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IRITZIA
NIRE TXANDA

Juan Carlos Pikabea margolaria 

Juan Carlos Pikabea Lesakako margolariaren ibilbideari 
errepasoa eman bidenabar, elkarrizketa egin zion TTipi-TTapak 
duela hamar urte. 12-14 urte zituenetik pintzela eskuetan 
dabilela onartu zuen: «Juan Ignacio Larramendik margolaritza 
klaseak ematen zituen eskola orduetatik kanpo eta berarekin 
hasi nintzen. Margotzeko eskua nuela erraten zidan». Pintura-
tik bizitzea «posible dela» ere aipatu zuen: «Nik baditut 14-15 
urte pinturatik bizitzen. Beti bizitu izan da jendea artetik». 
«Zaila» dela ere onartu zuen eta bide horretan «mugitzea 
garrantzitsua» dela nabarmendu zuen: «Ni Euskal Herri osoan 
ibilia naiz». Horrekin batera, «bertan errekonozitua izateko 
kanpora ateratzea pauso handia» dela gaineratu zuen». 
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HAIRA
AIZPURUA
BERTSOLARIA

Isilik daude herriak diskoa 
argitaratu du Estitxu Berako 
abeslariak. Hainbat arrazoi 
tarteko XX. mendean zentsu- 
ratuak izan diren abestiak 
bildu eta moldatu ditu Mikel 
Santxezen laguntzarekin.

ESTITXU
ABESLARIA

NABARMENTZEKOAK

ATZERA BEGIRA

Bagara? Izanen dira?

FERNANDO ANBUSTEGI GOÑI

Ez dakit noiztik, beharbada betidanik, gustatu izan zait Izarren 
hautsa kantua. Liluratu egin nau beti, hunkitu, baita harrotu 
ere. Zerbaiten parte naizela gogora ekartzen dit eta horrek ongi 
sentiarazten nau. Pentsatzen dut niri kantu honekin bezala, 
aunitzi pasatzen zaiela bertze modu batzuetan, baina zerbai-
ten parte izateak zerbait bagarela gogora ekarri eta gure 
existentziaren arrazoitzeko balio duela. 

«…gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira bertzeak…» dio 
kantuak, eta hala izanen dela 
espero badut ere, gero eta 
zalantza handiagoak ditut. Bai, 
doike, sortuko dira bertzeak, 
afera da nolakoak. Izan ginela-
ko gara, aunitzetan entzun 
dugun esaldia da, eta bere 
barnean mezu arras argia eta 
adierazgarria du. Aski da gure ingurura begiratzea, familiatik 
hasita, herritik eta naziotik segituz. 

Aitzinakoei esker gaude gu hemen, gure amalurra, gure 
hizkuntza, gure kultura edota eskubideekin. Baina, ez al dugu 
atzendu nondik gatozen eta, horrenbertzez, nor garen? Izan 
ziren, bai, baina bagara? Eta, izanen dira? 

«EZ AL DUGU 
ATZENDU NONDIK 
GATOZEN ETA NOR 
GAREN?»

Haira Aizpurua Ibargarai 
saratarrak irabazi du Eskolar-
teko Bertsolari Txapelketa. 
Plazan kantuan segitzeko 
deia eginez bota zuen  
agurreko bertsoa eta anaiari 
eskaini zion txapela.

Zakurrarren ipurdian

Ama Galizia sakonean bizi delako (zakurraren ipurdian bizi 
dela paratzea ez da egoki gelditzen epai batean) haur baten 
tutoretza Marbella kosmopolita politean bizi den aitari eman 
berri dio epaile batek. Denak berdinak omen gara legearen 
aitzinean, baina Zara eta McDonalds etxe atarian dutenak 
Elamako ola ondoan bizi direnak baino berdinagoak, noski. 

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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IRITZIA

KOLABORAZIOAK

Seigarren suntsipen masiboa

Orain dela urte batzuk nire ikasle batek Seigarren Suntsipen 
Masiboari buruzko idazlan bat egin zuen. Harrituta utzi ninduen 
12 urteko mutiko horrek, zenbat informazio zeukan gaiaren 
inguruan eta zeinen ongi azaldu zien bere ikaskideei. Geroztik 
behin baino gehiagotan gai honi buruz informazioa irakurtzen 
aritu naiz. Zientzialariek diotenez, azken urte hauetan, gizakion 
jardueraren ondorioz, espezien suntsipena bizkortu egin da. 
Egun espezie aunitz galzorian daude eta mende hau bukatu 
baino lehen aunitz izanen dira desagertuko diren espezieak, 
landareak nahiz animaliak.

«Planeta berea eta amaigabea izanen balitz bezala jokatzen 
segitzen du gizakiak. Naturak ezin dio guk ezarritako erritmoari 
eutsi eta dagoeneko amildegira ailegatzen ari garela ohartarazi 
digute adituek. Hauek ere bioaniztasuna kaltetzen duten moto-
rrak zerrendatu dituzte: Lehen postuan habitata suntsitzea 
(deforestazioa, nekazaritza industriala, eraikuntzak…); bigarre-
nean arrantza eta ehiza; hirugarren tokian klima aldaketa; 
laugarrenean kutsadurak eta bosgarrenean espezie inbaditzai-
leak» (2019. naiz.eus).

Gaur egun arazo aunitz eta latzak ditugu gizakiok: pandemiak, 
pobrezia, goseteak, bortizkeriak, krisi klimatikoa, bertzeak bertze. 
Nahikoa lan dugu gure espeziea aitzinera ateratzeko eta ez zaigu 

inporta bertze espeziei egiten 
diegun kaltea. Planetan bizi 
diren gainerako espezieentzat 
plaga kaltegarria gara.

IPBES erakundearen arabera 
–planetaren bioaniztasuna 
baloratzeko NBEren erakun-
dea–, egun planetan bizi diren 

zortzi milioi espezietatik milioi bat galzorian daude(SEO BirdLife, 
2021-09-15).

Kuriositatez, erran daiteke, Estatu Batuetan 23 animalia espezie 
sartu berri dituztela galdutako espezien zerrendan. Horien artean 
marfilezko mokodun okila, marrazki bizidunetako pajaro loco 
ospetsua. Animaliak desagertzeko kausa hauek nabarmentzen 
dituzte: ekosistemen suntsiketa eta ehizaren kontrolik eza (La 
Razon, 2021-10-04)

Eta gure inguruan zer?
Ba, hemen ere espezie aunitz gainbeheran. Espainian 963 

espezie daude Babes Bereziko Zerrendan, horietako 198 desager-
tzeko zorian(Trantsizio Ekologikorako Ministerioa).

Nafarroan ere espezie babestuen zerrenda badugu, hala nola: 
ugatza, okil gibelnabarra, eper zuria, eper grisa, basoilo haundia, 
gauenara, hartza, bisoi europarra… (Nafarroako Gobernua, 
navarra.es)

Azken urte hauetan espezie berri batzuk gainbehera haundian 
sartu dira: hontza zuria (Diario de Noticias, 2021-10-24), tortoila 
arrunta, oraindik espezie zinegetikoa dena, aurtengo ehiza 
arauetan kuota zero izan arren (Ehiza arauak 21-22).

Nire ustez kezkagarria eta ulertezina da erbi europarrarekin 
gertatzen ari dena, Nafarroako iparraldean bizi dena. Denok 
dakigu desagertzen ari dela eta oraindik ehizatzen ahal da.
(Nafarroako Ehiza Federazioa, Diario de Noticias, 2021-02-28).

JOSE RAMON AMOROS OSKOZ

«GAINERAKO 
ESPEZIEENTZAT  
PLAGA KALTEGARRIA 
GARA»

Zerbaitetan sinesteko beharra

Gazta gazuratik bereizi eta biltzen den bezala, saiatuko naiz 
hainbat burutazio biltzen, sinesmenez, gaurko munduaz…

Hau idaztean, Erroman egin berri dute munduko 20 herrial-
de haundienek bilkura, G20 alegia, gure kultura aspalditik 
baldintzatu duen erlijioaren egoitza nagusia dagoen tokian 
hain zuzen; zeinean Aita Saindua, munduko aberats eta 
boteretsuenekin batera agertzen ari den ustezko ama lurraren 
salbamenduan. Hasia izanen da Eskozian COP26 ere, aginta-
rien elkarretaratzea, ustezko klima aldaketa ustez gelditzen 
saiatzeko.

15 urte inguru arte, mutiko zintzoa izaki, amatxi eta amaren 
eraginez, apaizaren sermoiak adi entzuten nituen, eta 
zalantzaren bat izanda ere, kristautasunaren dogmetan 
sinetsi beharra nuen; betiko biziari beldurra banion ere (bai 
oraindik ere). 

Hortik aitzinera, luze aztertutako arrazoiak pilatuz, Jaun-
goikorik izatea ezinezkoa zela erabaki nuen eta gorrotoa ere 
landu ustez kristautasunak sortutako hainbertze madarika-
zioengatik. Politikan sutsuki sinesten hasi nintzen, benetako 
egia eta salbamena hori zela uste nuen.

20 bat urte geroago, nire bigarren edo hirugarren krisiaren 
ondotik, lur jo nuen, Jaungoikorik ez zen noski, laguntza 

eskatzeko, baina arrazoiak, 
politikak edo zientziak 
oraindik guttiago arintzen 
zuten nire mugagabeko 
nahigabea. 50 urte betetzeak 
bere alde ona ere badu, ari 
naiz mantso-mantso gauzak 
ulertzen, puzzlea osatzen. 

Politika antzerki bat da, eta gehienok antzerkian sartzen 
gara, fikzio bat dela ohartu gabe. Are okerrago, fikzio horrek 
gure bizian eragina du. Munduko agintari eta boteredunek 
inoiz ez dute gogoan izan jende arruntaren ongizatea, zergatik 
behar lukete orain izan? Bitartean, guk, zenbaki bat bertzerik 
ez garenok, zerbaitetan sinesteko beharra dugula ikusten ari 
naiz, eta Jaungoikoa aspaldi samar hil genuenez, orain 
badugu erlijio berria, agintariek (kristauen Aita Sainduak ere 
bai) babesten dutena: «ama lurra arriskuan da gure erruz, eta 
Jainkosa balitz, bera babesteko, guk bere aitzinean belaunika-
tu behar dugu, eta mea culpa aitortu, garai batean bezala». Eta 
ukatzen duena «negazionista» da, herejea alegia.

Atomoek osatzen dute molekula, eta haiek ez dira haserre-
tzen molekulak bere burua gehiagotzat duelakoan; molekulek 
ehunak osatzen dituztelako, eta ehunak organoak eta orga-
noek gorputzak. Dena hierarkia da, eta hierarkia hausten 
denean, minbiziren zelulek bezala, sistema guzia erortzen da.

Ustekabeko heriotza lazgarriaren aitzinean, (berriki 
hurbilean ikusi dudan bezala) gure gainetik deus ez dela 
sinesten badugu, haserrea eta hutsarendako bertze tokirik ez 
da gelditzen, umezurtz sentitzen gara. Lurra ez da Jaungoikoa, 
lurrak gu eusten gaitu, eta gu bertze zerbaiten eusgarri izanen 
gara, baina ez dakigu zer eta nola, atomoak molekula izatea 
zer den ez dakien bezala. Horretan sinetsi nahi dut orain.

JOSEBA URROTZ TELLETXEA

«DENA HIERARKIA DA 
ETA HIERARKIA 
HAUSTEAN SISTEMA 
GUZIA ERORTZEN DA»
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IRITZIA

Nola aurkeztuko zenuke zeure 
burua? 
Berako neska alaia eta lasaia.
Zein dira zure zaletasunak?
Musika aditzea, lagunekin 
egotea, mendian ibiltzea... 
Egunerokotasunetik desko-
nektatzen laguntzen didan 
edozer.
Zuzenbidea ikasi zenuen. Nolatan  
erabaki zenuen ikasketa horiek 
egitea?
Unibertsitateko gradu desber-
dinetako ate irekietan egon 
nintzen eta zuzenbidekoa izan 
zen interes gehien piztu zida-
na. Gainera, inguruan aboka-
tu euskaldunen falta sumatzen 
nuen eta hemengo jendeari 
laguntzeko aukera izan neza-
keela ikusi nuen.
Nolakoa da abokatu baten egu-
neroko lana?

Bulegoko ohiko lana bezeroen 
arreta eta kasuen analisia zein 
tramitazioa  izaten da, baina, 
ia egunero mugitu behar iza-
ten naiz epaitegira, udal-ad-
ministraziora, ogasuneko 
bulegora, erregistrora... Beraz, 
funtsezkoa izaten da astea 
ongi antolatzea.  
Zer da abokatu lanetik gehien 
gustatzen zaizuna?
Jende anitz ezagutzen duzu, 
bai bezero bezala baita dago-
kion organo zein lantokiko 
langile bezala ere, eta  horiek 
denengandik ikasten ahal duzu 
zerbait.
Eta zure lanbidetik gogorrena 
egiten zaizuna?
Arazoak gestionatzeaz ardu-
ratzen gara abokatuak, beraz, 
gai gogorrak edo sentikorrak 
izan ohi dira eta normalean, 

denbora anitz pasatzen da 
erantzun eraginkor bat lortze-
ko. Ez da erraza izaten bezeroak 
entzun nahi duen erantzun 
bat lortzea.
Zein da asteburu baterako plan 
ideala?
Lehenengo mendian buelta 
bat eman, etxekoekin bazkal-
du, eta ondotik, lagunekin 
disfrutatu.
Zer du Berak bertze herriek ez 
dutena?
Jendearen hurbiltasuna; hau 
da, ezagutu ez arren, ez da zai-

la izaten edonorekin elkarriz-
keta bat izatea edo zerbaitetan 
laguntzeko jendea aurkitzea.  
Eta zer du faltan bertzeekin al-
deratuta?
Herri ttiki gehienek bezala, 
zerbitzu publikoen gestio era-
ginkorragoa.
Zein asmo dituzu epe motzera?  
Formatzen jarraitzea eta egu-
neroko lanarekin aurrera se-
gitzea.
Eta epe luzera?
Gustura bizitzea egiten duda-
narekin. 

AINHOA ALTZUGUREN MITXELENA   BERAKO ABOKATUA

«Inguruan abokatu 
euskaldunen falta 
somatzen dut»

11 GALDERA LABUR
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IRITZIA

Homo Erectusak Baztanen

GORKA LAURNAGA 

Aranzadiko arkeologoek Baztanen 
egindako indusketetan Homo Erectus 
espeziearen arrastoak aurkitu dituzte 
berriki. 

Odol tanten ugaritasunaren anali-
siek argitu dutenez, espantsio garai 
berezia izan zuten Holozenoaren azken 
lau urteetan hominido berezi horiek. 
Indusketetan aurkitzen diren Homo 
Erectus Baztandarrensisaren arrasto 
ohikoenak tinpano desgastatuak eta 
edalontzi puskak dira, eta erradiokar-
bono azterketen arabera, asteburue-
tako sasoian pilatzen dira gehienbat 
arrastoak, adituen ustetan, orduan 
egiten baitzituzten haien purifikazio 
erritualak. Baztango kasuan, erritual 
horiek gaur egungo Elizondoko erdi-
gunean kokatzen zirela jakinarazi dute 
Aranzadikoek. Zientzialariek dakitena-
ren arabera, zirkuluetan esertzen ziren 
hasieran, espazioaren erdigunea har-
tuz, eta hainbat sustrairen kontsumoa-
rekin batera, giroa berotzen joan ohi 
zen. «Garrasiekin hasten ziren agudo» 
zehaztu du Mikel Orokiegi Aranzadiko 
arkeologia zuzendariak: «Dirudienez, 
garrasi horiek erabiltzen zituzten ingu-
ruko gizakien elkarrizketak mozteko, 
ingurukoen arreta bereganatzeko saia-
kera batean, gainerakoen errespetu eta 
izuan oinarritzen baitzen haien sistema 
sozial hierarkikoa». Azpimarratu due-
nez, «haien kulturan lasai hitz egiteak 
ahuldadea adierazten zuen». Gehiago 
erantsi du: «gure hipotesia da elkarren 
artean eta gainerako giza espezieekin 
komunikatzeko zailtasunak zituztela. 
Izan ere, haien laringeen morfologiaren 
azterketek erakutsi dute organo hori 
modu ezohiko batean zutela egituratua 
eta lo fonema bereziki ahoskatzeko 
diseinatua zegoela. Horrela, lo soinua 
buklean eta ozen errepikatuz protohiz-
kuntza bat garatzera iritsi ziren, hiz-
kuntzalariek loloismo izenez ezagutzen 
dutena, indoeuroparraren aurrekaria». 

Are gehiago, loloismoa besoak inda-
rrez astinduz laguntzen zela uste dute 
ikerlariek, eta, itxura denez, inguruko 
giza espezieak uxatu edo haien lur 
eremua berenganatzeko funtzioa be-
tetzen zuen: «globo-arrainak, arriskua-
ren aitzinean, bere gorputza puzten 
duenean bezala» argitu du Aranzadiko 
zuzendariak. 

Odol tanta, edalontzi puska eta tin-
pano hondatuez gain, arrasto gehiago 
ere aurkitu dituzte ikerlariek: «sekulako 
loteria arkeologikoa izan zen», erran 
du Arantxa Zunbeitia, aurkikuntzaren 
autoreak. «Erectusen kokaleku batean 
indusketetan ari ginen, Elizondon, eta 
atsedeneko kafea hartzen ari nintze-
la konturatu nintzen pareta batean 
lerro antropogeniko batzuk zeudela» 
kontatu digu pozez. «Pareta garbitu eta 
marrazkia hobeto aztertzean errepre-
sentazio animista bat zela pentsatu 
genuen» azaldu du, «zizare jainkotiar 
baten itxura hartu genion». Baina, kon-
tatu digutenez, hipotesia aldatu zuten 
Ohioko Unibertsitateko arkeologia 
departamentuarekin informazioa kon-
trastatzean. Gaur egungo bertsioaren 
arabera labar-pintura hori zakil baten 
errepresentazioa izanen litzateke. 
Ohioko departamentuarekin egin du-
gun telefono deian azaldu digutenez, 
zakila elementu zentrala zen Homo 
Erectusen bizitza kulturalean: «zakila 
adorazioko elementua zen, mistizis-
moz betetakoa, eta paper zentrala zuen 
haien eguneroko erabakietan. Izatez, 
espeziearen genero izena, Erectus, 
hortik dator» erran digute. Hala ere, ha-
rreman kontraesankorra zuten organo 
horrekin, kultu elementua izanik ere, 
erabat gaitzetsia baitzegoen H. Erectu-
sen artean bertze baten zakila begiko 
izatea, eta ohikoa zen gizonen arteko 
maitasun erakustaldien aitzinean 
nazka espresioak antzeztea. Alemania-
ko Kieleko Unibertsitateko neurologia 
laborategian lanean ari diren ikerlari 
batzuen arabera H. Erectusen distribu-
zio neuronala, H. Sapiensan ez bezala, 

sakabanatua izanen litzateke: «haien 
neuronak ez ziren garunean soilik 
kokatzen, eta zakilean ere bazituzten 
sinapsi gaitasunak». Antza denez, 
fisionomia berezi hori izanen litzateke 
zakilaren zentraltasuna sinboliko-kul-
turala azaltzen duena. 

Hipotesi hori, dena den, ez dago 
baieztatua. Izatez, mugimendu fe-
ministak gogor kritikatu du aitzineko 
guztia, haien arabera Homo Erectusa 
eraikuntza soziala baita: «ez gara Erec-
tus sortzen, Erectus bilakatzen baizik», 
aldarrikatu dute. 

Altzuarten elkarrizketari 
buruz

JOXE FERMIN LIZARRAGA LAZKANO 

TTipi-TTapa aldizkariak herritarren 
iritziak eta eskualdeko berriak euskaraz 
zabalduz gure hizkuntza indartzen eta 
eskualdea batzen lan bikaina egiten 
duela uste dut, eta zinez eskertzen dut. 
Alabaina, kritika txiki bat egitera noakio 
hurrengo lerroetan.

Trump bera saiatu zen, emaitzarik 
gabe, Sars-19a laborategietan sortua 
zela frogatzen; baita klima larrialdia 
ukatzen ere. Deus frogatu beharrik 
gabe, Mikel Altzuartek botatzen dituen 
horrelako eta beste antzeko eldarnioei 
lehen orrialdean titularra eta barrengo 
bi orrialde eskaintzea, berriz, ez dut 
uste oso lagungarria denik jendartea-
ren jakintza maila, eta ondorioz, bizi-
modua hobetzen laguntzeko; ukitzen 
diren gaiak, beharbada, mundu mailan 
bizi ditugun larrienak baitira. Zorionez, 
gutxi batzuen sukar-ametsak baino ez 
dira, eta ez lirateke, zilegi den ekarpen 
bat bezala, bi orri osoekin zabaldu 
beharko; esandakoek ez baitute inolako 
informazio zentzuzko edo koherenterik 
eskaintzen. Gainera, oso mingarriak 
iruditzen zaizkit, besteak beste, osasun 
langileentzat, ikerlarientzat edo gaitzak 
larriki joak izan direnentzat.

IRAKURLEAK MINTZO
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AITOR AROTZENA I LESAKA
Lan horiek biltzen dituen era-
kusketa ere ikusgai izan da 
urrian Bilbon eta, orain, batean 
eta bertzean erakustea gusta-
tuko litzaieke. Bartzelonako 
Unibertsitatean Arte Ederrak 
ikasi zituen Irantzu Pastor 
Ordokik (Lesaka, 1985). Ka-
rreran zehar irudian espezia-
lizatu eta gero, argazkigintza 
dokumentaleko espezializazio 
bat ere egin zuen. Gero gra-
duondo bat egin zuen Bartze-
lonako Unibertsitate Autono-
moan, Gatazka egoeretako 
komunikazioan. «Hori guztia 
internazionalismoarekin ere 
paraleloan joan zen beti, eta 
Kolonbian, Guatemalan, Pa-
lestinan, Kurdistanen... ibili 
nintzen, hainbat erakundetan 
laguntzen, eta aldi berean ar-
gazki erreportajeak egiten», 
aipatu digu. Esperientzia hori 
2018tik honat ontzen joan den 
liburu batean bildu du.
Lumineszenteak liburua argita-
ratu berri duzu, Igone Mariezku-
rrena kazetariarekin elkarla-
nean… Zer topatuko du irakurle-
argazkizaleak?
Liburuak emakumeen aurka-
ko indarkeria motak eta 63 
emakumeren bizitzako histo-
ria eta argazkiak biltzen ditu, 
diskurtso nagusietan lekurik 
ez duten emakumeenak, hain 
zuzen. India, Palestina, Lako-
ta nazioan eta Euskal Herrian 
gauzatutako proiektua da. 
Kontakizunen protagonistak 
bortizkeriazko giroetan bizi 

edo hazi dira, hala nola, oku-
pazio militar, pobretze, behar-
tutako lekualdatze, genozidio 
edo asimilazio kulturaleko 
testuinguruetan. Egiturazko 
indarkeria horiek, baina, ema-
kumeen eguneroko bizitza 
baldintzatzen duten eta hala-
ko errekonozimendurik ez 
duten bertze indarkeria soti-
lagoekin korapilatzen dira. 
Hain justu azken horiek atera 
nahi ditu argitara Lumines-
zenteak proiektuak; maiz erre-
gistrorik, neurketarik eta ize-
nik ere ez duten bortxak iku-
saraziz, protagonisten erresi-
lientzia balioan jarriz eta su-
frimenduaren erromantizazioa 
arbuiatuz. Emakumeen ingu-
ruko diskurtso homogeniza-
tzaileak hautsi eta, horien 
ordez, begirada konplexuagoak 
bideratzeko saiakera bat da 
hau. Indarkeria patriarkalaren 
adierazpen-sorta zabala ge-
neroarekin, arrazarekin, etni-
zitatearekin, klasearekin eta 
sexualitatearekin nola guru-
tzatzen den ulertzeko ahalegin 
bat.
2018tik elkarlanean aritu zarete 
proiektu honetan… Luze egin 
zaizue gauzatua ikusi arte? Nola 
izan da prozesua?

2018tik aitzinera, urtero gure 
'bertze lanetak' oporrak era-
bili izan ditugu gure kabuz 
egin dugun proiektu hau gau-
zatzeko. Lehen bidaia Pales-
tinara izan zen, ideia orokor 
bat genuen zer eta nola egin 
nahi genuen, baina bidaia 
horren bueltan, argiago ikusi 
genuen norantz bideratuko 
genuen lana, nola kontatuko 
genituen emakumeen historia 
horiek eta nola emanen genion 
forma guztiari. Urtero bidaia 
bat egin dugu ordutik, azkena 
2020ko hasieran izan zen, Hego 
Dakotara, handik bueltatzean 
pandemia hasi zen eta horrek 
ere geldiarazi zituen bidaiak, 
mugitzeko zailtasunak, etxee-
tan sartzeko zailtasunak…
Hasieratik argi genuen Euskal 
Herrian ere gaia jorratu nahi 
genuela, beraz... pandemiako 
azken urtean hori egiteko 
aprobetxatu dugu.  
Emakumeen begiradan konpli-
zitate bat sortzen dela aipatu 
izan duzu…
Bai, baina hori bilatu behar 
da aurkitzeko. Ezinbertzekoa 
da emakume horiengana umil-
tasunez eta errespetuz hur-
biltzea. Beraien bizitzako 
traumak eta minak kontatze-

ko eskatu izan diegu, eta ate 
hori ireki izan digute, erres-
petutik eta hurbiltasunetik 
egin dugulako lan. Uste dut 
enpatia behar-beharrezkoa 
dela, emakumeen testigantzak 
aditzeko eta gero hori argaz-
kitan islatzeko. Argazkietan 
ikusten diren begirada guztiak, 
ate irekiak dira, elkarrenganako 
begirada bat, ni eta emakume 
horren artean, eta denetan 
nire aldetik behitzat, admira-
zio puntu bat dute. Egoera 
hagitz gogorretan bizi diren 
edo trauma bortitzak jasan 
dituzten emakumeak direlako, 
eta hala ere, altxatu eta duin-
tasunez begiratzeko gaitasuna 
izan dutelako.  Gu biek emaku-
meak izateak ere eragina izan 
du noski, emakumetik emaku-
mera ulertu egiten gara hainbat 
indarkeria motatan sentitzen 
dena zer den. Hala ere, guk 
gure pribilegiotatik egindako 
lana ere badela argi dugu, 
emakumeak gara bai, eta ho-
rregatik aunitzetan zapalduak, 
baina aldi berean zuriak gara, 
Euskal Herrian jaio gara, etab,... 
horren kontzientzia hartzea 
ere beharrezkoa da.
Mundu zabaleko hainbat herrial-
detan ibili zara, eremu gatazka-
tsuan aunitzetan… Emakumeen-
ganako indarkeria oraindik 
bortitzagoa da eremu horietan?
Gatazka egoeretan ere, lehen 
lerroko protagonistak batez 
ere gizonezkoak dira. Armekin 
ikusten ditugu, gobernuetan 
agintzen, kaleetan, bileretan, 
preso politikoen argazkietan... 
baina non daude emakumeak? 
Gerra bat ofizialki bukatu de-
nean, nork berregiten du deu-
seuztatu duten sare soziala? 
bitartean nork mantendu du 
familia? Nor dago isilpeko lana 
egiten? Inguruko guztien zain-
tza lanak bere gain hartzen? 
Beti dira emakumeak. Baina 
ez ditugu medioetan ikusten, 
ez dakigu zer sufritzen duten. 
Egon naizen herrialde guztie-
tan ikusi dut gauza bera, Ko-
lonbian denbora luzez egon 
naiz, bertako gatazka hurbi-
letik ezagutu dut, Kurdistan, 
Guatemala, Palestina,... 

IRANTZU PASTOR ORDOKI LESAKAKO ARGAZKILARIA

Igone Mariezkurrena Fernandez kazetariarekin elkarlanean egindako 'Lumineszenteak' 
liburua aurkeztu zuen Irantzu Pastorrek urriaren 13an Bilbon. «Emakumeen kontrako 
indarkeria ikusezinak eta erresilientzia historia zenbait» bildu ditu

«63 EMAKUMEREN 
BIZITZA HISTORIA 
ETA ARGAZKIAK 
BILTZEN DITUGU»

«GERRA BUKATUTA 
NORK BERREGITEN 
DU DEUSEZTUTAKO 
SARE SOZIALA?»

«Enpatia beharrezkoa da 
emakumeen testigantzak 
argazkian biltzeko»
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Zein izan da ibili zaren herrialdeen 
artean egoera gogorrenak bizitu 
dituzuna?
2017an Grezian eta Serbian 
ikusi nuena gogorra izan zen. 
Milaka gazte migrante afganiar 
Europako muga saltatu na-
hiean... Trenak moldatzeko 
barrakoi abandonatuetan bi-
zirauten negu gorrian, bakarrik 
zeuden 10 urte inguruko hau-
rrak ere bazeuden. Indian ere, 
Igonerekin batera, hainbat eta 
hainbat prostituzio mota iku-
si genituen hurbiletik, auzo 
gorrietan egon ginen bertan 
lan egiten duten emakumee-
kin, baita putetxeetan sartu 
ere, gogorra izan zen.
Munduko fokutik gure ingurura 
pasatuz, emakumeen lixiba lana 
erreproduzitzen duen zure argaz-

ki bat ere paratu dute Zubietan… 
Gurean ere emakumeen lana eta 
emakumeenganako indarkeria 
gordean izan direla uste duzu?
Bai! Ilusio haundia egin dit 
egia erran nirekin kontatu 
izanak. Gure inguruan ere, 
erran beharrik ez dago, emaku-
me gehienak ere bigarren 
planoan egon direla eta dau-
dela, etxeko lanak, zaintza 
lanak,... horiek guztiek ez dute 
inoiz errekonozimendu pu-
blikorik. Horrez gain, garbi-

tokiek emakumeen arteko 
sareak indartu izan dituzte 
urtetan gure herrietan eta is-
torio aunitzen testigu dira 
pareta horiek. Herriko emaku-
meei aitortza bat da eta ekimen 
ederra bezain beharrezkoa da.
Zure argazkiak, bertzeak bertze, 
Gaztezulo aldizkariko portadetan 
eta Baztan-Bidasoaldeko turismo 
elkartearen webgunean ikus dai-
tezke… Pertsona baten erretra-
tua edo paisaia, zer da zailagoa? 
Zeinek betetzen zaitu gehiago? 

Nire ustez, aunitzez zailagoa da 
pertsonen erretratu onak egitea, 
beraien izaera begirada batez 
erretratatzea. Zerk betetzen 
nauen gehiago? Horrek! Erre-
tratatu beharreko pertsona 
bakoitza erronka bat da niretzat, 
misterio bat... Ez dakizu zer 
gertatuko den, konektatuko 
duzuen edo ez, nola jokatuko 
duen kamararen aitzinean... 
Niri pertsonak interesatzen 
zaizkit, kontatzen dutena eta 
gordetzen dutena. Dena naba-
ritu daiteke argazki batean. 
Horrez gain, horrelako argazkiak 
egiteak inoiz hurbildu edo eza-
gutuko ez nituzkeen egoera eta 
pertsonak ezagutzea permititu 
dit, behartu dit, erosotasunetik 
atera eta 'Aizu barkatu, argazki 
bat egiten ahal dizut? Nor zara? 
zein da zure historioa?' galde-
tzera... komoditatea eta erraza 
dena alde batera uzten duzu-
nean, zerbait berria ikasten duzu 
beti, eta leku berri batera aile-
gatzen zara, ezberdin egiten 
zara. Horrek betetzen nau.
Zuri-beltza eta kolorea, biak era-
biltzen dituzu… Noiz zein?
Argazki eta egoerak erraten 
dit zer eskatzen duen. Nor-
malean kolorean egiten dut 
lan, baina badira zuri-beltza 
eskatzen didaten argazkiak. 
Ez nuke jakinen arrazoitzen, 
sentsazio bat da, zuri-beltze-
ra aldatu eta denak funtzio-
natzen du. Edo alderantziz. 
Hurbileko argazki horien artean, 
seguru 2019ko San Fermin Egu-
nean ahizpari Zubigainekoa 
dantzatzen ateratakoak leku 
kuttuna duela zure bihotzean…
Batzuetan zaila da argazki ona 
edo txarra den norberak erra-
tea... Izan ere, argazkiak mo-
mentu horretan bizitzen ari 
zinenarekin erlazio zuzena 
du, oroitzapen bat da, argaz-
kian izozturik utzi duzun emo-
zio bat. Egun horretan urduri, 
harro eta zoriontsu sentitzen 
nintzen, dena batera, argi nuen 
momentu historikoa zela he-
rriarentzat, emakumeontzat... 
Egia erran, kostatu zitzaidan 
burua 'obturazio zenbaki eta 
denboretan' pentsatzen jar-
tzea.

Irantzu Pastorren liburuko argazkietan «diskurtso nagusietan lekurik ez duten emakumeak» bildu ditu.

«ERRETRATU 
BAKOITZA 
ERRONKA BAT DA, 
MISTERIO BAT…»

«EMAKUMEAREN 
LANAK EZ DU 
ERREKONOZIMENDU 
PUBLIKORIK»
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G. PIKABEA I BORTZIRIAK 
«Egungo kontsumo ohiturak 
elikagai merkeetan oinarritzen 
dira. Ez dago kontzientziarik 
elikadura osasungarri, tokiko, 
ekologiko eta kalitatezkoaren 
inguruan». Halaxe dio Itsasne 
Mendiberri Jaurenak. Bera da 
lehenbizi Malerrekan eta Ber-
tizaranan eta orain Bortzirie-
tan egin duten elikadura sis-
temaren diagnosiaren egilee-
tako bat eta hori da atera 
duten ondorioetako bat: «es-
kualdean eta oro har gure 
gizartean orokortutako joera». 
Alde horretatik, herritarrengan 

«informazio edota kontzien-
tziazio falta nabari dela» uste 
du.

Tokiko Ekonomia Sustatze-
ko Lurralde Elikadura Estra-
tegia garatzeko abiatu duten 
prozesuaren barnean egin 
dute elikadura sistemaren 
azterketa. Urte hasieran aur-

keztu zuten Malerrekako eta 
Bertizaranako diagnosia Do-
nezteben eta, azaroaren 5ean 
gauza bera egitekoa zuten 
Beran, Bortzirietako azterke-
ta aurkezteko. Egun berean, 
bi eskualdeek elkarlanean 
«elikadura estrategia batera-
tua» abiatzeko lansaioa egite-

koa zuten eta azaroaren 26an 
eginen dute bigarren saioa, 
Donezteben.

Abiapuntua
Mendiberriren arabera, «Bor-
tzirietan Hiri Hondakinen 
Mankomunitateak Tokiko 
Agenda 21ean adierazitako 
lehentasunezko estrategieta-
ko bati segituz» hasi dute 
proiektua. Aitor Elexpuru Be-
rako alkateak gaineratu duenez, 
Agenda 21a joan den urtean 
berritu zuten Bortzirietan eta 
egindako prozesu-hartzailean 
ondorioztatu zuten, «lehen 
sektorearen inguruan badela 
kezka. Urteekin egoera sozioe-
konomikoa aldatu da. Indus-
tria garatzen joan da, lehen 
sektorea bizibide izatetik osa-
garri ekonomiko bihurtzerai-
no». Eta horri «elikagaien in-
guruko kezka eta sentsibilita-
te gero eta handiagoa» gehitu 
zaizkio. Hala, «garaiotan zen-
tzuzkoena bertan ekoitzitako 
kalitatezko produktuak kon-
tsumitzea dela» sinetsita, bortz 
herrietako alkateek elkarla-
nean, «Malerrekan eta Berti-
zaranan egina zutena begira-
tu, eta guk ere antzeko zerbait 
egitea pentsatu genuen».

Tokiko elikagaiak 
kontsumitzeko prestutasuna
Bortzirietako udalek eskatuta 
Itsasne Mendiberrik, Aintzira 
Oñederrak eta Marc Badalek 
egin dute ikerketa, «Bortzirie-
tako elikadura sistemak dituen 
indarguneak, aukerak eta 
arriskuak identifikatzeko» eta 
honela, «bailarako lehen sek-
torea egonkortu eta sustatze-
ko proposamenak aztertzeko». 
Mendiberrik «etorkizun hur-
bilean Ekonomia Zirkularrari 
eta Tokiko Produktuen Kon-
tsumoaren Sustapenari bu-
ruzko proiektu bati egiteko 
aukera baloratzen ari garela» 
kontatu du.

Diagnosia martxoan hasita 
egin dute eta tartean Bortzi-
rietako hainbat aditu, ekoizle 
eta kontsumo proiektu azter-
tu dituzte eta «tokiko elikagaiak 
kontsumitzeko prestutasuna 

«Etorkizunera begira azokak indartzeko elementuak» direla uste du Itsasne Mendiberri ikerlariak. Irudian Berako Lurraren Eguna.

Tokiko elikagaiak tokiko 
ekonomia sustatzeko
Urte hasieran aurkeztu zuten Malerrekako eta Bertizaranako elikadura sistemaren diagnosia 
eta berriki Bortzirietakoa ezagutarazi dute. Hori eginda, elkarlanean, «elikadura estrategia 
bateratua» garatzeko bidea hasi nahi dute

«EKONOMIA SUSTA 
DEZAGUN BERTAKOA 
KONTSUMITUZ» 
AITOR ELEXPURU, BERAKO ALKATEA 

«KONTSUMOA ELI- 
KAGAI MERKEETAN 
OINARRITZEN DA »
ITSASNE MENDIBERRI, IKERTZAILEA
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dagoela sumatu» dute. Horren 
adibide, «Bidazi elkartea eta 
hainbat eskoletako jantoki» 
aipatu ditu. Ekoizpenari da-
gokionez, ordea, «nahiz eta 
baserriak egon, profesionalki 
lehen sektorean ari direnak 
gutti direla» ondorioztatu dute, 
«eta guttiago oraindik bara-
tzezaintzan edota frutagintzan 
aritzen direnak». Horren gi-
belean, «Bortzirietako indus-
tria jarduera handia» aipatu 
du, «zaildu egiten du eskual-
deko gazteek nekazaritza lan 
aukera desiragarritzat hartzea».

Ekoizpen ereduak
Ekoizpen ereduei erreparatu-
ta, eredu estentsiboak, inten-
tsiboak eta agroekologikoak 
aztertu dituzte. Hala «Bortzi-
rietako eta oro har, Baztan- 
Bidasoko nekazaritza eredu 
nagusia estentsiboa dela» 
ikusi dute. «Ekoizpen eskala 
ttiki samarra dute, dibertsifi-
kazio jakin bat, eta tokiko 
baliabideak aprobetxatzen 
dituzte, mendietako larreak. 
Beraz, paisaia mantentzen 
dute, zuzeneko salmenta bidez 
saltzen dute ekoizpenaren zati 
bat...». Hala ere, «gehienek 
jarduera osagarri edo zaletasun 
izatera mugatzen» omen dute, 
«eta abeltzain aunitz jubila-
tuta edota jubilatzear daude». 

Bide beretik, «eredu agroe-
k o l o g i k o a n  a z t e r t u t a k o 
«proiektu guztiak eskala ttiki-
ko ekoizpen ekologikoak» 
direla dio Mendiberrik: «Di-
bertsifikatuak eta tokiko ba-
liabideak ahalik eta gehien 
aprobetxatzen dituztenak dira, 
bide laburren bitartez merka-
turatzen dute eta, neurri han-
diagoan edo ttikiagoan, egi-
tura edo dinamika kolektiboe-
tan parte hartzen dute».

Hain zuzen, agroekologikoa 
omen da «jende gazte gehien 
biltzen dituen eredua. Gaine-
ra, eredu estentsibotik eredu 
agroekologikorako trantsizioa 
nahiko erraz egin daitekeela 
uste dugu». Ez hori bakarrik. 
«Baserritarraren irudi estereo-
tipatua hausten» dutela azal-
du du: «bertzelako gaiekin 

gehiago lerrokatzen dira: ara-
zo klimatiko eta ekologikoekin, 
ekonomia sozial eta solida-
rioarekin, feminismoarekin...». 

Ekoizpen intentsiboa ere 
aztergai izan dute eta hasteko, 
«Nafarroa hegoaldeko eredu 
intentsiboekin alderatuz, he-
mengoak proiektu ttikiak di-
rela» argitu nahi izan du iker-
tzaileak, baina «lurraldearen 
ezaugarriak kontuan harturik, 
dibertsifikaziorik gabe eta 
abere kopuru handiekin dihar-

dutelako» eredu intentsibotzat 
hartu dituzte. Horrelako ere-
du «hagitz gutti» ageri omen 
dira Bortzirietan, «mekaniza-
zio maila jakin bateko proiek-
tuak dira eta normalki eskual-
detik kanpo egiten dute sal-
menta».

Kontsumo ohiturak
Kontsumo ohiturak behatze-
rakoan, eskola jantokiak, zahar 
etxeak, jatetxeak, harategiak, 
fruta denda bat eta kontsumo 

elkarte bat aztertu dituzte: 
«Orokorrean elikagai horni-
tzaile nagusiak banaketara 
dedikatzen diren enpresak 
dira baina ikastetxeen kasuan, 
eskualdeko dendak dira». Ikas-
tetxeetan jantokien harira, 
«kasu aunitzetan bertako eli-
kagai eta komertzioen aldeko 
apustu argia» nabaritu du 
Mendiberrik. Eta  «Berako eta 
Lesakako zahar etxeen kasuan, 
kudeaketan udalek erabaki-
tzeko ahalmena izanda, inte-
resgarriak diren jantokiak dira 
etorkizun batean tokiko pro-
duktuak txertatu ahal izateko».

Administrazioaren papera
«Tokiko elikadura sistema 
indartzeko bertzelako eragileen 
inplikazioa ezinbertzekotzat» 
jo du ikertzaileak eta «merka-
turatze bide laburrak eta oi-
narrizko azpiegiturak indartu 
eta egonkortzeko administra-
zioaren papera funtsezkoa» 
dela sinetsita dago: «Erosketa 
publikoa ere tresna bikaina 
da, bertakoa, garaikoa eta eko-
logikoa den elikadura susta-
tzeko». Dioenez, «Bortzirieta-
ko udalek euren zerbitzu 
publikoetan erosketa irizpideak 
ezartzeko eskumena izanda, 
aukera paregabea dute tokiko 
ekoizpenei sostengu sendo 
bat emateko». 

Horrekin batera, «tokiko 
elikagaien banaketa eta logis-
tika sistemak koordinatzera-
koan izan dezakeen paper 
aktiboa» ere azpimarratu du 
eta «azokak bertako ekoizpe-
na herritarrei ezagutarazteko 
eta indartzeko tresna interes-
garriak» direla gaineratu du: 
«Gaur egun bertako ekonomian 
pisu txikia duten arren, etor-
kizunera begira birpentsatze-
ko eta indartzeko elementuak 
dira».

Bertzetik, erreleboaren kon-
tua aipatu du. «Egun eskual-
dean abeltzain ez profesiona-
lek betetzen duten zeregina 
guztiz ezinbertzekoa den arren, 
sakonki lan egin beharra dago 
eskualdeko nekazaritzaren 
belaunaldi erreleboa berma-
tzeko. Tokiko eta eskual

«EREDU AGROEKO-
LOGIKOA LEHENETSI 
NAHI DUGU» 
AITOR ELEXPURU, BERAKO ALKATEA 

«AGROEKOLOGIKOA 
DA GAZTE GEHIEN 
BILTZEN DITUENA»
ITSASNE MENDIBERRI, IKERTZAILEA

Azaroaren 5ean aurkeztekoa zuten Bortzirietako elikadura 
sistemaren diagnosia, ilbeltzean Malerreka-Bertizaranan egin 
bezala, eta horrekin batera, bi eskualdeen arteko lehenbiziko 
lansaioarekin hastekoak ziren. Azaroaren 26an, bi eskualdeek 
elkarlanean, bertze lansaio bat eginen dute Donezteben. Saio 
horretan elkarlanerako aukerak argitu nahi dituzte. Bortzirietako 
lansaioan bildutako emaitzak aurkeztu eta ekintza estrategikoen 
inguruan izan daitezkeen aliantzak eta sareak bistaratuko 
dituzte. Eta Cederna Garalur elkartekoek elikadura estrategian 
identifikatutako ekintza plana egiteko balizko dirulaguntzak 
aurkeztuko dituzte. Bildutakoek eztabaidarako tartea ere 
izanen dute. Saioa «irekia» izanen da eta Elexpuruk kontatu 
duenez, «eskualdeko lehen sektoreko elikagai ekoizleek eta 
kontsumo taldeek eskutitz bidez hartuko dute gonbidapena». 
Hortik harago, «interesa duen edonori» parte hartzeko deia 
egin diete Elexpuruk eta Mendiberrik. Orduan zehaztu nahi 
dute bide orria, «elkarlanaren oinarriak eta etorkizun laburrean 
har ditzaken konpromisoak», dio Elexpuruk. «Talde eragile 
bat sortzeko» aukera ere aipatu du, eta «akaso dinamizatzaile 
lanak eginen dituen langile bat kontratatu beharko da». 

Ilbeltzaren 15ean Malerreka eta Bertizaranako diagnosia aurkeztu zuten.

Azaroaren 26an bigarren jardunaldia
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«Produktuak non, nork eta nola 
ekoitziak diren» ikustea eta 
horren arabera saskia betetzea. 
Maialen Txantre Irazokirentzat 
(Bera, 1991) gakoa da hori; «ez 
baita gauza bera, nahiz eta pro-
duktu ekologikoak eta kalita-
tezkoak izan, enpresa handi 
batek Hego Amerikan ekoitzi 
baditu eta horretarako bertako 
jendea lurretatik kanporatu badu, 
edo bertakoa izanda baldintza 
txarretan baldin badaude». Kon-
tsumitzailearen aldean arretaz 
erreparatzen die «hiru faktore» 
horiei, baina baita ekoizlearen 
aldean ere. Lanbidez baratze-
zaina da eta argi du ez duela 
edozein ekoizpen eta negozio 
eredu egin nahi.
Noiz erabaki zenuen neka-
zaritzatik bizitzea?
Prozesu horretan nago. Nire 
proiektua oraindik ez da bide-
ragarria, baina proiektua epe 
luzera planteatu dut, eta nahia-
go izan dut inbertsio haundirik 
egin gabe hasi, poliki-poliki 
lanari tamaina hartuz eta zein 
modutan lan egin nahi dudan 
ikusiz. Duela bi urte eta erdi hasi 
nintzen lurra lantzen eta duela 
bi urte lehenbiziko salmentak 
egiten. Oraindik proiektua hagitz 
ttikia da eta poliki-poliki ari naiz 
ikusten zer ateratzen zaidan 
ongi, zer den egokiena lur eta 
toki honetan, zertan merezi duen 
inbertsioak egitea… Nekazari-
tzan emaitzak urte batetik ber-
tzera ikusten dira, aldaketek eta 
hobekuntzek ziklo hagitz luzeak 
dituzte eta mantso doa, baina 
kontent nago.
Nekazaritzatik bizitzea bide-
ragarria da?
Nik uste dut baietz, eta neka-
zaritzatik bizi den jendea eza-
gutzen dut, beraz, posible da. 
Gauza da ongi pentsatu behar 

dela zein eredutan lan egin nahi 
duzun: zer ekoitziko duzun, nola, 
nori eta nola salduko diozun… 
Horrek aunitz aldatzen ahal du 
egin behar dituzun inbertsioak 
eta izanen dituzun gastuak, eta 
beraz, proiektuaren bideraga-
rritasuna. Gainera, gure inguruan 
ditugun eredu gehienetan neka-
zaria bakarrik ari da, edo gehie-
nez ere familiako norbaitekin. 
Horrek erran nahi du ardura, 
antolaketa eta lan guztiak zure 
gain daudela, eta maiz hori pisu 
haundia da. Ez da zure lana egin 
eta norbaitek hilabete bukaeran 
soldata ordaintzea eta listo. Uste 
dut karga horiek arintzeko neka-
zarien artean antolatzeko modu 
berriak bilatu behar ditugula, 
proiektuak elkarlanean abiatuz, 
elkarlan puntualak eginez, zen-
bait lan partekatuz… Hamaika 
modu egoten ahal dira eta horrek 
bideragarriago eta bizigarriago 
egin dezake lanbide hau.
Nolako ekoizpen eredua 
egiten duzu?
Eskala ttikian lan egiten dut eta 
baratzeko ia lan guztiak eskuz. 
Ekoizpen anitza egiten dut, urte 
guzian zehar 25-30 produktu 
klase, eta helburua landarearen 
zikloaren ahalik eta gehiena nik 
egitea da. Salmenta ere eskala 
ttikian egiten dut, bezeroei zuze-
nean eta nire inguruko jendea-
ren artean salduz, herrian bertan.
Nolakoa da zure produktuak 
kontsumitzen dituena? 
Momentuz, bi salmenta modu 
ditut: saskiak eta Bidazi. Saskiak 

erosten dizkidan jendea herrikoa 
da, ezaguna. Asteroko konpro-
misoa dut eurekin eta beraiek 
nirekin, eta nahiko harreman 
hurbila dela sentitzen dut. Bida-
zin nire produktuak erosten 
dituen jendearekin ez naiz zuze-
nean egoten, baina eskualdekoa 
da, eta gehienak bistaz bada 
ere, ezagutzen gara.
Ekoizle zaren aldetik, zein 
zailtasun ikusten dituzu?
Zailtasunetako bat bakardadea 
izan da, inguruan nire egoeran 
dagoen hagitz jende gutti dagoe-
la ikustea; nahiz eta jendeari lan 
hau gustatu, inor ez dela anima- 
tzen ikustea. Horren gibelean 
daude horrelako proiektu bat 
bideragarri izateko dauden zail-
tasunak. Ekonomikoki bidera-
garria izateko eredu berriak 
bilatu behar dira eta aunitz jarri 
behar duzu zure partetik, ez 
dago ia horretarako eredurik, 
formakuntzarik, aholkularitza-
rik… Nekazaritza eta baserria 
gutxietsi izana ere hor dago. Irri 
egin zaio, ez da egiazko lantzat 
hartu eta beti bideratu digute 

ikastera edo fabrikan lan egite-
ra. Eta zenbait kasutan egia da 
fabrikan edo bertze lanetan segur 
aski diru gehiago irabazten ahal-
ko dela. Baina batzuetan dena 
ez da dirua eta aukera guziak 
berdin baloratu beharko lirate-
ke. Ez pentsatu batzuk bertzeak 
baino hobeak direnik.
Jendea kontzientziatzeko 
beharra sumatzen duzu?
Uste dut gaur egun mundu guz-
tiak badakiela osasuntsu ego-
teko osasuntsu jan behar dela, 
baina batzuetan ez gara sobe-
ra informatzen jaten dugun horren 
inguruan, eta nik uste hori gure 
ardura dela. Jaten dugun hori 
kalitate onekoa den edo ez, 
gugandik hurbil edo milaka kilo-
metrotara ekoitzia den, zenbat 
plastikotan bildua dagon, zein 
baldintzetan lan egiten duen 
hori ekoitzi duen jendeak… 
Horren inguruan denok susma-
tzen dugula zerbait, baina nahia-
go dugu ez ikusiarena egin. 
Ikusten dugu dena plastikoan 
inguratua dagoela, kamioiak 
etengabe pasatzen (gure eskual-
dean bereziki) direla, albistegie-
tan tarteka jendea esklabo ari 
dela lanean... Eta gaur egun 
denok dakigu azukreak eta pro-
zesatuak, adibidez, ez direla 
onak. Kontzientziazioa egitea 
ongi dago eta beharrezkoa da, 
baina uste dut gauza batzuk 

«Herrian kontsumitzeak 
ekonomiaz haratago doan 
aberastasuna sortzen du»
MAIALEN TXANTRE IRAZOKI BERAKO NEKAZARIA

«BATZUETAN EZ 
GARA SOBERA 
INFORMATZEN 
JATEN DUGUNAZ»

«SAIATZEN NAIZ 
AHAL DUDAN 
GUZTIA HERRIAN 
LORTZEN»
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dagoeneko denok dakizkigu-
la, eta aldaketa ttikiak norberak 
egin behar dituela.
Bidazi kontsumo elkartea 
hurbilekoa duzu. Halako 
proiektuek zein ekarpen 
egiten dute zure ustez?
Niretzat sekulako zortea da 
Bidazi bezalako toki bat izatea,  
kalitatezko produktuak, eta 
gainera, ahal den neurrian hur-
bilean ekoitziak eta ekoizleari 
zuzenean erosiak lor ditzake-
dalako. Aunitz errazten dit 
elikadura aldetik bizitza osa-
suntsua izateko aukera. Gai-
nera, Bidazin ibiltzen den jen-
dearen arteko harremana 
hurbilekoa eta konfiantzazkoa 
da, euskalduna… Aunitzetan 
denda baino gehiago topalekua 
ere izaten da.
Zein irizpide dituzu kon-
tsumitzerakoan?
Saiatzen naiz ahal dudan guzia 
herrian lortzen, maila guztietan. 
Elikagaiak ere, herriko dende-
tan erosten saiatzen naiz, bai-
na garrantzia ematen diot 
produktu horiek non, nork eta 
nola ekoitziak diren. Niretzat 
hiru faktore horiek garrantzi-
tsuak dira: non, nork eta nola. 
Nahiz eta produktu ekologikoak 
eta kalitatezkoak izan, enpre-
sa haundi batek Hego Ameri-
kan ekoitzi baditu eta horreta-
rako bertako jendea bere 
lurretatik kanporatu badu, ez 
dit balio. Edo bertakoa izanda 
ere, langileak baldintza txarre-
tan baldin badaude ere ez.
Zailtasunik izaten duzu nahi 
dituzun produktuak esku-
ratzerakoan?
Orokorrean ez, baina zenbait 
kasutan, batez ere kontserbe-
tan edo elaborazioa daukaten 
produktuetan, zaila da ekoizle 
ttikien produktuak lortzea. 
Merkaturatzeko eskatzen dituz-
ten baldintzak aunitzetan zen-
tzugabeak dira, horrek merka-
tutik kanpo uzten ditu eta 
ekoizle haundiei erostera 
behartzen gaituzte. 
Eskualdeko produktu gehia-
go kontsumitzea gustatuko 
litzaizuke?

Egia erran, jaten dudan gehien-
goa eskualdean ekoitzia da, 
hemen ekoitzi daitekeen guzia 
bederen, kafea, txokolatea eta 
antzeko batzuk izan ezik. Eus-
kal Herrian eguneroko elika-
duraren gehiengoa ekoizteko 
aukera dago: barazkiak, fruta, 
olioa, esnekiak, haragia, arrai-
na, arroza, ogia, lekaleak, 
arrautzak, kontserbak, sagar-
doa, ardoa... Alde horretatik 
sekulako zortea dugu, eremu 
ttikian hainbat klima eta oro-
grafia ditugunez, ia guztia 
ekoizten ahal dugulako. Pixka 
bat informatuz gero, gure zonal-
dean nahiko erraza da eskual-
deko produktuak kontsumitzea.
Elikadura negozio bilakatu 
dela uste duzu?
Gaur egun, elikadura negozioa 
da, ia inork ez dituelako bere 
elikagaiak sortzen, eta beraz, 
ez dugu erosi bertze erreme-
diorik. Baina elikagaiak sortzea 
diru iturri denean, diferentea 
da ekoizpen eta negozio ere-
du bat edo bertze aukeratzea. 
Ez da gauza bera lan horretan 
kalitatezko produktuak ekoiz-
tea, ingurunea zaintzea eta 
errespetatzea eta lan baldintza 
duinak izatea; edo osasuna-
rentzat kaltegarriak diren pro-
duktu eskasak ekoiztea, ingu-
runea kutsatzea eta hondatzea 
eta esplotazio balditzetan lan 
egitea. Hor dago koska.
Kontsumo ereduek nolako 
ekarpena egiten diote toki-
ko ekonomiari?
Kontsumoaren bidez mugitzen 
da dirua, eta kontsumoa non 
egiten dugun dirua horrat joa-
nen da. Herrian kontsumitzen 
dugunean eta bertako produk-
tuak kontsumitzen ditugunean, 
badakigu diru hori eskualdean 
geldituko dela, eta aberasta-
suna sortzen dugu herrian. 
Kanpoan kontsumitzean, berriz, 
aberastasuna galtzen ari gara. 
Diruaz haratago, herrian eta 
ezagunei kontsumitzean harre-
manak, konplizitateak, sareak… 
sortzen dira, eta horrek eko-
nomiaz haratago doan abe-
rastasuna sortzen du.

ERREPORTAJEA

deko administrazioek 
eskura dituzten baliabide guz-
tiak erabili beharko lituzkete 
gazte gehiagok sektorean ins-
talatzeko aukerak izan ditza-
ten».

Agroekologikoa lehentasun
Guztiaren oinarrian, «kalita-
tezko elikadura sistema osa-
suntsua» dute xede, Berako 
alkatearen hitzetan, «bertakoa 
edo ingurukoa ahal bada» eta 
«ekoizpen agroekologikoan» 
oinarritua: «Hori izanen litza-
teke gure iparra, hori da uda-
lek lehenetsi nahiko genukeen 
bidea». 

Eskualdean dagoeneko ha-
lako proiektuak badirela eta 
«eredugarri izan daitezkeela» 
iruditzen zaio Elexpururi: 
«agroekologiak balio erantsia 
ematen dio produktuari, bai 
kalitate aldetik baita jasanga-
rritasunaren eta osasunaren 
aldetik ere. Ezaugarri ekono-
mikoez gain, bertzelako alder-
di sozial, kultural eta ekologi-
koak ere aintzat hartzen dituen 
diziplina da». Bide horretan, 
«Oronozen kokatuko duten 
eskualdeko Lanbide Hezike-
tako ikastetxe berrian agroeko- 
logia ikasketak jarri nahi di-
tuzte, gero eta ekoizle gehiagok 
bide hori aukeratzen dutelako». 

Bertzeengandik ikasiz
Ez dira hutsetik hasi eta «non 
begiratu izatea» poztekoa dela 
dio alkateak: «bertze esperien-
tzietatik aunitz ikas daiteke». 
Urruti joan gabe eskualdeko 
hainbat adibide ekarri ditu 
gogora: «Beran Bidazi dugu, 
ekonomia sozialaren aldeko 
lanean kontsumo arduratsua 
eta ekologikoa bultzatzen duen 
elkartea; hainbat ikastetxeta-
ko jantokiak herriko dende-
tatik hornitzen dituzte; Baz-
tanen lan handia egin dute gai 
horren inguruan eta hurbil-
tasunagatik eurekin elkarla-
nean aritzea ongi legoke. Ipa-
rraldean ere badira esperien-
tziak martxan, Leitzan ere bai... 
Elikadura burujabetzaren 
inguruan Udalbiltzak hainbat 
esperientzia bilduak ditu».

«Pausoz pauso»
Elexpuruk herritarrak ere «gero 
eta sentsibilizatuagoak eta 
kontzienteagoak» ikusten ditu, 
eta gogoan du, «pandemiaren 
eraginez konfinatuak egon 
ginenean bertako eta hurbi-
leko denden garrantzia ikusi 
zela. Tokikoak bertze dimen-
tsio bat hartu du. Globalizazioa 
eta politika ekonomiko neo-
liberalak ezagutzen ditugu eta 
badakigu zein ondorio kalte-
garri dituzten». Hala ere, 
«oraindik egiteko aunitz» da-
goela uste du».

Iritzi berekoa da Mendiberri 
eta, herritarrak kontzientzia-
tzeko beharraz aritu da: «He-
rritarren gehiengoaren eros-
keta ohiturak ez doaz hurbi-
leko sektorea indartzeko no-
rabidearekin bat».Hain zuzen 
horregatik, «tokiko lehenbizi-
ko sektorea indartzeko asmoz 
egindako edozein ekimen 
kontzientziazio edo sentsibi-
lizazio lan sendo batekin lo-
tuta joan beharko lukeela» 
iruditzen zaio. «Badirudi, eli-
kadura sistema atzendutako 
esparrua izan dela, nahiz eta 
gure egunerokoan oinarrizkoa 
izan. Badaude epe motzean 
lor daitezkeen helburuak, bai-
na elikadura sistemari beha-
rrezko garrantzia eman nahi 
bazaio inplikatutakoen kon-
promisoak irmoa izan behar-
ko luke».

Elexpuruk onartu du helbu-
rua «ez dela gauetik goizera 
lortuko», eta «zailtasunak» ere 
aipatu ditu: «multinazionalen 
indarra, jendearen kontsumo 
ohiturak...». Baina «ttikitik era-
ginez, eta pauso ttikiak emanez» 
lanean segitu nahi dute: «Glo-
balizaziotik tokikora salto li-
tzateke helburua, bertan ekoiz-
tea eta bertan kontsumitzea, 
tokiko ekonomia sustatuz eta 
hurrengo belaunaldiei landa 
eremuan lan eta bizitzeko au-
kera emanez». Horretarako, 
«garrantzitsua» iruditzen zaio 
«ibilbideari eustea eta ez etsi-
tzea. Elikadura burujabetzaren 
aldeko pausoak ematen ari 
gara, hasieran gaude eta segi-
da izatea nahi genuke». 
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BERABERA

AINHOA LARRETXEA AGIRRE
Iazko uztailean udaleko kideek 
eta herriko hainbat eragilek 
egindako bileraren ondotik, 
Kaxerna gaztetxea behin be-
tiko ixtea eta etorkizunean 
botatzea erabaki zuen Berako 
Udalak. Orduan argudiatu 
zuten eraikina egoera txarre-
na zegoela, ez zituela segur-
tasun neurriak betetzen, eta 
ezinezkoa zela bertan inongo 
jarduerarik egitea. Dagoeneko 
hustu dute gaztetxea, eta 
amiantoa kentzeko beharrez-
ko baimena lortzean, lehen-
bizi hori kendu eta ondotik 
hasiko dituzte gaztetxea bo-
tatzeko lanak. Aitor Elexpuru 
alkateak TTipiTTapari erran 
dionez, eguberrietarako erai-
tsia izanen da. 

2020ko martxoan bukatu 
zen eraikinaren kudeaketara-
ko udalak eta Beragazte elkar-

teak sinatua zuten hitzarme-
na. Beragazteren proiektuak 
azken urteetan ez du segidarik 
izan, eta eraikinaren egoera 
kaltetzen joan da. 

Zola eraberritzeko lanak
Herrian barna zola eraberri-
tzeko lanekin segitzen du 
udalak. Berriki Zalain Beran, 
Savera eta Alco enpresen pa-
rean, Bortziriak auzoan gibe-
leko aldeko pistan, eta Lega-
rreko Bordako maldan aritu 
dira.

Langile bat kontratatzeko 
prozedura abian
Urriaren 27an udalak argita-
ratutako ebazpenean, euska-
ra dakien langile bat oposizio 
bidez kontratatzeko prozedu-
ra abiatu zuen herriko etxeak. 
Mantentze lanetako eta zer-
bitzu anitzetako ofizial lan-

posturako aldi baterako lan-
postu hutsa betetzeko egin du 
deialdia udalak, eta, era berean 
etorkizunerako lan poltsa ere 
osatu nahi du deialdi horren 
bidez. 

Udalak enplegu eskaintza 
eginen du Nafar Lansareko 
Doneztebeko bulegoan, eta 
deialdia publiko eginen du 
udaletxeko iragarki oholean 
zein udalaren web orrian.

Eguberrietarako 
botako dute 
Kaxerna gaztetxea
Amiantoa kentzeko baimena lortu ondotik hasiko dituzte 
gaztetxea eraisteko lanak

Egoera txarrean dagoelako erabaki dute Gaztetxea botatzea.

Gaztetxeko Areto Nagusia hustuta.
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BERA

Lasarte eta Erdozain txapeldun
Joseba Lasarte eta Ibon Erdozain Gure Txokoa taldeko 
korrikalariak Nafarroako Mendi Lasterketen XII. txapelketan 
txapeldun izan dira. Lasartek beteranoen kategorian, eta 
Erdozainek seniorren kategorian zirkuituko zazpi lasterkete-
tatik seitan korrika eginda lortu dute garaipena. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Gure Txokoa dantza taldea Saloun
Saloun ospatutako Nazioarteko Lehenengo Makildantzen 
kongresuan parte hartu du Gure Txokoa dantza taldeak. 
Salouko auditorioan dantza emanaldia eskaintzeaz gain 
bertze 82 talderekin batera kalejira egin zuten Salouko itsas 
pasealekuan. Esperientzia aberasgarria izan da taldearentzat.

GURE TXOKOA DANTZA TALDEABerako Euskaraldiko batzor-
deak antolatuta, Biziprest, 
gehiago gara dokumentalaren 
emanaldia izanen da Berako 
Kultur Etxean azaroaren 12an 
19:00etan. Iñaki Alforja Sego-
ne da dokumentalaren egilea, 
eta 2020ko Euskaraldiko zen-
bait esperientzia biltzen ditu, 

tartean Iñaki Castillo berata-
rrarenak. Miriam Balmaseda, 
Yasmine Khrish Maansri eta 
Iñigo Martinez dira dokumen-
taleko bertze hiru protagonis-
tak. Euskaltzaleen topaguneak 
ekoitzi du dokumenetala, 
Nafarroako Gobernuaren la-
guntzarekin.

'Biziprest' dokumentalaren emanaldia 
azaroaren 12an Kultur Etxean

0TTIPI TTAPA
Heldu den astelehenetik ai-
tzinera egoiliarren aparkale-
kuen bereizgarri berriak ba-
natuko dituzte datozen bi 
urtetarako. Banaketa udaleko 
bulegoetan eginen dute, bu-
lego ordutegian eta nortasun 
agiria aurkeztu beharko dute 
bereizgarria hartzeko eskubi-
dea egiaztatzeko. 

Bereizgarria banakakoa eta 
besterenezina da; beraz, es-
kubidearen titular bakoitzeko 
zenbakidun bineta bakarra 
emanen dute, eta hartze-agi-
ria sinatuko dute. Bulegoeta-
ra joaterik ez duenak baimena 

eman diezaioke hirugarren 
bati hartzeko. Hirugarren ho-
rrek baimen sinatua eman 
beharko du eta bertan eska-
tzailearen izen abizenak, nor-
tasun agiria eta ibilgailuaren 
matrikula paratu beharko ditu, 
baita hartzeko baimena duen 
pertsonaren izen abizenak eta 
nortasun agiria ere. 

Bereizgarria aitzineko hai-
zetakoan behar bezala itsatsi 
beharko da, kanpotik ikusteko 
moduan. Bereizgarri berria 
hartzen den momentutik ba-
liagarria izanen da. Zaharrak 
datorren urteko abenduaren 
31ra arteko balioa izanen du. 

Aparkalekuen 
bereizgarri 
banaketa udalean
Banaketa udaletxeko bulegoetan eginen da bulego ordutegian 
(8:30-13:30), eta hartzeko NANa aurkeztu beharko da 
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LESAKA

AITOR AROTZENA
Joan den urteko geldialdiaren 
ondotik, berriz ere feria usai-
na sumatuko da herriko ka-
rriketan azaroaren 24an eta 
25ean. Ez da betiko ospakizu-
na izanen, baina aziendak, 
artisauak, bertsolariak, herri 
kirolak eta musika izanen dira. 
Udalak antolatu ditu ekitadiak, 
Beti Gazte, Bortzirietako ber-
tso eskola, Lesakako Zerbitzuen 
Elkartea eta herriko abeltzai-
nen eta gazteen laguntzarekin.

Azaroaren 24an, asteazke-
nean 18:00etan, ajoarriero 
lehiaketa izanen da Beheko 
Plazan, Beti Gazteren eskutik.
Biharamunean, frontoiaren 
gibelean azienda lehiaketa 
eginen dute, Plaza Zaharreko 
aparkalekuan elikagaiak izanen 
dira eta Plaza Zaharrean arti-
sauak. Herriko komertzioak 
ere karrikara aterako dira. 

11:00etan herri kirolak ikusgai 
izanen dira Bittiria plazan. 
13:00etan Sebastian Lizaso eta 
Amets Arzallus bertsolariak 
ariko dira eta ondotik sari ba-
naketa eginen dute. Arratsal-
dean ere segida izanen du 
ospakizunak musikarekin, 
18:30ean kontzertua emanen 
baitu Kilimak taldeak eta 
20:30ean hasita, Distopia elek-
trotxaranga ibiliko da.

Azienda eta 
eskulangile feria 
azaroaren 25ean
Bezperan ajoarriero lehiaketa izanen da eta feria egunean 
lehiaketa, herri kirolak, bertsolariak eta musika 

Lesakako Realzalik peñaren aurkezpena
Lesakako Realzalik peñaren aurkezpena egin zuten urriaren 
31n eta egun hori osasunazaleen Bortzirietako Gorriekin 
senidetzeko baliatu zuten. Gainera, Realean ari diren bi 
jokalariei, Iraia Etxarteri eta Jorge Agirreri, peñaren kamiseta 
eman zioten opari, baita logoa egin duen Iraia Etxabideri ere.

AITOR AROTZENA

Gau Beltza ospatu dute ttikienek
XXI. mendean lehen aldiz Gau Beltza ospatu dute haur eta 
gaztetxoek, udalaren ekimenez. Komentuan eskulanetan 
aritu eta eguzkilore erraldoi bat osatu ondotik, Harrizkoak 
ipuina aditzeko aukera izan zuten. Udalak eskerrak eman 
dizkie antolaketan lagundu zutenei.

UTZITAKO ARGAZKIA

Iñaki Pikabea sukaldariaren 
eskutik, sukaldaritza tailerra 
antolatu dute Beti Gazte eta 
Basurde elkarteek, udalaren 
laguntzaz. Azaroaren 12an eta 
19an emanen dute, ortziraletan 
18:00etatik 20:00etara Basurde 
elkartean. Izena emateko azken 
eguna azaroaren 10a izanen da 
eta Basurdeko eta Beti Gazteko 
bazkideek lehentasuna izanen 
dute. Bi elkarte hauetako baz-
kideek 15 euro ordaindu be-
harko dute eta bazkide ez di-
renek 20 euro. Izena emateko 
626 85 61 55 edo kultura@ 
betigazte.net.

Sukaldaritza tailerra 
azaroaren 12an eta 
19an Basurden 

Kontzertua eskainiko dute Os-
car Candendo Zabala organis-
tak eta Donostiako Easo abes-
batza mistoak azaroaren 13an, 
larunbata, 18:00etan, elizan.  
Lesakako Roqués Organoaren 
Lagunen Elkarteak antolatu du, 
udalaren laguntzaz. Kontzer-
tuaren irudiak pantaila batean 
proiektatuko dituzte. Horrek 
aukera emanen die bertaratuei 
ikusteko nola interpretatzen 
duten musika koruan. Sarrerak 
Telletxea eta Xagu liburuden-
detan paratu dituzte salgai 
(baita elizan ere, kontzertua 
hasi baino lehen), 5 eurotan.

Organo eta Easo 
abesbatzaren 
kontzertua

Aziendak frontoiaren gibelean aurten.

16 ttipi-ttapa | 794 zk. | 2021-11-11



ETXALAR

IRUNE ELIZAGOIEN
Etxalarko gazteek antolatuta, 
ekitaldiz beteriko asteburua 
izan zen urriaren hondarrekoa. 
Ortziralean Berri Txarrak tal-
dearen Dardara filma ikusgai 
izan zen Kultur Etxean. 

Larunbatean, berriz, 28 bi-
kotek hartu zuten parte mus 
txapelketan eta Alfonso Sues-
kunek eta Mikel Donazarrek 
irabazi zuten txapelketa, Elu-
tsa ostatuak emandako otor-
dua irabaziz. Bigarren postua 
Martin Legazkuek  eta Jesus 
Mari Ezkurrak lortu zuten eta 
botila ardoa eta gasna erdi 
bana irabazi zuten. 

37 patata tortilla
Patata tortilla txapelketak au-
rreikuspen guziak hautsi zi-
tuen. 37 tortilla lehiatu ziren 
eta epaimahaiak ez zuen lan 
xamurra izan hiru onenak 

aukeratzen. Azkenean honela 
gelditu zen sailkapen orokorra: 
Txapeldunak Ixa Barberena, 
Itziar Etxarte eta Oihana Sanz-
berro izan ziren eta Herriko 
Ostatuak emandako otordua 
irabazi zuten. Bigarren pos-
tuan, Sonia Rubio, Sergio Ibe-
ro eta Paul Intillaque gelditu 
ziren eta botila txanpaina eta 
zartagi bana jaso zuten. Hiru-
garrenak, berriz, Janire Telle-
txea, Ane Telletxea eta Naiara 
Otxoteko izan ziren eta hauek 
botila ardoa eta gasna erdi 
bana irabazi zuten. 
Burrunba elektrotxarangak 
ere giro aparta jarri zuen ka-
rriketan egunari akabera ona 
emateko. 

Etxalarko gazteek eskerrak 
eman dizkiete laguntzaileei, 
epaimahaiari eta asteburuko 
ekitaldian parte hartu zuten 
guztiei. 

Gazteek antolatutako 
asteburua bikaina 
suertatu zen
Mus txapelketan 28 bikote aurkeztu ziren eta patata tortilla 
txapelketan 37 talde aritu ziren lanean

Imanol Vicente carcrossen txapeldun

Bigarren urtez segidan, Nafarroako carcross txapelketako 
sailkapen nagusian lehenengo postua lortu du Imanol 
Vicentek (bi karreratan bigarren eta azkenekoan, hirugarren). 
Aurtengo denboraldia bukatuta, orain hurrengorako presta-
ketetan eta laguntzaileak bila hasia da Imanol. Zorionak!

UTZITAKOA

Bizikleta arropa egiteko asmoa 
agertu du herriko bizikleta 
zale talde batek.  Gizon, 
emakume edo haurren arro-

pa eskatu daiteke azaroaren 
21a arte. Tailak probatzeko 
aukera ere izanen da aitzina-
go zehaztuko den egunetan. 

Etxalarko bizikleta arropa aukeran

Mus eta patata tortilla txapelketen inguruan giro ederra sortu zen. I. ELIZAGOIEN
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IGANTZI

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Udaran hiru herritarren gaz-
tetako bizipenak idatzi geni-
tuen lerro hauetan. Oraingo 
honetan, Berrizaun auzora jo 
dugu bertako Hipolito Iparra-
girreren bizitzako pasarte bat 
kontatzeko. Iparragirrek ai-
patu digunez, «garai batean, 
Berrizaunen, Armas de acom-

pañamiento soldadu kanpa-
mendua  izaten zen: Campa-

mento número 14. Gerra zibi-
laren ondotik laister hasi zen».
Iparragirrek gogoan duenez, 
«hemeretzi urte nituenean 
soldadu joan nintzen, Berri-
zaunen bertan. Orduan he-
mezortzi hilabete egiten  ge-
nituen soldaduskan. Bertan, 
instruzioa, guardiak eta mar-
txak egiten genituen. Martxak 
Abelura, Berara,... izaten ziren: 
dena oinez. Nirekin batera 
Josetxo Etxarte eta  Fermin 
Otamendi igantziarrak, eta 
Anjel Yanci lesakarra egon 
ziren. Kapilla bat ere bazen. 
Hura ocreran egoten zen, lehen 
pintura fabrika zenean. Gutti 
goiti beheiti 50 lagun ginen: 
ofizial bat eta bi sargentu».

Konpainia estazioan
Konpainia estazioan egoten 
zela ere gogoan du: «trena  
egunean bizpahiru aldiz pa-
satzen zen eta guk guardiak 
bertan egiten genituen. Trena 
jendearekin eta sardina kon-
tserbak egiteko allageekin 
(gaztainez egindako flejeak) 
ibiltzen zen. Paso-nibela Bi-
dasoko zubiaren ondoan ego-
ten zen».

Konpainia hogei urte ingu-
ru egon zen Berrizaunen eta 
alde guztietako gazteak etor-
tzen ziren soldaduska egitera.

Berrizaunen egon 
zen konpainiako 
kontu zaharrak berri
Hogei bat urtez egon ziren soldaduak Berrizaunen, auzoko 
Hipolito Iparragirrek aipatu digunez

Berrizaunen egon zen konpainiako soldaduak, Hita ostatuan.

Bidasoa garbi kontzeko auzolana

Urtero egiten duten moduan, orain ere herriko haurrak 
auzolanean arituak dira. Kozkorrenak Berrizaun auzora joan 
eta erreka iskina eta trenbidea garbitzen aritu ziren. Egia 
erran, ikaragarria da zenbateko zabor pila ateratzen den 
urtero. Ea hurrengo urtean haurrek lan guttiago duten!

ESKOLAK UTZIA

Julian Iantzik piztu 
du Irisarriko 
txondorra

TTIPI-TTAPA
Julian Iantzi telebista aurkez-
le lesakarrak piztu zuen urria-
ren 30ean Irrisarri Landeko 
txondorra. 18.000 kilo egur 
erabili dituzte eta abendu ha-
sieran 5.000 kilo ikatz lortzea 
espero dute. Besta giroan egin 
zen ospakizuna, txalapartare-
kin, joaldunekin, Iñaki Etxe-
pare biolontxelistaren, Gorka 
Zabaleta abeslariaren eta 
txondorraren funtzionamen-
duaren berri eman zuen Iker 
Iglesiasen azalpenekin.

Julian Iantzi txondorra pizten.

«KONPAINIA HOGEI 
URTE INGURU EGON 
ZEN BERRIZAUNEN»
HIPOLITO IPARRAGIRRE
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ARANTZA

NEREA ALZURI
Gogoz zeuden herritarrak 
udazkeneko kultur egunak 
hartzeko eta erantzuna ederra 
izan da. 

Euskara batzordeak auzola-
nean eta elkarlanean antola-
turiko egitaraua urriaren 29an, 
abiatu zen Mendian hil, hirian 
hil dokumentalaren proiek-
zioarekin. Herritar andana 
bildu zen liburutegian doku-
mentala ikusteko. 

Biharamun ilunabarrean, 
Andreina Jolin musika taldea-
ren emanaldi ederra izan zen 
herriko etxeko gorapean. Aza-
roari akabaila emateko berriz, 
igande arratsaldean, eskolako 
gimnasioan egindako Erradi-
kalak ginen antzezlanak ere 
harrera ezin hobea izan zuen. 
Joan den asteburuan, berriz, 
Maddi Ane Txoperenaren li-
bururen eta Ombuaren itzala 
proiektuaren aurkezpenak, 
eta ipuin-kontalariaren saioa 
egitekoak zituzten.  

Herritarren uzta Baserritarren 
Egunean 
Osasun egoeragatik, iaz aza-
roaren lehenean egiterik izan 

ez zen Baserritarren Eguna, 
ilusioz hartu zuten aurten he-
rritarrek eta bisitariek eta XXIV.a 
emankorra izan zen. Bertako 
barazki, fruitu, zerriki, gozoki, 
talo, eskulan, oroigarri, tresna, 
azienda...erakusketa eta sal-
menta postu andana izan zen. 
Herriko trikitilari eta pande-
rojole taldea ere hantxe izan 
zen, azoka gunea girotuz.

Urtero bezala, merkatu bila-
katuriko frontoi sarreran, os-
tatua ere paratu zuten eskolan 
egiten diren jardueretan la-
guntzeko sos batzuk biltzeko. 

Gazta eta ahari lehiaketak 
ere egin zituzten. Zortzi gazta 
aurkeztu ziren gazta lehiake-
tan eta Laraburuko bordakoa 
izan zen irabazle (150 euro);  
bigarren Otsarrako gazta (100 
euro) eta hirugarren Seroren-
bordakoa (60 euro). 

Ahari lehiaketan, bertzalde, 
Oskozeneko ahariak lehenbi-
ziko saria eskuratu zuen (50 
euro) eta bigarren saria Mar-
tineko bordakoentzat izan zen 
(25 euro).

Ohitura den bezala, bertako 
produktuez osaturiko zarea 
ere zozketatu zuten eta Pot-

tuneko Joseba Madariagari 
tokatu zitzaion. 

Erantzuna ikusita, antola-
tzaileak kontent gelditu ziren, 
herritarren parte-hartzea eta 
jendearen etorrera txalotu eta 
bi urteren buruan berriz ere 

horrelako eguna antolatzeaz 
gain, elkarrekin egoteko mo-
dua izan baitzen aspaldiko 
partez. Horrelaxe segituko 
dugun itxaropenarekin, zila-
rrezko urteurrena hurbilago 
du Baserritarren Egunak.

Gozagarria izan da 
udazkeneko 
kulturaldia
Laraburuko bordako gaztak eta Oskozeneko ahariak lortu 
dituzte lehenbiziko sariak Baserritarren Egunean

Jende azkarki ibili da kultur egunetako ekitaldietan. L. MITXELENA, JR AMOROS, I. UGALDE

Ortzegun hau, azaroaren 11, 
izanen da Errigorako saskiak 
eskatzeko hondarreko eguna. 
Saski beltza (55 euro), berdea 
(65 euro) eta zuria (75 euro) 
daude aukeran eta saskia Aran-
tzan bertan hartzeko aukera 
izanen da, eskaera www.erri 
gora.eusen eginda. 

Errigoraren saskiak 
ortzeguna baino 
lehen
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ELKARRIZKETA

G. PIKABEA  
Hautsak harrotu ditu Honda-
rribiko Bidasoa Ospitaleko 
ebakuntza gelak berritzeko 
proiektuak. Lan horiek iraunen 
duten 18 hilabeteko epean pro-
gramatutako ebakuntzak Do-
nostiako Onkologikora eta 
premiazko ebakuntzak Donos-
tiako Ospitalera bideratu nahi 
ditu Osakidetzak. Horrek, ordea, 
«amorrua» eta «beldurra» sor-
tu dute langileen artean, eta 
«paziente aunitzen bizitza jo-
koan egon daitekeela» oharta-
razi du Bortzirietan ezaguna 
den Jose Ignacio Kutz Bidasoa 
Ospitaleko traumatologoak. 
Proiektuaren «hutsuneak eta 
gabeziak» izan ditu aipagai eta 
«pazientearen segurtasunaren 
gainetik lehentasuna ekono-
miari» eman izana salatu du. 
Gaur egun, Bortzirietako, Irun-
go eta Hondarribiko 90.000 
herritar artatzen ditu Bidasoa 
Ospitaleak eta Kutzek argi utzi 
du «gure aldarrikapenak ez 
direla lan baldintzak hobetze-
ko. Eskatzen ari garena herri-
tarrak alde batera ez uztea da». 
Zein da ebakuntza gelen egoera?
Ebakuntza gelak zaharrak dira 
eta gehienak hagitz txikiak, ez 
dituzte guttieneko baldintza 
batzuk betetzen. Gainera, eba-
kuntzak egiteko itxaron-zerren-
da handitzen doa ez daukagu-
lako nahikoa ebakuntza gelarik. 
Gehiago izanez gero, gehiago 
operatuko genuke eta pazien-
teek guttiago esperatu beharko 
lukete. Beraz, ebakuntza bloke 

berri eta handiago bat egitea 
ezinbertzekoa da egungo egoe-
ra hobetzeko. 
Zer iruditzen zaizue proiektua?
Gaur egungo baldintzetan ez 
dugu obrak hasterik nahi. Pla-
nifikaziorik ez da izan eta hu-
tsune handiak ikusten ditugu 
pazientearen segurtasuna ber-
matzerakoan. Proiektuari buruz 
dakiguna ebakuntza gela berrien 
planoa da. Baina ebakuntza 
gela berriak izan arte pasatuko 
dugun prozesua ez da planifi-
katu. Zuzendaritzak obren 
kontratua hitzartu ondotik erran 
zigun 18 hilabeteko lekualda-
keta eginen genuela Onkolo-
gikora eta erabakia hartu eta 
gero eskatu zigun zein arazo 
izan daitezkeen aurreikusteko. 
Hainbertze arazorekin, proiek-
tua bideraezina dela uste dugu. 
Lekualdaketak ezinegona sortu 
du langileen eta herritarren artean... 
Alde batetik, ez da larrialdieta-
rako ebakuntza gelarik man-
tenduko Bidasoan eta pazien-
te batzuen bizitza jokoan egon 
daiteke: segur aski jende gehia-
go hilko da. Bertzetik, zerbitzu 
aunitzetan ez dago pertsonal 
nahikoa bi lekuetako jarduerak 
egiteko, ezin gara inola ere an-
tolatu lekuaren bikoizketa ho-

rri erantzuteko. Zuzendaritzak 
ere ez digu soluziorik ematen, 
ez duelako aurreikusi. Gainera, 
Onkologikoko ebakuntza gelek 
ez dute suspertze gela on bat. 
Horretarako han ere obrak egi-
tea pentsatu dute, baina gastu 
gehigarri hori ez diote Bidasoa 
Ospitaleko obren aurrekontua-
ri gehitu. Egitea pentsatu duten 
suspertze gela ttikiegia da eta 
guttieneko baldintzak ez ditu 
betetzen. Horrez gain, Onko-
logikoan ez genuke esterilizazio 
gelarik izanen. Batzuetan eba-
kuntzetan suertatzen diren 
ustekabekoei aurre egiteko 
ezinbertzekoa da esterilizazio 
gela. Hori gabe, ebakuntza ba-
tzuk gaizki atera daitezke. Be-
raz, arlo aunitzetatik pazien-
tearen segurtasuna arriskuan 
geldituko litzateke. 
Langileen artean ia erabatekoa da 
egitasmo honen kontrako iritzia. 
Zein giro sumatzen duzu?
Alde batetik, amorrua sumatzen 
da, zuzendaritzak ez duelako 
osasun langileen iritzia kontuan 
izan. Gure proposamenei ez 
adituarena egin diete, jarrera 
hertsia dute, malgutasunik ga-
bea. Bertzetik, beldurra dugu, 
paziente aunitzen bizitza jokoan 
dagoelako. Eta azkenik ez dugu 

ulertzen nola ez dituzten ikus-
ten proiektuaren gabeziak hain 
agerikoak izanda. Onkologikoa 
krisi instituzionalean dago Osa-
kidetzarekin elkartu denetik 
eta susmoa dugu Bidasoa Os-
pitalea ez ote diren arazo hori 
konpontzeko erabiltzen ari. 
Osakidetzako ospitale publiko 
batean jarduera kirurgikoa oso-
tasunean 18 hilabetez kenduko 
duten lehenbiziko aldia da... 
Orain arte eraberritzeak bi mo-
dutara egin dituzte. Ospitalea-
ri atxikitako egoitza berri bat 
izanen litzateke gure ustez 
aukerarik onena. Eraikitzen ari 
den bitartean ebakuntza gela 
zaharrak erabiliko genituzkee-
nez, jarduera ez litzateke mu-
rriztuko eta bertan mantendu- 
ko litzateke. Horretaz gainera, 
bloke handiago bat eraiki ahal-
ko litzateke eta zaharren lekua 
bertze arloak handitzeko era-
bili: kontsultak, ospitalizazioa, 
errehabilitazio gelak... Gure 
ustez, ospitalea ttiki gelditzen 
ari da eta eraberritze hau haz-
teko aukera paregabea da. Ba- 
dira berrikuntza faseka egin 
dutenak ere eta ezagunak dira 
horren abantailak eta oztopoak. 
Planteatzen dutena, ordea, ez 
da inoiz egin eta pazienteekin 
esperimentatzeko modu bat 
da, aurreikusi ez dituzten ara-
zo aunitz izanen baitira. 
Lekualdatuta pazienteek Bidasoa 
Ospitalean duten zerbitzua ez dute 
bermatua izanen?
Zerbitzu gehienak bermatuta 
izanen dira, baina argi dago 
gutti batzuek ez dituztela behar 
dituzten baliabideak aurkituko. 
Bizitzak galtzea prezio gares-
tiegia dela uste dugu, batez ere 
alternatiba hobeak daudelako. 
Orain itxaron-zerrendak luzeak 
baldin badira, zer gertatuko da 
obrak hasten direnean?
18 hilabete horietan guttiago 
operatuko genuke, ebakuntza 
gela eta medio gutxiago izanen 
ditugulako. Adibidez, esterili-
zazio gela bat ez bertan izateak 
ebakuntza batzuk egiteko aunitz 
mugatuko gaitu. Gainera, eba-
kuntza bloke handiago bat 
eginen balitz, gehiago opera-
tzeko aukera izanen genuke, 

«Proiektu honekin 
paziente aunitzen bizia 
jokoan egon daiteke»
JOSE IGNACIO KUTZ PEIRONCELY BIDASOA OSPITALEKO TRAUMATOLOGOA

Bidasoa Ospitaleko ebakuntza gelak berritu bitartean, Osakidetzak Donostiara bideratu nahi 
ditu ebakuntza guztiak. Proiektuak, ordea, ezinegona sortu du osasun profesionalen eta 
langileen artean. Kutzen hitzetan, proiektuak «ageriko gabeziak» ditu

«ONGI PLANIFIKATU 
ETA LANAK BEHIN 
BAKARRIK EGITEKO 
MOMENTUA DA»

«PLANTEATUTAKOA 
PAZIENTEEKIN 
ESPERIMENTATZEKO 
MODU BAT DA»
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ELKARRIZKETA

itxaron-zerrendak murriztuz. 
Baina hau ez da epe luzera be-
gira egindako plan bat. 
Bidasoa Ospitaletik Donostiako 
ospitaleetara 20 minutu daude. 
20 minutuak luzeak izan daitezke...
Denbora kritikoa ez da 20 minu- 
tuko tarte hori bakarrik. Pazien- 
te bat Bidasoara badator, la-
rrialdietan prozesu bat pasatu 
beharko du. Operatzeko lekuz 
aldatzea erabakitzen bada, an-
bulantzia bat eskatu beharko 
da eta badakigu batzuetan es-
peratu behar izaten dela. Lekuz 
aldatu ondotik, Donostian 
artatuko dute, bertze profesio-
nalek tratatuko dute eta kasua 
ongi begiratzeko denbora behar-
ko dute. Tarteko pauso aunitz 
daude, denbora eta koordina-
zioa galaraz dezaketenak.
Alde bakarreko erabakia izan da?
Zuzendaritzak ez du osasun 
langileen iritzia deusetarako 
eskatu. Proiektua eginen zela 
erabaki zutenean, hasieratik 
erran genuen ez genuela hori 
egitea posible zenik uste, baina 
ez dute guk errana kontuan 
hartu. Bueltarik ez duela diote 
eta orain eskatu digute zein 
arazo izan daitezkeen errateko. 
Arazoen aurreikuspen on bat 
egin izan balute, ez lukete se-
kula proiektu hau aitzinera 
aterako. Baina guztia alderan-
tziz egin dute: lehenbiziko bai-
menak itxi eta gero zein arazo 
izan daitezkeen ikusi. 
Proiektua birplanteatzeko eskatu 
duzue. Zer espero duzue? 
Eskatu dugu, baina egoitza 
berria egitea garestiegia dela 
erran digute. Hala ere, ez digu- 
te erran zenbat garestiagoa den, 
horren aurrekontua eska- 
tu duten ere ez dakigu. Balan-
tzan alde ekonomikoa eta pa-
zientearen segurtasuna paratu 
ondotik, lehentasuna ekono-
miari eman diotela dirudi. 
Osakidetzak proiektua ez dela 
behin betikoa erran du...
Guri bueltarik ez duela erran 
digute. Komunikabideetan 
aurkakoa erran badute, iritzi 
publikoaren beldur direlako 
da. Horregatik da hain garran-
tzitsua biztanleria mobilizatzea. 
Jendeak erakutsi behar du eu-

ren osasunarekin ez dutela 
jostetan aritzerik nahi.
Zer gertatuko da langileekin?
Ez dakigu. Ez digute informazio 
hori ematen, segur aski eurek 
ere ez dakitelako nola egin. 
Lekuaren bikoizketak langile 
gehiago behar izatea eraginen 
du eta zerbitzu gehienek ez 
dute gaitasunik. Pertsonalaren 
banaketa aurreikusi ez duten 
gauzetako bat da. 
Obrak bukatutakoan Oarsoaldeko 
herritarrak ere artatuko ditu Bi-
dasoa Ospitaleak?
Duela gutti iragarri zuten agu-
do Errenteria, Oiartzun eta 
Lezoko biztanleak artatuko 
ditugula. 55.000 lagun bizi dira 
eta gaur egun 90.000 pertsona-
ko biztanleria hartzen dugu 
gure gain; gure jarduera % 60 

igoko da. Orain instalazioak 
ttiki gelditzen ari badira, arazoa 
are handiagoa izanen da ospi-
talea ez bada proportzionalki 
hazten. Ebakuntza gela berriak 
ttiki geldituko dira eta bertze 
eraberritze bat beharko da. 
Guztia ongi planifikatu eta lanak 
behin bakarrik egiteko momen- 
tua da. Erraza dirudi ulertzen, 
baina agintariak ez daude ados. 
Zein mezu luzatuko zenieke ins-
tituzioei eta herritarrei?
Instituzioei zentzudunak iza-
teko eskatuko nieke, ez dirua 
alferrik gastatzeko eta planifi-
kazioa epe luzera egiteko. Osa-
sun langileek errandakoa en-
tzuteko ere eskatuko nieke, 
inork baino hobeki ezagutzen 
baititugu gure ospitaleko egu-
neroko arazoak. Herritarrei 

parte-hartze aktiboa izateko 
eskatuko nieke, euren osasuna 
baitago jokoan. Aldarrikapenek 
eragina izateko, hagitz garran-
tzitsua da guztion parte-hartzea. 
Zerbait gaineratuko zenuke?
Gure aldarrikapenak ez dira 
lan baldintzak hobetzeko. Ez 
dugu diru gehiago eskatzen, 
ezta langileen kontratuak egon-
kortzeko ere. Ebakuntza gela 
berrien beharrarekin ados gau-
de, baina ongi planifikatu- 
tako proiektu batekin. Eskatzen 
ari garena Bidasoa eskualdeko 
eta Bortzirietako biztanleak 
alde batera ez uztea da. Osa-
sunaren kalitateak guttiengo 
bat izan dezala eta epe luzera-
ko proiektu egoki bat sustatu 
dadila. Gure aldarrikapenak 
bertako biztanleenak dira. 

Jose Ignacio Kutz Peironcely Bidasoa Ospitaleko traumatologoa da. 
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SUNBILLA

MAIDER PETRIRENA
Nafarroako Gobernuaren di-
rulaguntzak aprobetxatuz 
udalak frontoian igogailua 
paratu du. Erki enpresak egin 
ditu lanak eta aurrekontua 
61.747,20 eurokoa izan da. Bi 
dirulaguntza mota eskatu zi-
tuen udalak lan honetarako, 
baina Covid-19ak sortutako 
beharrei erantzuteko laguntzak 
soilik hartzeko aukera izan 
zuen, nahiz eta bertze lagun-
tzarako ere baldintzak bete. 
Honela, lanen % 35 ordaindu 
beharko du udalak.

Estalkietan eguzki-panelak
Nafarroako Aldizkari Ofiziale-
ko irailaren 14ko 216. zenbakian 
herriko eraikingintzaren or-
denantza orokorraren aldake-
ta behin betiko onetsi zuen. 

Aldaketa nagusia  estalkietan 
eguzki-energia aprobetxatze-
ko teilak edo panelak instala-
tzeko baimenari dagokio. Orain 
arte ezin zitekeen horrelakorik 
paratu eta orain bai.

Igogailua dotorea 
paratu dute udal 
pilotalekuan
Erki enpresak egin ditu 61.747 euroko aurrekontuarekin eta 
udalak % 35a ordaindu beharko du

Herrera anaiak garaile mendi duatloian
Euskal Herriko mendi duatloi zirkuiturako baliagarria zen 
proba jokatu zuten urriaren 23an Amasan (Gipuzkoa). 
Erreleboka, Sunbillako Eneko eta Koldo Herrera Urroz anaiak 
lehenbizikoak izan ziren eta Anizko Unai Iantzi eta Gartzain-
go Jon Maritorena lehengusuak hirugarren.

UTZITAKOA

Bidea hondatua eta bertzea konpondua
Ezkerreko argazkian ikus daitekeen bezala Apezenekoborda 
eta Itzaldekoborda arteko pista lehertu da, baina badirudi 
momentuz ez duela gehiagora egin. Eskuineko argazkian, 
berriz, bide berdean, Espelosingo iturri ondoan, aspalditik 
hondatua zegoen ur bidea konpondu dute.

UTZITAKOA

Igogailua frontoian.

Hemendik aitzineraa lehendik 
erabiltzen zen Ulibeltzak tal-
dearen maillotaz gain, bertze 
berri bat errepide eta mendie-
tan ikusteko aukera izanen da. 

Urriaren 17an Ulibeltzak elkar-
tean arropa probatu eta es-
kaerak egiteko aukera izan 
zen. Eskerrik asko lanean ibi-
li diren guztiei.

Ulibeltzak taldearen maillot berria
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MAITE BERTIZ
Narbarteko herriko gelan Firin 
Farandula taldearen antzerkia 
izan zuten urriaren 29an. He-
rriko hiru neska taldean sartu 
berri dira, eta Halloween bes-
taren aitzakian lehen antzer-
ki emanaldia eskaini zuten 
urri hondarreko ortziralean. 
Ikusmin handia piztu zuen 
antzerkiak eta herritar andana 
bertaratu zen. Hurrengorako 
gogoz gelditu ziren herritarrak. 

Ardiarana gazta saritua
Espainiar estatuko gazta one-
nen hamaikagarren lehiaketa 
egin zuten urri hondarrean 
Madrilgo IFEMA azokan. Es-
tatu osotik 800 gazta baino 
gehiago aurkeztu zituzten, 
hamabortz modalitatetan 
lehiatu zirenak. Legasako Ar-
diarana gaztandegiko Alberto 
Migeltorenak eta Ainara Ansak 
aurkeztutako Ixarri gaztak 
bigarren saria eskuratu zuen 
ardi gazta zaharraren moda-
litatean. 2006an sortu zuten 
enpresa senar-emazte hauek, 
eta hainbat motatako gazta 
egiten dute.

Firin Farandula 
taldearen emanaldi 
ederra Narbarten
Herriko hiru neska sartu berri dira taldean eta Halloween 
bestaren aitzakian antzezlan dotorea eskaini zuten urriaren 
29an herriko gelan

BERTIZARANA

Firin Farandula taldearen emanaldia Narbarteko herriko gelan. MAITE BERTIZ

Ansa eta Migeltorena diplomarekin.
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DONEZTEBE

MARGA ERDOZAIN
San Martin ondorengo ortzi-
ralean, azaroaren 19an, aurten 
bai, baina era berezian, karri-
kako saltzailerik gabe, udaz-
keneko feria ospatuko da. 
Hitzordua goizean eta Mer-
katuko Plazan izanen da: abel-
tzainen azienda egonen da 
ikusgai,  Malerreka eta ingu-
ruko artisauak egonen dira. 
Aurten ez dira ohiko postuak 
egonen karriketan barna.

Herri kirol jaialdia 
arratsaldean
Feria egunean ohitura den 
herri kirol saioak ere ez du 
hutsik eginen. Euskal Herriko 
hirugarren mailako aizkora 
txapelketaren finala jokatuko 
dute 18:00etan Ezkurra pilo-
talekuan. Patxi Mindegia zu-
bietarra izanen da eskualdeko 
ordezkari bakarra eta berekin 
batera aizkolari hauek parte 
hartuko dute: Jokin Urreta-
bizkaia (Gipuzkoa); Julen Ga-
birondo (Gipuzkoa), Xuban 
Kañamares (Nafarroa), Ando-
ni Iruretagoiena (Gipuzkoa), 
eta Suharri Rodriguez (Gipuz-
koa). Honako lan hau egin 

behar dute: hiru kanaerdiko 
eta bi 60 ontzako enborrak.    
Jaialdian Nafarroako lehen-
mailako aizkora jaitsieraren 
kanporaketa ere jokatu behar-
ko dute Oier Kañamaresek eta 
Ibai Resanok. Bortz enbor 
moztu beharko dituzte: bi ka-
naerdiko, bi  60 ontzako eta 
oinbiko bat. Jaialdia borobil-
tzeko Nafarroako gizonezkoen 
arpana txapelketa ere jokatu-
ko da. Etzanda jarritako ka-
naerdiko enborrari 14 korte 
eman beharko dizkiote eta 
zutik jarritakoari lau. Josetxo 
Barberena eta Iñaki Barbere-
na; Adrian Berruezo eta Al-
berto Oteiza eta Lur Gil eta 
Iker Goldarazena ariko dira.

Feria egunean 
aziendak, artisauak 
eta herri kirolak
Azaroaren 19rako egitarau zabala prestatu dute eta Euskal 
Herriko hirugarren mailako aizkora txapela jokoan izanen da

Ibarrola Espainiako txapelketan hirugarren
Baxi Basajaun taldeko Mikel Ibarrolak Espainiako Disc Golf 
txapelketan parte hartu du Chipionako Parque de los Lago-
sen (Cadiz, Espainia). Ez nolanahi gainera, hirugarren izan 
baita Pro Master 50+ beteranoen mailan. Honela, podiumera 
igo da Ibarrola, «ustekabeko handia, arras kontent nago».

UTZITAKOA

Honelako irudiak izanen dira aurten.

MARGA ERDOZAIN
Azaroaren 15etik 26ra Indar-
keriarik kontsumitzen al dugu? 
izeneko erakusketa liburute-
gian ikusgai izanen da. Myriam 
Cameros artista nafarrak egin-
dako hamabi panelen bidez 
SETEM  izeneko Gobernuz 
Kanpoko Elkarteak bideratu-
tako erakusketa da.  Gogoeta-
tik abiaturiko testuekin, arazo 
estruktural eta sistematikoa 
izan arren, normalean ikus-
tezin eta normalizaturik dau-
den kontsumoa eta indarkeria 
matxistaren arteko harrema-
nak ezagutuko ditugu. 

Sentsibilizazio ekintza SE-
TEM Erakundeak Nafarroako 
Liburutegien Sareko hainbat 
liburutegitan egiten ari da. 
Erakusketaz gain, azaroaren 
18an, datorren ortzegunean, 
18:00etan, Emakumeak fabri-
katzen bideo-foruma eginen 
dute eta azaroaren 26an (or-
tziralea) haurrentzako Ka-
mishabai eta tailerra. Bertan, 
Laika beldar ausarta ipuina 
landuko dute eta 17:00etan da 
hitzordua liburutegian.

Ekimen hauek azaroaren 
25eko ospakizunen barrenan 
kokatu behar dira.

'Indarkeria kontsumitzen al dugu?' 
erakusketa azaroren 15etik 26ra
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TTIPI-TTAPA
Doneztebeko informazio ga-
rrantzitsuena zuzenean tele-
fono mugikorrean hartzeko 
iniziatiba martxan paratu du 
udalak, herritarrekin zuzene-
ko komunikazioa indartzeko 
asmoa duen WhatsApp difusio 
kanala. Udal ordezkarien erra-
netan, eduki praktiko eta in-
teresgarriak ezagutzera ema-
teko tresna izanen da, hala 
nola, abisuak, erabaki garran-
tzitsuak edota ekimen bereziak.
Mugikortasun eredua berri-
tzeko neurriak adibidetzat jo 
ditu udalak. Urri hasieratik 

urte bukaera arte hainbat mol-
daketa egiten ari dira trafikoan 
zein aparkalekuetan, eta uda-
lak azaldu du komunikazio 
tresna honek berrikuntza ho-
riei buruz informatzeko ere 
balioko duela.

Zerbitzuan alta
Herritarrek difusio kanalean 
alta emateko Alta dioen Whats-
App mezu bat bidali beharko 
dute 641 58 99 08 telefono 
zenbakira. Udalak adierazi du 
pribazitatea errespetatzeko 
asmoz herritarrek ez dutela 
beren burua identifikatu be-

harko, soilik Alta dioen mezua 
bidali.

Ordutik aitzinera alta ema-
ten duten herritarrek udalak 
bidalitako informazio interes-
garria hartuko dute eta udalak 
neurriz erabiliko duela nabar-
mendu du, «difusio kanala 
soilik puntualki erabiliko dugu, 
astean  behin ziurrenik, web-
gunean eta sareetan argitara-
tzen dugun edukien aukera-
keta praktiko eta interesgarria 
zabaltzeko».

«Ez da WhatsApp taldea»
Udalak jakinarazi du ez dela 
WhatsApp talde bat izanen, 
herritarrek soilik udalaren 
mezuak hartzeko kanala izanen 
da. Herritarrek beren kezkak 
azaldu edota kontsultak egi-
teko orain arteko parte har-
tzeko bideak erabili ahalko 
dituzte: Udalaren sare sozia-
lak, udaletxeko telefonora 
deitu (948 45 00 17) edota 
epostaz idatzi (santesteban@
doneztebe.eus).

WhatsApp bidezko 
difusio kanal berria 
du udalak
Herriko etxeko eduko praktiko eta interesgarriak ezagutzera 
emateko tresna izanen da

Azaroko kultur 
agenda anitza eta 
zabala izanen da

TTIPI-TTAPA
Era anitzetako jardueraz go-
zatzeko aukera izanen da aza-
roan. Hilabeteko asteartetan 
ipuin txokoaren ateak zabalik, 
11:00etatik 12:00etara. Aza-
roaren 14an  ( igandean, 
18:30ean) zineman Txapeldun 
bihotza bakarrizketa eskaini-
ko du Ainhoa Ruiz aktore na-
farrak. Umorezko bakarrizke-
ta honek maitasun erroman-
tikoaren mitoak aztertzen ditu, 
hala nola, laranja erdiaren 
mitoa, minaren mitoa, esklu-
sibotasuna eta abar luze bat. 

Azaroaren 15ean poesia 
tailerraren bigarren hitzordua 
izanen dute. Azaroaren 22an 
El Largo Sueño de tu Nombre 
liburuaren tertulia eginen dute 
18:30ean liburutegian. Berta-
ko irakurle taldearen ekimena 
izanen da.

DONEZTEBE
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ZUBIETA

F. ETXEKOLONEA
Piz&Lohi Pest jaialdiaren bi-
garren edizioa antolatu dute 
aurten, azaroaren 12 eta 
13rako. Ostiralean, 18:00etan 
estalpean Olaia Velutineren 
emanaldia izanen dute eta 
20:00etan taloak dastatzeko 
aukera izanen dute.

Larunbatean, berriz, bazka-
ria izanen dute eta bazkalon-
doan, hainbat musika talde 
eta musikari aditzeko aukera 
izanen dute: Zorromono DJ's, 
Pleura, Zakill, Sodarde, Ma-
txarda, 2Sont, Ozpinduk, Rig3l 
eta DJ Tape. 2019an antolatu 
zuten lehen edizioa.

Piz&Lohi Pest 
jaialdia antolatu dute 
astebururako
Ostiralean Olaia Velutineren emanaldia eta taloak izanen dira 
eta larunbatean bazkaria eta hainbat musika talde

Euskal Herriko hirugarren 
mailako aizkora txapelketako 
finala jokatuko dute Donez-
tebeko ferietan eta Patxi Min-
degia bertan izanen da. Mikel 
Indakoetxea, berriz, Nafarroa-
ko bigarren mailako finalean 
aritzekoa zen igandean Igan-
tzin.

Zubietako Herriko Etxeko os-
tatua kudeatzeko enkantean 
parte hartzeko aukera zabalik 
da azaroaren 22ra arte. Uda-
letxera deitu behar da astegu-
nez 08:00etatik 11:00etara. 
Hasierako prezioa hilean 200 
eurokoa da eta bertan bizitze-
ko aukera ere bada.

Herriko etxeko 
ostatua kudeatzeko 
enkantea zabalik

Ultzama-Atez garaile desafioan
Herritarren eta Ultzama-Atezko taldeen arteko herri kirol 
desafioan bisitariak suertatu ziren garaile urriaren 23an, lehia 
estuaren ondotik. Gero, 75 bat lagun bildu ziren plazako 
zikiro-jatean giro ederrean (argazkian) eta Frantxiskoren eta 
Hauspolariek taldearen doinuekin borobildu zuten eguna.

UTZITAKOA

Giro ederrean biltzen dira astelehenero jubilotekan. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Donamarian martxan paratu 
due jubiloteka astelehenero 
16:00etatik 18:30era udaletxe-
ko egoitzan. Apuntatukoek 
hagitz gustura egin dute ha-
siera. Egunetik egunera norbait 
berria apuntatzen da. Inguruko 
herrietakoendako ere irekia 
da. 10 euro ordaindu behar da 

(gainerakoa udalak eta manko-
munitateak ordaintzen dute).
Gimnasia pixka bat, kafetxoa 
hartzeko tartea, eta ordu librea  
izaten dute, jokoren batean 
ari, margotu, idatzi, solas egin, 
kantatu.... Denetarik egiteko 
prest. Ramoni Ordokik gidat-
zen du, Ezkurran eta Sunbillan 
ari den monitore berak.

Jubiloteka zerbitzua martxan paratu 
dute astelehenero udaletxeko egoitzan

DONAMARIA

TTIPI-TTAPA
Donamariako Udalaren eta 
Hazi musikoterapia tailerrak 
antolatuta, Soinuliruli tailerra 
egiten ari dira Donamariako 
erabilera anitzeko gelan aza-
roko asteartetan (azaroak 9, 
16, 23 eta 30), 17:30etik 18:30era.  
Hiru eta sei urteko haurrei zu-

zendutako tailerra da eta mu-
sikak eta mugimenduak, jos-
tetak eta koloreztatzea landu-
ko dituzte.

Leku berean, Letrekin dan-
tzan ikuskizuna izan zuten 
azaroaren 6an. Malerrekako 
Mankomunitateak eta Dona-
mariako Udalak antolatuta.

Soinuliruli tailerra egiten ari dira 
azaroko asteartetan

Patxi Mindegia 
Euskal Herriko       
3. mailako finalean
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ITUREN

TTIPI-TTAPA
Aurtengoan, halabeharrez, 
Aurtizko bestak era xumean 
ospatuko dituzte. Gazteek zen-
bait ekitaldi antolatu dituzte, 
adin guztietan pentsatuta; 
Postre lehiaketa, mus txapel-
keta, haur jokoak, San Martin 
egunean meza… Imuntzo eta 
Beloki bikoteak azaroaren 13an,  
Koianea txikian emanen duen 
kontzertuarekin dantza egin, 
abestu eta giro onean egoteko 
aukera izanen da.

Gau beltza
Urri bukaeran, bertze herrie-
tan bezala, gure herrian ere 

ospatu zuten Gau beltza txi-
kienek. Ituren eta Aurtizko 
karriketan barrena mozorro-
turik etxez etxe ibili ziren Tru-
ko o trato oihukatuz,  goxokien 
eskean. Gisa guztietako per-
tsonaia beldurgarriak irudi-
katu zituzten eta gau ederra 
igaro zuten.

Santo guztien egunaren 
ondotik hilerria dotore 
Gure herriko hilerria dotore-
dotore geratu zaigu Santu 
Guztien Egunaren ondotik. 
Gure artetik joan diren guztiak 
gogoratuz kanposatua lorez 
beterik dago, txukun-txukun.

Aurtizko bestak 
modu xumeagoan 
ospatuko dituzte
Postre lehiaketa, mus txapelketa, haur jokoak, meza eta 
Imuntzo eta Belokiren kontzertua izanen dira

Urrezko Ezteiak bikoiztuak
Urri bukaeran herriko bi bikotek 50 urte bete dituzte ezkonduta. 
Meliton eta Klotilde urriaren 30ean ezkondu ziren, Jopeitzenean 
beraien kabia sortuz. Bertzetik, Simon eta Ixabel urriaren 31n 
ezkondu ziren. Familia giroan ospakizun handiekin eta bazkari 
dotore batekin borobildu zituzten Urrezko Ezteiak.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Errigorako saskiak eskatzeko 
azken egunak dira. Saski haue-
kin euskalgintzak laguntza 
ekonomiko handia eskuratuko 
du egitasmoak aitzinera era-
mateko. Gure herrian saskiak 
eskatzeko Iker edo Maxirekin 
harremanetan jarri behar da 
edo errigora.eus webgunean.

Errigorako saskiak 
eskatzeko azken 
egunak

Mungian ospatu zen Euskal 
Herriko emakumen aizkora 
txapelketan laugarren izan 
zen Mailka Ariztegi, podiume-
tik 25 segundora. Sherpa.ai 
txapelketan aldiz, azaroaren 
21ean Bilbon jokatuko den 
finalerako sailkatzea lortu du 
herriko aizkolari handiak.

Maika Ariztegi 
Sherpa.ai 
txapelketan bikain

Gau beltza ospatu dute herriko txikienek. UTZITAKOA
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ARKUPEAK

Mendizaleak Pagoeta natur parkean
Lehenengo aldiz zapaldu ditu Gipuzkoako Aiako lurrak 
mendi taldeak. 27 mendizale bildu ziren urriaren 19an. Bide 
eta baso ederrez inguraturik, Pagoeta kaskora ailegatu ziren 
(733 m.). Ederki gozatu zuten Orio-Zarauzko kostaldeko eta 
Gipuzkoa barreneko mendi eta bailaretako ikuspegiekin.

P. IRASTORTZA

P. IRASTORTZA
Urriaren 26 eta 27an hasi ziren 
Donezteben mendizaleentzat 
ikastaroak eskaintzen. Garmin 
Explore aplikazioa mugikorrean 
sartuaz, mendi-bideak behar 
bezala eta ustekabekorik gabe 
kudeatzeko balio du, baita 
istripuaren ondorioz edo la-
rrialdi zerbitzuei arazorik gabe 
deitzeko ere. Sei-zortzi ikas-
leko taldetan, Zarbo Ibarrola 
aditua da gidaria. Ikasleek 
Doneztebeko Merkatari karri-
kako Zarboren dendatik pasa 
beharko dute ikastaroa hasi 
baino lehenago, aplikazio be-
rria mugikorrean sartzeko.  

Gaurko aurrerakuntzen 
beharra ikusten denez, aisa 
osatu dira kurtsoen jende ko-
puruak, Doneztebekoez apar-
te, azarorako prest dago ber-
tze ikastaro bat, Leitzan. Ikas-
taroen arrakasta ikusirik, lerro 

hauen bidez jakinarazi nahi 
zaie bazkideei, gutxienez sei-
ko talde bat elkartuz gero, 
bertze edozein herritan ema-
nen litzakeela ikastaro hau.

Santiago bidea
2019ko maiatzaren 15an aile-
gatu zen Obradoiro plazara 
Arkupeaken izenean azkeneko 
ibilbidea egin zuen zortziko 
taldea, Donibane Garazitik, 29 
egunez bide frantsesa osatuz. 
Oraingoan, Sevilla aldean ha-
siera emanez ia mila km luzeko 
Zilarraren bidea egin nahi dute. 
Antolaketa partehartzaileek 
elkarlanean adostu behar dute, 
dena den, behar dutenerako, 
elkartearen Doneztebeko ateak 
irekiak izanen dituzte. Presta-
ketek bere denbora behar du-
tenez, taldea osatzeko izena 
emateko azken eguna 2022ko 
urtarrilaren 28a izanen da.

Mendizale eta 
ibiltarientzat 
ikastaro ederra
Zarbo Ibarrolaren eskutik egiten ari dira Donezteben, azaroan 
Leitzan eginen dute eta nonahi antola daiteke

P. IRASTORTZA

Benidormen hamaika eguneko egonaldi arrakastatsua egin dute ehun bat bazkidek, urriaren 
1ean hasita. Eguraldi bikaina izan zuten eta hondartza, mendi-irteerak, inguruko herrietara 
txangoak, paseoak, erosketak egin zituzten, aspertzeko astirik gabe. Ederki disfrutatu eta 
kolore pixka bat hartu ondotik, itzulera hilaren 11n egin zuten.

Hamaika eguneko 
egonaldi bikaina 
Benidormen
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2021
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KUN
TZA
ge higarria
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Eraikinak Ebaluatzeko Txostena (EET) eraikin bati dagokion agiri teknikoa da 
eta hor zehazten da zein den etxearen kontserbazio egoera orokorra, irisgarri-
tasun maila eta ziurtapen energetikoa.

50 urte betetzean, bizitegi kolektiboak diren eraikin guztiek pasatu behar-
ko dute azterketa, hau da, etxebizitza bat baino gehiago dituztenak. Txosten 
hau beharrezkoa izanen da, bertzeak bertze, 50 urtetik goiti duen edozein 
eraikinen zaharberritze babestuaren behin-behineko kalifikazioa eskatze-
ko.

Honez gain, eraikinak mende erdia bete ez baldin badu ere, Toki Adminis-
trazioak EETa eskatu diezaioke egituran hutsune edo akats nabariak baldin ba-
ditu. Izan ere, eraikina zaharra ez bada ere, egoera kaskarrean baldin badago 
arriskutsua izan daiteke hor bizi direnendako, baita karrikan haren ondotik pa-
satzen diren oinezkoendako ere.

Batek baino gehiagok galdera bera eginen dio bere buruari: «nola jakin deza-
ket zenbat urte dituen nire eraikinak?». Bi modu daude, lehenbizikoa udalera 
jotzea da, han izanen baitituzte datu guztiak. Bigarrena, Eraikinak Ebaluatzeko 
Erregistro Orokorrean begiratzea, www.navarra.es web orrian.

Etxeari azterketa teknikoa 
egiteko garaia da

Ibilgailuak bezala, eraikinak ere ebaluatu behar dira 
noizbehinka bizitzeko seguruak direla ziurtatzeko. 
Zure etxeari azterketa egiteko garaia da?

BIZILAGUNEN KOMUNITATEAK

Txostenak hiru zati ditu. Lehenbizikoak erai-
kinaren kontserbazio egoera ebaluatzen du, 
egiturazko edo eraikuntzako elementuak deskri-
batzen ditu eta beharrezko konponketa eta man-
tentze-lanak zehazten ditu. 

Bigarrenak eraikinaren irisgarritasuna az-
tertzen du, araudia betetzen ez duten eta irisga-
rritasuna hobetzeko egin daitezkeen aldaketak 
deskribatzen ditu. 

Hirugarrenak eraikinaren ziurtapen energe-
tikoa jasotzen du, araudiaren arabera. Eraiki-
nak ‘gai’ edo ‘ez gai’ kalifikazioa hartuko du eta, 
behar izatekotan, akatsak konpondu beharko di-
tuzte bizilagunek.
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ETXEAK ZAHARBERRITZEKO LAGUNTZAK   |   2020ko datuak

2020: ETXEBIZITZEN ZAHARBERRITZE ESPEDIENTEAK
Herria Espedient. kop. Etxebizitz. kop. Aurrekontua Dirulaguntza 
ARANO 1 1 19.148,98 8.617,04
ARANTZA 3 3 161.263,54 605.606,50
ARESO 2 2 83.293,47 27.561,46
BAZTAN 26 63 1.202.044,78 430.926,68
BEINTZA-LAB. 0 0 0 0
BERA 7 7 64.844,05 23.467,55
BERTIZARANA 1 1 5.053,24 2.273,85
DONAMARIA 1 1 50.287,24 15.086,17
DONEZTEBE 8 17 332.495,91 127.245,92
ELGORRIAGA 0 0 0 0
ERATSUN 2 3 31.615,996 12.177,44
ETXALAR 1 1 121.099,90 13.188,54
EZKURRA 0 0 0 0
GOIZUETA 0 0 0 0
IGANTZI 1 1 34.773,00 15.647,85
ITUREN 0 0 0 0
LEITZA 14 55 1.236.468,77 396.197,62
LESAKA 10 32 526.546,69 216.523,37
OIZ 0 0 0 0
SALDIAS 0 0 0 0
SUNBILLA 2 4 173.337,63 36.541,11
URDAZUBI 0 0 0 0
URROZ 1 1 57.090,71 25.000,00
ZUBIETA 2 2 75.552,35 31.075,52
ZUGARRAMURDI 2 2 39.708,67 17.868,90
Denera 84 193 4.183.008,69 1.447.828,08

COVIDaren krisia dela eta, 2020an 1.447.828 euro hartu ziren laguntzetan, 2019an baino 
- % 32,4 guttiago. 2021ean, urriaren 1a bitarteko datuak ikusita, Nasuvinsak Donezteben 
duen bulegoan tramitatu dituzten eskaeren kopurua 2020aren antzekoa dela diote.

Zaharberritzeko laguntzak 
badaude, baina jendeak ez 
ditu behar adina eskatzen 
Urte osoan egin daitezke laguntza eskaerak baina 
beti obra hasi baino bi hilabete lehenago, gutienez 

2019arekin konparatuz, 2020an, nabarmen jau-
tsi dira zenbakiak: tramitatutako espediente ko-
purua (-89), onuradun izan diren etxebizitzak 
(-92) eta egin den inbertsioa (-1.920.253 €). 

ESKATZAILE IZATEKO BALDINTZAK?
• Etxebizitza ohiko bizitoki iraunkorra izatea.
• Etxeak 25 urte baino gehiago izatea, pertsona 

desgaituentzat egokitzeko edo derrigorrezko 
arau teknikoak betetzeko baldin bada salbu.

• Obraren aurrekontu babesgarria etxebizitza-
ko 2.000 eurotik gorakoa izatea.

• Obrak hasi gabe egotea. Behin-behineko ka-
lifikazioa egiten denetik, obra sei hilabeteko 
epean hasi eta 36 hilabeteko gehienezko epean 
bukatzea da.

• Etxeak 50 urte baino gehiago duenean, beha-
rrezkoa da EETa izatea (Eraikinak Ebaluatze-
ko Txostena).

• Eskatzailearen diru-sarreren, adinaren eta 
etxearen antzinatasunaren arabera emanen da 
dirulaguntza.

Nasuvinsak
tramitatzen ditu 
Baztan, 
Bertizarana, 
Bortziriak eta
Malerrekan etxeak 
zaharberritzeko
laguntzak

948 456 103 DONEZTEBE

Arano, Areso,
Goizueta eta
Leitzakoek, aldiz,
Sakanako 
Mankomunitatera 
deitu behar dute 
(EZABU)

948 576 293 LAKUNTZA
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DIRULAGUNTZAK ZERTARAKO?
Dirulaguntzak bizitokiaren barneko obrak egite-
ko eta etxearen elementu komunitarioak (teila-
tua, eskailera, fatxada…) zaharberritzeko izaten 
ahal dira:
• Etxearen egitura edo funtzionamendua egoki-

tzeko (teilatua, fatxadak, igogailua, elektrizita-
tea, iturgintza,…).

• Eraginkortasun energetikoa hobetzeko (isola-
menduak, berokuntza sistema jarri edo aldatu, 
galdara edo leihoak aldatu…).

• Irisgarritasuna hobetu eta trabak kentzeko 
(elbarriendako eta adinekoen oztopoak…).

• Bizigarritasun baldintzak hobetzeko etxe bar-
neko obrak (bainera kendu eta dutxa jartzea, 
hodiak eta txorrotak aldatzea…).

• Etxeeetan bizitzeko egokia den azalera handi-
tzeko (120 m2 erabilgarri arte) eta etxebizitzak 
egiteko, lehendik dauden etxebizitza handiak 
zatituz.

• Indarrean dauden lege eta araudietara egoki-
tzeko.

• Etxea desgaitasunen bat duten pertsonentzat 
egokitzeko dirulaguntza bereziak daude.

BIZILAGUNEN KOMUNITATEAK
Dirulaguntza bolumenik handiena urte batzuk 
dituzten etxebizitzetan igogailua jarri eta traba 
arkitektonikoak kentzeko, leihoak aldatzeko 
eta berokuntza sistema efizienteagoa instala-
tzeko izaten dira.
  
LAGUNTZA HAUEK 2021eko ERRENTAREN 
DEKLARAZIOTIK  SALBUETSIAK DAUDE 
Etxeak zaharberritzeko Nafarroako Gobernutik 
202eaan hartu diren laguntza hauengatik, dato-
rren urtean Errenta Aitorpena egiterakoan ez da 
ordaindu beharko.

ESKAERAK TRAMITATZEKO EDO 
INFORMAZIOA ESKATZEKO, TELEFONOZ 
DEITU BEHAR DA LEHENIK 
Osasun larrialdiak irauten duen bitartean, hitzor-
dua hartzeko telefonoetara deitu behar da.

Datuak:                                                                                            
Nasuvinsa eta Sakanako Mank. (EZABU)

Igogailuak 
instalatzeko eta 
leihoak aldatzeko 
eskatzen da 
dirulaguntza 
gehien.

Bizilagunen 
komunitateetan 
igogailua jartzeko 
eta traba 
arkitektonikoak 
kentzeko, leihoak 
aldatzeko eta 
berokuntza sistema 
eraginkorragoak 
instalatzeko izaten 
da dirulaguntzen 
bolumenik 
handienak.

Bizigarritasun-
zedulen eskaerek 
apaldu ziren 2020an 
osasun krisiaren 
ondorioz:
2015ean 26, 
2016an 32, 
2017an 59, 
2018an 60, 
2019an 82 eta
2020an 67.
Horrek adierazten 
du notariotzako 
salerosketa kopurua 
murriztu dela azken
urtean.
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ASEGURUAK

Kontuan hartu    
beharrekoak

Aseguru-etxeek kontratu bakar ba-
ten bidez, etxebizitzari eragiten 
dioten arrisku nagusiak sartzen 

dituzte: suteak, ur-ihesek eragindako kalteak, lapurretak, ispiluen hausturak, 
kalte estetikoak... Arrisku horiek konpainiek aplikatzen dituzten estalduren 
araberakoak izanen dira, eta kontratuaren baldintzetan zehaztuko dira. Hala 
ere, gutxik irakurtzen dituzte kontratatutako polizaren baldintzak, eta horrek 
gatazkak sortzen ditu. Egoera horretara iritsi beharrik ez izateko:

• Ez da nahikoa prezioak konparatzea. Funtsezkoa da estaldurak az-
tertzea, konpainien artean alde handiak baitaude. Bakoitzak bere kalte-or-
dainen baremoa izaten du, baita mugak, klausula espezifikoak, frankiziak 
eta esklusioak ere.

• Zeren araberakoa da prezioa? Arrisku anitzeko poliza batean asegu-
ratutako balioaren araberakoa da, baina konpainia bakoitzak bertze gauza 
batzuek ere baloratzen ditu: lehen edo bigarren etxebizitza den, pisua edo 
txaleta, ezbehar-tasa, suhiltzaile-parke bat egotea eta abar.

• Kontuz baloratutako ondasunekin! Jendeak joera du lapurtuak iza-
teko arrisku duten ondasunak bakarrik baloratzeko, lapurtu ezin direnak 
ahaztuta. Horrela, bi arazo sortzen dira etxeko aseguru bat kontratatzean: 
gainasegurua eta horren aurkakoa, infrasegurua.
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Horrelako egoerak saihesteko, komeni da jabetzaren balorazio ahalik eta fida-
garriena egitea, eta adituek aholkatzea zein den polizan sartu beharreko balio-
rik egokiena. Horretarako, oinarrizko bi kontzeptu bereizi behar dira:

• Edukitzailea: Altzariak kenduta etxebizitza osatzen duten elementuak 
dira, hau da, ateak eta leihoak, paretak, sabaiak, eta abar. Etxea berriz erai-
kitzea kostako litzaigukeena da aseguratu beharreko zenbatekoa.

• Edukia: etxebizitzaren barrenean dauden altzariak eta ondasun guztien 
balorea.

Edukitzaileak ez du arazorik sortzen baloratzeko orduan; izan ere, konpainiek 
taula batzuk dituzte, eta horietan ezartzen da eraikitako metro koadroaren ba-
lioa, etxebizitza motaren, kokapenaren, eraikuntza-kalitateen eta abarren ara-
bera. Edukiaren balorazioa, ordea, problematikoagoa izaten da. 

Funtsezkoa da 
aseguruak zer  
estaltzen duen 
ongi aztertzea. 
Izan ere, gehie-
netan bezeroen 
kexen gibelean 
«etxeko arrisku 

anitzetarako» po-
lizaren estaldurei 
eta esklusioei bu-
ruzko informazio 

falta egoten da.
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ARKITEKTOAK

Paretetan eta lur-
zoruetan aukera 
izugarri ugaritu 
dira, koloreekin, 

testurekin eta ma-
terialekin jokatuz. 
Material natura-
lak eta jasanga-

rriak nabarmen-
duko dira batez 
ere, etxea leku 

lasaigarria 
bihurtzeko.

Etxearen antolamenduari buruzko erabakiak hartzerakoan, momen-
tuko joerek eragin handia izan dezakete. 2021ean espazio irekiak eta 
argitsuak, material naturalak eta erlaxatzen lagunduko digun dekora-

zioa daude boladan.

• Gela irekiak etxebizitzetan zein bulegoetan nabarmentzen hasi dira, 
lekua hobe probesteko eta arintasuna emateko. Bulegoetan komunika-
zioa eta elkarrekintzak hobetzen ditu.

• Sukaldeak gero eta handiagoak dira eta gela argitsuak bihurtu dira, 
etxekoak denbora aunitz pasatzen baitute bertan. Gero eta ohikoagoak 
dira irlak sukaldearen erdialdean eta dekorazio eta material zainduak.

• Komunaren garrantzia nagusitzen hasi da erlaxatzeko gela bihurtu 
baita. Kolore neutroek, egurrak eta landareek lasaitzen laguntzen dute 
eta estetika berezia ematen diote gelari.

• Argitasuna emanen zaio etxe osoari, leiho eta beirate handiagoekin. 
Etxearen isolamenduan ere hobekuntza izugarriak lortu dira kristalaren 
kalitate hobeari esker.

Etxeko gela eta espazio 
guztiak ongi banatzearen                
garrantzia
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ETXEGILEAK

Fatxada da etxearen aurpegia, kanpotik ikusten den lehenbiziko gauza 
eta etxeari itxura ematen diona. Kontrakoa badirudi ere, kanpoaldeari 
dagokionez etxe modernoek ez dituzte bolada bakoitzeko joerak se-

gitzen, horren ordez, lerro zuzen garbiak eta minimalismoa dituzte oinarri.

Lerro zuzenak eta diseinu 
minimalistak etxebizitza 
modernoetan

• Zementua, egurra  eta 
harria. Horiexek dira 
eraikin modernoetan na-
gusitzen diren materialak. 
Diseinu sinpleak izaten 
dira, lerro zuzenetan oina-
rrituak eta hainbat testuren 
arteko kontrastea bilatuz.

• Beira. Paretetatik harata-
go zabaltzen dira etxe mo-
dernoak, leiho eta beirate 
handiekin gela nagusiak 
ongi argiztatzeko. Tekno-
logia berriei esker, kristal 
hauek seguruak, isolatzai-
leak eta jasangarriak dira. 

• Solairu bakarra. Eskai-
lerarik gabekoak, solairu 
bakarreko etxeak arras ero-
soak dira haurrak dituzten 
familientzako eta adindu-
nentzako.

• A u r r e f a b r i k a t u t a k o 
etxeak. Aukera erosoene-
tako bat da, eta ongi bilatuz 
gero, arras etxe on eta mer-
keak aurkitu daitezke.
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DEKORAZIOA

Material organikoak
Egurrak, harriak, argi naturalak… ga-
rrantzi berezia izanen dute aurten. 
Landareak ere elementu dekoratibo 
inportanteak izanen dira, etxearen eta 
naturaren arteko harremana sortuz.

Gela nordikoak
Txuria, minimalista eta testuraz betea, 
Eskandinaviarrek estilo berezia dau-
kate etxea apaintzerakoan. Gelak ar-
gitsuak dira, kolore neutroekin eta di-
seinu sinpleko gortina eta alfonbrekin.

Industriaren garaia
Metalari ere bere txokoa egin diote 
aurten eta inoiz baino gehiago ikusi 
dugu etxe barnean; eskaileretan, pa-
retetan, gelak bereizteko, beiratee-
tan… Emaitzak harrigarriak dira.

Iraganera bueltan
Vintage estiloa aspalditik da nagusi 
etxeak apaintzerakoan eta aurten ere 
horrela segitzen du. Aukeratu zure ha-
markadarik gustukoena eta dekoratu 
etxea kutsu-zaharreko altzariekin.

1 2

3 4



2021-11-11 | 794 zk. | ttipi-ttapa 39



ZURE ENPRESAK
WEB ORRIA
BEHAR DU?

ESKATU AURREKONTUA
T. 948 63 54 58
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Zeramikak
Iraganera eramaten gaituen materia-
la da zeramika, sinplea baina elegan-
tea. Aurten joera zaharrak bueltatuko 
dira eta material hau ahal bezain ber-
tze probesteko mila manera izanen 
ditugu, etxearen barnealderako zein 
kanpoalderako:

ETXEGILEAK

• Testura eta grafiko harrigarriekin egiten dituzte gaur egun imita-
ziozko harrien zeramikak. Ukitu elegantea emanen diote etxeari, eta 
akabera distiratsu edo mateekin emaitza interesgarriak lor daitezke. 

• Baldosa hidraulikoek zeramikaren mundua guztiz aldatu zuten duela 
urte batzuk, hainbat kolorez eta patroiz betez lurzoru eta paretak. Gure ai-
tatxi-amatxien etxeak gogorarazten diguten baldosa hauek berriz ere buel-
tan dira baina modu sotilagoan, irudi geometrikoekin eta pastel tonuekin. 

• Tonu beroek epeltasuna ematen diote etxeari eta ezin hobeak dira 
egongela eta bainugelarentzat. Gorriak, arrosak eta laranjak erraz kon-
binatu daitezke tonu argi eta hotzekin emaitza ikusgarriak lortzeko. 

• Egur imitazioko zeramika ere azken aldian aunitz ikusten da, formatu 
handian egurrezko lurzorua imitatzeko edo ttikiagoan patroi interesga-
rriak lortzeko. 
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ETXEGILEAK

Etxe bat egiterakoan barnealdera begiratzea bezain garrantzitsua da kan-
poaldea zaintzea. Lorategi handi bat edo patio ttiki bat dela, espazioa 
probesteko hainbat modu ditugu, eguraldi ona ari duenean gure etxeko 

inguruaz gozatu ahal izateko.
Lorezaintza gustuko dutenentzat lorategi edo baratze bat paratzea aukera 

ezin hobea da zaletasuna landu eta lasaitzeko txoko bat edukitzeko. Lagunekin 
elkartzeko asmoa dutenek egurrezko edo zeramikazko terraza handi bat egin 
dezakete, barbakoa batekin borobilduta. Kanpoan leku aunitz dutenentzat, 
igerilekua aukera paregabea da udako egun beroetaz gozatzeko eta leku gutti 
dutenek, kanpoko besaulkiak jarri dezakete eguzkiaz disfrutatzeko.

Neguan ere gozagarri
Hozten hasten duenean kanpoan denbora disfrutatzeari utzi beharko diogula 
pentsatzen dugu aunitzetan, baina ez du hala izan beharrik. Azken urteetan 
terrazak eta balkoiak ixteko joerak indar handia hartu du eta hainbat era daude 
egiteko. Leku handia baldin badugu, lagunekin edo familiarekin bazkaltzeko 
espazio argitsua lor dezakegu eta balkoi ttikia izanez gero, irakurtzeko txoko 
eroso eta goxoa izanen dugu.

Kanpoaldean ere                  
disfrutatzeko garaia
Etxearen kanpoaldea apaintzeko eta erabilgarri    
bihurtzeko mila modu ditugu; terrazak, lorategiak, 
portxeak, igerilekuak…
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MAKINERIA

Eraikuntza-makinak denon eskura
Edozein dela gure beharra, eskualdeko hainbat enpresei esker denetariko erai-
kuntza-makinak ditugu eskuragarri: 
• Hondeamakinak 
• Kamioiak
• Kontainerrak
• Zisternak
• Garabiak
Orduka alokatuak, lan zehatzak egiteko arras erabilgarriak izan daitezke, eta 
enpresentzako zein partikularrentzako eskaintza zabala dute.
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AROZTEGIAK

Etxea egituratzeko,  
burdina eta
altzairua
Itxiturak, barandak eta atakak etxeetako elementu 
garrantzitsuak dira, batez ere etxeko guneak  
egituratzeko eta segurtasuna bermatzeko

Metalezko egiturak gero eta gehiago era-
biltzen dira etxearen barnean nahiz 
kanpoan, estetika industriala boladan 

baitago. Leku handietarako aproposak dira, za-
baltasuna eta argitasuna ematen baitiote gelari.

Itxitura metalikoak
Kanpoan ez ezik, etxearen barnean ere metalezko 
itxiturak geroz eta gehiago ikusiko ditugu. Kristal 
handiekin, gelak banatzen dituzte argia pasatzen 
uzten duten aldi berean. Etxeari estetika berezia 
ematen diote eta gela bakoitzeko intimitatea 
errespetatzen dute.

Altzairuzko barandak
Altzairu herdoilezinarekin diseinu konplexuak 
eduki ditzakegu etxe barneko barandetan eta bai-
ta balkoietan ere. Nahiko merkea da, erraza gar-
bitzeko eta mantentzeko, segurua eta arras iraun-
korra.

Burdinaren zainketa
Metala material iraunkorra da, baina denborare-
kin normala da herdoiltzen hastea. Hau ekiditeko, 
pinturak dira konponbiderik sinpleenak. Burdi-
nentzako esmalteetan, ohikoenak dira sintetikoa 
(kanpoalderako aproposa, iraunkorragoa baita 
baina usain fuertearekin) eta akrilikoa (ia usainik 
ez duena eta azkar lehortzen dena, barnean era-
biltzeko ezin hobea).
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Isolamendua. Orain hotza heldu dela, isola-
mendu efizientearekin diru aunitz aurreztuko 
dugu etxearen berokuntzan eta gure aletxoa pa-
ratuko dugu ingurumena zaintzearen alde. Arra-
zoi honengatik, gero eta gehiago erabiltzen dira 
energia-eraginkorreko leihoak, adibidez, PVCko 
leiho jasangarriak. Etxebizitzaren tenperatura 
ongi mantentzen dute eta kolore eta forma ani-
tzekoak izan daitezke, zure etxearen estetikarekin 
bat egiteko.

Hainbat arrazoi eduki ditzakegu etxeko leihoak aldatu nahi izateko; 
zaharkituak gelditu dira, ez dute berotasuna eta hezetasuna ongi iso-
latzen, intsonorizazioa ez da ona… Dena dela, leiho onak izatea fun-

tsezkoa da etxea argitsua, erosoa eta atsegina izateko. 

Forma, kolore eta itxura  
guztietako leihoak

LEIHOAK

Segurtasuna. Estetikaren gainetik segurtasu-
na bilatzen dutenentzat, galvanizatutako altzai-
ruzko leihoak dira aukera onenak. Leiho kulun-
kari hauek bi modu daukate, guztiz irekitzeko 
edo partzialki. Etxean denbora aunitz pasatzen 
dutenentzat aukera ona da bigarrena, aireztatua 
mantenduko dutelako inori sartzen utzi gabe.

Estetika. Aurtengo berritasuna industria-es-
tiloko leihoak dira. Metalezko pieza handiko 
leiho hauek ukitu moderno baina vintagea ema-
nen diote barnealdeari eta etxebizitza eta ofizi-
netan aunitz ikusiko dira, estetikaz gain argita-
sun handia ematen diotelako gelari.
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PERTSIANAK ETA KONTRALEIHOAK

Kontraleihoak edo          
pertsianak nahiago?

Leihoekin batera, argitasunari etxean sartzen uzten diogu, baina bai-
ta beroari, hotzari, zaratari eta gure auzokideen begirada kuriosoei 
ere. Hortaz, leihoak bezain garrantzitsuak dira pertsianak edo kon-

traleihoak. Baina bi hauen artean, zein aukeratu? Hona hemen bakoitzaren 
ezaugarriak:

Pertsianak
Merkeagoak dira eta ez dira ia nabarmentzen. 
Hainbat motatakoak izan daitezke eta erosoa-
goak dira erabiltzeko, ez baitira hain handiak. 
Gainera, gelan sartzen den argitasuna erraza-
go kontrola daiteke ez direlako guztiz ireki edo 
itxi beharrik.

Gaur egun motorra paratu daiteke pertsia-
netan errazago ireki eta ixteko, eta domotika-
ren bitartez automatikoki mugitzeko progra-
matu daitezke. 

Kontraleihoak
Berotik, hotzetik eta zaratetatik hobe isolatzen 
dituzte gelak, lodiagoak direlako eta hobe es-
taltzen dituztelako leihoak. Gainera, segurta-
sun gehiago ematen diote etxeari, bertze traba 
bat baitira sartzen saiatzen denarentzako.

Kontraleihoak barnekoak edo kanpokoak 
izan daitezke, horizontalean edo bertikalean 
ixten direnak, hainbat materialez eginak… 
Eta etxeari nortasuna ematen diote, itxura 
tradizionaleko eraikinentzako gehigarri ezin 
hobea.

Etxe bakoitzaren arabera, leihoak estaltzeko siste-
ma egokiena desberdina izan daiteke. Garrantzitsua 
da bakoitzaren ezaugarriak ongi ezagutzea aukera-
keta perfektua egiteko
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Etxe barnerako 
nahiz kanporako, 
zurezko altzariak      

beti daude boladan. 
Gelari dotoretasuna 

eta aldi berean 
landa-kutsua
 ematen diote.

 Egur bakoitzaren 
erabilera ezagutzeak 

gure etxeak janzte-
rakoan hartu beha-
rreko erabakiekin 
lagunduko digute

ZURGINAK

Egurra beti izan da eraikuntzan 
gehien erabili den materialeta-
ko bat, abantaila aunitz ditue-

lako; dotorea da, erresistentea, mal-
gua eta ongi zainduz gero, iraunkorra.  

Milaka egur mota daude, zuhaitz 
klaseak bezain bertze, eta bakoitzak 
propietate jakinak ditu. Ezaugarri 
hauek ezagutzeak guretzako apropo-
sena den egur mota aukeratzen la-
gunduko digu. Bi kategoriatan bana-
tzen da zura; biguna eta gogorra.

Zura bigunak
Pinua, zedroa eta izeia ditugu egur bi-
gunaren adibide ugarienak.

Pinua ekoizteko merkea da eta lan-
tzeko erraza, horregatik, aukeratue-

netako bat da altzariak, panelak eta 
moldurak egiteko. 

Zedroaren kolore gorrixkak egur 
erakargarria egiten du, eta hezetasu-
na usteldu gabe ongi jasaten duenez, 
aunitz erabiltzen da kanporako. 

Izeiaren zura argia da, zurizta, 
eta arras erabilia altzariak, ateak eta 
leihoak egiteko, baita eraikuntzan 
ere, hezetasuna jasaten duelako.

Egurrak, mila aukera

Zura material ezin hobea da eraikuntzarako eta     
altzariak egiteko eta emaitzak ikusgarriak izan      
daitezke ongi landuz gero
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Zur gogorrak
Kategoria honetan intxaurrondoa, 
haritza, pagoa eta gereziondoa dira 
nagusi. 

Intxaurrondoaren zura politene-
takoa da, dotorea eta erresistentea. 
Altzariak egiteko erabili ohi da, baita 
lurzoru eta paretetan, eta kolpe eta 
arraildurak ongi jasaten ditu. Luxuz-
ko egurra da, elegantea baina gares-
tia. 

Haritzaren egurra sendoena da, 
baina horrek lantzeko zaila egiten du, 
eta nahiko garestia. Hala ere, arras 
erabilia da estaldurak egiteko eta es-
tetiko emaitza ikusgarriak uzten ditu. 

Pagoa egur gogorra, erresistentea 
eta lantzeko erraza da. Kolore go-
rrixka dauka, denborarekin iluntzen 
dena, eta aunitz erabiltzen da altza-
riak eta instrumentuak egiteko. 

Gereziondoaren zurak balio esteti-
ko altua dauka. Aunitzendako egurrik 
ederrena bere kolore gorrixka bizia-
rengatik. Luxuzko eta kalitate handi-
ko altzariak egiteko erabiltzen da eta 
nahiko garestia izan daiteke.
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ITURGINTZA

Etxeko hoditeria 
ezagutzen      
hasteko garaia da
Etxe berri bat egitean elementu aunitz kontuan hartu 
behar dira, haien artean hoditeria. Zein da hodiak  
egiteko materialik hoberena?

Etxe batean aurki ditzakegun ho-
dirik ohikoenak kobrezkoak eta 
PVCkoak dira. Ezaugarri iduri-

tsuak dituzte biak; arinak dira, ez dira 
denborarekin hondatzen eta merkeak 
dira. Horregatik, erabakia hartzea ba-
tzuetan zaila izan daiteke.

Plastikozko hodiak
PVC edo polietilenozko hodiak mer-
keak dira eta energia aurreztea erraz-
ten dute arinak direlako, isolatzaile 
onak eta ezaugarri paregabeak dituz-
telako. Eraikin publikoetan, etxebi-
zitzetan eta lantokietan ohikoak dira 
eta, batez ere, ur edangarrirako, sa-
neamendurako eta euri eta honda-
kin-urak bideratzeko erabiltzen dira. 
Uraz gain, polietilenoa gasak bidera-
tzeko aproposa da, eta polipropilenoa 
presiorik gabeko kanalizazioentzako. 
Erabilera anitzeko materiala da. 

Plastikozko hodiek ez dute manten-
tze-lan handien beharrik, eta errazak 
dira instalatzeko. Loturarik gabeko 
kanalizazioei esker, ur-ihesen arris-
kua murrizten dute, horrek dakarren 
aurrezpen ekonomikoarekin.

Hala ere, plastikoak desabantailak 
ere baditu, izan ere, PVCak bezalako 
materialek sor ditzaketen osasun ara-
zoen inguruan zalantza aunitz bai-
taude. Hainbat azterketen arabera, 
sortzen eta erretzen denean, plastiko 
honek dioxinak askatzen ditu, kon-
posatu toxiko bat. Gainera, erabiltzen 
direnean osasunerako eta ingurume-
nerako kaltegarriak diren gehigarriak 
sor ditzakete. Dena dela, Espainiako 
Hodi eta Plastikozko Osagarrien Fa-
brikatzaileen Erakundeak material 
hau segurua eta guztiz birziklagarria 
dela ziurtatu du. Gainera, urarekin 
zerikusia duten legeak gero eta zorro-
tzagoak dira eta administrazio publi-
ko zein osasun erakunde guztiek bai-
mendutako materiala da.

Kobrezko hodiak
Plastikoak bezala, kobreak ere ez du 
korrosiorik izaten, sua ongi jasaten 
du, muturreko beroek ez dute desi-
txuratzen eta uraren kutsaduraren 
aurka babesten gaitu. Ezaugarri ber-
dintsuak badituzte ere, badira ko-
brea nahiago dutenak, denborari eta 
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konpentsatu gabeko dilatazio-zikloei 
hobe eusten diolako. Gainera, ko-
brezko hodiak errazago detektatzen 
dira eta soldadura bidezko junturak 
egonkorragoak eta iraunkorragoak 
dira.

Germenen kontrako babesa han-
diagoa ematen du kobreak, legionella 
bezalako bakterioak agertzeko auke-
rak murrizten ditu eta ez du substan-
tzia kaltegarririk askatzen.

Noiz ordezkatu behar  
ditugu etxeko hodiak?
Etxeko hoditeria aldatzeko garaia ote 
den jakiteko, hodien zati ikusgarrien 
egoera begiratzea bertzerik ez dugu. 
Kaltetua baldin badago, instalazioa 
berritzea gomendagarria da, ur-ihe-
sak saihesteko. 

Paretetan hezetasuna agertzen 
bada, azulejoak eta pinturak erortzen 
hasten badira edo ur emari ttikia bal-
din badugu, ziurrenik pitzaduraren 
edo ihesen bat izanen dugu nonbait. 

Hala ere, ez da beti hoditeria guz-
tia aldatu beharrik, batzuetan aski da 

partxe edo lotailu batekin. Plastikoan, 
kobrean, goman, altzairuan eta bertze 
hainbat materialetan erabil daitezke. 
Ur-ihesa aurkituta, erraz eta azkar 
paratzen dira eta presioari eta tenpe-
raturaren aldaketei ongi eusten diote, 
beraz, konponbide eraginkor, sinple 
eta azkarrenak dira.

Karearen kontrako  
tratamenduak
Hoditerietan izan dezakegun arrisku 
ohikoenetako bat karea da, urak dau-
kan mineral bat. Berez ez da osasuna-
rentzako kaltegarria, baina arazoak 
sortu ditzake hoditerian eta uraren 
jarioan eragin dezake inkrustatuta 
gelditzean.

Arazoa konpontzeko hainbat pro-
duktu kimiko daude salgai, baina 
aukera naturalagoa nahiago baduzu, 
ozpina edo ozpin eta sodio bikarbo-
natoaren nahasketa erabil dezakegu 
hoditeria garbitzeko. Hala ere, arazoa 
larria baldin bada, gomendagarria da 
iturginari deitzea arazoa aditu batek 
tratatu dezan.
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Teknologia berriak: 
iturgintzan ere bai
Berrikuntza teknologikoak sektore guztietara ailegatu dira, baita iturgintza-
ra ere. Jasangarritasuna helburu, azken asmakizunek etorkizuna hementxe 
dugula erakutsi digute:

Hoditeria adimenduna: Sistema domotikoa da, hau da, automatizatua 
dago eta tresna guztiak sistema bakar batean biltzen ditu, erraz kontrolatze-
ko. Instalazio guztia monitorizatzen du sistemak, sortu daitekeen edozein 
akats identifikatu eta jakinarazteko. Kontsumoa murrizten dute eta hodite-
riko kalteak aurreikus ditzakete.

Puntako teknologia teilatuetan: Itoginei aurre egiteko lurrean plasti-
kozko ontziak paratzeko teknika ona da, baina hobetu daiteke. Estalki eta 
teilatu berriekin, arazo hauek ahazten ahalko ditugu. Material berrien aza-
lerek euri, elur, hezetasun, tenperatura altu eta haizearengandik babesten 
dituzte gure etxeak, beraz, arras aproposak dira gurea bezalako eskualde 
euritsuentzako.

Ura birziklatzeko garaia: Etxean kontsumitzen dugun uraren gehien-
goa ur grisa bihurtzen da, hau da, ez da ur beltza (zikina) ezta zuria (eda-
tekoa) ere, tartean dago. Sukaldetik, bainugelatik, garbigailutik, harraske-
tatik… datorren ur guztia birziklatzen duen sistema berriak garatu dituzte 
berriz ere erabili ahal izateko, lorategian edo komunontzian, adibidez.

ITURGINTZA
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BEROGAILUAK

Gure etxea bero               
mantentzeko mila modu
Etxea berotzerako orduan, aukera merkeena ez da 
beti errentagarriena. Gure beharretara egokitzen 
den sistema aukeratzea garrantzitsua da

Neguan sartuko gara laster eta harekin ba-
tera hotza ailegatuko da gure etxeetara, 
beraz, berogailuak martxan paratzeko  

momentua hasi da. 
Gure etxeak berotzeko hainbat aukera ditugu; 

gas naturala, pelleta, butanoa, propanoa, aeroter-
mia, geotermia… Baina hori bezain garrantzitsua 
da etxean berotasuna nola hedatuko dugun era-
bakitzea:

Zoru erradiatzailea
Lurzoruaren azpian instalatutako sistema da eta 
berotasuna etxean era uniformean banatzen du. 
Bi moduko zoru erradiatzaileak daude:
• Elektrikoak instalatzeko errazak eta merkeak 

dira, baina argindar kontsumo handia dauka-
te.

• Ur bidezkoak instalazio konplexuagoa eska-
tzen dute eta garestiagoak dira, baina auni-
tzez ere guttiago kontsumitzen dute eta epe 
luzera errentagarriagoak dira.

Erradiadoreak
Erradiadore bidezko berokuntza ohikoenetako 
bat da etxe gehienetan, baina hainbat motatakoa 
izan daiteke:
• Ur bidezko erradiadoreak hoditeri-zirkuitua 

behar dute, galdaran berotutako ura etxe 
guztiko erradiadoreetara eramateko.

• Erradiadore elektrikoak, zoruarekin gertatzen 
den bezala, merkeak dira eta ez dute instala-
ziorik beharrik, baina aunitz kontsumitzen 
dute eta instalazioan aurreztutakoa arginda-
rrean ordaintzen bukatzen da.

• Bero urdina aukera berriena da. 'Eguzki ur-
dina' izeneko likidoaren bitartez berotzen 
du etxea. Erradiadore elektriko bat da, baina 
arrunta baino eraginkorragoa.

Fancoil erradiadorea
Ingelesez, fan (haizagailu) eta coil (bateria) hitze-
tatik dator. Ur bero edo hotza erabiltzen du airea-
ren tenperatura erregulatzeko eta etxea berotzeko 
edo hozteko. Aerotermia eta geotermia sisteme-
tarako aproposa da erradiadorea hau, egoeraren 
beharretara egokituz ura berotzen edo hozten 
duelako.

Erradiadore sistema aukeratzean 
etxean daukagun berogailu mota 

kontuan hartu behar dugu.

Ur-bidezko erradiadoreentzat,  
adibidez, aerotermia edo gas        
naturaleko berogailuak dira   

aproposenak.
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Pandemiaren ondorioz, inoiz baino denbo-
ra gehiago pasatzen dugu orain etxean, eta 
erosotasuna bilatzen dugu gela guztietan. 

Bainugeletan ere, funtzionaltasuna, estetika eta 
erosotasuna uztartzen hasi dira, erlaxatzeko eta 
eguneko estres guztia atzentzeko gelak bihurtu 
baitira. Hona hemen hainbat ideia zure bainugela 
spa batean bihurtzeko:

Egurraren txanda
Egurraren erabilera gero eta ugariagoa da, lurra 
eta paretak estaltzeko batez ere. Komunaren, la-
baboaren eta bainuontziaren zuritasunak argia 
ematen dio eta altzairuzko txorrotekin, dutxare-
kin eta heldulekuekin emaitza dotorea lortuko 
dugu.

Usainen garrantzia
Usainak berebiziko garrantzia du bainugelan, 
batez ere atseden hartu eta erlaxatzea bilatzen 
dugunean. Lurrin zitrikoak, izpiliku usainak edo 
arrosaren aromak freskotasuna ematen diote ge-
lari eta lasaitzen lagunduko digute.

Kontsumo kontrolatua
Ur aunitz kontsumitu ohi dugu komunean, ba-
tzuetan sobera. Ura aurrezteko hainbat modu 
ditugu gaur egun: txorrotan aireadoreak paratuta, 
termostatoekin uraren tenperatura kontrolatuta 
edo zisterna husteko sistema berriekin, adibidez.

BAINUGELAK

Etxean  
erlaxatzeko 
txokoa
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ELEKTRIZITATEA

Argia aurrezteko 
bortz pauso
Eraginkortasun energetikoa garrantzitsua da gaur 
egun, ingurumenerako eta baita gure sakelarako ere. 
Hainbat modu badira argindarra alferrik ez galtzeko

Agindarraren prezioak etengabe goiti egiten duen honetan, gero eta jende 
gehiagok bilatzen ditu gastuan aurrezteko metodoak. Hainbat aholku ekartzen 
dizkizuegu hemen argindarraren fakturan aurreztea errazago izan dadin:

1Tarifak konparatzea
Aunitzetan konpainia guztiak berdinak direla pentsatzen dugu, baina hori 
ez da inola ere horrela. Tarifa batetik bertzera alde handia izan daiteke eta 

gomendagarria da konpainia bakoitzak eskaintzen duena eta kobratzen due-
na konparatzea. Horretarako, hainbat doako konparadore daude eskuragarri 
Interneten.

2Kontratatutako potentzia behar dugunera egokitzea
Kontratatutako potentziak garrantzi handia dauka fakturaren atal fin-
koan, hau da, kontsumoa edozein dela ere beti ordaindu behar dena. 

Honen kostua fakturaren %20a izatera irits daiteke. Horregatik, kontratatutako 
potentzia gure beharretara egokitzeak eragina du fakturaren azken prezioan. 
Lege berriarekin, bi potentzia kontratatu daitezke, bat gain denboraldirako 
(30€/kW-ko) eta bertzea denboraldi apalerako (1,20€/kW-ko). Gomendagarria 
da potentzia handiagoa kontratatzea denboraldi baxuan eta txikiagoa altuan. 
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3Gure kontsumo orduak aldatzea garestienetik merkeenera
Potentzia erregulatzea alferrik da ez baditugu gure kontsumitzeko ohitu-
rak aldatzen. Beti ez da erraza orduko-prezioa baxuen dagoenean egitea 

etxeko kontsumo gehiena, baina saiatuz gero, ahaleginaren emaitzak fakturan 
ikusten ahalko dituzu. Ordu garestienak aste tartez dira eta merkeenak, berriz, 
gauez 00:00etatik 08:00etara, asteburuetan eta jaiegunetan.

4Etxetresnek duten kontsumoari kasu egin
Etxetresnak dira argi gehien behar duten aparatuak eta hauen erabilera 
egokiak izugarri lagundu dezake hilabeteko fakturan aurrezten. Hain-

bat truko daude horretarako: garbigailuko uraren tenperatura jaustea, gailuak 
itzaltzea stand by moduan utzi beharrean (telebista, ordenagailua…), berogai-
luaren eta aire egokituaren erabilera murriztea… Honez gain, etxetresna efi-
zienteak gero eta hedatuagoak daude, eta fakturan aurrezteko aukera ona dira.

5Etxean LED argiak jartzea komeni zaigu
LED bonbillen erabilera arras gomendagarria da, bonbilla normalekin al-
deratuta %80ko aurrezpena ekartzen baitute. Garestiagoak izan daitezke 

erosterakoan, baina 12 aldiz gehiago irauten dute eta guttiago kontsumitzen 
dute. Gainera, bonbilla hauek ez dute merkuriorik ezta gas kaltegarririk ere.
Beraz, ez dira arriskutsuak ingurumenarendako. Bero-disipadoreak dauzkate, 
gainberoketak ekiditeko, eta kolpeak eta dardarak hobe jasaten dituzte, beraz 
iraunkorragoak dira.

Begi bistakoa bada ere, argi gutiago kontsumitzeko aholkurik garrantzitsue-
na aunitzetan ahazten dugu, eta arras sinplea da: behar ez dituzun argiak itzal 
itzazu!
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Etxearen itxuraz aspertzen hasten garenean, aldatu dezakegun elementu 
sinple baina eraginkorrenetakoa da kolorea. Gela bakoitzarentzat auke-
ratzen dugun kolorea arras garrantzitsua da, era guztietako sentsazio eta 

emozioak transmitituko dizkigulako. Hona hemen zure etxea pintatzeko erabi-
li ditzakezun hainbat ideia:

PINTURA

Kolore egokiak 
aukeratzearen garrantzia

Berdea  
2021ean berdea da paretak margotzeko kolore 
nagusietako bat. Tonu gama zabaleko kolorea da: 
apioa, menda, ahuakatea, urdinxka, oliba… eta 
konbinatzeko erraza. Paretak ez ezik, besaulkiak, 
sofak eta estiloko altzari berdeak ere aunitz ikus-
ten dira kolorea eta bizitasuna ematen diotelako 
etxeari, deigarriegia egin gabe.
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Urdina  
Erlaxatzeko lekua dugu etxea, eta urdina 
da lasaitasun gehien transmititzen duen 
kolorea. Itsaso- edo zeru-urdinak altzairu 
zuriekin konbinatzeko paregabeak dira 
efektu lasaigarria lortzeko. Urdin iluna 
berriz marroiarekin eta egur-kolorearekin 
erabili ohi da etxeari sofistikazio puntu bat 
emateko.

Beixa  
Kolore neutroa da, zuriarekin, kremarekin 
edo izokin-kolorearekin erraz konbinatu 
daitekeena, eta etxeari goxotasuna eta xu-
metasuna ematen diote. Dekorazio mini-
malistarekin emaitza interesgarriak eman 
ditzake kolore honek.

Horia
Bere neurrian erabilita, alaitasuna eta 
energia ematen dio etxeari, batez ere zuria 
eta grisa bezalako koloreekin konbinatuta, 
gehiago nabarmentzen baita kolore apale-
ko inguruan.
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SUKALDEAK

Sukalde 
berriak
Tradizionalki, familiako 
kide guztiak suaren  
goxotasunean biltzeko  
lekua izan da sukaldea, 
eta aunitz aldatu bada ere, 
ez du garrantzirik galdu.

Sukaldea etxeko gelarik garran-
tzitsuena izan da beti Euskal 
Herrian. Gaur egun koloreak, 

materialak, altzarien kokapenak… 
aunitz aldatu dira, eta mila aukera 
ditugu sukaldea toki polit eta fun-
tzionala bihurtzeko, gure beharretara 
egokitua:

Materialak 
Egurrak, harriak eta hormigoiak mo-
dernotasuna emanen diote sukaldeari 
eta egurrezko altzariekin, marmola-
rekin eta altzairuarekin erraz konbi-
natzen dira. Sukalde haundi eta za-
balentzako egurra material aproposa 
da, sakontasuna ematen baitiote. Gai-
nera, egur jasangarria gero eta gehia-
go erabiltzen da, bertako oihanetatik 
datorren egurra.

Koloreak 
Alde ilunera pasatuko gara aurten, 
izan ere, sukaldeak jada ez dute guztiz 
zuriak izan beharrik. Beltza eta grisa 
nagusitzen hasiko dira mahai, altzari, 
sukalde-gaineko eta baita paretetan 
ere. Arraroa badirudi ere, egurrez-
ko altzariekin elegantzia ematen dio 
gelari, eta elementu zuri eta argiak 
nabarmentzen ditu. Gainera, sukal-
de berrietako materialek arrastoen 
aurkako akaberak dituzte, olioz edo 
irinez zikindutako behatzek arrastorik 
ez uzteko.
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SUKALDEAK

Txorrotak 
Altzariak eta paretak ez dira kolorez aldatuko diren elementu bakarrak. Al-
tzairuaren koloretik haratago, txorrotek beltza, urre-kolorea eta kobrearena 
hartuko dute aurten. Aunitzetan ez dugu arretarik paratzen txorrotan, baina 
sukaldeko elementu garrantzitsuenetako bat da eta inguruarekin bat egiteak, 
urre-koloreko txorrotarekin adibidez, elegantzia emanen dio sukaldeari.

Sukaldea zeure neurrira 
Dekorazio aldizkarietan ohikoa da sukalde zabal eta argitsuak ikustea, irlare-
kin erdialdean eta etxetresna handiekin. Baina errealitatea bertzelakoa da eta 
apartamentuetan bizi direnek leku mugatua izaten dute. Zorionez, espazioa 
optimizatzeko eta sukaldea ahal bezainbat probesteko manera aunitz daude 
gaur egun. Zokalo ttikiek biltegiratze bertikalari leku gehiago ematen diote, 
konpartimentu erregulagarriekin kaxoiak nahi ditugun modura antolatu ditza-
kegu eta paretetan apalategiak hainbat altueratan paratuta, izkinak eta paretak 
hobe probestuko ditugu.
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DESINSEKTAZIOAK

Nola akabatu etxeko labezomorroak?

Etxean labezomorroak daudela 
ikusiz gero, hobe da kontu handiz 
jokatzea, horiek baitira akabatze-

ko intsekturik zailenak. Ezinbertzekoa 
da etxe osoa zehatz-mehatz garbitzea 
eta, gainera, pozoi bereziren bat erabil-
tzea, izurritea kontrolatzen laguntzeko.

Labezomorroek bizitzeko janaria, he-
zetasuna, beroa eta egunez ezkutatzeko 
babeslekuak behar dituzte. Desagertzea 
nahi badugu, elementu horiek guztiak 
kendu behar dizkiegu.

Janariari dagokionez:
• Ez utzi inoiz janaria eskuragarri. 

Elikagaiak hozkailuan edo tapakiak 
ongi itxita dituzten ontzietan gorde 
behar ditugu. Horrek garrantzi be-
rezia hartzen du gauetan, orduan 
egoten baitira labezomorroak akti-
boen. 

• Platerak eta tresneria erabili eta be-
rehala garbitu.

• Lurrean, sutegietan, apalategietan, 
altzarien azpian eta abarretan geldi 
daitezkeen janari-hondar guztiak 
ondo garbitu.

• Zabor-poltsa ongi itxi eta maiz ate-
ra.

• Etxean animaliak baditugu, gaue-
tan ez utzi kanpoan janaririk.

Urari dagokionez:
• Ura duen ontzirik agerian ez utzi.
• Tantaka dauden txorrotak eta ho-

dietako edozein ur-ihes konpondu.
• Sukaldeko arraskaren hustubidea 

labezomorroak igaro ezin diren ta-
parekin estali.

• Ongi lehortu dutxa, harraska eta, 
oro har, hezetasuna sor dezakeen 
edozein iturri.

Labezomorroen babeslekuak:
• Paretetako pitzadura guztiak, zolak, 

mobleak edo sar daitezkeen edo-
zein zirrikitu zigilatu. 

• Etxean ez pilatu kutxarik, egunka-
ririk edo paperik eta, oro har, labe-
zomorroak ezkutatzeko balio deza-
keen edozein material.

• Etxean paper-margotua baldin ba-
dugu, kontuz ibili, ez dadin inon 
suelto edo urratuta egon. Hala 
bada, konpondu.

• Etxeko ateak eta leihoak zirrikiturik 
ongi ixten direla egiaztatzea, hala 
ez bada, zerbait jartzea intsektuak 
ez sartzeko.

Azken batean, etxe osoa ongi garbitu 
behar da, eta ondotik xurgagailua pa-
satu. Eta arazoa gure kontroletik kanpo 
baldin bada, jarri berehala harremane-
tan profesionalekin.



LEITZA

TTIPI-TTAPA
Antolatzaileen aurreikuspenak 
gainditu ditu igandean, aza-
roaren 14an, herrian egitekoa 
den Nafarroako Bertsolari Txa-
pelketako hirugarren eta azken 
finalaurrekoak. Hasiera batean 
Herri Aretoan egitekoa zen, 
baina uste baino lehenago 
agortu ziren sarrerak, eta es-
kari handiagatik aretoz aldatzea 
erabaki zuen Nafarroako Ber-
tsozale Elkarteak, Herri Areto-
tik herriko kiroldegira.

17:30etik aurrera sei bertso-
lari hauek ariko dira: Joanes 
Illarregi Marzol, Eneko Fer-
nandez Maritxalar, Sarai Robles 
Vitas, Xabier Silveira Etxeberria, 
Julen Zelaieta Iriarte eta Iker 
Gorosterrazu Elizagoien, 
Ainhoa Larretxea Agirre gai-
-jartzaile dutela. Egun horretan 
jakinen da azaroaren 28an 
Iruñeko finalean ariko diren 
zortzi bertsolarien zerrenda.

Azoka eta azienda erakusketa
Eguneko beste hitzordu nagu-
sia, LeitzEKO kontsumo taldeak, 
udalaren laguntzarekin, anto-
latutako Leitza eta Aresoko 
produktuen azoka eta azienda 

erakusketa izanen da. Euskal 
Herria Plazan izanen da, eta 
eguraldi txarrarekin Amazabal 
frontoian eta inguruan.

10:00etatik 14:00etara bara-
tzean, alor eta etxetan eginda-
ko ogia, glutenik gabeko guti-
ziak, arrautzak, gozokiak, ba-
nabarrak, intxaurrak, eztia, 
gaztak, garaiko barazkiak eta 
frutak, etxeetan prestatutako 
janaria, sagardoa eta gehiago 
erosteko aukera izanen da. 
Herriko hamar baserritarrek 
piriniotar arrazako behiak, 
artantzu latxak, euskal asto eta 
pottokak, sasi ardiak, antzarak, 
txerriak, oiloak.. ekarriko di-
tuzte eta kontsumo taldeak 
jarritako zozketa postua ere 
hortxe izanen da. Bertako pro-
duktuekin osatutako lote pa-
regabea zozketatuko du. Taloez 
gain, txerriki eta axuria burrun-
tzian egindako pintxoak das-
tatzeko aukera ere emanen 
dute. Eta bertako txistulariak 
eta trikitilariak giroa alaitzeaz 
arduratuko dira.

Guraso elkartearen 'pesta' 
Denok Bat Guraso Elkarteak, 
berriz, udazkeneko pesta eginen 

du larunbatean. 16:30ean udaz-
kenari buruzko marrazki bat 
egiteko aukera emanen dute 
eta 17:30ean marrazkiaren 
truke gaztainak banatuko di-
tuzte. Dena plazan eginen dute 
eta musikarekin alaituko dute. 

Ostegunean hitzaldia 
Larunbateko hitzordu hirukoi-
tza baino lehen, ostegunean, 
hilaren 11n, 19:00etan, Pleni-
pausia... hasi da jolgorioa! hi-
tzaldia emanen du Maite Aran-

buru emaginak. Emakumeak 
menopausia garaian sentitzen 
dituen gorabeheraz hitz eginen 
du eta nahi dutenek zalantzak 
argitzeko aukera izanen dute. 

Heriotza duina hizpide
Heriotza duina: eutanasia legea 
eta bizi testamentua izenbu-
rupean, azaroaren 18an hitzal-
dia izanen da Herri Aretoan, 
18:30ean. Azken orduko alda-
ketarik ez bada, Manu Eziola-
za medikua izanen da hizlaria. 

Bertsolari 
txapelketako azken 
finalaurrekoa
Sei bertsolari igoko dira kiroldegiko oholtza gainera, tartean 
Joanes Illarregi leitzarra

Joanes Illarregi izanen da larunbatean kantuan ariko den bertsolarietako bat.

Larunbatean 10:00etatik 14:00etara azoka eginen dute. Irudia 2019koa da.

JUAN MARI BARRIOLA
Urriaren 28an egin zuten turis-
mo eredua lantzeko Gure lu-
rraldea gure eredua lelopean 
Plazaola Partzuergoak abiatu 
duen prozesuko azken eta hi-
rugarren saioa Herri Aretoan. 
Hainbat esperientzia jarri zituz-
ten mahai gainean Niko Osi-

naldek (Goitur), Amairu Anzue-
tak (Cederna Garalur), Xabier 
Velascok (Nasuvinsa), David 
Orozek  (Sakana Mankomuni-
tatea) eta Patxi Saenzek (Nafa-
rroako Gobernuko Turismo 
Zuzendaritza). Marko estrate-
gikoa definituta, orain ekintza 
planean jarriko dute arreta. 

Turismo eredua lantzeko ekintza planari 
begira

Urriaren 28an Herri Aretoan egindako saioa. PLAZAOLA PARTZUERGOA
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LEITZA

JUAN MARI BARRIOLA
Mexikoko zapatisten mugi-
menduko lantalde bat Europan 
dabil bertako mugimendu eta 
esperientziak ezagutuz eta 
bide batez beraien borroken 
berri zabalduz.

Euskal Herritik ere pasako 
dira eta hain zuzen, aste ho-

netan, Leitza eta Areso bisita-
tuko dituzte. Ostiralean, Ate-
kabeltzen izanen dira. Goizean 
Atekako proiektua aurkeztuko 
diete eta ondoren bazkaria 
eginen dute. Nahi duten guz-
tientzako irekia izanen da. 
Biharamunean, Areson egun 
osoko festa antolatu dute

Zapatistak Leitzan 
eta Areson izanen 
dira aste honetan
Ostiralean Atekabeltzen izanen dira eta larunbatean Aresora 
joanen dira

ARANO

Herritarrak Bhutan proiektuan

Bhutan proiektuaren harira, pantailen erabilerak duen eragi- 
naz hausnartzeko hainbat poster jarri zituzten urriaren 29tik 
azaroaren 1era elkarteko arkupeetan. Horrez gain, aranoarren 
eta goizuetarren mezuak bilduz bideo bat zabaldu zuten sare 
sozialetan. Irudian udal ordezkariak aipatutako bideoan.

UTZITAKOA

Gau beltzean hainbat ekitaldi
96 lagunek parte hartu zuten Kontsejupe tabernan kalabazaren 
pisua asmatzeko egindako lehiaketan, eta sei hurbildu ziren pisu 
zuzenera. Umeak etxez etxe gozokiak biltzen eta kalabaza hustu 
eta apaintzen aritu ziren. Pelikula ikusi, beldurrezko jokoetan ari 
eta beldurrezko historiak entzuteko aukera ere izan zuten.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Aurreko aldizkarian iragarri 
bezala, asteburu honetan san-
martinen seinalea eginen dute 
herritarrek. Larunbatean, aza-
roaren 13an, 20:30ean, Unai 
eta Eñaut Agirre anaiek bertso 
zaharrak kantatuko dituzte, 
Imanol Kamioren musika doi-

nuek lagunduta. Ikuskizunaren 
bueltan, gaztainak ere erreko 
dituzte. Igandean, berriz, Ados 
pilota enpresako pilotariek 
partida jokatuko dute12:00etan.

Ostiralean, bestalde, azaroa-
ren 12an, San Roke elkartekoek 
urteko batzarra eginen dute, 
19:30ean. 

Bertso zahar musikatuak eta pilota 
partida asteburuan

Etxalderen jardunaldia

Etxalde baserritarren mugimenduak antolatuta, hainbat 
esperientzia bertatik bertara entzuteko aukera izan zen 
urriaren 28an Herri Aretoan. Tartean, Gotzone Sestorain 
herritarrak Etxalderen txostena aurkeztu zuen. Lau orduko 
jardunaldia eztabaida saio irekiarekin borobildu zuten. 

Udalak «herritarrengana zuzen- 
tzeko» WhatsAppeko hedapen 
kanala sortu du. Udalaren jar-
dunari buruzko jakinarazpenak, 
albisteak, berrikuntza, ekitaldiak 
eta informazio interesgarria 
mugikorrean hartzeko aukera 
izanen dute 617 38 56 22ra Alta 
mezua bidaltzen dutenek.

Udalak WhatsApp 
hedapen kanala 
sortu du

Abenduaren 3ra arte luzatuko 
dute gripearen eta Covid-19aren 
kontrako txertoak jartzeko kan-
paina. Ordua hartzeko citasa-
lud.navarra.esen sartu, citas.
vacunacion@navarra.esera 
idatzi edo 948 37 01 30ra deitu 
behar da. 70 urtez beherakoek 
osasun etxera deitu behar dute. 

Txertaketa kanpaina 
abenduaren 3ra 
bitarte

ALBERTO LLONA
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ARESO

TTIPI-TTAPA
Udan egindako ikastaroak 
izandako arrakasta ikusita, 
beste behin ere, patinaje ikas-
taroa antolatu du KirolMank 
kirol mankomuniateak. Aza-
roaren 20an eta abenduaren 
18an izango dira jardunaldiak 
12:30etik 13:30era, eta bi saioe-
tan edo bakarrean izena ema-
teko aukera izango da.

Lehenbiziko jardunaldian 
parte hartu nahi dutenek, aza-
roaren 17ko 14:00ak baino 
lehenago eman beharko dute 
izena. Bigarrenerako, berriz, 
abenduaren 15eko 14:00ak arte 
izango dute apuntatzeko au-
kera. 

Saioak aurrera ateratzeko 
gutxienez zortzi lagun bildu 
beharko direla adierazi du ki-
rol mankomunitateak eta in-
teresatuek kirolmankomuni-
tatea@gmail.com helbidera 

idatzita eskatu beharko dute 
inskripzio-orria. Saio bakoitza 
ordaindu beharko da, haurrek 
sei euro eta erdi eta helduek 
hamar euro.

Patinaje ikastaroa 
eskainiko dute bi 
larunbatetan
Azaroaren 20an eta abenduaren 18an izango dira saioak eta 
haur eta helduek parte har dezakete

Mugikorrarekin argazkiak egiten ikasiz
Urriaren 21ean Argazkilaritza mugikorrean, Instagram baino 
gehiago ikastaroa eskaini zuen Oier Fuentesek udaletxean. Bi 
orduko saioa izan zen eta mugikorraren kameraren ezauga-
rriak ezagutu eta hamaika trikimailu ikasteko aukera izan 
zuten bertaratu zirenek. 

UTZITAKOAK

UTZITAKOAK

Urriaren 27an plazan elkartu eta saskiak eskuetan mendira abiatu zen 45 lagunetik gorako kua- 
drilla; umeak eta gurasoak. Gaztainak biltzeko asmotan mendi buelta polita egin zuten Azpiko-
txeko gaztainaditik ermitako bideraino. Bukaera gozoa izan zuten, guraso elkarteak antolatutako 
arratsaldeko ederra janez. Bildutako gaztainak jateko laster egingo dute berriz ere hitzordua.

Haurrak eta 
gurasoak 
gaztainak biltzen

Azaroaren 16an, asteartean, 
Sendotu arnasguneak gure he-
rritik hasita tailerra antolatu 
du UEMAk. «Udalerri euskal-
dunak dira euskararen birikak!» 
dio kartelak eta saioa 17:30ean 
hasiko da. Izen-ematea uda-
letxera deituta edo idazkaria-
rekin harremanetan jarrita.

UEMAk antolatutako 
ikastaroa azaroaren 
16an

Errigorako saskiak azaroaren 
11ra arte eskatzeko aukera 
izango da. Hiru saski izango 
dira oraingoan ere aukeran 
eta ahal dela eskaerak online 
egiteko eskatu dute. Saskien 
banaketa hilabete honen bu-
kaeran, plaza zaharrean egin-
go dute.

Errigorako  
saskien  
kanpaina

Udan egindako patinaje ikastaroa.
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GOIZUETA

TTIPI-TTAPA
Handia izan da Aimar Olaizo-
la Apezetxeak pilota profesio-
nalean egin duen ibilbidea, 
eta handia izanen da larunbat 
hau ere, azaroaren 13a. Baita 
berezia ere, 23 urtez profesio-
naletan ibili ondoren bere 
azken partida jokatuko due-
lako, 42 urte beteko dituen 
egunean, eta mutiko kozkorra 
zela hainbat eta hainbat pilo-
takada eman zituen pilotale-
kuan. 

Frontoia txiki geldituko da
Ikusmin handia sortu du agu-
rreko partidak eta datuak dira 
horren erakusle. Miel Joxe 
Lekuona Umore Ona elkarte-
ko lehendakariak TTipi-TTapa-
ri kontatu dionez, «sarreren 
zerrendan apuntatzeko epea 
ireki zen lehenengo egunean, 
280 lagunek eman zuten izena». 

Pilotalekuak 760 lagunek 
edukiera du eta eserleku guz-
tiak beteko dira. «Aimarrek 
eta Baikok 425 lagunentzako 
gonbidapena eskatua dute. 
Horrez gain, herrian errolda-
tutako 329 lagunek eman dute 
izena eta erroldatu gabeko 
288k». Erroldatuek eta herri-

tarrek izanen dute lehentasu-
na eta Lekuonaren arabera, 
«herritar guztiek pilotalekura 
sartzeko aukera izanen dute-
la uste dugu». Hortik aparte, 
eserlekuren bat hutsik geldituz 
gero, «zozketa bidez erabaki-
ko dute nor sartu».

Bi partida eta omenaldia
Agurreko partidaren bueltan,  
pilota partidak eta omenaldia 
izanen dira. Aurreneko parti-
dan, Iker Salaberria herritarra 
eta Erasun, Zubizarreta III.a 
eta Elizegiren aurka ariko dira. 
Bigarrenean, Olaizola II.ak 
Imaz izanen du atzean, eta 
Jaka eta Aretxabaletaren aur-
ka jokatuko dute. Partidak 
17:15ean hasiko dira.

Omenaldiarekin borobildu-
ko dute larunbateko hitzordua. 
Lekuonak «sorpresa asko» 
izanen direla aurreratu du. 
Gainera, bi partidak bukatu 
eta berehala, frontoiko ateak 
irekiko dituzte sarrerarik gabe 
gelditu diren guztiak omenal-
dia ikustera sartu ahal izateko. 
Bateko eta besteko, «nahiz eta 
jende asko sarrerarik gabe 
gelditu, jende asko hurbildu-
ko da larunbatean». 

Dena prest dago 
Aimar Olaizolaren 
agur handirako 
Izena eman dutenak gehiago izan badira ere, 760 lagunek 
izanen dute Aimar Olaizolaren azken partida ikusteko aukera

Aimar Olaizolak larunbatean jokatuko du profesionaletako azken partida.

Ostegun honetan, azaroaren 
11n, bukatuko da Errigorako 
saskiak eskatzeko epea. Aurten 
ere hiru saski jarri dituzte: bel-
tza (55 euro), berdea (65 euro) 
eta zuria (75 euro) eta Amaia 
kafetegian, estankoan eta arro-
pa-dendan edo www.errigora.
eusen egin daiteke eskaera. 

Errigoraren saskiak 
eskatzeko azken 
egunak

Baserria lantzeko proposame-
na aurkeztuko dute baserrita-
rrek azaroaren 17an udaletxe-
ko ganbaran, 19:00etan. Azien-
dak izan edo ez, baserri mun-
duarekin  zerikusia duten 
guztiei parte hartzeko deia egin 
diete eta hitzordu «garrantzi-
tsua»izanen dela aurreratu dute. 

Baserritarren bilera 
eginen dute 
azaroaren 17an

TTIPI-TTAPA
Arrakastatsua izaten ari da Bhu-
tan proiektuaren aurtengo 
kanpaina. Pantailen erabilerak 
izan dezakeen arriskuaz ohar-
taraztea izan da aurtengo hel-
burua eta horren bueltan hain-
bat ekintza egin dituzte. Has-
teko, urrian «mundu birtualak 
eta digitalak gugan duen era-
ginaz hausnartzeko posterrak» 
jarri zituzten kalean. Joan den 
astean, berriz, garbilekuan jarri 
zituzten. Ostiralera arte egonen 
dira bertan. Horrez gain, goi-
zuetarren eta aranoarren me-
zuak bilduz bideo txukuna ere 
zabaldu dute sare sozialetan.

Urriaren 25ean, bestalde, 
Gurasoak eta seme-alabak pan-
tailen aurrean izenburupean 
hitzaldia eman zuen Miren Ros 
hezitzaileak. Oihane Kalderon 
prebentzio programako tekni-
kariak eta Amaia Paz berdin-

tasun programako teknikarien 
hitzetan, «oso arrakastatsua 
izan zen. 28 lagun elkartu ziren 
eta jendea oso gustura gelditu 
zen. Gurasoek haien kezkak 
adierazi zituzten eta Mirenek 
hauek lantzeaz gain, gaiari 
buruzko gauza orokorrak adie-
razi zituen».

Bertso marraztuak ostiralean
Eremu digitalean zainduz kan-
paina borobiltzeko, ostiral 
honetan, azaroaren 12an, ber-
tso marraztuak izanen dira. 
Saioa Alkaiza eta Alaia Martin 
bertsotan ariko dira eta bitar-
tean Unai Gaztelumendi ma-
rrazten ariko dira, denak IKT 
edo pantailen munduaz haus-
nartzen. 18:00etan udaletxeko 
ganbaran izanen da. Zaintza 
zerbitzua eskaintzekoa dute 
baina horretarako asteartera-
ko apuntatu beharra zen. 

Bhutan proiektuaren barnean, bertso 
marraztuak eta erakusketa aste honetan

TTIPI-TTAPA
1790tik 1807ra Jose Ramon 
Minondo herritarrak idatzita-
ko euskarazko gutunak biltzen 
dituen liburua aurkeztuko dute 
azaroaren 19an, 18:30ean. Juan 
Jose Zubirik Xapo aldizkarian 
jakinarazi zuenez, joan den 
urtean, «nonbait Paskualuze-

nea hustu behar zutenean» 
aurkitu zituzten gutunak, eta 
«denetarik» izan arren, «gehie-
nak komertzio harremanak eta 
kontabilitate kontuak» zituzten 
hizpide. Berriki gutun horiek 
argitaratu dituzte eta Juan Jose 
Zubiri eta Iker Salaberri azal-
penak ematera etorriko dira.

'Minondotarren gutunak' liburuaren 
aurkezpena eginen dute azaroaren 19an
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TTIPI-TTAPA
Amaiurko Arkeologia Zentroan 
Histoire de Navarre liburuaren 
lehen edizioaren aurkezpena 
egin zuten urriaren 27an. 
Liburua 1612an idatzi zuen 
frantsesez André Fauvyn-ek, 
garai hartan Pariseko Parla-
mentuko abokatu zenak, ordu-
ko Nafarroako Parlamentuaren 
enkarguz. Amaiurko Gaztelu 
Elkarteak erosi duen historia-
ren harribitxi honen aurkez-
penean Unai Hualde Nafa-
rroako Parlamentuko presi-
denteak,  Isabel  Aleman 
Amaiurko alkateak eta Juantxo 
Agirre Aranzadi Zientzia Elkar-
teko idazkari nagusiak hartu 
zuten parte.

Lan hau euskal-nafar his-
toriografiaren mugarritzat 
jotzen da, Nafarroako Erre-
sumaren zati bat indepen-
dente zenean idatzi baitzen. 
Bertan, Nafarroako erregeen 
jatorria, bizitzak eta konkistak 
jasotzen dira, eta erregeal-
dietan izandako gertakari 
garrantzitsuenak deskribatzen 
dira. Portada ikusgarria L. 
Gaultierrek egindako kalko-
grafia bat da, non Iruñea eta 

Jakako herrien aurkako ale-
goria jasotzen den.

«Amaiurko historiaren zati»
Lehen edizio honen bi ale 
gehiago daude Nafarroan. 
Horietako bat Nafarroako 
Unibertsitatean dago, eta ber-
tzea, Arturo Campionen fun-
tsaren parte da eta Iruñeko 
Udal Liburutegian dago. 

Isabel Aleman, Amaiurko 
alkateak adierazi zuenez, «hau 
hemen geldituko da Amaiurren, 
gure historiaren zati gisa; izan 
ere, liburuaren barrenean 
Amaiur hartzeari buruzko 
hainbat pasarte deskribatzen 
dira». 

Liburua Amaiurko Arkeolo-
gia Zentroan ikus daiteke as-
teotan.

'Histoire de Navarre' 
liburua erosi du 
Amaiurko herriak
1612an André Fauvynek Nafarroako konkistari buruz 
idatzitako liburuaren lehen edizioa eskuratu dute

Gau Beltza ospatu dute hainbat herritako 
haurrek urriaren 31n
MAIALEN IANTZI
Hondar urteetan bezala eta 
antzinako ohitura berresku-
ratuz, Gau Beltza ospatu zuten 
Baztango hainbat herritan 
urriaren 31n. Haurrak izan 
ziren protagonista igandean 
Berroetan; goizean kalabazak 
husteko tailerra izan zuten, 
gero, Gau Beltzaren nondik 
norakoak azaldu zizkieten eta 

arratsaldean herriari buelta 
eman zioten kalabazak piztu 
eta goareak joz. Anizen ere 
kalabazak hustu eta apaindu 
zituzten, eta haurrak mozo-
rratuak ibili ziren herrian bar-
na. Iluntzean merendu afaria 
egiteko elkartu ziren. Iruritan 
musikariak izan zituzten, eta 
kalejiraren erritmora apaindu 
zuten herria kalabazekin.

Kalabazak hustu eta apaindu zituzten haurrek. MAIALEN IANTZI ETA PELLO IRIARTE

Folk Ametsetan zikloaren bar-
nean, musika irlandarra jotzen 
duen laukotea Arizkunenean 
izanen da igandean 19:00etan. 
Alvaro Carbonellek, Jesus Car-
bonellek, Salvador Dazak eta 
Jorge Friasek osatzen dute 
kontzertua emanen duen lau-
kotea. Sarrera doan izanen da.

Boys in the Hill 
taldearen kontzertua 
azaroaren 14an

Amaiurren dago ikusgai liburua.
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Elizondoko Osasun zentroan 
azken urte eta erdian mediku 
bakarra izan da zentroari berez 
dagokion pediatra jardunaldia 
behin-behinean betetzen, 
«horrek suposatzen duen lan 
kargarekin». Orain bi pediatra 
plazak hutsik daude, Baztan, 
Zugarramurdi eta Urdazubiko 
neska-mutikoei pediatrarik gabe 
utziz. Hau salatzeko, elkarreta-

ratzea egin dute bertze behin 
eta arazoa konpondu arte ortzi-
ralero elkartuko dira 18:00etan 
Osasun etxeko atean. Gainera, 
bailarako gurasoek zentroan 
erreklamazio-orriak betetzea 
eta aurkeztea eskatu dute, «egoe-
ra hau administratiboki jasota 
uzteko. Pediatra lanpostua orain 
betetzea behar dugu, gure seme- 
alaben eskubidea delako».

Elkarretaratzeak ortziralero Osasun etxean

Urriaren 25ean Orabideko 20 
baserrietako bizilagunen or-
dezkaritza Baztango Balleko 
Etxean hainbat zinegotzi eta 
Joseba Otondo alkatearekin 
bildu ziren, beren kezkaren 
berri emateko eta etorkizu-
nera begira, konponbidea 
bilatzeko bidelagun izatea 
eskatuz.

Azaldu zutenez, duela lau 
urtetik honat, hain zuzen ere, 
inguru horretan ehiza-jar-
duera murriztu zenetik, ba-
surdearen agerpena arazo 
errepikakor eta gero eta la-
rriagoa bilakatu da. Belaietan 
kalte handiak egin dituztela 
salatu dute, bazter guztiak 
muturtuz. Beren lurretan 
izandako kalteek erakusten 
omen dute, gainera, maiz 
jaitsi direla animaliak beren 
etxebizitzen inguruetara eli-
kagai bila. 

Aspaldiko arazoa
Baserritarrek azpimarratu 
dute arazoa ez dela oraingoa. 
Nonbait, lau urte daramatza-
te horrela, eta azken aldian 
basurdeek belaietan eragin-
dako kalteak areagotu dira, 
epe laburrera kalte konpone-
zina izanen dutenak, base-
rrietako aziendarendako 
elikagaiak galtzen ari direla 
kexatu ziren.

Orabideko bizilagunek ba-
surdeen ugaritzeari muga 
jartzeko ahalegin berezia 
eskatu dute, eta egoera bere 
onera itzultzeko bidean, ehiz-
tariei sartzen uztea aldarri-
katu dute, uxaldi kontrolatuen 
bidez basurde populazioa 
murrizteko.

Orabideko barrideak  
kezkatuak daude 
basurdeek sortutako 
kalteengatik
Azken urteetan basurdeak nabarmen ugaritu direla diote eta 
belaietan kalteak egiten dizkietela salatu dute Balleko Etxean
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Udazkeneko feria jendetsua Elizondon
Udazkeneko feria bereziak izan dira aurten Elizondokoak, 
hala ere, jende andana bildu zen. Goizean, aziendak eta 
makinak izan ziren Merkatuko Plazan eta bertako artisauen 
eta komertzioen postuak plazan eta Jaime Urrutia karrikan. 
Arratsaldean, berriz, pilota partida egin zen frontoian.

ONDIKOL

TTIPI-TTAPA
Urriaren 28an egin zen ohiko 
bilkuran Baztango Udalbatzak 
udalaren jabetzakoa den Fran-
cisco Joaquin Iriarte zahar 
etxea kudeatuko duen enpre-
sa publikoaren memoria tek-
nikoari eta estatutuei behin 
betiko onespena eman zien. 
Bidenabar, enpresa berriaren 
izena onartu zuen; Zaintza 
Lanak Baztan. Erabakiak EH 
Bilduren eta Ezkerraren alde-
ko 7 bozka izan zituen, Nava-
rra Sumaren kontrako 3 eta 
Geroa Bairen 2 abstentzio. 
Bilkuran administrazio kon-

tseiluko kideak izendatu ziren: 
Joseba Otondo eta Idoia So-
brino (EH Bildu), Florentino 
Goñi (Ezkerra), Ruben Zigan-
da (Geroa Bai) eta Tasio Na-
gore (Navarra Suma). Enpre-
sa berria notariotzan eskritu-
ratu beharko da eta, ondotik, 
merkataritzako erregistroan 
altan eman.

Buruileko osoko bilkuran, 
bertzalde, enpresa berria ka-
pital sozialaz hornitzeko 3.300 
euroko aurrekontu moldake-
ta egin zen, gaurgero indarrean 
dena eta enpresa eratu bezain 
fite emanen dena.

Zaintza Lanak Baztan 
enpresak kudeatuko 
du zahar etxea
Enpresaren memoria teknikoari eta estatutuei behin betiko 
onespena eman dio Baztango Udalak

«Ostatuetan indarkeriaz beteriko jarreren 
normalizazioa» salatu dute feministek

TTIPI-TTAPA
«Gauak eta karrikak denonak 
direla» aldarrikatuz Elizondo-
ko plazan bildu ziren Baztan-
go hainbat eragile feminista 
urriaren 28an. Berrogeialdiaren 
ondotik, «biolentzia forma 
guztiak areagotzen ari direla» 
salatu zuten, bertzeak bertze; 

«neskak jazartzea, presioa sor-
tzea, hitzezko eta ez hitzezko 
biolentzia, garagardoak ebas-
tea, espazioa bereganatzea…». 
Talde politikoek, kirol eta kul-
tura elkarteek, talde feministek 
eta bertze hainbat erakundek 
haien atxikimendua erakutsi 
diote aldarrikapenari.
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R. OSKARIZ I ELIZONDO
Elizondoko Eskola Publikoan 
egiten du lan Idoia Goñi Otxan-
dorenak eta jantokiko ardu-
radun lanetan ibiltzen da; 
«ikasleak antolatzen, menuak 
gainbegiratzen, janaria pro-
batzen eta orokorrean zerbi-
tzua ongi atera dadin lanean». 
Nafarroako bertze hainbat 
eskoletako arduradunek be-
zala, aurten jantokia kudea-
tuko duen enpresaren auke-
raketa «irregularra» izan dela 
adierazi du Goñik.

JanGelak, Nafarroako gura-
so elkarteen mahaiak, «kon-
tratazio prozesuan ikastetxeen 
iritziak  kontuan hartu ez iza-
na» salatu du, eta esleipena 
lortzeko dirua «erabakigarria» 
izan dela. «Prezioak beheiti 
jautsi dituena irabazle atera 
da. Nafarroako enpresa han-
dienak 39 eskoletatik 31 lortu 
ditu».
Zenbatero aldatzen da eskola 
publikoetan jangela kudeatuko 
duen enpresa?
Kudeaketa lau urtetik behin 
aldatzen da, baina Covid-a 
dela eta, azkenekoa urte bat 
luzatu zen. Azken bortz urtee-
tan Irigoien Comida Saludable 
izan da Elizondoko jangelako 
kudeatzailea eta esperientzia 
baikorra izan dugu, hortaz, 
beraiekin segitu nahi genuen.
Nork hartzen du erabakia?
Nafarroako Gobernuak lizita-
zioa atera zuen eta hor pro-
zesu guztia azaldu zuen. 100 
puntutatik, Eskola Kontseiluak 
25 puntu banatzen ahal zituen 

eta gainerakoa Hezkuntza 
Departamentuak.
Eskola Kontseiluaren iritziak 
kontuan hartu dituzte?
Aitzineko esleipenean, 2016an, 
gure iritzia kontuan hartu eta 
gure puntuaketa onartu zuten, 
baina aurten ez da horrela 
izan. Enpresa bakoitzari 0 eta 
25 arteko puntuaketa eman 
behar genion eta horrela egin 
genuen, baina ez zuten gure 
puntuaketa onartu. Eskola 
Kontseiluak berriz bildu behar 
izan zuen uztailean, denok 
oporretan ginenean, eta pun-
tuaketak aldatu behar izan 
genituen. Hala ere, ematen 
duenez, ez zen beraiek espe-
ro zutena, berriz ere korreo 
bat bidali baitziguten gure 

puntuaketa onartzen ez zute-
la erranez. Puntuazio bat pro-
posatu ziguten argudio eta 
guzti. Kontseiluak berriz ere 
elkartu behar izan zuen eta 
bertan proposamena ez onar-
tzea erabaki genuen, baina ez 
zuten gure iritzia errespetatu 
eta haien proposamena aur-
keztu zuten. Hortaz erraten 
dugu esleipen prozesua irre-
gularra izan dela. Badakigu 
bertze ikastetxeetan, Donez-
teben adibidez, gauza bera 
gertatu zela eta prozesuarekin 
lehenbailehen akitzeko haien 
proposamenak onartu zituz-
tela, baina hori ez zen ikaste-
txeen hasierako puntuazioa.
Zein dira enpresa kudeatzailea-
ren ardurak? 

Enpresako dietista eta nutri-
zonistek menua sortzen dute, 
hornitzaileek janariak ekartzen 
dizkigute eta langileen pres-
taketaz ere arduratzen dira.
Zein enpresak kudeatzen du orain 
Elizondoko jangela?
Ausolan enpresarekin gaude 
orain. Menua aldatu dute eta 
astean bitan arrain freskoa 
izanen genuela promestu zu-
ten baina ez da beti ailegatzen. 
Sukaldariak egunetik egunera 
menua aldatu behar izaten du 
eta sukaldean duenarekin 
bazkaria inprobisatu, auni-
tzetan ez direlako lehengaiak 
ailegatzen. Gurasoei ez zaie 
hau gustatu. Hortaz aparte, 
sukaldaria kontent dago pro-
duktuen kalitatearekin eta 
denbora gutti daramagu orain-
dik fundamentuzko iritzi bat 
emateko.
Agindutakoa betetzen ez badute, 
neurririk hartuko duzue?
Nafarroako Gobernuak agin-
dutakoa betetzen dela ziurta-
tzeko ikuskariak bidaliko di-
tuela suposatzen da, baina ez 
gara sobera fidatzen. Agindu 
dutena betetzen ez badute, 
argi dugu esleipena gibelera 
egiten saiatuko garela. Hala 
ere, eskainitakoa betetzea es-
pero dugu, gure ikasleen one-
rako.
Jangelak garrantzi handia du 
ikasleen heziketan?
Ikasleek etxean ongi elikatzen 
eta arau minimo batzuk ikasi 
behar dituzte baina eskolako 
jantokiak horiek bulkatzen 
laguntzen du eta denek ildo 
beretik joan beharko genuke. 
Gure helburua ikasleak per-
tsona osasuntsuak izatea eta  
ongi jaten ikas dezatela da, 
baita bizikidetza arauak era-
kustea ere.
Hezkuntza Departamentua jan-
tokiek kalitatezko zerbitzua eman 
dezaten lanean ari da?
Aurtengo esleipenak ikusita, 
bide onetik doazela erranen 
nuke, kontent gelditu gara 
enpresendako atera dituzten 
eskakizunekin eta ados gaude. 
Baina Eskola Kontseiluaren 
iritzia ez errespetatzearekin 
ez gaude ados.

90 haurrek bazkaltzen dute egunero Elizondoko eskolako jangelan. UTZITAKOA

«Agindutakoa betetzen ez 
bada, esleipena gibelera 
egiten saiatuko gara»
IDOIA GOÑI OTXANDORENA ELIZONDOKO ESKOLAKO JANTOKIKO ARDURADUNA

Nafarroako JanGela elkarteak bere desadostasuna adierazi dio gobernuari jantokiei enpresa 
kudeatzaileak esleitzean eskolen iritziak kontuan ez hartzeagatik
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Kazetari lanetan aritu da urte 
aunitzetan Andoni Mutiloa 
(Hernani, 1976) Gaztean eta 
Euskadi Irratian, baina ttiki-
tatik izan ditu zaletasun dan-
tza eta antzerkia. 2017an har-
tu zuen eszedentzia eta «sor-
kuntzan sartu nintzen buru- 
belarri. Esnatu Naiz kabareta 
izan da lan horren emaitza».
Zein helbururekin sortu duzu 
kabareta?
Antzezlan baterako sortu zi-
tzaidan ideia izan zen abia-
puntua: Beyoncé izan nahi 
duen baserritarra. Proiektua 
martxan nik paratu dudan 
arren, jende aunitzen laguntza 
izan dut, eta 2020an estreina-
tu genuen. Nortasuna, generoa 
eta sexu- joerak lantzen ditu-
gu, LGBTI+ kolektiboko per-
tsonek gaur egun oraindik 
Euskal Herrian normaltasun 
osoz bizitzeko ditugun arazoei 
buruzko gogoeta bat da. Izan 
ere, pertsona aunitzek euren 
herritik alde egitea erabakitzen 
dute, bertan ezin dutelako 
modu lasai eta irekian bizi 
euren nortasuna eta sexu-joe-
ra. Hori arras tristea da, eta 
erantzukizuna herritar guz-
tiena da. Horregatik, kabare-
taren bitartez errealitate hori 
ikustarazteaz gain, gaiari bu-
ruzko hausnarketa egitera 
gonbidatu nahi ditugu ikusleak.
Zer kontatzen du istorioak?
Elur da protagonista, Londre-
sen bizi den trans kolektiboko 
artista. Istorioak aitzinera egin 
ahala, gibelean dagoen per-

tsona ezagutuko dugu; Peio  
baserritar euskalduna, 10 urte 
lehenago bere herria uztea 
erabaki zuena bertan ezin ze-
lako bere nortasunaren ara-
bera bizi. Peiok azken urtee-
tako bizipenak kontatuko ditu, 
hainbat gai jorratuz; harreman 
sozialak, autoestimua, lotsa, 
beldurrak, sexualitatea… Gaur-
kotasun handiko gaiak, baita 
unibertsalak ere. Euskal gizar-
tea kritikatu eta errotuta dau-
den hainbat ohitura eta arau 
zalantzan jartzen ditugu.
Nondik dator izenburua?
Hasieran Zergatik Ez? izenbu-
rua zuen obrak, Etzakit tal-
dearen kantuari erreferentzia 
eginez. Baina aspalditik Ke-
robia taldearen jarraitzailea 

naiz eta Esnatu Naiz nire kan-
turik kuttunenetakoa da, eta 
abestiaren leloak ikuskizuna-
rekin bete-betean egiten due-
la konturatu nintzen egun 
batean. Peio 'esnatu' eginen 
da, eta ondorioz Londresera 
alde eginen du.
Zergatik kabaret bat? 
Antzezlan baten gidoia idazten 
hasi nintzen, baina dantza eta 
musika leku gehiago hartzen 
hasi ziren. Egitasmoari forma 
ematen lagundu zidan Aman-
cay Gaztañagak, nire antzerki 
irakasleak, eta berehala erran 
zidan kabaretaren arima zue-
la. Gainera, kabaretaren dra-
ma eta komedia ederki nahas-
ten dira. Ikuskizuneko aktore 
bakarra naiz, eta pertsonaia 

aunitzen azalean sartu behar 
dut; Peio, ama, lagunak, lan-
kideak… Antzezteaz gain, 
kantatu eta dantzatu egiten 
dut. Ez da zeregin erraza, bai-
na aunitz gozatzen dut ema-
naldietan eta uste dut hori ere 
antzematen dela ikusterakoan.
Nolako harrera izan duzue Euskal 
Herriko herri ttikietan?
Lan handia egiten ari gara 
txoko guztietara ailegatzeko, 
eta dagoeneko 45 emanaldi 
baino gehiago egin ditugu. 
Poz handia ematen dit horrek, 
kabaretaren mezua bereziki 
herri ttikietan zabaldu nahi 
dugulako. Ez da kasualitatea 
kontatzen dugun istorioa he-
rri ttiki batean gertatzea eta 
Peio baserritarra izatea. Apro-
pos egin nuen hori. Kolekti-
boko pertsona batentzat erra-
zagoa da hiri handi batean 
bizitzea, anonimotasunak 
babesten duelako. Zorionez, 
gauzak aldatzen ari dira pix-
kanaka. Kabaretarekin harre-
ra bikaina eskuratzen ari gara 
orokorrean. Jende aunitzen 
interesa piztu du eta hori sei-
nale ona da.
Emanaldiaren ondotik solasaldia 
ere egiten duzue, ezta?
Bai, hasieratik hori zen gure 
asmoa, solasaldirako tarte 
labur bat zabaltzea, 15 minu-
tu ingurukoa, ikusleek galde-
rak egiteko eta euren iritzia 
emateko. Pandemiaren on-
dorioz moldatu behar izan 
ditugu, baina egoera lasaitu 
denez hasierako formatura 
bueltatu gara eta benetan ede-
rra izaten ari da jendearekin 
solasean aritzea.
Iruritan izanen zara azaroan…
Bai! Nafarroan emanaldi batzuk 
egin ditugu eta azaroaren 21ean 
lehen aldia izanen da Baztanen. 
Gogo handia dut bertan ka-
bareta egin eta baztandarrek 
zer nolako harrera eginen di-
guten ikusteko. Gizarte Bilgu-
nean izanen gara 19:00etan, 
eta sarrera doan hartzen ahal-
ko da bertan 18:30etik aitzi-
nera. Ongi pasatu eta batez 
ere zer pentsatu emanen di-
zuen ikuskizuna ikusi nahi 
izanez gero, animatu!

Andoni Mutiloa da kabareteko antzezle bakarra. UTZITAKOA

«Euskal gizarteari kritika 
egin nahi diogu ikuskizun 
honen bitartez»
ANDONI MUTILOA IRAZUSTA 'ESNATU NAIZ' KABARETAREN SORTZAILEA ETA AKTOREA

Azaroaren 21ean Iruritako Gizarte Bilgunean aurkeztuko du 'Esnatu naiz' ikuskizuna 19:00etan. 
Nortasuna, generoa eta sexu-joera anitzak izanen ditu hizpide

BAZTAN
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BAZTAN

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuak urria-
ren 27ko bilkuran premiazko-
tzat jo zuen Oronoz-Mugairin 
garraio aldageltoki bat eta 
aparkaleku bat eraikitzeko 
ondasunak desjabetzea. Az-
piegitura NA-8303 errepidean 
eraikiko dute, Martin Urrutia 
etorbidean. Gisa honetara, 
«garraio publikoko, aparkale-
kuko eta pasabideko erabil-
tzaileen segurtasuna hobetu» 
nahi du Nafarroako Gober-
nuak, eta erabilera bereizteko 
bi plataforma eraikiko dituz-
te: horietako bat autobusak 
aparkatzeko eta horiek ma-
niobrak egiteko, eta bertzea, 
aparkaleku publikorako. Bi 
eremuak bata bertzearen ar-
tean bereiziak izanen dira.

Aldageltokiak 1.500 metro 
koadroko eremua izanen du 

guztira eta hiru dartsena iza-
nen ditu. Autobusen aparka-
lekuek zortzi metroko zaba-
lera eta 12 metroko luzera 
izanen dute, eta nasek 12 
metroko luzera eta hiru me-
troko zabalera.Aparkaleku 
publikoak, bertzalde, 1.200 
metro koadro izanen ditu, eta 
autoentzako 21 plaza eraikiko 
dituzte, horietako bat mugi-
kortasun murriztua duten 
pertsonentzat egokitua.

Bus aldageltokia eta 
aparkalekua eginen 
dituzte Oronozen
Azpiegitura berrian hainbat autobus aldi berean aparkatzeko 
tokia izanen da, baita 21 autorentzako aparkalekua ere

Oronoz-Mugairiko aparkalekua.

Mugimendua Lanbide Eskolan
Erakunde sozialetan menpekotasun egoeran dauden pertso-
nei arreta egiteko ikastaroa hasi dute Lanbide Eskolan, 
langabezian daudenei bideratua. Bertzalde, Iruritako Gizarte 
Bilguneko segurtasuna hobetzen aritu dira OLH2 Elementu 
Metalikoen Fabrikazioko ikasleak.

UTZITAKOAK

Obra ttikien baimenerako prozedura 
erraztuko du udalak

TTIPI-TTAPA
Urriaren 28ko bilkuran Baz-
tango Udalbatzak obra ttikiak 
erantzukizunpeko adierazpe-
naren bidez tramitatu ahal 
izateko ordenantzari hasiera-
ko onespena eman zion EH 
Bilduren, Ezkerraren eta Geroa 
Bairen aldeko 9 botorekin eta 

Navarra Sumaren 3 absten-
tziorekin. Ordenantza behin 
betiko onartzean, edozein 
konponketa eta berritze lan 
ttiki erantzukizunpeko adie-
razpenaren bidez egiten ahal-
ko dira, betebeharrak kontuan 
hartuta eta agindutako agiriak 
aurkeztuta.
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URDAZUBI

ARANTXA ETA IRAIA
Urriaren 15ean hasi zen Dan-
txarineko Pintxoaren Hama-
bostaldiaren 8. edizioa eta 
urriaren 31n erabaki zuten 
epaileek irabazlea: Landibar 
bentako Julen Zubieta. Gai-
nera, publikoaren saria ere 
irabazi zuen. Zazpi bentetako 
jatetxeek parte hartu zuten 
lehiaketan; Agusek, Axularrek 
(Drunken Duck), Biokek (La-
pitxuri Jatetxea eta Snack), 
Landibarrek, Pacok, Pantxok 
eta Peiok.

Aurtengo baldintza sukal-
dariek onddoak eta urdaiaz-
pikoa erabiltzea zen, eta Zu-

bietaren pintxoak irabazi zuen 
ogia, kalabazin arrautzaztatua, 
urdaiazpikoa eta gasna erabi-
liz pintxoan eta onddo saltsaz, 
porru frijituaz, piperraz eta 
ozpinez lagundua.

Honez gain, pintxoak das-
tatu eta gustukoenaren alde 
bozkatu zutenen artean, bi 
zozketa egin zituzten. Dan-
txarinean bozkatu eta haien 
datuak sartu zituztenen artean 
Mutrikuko Haitzalde lande-
txean asteburu bat zozketatu 
dute eta Facebook bidez bo-
zkatu dutenen artean bi la-
gunendako bazkaria Landibar 
jatetxean.

Landibar garaile 
Dantxarineko 
pintxo lehiaketan
Julen Zubietaren pintxoak lortu zituen epaimahaiaren eta 
publikoaren sariak

Julen Zubieta irabazlea Txomin Iribarrenekin. UTZITAKOA

Etxelekua berriz ere saritua
Madrilgo IFEMAn ospatu zuten estatuko gasna onenen 
lehiaketa eta bertan izan ziren Etxelekukoak. Estatu osoko 
800 gasna baino gehiago aurkeztu zituzten lehiaketara, 15 
modalitatetan. Tartean, Etxelekuko gasnak bigarren saria 
eraman zuen ardi gasna onduen kategorian. 

UTZITAKOA

Kalabaza uzta ederra
Nahiz eta arimen gauarekin zerikusirik ez izan, kalabaza uzta 
ona izan da herrian: Pablo Olaizola aitatxi-bilobek kalabaza 
ikaragarriak bildu baitituzte baratzetik. Bien artean ateratako 
kalabazen artean 60 kiloko fruitua bildu zuten. Lan bikaina 
egin zuten bien artean!

UTZITAKOA

Zaletasuna ez galtzearren, 
azaroaren 27an kantu zaharren 
bazkaria antolatu da Karrete-
ron. Honela, izen eman nahi 
duen orok 600 66 96 23 tele-
fono zenbakirat mezu bat 
bidali bertzerik ez dute egin 
beharko berriz ere kantuen 
aire goxoez gozatzeko. 

Kantu zaharren 
bazkaria prest dute 
azaroaren 27rako

Film laburra grabatu dute he-
rriko hainbat xokotan Lesakan 
egoitza duen Skullmendi Films 
etxearen eskutik. Hezur berriak 
filmean ikusten ahalko dira 
irudiak. Itsulapikoa platafor-
maren bitartez proiektua la-
guntzeko aukera dute nahi 
duten guztiek.

'Hezur berriak' film 
laburra grabatu 
dute bi asteburutan
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ZUGARRAMURDI

MARIFA ETA KORO
Hiru astez lanean aritu ondo-
tik, finitu berria dago Azketa-
ko azpian sortu duten apar-
kaleku berria. 2.000 metro 
karratu ditu, eta 40 bat auto 
sartuko dira. Frontoiko gibe-
leko bidetik dauka sarrera, 
beraz, kotxeak ez gurutzatze-
ko, semaforoak paratu dituz-
te, txandakako pasabidea 
emateko. 53.000 euroko balioa 
izan du, eta erditsua dirula-
guntza bidez ordaindu dute.

87.183 bisitari iaz leizean
Urriaren 27an Mikel Irujo, 
Nafarroako Gobernuko Turis-
mo Kontseilariaren bisita izan 
genuen herrian.  2018tik 
2025era, diruz laguntzeko 
proiektuak babesten ari da 
Nafarroako Gobernua,  ingu-
rumena, gizarte eta ekonomia 
aldetik  turismo jasangarria 
bultzatzeko asmoarekin. Hori 
dela eta, Erratzun eta Amaiu-
rren egindako lanak ikusi on-
dotik, Zugarramurdirat etorri 
zen, aparkaleku berria ezagu-
tzera.

Horretaz gain, turismoaren 
inguruko zenbait xehetasun 
aipatu zituen Irujok: «Agerikoa 

da Zugarramurdik turismoa 
erakartzeko duen gaitasuna. 
Eta aipatu beharra dago Sor-
ginen Leizea dela, Oliteko 
gaztelua eta gero, Nafarroako 
bigarren kulturgune bisitatue-
na, 87.183 bisitari izan ditue-
nez 2021ean. Egoera hau ez 
dago arazoetatik salbu, zeren 
data jakinetan, auto pilaketa 
nabarmena izaten da», adie-
razi zuen.

Inpaktu hori ahal den neu-
rrian minimizatze aldera, 
«udalak apustua egin du ibil-
gailuak aparkatzeko partzela 
bat egokitzearen alde, 2.000 
metro kuadro erabilgarri di-
tuenez horretarako. Proiektu 
honek 53.300 euroko gastua 
izanik, Nafarroako Gobernuak 
25.000 euroko dirulaguntza 
eman du».

Azterketa batek dioenez, gure 
inguruko herritarrak dira tu-
rismoaren ondorioekiko kri-
tika gehien adierazten ari di-
renak: % 24k erraten du trafi-
koaren handitzea ekartzen 
duela, garbiketa zerbitzuen 
lana trabatuz. Eremu honeta-
ko % 34k soilik erraten du tu-
rismoaren etorrerak hobekun-
tza dakarrela herri ttikietan.

Azketako azpian 
aparkaleku berria 
egin dute
Berrogei bat auto sartuko dira, 53.000 euroko inbertsioa egin 
da eta 25.000 euroko dirulaguntza eman du gobernuak

Aparkaleku berria bisitatu zuen Irujok, udal ordezkariekin batera. MARIFA ETA KORO Kilimak taldea, tartean Ione eta Ihintza. UTZITAKOA

MARIFA ETA KORO
Herriko Ione eta Ihintza par-
taide diren Kilima musika tal-
deak bere lehenbiziko diskoa 
ezagutzera eman zuen urriaren 
21ean. 

Rumba estiloa oinarri hartuz, 
beraiek 'euskal-runba' ukitua 
eman diote, irrintzi eta guzti. 
Arras aire alaiak eta mugituak 

dituzten sei kanta daude dis-
koan, eta segurtatzen ahal da 
kanta hauekin ezin dela gor-
putza geldirik kontu.

Baga-biga diskoetxeakin 
atera dute diskoa, eta aben-
duaren 5ean aurkeztuko dute 
Durangoko azokan. FNAC, 
Elkar eta Eroski dendetan eros 
daiteke, eta herrian, Palazioan.

Kilimak taldeak diskoa plazaratu du 
Baga-Biga diskoetxearekin

Hiru bilera egin ondotik, ema-
ten du Xareta aldean egin nahi 
duten pastorala aitzina doala. 
Hurrengo hitzordua azaroaren 
14an, igande honetan, izanen 
da, 15:00etan Zugarramurdi-
ko pilotalekuan.

Bertan parte hartzeko asmoa 
duten guztiak bilduko dira 
pastoralaren egilereakin eta 
errejentarekin, eta hor ikusiko 
dira pastoralaren oinarrizkoak 
eta pertsonaiak.

Hala ere, proiektu honetan 
parte hartu nahi dutenek orain-
dik aukera daukate, e-mail 
honetara mezu bat bidaliz: 
xaretanpastorala@gmail.com, 

edo aipatutako egun horretan 
agertuz.

Xareta aldeko pastorala prestatzen 
segitzeko bilera igandean pilotalekuan

Gerardo Mungiak idatzi du pastorala.
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GANEX
Sarako Izarra errugbi taldeak 
bere bilkura nagusia urriaren 
26an egin zuen Animainea 
errugbi zelaiko gelan. Patxi 
Jauregui-Basurko lehenda-
karia, denei ongietorria egin 
ondotik, bere taldeko errug-
bilariez mintzatu zen. 

Joan den urtean euskal liga-
ko lehen mailan txapeldun 
izan ziren, baina taldea alda-
tu egin da, «jokalari batzuek 
utzi dute eta gazte batzuk hasi 
dira, denak saratarrak, dene-
ra 30 jokalari badira. Badira 
20 urtez azpikoak, horiek ari 
dira jokoan, baina teknikarik 
ez dute oraino», aipatu zuen 
lehendakariak. Honela, aurten 
sasoia nekez hasi dute, «baina 
behar da kuraia hartu, pixka-
naka etorriko zaie». Sasoi ho-
netako lehen partida galdu 
egin zuten Elorrion (Bizkaia), 
Betsaide Elorrio RT taldearen 
kontra (33-14), baina bigarre-
na irabazi egin zuten Animai-
nean, Kanpanzar Arrasate 
taldearen kontra (16-6).

Jean Michel Sarrie diruzainak 
eman zituen kontuak, pande-
miarengatik 2020an Iparral-
dean ez zuten jokatzen ahal 

eta denak hegoaldean egin 
zituzten. Horregatik, gastu 
gehiago izan dute autobusetan 
jokalariak hegoalderat erama-
teko, baina halere, kontuetan 
ongi dira, positiboan.

Sarako Izarra elkartearen                 
50. urteurrena
Sarako Izarra elkarteak 2022an 
eginen ditu 50 urte, eta maia-
tzaren 28a, larunbata, hau-
tatu dute urtebetetze hori 
ospatzeko. Baina nola egin? 
Ideia ainitz dituzte buruan, 
oraino badute astia, baina 
beharko dituzte pentsaketa 
onak egin elgarren artean, 
egun horrek izan dezan oroi-
garria.

Bulegoa 
Patxi  Jauregui-Basurko, 
Stephane Lassaga eta Simon 
Arinordoki, hirurak lehen-
dakariak dira bulegoaren 
buru; Marie-Jo Berrouet idaz-
karia eta Jean Michel Sarrie 
diruzaina. 

Bukatzeko, bilkuran ziren 
19 kideek otordu on bat egin 
zuten denek elgarrekin. Zorte 
ona eta handia denei, jokala-
ri nahiz buruzagiei!

Sarako Izarra 
errugbi elkarteak  
50 urte beteko ditu
2022ko maiatzaren 28an eginen dute ospakizuna, urri 
hondarrean egindako bilkuran aipatu zutenez

2024an mendea beteko du Larhungo trenak. UTZITAKOA

GANEX
2022 eta 2023 urteetan Larhun-
go trenaren bidea eraberri-
tzeko lanak eginen dituzte. 
Horregatik, 2021eko urriaren 
17an itxi zuten, burdinezko 
materialak garraitzeko eta 
hertsirik egonen da 2022ko 
apirilean16ra bitarte. Egun 
horretatik buruilaren 4ra arte 
trena erabiltzeko modua iza-
nen da, baina orduan berriz 
itxiko dute, lanak hasteko. 
2023ko uztailean zabalduko 
dute berriz, lanen arabera 
agian lehenago. Pirinio Atlan-
tikoetako Departamentuko 
kontseilua da Larhungo Trena 

ekipamendu turistikoaren 
jabea, 1924an sortu zenetik. 
Beraz, mendeurrena behar 
bezala ospatzeko inbertsio 
handiak eginen dituzte, bai 
trenbidean, baita trenetan ere. 
Trenaren aparkalekua itxia 
egonen da lanen denbora gu-
zian, urriaren 23tik goiti.

Hirugarren txertoa
Bertze aldetik, Covid-19aren 
kontrako hirugarren txertoa 
egiten ahalko da hazilaren 
18an, ortegunean 15:00etatik 
19:00etara. Izena emateko 
herriko etxera deitu behar da:  
05 59 54 20 28.

Larhungo trena itxia dago apirilaren 
16ra arte materiala eramateko

Sarako Izarra elkarteak urteko bilkura egin zuen urriaren 26an. GANEX

Haira Aizpurua Euskal Herriko txapeldun

Haira Aizpurua Ibargaraik irabazi du Euskal Herriko Eskolar-
teko Bertsolari Txapelketa. Abadiñon jokatu zuten finala urria-
ren 24an, 230 bertsozaleren aitzinean. Igor Elortzak paratu zion 
txapela Aizpuruari eta plazan kantuan segitzeko deia eginez 
bota zuen agurreko bertsoa. Anaiari eskaini zion txapela.

BERTSOZALE ELKARTEA

SARA
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SENPERE

JEAN LOUIS BESSONART
Auzo batzordeen lehen bilku-
rak: iragan dira kartierka gune 
ezagunetan urriaren 30ean, 
09:00etan. Familia bakoitzak 
errezebitua zituen xehetasun 
guziak gutun-ontzietan, hala 
nola nahi zutenek parte hartzen 
ahal zuten beren galderak 
azalduz. Modu horretan auzo 
bakoitzak badu bere e-posta 
helbide berezia, edonork bere 
xedeak  idazteko. Dirudienez 
ekintzak arrakasta izan du, 
biztanle anitzek parte hartu 
baitute harremanetan. 

Haur Herri Kontseilua
Haur Herri Kontseiluaren 
plantan ezartzea bozen bidez 
egina izan da berrikitan. Ho-
nen ondorioz, lehen bilkura 
iraganen da azaroaren 16an, 
asteartean 18:30ean, herriko 
etxean. 

SPUC batasunaren biltzarra 
iragan da
Bertzalde Senpereko Spuc 
Kirolak batasunak bere biltzar 
nagusia egin du  urriaren 22an.
Elkarte honek 800 bat kide 
biltzen ditu orotan hainbat 
kiroletan. Biltzarraren berri 
emanen dugu hurrengo aldiz-
karian.  Batasun honek osatzen 
ditu pilota, futbola, eskubaloia, 
errugbia, txirrindularitza eta 
kayaka.    

Auzo batzordeen 
lehen bilkurak egin 
dituzte kartierka
Haur Herri Kontseiluaren lehen bilkura, berriz, azaroaren 
16an eginen dute herriko etxean, asteartean 18:30ean

Eliza arrosaz argitua, bularreko minbiziaren kontra. JL BESSONART

JEAN LOUIS BESSONART
Herriko etxeak bere moduan 
parte hartu du Urria Arrosa  
ekimen berezian, bularreko 
minbiziaren kontra eramaki 
diren ekintzetan.

Urriko arratsetan herriko 
eliza arrosa kolorez argitua 

izan da. Hari beretik ,ekainean 
herriko kontseiluak erabaki 
zuen tabakoa erretzea debe-
katzea aintzira inguruan, he-
men ere minbiziaren aurka 
egiteko asmoarekin, natura 
eta osasuna babestuz denbo-
ra berean. 

Bularreko minbiziaren kontrako Urria 
arrosa ekimenarekin bat egin dute

Herriko etxean eginen dute bilkura.

Zurezko joku festibala izanen 
dute asteburuan Larreko kul-
turgunean. Ekitaldi hori urte-
tik urtera ohikoa bilakatzen 
ari zaigu kultur egitarauan.
Aurten ere Arbaso elkarteak 
antolatu du azaroaren 13an 
eta 14an eta Larreko kultur-
gunean iraganen da 10:00eta-
tik 18:00ak arte. Sekulako 
arrakasta behar luke, bereziki 
haurren ikusmin handia sor-
tzen duelako, jakinik 50 joko 
inguru proposatuak direla ongi 
jostatzeko gisan. Sartzea bi 
euro gostako da eta lau urtez 
beheitikoek doan izanen dute.

Zurezko joku 
festibala asteburuan 
Larrekon

Herriko etxeak zabaldu du 
azaroa eta abenduko progra-
mazioa, aitortzekoa da kultur 
eskaintza aunitz iragarriak 
direla. Hilaren 11n, ortzegu-
nean 17:00etan kantaldia an-
tolatu du Segi Aintzina elkar-
teak Larrekon. Artxeroak, Gezi 
Taldea, Maider Cigarroa, Gor-
ka Robles, Gerard Luc, Michel 
Claudio, Yannick Tellechea 
Azaroaren 12an, 18:00etan 
Amotzeko Larraldean Gartzen 
Garaiok emanen du hitzaldia, 
Aiaraldea Ekintzen Faktoriari 
buruz. Ekimen hori Lapurdi 
1609 elkarteak antolatu du.

Kultur eskaintza 
zabala proposatu du 
herriko etxeak
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TTIPI-TTAPA
Herri kirol hitzordu garran-
tzitsua izan zen urriaren 25an 
Mungian (Bizkaia). Inoiz bai-
no emakume gehiago ikuste-
ko aukera izan zen bakarkako 
lehian, Euskal Herriko aizko-
lari eta harri-jasotzaile txapel-
ketan. Denera hamabi ema-
kume, seina modalitate ba-
koitzean. 

Aizkoran aritu ziren sei ema-
kumeek bosna enbor moztu 
behar zituzten: 36 ontzako bi 
enbor, 45 ontzako bi enbor 
eta kanaerdiko bat (54 ontza). 
Nerea Sorondok 15 minutu 

eta 41 segundo aski izan zituen 
lana burutzeko. Txapeldunor-
de izan zen Laiene Pikabea 
gipuzkoarrak ia lau minutu 
gehiago behar izan zituen  
(19.24) eta podioa osatu zuen 
Uxue Ansorregi bizkaitarrak 
ia zazpi minutu gehiago (22.32). 
25 segundorengatik podiotik 
kanpo gelditu zen Maika Ariz-
tegi iturendarra (22.57), bos-
garren izan zen Xanta Sousa 
lesakarra (26.09) eta seigarren 
Beatriz Tanco (29.31).

Harri jasotze txapelketan ere 
sei kirolari aritu ziren lehian eta 
hiru harriekin lanik onena egin 

zuen Karmele Gisasola bizkai-
tarrak. Lucia Orbe bizkaitarra 
izan zen bigarren, Marina Blan-
co bizkaitarra hirugarren, Uda-

ne Ostolaza gipuzkoarra  lau-
garren, Naiara Zumeta gipuz-
koarra bosgarren eta Aroa 
Sanchez gipuzkoarra seigarren.

Nerea Sorondo beratarrak irabazi du 
Euskal Herriko aizkora txapelketa

TTIPI-TTAPA
Nafarroako sokatira txapelke-
ta irabazi du Lesakako Beti 
Gaztek, gizonezkoek 620 kiloz 
beheitiko kategorian zortzi-
naka eta emakumezkoek 375 
kiloz beheitiko kategorian 
seinaka. Bietan Txantreari 
irabazi zioten urriaren 23an 
Barasoainen jokatutako fina-

letan, bi txapelketetako tiral-
di guztiak irabazi ondotik. 
Emakumezkoetan, Beti Gazte 
eta Txantrearen gibeletik, zaz-
pi urteren ondotik lehiara 
itzuli den Amaiur izan zen 
hirugarren. Laugarren Berrio-
zar izan zen eta bosgarren 
postuan berdindu egin zuten 
Antsoainek eta Araxesek.

Gizonezkoetan Berriozar izan 
zen hirugarren, Amaiur lau-
garren eta Antsoain bosgarren.

Emakumezkoetan, seikote 
txapeldunean, Amaia Leiza, 
Irantzu Goienetxe, Maria Ian-
tzi, Maialen Lopez, Ainhoa 
Ubiria eta Arritxu Muxika ari-
tu ziren tiran, Joxe Angel Mi-
txelena entrenatzaile zutela. 
Gizonezkoetan, berriz, Joxe 
Angel Mitxelena, Oskar Telle-
txea, Guy Larralde (Ezpeleta), 
Unai Gurrutxaga, Beñat Or-
doki, Iñigo Alzugarai, Eneko 
Saldias eta Paskual Taberna 
aritu ziren, Julen Palenzuela 
entrenatzaile zutela.

Txapelketa mistoa
Gizonezkoen nahiz emaku-
mezkoen txapelketak erabaki 

ondotik, orain txapelketa mis-
toa (lau emakume eta lau gi-
zaseme, 550 kiloz beheitiko 
kategorian) jokatu dute taldeek 
eta hau irakurtzen duzuene-
rako txapelak banatuak izanen 
dira. Lehen jardunaldia urria-
ren 30ean izan zen Antsoainen 
eta berriz ere Lesakako taldea 
nagusi izan zen, Txantrea, 
Berriozar, Amaiur, Antsoain 
B eta Antsoain A taldeen ai-
tzinetik. Halere, Berriozarren 
kontrako tiraldi bat galdu zu-
ten lesakarrek. Bigarren jar-
dunaldia azaroaren 6an joka-
tzekoa zuten Elizondon eta bi 
jardunaldietan puntu gehien 
bildutako bi taldeek finala 
jokatzekoa zuten, Nafarroako 
txapelketako hirugarren eta 
azken txapela jokoan.

Beti Gaztek irabazi 
ditu sokatirako 
lehen txapelak
Gizonezkoak zortzinaka eta emakumeak seinaka Nafarroako 
txapeldun izan dira eta Amaiurko emakumeak hirugarren

Mungian lehian aritu ziren hamabi emakumeak, sei aizkoran eta sei harri jasotzen.

KIROLAK

Beti Gazteko gizaseme eta emakumeak txapelarekin. UTZITAKOABeti Gazte, Txantrea eta Amaiur, emakumeen podioan. UTZITAKOA
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TTIPI-TTAPA I BERA
Lizuniagako Igoeraren berro-
geigarren edizioa jokatu zuten 
irailaren 23an Beran, Gure 
Txokoa elkarteak antolatua. 
Aipagarriena emakumezkoen 
lasterketan gertatu zen, Ma-
jida Maayoufek errekorra egin 
baitzuen. Ez nolanahikoa gai-
nera. 1995ean egin zuen Mai-

ka Ariztegi iturendarrak aitzi-
neko markarik onena, 20 
minutu eta 18 segundo. Maa-
youfek izugarrizko lasterketa 
egin zuen eta 18 minutu eta 
30 segundo aski izan zituen 
Lizuniagako helmugara hel-
tzeko, Ariztegik baino minutu 
eta 48 segundo guttiago. Las-
terketa burutu zuten 51 korri-

kalarien artean zazpigarren 
izan zen Maayouf. Emaku-
mezkoetan bigarren izan zen 
Teresa Igoa Dozagarat bera-
tarra (25.10) eta hirugarren 
Nahia Iturria beratarra (25.36).

Emakumezkoen artean alde 
handiak izan ziren, ez horre-
la gizonezkoen artean, sprin-
tean erabaki baitzen irabazlea. 
Aimad Bouziane izan zen 
bizkorrena (17.28) eta segun-
do bat gehiago behar izan zuen 
Xabier Maciasek. Eneko Ga-
rinek osatu zuen podioa 
(17.48). Seigarren sartu zen 
Gwendal Larque izan zen 
lehenbiziko beratarra. Bete-
ranoetan, Erlaitz taldeko Juan 
Carlos Korta eta Gure Txokoa-
ko Veronica Cuevas beratarra 
izan ziren bizkorrenak.

Maika Ariztegiren 
errekorra erraustu 
du Maayoufek
Lizuniagako 40. Igoeran, gizonezkoen artean Aimad Bouziane 
nagusitu zitzaion azken sprintean Xabier Maciasi

Lizuniagako XL. Igoerako podioa ezkerrean. Eskuinean, Bouziane eta Maayouf irabazleak. UTZITAKO ARGAZKIAK

KIROLAK

Bixente Igarzabal Zaragozako Maratoian

Bixente Igarzabal korrikalari lesakarrak seigarren postua 
lortu zuen urriaren 24an Zaragozako XIV. Maratoian. Beti 
Gazteko korrikalariak 2 ordu, 42 minutu eta 19 segundo 
behar izan zituen 42,192 km.k osatzeko eta lehenengoa izan 
da bere kategorian, beteranoen M45 kategorian. 

UTZITAKOA ARGAZKIA

Azpiroz txapeldun buruz burukoan

Banakako erremonte profesionaleko txapelketako 2021eko 
Martiko Sari Nagusiko hiruko finala jokatu zuten urriaren 
22an Iruñeko Labrit pilotalekuan. Azpiroz izan da txapeldun, 
Josetxo Ezkurra doneztebarra (20-18) eta Ion (20-15) 
menpean hartu ondotik. Ezkurra II.ak 20-14 irabazi zion Ioni.

UTZITAKO ARGAZKIA

LIZUNIAGAKO IGOERA
SAILKAPENAK

GIZONEZKOAK

1. Aimar BOUZIANE  17.28
2. Xabier MACIAS 17.29
3. Eneko GARIN 17.48
4. Joseba ELIZAGOIEN 17.55
5. Alberto BARBERENA 18.14
6. Gwendal LARQUE 18.18
7. Patxi AROZTEGI 18.41
8. Oier ETXEBERRIA 19.40
9. Juan Carlos KORTA (Bet.) 19.45
10. Christophe PAJOT 19.52
11. Juan Luis IRAZOKI (Bet.) 20.14
14. Angeltxo ARANIBAR 20.39
15. Adur IANTZI 20.44
16. Xabier GARMENDIA 20.51
17. Josema HUIZI (Bet.) 21.12
18. Mattin GARBISU 21.30
19. Jorge ARACUES (Bet.) 22.39
20. Felix ALTZATE 22.57
21. Joseba IRIARTE 22.57
22. Juan Ramon PIKABEA (Bet.) 23.08
28. Juanma MOLINERO (Bet.) 24.40
30. Mikel ZAPIRAIN 24.56
31. Antonio RODRIGUEZ (Bet.) 25.02
32. Andoni GARBISU (Bet.) 25.13
33. Iñaki LARRAÑAGA (Bet.) 25.20
34. Iñaki ITURRIA (Bet.) 25.38
37. Iñaki ENDARA 27.39

EMAKUMEAK

1. Majida MAAYOUF 18.30
2. Teresa IGOA 25.10
3. Nahia ITURRIA (14-18) 25.36
4. Begoña AROZTEGI 25.51
5. Ana Paula TAMAYO 26.23
6. Nahia FAGOAGA 28.42
7. Ane BERASAIN 28.42
8. Veronica CUEVAS (Bet.) 30.57
9. Estibaliz BERRUETA 32.07
10. Adela ARLEGI (Bet.) 33.14
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AGENDA

BERTSOAK

GOIZUETA
Bertso marraztuak
Saioa Alkaiza eta Alaia Martin 
bertsotan eta Unai Gaztelumendi 
marrazten.                   
Udaletxeko ganbaran, azaroaren 
12an, 18:00etan. 

ARANO
Bertsoak eta gaztaina-jatea
Unai eta Eñaut Agirre kantari 
Imanol Kamioren musikarekin. 
Azaroaren 13an, 20:30ean. 

LEITZA
Nafarroako Bertsolari 
Txapelketako finalaurrekoa
Kiroldegian, azaroaren 14an, 
17:30ean. 

LESAKA
Bertsoak eta gaztaina-jatea
Andoni Egaña eta Ane 
Zuazubiskar kantari eta Josu 
Sanjurjo gai-jartzaile.                      
Azaroaren 20an, 20:00etan, 
Basurde elkartean. 

AZOKAK

LEITZA
Azoka eta erakusketa
Leitzako eta Aresoko produktuen 
azoka eta azienda erakusketa. 
Plazan, azaroaren 14an.

DONEZTEBE
Doneztebeko Feriak 
Azaroaren 19an. 24. orrian.

LESAKA
Lesakako Feriak 
Azaroaren 25ean. 16. orrian.

AURKEZPENAK

ARIZKUN
'Jesus Yoldi Bereau' liburuaren 
aurkezpena
Roque Hidalgo Alvarezen eskutik.  
Herriko ostatuan, azaroaren 
12an, 19:00etan.

GOIZUETA
'Minondotarren gutunak' 
liburuaren aurkezpena 
Azaroaren 19an, 18:30ean.

ESKU-PILOTA

GOIZUETA
Aimar Olaizolaren agurra 
Azaroaren 13an, 17:15ean.

ARANO
Adoseko pilotarien partida  
Pilotalekuan, azaroaren 14an, 
12:00etan.

KONTZERTUAK

LESAKA
Easo Abesbatza organoarekin
San Martin elizan, azaroaren 
13an, 18:00etan.

ELIZONDO
Boys in the Hill 
Arizkunenean, azaroaren 14an, 
19:00etan. Dohainik.

ZIGA
Baztan Kantuz
Azaroaren 21ean, herriko plazan 
12:00etan. 

SOLASALDIAK

LEITZA
'Plenipausia… hasi da 
jolgorioa!' hitzaldia 
Maite Aranburu emaginaren 
eskutik.                         
Azaroaren 11n, 19:00etan.

'Heriotza duina: eutanasia 
legea eta bizi testamentua'
Herri Aretoan, azaroaren 18an, 
18:30ean.

ELIZONDO
'Turismoa nola antolatu'
Daniel Otamendiren eskutik.
Arizkunenean, azaroaren 11n, 
19:00etan.

LESAKA
'Inteligencia artificial: 
utilidad en la práctica 
médica'
Miguel Angel Imizcozen eskutik.
Harriondoan, azaroaren 20an, 
18:00etan.

TAILERRAK

LESAKA
Sukaldaritza tailerra
Basurde elkartean, azaroaren 
12an eta 19an, 18:00etatik 
20:00etara.

ARESO
Patinaje ikastaroa
Azaroaren 20an, 12:30etik 
13:30era. Izena emateko azken 
eguna azaroaren 17a.

IKUSKIZUNAK

IRURITA
'Esnatu Naiz' kabareta
Gizarte Bilgunean, azaroaren 
21ean, 19:00etan. 

ARTXIBOKO IRUDIA

GOIZUETA Aimar Olaizolaren agurra 
Aimar Olaizolaren azken pilota partida eta omenaldia. Xehetasunak 67. orrian.
Azaroaren 13an, Goizuetako pilotalekuan

AZAROAK 11 - 25
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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AGENDAAGENDA

Bere ideiekin bat egiten bizi-
tzen saiatzen den emakumea 
da Marta Chivite de Miguel 
(Donostia, 1961). Sutondoan 
irakurtzea gustuko du eta 
«gauza askori ekiten diot; 
lorezaintza, dekorazioa, apain-
keta… baina gutxiago bukatu». 
Areson bizi da gaur egun 
Ramon kataluniarrarekin, eta 
larrua lantzea dute ogibide.

Lasaitasun bila
«Betidanik ohiko bizimodutik 
aparte bizi nahi izan dut. Lan-
tegi batean zortzi orduz lanean 
aritu eta bizimodu kontsumis-
ta bat ez nuen nahi». Donos-
tiatik atera nahi zuen Chivitek, 
«naturari lotuago zegoen eta 
beste modu batera bizitzea 
posible izango zen leku bate-
ra.» Hainbat aukera begiratu 
zituen; Katalunia, Lakabe… 
Eta orduan ezagutu zuen 
Ramon.

Bidea elkarrelkin egin dute 
geroztik, «eta Aresora iritsi 
ginen 1983ko apirilaren 3an. 
Egun hartan ahari-dema zegoe-
la oroitzen naiz». Naturan 
bizitzeko aukerak ekarri zituen 
Aresora.

Eskulangintza
Duela 37 urte inguru hasi ziren 
«eskulangintzarekin saltsea-
tzen. Biok gure lanetik bizi 
nahi genuen eta zeramikare-
kin hasi ginen, baina herrira 
etortzean etxean ez zegoen 
argindarrik, bidea egin gabe 
zegoen… Eta zeramikarekin 
jarraitzea ez zen bideragarria».

1985ean larrua lantzen hasi 
ziren, material moldagarriagoa 
eta arinagoa delako. «Gustua 
hartu genion eta geroztik hone-
kin jarraitu dugu». Orain, Trok 
Larrua izaneko tailerra dau-
kate baserrian.

Larrua lantzen
«Zenbait ikastaro egin izan 
ditugu, beste artisau batzue-
kin partekatu… baina egune-
roko lana izan da gure irakas-
lea». Produktu ugari egiten 
dituzte, egunerokoan erabil 
daitezkeen piezak; gerrikoak, 
diru-zorroak, poltsak, motxi-
lak… Eta baita enkargu per-
tsonalizatuak ere.

Lana egiteko estilo propioa 
dauka bakoitzak. «Ramonena 
klasikoagoa da», ontze bege-
taleko larruekin tindaketa bidez 
indartzen dituen formak sortzen 
ditu, emaitza soil eta dotorea 
izanik, «betierekoa». «Nire 
estiloa gaurkotasunarekin 
lotuagoa dago, garaiaren ara-
bera aldatzen doa». Josteko 
makinarekin esperimentatzen 
du Chivitek, formekin jostatuz 
eta larru koloretsuak erabiliz. 
«Emaitza produktu original 
eta berritzaileak dira».

Hainbeste urtetan, hainbat 
lan berezi egin izan dituzte; 
«Erdi Aroko larruzko koraza 
bat, burdindegi baterako haus-
po erraldoi bat, pelikula bate-
rako liburu bat, BDSM egite-
ko lepoko eta uhalak, harri 
jasotzaileen txalekoak, soka-
tirako gerrikoak… Eta azken 
aldian egin dugun lan berezi 
bat El Internado telesail berri-
rako maskarak izan dira».

Jasangarritasuna
Elikadurarako hiltzen diren 
abereetatik datoz erabiltzen 
dituzten larruak, txekor eta 

txerria batez ere. «Haragi 
industriaren soberakin bat 
probesten dugu». Prozesu 
guztia eskuz eta zenbait tres-
nekin egiten dute, eta ez dute 
bitartekaririk, «guk sortzen 
duguna guk saltzen dugu».

Badaude oinarri begetalak 
dituzten materialak, «baina ez 
dira larruak, garrantzitsua da 
gauza bakoitzari bere izenez 
deitzea. Ehun hauen kasuan 
adi egon behar da, sortzeko 
prozesua askotan ez baita 
jasangarria». 

Larruari kolorea emateko, 
materialaren ontze motaren 
arabera larrua tailerrean tin-
datzen dute edo zuzenean 
kolorearekin erosten dute. 
Marrazkiak egiteko, trokelekin 
eskuzko grabatuak egiten 
dituzte eta ondoren kolorea 
eman.

Material honen abantailarik 
handiena «iraunkortasuna» 
da. «Oso ongi zahartzen den 
materiala da, nahiko iragaz-
gaitza eta ukitzeko oso atse-
gina, gozoa».

Bezeroekin harremana
Azokaz azoka, herriz herri  
ibiltzen dira haien produktuak 
saltzen. «Zuzeneko tratua 
maite dugu, bezeroekin harre-
manetan egotea, euren nahiak 
ezagutzea eta iritziak elkar-
trukatzea». Gainera, nahi iza-
nez gero eta telefonoz aldez 
aurretik abisatzen bada, tai-
lerra bisitatzeko aukera  ema-
ten dute.

Internet bidezko salmenta 
ere eskaintzen dute, «gaur 
egun horrelakoak ere egin 
behar dira eta. Gure lanak 
www.troklarrua.com web orrian 
erakusgai daude». Bertan 
produktuak egiteko prozesua 
eta lan egiteko modua azaltzen 
dituzte eta produktu guztien 
katalogoa eskuragarri dago, 
erosi eta zuzenean etxera 
bidaltzeko.

Etorkizunera begira, Chivitek 
ez dauka asmo berezirik, 
«batez ere lasai eta gustura 
bizitzea».

«Larrua lantzen ikasteko 
eguneroko lana izan da 
gure eskola»
MARTA CHIVITE DE MIGUEL ARESON BIZI DEN LARRUGILEA

Nire aukera

«GURE LEHENGAI 
NAGUSIA BESTE 
INDUSTRIA BATEN 
SOBERAKINA DA»

«BETIDANIK OHIKO 
BIZIMODUTIK 
APARTE BIZI NAHI 
IZAN DUGU»
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ZERBITZUAK
MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
SALGAI

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

SUNBILLA. Baserria salgai. ☎699 
69 13 80.

ZALAIN ZOKOn eraikitzear dagoen 
etxea salgai. Lursail txikiarekin. 
☎636 42 60 94 / 639 94 46 14.

ERRENTAN HARTZEKO
Eskari handiagatik, alokairuko etxe-
bizitzak behar ditugu. Jabearentzat 
kosturik gabe. Kontratua eta kudea-
keta barne. ☎620 02 86 25 / 948 
63 05 52.
BERA EDO LESAKA. Donostiako 
bikote bat lanagatik pisu edo logela 
bila. Sei hilabetetarako errentan 
hartu nahi dute. ☎657 70 38 98. 

EROSI
Baserriak, bordak edo eraiki daite-
keen lur eremuak erosi nahi dituzte. 
☎693 69 49 76 (Jose Mari). 

LANA
ESKAINTZAK
IRUN. Denda batean astelehenetik 
larunbatera 08:00etatik 14:00etara 
aritzeko sukaldaria behar dute. Bi-
dali curriculuma: irunjanari@gmail.
com. ☎ 948 63 77 35.
BERA. Ibardinen, Beola Etxean egun 
osoz aritzeko janari-dendako sal-
tzailea eta harakina behar dituzte. 
Bidali curriculuma beolaetxea@
gmail.com helbidera.
BERA. Ibardinen, Beola Etxean egun 
osoz aritzeko zerbitzaria behar dute.  

Bidali curriculuma beolaetxea@
gmail.com helbidera.
BERA. Botxo ostatuan zerbitzaria 
behar dute. ☎617 72 34 75.
ELIZONDOko La Baztanesa autobus 
enpresan gidaria behar dute egun 
osoko lanaldirako. D motako gida-
baimena eta CAP izan behar du. 
☎948 58 01 29 edo autobuses@
labaztanesa.com.
BEHOBIA. Faisan ostatuan, zerbi-
tzari bat behar dute, egun osoz ari-
tzeko. Eta bertze bat asteburuetan 
lanean aritzeko. Bidali datuak faisa-
nostatua@gmail.com helbidera edo 
deitu. ☎629 47 25 89.

ZERBITZUAK
KLASE PARTIKULARRAK
BORTZIRIAK inguruan haur bati 
ukelele klaseak emateko pertsona 
baten bila ari dira. ☎658 38 18 37.

ZURGIN-LANAK

ANIMALIAK
SALGAI

LEITZA. Txerrikumek salgai. Pintoak. 
Aukera paregabea gizentzeko negu-
rako. Labean erretzeko ere presta-

tzen dituzte. Informazioa WhatsAp-
pez edo telefonoz. ☎690 98 61 18.
Monturako zaldia salgai. 15 urte-
koa eta izaera lasaia. Edozeinek 
erabiltzeko egokia. ☎653 62 91 20. 

OPARITZEKO

Bi txakurkume ar oparitzeko, 
hilabete eta erdi dute eta mastinaren 
eta ehiza zakurraren arteko nahas-
keta dira. ☎659 50 57 00.

Katakumeak oparitzeko. Jostalari 
eta ehiztari bikainak. ☎652 75 08 
17 / 948 61 50 05.

SUNBILLA. Arratoi zakurkumeak 
opari (Jose Ignacio). ☎625 70 96 80

DENETARIK
SALGAI

Etxeko su egurra salgai. Garraio 
zerbitzuarekin, etxeraino eramanen 
dizugu egurra. ☎629 45 14 26.

Egurrezko ontzitegi lakatua, egu-
rrezko mahai lakatua (handitzen 
dena) eta egurrezko lau aulki laka-
tu tapizatuak salgai. ☎610 38 58 67

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 4,18
• 1.koa 4,06
• 2.koa 3,91

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,29
• 1.koa 4,15
• 2.koa 4,01
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 125,00
• 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: 8,70/9,60
• 8-10 kilokoak: 7,70/8,30

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 30 €
Zerri gizena 1,023 €
Zerramak 0,330€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
urriaren 22tik 29ra bitarteko 
prezioak)

BASERRIA

82 ttipi-ttapa | 794 zk. | 2021-11-11



ZERBITZUAK

90 cm-ko ohe artikulatua salgai, igo 
eta jaisteko karroa eta segurtasun 
barrekin. Egoera onean. 450 euro. 
☎636 55 70 48.

Bitrina salgai. 1,94 metroko altue-
ra, metro 1 zabal eta 0,36 metroko 
sakonera du. Beira bikoitzeko 3 apal 
ditu eta azpian kajoi edo tiradera 
eder bat du. Egoera hagitz onean. 
150 euro. ☎647 06 27 73.
90 cm-ko ohe artikulatua salgai, igo 
eta jaisteko karroa eta segurtasun 
barrekin. Egoera onean. 450 euro. 
☎636 55 70 48.

Pago egurra salgai, bi neurritan, 
ekonomikarendako eta lurreko sua-
rendako, etxera eramateko zerbitzua 
barne. ☎690 08 56 65.

Sofa, relax besaulkia, belarridun 
besaulkia, oin-aulkia, egurrezko bi 
mahai (bat lakatu zuria eta bertzea 
bernizatua) eta alfonbra salgai. Dena 
egoera onean. Dena batera edo ba-
naka erosteko aukera. ☎610 38 58 
67.

GALDU-AURKITUAK
LESAKA. Urriaren 13an giltzak gal-
du dituzte. Motor baten giltzatakoa 
dute, Nissan giltza eta garajeko 
agintea (mandoa). ☎645 70 05 49.
Bagorditik Eskizera bidean Afflelou 
betaurreko progresiboak galdu di-
tuzte. Montura beltza dute. ☎665 72 
31 25 (Lore).

MOTORRAK
SALGAI

Opel Mokka 1.4T Excellence 4X2 
autoa salgai. 2016 urtekoa, 60.345 
KM ditu, mantentzea eguneratua eta 
egoera ezin hobean. Erabilera falta-
gatik salgai. 13.500 euro. ☎647 06 
27 73.

Citroen Berlingo 1.6 hdi salgai, 
2015ekoa, egoera oso onean 
174.000 km. ☎626 22 91 92.

TAILERRAK

KONTATU KONTUAK

Hasier Larretxearen azken lana. Ihes baten lausoa poema liburua 
argitaratu du Hasier Larretxea Arraiozko idazleak eta urriaren 30ean 
aurkeztu zuen Donamariako Bentan, areto bete jende zuela aitzinean. 
Patxi Larretxea aranztarrak  egin zituen gidari lanak eta argitaletxeko 
ordezkariek ere parte hartu zuten ekitaldian. Bildutakoek ederki 
gozatu zuten idazlearen errezitaldiaz. Liburuaren atal bakoitzak bizi-
tzaren atal bat biltzen du. Idazlearen hitzetan, «lehenbiziko atala iluna 
eta beltza da, gaztetasuna, noraezean dabilen norbait» islatzen 
duena. Bigarrena «iragana eta egungoaren tartekoa» omen da, «argi-
tasunerako bidea, baretasuna, denboran hurbilagoa». Hirugarrena, 
berriz, «hurbilena» da, «sorterriarekin solasaldia, gaztaroa eta natu-
rarekin baketzea. Herrirako joan-etorriak ageri dira».

Nafarroa XXI ekimenaren aurkezpena ortziralean Lesakan. 
«Foruaren Hobekuntza nola egosi zen kontatuko duen herri kontakizuna 
osatzeko ordua» dela iritzita, Nafarroa XXI herritarren ekimena sortu 
dute, eta ortziralean, hilaren 12an, aurkezpena eta lansaioa eginen dute 
Lesakako Udaletxean, 19:00etan. Nafarroako Foru Hobekuntza indarrean 
sartu zenetik 40 urtera, «XXI. mendeko erronka sozial eta politikoei 
aurre egiteko, egungo eta etorkizuneko politikaren inguruan eztabaida 
plural, garden eta parte-hartzaile bat irekitzeko» deia egin dute. «Irmoki 
pentsatzen dugu gizarteak izan behar duela eztabaida hau bultzatu 
eta berretsi behar duena». 

Kafe kapsulak gaika biltzeko 
edukiontziak Bortzirietan. 
Bortzirietako Hondakinen Manko- 
munitateak bi edukiontzi paratu 
ditu Alkaiagako garbigunean kafe 
kapsulak gaika biltzeko: bat plas-
tikozko kapsulentzat eta bertzea 
metalezko kapsulentzat. Ondotik, 
garraiatu eta birziklatzeko, hitzar-
mena sinatu du Nestle Espainia  
enpresarekin, eta hura arduratu-
ko da kapsulak garbigunetik bil- 
tzeaz eta ondotik horiek tratatzeaz.
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OROIGARRIA

Loli 
ARANBURU ARRUTI

Zure irribarrea eta indarra 
beti izanen ditugu gogoan. 

Emakume indartsu eta ausarta,
guztiongandik maitatua. 

Hainbertze pasa eta gero, 
momentu hoberenean eraman zaituzte gure ondotik; 

eta orain zure falta daukagu, 
falta haundia gainera. 

Gaur zuregatik eginen dugu 
indarrez denok aitzinera.

Beran hil zen uztailaren 23an, 76 urte zituela

ZURE FAMILIA

OROIGARRIA

Mari Xan
BENGOTXEA MAISTERRENA

Urdazubin, 1925/09/04-2021/08/18

ZURE FAMILIA

Udako egun eder batean,
Itzali zinen ixil-ixilean.
Emakume fina eta zaildua,
Bizitzak aunitz sufriarazi zizuna.
Beti irria aurpegian, esker ona desio,
Bistakoa da jendeak zizula aprezio.

Zuk erakutsi gintuzunarekin gelditurik,
Sekula ez etsi, ez izan beldurrik.
Gure oroimenetan zaudelarik bizirik,
Zeru izarren artean egiten diguzularik kirik.
Ohore bat da zure odolaren parte izatea,
Bihotzeko amatxi Mari Xan maitea.

URTEURRENA

HIRE KUADRILLA

Antton
UITZI LUJANBIO

Hik utzitako hutsune hori
handia dela sinistzak.
Urtea jada igaro arren
ezin beterik gabiltzak.

Goizuetan, 2020ko azaroaren 2an 

I. urteurrena

URTEURRENA

OROIGARRIA

Josu
APEZETXEA ETXEBERRIA

Gizatasun neurrigabekoa
hizketa lasaia

sentiberatasun maitagarria
umore gozoa

eskuzabaltasun eredugarria
eta bihotzez erraldoi.

Ohore bat izan da bizitza hontan
zu ezagutu izana, lagun!

Gurekin betirako.

Goizueta-Lekunberri, 2021eko urriaren 26an

LESAKAKO ZURE LAGUNAK

OROIGARRIA

Julen
ELIZONDO OLLO

Mila esker 
erakutsitako guztiagatik, Julen.

Zu izan zara gure irakasle.

MENDAUR DBHI-KO IKASLE, IRAKASLE ETA LANGILE GUZTIAK

OROIGARRIA

Virtudes
SANTESTEBAN IBARRA

Izeba Virtudes,
beti gogoan izanen zaitugu.

Goizuetan, 2021eko azaroaren 1ean hil zen, 
 93 urte zituela

ZURE ILOBAK: APEZETXEA-AIZPURU, ZUGARRAMURDI-AIZPURU, 
AIZPURU-BEGIRISTAIN, MAKAZAGA-AIZPURU
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• Armand Chatelard, Sarakoa, urriaren 4an, 84 urterekin.
• Pierre Sondre, Sarakoa, urriaren 22an, 82 urterekin.
• Juan Lakuntza Lanz, Elizondokoa, urriaren 21ean, 90 urterekin. 
• Genoveva Otxandorena Lizarraga, Leitzakoa, urriaren 22an, 

91 urterekin.
• Gabriel Arburua Etxeberria, Etxalarkoa, urriaren 25ean. 
• Mateo Martin Fernandez, Lesakakoa, urriaren 25ean. 
• Domingo Goñi Luziaga, Lekarozkoa, urriaren 25ean,  

78 urterekin.
• Oier Errandonea Iriberri, Elgorriagakoa, urriaren 26an,  

30 urterekin. 
• Mª Dolores Napal Zamora, Berakoa, urriaren 26an,  

84 urterekin. 
• Josu Apezetxea Etxeberria, Goizuetakoa, urriaren 26an, 

43 urterekin. 
• Juan Mª Sorozabal Alberro, Sunbillakoa, urriaren 27an,  

85 urterekin. 
• Julen Elizondo Ollo, Doneztebekoa, urriaren 27an, 15 urterekin. 
• Juana Etxeberria Galarregi, Arizkungoa, urriaren 29an,  

77 urterekin. 
• Pedro Jose Fernandez Larrea, Leitzakoa, urriaren 29an,  

51 urterekin. 
• Estefania Lasa Lekuona, Lesakakoa, urriaren 31n,  

90 urterekin. 
• Virtudes Santesteban Ibarra, Goizuetakoa, azaroaren 1ean, 

93 urte zituela. 

HILBERRIAK

• Christophe Legarburu eta Claudine Etxeberri, urriaren 16an 
Saran.

EZKONTZAK

• Idoia Garat, Sarakoa, urriaren 1ean.
• Anna Garat, Sarakoa, urriaren 1ean.
• Paula Breton Leizagoien, Sarakoa, urriaren 1ean.

SORTZEAK URTEBETETZEAK

Sunbillako Ixonek 
azaroaren 1ean 
3 urte bete ditu. 
Aunitz urtez prexioxa 
Sunbilla eta 
Lekunberriko 
familien partetik.  
Hiru mila muxu.

Ramon Alzugaray 
Contrerasek 2 urte 
beteko ditu 
azaroaren 15ean. 
Zorionak 
Almandozko amatxi, 
atautxi eta osabaren 
partetik. 

Leitzako Izargi, Laia eta Haizederrek urteak 
beteko dituzte azaroaren 19an, urriaren 31n 
eta 22an. Besarkada eta txokolatezko muxu 
haundi bana! Zorionak saltxeras!

Igantziko Haizea Aranguren Irigoienek 5 
urte beteko ditu azaroaren 17an. Zorionak eta 
aunitz urtez moñoña, zure anaia Jon, bi 
amatxi eta gurasoen partetik!!! Hagitz ongi 
pasatu zure egunean eta muxu haundi bat 
gure partetik!!!

Nahia Gomez 
Ribeirok 9 urte 
beteko ditu 
azaroaren 18an. 
Zorionak eta muxu 
haundi bat Sara eta 
familiaren partetik.

Laia Loiarte Bane-
gas: Lehen urtean 
bizi izan dugun 
poztasun eta amodio 
hau falta diren 
guztietan biderkatzen 
joan dadila. Martin, 
Yamileth eta Urtzi.

Maitane Fernandez Telletxea etxeko altxor 
ttikiak urtea beteko du azaroaren 12an. Segi 
beti bezain alai, zure irribarreak bizia ematen 
digu!! Zorionak etxekoen partetik eta bereziki 
Ainara eta Ibairen partetik.

Unax Zelaieta Urrizak azaroaren 6an 4 urte 
bete ditu. Zorionak attona, amona eta 
osaba-izeben partetik!! Muxu asko maitea.

Leire Arnalek urteak beteko ditu azaroaren 
18an. Aunitz urtez polite!! Egun ederra pasatu 
zure egunean, afaritxo batekin goxo-goxo 
ospatuko dugu etxean. Muxu haundi bat 
etxekoen partetik.

Donamariako Oinatz 
Ariztegik 5 urte 
beteko ditu 
azaroaren 25an. 
Aunitz urte Egoi eta 
familia guziaren 
partetik. Muxu 
haundi bat 
motorista!!!

Lantz-Leitzako 
Izargi Mariezku-
rrenak 5 urte 
beteko ditu 
azaroaren 19an. Urte 
askoz June, Lide eta 
Haizederren partetik. 
Zorionak printxexa!!
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