
duenari ez baitzaio inporta zer egiten dudan asteburuetan, 
ezpada, herri batean zer egiten ahal den, herri batek zer 
eskaintzen duen. 

Galdemodu hori egiten duenak erantzuna bere baitan du, 
galdemodu gisa mozorrotzen duten horren gibelean, uste bat 
dago: herri batek ez du deus eskaintzeko. Hiritar pentsamen-
du hori da galdemodu gisa mozorrotzen den «zer egiten duzu 
herrian?» horren gibelean dagoena.

Erran gabe erraten dute, galdemoduaren gibelean beraien 
erantzuna dago: herri batean bizitzeak ez du inongo eskain-
tza kulturalik, herri batean bizi denak ez du zinemarik, herri 
batean bizi denak ez du ostatuetan poteoan aritzeko aukera-
rik, herri batean bizitzeak kaiku bihurtzen zaitu, hitz batean 
errateko.

Bizi dugun egoerak ordea, nork nori zer galdemodua 
norabidez aldatu du, eta akaso bakarren baten pentsamen-
dua ere bai:

-Zer egiten duzu hirian 
asteburuetan (kontsumitzeko 
aukera kendu zaizularik)? 

Erantzuna: -hiritik ihes 
egiten dugu, edozein herrita-
rat, naturaz gozatzera, 
mendirat, ibilaldiak egitera, 
herriak bisitatzera, lasai 

egotera, askatasunaz gozatzera… Bistan da erantzuna nirea 
dela, bistan utzi du hiritarrak bere burua, herritarrok astebu-
ruero ikusi baititugu hiritarrak gure herriko karriketan, orain 
artio herrian zer egiten dugun galdetzen duten horiek berak 
dira, orain herrietarat heldu direnak.

Bizi dugun egoerak argi erakutsi du hiriak zer eskaintzen 
duen, hiriak zertarako diseinatu diren: kontsumitzeko. 
Adituek diotenez, mendez mende osasun publikoaren 
arazoak izan dira hiria birpentsatzera eraman dutenak.  
XVIII. mendean hilerriak hirigunetik kanpo eramateko eta 
karrika nahiz plazetan iturriak paratzeko joera nagusitu zen.  
Hondar hilabeteetako egoera daukagun hirigintza eta 
etxebizitza ereduaz hausnartzeko baliatzea komenigarria 
litzateke, horretarako hiri eredua eredu ekonomiko hutsetik 
haratago lantzea ezinbertzekoa da. Pandemia honek bertze 
gauza anitzen artean hiriak kontsumitzeko diseinatutakoak 
direla argi erakutsi baitu. Hemendik goiti herri batean zer 
egiten dugun galdetzen duenak erantzuna bere baitan bila 
dezala, bitartean, herritarrok herrietan BIZITZEN segituko 
dugu.

MAITANE MARITORENA AZKARATE

«ZER EGITEN DUGUN 
GALDETZEN DUENAK 
ERANTZUNA BERE 
BAITAN BILA DEZALA»
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Nola aurkeztuko zenuke zeure 
burua? 
Lesakako hemeretzi urteko 
neska alai, bestazale eta sal-
tsera samarra!
Zein dira zure zaletasunak?
Zaletasun anitz ditut, baina 
lau aipatzearren bertsolaritza; 
musika, edozein motatakoa; 
besta eta mendia erranen 
nituzke. 
Noiztik zabiltza Bortzirietako 
Bertso Eskolan?
Bederatzi urte nituenetik na-
bil Bortzirietako Bertso Es-
kolan.
Zer da bertsolaritzatik gehien 
gustatzen zaizuna? 
Orokorrean dena: sortzen den 
giroa, jendearekin duzun ha-
rremana, bertsoetako inpro-
bisazioa... Bertsolaritzaren 
mundua anitz gustatzen zait!

Bertsolaritzan erreferenterik 
baduzu? 
Bertsolari bakoitzak bere xar-
ma du, eta zail egiten zait 
bakarra aukeratzea. Baina, 
aukeratu beharko banu, Es-
titxu Arozena aukeratuko 
nuke, bera izan baitut irakas-
le betitik.
Nola ikusten duzu emakumea 
bertsolaritzan?
Emakumeek izugarrizko au-
rrerapausoak eman dituzte. 
Hori ukaezina da. Baina orain-
dik egiteko anitz dago, eta hor 
guk zeregin handia dugu.
Besta ere gustuko duzula aipa-
tu duzu, zein da gustukoen du-
zun besta? 
Besta herrikoak dira gehien 
gustatzen zaizkidanak. Inpro-
bisatuak, besta egiteko inten-
tziorik gabe atera eta eguna 

argitutakoan etxera itzultzen 
zaren horietakoak. Horiek 
dira hoberenak! Tamalez, 
aurten horrelako gutxi egin 
ahal izan ditugu.
Mendian ibiltzeko ohitura omen 
duzu, eskualdeko mendietan 
edo kanpokoetan ibiltzen zara?
Beti hemen ibiltzen naiz, ber-
takoa beti nahiago izaten da  
(irri artean).
Zein da gehien gustatzen zaizun 
eskualdeko mendia? 
Lesakako Agiña mendia anitz 
gustatzen zait, nahiz eta, ber-

tara gehienetan kotxez joaten 
naizen. Toki polita da oinez 
egun pasa lasai bat egiteko.
Zer da Lesaka herria berezi egi-
ten duena?
Bertze herriek zer duten ez 
dakit, baina Lesakak bere leku, 
giro, jende eta bestengatik 
xarma berezia duela erranen 
nuke.
Amets bat?
Anitz ditut. Baina bat erra-
tekotan, nire ingurukoak eta 
nik momentuaz gozatzen 
segitzea!

ANE TELLETXEA IGOA GAZTE LESAKARRA

«Emakumeek 
aurrerapauso ederra 
eman dute bertsolaritzan»

11 GALDERA LABUR
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Eztabaidak

ESTEBAN IRUSTA MALLEA  

Bizitzak eztabaidatzeko au-
kerak etengabe ematen ditu. 
Arlo guztiak, garrantzi handi 
edo txikikoak izan, denak 
dira eztabaidagarri. Gizakiok 
ziurtasun gutxi dugu,eta 
ziurtasun-gabezi horrek 
etengabeko eztabaidak sor-
tzen ditu. Denok egiaren bila 
gabiltza,eta bitartean erabaki 
egokienak aukeratzen aha-
legintzen gara. Belaunaldi 
bakoitzak bere eztabaidak 
izaten ditu, baina gai batzuk 
beti dira eztabaidagai komu-
nikabideetan. 

Politikak ez digu atsede-
nik ematen. Alderdi poli-
tikoen arteko eztabaidak 
egunerokoak dira. Askotan 
herritarren arazoei irtenbide 
egokienak aukeratzen baino 
beraien arteko ika-mikatan 
dabiltza, kirol lehia bailitzan. 
Ohituta gaude, baina ez 
ditugu ondo ikusten eztabai-
da horiek. Beste eztabaidak 
erlijioari lotutakoak dira. 
Hedabideetan, egun, ez dira 
hainbeste agertzen baina 
historian, erlijioak garrantzi 
handia izan du, eta asko ezta-
baidatu da. Gaur egun ere, ez 
da eztabaidarik falta, nahiz 
eta askotan nahasten diren 
erlijioa eta eliza. 

Zientzialarien artean, beti 
eztabaidatu izan da Jain-
koaren izateaz. Sinestun 

eta sinesgabeen zerrenda 
kontaezina da. Zientzia-
lari askoren artean, Kant, 
Voltaire, Descartes, Miguel 
Unamuno, Albert Einstein 
eta Antony Flew, uniber-
tsoaren egilearen Jaungoiko 
baten sinestunen zerrendan 
ageri dira. Beste asko, berriz, 
kontra daude. Hauen ustez, 
unibertsoa kasualitatez sortu 
zen. Hori defendatzen ezagu-
na egin da Stephen Hawking. 

Gai honek, zalantzarik 
gabe, eztabaidan jarraituko 
du, baina batzuek, egunotan, 
itxura denez, zalantza guztiak 
'argitu' dituzte, eta hor dabil-
tza abesti tradizionalen letrak 
aldatzen. Ez dirudi aukera 
egokia denik, gehiegizko 
ausardia baizik, zientzialari 
ospetsuenak ez duten 'argita-
sun' hori bereganatzean.

Musikarekin jarraituz, 
Euskadiko Ereserkia ezta-
baidatzen ari gara nahiz eta, 
aspalditik daukagun Cleto 
Zabala Aranbarri musikariak 
egina. Orain, berriz, musikari 
talde batek J.M. Iparragi-
rreren Gernikako arbola 
proposatu du. Musika alde-
tik, biak dira ederrak, baina 
gaurko musikari hauek baino 
askoz lehenago, Aita Madina 
musikagile ospetsuak egungo 
ereserki ofizialaren alde egin 
zuen, Gernikako arbola bai-
no solemnitate eta handita-
sun sakonagoa duela esanez. 
Eztabaida honetan, musikak 

IRAKURLEAK MINTZO

BOTA BERTSOA

Bi mila hogeia omen da 
urte berezia 
'virus' batek irauli 
egin du guzia (ber) 
nora zuzendu zure 
galderen gezia 
nork du galera eta 
nork irabazia 
bi hitzetan erranda 
hori da auzia (ber). 
 
Baina Euskal Herrian 
zer dugu nagusi 
hipokresia frango 
nonahi dut ikusi (ber) 
zientziaz mintzo direnak 
gaur ez dira gutxi 
beldurra sortzeari 
nahi diote eutsi 
gure osasuna ezin  
digute ebatsi (ber). 
 
Munduan agintzeko 
den erabakia 
gizatasun osoa 
kolpez ebakia (ber) 
gure osasuna omen da 
norbaiten jakia 
zuk ere ez al duzu 
erruan zatia 
norendako ari zara 
Euskadi irratia (ber). 
 
Orain jarri digute 
EITBn maratoia 
horren alde jarri da 
Kriston pelotoia (ber) 
herritarren dirua 
biltzeko arrazoia 
katuari laguntzen 
dabil arratoia 
Ikertu ezazue 
zein den hor gidoia (ber). 

Kultur ahotsak dio 
ez negarrik egin 
kirolariek berriz 
beldurra ekidin (ber) 
neurri denak bete 
zuhurtziarekin 
zuen negarra zer den 
nahiko nuke jakin 
hori konpontzen al da 
txertaketarekin (ber). 
 
Berriak zabaltzeko 
euskaraz Berria 
zer jarrera hartu duzun 
ez da hain berria (ber) 
horrenbertze aditu 
ikaragarria 
haientzat beti dago 
nahi duten orria 
ta herritarrendako 
non duzu gerria (ber). 
 
Ezker abertzalea 
neurri gogorrak 
orain gu ez baikara 
lehen bezain jatorrak (ber) 
begirik gabe ibiltzen 
dakite satorrak 
sortzen ari direnak 
bai zulo kozkorrak 
ordainduko al dituzu 
gero horren zorrak (ber). 
 
Bukaezina baita 
sumisoen zerrenda 
Kritika egitea 
gaur hemen herren da (ber) 
segi zazue segi 
zuen bide-senda 
txertoak ezin baitu 
zuen gaitza senda 
guk jarraituko dugu 
geronen agenda (ber). 

MIKEL ALTZUART ZALDAIN
ARIZKUNGO BERTSOLARIA

Osasuna eta 
eskubideak 
Doinua: Euskaldun nekazariek

baino zeresan handiagoa du 
politikak. 

Beste askotan, ezjakinak 
sortzen ditu eztabaidak. Hau 
gertatu da berriki vizcaino 
hitzarekin. Garai haietan, 
hitz horren esanahia 'eus-
kalduna' zen. Hor daukagu, 

Bizkaiko Golkoa euskal gol-
koa adierazteko. Baten batek 
zalantzak baditu Cervante-
sen El Quijote irakur dezake. 
Instituciones vizcainas edo 
fueros vizcainos esatean, 
euskal instituzioak eta euskal 
foruak adierazten zuten.
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N.BAZTERRIKA ARRAIOZ
Lan isila, lan umila egin du herri 
kirolen alde Xabier Urrutia Ben-
goetxeak (Arraioz, 1980). Gazte-
rik hasi zen Nafarroako kirol 
jolasetan. Lehenbiziko urteetan, 
anaiarekin batera, arpanlari ibi-
li zen. Gerora, ordea, orga-era-
maileak falta zirenez, horri lotzea 
erabaki zuen. Lesio larri bat tar-
teko, orga utzi behar izan zuen 
eta, gaur-gaurkoz, pentatloietan 
jarria du begirada. Zaletasunari 
eusteko eta herri-kirolak susta-
tzeko eginahalak eta bi egin ditu 
Urrutiak, herri kirolak kirol hutsa 
baino gehiago direlako eta «Eus-
kal Herria eta euskaldunak, gure 
kultura eta aitzinekoen historia» 
ezagutzeko bide ematen dute-
lako. Horretan aritu direnen 
pausoak estimatzen ditu eta bide 
horretan segitu nahi ditu Urrutiak, 
itzal ez daitezen:  «eskerrik asko 
Panttaleon, goian bego». 
2013tik 2019ra Nafarroako herri- 
kirol federazioko lehendakari izan 
zara... Ardura handia izan al da?  
Lehendakaria ni izan arren, talde 
bat ginen eta taldearen babesa 
izan dut beti. Sartu ginelarik 
egoera ez zen ona, dirulaguntzak 
dezente murriztu zizkiguten eta 
ekonomikoki estu ibili ginen. 
Horrez gain, lanorduetatik kan-
po denbora aunitz eskatzen du. 
Alde horretatik etxekoen eta 
ingurukoen laguntza handia izan 
dut eta hori eskertzekoa da. Pix-
kanaka, jendea indarra galduz 
joan zelako utzi genuen, baina 
lan ona egin genuela uste dut: 
txapelketak antolatu genituen, 
jendea hurbiltzeko lan egin ge-

nuen eta ateak jotzen saiatu ginen, 
batzuk ireki ziren, bertzeak ez... 
Lehendakaritzan zinela lehenbizi-
koz Nafarroako herri kirol txapel-
ketan trontza mistoa antolatu zen... 

Argi genuen probarik politena 
ez zela emakumezkoak alde 
batetik eta gizonezkoak bertze-
tik aritzea. Ahal bazen, nahasi-
ta, elkarlanean, ikusi nahi ge-

nituen. Lortu genuen gauza 
politenetako bat hori izan zen. 
2018an eta 2019an Nafarroako 
herri kirol taldeak Euskal Herriko 
zazpi herrialdeetako txapelketa 
irabazi zuen… Nola bizi izan ze-
nituzten garaipen horiek?
Zazpi herrialdeetakoa izena 
izan arren, ez da hala izaten. 
Hori da gustatuko litzaigukee-
na, baina lau herrialdetakoak 
biltzen gara. Hala ere, txapel-
keta horiek irabazten direlarik, 
gibelean lan ona dagoela pen-
tsatzen dugu. Nafarroan goi 
mailako kirolari aunitz izan da 
eta hori txapelketetan nabaritu 
da. Irabazi zein ez, lehenbiziko 
postuetan izan gara... Gainera, 
txapelketetan elkartasun eta 
laguntza handia sumatzen da 
eta hori ederra da.
Arpanean hasi zinen arren, honda-
rreko urteetan organ ikusi zaitugu. 
Zer dela eta etorri zen aldaketa?
Lehendakari izan nintzen lehen-
biziko urte hartan organ aritze-
ko bi lagun falta ziren. Dirula-
guntzak emanak zituzten eta 
lehendakaria izanik neure burua 
eskaintzeko beharra sentitu 
nuen, txapelketa ateratzea nahi 
nuen... Ordutik beti organ aritu 
naiz. Txapelketetan arpanean 
aritzeko aunitz entrenatu behar 
da. Nahiz eta ez irabazi, presta-
tuta eta entrenatuta joan behar 
da, ikusleak gibeletik lan bat 
dagoela ikus dezan. Organ ari-
tzeko, berriz, entrenamenduak 
bakarrik egiten ahal nituen...
Txapelketa batzuk irabazi dituzu... 
Lehenbiziko urtean atera eta 
irabazi egin nuen. Ordutik, nire 
marka hobetzen saiatu naiz. 
Txapelketa irabazi edo ez hori 
izan da urtetik urtera neure 
buruari paratu diodan erronka. 
Lau urtetan txapela lortu dut 
eta 2019an Euskal Herrikoan 
Ousmane Dramé bizkaitarrak 
irabazi zidan, buelta laurden 
bateko aldea aterata.
Aurten Euskal Herriko txapelketa 
Nafarroan jokatzekoa zen, baina 
ez da egiterik izan… 
Larriagoa den afera bat dago 
eta kontu hauek bigarren mai-
lan gelditu dira. Ahal dena egi-
nen da. Egoera ez da batere 
erraza, antolatuta ere azken 

«Herri kirolen bueltan 
mugitzen den guztia da 
polita»
XABIER URRUTIA BENGOTXEA  NAFARROAKO HERRI KIROL TALDEKO LEHENDAKARI OHIA

2013tik 2019ra Nafarroako herri kirol elkarteko lehendakari eta ia 30 urtez kirolari izan da 
Xabier Urrutia. Kirolaz gozatuz eta herri kirolak sustatuz segitu nahi du

Harri-jasotzaile, orga-eramaile, arpanlari... ibili izan da Urrutia.

«ARPAN MISTOA 
IZATEA IZAN DA 
GURE LORPEN 
POLITENETARIKOA»

«NAFARROAN GOI 
MAILAKO KIROLARI 
AUNITZ DAGO ETA 
HORI NABARITU DA»

ELKARRIZKETA
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momentura arte ezin baita jakin 
jokatzerik izanen den… Neurri 
guztiak betez antolatzea ere 
zaila da. Euskal Herrikoaz gain, 
arpan mistoa jokatu beharra 
zen eta ez zen egin, ezta ema-
kumezkoena eta gizonezkoena 
ere, aizkora, sokatira… Gutti 
batzuk bakarrik jokatu dira. 
Hala ere, I. Binakako Euskal Pen-
tatloia egin zen eta bertan parte 
hartu zenuen, Julen Kañamare-
sekin batera…  
Bai, egitekoa zela aditu zuenean 
biok batera parte hartzea pro-
posatzeko deitu zidan. Entre-
natu eta fundamentua eginez 
gero, baietz erran nion. Ez ge-
nuen aunitzik entrenatu, azken 
momentuko kontua izan zen 
eta… Menperatzen ez ditudan 
bortz kiroletan aritzea ez zen 
erraza izan. Hala ere, esperien-
tzia izugarria izan zen.
Harri altxatzea, giza proba, aizko-
ra eta lasterka izan zenituzten 
probak. Zein izan zen gogorrena?   
Aizkora eta lasterka. Aizkoran 
ohitura falta izanez gero, leher 
egiten duzu eta lan horiek guz-
tiak egin ondotik lasterka has-
tea gogorra izan zen. Harria 
altxatzen eta harri tiran gustu-
ra ibili nintzen, fresko nengoen 
eta... gozatu nuen. 
Nola ikusi zenuen zeure burua?
Ongi, gure maila zena izan zen. 
Aunitz hobetzeko beharra du-
gula argi dago eta horretarako 
entrenatzea beharrezkoa da. 
Esperientzia aldetik ona izan 
zen. Hurrengo urterako entre-
natuko dugula eta ateratzeko 
moduan izanen garela uste dut. 
Beraz, uzteko asmorik ez, ezta?  
Orga bai, lesio larri bat izan 
nuelako. Ezkerreko besoa ate-
ra zitzaidan Baigorrin. Arras 
gaizki hartu nuen karroa eta 
goititzean ezkerreko besoa 
atera zitzaidan. Banakako pen-
tatloian ateratzekoa nintzen 
baina abuztu erdialdean pa-
satu zitzaidan eta ezin izan 
nuen. Orga kirol erasokorra 
da, lesio larria izan nuen eta 
utzi dut. Pena da joan den ur-
tean Euskal Herriko txapelke-
tan bortz itzuli eman nituela 
ikusita marka hobetu eta txa-
pela estutu nahi nuelako baina... 

Zein da orain begiz joa duzun 
txapelketa?
Ekainean egitekoa den pen-
tatloia. Gustukoena behintzat 
hori dut orain. Hor ezagutu 
ditut benetako aurkariak, egia 
aitzinetik daramatenak. Ho-
rrelako jendearekin plazaratzea 
plazera da, nahiz eta hobeak 
izan... Zaldua, Arria, Peña… 
izan ditugu aurkari,  eta giro 
arras ona izan dugu, bai aitzi-
netik baita ondotik ere, baina 
bitartean… egurra!  
Nola ikusten duzu herri kirolen 
etorkizuna? 
Ez dago etorkizun argirik. Na-
farroako Kirol Jolasetan haur 
aunitz izaten dira, kadeteetan 
kopurua jaisten da. Bertze kiro-

letara jotzen dute. 18 urtetan 
aukera arras ttikia da. Zerbait 
pentsatu beharra dago baina ez 
da erraza. Ez herri-kiroletan ezta 
kirol gehienetan ere. Errugbia 
ere hurbiletik ikusi dut eta hor 
ere arras zaila dago. Haurrak bi 
kirol dituzte begi artean, gurasoek 
horietara bultzatzen dituztelako 
akaso. Horiek ere, aitzinera egi-
terik ez dutela sentitzen dutela-
rik, utzi egiten dituzte eta pena 
da. Pena da bertze kiroletan ez 
saiatzea, batez ere gurean.  
Ez da saiatu faltagatik izanen...   
Herri kirola eta crossfita uztartuz, 
herri kirolak sustatzeko hitzordua 
antolatu zenuten Donezteben… 
Crossfitekoei herri-kirolak ere 
badaudela erakustea zen hel-

burua. Indar proba aunitz he-
rri-kiroletakoak zirela erakutsi 
nahi izan genien. Harri bola-
rekin aritzen dira, sokarekin… 
Gauza aunitz herri kiroletatik 
ateratakoak izan daitezke. Ateak 
ireki nahi izan genituen. Saia-
tu mila gauzetan saiatu gara, 
baina arras zaila da. Herri Rug-
bi Kirolak ere egin izan ditugu. 
Herri kiroletan eta errugbian 
aritzen nintzenez, Baztan Rugby 
Taldeko Mariano Iribarrenekin 
eta hasi eta Erratzun, Iruritan… 
egin genuen, herri kirolak mu-
gitzeko. Entrenamenduetan 
ordu erdiz errugbian eta bertze 
ordu erdiz herri kiroletan aritzen 
ginen, ortziraletan. 
Eta hori ere eten behar izan zenuten...
Konfinamenduarekin ezin en-
trenatuz gelditu ginen eta aur-
tengoa bertan behera utzi dugu. 
Arrazoiak izan badiren arren, 
bertze behin egoera zaildu du 
horrek. Horrez gain, gurasoak 
herri kiroletan aritzen garenok 
astakeriak egiten ditugula erra-
ten aditu izan ditut eta horrek 
ere ez digu laguntzen. Aldaketa 
hortik etorri beharko litzateke. 
Herri kirolen bueltan mugitzen 
den guztia da polita: herriak 
ezagutzea, jende euskalduna, 
gure kultura eta historia... Horri 
eutsi beharko genioke.

Herri kirolek ekarpen haundia egin diote Urrutiari: «txoko aunitz, lagunak eta emaztea herri kirolei esker ezagutu nituen». 

Zeure burua hitz gutxitan. 
Kirolariak laguntzeko prest 
dagoena.
Zer eman dizu herri-kirol 
munduak? 
Ezaugarria.  
Beti oroituko duzun egun bat? 
Bizkaitarren aurkako apus-
tua. 
Egunik txarrena? 

Lesioa izan nuen eguna.
Herri kirolak ez den kirol bat? 
Errugbia.
Plaza bat? 
Doneztebeko frontoia eta 
Iruñeko Foruen Plaza.  
Aurkari gogorrena? 
Norbera. Geure burua gain-
ditzea eta urduritasuna eta 
beldurrak alde batera uztea.

Motzean

ELKARRIZKETA
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G. PIKABEA
«Lesakako Laminaciones fa-
brikan amiantoa zegoenik ezin 
du inork ukatu». Hori argi eta 
garbi utzi nahi izan du Pako 
Terreros Arcek. Sortzez errio-
xarra da, aspaldian Lesakan 
bizi dena, eta 32 urtez Lesaka-
ko lantegian aritua, 1995ean 
erretiroa hartu zuen arte: «ha-
sierako hiru urtetan munta-
tzaile, gero hamar urtez elektri- 
kari eta ondotik produkzioan». 
Ezaguna du fabrika barreneko 
orduko martxa, eta amiantoa-
ren erabilera «hagitz ohikoa» 
zela azaldu digu: «aunitz era-
biltzen genuen produktua zen. 
Isolatzaile ona zen, beroarekin 
erabiltzeko material ona, eta 
gainera, merkea». Tailerrean 
ikusi zuen lehenbizikoz amian-
toa: «amianto-biribilkiak izaten 
genituen, moztu eta horiek 
erabiltzen genituen, bertzeak 

bertze, labeetako junturetan.  
Hausten baziren edukiontzie-
tara botatzen genituen bertze 
hainbat materialekin batera, 
handik zabortegira eramateko. 
Hagitz erabilia zen eta edozei-
nek erabiltzen genuen. Kasu 
jakinetan erabiltzen genituen 
eskuzorroak ere amiantozkoak 
ziren eta egituran ere amiantoa 
zegoen». Erran digunez, «ba-
genekien amiantoa zela, baina 
ez genekien benetan zer zen».

Teo Vilaren kasua aurrekari 
Terreros baino sei hilabete 
beranduago hasi zen Teo Vila 

Lesakako lantegian.30 urtez 
Laminacionesen aritu ondotik, 
duela lau urte, pleurako me-
soteliomaren edo pleura min-
biziaren ondorioz hil zen Vila. 

Asier Calderon Baztan-Bida-
soko LABeko koordinatzailea-
ren hitzetan, «Vila amiantoa-
rekin aritu zen lanean eta 
horrek eragindako patologia 
baten ondorioz hil zen. Hil 
baino hilabete gutti batzuk 
lehenago diagnostikatu zioten 
gaixotasuna eta bat-bateko 
heriotza izan zen». Orduan 
erabaki zuen «bere alargunak, 
ardurak eskatuz, enpresaren 

aurkako borroka» abiatzea. 
«LAB sindikatuarekin eta Zu-
zenki bulegoarekin batera se-
narraren heriotza lanari lotu-
tako gaixotasuna izan zedin 
onartzeko bideari ekin zion».

Lau urte beranduago ailega-
tu da erantzuna. Baina Calde-
ronen hitzetan, bidea «luzea 
eta zaila» izan da, «bertzeak 
bertze, ez Lesakako Lamina-
ciones, ez ondorengo enpresak 
ez daudelako RERAn edo amian-
to arriskua duten enpresen 
erregistro ofizialean sartuak. 
Zerrenda horretan agertu izan 
balitz, eta langile ohiaren herio- 
tza amiantoaren ondoriozko 
patologia batek eragin izan balu, 
ardura enpresarena izanen 
litzateke». Kasu honetan, ordea, 
horren faltan «Vilaren lankideen 
testigantzak» eta «amiantoa-
rekin lan egin zela erakusten 
zuten egiaztagiriak ezinbertze-
koak» izan omen dira «Lesaka-
ko plantan amiantoa non, zein 
garaitan eta zein modutan 
landu zuten zehazteko». 

Bide horretan bere aletxoa 
paratu du Terrerosek eta kon-
tent dago Nafarroako Osasun 
Publikoaren eta Lan Osasuna-
ren Institutuak Vilaren heriotza 
Laminacionesen amiantoaren 
eraginpean egon izanaren on-
dorio izan zedin bere ekarpe-
na egin duelako: «2016an nire 
testigantza jasotzeko deitu 
zidatenean,ez nuen zalantza-
rik izan». Bere irudiko, «aunitzek 
gaiari buruz solastatzerakoan 
beldurra sentitzen dute». Berak, 
ordea, ez: «nik ez dut gezurrik 
erran. Inork ezin du ukatu lan-
tegian amiantoa zegoenik eta 
Vilaren emazte eta alabari jus-
tizia pixka bat egiten laguntze-
ko balio izan badu, hagitz 
kontent nago. Kalte-ordainak 
jasoko dituztela adituta izuga-
rrizko poztasuna sentitu dut».

Hiru borroka
Calderonek hiru borrokatan 
bereizi du Vilaren prozesua eta 
horietako bitan «garaipena 
lortu» izana nabarmendu du.  
«Lan heriotza aitortzearen on-
dorioz lortu zen lehen garai-
pena, alargunari alargun pen-

Irailaren 29an, Teo Vilaren kasuaren epaiketa egitekoa zen egunean, elkarretaratzea deitu zuen LABek Iruñean.

Amiantoaren aurka 
pausoak emanez
Lesakako Laminaciones lantegiaren ondorengo enpresetako batek langile bat amiantoaren ondorioz 
hil zela onartu du eta hori positibotzat jo du LABek. Halere, oraindik amiantoa badagoela eta, ardurak 
eskatu dizkio Arcelor-Mittali. Pako Terreros langile ohiak, berriz, amiantoa «aunitz» erabili zutela dio

«KALTEAK ZUZEN- 
TZEKO ESKATZEN 
DIOGU ARCELORRI»
ASIER CALDERON, LAB SINDIKATUA

«URTETAN AUNITZ 
ERABILI IZAN DUGU 
AMIANTOA»
PAKO TERREROS, LANGILE OHIA
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tsioa handitu baitiote. Bigarren 
garaipena familiak eskatutako 
kalte-ordainak jasoko dituela 
baieztatzea izan da». Hain zu-
zen, epaiketarik gabe, Lami-
nacionesen ondorengo enpre-
setako batek, Cofivacasak, 
alargunari 133.000 euro eta 
alabari 27.000 euro ematea 
onartu zuen irail  hondarrean. 
Prozesua, ordea, oraindik ez 
da bukatu. Hirugarren epaike-
ta falta da: «enpresak segurta-
sun neurriak ez betetzeagatik 
jasotako prestazioen errekargua 
onartzeko eskaera». Berez, 
azaroan egitea aurreikusia ba-
zen ere, osasun egoera tarteko 
gibelatu behar izan dute, bai-
na LABekoak «epe motzean 
eginen den epaiketa» izanen 
dela argitu du.    

Arcelor Mittali eskaera 
Calderonen ustez, «frogatuta» 
gelditu da «Lesakako Lamina-
cionesen urte luzetan amian-
toarekin lan egin zela». Eta 
«aurrekari garrantzitsutzat» jo 
du enpresak langile bat amian-
toaren ondorioz hil zela onar-
tu izana. «Urte aunitz darama-
tzagu hori aldarrikatuz, urte 
aunitz hori aitortzeko eta ara-
zoari irtenbidea emateko bi-
tartekoak eskatuz eta Vilaren 
kasuarekin aurrekari hori lor-
tu da». Baina «Vilarena ez da 
kasu isolatu bat», azpimarratu 
nahi izan du: «ehunka langile 
dira fabrika horretan amian-
toarekin lan egindakoak. Di-
ferentzia bakarra Vilaren alar-
gunak borrokari ekitea eraba-
ki izana da». 

Bide horretan, Arcelor-Mi- 
ttali luzatu dio LABek mezua, 
«bera baita orduko lantegiaren 
produkzioa edo jarduera eko-
nomikoa heredatu duena eta 
ezin dio bere ardurari uko egin». 
Hori horrela dela iritzita, «kal-
teak zuzentzeko» eskatu dio 
enpresari; alde batetik, «amian-
toaren eraginpean izan diren 
langile guztien zerrenda» eta 
bertzetik, «langileen osasuna 
prebenitu eta zaintzeko plana» 
exijituz. Lesakako langileetatik 
haratago luzatu du mezua: 
«fabrika horretan urteetan 

bertze lantegietako langileek 
lan egin dute eta horiek iden-
tifikatu behar dira».

Langileen zerrenda eta al-
dizkako mediku azterketak 
exijitzeaz gain, «amiantoa non 
izaten ahal den identifikatzeko 
eta garbitzeko plana» nahi du 
LABek: «ziurtzat jo dezakegu 
oraindik ere amianto arrastoak 
badirela eta arriskuak hor se-
gitzen du. Labeetako junture-
tan amiantoa erabili bazen, 
labeak aktibo egon edo ez, 
amiantoa hor egonen da. Egi-
turan ere badira amiantoa izan 
dezaketen hainbat elementu, 
uralitazko plakak, adibidez».

Amiantoa eta gehiago 
Terreros amiantoaz eta gehia-
goz mintzatu da. Bere hitzetan, 

«segurtasun indibiduala Lesa-
kan adina toki guttitan zaindu 
izanen zen: arnesak, tapoiak, 
botak, antiojoak, eskularruak, 
kaskoak, buzoak... Enpresak 
eskatutako guztia ematen zuen. 
Baina amiantoarekin ez zen 
inolako segurtasun neurririk 
hartu; ez amiantoarekin, ez 
zianuroarekin, ezta azido sul-
furiko edo klorhidrikoarekin 
ere». Elektrodeposizioan, erra-
terako, «mila kilo zianuro» 
izaten zirela dio: «materialak 
itsasgarritasun ona izateko 
zianuroa erabiltzen genuen». 
Langile ohiak «basakeriatzat» 
jo ditu «lantegian egin ziren 
ekintza aunitz. Tximiniatik 
ikusi egin behar izaten zen 
nolako kea ateratzen zen, edo 
azido sulfurikoa solido egiten 

zenean kamioiak eraman arte 
mukuru batean uzten zen. Hai- 
zeak zenbat zabaltzen ote 
zuen... Zintzurrean pixka bat 
pikatzen zuela kexu zen jendea, 
baina gainerakoan, lanik gabe 
gelditzeko edo fabrika ixteko 
beldurrez, denak isilik. Hori 
guztia irensten aritu gara orain 
gutti arte eta onartezina da». 
Aitortu digunez, 26 urte badi-
ra jubilatu zela, eta «orain ez 
dakit zer martxa duten fabri-
kan», baina «bai airean bai urean 
kontrol gehiago jarri beharko 
lituzketela» iruditzen zaio, 
«azidoak eta olioak kontrola-
tzeko».

Egiteko lan handia  
Calderonek, bere aldetik, «po-
sitibotzat» jo du «amiantoaren 
aurkako borrokan» orain arte 
lortutakoa, baina aitzinera be-
gira «lan mardula» gelditzen 
dela dio. Vilaren kasuak «jendea 
motibatzeko» balio izatea nahi 
luke. Eta horregatik, senideei 
«halako patologien ondorioz 
izan diren heriotzen kasuan, 
aitortza exijitzeko» eskatu die, 
eta «patologiarik garatu ez du-
ten langileei beharrezkoak 
diren mediku probak exijitze-
ko» deia egin die: «eta ez Lesa-
kako fabrikan aritu direnei 
bakarrik. Bakoitzak badaki 
amiantoaren aritu den edo ez». 

Pako Terrerosek 81 urte ditu eta 32 urtez Lesakako lantegian aritu zen. Denbora luzez amiantoarekin lanean aritu zirela dio.

Amianto arriskua duten enpresak 

Nafarroako Gobernuak urtero eguneratu eta argitaratzen 
du RERA edo amianto arriskua duten enpresen erregistro 
ofiziala. Azaroan egin du aurtengoa, Nafarroako Gobernuaren 
webgunean ikusgai dagoena, eta zerrenda horretan dauden 
Nafarroako 63 enpresen artean Laminaciones lantegia ez 
da ageri, ezta bere ondorengoak ere. Eskualdeko bertze bi 
ageri dira: Sunbillako Sasoi Eraikuntzak eta Alkaiagako 
Transbidasoa enpresa. Erregistro horren arabera, Sunbillako 
enpresa 2012ko apirilaren 26tik zerrendan erregistratua 
dago eta Transbidasoa 2016ko apirilaren 22az geroztik. 



12 ttipi-ttapa | 772 zk. | 2020-12-10

BERA

IZASKUN REKARTE
Aurten ospakizun guztiak ez-
berdinak izanen dira, baita 
Eguberriak ere. Covid-19a dela 
medio, Olentzero eta Mari 
Domingik herrira bisita ez 
egitea erabaki dute. Hala ere, 
abenduaren 24ko gauean, ongi 
portatu direnen etxeetan, opa-
riak utziko dituztela abisatu 
dute. Helduei dagokienez,  
Eguberri bezperako arratsean 
Gure Txokoa Elkarteak anto-
latzen duen kalejira musikatua 
ez dela eginen iragarri dute.

Berrikuntza gisa, aurten 
udalak bi lehiaketa abian ja-

rriko ditu: Eguberrietako kan-
ten eta marrazki lehiaketak. 
Bi lehiaketen oinarriak hu-
rrengo egunetan plazaratuko 
dituzte.

Musika eskolako kontzertua
Aurten Musika Eskolako Egu-
berrietako kontzertua ere alde 
batera utziko dute.

Urtezahar eguna
Abenduaren 31n, Urtezahar 
egunean ere, ohiko ospakizu-
nak ez antolatzea erabaki dute. 
Aurten etxeko txikiek ez di-
tuzte karrikak Glin-Glan hotsez 

alaituko. Eta, ilunabarrean 
Berako Abesbatzak eta herri-
tarrek ez dute Diostesalbea 
kantatuko.

Antzerki emanaldia
Urtarrilaren 2an, 18:00etan, 
kultur etxean familia guztia-
rentzako Route 6.6  euskaraz-
ko musika eta antzerki ikus-
kizuna izanen da. Sarrerek 
hiru euroko kostu izanen dute.

Errege Magoen kabalgata
Azkenik, ilbeltzaren  5ean ez 
da  errege kabalgatarik izanen.  

Eguberriak ospatu, baina tentuz
Bizi dugun osasun egoera 
kontuan izanda, udalak Egu-
berriak «tentuz» ospatzeko 
oharra helarazi die herritarrei.  
Aurten, Eguberriak, «etxekoe-
kin» eta «osasunez» ospatzeko 
gonbita luzatu du.

Eguberrietan lehen 
aldiz kantu eta 
marrazki lehiaketak
Aurten Olentzero eta Mari Domingi Herriko Etxeko Plazara 
etorriko ez badira ere etxeetan opariak utziko dituzte

2019an Olentzero eta Mari Domingik herrian egindako bisita. ARTXIBOKOA
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BERA

IZASKUN REKARTE
Abenduko bigarren asteburuan, 
Mikel Zabalza hilik agertu zen 
dataren urteurrenarekin bate-
ra, zenbait herritarrek astebu-
ru osorako ekitaldiak antolatuak 
zituzten. Baina, osasun egoe-
ra dela medio, ez egitea eraba-

ki dute. Hala ere, herritarrak 
eta udala ez daude geldirik eta 
herrian gertatutako zenbait 
gertakari azaltzen dituzten 
oroigarri plakak ezarri dituzte.

Azaroan eginiko Kottoren 
horma-irudia, Mikel Zabalza-
ren horma-irudiaren ondoan 

paratu dute. Bertzalde, Manuel 
Andueza Elizalderen omenez 
memoria plaka bat paratu dute.

Hiru bizipen, herri bat
Memoriaren lorategi honetan 
hiru herri ekintzaileri gerta-
tutakoa gogorarazi nahi izan 
dute. 1970eko ekainaren 15ean 
Manuel Andueza Elizalde be-
ratarrak, Donostiara bidean 
zihoala, auto istripu baten 
ondorioz errepidean gelditu 
behar izan zuen. Guardia Zi-
bilak, momentu hartan, hiru 
tiro eman zizkion bularrean.

1985eko azaroaren 25ean 
Mikel Zabalza Donostian atxi-
lotu eta Intxaurrondoko ko-
misaldegian bortizki tortura-
tua izanaren ondorioz hil egin 
zen. Bere gorpua hogei egun 
beranduago Bidasoa ibaian, 
Endarlatsan, azaldu zen, orain-
dik, eskuburdinak paratuak 
zituela.

Azkenik, 2005eko urriaren 
31n Jose Angel Kotto Altzugu-
renek Soriako kartzelan bere 
buruaz bertze egin zuen, ja-
sandako tortura eta tratu txa-
rren ondorioz.

Ekimen honen sustatzaileek 
«hainbat bizipen, baina his-
toria bakar bat osatzen» du-
tela aldarrikatu nahi izan dute 
honela.

Abenduaren 1ean memoriaren parkean ezarri zen oroigarri plaka.

Herriaren 
memoriaren parkea 
osatu dute  
Parkea udalaren eta herritarren ekimenez osatu dute eta 
herrian pasatutako hiru gertakari jaso dituzte

4 0 2  a h o b i z i k  e t a  7 6 
belarriprestek parte hartu zuten 
abenduaren 4an bukatu zen 
Euskaraldian. Herriko 28 
entitatek ere izena eman zuten 
arigune gisa. Orain, erronka, 
hamabortz egunetan hartutako 
hizkuntza ohiturak mantentzea 
da.

478 herritarrek 
parte hartu dute 
Euskaraldian

Azaroaren 23an eginiko osoko 
bilkuran bi adierazpen insti-
tuzional onartu zituen Udalak. 
Alde batetik, azaroaren 13an, 
Marokoko Erresumak Fronte 
Polisarioarekin 1991n sinatu-
tako su-etenaren bukaera 
iragarrita, «elkartasuna eta 
babesa» adierazi die udalak 
Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoari, SEAD, eta 
Fronte Polisarioari». Bertzal-
de, Euskararen Nazioarteko 
Egunaren harira, udalak «eus-
kara bertako hizkuntz gisa 
babestu eta sustatzearen al-
deko» apustua egin du.

Udalak onartutako 
bi adierazpen 
instituzional
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IZASKUN REKARTE
Covid-19aren pandemia dela 
eta, 2020ko aurrekontuaren 
exekuzioa ahalbidetzeko hain-
bat partidetan aldaketak egin 
behar izan ditu udalak. «Hel-
du den urtean egoera berean 
egon gaitezke, osasun larrial-
dia anitz hobetzen ez bada 
behintzat. Ziurgabetasuna da 
nagusi, osasunak izanen du 
lehentasuna, eta horretara 
bideratu beharko dugu dirua 
ere», aipatu digu Aitor Elex-
puru alkateak.

Sarreren atalean, aipatu 
behar da, tasarik ez duela igo-

ko udalak. Horrela erabaki 
dute pandemiaren eraginez 
herritarren egoera ekonomikoa 
kaltetua izan delako.

Nafarroako Gobernuko To-
ki-Ogasun Funtsa, hau da 
udalei banatzen zaien fondoa, 
diru-sarrera garrantzitsua da 
eta aurten 867.764,32 euro 
espero dituzte.

Dirulaguntzak nahitaezkoak
Inbertsioei aurre egiteko nahi-
taezkoak ditu dirulaguntzak 
udalak. Bi iturri izanen dituz-
te bereziki. Alde batetik, Co-
vid-19a pandemiari aurre 

egiteko Nafarroako Gobernu-
tik jasotako 167.000 euro. 
Bertzetik, Nafarroako Gober-
nuak eta EH Bilduk sinatuta-
ko akordioan Toki Ona Insti-
tutuko patioan estalpea egi-
teko aurrekontua eta Porttu 
interpretazio zentroaren 
proiektuarekin jarraitzeko 
64.000 euro esleituko da.

Baserrietako pistak molda-
tzeko dirulaguntzak ere eska-
tu dituzte Nafarroako Gober-
nuan, baita mendietako lane-
tarako ere.

Musika eskolaren kasuan, 
Nafarroako Gobernuaren al-
detik finantziazioa «hagitz 
eskasa da».  Hasieran %33ko 
dirulaguntza zen eta egun %17 
ingurukoa da Iruñetik iristen 
dena. «Berako Udalak urtero 
lan eskerga egiten du dirula-
guntza eskaerak jasotzeko eta 
horri esker inbertsio mailari 
eutsi diezaiokegu, banketxeei 
mailegurik eskatu gabe eta 
herritarrak sobera estutu gabe. 
Honek administrazio lan han-

dia eskatzen du baina bertze 
finantziazio sistemarik ez da-
goen bitartean horrela ari 
behar», dio Elexpuruk. Irteeren 
atalean gastu arruntak ber-
dintsu mantenduko dira.

470.000 euro inbertsioetan
Eginen diren inbertsioen ar-
tean, mendi garbiketak, Idoia-
ko pistaren moldaketa, Za-
laingo autobus geltokia, he-
rriko etxean zerbitzari berria, 
eskolan obrak egitea eta Ma-
tzadako kirol gunea egokitzea 
izanen dira. 

Etxebizitzari dagokionez, 
proiektu garrantzitsu bat du 
martxan: Kaxernagaineko ba-
bes ofizialeko zortzi etxebizi-
tzen eraikuntza eta espero 
dute etxebizitza hauek 2021. 
urtean eraikiak izatea.

Azkenik, aurrekontu proiek-
tu hau proposamen bat ber-
tzerik ez dela azpimarratu du 
alkateak, «urtea nola joaki den 
ikusi behar da, eta horren ara-
bera, aldaketak izan daitezke».

3.587.865 euroko 
aurrekontua onartu 
du Udalak
Datorren urterako aurrekontuak onartu ditu azaroaren 23ko 
osoko bilkuran eta iazkoan baino 151.278,70 euro gehiago

BERA
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Ricardo Barojako ikasleak Alkaiagako Garbigunean. UTZITAKOA

Hondakinak Prebenitzeko Eu-
ropako Astearen harirat, Bor-
tzirietako Mankomunitateak, 
Bortzirietako ikastetxeekin 
batera, hainbat jarduera anto-
latu dituzte hondakinen sorre-
ra murriztearen garrantziaz 
ohartarazteko.

Jarduera hauen baitan Ricar-
do Barojako ikasleek Garbigu-

nea bisitatu zuten. Bertan, zer 
hondakin mota biltzen den eta 
mankomunitateak hondakin 
horiekin zer kudeaketa egiten 
duen ikusi zuten. 

Gainera, bisitaren ondotik, 
kantinplora bana jaso zuten, 
erabilera bakarreko plastikozko 
botilen hondakinak murriztea 
sustatzeko.

Ricardo Baroja ikastetxeko ikasleek 
Alkaiagako Garbigunea bisitatu dute

Mercedes Barrenetxeak ehun urte

Ehun urte bete zituen azaroaren 29an Mercedes Barrenetxeak. 
Eusebio Iñiguezekin, bere senarra zenarekin, Leiza etxetresna 
dendan lanean aritu zen. Lau seme-alaba izan zituzten, eta 
hauek zazpi biloba eta lau birbiloba eman dizkiete. Anitz urtez 
Mercedes, eta segi bizkor!

UTZITAKO ARGAZKIA

BERA
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AITOR AROTZENA
Pepe Yanci Aizali (Lesaka 
1917-Donostia 1985) soinula-
rien eta trikitilarien erreferen-
tzia nagusietariko bat izan da 
Euskal Herrian. Hori dela eta, 
2017. urtean (musikariaren 
jaiotzaren mendeurrenean), 
herriko musika bandak ome-
naldi berezia eskaini zion 
sorterrian, Donostiako Victo-
ria Eugenia eta Iruñeko Gaia-
rre antzokietan. Pepito Yanci, 
beti bizi emanaldian, bere 
musikarekin batera bere bizia 
ere ikusgai jarri zuten.

Bere jaiotetxean aurkitutako 
maletatxo batean hainbat par-
titura eta dokumentu aurkitu 
zituzten, denera 500 bat obra 
(fandango, arin-arin…) kon-
posatu baitzituen. Hori dela 
eta, «amets eta proiektu zora-
garri bat» burura etorri zitzaien 
musika bandako kideei, hau 
da, «bere musika eta konpo-
sizio ezagunenak audio bidez 
mundu guziari ezagutaraztea 
eta aldi berean bere obra par-
tituraz osatutako liburu baten 
bidez soinulari eta trikitilari 
guztiei zabaltzea». Bai audioak 
baita partiturak ere USB batean 

txertatu dituzte eta hauek gra-
batzeko gaur egun munduan 
ezaguna den Iñaki Dieguez 
soinulariaren laguntza izan 
dute. Berarekin batera, Xabi 
Zabala, Antxon Gisasola eta 
musika bandako kideak aritu 
dira lan berezi honetan buru-
belarri.

Audio-liburua Telletxea li-
buru-dendan salgai jarri dute 
(25 euro). Postaz bidaltzeko 
aukera ere eskaini du musika 
bandak. Kasu horretan, libu-
ru baten prezioa 33 euro iza-
nen da (bidalketa kostuak 
barne), bi libururena 58 euro 
eta bi liburu baino gehiago 
nahi dituenari, pepitoyanci@
gmail.com helbide elektroni-
kora eskaria bidali eta aurre-
kontua eginen diote.

Pepito Yanciren 
musika liburu eta 
USB batean bildua
Musika bandak 25 eurotan salgai paratu du akordeoilari 
handiaren partiturak eta doinuak jasotzen dituen lana 

LESAKA

Memoria historikorako oroitarriak
1939 eta 1942 urteen artean, Lesaka eta Oiartzunen arteko 
errepidea bortxan egiten aritu ziren gatibuak gogoratzeko, 
hiru oroitarri paratu ditu udalak: Erdiko-Errotan, Agiñan eta 
San Antonen. «Historia errepikatu ez dadin, denok ezagutu 
dezagun gure herriaren eta herritarren iragana».

UTZITAKOA

Presoak etxeratzeko eskaria plazan

Izan Bidea ekimenaren baitan, eta Bidea gara, bidean gaude 
goiburuarekin bat eginez, 200 bat lagun bildu ziren azaroaren 
21ean egindako manifestazioan, presoak eta iheslariak 
etxeratzeko eskatuz. Hori baino lehen, goizean, patioan 
bueltan jarduera antolatu zuten, presoen egoera azalduz.

UTZITAKOA

Pepito Yanci soinulari handia.
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AITOR AROTZENA
Mugikortasun Planaren aur-
kezpena egin zuen udalak 
azaroaren 19an Harriondoan 
burututako ekitaldi jendetsuan.
Bertan, urte honetan zehar 
egin den Mugikortasun Pla-
naren emaitzez gain, hurren-
go urtean udalak mugikorta-
sun arloan eginen dituen in-

bertsioen berri eman zuten. 
Gaiaren interesak bultzatuta 
lesakar aunitz bildu zen.

Ladis Satrustegi alkateak 
aipatu zuenez, Mugikortasun 
Planaren helburua «hurrengo 
urteetan Lesakan mugikorta-
sunaren inguruan eginen diren 
esku-hartze eta egitasmoen 
plana definitzea da, irizpide 

jasangarri eta inklusiboak er-
digunean ezarrita». Udalak 
apustu handia egin duela az-
pimarratu zuen, baina helbu-
ruak betetzeko herritarren 
konpromisoa nahitaezkoa dela 
gogorarazi zuen, «gutako ba-
koitzak ohitura aldaketa batzuk 
egin beharko ditu».

Oinezkoei lehentasuna
Herritarrek erantzundako gal-
detegien emaitzetan garbi 
ageri da gehiengoa herrigunean 
oinezkoei lehentasuna ema-
tearen alde dagoela. Espaloien 
egoera ere kezka-iturri da eta 
hauek zabaltzea eta irisgarri-
tasuna errazteko koskak jaus-
tea eskatzen dute.

Mugikortasun Plana hiru 
elementuren arabera antola-

tu dutela jakinarazi zuten 
Hiritik At kooperatibako kideek. 
«Mugikortasun jasangarri bat 
lortzeko bidean, herria egoki-
tu behar da, zenbait gauza 
arautzea beharrezkoa da eta 
herritarrek ere inplikatu behar 
dute», aipatu zuten.

Herrigunea hiru geruzatan 
banatu dute horretarako. «Kan-
poko aldea, orokorrean mun-
du guziarentzat irisgarria 
izatea bilatu behar dugu, 
mugitzeko erosoa eta bideek 
ez dute oztoporik edo etenik 
izan behar; erdigunetik hur-
bilago dagoen bigarren geru-
zan, motordun ibilgailuei 
ematen zaien espazioak eta 
oinezkoei ematen zaienak 
berdinduak egon behar dute 
eta, herriaren bihotzean, pla-
za, jubilatuen egoitza eta Za-
baleta dorrearen inguruak 
mugatzen duten eremu ho-
rretan oinezkoek izan behar 
dute lehentasunik handiena».

Materialaren erabilerarekin 
arautu nahi dute ibilgailu eta 
oinezkoen arteko harremana 
plaza inguru horretan, testu-
ra ezberdineko materiala era-
biliz: ibilgailuentzako adokin 
ttikiagoa abiadura murrizteko 
eta oinezkoentzako losa han-
diagoa erosoago ibiltzeko, 
baina altuera berean.

Oinezkoek 
lehentasuna izateko 
plana bidean da
Mugikortasun Plana gauzatzeko herritarren konpromisoa 
nahitaezkoa izanen dela azpimarratu dute aurkezpenean

Ladis Satrustegi alkatea, Igor Lopez de Uralde, Ainhoa Retegi eta Mikel Valero, aurkezpenean. AITOR AROTZENA

LESAKA
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ETXALAR

IRUNE ELIZAGOIEN
Azaroaren 20an bukatu zen 
sarezko uso harrapaketa den-
boraldia. Gorabeheraz josita-
ko denboraldia izan da. Sasoiak 
irauten duen 50 egunetatik 
15etan bakarrik jarri ahal izan 
zituzten sareak, baina halere 
118 dozena uso harrapatu zi-
tuzten. 

Bisita gidatuei dagokienez, 
egungo osasun krisiak bisita-
ri kopuruan jaitsiera nabar-
mena eragin du. Aurten 100 
lagunek egin dute bisita gida-
tua, bertze urteetako erdiak 
baino guttiago. Bisitari gehie-
nak nafarrak izan ziren, baina 

sasoiaren hasieran Euskal 
Autonomia Elkartetik ere hur-
bildu ziren. Aurten ezin izan 
dira ohiko ospakizunak egin 
eta abenduan egiten den Pi-
rinioetako usazaleen bazkaria 
ere bertan behera gelditu da. 

Bertzetik, Landagain esko-
lako ikasleek ezin izan dute 
Usategietara joan Covid-19ak 
eragindako segurtasun neu-
rriak direla eta. Haurrek hain 
gustuko duten egun honi kei-
nu bat eginez, nolabait Usa-
tegiak herrira jaitsi ziren eta 
bi egunez hainbat ekintzaz 
jositako jarduerak egin zituz-
ten eskolan, baita plazan ere.

118 dozena uso 
harrapatuta bukatu 
da sare denboraldia
Haizete zakarrak sareetako lau zuhaitz bota zituen eta sasoi 
osoan hamabortz egunez bakarrik hedatu zituzten sareak

Abenduaren 24an, jende pi-
laketak saihesteko, Olentze-
roren irudi bakarrarekin 
16:30ean herriari itzulia ema-
tea da asmoa. Herriko musi-
karien laguntzarekin girotu-
ko da itzulia. Urtero bezala, 
Olentzero menditik etorriko 
denaren itxaropenik ez dute 
galduko etxalartarrek. Aurten 
ez da mezarik izanen egun 
honetan; Eguberri egunean, 
ohiko moduan, eguerdiko 
12etan izanen da. Egunean 
indarrean dauden neurrien 
arabera egun honetako egi-
taraua aldatu daiteke.

Ezohiko Eguberriak 
izanen dira 
aurtengoak

Azaroaren 25ean ospatu zen 
emakumeen indarkeriaren 
aurkako egunari keinu bat 
eginez, pankarta bat jarri zen 
plazan bortxaketen aurka de-
nok bat garela erranez eta 
eraildako emakumeekiko so-
lidaritate keinu bat eginez. 
Herritarren artean musuko 
moreak banatzeko ere apro-
betxatu zen momentu hori. 

Azaroaren 25ean 
elkartasun pankarta 
eta musukoa

Paletak nola egiten diren zuzeneko erakustaldia izan zuten. LANDAGAIN ESKOLA

Yolanda Arrieta idazlea eskolan

Azaroaren 20an Yolanda Arrieta idazlea Landagain eskolan 
egon zen irakurzaletasuna sustatzeko eskola ekimenaren 
barnean. Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako lehen 
eta bigarren mailetako ikasleek izan zuten saioaz gozatzeko 
aukera eta primeran pasatu zuten.

LANDAGAIN ESKOLA
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IGANTZI

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Heldu den udan piszina ire-
kiko delako esperantzarekin, 
hasiak dira Baratzondoko 
eraikuntzan prestaketa lane-
tan. 

Kanpoko aldeko paretak 
moldatu eta margotu dituzte 
eta orain jubilatuen egoitzara 
joateko eskailerak, barandak 
eta bertze osagarriak molda-
tzen ari dira, erabiltzaileen 
segurtasuna eta irisgarritasu-
na hobetzeko asmoarekin.

1995eko maiatzaren 6an izan 
zen Baratzondoko gunearen 
inaugurazioa. Urte pare bat 
lehenago hasiak ziren lanak 

egiten. Goiko aretoak, herriko 
adinekoentzat egin zenak, urte 
berean ireki zituen ateak, pix-
ka bat beranduago, irailean.  
Geroztik aunitz erabili den 
eraikina izan da eta bazuen 
moldaketaren beharra.

Baratzondo 
moldatzeko lanak 
hasi dituzte
Kanpoko aldeko paretak moldatu eta margotu dituzte eta 
egoitzara joateko eskailerekin eta barandekin hasi dira

Azaroaren 25eko kartel eta muralak

Azaroaren 25aren harira, herrian barrena mikromatxismoari 
buruzko zenbait kartel paratu zituzten. Era berean, frontoian 
mural haundi bat paratu zuten, Indarkeria matxistaren 
izeberga, nahi zuenak bizipenak elkarbanatu edo iritziak 
eman ahal izateko.

MAITE, ANA ETA ITZIAR

Duela 25 urte inauguratu zuten Baratzondo konpontzen ari dira. MAITE, ANA ETA ITZIAR

Baratzondo eraikitzen. OSKAR TXIOPERENA

Paris 365erako janari bilketa ederra
Jarri dute martxan aurten ere Paris 365 erakunderako janari 
bilketa eta arront erantzun ona izan du, Igantzin eta Arantzan 
3.260 kilo bildu baitituzte. Batzuek jatekoa emanez adierazi 
nahi izan dute elkartasuna eta bertzeek dirua emanez. Ar-
gazkia Iruñeko biltegian ateratakoa da.

MARTIN LEGARRA
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ARANTZA

NEREA ALZURI
83 urterekin azaroaren 22an 
hil zen Pantaleon Errandonea. 
Euskal Herrian barna jokatu 
zituen arpan apustu eta txapel- 
ketengatik egin zen ezagun. 
Tartean, Euskal Herriko txape- 
la ere jantzi zuen. Arantzan, 
ordea, hori baino gehiago izan 
zen: zinegotzia, Ekaitza Elkar-
tean edo Bortzak Bat Koopera- 
tiban azkarki egindakoa... Urte 
aunitzez neska-mutikoei herri 
kirolak erakusten ibili zen eta 
herriko bandera urte aunitzez 
dantzarazi zuen. Borondate 
handikoa zen, beti laguntzeko 

prest izaten zena eta omenal-
diak ere jaso zituen: 1991n 
Nafarroako Herri Kirol Fede-
razioaren omenaldia jaso zuen 
eta 2017ko trikitixa jaialdian, 
udalak herriaren alde eginikoa 
eskertzeko omendu zuen.

Pantaleon 
Errandonea  
joan zaigu
Euskal Herrian arpanlari gisa egin zen ezagun eta Arantzan 
herrigintzan ibili zen hainbertze urtez

Ezetz beti ezetz dela aldarrikatu dute

Joan den azaroaren 25eko eguerdian, Indarkeria Matxistaren 
Aurkako Nazioarteko Egunean, elkarretaratzea egin zuten 
hainbat herritarrek plazan. Ez zen aitzineko urteetan adina 
jende elkartu, baina bildutakoek ezetz beti ezetz dela garbi 
utzi nahi izan zuten.  

UTZITAKOA

Paris 365i laguntzeko 3.260 kilo elikagai
Elkartasun handia erakutsi dute herritarrek aurten ere, Paris 
365 elkartera bideratzeko janari bilketan bildu dena handia 
izan baita. Arantzan eta Igantzin 3.260 kilo bildu dituzte 
guztira. Herriko bilketa azaroaren 27an egin zuten Bortzak Bat 
Kooperatiban eta biharamunean Iruñera bidali zuten. 

JOSE RAMON AMOROS

MIKEL LARRETXEA

Gehiago, gehiagorekin eta gehia-
gotan lelopean, Euskaraldiaren 
bigarren edizioa pasatu berri 
dugu. Azaroaren 20tik abendua- 
ren 4ra, herriko 174 ahobizi eta 
zazpi belarriprestek burutu 
dute ariketa soziala. Duela bi 
urte, 153 izen-emate izan ziren, 
eta beraz, goiti egin du kopu-
ruak. Egoeragatik, ariguneetan 
zaila izan da osotasunean eki-
mena aitzinera eramatea bai-
na, 15 egunez, txapak, bande-
rolak eta bertze izan dira Eus-
karaldiaren keinu. Abenduaren 
4a eta gero ere, horrela segitu 
dezagun euskara erabiliz.

181 lagunek parte 
hartu dute 
Euskaraldian

Udalak 2020ko kontribuzioak 
jende aitzinean paratu ditu 
herriko etxean. Nahi duenak 
katastroaren orria nahi izanez 
gero, kopia bat ere eskatu ahal 
izanen du. 

Udaletik adierazi dutenez, 
ordainketak banketxeetan 
helbideratuta dituztenei aben-
duaren lehenean zuzenean 
kontutik kobratu zitzaien. 
Banketxeetan helbideratuta 
ez dituzten herritarrek, berriz, 
abendu osoan egiten ahal 
izanen dute ordainketa uda-
leko kontu zenbakietako ba-
tean.

Kontribuzioak jende 
aitzinean paratu 
ditu udalak
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DONEZTEBE

MARGA ERDOZAIN
Nafarroako Gobernuak herri-
gune historikoari zaharberri-
tzeko gune izendapena aitor-
tu dio. Ondorioz, herrigune 
horretan egiten diren zahar-
berritze lanak diruz lagunduak 
izan daitezke. Herriko Etxeak 
horretarako dagokion orde-

nantza onartu du (hirigintza 
planean jaso dute) eta herri-
tarrek laguntzak eskatzen ahal 
dituzte. Udalak, gainera, ur-
tero aurrekontu partida bat 
horretara bideratuko du. Piz-
garri ekonomiko interesgarria 
izan daiteke zaharberritu nahi 
diren eraikinentzat. 

Herrigune historikoa 
zaharberritzeko 
gune izendatu dute
Herritarrek zaharberritze lanak egiteko dirulaguntzak 
eskatzen ahal dituzte

Txikon, Mendiaren Eguneko protagonista
Alex Txikonek Mendi biluzia dokimentala aurkeztu zuten Erre-
kak antolatutako Mendiaren Egunean. Mendizale bizkaitarrak 
eta bere taldekideek 2016an Nanga Parbatera egindako igoera 
ardatz duen dokumentala 180 lagunek ikusi zuten, hiru ema-
nalditan banatuta. 

ERREKA KIROL ELKARTEA

MARGA ERDOZAIN
Irudimena landu eta Eguberriak 
iragartzeko postala sortzeko 
deialdia egin du udalak. Parte- 
hartzaileek formatu eta teknika 
librea erabiliz egin dezakete 
postala. Lanak udaletxean 
(09:00etatik 14:00etara) edo li-
burutegian (16:30etik 20:00eta-

ra) aurkez daitezke, postalarekin 
batera izena, telefonoa eta adi-
na zehaztuz. Azken eguna aben-
duaren 11 izanen da eta ondotik 
parte hartu dutenen artean 
herriko saltokietan erositako 
produktuekin osatutako hiru 
zare zozketatuko dituzte. Infor-
mazio gehiago: 641 58 99 08. 

Udalak Eguberrietako postalak sortzeko 
deia egin du OLENTZERO, MARI DOMINGI ETA ERREGEAK

GUTUNA

Zorionak eta urte berri on!

Esker mila urte gogor honetan hain ongi portatu izanagatik, 
batez ere txikienak. Zorionak eskolan, dendatan, jatetxeetan, 
ostatuetan, karriketan… ahaleginak egin dituzuen guztiei. 
Pazientzia eskatzen dizuegu, poliki-poliki dena moldatuko 
baita. Etxeko txikiak, zaudete lasai, aurten ere zuen etxeetatik 
pasako baikara, ez dugu desfilerik nahi, baina etorri, etorriko 
gara. Utzi dena prest, gure bisita izanen duzue eta!
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SUNBILLA

MARGA ERDOZAIN
Erreka kirol elkarteak 2021ean 
Errekarekin federatu eta men-
diko asegurua atera nahi du-
tenei dei egin die. Modu be-
rean, momentu honetan fe-
deratua dagoenak eta baja 
eman nahiko  lukeenak aben-
duaren 20a arteko epea du. 

Bide batez, federatu ahal iza-
teko Errekako bazkide egin 
behar dela oroitarazi dute (25 
euro ordaindu behar dira). 

Bertzalde, elkarteak urtero 
egiten duen saskiaren zozke-
ta abenduaren 18an eginen 
dute 20:00etan elkartearen 
egoitzan. 

Mendian federatu eta asegurua atera 
nahi dutenei deia egin die Errekak  

MARGA ERDOZAIN
Doneztebeko Udalak Leitza 
karrikan 1. zenbakian duen 
lehenbiziko etxebizitzaren 
(1.A, ezkerra) enkante publikoa 
egin du. Interesdunek eskae-
rak abenduaren 17ra arte, hau 
da, ortzegunera arte, aurkez 
ditzakete. Sarrerako prezioa 

71.144,79 euro izanen da, hor-
taz, baldintza-agiri horretan 
adierazitakoa baino tasa txi-
kiagoa duen eskaintzarik ez 
dute onartuko. Informazio 
guztia eta bete beharreko 
eranskinak www.doneztebe.
eus webgunean daude irakur-
gai.  

Doneztebeko Udalak pisu baten enkante 
publikoa egin du  

Liburutegia abenduaren 23tik 
urtarrilaren 4ra itxita egonen 
da. Abendu hasieratik, Ipuin 
Txokoa aurrez aurreko jardue-
rarekin hasia da eta urtarri-
laren 12tik aitzinera ere hala 
segituko du. 0-3 urte bitarte-
ko haurrek Haizea Loiraren 
kontaketaz gozatuko dute.

Liburutegia itxita 
abenduaren 23tik 
urtarrilaren 4ra

Ene Kantak taldearen Lilura-
garria emanaldiaz gozatzeko 
aukera izanen dute herriko eta 
inguruko txikiek Eguberrietan. 
Abenduaren 27an, igandean,  
dute hitzordua, arratsaldez. Bi 
emanaldi izanen dira eta sarre-
rak eskuratzeko udalaren ja-
rraibideei adi egon beharko da. 

Ene Kantak   
ikuskizuna hilaren 
27an Donezteben

MAIDER PETRIRENA
Osasun neurri guztiak berma-
tuz, hainbat ekitaldi dituzte 
eskolan. 

Indarkeriaren aurka
Azaroaren 25ean emakumeen-
ganako indarkeriaren aurkako 
lanketa egin zuten: ipuinak 
irakurri, eskola apaindu... 

Euskaraldia eta Liburuak 
Gozagarri
Azaro hondarrean hasita Eus-
karaldiaren unitate didaktikoa 
landu eta eskola apaindu zu-

ten, euskararen erabilaren 
garrantzia ageriko eginez. 
Abenduan, Liburuak Gozaga-
rri programaren barne, Yolan-
da Arrieta, Pako Aristi eta Lupe 
Lekuona idazleekin bina saio 
izan zituzten. 

EITB maratoia
Eskolako ikasle eta irakasleek, 
EITB maratoiarekin bat eginez, 
kanta zati bat abestu, bideo 
bat osatu eta bidaliko dute. 
Bertsoa 5. mailako ikasleek 
Iker Gorosterrazu irakaslea-
rekin osatu dute.   

Hainbat lanketa 
egin dituzte 
eskolan
Urtero bezala, eskolako egutegia prestatzeko argazkiak atera 
eta muntaiak egin dituzte

Azaroaren 25ean indarkeriaren aurkako lanketa egin zuten. ESKOLAK UTZIA

Eskola Kontseilua

Izen-abizenak Postua Iraupena

Marta Mariezkurrena Kontseiluburua Zuzendaritza berritu arte

Ana Urroz Idazkaria Idazkaritza berritu arte

Oihana Arriola Gurasoen ordezkaria 2022

Ana Arretxea Gurasoen ordezkaria 2024

Leire Hualde Irakasleen ordezkaria 2022

Junkal Iparragirre Irakasleen ordezkaria 2024

Andrea Mendiburu Irakasleen ordezkaria 2024

Ana Arretxea Guraso elkarteko kidea 2022

Joxe Bidal Ibarra Udaleko ordezkaria Udala berritu arte

DONEZTEBE



24 ttipi-ttapa | 772 zk. | 2020-12-10

DONEZTEBE

AITOR AROTZENA I DONEZTEBE
AEMS-Ríos con Vida de Na-
varra elkarteak eskaera bat 
aurkeztu du Kantauriko Ur 
Konfederazioan (CHC), Do-
nezteben Iberdrolaren San 
Tiburtzioko zentral hidroe-
lektrikoaren kontzesioa iraun-
gitzeko. Bidasoa ibaian ditu 
instalazioak, Doneztebe eta 
Sunbillaren artean, eta 74 urte 
daramatza indarrean. Legeriak 
gehienez ere 75 urteko muga 
jartzen die instalazio horiei 
(zehazki, 2021eko urriaren 
14an beteko da), eta muga hori 
bete baino hiru urte lehenago 
has daiteke iraungitze-espe-
dientea. Horregatik egin du 
orain eskaera elkarte horrek. 
Oharrean dioenez, instalazio 

horrek eta Arrizurriagako pre-
sak (San Tiburtzio ere erraten 
zaio) «izokinak migratzeko eta 
inguru horretan biodibertsi-
tatearendako sortzen dituen 
ingurumen-arazoez gain, ia 
75 urtez, uholde ugari eta erre-
pikatuak eragin ditu Donez-
teben, eta, noizbait presa 
kolapsatuko balitz, Sunbilla-
rendako arrisku larria izanen 
litzateke».

Idatzian adierazi duenez, 
Doneztebeko jendea «nazka-
tuta» dago azpiegitura horre-
kin. Hain zuzen, 1980ko ha-
markadan alkate izan zen 
Alfredo Zugarramurdik lagun-
du die alegazioekin, eta ha-
markada batzuk daramatza 
presa horrek uholde bat dagoen 

bakoitzean sortzen dituen 
ondorioez kexatzen. Uhartea 
etxeko balkoitik hartu gaitu 
Zugarramurdik. 1983an altue-
ra horretara ailegatu zen uhol-
dea, eta «behiak ukuilutik 
atera eta mendira bota behar 
izan genituen» gogoratzen du.

Aitzinetik ez zela halakorik 
eta presa eraiki zenetik, ia ur-
tero izaten dituztela uholdeak 
dio, «elur gehiago egiten zue-
nean, baita urtean bitan ere». 

Horretaz gain, 20-30 urtero 
‘tanta hotza’ bezala ezagutzen 
den fenomenoa gertatzen da 
eta urak dena eramaten du 
aitzinean. «1953an Bidasoko 
trenbidearen zati bat honda-
tu zuen eta nik uste horrega-
tik itxi behar izan zutela hiru 
urte beranduago, kalteordai-
nik jaso ez zutelako. 1983koa 
ere gogoan dugu aunitzek, 
2009an…». Teknikoki, «inoiz 
eraiki beharko ez litzatekeen 
azpiegitura» dela uste du, «ha-
sieratik gaizki diseinatua dago».

«Haize-errota batek Bidasoko 
zentral guztiek baino energia 
gehiago sortzen du»
Zugarramurdiren iritziz, ho-
rrelako instalazioek ez dute 
energia aunitzik sortzen, «hai-
ze-errota batek gaur egun 
Bidasoan funtzionatzen duten 
zentral guztiek baino energia 
gehiago sortzen baitu». Uste 
du, gainera, zentral eta presa 
horiek kentzeak N-121-A erre-
pidea hobetzea erraztuko lu-
keela, «egungo trazadura 
neurri handi batean instalazio 
horiek baldintzatzen baitute. 
Zehazki, hemen (ibaiaren ber-
tze aldera seinalatzen du) 
errepide horretako puntu bel-
tzik handienetariko bat dugu, 
eta bihurgune hori kendu egin 
liteke San Tiburcioko presa 
desagertzen bada».

Ríos con Vida elkarteak CHC-
ri egindako eskaeraz gain, 
Zugarramurdik sinadura bil-
keta hasi du Donezteben, 
«batez ere, arazoa ezagutzera 
emateko, jende aunitzek ez 
baitu ezagutzen edo ez du 
kezkarik. Azken hamarkadetan 
izan diren kolore guztietako 
Nafarroako gobernuek beza-
la, ez diote kasurik egiten».

Azpimarratu behar da San 
Tiburtzioko zentrala dela Bi-
dasoan iraungitzen den lehe-
na, 75 urteko kontzesioa aki-
tzeagatik, «baina hurrengo 
hamarkadan bertze batzuk 
iraungiko dira, eta pixkanaka 
ezabatuko direla espero dugu. 
Berri bikaina izanen litzateke 
hori ibaiarentzat, eta betetzea 
espero dugu».

Alfredo Zugarramurdi azken hamarkadetan hainbat uholde eragin dituen San Tiburtzioko presaren ondoan. AITOR AROTZENA

«San Tiburtzioko presa 
berandu izan baino 
lehen kendu behar da»
ALFREDO ZUGARRAMURDI ZOZAIA DONEZTEBEKO UHARTEKOA

Datorren urtean beteko ditu 75 urte Doneztebeko San Tiburtzioko presak eta, legearen arabera, 
gaur egun Iberdrolak daukan kontzesioa epe horretan akituko da

«LEHERTUKO 
BALITZ ARRISKU 
HANDIA IZANEN 
LUKE SUNBILLAK»
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TTIPI-TTAPA
2019ko udazkenean, Aurtizko 
lokalean sortu ziren 'Bizitzaz 
goxatu' diskako lehenbiziko 
doinuak eta letrak. Lokaletik 
estudiora bidean, Covid-19a 
izan zuen oztopo eta ordura 
arteko «lan guztia kolokan» 
gelditu zitzaion taldeari. 

Proiektua itzaletik argira 
ateratzeko Estudios Musii- 
kkira jo zuten eta Malmö de-
signesen laguntza jaso zuten. 
Baina bi horien laguntzaz gain, 
«bertze hainbat laguntzaile» 
behar izan zituen Trikidantzek. 
Iturri ekonomikorik gabe gel-
ditu zirenez, crowdfunding 
bat antolatu zuten eta, horren 
bidez, «Euskal Herriko herritar 
ugariren» laguntza jaso zuten. 
Jendearen erantzun ona «au-
nitz eskertu» dute taldekideek 
eta «beraiek gabe diska kale-
ratzea ezinezkoa» izanen zela 
adierazi dute. 

Letrak eta ekarpena
Jendearen babesa ez ezik, Eus-
kal Herriko hainbat bertsola-
riren ekarpena eskertu nahi 
izan dute, Eneko Fernandez, 
Beñat Gaztelumendi, Oihana 
Iguaran, Sustrai Colina, Xabier 

Maia eta Ander Lizarraldek 
«doinuak hitzekin jantzi» di-
tuztela oroitaraziz. 

Azkenik, diskoa kolorezta-
tzeko jaso dutenen laguntza 
ere nabarmendu dute: «Jaione 
Larreren irrintzia, Ainara eta 
Ekiñe Mindegiaren panderoa, 
Baztango hainbat herritarren 
eta Bertan merkatari elkarte-
ko hainbat kideren ahotsa adi 
daitekeelako abestietan». 

Diskoa
Guztien lanari esker diskoa 
«dantzagarria eta dibertigarria» 
izatea lortu dutelakoan daude. 
Estilo aldetik ere anitza dela-
koan daude. 

Diskoa ez ezik, bertze pro-
duktu batzuk ere plazaratu 
ditu taldeak: «kamisetak, pol-
tsak, motxilak, puak...». Edozer 
eskuratu nahi duenak  taldea-
ren webgunean, kontzertuetan 
edo taldekideekin harrema-
netan jarriz lortu ahal izanen 
du. Eguberrietarako, gainera, 
produktu sorta bereziak izanen 
dituzte, sare sozialen bidez 
zabalduko dituztenak. Ingu-
rukoei edo zeure buruari opa-
ritu, «gozatu bizitzaz eta go-
xatu diska eskuratuz!». 

Trikidantzek diskoa 
kaleratzeko jasotako 
laguntza eskertu du
Diskoa ez ezik, kamisetak, poltsak, motxilak, puak... egin 
dituzte eta produktu guztiak eskuragarri daude dagoeneko

Trikidantz taldea kontent eta eskertua dago. TRIKIDANTZ

EUSKARA

Eskualdeko 4.094 
lagunek parte hartu 
dute Euskaraldian
Duela bi urte baino 78 lagun gehiagok bat egin dute 
Euskaraldiarekin: 3.684 ahobizik eta 410 belarriprestek

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2020
BAZTAN 1.069 1.176 946 1.039 126 137 70*
Almandoz 4 7 4 7 0 0 0
Amaiur 39 45 39 40 0 5 1
Aniz 24 23 24 23 0 0 1
Arizkun 63 54 55 52 8 2 2
Arraioz 31 42 29 39 2 3 1
Azpilkueta 17 28 15 27 2 1 0
Berroeta 16 26 19 26 2 0 0
Elbete 23 26 17 21 6 5 1
Elizondo 544 515 466 432 78 83 47
Erratzu 107 143 101 131 6 12 5
Gartzain 28 41 27 34 1 7 0
Irurita 54 116 44 104 10 12 4
Lekaroz 52 48 49 46 3 2 5
Oronoz 46 37 43 35 3 2 2
Ziga 19 25 17 22 2 3 1

BORTZIRIAK 1.192 1.189 1.009 1.056 183 133 90
Etxalar 88 105 82 92 6 13 11
Arantza 153 181 144 174 9 7 7
Igantzi 78 95 63 81 15 14 9
Lesaka 355 330 311 307 44 23 35
Bera 518 478 409 402 109 76 28

MALERREKA 590 569 557 520 92 49 21
B. Labaien 16 10 15 10 1 0 0
Bertizarana 59 65 48 59 11 6 2
Donamaria 57 80 47 74 10 6 1
Doneztebe 189 168 156 150 33 18 13
Elgorriaga 19 31 18 28 1 3 0
Eratsun 29 13 27 13 2 0 1
Ezkurra 7 3 7 2 0 1 1
Ituren 79 76 67 71 12 5 0
Oiz 2 2 2 1 0 1 0
Saldias 19 8 17 8 2 0 1
Sunbilla 88 63 78 56 10 7 2
Urroz 25 9 17 9 8 0 0
Zubieta 60 41 58 39 2 2 0

LEITZALDEA 624 854 609 812 54 42 62
Leitza* 477 495 435 467 42 28 42
Areso* - 56 - 55 - 1 2
Goizueta* 147 275 143 265 4 10 17
Arano* - 28 - 25 8 3 1

XARETA 440 306 328 257 112 49 12
Urdazubi* - 82 - 71 - 11 0
Zugarramurdi* - - - - - - 1
Senpere 220 111 157 93 63 18 7
Sara* 220 113 171 93 49 20 4

*2018an aresoar batzuek Leitzan eman zuten izena; urdazubiar eta zugarramurdiar 
batzuek, berriz, Saran. Aurten zugarramurdiarrek Urdazubin, Saran eta Baztanen eman 
dute izena. Baztanen ariguneetan epez kanpo izena emandakoak batzordeak jaso ditu.

GUZTIRA 4.016 4.094 3.449 3.684 567 410 255

KULTURA
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MALERREKA

Herritarrei eta bertaratzeko asmoa zutenei ez etortzeko eskatu diete. ARTXIBOKOA

ARKAITZ MINDEGIA
Ituren eta Zubietako udalek, 
azaroaren 25eko osoko bil-
kuran, «aurtengo herriko 
besta eta hainbat ospakizu-
nekin egin den bezala» inau-
teriak ere bertan behera uztea 
erabaki zuten. Gaur egungo 
egoera zein den ikusirik, «hain-
beste jende erakarri eta pila-

tzen duen ospakizun hau 
bertan behera uztea zentzuz-
koa» delakoan daude. 

Erabakia helaraztearekin 
batera, «herritarrei eta hur-
biltzeko asmoa zuen jendea-
ri ospakizunik ez egiteko eta 
egun horietan herrira ez ber-
taratzeko» eskatu nahi izan 
diete.  

Ituren eta Zubietako Udalek inauteriak 
ez ospatzea erabaki dute

ARKAITZ MINDEGIA
Pulunpa eskolako ikasle eta 
irakasleak ongi ibili dira lehen-
biziko hiruhilekoan, orain arte 
ez dute gelarik konfinatu. Hala 
ere, aurten Eguberrietako jaial-
dirik ez dute izanen eta, horren 
ordez, ekitaldi xumeren bat 
eginen dute. Guraso elkarteak 

boletorik ere ez du salduko eta 
horren ordez herriko komer-
tzioetan laukitxoak erosteko 
aukera izanen da. Zenbaki 
bakoitzak bi euro balioko du. 
Parte-hartzaileen artean ikas-
leek etxetik eramandako pro-
duktuekin osatutako hiru zare 
eder zozketatuko dituzte.  

Pulunpa eskolako guraso elkarteak hiru 
zare zozketatuko ditu

FERMIN ETXEKOLONEA
Ezohiko moduan, baina Olen-
tzero eta Mari Domingiren 
bisita izanen dute aurten 
ere Zubietan. Joan den ur-
teetan bezala, Mari Domin-
gi izanen da herria bisitatzen 
lehenbizikoa. Haurren es-
kariak zein diren jakiteko, 
gutunak biltzera etorriko da 
abenduaren 19an. 19:00 al-
dera ailegatuko da herrira 
eta karrikaz karrika ibiliko 
da.

Etxez etxeko buelta
Abenduaren 24a izanen da 
egun handia. Izan ere, Mari 

Domingi eta Olentzero eto-
rriko dira. Orain artean es-
talpea izan ohi zen haurren 
eta bisitarien bilgune. Hala 
ere, koronabirusak eragin-
dako egoeragatik, aurten 
jende pilaketak saihesteko, 
herrian barrena ibiliko dira.

Segurtasun neurri guztiak 
betez
Bizi dugun osasun egoera 
berezia dela eta, maskara 
jantzita etorriko dira Olen-
tzero eta Mari Domingi eta 
haiengana gerturatzen di-
renek ere halaxe egin behar-
ko dute.  

Olentzero eta Mari 
Domingiren bisita 
izanen dute Zubietan
Osasun neurri guztiak betez, abenduaren 19an eta 24an 
herrian barna ibiliko dira Olentzero eta Mari Domingi

Abenduaren 19an herrian barna ibiliko da Mari Domingi. ARTXIBOKOA

UTZITAKOA

Felixi eta Laxaro 
'Esku begi sormen 
bizi' saioan

Iciar Mikelperizenak Xaloa 
telebistan aurkezten duen 
Esku begi sormen bizi 
programarako grabaketak 
egin dituzte Iturenen. Felixi 
eta Laxaro herritarrekin saio 
ikusgarria grabatu zuten. 
Ikusi eta gozatu!

Malerreka eta Bertizaranako 
569 herritarrek parte hartu 
dute Euskaraldiaren bigarren 
edizioan. Horietatik 520 izan 
dira ahobiziak eta bertze 49 
belarriak prest zituztela aritu 
dira. Hizkuntza ohiturak al-
datzeko pausoa emanda,  orain 
bidea segitzeko aukera dute.  

569 herritarrek parte 
hartu dute 
Euskaraldian
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MALERREKA

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 22az geroztik, Jon 
Telletxea da Nafarroako Herri 
Kirol Federazioko lehendaka-
ria. Nafarroako Kirolaren eta 
Gazteriaren Instititututik dei-
ka hasi zirenean erabaki zuten  
Telletxeak eta bere taldekideek 
euren burua aurkeztea: «au-
rrekoek dimisioa aurkeztu 
zutenetik elkartea lehendaka-
ri gabe zegoen eta norbait behar 
zela esan ziguten. Tarte hone-
tan inor aurkeztu ez zenez, 
hutsik geldituko zela ikusita, 
elkartea aurrera ateratzeko 
biltzea» erabaki zuten. 

Momentu «zailak»
Ez dira garai onenak elkartea-
rentzat, baina ilusiorik ez zaio 
falta Telletxeari. Argitu duenez, 
«elkartea egoera ekonomiko 
nahiko larrian» dago: «batetik, 
dirulaguntzak murriztu dituz-
telako eta aurrez zegoen diru 
poltsa azken urteetan desager-
tuz joan delako; eta bestetik, 
Covid-19aren ondorioz herri 
askok ez dituztelako bestak 
antolatu eta txapelketak, kasu 
askotan, ikuslerik gabe egin 
behar izan ditugulako...». Be-
reziki, diru-sarrera horien fal-
ta izanen dute datorren urtean. 
Hortaz, egoera honetan, «ahal 
den neurrian txapelketa guztiak 
aurrera ateratzea» izan dute 
helburu: «momentuz horretan 
ari gara, egoera hobetuko dela 
pentsatuz...». 

Aizkoraren egoera 
«korapilotsua»
Aizkora besapean duela urte 
asko daramatza Telletxeak eta 
«azken urteetan bezalatsuko 
martxa» ikusten dio kirolari: 
«gazte batzuk sartzen ari dira,  

eta guk gustukoa dugu eta par-
te hartzen dugu. Horrela, fe-
derazioa ere laguntzen dugu 
txapelketa betez eta...». 

Orain, ordea, egoera berezia 
da, aizkolari batzuek, federa-
zioaz kanpo, beste txapelketa 
bat antolatu baitute: «batzuk 
ez zeuden ados baldintza eko-
nomikoekin eta txapelketa bat 
antolatu dute». Egoera «kora-
pilotsu» horrek Telletxearen 
ustez «ez du askorik laguntzen». 
Hala ere,  saiakeretan ez dute 
adostasunik lortu: «federazioa 
konponbide bat bilatzen saia-
tu zen baina beraiek hor ikusi 
dute bidea...».   

Dagoena hobetzea helburu
Argi du «modalitate guztietako 
txapelketak eta erakusketak 
aurrera eramateko lan egin 
beharko» dutela, «eta ez gutxi». 
Hala ere, «talde polita» dira eta 
denen artean «eusteko» gogo-
tsu daude: «orain dagoen egoe-
ra txarra hobetzen saiatuko 
gara agintaldi honetan». He-
rri-kirolak «bizirik eusten» 
saiatzeko eginahalak egiteko 
prest daude: «herri-kirolak 
kulturaren zati eta garai bate-
ko lanen erakusle direlako».

Jon Telletxea da Herri 
Kirol Federazioko 
lehendakari
Txapelketa eta erakusketa guztiak aurrera ateratzea dute helburu 
eta agintaldia bukatzean elkartea «hobe» utzi nahiko lukete

Jon Telletxea.

126 kiloko basurdea Beintza-Labaienen
Inoiz ez bezala, 126 kiloko basurdea ehizatu zuten azaroan ehizta-
riek. Zakurrak bota ondoren, Sarasola, Irazabal, Arrixurita gurutza-
tu eta Learburreran barna Urrozko kanteraraino joan zen. Hor 
ehiztariek tiro batzuk eman ondoren Beintza aldera itzuli omen zen 
Iturrioz barrena. Goixutan eskurte inguruan menperatu zuten.

A. ITURRALDE

Bihotz-biriketako bizkortze ikastaroa
Eskualdeko bederatzi lagun (bi donamariar, bi eratsundar, Ezku-
rrako bi, Iturengo bi eta saldiastar bat) bihotz-biriketako bizkor-
tze ikastaroan bildu ziren azaroaren 28an Donamariako liburu-
tegian. Larunbat goiz osoz hainbat herritan larrialdi kasuetarako 
paratu dituzten desfibriladoreak erabiltzen ikasi zuten. 

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Landalurreko eta hirilurreko 
ondasunen gaineko 2020 kon-
tribuzuoa ordaintzeko epea 
abenduaren 30ean akituko 
dela aditzera eman du Dona-
mariako Udalak. Helbidera-
tuta ez dauden ordainagiriak 
Udalaren kontuan ordaindu-

ko dira, Nafarroako Rural Ku-
txan, aipatutako epean. Hel-
bideratuak, berriz, azaroaren 
24an kargatu zituzten, titula-
rrek baimendutako banku-
-kontuetan. Zergaren likida-
zioak ez dira banaka helara-
ziko, nahi duenak udaletxean 
kontsulta dezake. 

Donamariako Udalak ondasunen  
kontribuzioa ordaintzeko epea ireki du 
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GIZARTEA

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Enplegu Zerbi-
tzuak, Nafar Lansarek, Baz-
tan-Bidasoa inguruan gaz-
teentzako lan arreta eta orien-
taziorako programa bat ezarri 
du. Programak, epe motzean, 
lan aukerak eta gizarte berri-
kuntza sortzea du helburu.

Sistema berriak, 'Giltza'k, 
prebentzio-ikuspegia du eta 
ikasketak akitu dituzten edo 
akituko dituzten gazteentzat 
da. Metodologia aktiboak eta 
erronkarako orientazioa era-
biltzen ditu, eta orientazioan, 
enpleguaren sorkuntzan eta 

hezkuntza/prestakuntzan 
aritzen diren eragileen eta 
erakundeen arteko harrema-
nak lantzen ditu. Doneztebe-
ko agentzian aztertu eta emai-
tza onak lortu ondotik, Nafa-
rroako bertze enplegu bulego 
batzuetara eramanen dute, 
Iruñean eta Altsasun hasita.

Aktibazio proiektua Nafa-
rroako Enplegu Zerbitzuak 
Nafarroako Unibertsitate Pu-
blikoarekin batera orientazio-
langileentzako antolatutako 
Unibertsitate Aditua ikasta-
roaren esparruan sortu zen. 
Prestakuntza horren barnean 

esku hartzeko proiektuak abia-
tu nahi izan ziren. Nafarroako 
Enplegu Zerbitzuko (NEZ) 
aktibazio-langileek gazteekin 
esku hartzeko programa be-
rriak martxan jarri behar zi-
rela ikusi zuten.  Doneztebeko 
agentzia hori gauzatzeaz ar-
duratu zen Emplea Funda-
zioarekin batera eta Hezkun-
tza Departamentuarekin el-
karlanean, zehazki, Elizondo 
Lanbide Heziketa Institutua-
rekin.

Aurkezpena
NEZ-NLko zuzendari kudea-
tzailea den Mirian Marton 
Doneztebera joan zen azaroa-
ren 20an, Francisco Javier 
Martinez Ciarekin, Hezkuntza 
Departamentuko Kualifikazio 
Profesional, Enpresa eta En-
plegu Zerbitzuko zuzendaria-
rekin, prestakuntza egin duten 
hamaika gazteak ezagutzeko. 
Bertan izan ziren Baztan, Le-
saka, Bera, Leitza eta Donez-
tebeko Udaletako eta Male-

rrekako Mankomunitateko 
ordezkariak.

Programak aktibatzeko ba-
liabide berria sortu du NEZ- 
NLn, lehentasunezko talde 
batentzat espezifikoa; alegia, 
lan merkatura eta horren di-
namiketara egokitutako ba-
liabidea. Profesional batekin 
egiten den aurrez aurreko 
orientazioaren aurrean, eredu 
honetan 20 orduko tailerra 
sartzen da, aste berean ema-
ten dena, erronkara bideratua 
eta proiektuetan oinarrituta-
ko lankidetzako ikaskuntza-
metodologiarekin.

Nafarroan programa zabal-
tzen hasi dira dagoeneko. 
'Giltza' tailerra hiru zonatara 
eraman dute dagoeneko: Iruña 
eta Iruñerria, Altsasu eta Tu-
tera. 2021. urtean, gainerako 
agentzietara iritsiko da, eta ez 
dute baztertu bertze talde ba-
tzuekin aplikatzeko aukera 
(iraupen luzekoak, 45 urtetik 
gorakoak, baztertze-arriskuan 
daudenak…).

Gazteen lan-
aktibazioa helburu 
proiektu aitzindaria
Baztan-Bidasoaldean aztertu du 'Giltza' programa Enplegu 
Zerbitzuak Nafarroa osora hedatzeko helburuarekin
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AINARA BEGINO MENDIBURU 
IGANTZI, 2000

«Nire herria Enpresa 
Ttiki-Ertain bat da»

«Gure herrietatik kanpo egiten 
ditugu erosketa gehienak eta 
honek, berekin dakar inguruko 
gazteen lan falta. Gure proiek-
tuak kooperatibak eta elkarteak 
sortzean datza, enpresa txiki 
eta ertainen nahiz autonomoen 
lana sustatuz». Era honetan, 
«herrian bertan erosketak egi-
tea bultzatu nahi da, baita 
eskualdeko enplegu tasa igo, 
eta batez ere, gazteen langa-
bezi tasa jaistea litzateke hel-
buru nagusia».

AROA CANABAL ETXARTE 
IGANTZI, 2001

Aroa Canabalen proiektuak 
herri txikien despolulazioa du 
ardatz: «konturatu ginen herri 
txikietan gazteek ez dutela 
elkartzeko espaziorik. Arazo 
honi irtenbidea emateko, herri 
txikietan aisialdi zentruak sor-
tzea pentsatu nuen». Gainera, 
ekimen honek bi funtzio izanen 
lituzke «, herrian aisialdiko 
espazio bat izateak gazteak 
herrian gelditzea eta hirietara 
ez joatea bultzatuko luke, bai-
ta lanpostu berriak sortzea ere».

«Herri gaztea, herri 
betea»

MAITE MUTUBERRIA MINDEGIA 
DONEZTEBE, 2001

Aktibatu gazteak, komertzioa 
gara proiektua Maite Mutube-
rria doneztebarrak eta Naroa 
Iriarte narbartearrak elkarlanean 
sortua da. Proiektu honen sorre-
raren arrazoi nagusia «gazteen 
enplegagarritasuna hobetzea 
eta gazteek lan mundura dituz-
ten aukerak zabaltzea da». 
Honetarako, «tokian tokiko 
merkatua eta eros ahalmena 
sustatu eta indartu behar da», 
modu honetan «ekonomiaren 
zirkulazioa ahalbideratzen bai-

«Gazteen lanerako 
sarbidea erraztu nahi da»

NAROA IRIARTE ETXEBERRIA 
NARBARTE, 2001

ta eta lanpostu berriak sortzen 
dira». Gaineratu dutenez, «lan-
postu hauek bertako biztan-
leentzat izan ohi dira». Lan 
baldintza «duinak» izateko 
«kooperatiba bidezko merka-
tuak sustatzearen aldeko apus-
tua» egiten dute. Azkenik, bi 
gazteen proiektuak «eskualde-
ko gazteen inplikazio eta kon-
promiso maila handitu eta 
bultzatu» nahi du. Honek, bera-
rekin baitakar «bertako merka-
tuaren etorkizuna bermatzea».

«Tokiko merkatua 
sustatu behar da»

Eskualdeko gazteen proiektuak

GIZARTEA
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Indarkeriaren aurka bildu dira
Azaroaren 25ean Malerrekan errespetuzko harremanak le-
lopean elkarretaratzea egin zuten Mendaur eta San Miguel 
ikastetxeko ikasle eta irakasleek. Gizarte zerbitzuen eskutik, 
nerabeei zuzendutako bideo bat zabaldu eta txapak eta bo-
ligrafoak banatu zituzten. 

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Doneztebeko osasun etxera 
bertaratzen diren herritarrei, 
zentroan sartzeko, maskara 
kirurgikoa janzteko deia egin 
diete. Zentroan maskara era-
biltzea derrigorrezkoa izanen 
denez, salbuespen kasuetan, 
telazkoarekin joaten direnei 

hori kenduarazi eta kirurgiko 
bat emanen diotela adierazi 
dute. Modu horretan, osasun 
zentroko langile zein erabiltzai-
le guztien segurtasuna berma-
tu nahi dute. Kutsatu kopuruak 
behera egin duen arren, zuhur-
tziaz jokatzen segitzeko beha-
rra nabarmendu dute. 

Osasun etxean maskara kirurgikoak 
bakarrik onartuko dituzte  

Bizi kalitatea aztertzeko tailerrak Ezkurran
Garbiñe Olazar iturendarra gidari, urrian hastekoak zituzten 
adinekoen bizi kalitatea aztertzeko tailerrak Ezkurran. Korona-
birusagatik atzeratu ondotik, azaroaren 25ean hasi zituzten. 
Aurrerantzean, asteazkenetan, 11:00etatik 13:00etara Iratxo lu-
dotekan bilduko dira. 

JAIONE ZABALO

TTIPI-TTAPA
Malerrekako Mankomunitateak 
Doneztebeko Gizarte Seguran-
tzaren bulegoa irekitzeko es-
katuz sinadura bilketa abiatu 
zuen. Jakinarazi dutenez, aben-
duaren 18ra, ortziralera, bitar-
te bilketa indarrean egonen da 
eta nahi duenak herrietako 
udaletxetan, Malerrekako Man-
komunitatean eta osasun etxean 
sina dezake. Mankomunitate-
tik herritarrak animatu nahi 
izan dituzte. 

Bulegoak Baztan, Malerreka, 
Bortziriak eta Leitzaran ingu-
ruko 30.000 bat biztanleri es-

kaintzen die zerbitzua eta 
itxita egoteak eragin zuzena 
du hauengan. Batetik, herrita-
rrek 70 bat kilometro egin behar 
dituzte Iruñera joan eta kudea-
ketak egiteko, «horrek dakarren 
denbora, gastu eta arrisku-kos-
tuekin». Eta bertzetik, herritar 
gehienek prestazioak modu 
telematikoan kudeatzeko 
«behar den ezagutza zein ba-
liabiderik ez dute». 

Eskaerarekin bat egiten du-
tenek Doneztebeko bulegoa 
egunero eta aurrez aurreko 
arreta eskainiz irekitzea eska-
tzen dute. 

Gizarte Segurantzaren  
bulegoa irekitzeko 
sinadura bilketa abian
Abenduaren 18ra arte sina dezakete udaletxean, 
mankomunitatean edo osasun zentroan
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Eguberriak ospatzeko kultura 
bakoitzak bere usadio eta ohitura 
propioak ditu
Eskualdean hainbat kultura daude eta bakoitzak bere ozpakizun propioak ditu. TTi-
pi-TTapak Eguberriei aitzin hartu eta eskualdeko sei familiarekin egin du hitzordua 
Eguberriak nola ospatzen dituzten jakiteko. Hainbat herrialdetako kideak elkartuta, 
Eguberriak nola bizi dituzten galdegin diegu. Bildutako kontu guztiak sartzeko gehi-
garri honetan tokia eskas gelditu zaigunez, Eguberrien bueltan, elkarrizketak osorik 
izanen dituzue eskuragarri erran.eus atarian.

Covid-19ak gure mugikortasunean anitz eragin duenez, TTipi-TTapak aukera eskai-
niko dizue etxetik bertatik munduko bertze aldeko ohiturak ezagutzeko. 

Eguberri on!

Zure jatetxeko
diseinuarekin menuak, kartak, 

mahai-oihalak, musuzapiak,
baso-azpikoak, etab. 

pertsonalizatzen ditugu

kulturkari.com
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Hamady Fall Senegaletik etorri eta as-
tegunez Tuteran eta asteburu zein opo-
rraldietan Aurtitzen bizi da.

Hamadyk hainbat urte daramatza 
Euskal Herrian, baina, oraindik ere, 
Senegalgo zenbait ohitura mantentzen 
dituela adierazi du «Senegali teranga-
ren herrialde deitzen zaio, wolof hiz-
kuntzan eskuzabal erran nahi duena». 

Bertan, denak ongi etorriak direla ar-
gudiatu du eta kultura guztiak errespe-
tatu eta ospatzen direla gaineratu du. 
«Herritarren gehiengoa musulmana 
da, baina badira katoliko eta animis-
tak ere», eta pentsa litekeenaren kon-
tra «arrazoi kultural eta erlijiosoenga-
tik gatazkarik ez dagoela» adierazi du 
Hamadyk. Gainera, «arrunt herrialde 
bestazalea» dela eta «mota guztietako 
bestak» ospatzen dituztela aitortu du. 
Horien artean, baita Eguberriak ere.

Bere erlijioari jarraiki «musulmanen 
besta nagusia tabaskia dela» kontatu 
du, «katolikoentzat Eguberriak diren 
bezala». Hala ere, berak, bi kultura eta 
erlijioetatik onena aprobetxatu eta biak 
ospatzen dituela gaineratu du, irriba-
rrez. 

Senegalen bizi zeneko garaiak gogo-
ratuz, «musulmanak bakarrik bizi diren 
eta hiriguneetatik aldenduak dauden 
zenbait herrixkatan, anitzetan, Egube-
rriak direnik ere oroitu egiten ez direla» 
gaineratu du. 

Bai Senegalen baita Aurtitzen ere, 

Eguberri bezperan, abenduaren 24 
gauean, afaria egiteko ohitura dutela 
aipatu du, baina, mendebaldeko gi-
zartean ospakizun hauek anitzez ere 
«arautuagoak» daudela uste du «hemen 
arau batzuk bete behar direla iruditzen 
zait eta ez direla mundu guztiaren gus-
tukoak izaten. Senegalen ez, han bakoi-
tzak nahi duen moduan ospatzen ditu 
egun hauek: familiarekin, lagunekin 
edo lagun katolikoren baten etxean».

Senegal eta Euskal Herriaren arteko 
bertze alde handienetariko bat Egu-
berrietako pertsonaiak dira. Hamadyk 
Olentzero eta Mari Domingi lehen al-
diz Iturenen ezagutu zituen eta bertan 
haur eta helduek zuten ilusioa beti go-
goratuko duela adierazi du. Berak, Se-
negalen, opariak Papa Noelen bidez ja-
sotzen zituen «baina, Papa Noel beltza, 
noski» dio irribarre zabalez.

«Euskal Herriko Eguberrietatik, eta 
oro har, edozein bestetatik gehien ha-
rritzen nauena bazkalondoan edo afa-
londoan hainbertze denbora mahai in-
guruan eserita egotea da». Honi lotuta,  
«Senegalgo alaitasun eta espontaneo-
tasunaren» faltan sumatzen ditu . 

«Han ospakizunak, normalean, etxe 
atarietan egiten dira. Bertan, lagun 
zein familiakoekin jan eta edan ondo-
tik, bizilagunekin elkartu eta solasaldi 
luzeak izaten ditugu. Azkenik, aspertu 
edo argitu arte lagunekin dantzan ibili 
ohi gara».

«Senegalgo alaitasuna faltan 
sumatzen dut»

Afrika-Aurtitz

Goretti ALTZURI

Hamady FALL
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Brasilgo Valença Bahia «herri ttiki eta po-
litean» jaio zen duela 48 urte Xanta Souza, 
baina hogeita bortz urte daramatza Lesa-
kan bizitzen. «Ongi gogoratzen dut etorri 
nintzen eguna, 1997ko otsailaren 19a zen, 
dena arraro egin zitzaidan, dena ezber-
dina, hizkuntza ezezagunak, baina batez 
ere paisaiak harritu ninduen, etxeak, dena 
berdea…». 

Hogeita bortz urte hauetan behin baino 
gehiagotan ospatu izan ditu Eguberriak 
Euskal Herrian eta honen inguruko zen-
bait xehetasun partekatu ditu TTIPI-TTA-
PArekin. Eguberriak ospatzeko datak Bra-
silen eta Lesakan egun bera direla adierazi 
du «Valença Bahian Eguberrietako egun 
bereziena abenduaren 24a da, egun ho-
netan afari eder baten inguruan biltzen 
baikara familiako kide guztiak». Gauzak 
nola diren, Lesakara etorri eta, Lesakako 
Eguberrietako egun bereziena Eguberri 

bezpera izaten da, zeinetan, egun osoko 
egitaraua izan ohi duten: jaiotza lehiaketa, 
Olentzero lehiaketa, lagun talde nahiz fa-
miliako bazkari eta afariak... 

Bertzalde, bi herrien arteko ospakizune-
tan alde nabaria sumatu du. Brasilen bizi 
zenean «Eguberri egunean oilar-mezara 
joateko ohitura» zuela aipatu du, eta Lesa-
kan, jaiotza lehiaketak neurri batean kutsu 
erlijiotsua badu ere, «elizara nahiz elizki-
zunetarako joateko joera txikia» dagoela 
adierazi du.

Bi kulturek egun berezi hauek jan eta 
edari bereziekin ospatzeko ohiturarekin 
bat egiten dute. «Bai Valença Bahia, baita 
Lesakan ere egun hauetarako jan eta eda-
ri bereziak prestatzea gustatzen zait» eta 
otordu hauek familiako kideekin parteka-
tzea gustatzen zaiola gaineratu du.

Jantziei dagokionez «egun hauetan arro-
pa berria erosi eta estreinatu ohi dut, eta 

ahal bada kolore gorrikoa izaten da». 
Bere burua ez ezik, etxea ere goitik beiti 

apaintzen duela gaineratu du baina, batez 
ere, «pinua apain jartzea gustatzen zait, 
girnaldaz apaindu eta gainean izar disti-
ratsu bat paratzea».

Sorterrian, Eguberrietan opariak Papa 
Noelek ekartzen zizkiola adierazi du. Bai-
na etorri zen urtetik, urtero, pinua azpian 
«oparitxo» bat jasotzen duela erran du irri 
zabal batez.

Tamalez, egungo egoera dela medio, 
aurten ezin izanen ditu egun berezi hauek 
bere brasildar familiako kideekin eta la-
gunekin ospatu «familiakoekin ospatu 
ezin izateak samina sortzen dit, tristura. 
Eguberriak familiakoekin ospatu ohi ditu-
danez, data hauetan beraiekin ez egotea 
zaila izanen da». Hala ere, hurrengo urtera 
begira baikor mintzo  da eta Eguberriak bi 
aldiz ospatuko dituela gaineratu du.

«Eguberrietan arropa gorria 
estreinatzeko ohitura dut»

Brasil- Lesaka

Xanta SOUZA
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Ukraniako Chernovtsy eskualdean jaio 
eta egun Leitzan bizi da Yelena Molcha-
novych. Sorterrian Eguberriak ospatze-
ko egun bereziena urtarrilaren 7a da. 
Hala ere, abenduaren 24an gauean ez 
diote uko egiten familiakoekin bildu eta 
elkarrekin afaltzeari. Abenduaren 24ean 
egin ohi duten afaria Svyatoy Vecher de-
ritzo, hau da, gau santua eta bertan «fa-
milia guztia bildu eta elkarrekin afaltzen 
dutela» azaldu du ukraniarrak. Afari hau 
familiarentzat «oso garrantzitsua» dela 
gaineratu du. Abenduaren 25 goizean 
pinu azpian opariak jasotzen dituzte 
eta, berriro ere, familiako kideak elkar-
tu eta bazkari «oparo» batekin ospatzen 
dutela aipatu du Yelenak. Egun honi 
Rozhdestvo Khristovo deritzo, hau da, 
Kristoren jaiotza. 

Egun hauetan «otordu» bereziak pres-
tatzen dituztela azadu du. «Ohitura gisa 
haragi eta esnekirik gabeko 12 plater 
prestatzen ditugu, zeinak 12 apostoluak 
irudikatzen dituzten». Plater guztietatik 
garrantzitsuena kutya da, «gariz, mitxo-
leta haziz, intxaurrez eta eztiz osatzen 
den jakia». Jaki honekin «otordu guztiei 
hasiera ematen zaie».

Ukranian Eguberrietan ohitura pila 
dituztela aitortu du «afaria lehenengo 
izarra ikusi baino lehen ez hastea» gai-
neratu du «izan ere, lehenengo izar ho-
nek Jesusen jaiotza islatzen du». Beste 
ohitura kuttun bat leihoan kandela bat  
piztuta paratzea da «piztutako kandela 
honen bidez, kalean dagoen edonor edo 
bakarrik sentitzen den oro gure etxean 
ongi etorria dela adierazten dugu». 
Apaingarriei dagokionez, etxean pinua 
«funtsezko Eguberrietako elementua» 

dela gaineratu du. «Pinua naturala iza-
ten da eta Eguberrietako apaingarriz 
nahiz girlandaz josten dugu. Gainean, 
urre koloreko izarra paratzen dugu eta 
zuhaitz azpian Ded Moroz (izotzezko ai-
tatxi) eta Snegurochka (honen iloba den 
elurrezko dontzeila».

Ukranian bizi zenean opariak «Ded 
Morozen» eskutik jasotzen zituen, «ba-
soan bizi den adineko gizonezko bat 
zeinak urte osoa egurrezko jostailuak 
egiten igarotzen duen, ondoren, Egu-
berrietan, umeei berak egindako opari 
hauek helarazteko».   

Anekdota gisa «urte batez Ded Mo-
roz ikusi eta bere atzetik lasterka joan 
ginen eta harrapatzen saiatu ginenean 
bota kentzea lortu genion. Bota gorde 
genuen eta hurrengo urtean kolore ez-
berdineko bi botekin etorri zen, bata 
guk kendutakoaren parea eta beste bat».

Bertako Eguberriak asko gustatzen 
bazaizkio ere, sorterrian bezala «herri 
erdian Eguberrietako pinu handi» baten 
falta sumatzen duela adierazi du. 

«Ohitura gisa haragirik gabeko 
12 plater osatzen ditugu»

Ukrania-Leitza

Yelena MOLCHANOVYCH

«Leihoan jarritako 
piztutako 

kandelaren bidez, 
edonor gure 
etxean ongi 
etorria dela 

adierazten dugu»
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«Ohitura gisa haragirik gabeko 
12 plater osatzen ditugu»
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tan bizi diren izeba eta lehen-
gusinarekin bazkalduz igaro-
tzen du. Bazkaltzeko «aitzineko 
egunean afal orduan sobratu-
tako jakiak aprobetxatzen di-
tugu» eta etxekoek «arratsalde 
goxo eta lasaia» pasatzen dute-
la plazaratu du.

Etxean, txikitatik, opariak 
jaso izan dituztela aipatu du: 
Papa Noelengandik argentina-
rren ohitura segituz, eta Hiru 
Errege Magoen eskutik kana-
riarren ohiturarekin bat eginez. 
Hala ere, handitzen joan den 
heinean opariek baino Egube-
rriak lagun eta familiako kidee-
kin ospatzeak ilusio handiago 
egiten diola aitortu du.

Etxean Eguberriek kutsu er-
lijiosoa baino familiarra due-
la adierazi du «familiakoak ez 
gara sekula Eguberrietako eliz-
kizunetara joan». Era berean, 
etxekoak hagitz tradizionalak 
ez direla aldarrikatu du.

Hala ere, etxean ohitura bat 
«sakratua dela» adierazi du Vir-
giniak: jaiotza. Txikitan ahizpa 
eta berak urtero, jaiotza  eta 
pinua ilusio handiz apaintzen 
zutela adierazi du. Beraien 
etxeko jaiotza «ezohiko» gisa 
definitu du «gure jaiotza hagitz 
barregarria izaten zen, ohiko 
pertsonaiez gain, bertze hain-
bertze ere jartzen baikenituen: 
jostailuzko autoak, playmobi-
leko pertsonaiak, legoak, dino-
saurioak... Ahizpa eta biek jaio-
tza profanoa egiten genuen» 
kontatu du algara artean.

Anekdota gisa, kanariarrak 
ez du sekula ahantziko Hiru 
Errege Magoak etxetik uste bai-
no lehenago igaro ziren urtea. 
Lagun batzuen etxean zegoen 
eta bera etxeratu ordurako 
Hiru Errege Magoek opariak 
etxean utzi zituzten. 

Aurten, lehen aldiz, Egu-
berriak Euskal Herrian igaro-
ko ditu eta familiakoen falta 
sumatuko dituela onartu du. 
Bertzalde, aurten ilusio berezia 
du. Berako lagunek Olentzero 
eta Mari Domingirenren berri 
eman diote baita haren inguru-
ko istoriak kontatu ere. «Ea niri 
ere Olentzero eta Mari Domin-
gik Berako etxean oparitxo bat 
uzten didaten», dio Signagok 
pozez beteta.

Aurten, ziurrenik, Virginiak  
Eguberriak Euskal Herrian iga-
roko ditu bere familia eta lagu-
nengandik kilometro anitze-
tara. Jaiotzez kanariarra bada 
ere, familia argentinarra du eta 
berak ere ohitura argentinarrak 
dituela aldarrikatu du. 

Bere familian Eguberrieta-
ko ospakizun garrantzistuena 
abenduaren 24 gaueko afaria 
izaten da. Hitzordu honetan 
etxekoak ez ezik gurasoen zen-
bait lagun ere biltzen direla 
adierazi du. «Afalordu atsegi-
na pasatzen dugu eta jaki go-
xoz betetako mahaia izan ohi 
dugu».  

Gabon gaueko ajea Kanarie-

«Jaiotza profanoa 
paratzen genuen»

Kanaria- Bera

Virginia SIGNAGO



2020-12-10 | 772. | ttipi-ttapa 39



40 ttipi-ttapa | 772 zk. | 2020-12-10

sartu webgunera

www.katalogoa.eus

JOSTAILUAK AUKERATZEKO 
GOMENDIOAK
• Jostailuak erakargarriak izan behar 

dira, behin baino gehiagotan era-
biltzeko modukoak.

• Irudimena eta sormena garatzen 
lagundu behar dute.

• Jostailua, umearen adin eta gus-
tuetara egokituko behar da.

• Ziurra izan behar da.
• Denek erabili ahal dituzte inolako 

bereizketarik gabe, eta bien artean 
erabiltzen badituzte kooperazio 
eta berdintasun baloreak barnera-
tuko dituzte.

• Sexu, etnia eta kulturen arteko 
desberdintasunak errespetatzen 
lagunduko du.

• Jostailua tresna bat da bakarrik, 
garrantzitsuena jolasa da.

• Jostailuak ez du indarkeriazko por-
taerarik bultzatuko, kontrakoa, gi-
zarte baloreak sustatu behar ditu.

Euskarazko
Produktuen
Katalogoa
Urteko garai honetan ingurukoei eus-
karazko liburuak, musika edota jostailu 
eta jokoak erosi eta oparitzeko aukera 
ezin hobea izaten dela kontuan hartuz, 
Euskarazko Produktuen Katalogoaren 
edizio berria osatu dute, bertze urte 
batez, Euskal Herriko 105 bat udal eta 
mankumunitateko Euskara Zerbitzuk. 
Aurtengoa 22. edizioa da.

Bai webguneak zein paperezko edi-
zioak, biak ere itxura berria estreintau 
dituzte eta dituen edukiak bi atal na-
gusitan antolatuak daude: 0-12 urte 
bitarteko haurrentzako produktuekin 
osatua bata, eta 12-16 urte bitarteko 
gazteentzako produktuekin osatua 
bertzea. 

Interneteko bertsioan, produktu ge-
hiago daude, eta urtean zazpi-zortzi 
buletin sortzen dituzte. Harpidetuz 
gero, argitaratu diren azken pro-
duktuak ezagutu daitezke. Paperezko 
bertsioa, berriz, urtean behin kalerat-
zen da. 

Aldiz, paperezko edizioa egunotan 
banatuko dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa 
eta Nafarroan eta guti gora behera 
70.000 ale banatzea aurreikusten da.

KATALOGOA.EUS maiztasunez egu-
neratzen den webgunea da. Dagoene-
ko, euskarazko katalogo honek, 11.000 
produktu inguru biltzen ditu.
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ARKUPEAK

PABLO IRASTORTZA
Nahiz eta urte hasierako egi-
tasmoak hagitz ilusiogarriak 
izan, berehala etorri zitzaiz-
kigun laino beltzak. Covid-19ak 
aurreikuspenak zapuztu ziz-
kigun. 

Urtero bezala, Zuzendaritza 
Batzordeak elkarteko kide, 
erakunde, udaletxe, irakasle 
eta bertze hainbat bolunta-
rioren lanarekin, urte oparoa 
prestatua zuen. Hagitz arra-
kastatsuak izaten diren ikas-
taro, ariketa, solasaldi, aisial-
diko jarduera, kirol... Berro-
geita hamar jardueratik goiti 
zeuden eskualdean antolatuak. 
Dena ongi joan zen martxoan 
argi gorria piztu zen arte. 

Ekintzak bertan behera
Etxean gelditzeko deiarekin 
batera, kiroldegi, areto eta 
bertzelakoak hetsi zituzten 
eta jarduerak guztiak bertan 
behera gelditu behar izan ziren, 
bi izan ezik. Beran eskaini den 
frantses ikastaroak eta Aran-
tzan izaten zen yogak segida 
izan zuen, aurreikusitako hel-
buruak lortuz. 

Ikastaroak martxan
Heldu den urterako zimenduak 
sendotuak zituen elkarteak. 
Berrikuntza gisa, pirograbatu 
ikastaroan hasiak dira aurten 
lehenbizikoz Donezteben. 
Horrez gain, bertze hamaika 
aukera ditu elkarteak eta par-
te hartzeko 948 45 08 78 edo 
618 56 78 37 telefonora deitu 
behar da. 

Solasaldirik ez
Jende multzorik ezin denez 
elkartu, hainbat herritan egi-
tekoak zituzten solasaldiak 

gibelatu egin dituzte, osasun 
egoerak baimentzen duenean 
eginen dira. 

Bidaiak bide beretik
Hainbat bidaia zeuden anto-
latuak akaberan den urterako: 
zazpi Euskal Herrian barna 
(sagardotegira, Donostiara, 
Xabierrera, Aralarrera, Aran-
tzazura, Lezora eta Lizarrara); 
sei Espainiar Estatuan (Anda-
luzia, Bartzelona, Gandia-Be-
nidorm, Lanzarote-Tenerife...); 
hiru Europan barrena (Fior-
doetan itsas-bidaia eta Por-
tugal, erraterako); elkarteko 
lau besta (mus txapelketa, 
Euskal Kantu Zaharren Eguna, 
Soinketa Eguna eta Bazkideen 
Eguna). 

Aurreikusitako bertze ekin-
tzen modura, egin ahal izan 
ziren bakarrak martxoaren 
15a artekoak izan ziren: Oia-
nume sagardotegiko bertso 
bazkaria, Donostiara bisita 
gidatua eta Xabierrera mar-
txoaren 10eko irteera. Zori-
txarrez, hor akitu zen behi 
emankorraren errapeko esnea 
eta zerri-goseak ezkurra amets 
bilakatu ziren, Arkupeak el-

karteko kide eta lagunen ame-
tsak. 

Mendi irteerak ere maingu
Erdizka osatu dira hilabete-
roko mendizaleen irteera es-
timatuak ere. Nahitaezko 
geldialdiaren ondotik, ekainean 
Arizkundik Xorroxin ur-jau-
zira egindako joan-etorriare-
kin berrekin zioten ohitura 
osasuntsuari, osasun aginta-
rien aholkuak errespetatuz. 
Guztira, sei-zazpi ateraldi izan 
dira osatu ahal izan direnak, 
beraz, bertze hainbat aferen 
egoera nola joan den ikusirik, 
franko kontent daude mendi-
zaleak. 

Loteria eskuratzeko azken 
egunak

Ederra izanen litzateke ho-
rrenbertze sufrikarioren on-
dotik urtea gozamenez akitzea, 
ezta? Elkarteak horretarako 
Eguberrietako zozketa txarte-
lak atera ditu eta herrietako 
ordezkariekin harremanetan 
jarriz edo Doneztebeko bule-
gora joz eskura daitezke. Bi 
zenbaki dituzten txartelak 
eskuratu eta zorte on Egube-
rrietako zozketan! 

Bigarren seihilabeteko 
buletinak prest
Urteko uzta bilduz, prest da 
bigarren seihilabeteko bule-
tina. Abenduan jasoko dituz-
te herri bakoitzeko arduradu-
nek, eta elkarteko kideen es-
kuetan izanen dira urtea 
akitu aitzinetik. 

Urte gazi-gozoa 
izan da aurtengoa 
elkartearentzat
Ekitaldi, irteera eta bidaia gehienak bertan behera gelditu 
zitzaizkien arren, berriz ere martxan da elkartea 

Pirograbatuan lan ederrak egin daitezke.

Aurten ezin izan dute bidaiarik egin.
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Zaharberritzea. Horixe izan da Nafarroako Gobernuko 
etxebizitza politikaren lehentasunetako bat. Hain zuzen, 
asmo horrekin sortu zuen Biziberri Navarra Rehabilita 

saria, Nafarroan egindako zaharberritze-proiektu osatuenak 
aitortzeko helburuz. Aurten egin dute sariketaren bigarren 
edizioa, pandemiak gure etxebizitzen, gure munduen, garran-
tzia ageriagoan utzi duen garaian. Azken bi urteotan Nasu-
vinsaren eta Nafarroako Gobernuaren etxebizitzak zaharbe-
rritzeko bulegoen bitartez birgaitzeko laguntza jaso duten 
2.173 espedienteen artean, zazpi proiektu eredugarri hautatu 
dituzte sariketarako: tartean, Etxalarko 120 urteko etxe eta 
Leitzako 1965eko etxebizitza bloke baten proiektuak.

 Herritarrei etxebizitzak zaharberritzeko deia egitea du sa-
riketak xede. Eta horretarako, batetik, etxebizitzak edo erai-
kinak berritzeko ematen diren laguntzen berri zabaldu nahi 
dute, eta bertzetik, Nafarroan egiten ari diren zaharberritze- 
arloko proiektuak ezagutarazi nahi dituzte. Nabarmentzekoa 
da Nafarroan zaharberritzeko ematen diren laguntzen egun-
go sistema erreferente bilakatua dela. 

Zaharberritzea erraza da. Nasuvinsaren bulegoetara edo 
zaharberritzeko bulegoetara joatearekin aski da. Interesa duen 
orok hantxe aurkituko ditu zaharberritzeko espedienteak doan 
tramitatzen lagunduko dion lantaldea. Laguntza jaso duten 
ehunka proiekturen artean daude Biziberri sariaren bigarren 
edizioan irabazteko hautagai diren Etxalarko eta Leitzako 
birgaitze proiektuak.

2017 hasieran Etxalarko 
Jauregieta karrikan da-
goen A nt x u rdenea n 

jarri zuten arreta Christiane 
eta Dominique Etchechuri 
senar-emazteek, Castellon 
utzi eta duten familiarengan-
dik hurbilago egotea erabaki 
zutenean. 

1900. urteko etxea, ordea, 
egoera kaskarrean zegoen, 
erortzeko zorian, aitzinaldea 
erabat zartatua, kanpoko 

Zaharberritu 
zure etxea, 
sortu zure 
mundua!

arotzeriarik eta kristalik gabe, 
estalkia konkortua, barrene-
tik ia eroria… Goitik beheiti 
ber r it u beha r rekoa zen. 
Lehenbiziko aldiz bulegora 
dirulaguntza bila jo zutenean, 
ez zirudien handik zaharbe-
rritzeko espediente bat ate-
rako zenik. Izan ere, solairu 
guztiak bota beharrak zituen, 
bizitza beheitiko solairuan 
egin beharra zen, etxebizitak 
ez zirudien katalogatua ze-

DONEZTEBE / SANTESTEBAN
Mercaderes 6 - 31740 Doneztebe/Santesteban 
T. 948 45 61 03 · baztan-bidasoa@nasuvinsa.es

Etxalarren, harrizko 
etxe zaharra birgaitzeko 
proiektua

LEHEN
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Patxi Arrazola kaleko 29. 
zenbakiko bizilagunei 
itxuraberritua gelditu 

zaie etxea. Eta gehiago ere 
bai, etxebizitzaren ingura-
tzaile termikoa hobetu dute.  
1965. urteko eraikinean hain-
bat lan egin dituzte. Besteak 
beste, iparraldeko, ekialdeko 
eta mendebaldeko fatxadetan 
SATE kanpo isolamendu ter-
mikoa jarri dute. Hegoaldeko 
fatxadan, berriz, alde batetik, 
kanpoaldera pintatutako 
akabera zuten zatietan SATE 
isolamendu termikoa aplika-
tu dute, eta bestetik, harlan-
gaitza bistan zuten zatietan, 
fatxadako ganbera bete dute 
zelulosa-injekzio bidez. 

Horrez gain, zubi termikoak 
minimizatzeko helburuz, 
estalkiko hormigoizko forja-
tuaren ertzak zein kanpoko 
habeen puntak SATE bidez 
forratu dituzte. Balkoietako 
forjatu guztiak ere forratu 
dituzte, eta horretarako bal-
koietako barandak desmun-
tatu edota aldatu behar izan 
dituzte, baita horien inper-

goenik eta gainera eskatzai-
leak bertze herrialde batean 
erroldatuak ziren...

Etxebizitza Etxalarko Hi-
rigintzako Planeko eraikin 
eta espazio babestuen ka-
talogoan izateak bidea erraz-
t u z uen: sola i r u g u zt ia k 
ordezkatu zituzten, eta aldi 
berean, zaharberritze ba-
bestuaren behin-behineko 
kalifikazioa lortu zuen. Ho-
rrekin batera, teilatua ego-
kitu eta hiru fatxadak kon-
pondu zituzten, etxearen 
berezko ezaugarriak aldatu 
gabe eta udal araudiak kan-
poko itxuraz dioena aintzat 
hartuz. Eta hori guztia in-
guruko gremioak kontrata-

tuz egin zuten, promotoreek 
hor i hasierat i k a rg i i za n 
zutelako. 

Birgaitzen inbertitutako 
euro bakoitzak aberastasu-
na sortzen du inguruan 

Birgaitze babestuak, sus-
tatzen dutenei ekonomiko-
ki laguntzeaz gain, tokiko 
ekonomia bizirik manten-
tzen laguntzen du. 

Gainera, Biziberri sarien 
bigarren ediziorako sailka-
tutako obra honek Etxalar-
ko ondare arkitektonikoaren 
balioa handitu du, jarduera 
turistikoari mesede egiten 
dio eta biztanleria finkatzen 
du orainaldian eta, batez 
ere, etorkizunean.

meabilizazioa ordezkatu eta 
zeramikak aldatu ere.  

Bat ez zetozen elementuak 
ere fatxadetatik kendu dituz-
te. Hala nola, kanpoko tximi-
nien erremate hodia, eraiki-
naren berokuntza zentraleko 
galdaratik zetorren kea ate-
ratzeko hodi zaharrak…

Iparraldeko fatxadako bal-
koietan lehendik zeuden ba-
randak jarri dituzte berriz; 
hegoaldeko fatxadan, ordea, 
lehendik zeuden egurrezko 
barandak oso egoera txarrean 
eta arrisku nabarmenarekin 
zeudenez, aluminioz egin-
dako beste batzuekin ordez-
katu dituzte.

Hegoa ldeko fat x ada ko 
piñoian, azkenik, lehendik 
zegoen egurrezko forruaren 
ordez, isolamendua hobetuz 
egurraren itxurako alumi-
niozko panelak jarri dituzte.

Hori guztia Nafarroako 
Gobernuaren dirulaguntza-
rekin egin dute. Zehazki, 
54.000 euroko dirulaguntza 
jaso dute, aurrekontuaren 
%40.

INFORMAZIO GEHIAGO
www.vivienda.navarra.es

SAKANA
Urizkarea 32 - 31830 Lakuntza 
T. 948 57 62 93 · ezabu@sakana-mank.eus

Leitza, etxebizitza bloke 
bat zaharberritua

LEHEN

ORAIN

ORAIN
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LEITZA

TTIPI-TTAPA
Zine zaharretik Herri Aretora. 
2016an bidea hasi zenean hori 
zen helburua eta lau urteren 
buruan hori da egin dena. He-
rri Aretoa abenduaren 18an eta 
19an inauguratuko dute.

Abenduaren 18an, ostirala, 
19:00etan, eragileentzat zabal-
duko dute aretoa. Udalak he-
rriko eragileei gonbidapena 
bidaliko die eta bakoitzetik 
ordezkari banak izanen du zine 
zahar berritura joateko aukera. 
Larunbatean, hilak 19, gaine-
rako herritarrek ezagutuko dute 
aretoa, 17:00etan. Osasun egoe-

ra tarteko, edukiera mugatuko 
dute eta gonbidapenak aurrez 
hartu beharko dira. Abenduaren 
15etik aurrera bi liburu-dende-
tan jarriko dituzte eskuragarri. 

Momentuko osasun egoera-
ren arabera egokituko dute 
edukiera, baina orain artekoak 
indarrean segitzen badu, 102 
lagunek izanen dute sartzeko 
aukera; eserita 254 lagun sar 
daitezkeela kontuan hartuz, 
horren %40. Berez, grada mu-
gikorrak jarri dituzte eta, modu 
mekanikoan eserlekuak atera 
eta sar daitezke, espazio bera 
erabileraren arabera egokituz.

Abenduaren 18an eta 
19an inauguratuko 
dute Herri Aretoa
Hilaren 18an herriko eragileentzat irekiko dute garai bateko 
zine zaharra eta biharamunean gainerako herritarrentzat

Elikadura burujabetza eta feminismoa
Baztan, Bortziriak, Mendialdea eta Iruñerriko 20 bat lagun 
elkartu ziren azaroaren 29an Atekabeltzen egin zuten elikadu-
ra burujabetza eta feminismoari buruzko formakuntza saioan. 
Goizean hainbat gai izan zituzten hizpide eta arratsaldean 
Tolare baserrira bisita egin zuten.

GOTZONE SESTORAIN

Jende dezente hurbildu zen Arturo Vinuelaren azalpenak entzutera. JM BARRIOLA

JUAN MARI BARRIOLA
Herriko eta kanpotik etorrita-
ko jende ugariren aurrean, 
Arturo Vinuesa Sanz medikuak 
bere ustetan osasuna nola 
zaindu behar den azaldu zuen 
azaroaren 26an Atekabeltzen. 
Osasunaz beste begirada bat 
formakuntza zikloaren barne, 
aurreneko saioa eta ikusmina 
piztu zuen gaiak, jendeak par-
te hartu baitzuen. Bukaeran, 
hizlariak idatzi duen liburuaren 
zirriborroa ere aurkeztu zuen. 

Formakuntza zikloko bigarren 
saioa abenduaren 17an izanen 
da. Asier Arregi ingeniari agro-
nomo eta geobiologoak eta 

elektromagnetismoan aditua 
denak kutsadura elektromag-
netikoa izanen du hizpide. 
19:00etan hasiko da Atekabel-
tzen. Hurrengo saioak urtarri-
laren 8an eta otsailaren 18an 
izanen dira. Urteko aurreneko 
saioan Nerea Mendizabal psi-
kopedagogoak eta gizarte he-
zitzaileak hartuko du hitza, 
Covid-aren aurrean txerto 
emozionalaz hitz egiteko, eta 
otsailekoan Goiuri Alberdi 
Aresti nutrizioan eta osasunean 
doktorea denak Zer da bizitza 
osasuntsua? Elikaduratik gure 
interdependentziak arakatzen 
hitzaldia emanen du. 

Kutsadura elektromagnetikoa izanen 
dute hizpide hilaren 17an Atekabeltzen

TTIPI-TTAPA
Bertsoak, antzerkiak, doku-
mentalak, filmak, kontzertuak, 
haur eta gazteentzako ikus-
kizunak... Osasun eta segur-
tasun neurriak hartuta, kul-
turaz gozatzeko aukera bikai-
na izanen dute herritarrek 
abenduan, udalak hainbat 
hitzordu antolatu baititu. 
• Abenduaren 12an, bertso 

saioa kiroldegian, 18:00etan. 
Amets Arzallus, Aitor Sarrie-
gi, Jone Uria, Xabat Illarregi 
eta Joanes Illarregi. Aurkez-
lea Ane Intxausti. 

• Abenduaren 13an, Bakean 
dagoena bakean utzi baka-
rrizketa umoretsua, 18:00- 
etan kiroldegian. 

• Abenduaren 20an, eskualde- 
ko azoka, frontoian eta kar-
pan 10:00etatik 14:000etara. 

• Abenduaren 20an, Orantza-
ro dokumentalaren bi ema-

naldi, 17:00etan eta 18:30ean 
Herri Aretoan.

• Abenduaren 23an, Zuhaitza 
umeentzako ikuskizunaren 
bi  s a io,  17:0 0 e t a n e t a 
18:30ean Herri Aretoan.

• Abenduaren 27an, Zaldi 
urdina antzezlana 18:00etan 
Herri Aretoan. 

• Abenduaren 30ean, ume 
eta gazteentzako bi film 
emanaldi Herri Aretoan, 
17:30etik 20:30era.

Herrian eginiko erosketak 
sarituz
Merkatariek ere abendua hi-
labete berezia izatea nahi dute 
eta hala, hilaren 9tik ilbeltza-
ren 4ra Kaxkabeltzako salto-
kietan erosten duten bezeroen 
artean 47 urdaiazpiko zozke-
tatuko dituztela iragarri dute. 
Zozketa i lbelt za ren 4a n, 
12:00etan, eginen dute. 

Kultur eskaintza zabala prestatu du 
udalak abendurako 
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LEITZA

Ezkerrean Galarza eta Saralegi irabazleak goizeko lehen partidan. G. ZABALETA

TTIPI-TTAPA
Felisa Pellejero frontenis txapel- 
ketaren erantzunarekin «oso 
pozik» gelditu dira Sastrakak 
talde feministako kideak. 13 
bikotek eman zuten izena aza-
roaren 28an jokatu zen lehian: 
goizez ligaxkako partidak eta 
arratsaldez final-laurdenak, 
finalerdiak eta finala jokatu 

zituzten. Emozioz betetako 
finala izan zen. Leitzako Go-
retti Sagastibeltza eta Enara 
Lasartek eta Lekunberriko 
Maider Saralegi eta Maddi Ga-
larzak jokatu zuten finala eta 
15-16ko emaitzarekin Lekun-
berrira joan zen garaipena. 
Denaren gainetik «giro bikaina» 
nabarmendu dute Sastrakatik.

13 bikotek parte hartu dute frontenis 
txapelketa ez mistoan

Nazio auzia hizpide Atekabeltzen

Ernaik antolatuta, azaroaren 27an Andoni Olariagak hitzaldia 
eman zuen Atekabeltzen, Nazio auzia XXI. mendean gaia 
jorratuz. Jende asko bertaratu ez bazen ere, oso gustura gelditu 
ziren bildu zirenak, Euskal herrian azken urteetan izandako 
ibilbidea azaltzeaz gain, egun auzia zertan den kontatu zuelako.

LEITZAKO ERNAI

Hainbat izan dira Euskaraldiarekin bat egin dute herritarrak. LEITZAKO EUSKARALDIA

TTIPI-TTAPA
Oso harrera ona izan du Eus-
karaldiak Leitzan eta datuak 
dira horren erakusle. Duela bi 
urte egin zen Euskaraldiaren 
aurreneko edizioan baino he-
rritar gehiagok bat egin dute 
aldi honetan. 2018an Leitzan 
eta Areson 477 lagunek eman 
zuten Euskaraldian izena: 435 

ahobizik eta 42 belarriprestek. 
Aurten, bi herrietako datuak 
bereizita eman dituzte eta 
Leitzan bakarrik 495 lagunek 
bat egin dute Euskaraldiarekin: 
467 ahobizik eta 28 belarri-
prestek. Datu horiei arigune 
izateko Euskaraldian izena 
eman duten 42 entitateak 
gehitu behar zaizkie. 

467 'ahobizi', 28 'belarriprest' eta 42 
'arigune' utzi ditu Euskaraldiak

Komunitate feministak aktibatzeko deia
Burbuila nuklearrik? Ez, eskerrik asko lelopean eta «babes sare 
anitzak» aldarrikatuz elkarretaratzea egin zuten Lopenea 
aurrean azaroaren 25ean, Indarkeria Matxistaren Aurkako 
Egunean. Sastrakak talde feministak «antolakuntza feminista 
eta herrigintza oinarrizko eskubideak» direla azpimarratu zuen.

GARAZI ZABALETA
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GOIZUETA

TTIPI-TTAPA
Segurtasun neurriak hartuta, 
kulturaz gozatzeko aukera 
eman nahi dute udalak, kultur 
taldeak eta euskara zerbitzuak 
eta helburu horrekin bi hitzor-
du antolatu dituzte  hilabete 
honetarako. Aurreneko saioa 
abenduaren 4an egitekoa zen, 
Lander Garroren Bi urte, lau 
hilabete eta egun bat doku-
mentala eskainiz.

Hurrengo hitzordua aben-
duaren 18an izanen da. Idoia 
Torregarai eta Mirari Martia-
renak Luze edo motz generoa-
rekin lotutako umorezko 
emankizuna emanen dute 
Ganbaran. 18:30ean hasiko 
da saioa baina txartelak au-
rretik erosi beharko dira, aben-
duaren 10tik 17ra estankoan, 
bost eurotan.  

'Zaintza pandemia garaian' 
sari banaketa eta clown 
ikuskizuna 
Ez da hilabeteko hitzordu ba-
karra izanen, prebentzio pro-
gramak eta berdintasun zer-
bitzuak Zaintza pandemia 
garaian izenburuan antolatu-
tako argazki lehiaketako sariak  

abenduaren 12an banatuko 
baitituzte. Guztira 17 argazki 
jaso dituzte eta sari banaketaz 
gain, hitzordu berean Pantxi-
ka Lamurren clown ikuskizunaz 
gozatzeko aukera izanen da. 

Hitzordua eskolako frontoian 
izanen da, 18:00etan, eta Gi-
zarte Zerbitzuen Mankomu-
nitatetik adierazi dutenez, 
umoretik pandemia garaian 
zaintzak bizitzaren sostengu-
rako zenbaterainoko garrantzia 
duen islatzea izanen da helbu-
rua, tratu onak balorean jarriz. 
12 urtetik gorako gaztetxo eta 
helduentzako ikuskizuna iza-
nen da eta segurtasun eta hi-
giene baldintzak bermatuko 
dituztela jakinarazi dute. Goi-
zueta eta Aranoko herritarrei 
joateko deia luzatu diete. 

Hainbat kultur 
hitzordu izanen dira 
abenduan
Hilaren 12an clown ikuskizuna eta argazki lehiaketako sari 
banaketa izanen dira eta 18an Luze edo motz ikuskizuna

Mirari eta Idoia hilaren 18an ariko dira.

Herriko armarriaren bereiz-
garri den oreinarekin irudia-
rekin, ur botilak atera ditu 
Umore-Ona pilota eskolak. 
Nahi duenak eskura ditzake 
eta horretarako estankoan eta 
arropa-dendan eros daiteke. 
Botila bakoitzaren truke zor-
tzi euro ordaindu behar da. 

Umore Onaren 
botilak salgai jarri 
dituzte

Ezohiko Eguberriak
Aurtengo Eguberrietan, zoritxarrez, herritarrek ez dute 
halako irudirik ikusteko aukerarik izanen, Covid-19ak dena 
hankaz gora utzi baitu. Hala ere, modu batera edo bestera, 
seguru Olentzeroren etorrera ospatzeko bidea bilatuko 
dutela eta seinaleren bat eginen dutela.  

FELIX LOIARTE

Datu onak utzi ditu Euska-
raldiaren bigarren edizioak 
herrian, duela bi urteko edi-
zioak baino hobeak. A ldi 
honetan, 275 herritarrek bat 
egin dute euskararen aldeko 
ariketa sozialarekin, 265ek 
ahobizi rola hartuz eta hamar 
lagunek belarripresten rolean. 
2018ko Euskaraldian, berriz, 
143 ahobizi eta lau belarriprest 
izan ziren. Aurtengo Euska-
raldiaren beste berrikuntza 
ariguneak izan dira, euskaraz 
lasai aritzeko guneak eta 17 
entitatek eman dute izena 
herrian.

275 herritarrek eman 
dute Euskaraldian 
izena

Hauteskunde bidez, azaroaren 
20an berritu zuten guraso el-
karteko batzordea: Izaskun 
Makazaga Arratibel (diruzai-
na), Olaia Lekuona Lujanbio 
(bokala) eta Mari Jose Zabala 
Goizueta (bokala) atera dira 
eta horien ordez Ibon Elizegi 
Narbarte, Miriam Arozena 
San Miguel eta Andoni Larral-
de Etxarte sartu dira. Azken 
hiruak lehendik batzordean 
ari diren Juan Jose Indakoetxea 
Goizueta (lehendakaria), Miriam 
Makazaga Arratibel (idazkaria) 
eta Rakel Yarza Arratibelekin 
(bokala) segituko dute lanean.

Guraso elkarteko 
batzordearen erdia 
berritu dute

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, Eguberrietako 
tailerrak antolatu ditu udale-
ko euskara zerbitzuak. Zehaz-
ki, abenduaren 23an, 28an eta 
30ean izanen dira eta izen- 
ematea abenduaren 9tik 15era 
egin beharko da, eskolaren 
bitartez. Covid-19a dela eta, 

osasun eta segurtasun neu-
rriak bermatuko dituztela 
adierazi dute udaletik eta ho-
rrekin batera, haurrak bi edo 
hiru taldetan banatzea au-
rreikusi dutela jakinarazi dute. 
Eguberrietako oporretan ongi 
pasatzeko tartea izanen dute 
aurten ere neska-mutikoek.

Eguberrietako tailerrak antolatu ditu 
udaleko euskara zerbitzuak
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ARANO

AINHOA ANSA
Azken hilabete honetan, Nader 
Koochakiren gidaritzapean, 
camera obscura edo kamera 
ilunaren proiektua ibili dugu 
herrian borborka. Udan, Lan-
dartek Nader Aranora erakarri 
zuenetik, artista honek herri-
ko mendi eta zoko guztiak 
ezagutzeko gogoa erakutsi du. 
Hain zuzen ere, ibilian ikusi-
takotik sortu zitzaion Naderri 
kamera ilunaren proposame-
na gure herrirako interesgarria 
izan zitekeenaren ideia.

Horrela, Landartek bere oni-
ritzia eman ondotik, aranoarroi 

kamera ilunaren sekretuak 
azalduz hiru saio eginak ditu 
Nader Koochakik herrian. 
Lehenengoan asmoa plazara-
tu zuen, herritarren aldetik 
ilusioa eta jakin-mina sortuz. 
Bigarren saioan, kamera ilunen 
maketak egiteko materiala 
ekarri zuen Naderrek, beha-
rrezko segurtasun neurri guz-
tiak kontuan hartuta, gertu-
ratutako familia bakoitzak 
irudi sortzaile den kaxa ilun 
hau ezagutzeko aukera izan 
zezan ahalbideratuz. Hiruga-
rren saioa azaroaren 21ean 
egin zen, eta kamera ilunak 

bizkarrean hartuta mendira 
igotzeko eta momentuko ar-
gazkien sentsazioaz gozatze-
ko aukera sortu nahi izan zen 
herritarrentzat. Kaxa hauetan 
burua sartuta, barruan gerta-
tzen denak liluratuta utzi gai-
tu tailer hauetan parte hartu 
dugun guztiok.

Edukiontzia kamera bilakatuz 
Orain azkenburukoa gelditzen 
zaigu, izan ere, Naderren 
proiektua, berez, bertan sar-

tzeko moduko neurria duen 
kaxa edo kamera ilun bat he-
rrian jartzea da. Beraz, orain 
auzolanean herritarrok kame-
ra erraldoi bat sortzea izango 
dugu helburu. Ilusiorik ez da 
falta, beraz, abenduan zehar 
herriko aparkalekuan jarriko 
den edukiontzi bat itxuralda-
tzen ariko gara herritarrak, 
bere barruan gertatzen dena, 
edonoren begien goxagarri 
izango den kamera haundi 
horretan lanean

Auzolanean kamera 
erraldoi bat sortuko 
dute herritarrek
Landarte programaren barne, kamera ilunaren inguruko hiru 
saio egin ditu Nader Koochakik 

Herritarrek kamera ilunaren sekretuak ezagutu dituzte. JOXAN RUIZ
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ELKARRIZKETA

I. REKARTE LEITZA
Bertsotan taula gainean egin 
zen ezagun, eta orain euska-
raren erabilerarekin lotutako 
proiektu berri batekin dator  
Xabat Illarregi Marzol (Leitza, 
2001). Illarregik, beste uniber-
tsitateko kide batzuekin eta  
Euskal Herriko hainbat euska-
ra talderekin batera, Gaztealdia 
ekimena aurkeztu du, helbu-
rutzat, gazteon euskalduntzea 
izanik, hau da, «gazteok eus-
karaz bizitzeko hautua egitea, 
kontziente izatea euskaraz bizi 
nahi dugula eta horretarako 
urrats praktiko bat ematea, 
esatetik ekitera». 

Gaztealdia ekimenaren so-
rrera uda honetan kokatzen 
da «duela zenbait hilabete 
Euskal Herri osoko zenbait 
euskara talderen saretzea eman 
zen eta proiektu honen lanean 
aritu gara». Ideia Euskaraldia-
ren II.Edizioarekin lotuta sor-
tu zen «testuinguru honetan, 
gazteen erabilera sustatzeko 
proiektu bat sortzea zen hel-
burua».

Aurrekariak
Baina, proiektu hau ez da 
proiektu isolatu bat, aurrekariak 
ere baditu. «2015. urtean, Lutxo 
Egiak hilabete batez euskaraz 
bizitzeko hautua egin zuen, 
euskaraz bakarrik, eta logika 
horretan kokaturik sortu ge-
nuen proiektu hau». 

Gaztealdian Egiaren proiek-
tuan ez bezala, Euskal Herri 
osoko bederatzi gaztek parte 
hartu dute, zeinak egoera so-

ziolinguistiko eta kokapen 
geografiko guztiz ezberdinak 
dituzten. Gazte hauek, aza-
roaren 12tik 19ra euskaraz 
bizitzeko hautua egin zuten 
«euskaraz %100ean», eta egun 

hauetan zehar bizitakoa gor-
de eta hedatzeko asmoa dute.  

Bederatzi profilak 
Parte hartzaileek oso profil 
ugariak izan dituztela adiera-

zi du leitzarrak «hori zen hel-
burua, ahalik eta errealitate 
osoena eta zabalena hartzea».

Ariketa honen helburua 
«parte-hartzaile bakoitzak bere 
errealitatean euskaraz aritze-
ko dituen oztopoak identifi-
katzea da». Ondoren, jasotzen 
diren datuekin analisi bat egin 
nahiko lukete.

 
Leitzan euskaraz bizi
Illarregi Gaztealdia proiektua-
ren sortzaileetako bat izateaz 
gain, parte hartzaileetako bat 
ere bada. Berak Leitzako he-
rrian egin du zortzi eguneko 
ariketa. Bere iritziz «Leitzan, 
euskaraz bizi liteke; denda 
txiki batera joan eta euskaraz 
hitz eginen dizute, taberna 
batera joan eta euskaraz hitz 
eginen dizute, kiroldegira joan 
eta berdin, tailer batera joan 
eta berdin... Hau noski, ez 
%100ean, baina bai ehuneko 
altu batean». 

Herri euskalduna bada ere, 
erabilera eta kontzientzia ez-
berdina dela argudiatu du. 
«Euskara asko hitz egiten da, 
ia dena euskaraz, baina irudi-
tzen zait neurri batean kon-
tzientzia galtzen ari garela, eta 
gazteen artean gehienbat. 
Euskarak duen balioa, historia 
eta garrantzia ez da berdina 
nere ustez denontzan, eta gal-
tzen ari da euskararen aldeko 
borroka horren kontzientzia, 
erabilerari begiratuz gero». 
Beraz, Gaztealdia euskararen 
inguruan hausnartzeko para-
da bikaina izan daiteke.

Euskaraldian, ahobizi
Azkenik, leitzarrak, Euskaral-
dian parte hartu: duela adie-
razi du «Bai, noski, parte har-
tu dut euskaraldian, ahobizi 
gisara. Ez luke zentzurik Gaz-
tealdia bezalako proiektu ba-
tean egoteak ondoren euska-
raldian parte hartu behar ez 
baldin badut». 

Gainera, bere hitzetan, Eus-
karaldia eta Gaztealdia bate-
ragarriak dira «iruditzen zait 
bi proiektuak bateragarri dire-
la eta elkar elikatu dutela, ba-
tak bestea indartu du».

«Gazteok euskaraz 
bizitzeko hautua egin 
behar dugu»
XABAT ILLARREGI MARZOL LEITZAKO EUSKALTZALE GAZTEA

Euskal Herriko gazteek egunerokoan euskaraz aritzeko dituzten oztopoak aztertzeko ekimena 
abian jarri dute zenbait gaztek, eta antolatzaileen artean leitzar bertsolari gaztea dago

Motzean

• Hizkuntza bat? Euskara.
• Gaztealdia ariketa 

soziala eginen duzun 
herria? Leitza.

• Herri euskalduna dela 
uste duzu? Bai, egune-
rokotasunean euskaraz 
bizi zaitezke.

• Gaztealdiaren iraupe-
na? Azaroaren 12tik aza-
roaren 19ra.

• Euskaraldiko bigarren 
edizioan parte hartu 
duzu? Bai, noski! 

• Ze roletan? Ahobizi gisa 
aritu naiz.

• Amets bat? Euskal gaz-
teek euskararekiko kon-
promezu handiago izatea 
eta garai bateko hizkun-
tzarekiko borroka sena 
berriro ere piztea.
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ARESO

TTIPI-TTAPA
Ezohiko Eguberriak izango 
dira aurtengoak, baina jai haue-
tako protagonistak ez dira 
Aresora etorri gabe geldituko.

Abenduaren 24an, esatera-
ko, herritarrak kantu eskean 
aterako dira eta Olentzero 
etorriko dela ere iragarri dute, 
baina ez dute plaza zaharrean 

urtero egin ohi den ekitaldi 
jendetsurik egingo. Urte be-
rrian sartuta, bestalde, hiru 
errege magoak ere bisitan 
etorriko direla aurreratu dute. 
Beraz, modu berezian bada 
ere, Olentzerok zein erregeek 
opariak uzteko modua aurki-
tu eta kukua egingo dute he-
rrira.

Hilaren 24an kantu 
eskean aterako dira 
herritarrak
Eguberrietan ez da ohiko ekitaldi jendetsurik egingo baina 
Olentzero eta hiru errege magoak bisitan etorriko dira

Euskararen Egun berezia
Urteroko ospakizun handirik gabe, baina aurten ere Euskara-
ren Egunaren seinalea egin dute herritarrek. Ipuin-kontalaria, 
kalejira, Hesian taldearen kontzertu akustikoa... Kultur 
eskaintza ederraz gozatzeko aukera izan da. Horrekin batera, 
Euskararen Egunerako bideoan ere ekarpen politak jaso dira.

UTZITAKOA

Azaroko geldialdiaren ondo-
ren, liburutegi ibiltariak aben-
duaren 10ean, ostegun ho-
netan, egingo du geldialdia 
herrian. 14:15etik 15:00etara 
egina dute hitzordua eta hori 
izango da liburutegi ibilta-
riaren aurtengo azken saioa.

Bestalde, gogoan izan, au-
rretik liburu edo DVDren bat 
eskatu nahi izanez gero, ho-
rretarako aukera  badela. 617 
38 58 82 telefonora deituta 
edo Whatsappez mezua bi-
dalita edo biblilei@navarra.
es helbidera idatzita egin dai-
teke eskaera.

Liburutegi ibiltaria 
ostegun honetan 
herrian

Udalak ohar bidez jakinara-
zi duenez, aurtengo urteari 
dagokion ur tasa ordaintzeko 
epea aste honetan zabaldu 
dute, abenduaren 7an. Tasa 
borondatez ordaintzeko epea 
datorren urteko urtarrilaren 
7ra arte luzatuko dute eta 
behin epe hori pasatuta or-
daintzen duten herritarren 
kasuan, berriz, gainkargua 
gehituko dietela aipatu dute 
udaletik. 

Ordainketa Caixabank, Ru-
ral Kutxa edo Laboral Kutxa-
ko kontuetan egiten ahalko 
da.  

Ur tasa ordaintzeko 
epeak zehaztu ditu 
udalak

TTIPI-TTAPA
Hiru eta sei urte bitarteko 
haurrentzako psikomotrizi-
tate ikastaroa antolatu dute. 
Urtarrilean hasita maiatzera 
arte asteartetan izango dira 
saioak, 15:30etik 16:30ra, bai-
na parte hartu nahi dutenek 
orain eman beharko dute 

izena, abenduaren 25a baino 
lehen. Izen-ematea udale-
txean edo kirolmankomuni-
tatea@gmail.com helbidera 
idatzita egin daiteke. Infor-
mazio gehiago jasotzeko, 
berriz, 649 50 23 10 telefonoa 
dei daiteke. Ikastaroaren pre-
zioa ehun eurokoa izango da.

Urtarriletik maiatzera haurrentzako 
psikomotrizitate ikastaroa

Herritarrak kantuan joan den urteko abenduaren 24an. ARTXIBOKO IRUDIA

TTIPI-TTAPA
Hirigintza Plan Orokorra osa-
tzeko bidean, herritarrekin 
elkarlanean egin den prozesu 
parte-hartzailea amaitutzat 
eman du udalak. Irailaren 
23an egin zen aurreneko saioa-
ren ondotik, azaroaren 25ean 
egin zen bigarrena eta hamar 

bat lagun bildu ziren. Bi saio 
horietan egindako ekarpenak 
bilduta, hemendik aurrera 
udala hirigintza plana idazten 
hasiko da arkitektoarekin el-
karlanean. Behin-behineko 
proiektua prest dagoenean, 
udalak alegazioak idazteko 
epea zabalduko du. 

Hirigintza Plan Orokorra osatzeko 
parte-hartze prozesua bukatu da
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TTIPI-TTAPA 
Gizarte zerbitzuek antolatuta, 
egoera ekonomiko zaurgarrian 
dauden familiak laguntzeko 
jostailu bilketa solidarioa egi-
nen dute abenduan Baztanen.  
Egoera onean dauden jostai-
luak bakarrik jasoko dituzte 
eta, hilaren 14tik 18ra, aste-

lehenetik ortziralera, bilduko 
dituzte. Goizez, 09:00etatik 
13:00etara, Gizarte Zerbitzuen 
egoitzan bildu ahal izanen 
dira. Antolatzaileek jakinara-
zi dutenez, jostailuak beharra 
duten familiei banatu aitzine-
tik desinfektatu eginen dituz-
te.

Jostailu bilketa 
abenduaren 14tik 
18ra eginen dute
Gizarte zerbitzuen egoitzan bilduko dituzte 09:00etatik 
13:00etara

'Ez dok ero' antzezlanaz gozatu dute
Euskaraldiari hasiera emateko, Iruritako Gizarte Bilgunean 
Ez dok ero antzezlana izan zuten azaroaren 21ean. Birusa 
tarteko, edukiera mugatua izan zen eta gunea bete zen. Ber-
taratu zirenek Tartean Teatroa taldearen lanaz gozatzeko 
aukera izan zuten. 

OIANKO GARDE

TTIPI-TTAPA
Emakumeenganako Indarke-
riaren Kontrako Nazioarteko 
Egunaren harira, Baztango 
Udaleko Berdintasun Batzor-
deak antolatuta, haurdunaldi 
subrogatuari buruz solasta-
tzeko mahai ingurua izanen 
dute abenduaren 9an, asteaz-

kenean, Elizondon. Oihana 
Etxebarrita eta  Maite Asensio 
kazetariak eta Josebe Iturrioz 
aktibista eta transfeminista 
izanen dira mintzalari eta Mi-
ren Mindegia kazetaria izanen 
dute moderatzaile. Arizkune-
nea kultur etxean elkartuko 
dira, arratsaldean, 19:00etan. 

Haurdunaldi subrogatua solasgai 
abenduaren 9an Elizondon

Ikasleak eskubideen alde borrokan
Ikasle Antolakundeak egindako deialdiaren harira, ikasleek 
euren eskubideak aldarrikatzeko elkarretaratzea egin zuten 
azaroaren 17an Lekarozen. «Jasan beharreko neurri 
autoritarioen» aurka «borrokan» segitzeko prest agertu ziren eta 
ikasturte hasierako eskaerei ahotsa eman nahi izan zieten.

UTZITAKOA
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Heldu den urteko egutegia eskuragarri
Bertan elkarteko kideen artean eskuragarri dago heldu den urteko 
egutegia. Aurten Bertan Baztan eta Doneztebarrak elkarteek Ma-
lerrekako Hondakinen Mankomunitatearekin eta Baztango 
Udalarekin batera egin dute eta, bertzeak bertze, Nafarroako 
Hondakinen Patzuergoak eta Nafarroako Gobernuak babestu du.

UTZITAKOA

Futbolarien prestakuntza saioa
Baztan Futbol Taldeko jokalariek Donostiako Real Sociedad 
taldearen eskutik prestakuntza saio bat jaso zuten azaroan. 
Futbolariek eskerrak eman nahi izan dizkiote Errealari eginda-
ko ekarpenengatik. Ikasiz eta jokatuz, futbolean eta futbolaz 
gozatzen segitzeko gogotsu daude gaztetxoan

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA 
Zirtaka antzerki taldearen es-
kutik, Koldo Zelestinok zuzen-
duriko Ongi etorri lagun an-
tzezlan musikatua izanen da 
abenduaren 18an, ortziralean, 
Iruritan. Damaso Zabalza Gi-
zarte Bilgunean dute hitzordua, 
17:00etan.
  
Sinopsia
Mari Leka eta Panpoxa ikaski-
deak eta lagunak eskolara hain-
bat haur etortzen ari direla 
ohartzen dira. Batzuk gurasoek 
ekarriak, bertzeak gerratik ihe-
si, adoptatuak... Lan horren 
bidez, egungo gizartea islatu 

nahi dute, kanpotik etorritako 
haurren egoera eta Euskal He-
rrian integrazioa landuz. An-
tzezlan musikatua da eta kan-
tak hainbat jatorritakoak dira: 
Zambia, Angola, Bolivia, Saha-
ra, Errumania... Horren bidez, 
haur guztien integrazioaren 
aldeko aldarria egin nahi dute, 
norberaren kulturatik abiatu 
eta Euskal Herriko errealitate-
ra hurbilduz.

Izen-ematea
Edukiera mugatua izanen de-
nez, bertaratu nahi dutenek 
689 03 50 78 telefonora deituz 
eman dezakete izena.

'Ongi etorri lagun' 
antzezlana 
abenduaren 18an
Edukiera mugatua izanen denez aitzinetik 689 03 50 78 
telefonora deitu eta izena eman behar da

Kanpotik etorritako haurren egoera eta integrazioa lantzen dituzte. KURKULUXETAN.EUS



52 ttipi-ttapa | 772 zk. | 2020-12-10

BAZTAN

TTIPI-TTAPA 
Ordu aunitzetako bilketa eta 
bilaketa egin du Maitane Ma-
ritorena aniztarrak «Aniz zena 
eta gaur egun denaren lagin 
ttipi bat» osatzeko. 

Bilketa eta bilaketa lana
Dokumentu zaharrei dago-
kionez, Alejandro Izkoren 
lanetik bildu ditu. Horiez gain, 
Maite Lakarrek utzitako Baz-
tan solasean liburuan ageri 
diren herritarren lekukotasu-
nak eta ahozko lekukotzak 
izan ditu ardatz, «gehienak 
amarengandik jasoak». Hitzak 
irudiz hornitu ditu, «oroimen 

kolektiboa eraikitzeko inpor-
tanteak» direlakoan. 
  
Aurkezpena eta edukia 
Egindako lana abenduaren 
5ean, joan den larunbatean,  
aurkeztekoa zuen herrian. 
Herritarrek, lan horri esker, 
herria hobeki ezagutzeko eta 
herriaren orain arteko historia 
gordetzeko modua izanen dute: 
kokapenetik hasi eta herriko 
paraje, biztanleria, etxe, ar-
marri, borda, hilerri, eliza, 
ermita, eskola, bizimodu, eli-
kadura, garraio, ohitura, os-
pakizunak... ezagutu ahal 
izanen dituzte.

Anizi buruzko lan 
mardula egin du 
Maitane Maritorenak 
Alejandro Izkoren dokumentuez eta Maite Lakarren Baztan 
solasean laneko zatiez gain, ahozko lekukotzak bildu ditu 

Maitane Maritorena berak egindako liburua esku artean duela. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Baztango Gazte Asanbladak 
bigarren eskuko arropa eta 
objektuen truke azoka anto-
latu du abendurako. Ortzira-
letan gaztetxean bildutakoak 
plazaratuko dituzte, behar 
duenak hartzeko aukera izan 
dezan.

Heldu den larunbatean, 
abenduaren 13an, Erratzuko 
plazan (euria ari badu, berriz, 
frontoian) dute hitzordua. 
Hurrengoa, berriz, abendua-
ren 20an izanen da Anizen, 
frontoian. Antolatzaileek ja-
kinarazi dutenez, koronabi-

rusak eragindako egoeraren 
aitzinean, segurtasun neurri 
guztiak betez, hau da, mas-
kararekin eta distantziak 
mantenduz, eginen dute azo-
ka. 

Truke azokak eginen dituzte Erratzun 
eta Anizen abenduaren 13an eta 20an 

Bilketak Elizondon egin dituzte.

Baztan Kantuz egitasmoaren 
urteko azken hitzordua aben-
duaren 20an izanen dute Ani-
zen. Baztango Udaleko Kul-
tura Batzordeak kantuzaleak 
parte hartzera animatu ditu. 
12:00etan herriko plazatik 
abiatu eta herrian barna ibi-
liko dira.  

Baztan Kantuz 
abenduaren 20an 
Anizen

Orain artean abenduaren 24an 
etxez etxe ibiltzen ziren aniz-
tarrak. Aurten, ordea, osasun 
neurri guztiak betez ospatuko 
dute Eguberri bezpera eta ez 
dute etxez etxeko bueltarik 
eginen. Olentzeroren bisita 
ezohikoa izanagatik, izan iza-
nen da.  

Olentzero herrian 
izanen da 
abenduaren 24an
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Irigoien-Rekarte zerri-haztegia saritua

UTZITAKOA

Azaroaren 27an banatu zituzten aurtengo Porc d'Or sariak. 
Guztira 48 sari banatu zituzten, horietatik hiru Baztan-Bida-
ko bi haztegik irabazi zituzten. Arizkungo Irigoien-Rekarte 
zerri haztegiak bi eskuratu zituen: zilarrezkoa erditze tasari 
dagokionez eta brontzezkoa bizitza-luzera kontuan hartuz. 

TTIPI-TTAPA
Jazzmanouche izeneko ijito 
jazzak girotuko du Arizkune-
nea kultur etxea abenduaren 
13an, igandean. Arizkunenea 
kultur etxean izanen da ema-
naldia 19:00etan eta gonbida-
penak 18:00etatik aitzinera 
jaso ahal izanen dira.

Fabian Barrazaren kontzertua 
abenduaren 13an Elizondon

Fabian Barraza.

TTIPI-TTAPA 
Baztango eskolak eta mediku 
kontsultategiak garbitzeko 
enpresa publikoa sortzeko 
bidean, azaroaren 26an, hon-
darreko ortzegunean, eginda-
ko osoko bilkuran, Baztango 
Udalak entitate berriaren 
memoria teknikoari eta esta-
tutuei hasierako onespena 
eman zien. 

Lehenbiziko pausoak  
eman dituzte
Hasierako onespena emanda, 
jende aitzinean ikusgai egonen 
dira, legezko ondorioetarako. 
Horren ondotik, behin-betiko 
onartuko dira eta enpresa sor-
tzeko ondoko pausoekin ai-
tzinerat eginen da. 

Aldi berean, enpresa sortu 
ahal izateko aurrekontu mol-
daketa onartu zuen udalak, 
3.300 eurokoa; hori izanen 

baita enpresa berriaren ha-
sierako kapital soziala.

Aipatu erabakiak EH Bildu, 
Ezkerra eta Geroa Bairen al-
deko 10 bozkekin onartu ziren 
eta Navarra Sumak kontrako 
hirurekin.

Bertzalde, enpresaren izena 
Lixura izanen da, garai batean 
baserrietan ehunki eta jantziak 
garbitzeko egiten zen lixibatik 
gelditzen zen ura, lixura hain 
zuzen. Ur hori, bertzeren ar-
tean, zolak garbitzeko erabili 
zitekeen.

Lixura garbiketa 
sortzeko hasierako 
onespena egin dute
Estatutuei hasierako onespena eman eta aurrekontua 
moldatu du udalak

Oronoz-Mugairiko kontsultategia. 
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Emakumeenganako indarkeriaren aurka
Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko 
Egunean, Baztango Udaleko Berdintasun Batzordeak 
antolatutako elkarretaratzea izan zuten Elizondon. 
Arratsaldean, berriz, Talde Feministak eta Inarrosi taldeak 
antolatutako bizikleta martxan bildu ziren. 

ONDIKOL, K.EZKERRA ETA UTZITAKOAK

TTIPI-TTAPA 
Palacio de Arozteguia SL-k 
hirugarren aldiz paratu du 
Joseba Otondo alkatearen 
kontrako salaketa, oraingoan 
prebarikazio-delitua egotzita. 
Hori dela eta, abenduaren 
1ean, Iruñeko epaitegian de-
klaratu behar izan zuen.

Joan den urtean, «isiltasun 
administratiboari esker» Aroz-
tegiko proiektuaren lehen 
faserako sustatzaileek lortua 
zuten obren baimena bertan 
behera utzi zuen udalak. Era-
baki hori hartzeko, Nafarroa-
ko Gobernuko Ondare Arki-
tektonikoaren Zerbitzuko 
txosten batean oinarritu zen 
Balleko Etxea. Udaleko zerbi-
tzu juridikoen ustez, txosten 
hori hotela eta zerbitzu osa-
garriak eraikitzearen kontrakoa 
zen, baina Nafarroako Gober-
nuko Kultura Departamen-
tuaren arabera, «eraikitzeko 
osagai arkitektonikoetan ahol-
ku batzuk bertzerik ez ziren» 
eta Baztango Udalari zuzendu 
zitzaion, sustatzailea araudi-
ra egokitzeko eskaria egin 
zezan. Baztango EH Bildutik 
adierazi dutenez «oraingo 

marko politiko eta instituzio-
nalean alkatea herritarren 
adierazpide demokratikoaren 
ordezkaria da, herritarren 
erranari eta interes publikoa-
ri zor zaiona». Haatik, «Palacio 
de Arozteguiak judizialki, behin 
eta berriz, zanpatu nahi du, 
alkatea beren erranetara apa-
larazteko. Beren nagusitasun 
ekonomikoa erabili nahi dute 
instituzio eta ordezkari poli-
tikoak makurrarazteko. Eta 
hori ez da onartzen ahal» sa-
latu dute.

Horren aitzinean Baztango 
EH Bilduk Aroztegiko bultza-
tzaileen «jazarpen judiziala» 
gogor gaitzetsi nahi du, «beren 
jokabide guztiz antidemokra-
tikoa salatu bidenabar».

Joseba Otondori babesa eta 
elkartasuna adierazteko epai-
tegiaren kanpoko aldean eka-
rretaratzea egin zuten aben-
duaren 1ean hainbat herrita-
rrek,  azkeneko salaketa hau 
gaitzesteko. Otondok berak, 
sustatzaileek «bere ahalmen 
ekonomiko ikaragarria hamar-
naka baztandarren kontrako 
jazarpen judiziala» egiteko 
erabiltzen dutela salatu zuen.

Berriz ere deklaratu 
du alkateak 
Aroztegiari buruz
Sustatzaileek prebarikazio-delitua egotzita hirugarrenez joan 
behar izan zuen abenduaren 1ean Iruñeko epaitegira
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ERNAI BAZTAN

Ernaik antolatuta, azaroko hirugarren asteburuan Nafarroako 
ehunka gazte karriketara atera ziren, «gure hautua bizitzak» direla 
aldarrikatzeko. Elizondon ere «kapitalismoa salbatu eta osasuna 
alde batera uzten duen elitearen aurka» oihukatu zuten. 

'Gure hautua 
bizitzak' lelopean 
bildu dira

Giltxaurdi udal kirol instalazioan 
abenduaren 9tik 22ra, bi astez, 
igeriketa ikastaro intentsiboa 
emanen dute. Astelehenetik 
ortziralera emanen dituzte kla-
seak eta guztira hamar saio 
izanen dituzte. Horrez gain, 
eskaera handia zegoela ikusita, 
spinning eta jumping fitness 
klaseetarako bertze bi talde egin 
dituzte. Dagoeneko izena ema-
teko aukera zabalik dute eta 
honako egun eta orduetan bil-
duko dira: spinning asteartee-
tan 17:00etatik 17:50era eta 
jumping fitness astelehenetan 
17:00etatik 17:45era. 

Igeriketa ikastaro 
intentsiboa 
abenduaren 9tik 22ra

Xubelet eta Xabernaten esku-
tik kontzertua izanen da aben-
duaren 20an, igandean, Eli-
zondon. Baztango Udaleko 
Kultura Batzordeak antolatu-
tako hitzordua, ilunabarrean, 
19:00etan, izanen da, Arizku-
nenea kultur etxean. Korona-
birusagatik, edukiera mugatua 
izanen da eta musikazaleek 
sartu ahal izateko gonbidape-
na aurkeztu beharko dute. 
18:00etatik aitzinera egonen 
dira eskuragarri eta pertsona 
bakoitzak, gehienez ere, bi 
gonbidapen jaso ahal izanen 
ditu.  

Xabier Xubelet eta 
Xabernaten saioa 
abenduaren 20an

Lego piezak eta pertsonaiak 
erabiliz, Eguberrietako mundua 
sortzeko aukera izanen dute 5 
eta 12 urte bitarteko gaztetxoek 
larunbatean. Izan ere, Discover 
Bricksen eskutik, Lego tailerra 
izanen dute larunbatean Eli-
zondoko Arizkunenea kultur 
etxean. Goizez, 11:00etatik 
12:30era bitarte, elkartuko dira. 
Matrikula doan izanen da, bai-
na koronabirusa tarteko plaza 
mugatuak izanen dira eta izena 
emateko 636 47 99 65 edo 636 
45 07 45 telefonora deitu edo  
info@discoverbricks.es helbi-
dera idatzi behar da.  

Lego tailerra 
abenduaren 12an 
Elizondon

TTIPI-TTAPA 
Kantuzaleek urtarrilaren 13tik 
martxoaren 17ra bitarte Eli-
zondoko Arizkunenea kultur 
etxean kantu herrikoiak ikas-
teko aukera izanen dute. As-
teazken arratsaldetan, bi orduz, 
18:30etik 20:30era, bilduko dira 
Thierry Biscary, Kalakan tal-

deko partaide izandakoa, ira-
kasle dutela. Parte- hartzaileek 
kantu herrikoiak ikasteaz gain, 
horiek interpretatzeko balia-
bideak eskuratuko dituzte. Eta, 
era berean, kanten testuingu-
rua, kantatzeko guneak eta 
bertze ezaugarri batzuk eza-
gutu ahal izanen dituzte.  

Kantu herrikoien 
ikastaroa urtarrilean 
hasiko da
Asteazkenetan Arizkunenea kultur etxean bilduko dira bi 
orduz

TTIPI-TTAPA 
Eskaera zehatza egin dio uda-
lak Nafarroako Parlamentua-
ri: «Baztango izaera bereziki 
konplexua kontuan har deza-
la eta dagokion trataera eko-
nomikoa eman diezaiola, dela 
transferentzia arrunten fun-
tsaren bidez, dela aipatu hel-

bururako adosten den bertze-
lako neurriren baten bidez». 
EH Bilduk eraman du propo-
samena osoko bilkurara eta, 
gainerako talde guztiek bat 
egin dute eskaerarekin.

Nafarroako udalen finan-
tziazio-iturri nagusietakoa 
transferentzia arrunten funtsa 

izaten da, urtero Nafarroako 
Gobernuak Foru Lege batean 
arautzen duena. Modu horre-
tan Nafarroako udalek herrial-
deko ogasun publikoak jaso-
tako tributuen zati bat esku-
ratzen dute, legez dituzten 
funtzioak bete ahal izateko.

Baztango udal agintariak 
jabetzen dira «Nafarroako 
aniztasuna kontuan hartuko 
duen lege eta formula boro-
bila finkatzea seguru aski ezi-

nezkoa dela, eta, hain segur, 
udal guztiek arranguraren bat» 
izanen dutela. Alta, Udalaren 
uste sendoa da transferentzia 
arrunten funtsak ez duela Baz-
tango konplexutasuna kontuan 
hartzen, eta, ondorioz, baila-
rak dituen beharren arabera-
ko diru-ekarpena egiten. Baz-
tan da Nafarroako udalerririk 
handiena (375 km2 ditu). Gai-
nera, lurralde antolaketa kon-
plexua du.

Baztanen «izaera konplexua» kontuan 
hartzea eskatu dio udalak Parlamentuari
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BAZTANBAZTAN

TTIPI-TTAPA
Lehendik Arizkungo Ordoki 
poligonoan gertatu zen be-
zala, oraingoan Elizondoko 
Datue poligonoko gibelaldean 
gertatu da. Datuen zabor ba-
koitza bere tokian biltzeko 
edukiontziak jarri zituen Hon-
dakinen Zerbitzuak eta he-
rritar aunitzek puntua bera 
eta edukiontzi hauek behar 
den bezala erabiltzen bazi-
tuzten ere, geroz eta gehiago 
izan dira toki hori edozein 
zabor klase eta nolanahi bo-
tatzeko baliatu dutenak.

Datuen, etxeetako eta ko-
mertzioetako egurrezko hon-
dakinak eta komertzioetako 
film edo enbalaje plastikoa 
biltzeko edukiontzi handiak 
daude. Edukiontzi horiek ez 
dira industria edo aktibitate 
ekonomiko espezifikoetan 
sortzen diren hondakinak 
biltzeko, hondakin horien 
kudeaketa (eta ondorioz bere 
kostua) aktibitate edo enpre-
sa horren titularrari baitago-
kio. Azken aldian ikusi dute-
nez, edukiontzi handi hauek 
alde batetik zenbait industri 
aktibitatek beren mesedeta-
rako erabiltzea erabaki dute. 

Gauza bera gertatu da hainbat 
eraikuntza enpresa eta par-
tikularrekin. Hauetako batzuk 
ere Datue poligonoa baliatu 
baitute edozein obra honda-
kin botatzeko. Portaera de-
segoki hauek gune horren 
gainerako erabiltzaileen gain 
eta poligonoko bertze nabee-
tako jabeen gain begibistako 
arazoak sortu ditu. Horrez 
gain, batzuek udalak traste 
handien bilketarako duen 
zerbitzua erabili beharrean, 
puntu hau baliatu dute beren 
etxeko moble zahar, koltxoi, 
hozkailu, komun eta gisakoak 
botatzeko. 

Arazoa gero eta larriago 
bihurtzen ari dela ikusita, 
zuzenki kaltetutako nabeen 
jabeekin solastu ondotik eta 
beraien iritzia kontuan izanik, 
zonaldea ibilgailu ez baimen-
duei ixteko erabakia hartu 
dute. Behin sarrera itxita, 
ingurua garbitu du Udalak.

Ondorioz, azaroko bigarren 
asteaz geroztik, inguru hori 
ibilgailuei hertsita eta bideoz 
zaindua dago. Gainera, he-
mendik aitzinera hor zaborra 
botatzeko oinez sartu behar-
ko da. 

Datue poligonorako 
sarbidea hetsi du 
Udalak
Herritarren portaera desegokiek bultzatu dute udala erabakia 
hartzera

Elizondoko Datue poligonoan bota dituzte hondakinak. UTZITAKOA

Baztango Udalak euskara eza-
gutza duten akordeoi eta klari-
nete ikasleen lanpostuan aritze-
ko izangai-zerrenda osatzeko 
egina zuen deialdia ebatzi du. 
Akordeoi irakasleen lehiaketa 
eta oposizioaldian Iratxe Etxar-
te Alzuri izan da puntuazio al-
tuena eskuratu duena eta biga-
rren izan da Izaskun Iparragirre 
Etxartea. Klarinete deialdian, 
berriz, Axel Carton Iridoy eta 
Rosa Vidal Romerok eman zuten 
izena. Euskara maila neurtzeko 
probara Carton bakarrik aur-
keztu zenez, bera izan da ebaz-
penean onartutako bakarra.  

Akordeoi eta 
klarinete irakasleen 
oposizioak ebatzita

Aitzineko edizioarekin konpa-
ratuz, goiti egin du Euskaraldi-
ko parte-hartzaile kopuruak. 
2018an 1.067 baztandarrek eman 
zuten izena (946 ahobizik eta 
126 belarriprestek); Aurten, 
berriz, guztira 1.176 izan dira 
parte hartu dutenak (1.039 aho-
bizi eta 137 belarriprest). 

1.176 baztandarrek 
parte hartu dute 
Euskaraldian

Kantu zaharren eguna oroitu dute
Hauspolariek taldeko Jaione Elizagoienek eta Izaskun Iparra-
girrek azaroko azken asteburuan Dantxarinean ospatu ohi 
den kantu zaharren eguna gogoan, 'Euskal Herrian euskaraz' 
kanta grabatu eta Facebook atarian partekatu zuten. Kantu-
zaleek esker onez jaso zuten bikotearen keinua. 

UTZITAKOA

Lanbide Eskola 3 eta 12 urte 
bitarteko haurrentzako txokoa 
izanen da abenduaren 28tik 
urtarrilaren 5era. Gaztetxoak 
10:00etatik 13:00etara bilduko 
dira Dindaia Fundazioko begi-
rale batekin. Haur Txokoa  mar-
txan paratu ahal izateko gutxie-
nez 10 lagun eta gehienez 20 
beharko dira eta izena emateko 
epea abenduaren 21era arte 
dago zabalik. Haur bakoitzeko 
20 euro ordaindu behar dira 
eta 689 03 50 78 telefonora dei-
tuz edo e.gizartehezitzailea2@
baztan.eus helbidera idatziz 
eman daiteke izena. 

Haur Txokoa izanen 
dute abenduaren 
28tik urtarrilaren 5era

Azaroaren 25aren bueltan, 
Baztango neska* gazteak sa-
retzeko eta antolatzeko Ina-
rrosi talde feminista sortu eta 
Instagram bidez horren berri 
eman zuten. Nahi dutenak 
taldean sartzera animatu nahi 
izan dituzte: «antolatu eta batu 
borroka feministara!».   

Inarrosi Baztango 
neska* gazteen 
sarea antolatu dute
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BAZTAN

TTIPI-TTAPA 
Francisco Joaquin Iriarte Zahar 
etxeko langileek aurkeztutako 
mozioa ahobatez onartu zuen 
azaroaren 26ko osoko bilkuran 
udalak. Egoitzako langileek 
adierazi zutenez, «Covid-
-19aren bigarren agerraldiaren 
bueltan ezohiko egoeran ga-
biltza, martxoan izan zen be-
zala orain ere bai».

2020ko ekainaren 1ean IDEA-
ko burua den Rafael Sanchez 
Ostizek, Mª Carmen Maeztu 
Eskubide Sozialetako kontsei-
lariarekin eta LARESko ordez-
karia den Eduardo Mateorekin 
eskainitako prentsaurrekoan, 
«eska daitekeenaren gainetik, 
ezohiko egoera honetan arta-
tutako pertsonei ahalik eta 
bizi-kalitate onena emateko» 
langileen dedikazioa eta aha-
legin pertsonala azpimarratu 
zituen. Langileek eskatuta-
koarekin bat eginez, Balleko 
Etxea publikoki onartu du 
«zahar etxeko langileen esfor-
tzua, dedikazioa eta inplika-
zioa». Langileen ustez, «gaur 
den egunean, horrelako aitor-
tzak, eman diren kasu murri-
tzetan gutiengo batzuen al-
detik, eremu pribatuan eman 

dira Baztanen eta behin ere 
ez eremu publikoan».

Langileen Batzordearen ida-
tziaren arabera, «jakina da 
adinekoen zaintzan lan egiten 
duten pertsonen lan baldintza 
egokiak, ezinbertzeko zutabea 
direla, zaintza hori behar be-
zala gauzatu dadin ziurtatzeko. 
Jakina da ere hemen ordezka-
tuak dauden talde politikoak 
Patronatoko kideak direla».

Beraz langileek udal batza-
rrari eskatu zioten «idatziz 
premiatu dezala Patronatoa, 
honek eska diezaion enpre-
sari langileekin lan hitzarme-
naren kontsentsu batera aha-
lik eta azkarren ailegatu dadin. 
Modu horretan gaurkotu de-
zaten 2018tik eguneratu gabe 
dagoen lan hitzarmena, lan-
gileen lan baldintza egokiak 
denboran ziurtatu dezakeen 
araua dena».

Era berean, IDEA zahar etxe-
ko enpresa kudeatzaileari, 
«fidelki eta aitzakiarik gabe 
bete ditzan erakunde horrekin, 
Patronatoarekin, eta baztan-
dar guztiekin hartuta dituen 
konpromiso ekonomiko eta 
sozialak» eskatuko dio udalak, 
langileekin bat eginez.

Udalak zahar etxeko 
langileen aldeko 
mozioa onartu du
Zahar etxeko langileen esfortzua aitortzeaz gain, lan 
hitzarmena gaurkotzeko deia eginen du

Zahar etxeko langileek «zaintza duina» eskatu dute. UTZITAKOA Abenduan hiru saski zozketatuko dituzte.

TTIPI-TTAPA
Bertan Baztan elkarteak, Baz-
tango Udalaren eta Nafarroa-
ko Gobernuaren laguntzaz, 
herritarren babesa eskertzeko, 
Eguberrietan hiru saski eder 
zozketatuko dituela jakinara-
zi du. 

Bertan saltokietan egindako 
erosketen truk, bezeroei datuak 

bilduko dizkiete eta, zuzenean,  
saskien zozketan sartuko di-
tuzte. 

Zozketak abenduaren 15ean, 
22an eta 29an, abenduko azken 
hiru asteartetan, eginen di-
tuztela iragarri dute. Hemen-
dik aitzinera, beraz, bertan 
erosi, bertakoa laguntzeak 
saria izanen du! 

Bertan Baztan elkarteak bezeroen babesa 
eskertzeko hiru saski zozketatuko ditu

Baztandarra taldekoak Saioan

UTZITAKOA

Baztandarra Txirrindulari Taldeko kaldeteak indartsu 
daudela erakutsi dute bertze behin. Azaroaren 28an, honda-
rreko larunbatean, Saioan izan ziren. Laster bike-parkea ere 
izanen dute Lekarozen. Pedalkadaz pedalkada aitzinera 
egiteko gogotsu daude. Ikus informazio gehiago 62. orrian.
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ZUGARRAMURDI

MARIFA ETA KORO
Adinduekin lan egiten duen 
Harremanak elkartea zazpi 
hilabetez itxita egon da, baina 
orain ideia eta proiektu berriak 
martxan emateko ilusioarekin 
dabil.Bi ekimen abiatu nahi 
dituzte.

Alde batetik teknologia be-
rrietan trebatzeko ikastaroa 
eman nahi dute (Whatsapp; 
Internet bidez informazioa 
lortzea, adibidez egunkaria 
irakurtzea; memoria lantzeko 
jokoak …).  Bertze aldetik, 
gorputza eta osasuna zaintzea 
hain beharrezkoa denez, fi-
sioterapia saioak ere eskaini 

nahi dituzte. Horretaz gain, 
orain arteko arrakasta ikusita, 
bistan da jubilotekarekin ere 
segituko dutela.

Bazkide berriak
Bertzalde, bazkide berriak 
egiteko kanpaina ere hasi dute 
Harremanak elkartean. Eta 
interesatuta daudenek medi-
ku kontsultan aipatzea nahi-
koa dute, edo telefono hone-
tara deitzea: 659 84 95 70. 
Urteko kuota hamar eurokoa 
da, eta jubilotekan ere parte 
hartu nahi izanez gero, hila-
betero 30 euro ordaindu behar-
ko litzateke. 

Ideia eta proiektu 
berriekin dator 
Harremanak
Adinekoen elkartean, jubilotekaz gain, teknologia berrietan 
trebatzeko eta fisioterapia saioak egin nahi dituzte

Oinezkoak pasatu eta atekak 
edekiak uzteagatik, aziendak 
eskapo egin izan dutelako ba-
serritar batzuk kexu sumatu 
dira herrian azken aldian. 
Beraz, mendizale, ehiztari, 
edo naturarat ateratzen den 
edozeini kasu emateko eska-
tu dute.

Atekak ixteko 
eskaria egin dute 
abeltzainek

Harremanak elkarteko kideak mahai-inguruan eskulanak egiten. ARTXIBOKOA

TTIPI-TTAPA
Aurtengo hizpide nagusia izan 
dugun koronabirusak eragin-
dako konfinamendua dela eta, 
gure karrikak usaian baino 
kalmaxeago ikusten dira, aise 
bisitari gutiagorekin.

Hori dela eta, lezean eta 
museoan horretara egokitu 
behar izan dituzte beraien 
ordutegiak, bisitariak erdirat 
jautsi baitira, eta azaroaren 
lehenetik aitzinera, bakarrik 
asteburuetan edekitzen dira 
(lezea ortziraletan ere bai). 

Horretaz gain, eta urtero 
bezala, urtarrilaren lehenbi-

ziko hamabortzaldian bai 
lezea, baita museoa ere, biak 
hetsita egonen dira. 

Azarotik hasita asteburuetan bakarrik 
edekitzen dituzte lezea eta museoa

Museoa eta ilargia ia betea zeruan.

Azaroaren 25eko elkarretaratzea Saran
Azaroaren 25ean, Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako 
Nazioarteko Egunaren harira, Xaretaldeko kontzentraziorako, 
zugarramurdiarrak Sararat hurbildu ziren. Emakumeen borro-
ka, ez da ez zioen pankartaren gibelean bildu ziren hainbat 
lagun plazan.

UTZITAKOA

Usaian elkartzeko egunak iza-
ten dira Eguberriak, baina hori 
da aurten debekatu digutena. 
Olentzero ez da karriketan 
ibiliko, eta eskolako besta ere 
ez da familietara edekiko, bai-
na guraso elkarteak bederen 
bere seinalea eginen du, plazan 
Olentzeroren panpina emanez. 

Guraso elkarteak 
Olentzeroren panpina 
emanen du plazan
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URDAZUBI

ARANTXA ETA IRAIA
Abenduaren 4an finitu zen 
Euskaraldia eta Urdazubin 82 
pertsonek hartu zuten parte. 
Euskararen aldeko ariketa hau 
borobiltze aldera, Urdazubiko 
herri batzordeak abenduaren 
5an ekitaldi bat antolatu zuen. 
Lehenik, 18:00etanTxor-Txor 
bakarrizketa umoretsua izan 
zen Xabier Artiedaren eskutik. 
Bakarrizketa honekin irriak 
egin ondotik, herriko musika 

talde baten kontzertuaz go-
zatzeko aukera izan zuten 
hurbildu ziren guztiek. Berez 
Maialen Jaurena bakarrik da 
herrikoa, eta berarekin batera, 
Joanes Altxuk, Kattalin Ariz-
mendik eta Irati Elizaldek 
osatzen dute oraindik izenik 
ez duen taldea.

Modu honetan, aurtengo 
Euskaraldia modu polit eta 
goxoan akitzeko modua izan 
zuten urdazubiarrek.  

Umorez eta musikaz 
borobildu dute 
Euskaraldia
Xabier Artiedaren bakarrizketaren ondotik, Maialen Jaurena 
herritarra kide duen musika taldea aritu zen hilaren 5ean

Euskaraldia bukatzeko kontzertua eman zuen taldea. UTZITAKOA

Iparraldeko konfinamendua-
ren arintzeak eragina izan du 
Dantxarinean ere. Iparralde-
ko lagunak hiru orduz atera 
daitezke etxetik eta 20 kilo-
metroko distantzian mugitu 
daitezke. Honek, Dantxari-
neara jende gehiago etortzeko 
aukera ekarri du eta hori ba-
liatzen hasiak dira aunitz. 
Honela, azaroaren 28ko aste-
buruaz geroztik mugimendu 
gehiago nabari da benten au-
zoan.

Dantxarinean 
bizitasun gehiago 
nabari da

2020ko urte osoa bezala, aur-
tengo eguberriak ere desber-
dinak izanen dira, halabeha-
rrez. Nahiz eta ezin izanen 
den urteroko ospakizun jen-
detsurik egin, etxeko goxota-
sunaz gozatzeko aukera izanen 
da. Honetaz gain, ahal den 
heinean, herrian lagunak el-
kartzeko aukera ere izanen da. 
Hortaz, urdazubiar guziei 
eguberri goxo batzuk pasa 
ditzatela desio diegu. Egube-
rri eta urte berri on!

Eguberri desberdinak 
izanen dira 
aurtengoak

SENPERE

Ongi etorri herrira Xistor!
30 urte eta 234 egun preso egon ondoan, Xistor etxean da. He-
mendik aitzinera bere etxean jarraituko du zigorra betetzen, 
epaitegiak finkatu baldintzekin. Eskumuturreko elektronikoa 
eraman beharko du 18 hilabetez eta baldintza zorrotzak ukanen 
ditu 8 urtez. Zenbait herritarrek ongi etorria desiatu diote.

UTZITAKO ARGAZKIA

Jean Marc Duponten itsas abentura

2020ko azaroan hasi eta 2021eko otsailean amaitzen den itsas 
abentura hasi du senperetarrak. Bidaia Kanarietako El Hierro 
irlatik abiatu du eta amaiera Le Marinen izanen du. 4.700 
kilometro egin beharko ditu eskala eta asistentziarik gabe. 
Abentura webgune bidez jarrai daiteke.

JEAN-LOUIS BESSONART

JEAN-LOUIS BESSONART
Emaztekien kontrako bortizkeria salatzeko eta kontra egiteko, 
ekintzak egin zituzten azaroaren 25etik abenduaren 10a artean. 
Xedea nagusia emazteen kontra erabiltzen diren bortizkeriekin 
behin-betiko bukatzea da. 2014az geroztik, kolore laranja erabi-
lia da, etorkizun hobe eta mundu zuzenago bat irudikatzeko. 
Herriko-Etxeak eta elizak ekimen honekin bat egin dute eta egun 
horietan, kolore laranjaz argituziren. Bertzalde aldarri honekin 
bat egin nahi dutenek kolore hortako «korapilo» moduko seina-
leak eskuratzen ahal izan zituzten abenduaren 5eko merkatuan.

Emaztekien kontrako bortizkeria salatzeko 
argi laranjak Herriko Etxean eta elizan



60 ttipi-ttapa | 772 zk. | 2020-12-10

Azaro hondarretik herritarrak 
egunean hiru orduz atera 
ahalko dira kanpora, dendak 
ireki ahalko dituzte, eta es-
kolaz kanpoko aktibitateak 
berriz egiten ahalko dira. Hala 
ere, zuhurtziaz jokatzeko 
mezua errepikatzea ez dago 
sobera.

Konfinamendua 
arintzeko lehen 
neurriak

Azaroaren 25ean edukiontzi 
zaharrak kendu eta edukion-
tzi berriak paratu zituzten 
Sarako Animainea errugbi 
zelaian. Zaborrontzi berri 
hauek, aitzinekoek ez bezala, 
ontziaren erdia lur azpian 
kokaturik dute eta, modu 
honetan, tokia aurrezten da. 

Animainean 
edukiontzi berriak 
paratu dituzte

Indarkeriaren kontra, elkartasuna
Genero indakeriaren aurkako nazioarteko egunaren baitan 
elkarretaratzea egin zuten azaroaren 25an Sarako Herriko Etxe-
ko plazan 19:00etan. Bertan, jende andana bildu zen eta indar-
keria pairatzen duen orori babesa eta elkartasuna adierazi 
zioten Ez da ez! lelopean. 

UTZITAKOA

Eguberrien atarian gauden 
honetan beharrean dauden 
herritarrei laguntzeko elikagai 
bilketa iragan zen azaroaren 
27an , 09:00etatik eguerdira 
arte, Herriko Etxeko plazan. 
Bilketan mota anitzetako pro-
duktuak jaso ziren: baratze-
kari, fruitu, arrain nahiz jaki 

eginen kontserbak,  kafea, 
erreximenta, bixkotxak, hor-
tzetako pasta, higiene pertso-
nalerako produktuak, irrisa, 
olioa... Covid-19ak eraginda-
ko krisia dela eta, aurten ira-
gandako produktuen bilketa 
inoiz baino garrantzitsuagoa 
izan da.   

Beharrean daudenei laguntzeko janari 
bilketa iragan zuten azaro hondarrean

GANEX
Kontseiluko bilkuran herrian 
libre dauden etxebizitza eta 
establezimenduan identifika-
tu eta hauek herritarrei esleitu 
zizkieten.

Etxebizitzak
Olhain eraikinean bizileku bat 
hustu eta Mahie Hirigoieni 
alokatu zioten. Aldiz,  Apezetxea 
eraikina Ludivine Chanbillar-
deri esleitu zioten.

Bertzalde, beharrean daude-
nei laguntzeko asmoz, bi bizi-
leku egokitu dira. Bata Denen 
etxean eta bertzea bulandderi 

berrian. Bertako maizterrak 
urte bete bizi ahal izanen dira 
bertan, epe hau bete ondoren, 
bizilekua utzi beharko dute 
bertze batzuek erabil dezaten. 

Establezimenduak
Olhain eraikinean denda eta 
margo tailerrerako bi leku ego-
kitu dira. Bulandderi berrian, 
aldiz, Atxuri arte erakusketa 
dago. Azken honek bizi dugun 
osasun egoera dela medio ez 
du salmentarik izan, beraz, 
salmentarik izan ez dituen hi-
labeteetan ez du alokairurik 
ordaindu behar.

Kontseiluko bilkuran 
herriko etxebizitzen 
inguruan jardun dute
Kontseiluan eraikinen espazioak esleitu eta maizter bakoitzak 
ordaindu beharreko kopuruak zehaztu zituzten

Azaroaren 20an iragandako 
Kontseiluko bilkuran hautetsi 
guztiek aho batez onartu zuten 
1.500 euroko dirulaguntza 
ematea.

Alex ekaitzaren ondorioak
Alex ekaitzak bortizki astindu 
zituen Italia iparraldea eta 

Frantzia hegoaldeko hainbat 
eskualde. Hamar ordutan 500 
militro baino gehiagoko pre-
zipitazioak erregistratu ziren, 
hau da, eremu horretan urte 
batean izaten den prezipita-
zioen haina. Egurats honen 
ondorioz hainbat hildako eta 
desagertu izan ziren.

Nizan izandako hondamendiak arintzeko 
1.500 euroko dirulaguntza

Herriko idazkariaren egitekoa 
izanen da herriko hautetsiak 
laguntzea eta aholkatzea zen-
bait erabakiren inguruan, 
herriko proiektuen segimen-
dua egitea eta gidaritza segur-
tatzea eta elkargoak sortzen 
dituen agiri administratibo 
eta juridikoen legezkotasuna 
kontrolatzea. Jakitateari da-
gokionez,  herrien eskumen-
-arloak eta horien antolaketa, 
Lurraldeko Funtzio Publikoa-
ren estatutua eta informatika 
ezagutzak izan beharko ditu.

Azken erabakia hartzerakoan, 
hautagaiek antzeko lanpostu 

batean aritu izana hobetsiko 
da, baita euskara jakitea ere. 
Lanean, ahal bezain agudo 
hasiko litzateke.

Lanpostuaren inguruko bal-
dintza eta informazio gehiago  
Sarako Herriko Etxeko web-
gunean eskuragarri daude.

Hautagaitzak
Hautagaitza aurkeztu nahi 
dutenek curriculuma motiba-
zio-gutunarekin batera  igorri 
beharko dute direction@sare.
fr helbidera edo aurrez Herri-
ko Etxean abenduaren 23a 
baino lehen.

Herriko Etxeko idazkaria xerkatzen du 
abenduaren 23a baino lehen

SARA
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TTIPI-TTAPA BERA
Nafarroako Gobernuak 2020ko 
Kirol Merituari  Zilarrezko 
dominak banatu zituen aza-
roaren 25ean. Denetara 22 
zilarrezko domina banatu 
zituen eta horietako bat Al-
berto Retegi Albistur berata-

rrari eman zion. Covid-19a 
dela eta ez zen ekitaldi pre-
sentzialik egin, baina, aitzine-
rago egitea ez dute baztertu.

Alberto Retegi Gure Txokoa-
ko Txirrindularitza Saileko 
arduraduna izan da 1985etik 
gaur egun arte eta urtero el-

karteak antolatzen dituen 
probetan lagundu du.

Gure Txokoaren Txirrindu-
laritza Eskolan sartu zen 80ko 
hamarkadan, eta handik sor-
tu zen, inguruko klubekin 
batera (Gure Txokoa, Beti 
Gazte, Erreka, Baztandarra 
eta Beratarra) Urtxintxa kluba.

Urteetan zehar, gaztetxoak 
errepidetara eramateaz ardu-
ratu zen, talde horretako zu-
zendari lanak eginez. Eskola 
horretatik heldu ziren profe-
sionaletara Patxi Vila, Jon Bru 
eta Joseba Larralde beratarrak.

Gure Txokoa Elkarteko Txi-
rrindularitza saileko arduradun 
bezala, eta teknologia berriak 
iritsi aitzinetik, inguruko txi-
rrindulari amateurrei fitxak 
egiteaz arduratu zen, eta orain-
dik arduratzen da. Eginkizun 
hau betetzeko Iruñera egin 
zituen bidaiak ez ziren guti 
izan,eta beraz; txirrindularitza 
munduan hagitz ezaguna da.

Gainera, Nafarroako Txirrin-
dularitza Federazioko Zuzen-
daritza Batzordeko kide izan 
zen lau urtez.

Gaur egun Beran, kadete eta 
gazte mailako txirrindularitza 
lasterketak egiten jarraitzearen 
arduradun bera da. Zehazki, 
Errandonea Memorialak 42. 
edizioa bete du aurten.

Alberto Retegi, iazko Felix Errandonea Memorialaren sari banaketan. ARTXIBOKOA

Kirol merituari 
zilarrezko domina 
Alberto Retegik
Berako Gure Txokoa elkarteko txirrindularitza taldeko 
arduradun izan da 40 urtez eta eskola sustatu du

TTIPI-TTAPA
Binakako erremonte txapel-
keta berezia da aurten, batez 
ere bi arrazoirengatik: lehena, 
zalantzarik gabe, osasun kri-
siagatik edozein ekitaldi, erre-
montea barne, baldintzatzen 
duelako; bigarrena, aurten 50. 
edizioa jokatzen ari delako 
eta, beraz, bere Urrezko Ezteiak 
betetzen dituelako. Bortz bi-
kote lehiatzen ari dira eta es-
kualdeko erremontistei dago-
kienez, Aritz Juanenea saldias-
tarrak Larrañaga du bikote eta 
Endika Urrutia saldiastarrak 
Goikoetxea V.a. Hau idazte-

rakoan, ez zituzten sobera 
emaitza onak lortu, ez Juane-
neak ezta Endikak ere.

Txapelketa azaroaren 21ean 
hasi ziren jokatzen eta final 
handia 2021eko urtarrilaren 
2an jokatuko dute. Beraz, txa-
pelketa bi urtetan jokatuko 
da, Hernaniko Galarreta pilo-
talekuan. 

Bortz bikotek osatzen dute 
txapelketa eta talde bat osatu 
dute, non denak denen aurka 
neurtzen ari diren indarrak. 
Urriza-Labaka, Ansa II.a-Aiz-
puru III.a, Juanenea-Larraña-
ga, Goikoetxea V.a-Endika eta 

Segurola-Barrenetxea IV.a dira 
bortz bikoteak. Lehen faseko 
azken bikotea txapelketatik 
kanpo geldituko da eta, hortaz, 
lau bikote sailkatuko dira hu-
rrengo faserako.  Abenduaren 
26an neurtuko dituzte indarrak 

bi finalaurrekotan. Batean 
ligaxkako lehena laugarrena-
ren aurka neurtuko da eta 
bertzean bigarrena hirugarre-
naren aurka. Bi irabazleak 
2021eko urtarrilaren 2ko final 
handira pasako dira.

Urrezko Ezteiak ospatzen ari da 
binakako erremonte txapelketa

Txapelketan parte hartzen ari diren bortz bikoteak aurkezpenean. MAIALEN ANDRES

Sherpa.ai 
txapelketaren 
finala azkenean 
abenduaren 13an

TTIPI-TTAPA
Sherpa.ai Aizkolari Txapelke-
ta Nagusiaren finala azaroaren 
29an jokatzekoa zen Bilboko 
Bilbao Arenan. Baina txapel-
keta honen antolatzaileen 
helburuetako bat aizkorazaleak 
eta publikoa biltzea denez, eta 
gaur egungo egoera kontuan 
hartuta, abenduaren 13ra gi-
belatzea erabaki dute (12:00).
Egun horretan 400 ikusleren-
tzako edukiera izanen dela 
aurreikusi dute.

Mikel Larrañaga, Iker Vicen-
te, Eneko Otaño, Julen Alber-
di Txikia IV.a, Aitzol Atutxa 
eta Jon Irazuk lortu dute final 
nagusirako txartela. Lehen 
mailako sei aizkolariez gain, 
bertze zortzi aizkolarik lehen 
mailarako igoera lortzeko lehia 
izanen dute: Eneko Saralegi 
leitzarra eta Asier Pellejero 
aresoarra izanen dira eskual-
deko ordezkariak eta beraiekin 
batera, Larrea III.a, Corchero, 
Jauregi, Aratz Mugertza, Ioritz 
Gisasola Zelai IV.a eta Julen 
Kañamares ariko dira.
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TTIPI-TTAPA
Herri kirol jaialdi bikaina izan 
zuten azaroaren 29an Basti-
dako (Araba) pilotalekuan eta 
aizkoran, Euskal Herriko hi-
rugarren eta bigarren mailako 
txapelketen finalak jokatu 
zituzten. Hirugarren mailako 
aizkora txapelketaren finalean 

Segoviako Alvaro Garcia Ho-
yuelos nagusitu zen. 14 mi-
nutu eta 38 segundo behar 
izan zituen hiru kanaerdikoak 
eta bi 60 ontzakoak mozteko. 
Julen Olano leitzarra izan zen 
txapeldunorde. 24 segundo 
gehiago behar izan zituen lana 
burutzeko (15:02). Datorren 

urtean bigarren mailan lehia-
tzeko txartela lortu dute biek.
Unai Otaegi gipuzkoarrak osa-
tu zuen podiuma (16:44). Gi-
beletik sailkatu ziren Etxarri 
Aranatzeko Goizeder Belza 
(17:21), Arabako Luis Polanco 
(17:25), Arribeko Ibai Soroa 
(17:26) eta Arribeko Txomin 
Amundarain (19:05). Julen 
Aranberrik lana utzi zuen.

Bigarren mailan Oier 
Kañamares txapeldun
Euskal Herriko bigarren mai-
lako aizkora txapelketaren 
finalean, berriz, zazpi aizko-
lari aritu ziren. Arostegiko Oier 
Kañamares IV.a nagusitu zen. 
Bi kanaerdiko, bi 60 ontzako 
eta bi oinbiko mozteko 23 mi-
nutu eta 38 segundo behar 
izan zituen. Luis Mari Txapar-
tegi gipuzkoarra izan zen bi-
garren (24:19) eta Hodei Ez-
peleta bizkaitarrak osatu zuen 
podiumea (25:09). Lau segun-
do bertzerik ez zizkion kendu 
Dorraoko Ibai Resanori (25:13). 
Xabier Zaldua gipuzkoarra 
izan zen bosgarren (25:40) eta 
eskualdeko bi aizkolariek itxi 
zuten sailkapena: Oihan La-
rretxea beratarra seigarren 
izan zen (26:02) eta Zigako 
Joxean Etxeberria seigarren 
(26:13).

Euskal Herriko hirugarren mailako finalistak Bastidan, azaroaren 29an.

Julen Olano leitzarra 
txapeldunorde 
hirugarren mailan
Euskal Herriko aizkora txapelketan bigarren postua lortu 
ondotik bigarren mailan ari daiteke heldu den urtean

Beti Gazte txapeldun Euskal Herriko 4x4 sokatira txapelketan

Euskal Herriko 4x4 sokatira txapelketako lehen txapelak banatu zituzten azaroaren 28an 
Getxon (Bizkaia). Beti Gazteko mutilek txapela lortu zuten 320 kiloko kategorian eta 
emakumeak txapeldunorde izan ziren 260 kilokoan. Abenduaren 19an jokatuko da bigarren 
eta hondar jardunaldia, berriz ere Getxon. Honetan, emakumeak 240 kiloko kategorian eta 
gizonezkoak 300 kilokoan ariko dira.

UTZITAKO ARGAZKIA

Denboraldi berezia 
Baztandarra 
Txirrindulari 
Elkartearendako

TTIPI-TTAPA
2020. urteko denboraldia mar-
txo bukaeran hasi behar zuen 
CC Baztandarra Txirrindulari 
Elkarteak, baina Covid-19a 
dela eta, ez zuten ekainera 
arte hasterik izan. Beraz, en-
trenamenduekin hasi ziren 
ekain hasieran, eta urri bu-
kaera arte iraun zuten. Tartean 
abuztuan hiru asteko atsede-
na izan zuten.

Entrenamenduak egiteko 
Lekarozko kanpusean elkartzen 
dira, eta bertan, bakoitzak bere 
taldearekin, hainbat ariketa 
eginen ditu: ginkanak, oreka 
jokoak, ibilbideak, eta abar… 

Baztandarra Txirrindulari 
Elkartetik aipatu digutenez, 
«aurtengo urtea arraroa izan 
da, neurriak hartu izan behar 
ditugu, elkartzerakoan mu-
suakoarekin ibili behar izan 
dugu eta talde bakoitzak bere 
eremua izan du entrenamen-
duak burutzeko. Covid-19a 
dela eta, joan den urtean egin 
ziren Baztan-Bidasoaldeko 
txirrindularitza topaketak ez 
ditugu burutzerik izan aurten».

Bertze aldetik, Nafarroako 
Kirol Jokoen proba bat egin 
da Arizkunen. Berroetan eta 
Gartzainen ere egitekoak ziren, 
baina ez zen egiterik izan, ko-
ronabirusaren ondorioz.

Kadete mailako txirrindula-
riek, mendi bizikletan egiten 
dituzten entrenamenduez gain 
errepidean ere entrenatzen 
dute eta zenbait egunez Ta-
fallara pista entrenamenduak 
probatzera ere joan dira.

Probak
Udan zehar Nafarroan buru-
tu diren probetan CC Baztan-
darra Elkarteko txirrindulariak 
gero eta gehiago animatu dira 
parte hartzera, mendi bizikle-
tan nahiz errepidekoan. Go-
zatu eta ikastea da proba hauen 
helburua, eta hori egin dute, 

KIROLAK
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Hodei ALEMAN AZKARRAGA IRURITA
Unax ERASO ETXENIKE IRURITA
Martin ETXABE AIZPURUA ARIZKUN
Iraitz ITURRALDE ARRETXEA ZOZAIA
Eneit BERTIZ APEZETXEA SUNBILLA
Aritz BIKONDO ARRETXEA IRURITA
Gaizka VIELA MENA IRURITA
Beñat ZAMORA ZELAIETA ORONOZ

Entrenatzaileak:
Iñaki VILLORIA eta Jon IRAZOKI
BERTZE KATEGORIAK
Iñaki IRAZOKI EZEIZA ELIZONDO
Imanol ETXEBERRIA ANTXORENA ARIZKUN
Jon MARITORENA ZENOZ GARTZAIN
Jon IRAZOKI EZEIZA ELIZONDO
Oihan AGERRE ETXEBERTZ ALMANDOZ
n Elite n Master-30 n Sub-23

BAZTANDARRA TE KADETEAK

Aimar AGESTA HERNANDORENA SUNB.
Oier ALZUGUREN BARBERENA ZIGA
Junes ALTZURI ERATSUN ELIZONDO
Joseba ARRAZTOA UGALDE IRURITA
Julen BALDANTA ARRUIZ ELIZONDO
Beñat BARBERENA MEOKI LEKAROZ
Mikel BIDART PLAZA LEKAROZ
Oihan BRAÑA GAMIO IRURITA
Oier ETXAIDE OSKOZ ELIZONDO
Xabier ETXAIDE BALLARENA ELIZONDO
Mikel GAMIO JUANKORENA IRURITA
Sara GARCIA SANZBERRO SUNBILLA
Iratxe IBAÑEZ APEZETXE IRURITA
Eneko IRAZOKI VIELA IRURITA
Iker IRIARTE ZESTONA GARTZAIN
Xuban JAUREGI GARTXITORENA SUNB.

Sustrai LAKOSTA DANBORIENA ANIZ
Urtzi MENDIBURU ERASUN DONEZT.
Eñaut OTEIZA LARRE ELIZONDO
Aitor RIPA ERITZE IRURITA
Elorri R.LARRINAGA MARITORENA ANIZ
Oihan SALABERRI ELIZAINTZIN NARBARTE
Izai URRUTIA ERITZE IRURITA
Adei USANDIZAGA LOZANO AZPILKUETA
Izaro VALER ETXEBERRIA ARIZKUN
Aimar BIKONDOA MARITORENA IRURITA
Igor VIELA ZELAIETA ARRAIOZ
Iban VILLAFRANCA SOTO  HENDAIA
Aitzol ZABALETA FERNANDEZ ANIZ
Aiert ZELAIETA AZKARATE ANIZ
Ent.: Julio ETXAIDE, Ana ZESTONA, 
Benito MARTINEZ, Eduardo DANBORIENA

Joritz BARBERENA MEOKI LEKAROZ
Julen ELIZAINTZIN ALTZUARTE IRURITA
Arantxa ETXEBERRIA ZABALETA ELIZ.
Oihan GOÑI GALARZA ELBETE
Oier IBAÑEZ APEZETXE IRURITA
Xabat MARITXALAR POZUETA ORONOZ
Mattin SANTXOTENA ETXEBERRIA ELIZ.
Unax TAPIA REKARTE ERRATZU
Asier TELLETXEA ARIZTEGI ITUREN

Julen VALER ETXEBERRIA ARIZKUN
Hegoi VAQUERO ALEMAN IRURITA
Aimar ARANDIA ELIZONDO BERA
Ander TELLETXEA ARIZTEGI ITUREN
Markel AGESTA HERNADORENA SUNB.
Oihan ALEMAN AZKARRAGA IRURITA
Ent.: Alberto BARBERENA, Iban VILLORIA, 
Iñaki VILLORIA eta Jon IRAZOKI
n Alebinak  n Infantilak

BAZTANDARRA TE BENJAMINAK

BAZTANDARRA TE ALEBINAK ETA INFANTILAK

Urko ALEMAN ETXENIKE GARTZAIN
Beñat ANBUSTEGI MIURA ELIZONDO
Itzal ARISTU UZKIAGA LEGASA
Urko ARRUPEA IRIBARREN LEKAROZ
Gaizka AZKARRAGA  ARRIADA AZPILKUETA
Ibai BENGOETXE FERNANDEZ ARRAIOZ
Jon BUSTO DUFURRENA ERRATZU
Eduard COSACEANU SCRIPCA ELIZ.
Aimar ETXAIDE OSKOZ ELIZONDO
Mikel ERASO SALABURU ELIZONDO
Sara ETXANDI DANBORIENA IRURITA
Mikel ETXEBERRIA ZABALETA ELIZ.
Ibon IRAZOKI VIELA IRURITA
Julen IRIGOIEN DENDARIETA ERRATZU
Elai IRISARRI TELLETXEA ELGORRIAGA
Eiger ITURRALDE ZELAIETA ARRAIOZ
Hugo MARTINEZ SANCHEZ ELIZONDO

Inaxio MURGIA LIZARDI ELIZONDO
Jone OLAZAR IRIGOIEN ELIZONDO
Aimar OPOKA MARITORENA NARBARTE
Aritz OTEIZA LARRE ELIZONDO
Peio PEROTXENA DANBORIENA IRURITA
Jokin RIPA ERITZE IRURITA
Harriet R.LARRINAGA MARITORENA ANIZ
Patxi SANTXOTENA ETXEBERRIA ELIZ.
Oihan UNANUA PLAZA ELIZONDO
Aiert URRUTIA ETXENIKE IRURITA
Nora URRUTIA ERITZE IRURITA
Laia USANDIZAGA LOZANO AZPILK.
Orbara ZABALETA FERNANDEZ ANIZ
Ibai ZAPIRAIN KARRIKABURU ERRATZU
Eñaut ZELAIETA AZKARATE ANIZ
Ent.: Mikel SOBRINO, Joshe VIELA, Josu 
BUSTO, Karmele ARRIADA, Iñaki ZELAIETA

BAZTANDARRA TE AURREBENJAMINAK

baina baita postu onak lortu 
ere.

Horren adibidea, Hodei Ale-
man Iruritako kadetea Kata-
luniako Irekian parte hartze-
ko aukeratua izan zen Nafa-
rroako taldearekin. Tamalez, 
proba hau ere bertan behera 
gelditu zen.

Aipamenak 
CC Baztandarra Txirrindulari 
Elkartetik eskerrak eman nahi 
dizkiete gurasoei entrenamen-
duetan laguntzeagatik, «be-
raien laguntzari esker entre-
namenduak aitzinera atera 
ahal izan ditugu eta bizi dugun 
egoera honetan beraien jarre-

ra baikorra eta lagungarri izan 
da». Zuzendarita batzordea 
ere berritu dute aurten eta 
Baztandarra Txirrindulari el-
karteak bereziki gogoratu nahi 
du maiatzean hil zen Txuma 
Eugi, elkarteko sortzailea: «mila 
esker egin zenuen lanarenga-
tik, saiatuko gara zuk eginda-

ko lana ahalik eta hobekien 
jarraitzea». 

Babesleen (Josenea, Malko-
rra eta CEM-2 eraikuntzak) 
eta bazkideen laguntza ere 
nahitaezkoa zaie eta eskerrak 
eman nahi dizkiete elkartetik. 
Laster bazkideak biltzeko kan-
painari ere ekinen diote.
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AGENDA

OSPAKIZUNAK

LEITZA
Herri Aretoaren irekiera 
ekitaldia 
Abenduaren 18an.

SOLASALDIA

ELIZONDO
Haurdunaldi subrogatua 
solasgai
Arizkunenean, abenduaren 9an, 
19:00etan.

KONTZERTUAK

ELIZONDO
Fabian Barraza Django's 
Trioren kontzertua
Arizkunenea kultur etxean, 
abenduaren 13an, 19:00etan 
(gonbidapenak 18:00etatik 
aitzinera). 

Xabier Xubelet eta Xabernat
Arizkunenean, abenduaren 
20an, 19:00etan (gonbidapenak 
18:00etatik aitzinera). 

ANIZ
Baztan kantuz
Abenduaren 20an, plazatik 
abiatuta herrian barna, 
12:00etan. 

TAILERRAK

ELIZONDO
Haurrendako sormen tailerra
Arizkunenean, abenduaren 
12an, 11:00etatik 12:30era. 
Izen-ematea: 636 47 99 60 edo 
636 45 07 45.

Haur Txokoa
Elizondoko Lanbide Eskolan, 
abenduaren 28tik urtarrilaren 
5era, 10:00etatik 13:00etara. 
Izen-ematea: 689 03 50 78.

IKASTAROA

LEITZA
'Kutsadura 
elektromagnetikoaren 
eragina gure osasunean eta 
ingurumenean' 
Atekabeltzen, abenduaren 17an, 
19:00etan.

Txerto emozionala 
Atekabeltzen, urtarrilaren 8an, 
18:00etan. 

ARESO
Haurrentzako 
psikomotrizitate ikastaroa
Urtarriletik maiatzera, 
astearteetan, 15:30etik 
16:30era. Izen-ematea: 
abenduaren 25era arte, 649 50 
23 10 telefonoan.

ELIZONDO
Kantu herrikoiak  
Arizkunenean, urtarrilaren 13tik 
martxoaren 17ra, 
asteazkenetan, 18:30etik 
20:30era.

Igeriketa ikastaroa  
Abenduaren 9tik 22ra, 
astelehenetik ortziralera bitarte. 

IKUSKIZUNAK

IRURITA
'Ongi etorri lagun' 
Damaso Zabalza Gizarte 
Bilgunea, abenduaren 18an, 
17:00etan.

LESAKA
'Kimera' 
La Banda taldearen eskutik. 
Harriondoan, abenduaren 13an, 
17:30ean. Sarrera: 5 euro.

'ETAren agiri bulegoa' 
Keinu Leihoak antzerki zikloaren 
barne.  
Arranon, urtarrilaren 8an, 
20:00etan.

GOIZUETA
Klown ikuskizuna 
Eskolako frontoian, abenduaren 
12an, 18:00etan. 

'Luze edo motz' 
Idoia Torregarai eta Mirari 
Martiarenaren eskutik.  
Ganbaran, abenduaren 18an, 
18:30ean. Sarrerak abenduaren 
17ra arte estankoan salgai, 5 
eurotan.

AZOKA

ELIZONDO
Jostailu bilketa
Gizarte Zerbitzuen egoitzan, 
abenduaren 14tik 18ra, 
09:00etatik 13:00etara.

ERRATZU
Truke azoka
Plazan (euria eginez gero 
frontoian), abenduaren 13an.

ANIZ
Truke azoka
Frontoian, abenduaren 20an.

LESAKA
Artisau azoka
Plaza zaharrean, abenduaren 
20an.

UTZITAKOA

ELIZONDO Lego tailerra
Discover Bricks-en eskutik.
Arizkunenea kultur etxean, abenduaren 12an, 11:00etatik 12:30era. 

ABENDUAK 10 - URTARRILAK 14
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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Eskualdeko herritar aunitzen-
dako, aurpegi ezaguna da. 
Pantailan bertze aldean maiz 
ikusi dute Irati Errandonea 
(Bera, 1995). Batzuek martxoan 
ETBn eman zen Zur eta Lur 
saiotik; bertzeek, Udak daka-
rrenan edo Eztabaidan pro-
gramatik ezagutuko dute.

Gaur-gaurkoz, azken horretan 
dabil eta «astelehenetik ortze-
gunera» horrek hartzen du bere 
egunerokoa: «goizean Twitterren 
albisteak irakurri eta telebista 
adituz gosaldu eta Miramone-
ra joaten naiz, lanera». Halere, 
egunerokoa aldakorra da eta 
«ez daude bi egun berdin...».

Kazetaritzan murgilduta
Kazetaritza ikasi zuen Erran-
doneak, baina helburu bakar 
eta argiarekin: «idaztea pila bat 
gustatzen zitzaidan eta helbu-
rua egunkari batean lan egitea 
zen. Lotsatia naiz eta jendau-
rrean solastatzea ez dut gus-
tuko izan...». Graduko hiruga-
rren urtean, ordea,  praktikak 
eskatzear zegoela, irakasleak 
bertze aukeraketa bat egitera 
animatu zuen: «kamera aitzi-

nean egin genuen lan baten 
ondorioz, irakasleak bide hori 
hartzera animatu ninduen eta 
praktikak bide horretatik egitea 
erabaki nuen». 

Teledonostin eskatu zituen, 
«komunikabide ttikietan alder-
di gehiago ezagutzeko aukera 
dagoelako...». Lehen esperien-
tzia horrek bizitokia aldatu eta 
Irunera joatea eragin zion arren, 
«izugarria» izan zen beraren-
dako: «denetarik ikasi nuen, 
editatzen, idazten, kamera 
erabiltzen... eta, lehenbizikoz 
telebistan atera nintzen!». Hasie-
rako urduritasuna ongi oroitzen 
du: «lehenbiziko eguneko gra-
baketarako bezperan testua 
prestatu nuen, entseatzeko». 

Udako praktikaldia zena lan 
bihurtu zen gero eta hori ikas-
ketekin uztartzea «ez zen erra-
za izan». Laneko «gidoia idatzi, 

gaiak aukeratu, elkarrizketak 
egin, prentsaurrekoetara joan...» 
behar izaten zuen eta, horrez 
gain, «unibertsitateko lanak eta 
azterketak prestatu». Aitortu 
duenez, «lehenbiziko hilabeteak 
ez ziren errazak izan» eta oke-
rrena Gradu Amaierako Lana 
izan omen zen: «lanean hasi 
nintzenerako proiektua erdi 
egina nuen baina aurkezteko 
denbora banuela eta, alde bate-
ra utzi nuen... Kazetari gisa 
lanean urteak daramatzadan 
arren, azken lana joan den ekai-
nean aurkeztu nuen, konfina-
mendua ailegatu behar izan da 
titulua eskuratzeko...». 

Teledonostitik ETBra
Hasiera «gogorra» izan zen 
arren, pixkanaka, pantailaren 
bertze aldean lan eginez, bide 
hori gustuko duela ikusi du 
beratarrak. 

Hala, Teledonostin hasitakoa-
ri ETBn eman dio segida. Zur 
eta lur izan zen bere lehenbizi-
ko esperientzia, pandemiaren 
ondorioz egun guttiren buruan 
eten behar izan zen saioa. Hila-
bete batzuk lanik gabe egon 
ondotik, Udak Dakarrena saioan 
aritzeko deitu zioten: «Euskal 
Herriko txoko politenak ezagu-
tzeko eta pintxo goxoenak 
probatzeko aukera izan nuen 
eta heldu den urtean errepika-
tzea espero dut». 

Orain, berriz, Eztabaidan 
programan ari da: «orain arte-
koetatik hagitz bertzelakoa da 
eta ikuspegia aldatzea kosta 
egin zitzaidan baina taldeak 
aunitz lagundu dit». Momentuz, 
abenduaren 17ra arte luzatuko 
da eta «ordura arte taldean 
segitzea espero dut».  

Teledonostitik ETBra «alda-
keta handia» sumatu du Erran-
doneak: «Teledonostin Irunen 

egiten nuen lan, Donostian 
zegoen taldetik urruti. Lehen 
ia bakarrik aritzen nintzen, eta 
orain talde bateko kide naiz». 
Lan egiteko moduari dagokio-
nez ere, antzeman du aldake-
tarik: «Teledonostin aitzineko 
egunean prestatzen genituen 
saioak; ETBn, ordea, gaurko-
tasunak du garrantzia». Gai-
nera, «Teledonostin ez bezala, 
ETBk aitzineko eguneko saioa-
ren audientziaren berri bidaltzen 
digu. Zenbaki horrekin ez itsu-
tzen saiatzen gara baina beti 
ez da erraza». 

 
Ikasteko eta aitzinera egiteko 
gogotsu 
Ikusiz ikastea du momentuz 
lehentasun. Horregatik, gra-
baketen ondotik, bere burua 
telebistan ikusten du kazetari 
gazteak: «behin eta berriz adi-
tu eta ikusiz aunitz ikasten dut. 
Neure akatsetatik ikasi behar 
dut. Horregatik, zuzeneko bat 
egin eta gero, etxera ailegatu 
bezain agudo, berriz ikusten 
dut, ongi eta gaizki egindakoa 
ikusi eta hobetzeko». Lagun 
eta ingurukoen iritziak ere 
lagungarri zaizkio: «ia beti 
zoriondu egiten nauten arren, 
noizbait elkarrizketa bat ez 
bazaie gustatu, egia erran 
didate. Hori aunitz eskertzen 
dut, hobetzeko moduetako bat 
da». Ekarpen guztiak gustura 
hartzen ditu «gure lana polita 
bezain ardura handikoa» dela-
ko eta ikusleek informazioa 
ahalik eta zuzenen jasotzea 
merezi dutelako. 

Harro dago hartutako bideaz, 
baita horrek eman dionaz ere: 
«lagun aunitz egin ditut kaze-
tari naizenetik eta lotsa pixka 
bat galdu dut. Horrez gain, 
sare sozialetatik ailegatzen 
zaigun informazioarekin kriti-
koagoa naiz orain». 

Errandoneak argi ikusi du 
probatu gabe ez dagoeka gus-
tukoa duguna zer den jakiterik. 
Hortaz, «kazetaritza ikasten ari 
den edozeini probatzeko erra-
nen nioke. Hori baita gustukoa 
zer den jakiteko modu bakarra». 

«Kazetarion lana polita 
bezain ardura handikoa 
da»
IRATI ERRANDONEA ZOZAIA BERAKO KAZETARIA

Nire aukera

«SARE SOZIALETAKO 
INFORMAZIOAREKIN 
KRITIKOAGOA NAIZ 
ORAIN»

«ZUZENEKOAK 
BERRIZ IKUSTEN 
DITUT AKATSETATIK 
IKASTEKO»
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ZERBITZUAK
MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
SALGAI
LABAIEN. Zaharberritzeko dagoen 
baserria eta eraiki berria den etxea 
salgai, bizitzeko prest. 19.000 m2ko 
lur eremuarekin. Eguzkitsua eta 
bista ederrekin. ☎630 23 50 64.

LESAKA. 5 logelako etxebizitza sal-
gai. 3 komun, sukalde handia eta 
tximiniarekin. Txoko, garaje eta lo-
rategia handia. Eskaintzak aditzeko 
prest. Argibide gehiagorako eta  
konpromisorik gabe ikusteko deitu.  
☎609 47 72 77.

ERRENTAN EMATEKO
AZKAINE. 85 m2ko etxe bat errentan 
emateko, baratze batekin. 850 euro 
hilabetean. Xehetasunak : azkaine-
lapurdi@gmail.com.
LESAKA.Pertsona batentzako loge-
la bat errentan emateko. Erretzailea 
ez dena. ☎678 85 50 56.

ERRENTAN HARTZEKO
LARRAUNen bikote bat etxe ttiki 
baten bila. Haurrik eta animaliarik 
ez dute. ☎674 87 02 73.

GARAJEAK/LOKALAK
SALGAI
BERA. 150 m2ko pabiloia salgai. 
130.000 eurotan. ☎648 26 56 63.

ZERBITZUAK
ZURGIN-LANAK

LANA
ESKARIAK
Adinekoak zaintzen esperientzia 
duen 37 urteko emakumezkoa lan 
bila, atsegina, erreferentziekin eta 
prestatua. Sortzez nikaraguarra, pa-
perekin. Lau urtez adinekoekin lanean 
aritua. ☎602 33 06 85.
Orduka garbiketa lanak egiteko edo 
adinekoak zaintzeko esperiantzia 
duen neska lan bila. ☎674 87 02 73.

Mutil bat edozein lanetan aritzeko 
prest. Klase guztietako etxetresnak 
konpontzen esperientzia duena. 
☎697 70 48 98 / 674 87 02 73.

ESKAINTZAK
Oninart enpresaren komunikazio 
alorrean lan egiteko lagun bat behar 
dute. Sare sozialak menderatzea eta 
diseinu grafikoaren inguruko ezagu-
tza baloratuko dira. ☎948 63 71 67.

ANIMALIAK
OPARITZEKO
Katakumeak opari. ☎626 33 53 98.

ETXALAR. Hiru hilabeteko zakurku-
mea opari. Pastor alemanen kumea. 
☎686 67 31 05.

MOTORRAK
SALGAI

BMW X5 salgai. Gasolioa. Extrak. 
Egoera onean. Prezio negoziagarria. 
Deitu goizez. ☎679 50 77 81.

Ardatz edo eje bateko atoia edo re-
molkea salgai, 2m+1,30m. Kartolak 
urratzen direnak eta lonarekin.  ☎690 
38 81 34 / 948 59 90 45.

TAILERRAK

DENETARIK
SALEROSKETAK

90 cm-ko bi ohatze eta armairua 
salgai. Guztia 300 eurotan. ☎673 54 
87 67.

Habia zuriko ohea salgai. 2 ohere-
kin. Goiko ohea 90x190 cmkoa eta 
beheko ohea koltxoia barne (80x180). 
202 cm luze eta 100cm zabal. Egoe-
ra onean. 300 euro. ☎666 35 73 97.

Egoera onean dagoen sukaldea 
salgai. Hozkailua, mikroa, labea eta 
bitrozeramikarekin. Dena 1.850 eu-
rotan. Negoziagarria. ☎650730600

GALDU-AURKITUAK
Urroz eta Labaien artean bi ardi 
antxu galdu dira. ☎678 23 82 46.

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
Bizum bidez (744 48 43 61)

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 3,96
• 1.koa 3,84
• 2.koa 3,69

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,07
• 1.koa 3,93
• 2.koa 3,79
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 130,00
• Idixkoak 150,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 120,00
• Idixkoak 140,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 3,23/3,33
• Zaldi-behorrak 1,87/2,04

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 7,00/8,30
• 8-10 kilokoak: 5,60/6,00

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 38 €
Zerri gizena 1,165 €
Zerramak 0,370€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
azaroaren 20tik 27ra bitarteko 
prezioak)

BASERRIA

IRAGARKIAK INTERNETEN
Ikusi sail honetako iragarkiak 

Interneten: https://erran.
eus/sailkatuak
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BERAKO  
UDALA

OIHAN ENKANTEA 

BERAko Udalak gutun-azal itxiko 
prozeduraren bidez enkante pu-
blikoan salgai jarriko du 'Arranoko 
Harria' eta beste paraje batzueta-
ko oihan-aprobetxamenduaren 1. 
lotea –hirugarren enkantea, %20
ko beherapenarekin-.
Proposamenak 2020ko abendua-
ren 14ko 13:30ak arte aurkeztu-
ko dira. 
Baldintza pleguak Udal Idazka-
ritzan, web-orrian (www.bera.
eus) eta Nafarroako Kontratazio 
Atarian ikusgai egongo dira.

Bera, 2020-11-24 
ALKATEA,  

Aitor Elexpuru Egaña

URTEBETETZEAK

Aunitz urtez Totu! 
Gure baztandarrak 
abenduaren 27an 
urteak beteko ditu. 
Ongi ospatu zure 
eguna eta muxu 
haundi bat Lesakatik!

Aunitz urtez Amaia! 
Abenduaren 18an 
urteak beteko ditu 
eta muxu haundi bat 
Koskontako bidetik! 
Ongi-ongi pasa 
eguna!

Manzanoseko Nahia Martin Portuk 10 urte 
bete ditu azaroaren 29an. Aunitz urtez familia 
osoaren eta bereziki Lesaka eta Leitzako 
lehengusu eta lehengusinen partetik.

Donamariako Egoi 
Ariztegik 2 urte 
beteko ditu 
abenduaren 27an.
Aunitz urte Oinatz 
eta familia guztiaren 
partetik. Muxu 
haundi 1 ttikittiko!!

Arraiozko Oinatz Arraztoak abenduaren 
15ean 5 urte beteko ditu. Aunitz urtez familia 
guztiaren partetik eta bereziki Aiora eta Urkoren 
partetik. Bortz muxu potolo!

Igantziko  
Patxi Loiarte  
Petrikorenak 
18 urte bete ditu 
azaroaren 27an.  
Zorionak etxekoen 
partetik!

Gure etxeko printzesa den Irati Perurena 
Bazterrikak abenduaren 22an sei urte 
beteko ditu. Zorionak eta besarkada bat 
etxekoen partetik, bereziki Udane eta Beñaten 
partetik. Ongi pasa!

DONEZTEBEKO  
UDALA

ETXEBIZITZA BATEN 
ENKANTE PUBLIKOA 

 
DONEZTEBEko Udalak Leitza ka-
lea ,1 – 1.Ezker helbidean,  etxe-
bizitza bat enkante publiko bidez 
salduko du. Proposamenak aur-
kezteko epea: 2020ko azaroaren 
17tik 2020ko abenduaren 17ra.
Prezioa: 71.144,79 euro.   

Baldintzak: http://www.donezte-
be.eus/news/enkante-publikoa/. 

Informazio gehiago: 948 45 00 17

Aunitz urtez Nerea! 
Zubietako gure 
neska gazteak 
urteak beteko ditu 
abenduaren 28an. 
Ongi-ongi ospatu 
zure eguna, merezi 
duzu eta! Muxu bat!

Berako Aimar 
Almandoz Tapiak 7 
urte beteko ditu 
abenduaren 11n. 
Zorionak familia 
guztiaren partetik. 
Muxu handi bat.

Zorionak Iratz eta Aratz! Abenduaren 12an 
eta urtarrilaren 16an urteak beteko dituzte.



68 ttipi-ttapa | 772 zk. | 2020-12-10

ZERBITZUAK

URTEURRENA

Paquita
URTIZBEREA ETXABIDE

Batasun honek iraun dezala
gure bizitza guziko

azken orduan sartu artean
zurekin zeruan betiko. 

1944/08/09 - 2018/01/09

III. urteurrena

ZURE FAMILIA

URTEURRENA

Tomas
REKONDO ANDUEZA

Betirako gurekin eta gure artean
milesker emandako guztiarengatik.

Lesakan, 2018ko abenduaren 12an

ZURE FAMILIA

URTEURRENA

Isabel
FERRERO IGOA

Larrosak dira gorriak
edo bertzela xuriak.

Hagitzez ederragoak dira
neskatilaren irriak.

Bera-Lesakan, 2013ko abenduaren 22an

VII. urteurrena

ZURE FAMILIA

II. urteurrena

• Michel Pradere, Sarakoa, urriaren 15ean.
• Jean Iturribehere, Sarakoa, urriaren 29an.
• Bernardo Elizalde Laurnaga, Erratzukoa, azaroaren 18an,  

82 urte zituela.
• Agustin Goizueta Goizueta, Goizuetakoa, azaroaren 19an, 

88 urte zituela.
• Concepcion Etxarte Maiora, Gartzaingoa, azaroaren 19an, 

93 urte zituela.
• Juan Jose Iraizoz Bertiz, Elgorriagakoa, azaroaren 20an, 

81 urte zituela. 
• Fernando Orset Mauleon, Berakoa, azaroaren 21ean, 75 urte 

zituela.
• Ignacio Ziganda Bengoetxea, Urrozkoa, azaroaren 22an, 

75 urte zituela.
• Ramoni Aristieta Rodriguez, Berakoa, azaroaren 22an, 

78 urte zituela.
• Pantaleon Errandonea Unsain, Arantzakoa azaroaren 22an, 

83 urte zituela.
• Mª Ascension Etxeberria Almandoz, Lesakakoa, azaroaren 

23an.
• Maria Sandin Prieto, Berakoa, azaroaren 23an, 97 urte 

zituela.
• Pepita Oiarzabal Lujanbio, Lesakakoa, azaroaren 24an,  

88 urte zituela.
• Juan Fermin Agirre Irazoki, Berakoa, azaroaren 24an, 

89 urte zituela.
• Ana Maria Gartzia Fernandez, Lekarozkoa, azaroaren 25ean.
• Pedro Larralde Gaztelumendi, Lesakakoa, azaroaren 25ean,  

88 urte zituela
• Ricardo Graña Arranz, Lesakakoa, azaroaren 25ean, 92 urte 

zituela. 
• Carmen Martikorena Aramendi, Berakoa, azaroaren 26an, 

74 urte zituela.
• Emilia Urdangarin Gil, Lekarozkoa, azaroaren 27an.
• Mª Dolores Martin Martin, Legasakoa, azaroaren 27an.
• Angeles Moreno Calzada, Berakoa, azaroaren 27an, 88 urte 

zituela.
• Paula Bazterrika Monreal, Sunbillakoa, azaroaren 28an, 

90 urte zituela.
• Mª Jesus Erdocio Zapirain, Aranokoa, azaroaren 30ean, 63 

urte zituela.
• Mª Dolores Organbide Iriberri, Arizkungoa, abenduaren 

1ean, 88 urte zituela. 

HILBERRIAK

• Maitane Fernandez Telletxea, Donamariakoa, azaroaren 
12an.

• Laia Loiarte Banegas, Igantzikoa, azaroaren 13an.
• Izadi Zabala Barberena, Zigakoa, azaroaren 19an. 
• Irati Barandarain Iraola, Aresokoa, azaroaren 29an.

SORTZEAK

• Maxime Hiriart Durruti eta Pamel Errandonea, urriaren 
10ean Saran.

• Christophe Seminario eta Christelle Roquessolane, 
urriaren 10ean Saran.

• Xabier Saint Martin eta Morgane Krill, urriaren 17an Saran.

EZKONTZAK

ESKELAK JARTZEKO edo OROIGARRIAK EGITEKO:
948 63 54 58   edo   info@ttipi.eus 
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URTEURRENA

Perpetua
ARBURUA ITURRIA

Ama, amatxi maitea, 
betiko joan zara

baina bizi garen bitartean
zutaz oroituko gara.

Etxalarren hil zen, 
2019ko abenduaren 11n,

92 urte zituela
I. urteurrena

ZURE FAMILIA

OROIGARRIA

Pantaleon
ERRANDONEA UNSAIN

Sortu ginen enbor beretik
sortuko dira bertzeak.

Arantzan, 2020ko azaroaren 22an

OROIGARRIA

BORTZAK BAT KOOPERATIBA

Hainbertze urtez 
kooperatibaren alde 

egindako lan guztiagatik,
eskerrak aunitz.

Pantaleon
ERRANDONEA UNSAIN

Arantzan, 2020ko azaroaren 22an

OROIGARRIA

ZURE FAMILIA

Pedro
LARRALDE GAZTELUMENDI

Gurea izan zarelako pozik gaude,  
nahiz eta egunero faltan bota.

Zuk erakutsitakoa ez dugu inoiz ahantziko.
Zuk utzitakoa ongi zainduko dugu.
Zauden lekuan zaudela, ongi izan.

Lesakan, 2020ko azaroaren 25ean hil zen,
88 urte zituela

URTEURRENA

Jesus Mª 
ZELAIETA GANBARTE

Betirako gure bihotzean.

Lesakan, 2019ko abenduaren 14an
I. urteurrena

ZURE FAMILIA

OROIGARRIA

ZURE FAMILIA

Cornelio 
UBIRIA LEIZA

Arizpe bizileku
paraje xarmanta,
langile antzosua
artista galanta.

Zaindu duzu guztia
txukuna, polita,
zurekin bizitzea
luxua aparta,

aunitz maite zaitugu
mila esker aita.

Arantzan, 2020ko azaroaren 29an, 97 urte zituela
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