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IRITZIA
NIRE TXANDA

Gaztetasuna ama izateari eskainia

Duela hamar urte ama gazterik izan ziren sei emakumezkoren 
testigantzak bildu zituen TTipi-TTapak. Maialen Irigoien (Lesaka), 
Ainhoa Etxebeste (Sunbilla), Bakene Karrikiri (Elizondo) eta Malen 
Perurena, Arantxa eta Nagore Eskudero amona, alaba eta biloba 
(Goizueta). Malenek «orain ezkondu behar banu beranduago egi- 
nen nintzateke, edo batere ez», aitortu zuen; Nagorek «denborare-
kin pazientzia joan egiten dela eta seme-alabak lehenbailehen iza- 
tea hobe dela» zioen; Maialenen iritziz, «gauza aunitz gerorako utzi 
behar dituzu, baina umeek bertze gauza batzuk ematen dizkizute»; 
Ainhoari ez omen zitzaion gogorra egin «nire adinekoak euren 
martxan eta ni etxean gelditzea»; eta Bakenek «guraso gazteak 
gehiago jolasten gara eta haurrek eskertzen dutela» kontatu zuen.

2011-07-21 · TTIPI-TTAPA · 547 zk.

IXABEL 
DANBORIENA
AKORDEOILARIA

Orain arte Doneztebe Futbol 
Taldeko jokalaria izan da 
Jabier Zabala doneztebarra, 
baina heldu den denboral-
dian Osasunan ariko da. 
Talde gorritxoak infantilen B 
mailan aritzeko fitxatu du. 

JABIER
ZABALA
FUTBOLARIA

NABARMENTZEKOAK

ATZERA BEGIRA

Herria da gorputza, hizkuntza bihotza

MAIALEN IANTZI DANBORIENA

Biderketa betikoa, emaitza ere bai: 15 euskaldun eta espainol 
hiztun bat, denak espainolez. Betiko kantua da baina  ez 
dugu aitzinerat egiten... Duela gutira arte erabat euskaldunak 
ziren eremuetan espainolez solasean entzuten dut azken 
aldian, betiko aitzakiak tarteko; ohitura kontua dela, errespe-
tua…

10 urte gure artean bizi eta «egun on» errateko gai ez den 
horrek ez al digu ba guri errespetua faltatzen? Zuek uste 
duzue Ingalaterrara joaten 
bagara, bertakoek gainera-
koenganako errespetuz ingele-
sa utziko dutela? 

Guk galduko dugu gurea 
dena arrosazko pasilloa 
irekitzen badiegu Euskal 
Herrian euskararik gabe bizi 
nahi dutenei. 

Holako jarrerekin, espainolez solastatzen den herri bihur-
tuko gara, baina hori bai, errespetudun espainol hiztunak! 
Izan diezaiogun errespetua geure buruari!

«ESPAINOLEZ 
SOLASTATZEN DEN 
HERRI BIHURTUKO 
GARA»

«Baztandar aunitzi sartutako 
akordeoiarekiko maitasun 
eta grinagatik eta erakutsita-
ko kantuengatik» Baztanda-
rren Biltzarrak omenaldia 
egin zion uztailaren 18an 
Miguel Iparragirreri. 

Helmuga baino lehen besoak goiti

Aunitzetan ikusi dugu: txirrindularia kontent besoak altxatzen 
helmuga gainditu baino lehen eta bertze batek bazterretik 
aitzineratu eta garaipena lortu. Batzuk hista egiten diote tonto 
aurpegiarekin gelditu den ziklistari, baina irabazleak adinako 
lana egin du. Horrelako zerbait gertatu zaigu: besoak agudoegi 
altxatu ditugu eta helmuga non dagoen ez da ageri oraindik.

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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IRITZIA

KOLABORAZIOAK

Konfinamendua

Artikulu hau idazten ari naizela, konfinamendu bete-betean 
nago (bai: Lesakako sanferminetako boleto zortedun horieta-
ko anitzen erosle sutsua ni ere). Koronabirusa zintzo xamar 
portatzen ari da gurean: sintomak baditugu, baina ez zaka-
rregiak, eta egunetik egunera hobera joaten ari gara. Asper-
dura eta nekea, aldiz, gero eta handiagoak bihurtzen ari 
zaizkigu. Hasiak gara –pribilegiatuak gu- terrazan kirol 
ariketa xelebreak egiten, karta joko berriak deskubritzen, 
gauetan serieak edo filmak irensten; eta, ez dut ukatuko, 
etxetik inork nabaritu gabe atera ahal izateko tranpak 
pentsatzen ere bai. Nik Iñigo Martinezi behin eta hark Henri 
Charierreri noizbait irakurri gisan, preso ororen «betebeha-
rra» baita ihes egitea; eta, beraz, baita ihesaldi hori nola egin 
pentsatzea ere (idazten ari naizen honetan, zehatz dezadan, 
ez naiz oraindik eskapatu).

Ez da ideia berria, baina preso ditugun lagunengana 
eraman dit gogoa berriz ere egunotako itxialdiak. Burura 
ekarri dizkit, erraterako, duela ez hainbertze horietako batek 
idatzitako gutunean zehazturiko hobekuntzak, kartzelaz 
aldatzeagatik lorturikoak. Kontatzen zidan, adibidez, aldatu 
zaizkiola bistak: orain arte kartzelako pareta baino ez zuela 
ikusten ziegako leihoaren bertze aldean; eta, orain, aldiz, 

zelaiak, traktoreak, zuhaitzak, 
muinoak, eta eoliko batzuk; 
nik Lesakako karrikak, Frain 
mendia, hainbat baserri, eta 
bizilagunak ikusten ditudan 
bitartean –batzuekin leihotik 
leihora solastatzeko aukera 
eta guzi-; eta orain arte 

honetaz ohartu ez! Kontatzen zidan, halaber, preso sartu 
zutenetik lehenbiziko aldiz ikusi ahal izan zuela ilunabarrean 
eguzkia sartzen -urte mordoxka bat pasatu ondotik-; ederra 
izan zela. Eta hunkitua ni, ez irri ez negar, zer egin ezin 
jakinik. Eta kexaka gu, hamar egunez etxeko leihotik ikusi 
behar izan dugulako ilunabarra, eta ez, adibidez, Agiñako 
kaskotik. 

Artikulu hau irakurtzen ari zarela, dena den, karrikan 
egonen naiz seguru aski; eta ez tranpa egin dudalako: 
lehendabiziko PCRa egin nuenetik jada hamar egun pasatu 
direlako baizik. Hamar egunean askatasun egun bat, ez dago 
hain gaizki. Gogorarazi dit joan den astean Etxerat euskal 
presoen senideen elkarteak agerraldia egin zuela Bilbon, 
salatzeko Espainiako Auzitegi Nazionala legez dagozkien 
baimenak ukatzen ari zaizkiela euskal presoei. Egun batez 
edo batzuez kartzelatik ateratzeko baimenak dira, urtean 
kopuru mugatukoak, eta gero berriz kartzelara buelta egin 
behar dute presoek –preso arruntek izaten dituzte maiz-. 
Honela azaldu zuen Nekane Basaurik, Joseba Arregi Erostar-
be presoaren bikotekideak, prentsaurrekoan: «Josebak ia 30 
urte daramatza espetxean, eta ez du izan baimen bakar bat 
ere. 30 urtetan ez da egon segundo bakar batean ere kalean». 
Ihes egiteko betebeharra, baina ez aukera... Hori bai konfina-
mendua, eta ez gurea!

MADDI ANE TXOPERENA IRIBARREN

«30 URTETAN EZ DA 
EGON KALEAN. HORI 
BAI KONFINAMEN-
DUA, ETA EZ GUREA»

Basa, Laba, HIGA...

Joan den hilabetean ospatu zen HIGA edo hizkuntza gutxi-
tuetako hiztun gazteen topaketa eta elkartze fisikorik egin 
ezin zenez antolatzaileek proiektu lehiaketa paratu zuten 
martxan. Sari banaketa ekitaldia mundiala bezain berezia 
izan zen eta txapeldunen hitzartzeetatik aipu batzuk ekarri 
ditut honat.

Lehendabizi, irabazleak, Miren Uriarte euskalduna eta 
Arawi Ruiz kichwa, hasi ziren erraten beraien arteko elkarriz-
keta luze eta mamitsuetatik sortu zela proiektua eta, ondotik, 
azken aldian ugaltzen ari zaigun uztarketa ekarri zuten 
oholtzara: klima aldaketa eta hizkuntza gutxituak gurutza-
tzen dituena, hain zuzen ere. Hitzez hitz, erran zuten: «gure 
hizkuntzek naturarekin erlazionatzeko duten moduari balioa 
eman nahi izan diogu» eta proiektuaren bidez «basatzera ani-
matu» gintuzten. Izan ere, kitxuaz eta euskaraz basa hitzari 
lotutako erranahi eta konnotazioak bildu zituzten eta 
gehienak negatiboak direnez basa hitzaz birjabetzera bultza-
tu nahi gaituzte. Finean, hizkuntza basatien basoa zaintzera.

Bertzalde, bigarren saria irabazi zuten Amaia Orbe euskal-
duna eta Morgane Lincy bretoia hasi ziren erranez: «normal-
ki uste dugu mapetan ageri diren hizkuntzak, mugak marraz-
ten dituzten horiek direla egiazki inporta dutenak, komuni-

katzeko balio dutenak, 
badirela hizkuntza uniber-
tsalak eta erregionalak eta 
gureak, bretoiera eta euska-
ra, bigarren taldekoak direla» 
eta ideia horrekin abiatu 
ziren webdokumentalean 
jaso duten bidaian Kurdistan 

aldera. Dena den, joan-etorrian ikuspuntua aldatu zuten: 
«bueltatu ginelarik bagenekien ez zela hala, hizkuntza txikirik 
existitzen bada, gureak bederen ez direla horietakoak. Ohartu 
ginen mapetan ageri ez diren hizkuntzak, mugak errespeta-
tzen ez dituztenak direla pertsonak gehien mugitzen dituzte-
nak, aukera eman zigutenak hainbertze istorio aditzeko, 
hainbertze partekatzeko eta ikasteko, funtsean geure burua 
ezagutzeko».

Pandemia garaiko bigarren udarako oharrak baino gehiago 
notak dira aipuok eta azken bat ere botako dut, Mexikoko 
nawat hizkuntzatik indigenen lurren aldeko borrokalari 
nekaezina den Bonifacio Iturbideri aditutakoa: «finean, 
kontua ez da nolako lurra uzten diegun gure seme-alabei, 
baizik eta nolako seme-alabak uzten dizkiogun gure lurrari». 
Doinua badugu, lotu nahi duzun neurrian.

MAIALEN SOBRINO LOPEZ

«PANDEMIA  
GARAIKO BIGARREN 
UDARAKO NOTAK 
DIRA AIPUOK»
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IRITZIA

   

Nola aurkeztuko zenuke zeure 
burua? 
Trikitixa jotzen duen 20 urte-
ko elizondoarra.
Zein dira zure zaletasunak?
Naturarekin zerikusia duten 
ekintzak egitea eta musika dira 
nire zaletasun handienak.
Noiz hasi zinen trikitixa jotzen?
12 urte nituelarik erabaki nuen 
trikitixa ikasi nahi nuela.
Zergatik?
Ttiki-ttikitatik gustuko izan 
ditut Alaitz eta Maider, Epel-
de eta Larrañaga, Maixa eta 
Ixiar, Tapia eta Leturia… be-
zalako taldeak eta akordeoia 
eta trikitixa.
Non ikasi zenuen?
Oronozen, Mendaur Trikitixa 
Eskolan, Arkaitz izan zen nire 
irakaslea. Bortz urtez egon 
nitzen hor eta aunitz ikasi nuen.

Eta gaur egun non segitzen duzu 
klaseak ematen?
Orain Lasartera joaten naiz 
klaseak hartzera, Joseba Ta-
piarekin, nahiz eta klaseak 
ikasketekin uztartzea gero eta 
zailagoa den.
Nolako esperientzia izaten ari 
da? 
Tapiarekin klaseak emanen 
nituela erran zidatenean si-
nestea kostatu zitzaidan.Urte 
hauetan aunitz ikasi dut, be-
larria garatzen lagundu dit, 
kantak jotzerako orduan pa-
perarekiko dependentzia ez 
izaten, behatzen teknika ho-
betzen… Horrez gain, kanta 
bat mila modutara jotzen ahal 
dela erakutsi dit, originalaren 
esentzia galdu gabe baina 
norberak bere ukitu pertso-
nala emanez.

Kantu propiorik konposatu duzu? 
Nolakoa da prozesua?
Bueno, zirriborro moduko 
batzuk eginak ditut; fandango, 
arin-arin, kantaren bat… Egia 
erran, ez dakit nola egin ditu-
dan, inspirazio momentutxoak 
etortzen zaizkit eta horiek  
aprobetxatuz kanta zatiak 
mantso-mantso asmatzen 
ditut. 
Zeintzuk dira zure erreferenteak?
Aunitz ditut: Korrontzi, Kepa 
Junkera, Itsaso eta Irune, Ta-
pia eta Leturia, Alaitz eta Mai-

der… miresten ditut ttikitatik 
aditu edo txapelketetan ikusi 
izan ditudalako, baina norbait 
nabarmentzekotan Xabi So-
lano izanen litzateke. Esne 
Beltzarekin eta bere kabuz 
egindako kantei esker eraba-
ki nuen trikitixa ikastea. 
Zure asmoak epe motzera? 
Trikitixarekin segitzea, kantak 
sortzen eta hobetzen.
Eta epe luzera?
Talderen batean sartzea edo 
bat sortzea gustatuko litzai-
dake, trikitixa presente egonik.

ANDREA GOÑI MENDIBERRI ELIZONDOKO TRIKITILARIA

«Kanta bat mila 
modutara jotzen ahal 
dela ikasi dut»

11 GALDERA LABUR
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IRITZIA

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

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58

Etxe Xuriko Isabeli Doneztebe-
ko liburutegitik

MARGA ERDOZAIN I DONEZTEBE

Isabel, gaur liburutegiko argiak itzali 
ditudanean magia gertatu da, dena ilun-
petan zegoen, baina bat-batean hamaika 
argitxo piztu dira, keinuka ziren, izarak 
balira bezala. Harriturik, hurbildu naiz 
eta konturatu naiz zuk irakurritako libu-
ruak zirela: argi distiratsu, keinuka, zure 
epitafio poetiko eta magikoa xuxurlatuz.  
Etxeratu naiz eta gauean zurekin amets 
egin dut. 

Isabel, 88 urteko emakume berezi 
bezain interesgarri zinen. Garai zail 
batean sortua, baina bizitza interesgarri 
harilkatuz bidaiatu duena, beti liburuen 
magiaren babespean biziz. Azken hilabe-
tetan arnasteko laguntza behar zenuen, 
baina emozionatzen naiz jakitean azken 
uneraino liburuak ere bizitzeko behar 
zenituela. La rueda de la vida, Pequeñas 
mujeres rojas, Un amor eta La sombra 
que habita en tus ojos izan dira zuk iraku-
rritako azken liburuak. 

Ia 90 urteko emakume moderno, kriti-
ko eta ulerkor bikaintzat zaitut, niretzat 
eredugarri. Zurekin egindako solasaldiak 
liburutegiko paretetan ere grabaturik 
gelditu dira (baita nire bihotzean ere). 
Irakurtzea gustuko zenuen eta horre-
gatik bizitza era berezi batez begiratzen 
zenuen, espiritu aske, ireki eta bitalista 
zinen. Zenbat ikasi dudan zurekin. 

Hiltzen garenean era aunitzetako on-
darea uzten omen dugu, ba ni konben-
tzituta nago gure epitafioetan eta gure 
ondaretan irakurritako liburuak, jasotako 
ikasgaiak, jabetutako pentsamolde, ideia, 
hausnarketa, gozatutako uneak, bizitako 
abenturak… horiek guztiak  grabaturik 
gelditzen direla. Eta ondasun hori hemen 

gelditzen da, mila esker Isabel! Jarraituko 
dut liburutegiko argiak itzaltzen eta zuk 
piztutako argitxoekin amesten. Iruditzen 
zait argitxo hauek zerura ere bidaiatu-
ko dutela eta gure itsasargi bilakatuko 
direla, zu bezalako pertsonek mundu eta 
gizarte hobea eraikitzen baituzue. Etxe 
Xuriko Isabel, segi  liburuen berotasun-
pean kulunkatzen. 

Egun magikoa

IXABEL DANBORIENA I ARANTZA

Egun magikoa bai , horixe izan zen 
ekainaren 26koa. Ezustekoz eta emozioz 
betetakoa. Alaitasunetik eta esker onetik 
ederki antolatua, bai horixe!!!

Hamaika eta erdiak aldera hara, txistu 
soinua Larretako bidean. TXISTUA!!! Ai 
ama! Hantxe hasi zen nire bihotza salto-
ka. Gero haurrak, gurasoak, dantzariak, 
etxekoak, herritarrak. Akabo! Prestatuta 
genituen pastak, gerezi eta pastela ez 
ziren nahikoak....

Kanpora atera eta zapi eder bat jarri 
zidaten bizkarrean eskerrak emanez, 
txaloak, irribarreak. Gero, eskolarantz 
guztion babesean, laguntasunean eta 
eguraldia ere gure alde genuelarik. Polita 
benetan, hunkigarria...

Eskolan, berriz, dena antolatuta eta 
nola gainera!!! Hemen berriz ere, txaloak 
eta jendearen esker ona.

Oholtza gainean, hantxe hasi ziren Api, 
Juanita, Maite, Mirari eta Ander biho-
tzetik ateratako hitz goxoak helarazten 
Jaioneren gitarraren soinuez lagundu-
rik. Beñatek, berriz, bere kantua akor-
deoia lagun zuela: lehengo eta oraingo 
kontuak, pasadizoak, laudorioak, esker 
oneko hitzak. Hunkigarria!! Eta nik, bu-
rua motel, bihotza alai, malkoak begietan 
eta mingaina katranbilatua. Sentitzen 

nuena ezin adierazi, horratx!!! Eta pastak 
eta pastela etxeko mahaiaren gainean...

Baina jakin ezazue, antolatzen eta 
parte hartu duzuen guztiak, nire ba-
rrenean, beti nirekin eramanen duten 
eguzki bero, indartsu eta argitsu bat 
piztu duzuela. Horregatik, larunbatekoa 
egun magikoa izan zen. Enzerronak esker 
ona zekarren eta hori bihotz-bihotzetik 
eskertzen dizuet. Apaltasunez...

IRAKURLEAK MINTZO

ANE
ELIZAINCIN LARRE
IRURITAKO 
BERTSOLARIA
BAZTAN-BIDASOKO 
BERTSOPAPER 
LEHIAKETAN A MAILAN 
AIPAMEN BEREZIA

Go!azen 
Doinua: ETAren su etenetik 
 
Basakabin bildu dira 
Goazeneko lagunak 
udan pasatzen baitire 
egunak eta egunak 
Basakabiko aktore 
politak eta kuttunak 
kapitulu guztietan 
zarete arras hiztunak 
ostiraletan beti ere 
ikusi nahi ditugunak 
bero hori aguantatzen 
zuek zate txapeldunak 
Zuriñek eta Enarak 
maite dituzte komunak.  

BOTA BERTSOA
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‘Ni futbolean 
entrenatzen naiz’ 
ala ‘Nik futbolean 
entrenatzen dut’? 
Euskaltzaindiaren arabera, 
egitura zuzena ‘Ni 
futbolean entrenatzen 
naiz’ da. Erabilera biak 
ditu entrenatu aditzak. 
Baina esanahiak bereizi 
behar dira:

- Ni futbolean entrena-
tzen naiz 

- Nik futbol-taldea entre-
natzen dut.

Zaindu maite duzun hori…
EUSKARAREN TXOKOA

info@ttipi.eus

744 48 43 61 

Bidali zure zalantzak, proposamenak, 
azalpenak… 
Animatu eta parte hartu!

Eta zuk zer diozu?
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Hieroglifikoa

Bitxikeriak
* Izartxoa dutenak eta arrosez   

daudenak gaizki daude.  

Berriki hiztegia sarean eguneratu du Euskaltzaindiak eta 592 forma berri bildu 
ditu. Sarrera berrien artean daude:

Hitz berriez gain, Euskaltzaindiak garai batean baztertu zituen hitz batzuk ere 
bildu ditu, «ez erabiltzeko gomendioa zuten arren, jendeak erabili dituelako». 
Horien artean daude hauek:

• dedio 
• nezeser
• zaurgarritasun
• jubilatu
• telelaguntza
• heteropatriarkal
• serbitu
• koronabirus
• asintomatiko

• portzierto
• poney
• lasagna 
• aerobik
• router
• putakeria 
• izanki (izaki)
• tirantedun
• naziogintza

• aber
• abonu
• asanblada
• asanblea
• batzarre
• binario
• deskubritu

• despentsa
• edukatu
• emozionatu
• enteratu
• jubilazio
• taxista
• exijitu

-M

Hi haiz hi ganoragabea!



ELKARRIZKETA

N. BAZTERRIKA 
«Pantailaren atzean zegoena 
zer zen ikusteko eta esperien-
tzia  barrutik bizitzeko» jo zuen 
El Conquistador del Caribe 
saiora Jon Zabaleta Perurenak 
(Goizueta, 1990). Hasierako 
helburua bete eta gaindituta 
egin du herrira buelta. «Izuga-
rria» eta «gogorra» hitzak da-
tozkio burura bizipenak oroi-
tzean. Argitu duenez, «etxetik 
ikusten duguna programaren 
alde politena» da eta fisikoki 
ongi prestatuta joatea ez da 
aski: «esperientzia ederra da, 
baina gauzak argi izan behar 
dira, ehuneko handi bat psi-
kologikoa delako».
Nola animatu zinen El Conquis-
tadorren izena ematera?
Txikitatik ikusi izan dut eta beti 
izan dut gogoa. Kirolarekin 
zerikusia duen dueluak ikara-
garri gustatzen zaizkit eta ur-
teren batean parte hartzea 
gustatuko litzaidakeela esaten 
nuen beti, gose, biziraupen, 
talde harreman eta indar al-
detik jasan nezakeena ikuste-
ko. Neska-lagunak animatu 
ninduen, eta gehienbat bera-
regatik egin nuen castinga. Beti 
esaten nuen baina utzi eta utzi… 
Biek egin genuen castinga eta 
hartu egin ninduten. Berari 
esker izan zen.  
Nolako esperientzia izan da han 
bizitakoa? 
Bi hitzetan laburbiltzeko izu-
garria eta gogorra. Momentu 
txarrak gehiago izan dira baina 
bizitako momentu onek txarrak 

gainditzen dituzte. Hitzekin 
deskribatu ezin dena da. Azal 
dezaket, baina bizi gabe oso 
zaila da deskribatzea. 
Zer izan da politena? 
Jendearekin izan dudan harre-
mana, elkar laguntza, ezagutu 
dudan jendea… Hasieratik 
esperientzia gogorra izan zen 
gurea, oso gaizki hasi ginen. 
Alde horretatik taldeari eskerrak 
eman nahi dizkiot. Errusiar 
mendia bezala izan da, batzue-
tan goian eta besteetan lur 

azpian egon gara. Etxekoak 
beti buruan izan ditut, eurek 
esandako gauzak… Badakizu 
zurekin daudela baina ez dau-
de hor eta momentu horretan 
zure taldearekin zaude. 
Eta gogorrena? 
Asko jaten dut eta gogorrena 
gosea izanen zela uste nuen, 
baina ez da hala izan. Hutsar-
te luzeak genituen eta hori 
kudeatzea ez da erraza. Burua-
ri buelta asko ematen dizkiozu. 
Alde horretatik sorpresa hartu 

dut. Saio horretan % 80 psiko-
logikoa eta % 20a fisikoa dela 
ikusi dut. Etxetik, familian, 
lanean… arazoekin joanez 
gero… Ni alde horretatik in-
dartsu joan naiz. Momentu 
horietan joan aurretik esan 
zizkidaten hitz guztiez oroitu 
naiz. Joan aurretik esandako 
‘animo’ bakoitzak indar haun-
dia eman dit. Izatez hilabete 
da baina urte eta gehiago etxe-
tik kanpo egon zarelako sen-
tsazioarekin bueltatu nintzen. 
Lagunen, familiaren… falta 
handia izan dut. Ni nahiko 
hotza naiz baina hor sentimen-
duak mugitu zaizkit… Balora-
tzeko eta duguna estimatzeko 
ere balio izan dit. Etxean dena 
eduki eta ezerengatik kexatzen 
garela ikusi dut. Gainera, ten-
peratura aldaketa handiak 
izaten dira han. Euri asko egin 
digunez ondoeza, moskitoen 
nekea…
Momenturen batean amore eman 
eta etxera bueltatzeko gogoa izan 
duzu?    
Ez, ez dut dena utzi eta etxera 
joatea pentsatu. Alde horreta-
tik ez nuen beldurrik, banekien 
neure burura hori ailegatzen 
bazen ezertarako on ez nin-
tzelako izanen zela, zainbihur-
turen bat izan nuelako edo. 
Kaskagogorra naiz eta…  
Pantailan ikusi denaz harago, 
beste hamaika momentu bizi di-
tuzue. Zer dago atzetik?
Pantailan ikusten dena han 
dagoen gauzarik politena da. 
Toki batean sartzen zaituzte, 
handik ezin zara mugitu eta 
gogorra da. Aberatsen kanpa-
mentuan zure koltxoia hor duzu 
deskantsatzeko baina beste bi 
kanpamentuetan… ezin mu-
gituz egon gara, lohia gerrirai-
no sartzen ahal zitzaigulako… 
10 litroko bidoi bat ur paratzen 
ziguten eta momentu batzue-
tan ez genuen ura edatera al-
txatzeko gogorik ere, indarra 
alferrik galtzea dela iruditzen 
zaizulako. Pixa egitera altxatzen 
ginenean aprobetxatzen genuen 
horretarako.
Kamera aurrean ibili zaren lehen-
dabiziko aldia izan da? Nola 
ikusi duzu zeure burua?    

«Esperientziak dudana 
gehiago estimatzeko 
balio izan dit»
JON ZABALETA PERURENA GOIZUETAKO GAZTEA

«Momentu txarrak onak baino gehiago» izan arren, El Conquistador saioko esperientzia 
«izugarria» iruditu zaio Jon Zabaleta Perurenari. Besteak beste, inguruan duen guztia 
«gehiago baloratzeko» aukera eman dio 

Finaleraino ailegatzea lortu zuen Jon Zabaletak.  
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Lehenbiziko aldia izan da bai 
eta nabaritu dela uste dut. 
Kamera aurrean lotsatuta iku-
si dut neure burua, ez naizela 
ni izan sentitu dut. Ezagutzen 
nautenek ere isilik egon nai-
zela eta gutxi ikusi nautela 
esan didate. Erdaraz aritzea 
bera kosta egiten zait eta ez 
da ez dakidalako baina… ka-
meren aurrean jartzen nin-
tzenean shock egoeran geldi-
tzen nintzen, saihestu egiten 
nituen. Esperientzia bizitzera 
joan naiz eta lehenbiziko hel-
burua horixe zen, Conquis zer 
zen ikustea.  Finalean sartzea 
izugarria izan da. 
Beko fans taldea eta guzti egin 
dute Facebooken… Zer sentitzen 
da zurekiko horrelako konfiantza 
dutela ikustean?    
Oso eskertua nago. Programa 
bizi ondotik hor bukatzen dela 
pentsatzen duzu baina gero 
jendearen animoak aditzen 
dituzu, zu babesteko talde bat 
sortu dutela jakiten duzu, jen-
de askok idazten dizu… alde 
horretatik izugarria da. Ez nuen 
horrelako erantzunik espero. 
Herrian ere asko babestu nau-
te, Goizuetan jende askok 
ikusi du programa eta telebis-
tan ikusi ez diren gauzez gal-
detu didate, esaten diren gau-
zak egia diren…  
Zer galdetzen dizute?    
Janari kontua adibidez. Ea 
hasieran lau egun eta erdi egon 
ginen jan gabe… Hasiera oso- 
oso gogorra izan zen. Han 
irabazten ez baduzu ez dute 
ura besterik ematen eta hori 
ere neurtua, 10 bat litro talde 
osoarentzat. Lehenbiziko hiru 
jokoak galdu genituen. Iraba-
zi eta latak eskuan hartu ge-
nituen arteko denbora luzea 
izan zen. Azken batean, par-
taide guztiek programa bera 
baina bakoitzak berea bizi 
du… Zenbat eta gehiago ira-
bazi gehiago jaten duzu, lau 
egunez lau kilo erraz galdu 
nituen. Hirugarren egunetik 
indarrik gabe negoen, gorpu-
tzak ez zidan segitzen, lo ere 
ez nuen ongi egiten… Alde 
horretatik ere oso gaizki pa-
satu dut. 

Lau egunen ondotik proba ira-
baztea ederra izanen zen...    
Bai, irabazita 14 lata eman 
zizkiguten. Bakoitzak bere 
modura kudeatzen du hori. 
Aurrera egin ahala antolatzen 
hasi ginen. Gehienez hilabete 
dela pentsatuta... Hasieran 
egunean lata bat jaten hasi 
ginen eta gero bi egunez deus 
jan gabe egoten ginen. Gero 
erdibana jaten hasi ginen. 
Horrela egunero sartzen genion 
zerbait gorputzari. Berez ez 
da deus baina… mingainari 
gustua aldatzeko… Gauza 
gutxirekin bizi gaitezkeela 
ikusi dugu, eta asko psikolo-
gikoa dela… 
Duelurik egin ez izana kritikatu 
dizute...    
Bai. Nik beti dueluren bat egi-
nen nuela esaten nuen. Hala 
ere, ez dut inguruan El Con-
quistadorren izan den inor 
izan eta ez nuen horri buruz 
hitz egina. Sofatik telebistara 
bizi nuen. Arandak iaz egon 
zen batekin hitz egina zuela 
eta dueluetara boluntario ez 
joateko esana ziotela aipatu 
zidan. Gero kontrakoa egin 
genuen, bera joan zen eta ni 
ez. Boluntario joan eta etxera 
joan zela ikusi nuen, dueluak 
ikusten nituenean edozein 
etxera joan zitekeela ikusten 

nuen. Orduan zergatik hartu 
behar nuen arrisku hori pen-
tsatzen hasi nintzen. Zerbait 
gaizki eginez gero neure burua 
arriskuan paratuko nuen bai-
na… lagunek eta kapitainak 
ez ninduten izendatzen eta, 
hori ikusita, zerbait ongi egiten 
ariko nintzela pentsatzen nuen. 
Bizpahiru joan ziren bolunta-
rio, gainerakoak izendatuta. 
Nik uste bigarren fasean de-
zente erakutsi dudala… Lau 
joko izan ditugu banaka era-
kusteko eta azkena etxera 
joaten zen. Niretzat hori ere 
duelua zen eta hor ere eraku-
tsi nuen.  Ikurrina eskuetan 
ez hartu izanaren pena dut, 
baita duelurik egin ez izanaren 
arantza ere, baina momentu 
horretan motiborik gabe arris-
kurik hartzea zela ikusten nuen 
eta bi lagunek ere ez zutela 
nire aurka egin nahi esan zi-
daten… Pozik nago taldekide 
eta lehiakide bezala programa 
txukuna egin dudala uste du-
dalako. 
Familiako eta lagunen bideoak 
hunkitu egin zintuen...     
Programan esan bezala, arre-
bak eta koinatuak momentu 
txarrak pasatu dituzte eta ez 
nuen hor ikustea espero. De-
nak hunkitu ninduen baina 
horrekin gainezka egin nuen. 

Finala nola bizi izan zenuen?    
Aurten arraro samarra izan da. 
Finala aurrerago egin da. Nik 
nahiago nuen momentuan 
bizi, hasi eta bukatu. Asko en-
trenatu dut, ilusioz joan nintzen 
baina meritu handiagoa du 
dena sufrituta egiteak. Aurten 
egoera horrela izan da koro-
nabirusarengatik… 
Iparrorratza galdu zenuen...    
Hasieratik gaizki hasi nuen. 
Marea bizi ikusi nuen eta txa-
lekoarekin igeri egitea asko 
kostatzen zitzaidala eta kendu 
egin nuen. Gaizki hasi nuen, 
txalekoak kontrako efektua egi-
ten zidan, atzera tiratzen nin-
duen eta leher egin nuen. Ipa-
rrorratza galdu nuen baina hor 
izanda ere, itsasoa zegoen be-
zala egonik, ez nuen egiteko 
aukera gehiegirik izanen. Irlari 
buelta osoa eman eta mendiz 
igo behar izan genuen beste 
aldera pasatzeko. Itsasoa gogor 
zegoen eta ezinezkoa zen… 
Nafar batek irabazteko garaia zela 
esan zenuen castingean. Eta hala 
izan da baina ez da goizuetarra 
izan…     
Bai, nik niregan pentsatuz esan 
nuen hori (irri artean). Azken 
urteetan bizkaitarrak, gipuz-
koarrak… ziren irabazle. Aur-
ten ikurrina Nafarrora etorri 
da, baina ez nire eskuetara. 

Momentu gogorrak bizi izan ditu goizuetarrak El Conquistador saioan.  
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N. BAZTERRIKA 
Berdintasunaren aldeko pilo-
takadak gero eta indar han-
diagoa hartzen ari dira. Azken 
urteetan, emakumezko pilo-
tariek plazetan egindako ibil-
bideak ikusgarritasuna lortu 
du eta, Master Cup txapelke-
tari eta Plazandreak saioari 
esker, etxe askotan pantaila 
bidez segitu ahal izan dira. 
Ikusgarritasun hori, ordea, 
«txapelketa jakin batzuetara 
mugatzen» zenez, harago jo-
tzea erabaki zuten Maite Ruiz 
de Larramendik eta Iera Agi-
rre Iturriagak (Leitza, 1987). 
Hala, maiatzean Ados ema-
kumezko esku pilotarien lehen-
biziko klub profesionala aur-
keztu zuten. Ekainaren 4an 
abiatu zuten lehenbiziko 
txapelketa eta, ordutik, klu-
beko kide diren hamahiru 
pilotariak plazaz plaza dabil-

tza. Abuztuaren 14an Leitzan 
jokatuko den final handian 
banatuko dute lehenbiziko 
txapela. Hala ere, Agirrek azal-
du duenez, irailetik aurrera 
emakumezkoen pilotak ez du 
etenik izanen, urte osoko egu-
tegia antolatu eta «urtero-ur-
tero» horri eustea baita euren 
asmoa. 

Klubaren sorrera
Emakumezko pilotarien «egi-
turan ikusitako hutsuneak» 
betetzeko beharrari tiraka 
eman zituzten lehenbiziko 
pausoak. Ordura arte eginda-

ko bidean aurrera egin nahi 
izan zuten Ruiz de Larramen-
dik eta Agirrek. Master Cup 
bezalako txapelketak «motzak» 
zirela iritzita, «jarraipena» 
emateko beharra ikusi zuten 
eta «pare bat urtez» aritu dira 
«egituratzeko eta buelta ema-
teko» lanean: «azken urtean 
koronabirusa tarteko zailagoa 
izan da baina pilotalekuan 
ezin genuenez aritu kantxatik 
kanpo lan egiteko aukera izan 
dugu eta horretan aritu gara. 
Luze samar joan da...».

Bidea ez da erraza izan, ez 
dute nolanahi egin eta «zer 

eta nola egin» erabakitzeko 
«buelta asko» eman behar izan 
dituzte: «hasieran profesio-
nalizatu nahi bagenuen gizo-
nezkoen pilota bideratzen 
duten enpresak etortzen zi-
tzaizkigun burura eta guk ez 
genuen hori nahi, helburua 
ez zelako etekin ekonomikoa 
ateratzea, den-dena pilotarien 
baldintzak hobetzeko izatea 
nahi genuen». 

Laguntza eta babesa
Aholkuak jaso eta norabidea 
finkatzeko «pilotariekin bile-
rak egin» dituzte eta «haiek 
esandakoa kontuan hartu» 
dute. Horrez gain, Nafarroako 
eta Euskadiko Federazioekin 
harremanetan jarri ziren: «Na-
farroako Federazioa lagun-
tzeko eta elkar hartuta lan 
egiteko prest agertu zen ha-
sieratik, presidentea bera 
aurkezpenean izan zen... Hasi 
ginenean Euskadiko Federa-
zioak hauteskudeak zituenez 
beranduago bildu ginen». 

Jakin badakite emakumez-
koen pilotari zabaltzeko eta 
merezi duen tokia emateko 
indarra elkarrekin eta nora-
bide berean egin beharko 
dutela: «federazioen lana ezin-
bestekoa da, neskak zaindu 
eta babestu behar dituzte». 
Zentzu horretan, klub txikien 

Plazak denonak 
direlako
Abuztuaren 14an Leitzan borobilduko da Ados klubeko emakumezko pilotari profesionalek jokatu 
duten lehenbiziko txapelketa. Irailetik aurrera gogor entrenatzea eta «urte osoko egutegi bat» 
antolatzea da asmoa

Maiatzaren 24an Leitzan aurkeztu zuten Ados kluba, emakumezko esku pilotarien lehenbiziko klub profesionala.

«KLUBARI ESKER 
PILOTARION 
BALDINTZAK ASKO 
HOBETU DIRA»

«IKUSGARRITASUNA 
EZ ZEN NAHIKOA, 
EGITURA ALDATU 
BEHAR ZEN»

10 ttipi-ttapa | 787 zk. | 2021-07-29



ERREPORTAJEA

osagarri da maiatzean aurkez-
tu zuten Ados kluba, neskei 
«eurek nahi duten arte pilotan 
segitzeko» aukera eman nahi 
diena: «klub txikiek eman di-
guten eta ematen diguten 
laguntza eskertzen dugu. Hala 
ere, segida izateko neskak 
biltzeak eta elkarrekin entre-
natzeak aukera gehiago ema-
nen dizkigula uste dugu». 

Plazaz plaza,  
Leitzan hasi eta bukatu
Aurkezpen egunean bertan 
Plazaz plaza txapelketa ere 
ageriko egin zuten: «argi ge-
nuen klubarekin batera lehen-
biziko txapelketa ere atera 
behar genuela». Bide horretan, 
«plaza, herriaren erdigunea» 
hartu nahi izan zuten, «txa-
pelketara etortzen direnez 
gain, plazak bertatik pasatzen 
den herritarrei gelditzeko au-
kera ematen dielako». 

Hasiera hartatik, partidak 
Nafarroako hainbat txokotan, 
Araban, Bizkaian, Gipuzkoan 
baita Bartzelonan ere jokatu 
dituzte. Euskal Herritik kanpo 
jotzea ez da kasualitatea izan. 
Izan ere, «2006an Bartzelonan 
neska pilotarien hitzordu bat 
antolatu zuten eta 54 pilotari 
elkartu ginen. Hitzordu hartan 
Euskal Herrian zenbat ema-
kumezko pilotari geunden 
ikusi ahal izan genuen, ordu-
ra arte elkarren berririk ez 
genuen...». 

Ekainaren 4an «ilusio haun-
diz» ekin zuten bidea eta ha-
laxe borobilduko dute lehen-
biziko txapelketa, Leitzan 
abuztuaren 14an jokatuko 
duten finalarekin: «aurretik 
finalaurrekoak Donamarian 
izanen dira, uztailaren 31n, 
16:00etatik aurrera». Ibilbide 
horretan laguntzaile izan di-
renak oroitu ditu Agirrek: 
«jende askok animatu gaitu 
eta oso pozik gaude herrian 
eta inguru guztian izaten ari 
garen harrerarekin».

Baldintzak
Klubaren sorreraz geroztik, 
emakumezko pilotarien «bal-
dintzak asko hobetu» dira. 

Pilotari guztiek orain «lan 
kontratua» dute eta «jokatzen 
duten partida bakoitzean egin-
dako lanagatik kobratzen 
dute». Horrez gain, partidaren 
egunean «Gizarte Segurantzan 
alta ematen zaie eta aseguru 
bat dute». Orain artean ez be-
zala, «aseguru hori urte oso-
rako da» eta horrek nolabai-
teko lasaitasuna ematen die: 
«federazioak antolatutako 
txapelketetan asegurua bage-
nuen baina murritza izateaz 
gain, gure txapelketak anto-
latzeko aukerarik ez genuen. 
Gure txapelketak antolatzeko 
aukera emanen zigun eta gau-
den tokian gaudela babestuko 
gintuen asegurua behar ge-
nuen».

Formakuntza
Profesional izatekotan, for-
makuntzan ere aldaketak 
beharko zituztela argi zuten: 
«bi adar horiek uztartu nahi 
izan ditugu». Hala, «entrena-
menduei ere garrantzia» eman 
diote: «badakigu baldintzak 

hobetu nahi baditugu alde 
horretatik ere lan gehiago egi-
teko prest egon behar dugula». 
Horretan «Elkar pilotako la-
gunak hasieratik ondoan» izan 
dituzte. Juan Martinez de 
Irujo, Patxi Eugi, Fernando 
Goñi eta Unai Arrizabalaga 
pilotari ohiak dituzte entena-
tzaile eta Aritz Altadill presta-
tzaile fisikoa laguntzaile. Sus-
tatzaileen ustez, «baliabide 
horiek izatea aurrerapauso 
handia da». 

Elkartu eta elkar zaindu 
Entrenatzaile jakinak izateak, 
gainera, biltzeko aitzakia eman 
die; orain artean «bakoitza 
bere aldetik» aritu izan delako 
eta «nahiko bakarrik sentitzen 
ginelako». 

Lehendik ere ohartuak ziren 
biltzearen garrantziaz: «due-
la urte pare bat Latasan gel-
ditzen hasi ginen eta bidea 
hori zela ikusi genuen». Imoz-
ko Udalak emandako erraz-
tasunari esker, nafarrek eta 
gipuzkoarrek bertan jarraitu 

dute eta «bizkaitarrak euren 
taldetxoa osatu  eta Unai Arri-
zabalagarekin biltzen ari dira». 

Uda «mugitua eta betea» 
izaten ari da klubeko pilota-
rientzat, «txapelketako parti-
dez gain herrietako ez beste-
tan ere» ibili direlako eta ba-
dabiltzalako: «irailera bitarte 
agenda nahiko betea dugu». 

Horrez gain, entrenamen-
duak ere izan dituzten arren, 
orain «trantsizio fasean» dau-
de eta «irailetik aurrera zehaz-
tu eta egituratzeko» asmotan 
dira: «frontoiko lana egiteko 
astean bitan bilduko gara eta 
fisikoa bakoitzak bere aldetik 
landuko dugu. Gure asmoa 
geldialdirik gabe, urte osoko 
egutegia osatzea da». Dena, 
ordea, bere neurrian eginen 
dute: «zoritxarrez ezin gara 
horretaz bizi eta hori kontuan 
hartu behar dugu».

Lortutakoari eutsi eta  
aurrera egin 
Lana eta «ordu dezente» behar 
izan dituzte emakume pilo-
tariek aurrera egiteko eta bidea 
ez da erraza izan, baina «ema-
kumezko pilotariek merezi 
dute». Orain, atzetik datozen 
neska pilotariak «zaintzea» da 
gakoa Agirreren ustez, «bes-
tela honek ez duelako etorki-
zunik izanen». 

«ATZETIK DATOZEN 
PILOTARIAK 
ZAINDU BEHAR 
DITUGU»

«URTE OSOKO 
EGUTEGI BAT EGIN 
NAHI DUGU ETENIK 
IZAN EZ DEZAGUN»

Iera Agirre leitzarra izan da klubaren sustatzaileetako bat eta pozik dago jendartean izan duten harrerarekin.
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ERREPORTAJEA

Orain arteko emakumezko 
pilotariek bizi izan duten 
nahiak bete ezinak eraman 
ditu horretara: «guk esku pi-
lota utzi behar izan genuen 
eta palan hasi ginen. Inork ez 

zuen pauso bat eman gure-
gatik eta 12-13 urtez aritu gabe 
egon ondoren hau lortu dugu». 

Pozik daude lortutakoarekin, 
pozik bidearekin eta horri 
eutsi nahi diote. Eutsi eta, 

ahal bada, aurrera egin: «orain-
dik emakumezko eta gizonez-
koen arteko arrakala ikaraga-
rria da eta». 

Itxaropentsu da Agirre. Pix-
kanaka «buelta ematen hasia» 

dela ikusten duelako: «bide 
horretan segitzen bada, po-
liki-poliki, emakumezkoak 
ere pilotatik bizitzea lortuko 
dela uste dut, hala nahiko 
nuke behintzat». 

Ados pilota klubaren sorreraren berria «ilusioz» hartu 
zuen Naroa Elizalde Etxekoloneak (Zubieta, 1997) eta, 
horren berri izan bezain agudo, «dudarik egin gabe» 
bertan parte hartzea erabaki zuen: «pilotan murgilduta 
segitzeko aukera hori zela ikusten nuen...». 

Klubari esker, «entrenamenduak, asegurua, 
kontratua...» izanen dituzte pilotariek: «orain arte izan ez 
ditugun aukerak emanen dizkigute». Elizalderen ustez, 
«maila hobetzeko baliabide horiek beharrezkoak dira». 
Eta, klubaren sorrerarekin, kirolariek aldaketak egin 
beharko dituztela uste du: «orain artean partidaren bat 
genuenean norberak erabakitzen zuen zenbat eta noiz 
ari». Orain, berriz, «talde bat» izanik, «konpromisoa» 
hartzeko beharra ikusten du: «denbora gehiago eskaini, 
entrenamenduak egin, zaindu...». 

«Hobekuntza handiak»
Emakumezkoen pilotari «ikusgarritasun handiagoa» 
emateaz gain, kluba «gazteen etorkizuna bermatzeko» 
giltza izanen dela iruditzen zaio: «egun klubean 
gaudenok ttikitan utzi behar izan genuen eta ondokoek 
aukera izatea garrantzitsua da». 

Gehiago ere bada: «atzetik heldu direnak gogor heldu 
dira, maila ona dute eta horrek ikusgarritasunean ere 
eragina izanen duela uste dut». Modu berean, gainera, 
«aurrera egiten» ere lagunduko duela iruditzen zaio. Argi 
du «denbora» behar izanen dela, baina «baldintzak 
hobetuz, baliabideak jarriz, laguntzak emanez...» 
berdintasunerantz pausoak eman daitezke: «fisiologikoki 
emakumezko eta gizonen aldea kontuan hartuz, indar 
aldetik zailagoa izanen da baina baldintza aldetik, epe 
luzera begira, ez dut ezinezkotzat jotzen baldintzak 
berdintze hori». 

Gaztetan pilota utzi behar izan zuen Elizaldek, neskarik ez zegoelako. 

«Klubak orain artean izan ez 
ditugun aukerak emanen dizkigu»

«Helburu amankomun bat elkartzeko etxea sortzea». 
Horixe da Irantzu Etxebeste Iantziren (Bera, 1987) ustez 
Ados pilota klubak egiten duen ekarpen handiena. Euren 
baldintzak hobetzen ez ezik, «ondotik datozen 
pilotarienak» garatzera bidean, «mugarri» izan dela uste 
du eta «etorkizuna eraikitzeko beharrezko bidean» sartu 
direlakoan dago. 

Lehenbiziko txapelketan plazaz plaza ibili dira, 
«pilotaleku irekietan jokatuz ikusleengandik hurbil egon 
nahi dugulako eta gure jokoa ikusarazi nahi dugulako». 
Horretarako, partida gehiago, kontratupean eta «aseguru 
eta soldata batekin» jokatzen dituzte. Etxebesteren 
ustez, baldintzak «nabarmen» hobetu dira eta «gehiago» 
hobetuko direlakoan dago: «pilotariok gure maila eman 
nahi dugu pilotalekuan, eta baldintza horiek lagungarri 
dira». Baldintzak, ordea, ez dira aski, «konpromisoa» ere 
behar da. Hortaz, «gehiago entrenatu, forma fisikoa 
zaindu eta pilotalekuan orduak» pasatzen ditu beratarrak 
«ahalik eta maila onena emateko asmoz». 

Egindako bideari hurrengoek segida
Urte guttitan «aurrerapauso handiak» eman diren arren, 
Etxebesteren arabera, «egiteko aunitz» dago eta bide 
horren parte-hartzaile sentitzea «pozgarria» da: 
«ezinezkoa zirudiena bizitzen ari gara, guk ez genuen 
erreferenterik eta bat-batean mugimendu honekin 
aurkitzeak ilusio handia eragin digu, indar haundia eman 
digu». Eurek egin dutenari ondokoek segida emanen 
dietela ikustea ere aberatsa da berarentzat: «gaztetxoek 
Plazaz plaza txapelketan gure aitzinetik partida jokatzeko 
aukera dute, esperientzia hartzen ari dira... Hagitz maila 
ona dute eta aitzinerago maila oneko pilotariak ikusiko 
ditugu». 

Etxebestek «ahalik eta maila onena» eman nahi du pilotalekuan. 

«Pilotarioi gure maila ematen 
lagunduko digute baldintzek»
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ELKARRIZKETA

R. OSKARIZ 
Euskal Herri osoko 26 artista 
parte hartzen ari dira Geure-
tik Sortuak programan. Haien 
bizilekua utzita, zinegile, idaz-
le eta antzerkigileek 16 ipuin, 
bortz film labur eta bortz an-
tzerki sortuko dituzte, eslei-
tutako herriak oinarritzat 
hartuz.
Zergatik erabaki zenuen progra-
man parte hartzea? 
Lehen aldia da  horrelako eki-
men bat egiten dela, eta onu-
ragarria eta beharrezkoa iru-
ditzen zait Euskal Herrian 
zubiak eraikitzeko, ipar-hego 
eta eki-mendebalde. Jendea 
eta lekuak ezagutzeko ere ba-
liagarria izanen dela uste dut. 
Zinez ekarpen handiak egiten 

dituzte proiektu hauek, bai 
profesionalki baita pertsonal-
ki ere.
Zein fasetan dago proiektua? 
Film laburraren gidoia idazten 
ari naiz orain. Lesakan eta 
Beran inspiratzeko, hainbat 
joan- etorri eginen ditut udan 
zenbait etapatan: gidoia idaz-
teko, lokalizazioak ezagutze-
ko... Argazki eta arte-zuzen-
dariekin ere bilduko naiz lo-
kalizazioak begiratu eta zehaz-
teko. Udalekin elkartzen hasi 
gara dagoeneko egutegia 
zehazteko.
Nolako eragina izan dute Berak 
eta Lesakak film laburrean?
Bi herri hauek ez nituen ia 
ezagutzen, eta kontent nago 
helburua justuki leku eta jen-

de ezezagunak ezagutzea de-
lako. Jadanik banuen gidoia-
ren ideia deialdira aurkeztean, 
eta orain istorio eta lokaliza-
zioak egokitu beharko ditut. 
Hala ere, fikzioa gustatzen zait 
eta ez da Lesakan edo Beran 
gertatuko, herri fiktizio batean 
baizik, pertsonaia eta istorio 
fiktizioarekin. Dena den, errea-
litatetik abiatuta, lokalizaio 
eta dekoratuak egiazkoak iza-
nen dira.

Bertako aktore eta ekipo tekni-
koaren bila ari zara…
Bai, nahasketa egin nahiko 
nuke; bertakoak eta kanpokoak, 
profesionalak eta ez profesio-
nalak... Hainbat zuzendarik 
egin ohi dute hori. Adibidez, 
Lesakako ostatu batean esze-
naren bat grabatzen badugu, 
ez dugu zerbitzari bat kontra-
tatuko bertakoa filmean par-
te hartzeko prest baldin ba-
dago. Paperak eta lokalizazioak 
zehaztean deialdi irekia eginen 
dugu gogoa duen jendeak 
parte har dezan.
Zer kontatzen ahal diguzu filma-
ri buruz?
Izenburua behin-behinekoa 
da, baina oraingoz Muga du 
izena. Mugez eta hauek zehar-
katzen dituzten pertsonei 
buruz izanen da, zehazki mu-
gak zeharkatzen dituzten etor-
kinei buruz. Haien bidaia 
segitzea izanen da istorio na-
gusia. Film iluna izanen da, 
baina umore pixka batekin, 
ez dut izugarrizko drama iza-
tea nahi. Gaia aski dramatikoa 
da, baina bizitza aldrebesa da 
eta absurdo hori komedia gisa 
sartzea gustatzen zait. Malkoak 
eta irriak nahastu nahi ditut. 
Estetika eta erritmo aldetik, 
western estiloa gustatzen zait 
eta horren kutsu bat ere gehi-
tu nahiko nioke.
Noizko aurreikusi duzu filma 
bukatzea? 
Uda ez da garai aproposena 
proiektuak lantzeko, gehienak 
oporretan daude eta zaila da 
jendea mobilizatzea. Asmoa 
aktoreak, lokalizazioak eta 
atrezzoa udan zehaztea da eta 
irailean bilkura publikoak egi-
nen ditugu Beran eta Lesakan 
proiektua aurkezteko eta jen-
dea etorrarazteko. Filmaketa 
azaroan eginen dugu, datak 
zehazteke daude oraindik, 
baina erdialdera izanen da. 
Grabaketa bukatzean, film 
laburra film orokor baten par-
te izanen da, Geuretik Sortuak 
programako bertze lau zine-
magileen lanekin batera. Urte 
bukaerarako prest egon behar-
ko du gero Udalbiltzak zabal 
dezan.

«Bertako jendeak ere 
filmean parte hartzea 
nahiko nuke»
EÑAUT CASTAGNET BIDARTEKO ZINEMAGILEA

Udalbiltzaren Geuretik Sortuak programaren parte-hartzaileetako bat da Eñaut Castagnet, 
34 urteko zinemagile lapurtarra. Bera eta Lesaka herriak egokitu zaizkio eta bertan film 
labur bat grabatuko du hurrengo hilabeteetan Gastibeltza Filmak ekoiztetxearekin

Lesakan eta Beran izanen da udan Eñaut Castagnet (erdian) film laburrerako prestaketak egiten.

«MALKOAK ETA 
IRRIAK NAHASTU 
NAHI DITUT FILM 
LABURREAN»
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BERA

TTIPI-TTAPA
Herrian gertatzen ari diren 
«txikizioak» ikusita, konpon-
bidea emateko udalak deitu-
tako bileran 33 lagun bildu 
ziren uztailaren 13an. Alkateak 
arazoa ageriko egin zuen eta 
bi bideak bereizi zituen: bate-
tik, gaueko gehiegikerien era-
gina (materiala haustea, edu-
kiontziak errekan...) eta, ber-
tzetik, egunez egiten diren 
kalteak  (frontoiaren erabilera 
desegokia, parkeetako zikin-
keria, materiala haustea...). 

Bortzirietako alkateak gaia 
lantzen ari direla nabarmen-

du zuten, «erantzun komuna 
emateko» eta proposamenen 
artean «salaketa egiteko age-
rraldiren bat egitea» dute bu-
ruan. Horrez gain, bileran 
hainbat proposamen bildu 
zituzten:
 •   Txikizioak egiten dituztenak 
zein diren ezagutu eta nola 
eragin ikustea.
  •  Isunen ordez gizarte lanak 
egitea.
• Kontratatutako pertsonekin 
gaueko zaintza egitea.
 • Adingabekoen kalteei dago-
kionez gurasoen zer errana 
eta heziketa arazoa agertzea.

Bide batez, elkarte guztien 
artean sentsibilizazio-kanpai-
na egitea egokia izanen litza-
tekeela adierazi zuten eta 
«kalte horiek eragiten duten 
kostua zabaltzea egokia» dela 
iritzi zuten. Lan horretan, gai-
nera, «gazte taldeak eta nera-
been familiak» sartu beharraz 
ere aritu ziren:

Egitekoak
Epe laburrean, kuadrilletako 
kideekin prebentzio plan bat 

egitea eta gurasoei, ardurak 
azpimarratuz, Gizarte Zerbi-
tzuetatik idazki bat bidaltzea 
aipatu zuten, baita Agoitzen 
egin den moduko bideo bat 
argitaratzea ere.

Epe ertainean «hausnarketa 
lantzeko arazo horiez galde-
tegiak lan daitezkeen» azter-
tuko dute eta, gerora begira, 
«egiten dena baloratu eta de-
fendatzeko gazteen arteko 
auzolanak ere» egiteko auke-
ra aztertuko dute.

Prebentzio lanaren beharra azpimarratu zuten eta salaketa 
egiteko agerraldia ere ez dute baztertu Bortzirietako udalek

Bandalismoari 
konponbidea eman 
nahian bilduak

33 herritar bildu ziren arazoaz solastatzeko uztailaren 13an. UTZITAKOA
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TTIPI-TTAPA
Nafarroako 154 udalerrik Kli-
ma eta Energiaren aldeko 
Alkateen Ituna sinatu dute. 18 
plan paratuko dituzte martxan 
Nafarroako eskualdeetan, 
haien artean Bidasoan.

Europar Batasunak 2030era-
ko ezarritako helburuak bete-
tzen laguntzeko, neurriak 
prestatzen eta aztertzen hasi 
dira. Nafarroako Lurraldearen 
eta Jasangarritasunaren Agen-
tziak abiatu du plana. 

Udalen eraikin eta instala-
zioetan, bizitegietan, etxeko 
hondakinetan eta garraioan 

(Iruñerrian) CO2aren isurtzea 
%40 murriztea du helburu 
planak, 2005eko datuak oina-
rritzat hartuta. Honez gain, 
klima-aldaketak udalerrietan 
eragin ditzakeen arrisku eta 
ahultasunen azterlana ere 
eginen dute, eta erantzunekin 
egokitzapen-estrategia bat 
prestatu neurriak ezartzeko.

Herritarren parte-hartzea 
garrantzitsua izanen da pro-
zesu honetan, itunaren era-
baki eta konpromisoek uda-
letako teknikarien, politikarien 
eta herritarren ekarpenak jaso 
beharko dituztelako. 

Klima eta Energia 
Jasangarrirako 
Ekintza Plana abian
Udal eraikin eta instalazioetan, bizitegietan eta etxeko 
hondakinetan % 40 murriztu nahi da CO2aren isurtzea

BERA

2021-07-29 | 787 zk. | ttipi-ttapa 15



BERA

TTIPI-TTAPA
Lesakan lehendik ezarrita ze-
goen materia organikoa bir-
ziklatzeko bosgarren edukion-
tzia eta aste honetatik aitzi-
nera Bortzirietako gainontze-
ko lau herrietan paratuko dute. 
Bortzirietako 8.500 biztanleri 
emanen die zerbitzua eta 
etxean sortzen diren honda-
kinen % 45 biltzea ekarriko 
du.

Aurkezpenean Bera, Arantza, 
Etxalar eta Igantziko udal or-
dezkariek eta Bernardo Ziriza 
Nafarroako Gobernuko Lu-

rralde Kohesiorako Kontsei-
lariak hartu dute parte. Zirizak 
zerbitzu honen garrantzia 
nabarmendu zuen eta heldu 
den asteetan materia organi-
koa banatzeko sentsibilizazio 
kanpainak eginen dituzte.

120 edukiontzi
Guztira 120 edukiontzi marroi 
jarriko dituzte materia orga-
nikoarentzat, herriguneetan 
dauden edukiontzien alboan 
jarriko dira. Sistema orain arte 
martxan zeuden konpostaje 
komunitarioko guneekin, etxe-

ko konpostajearekin eta hon-
dakinak sortzen zituzten zen-
tro handietako bilketekin lo-
tzen da. Horrela, materia or-
ganikoaren bereizketa biztan-
leria osora zabalduko da. Gaur 
egun, Bortzirietako Manko-
munitatean sortzen diren 
bio-hondakin guztien % 53 
berreskuratzen da. Nafarroa 
osoko bigarren mankomuni-
tatea da, Sakanakoaren ondo-
tik. Bosgarren edukiontzia 
zabaltzeko, herritarrak sen-

tsibilizatzeko kanpaina bat 
eginen da aste honetan. Etxe-
tara bidali diren eskutitz eta 
triptikoekin batera, herritarrak 
atez ate bisitatuko dituzte, 
materia organikoa jatorrian 
ongi bereizteak duen garran-
tzia banan-banan azaltzeko, 
eta 10 litroko ontzi marroia 
emanen zaie hondakinak uz-
teko. 92.000 euroko inbertsioa 
eginen dute materiala eroste-
ko eta kontzientziazio kanpai-
narako.

Arantza, Bera, Etxalar eta Igantzik materia organikoa 
birziklatzeko bosgarren edukiontziak dituzte joan den astetik

Materia organikoa 
birziklatzeko martxan 
bosgarren edukiontzia

Etxalarren egin zuten bosgarren edukiontziaren aurkezpena. UTZITAKOA
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LESAKA

AITOR AROTZENA
Andra Mari helduen egoitzako 
langileek akordio berria sina-
tu zuten uztailaren 16an, «ho-
bekuntza handiak ekarriko 
dituena». 

LAB sindikatuak adierazi 
duenez, «negoziazio luze eta 
zail baten ondoren, akordio 
bikain bat lortu dugu». Akor-
dioak «hobekuntza ekonomi-
koak zein eskubide sozialak 
dakartza». Hauexek dira lor-
tutako baldintza berriak:
• Indarraldiko urte bakoitzeko 
soldata igoera (%1 gutxienez 
urte honetarako, %1,5 2022an 
eta %2 2023an).
• Baja profesional eta arrun-
tetan %100 kobratzea.
• Antzinatasuna hobetzea.
• Kontratazio berrietarako 
zegoen soldata-maila bikoitza 
kentzea.

• Errelebo kontratuak eta or-
dezkatzeko lanaldi osorako 
kontratatzeen betebeharra.
• Gaueko lanaren plusa hobe-
tzea.
• Norberaren aukerako egun 
ordainduak.
• Medikuarengana joateko eta 
ahaideak zaintzeko ordaindu-
tako lizentziak hobetzea.
• Adinekoak zaintzeko esze-
dentzia 2 urtetik 3ra luzatzea
• Kontratazio berrietarako 
probaldia murriztea.
• Nafarroako zahar egoitzen 
hitzarmenean adostu daitez-
keen hobekuntzak zuzenean 
aplikatzea.

LAB sindikatuaren ustez, 
«akordioak «hobekuntzak bai-
no ez ditu jasotzen, atzera-
pausorik ez. Beste urrats bat 
da zaintza sektoreko langileak 
duintzeko».

Alkatea eta LABeko Begoña Arakues, hitzarmena sinatzen. UTZITAKOA

Hitzarmen kolektibo 
berria lortu dute 
zahar etxean
LAB sindikatuak adierazi duenez, «negoziazio luze eta zail 
baten ondotik, akordio bikain bat lortu dugu»

Futbol campusa hankamotz
Erriberako Futbol Eskolak futbol campusa antolatua zuen 
aurten ere. Uztailaren 11tik 17ra 11-12 urtekoak aritu ziren  
futbolean trebatzen eta bertze zenbait ariketa egiten. Uztaila-
ren 19tik 25era 9-10 urtekoen txanda  zuten, baina osasun 
egoera kontuan hartuta, bertan behera utzi zuten.

UTZITAKOA

A. AROTZENA
Gogor astindu du herria ko-
ronabirusaren olatuak eta 
uztaileko bigarren hamabos-
taldirako iragarriak zeuden 
kultur ekitaldiak eta udalekuak 
bertan behera utzi behar izan 
dituzte. Igerilekuak eta libu-
rutegia ere itxita egon dira. 

«Momentu gogorrak bizitzen 
ari gara, azken egunotan Le-
sakan Covid-19aren kutsatuak 
egunetik egunera gehiago dira, 
Herriko ia etxe guztietara ai-
legatu da bere eragina». Ha-
laxe zioen Udalak argitaratu 
zuen prentsa oharrak.

Egoerak eragindako «haus-
narketak egin eta ondorioak 
baloratzeko» momentuak 
etorriko direla argitzearekin 
batera, «egoerari aurre egin 
behar zaiola eta inoiz baino 
ardura handiagoz jokatu behar 
dela» nabarmendu zuen uda-

lak. Horretarako, osasun alo-
rreko adituek emandako ja-
rraibideak betetzeko eskatu 
dute: «pertsona ahulekin 
kontaktua saihestu, gizarte 
elkarrekintzetan maskara era-
bili, sintomarik izanez gero 
bakartu eta osasun-zerbitzue-
kin harremanetan jarri».

Osasun etxean «froga eska-
ri guztiei erantzuteko gogor» 
ari direla ere azaldu dute eta, 
hortaz, «eskerrak» ere eman 
nahi izan dizkiete «euren ja-
rrera eta inplikazioagatik».

Nafarroako Osasun Publi-
koaren Institutuaren gomen-
dioari jarraiki bi asteotako 
ekitaldi guztiak bertan behe-
ra utzi ditu udalak eta, orain-
dik goiz bada ere, ««data berriak 
zehazten» saiatuko direla na-
barmendu du, kutsatuei eta 
konfinatuei animoak bidali 
bidenabar.

«Inoiz baino ardura handiagoz» 
jokatzeko deia egin du udalak
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BERA / LESAKA

Led Silhouetterekin dantza entsegu irekia eginen dute larunbatean Lesakan.

TTIPI-TTAPA
Osasun egoera tarteko, hainbat 
ekitaldi alde batera gelditu 
badira ere, ortzegun honetatik 
aurrera ere izanen da non go-
zatu Beran eta Lesakan.

Lesakan musika, dantza eta 
gehiago
Lesakan, ortzegunean, hilaren 
29an, Xabi Solano eta Zigor 
DZren kontzertua izanen da 
Irubideko atarian, 19:30ean. 
Ortziralean, berriz, sormen 
ginkana eginen dute, 18:00etan 
Biurranan. 

Larunbatean hitzordu bikoi-
tza antolatu dute: goizean, 
10:00etatik 14:30era merkatu 
ttikia eginen dute Beheko Pla-
zan eta arratsaldean, 19:30ean, 
Led Sihouette konpainiarekin 
dantza entsegu irekia eginen 
dute 19:30ean Harriondoko 
atarian. Asteburua borobiltze-
ko, igandean, Txamukos ma-
riatxi taldearen emanaldia 
izanen da Onin errekaren gai-
nean, 12:30ean.

Abuztuaren 6an, ortziralean, 
Tenpora musika izanen da 
20:00etan Plaza Zaharrean, eta 
abuztuaren 8an, igandean, 
Yijaa antzerki familiarra ikus-

teko aukera izanen da  19:00etan 
Iturbenako plazan. 

Beran musika, kirola, antzerkia...
Beran ere ez da ekitaldirik fal-
tako. Igande honetan, abuz-
tuaren 1ean, batetik, Caraband 
jazz taldearen A dream of jazz 
kontzertua izanen da, 19:00etan 
Altzateko plazan, eta bertzetik, 
gau lasterketa. Manttale Men-
di Lasterketa Taldeak antola-
tutako 7,3 kilometro eta 300 
metroko desnibel positiboa 
duen VII.  gau lasterketa 
22:00etan hasiko da Merkatu 
Plazan. 

Abuztuaren 7an, 11:00etatik 
14:00etara, Jokairekin, egurrez 
egindako eta euskal mitologian 
inspiratutako jolasetan aritze-
ko aukera izanen da Merkatu 
Plazan. Ez da eguneko hitzor-
du bakarra izanen. Arratsal-
dean, Joseba Tapiaren kon-
tzertua antolatu dute, 19:00etan, 
Altzateko Plazan.

 Horrez gain, larunbatean, 
uztailaren 31n, inauguratuko 
dute Ignacio Larraren Nire 
gurasoei omenaldia erakuske- 
ta, 19:00etan. Abuztuaren 29ra 
arte ikusgai izanen da kultur 
etxeko erakusgelan.

Kultur eta kirol 
eskaintza zabala 
ondoko egunetan
Ortziralean Lesakan Xabi Solano eta Zigor DZa ariko dira eta 
igandean Berako Gau Lasterketa eginen dute

Igandean Beran gauez lasterketa eginen dute Manttalek antolatuta.
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ETXALAR

IRUNE ELIZAGOIEN
Malerreka MotorSport eta 
Etxalarko gazteek elkarlanean 
XI. Etxalarko Usategietako 
igoera berreskuratu dute uz-
tailaren azken egunerako. 
Hamalau urte joanak ziren 
antolatu gabe. 

Egun honetan, uztailaren 
31n, 13:30etik 19:00etara erre-
pidea moztuta egonen da 
lasterketa burutu ahal izateko. 
Dena den, antolatzaileek pase 
bereziak emanen dizkiete ber-
tako bizilagunei, beharrezkoak 
dituzten joan-etorriak egiteko. 
15:00etan hasiko da lehenen-

go entrenamendu manga eta 
guztira bi entrenamendu eta 
bi txanda ofizial izanen dira. 
Arratsaldeko 20:00etan izanen 
da sari banaketa Etxalarko 
plazan. Eskerrak eman nahi 
dizkiete hau aitzinera ateratzen 
lagundu duten babesle guztiei 
eta, bide batez, motor hotsa 
gustuko duten guztiak gonbi-
datuak gelditzen dira, Etxala-
rren egun eder bat pasatzeko. 
Eguna hurbiltzen denean 
dagoen egoera ikusita, balite-
ke antolatzaileek ekitaldia 
bertan behera uzteko erabakia 
hartu behar izatea.

14 urte eta gero 
Usategietako Igoera 
berreskuratu dute
Uztailaren 31n antolatu dute motor proba herriko gazteek eta 
Malerreka MotorSportek, larunbatean 15:00etan hasita

Covid-19ak zonaldean eman 
duen astinaldia dela eta, uztai-
laren 18an jokatzekoak ziren 
Nafarroako hirugarren mailako 
aizkora txapelketako kanpora-
keta eta Nafarroako txinga-era-
mate txapelketa bertan behera 
geratu ziren. Aitzinerago jaki-
naraziko dute data berria. 

Herri kirol 
txapelketak bertan 
behera

Herriko bestetan haurraren 
egunik izanez ez denez, abuz-
tuaren 1ean ospatuko dute 
herriko ttikienek beraien egu-
na. Navar produciones enpre-
saren eskutik, haurrentzako 
jokoak antolatu ditu udalak. 
Honez gain, tren txutxua ere 
ibiliko da goiz-arratsaldez.

Haurraren Eguna 
abuztuaren 1ean 
ospatuko dute

Udalekuak nahi baino lehen bukatuak
Uztailaren 5etik 15era, Joana Bengoetxea, Aimar Iparragirre eta 
Martxel Larraza dinamizatzaileekin, 30 haurrek udalekuez go-
zatu dute. Nahi baino lehen etorri zaie ezusteko albistea, zonal-
deko egoerak baldintzatuta, udalekuak bertan behera geratu 
baitziren. Aspertzeko astirik ez zuten izan lehen egunetan.

MARTXEL LARRAZA
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BORTZIRIAK

TTIPI-TTAPA
2020ko urtarriletik negoziazioe-
kin bueltaka ibili ondotik, au-
rreakordioa adostu dute Con-
desa taldeko Zalain lantegian. 
Bidea, ordea, ez da laburra izan. 
Hasteko, pandemia dela eta, 
alde batera utzi behar izan zi-
tuztelako negoziazioak, eta 
bertzetik, tartean greba egin 
zutelako. Hainbat bilera egin 
ondotik akordiorik lortzen ez 
zutela ikusita, uztailaren 15ean 
hasi zuten lanuztea, langile 
batzordea osatzen duten sin-
dikatu guztien adostasunarekin 
(ELAk 5, UGTk 3, CCOOk 3 eta 
LABek 2) eta langileen asanbla-
dan % 96ko babesa lortuta. 

Helburua argia zuten, 2017tik 
2019rako hitzarmena agortua 
zegoenez, berria sinatzea, eta 
«lan hitzarmen duina» izatea. 
Hori izan zuten uztailaren 15ean 
hasi eta sei egunez greba egi-
teko arrazoia. Sindikatuen hi-
tzetan, gainera, grebak «babes 
zabala» izan zuen. 22ra arte 
iragarria zuten greba, eta tarte 
horretan hainbat bilera egin 
zituzten enpresak deituta. Ho-
rren harira, «mobilizazioak 
planteatu arte zuzendaritza 
serioski negoziatzen hasi ez 

izana» gaitzetsi zuen Juan Ma-
nuel Altzuarte UGTko ordez-
kariak eta Mikel Agirre LABeko 
ordezkariak «pandemiaren 
aitzakiarekin gauzak estutu eta 
aldatu nahi izatea» leporatu 
zion enpresari. 

Azkenean uztailaren 20ko 
bileran lortu zuten lan hitzar-
mena sinatzeko aurreakordioa: 
LAB, UGT eta CCOOk alde boz-
katuta. ELAk, ordea, kontra egin 
zuen, Karmelo Conde ordez-
kariaren eta langile batzordeko 
presidentearen arabera, «ez 
dituelako langileen arteko baz-
terketak alde batera uzten». 

Aurreakordio hori biharamu-
nean, uztailaren 21ean, aurkez-
tu zuten langileen aitzinean, 
eta asanbladak berretsi egin 
zuen. 96 langilek baiezko botoa 
eman zuten, 66k ezetz eta zaz-
pi boto zuri izan ziren. Aldi 
berean greba bertan behera 
uztea erabaki zuten eta egun 
horretan bertan hasi ziren lanean 
langileak, arratsaldeko txandan. 

Orain, adostutakoa paperean 
idaztea gelditzen da, eta hori 
enpresak eta langile batzordeak 
eginen dute. Hori eginda, lan 
hitzarmena 2023ra arte inda-
rrean izanen litzateke. 

Sindikatuen balorazioak
Lan hitzarmena sinatu izana, 
«arras positibotzat» jo du UGT-
ko ordezkariak. Bere irudiko, 
«langile guztiek hobekuntzak» 
izanen dituztelako, nahiz eta 
«langile batzuek bertzeek baino 
hobekuntza gehiago» izanen 
dituztela aitortu duen. «Hitzar-
mena aitzinera atera izana» 
nabarmendu du Altzuartek eta 
azpimarratu duenez, «plantillak 
erabaki du zer nahi duen. Emai-
tzak dira horren erakusle». 

LABentzat ere «hagitz positi-
boa» da aurreakordioa lortu 
izana eta «asanbladan parte 
hartu zutenen kopuru handia» 
nabarmendu du, «denen artean 
erabaki dugu». Agirreren irudi-
ko, «aitzineko hitzarmenetan 
baino puskaz haratago joatea 
lortu» da eta «zenbakietan lor-
tutakoa kasik bikoitza» da. Bai-
na onartu du «zenbait kontu 
zintzilik» gelditu direla, «bertzeak 
bertze, bulegokoen pizgarria 
bertzeekin berdindu gabe gel-
ditu delako». Azaldu duenez, 
«kolpe bakarrean ezin dira hel-
buru guztiak lortu».

ELAk, berriz, ez du bat egin 
aurreakordioarekin eta argi utzi 
du: «ez dugu sinatuko mobili-
zazio hauek sortu zituzten dis-
kriminazioak mantentzen dituen 
hitzarmen bat». Horrekin ba-
tera, «gaurtik aitzinera, borrokan 
segituko» dutela gaineratu du, 
«hain injustua den diskrimina-
zio hau ezabatzeko asmoarekin, 
guregana hurbiltzen diren lan-
gile guztiekin batera». 

Aurreakordioa 
adostu dute Zalaingo 
lantegian
Enpresako zuzendaritzak eta CCOO, UGT eta LAB sindikatuak 
alde agertu dira; ELA, ordea, kontra

Joan den uztailaren 19ko goizean Zalaingo langileek egindako kontzentrazioa. ELA SINDIKATUA

Soldata eguneratzea

Pizgarria

Lan txanden arabera pizgarria adostu dute. Horren arabera, 
lau txandakoei 2021eko urtarrilaren 1ean aplikatuko liekete 
igoera eta bortz txandakoei 2022ko uztailaren 1ean.

Bulegoko ordutegia

Uztailaren 1etik abuztuaren 31ra ordutegian malgutasuna,  
sartzeko (07:00-09:00) eta ateratzeko (15:05-17:05).

Gaueko plusa

Maila guztietan hiru euroko gaueko plusa izanen dute, lan 
egindako egunengatik, oporrengatik edo enpresak hala 
behar duenean txandak aldatzean.

Kategoriak

Maila baxuena sei hilabeteren ondotik 11koa bihurtuko da. 
Gaur 10ekoa da sarrerako maila profesionala.

Aurreakordioan bildutako oinarriak

• 2020an % 0.8
• 2021ean % 1

• 2022an KPI + % 1
• 2023an KPI + % 1
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ARANTZA

NEREA ALZURI
Iaz bezala, aurten ere ez da 
herriko bestarik izanen. Hala 
ere, urte sasoi honetarako 
kultur jarduerak antolatu ditu 
udalak. Abuztuan izaten dira 
herriko bestak eta data horiek 
probestuz, kultur ekimen ba-
tzuk izanen dira abuztuaren 
13tik 15era.  

Asteburua abiatzeko, abuz-
tuaren 13an, Bankako Men-
ditarrak-en kantaldia izanen 
da plazan. Biharamunean, 
abuztuaren 14an, herri kirol 
saioa izanen da: emakumez-
koen Nafarroako arpana txa-

pelketaren eta gizonezko bi-
garren mailako aizkora txa-
pelketaren kanporaketak jo-
katuko dira.  Hitzordua, 
17:00etan izanen da frontoian. 
Ondotik, 19:30ean plazan, 
bertso saioa izanen da Sebas-
tian Lizaso, Amaia Agirre, 
Ekhine Zapiain eta Sustrai 
Colinarekin. 

Aste hondarra borobiltzeko, 
abuztuaren 15ean, alde bate-
tik, pilota partidak izanen dira 
frontoian, eta bertzetik, ilu-
nabarrean, 20:00etan, Txamu-
kos taldearen emanaldia iza-
nen da plazan.

Herriko besten 
faltan  hainbat 
kultur ekitaldi
Kantaldia, herri kirolak, bertso saioa, pilota partidak eta 
Txamukos taldearen emanaldia izanen dira

NEREA ALZURI
Ekainean, guraso elkarteko 
juntakide berriak aukeratu 
zituzten. Mikel Leiza(idazkaria), 
Maria De Rueda(kontu eramai- 
lea), Eli Iturria (bizikidetza eta 
euskara batzordea) eta Rakel 
Arozena(jangela batzordea) 
sartu dira eta irailean batzordea 

utziko dutenak Amaia Apao-
laza, Leti Errandonea, Estitxu 
Iparragirre eta Natalia Goñi. 
Bertze urte batez segituko du-
tenak Idoia Etxeberria, Rosa 
Maiz eta Amaia Aranguren dira. 
Udan, ikasturte berriari begira, 
lanak eginen dituzte, batez ere 
jangela zerbitzua antolatu

Guraso elkarteko juntaren erdia berritu 
dute

Uda giroan  
argazki  
ederrak

Mikel Larretxea Bergara 
herriko argazkilari zaletuak 
irudi politak atera ditu 
herrian eta inguruan. 
Ondoko honetan, 
Bagatxarren dagoen gazteen 
txabola eta ingurua ageri 
dira.

2021-07-29 | 787 zk. | ttipi-ttapa 21



SUNBILLA

Eneit Bertiz eta Aitor Igoa Madrilen

Nafarroako Txirrindularitza Federazioak deituta, Eneit Bertiz 
Apezetxea eta Aitor Igoa Arretxea Madrilen izan ziren uztaile-
ko hirugarren asteburuan. Eguraldi ederra lagun, estatuko 
txapelketan parte hartu zuten bi herritarrek, punta-puntako 
bertze hainbat txirrindularirekin batera. 

UTZITAKOAK

MAIDER PETRIRENA
Bigarren asteburuan, uztaila-
ren 10ean, herriko Maria Jesus 
harategiak ateak itxi zituen. 
27 urtez herritik eta herriaren-
tzat lanean aritu ondotik ongi 
merezitako atsedena izanen 
dute arduradunek. 

Esker onak
Lerro hauen bidez herritarrek 
bertakoei, ingurukoei eta ber-
taratutako guztiei emandako 
zerbitzu ezin hobea eskertu 
nahi izan diete. Adierazi du-
tenez, «pena handiz» bizi izan 
dute itxiera, «herriak zerbitzua 

galtzen du eta...». Edozein 
modutan, urtez urte lanean 
egon direnei «etapa berri bat 
hasteko momentuan» zorterik 
onena opa nahi izan diete: 
«gozatu!».

Herriko Maria   
Jesus harategia  
itxi dute
Herritarrek arduradunari eskerrak eman nahi izan dizkiote 
bezeroei emandako zerbitzuagatik

Maria Jesus harategia.
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DONEZTEBE

MARGA ERDOZAIN
Mendaur eta San Miguel ikas-
tetxeetako atezaina den Ruben 
Gallegok bere lanpostua utzi 
du eta irailetik, hau da, ikas-
turte berritik aitzinera Gaizka 
Baigorrik hartuko du postu 
hori. Doneztebeko Udalak 
lan-poltsara jo behar izan du 
ordezkapen hori bete ahal 
izateko. 

Ikastetxeetako  
obrak eta mantentze lanak
Atezaina ez ezik, ikastetxea 
ere itxuraldatua dela hasiko 
dute ikasturtea ikasleek. Ba-

tetik, uztailean eta abuztuan  
bi ikastetxe hauetan manten-
tze lanak eginen dituzte, pin-
tatu, garbitu eta dena ongi 
uzteko.

Horrez gain, aipatu behar 
da Nafarroako Gobernuak 
onartutako dirulaguntza era-
bilita estalpea eraikitzeko 
lanean ere ari direla. Azpie-
gitura berri hori eraikitzeko 
lanek 300.000 euroko aurre-
kontua dute eta ikasturte 
hasierarako dena akitua eta 
prest egotea aurreikusia dute.
Ea dena aurreikusi bezala 
ateratzen den!  

Ikasturte 
hasierarako 
prestaketak martxan 
Gaizka Baigorri izanen da atezain heldu den urtean eta 
aterpea ere eraikita izatea espero dute

Javier Zabala Doneztebetik Osasunara
Doneztebeko Javier Zabala gazteak Osasunarekin jokatuko du 
hurrengo denboraldia. Azken bi denboraldietan talde gorritxoa 
Zabalaren atzetik aritu da eta orain Infantil B talderako fitxatu 
dute. Taldekideek zorterik onena opa nahi izan diote: «zorionak 
Javier, merezitako saria!». 

DFT

Haur eskolan oporrak
Askin haur eskolako ikasleek merezitako oporrak hartu zituzten 
uztailaren 16an eta heldu den irailaren 6ra bitarte atsedenaldia 
izanen dute. Udan eskolan bertan mantentze eta txukuntze lanak 
eginen dituzte, ondoko ikasturterako dena prest eta attoko-attoko 
uzteko. 

ASKIN HAUR ESKOLA

Uztailaren 30ean eta 31n Nafa- 
rroako erremonte txapelketako 
partidak jokatuko dira Ezkurra 
pilotalekuan eta hilaren 31n 
Intzakardi parkean Donezte-
beko I. Disc Golf Txapelketa: 
9-14 urtekoendako (10:00) eta 
15 urtetik gorakoendako (11:00). 
Apuntatzeko 641 58 99 08.

Erremonte 
txapelketa eta disc 
golf txapelketa

Abuztuaren 4tik irailaren 6ra 
liburutegia itxita egonen da 
oporrak eta formakuntzaga-
tik. Irailaren 6tik 20ra bitarte 
zerbitzuak goizeko ordutegian 
jarraituko du, hau da, 09:00eta-
tik 13:00etara. Maileguan 
dauden liburuak bueltatzeko 
postontzia erabil daiteke. 

Abuztuaren 4tik 
irailaren 6ra 
liburutegia itxita

Eki Zulaika Euskarabenturan
Eki Zulaika herritarra Euskarabentura espedizioan murgilduta 
dago. Uztailaren 17an abiatu zen bigarren abenturaren bigarren 
txanda eta bertan Lesakako Unax Ordoki eta Elizondoko Garazi 
Sarobe ere parte hartzen ari dira. Ea bueltan zer bizipen kontatzen 
dizkiguten!

ATARIA.EUS
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BERTIZARANA/MALERREKA

Kolunbarioak Ezkurran

Uztailaren 10ean kolunbarioen inaugurazioa egin zuten Ezkurran 
eta Alfonso Garcia apaizak kolunbarioak bedeinkatu zituen. 
Hildakoen errautsak gordetzeko erabiliko dute elizatik goiti dagoen 
kolunbarioa, 18 horma-hobi dituena. Zenbait etxek kolunbarioa 
erreserbatu dute baina oraindik udalean eska daitezke. 

ARGAZKIA ETA TESTUA: JAIONE ZABALO

Uda honetan ere aunitz izan 
dira familia-turismoaz goza-
tzeko, inguru eta iturburu 
naturalak ikusteko, mendi 
bueltak egiteko... Malerreka-
ra bertaratu direnak. Eremu 
publikoetan, frontoian, me-
renderoetan... jendea eta 
mugimendua ikusten da. 

Turista andana dabil 
uda honetan ere 
eskualde osoan

«Egoera dagoen bezala egon-
da», Ezkurrako festetan apar-
teko ekitaldirik ez dutela 
izanen jakinarazi du udalak. 
Abuztuaren 15ean patroiaren 
meza eta txistulariak izanen 
dira, «ez besterik». Horrekin 
batera zuhurtziaz jokatzeko 
deia luzatu dute. 

Ezkurrako festetan 
ez dute aparteko 
ekitaldirik izanen

TTIPI-TTAPA
Narbarteko gazteek antola-
tuta, haur eta helduak fron-
tenis txapelketak jokatzen ari 
dira herrian. Helduen artean 
guztira 16 partaide daude, 
zortzi bikote (zazpi neska eta 
bederatzi mutil). Zozketa bi-
dez egin zituzten bikoteak eta 
uztail hasieran hasi ziren 
partidak jokatzen. Tarte li-
breetan jokatzen dituzte par-
tidak eta denek denen kontra 
jokatu ondotik eginen dituz-
te finalak. Oraindik ez dute 
zehaztu noiz izanen diren 
final horiek.

Gaztetxoak ere bai
Helduak ez ezik, gaztetxoak 
ere euren txapelketa jokatzen 
ari dira. Parte-hartzaileei es-
ker, plaza inguruan herri giro 
polita dago azken aldian. Ea 
txapelketaren ondotik horri 
eusten zaion!

Frontenis txapelketa 
jokatzen ari dira 
Narbarten 
Finalak abuztuko lehenbiziko asteburuan jokatzea aurreikusi 
dute

Abuztu bukaerarako 18 urtetik goitikoak txertatuak izatea espero da. UTZITAKOA

M. ERDOZAIN
Malerreka, Bertizarana, Bor-
tziriak eta Baztan eskualdeta-
ko txertaketa handiak Donez-
teben izanen dira abuz-
tuan.18-29 urte bitarteko 
gazteek ordua eskatu behar 
dute eta uztailean kutsatu bal-
din badira ordu hori bertan 
behera utzi behar izanen dute. 

Uztailean zehar hainbertze 
kutsatu direnez, hitzordu ho-
riek berrantolatzeko lanean ari 
dira. Abuztuan 4an, 12an, 17an 
eta 25ean dituzte hitzorduak. 
Dena ongi joanez gero, abuz-
tuaren bukaerarako eskualde-
ko 18 urtetik goitiko biztanle 
guztiak txertatuak izatea es-
pero dute. 

18-29 urte bitartekoek txertaketarako 
hitzordua har dezakete

TTIPI-TTAPA
Nafar Lansarek antolatuta, 
oinarrizko gaitasun digitalak 
lantzeko ikastaroa izanen da 
urriaren 18tik 22ra, astelehe-
netik ostiralera, Zubietan. 
Udaletxean bilduko dira 
09:00etatik 14:00etara eta 
izena ematea udala@zubieta.
eus helbidera idatziz edo www.
navarra.es atariaren bidez 
egin ahal izanen da.  

Iraupena, helburua eta 
edukiak
Guztira 25 orduko ikastaroa 
izanen da eta aurrez aurre 

eskainiko dute. Parte-hartzai-
leek informazioa prozesatzen, 
oinarrizko aplikazioak era-
biltzen, Internetek eskaintzen 
dituen world wide web, korreo 
elektronikoa, eztabaida foruak 
edota hitzaldiak... baliatzen 
ikasiko dute. 

Ikastaroak bi atal izanen 
ditu: informatikaren hasiera-
ko pausoak emanen dira (15 
ordu) eta Interneteko proto-
koloak, zerbitzuak eta apli-
kazioak izanen dituzte azter-
gai (10 ordu). Alderdi teoriko 
eta praktikoak landuko dituz-
te.

Oinarrizko gaitasun digitalak ikastaroa 
izanen da urrian Zubietan
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ITUREN

Udalak eta gazteek 
antolatutako 
ekitaldiak gibelatuak 
Egoera hobetu eta eguna adosten dutenean jakinaraziko 
dutela adierazi dute

TTIPI-TTAPA
Uztaileko ez bestetarako as-
teburuan seinalea egiteko, 
ekitaldi xume batzuk antola-
tuak zituen udalak. Zehazki, 
hilaren 18an, igandean, hau-
rrentzako ginkana, bazkaria, 
ipuin-kontalaria eta Trikidantz 
taldearen kontzertua izatekoak 
zituzten. 

Pandemiak eragindako egoe-
ra tarteko, eta inguruko po-
sitibo kopurua ikusita, ekital-
di horiek gibelatzea erabaki 
zuen udalak. Lerro hauek 
idazterako orduan eguna 
zehaztu gabe zuten eta «egoe-
ra hobetzeko zain» zeuden  
finkatzeko.

Bertso bazkaririk ere ez
Bertzalde, herriko gazteek 
bertso bazkaria prest zuten 
bezperarako, uztailaren 17rako 
eta hori ere ez egitea erabaki 

zuten. Aitor Mendiluze, Eñaut 
Agirre eta Unai Agirrek giro-
tzekoa zuten ekitaldiari da-
gokionez, oraindik ez dute 
datarik. Gazteak elkartu, bi-
lera egin eta adosten dutenean 
jakinaraziko dute eguna.

DONAMARIA

Ines Bengoaren eskutik gozatuko dute ipuin-kontaketaz. UTZITAKOA

N. REKARTE
Udalak antolatuta, hainbat 
ekitaldi prest dituzte uztail 
bukaera eta abuzturako Do-
namarian. 

Hilaren 31n, heldu den la-
runbatean, Ados pilota klubak 
antolatutako Plazaz plaza 
txapelketako finalaurrekoak 
izanen dituzte eta orduan 
erabakiko dira abuztuaren 
14an Leitzan jokatuko den 
final haundira sailkatutakoak. 
Lehenbiziko partida 16:00etan 
hasiko dira. Ondotik, iluna-
barrean 19:00etan, Trikidantz 
taldearen emanaldia izanen 
dute. 

Hurrengo igandean, abuz-
tuaren 8an, berriz, ipuin-kon-
talariaren txanda izanen da. 
Ines Bengoaren eskutik, en-
tzuleak ipuin kontaketan 
murgilduko dira. Plazan dute 
hitzordua. Lerro hauek idaz-
terako orduan ordua zehaz-
tekoa zuten.

Neurriak
Ekitaldietan koronabirusaren 
aitzinean osasun agintariek  
zehaztutako neurriak kontuan 
hartuko dituzte eta, modu 
berean, horiek betetzea es-
katuko zaio bertaratzen den 
ikusle orori. 

Ipuin-kontalaria izanen dute abuztuaren 
8an herrian

Bazkaria aitzinerago eginen dute.
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ARKUPEAK

Zein da Zugarramurdiko herriari ospe edo fama handiena 
ematen dion film edo pelikularen izenburua? Bidali 
erantzuna Whatsapp bidez elkarteko 618 56 78 37 
telefono zenbakira.

Abuztuko galdera

Masajeak emateko eta podologia zerbitzurko erabiltzen dute momentuz. UTZITAKOA

P. IRASTORTZA
Maiatzaren 17an batzordeak 
hartutako erabakiari jarraiki, 
Doneztebeko egoitzako gela 
berria prestatu dute dagoe-
neko. Nahiz eta gaur egun 
masajeak emateko eta podo-
logiarako erabili, baliagarri-
tasun anitzetarako atondua 
dagoen hamaika metro ka-

rratuko gela egokitu dute. 
Aurrefabrikatutako taulekin, 
eta kristalez osatua dagoen 
muntaia Peraltako Dynano-
bel enpresak egin du eta 4.550 
euroko balioa izan du. Hagitz 
erosoa eta txukuna gelditu 
da, eta ziur etorkizunean 
hainbat jardueratarako apro-
betxatuko dutela.

Gela berria egin dute elkarteak 
Donezteben duen egoitzan

P. IRASTORTZA
Sei hilabete daramatza mar-
txan parte-hartzaile finak eta 
gogotsuak dituen sariketak. 
Elkarteko bazkideak Whatsapp 
bidez hilabeteroko galderak 
erantzuten ari dira eta urta-
rrilean abiatutako jolasa sen-
dotzen ari da dagoeneko. 

Lehiaketaren nondik norakoak
Lehiaketari esker, bazkideekin 
harremanak, eskualdearen 
ezagutza, nabarmendu diren 
pertsonei buruzko datuak... 
zabaltzen ari dira. Galdera 
gehienak Nafarroa iparralde-
ko inguruari dagozkio eta 
kultura, kirola, geografia, 
musika eta bertzelako bitxi-
keriei buruzkoak dira. Lehen-
biziko sei hilabeteetan 142 
mezu zuzen izan dira jaso 
dituztenak eta galderaren 
konplexutasunaren arabera 

erantzun kopuru zuzenak 
gorabeherak izaten ditu. Api-
rilekoa izan zen errazena, 31 
erantzun zuzen izan zituen 
eta ekainekoa zailena, hama-
bik baino ez baitzuten asma-
tu. Horrekin batera, aipagarria 
da 142 mezuetatik 100 ema-
kumezkoek bidali dituztela 
eta 42 gizonezkoek. Ea datuak 
ikusi ondotik horrek buelta 
ematen duen! 

Azkenik, aipatu behar da 
Lodosako Peron kontserbez 
osatutako sorta dela asma-
tzaileen artean zozketatzen 
dutena eta orain artean bortz 
herri izan dira kukuak jo dien 
herriak: Igantzi, Erratzu, Iru-
rita, Arantza eta Leitza (bi 
aldiz). Lerro hauen bidez, 
Arkupeakeko bazkideei parte 
hartzeko gonbidapena luza-
tu nahi izan diete: «hurrengoan 
zu izan zaitezke saritua!». 

Urte erdia darama 
martxan elkartearen 
lehiaketak
Elkarteko bazkideei parte hartzeko gonbidapena luzatu nahi 
izan diete

Peron kontserbez osatutako sorta zozketatzen dute hilabetero. 

P. IRASTORTZA
Uztailean Nafarroako Gober-
nuaren Eskubide Sozialen 
Sailak 46.568,80 euroko diru-
laguntza eman dio Arkupeak 
elkarteari. Dirulaguntza hori 
ezinbestekoa izanen da elkar-
tearentzat urtean zehar anto-
latzen dituen hitzaldi, ikasta-

ro, oporraldi, irteera, mendi 
buelta, omenaldi, txapelketa... 
aitzinera atera ahal izateko 
eta aspaldi gainbeheran den 
osasun egoera hau lehenbai-
lehen hobetzeko. Ea azken 
aldiko berri tristeak bertzela-
ko norabidea hartzen hasten 
diren!

Gobernuaren dirulaguntza jaso du 
elkarteak

P. IRASTORTZA
Denok desiragarri ditugun 
normaltasun ametsei tiraka, 
elkarteko batzordea, herriz 
herriko ordezkariak, admi-
nistraria eta esku bat botatzen 
ari diren gainerakoen lagun-
tzaz, heldu den udazkenean 
eginen diren hainbat ekintza 

prestatzen ari dira buru-be-
larri elkartean. Bazkideei 
oroitarazi dietenez, ekitaldiez 
gozatu nahi badute «erne 
egotea» komeni da, «uda ho-
netan banatuko den buleti-
nean agertuko baitira afera 
guzti-guztiei buruzko xehe-
tasunak». 

Udazkenerako ekintzak antolatzen ari 
dira
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Duela 12 urte ireki zuen Rekar-
tek Kukuka arropa-denda Do-
nezteben. Haurrak beztitzeko 
behar den guztia daukate, «au-
kera zabalarekin kalitate eta 
prezio aldetik, baina minimo 
bat gordez. Garbi dugu ez dugula produktu txarrik saldu nahi eta 
are gutxiago egoera txarrean ekoiztutakoak». Bertako produktuak 
saltzen saiatzen dira, «baina garestiagoa da eta zaila da. Kontzien-
tziazioa behar dugu». Hala ere, bezeroekin kontent dago Rekarte, 
«jende aunitzek erraten digu: 'hau poza! Hirugarren iloba dugu 
arropa berarekin eta ongi dago…'  hori da guk bilatzen duguna, 
kalitatezko arropa iraunkorra». Internet bidez erostearen ondorioak 
argi ditu; «jendea lau sosengatik lanean ari da nahi duguna igan-
derako etxean edukitzeko». Elkarlana da gakoa «denda ttikiak gara, 
ez dugu baliabiderik, elkarri lagundu behar diogu».

Pasa den urtean 50 urte bete 
zituen Leitzako Garbi lurrinde-
giak. Irune Algortaren ama eta 
izebak ireki zuten eta duela 
bederatzi urte hartu zuen berak. 
«Drogeria bat izaten segitzen 
du, baina aldaketa batzuk egin ditut bezeroari arreta hobea ema-
teko». Produktuen eskaintza zabala dauka; garbiketarako gaiak, 
pinturak, etxeko tresneria, perfumeria, kosmetika, osagarriak… 
«hainbat sekzio dituen drogeria bat da. Udan asko saltzen ditugu 
etxeko garbiketareko produktuak eta pintura. Eguberri aldera 
gehiago osagarriak eta perfumeak». Ekologiaren aldeko apustua 
egin du Algortak; «pintura biojasangarriak, garbikari ekologikoak… 
Jendea gero eta kontzientziatuagoa dago eta produktu onak dira». 
Audrey Hepburn dute Garbin erreferente; «emakume xumea 
baina elegantea zen, langilea eta pertsona ona, eredua guretzako».

2000. urtean hartu zuen denda 
Mari Jose Arak amaren eskutik. 
1945etik dago Arturo arropa- 
denda Beran, «lehen oihal-den-
da zen, eta bitxiak eta oroigarriak 
ere saltzen zituzten». Orain 
saltokiak lau sekzio ditu: emakumezkoen arropa, gizonezkoena, 
etxeko osagarriak eta barneko arropa. «Produktuen aniztasuna-
gatik segitzen dugu aitzinera». Arropan ere eskaintza zabala dute, 
«barietate handia ekartzen dut baina kopuru murritzean. Gai-
nera, produktuen gehiengoa estatukoa da eta hagitz harro nago». 
Pandemia «gogorra» izan da modaren sektorearentzako, baina 
«Bortzirietako jendeak mantentze gaitu bizirik. Eskualde mailan 
pentsatu eta bortz herriak elkarrekin egon behar dugu. Garaiak 
aldatzen ari dira eta haiekin batera aldatu behar dugu».

«Denda ttikiok 
elkarri lagundu 
behar diogu»

«Bortzirietako 
jendeak mantentzen 
gaitu bizirik»

NATALIA REKARTE OTEIZA
KUKUKA - DONEZTEBE

MARI JOSE ARA IGLESIAS
ARTURO - BERA

TTIPI TXARTELA

Ikusi TTIPI TXARTELA izateagatik hainbat 

denda eta zerbitzutan dituzun abantailak

1983an ireki zuten Nafarpress 
liburu-denda. Juan Luis Perez 
urte bat beranduago hasi zen 
lanean eta 1994an denda har-
tu zuen, «betitik egon naiz 
hemen». Hainbat produktu 
ditu: egunkariak, aldizkariak, eskolako eta bulegoko materia-
lak, haurrentzako jokoak… «Herri batean denetik saldu behar 
da negozioa egiteko». Baina liburuak dira nagusi, eta bi izen-
buru nabarmentzen dira; Mariano Izetaren Baztango Hiztegia 
eta Dolores Redondoren Zaindari ikusezina. «Izetaren liburua 
da ziurrenik gehien saldu dugun liburua, baina dudarik gabe, 
Redondo da gehien saldu dugun idazlea». Liburuak «hainbat 
ediziotan eta zazpi hizkuntzatan» saldu dituzte, baita komikiak, 
DVDak eta lotutako produktuak ere, «guztira 3.000 ale inguru».

«Herrietan denetik 
saldu behar da 
negozioa egiteko»
JUAN LUIS PEREZ FRANZESENA
NAFARPRESS - ELIZONDO

IRUNE ALGORTA RODRIGUEZ
GARBI LURRINDEGIA - LEITZA

«Jendea gero eta 
kontzientziatuagoa 
dago ekologiarekin»
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Estalpearen obran atzerapenak
Abuztuan lanak hastea espero zuten arren, badirudi obra 
hasiera ikasturte hasierarekin batera izanen dela. Nafarroako 
Gobernua urtarrilean hasi zen proiektuarekin baina oraindik 
ez dute esleipenera atera. Pena da prozedura arinago ez joan 
izanagatik lanak egiteko uda ez aprobetxatu izana.

ARTXIBOA

Atekabeltzek hamasei urte bete ditu

Atekabeltz gaztetxeak hamaseigarren urteurrena bete du eta 
Atekak hamasei, sardina bakalau lelopean laburbildu dute 
urte kaotiko samar hau. Uztailaren 20an eta 24an egitekoak 
zituzten ospakizunak. Afariarekin hasi eta brindisa, 
frontenisa, poteoa, argazkia,  musika... urte askotarako!

J. SAGASTIBELTZA

TTIPI-TTAPA
Jantzi zuriek, blusa beltzak 
eta zapiak beste urtebetez 
gorderik egon beharko dute 
armairuan. Aurten ere ez da 
santiburtziorik izanen. Festa 
batzordeak ez du ekitaldirik 
antolatuko eta haratago joan 
dira, festak behar luketen ga-
raian herrian antolatu litez-
keen ekitaldiak ez babestea 
ere erabaki dute. Oharra ka-
leratu dute eta bertan azaldu 
dute inguruko herrietan azken 
asteotan gertatu dena ikusita, 
eta herrian bertan positibo 
kopurua goraka doala kontuan 
hartuta hartu dutela erabakia: 
«abuztuaren 7tik 15era ez 
dugula ekitaldirik antolatuko 
ezta babestuko ere».

Festa batzordeko kide diren 
Leitzako Udalak, Aurrera El-
karteak, ALKE Leitzako kultur 
taldeak, Denok bat eta Ama-
zabal guraso elkarteko kideek  
sinatu dute oharra. Erabakia 
argudiatzeko diote egungo 
egoera epidemiologikoak ez 
duela beste aukerarik ematen 
eta arriskuei aurre hartzearen 
alde egin dutela: «denontza-
ko data bereziak diren horie-

tan, uste dugu jende pilaketak 
ekiditen jarraitzea garrantzi-
tsua dela».

Kontzertua uztailaren 31n
Gainerako datetan  antolatu-
tako udako kultur agendaz 
segurtasunez gozatzeko gon-
bita ere egin dute eta eskaera 
argia egin: «denok dugun 
ardura pertsonala zein kolek-
tiboa ez ahazteko eskatzen 
dizuegu». 

Uztailaren 31n, 22:00etatik 
aurrera Modus Operandi tal-
dearen kontzertua antolatua 
dute. Dena den, unean-une-
ko egoera epidemiologikoaren 
eta testuinguruaren menpe 
egonen da ekitaldi hauek au-
rrera eraman ahal izatea edo 
ez. 

Txosna eta Torreak ekitaldiak
Txosna batzordeak eta Torrea 
Elkarteak beren aldetik eki-
taldiak antolatzeko asmoa 
dutela azaldu diete TTipi-TTa-
pari. Hau idazterako orduan 
ez zuten egitaraua guztiz itxi-
ta. Informazioa eskuratu aha-
la Erran.Eusen argitaratuko 
dugu.

«Festetan ez dugu 
ekitaldirik antolatu 
edo babestuko»
Abuztuaren 7tik 15era bitarte ekitaldirik ez antolatzea erabaki 
du festa batzordeak

TTIPI-TTAPA
Uztail hasieran kultur teknika-
ria hautatzeko deialdia argita-
ratu zuen udalak. Uztailaren 
15era arte izan dute interesa 
dutenek izena emateko aukera 
eta hamar lagun aurkeztu dira. 
Azterketa eta hautaprobak irai-
lean izanen direla jakinarazi 

dute. Hartara, udazkenean 
Leitzak kultur teknikaria izatea 
espero du udalak. Kultur tek-
nikariaren egiteko nagusiak 
Leitzako Herri Aretoko progra-
mazioa antolatzea eta dirula-
guntzak kudeatzea izanen dira 
baita herriko eragileekin sare 
lana egitea ere.

Irailean eginen dituzte kultur teknikaria 
hautatzeko azterketa eta probak

Torrea Eszenaren baitan, uz-
taileko azkeneko ekitaldia 
eginen dute ostiralean, hilak 
30. La Pulga eta lagunak igoko 
dira oholtzara eta flamenko 
doinuez gozatzeko aukera 
izanen dute ikusleek 19:00eta-
tik aurrera. Sarrera bost euro 
ordaindu beharko da.

Flamenko doinuak izanen dituzte 
uztailaren 30ean Torrea atarian

Zuzeneko bizia du taldeak.

LEITZA
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Plazaz plaza txapelketako partidak

Uztailaren 11n pilota partida ederrak ikusteko aukera izan 
zen plazan, Plazaz plaza txapelketaren harira. Hasteko 
bailarako neska pilotarien partidak izan ziren, tartean Erika 
herritarra aritu zelarik. Agirrek eta Aldaik, Infante eta Ruiz de 
Larramendiri irabazi zieten partida nagusian. 

UTZITAKOA

Gaztetxoak udalekuetan
Uztailaren 12an hasi eta abuztuaren 6ra arte udalekuetan 
ongi pasatzeko aukera izanen dute gaztetxoek. Eskulanak eta 
txangoak egin, taldean jolasean aritu... Hamabost haurrek 
emana zuten izena baina inguruan izan diren koronabirus 
kasuak tarteko, talde txikiagoa bildu da azkenean. 

E. IRAOLA

ARESO

TTIPI-TTAPA
Aresoko baso komunalean hain-
bat ahuntz aske dabiltzala iku-
sita, ahuntz horien jabeei ani-
maliak bertatik kentzeko erre-
kerimendua egin die udalak. 
Bando bidez zabaldu du udalak 
oharra eta argitu du abendua-
ren 31ko 13/1990 Foru Legeak 

ahuntzak basoetan ibiltzea 
debekatzen duela. Guztionak 
diren bitartekoak norbanakoen 
onurarako ezin daitezkeela nahi 
bezala erabili argi uzten du 
arauak. Arretaz begiratuko dute 
neurriak betetzen direla eta 
hala ez bada dagozkien neurriak 
hartuko dituzte.

Komunaletan ahuntzak izatea debekatua 
dagoela gogorarazi du udalak

Paul Urkijoren Irati filmerako 
Nafarroako haur euskaldunen 
bila dabiltza. Zazpi eta hamar 
urteko neska-mutikoak eta ha-
mabi eta hamalau urte arteko 
mutikoak bilatu nahi dituzte. 
Interesa dutenek txabeyflor 
casting@gmail.com helbidera 
idatz dezakete. 

Irati filmean parte 
hartzeko castinga

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Mendialdean Or-
gani-Kopa izeneko lehiaketa 
egin dute maiatzetik uztailera 
arte. Mendialdea Mankomu-
nitatea bere baitan hartzen 
duten udal eta kontzeju guztiek 
parte hartu dute (Larraun-Le-
kunberrik, Leitzak, Goizuetak, 
Aranok eta Aresok) eta bosga-
rren postua lortu dute aresoa-
rrek. 500 euroko saria irabazi 
dute hiri altzariak eta itxiturak 
erosteko. 

Hondakin organiko gehien 
konpostatu duten herriak hauek 
izan dira hurrenez hurren: 

Errazkin, Astitz, Gorriti, Etxarri 
eta Areso.

Mendialdeko herri bakoitzean 
nola egiten den konprobatze-
ko, hiri hondakinen errefuxa 
aztertu dute eta bertan gai or-
ganiko gutxien duen herriak 
lehiaketa irabazi du. Zenbat 
eta materia gutxiago errefuxan, 
orduan eta gehiago konposta-
tzen den seinale.

Denera, 5.000 euroko diru 
sariak banatu dituzte: 1.500 
euro irabazleak, 1.200 bigarre-
nak, 1.000 euro hirugarren 
sailkatuak, 800 euro laugarrenak 
eta 500 euro bosgarrenak.

Bosgarren postua 
lortu dute aresoarrek 
Organi-Kopan
Hiri hondakinen errefuxa aztertu dute eta bertan gai organiko 
gutxien duen herriak irabazi du 

TTIPI-TTAPA
Baraibarko bulderrean eskala-
da jardunaldiak eginen dituzte 
abuztuaren 21ean eta 22an. 
Hiru orduko saioak izanen dira 
10:00etatik 13:00etara.  Sei per-
tsonako taldeak osatuko dituz-
te eta pertsonako 46 euro or-
daindu beharko dira. Interesa 

dutenek abuztuaren 15era ar-
teko epea izanen dute izena 
emateko; kirolmakunitatea@
gmail.com helbidera idatzi eta 
beraien datuak bidaliz. Abuz-
tuaren 16tik 20ra Kirol Manko-
munitateko kontuetako batera 
transferentzia bidez egin behar-
ko dute ordainketa.

Eskalada jardunaldiak antolatu ditu 
abuzturako Kirol Mankomunitateak
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GOIZUETA

TTIPI-TTAPA
Uda atseden hartzeko erabil-
tzen dute batzuek eta lanera-
ko baliatu besteek. Herrian ez 
daude geldirik eta hainbat 
hobekuntza eginen dituzte.

Hilerriko kolunbarioak
Gero eta jende gehiagok era-
bakitzen du hildako senitar-
tekoak erraustea eta kolunba-
rioak eskas gelditzen ari zire-
la ikusita, udalak 32 zulo edo 
kolunbario berri jarri ditu. 
Bertan senitarteko bat baino 
gehiago sartzeko aukera ego-
nen da. Lanak Hargoi enpre-
sak egin ditu eta 9.035,45 eu-
roko aurrekontua izan dute. 

Mendiko askak
Aitasemegi, Tartazu eta Alka-
soaldea auzoetan aziendek 
ura edateko lau aska berri 
jarriko dituzte eta bat konpon-
du. Bertako abeltzainekin 
adostu da aska hauen koka-
pena. Berriak Domiñako bor-
da, Mandoegi, Altzanburu eta 
Altzako txokoan jarriko dituz-
te eta Biorsoroko aska da kon-
ponduko dutena. 

Lanek 18.739,70 euroko au-
rrekontua izanen dute, haue-
tatik zati bat abeltzaintzako 
azpiegiturak hobetzeko diru-
laguntzarekin ordainduko dute. 

Mediku kontsulta 
Herriko mediku kontsultan 
eraberritze lanak eginen di-
tuzte. Horrela, larrialdiak ar-
tatzeko gune berri bat izanen 
du gaur egungo kontsultak. 

Lanak mediku kontsultako 
langileekin adostu dituzte eta 
Goizuetako eraikuntzak en-
presak burutuko ditu azaroa 
baino lehen. 49.392,56 euro-

ko aurrekontua dute eta % 
100 Osasunbideak ordaindu-
ko du. 

Bestalde, Nafarroako Go-
bernuak Covid19aren ondoren 
ekonomia sustatzeko udalei 
emandako dirulaguntzak ere 
baliatuko dituzte hainbat lan 
egiteko. Dagoeneko Tifanitxo 
eraikineko ate berriak jartze-
ko erabili da dirulaguntza eta 
udaletxeko galdara berria 
jarriko dute. Gasoliozko gal-
dara zaharra aldatuko dute 
eta, energetikoki efizienteagoa 
izanen den galdara berri bat 
jarriko dute udal eraikina be-
rotzeko. Lanak abuztuan egi-
nen ditu Urdiñola enpresak. 
6.183,10 euroko kostua izanen 
du galdara berritzeak.

Uda honetan hainbat 
lan burutuko dituzte 
herrian
Mendiko askak konpondu, mediku kontsulta eraberritu, 
Tifanitxon ate berriak jarri, udaletxean galdara aldatu... 

Atzelari goizuetarrak seme-alabekin kontent jaso zituen txapela eta garaikurra.

TTIPI-TTAPA
San Fermin erremonte txapel-
ketako finalak jokatu zituzten 
uztailaren 14an Hernaniko 
Galarreta pilotalekuan eta, 
partida bikaina jokatuta, txa-
pela etxeratu zuen Aritz Zu-
biri herritarrak.

Loitegirekin bikote osatuta, 
Oskar Urrutia eta Martirena 
izan zituzten aurkari. Bikotea-
ren zama bere gain hartu zuen 
Zubirik eta maisuki aritu zen. 
Loitegik bosgarren partida 
zuen profesionaletan, final 
bat gainera, eta lotua ibili zen 
partida osoan. Halere, beti 
aitzinetik izan zen bikote ur-

dina, alde politarekin, gehie-
netan. Halere, hogeigarren 
tanto aldera tanto bakarrera 
hurbildu zen pare bat aldiz 
bikote gorria, Oskar Urrutia 
saldiastarrak egindako lanari 
eta tantoei esker batez ere. 
Baina berdinketa eskura zu-
tenean, Martirenak huts egin 
eta ez zuten inoiz berdintzerik 
lortu. Azkeneko hamar tan-
toetan erakustaldia eman zuen 
Zubirik, defentsan sendo beti 
bezala, baina baita erasoan 
ere. Azkenean, 30-21 irabazi 
zuten Loitegik eta Zubirik. 
Egindakoarekin gustura ager-
tu zen bukaeran goizuetarra.

Zubiri txapeldun San Fermin erremonte 
txapelketan

Azken asteetan Covid-19 kasuek 
gorakada nabarmena izan dute 
herrian. Urte eta erdian hamar 
kasu soilik izan baziren ere, 
azken bi asteetan dozena bat 
kasu positibo atera dira, eta 
ondorioz herritar asko konfi-
natuta egon behar izan dira. 
Honek eragina izan du udako 
kultur agendan, eta uztailaren 
10eko Umore Ona dantza tal-
dearen emanaldia eta Karmen 
bezperako herri afaria bertan 
behera gelditu ziren. Uztailaren 
17ko ur-txirrista berriz, aste-
bete atzeratu eta uztailaren 
24an egitekoa zuten. 

Covid kasuen 
gorakada izan da 
azken asteetan

Tio Teronen semeak 
ariko dira 
abuztuaren 1ean
Abuztuari hasiera emateko, 
Tio Teronen semeak taldeak 
emanaldia eskainiko du12:00e-
tatik aurrera plazan. Euskal 
dantza tradizionala eta umo-
rea uztartzen dituen ikuskizun 
dibertigarriaz gozatzeko au-
kera izanen dute ikusleek. 

Udaletxeko galdara aldatuko dute

NAFARROAKO 
GOBERNUKO COVID 
DIRULAGUNTZAK 
ERABILIKO DITUZTE
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AINHOA ANSA
Uztailaren 11n Demetria Pe-
rurena Loiarteren moja bizi-
tza omendu nahi izan zuten 
bere familiakoek eta herriko 
gainerako lagunek. Aurten, 
abenduaren 8an beteko ditu 
50 urte ibilbide hori hasi zue-
la.

Mende erdiz moja
Nobiziatua Guadalajaran egin 
zuen eta bertan egin zituen 
lehenengo botoak. Logroño-
ra destinatua izan zen eta han 
boto 'perpetuoak' egin ondo-
ren, Argentinara abiatu zen. 
33 urte pasa zituen bertako 
herriak eta jendea ezagutuz. 
Handik itzuli zenean Bilbon, 
berriz Guadalajaran, Logroñon 
eta azkenik Santanderren bizi 
izan da eta azken honetan 
bizi da gaur egun.

Bere bisita aprobetxatuz, 
ospakizuna egin zuten fami-
lia elkartuz eta meza batekin 
ospatu zuten. Urte askotara-
ko Demetria eta ongi etorri 
gozoena berriz ere nahi du-
zunean zure herrira.

Demetria 
Perurenaren moja 
biziari omenaldia
Abenduaren 8an mende erdia beteko du moja ibilbidea hasi 
zuela eta uztailaren 11n ospakizuna egin zuten familiakoak 
elkartuz

Demetria Perurena Loyarte eta familiako kideak. UTZITAKOA

ARANO

Festarik izanen ez zela hasie-
ratik argi bazuten ere, ekitaldi-
ren bat antolatu edo ez, zalan-
tza izan zuten udal taldeko 
kideek azken momentura arte.  
Jendeari elkartzeko aitzakiarik 
ez ematea erabaki zuten azke-
nean eta ez zuten ekitaldi ofi-
zialik antolatu.

Festetan ez da 
ekitaldi ofizialik 
izan
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Parte-hartzaile batzuk. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Arazo ekosozialei buruz eta 
dauden alternatiben inguruan 
mintzatzeko, udako eskola 
ekosoziala egin zuten Bazta-
nen uztailaren 10ean eta 11n. 
Antolatzaileen erranetan, 
oraingo aldia hobeki ulertze-
ko «azterketa-saio sakonak» 
egin eta «horren arabera, al-
ternatibak zirrimarratu» di-
tuzte.

Alternatiben beharra
Oraingo aldi historikoaren 
ezaugarrietako bat «energia 
eta materia gutiagoko zibili-
zazio aldia izanen dela» on-
dorioztatu zuten ikastaroan, 
eta horrek, «nahasmendu 
handiak ekarriko dituela, au-
kera totalitario eta ekofaxis-
tetarako bidea emanez». Ho-
rren aitzinean «bidezkoak 
izanen diren alternatibek 
bizimodu soil edo xeheak 

bultzatu beharko dituzte eta 
aberastasunaren birbanake-
ta handia ere bai» diote an-
tolatzaileek, «betiere, herrial-
de bakoitzak duen aztarna 
ekologikoa kontuan hartuz». 

Gaurgero, klima-aldaketa 
saihestezina dela aipatu zuten, 
biodibertsitate galera handia 
gertatzen ari dela eta gizarte 
industrialaren oinarrian diren 
erregai-fosilen eta mineralen 
eskasia gertatzen ari dela, eta 
horrek denak, krisi sozial eta 
ekonomiko handiak ekarriko 
dituela. Egoera horretan, 
«itxaropena atxekitzeko toki-
ko alternatiba kolektibo ttikiek 
duten garrantzia» aipatu zu-
ten, «oinarrizko segurtasun 
material eta bitala bermatze-
ko». Testuinguru horretan, 
«dinamika eta egitasmo ko-
lektiboen bitartez bizipoza 
atxikitzea funtsezkoa dela» 
erran zuten.

Udako eskola ekosoziala izan dute 
uztailean

Txirrindulariak Nafarroako selekzioarekin
Baztandarra Txirrindularitza Elkarteko Unax Eraso eta Ivan 
Villoria iruritarrek eta Eneit Bertiz sunbildarrak Nafarroako 
selekzioarekin estatuko BTT txapelketako kadete kategorian 
parte hartu zuten Madrilgo Villa de Prado herrian. Argazkian 
Orisoaingo Saul Lergarekin ageri dira. Zorionak!

BAZTANDARRA TXIRRINDULARI ELKARTEA

Marijo Maiora punta-puntan
Marijo Maiora baztandarrak Indurain martxa zikloturistan 
parte hartu du. Artesiagako kronoen artean Josep Arnau eta 
biek izan ziren azkarrenak, 34:39 eta 48:43 behar izan zituz-
ten, hurrenez hurren. Markarik onena egiteagatik, zeramikaz 
egindako detaile bat jaso zuten saritzat. 

UTZITAKOA
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TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak, Paisaje 
Transversal aholkulari-tal-
dearekin, herriguneak berro-
neratzeko Hiri Jarduketarako 
Plan Berezia (HJPB) martxan 
paratu du. Planaren helburua 
herriguneak hobetzea da, 
hainbat alorretan: etxebizitza, 
denda, espazio publiko eta 
berdeguneak, zerbitzuak eta 
azpiegiturak, mugikortasun 
jasangarria, gizarte-, inguru-
men- eta ondare- alderdiak. 
Horrez gain, «birgaitzea sus-
tatzeko, hutsik dauden etxe-
bizitzak ez ugaritzeko eta 
etxebizitza eskuratzeko es-
trategiak» bilatuko dituzte, 
«baita lurzoruaren artifizia-
lizazioa eta hiri-hedapena 
geldiarazteko ere» eta, modu 
berean, «ondarea, paisaia eta 
ingurune naturala zaintzeko 
mekanismoak» planteatuko 
dituzte.  

Prozesua
Prozesua lau fasetan garatu-
ko da. Lehenbizi, analisia eta 
informazioa emanen da. Egun-
go egoera aztertu, hirigintza 
determinazioen analisia egin 
eta parte hartze prozesuan 

murgilduko dira. Gero, diag-
nostikoa eta aurreproiektua-
ren garaia izanen da: diag-
nostiko integrala egin, parte 
hartze prozesua zehaztu eta 
aurreproiektua eta antola-
mendu alternatibak zehaztu-
ko dira. Hirugarren pausoan 
Hiri Jarduketarako Plan Be-
rezia dokumentua garatuko 
da. Eta, azkenik, HJPBaren 
izapidetze eta onespena iza-
nen da eta bertan alegazio 
txostena eta behin-betiko 
dokumentua bilduko dira. 

Herritarren parte-hartzea
Baztango herritar eta eragileen 
ekarpenak sartzeko, aurkez-
pen publikoak, elkarrizketak, 
galdetegiak, mapaketa kolek-
tiboak, parte hartzeko taile-
rrak... izanen dira. Galdetegia 
baztanhobetzen.baztan.eus 
atarian bete daiteke eta in-
formazioa hasi bagu dutenek 
baztanhobetzen@baztan.eus 
helbidera idatz dezakete. Gai-
nera, prozesuari, aurkezpe-
netan erabilitako dokumen-
tazioari edota albisteei bu-
ruzko atalak ere webgunean 
zintzilikatu dituzte, nahi 
dutenen eskura. 

'Baztan Hobetzen' 
plana garatzeko 
iritziak biltzen
Informazio guztia baztanhobetzen.baztan.eus atarian 
zintzilikatu dute

Plana aurkeztu eta iritziak biltzen hasiak dira. UTZITAKOA

BAZTAN

Uztailaren 13an elkartu ziren Campuseko elizaren erabilerari buruz aritzeko.

TTIPI-TTAPA
Ekonomia eta Enpresa Gara-
peneko kontseilariak, Mikel 
Irujok, ekintzailetza digitale-
rako gunea sortzeko inbertsioa 
aurkeztu du. 1,2 milioi euroko 
finantzaketa izanen du, Euro-
par Batasuneko Next Genera-
tion funtsak finantzatua. Kon-
tseilariak adierazi zuenez, 
«eskualdean ekintzailetza 
sustatzeko eta enpresa-maila-
ko lankidetza irekirako gunea 
jarri nahi dute, hasierako ga-
rapen-fasean aurkitzen diren 
enpresak instalatu ahal izate-
ko, start-up berritzaileak sortzea 
errazten duten sinergiak sortu 

ahal izateko eta lankidetza-in-
gurunean lanpostuak eskain-
tzeko». Funtzio anitzeko eta 
coworkingerako espazioa iza-
nen da, ekintzaileei eta Cam-
pusean kokatutako enpresei 
laguntzeko, ezagutza-arlo ez-
berdinetan prestakuntza eta 
dibulgazio-jarduerak progra-
matzeko. Murgiltze-egonaldiak 
eta tailerrak ere eskainiko di-
tuzte, sormena eta sinergien 
sorrera sustatzeko.Espazioa 
manpara gardenekin banatu-
ko dute, erdiko nabea erabat 
garbi utziz. Inguruko gelak 
bulegoak, biltegia, espazio 
akademikoa... izanen dira.

Lekarozko Campuseko eliza ekintzailetza 
digitalerako zentro bihurtuko dute

Baztan Ikastolan auzolanean

Heldu den ikasturte berrirako prestatzen hasiak dira Baztan 
Ikastolan. Horren erakusle, hilabete hasieran, goitiko 
ikastolako zenbait gela egokitzen eta txukuntzen aritu ziren. 
Gainera, kuadrilla ederra bildu zen eta ederki aprobetxatu 
zuten. 

BAZTAN IKASTOLA
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TTIPI-TTAPA
Iruritako dantzariek eta abes-
batza ttikiak antolatuta, Terra 
emanaldiaz gozatzeko aukera 
izanen dute uztailaren 30ean, 
ortziralean, herrian. Ekainean 
egitekoa zuten emanaldietako 
bat euriagatik gibelatu egin 
zuten eta horren ordez bertze 
bi hitzordu zehaztu zituzten.  

Ortzirale honetan izanen dira 
bi  saioak:  19:00etan eta 
22:00etan. Ikuskizunaz gozatu 
nahi dutenek eserlekuak aitzi-
netik webgunearen bidez (www.
iruritakodantzariak.info ata-
rian) erreserbatu ahal izanen 
dituztela jakinarazi dute. Ea 
oraingo honetan dantzari eta 
ikusleek eguraldia lagun duten! 

Terra ikuskizuna 
ortziralean Iruritan 
ikusgai
19:00etan eta 20:00etan izanen dira emanaldiak eta 
sarrerak aitzinetik gorde behar dira 

Iruritako dantzariak ekainean egindako emanaldian.

TTIPI-TTAPA
Arbonan (Lapurdi) hamabortz 
hektareako lursail bat saldu 
nahi dute eta horren kontra 
eta «lurren salmenta espeku-
latiboa» salatzeko hainbat 
herritarrek lurra okupatu dute. 
Hain zuzen, Aroztak herri eki-
menetik «babesa eta elkarta-
suna» adierazi nahi izan diete. 
Aroztak-en arabera,  «Lekaro-
zen egin nahi duten bezala, 
bertako herriarekin loturarik 
ez duten espekulatzaileek, 
inongo zilegitasunik gabe, ne-
kazaritza lurrak bereganatu 
nahi dituzte. Lurra landu eta 

bertako elikagaiak ekoizteko 
erabili beharrean, aberats ba-
kar batzuen kapritxoak ase-
tzeko erabili nahi dituzte, 
nekazariak lurrik gabe utziz».

Bide batez, «Arbonako ekin-
tza eta auzolanetan parte har-
tzeko» deia egin dute eta «el-
kartasunaren eta elkarlanaren 
garrantzia» ere azpimarratu 
dute, «borroka bat aitzinera 
atera eta irabazteko ezinber-
tzekoa» dela iritzita. Ondoko 
asteetan «herri bezala dugun 
indarra Arbonarat bideratu» 
nahi dutela gaineratu du Aroz-
tak herri mugimenduak.

Arbonako nekazaritza lursaila 
defendatzeko okupazioari elkartasuna

Baztandarren Biltzarra Berroetan
Uztailaren 18an Baztandarren Biltzarra eguneko ospakizun 
xumeekin batera, Baztan kantuz ospatu zen Berroetan. Herri-  
tarrek herriari buelta eman zioten musikarien laguntzarekin; 
herriko hainbat xokotan kantu zaharrak kantatuz. Gainera, 
orga ederrak atera zituzten herriko ttikienek plazara. 

MAIALEN IANTZI / BAZTANDARREN BILTZARRA

Euskarabentura Lekarozen

Hilabete hasieran Urruñan hasi eta uztailaren 11n Lekarozen 
akitu zen Euskarabentura espedizioko lehen txanda. Geroztik 
Euskarabenturaren bigarren txanda ere egin dute, Bidania- 
Goiatzen (Gipuzkoa) abiatu eta Aulestin (Bizkaia) akitu dena, 
eta tartean ibili da Garazi Sarobe elizondoarra. 

EUSKARABENTURA
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TTIPI-TTAPA
Noaingo bataila gertatu zene-
tik 500 urte bete diren honetan, 
une hori oroitzeko hitzorduak 
antolatu ditu Euskal Herriko-
-Nafarroa Txistulari Elkarteak. 
Ikuskizun ibiltaria antolatu 
dute, musika ez ezik, dantza 
zein ikus-entzunezkoak uztar-
tuko dituena. Nafarroako hain-
bat tokitan ikusi ahal izanen 
da.

Ikuskizun ibiltaria 
Nafarroaren historian mugarri 
izan den gertakaria da aipatu-
rikoa eta ikuskizun ibiltariaren 
bidez eginen zaio keinu. Abuz-
tuaren 13an, bigarren ortzira-
lean, izanen da Amaiurren, 
baina aurretik uztailaren 24an 
Tuteran eta abuztuaren 7an 
Otsagabian ere geldialdia iza-
nen dute. Aurizberrin eta 
Iruñean abuztuaren 14an eta 

irailaren 11n izanen dituzte 
hitzorduak, hurrenez hurren. 

Musika eta dantza uztartuz
Antzinako musika eta musika 
tradizionala uztartuko dituzte 
ikuskizunean. Horrez gain,  
alarde honetan dantzaz goza-
tzeko aukera ere izanen dute, 
Oberena Dantza Taldearen 
eskutik. Urquizak adierazi zue-
nez, «normalean bakarlari 
izateko paradarik ez duen mu-
sika tresna baten aldeko apus-
tua egin nahi izan dugu, Txi-
rula eta ttunttuna Joakin Le-
kunberrik konposatutako 
obraren bidez». Era berean, 
bakarlari Maite Itoiz eta John 
Kelly ariko direla nabarmendu 
zuen, «aunitzentzat aski eza-
guna den abesti batekin». 

Hala, ikuskizuna Nafarroako 
historian barna murgilduko da 
eta ibilbide hori gidatzen, gi-
doigintzan eta eszenaratzean, 
Ventura Ruiz ariko da. Semea 
Nafarroako armadan duen 
amaren rola izanen du Ruizek. 
Tamaina handiko ikus-entzu-
nezkoez lagunduta egonen da 
musika, dantza eta antzerkia 
biltzen dituen emanaldia. 

Txistulari elkartearen 
ikuskizun berrian 
1521a oroituko dute
Nafarroako hainbat herritan ibiliko dira eta abuztuaren 13an 
Amaiurren izanen da

1521EAN 
NAFARROAK 
INDEPENDENTZIA 
GALDU ZUEN

Migel Iparragirre omendu dute Zigan. A. GAMIO

A. GAMIO
40 urtez akordeoi irakasle 
lanetan aritu den Miguel Ipa-
rragirrek joan den azaroan 
hartu zuen erretiroa. Azken 
hilabeteetan, egindako lana 
eskertzeko, hainbat omenal-
di hartua da Iparragirre. Baz-
tandarren Biltzarra ospatze-
koa zen egunean, uztailaren 
18an, ere egin zioten keinurik. 

Omenaldia eta eskerrak
Osasun egoera dela eta, ohi-
ko ospakizunik egin ezin zu-
ten arren, Baztandarren Bil-
tzarra elkarteak deialdia 
egina zuen 11:00etan herriko 
plazetan bildu eta seinalea 
egiteko.  Gehiago ere bada. 
Urtero, egun horretan, herri-
tar bat omentzen dute. Aurten 
omendutakoa Iparragirre izan 
da, «urte aunitzez baztandar 
aunitzi akordeoiarekiko grina 
eta maitasuna erakusteatik». 

Omenaldia Zigan egin zuten 
eta bere zenbait ikaslerekin 
batera herrian soinua jotzen 
aritu zen. Momentu «polita» 
izan zen «Baztandarren Bil-
tzarraren grina detaile ttikie-
kin mantendu zelako». 

Zigako Herriak eskerrak 
eman ditu «herritarroi ome-
naldi xume horren lekuko 
izateko aukera eman digute-
lako». Bide batez, elkarteak 
egiten duen lana azpimarra-
tu nahi izan dute: «badakigu 
esku eta buru gutti direla eta 
gogotik egiten dutela lan». 

Heldu den urtera begira, 
hori indartzeko itxaropenez 
solas egin dute: «ea guztion-
tzako berezia den egun hau 
antolatzeko indar berri aunitz 
sartzen den. Zorionak Migel 
Iparragirreri egin duen lana-
gatik eta Baztandarren Bil-
tzarrari besta hau posible 
egiteagatik».

Miguel Iparragirre omendu dute 
uztailaren 18an Zigan
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R. OSKARIZ
12 ikastetxek osatzen dute 
Baztango Eskola Ttikien el-
kartea: Almandozek, Amaiu-
rrek, Arizkunek, Arraiozek, 
Azpilkuetak, Erratzuk, Gar-
tzainek, Iruritak, Lekarozek, 
Oronoz-Mugairik, Urdazubi- 
Zugarramurdik eta Zigak. Az-
ken 25 urteetan, asteazkenero 
elkartu izan dira bertako ikas-
leak. Hasieran Elizondon egi-
ten zituzten tailerrak, baina 
Iruritan eskola berria eraiki 
zutenetik, Iruritako eskola 
zaharrean elkartu izan dira 
ikasleak. Bertan, Musika, Gor-
putz Heziketa eta Ingelesa 
ikasteaz gain, adin bereko 
haurrak ezagutzen dituzte eta 
harremantzeko gaitasunak 
garatzen dituzte.

Nolako eragina izan du Covid-19ak 
azkeneko bi kurtsoetan?
Iazko ikasturte bukaeran, de-
nak etxetik ikastera behartuak 
izan zirenean, arras gogorra 
izan zen eta bakoitzak ahal 
zuen moduan egin zion aurre. 
Aurtengo kurtsoan, Hezkuntza 
eta Osasun  Departamentuak 
ezarritako neurriekin, gela 
bakoitza talde egonkortzat 
hartu dute, eta ezin izan dute 
gainerako ikasleekin harre-
manik izan, ez eskola barnean 
ezta patioan ere. Kontuan 
hartuta eskola ttikien ikasle 
kopurua murritza dela, ber-
tzeekin jolasteko, elkarlanean 
aritzeko eta denek denekin 
ikasteko aukera galdu dute.
Zenbat ikaslek parte hartzen dute 
asteazkenetako tailerretan? 

Eskola ttikietako 4., 5. eta 6. 
mailako ikasle guztiak elkartzen 
dira, Urdazubi eta Zugarra-
murdikoak izan ezik. 90-100 
haur inguru dira guztira.
Zergatik dira hain garrantzitsuak 
saio hauek ikasleendako?
9-12 urte bitarteko haurrak 
izanik, berebiziko garrantzia 
daukate tailerrek gure seme- 
alaben garapen psikosoziale-
rako, Baztango errealitate 
geografiko eta demografikoa 
kontuan hartuta. Izan ere, 
eskola ttikietan maila bakoi-
tzean ikasle bakarra dago maiz. 
Iruritako saioak dira haien 
adineko jendea ezagutzeko 
bidea, euren behar psikologi-
ko, sozial eta emozionalak 
aseko dituzten harremanak 
eraikitzeko abiapuntua. Ins-

titutura joatean bertan izanen 
dituzten ikaskideak aldez au-
rretik ezagutzeko eta haien 
adineko lagunak egiteko ere 
baliagarriak dira.
Hezkuntza Departamentuak tai-
lerrak bertan behera uztea era-
baki du. Zergatik?
Baztango guraso elkarteetatik 
hainbat eskutitz bidali ditugu 
tailerren garrantzia aipatuz 
eta erabakia hain agudo ez 
hartzeko eskatuz. Hezkuntza 
Departamentutik eskutitz 
hauetako batzuk erantzun 
dizkigute, eta erantzuna ber-
dina da beti: «ez da eskola 
desberdinetako haurrak nahas-
ten dituen jarduerarik eginen».
Neurriak hartuta, tailerrak arris-
kutsuak dira?
Ez. Iruritako eskola zaharrean 
eta frontoian espazio nahiko  
dago adin bakoitzeko ikasleak 
hartzeko, beraz, ez lirateke 
hainbat adinetako ikasleak 
nahastuko. Gainera, akitu den 
ikasturte honek erakutsi digu 
gure seme-alabek arras ongi 
onartu eta errespetatu dituz-
tela ezarritako protokolo guz-
tiak, eta honi esker, eskola 
barnean ez da kutsadurarik 
egon. Bertzalde, eskolaz kan-
poko jarduerak eta udalekuak 
egitea baimenduta dago eta 
hauetan bai, hainbat herri eta 
adinetako haurrak nahasten 
dira… Orduan, zergatik as-
teazkenetako saioetan ez?
Ikasleek zer diote egoerari buruz?
Tailerretan aldez aurretik par-
te hartzen zuten haurrek aki-
tu dugun ikasturtean ez zire-
la eginen jakin zutenean, 
izugarrizko dezepzioa hartu 
zuten.
Zein irtenbide bilatzen ari zarete?
Komunikabideen bitartez gure 
kezka helarazi nahi dugu, jen-
deak jakin dezan tailerrak gure 
seme-alabendako zein onu-
ragarriak eta garrantzitsuak 
diren. Hezkuntza Departa-
mentuak hartutako erabakia-
rekin ados ez gaudela jakitea 
nahi dugu, eta ikasturte ha-
sieran egonen den osasun 
egoera kontuan hartuz, gaia 
birplanteatzea eskatu nahi 
diogu.

«Tailerrak beharrezkoak 
dira haurren garapen 
psikosozialerako»
IRURITAKO GURASO ELKARTEA BAZTANGO ESKOLA TTIKIAK

Duela 25 urte hasi zen Baztango Eskola Ttikien koordinatzailea tailerrak antolatzen, 
herrietako haurrek haien adineko jendea ezagut zezaten. Orain, Covid-19a dela eta, hainbat 
ikastetxetako ikasleak nahasten dituen jarduerak debekatu ditu gobernuak

Iruritako Eskola zaharrean elkartu ohi ziren herrietako haurrak asteazkenetan.
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ZUGARRAMURDI

MARIFA ETA KORO
Andre Mari bestarik ez dugu-
la izanen badakigu, baina hala 
ere, zerbaiten seinalea egiteko 
intentzioarekin bildu zen Ake-
larre Elkartea herriko etxekoe-
kin uztailaren 8an. 

Beharrezkoak diren segur-
tasun neurriak harturik, behar-
bada pilota partidaren bat, 
plazan kontzertuak, edo ha-
lako zerbait egiteko asmoa 
edekita utzi zuten, eta zehaz-
tasun gehiagorekin, bertze 
bilera bat egitea adostu zuten.

Baina zoritxarrez, sanfermi-
nen ondotik gertatutako ku-
tsadura haundiak, egitasmo 

hau franko zaildu du. Astetik 
astera egoera aldatzen denez, 
gaur egin ezin jakin nola ego-
nen garen Andre Mari inguru 
horietan.

Juan Mari Beltran ortziralean
Bestak baino lehen, hala ere, 
bada segurtatua den ekitaldi 
bat, ortzirale honetan, uztai-
laren 30ean, Juan Mari Beltra-
nek emanen duen emanaldia. 
Kostaldeko Soinuak izenbu-
rupean Lapurdi, Gipuzkoa eta 
Bizkaiko kostaldean bildutako 
hainbat euskal kantaz goza-
tzeko emanaldia eginen du.  
17:00etan hasiko da.

Besten seinalea 
egin nahi dute 
herritarrek
Segurtasun neurriak hartuta, ekitaldi batzuk antolatu nahi dituzte, 
baina momentuko osasun egoeraren araberakoa izanen da

Azkeneko besta ttikietan ateratako argazkia da, 2019koa, hain urrun ikusten dena...

Bisitarien joan-etorriari begira

Bisitarien mugimendua handitzen ari dela bistakoa dugu, eta 
batez ere uztaileko bigarren hamabortzalditik aitzinera. Horren 
seinale da uztailaren 17an Azketako aparkalekuan hartutako 
irudia. Kopuruak ikusirik, 2019ko uztaileko erreferentzia 16.000 
lagunekoa dugu (lezean sartuak). Aurtengoa ikustekoa dugu.

KORO ETA MARIFA

MARIFA ETA KORO
Herri ttiki hauetan dugun de-
sabantailetako bat, Interne-
teko abiadura eskasa da. Par-
tikularren konexioak oraindik 
motel daude, baina zuntz 
optikoa sartu da herriko erai-
kuntza publikoetan bederen. 
Udalen informatika baliabi-

deak kudeatzen dituen ANIM-
SA elkarteak sartu zuen zuntza 
herriko etxean, medikuaren 
kontsultategian eta eskolan. 
Horretaz gain, leze eta mu-
seorako online erreserbak 
egiteko, duela urte eta erdi bi 
toki horietan ere sartu zen 
Interneteko abiadura azkarra.

Interneteko konexioa azkarra toki 
publikoetan, motela partikularren artean

Maxota: lore xorta. Marranta: Ahotsa moteltzea zintzurre-
ko minagatik. Ozarra: Atrebentzia handiegia duen pertsona. 
Ojoina: Lapurra. Orena: Ordua, baita ordularia ere.

Xaretako hiztegia
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URDAZUBI

Ikaburuko lezeen eguna ederra izan zen
Uztailaren 17an ospatu zen Ikaburuko lezeen eguna. Iaz be-
zala, artisauen postu kopurua nabarmen ttipitu zen, egungo 
neurriak betetze aldera. Halere, tailerretan, postuetan eta 
lezeetan bisitari anitz izan zen. Eguraldiak ere lagundu zuen 
eta hurrengo urteari begira jarriak dira dagoeneko. 

ARANTXA ETA IRAIA

ARANTXA ETA IRAIA
Urtero bezala udalak hainbat 
ekitaldi antolatu ditu udari 
begira. Aurten, joan den urtean 
bezala, edukiera kontrolatu-
rik eta segurtasun neurri guz-
tiak beterik eginen dira eki-
taldi guztiak. 

Lehenik, uztailaren 24an, 
larunbatarekin,  Sergio Arros-
pideren bakarrizketa eta, on-
dotik, Niko Etxarte eta Dom 
Earl&Kiki Gracieteren kon-
tzertua egitekoa zen.

Abuztuaren 7an, urtero be-
zala, Burdinaren Eguna an-
tolatuko da. Goizeko hama-
rretan hasi eta arratsaldeko 
seiak arte artisauen azoka 
izanen da herriko plazan, bai-
ta haurrentzako jokoak ere. 
Eguerdian, burdin mineralez 
kargatutako idiak ailegatuko 
dira Axular baserritik plaza 
ingurura, eta, urtero bezala, 
burdina urrezko txanponen-
gatik trukatzeko ekitaldia 
eginen dute, Bizkaiko bena-
keroek eta Salbatore monas-
terioko abadeak tratua egiten 
dutenean. 19:00etan, magia 
ikuskizuna eskainiko dute Javi 
eta Ankak eta ondotik, Estitxu 

Pinatxoren kontzertua izanen 
da.  Aurtengoan, urtero egiten 
bada ere, ez da zikirorik an-
tolatu, egungo egoerak ez 
baitu horretarako aukerarik 
ematen.

Herri kirol jaialdia abuztuaren 
21ean
Udako ekitaldiekin akitzeko, 
abuztuaren 21ean herri ki-
rolen jaialdia izanen da he-
rrian. Arratsaldeko seietan 
euskal dantzen ikuskizuna 
izanen da, eta ondotik herri 
kirolak ere izanen dira. Aki-
tzeko, 20:30ean, tortilla lehia-
ketan parte harturiko plateren 
dastaketa izanen da. 

Ekitaldiz gainezka 
dator aurtengo uda 
garaia ere
Abuztuaren 7an Burdinaren Eguna ospatuko da, baina 
aurtengoan ez da zikirorik izanen

2019ko Burdinaren Eguna.
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TTIPI-TTAPA
Arrakasta handia ukan du gaz-
teriak aurten lehen aldikoz 
antolatu duen pala torneoak. 
Guztira 32 bikotek eman dute 
izena eta hiru multzotan ba-
natuta, lehen mailan, bigarre-
nen eta maila mistoan ari dira. 
Partidak plazan izaten dituzte, 
astelehenetan, ortziraletan eta 

igandetan, 18:00etatik 21:00eta-
ra, eta egun bakoitzean hiru 
partida jokatzen dituzte. Gaz-
teek TTipi-TTapari kontatu dio-
tenez, finalak bestetan egite-
koak zituzten, baina ordurako 
partida guztiak ez dituzte fini-
tuko eta «urrian bazkari baten 
bueltan finalak jokatzeko ger-
takari bat antolatu nahi dugu».

32 bikotek eman 
dute izena gazteen 
pala txapelketan
Partidak astelehenetan, ortziraletan eta igandetan jokatzen 
ari dira

SARA

Azken osasun neurriak direla 
eta, hainbat ekitaldi bertan 
behera gelditu dira, eta horie-
tako bat da Sarako Urtxintxak 
eskubaloi elkarteak antolatuta, 
larunbatean, uztailaren 31n, 
egitekoa zen eskubaloi torneoa. 
Azokak, ordea, beraien bidea 
egiten ari dira. Ortzegun guz-
tiz egiten duten ekoizleen azo-
kak ere hutsik egin gabe segitzen 
du, baita astelehenetan egiten 
duten udako artisauen azokak 
ere. Ekoizleen azoka 08:00eta-
tik 13:00etara egiten dute eta 
artisauena, berriz, 09:00etatik 
13:00etara.

Eskubaloi torneoa 
alde batera utzi 
dute

Herriko kontseiluak jakinara-
zi duenez, uda honetan, ko-
ronabirusaren aurkako txer-
toaren bigarren dosiak har-
tzeko aukera izanen dute 
herritarrek Saran. Baina orain 
arte hartu ez dutenei ez diete 
lehenbiziko txertorik paratu-
ko. Buruiletik aitzinera izanen 
dute horretarako aukera, lehen-
biziko txerto dosiak hartzeko 
kanpainarekin hasiko baitira. 
Interesa dutenek e-mail bat 
igorri beharko dute herriko 
kontseiluaren helbide hone-
tara: sara.komunikazioa@
gmail.com.

Covid-19aren 
kontrako txertaketa 
kanpaina

Izarra errugbi taldekoak Durangoren aurkako partida egunean. ALICE ZUMEAGA

TTIPI-TTAPA
Urteko 45.000 euroko aurre-
kontuari aurre egiteko zozke-
ta ederra antolatu du Sarako 
Izarra errugbi elkarteak. Gas-
tu hori estaltzeko urtetan klu-
bari diruz lagundu dioten 
«kideak muturreko egoeran» 
daudelako eta «enpresa horiei 
garai hauetan laguntza ezin 
zaiela eskatu» ikusita antola-
tu dute zozketa. Horrez gain, 
dirua biltzeko «ekitaldiak an-
tolatzea zaila» dela gaineratu 
dute, «osasun arauak» tarteko. 

Hala, mendian edo itsasoan 
opor ederrak pasatzeko bi bi-
daia zozketatuko ditu errugbi 

elkarteak. Lehenbiziko saria 
lau lagunendako zazpi gaue-
ko egonaldia izanen da Saint 
Laryn, eta bigarren saria Gre-
zian bi lagunendako egonaldia 
izanen da. 

Tonbola online
Zozketan parte hartzeko txar-
tel bakoitza bortz euroren 
truke sarakoizarra.com web-
gunearen bitartez erosten 
ahalko da, norbere datuak bete 
eta txartelarekin ordainduta. 

Bi bidaien irabazleak zein 
diren jakiteko, berriz, abuz-
tuaren 5ean zozketa eginen 
dute.

Errugbi elkarteak abuztuaren 5ean 
eginen du bi bidaien zozketa

32 bikotek eman dute izena gazteriak antolatu pala txapelketan. YOHANA

Dantzariak Ezpeletako jaialdian

Uztailaren 16tik 18ra Gauargi haurren jaialdia egin zuten 
Ezpeletan eta argazkian ageri diren Zazpiak Bat Taldeko 
zortzi dantzariek zuten hutsik egin. Beraien dantzarako 
abilidadea jendearen aitzinean erakutsi zuten neska 
gazteek. 

ZAZPIAK BAT DANTZA TALDEA
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SENPERE

JEAN LOUIS BESSONART
Aste hondar euritsua iragarria 
zuten aro-ikerlariek. Zorionez 
iragarpenak ez ziren bete, nahiz 
eguzkiak agerraldi guti egin. 

Orokorki bestak biziki ongi 
joan ziren, arazorik gabe, Ro-
main Guilçou gazte komiteko 
buruak bere bilduman erran 
duenez «nickel», bertze hitz 
batez, bikain. Baldintza zorro-
tzak izanik ere, besta herrikoien 
izpiritua zaindua izan da bu-
ruin-buru, parte-hartzaile gu-
ziek gozatzea zutelakotz hel-
buru. Ortzirale arratseko ziki-
roak sekulako arrakasta ukan 
zuen, 400 kide hurbildu ziren 
mahaietara, xapito handi baten 

gerizan. Larunbata gehiago 
kirolari itzulia zen, pilota, men-
di bizikleta, oinezko ibilaldi eta 
txaranga baitziren protagonis-
tak. Igandea meza nagusiare-
kin hasi zen, ondotik bota-lu-
ze partidak erakutsi zuen gure 
karrikaren hertsidura. Eguer-
diko Paellak 250 bazkaltiar 
bildu zituen, arratsalde betean 
A Vista De Nas biarnesen kan-
taldiak inarrosi zituen elizako 
galeriak, hondarrera  Bizou-
nours taldeak bururatu zuen 
gaualdia. 

Oihartzunen arabera, herri-
ko etxetik, gazte komite baita 
ostalarien aldetik denak pozik 
eta harro agertu ziren.  

Bote-luze partida jokatu zuten igande eguerdian karrikan JL BESSONART

Biziki ongi eta 
arazorik gabe joan 
dira herriko bestak
Baldintza zorrotzak izanik ere, besta herrikoien izpiritua 
zaindua izan da eta denak pozik eta harro agertu dira

JL BESSONART
Urtero bezala, sasoi honetan, 
ekitaldi parrasta bat eskainiak 
dira bi hilabete hauetan. La-
rriki aipatzeko, uztailaren 12tik 
irailaren 13ra astelehenero 
Xistera partidak jokatuko di-
tuzte 20:00etan. Asteartetan, 
09:00etatik 13:00etara esku-
langile merkatua izanen da. 
Zirizkolatzen ekimenez, eus-
kal dantzak uztailaren 13an 
eta 27an eta abuztuaren 3an 
eta 10ean, 21:00etan. Asteaz-
ken goizetan, lakuan, Beach 
handball (hondartza-eskuba-
loia) eta arratsetan, 21:00etan, 

Behi lasterkak kirol zelaian.Bi 
ortzegunez, uztailaren 29an 
eta agorrilaren 5ean, Zaldubi 
gelan, 21:00etan Euskararen 
Misterioak aipagai. Ikusmina 
sor  lezake.  Or tziralean, 
21:00etan, pilota erakustaldiak. 
Iduri luke ikusgarri horiek ez 
direla udatiarrendako baizik 
eginen. Haatik, hurbilagotik 
behatuz, badira aunitz gauza 
gure interesa sortu lezaketena. 
Ez dugu ahantzi behar ekital-
di horien antolatzaileak he-
rriko elkarteak direla eta he-
rriaren bizitzaren irudi bila-
katzen dira. 

Udako ekitaldiek musika, kirola, dantza 
eta erakusketak ekarriko dituzte

Bachen obra entzungai agorrilaren 9an

Donostiako Musika Hamabostaldiaren barrenean Johan 
Sebastian Bachen obra interpretatuko du Conductus 
Ensemble orkestak (20 kantari eta 10 musikari), Andoni 
Sierraren zuzendaritzapean. Agorrilaren 9an, astelehenean 
21:00etan hasiko da emanaldia elizan (sartzea: 20 euro).

UTZITAKO ARGAZKIA

Horra zer aurkitu dugun He-
rriko Etxean. Sortzeen aldetik: 
Leandro Da Silva, Artzamen-
di karrikan; Imanol Perdoux, 
Ahetzeko bidean; Unai eta 
Oihan Biau (biritxiak), Ade-
mainea karrikan. Ongi etorri 
herritar berri haueri eta zo-
rionak burasoeri. 

Heriotzak: Michel Ostiz, 83 
urte; Yvon Benteo, 83 urte; 
Etienne Guilçou, 66 urte; Ra-
muntxo Laboux-Larrea, 71 urte; 
Corinne Susperregui, 52 urte; 
Louis Legras, 99 urte; Colette 
Feron, 83 urte eta Michel Aiz-
purua, 89 urte. Hauen  famili 
eta adixkideei dolumin bizienak.

Lau haur sortu eta zortzi herritar zendu 
dira ekainean
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TTIPI-TTAPA
San Fermin erremonte txapel-
ketako finalak jokatu zituzten 
uztailaren 14an, Hernaniko 
Galarreta pilotalekuan. B mul-
tzokoan eskualdeko erremon-
tista bana zegoen bikote ba-
koitzean: Oskar Urrutia II.a 
aurrelari saldiastarrarekin 
aritu zen Martirena eta Aritz 

Zubiri atzelari goizuetarrare-
kin Loitegi profesional berria.

Zubiri izan zen partidako 
onena (atzelaria izan arren 
tanto gehien goizuetarrak egin 
zituen), bikotearen zama bere 
gain hartu zuen eta maisuki 
aritu zen. Loitegi bere aurre-
lariak bosgarren partida zuen 
profesionaletan, final bat gai-

nera, eta lotua ibili zen parti-
da osoan, jokoan gehiegi sar-
tu gabe. Halere, beti aitzinetik 
izan zen bikote urdina, alde 
politarekin, gehienetan. Ho-
geigarren tanto aldera tanto 
bakarrera hurbildu zen pare 
bat aldiz bikote gorria, Oskar 
Urrutia saldiastarrak eginda-
ko lanari eta tantoei esker 
batez ere. Baina berdinketa 
eskura zutenean, Martirenak 
huts egin eta ez zuten inoiz 
berdintzerik lortu. Martirenak 
hasieran ongi atera zuen, bai-
na gero ez zuen asmatu. Az-
keneko hamar tantoetan era-
kustaldia eman zuen Zubirik, 
defentsan sendo beti bezala, 
baina baita erasoan ere. Az-
kenean, 30-21 irabazi zuten 
Loitegik eta Zubirik.

B multzoko txapeldun eta txapeldunordeak sari banaketaren ondotik. Seme-alabekin ageri da Zubiri. MAIALDEN ANDRES

Zubiri txapeldun San 
Fermin erremonte 
txapelketan
B multzoko finalean goizuetarrak, Loitegirekin batera, 30-21 
irabazi zien Oskar Urrutia saldiastarrari eta Martirenari

KIROLAK

ARITZ ZUBIRI 
TXAPELDUN

NIRE USTEZ

«Ni gustura aritu 
naiz, baina 
Loitegi ezeroso 
ikusten nuen eta 
hura laguntzen 
saiatu naiz»

Atzelari goizuetarrak seme- 
alabekin kontent jaso zituen 
txapela eta garaikurrak. 
Aritz Zubirik aipatutakoaren 
arabera, «partidu guztian 
gustura aritu naiz. Gehien 
bat lagunak kezkatzen 
ninduen, partiduan zehar ez 
zela batere disfrutatzen ari 
ikusten bainuen, ezeroso ari 
zen eta nire buruarekin 
baino gehiago saiatzen 
nintzen bera animatzen eta 
ahal zenean laguntzen». 
Loitegik berak ere onartu 
zuen «lotua» aritu zela 
finalean eta «Zubirik 
egindako partida handiari 
esker lortu dugu txapela». 
Zubirik zioenez, «hasieran 
tanto batzuetako abantaila 
hartu dugu, gero hurbildu 
egin zaizkigu pare bat 
tantora edo tanto 
bakarrera… beti aurretik 
joan gara baina hasiera 
parekatua izan da. Bigarren 
etenaldiaren ondotik 
sakearekin bizpahiru 
segidan asmatu dut eta hor 
puskatu da partidua». 
Galarretan izandako giroa 
ere azpimarratu zuen 
Zubirik: «Aspaldi ez genuen 
horrelako girorik izan 
frontoian, eta faltan 
sumatzen zen jendearen 
berotasun hori, erabat 
aldatzen da. Final nagusia 
ere partida haundi-haundia 
izan da, jendea animatua 
zegoen, bero-bero, eta 
horrela jokatzea plazer 
handia da». 
Iaz Galarretako 50. 
urteurreneko txapelketa 
irabazi zuen Zubirik, 
Urrizarekin batera.Urriza pilota astintzen, final nagusian. MAIALEN ANDRES

San Fermin Erremonte Txa-
pelketako final nagusia bikai-
na suertatu zen. Ia partida 
osoa aitzinetik izan ziren Ansa 
II.a eta Larrañaga, baina su-
fritzearen poderioz, hogeita 
bederatzinako berdinketaren 
ondotik, azken tantoa Urrizak 
eta Aizpuru III.ak egin zuten 
(30-29). Bertze txapel bat 
Urriza handiarentzat.

Urriza eta Aizpuruk 
30-29 irabazi Ansa 
eta Larrañagari
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Emakume pilotari profesionalak Bartzelonan

Ados pilota elkarteak antolatutako Plazaz Plaza txapelketako 
jardunaldia jokatu zen uztailaren 18an Bartzelonako Club 
Natació Barcelonan. Beraz, lehen aldiz emakume pilotari 
profesionalen jaialdia ikusteko aukera izan zuten. Irantzu 
Etxebeste beratarra izan zen eskualdeko ordezkari bakarra.

UTZITAKOA

Aldabe eta Aimar Saldias finalerdietan

Nafarroako erremonte txapelketako finalerdietarako 
sailkatutako lehen bikotea da Lekunberriko Aldabek eta 
Oizko Aimar Saldiasek osatutakoa. Agoitzen uztailaren 17an 
jokatutakpo jardunaldian nagusitu ziren. Biharamunean, 
Saldiasek Otxandorenarekin irabazi zuen Agoizko torneoa.

UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA
Bixente Igarzabal lesakarrak 
Altriman proba gogorra bu-
rutu zuen uztailaren 17an. 14 
ordu, 17 minutu eta 23 segun-
do behar izan zituen ironman 
berezi hau osatzeko eta me-
ritu handiko zazpigarren pos-
tua lortu zuen sailkapen oro-
korrean. 50 urtez goitikoen 

kategorian bigarren izan zen. 
Denera 284 kirolarik parte 
hartu zuten eta horietatik 147k 
lortu zuten bukatzea. 

Ohi bezala, 3.800 metroko 
igeriketa probaren ondotik 
dezente gibelean atera zen 
Igarzabal uretik. Ordubete, 19 
minutu eta 51 segundo behar 
izan zituen eta 132garren pos-

tuan atera zen. Baina, beti 
bezala, bizikleta gainean egin 
beharreko zati gogorrean (198 
kilometro luze, 5.200 metroko 
desnibel positiboarekin) ai-
tzinera egin zuen lesakarrak 
(7 ordu, 11 minutu eta 33 se-
gundo behar izan zituen eta 
zortzigarren izan zen) eta 
proba burutzeko lasterka egin 
beharreko maratoian, 42,2 
kilometroetan, 4 ordu, 6 mi-
nutu eta bi segundo behar 
izan zituen (hemen ere zor-
tzigarren izan zen).

Denera, beraz, 14 ordu, 17 
minutu eta 23 segundo behar 
izan zituen Beti Gazteko kiro-
lariak, zazpigarren sailkapen 
orokorrean eta bigarren bere 
kategorian. Gainera, bere ka-
tegorian denborarik onenak 
egin zituen bai bizikletan, 
baita lasterka ere.

Igarzabal kontent dago egin-
dako probarekin, «karrera 
benetan polita atera zitzaidan» 
aipatu digu. Bere 28. Ironma-
na bukatu du lesakarrak eta 
Altriman zazpigarren aldiz 
egin du, bere proba kuttune-
takoa baita (bigarren izan zen 
2012an): «Lasterketa honek 
aunitz exijitzen dizu, baina 
trukean bertze inon sentitzen 
ez diren emozioak sentitzen 
dituzu», aipatu digu.

Bixente Igarzabal 
zazpigarren izan da 
Altriman proban
50 urtez goitiko kategorian bigarren sailkatu zen lesakarra 
eta denborarik onenak egin zituen bizikletan eta lasterka

Beti Gazteko kirolariak bizikleta gainean 125 postu berreskuratu zituen.

Baztan-Errekako 
laxoa txapelketako 
finala Arraiozen 
abuztuaren 7an

TTIPI-TTAPA
Arraiozko plazak hartuko du 
abuztuaren 7an Baztan-Erre-
kako 41. Laxoa txapelketaren 
finala. Hau irakurtzen duzu-
nean dagoeneko erabakia 
izanen da finalistetako bat: 
Arraioz Sagardia edo Oiz. 
Arraiozko plazan jokatu zuten 
finalerdietako joaneko parti-
da uztailaren 18an eta etxekoak 
nagusitu ziren (9-4). Itzulera-
koa larunbatean jokatzekoa 
zuten Oizen.

Bertze finalerdia aste hone-
tan erabakitzekoa da, Donez-
tebe Apezteguia eta Irurita 
Migueleneren artean. Uztai-
laren 28an, asteazkenean jo-
katzekoa zuten joanekoa Bear- 
Zanan eta uztailaren 31n, la-
runbatean 18:30ean Iruritan 
itzulerakoa. Hasierako fasean 
partida guztiak irabazi zituz-
tela kontuan hartuz, baztan-
darrak dira faborito.

Bezperan, abuztuaren 6an, 
ortziralean 17:00etan, gazte-
txoen txapelketako finala jo-
katuko dute Arraiozen.

KIROLAK
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AGENDA

KONTZERTUAK

ARANTZA
Joseba Irazoki eta Rüdiger
Aterpean, uztailaren 31n, 
19:30ean.

Estitxu Pinatxo
Aterpean, abuztuaren 1ean, 
12:00etan.  

Erabatera
Abuztuaren 6an, 19:30ean. 

Jon Basaguen
Aterpean, abuztuaren 7an, 
19:30ean. 

Balerdi Balerdi
Aterpean, abuztuaren 13an, 
19:30ean.    

Bankako menditarren 
kantaldia
Plazan, abuztuaren 13an, 
18:00etan.    

Txamukos
Plazan, abuztuaren 15ean, 
20:00etan.    

Makala & Konsul
Aterpean, abuztuaren 22an, 
12:00etan. 

Esne Beltza & Amak
Kontzertua eta afaria. 
Aterpean, abuztuaren 27an, 
19:30ean.  

LEITZA
Modus operandi
Uztailaren 31n, 22:00etan.  

DONAMARIA
Trikidantz taldea
Plazan, uztailaren 31n, 
19:00etan.

LESAKA
Xabi Solano eta Zigor DZ
Irubide atarian, uztailaren 29an, 
19:30ean. 

Txamukos
Abuztuaren 1ean, Onin 
errekaren gainean, 12:30ean. 

BERA
A Dream of jazz
Altzateko plazan, abuztuaren 
1ean, 19:00etan. 

IKUSKIZUNAK

LEITZA
Herri kirol saioa
Plazan, abuztuaren 1ean, 
12:00etan. 

Tio teroren semeak 
dantzarien emanaldia
Abuztuaren 28an, 19:00etan.

LESAKA
Sormen ginkana
Biurranan, uztailaren 30ean, 
18:00etan. 

DONAMARIA
Ines Bengoa ipuin-kontalaria
Plazan, abuztuaren 8an (ordua 
zehazteke).

AMAIUR 
Txistulari elkartearen 
ikuskizuna
Abuztuaren 13an. 

ARANTZA
Herri kirol saioa 
Frontoian, abuztuaren 14an, 
17:00etan. 

Bertso saioa
Sebastian Lizaso, Amaia Agirre, 
Ekhiñe Zapiain eta Sustrai 
Colina.
Abuztuaren 14an, 19:30ean.

Pilota partidak
Abuztuaren 15ean, 17:00etan 
hasita.

OSPAKIZUNAK

ETXALAR
Haurraren Eguna
Abuztuaren 1ean. 

URDAZUBI
Lezeen Eguna
Abuztuaren 7an. 

ERAKUSKETA

BERA
Nire gurasoei omenaldia 
(Ignacio Larraren 
erakusketa)
Kultur etxean, uztailaren 31tik 
abuztuaren 29ra.

KIROLA

LEITZA
Profesionalen mailako esku 
pilota partida 
Abuztuaren 29an, 12:00etan. 

ETXALAR
Usategietako Igoera
Uztailaren 31n, 15:00etan. 

BERA
VII. Gau Lasterketa
Abuztuaren 1ean, 22:00etan. 

AZOKA

LESAKA
Merkatu ttikia
Beheko plazan, abuztuaren 
31n, 10:00etatik 14:30era.

ARTXIBOKOA

BERA VII. Gau Lasterketa 
Manttalek antolatuta, 7,3 kilometroko ibilbidea, 300 metroko malda positiboa. Izen-ematea: www.manttale.
com. Abuztuaren 1ean, 22:00etan.  

UZTAILAK 29 - IRAILAK 2
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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AGENDAAGENDA

Ttiki-ttikitatik izan da futbol-
zalea Asier Lizartza Espartza 
(Arizkun, 1989), «haurretan 
aitarekin Baztan ikustera joa-
ten ginen, eta orduan Ariz-
kungo jokalari on batzuk ari 
ziren; Garbalena, Etxeberria… 
idoloak ziren». Herrian, lagu-
nekin, kirol aunitzetara jos-
tatzen ziren, «baina gehienbat 
futbolean». Gaztetan hasi zen 
Baztan Kirol Elkartean joka-
tzen, eta 20 urtez defendatu 
ditu bere kolore eta taldea. 
Goitibeheiti aunitz bizi izan 
ditu taldeak, hainbat garaipen 
goxo eta momentu garratz, 
haien artean berriki maila 
autonomikora izandako jai-
tsiera. Baina aitzinera egin 
dute beti. Gaur egun, Elizon-
don bizi da Lizartza, aita izan 
da berriki eta etenaldia egitea 
erabaki du: «Nire hurrengo 
etapa futbolaz bertze modu 
batera gozatzea da».

Bi hamarkada baloiari 
ostikoka
20 urte aunitz dira, «baina 
ti-tau pasatu zaizkit». Lagun 
aunitz egin ditu Asier Lizartzak 
futbolarekin, eta horrekin 
batera «hainbat irakaspen eta 
balore garatzea lortu dut; 
konpromisoa, errespetua, 
esfortzua, kolore eta talde 
batekiko maitasuna…». Den-
bora tarte horretan zenbait 
aldaketa izan ditu klubak, 
horietatik garrantzitsuena 
«2016an Igotz Gardek eta 
Mikel Altzurik taldea hartu 
zutenean gertatu zen. Kon-
tzeptu eta lanketa aldetik 

kristoren saltoa izan zen». 
Goitik beheiti aldatu zuten 
taldea eta denboraldi bikaina 
izan zen Baztango talde nagu-
siarendako. Lizartzak futbo-
larekin inoiz bizitako momen-
turik hoberena azken parti-
d u k o  a z k e n  m i n u t u a n 
gertatu zen, Azagran: «Xabier 
Gilek gola sartu zuen 90. 
minutuan eta hirugarren mai-
lara igotzea lortu genuen».

Baina denak ez dira momen-
tu onak izan Lizartzarendako; 
«bolada onak eta txarrak izan 
ditugu». Taldearen jaitsierak 
ziren makurrenak, eta «auni-
tzetan etxerat eramaten geni-
tuen kaskarkeriak». Hala ere, 
«beti elkarrekin bizi izan ditu-
gu, hori da Baztan. Gauzak 
gaizki doazenean ere, zaleak 
eta klubeko aunitz hor daude 
laguntzen, eta eskertzekoa 
da». 

Talde-lanaren garrantzia
Garaipenak eskuratzeko, 
elkartasuna garrantzitsua da, 
eta taldekideen arteko kon-
plizitatea da gakoa, «dudarik 
gabe, talde-kiroletan ongi 
funtzionatzeko lehenbiziko 
pausoa da. Elkar ongi eza-
gutzen badugu eta giroa ona 
bada, dena errazago egiten 
da».

Bakoitzak bere eginkizuna 
dauka taldean eta Lizartza-
rena ez da makala izan, Baz-
tango bigarren kapitaina izan 
baita urte aunitzez, Luis Itu-
rriria kapitainarekin batera. 
«Ardura handia izan da, bai-
na ikaragarri polita, eta aha-
lik eta hobekien egiten saia-
tu naiz. Batzuetan hanka 
sartu dut, baina solastatzea 
eta barkamena eskatzea ere 
ardura horren barne sartzen 
da».

Hurrengo denboraldirako 
«arras baikor» ikusten du tal-
dearen egoera. «Maila auto-
nomikoa arras zaila da, baina 
dirudienez jokalari gehienek 
segituko dute eta ematen du 
bertze batzuk bueltatuko 
direla. Gainera, Igotz Gardek 
segituko du, Baztanek izan 
dezakeen entrenatzailerik 
hoberena, eta berarekin bate-
ra Xabi Maia eta laguntzaileak, 
hoberenak hauek ere!».

Klubean gauza aunitz «arras 
ongi» egiten ari dira, «eta 
horren seinale da Baztan Kirol 
Elkartetik Realera, Osasuna-
ra eta bertzelako talde poten-
teetarat joan diren neska-mu-
tikoak».

Etorkizunera begira
Azken partidan agurra eman 
zion Baztanek denboraldiari, 
hirugarren mailari eta batez 
ere Lizartzari. «Ikaragarria» 
izan zen eta eskerrak eman 
nahi izan dizkie Asier Lizartzak 
«nire ondoan dauden eta egon 
diren guztiei». Etapa berri bat 
hasiko du orain bere bizitzan, 
aunitz baitira futbola uztea 
eragin duten faktoreak, «bai-
na gehienbat orain, etxean, 
haurrarekin, lan gehiago dugu-
lakoz».

«Gauza dezenteren falta 
sumatuko dut, baina batez 
ere lehiatzea eta asteburuko 
partiduaren esperoan egotea, 
eta partiduan aritu ondoko 
garagardoak ere…». Hala ere, 
ez da betirako adioa izanen, 
gero arte baizik. «Bertze modu 
batera» gozatuko du kirolaz 
orain, eta noizbehinka Gil-
txaurdin «ostiko batzuk ema-
tera» agertuko da; «horren-
bertze urtez errutina bera 
segitu eta golpez uztea ez 
dut posible ikusten». Etorki-
zunera begira, Lizartzak ez 
dauka asmo zehatzik, baina 
«duela urte batzuk futbol- 
eskolan Mikel Garbalenarekin 
batera haurrak entrenatzen 
aritu nintzen eta etorkizunean 
beharbada horrat joko dut 
berriz ere».

«Nire hurrengo etapa 
futbolaz bertze modu 
batera gozatzea da»
ASIER LIZARTZA ESPARTZA ARIZKUNGO GAZTEA

Nire aukera

«BIGARREN 
KAPITAINA IZATEA 
IKARAGARRI POLITA 
IZAN DA»

«HAINBAT 
IRAKASPEN ETA 
BALORE EMAN 
DIZKIT FUBTOLAK»
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ZERBITZUAK
MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
SALGAI
BERA. Herriko Etxeko Plazan etxea 
salgai. ☎616 24 35 30.

LESAKA. Koskontako bidea 9 hel-
bidean, 90 m2ko pisua salgai. 3 lo-
gela. Garajearekin eta trastelekua-
rekin. Prezioa: 170.000 euro nego-
ziagarriak. ☎605 76 28 80.

ARANTZA. Zumarrendi baserria 
salgai. Bidea du etxe atariraino, bai-
ta ura eta argia ere. ☎606 96 02 37.

BERA. Etxea salgai 400m2ko lursai-
larekin. Terrazaren gainean bertze 
bi etxebizitza egiteko baimena eta 
proiektua. Lauko bazkide kooperati-
ba, familia handi edo partikularren-
tzako aproposa. ☎664 71 18 53.

ERRENTAN EMATEKO
BAZTAN. Pisua errentan emateko, 
pertsona arduratsuei eta nominadu-
nei. Mobleztatua. 3 logela, 2 bainu-
gela, sukaldea, trastelekua eta apar- 
kalekua. ☎693 69 49 76 (Jose Mª).
IRUÑEA. Hiru logelako pisua erren-
tan emateko, UPNAren ondoan. 
3.pisua, igogailuarekin. ☎630 04 54 
13 / 620 20 96 63.
BERA. Agerra auzoan pisua errentan 
emateko. Hiru logela eta igogailua-
rekin. ☎717 71 23 63.

ERRENTAN HARTZEKO
SUNBILLA, DONEZTEBE, ELGO-
RRIAGA edo LEGASA aldean bere- 
hala bizitzera joateko etxe bat erren-
tan hartu nahi dute, gerora erosteko 
aukerarekin. ☎646 77 42 02.
Eskari handiagatik alokairuko etxe-
bizitzak behar dira. Jabearentzat 

kosturik gabe. Kontratua eta kudea-
keta barne. ☎620 02 86 25 / 948 
63 05 52.

LANA
ESKARIAK
Adinekoak eta haurrak zaintzeko lan 
bila, interna moduan. ☎632 75 93 
48.
Interna moduan esperientzia handia 
duen emakumea lan bila. Garbita-
sunean, sukaldean, zaintzan ongi 
moldatzen dena. ☎694 42 03 10.
Adineko pertsonak zaintzen espe-
rientzia duen emakumea lan bila. 
Etxeak garbitzen ere esperientzia 
duena eta ostalaritzan ere ibilia. 
☎633 66 52 46.
Adineko pertsonak zaintzen dituena, 
etxeko lanak egiten dituena eta os-
talaritzan esperientzia duen emaku-
mea lan bila. ☎611 31 02 25.

ESKAINTZAK
BERA. Gasolindegi batean langilea 
behar dute. ☎629 08 35 67.
MALERREKA inguruko jatetxean 
zerbitzaria behar dute lanaldi osoan 
edo erdian aritzeko. ☎605 70 37 05
ELIZONDO. Fruta-denda batean lan 
egiteko langile bat behar dute. Bi-
dali curriculuma kifrut@gmail.com 
helbidera.
Aldakolan enpresak eraikuntzako 
langilea behar du. ☎948 58 12 96 
edo info@aldakolan.com.

ANIMALIAK
SALGAI

Sei urteko zezen mantsoa salgai, 
konpromisorik gabe erakusteko 
prest. ☎661 08 11 10.

Txerrikume pintoak salgai. Lonja 
arrazakoa. Bizirik edo laberako prest. 
Informazio gehiago Whatsapp bidez. 
☎690 98 61 18.

MOTORRAK
SALDU
Seat Toledo salgai. 500 euro. 
120.000 kilometro. ☎603 10 25 41.

Seat Leon Sport 2.TDI autoa salgai, 
140 zaldi, 5 atekoa. 183.000 kilo-
metro. Egoera onean. ☎628 90 86 
01.

DENETARIK
EROSI
Eskualdeko baserri batean sagardoa 
egiteko sagarra behar dute. ☎663 
59 17 76.

Bizikletako kasko integrala sal-
gai. Giro marka, S tamaina, GoProa-
rentzako eusgarriarekin. Oso egoe-
ra onean dago, gutxi erabilia. Opari 
kaskoaren funda. 85 euro. ☎606 04 
25 11.

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 4,12
• 1.koa 4,00
• 2.koa 3,85

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,23
• 1.koa 4,09
• 2.koa 3,95
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: 4,20/4,30
• Zaldi-behorrak 1,87/2,04

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 8,20/9,00
• 8-10 kilokoak: 6,90/7,40

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 59 €
Zerri gizena 1,360€
Zerramak 0,550€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
uztailaren 9tik 16ra bitarteko 
prezioak)

BASERRIA

IRAGARKIAK
Sail honetako iragarkiak 

gure webgunean:
https://erran.eus/

merkatu-ttikia
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ZERBITZUAK

• Lili Lasaga Indaburu, Sarakoa, ekainaren 28an.
• Mª Encarnacion Bikondoa Bikondoa, Iruritakoa, uztailaren 

9an, 87 urte zituela. 
• Mª Pilar Arregi Belarra, Berroetakoa, uztailaren 10ean,  

79 urte zituela. 
• Maruja Ziriza Etxepare, Elizondokoa, uztailaren 13an, 80 urte 

zituela.
• Mikel Iturria Martinez, Etxalarkoa, uztailaren 13an, 16 urte 

zituela.
• Josefina Berasain Sestorain, Leitzakoa, uztailaren 15ean,  

91 urte zituela.
• Florencio Sestorain Larrea, Leitzakoa, uztailaren 20an, 

81 urte zituela.

HILBERRIAK

• Guillaume Legasa eta Maialen Oronoz, Saran, uztailaren 
10ean.

• Amoury Jacques eta Gaelle Isabel Wallart, Saran, 
uztailaren 10ean.

EZKONTZAK

744 484 361
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ZERBITZUAK

OROIGARRIA

URTEURRENA

OROIGARRIA

OROIGARRIA

Beti irribarrea zenuen lagun min
gauza denen gainetik aitzinerat ekin
bizitzari helduaz gogo guziekin
indar hau utzi duzu betiko gurekin
maite izan zaitugun eskolako lagunekin.

Mikel
ITURRIA MARTINEZ

ESKELAK JARTZEKO edo OROIGARRIAK EGITEKO:
948 63 54 58,   744 48 43 61  edo   info@ttipi.eus 
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ZERBITZUAK

URTEBETETZEAK

Berako Tiane 
Larretxea de 
Mateok 18 urte 
beteko ditu uztailaren 
30ean. Pasa uda 
ederra eta aunitz 
urtez etxekoen 
partetik.

Igantziko Maialen 
Almandozek 5 urte 
beteko ditu 
abuztuaren 3an. 
Zorionak eta muxu 
haundi bat etxekoen 
partetik!!

Amaiurko Xana Mujika Elizaldek abuztuaren 
16an 6 urte beteko ditu. Aunitz urtez eta egun 
polit bat pasatu Goren batekin!!

Igantziko Miguel Hita gure atatxik 91 urte bete 
ditu uztailaren 24an. Aunitz urtez atatxi!!!  
Muxu haundi bat. Olaia eta Ainara. 

Oilaskoa kanta kantari
Kukurruku kurruku
Iker Alzuri Lujanbion
Kukurruku kurruku
9 urteak ospatzen
Kukurruku kukurruku
Muxuak berari oparitzen
Kukurruku kurruku.

Arantzako Izaro Landa Iparragirrek 7 urte 
beteko ditu abuztuaren 4an. Muxu haundi bat 
eta aunitz urtez familia guziaren partetik!

Argazkiko lau bitxoak direla medio, uztailean 
eta abuztuan besta egun aunitz ditugu. 
Zorionak eta aunitz urtez Iñaki, Aroa, Ekaitz 
eta Anderri familia guziaren partetik. Ongi 
ospatu eta muxu potolo bat!!

Igantziko Maialen, Araitz eta Marenek 5 urte 
beteko dituzte abuztuaren 3an, 11n eta 28an. 
Aunitz urtez mari pertxentak, berendu 
goxoaren esperoan geldituko gara!

Aunitz urtez Siuka Bidegarai Iturre! 
Agorrilaren 2an jada 2 urte! Parabéns 
borboletinha mugalari! Mamãek eta aitak mila 
musu igortzen dauzkizugu. Besarkada erraldoia 
Argentinako eta Bidarraiko familiaren partetik. 
Segi beti bezain alai!!!

Berako Unax Iantzi Goienetxek abuztuaren 
10ean urtea beteko du. Zorionak, Unax! Alaia, 
xaladin! Badakizu, bihotza, burua, eskuak... 
sentitu, pentsatu, ekin... elkarrekin! Zenbat ari 
naizen ikasten zurekin. Aunitz maite zaitu 
amak.

Aupa Unax, gure altxorra! Ttipi-ttapa ailegatu 
zara zure lehenbiziko urtebetetzera. Emozioz 
beteta ospatuko dugu. Zorionak ttiki polita! 
Belarri tiraldi eder bat etxekoen partetik.

Berako Janire Ibarburi Anduezak 9 urte 
beteko ditu abuztuaren 7an. Mila  kilo zorion 
etxeko sorgintxoari familia guztiaren partetik. 
Ongi pasa!

Aunitz urtez!
Zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak TTipi-TTapan!
Internetez http://erran.eus/
zorionagurrak helbidean 
sartuta; TTipi-TTaparen bulegora 
etorrita, postaz bidalita 
(Koskontako bidea, 7-1·31770 
LESAKA), edo Whatsappez  
744 48 43 61 zenbakira 
idatzita.
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