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Intsumisioa

Denbora ziztu bizian joan da eta badira 17 urte Espainiako 
Estatuak nahitaezko zerbitzu militarra kendu zuela.  Orain 
dela aste batzuk Iruñeko Udalak militarismoaren kontrako 
mugimendu hura onetsi zuen eta kartzela zaharra zegoen 
lekuan harrizko eskulan bat ezarri du, garaipen hura 
oroitarazteko.  Ez dakit beharrezko soldaduska kendu zuten 
bertze herrialdetan gurean bezalako iskanbilarik izan zuten, 
baina hemen gertatu zena 
oroitzeko modukoa da. 
Aunitzentzat ejerzitoa 
desegitea zen helburua, eta 
hori ez zen lortu, 
soldaduska kentzea bai 
ordea. Bertze aunitzek 
horrekin nahikoa izanen 
zuten, urte bat alferrik ez galtzea, alegia. Hortan udalek ere 
lagundu zuten batzuetan informal samarra gertatu zen 
ordezko prestazioa bideratuz. Eta noski, gogoratu kartzela eta 
hainbat zailtasun jasan zituzten gazteak. Azken finean, 
sakonean dagoena zera da, autoritateari desobedientzia, eta 
hori gaur egun itzali samarra dago. Onerako edo txarrerako? 
Ez dakit.

«autorItatearI 
desobedIeNtzIa 
Gaur eGuN ItzalI 
samarra daGo»

Berako hegazkin azafatarekin
«Hegaldia erosoa izatea eta segurtasuna bermatzea dira gure 
egitekoak». Halaxe adierazi zion duela hamar urte Estitxu 
Lopez Berako hegazkin azafatak TTipi-TTapari. Bortz urte 
zituela erran omen zuen lehenbiziko aldiz azafata izan nahi 
zuela. Ingelesa ikasten Irlandan eta Londresen ibili ondotik, 
azafata izateko ikastaroak egin eta gero, 20 urterekin hasi zen 
lan horretan. Azaldu zuenez, «hegaldia bukatzean hegazkina 
goitik beheiti begiratu behar dugu, gurea ez den deus ez 
dagoela eta zerbait falta ote den ikusteko. Bonba mehatxuak 
ia egunero izaten dira konpainia haundietan». Azafata 
izateko «baldintzez» ere aritu zen: «emakumeek guttienez 
1.65 metroko altuera izan behar dute eta gizonek 1.80koa». 

2008-10-30 · TTIPI-TTAPA · 481 zk.

43 urtez suhiltzaile nahianta 
izan den Laurent Lassaga 
senpertarra omendu dute 
Senpereko Suhiltzaileen 
Batasunak eta Herriko 
Etxeak, Batasunaren 60. 
urteurreneko ospakizunen 
baitan.

laureNt  
lassaGa
suHILtZAILEA

Dani Martirena legasarrak 
idatzitako eta Iruñeko Ana 
Ibañezek ilustratutako 
Cosimoren katiuskak lanak 
Etxepare Saria jaso zuen 
ekainean. Orain, berriz, 
Pamiela argitaletxeak 
argitaratu egin du.

daNI
martIreNa
IDAZLEA

nIRE txAnDA nABARMEntZEkOAk

AtZERA BEGIRA

Martin Niemöller eguneratua

Lehenik komunisten bila joan ziren eta isilik gelditu nintzen, 
ni ez nintzelako komunista; ondotik, juduak eraman zituzten 
eta ez nuen ahorik ireki, ni ez bainitzen hala; homeopatia 
erabiltzaileen kontra jo zuten gero eta ez nuen protestatu; 
diesel ibilgailuen jabeen kontra egin zuten, azkenean, eta 
ihes egiteko beranduegi zen (gasolina bukatua zegoelako).

EZPALA

aItor arotzeNa albItzu
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kOLABORAZIOAk

Gu gara memoria

Pasatu berri da urriaren 12a, batzuentzat «Hispanitate Eguna» da, 
«Colonek Amerika deskubritu zuen egun handia», eta, beraz, 
egutegi gregorianoaren arabera, Espainiar Estatuan jaieguna; 
beste batzuentzat, berriz, Abya Yalako (Latinoamerika 
kontzeptuaren jatorrizko izena) herrikideen eta lurraldearen 
ustiaketa, inbasioa eta sarraskia irudikatzen duen eguna da, 
«Erresistentzia Eguna» deiturikoa. Argi dago, batean zein bestean, 
desberdin ulertzen dira, nola historia, hala memoria.  Hori ez da 
kontu berria, baina zein da gure historia? 

Galdera potoloa da, baina iruditzen zait 1514. urteko gertaera 
haietaz mintzatzerakoan, aintzat hartu behar dugula, ordukoan 
gure herrian zer gertatu zen. Burura datozkit Zugarramurdin eta 
bailaran sorgintzat jo eta auzipetutako 300 herritarrak, baita 
Logroñoko epaiketan (1610) erail zituzten 12 herritarrak 
(gehienak emakumeak, noski) ere. Baina, zein izan zen Europa 
osoan zabaldu zen sorgin-ehizaren helburua? Lancre 
inkisidorearen aginduz, Euskal Herrian, ehunka lagun prozesatu 

eta exekutatu zituzten.  Hona 
bere hitz batzuk: «euskal 
emakumeek sagarrak 
besterik ez dituzte jaten». 
Alegia, Evak bezala, 
debekatutako sagarrak jaten 
zituztela, eta, hortaz, 
bekatariak zirela. Bestalde, 
XV. eta XVI. mendeetan, 
Espainiako Errege Katolikoen 

(Castillako Isabel eta Aragoiko Fernando) aginduz, Abya Yalako 
lurretarako joan ziren Cristobal Colon eta, harekin batera, beste 
hainbat. Besteak beste, hango herritarrak «zibilizatzea» zuten 
helburu, eta horretarako inposaketa izan zuten oinarri, eta bi 
tresna nagusi: erlijio kristaua eta gaztelania. 

Aipatutako kontakizunak garai bertsukoak diren arren, oso leku 
desberdinetan gertatu ziren, baina ba al dute antzekotasunik? 
Baietz esango nuke. Modernitatearen sustraiak daude bertan, hau 
da, arrazoiaren, eskubideen eta askatasunaren Europa definitzen 
hasten denekoak.  Esaldi honek definitzen du zein zen sasoi 
hartako filosofia: «pentsatzen dut, beraz, banaiz». Baina Karina 
Ochoa Mexikoko soziologo eta ekintzaile feministak dioen 
moduan, «arrazionalitate modernoak behar du genozidioaren 
ekintza irrazionala, eta are gehiago, ez dago modernitaterik 
esklabutzarik gabe». Alde horretatik, nahiz eta garai hartako 
jazoerek Euskal Herrian edo Abya Yalan modu eta dimentsio 
diferenteak zituzten, bortxa tresnatzat hartuta, hitzarmen sozial 
berri bat inposatu zen, zeinetan arautu ziren izateko, egoteko, 
pentsatzeko eta ekiteko modu jakin batzuk.  

Hortaz, historiaz ari garela, eta, batez ere historia birdefinitzeaz, 
garrantzitsua deritzot memoriaz ere aritzea. Etenik izan ez duen 
memoria bakarra garaileena da, baina euskaldunona, 
emakumeona, indigenona... horrelakorik izan ez denez, horietan 
arakatzeko gonbitea egin nahiko nuke; ez hainbeste testu 
liburuetan begiratzekoa, baizik eta gure gorputzetan eta inguruan 
ditugunetan arreta jartzekoa. Eraiki ditzagun zubiak, piztu 
ditzagun suak, eta sortu ditzagun memoria dekolonialak. 

saIoa Iraola urKIola

«eteNIK IzaN ez 
dueN memorIa 
baKarra 
GaraIleeNa da»

Sare (iraultzaile) sozialak

Gaur den egunean, ia denok erabiltzen ditugu sare sozialak 
gure egunerokoan. Telefono bidezko elkarrizketek Whats- 
Appari utzi diote lekua, egunkarietako berriak Twitter eta 
Facebook bidez elkarbanatzen ditugu eta gure opor 
liluragarrien argazkiak Instagramen erakusten dizkiogu 
munduari. Hauek gabeko eguna imajinatze hutsa, 
amesgaizto bilaka daiteke gutako anitzendako. Ni, ordea, ez 
naiz haienganako dugun menpekotasunaz solastatuko 
ondoko lerroetan, horri buruz anitz mintzatzen garela uste 
baitut. Sare sozialek herri mugimenduetan duten eragina 
izanen dut hizpide.

Bertze gauza anitz bezala, sare sozialen bidez, ziztu bizian 
zabaltzen dira manifestaldi, mobilizazio eta ekimenen 
kartelak, telefono edo ordenagailuko tekla soil bati eragin 
bezain fite. Edozein komunikazio kanpainatan, leku 
garrantzitsua hartu dute eta anitzetan ohiko kartel, zelo eta 
kolaren lagun izateaz gain, hauek ordezkatzera ere ailegatu 

dira. Inprobisatutako 
mobilizazioak hauspotzen 
ere laguntzen dute, bere 
garaian 15M 
mugimenduarekin eta 
bertze hainbatekin ikusi 
izan dugun bezala. Ezin 
atzendu bide «ofizialetik» 
ailegatzen ez zaizkigun 
albisteen zabalkundean 

betetzen duten paperaz. Hamaika gauza on idazten ahal dira 
hauen inguruan... baina alderdi onak txarrak baino gehiago 
al dira?

Horretan zalantza handiak sortzen zaizkit. Zaila da 
erantzutea, baina gutxienez hausnarketa sakon bat egin 
behar dugula pentsatzen dut. Edozein ekintzaren 
hedapenerako eraginkorrak direla aipatu dut lehen, baina 
gero eta gauza gehiago ailegatzen zaizkigu eta horrek gugan 
nolabaiteko apatia eragiten duela iruditzen zait. Sorpresa eta 
jakin-min faktoreak aspaldi erre genituen eta nahiz eta aise 
jende gehiagoren begietara ailegatu, gehienak ez dira 
burmuin edo bihotzak kitzikatzeko gai. Gauza bera gertatzen 
da injustizia eta ustelkeriaren inguruko albisteekin ere. 
Konpartitu bai, konpartitzen ditugu eta sarean berri hauek 
sortarazten diguten haserre edo samina adierazten dugu. 
Baina hondartzako ume etorkinaren gorpua, diru-publikotik 
lapurtutako milioika euroak edo euskararen kontra zenbait 
politikarik botatzen dituzten astakeriak asimilatzen irakatsi 
digute sare sozialek.

Milaka Atsegin dut eta partekatze zein iruzkinek sare 
sozialak betetzen dituzten bitartean, karrikak gero eta 
hutsago daude.  Ezin dugu atzendu, historian zehar eskubide 
guziak karriketan borrokatu direla, internet  existitu baino 
aise lehenago. Hortaz, helburuak lortzeko erreminta bezala 
ongi daude, baina ezin dira erreminta bakarra izan, ezta 
helburua bera ere.

estebe aPezetXe murua

«sare sozIalaK 
beteta eta 
KarrIKaK Gero 
eta hutsaGo»
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Nor da Iosu Altzuri?
Aurtizen bizi den mutil gazte 
alaia, jendearekin egotea gus-
tatzen zaiona. 
Zer zaletasun duzu?
Bertzeak bertze, bizikletan edo 
motoan ibiltzea gustatzen zait. 
Txistua jotzen ikusi izan zaitugu...
Gustuko dut udan amarekin 
inguruko herrietako bestak 
txistu doinuz alaitzea. Fami-
liatik datorkit lotura, atautxi 
eta ama elkarrekin ikusten 
nituen... Sei-zazpi urte nitue-
la atautxirekin txistua jotzen 
aritzen nintzen, jostaketan. 
Hamaika urterekin, bera eta 
Fermin zubietarra lagun, jo 
nuen lehendabizikoz, herriko 
bestetan.
Zer da errazago txistua jotzea 
edo joareekin erritmoa segitzea? 

Ez dute deus ikustekorik, ba-
koitzak bere zailtasuna du, 
baina biak ere gustora egiten 
ditut. 
Bestetan badute tarterik?
Joareei atseden hartzen uzten 
diegu, inauterietan gogotsu 
egoteko. Txistua bai jotzen 
dut. Aunitzek goizetan etxe 
ondotik pasatzerakoan esna-
tu ditudala erraten didate! 
(irriz).  
Zein da bestetako momentu po-
litena?
Ortziralean egiten den herri-
bazkaria, jendea gogotsu eta 
umoretsu egoten baita. Aur-
tengo bazkarian, gainera, ber-
tsolari eta akodeoilariaz gain, 
mexikar-kantak kantatzen 
dituen abeslari bat izanen 
dugu.

Zein da Aurtizko besten berezi-
tasuna?
Azaroan izateak badu bere 
xarma, nahiz eta eguraldiak 
ez lagundu... Hala ere, nire 
ustez herri ttiki guztietako 
besta giroa berezia da, aunitz 
gustatzen zait. Etortzera ani-
matuko nituzke.  
Zer falta du Aurtizek?
Dagoen moduan utziko nuke, 
bertan gauden bezala kontent 
bizi gara.
Inguruko txokorik politena? 

Bat aukeratzekotan, Mendaur-
ko kaxkoa aukeratuko nuke, 
goititik dauden bistak arront 
politak baitira. 
Zerk egiten zaitu zoriontsu?
Gutti aski dut. Nire inguruan 
daudenak nire konpainiarekin 
gustura egoteak egiten nau 
zoriontsu.  
Amets bat?
Amets aunitz ditut, bertzeak 
bertze, munduan dauden txo-
ko bereziak ikustea gustatuko 
litzaidake.

IOSU ALTZURI MAKUSO AuRtIZkO GAZtEA

«Herri ttikietako  
besta giroa berezia 
izaten da»

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

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58

Martxa batean

IzasKuN IGoa    

Norberak sortu dugu sentitzeko leku 
gabeko mundu bat eta bertzeenak 
ikusteko gaitasun gutikoa. Hain sartu 
gara egunero egin behar ditugun 
zerrenda horietan, ordutegi antolatu 
horietan, egin behar dudan hori 
ingurukoen gainetik paratzeraino. 
Aunitzetan ez gara konturatzen 
ondo-ondoan duguna nola dagoen, gu 
nola gauden (horren arabera kanpokoa 
nola ikusten dugun), ez dugulako 
astirik. Ez dago denborarik elkarrekin 
egoteko, elkar indartzeko, elkar sortzen 
laguntzeko. Elkarren asti faltan bizi 
gara. 
Hartu minutu bat. Irakurtzen duzun 
bitartean begiratu zure ingurura eta 
egon isilik. Ikusi zer duzun zure 
inguruan, begiratu gauzei banaka, zer 
forma duten, zein kolore, zein usain. 
Edo konpainian bazaude, erreparatu, 
behatu zein begirada duen, nola 
mugitzen den, nola solasten duen edo 
nola egoten den isilik, zein kolore eta 
usain dituen. Ikusi. Imajinatu 
begiratzen duzun horren testurak zer 
sortuko lukeen zure ukimenean. 
Segi isilik. Sentitu. 
Sentitu nola begiratzen duzun zuk, 
zure barrenak nola dauden, gustatzen 
zaizun edo ez. 
Noiztik ez diozu zure inguruari horrela 
begiratu? Noiztik ez duzu zure ondokoa 
ikusi? 
Noiztik ez ote zaituzte ikusi zu?
Martxa bizian maiz, inguruan zer 
dugun eta guk zer sortu nahi dugun 
jakin gabe. Ondoan nor dugun jakin 
gabe. Jendez inguraturiko borobiletan 

bakarrik. Beti martxa berean, eta beti 
geldirik. 
Ikusi. 

Oraindik ere ez: ETB3 Nafarroa 
osoan

aINhoa IrIGIbel Irotz   
EtB3REn ALDEkO PLAtAFORMAREn IZEnEAn 

Joan den irailetik hasita, ETB3, 
euskarazko marrazki bizidunen katea, 
Iruñerrian ere ikus daiteke, hots, 
Nafarroako haur gehienak bizi diren 
tokian. Sekulako aurrerapena izan da. 
Hala ere, salatu beharra dugu: Nafarroa 
guztirako lizentzia bat libre gelditu eta 
hori ETB2ren seinalea hedatzeko erabili 
da; hau da, erdarazko katea lehenetsi 
da beste behin ere. ETB3rentzat erabili 
behar zen lizentzia hori, eta, hala, orain 
Nafarroa osoan ikusiko zen. Oraindik 
ere Nafarroako zatirik handienean ez 
dago euskarazko marrazki bizidunak 
ikusterik. Esaterako, Sakanan. 2012an 
Lakuntzako Luis Fuentes ikastetxeko 
zuzendariak salatzen zuen haurrak 
euskarazko marrazki bizidunik gabe 
gelditu zirela, eta izugarrizko galera zela 
haurren euskararako. Bada, 2018an 
berdin segitzen dute Lakuntzan. Eta 
berriki Nafarroa Oinez ospatu duten 
Altsasuko ikastolako haurrek ere ezin 
dute ikusi. Jon Barberenak salatzen 
zuenez, Baztanen ere ez. Ezta Oibarren 
ere, ezta Garesen ere, etab.
 Berriki oroitarazi digu Juan Luis Zabala 
idazleak (Euskara batua plastikozkoa 
da artikulua): Fikziozko ikus-
entzunezkoak nahitaezkoak dira 
euskararentzat. Beraz, oraindik ere 
Nafarroako Gobernuari eta Pedro 
Sanchezen Gobernuari eskatzen diegu: 
ETB3 nahi dugu Nafarroa osoan.

IRAkuRLEAk MIntZO BOtA BERtsOA

alazNe uNtXalo erreGereNa
ItuREnGO BERtsOLARIA

Sagardoa

Doinua: Azken arnasa eman nahi nuke

Hostoak hiltzen diren aroan
makurtutako adarra, 
ustekabean laxatuz doa
lotzen dituen zuztarra. 
Gurdi gainera bildu ondoren 
dolarearen beharra, 
Kirikoketa erritmoetan 
zapatutako sagarra... 
barne pizgarri bihurtuko da 
askatatuko aparra!

Edalontzian hautsi ondoren 
askatatuko urrina, 
dastatu eta aho sabaian 
sortzen duen atsegina,
izan liteke gozoa edo 
izan liteke samina. 
Ez al da lagun arteko solas 
ta kantuen erregina 
kupel zaharreko zirrikitutik 
irtendako zipriztina?
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G. PIKabea BERA
Egia, justizia eta erreparazioa.  
Hori da helburua eta horretan 
ari dira. Bera herriak ez du 
ahantzi Gerra Zibilean gertatu 
zena, sortu zuen mina eta era-
gin zuen kaltea eta horregatik 
isildutako ahotsak azaleratzen 
ari dira, 1936ko Gerra Zibilak 

zapaldu zituenen memoria 
ageriko egiten. Berriz idatzi 
nahi dute 36ko historia, herri-
tarren bizipenetatik abiatuta. 
Ez dira atzo hasiak memoria 
historikoaren bueltan lanean.  
Lantalde bat ere bada, eta hor-
ko kideak dira Aitor Elexpuru 
Egaña Berako Udaleko kultu-

ra zinegotzia eta Nahia Senper 
Mazizior historialaria.  

Berako Udala aitzineko agin-
taldian hasi zen memoria his-
torikoa lantzen eta agintaldi 
honetan ere horren aldeko 
apustu sendoa egina du. Au-
rrekontuetan partida bat onar-
tu zuten. Bera herriak memo-

ria historikoarekin hartu duen 
konpromisoaren seinale, de-
netariko ekintzak egiten ari 
dira: Harritik hazia antzezla-
na, Oroimena izeneko atala 
bera.eus Udalaren webgunean, 
Frankismo garaiko langile ba-
tailoien eta bortxazko lanen 
inguruko ekitaldiak, Endarla-
tsako fusilamenduei buruzko 
solasaldia, Gernikako bonbek 
isilarazi zuten Isidoro Fagoa-
ga tenore beratarraren ingu-
ruko ekitaldiak... 

Senperrek eta Elexpuruk 
azaldu digutenez, «solasaldi 
horietako batean atera zen 
Gerra Zibileko errepresaliatuei 
omenaldia egiteko ideia». Hala 
ere,  gaineratu dutenez, «lehen-
dik ere ahantziak izan zirenei 
aitortza egiteko eskaerak ba-
ziren». Berako bestetan egin 
zieten errepresaliatuei lehen-
biziko keinua; kanporatutako 
familiak, fusilatuak eta gerran 
askatasunaren aldeko borrokan 
bizitza galdu zuten herritarrak  
gogoan, haien senide eta on-
dorengoek bota zuten bestei 
hasiera eman zien altxaferoa.

Frantziara, Gipuzkoara edo 
fusilatzera 
Iruñetik etorritako matxinoek 
eta erreketeek 1936ko uztai-
laren 21ean hartu zuten Bera. 
Ordurako altxamendu fran-
kistarekin bat egin ez zuten 
hainbat herritarrek eta kara-
binerok herritik alde egin zu-
ten, baina euren familiek gogor 
ordaindu zuten. 1936ko abuz-
tuaren 3an, ihes egindakoen 
emazte, haur eta senideak 

Gerra hasi ondoko urtean, 1937ko abuztuaren 3an, hainbat beratar Donibane Lohizunen. Horien artean, Rufino Garcia-
Larrache, Eleuterio Gainza, Isidoro Fagoaga, Roman Zabaleta Hacha, Etxarri, Eloy Aldazabal, Ezponda, Lucas Aristizabal 
eta Florentino Larraburu. JaviEr Garcia-larrachEk utzitakOa

berako ahantzien 
oroimenez 
Gerra Zibilaren ondorioz, kanporatuak izan ziren familiak, fusilatuak eta gerran desagertu ziren 
herritarrak omenduko dituzte azaroaren 18an Beran. 130 fusilatutik goiti izan ziren harrobian eta 
Herriko Etxeko Plazan eginen dute omenaldia

Gerra Zibilak gogor kolpatu zuen Bera. 130 lagunetik goiti fusilatu 
zituzten harrobian, batez ere Gipuzkoatik eta Nafarroa hegoaldetik 
ekarritakoak, tartean, Villabonan bizi zen Juan Etxenike beratarra 
ere bai. Ehun familia baino gehiago kanporatu zituzten, gehienak 
karabineroen senideak, baina herriko familiak ere baziren: 
Aldazabal-Gorria, Mehax, Prieto, Txueka, Apat, Azkona, Gainza-
Aldazabal, Paradanak, Anadonenak... Batzuk 30eko hamarkadan 
Fundiciones lantegian UGT sindikatuaren bultzatzaile nagusiak 
izan ziren Eloy Aldazabal, Faustino Martinez, Juan Usandizaga, 
Anadon anaiak, Eleuterio Gainza eta Jose Mª Iriarteren senitartekoak 

ziren. Matxinoak Beran sartu zirenean, hainbat  herritar atxilotu 
zituzten. Ez hori bakarrik. Luciano Aldai Pistolo, Ezequiel Garcia 
karabinero baten aita, Francisco Arozamena eta Dolores Elorriaga 
fusilatu egin zituzten, baita Errepublikaren alde aritu ziren hainbat 
karabinero ere, Gipuzkoan preso hartutakoan. Abenduaren 10ean 
bertze hiru beratar erail zituzten Iruñean. Biren izenak egin dira 
ezagun: Cesareo Seminario eta Faustino Martinez. Errepublikarren 
aldean hainbat beratar aritu ziren borrokan, baina batzuen berririk 
ez da izan geroztik. Horixe da Enrique Berasain, Santiago Anadon, 
Luis Aranburu, Ramon Balza eta Jose Larrubururen kasua. 

Fusilatuak, desagertuak eta kanporatuak
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Herriko Etxeko plazan bildu 
eta mezu argia luzatu zieten: 
«Gipuzkoara, Frantziara edo 
fusilatzera». Ehun familia in-
guru bidali zituzten Beratik 
eta horietatik hiruzpalau itzu-
li ziren, tartean, Aldazabal-
Gorria, Gainza eta Mehax fa-
miliak. Gainerakoek bertzela-
ko bidea hartu zuten: Ameri-
ketara, Frantziara, Euskal 
Herriko bertze tokietara...

Azaroaren 18ra begira
Bestetako omenaldiaren segi-
da azaroaren 18an eginen dute 
harrobian eta Herriko Etxeko 
Plazan. Elexpuruk eta Senpe-
rrek aitzineratu dutenez, egun 
horretan 11:00etan harrobian 
eginen dute hitzordua. «36ko 
irailetik 37ko urtarrilera bitar-
te, 130 lagunetik goiti fusilatu 
zituzten harrobian. Nafarroan 
fusilatu gehien izan ziren tokia 
izan zen». Beraien irudiko, 
«ahantzitako tokia izan da eta 
duen balioa eman nahi diogu. 
Jendeak zer gertatu zen jakitea 
nahi dugu eta toki memoria-
listiko izendatzea espero dugu». 
Harrobian informazio-taula 
paratu eta mural bat eginen 
dute. «Horrez gain, Pettik abes-
tuko du, lore eskaintza eginen 
dugu eta testigantza bat ira-
kurriko dugu». Harrobitik He-
rriko Etxera abiatuko dira. 
«Bidean dauden ikur frankis-
tak kenduko ditugu eta Herri-
ko Etxeko Plazan Mikel Iriarte 
donamariarrak egindako oroi-
tarria inauguratuko dugu». 

Plazaren erdian hilobi bat 
irudikatu nahi dute eta pauso 
batzuk Ibardin aldera «familiak 
handik joan zirelako». Plazako 
ekitaldian Nafarroako Gober-
nuko eta Udaleko ordezkariek 
hartuko dute hitza, baita erre-
presaliatuen senideek ere. 
Dantzariek Aurreskua dantza-
tuko dute eta Berako abesba-
tzak kantatu. Ekitaldia boro-
biltzeko luntxa izanen da. 

Egiari egia zor, urteetan isi-
larazitako oinazea sendatzea 
nahi dutelako ari dira lanean, 
berriz halakorik gerta ez dadin.  
Azaroaren 18aren ondotik ere 
horretan segituko dute.

«Nire aittitta, Cesareo Semi- 
nario, taxi-gidaria zen Beran 
eta 1936ko gerra hasi zenean, 
militar frankistak Berara aile-
gatu aurretik, karabineroak 
Gipuzkoa aldera pasatzen 
ibili zen. Herritarrek salatu eta 
guardia zibilek atxilotu zuten. 
1936ko abenduaren 10ean 
fusilatu zuten». Historia gor-
dina bezain tristea, baina 
horixe da Ane Miren Semina-
rioren aittittari gertatu zitzaio-
na. Gaur egun, Bergaran bizi 
da, aittitta fusilatu zutenean, 
han zuen ahizparengana joan 
zelako bere amama bortz 
seme-alabekin, tartean Ane 
Mirenen aitarekin. 

izebaren idatzia
Gerrak Donostian ikasten 
topatu zuen Ane Mirenen aita. 
«hortaz, ez zen gehiegi jabetu 
Beran gertatzen ari zenaz». 
Baina Ane Mirenek badaki 
aski ongi aittittari zer gertatu 
zitzaion, izeba Martinak kon-
tatuta. Izebak gertatutakoa 
idatzi zuen eta hori ongi gordea 
du ilobak. Honela dio idatziak: 
«1936ko uztailaren 18an, esko-
latik atera eta karabinero eta 
jende andana ikusi genuen 
akademia aitzinean. Irakasleak 
errepidetik ez joateko aholkatu 

zigun, gibeleko aldetik joateko. 
Zeinek erranen zigun kuadrilla 
guztia klasean elkartuko ginen 
azken eguna izanen zela! 
Gauean, aita etxetik ateratzen 
eta sartzen sentitu nuen. 
Biharamun goizean, karrika 
nagusia Iruñetik etorritako 
militarrez eta txapel gorridun 
zibilez bete zen, eta sekula 
entzun gabeko kontuak aditu 
nituen. Goizeko hamarrak 
aldera, aita oraindik lo zegoe-
nean, bi guardia zibil gure 
etxera etorri ziren aitaz galdez-
ka. Orduan jakin nuen arrats 
hartan, herrian ezagunak ziren 
karabinero batzuk etorri 
zitzaizkiola Endarlatsara era-
mateko erregutuz, Bidasoaren 
bertze aldera, Irun aldera». 

Izeba Martinaren arabera, 
«guardia zibilek armairu guz-
tiak erregistratu zituzten eta 
horietako batetik Jesus haur-
txoa atera zuten, eskolan 
Eguberrietarako egiten geni-
tuen errifen zozketan tokatu 
zitzaidana. Hori ikusitakoan 
herrian bertze Seminariorik 

ba ote zegoen galdetu zioten 
amari». Herrian guardia zibilen 
kuartelaren kontrako erasoan 
parte hartzea, kontrabandoa 
eta bere ibilgailuan jendea 
mugaz bertze aldera garraia-
tzen ibiltzea leporatuta atxilotu 
zuten Cesareo. «Zerbait lepo-
ratu behar zioten eta hori egin 
zioten», dio bilobak. Hasieran, 
Herriko Etxeko kartzelara 
eraman zuten eta handik bi 
egunetara, Iruñera.  

36ko abenduan epaitu eta 
fusilatu zuten taxista-gidaria, 
baina ez zuen halakorik espe-
ro, hil aitzineko egunean esku-
titza igorri baitzion emazteari, 
bertzeak bertze, «gure erruga-
betasuna argituko dela pentsa-
tzen dugu» erranez. Ez zen 
halakorik gertatu. Euskaldun 
marxista arriskutsua zela ego-
tzita, heriotza-zigorrera konde-
natu zuten. Hil aitzinetik hiru 
eskubide aitortu zizkioten: 
salatzaileak zein ziren jakitea, 
bere anaiaren ondoan lurpe-
ratzea eta familiari agur erra-
tea. Hala jakin zuen familiak 
herritarrek salatu zutela 
Cesareo.  

Aitaren galerarekin «min eta 
sufrimendu handia» pasatu 
zutela dio izebak idatzian, 
baita «diru eskasia» ere, «on- 
dasunak konfiskatu» zizkie-
telako. Taxi-gidariaren autoa, 
erraterako, gerora Hondarri-
biko kapilau baten eskuetara 
pasatu zen. Halere, Martinaren 
hitzetan, laguntza ere izan 
omen zuten, «balioko gauza 
batzuk familiako lagun batek 
gorde zizkigun. Etxea azkar 
saltzea lortu genuen eta horri 
esker jatekoa izan genuen».

Sorterriarekin lotura
Familiak Bera halabeharrez 
utzi behar izan bazuen ere, 
bergararrak dioenez, ez zuten 
lotura hautsi: «aitak askotan 
eramaten gintuen Berara eta 
hango gauzak kontatzen ziz-
kigun». Amamak, berriz, 
«behin ere ez zigun ezer konta-
tzen, beldurra ez dakit noraino 
sartua zuelako». 

«Herritarrek salatu 
zutelako fusilatu zuten 
aittitta»
Ane MIRen seMInARIo ARAnGURen FusILAtu BAtEn BILOBA

«amamak ez zigun 
ezer kontatzen, 
beldurra barru- 
raino sartua zuen»

utzitakOa
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a. arotzeNa
Carmen eta Genoveva Alda-
zabal Gorria beratar ahizpek 
ez dute erraz ahantziko 1936ko 
San Esteban eguna. Gaur egun 
91 eta 90 urte dituzte; orduan 
zortzi eta bederatzi urteko 
neskatoak ziren. «Amak igan-
deko arropa jarri eta Berako 
plazara abiatu ginen. Ni hagitz 
kontent nengoen, igandeko 
arroparekin ikaragarri dotore 
nengoen», dio Genovevak. 
Baina agudo aldendu zitzaiz-
kion kontent egoteko arrazoiak: 
«plazara ailegatu ginenean, 
bestarik ez zegoela konturatu 
nintzen; Berako ehun familia 
eta soldaduak zeuden han eta 
beldurra sentitu nuen». Orduan-
txe aditu zuena ere ongi hil-
tzatua du memorian: «guardia 
zibil bat mahai baten gainean 
jarri eta 'A Francia, a Gipuzkoa 
o a fusilar!' erran zuen».

Denek Iparraldera joan nahi 
zutela dio Genovevak, baina 
ez omen zen hala izan. «Gure 
familiak zortea izan zuen. Nire 
izebak hango soldadu bat 
ezagutzen zuenez, honek etxe-
ko kotxean goitzeko baimena 
eman zigun eta Ibardinera 
abiatu ginen. Bertze familiak 
kamioietan goitu eta engaina-
tuta Irun aldera bidali zituzten. 
Animaliak edo zaku patatak 
bailiran tratatu zituzten». 

Familia errepublikarra
Carmen eta Genovevaren aita, 
Eloy Aldazabal, Errepublika 
garaian kultura zinegotzia iza-
na zen eta fundizioen fabrikan 
UGT sindikatuko ordezkaria. 
Sebastiana Gorriarekin ezkon-
du eta lau seme-alaba izan 
zituzten: Maria Luisa zaharre-
nak 12 urte zituen orduan eta 
Pepito gazteenak hiru. Bi ho-
riek hilik daude gaur egun. 
Carmenek gogoan duenez, 

«orduro aitaren bila etxera 
etortzen ziren, kotxe bati lotu 
eta arrastaka eraman nahi 
zuten, baina ez zuten topatu».

36ko besta egun hartan, aita 
non zuten jakin gabe joan behar 
izan zuten Ibardinera. Geno-
vevaren hitzetan, «amonak 
atta Irunen zegoela jakin zuen, 
eta Ibardinera joan zen berria 
ematera. Dena pasako zela-
koan, ni amonarekin gelditu 
eta ama eta anai-arrebak Iru-
nera attarengana joan ziren, 
gero nire bila etortzeko asmoz». 
Baina biharamunean, Iparral-
dera pasatzea debekatu zuten 
eta «denbora luzez, ez nuen 
nire anai-arrebez eta gurasoez 
deus ere jakin. Gure bizitza 
erabat aldatu zen». 

Batzuk Frantzian
Bertze hiru senideak eta ama, 
aitarekin elkartu ziren Irunen. 
Carmenek kontatu duenez, 
«attaren lehengusu batek etxea 
utzi zigun Irunen, baina segi-
dan hasi ziren Erlaitzeko ka-
noiak etxe hura jotzen, eta 
nazioarteko zubiaren ondoan 
zegoen izeba baten etxera 
joan ginen». Harat ere kanoi-
kadak hasi ziren, eta zubi azpian 
egotera ailegatu ziren, «man-
ta azpian». Handik Iparralde-

ra pasatu eta trenean Fran-
tziara alde egin zuten. Batetik 
bertzera ibili ondotik, «azke-
nean Bretainiara ailegatu ginen, 
Pariseko haurrak koloniak 
egiten zituzten eremu batera». 
Hiru urte eman zituzten han, 
1936tik 1939ra: «eskolan hasi 
eta frantsesez ikasi nuen».

Eta bat Beran
Bitartean, Genovevak Beran 
segitu zuen, «beldurrak airean». 
Ez du ahantzia «osabaren 
etxean hiru egun logela batean 
gorderik» pasatu zituela. Erai-
lak izanen zirenaren beldurrez, 
«izebaren baserrira eraman 
eta han gorde ninduten». Zor-
tzi urterekin, ez zuela gehiegi 
ulertzen dio, «baina ikaraga-
rrizko beldurra nuen, argi nuen 
ezin ninduela inork ikusi. Arra-
tsero bi soldadu baserrira 
lotara etortzen ziren eta isil- 
isilik egoten nintzen sukaldean 
egokitutako logela batean 
gorderik. Noizbehinka arra-
tsetan zakurrarekin buelta bat 
ematen nuen, haize pixka bat 

hartzeko». Aitortu digunez, 
«egun batean serorak ikusi 
ninduen, baina ez zituen izeba-
osabak salatu». Urtebetez 
baserrian gorderik egon ondo-
tik, «ezagun baten bitartez, 
osabak Frantziatik nentorrela 
zioten paperak egin zituen».
Paperak lortuta, amonaren 
etxera joan zen. «Hasieran, ez 
nintzen jendeari begiratzera 
ausartzen, ikaragarrizko bel-
durra nuen. Eskolan hasi nin-
tzen eta andereñoa, señorita 
Gloria, ezkertiarra zenez, hagitz 
ongi tratatu ninduen».

Begiz joak
80 urte baino gehiago pasatu 
badira ere, Genovevak ez ditu 
ahantziak orduko kontuak: 
«Berako toki batzuetara joa-
teko salvoconducto» eraman 
behar izaten zela, «Bera sol-
daduz beterik» zegoela, «arra-
tsetan argi guztiak itzaliak» 
egon behar izaten zutela, 
«harrobian jendea hiltzen» 
zutela eta «amonaren etxea 
harrobitik hurbil zegoenez, 
gauero tiroak» aditzen zituela... 
Beran «beldurra nagusitu» zen.
Gerra ondotik ere, monjek 
«gaizki» tratatu zituztela dio. 
«Doktrina ikastera mojengana 
joan behar izaten genuen eta 
batean, mauka motza nuela 
eta, gela batean sartu eta 
irainka hasi zitzaizkidan gorrien 
alaba nintzelako. Haurra nin-
tzen, baina argi nuen nire fa-
miliak ez zuela deus ere egin». 

1940. urtean, alemaniarrak 
Frantzian sartuak zirenean 
itzuli zen familia, lehenik 
Urruñara. Hegoaldera pasatu 
zirenean, ordea, aita urte eta 
erdiz Donostian kartzelan sar-
tu zuten eta amak astero Bera-
ko Guardia Zibilaren kuartelean 
sinatu behar izaten omen zuen, 
senarra libre utzi arte.

Beratik bota zituzten ehun 
familietatik lau itzuli ziren. «Gure 
bizitza erabat izorratu zuten 
eta oraindik inork ez digu bar-
kamenik eskatu». Baina garbi 
dute: «ez dugu euren barkamen 
eskaerarik nahi».

ttipi-ttapa

«haurrak ginen 
baina argi genuen 
gure familiak ez 
zuela deus ere egin»

«Bizitza izorratu ziguten baina ez dugu 
euren barkamen eskaerarik nahi»
GenovevA etA CARMen ALdAzAbAL GoRRIA ERREPREsALIAtuAk
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«Bizi guzia beldurrez pasatu zuten». Aita eta ama gogoan, 
halaxe aitortu digu Patxi Mehaxek. Gerra hasi zenean, ama 
eta haren familia herritik kanporatu zituzten eta aita, berriz, 
lehenbizi ihesi eta gero errepublikarrekin borrokan ibili zen.

«Nire hiru osabek Frantziara ihes egin zuten eta ama, 
atatxi eta amatxi Beratik bota zituzten. Osabek Fundicionesen 
lan egiten zuten, eta nonbait, urte batzuk lehenago greba 
bat izan zenean, fitxatuak gelditu ziren». Erreketeak Berara 
ailegatu zirenean, «Berako jendearen laguntzarekin, ihes 
egindakoak zein ziren jakiteko etxez etxe» ibili omen ziren: 
«bi egunez itzultzen ez baziren, ihes egindakoen familiak 
Beratik botako zituztela adierazi zuten». Erran eta egin. 
1936ko abuztuaren 3an, «soinean zutenarekin bakarrik 
kamioietan sartuta herritik bota zituzten». Ordurako 
Endarlatsako zubia botata zegoenez, txalupan pasatu 
zituzten Gipuzkoara: «amak kontatzen zuen, bi aldeetatik 
tiroka ari ziren bitartean, gonazpikoekin bandera zuria eginez 
pasatu zirela txalupan». Baionara joan ziren, eta handik 
Kataluniara, Arenys de Marrera. «Amatxi han hil zen. Atatxi 
eta ama gerra bukatutakoan itzuli ziren Berara, «etxea 
eurena baitzuten. Bertzela, han geldituko omen ziren». 

Mehaxen aita ere errepublikarra zen: «beti Altzaten izaten 
zen Errepublikarren Etxean egoten zen. Bere bila heldu 
zirela jakin zuenean, ihes egin zuen, baina gero, errepublikarren 
bandoan borrokatu zuen. Kartzelan ere egon zen, Madrilen».  

Beran pasatu zena «hiruzpalau beratarrek» salatu zutelako  
gertatu zela dio: «aunitzetan bertako jendea dugu etsairik 
haundiena». Baditu anekdotak: «gerora, atta Alkaiagako 
meatzean aritu zen lanean. Egun batean, nagusiak bere 
aurka salaketa paratu zutela erran zion, lanetik botatzeko 
eskatuz. Nagusiak ez zion salaketari kasurik egin, baina 
jendea nola zebilen jakiteko gertatu zena kontatu nahi izan  
zion aitari». Bertze anekdota amaren aldekoa du: «ama eta 
familia kanporatu zituztenean, frankistek biltegi bezala 
erabili zuten familiaren etxea». Ez hori bakarrik, «balioko 
gauza aunitz ebatsi zituzten». Tartean, amatxik Donibane 
Lohizuneko merkatutik ekarritako koadroa, «gerora, amak 
Berako bertze etxe batean ikusi zuen koadroa. 'Gure koadroa 
eta isildu behar', erraten zuen amak». 

Patxi Mehax bere amaren familiaren argazkia eskuetan duela.

«Soinean zutenarekin kamioietan 
sartuta herritik bota zituzten»
PAtxI MehAx MARtInez ERREPREsALIAtuEn sEnIDEA

Bizitu zutena isilean gordez joan dira Gerra Zibileko biktima 
aunitz. Fernando Berasainek ere badaki zer den hori: «ama 
zenak ez zuen deus ere kontatzen gaiaz». 80 urte beranduago 
Maria Josefa amaren minak hor segitzen zuen seinale. 
Berasainen amaren eta aitaren aldeko familietan sufritu 
zituzten altxamendu frankistaren ondorioak. Aitaren aldetik, 
Fernandoren atatxi atxilotua egon zen; haren anaia bat, 
Enrique, errepublikanoen bandoan aritu eta ez dute bere 
berririk izan. Bertze anaia bat, ordea, nazionalisten aldean 
hil zen gerran eta baldintza duinetan lurperatua izan zen. 

Amaren aldeko familia kanporatu egin zuten. «Nire attonak, 
Eleuterio Gainzak, Eloy Aldazabalekin ihes egin zuen» eta 
«nire ama, bere anai-arrebak eta amoña kamioi batzuetan 
sartu eta Saint Gilles Croix de Vieko (Frantzia) errefuxiatuen 
kanpalekura eraman zituzten». Han attonarekin egoteko 
aukera izan zuten. «Ama zena eta anai-arrebak kanpalekuan 
urte batez» egon ondotik, sorterrirako bidea hartu zuten: 
«lehenbizi ama eta anai-arrebak etorri ziren, eta izeba 
batzuekin bizitu ziren. Amoña denbora gehiagoz egon zen 
kanpoan». Attona ere Frantziatik Iparraldera hurbiltzen hasi 
zen: «lehenbizi Oletan eta gero Ainhoan aritu zen lanean». 

Itzulera ez zen samurra izan: «etorri zirenean, gorriak eta 
komunistak ziren, eta bertze haurrek eta mojek seinalatu 
egiten zieten». Attona gerora itzuli zen Berara. «Hegoaldera 
pasatu zenean preso hartu zuten eta amoñak kuartelera 
sinatzera joan behar izaten zuen». Libre utzita ere, ez zen 
erraza izan bidea: «attonak ez zuen lanik. Fundicionesen 
ez zioten lanik eman gorria izateagatik. Nahiko trebea zenez, 
Bortzirietan kazuelak konpontzen hasi  zen». Fernando 
Berasainek kontatu digunez, «goserik ez, baina behar 
haundia izan omen zuten, ordaintzeko ez baitzuten dirurik». 
Haurra zela, «diru pizar bat ateratzeko» lanean ere aritu 
omen zen bere ama: «soldaduei arropa garbitzen aritu zen». 

Azaroaren 18ko omenaldia «beharrezkoa» dela uste du 
Berasainek. «Ez dugu salatariak nor izan ziren adierazi nahi, 
bakoitzak jakin behar du bere aitzinekoek zer egin zuten, 
baina deus ere egin gabe, jende aunitzek sufritu izan du 
eta urte aunitzez herrian markatuak egon dira. Jende horrek 
aitorpena merezi du». 

Fernando Berasain bere amaren eta izeba-osaben argazkiarekin.

«Urte aunitzez markatua egon den 
jende horrek aitorpena merezi du»
FeRnAndo beRAsAIn GAInzA ERREPREsALIAtuEn sEnIDEA
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eLKARRIZKeTA

N. bazterrIKa sEnPERE
«Historikoki dauden hutsuneak 
betetzeko» helburuz, «infor-
mazioa harrien azpitik atera-
tzen» ibili da Ibai Telletxea, 
Lapurdi 1609 elkarteko kidea. 
Orain, hazilaren 10ean, oroi-
men historikoa «itzaletik ar-
gira» aterako dute, Baionako 
antzokian. 
Lapurdi 1609 elkarteko kidea 
zara...
Bortz bat urte daramatzat.
Elkartea 2009an sortu zen. 
Sorrera hartan, 1609an izan 
ziren sorgin auziak zirela eta, 
Lapurdin eta Nafarroan egon 
ziren sarraskiak ikertzea zuen 
helburu. Horren karietara, 
liburuak eta antzezlan bat 
argitaratu zen eta oroitarri bat 

jarri zen Senperen. Geroztik,  
hainbat liburu argitaratu di-
tugu, beti historiari lotuak. 
Aurten Saran oroitarri bat 
altxatuko dugu, onartua izan 
da baina inaugurazioaren zain 
gaude. Oroitarri hori Napo-
leondar Gerletan (1813-1814) 
inperioetako milaka soldaduak 
eta abereak Baztandik, Bida-
sotik, Lapurditik... pasa zire-
nean eta egonaldiak egin zi-
tuztenean hil zirenen eta 
euskal gizarteak sufritu zue-
naren omenez altxatuko dugu. 
I. Mundu Gerlaren mendeurrena 
dela eta, lanean ibili zarete... 
Historikoki hutsune handiak 
ikusi ditugu eta horrek bul-
tzatu gaitu barne ikerketa 
egitera. Artxibategietara joan, 

dokumentuak atzeman, elka-
rrizketak egin... ditugu. Lapur-
din, Zuberoan eta Nafarroa 
Beherean armistizioa izenpe-
tu zen eguna, hazilaren 11, 
oroitzen dute. Oroitarriak 
daude herrietan eta horiek 
Frantziaren alde odola isuri 
zuten euskal soldaduak oroi-
tarazten dituzte. Alde batetik 
oroitarrietan jartzen duen 
‘Gure heroien omenez’ hori 
alimaleko gezurra da, beraiei 
zer nahi luketen erraten utziz 
gero, segur aski gerlara bolun-
tarioki joan zirenen kopurua 
%5era edo iritsiko zen. Ber-
tzela erranda, gehiengoa behar-
tuta joan zen. Oroitarazi behar 
da Frantziako estatu mailan 
Euskal Herria izan zela intsu-

miso gehien izan zituen herria. 
Frantziako estatuaren bataz 
bertzekoa %1,52ra iristen dela 
intsumiso kopuruetan eta 
Euskal Herrian %25etik goiti 
izan ziren. Ttikitatik erran di-
gute euskaldunak boluntario 
joan zirela...
'Sekula kontatu ez diguten egia' 
azaleratzea duzue helburu...
Eginahalak egin ditugu bertze 
bertsio bat emateko, urtez urte 
kontatu digutena ez da egia. 
Horregatik abiatu genuen 
ikerketa hori. Armistizioaren 
mendeurrena izanen dela ba-
liatuz eta eginen dituzten 
gertakariak aurreikusiz, bez-
peran, hazilaren 10ean Euskal 
oroitzapena, Itzaletik argira 
ekitaldi ikusgarria antolatu 
dugu, euskal herritar guztiei 
zuzendua da, denoi eragiten 
digu eta... Intsumiso eta de-
sertoreez mintzatzen garenean, 
andana izan ziren Baztanera 
edo Bidasoa aldera jo zutenak.
Guztira zenbat intsumiso izan 
ziren?
Lapurdi, Zuberoa eta Nafarroa 
Beheretik 12.000 intsumitu 
inguru izan ziren. Ainitz Ame-
riketan ziren, gerlak eztanda 
egin baino lehen. Historialari 
ainitzek errealitatea desitxu-
ratzeko erabiltzen dute infor-
mazio hori. Intsumitu denak 
Ameriketan zirela eta ez zu-
tela gerrara joateko papera 
hartu eta ez zirela enteratu 
erraten dute. Egia da gehienak 
han zeudela, baina irakurketa 
hori ez da erreala. Gainerako 
euskal probintzietan ere in-
tsumitu kopurua izugarria zen. 
Ameriketara joan zirenen 
gehiengoa soldaduska ez egi-
teagatik joan ziren. Are gehia-
go, gerlak eztanda egin zuenean 
Ameriketan ziren kontsulatuek 
Ameriketan zeuden herritar 
guztiei beraien betebeharrak 
helarazteko agindua zuten. 
Agiriak andana batek jasoko 
zituzten eta jaso ez zutenek 
ere lortuko zuten informazioa. 
Honen harira, Sarako gizo-
nezko batekin izandako elka-
rrizketa aipatu nahi nuke. 
Pentsamenduz frantsesa da, 
baina argi erraten zuen. Haren 

Ibai Telletxea senpertarrak I. Mundu Gerla ikertu du, garaiko dokumentuak aztertuz eta testigantzak bilduz. utzitakOa

«lehen mundu Gerlaz 
dauden hutsuneek 
bultzatu naute ikertzera»
IBAI TeLLeTxeA MORRAS LAPuRDI 1609 ELkARtEkO kIDEA

I. Mundu Gerlaren mendeurrenaren karietara, hazilaren 10erako 'Euskal Oroitzapena, itzaletik 
argira' ikusgarria antolatu du Lapurdi 1609 elkarteak, bertze talde batzuekin elkarlanean.
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osabak  Lehen Mundu Gerlan 
parte hartua zuen. Osaba hori 
Kanadako lur galduetan zegoen 
lanean, animalien larrua sal-
tzen egiten zuen lan, eta ba-
kardadean bizi zen. Horrek, 
erraterako, ez zuen sekula 
agiririk jaso. Berak ederki azal-
du zidan. Isolatuta egonagatik, 
harremanak bazituen beze-
roekin eta hor izan zuen ge-
rraren berri. Paperak egin 
zituen boluntarioki parte har-
tzeko. Euskaldunen artean 
baziren borondatez parte 
hartu zutenak, bai; baina ba-
ziren parte hartu nahi ez zu-
tenak ere. Hori ez da kontatzen.
Batzuek Baztan-Bidasoa aldera 
jo zuten gerlatik ihesi...
Bai. Dongaitz izeneko lapurtar 
pilotari batek gerlan parte 
hartu zuen, baina momentu 
batez alde egitea erabaki zuen. 
Pilotari ezaguna zen, bai he-
rrian, bai eta Bortzirietan ere. 
Duela ehun urteko Lesakako 
bestetan pilota partida joka-
tzekoa zuen Dongaitzek. Fran-
tses poliziak, horren jabe iza-
ki, barne-ikerketa bat abiatu 
zuen eta komisario bat Lesa-
kara bidali zuen, bazekielako 
Dongaitzez gain bazirela in-
tsumiso eta desertore andana 
Lesakan bilduak eta pilota 
partida ikusiko zutela. Komi-
sarioak aukera ona izanen 
zuela ikusi zuten, hangoekin 
solastatzeko. Haiekin hitz egin 
eta informazioa ateratzera 
joan zela dio dokumentuak, 
ez noski polizia zela erranez, 
haien artean sartuz eta infil-
tratuz baizik. 

eragina ez zen Iparraldera mu-
gatu, beraz.
Gerlak Euskal Herri osoan 
eragin zuen. Ibardinen, adi-
bidez, Berako herritar batek 
dantzaleku bat ireki zuen, 
igandetan hor biltzen ziren 
Bortzirietako desertore eta 
intsumisoak. Urruñako briga-
da batek dantzaleku bat ba-
zela ikusi eta gogor salatu zuen, 
hori onartezina zela, batzuk 
gerlan zeuden bitartean ber-
tzeak hor zebiltzala... erranez. 
Gerla garaian horrenbertze 
intsumiso eta desertore izaki, 
eta autoritateek denak Nafarroa 
iparraldera etortzen zirela 
jakiki, soldaduak muga zain-
tzen jartzen zituzten. Hasieran 
soldadu horiek euskaldunak 
ziren. Nahiz eta Frantziaren 
ordezkari izan, intsumisoei 
pasatzen uzten zieten. Auto-
ritatea horrez guztiaz kontu-
ratu zen eta euskaldunak ez 
ziren soldadu edo militarrak 
izan behar zirela erabaki zuten. 
Bertze agiri batean Erratzun 
30 desertore inguru bilduak 
zirela aipatzen da, Amerike-
tara joateko prest zeudenak.  
Elizondon ere Leandro Goie-
netxe delako baten berri ere 
badugu, hau desertoreei paper 
faltsuak egiteaz arduratzen 
zen... eta beraz, hor negozio-
txo bat ere bazegoen. Ez zuen 
dohainik eginen. Baztango 
Balleko Etxetik lortzen zituen 
paperak, bertako herritarren 
izen-abizenak baliatuz eta 
argazkiak aldatuz... Paper ho-
riek baliatzen zituzten Ame-
riketara joateko. Baztandik 
Bartzelonara joaten ziren eta 
han itsasoratu eta Ameriketa-
ra. 
Ingurukoen testigantzak bildu 
dituzu?
Erratzuko batekin ere egon 
nintzen, bere aitaren historia 
ezagutzeko. Aita Irisarrikoa 
zuen, desertatu eta Baztanera 
joan zena. Ameriketara joan 
zen eta hamalau urte pasa 
zituen han, eta hamalau ur-
teren ondotik Baztanera itzu-
li eta hor egin zuen bere bizi-
tza. Bertze bat Mixel Dargaitz 
bertsolari saratarraren biloba 

izan da. Gerlan ibili zen, bi 
urtez, behartuta. Gerlan zela, 
bortz eguneko atsedena izaten 
zuten eta horietako batean 
ihes egin zuen. Amaiurrera jo 
zuen eta bertan ezkondu zen 
eta Otsondoko bidean, Pun-
pulusta baserrian egon ziren. 
Ezaguna da, bertsolari ezagu-
na izan zen. Euskal Herriko 
Bigarren Txapelketa Nagusian, 
1936an, laugarren izan zen. 
Bertso batean ongi islatzen 
du gerrarekiko izan zuen es-
perientzia. Abertzaletasuna 
XX. mendeko kontua dela eta 
aranatarrek ekarri zutela erra-
ten da, baina hor ikusten da 
berak zer ikusten zuen. Bertze 
bertsolari senpertar bat, Ma-
txin Irabola, ere, lau urtez 

ibili zen gerlan eta gerlaren 
aurkako bertsoak bota zituen, 
zentsuratuak izan zirenak. 
1935ean, I. Euskal Herriko 
Bertsolari Txapelketa Nagusian 
txapeldunorde izan zen, arras 
ezaguna zen garai hartan. Gaur 
egungo belaunaldiek, ordea, 
haren berri gutti dute. Nazio-
nalismo frantsesa puri-purian 
zen garaian bere bertsoetan 
islatu zuen pentsamendu eus-
kaldunagatik deskalifikatua 
izan zen. Finean, gerlak Fran-
tziari atxikitzeko baliatu di-
tuzte eta hegoaldeko probin-
tziekin alderatuz, egoera ber-
tzelakoa izan da. Hegoaldean 
Gerla Frankista eta Karlistetan, 
aurkako fronte bat izan zen, 
Iparraldean ez bezala.

«GerlaK 
FraNtzIarI 
atXIKItzeKo 
balIatu dItuzte»

«urtez urte 
KoNtatu dIGuteNa 
errealItate 
desItXuratua da»

Lapurdi 1609 elkarteak, Zizpa Gaztetxea, Epaiska 
Elkartea, Bertsolarien Lagunak eta Bernat Etxepare 
Lizeoarekin elkarlanean, antolatu duten ekitaldi 
ikusgarria hazilaren 10ean izanen da Baionako 
antzokian. 18:00etan dute «herri omenaldi» gisa 
antolatutako ekitaldirako hitzordua.

antzerkia, bertsoak eta bertzelako ekitaldiak
«Dakigunetik at, historia ezagutzeko» dokumentuak eta 
testigantzak bildu dituzte. Horiek ardatz, garaiko bizipen 
errealak oinarri dituen antzerkia aurkeztuko dute 
hazilaren 10ean: «Gaizka Sarasolak lan ederra egin du 
gidoia sortzen». Ondotik, Artzallus eta Colinak, 
ikusitakoa aztertuta, bertsoak botako dituzte. Bien 
bitartean, dantzak, omenaldia, kantak, musika, 
margolanak... denetarik izanen da. Sartzea 10 euro 
ordaindu beharko da (16 urtetik beheitikoek urririk), 06 
84 51 88 09 telefonora deituz edo euskaloroitzapena@
gmail.com helbidera idatziz atxiki daiteke lekua.

Irailaren 21ean aurkeztu zuten Baionan. iurrE bidEGain

'Euskal Oroitzapena, Itzaletik argira'
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BeRA

ttIPI-ttaPa
Berako Euskara Batzordeak, 
Kultur Batzordearen eta Bor-
tzirietako Euskara Mankomu-
nitatearen laguntzaz antola-
tutako Kafe-Antzerki Zikloaren 
hogeigarren edizioa azaroaren 
9an ,  ortzirale  arratseko 
10:30ean abiatuko da Lixoia 
ostatuan, Ay Teatro taldearen 
Zaharrak berri antzezlanare-
kin. Nerea Gorriti eta Barbara 
Rivas dira antzezlan honetako 
aktoreak.

Lan horrek, 1818an kokatzen 
gaitu, asto-lasterrak debeka-
tutako momentuan, baina 
emanaldi «klandestinoekin» 
segitzea erabaki dute. Gai hori 
ardatz hiru pieza satirikoz 
osatutako antzezlan honetan 
aktoreek hainbat pertsonaia-
ri bizitza emanen diete, mu-
sika eta dantzarekin nahasiz. 
Emanaldian istorio pertsona-

lei buruz eta garai hartako 
emakumearen posizioaren 
aldarrikapenari buruz arituko 
dira.

Azaroaren 23an, ortzirale 
arratseko 10:30ean Xuga os-
tatuan Irripar Txou antzezla-
na aurkeztuko dute J. Cruz 
Gurrutxagak eta Jon Martine-
zek.

Elkar ezagutzen ez duten bi 
lagun eskenatoki gainean. Zer 
gerta daiteke biak lan bera 
egiteko kontratatu dituztela 
konturatzen direnean? Bada 
sesioan amaitu dezaketela, 
haserre, alegia. Horrela bada, 
haiek ez dira irribartsu egonen. 
Ikuslea bai, irriz lehertuko da! 
Izan ere, aktoreek ez dute gai 
bat jorratu gabe utziko, nor-
berak bere estiloan, baina biek 
umorea lagun: eskola garaiak 
eta gertakizunak, txikitatik 
nerabetasunera gertatutakoak, 

unibertsitate garaiak, maita-
suna eta sexua, familia, eus-
kaldunon izaera eta ohiturak, 
musika, hitz jokoak…

Azaroaren 30ean, ortzirale 
arratseko 10:30ean, Atauts 
taldeak Guduak taularatuko 
du Errekalde Ostatuan. Asier 
Hernandez eta Dorleta Urre-
tabizkaia dira antzezlan ho-
netako aktoreak. 

Alargun geratu berri den 
emakume desesperatu batek 
guru baten kontsultara joko 

du hil berri den senarrarekin 
nola edo hala harremanetan 
jartzeko asmoz. Baina egoera 
ez da espero duena izanen, 
izan ere, dikzio arazo larriak 
dituen guru bitxi honek, arimak 
kanalitzatzeko gaitasuna iza-
ki, protagonistarekin konpon-
du gabeko kontuak dituzten 
arima guztiak gorpuztuko ditu 
ustekabeko egoera aunitzi bide 
emanez.

Emanaldi guztiak doan iza-
nen dira.

Kafe-antzerki 
zikloak hogeigarren 
edizioa beteko du
Azaroaren 9an abiatuko da Lixoia ostatuan, Ay teatro taldearen 
‘Zaharrak berri’ antzezlanarekin

Nerea Gorriti eta Barbara Rivas antzezleak, 'Zaharrak berri' antzezlanean.
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irlanda eta euskal herriko dantzak
Dantza gaelikoa eta euskal folklorea uztartu dituzte, Gure 
Txokoa dantza taldearen eskutik. Irlandako Ballyphephane 
dantza taldea etorri zen eta Zarauzko Jalgi dantza taldearekin 
batera, emanaldia eskaini zuten urriaren 20an Merkatu 
plazan. Irlandarrak asteburu osoa eman zuten herrian.

utzitakO arGazkiattIPI-ttaPa
Olentzeroren emanaldia par-
te-hartzaileagoa eta osatuagoa 
egiteko asmoz, Udalak musi-
kariei dei egin die Olentzero 
herrikoiaren kalejiran  parte 
hartzera. 

Akordeoia, txistua, flauta, 
klarinetea, saxoa, tronpeta, 
tronboia, bonbardinoa, tuba 
eta perkusioa jotzen duten 
musikariak nahi dituzte eta 
urriaren 31 arte izanen dute 
izena emateko aukera, 948 012 
012 telefonoan (astelehenetik 
ortziralera 08:00etatik 19:00eta-
ra) edo Internet bidez.

Kalejiran Segurako alborada, 
Atiarno eta Ikusi mendizaleak 

abestiak joko dituzte eta par-
titurak Kultur Etxean eta Mu-
sika Eskolan eskura daitezke. 
Entsegu eguna abenduaren 
12an, 18:00etan izanen da 
Musika Eskolako areto nagu-
sian eta musikari guztiak par-
te hartzera animatu dituzte.

olentzero herrikoian 
parte hartzeko deia 
egin diete musikariei
urriaren 31 arte eman daiteke izena eta abenduaren 12an 
eginen dute entsegua Musika Eskolan

txistu kontzertua ache pa tí taldearekin

Euskal Herriko Txistulari Elkarteak, musika eskolako txistu 
sailak eta herriko txistulari taldeak antolatuta Aunitz urtez 
emanaldi bikaina eskaini zuen Ache pa ti taldeak urriaren 
12an. Euskal melodia tradizionalak, musika afro eta 
Karibekoa aditzeko eta gerriak mugitzeko aukera izan zen. 

utzitakO arGazkia

Olentzero herrikoia iaz.

ttIPI-ttaPa
Urriaren 6an ezohiko batzarra 
egin zuen Gure Txokoa elkar-
teak. Aldaketarik nagusiena, 
zuzendaritza batzordean egin-
dakoa izan zen. Patxi Castillok 
ardura hori utzi eta Javier Es-

cagues izanen da presiden-
teorde berria. Jaione Dozaga-
ratek segitzen du presidente 
lanean,; Javier Escagues izanen 
da, beraz, presidenteordea; 
Carlos Pacheco idazkaria eta 
Edurne Pacheco diruzaina.

aldaketa egin du gure txokoa elkarteak 
zuzendaritza batzordean

BeRA
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aItor arotzeNa
Hurrengo asteetan Bortzirie-
tako gurasoentzat substantzia 
(alkohola, tabakoa edo ber-
tzelako drogak) eta substan-
tziarik gabeko adikzioak (tek-
nologia berriak, sare sozia-
lak...), prebentzio neurriak, 
baloreen heziketa, familiatik 
zer egin… lantzeko bi tailer 
eskainiko dira.

Batetik, Hegoak elkartearen 
eskutik azaroaren 6, 12 eta 
13an, 17:30etik 19:00etara Le-
sakako erabilera anitzeko udal 
aretoan eginen diren hiru 
saioetan substantziei buruzko 
informazioa, gai hori etxetik 
nola landu, etxeko komuni-
kazioa nola trebatu, gatazken 
biderazioa eta gisakoak lan-
duko dituzte. Honen harira, 
jakinarazi dute gizarte zerbi-
tzuan seme-alaben alkohola-
ren lehen kontsumoei buruz-
ko liburuxka (gaztelaniaz) 
dutela familientzat, eskuratu 
nahi izatera deitu 948 635036. 

Bertzetik, gure artean gero 
eta errealitate hurbil, kezka-
garri eta aldi berean arrotza 
denari erantzunak emate al-
dera, Antox elkarteko Pause 

programako formazio saioak 
eginen dira profesionalentzat 
eta familientzat. Horietan 
substantziarik gabeko adikzio 
edo erabilera desegokiak nola 
antzeman, ekidin eta esku-
hartu landuko dira eta etxetik 
egin behar den heziketaren 
garrantziaz ohartaraziko da. 
Familien saioak azaroaren 
15ean 17:00-19:00etara izanen 
dira erabilera anitzeko udal 
aretoan. 

Gurasoentzat eskainiko diren 
bi tailerretarako izena eman 
behar da: 948 63 50 36. Bi for-
mazio eskaintzak gazteleraz 
izanen dira.

Aipatu behar da, gurasoen-
tzako ez ezik, profesionalen-
dako saioa ere izanen dela 
hilaren 22an Donezteben.

adikzioen inguruko 
tailerrak herrian 
eginen dituzte
Azaroaren 6, 12 eta 13an substantziekiko adikzioa landuko dute 
eta 15ean substantziarik gabekoa, erabilera anitzeko aretoan

iban maia garaile txistor pintxo lehiaketan
Urriaren 14an Arbizun ospatu zuten Txistor Egunaren 10. 
edizioan, txistor pintxo lehiaketa ere egin zuten eta lehen 
saria Iban Maiarendako izan zen. Argiñano eskolan 
sukaldaritza ikasten ari da Maia eta beretzat «sorpresa» izan 
da lehen saria eskuratzea.

GuaixE.Eus

LeSAKA

Beti Gaztek antolatutako ar-
gazki lehiaketara aurkeztuta-
ko lanekin erakusketa zabal-
duko da azaroren 9tik aben-
duaren 2ra Harriondoa Kultur 
Etxeko komentuko elizan. 
Erakusketa irekitzen den egu-
nean emanen da saridunen 
berri ere.

beti Gazteko 
argazki lehiaketako 
lanak ikusgai

Trokolo Teatro taldearen 'Ber-
tan kasu egin, edo banoa' 
antzezlana ikusgai izanen da 
azaroaren 4an, igandean 
18:00etan Harriondoa Kultu-
ra Etxean. Sarrera 2 euro gos-
tako da. 10 urtetik goitikoei 
zuzendua dago, ttikiagoak 
lagunduta joan beharko dute. 

trokolo teatroren 
antzerkia igandean 
harriondoan

Zerbitzuen Elkartearen esku-
tik tonbola eginen dute aza-
roaren 17an Plaza Zaharrean, 
19:00etatik aitzinera. Txartelak 

elkarteko komertzioetan eros-
keta egiterakoan lortuko dira 
eta saria jasotzeko zozketan 
egon behar da.

zerbitzu elkartearen zozketa hilaren 17an

Adikzioak ezagutuko dira tailerretan.
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IruNe elIzaGoIeN
Eguberrietako biraren barruan, 
aurten ere, Etxalarren geldial-
dia eginen dute Carlos Nuñez 
eta bere taldekideek. Azaroa-
ren 1ean hasita, Santiagon 
(Txile), Buenos Aires, Bena-
vente eta Bilbon barrena ibi-
liko da taldea. 

Azaroaren 25ean 20:00etan 
bilduko dira eta elizan dute 
hitzordua. Itsaso Elizagoien 
herritarra, taldeko trikitilaria, 
ez ezik, gonbidatu bereziak 
izanen dira emanaldian eta 
sorpresaz beteriko kontzertua 
eskainiko dutela adierazi dute. 

Sarrerak salgai daude eta he-
rrian bertan Elutsan edo He-
rriko Ostatuan edota interne-
tez www.ataquilla.com hel-
bidean erosi ahal izanen dira, 
19 eurotan. 

hilabete eskas 
Carlos Nuñezen 
kontzerturako
Azaroaren 25ean dute hitzordua, 20:00etan, elizan. Aurten ere 
herriko hainbat gonbidatuk parte hartuko dute

Itsaso Elizagoien.

usategietako asteburua borobila
Patata tortillaren usaina eta forma izan ditu Usategietako 
asteburuak. 25 aurkeztu ziren lehiaketara. Josune, Maialen 
eta Maddik irabazi zuten; Janire, Igone eta Naiara izan ziren 
bigarren; eta Jon Mikel, Xabier eta Jon hirugarren. Igandean, 
berriz, Usategietara joan ziren. Musikarik ez zen falta izan.

rEbEka aranzadi

Kultur Etxeak jakinarazi due-
nez, TVEko La aventura del 
saber programako 'Mitos de 
Euskadi y Navarra' saioan izan 
zen ikusgai herria urriaren 
29an. Azaroaren 5ean, berriz, 
'Brujas' saioan ikusi ahal iza-
nen dira herritar batzuk, 
10:00etatik 11:00etara. 

Azaroaren 5ean 
'brujas' saioan 
herria

Larraburua elkarteak antola-
tuta, azaroaren 9tik aitzinera, 
sukaldaritza ikastaroa izanen 
dute herrian. Ortziraletan bil-
d u k o  d i r a  L a r r a b u r u a n 
18:00etatik 20:00etara. Iñaki 
Pikabeak eskainiko du eta nahi 
duenak eman ahalko du izena 
664 38 73 43 zenbakira deituz.

sukaldaritza 
ikastaroa azaroaren 
9an hasita

Axun Maiak usoa nola pres-
tatzen duen erakutsiko du 
telebistan. Urriaren 15ean egin 
zituzten grabaketak eta aza-
roaren 2an, ortziralean, eskai-
niko dute saioa, 15:00etan. 
Aurten ere Jardunaldi Gastro-
nomikoetan parte hartuko du 
Herriko Ostatuko sukaldariak. 

Axun Maia etbko 
txoriene saioan 
azaroaren 2an

Axun Maia ETBko saioan. utzitakOa

eTxALAR
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Nerea alzurI
Uztailaren 15ean herrian  inau-
guratu zuten baratzea fruitu 
aunitz ematen ari da. Bortzi-
rietako baratzea da eta bere 
fruituak bailaran banatzen 
hasiak dira. Arantzako esko-
lako gaztetxoek letxugak bildu 
zituzten ikasturte hasieran.
Urriaren 1ean, Adinekoen 
Nazioarteko Eguna izanik, 
brokoliak eta piperrak Lesaka 
eta Berako zahar-etxeetara 
eraman zituzten. Urriaren 8an, 
Berako Ricardo Baroja ikaste-
txeko sukaldera piper, perre-
xil eta apioekin betetakokin 
saskia eraman zuten. 

Uztailaren 15az geroztik,  
baratzea auzolanaren bidez 
zaintzen ari dira. Tarteka deial-
diak egiten dituzte, baratzean 
ateratako belarrak kendu eta 
garbi eta txukun mantentzeko.

Emankizun alai batekin inau-
guratu zuten Emakumearen 

Memoria Baratzea. Urte bat 
lehenago Harritik Hazia an-
tzezlanaren emankizunetan 
banatutako hazien landareak 
inaugurazio egunean landatu 
zituzten eta horiekin batera,  
emakumeen historiak ekar-
tzeko deia egin zuten. Lurraren 
fruituekin batera, emakumeek 
euren istorioa edo inguruko 
emakume batena partekatzea 
zen helburua, euren ahotsa 
entzun dadin eta euren hitza 
errotu dadin.

Auzolanerako deia 
Amalurraren emankortasunaz 
kutsatutako baratzean, ema-
kumeen istorioak biltzen, 
hazten, ereiten eta landatzen 
segitzeko deia egin dute. Ho-
rrekin batera, emakume edo 
gizonezko, haur, gazte edo 
heldu... baratzea zaintzeko 
auzolanetan parte hartzeko 
deialdia ere zabaldu dute.

Ezkondurik 60 urte bete zituzten Xalbador Madariaga eta 
Secundina Bergara eta ezkondu zirela 50 urte bete dituzten 
Bonifacio Oskoz eta Agustina Errandonea omendu zituen 
Arkupeak Elkarteak urriaren 18an. 85 urte bete dituzten Mª 
Julia Almandoz eta Secundina Bergara ere omendu zituzten.

Emakumearen memoria baratzean barazki ederrak atera dira.

Fruituak ematen ari 
da emakumearen 
memoria baratzea
Arantzako eskolako, Lesakako eta Berako zahar-etxeetako eta 
Berako Ricardo Baroja eskolako sukaldeetara eraman dute uzta

arkupeak elkarteako omenduak
natalia GOñi Eta iGOr OskOz

Txamukos mariatxi taldeko 
abeslaria den Fernando Ota-
nok taldea utziko duela iraga-
rri du, eta non eta Arantzan 
eginen du Txamukosekin bere 
hondarreko saioa, azaroaren 
16an. Egun horretan 21:00etan 
afaria izanen da Burlada jate-
txean eta ondotik kontzertua.

Fernando otanoren 
agurreko kontzertua 
azaroaren 16an

Baratzeko produktuak,  etxean 
egindako jakiak, nekazaritza-
tresnak, eskulanak, aziendak...  
Bertze urte batez, ikusi eta 
erosteko aukera ederra izanen 
da ortzegun honetan, azaroak 
1, eginen den Baserritarren 
Egunean. Gazta eta ahari lehia-
ketak ere eginen dira. 

xxIII. baserritarren 
eguna ortzegun 
honetan

ARANTZA



20 ttipi-ttapa | 721 zk. | 2018-11-01

osKar tXoPereNa
Aitzin horretan Nafarroako 
egunkari batek artikulu bat 
publikatu zuen Berrizaungo 
Ocreraren 100. urteurrena 
aipatuz. 1910erako hasiak zi-
ren fabrika eraikitzeko eskariak 
eta negoziazioak,  baina egia 
da beranduago gauzatu zela 
proiektu gehiena. 

XX. mende hasieran indar 
haundia izan zuen Igantzin 
meategien prospekzioak. Zulo 
edo esplotazio aunitz erregis-
tratu ziren, denak bere plano 
eta izenekin, nahiz eta horie-
tako bizkorki gero ez ziren 
ustiatu. Prospekzio horietan 
burdin oxido aunitz zeukaten 
lurrak aurkitu zituzten, batez 
ere Erroizko erreka, Oningo 
erreka eta Larrondoko erre-
karen inguruan, eta kalitatez-
ko pinturak lortzeko ezin 
egokiagoak zirela ikusirik, 
Berrizaunen fabrika egitea 
erabaki zuten. Herriko Etxea-
ri egindako eskaeran erraten 
zutenez, baziren inguru ho-
rretan lur hori, beltz eta gorri 
kolorekoak. Urtero 500 peze-
tako zerga ordainduko zutela 
ere agintzen zuten eta berta-

tik ateratako lur tona bakoi-
tzeko bi pezeta gainera. 

Estazioaren ondoan eraiki 
zuten lantegia, Sunbilla alde-
raxeago, eta eraikin guzien 
artean 1.000 metro koadroko 
fabrika osatzen zuten. Hasie-
ra batean Ocrera del Bidasoa 
izan zen bere izena eta Angel 
González, Juan Pedro Icardo 
y Miguel Rodríguez ageri dira 
dokumentu gehienetan proiek-
tu honen sustatzaile gisa. Az-
ken honek Sociedad Navarra 
de Industrias-i saldu zion 
orube guzia 1940an.

Orain dela hogei urte ingu-
ruko argazkian ageri diren 
harri gorriak aldatuak dira 
dagoeneko inguru horretatik, 
ez dago bertan fabrikaren az-
tarnarik.

berrizaungo pintura 
fabrikak ehun urte 
bete ditu
1910erako hasiak ziren fabrika eraikitzeko eskariak eta 
negoziazioak, baina beranduago gauzatu zen proiektua

euskaraldia kanpainaren aurkezpena
Euskaraldia kanpainaren aurkezpena urriaren 10ean egin 
zuten Elizatean. Euskara teknikariek aipatu bezala eta aunitz 
laburbiduz, euskara indartzeko 11 eguneko esfortzu berezia 
bultzatzen duen egitasmoa da. Horreterako, Ahobizi edo 
Belarriprest izanen garen aukeratu beharko dugu.

Oskar txOpErEna

zenbait bideren moldaketa martxan

Sarrolatik Zelaigaraietara doan bide zatia, 150 metro inguru, 
moldatu berria dute, porlanezko zolarekin. Bertze zatia, 
Goikoetxeberri ondokoa, agudo samar egin behar omen dute, 
asfaltoarekin. Fabrika zaharreko aldalegelen teilatua, berriz, 
urriaren 22an kendu zuen horretara etorritako enpresak.

Oskar txOpErEna

Fabrikako horma eroriak aspaldian.

IGANTZI
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ttIPI-ttaPa
Nafarroako Gobernuak eta 
Sunbillako Udalak uholde 
arriskuaren aurkako udal la-
rrialdi plana aurkeztu zuten 
Sunbillan urriaren 24an. Isa-
bel Elizalde, Nafarroako Go-
bernuko Landa Garapen, In-
gurumen eta Toki Adminis-
traziorako kontseilaria; Isabel 
Anaut, Babes Zibilerako Zer-
bitzuko zuzendaria eta Amets 
Inda, Sunbillako alkatea izan 
ziren, Europako H2OGurea 
proiektuaren baitan egindako 
planaren aurkezpen ekitaldian. 
Proiektu horren barrenean, 

Sunbillakoaren aitzinetik, 
Baztan eta Doneztebeko pla-
nak ere eguneratu dituzte 
dagoeneko.

Isabel Elizalde kontseilariak 
aipatu zuenez, herritarrak eta 
azpiegiturak babesteko tresnak 
edukitzea garrantzitsua da, 
«batez ere aldaketa klimati-
koaren garai honetan, uholdeak 
eta lehorteak gogorragoak 
direnean». Uholdeen Zuzen-
taraua egiterakoan zehaztu-
takoaren arabera, uholde 
arrisku potentzial handiko 
eremuan kokatua dago Sun-
billa eta horren eraginez, plan 

hori idatzi behar izan du Uda-
lak.

Udal eskumeneko plan hori 
ibaiaren mailaren eta plubio-
metriaren araberako abisuetan 
egituratzen da, eta larrialdi-
fase bakoitza sekuentzialki 
aktibatzea proposatzen du: 0. 
egoera (aurrelarrialdia), 1. 
egoera (1. mailako larrialdia), 
2. egoera (2. mailako larrialdia) 
eta 3. egoera (3. mailako la-

rrialdia). Larrialdi-fase bakoi-
tzerako, Udalak zer neurri 
hartu behar dituen ezartzen 
du Planak, eta aholkuak ema-
ten dizkie herritarrei. 

Eskualdeen Garapenerako 
FEDER Europako Funtsaren 
finantziazioa duen H2OGurea 
mugaz gaindiko proiektuak 
modu koordinatuan kudeatu 
nahi ditu Bidasoa, Urdazuri 
eta Urumea ibaiak.

uholde arriskurako 
larrialdi Plana prest 
dute sunbillan ere
H2OGurea proiektuaren baitan, Baztan eta Doneztebekoaren 
ondotik, sunbillakoa aurkeztu dute urriaren 24an

Isabel Elizalde eta Amets Inda, plana aurkezten. utzitakO arGazkia

GIZARTeA
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GIZARTeA

ttIPI-ttaPa
Bortz urte bete ditu Errigorak 
eta hasitako bideak ez du ete-
nik. Are gehiago, urtetik urte-
ra zenbakiak goiti doaz. Uda-
berriko kanpainaren ondotik, 
orain, udazkenekoari ekin dio, 
Nafar hegoaldeko uzta euska-
rari puzka lelopean. Bertze 
urte batez, Nafarroa hegoal-

deko produktuez osatutako 
saskiak milaka etxetara era-
mateko prest dira, bertako 
euskalgintzari ekarpen-eko-
nomiko garrantzitsua egiteko. 

Eskaerak azaroaren 14a arte 
egin daitezke, eskuorriak betez 
ala errigora.eus atarian, eta 
kutxa zuria eta beltza eskaini-
ko dituzte aukeran, bakoitza 

50 euroren truke. Saskiak aza-
roaren 29tik abenduaren 4ra 
banatuko dituzte.

Urtetik urtera indartzen 
2012ko udazkenean Zazpiak 
Bat Harreman Sarearen esku-
tik eta Nafarroa hegoaldeko bi 
ekoizleren produktuekin, Tu-
terako Argia ikastolarentzat  
34.000 euro lortu ziren. 2013ko 
urrian Errigora ekimena aur-
keztu eta lehenbiziko kanpai-
na abiatu zuten AEK, Ikastolen 
Elkartea eta Sortzenekin ba-
tera, Nafar hegoaldeko uzta 
euskarari puzka lelopean. 
Erantzuna ona izan zen: 8.000 
saski baino gehiago banatu 
eta 112.000 euro bideratu zi-
tuzten euskalgintzara. 

Urte berriarekin, kontsumo-
ohituretan eragin nahi izan 
zuten, eta egunerokoan ber-
tako produktuei tokia egiteko 
asmoz, Nafar hegoaldeko uzta 
eskutik eskura kanpaina pro-
posatu zuten. 30.000 litro olio 
eta 50.000 ontzi kontserba 
banatu zituzten. 

Bildutako dirua zertarako? 
Bortz urteotan, 800.000 euro-
ko ekarpena egin zaie Erribe-
rako AEKri, Vianako Erantzun, 
Lodosako Ibaialde eta Tute-
rako Argia ikastolei eta Sor-

tzeni. AEKri egindako ekarpe-
naren zati handi bat matriku-
la arintzeko izan da:  2013-14 
ikasturtetik 2016-17ra %70 
hazi da matrikulazioa.

Hiru ikastolei dagokienez, 
«arnasa lasaiago hartu, beha-
rrezko konponketak egin eta 
azpiegiturak atondu eta ezin-
bertzeko materiala lortzeko» 
bideratu dute diru gehiena. 

Sortzenek, berriz, euskaraz 
bizi eta ikasteko eskubidearen 
aldeko dinamikak hauspotze-
ko erabili du dirua. 2015ean, 
Euskararen Legean egindako 
aldaketen ondotik, D eredua-
ren aldeko kanpainak egin 
izan ditu. Hala, D ereduko 
taldeak sortu dira Tafallan (50  
bat ikasle), Lodosan (17), Ka-
parroson (16), Allon (8), An-
tzinen (13) eta Erriberrin (14).

Halere, Errigoraren bultza-
tzaileentzako, diruaz gain, 
«euskal herritarrengandik ja-
sotako babesa eta indarra 
ezinbesteko izan dira gogoa 
eta adorea biziberritzeko».  
Bortzgarren urteurrena ziklo 
berri baten hasiera dela ere 
adierazi dute. Oraindik urteu-
rren aunitz ospatu nahi dituz-
telako, «orain arte egindakoa 
baino askoz gehiago baitugu 
egiteko eta lortu duguna baino 
askoz gehiago lortzeko». 

Joan den urtean Errigorako kutxak osatzen, auzolanean. ErriGOra.Eus

azaroaren 14a arte 
eska daitezke 
errigorako saskiak 
urtero bezala, bildutako diruaren %25a nafarroa hegoaldeko 
euskalgintzara bideratuko da
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SUNBILLA

maIder PetrIreNa
Urriaren 8an urtero ikasturte 
hasieran egiten den Guraso 
Elkarteko bilera izan zen. Ber-
tan landutako puntu bat Jun-
tako bi kideren aldaketa izan 
zen. Amagoia Gragirena Otei-
za eta Juan Tomas Latasa Mi-
txeori, bi urte juntan egon 
ondotik, uzteko eguna ailega-
tu zitzaien. Eskerrak eman 
zizkieten egindako lanaren-

gatik eta beraien ordez Aitzi-
ber Juanenea Andiarena eta 
Aintzane Agirre Saldias sartu 
ziren. Ondorengoak dira ba-
tzordeko guraso bakoitzak 
izanen dituen karguak: lehen-
dakaria Aitor Ibarra Mitxelena 
izanen da; idazkaria, Bixente 
Ibarra Ibarra; eta bokalak, Gari 
Larraburu Bertiz, Aitziber Jua-
nenea  Andiarena eta  Aintza-
ne Agirre Saldias.

bi kide aldatu 
dituzte eskolako 
Guraso elkartean
Aitziber juanenea eta Aintzane Agirre dira batzordeko bokal 
berriak, Amagoia Gragirena eta juan tomas Latasaren ordez

doneztebeko erosketa-txartelak herrira
Doneztebeko merkatari eta zerbitzu elkarteak 100 euroko 
zazpi erosketa-txartel zozketatu ditu bezeroen artean eta 
horietako bi Sunbillara etorri dira. Bata Josefina 
Hernandorenari egokitu zaio eta bertzea, berriz, Kristina 
Elizalderi. Argazkietan ageri dira beraien sariekin.

utzitakO arGazkiak

Koldo Herrera XXV. Diario de 
Navarra BTT Openean parte 
hartzen ari da. Irailaren 23an 
Logroñon, irailaren 29an Pe-
raltan, urriaren 7an Lodosan, 
14an Muniainen, 21ean Luki-
nen eta  28an Oteizan aritu 
da. Azaroaren 4an Ororbian 
eta 11n Lizarran izanen da.

koldo herrera  
diario de navarra 
openean ari da

Koldo Herrera. utzitakOa

asiako liztorrak parkeko zuhaitzean

Udazkenero bezala herriko arbolak kimatzen ari dira herrian. 
Parkekoak egitea tokatu zitzaienean asiar liztorren kabi ederra 
aurkitu zuten. Suhiltzaileek etorri behar izan zuten kentzera 
urriaren 18an eta orain, herriko neska-mutikoek lasaiago josta 
daitezke parkean. Gurasoek ere lasaitu ederra hartu dute.

maidEr pEtrirEna

m. PetrIreNa
Urriaren 20an, seigarren urtez 
Iruñea Kantuan ospatu zen. 
Urtero bezala herritarrek, ikus-
le ez ezik, jaialdian parte har-
tu zuten.

Mendi Abesbatzarekin on-
dorengoek abestu zuten: Sal-
bador Arriolak, Jose Mari 
Hernandorenak, Esther Fer-
nandezek, Kontxi Calvok, Mi-

ren Hernandorenak, Goreti 
Anzizarrek eta Niebes Biurra-
renak. Horiez gain, mahai 
inguruko kantarien artean 
Goreti Anzizar eta Lorea Ba-
bazek ere abestu zuten. Ban-
kako Menditarrak taldeak 
hainbat abesti kantatu zituen. 
Horietako batean, Aitor Ibarra 
Jaliskok, tronpeta lagun, abes-
tu eta jotzeko aukera izan zuen.

iruñea kantuan jaialdian sunbildarrak
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DONeZTeBe

Hirugarren urtez, literaturak 
protagonismoa izanen du 
azaroko agendan. Aurtengoa 
emanaldi berezia izanen da, 
literatura eta bertsolaritza 
uztartuko baitituzte. Zehazki, 
Julio Soto eta Maialen Lujanbio 
bertsolariak eta Dani Martirena 
idazle eta kazetari legasarra 
–Ana Ibañez ilustratzailearekin 
egindako Cosimoren katiuskak 
albumarekin aurten Etxepare 
sariaren irabazle izan dena–, 
izanen dira protagonistak. 
Hilaren 11n dute hitzordua, 
18:30ean eta ez da sarrerarik 
ordaindu behar izanen.

Azaroaren 11n 
bertso literarioak 
entzungai zineman

Ate joka dago Euskaraldia, 
baina izena emateko ateak ez 
dituzte itxi. Han eta hemen 
bada aukerarik. Donezteben, 
erraterako, azaroaren 16an, 
feria egunean, izena emateko 
aukera izanen da egun osoz 
Parrokia karrikan paratzekoa 
duten postuan. Ahobiziak eta 
Belarriprestak biltzeko eta 
dagozkien txapak banatzeko 
ere baliatuko dute eguna. Era 
berean, herritarrak girotzeko, 
Euskaraldian ezagun egin di-
ren bi maskotak karriketan 
barrena ibiliko dira, dultzai-
neroen gibeletik. 

Feria egunean 
euskaraldian izena 
emateko postua 

marGa erdozaIN
Alemaniako Lübeck hiritik 
Doneztebeko elizara etorriko 
dira azaroaren 3an I Vocalist 
abesbatza osatzen duten 30 
bat kideak. Nafarroako Na-
zioarteko Abesbatza Zikloaren 
barneko emanaldia izanen da 
eta 19:00etan dute hitzordua.

Prestakuntza musikala duten 
eta ahots-teknikaren alorrean 
trebatuak dira eta abesbatza-
rako eliza musika nahiz mu-
sika sekularra profesionalki 
abesten dute. Antzinako mai-
suen (Gack, Brahms eta Men-
delssolhn) lanak abestuagatik, 

errepertorio garaikidea du 
ardatz. Taldea bertze konpo-
sitore eta zuzendari batzuekin 
egindako lanagatik ere nabar-
mendu ohi da. Bertzeak bertze, 
Klazz anaiekin eta Afenginn 
daniar taldearekin egin ditu 
proiektuak. Hans-Joachim 
Lustig da  taldeko zuzendaria. 
Aipatu behar da, 1991tik, tal-
dea sortu zenetik, hainbat sari 
irabazi dituela. 2004an, erra-
terako, Tolosako lehen saria 
eskuratu zuen. Telebistan eta 
irratian ere emanaldiak eskai-
ni ditu baita hainbat disko 
grabatu ere.

alemaniako    
I Vocalist abesbatza 
azaroaren 3an elizan
nafarroako nazioarteko Abesbatza Zikloaren barnean kokatu 
behar da emanaldia eta 19:00etan dute hitzordua

ttIPI-ttaPa
Prebentzio batzordearen es-
kutik. Azaroaren 7an 0-3 urte-
ko seme-alabak dituzten gu-
rasoenadako 'Jolastuko gara?' 
saioa izanen dute, 17:00etatik 
19:00etara Mankomunitatean 
(haurrak zaintzeko zerbitzua 
ere eskainiko dute). Hilaren 

9rako eta  30erako, berriz, au-
todefentsa tailerra  (lau ordu-
ko bi saiotan) antolatu dute. 
Bien bitartean, azaroaren 22an, 
Antox elkarteak antolatuta, 
sustantziarik gabeko adikzioei 
buruz gurasoendako ikastaroa 
izanen da, 17:00etatik 19:00eta-
ra, Mendaur institutuan. 

gurasoendako tailerrak eskainiko dituzte 
azaroan herrian

hamaikako anitza doneztebekoa
Herriko hainbat elkarteko ordezkarik osatutakoDoneztebeko 
Hamaikakoa aurkeztu zuten urriaren 19an egindako 
hitzaldian. Guztien artean ariketa soziala herrian presente 
izateko taldea osatu dute. Hilaren 14an Malerrekakoa 
aurkeztuko dute. 

marGa ErdOzain

iker irazokik futbola utzi du
Doneztebe Futbol Taldeko Iker Irazokik futbola utzi zuenez, 
taldekideek agur berezia egin zioten urri hasieran. Taldean 
egindako lana esker gisa eta momentu batzuk izoztuta 
gordetzeko, taldekideek argazki bat oparitu zioten. Kapitain 
handiak arrastoa utzi duen seinale!

utzitakO arGazkia
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ITUReN

Punta-puntan 
dabil Jabier Sein 
lasterketetan
Ederki dabil bizikleta 
gainean iturendar gaztea. 
Urriaren 21ean Lukinen 
izan zen. 23 urtetik 
azpikoetan garaipena lortu 
zuen; eta elite mailan 
hirugarren helmugaratu 
zen, Diario de Navarrako 
Openeko 5. lasterketan. 
Azaroaren 4an, heldu den 
igandean, Ororbian eta 11n 
Lizarran jokatzekoak 
dituzten hurrengo 
lasterketetak jokatuko ditu. 
Lerro hauen bidez, 
herritarrek zorte ona opa 
nahi izan diote. 

utzitakO arGazkia

arKaItz mINdeGIa
Sanmartin usaina hedatzen 
hasia da herrian; bestetarako 
prest daude herritarrak. Aza-
roaren 8an lehertuko da bestei 
hasiera emanen dien altxafe-
roa eta igande ilunabarrera 
bitarte hainbat ekitaldi izanen 
dituzte: pilota partida, aizko-
ra apustua, trikitixa emanaldia, 
dantzarien saioa...  Ez dute 
atseden hartzeko tarterik iza-
nen.  

ORTZeGUNA, AZAROAK 8 
20:00etan, altxaferoa eta he-
rriko txistulari eta trikitilarien 
emanaldia izanen dute eta 
23:00etan muslarien hitzordua 
Abarun aterpetxean. 

ORTZIRALeA, AZAROAK 9 
10:00etan herriko txistulari eta 
trikitilariek girotutako argisoi-
nuek mugiaraziko dituzte he-
rritarrak. 12:00etan Elizalde 
eta Eskudero eta Bereau eta 
Olaizola III.aren arteko pilota 
partida izanen da ikusgai. 
14:00etan herri-bazkarian bil-
duko dira, Lizaso eta Egañaren 
doinupean. Ondotik, Beñat 
eta Fernandoren eskutik, dan-
tzaldia izanen dute. 

LARUNBATA, AZAROAK 10 
Argisoinuekin hasiko dute 
eguna. 12:30ean aizkora apus-
tua izanen da. 17:00etan Men-
daur trikitixa eta pandereta 
eskolako ikasleen emanaldiak 
girotuko du herria. Gauean, 
Gabenara taldearen eskutik, 
gaupasa izanen da. 

IGANDeA, AZAROAK 11
Biharamunari aitzin egiteko, 
herriko trikitilari eta txistularien 
eskutik, argisoinuek ez dute 
hutsik eginen. 11:00etan Meza 
Nagusia izanen dute. Mezako 
buelta egin ondotik, 12:00etan, 
Ibintza dantza taldeko dan-
tzarien saioaz gozatzeko pa-
rada izanen da. Segidan, Aba-
run aterpetxean bilduko dira, 
luntxaz gozatzeko. 19:00etan 
dantzaldian bilduko dira, Haus-
polariek taldeak girotuko ditu 
bazterrak. Bestak akitzeko 
'Gaixoa Ni' izanen dute. 

Goizero, herriko txistularien bueltak mugiaraziko ditu herritarrak. utzitakOa

sanmartinak 
azaroaren 8tik 11ra 
bitarte aurtizen
Ortziralean Lizaso eta Egaña bertsolariek girotutako 
herri-bazkaria izanen dute, pilota partidaren ondotik

laruNbateaN 
12:30eaN aIzKora 
aPustua IzaNeN 
dute

Pulunpa eskolako haur eta 
irakasleek inguruko bazterrez 
gozatzeko aukera izan zuten 
urriaren 11n, lehendabiziko 
ateraldian. Ttikienek urtegiaren 
bueltan pasa zuten eguna eta 
koxkorrenak Mendaurrera igo 
ziren. Batzuek zein bertzeek 
ederki pasa zuten.

Pulunpariak 
Mendaurko kaskoan 
izan dira

ehiztariak sasoi betean
Herriko ehiztariak sasoi betean daude. Urrian, oro har, uso 
ehiza nagusi izanagatik, basurde ehizan ere badabiltza 
batzuk, eta ez nolanahi gainera. Argazkian ikusten den 
taldeak 108 kiloko basurdea zuen hil zuen urriaren 21ean. 
Zorionak!  

utzitakO arGazkia

Pasa den urriaren 19an Pu-
lunpa eskolan Euskaraldiaren 
aurkezpena izan zen entzun-
gai Miren Sein eta Mikel Ola-
zar herritarren eskutik. Herri-
tar batzuek egunean bertan 
eman zuten izena, eta eman 
ez zutenak ere oraindik garaiz 
dabiltza. Miren Seinengana 
joz edo Internetez egin ahak 
izanen dute. Azaroaren 14an, 
Donezteben, Malerrekako 
Hamaikakoa aurkeztuko dute 
eta txapak jasotzeko aukera 
izanen dute herritarrek. Kike 
Amonarrizen hitzaldia aditze-
ko aukera ere izanen da.

euskaraldian izena 
emateko aukera 
herrian



2018-11-01 | 721 zk. | ttipi-ttapa 27

ZUBIeTA

euskararen egunean giro ederra
Azoka solidarioa, bazkari autogestionatua, pintxo lehiaketa, 
Euskaraldiaren aurkezpena, gaztetxoen karaokea, mikro-
ipuin lehiaketa, bakarrizketa saioa, mus txapelketa, artisauak, 
joaldunak, herri-kirolak, herri-bazkaria... Euskararen 
Egunaren harira, ekitaldi andana izan dituzte herrian.  

izaskun zubialdEUrriaren 12an Euskaraldia 
aurkeztu zuten Iker Goroste-
rrazu eta Alix Gereka ituren-
darrek herrian. Aurkezpena 
borobiltzeko, izen-ematea 
zabalik dela eta Internetez 
zein beraiengana joz egin dai-
tekeela oroitarazi zuten. Be-
raiengana jotzea aski da.

euskaraldian izena 
emateko aukera 
dute herritarrek

Desira taldeak lehendabiziko 
diska kaleratu du. Taldekideen 
artean herriarekin harremana 
duen Dani Perez, Getxo  dago. 
2006an euskara ikasteko hel-
buruz jo zuen Getxok Zubie-
tara. Izandako harrera goxoa-
ren eta eusten dion loturaren 
adierazle da 'Zubieta' kantua. 

herriari eskainitako 
kanta kaleratu berri 
du desira taldeak

FermIN etXeKoloNea
Urriaren 21ean, igandean,  
Gasteizen jokatu zuen Ema-
kume Master Cup txapelketa-
ko lehendabiziko kanporake-
ta herriko pilotariak; ez nola-
nahi gainera. 01-18 irabazi 
zion Junkal Gonzalez larrabe-
tzuarrari. Bigarren partidan 
Arazeli Llamas santurtziarra 
izan zuen aurkari, eta hura ere 
mendean hartu zuen. Bi tan-
to baino ezin izan zizkion egin.   
 
Hurrengo faserako sailkatua
Lehendabiziko kanporaketa-
ko emaitzei esker, hurrengo 

faserako sailkapena lortu dute  
Elizalde herritarrak eta Gon-
zalez larrabetzuarrak. Guztira 
54 lagunek jokatu dituzte par-
tidak eta horietatik 36k lortu 
dute lehian segitzeko txartela.

Lehendabiziko kanporaketan. 

lehendabiziko kanporaketan partida 
ederrak jokatu ditu naroa elizaldek
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MALeRReKA

ttIPI-ttaPa
Azaroaren 14an, asteazkenean 
19:00etan Doneztebeko zine-
ma aretoan izanen da Kike 
Amonarrizen solasaldia. Da-
goeneko Euskaraldiaren olatua 
handitu den arren, Malerre-
kako biztanle guztiak busti-
tzeko asmotan, batzordeak 
Kike Amonarrizen hitzaldia 
proposatu du. 

Amonarriz hamaika solasal-
di eskaintzen ari da han-he-
menka Euskaraldiaren garran-
tziaz ohartarazteko eta tokian 
tokiko errealitate soziolinguis-
tikora egokitzeko. Solasaldia-

ren ondoren Malerrekako 
Hamaikakoa aurkeztuko dute: 
kultura, politika, kirola… eta 
bertze arloetako talde titula-
rreko kideak banan-banan 
aurkeztuko dituzte.

Kike amonarrizen 
solasaldiak girotuko 
du euskaraldia
Azaroaren 14an eskainiko du Doneztebeko zinema aretoan eta 
ondotik, Malerrekako Hamaikakoa aurkeztuko dute

magoa eta puzgarriak urrozen
Malerrekako kultur biraren baitan, magia ikuskizuna eta 
puzgarriak izan zituzten Urrozko plazan urriaren 20an. Egun 
guztian plazan puzgarriak izan ziren haurrentzat eta Oliver 
magoaren ikuskizuna eguerdian. Horrez gain, gurasoek 
antolaturiko merendua ere izan zuten, indarrak hartzeko.

tEstua Eta arGazkia: JaiOnE ariztEGi

diamantezko eztaiak elgorriagan
Urriaren 18an Gorraizen Arkupeak jubilatuen elkarteak 
hainbat lagun omendu zituen, tartean Elgorriagako Joxemari 
Olazar eta Begoña Apeztegia, 60 urte ezkondurik bete 
dituztelakoz. Diamantezko Eztaiak, beraz. Zorionak bikote, 
maitasunaren sua 60 urtez bizirik mantentzeagatik.

tEstua Eta arGazkia: mattin larraldE

Kike Amonarriz izanen da hizlari.

ttIPI-ttaPa
Antox elkarteko Pause progra-
mako formazio saioak eginen 
dituzte profesionalentzat eta 
familientzat azaroaren 22an. 
Beraietan sustantziarik gabe-
ko adikzio edo erabilera de-
segokiak nola antzeman, 
saihestu eta esku-hartu lan-

duko dute eta etxetik egin behar 
den heziketaren garrantziaz 
ohartaraziko da. Goizez, Baz-
tan-Bidasoaldeko profesiona-
lentzako saioa eginen dute 
Mankomunitatean eta arra-
tsaldez, 17:00etatik 19:00eta-
ra Malerrekako familiendako 
saioa Mendaur Institutuan.

Sustantziarik gabeko adizkzioen 
inguruko tailerrak azaroaren 22an



trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 
aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».
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Feria giro betean daude herritarrak; Baztandik Malerrekara eraman dute lekukoa. 
Hurrengo geldialdia Donezteben izanen dute, azaroaren 16an. Aziendaren bueltan 
jendetza bilduko da Merkatu Plazan. Batzuek kontu-kontari aritzeko eta bertzeek 
tresneria ikusi, probatu eta erosteko baliatuko dute eguna. Harri batez bi kolpe eman 
nahi dituztenek goizean tratuan ibili ondotik, mokadutxo bat jan eta arratsaldea 
erosketak eginez edo herri-kirol saioaz gozatuz pasa dezakete.  

DONEZTEBEKO FERIAK 2018
AZAROAK 16



Besta Batzordeak ekitaldiak lotuak 
dituelarik, «egitaraua etxez etxe 
bidaltzeko itxuraldazeaz» arduratzen 
da Aritz Urrutia herritarra. Oharkabean, 
luzaroan bere aitak, «marrazkiak, 
kartelak eta eskulanak egiten zaletua 
denak», egin duen lanaren ardura bere 
gain hartu du.
Laguntza gisa hasi zuen lana  «urteroko 
ekarpena da orain». Izan ere, «aitaren 
azken lanetan digitalizazioa  txertatzen 
hasia zen, eta nire laguntzaz pauso batzuk 
emanagatik, aurrerapen teknologikoek 
lasterketa irabazi zioten», kontatu digu 
irri artean.

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 

aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 
aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
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Aziendek eta lanabesek hartuko dute 
Merkatu Plaza eta herriko karrikak 
postuz hornituko dituzte. Guztira 200 
salmahai baino gehiago izanen dira; 
batzuek, urtean zehar ereindako lanaren 
uzta plazaratuko dute; bertzeek, berriz, 
egunerako prestatutako gozoak edo 
jakiak eskainiko dituzte; eta Saharaztan 
elkartekoek urteroko txokoa hartuko 
dute, eliz atarian. Berrikuntza gisa, aurten 
Euskaraldia ezagutzera emateko eta 
Ahobizi eta Belarriprest gisa egitasmoan 
izena emateko mahaia ere izanen dute. 
Postuz postuko bueltan, gaitarien musika 
entzun eta taloa edo gaztain erreak 
dastatzeko aukerarik ez da faltako. 

NAFARROAKO AIZKOLARI 
TXAPELDUNA IZENDATZEA
Nafar roako  I . Ma i lako  A izkora 
Txapelketaren finala izanen da ikusgai. 
Iker Vicente, Jon Rekondo, Ruben 
Saralegi, Oier Kañamares eta Joxean 
Etxeberria ariko dira, norgehiagokan. 
Lau kana-erdiko, lau 60 ontzako eta bi 
oinbiko ebaki beharko dituzte.

ARPANLARIEN    
HAMAR EPAI BOROBILAK
Arpanlariek etzanda jarritako 45 ontzako 
enborrari hamar epai egin beharko 
dizkiote. Bertzeak bertze, Itxaso Onsalok 
eta Mikel Eugik; Irune Biurrunek eta 
Endika Garayk; Alba Cobok eta Tasio 
Ugartek; eta Esti Gastearenak eta Unai 
Bertizek parte hartuko dute. 

Ahoak bizi eta belarriak prest, postuz postuko bueltarako

Enborren inguruan, lehia ikusgarriak

Ohiturari eutsiz, arratsaldean herri-kirol saioa izanen dute. Ezkurra pilotalekuan 
dute hitzordua, 18:00etan. Sarrera 15 euro ordaindu beharko da eta egunean bertan 
erosi ahal izanen da, 16:30etik aitzinera, pilotalekuko sarreran. 



trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 
aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».
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«Dantzatzea, trikitixa jotzea eta lagunekin 
kontu-kontari aritzea gustuko duen 
Doneztebeko gaztea» da Oihana San 
Miguel. Lau urte inguru zituela sartu 
zen dantza taldean, eta «musika eta 
dantza» gustuko izaki, hankak eta 
besoak musikaren erritmora mugiaraziz 
dihardu oraindik. 

TALDE LANA ETA 
LAGUNARTE BIKAINA
«Euskal dantzak oinarri harturik, hainbat 
koreografia sortu eta dantzatzen» dituen 
taldea da Erreka Dantza Taldea. Gogotik 
egiten dute lan. Larunbat goizero biltzen 
dira, zenbaitetan astegunetan ere 
bai: «emanaldiak hurbiltzen direnean 
bereziki». Taldekideek adinean aldea 
izan baduten arren, beraien artean giro 
«hagitz ona» dute: «elkarrekin ordu 
aunitz pasa ditugu eta ongi ezagutzen 
dugu elkar».

URTEROKO HITZORDUAK 
Urtero-urtero «hutsik egin gabe» 
bi  emanaldi  antolatzen dituzte: 
«Eguberrietan bat eta Doneztebeko 
bestetan, San Pedro Egunean, bertzea». 

Bien bitartean, ordea, gehiago ere izaten 
dituzte. Urrian, erraterako, bi emanalditan 
hartu dute parte: urriaren 6an Hego 
haizeak, Ipar doinuak emanaldia eskaini 
zuten Zugarramurdiko lezean; hilaren 
20an, berriz, Baluarten izan ziren 
Iruñea Kantuan jaialdiaren VI. edizioan. 
Zugarramurdikoa «berezia» izan zen, 
«Mendi Abesbatzarekin elkarlanean 
egin genuelako eta herriko taldeekin 
parte hartzea polita delako». Ez da, 
ordea, elkarrekin parte hartu duten 
lehendabiziko aldia izan: «Eguberriak 
baino lehenago abesbatzak Donostiako 
txistulari eta Doneztebeko musika 
eskolarekin eskaintzen duen kontzertuan 
ere parte hartu izan dugu». 

EMANALDITIK EMANALDIRA 
ATSEDENA
Udazkeneko emanaldiak akituta, 
Eguberrietakoak prestatu bitartean, 
atseden hartzeko eta besta pixka bat 
egiteko aukera izanen du herriko ferietan 
doneztebar gazteak. Egun horretan 
emanaldirik ez izanagatik, lanera joan 
beharra izanen duenez, arratsaldean 
hasiko du besta: «lagunekin buelta 
bat ematea gustatzen zait, talo batek 
lagunduta bada hobe. Nola ez, beti 
poltsaren bat edo bertze eramaten dut 
etxera». Batean txalo zaparradak jasoz 
eta bertzean ferietako oroigarriak erosiz 
betetzen du bizipenen poltsa Oihana 
San Miguelek.

«Emanaldi hasieran 
urduritasun puntu bat 
izaten dut»



Besta Batzordeak ekitaldiak lotuak 
dituelarik, «egitaraua etxez etxe 
bidaltzeko itxuraldazeaz» arduratzen 
da Aritz Urrutia herritarra. Oharkabean, 
luzaroan bere aitak, «marrazkiak, 
kartelak eta eskulanak egiten zaletua 
denak», egin duen lanaren ardura bere 
gain hartu du.
Laguntza gisa hasi zuen lana  «urteroko 
ekarpena da orain». Izan ere, «aitaren 
azken lanetan digitalizazioa  txertatzen 
hasia zen, eta nire laguntzaz pauso batzuk 
emanagatik, aurrerapen teknologikoek 
lasterketa irabazi zioten», kontatu digu 
irri artean.

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 

aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 
aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
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«Donezteben ere inguruko 
abeltzainei deitu eta plazara 
ateratzeko laguntza eman 
beharko liekete»

Ofizioa afizio duen doneztebarra da 
Andoni Mendiburu. Hamasei urte 
zituela lotu zitzaion aziendari: «motoa 
hartu eta bazterrak nahastera joaten 
nintzen». Ez zen gauetik egunerako 
aldaketa izan berarentzat, etxean 
«betidanik» ikusia zuen bizimodu hori: 
«gure aitzinekoak tratante familia 
ziren, bai amatxiren aldetik, baita 
atautxiren aldetik ere».  Garai batean, lan 
gehien «holandar behiekin, haragitako 
behiekin, piriniarrekin, suitzarrekin eta 
mestizoekin…» egiten zuten. Orain, 
berriz, behi-limusina «aunitz» saltzen 
dute. «Arraza aunitzetako» behiak ibili 
badituzte ere, «eskualdean piriniar 
behiak eta mestizoak» dira gehien 
mugitu dituztenak. «Behiak, zaldiak 
eta aretzeak» ez ezik, «zerrikume gutti 
batzuk, ardiak eta bildotsak ere» erosi 
eta saltzen dituzte. Garai batean, «orain 
dela hamabotz bat urtera arte», zerriak 
ere izaten zituzten. Dena dela, batzuk 
zein bertzeak, «salerosketarako dira, 
etxekoak ez ditugu izaten».

LANEZ LEPO 
Eguneroko martxa f inkatua du: 
«astelehenetan aretzeak bildu eta, 
gauza bat eta bertzea dela, eguna 
joaten zait; asteartetan, hemen saldu ez 

ditudanak Torrelavegara eramaten ditut; 
asteazken eta ortzegunetan hiltegietara 
joan edo gidak egin behar izaten ditugu; 
eta ortzirale eta larunbatak aziendak 
erosteko baliatzen ditugu». Lan horiek 
guztiak egiteko, «aitaren eta inguruko 
lagunen laguntza» izaten du: «azienda 
garraiatzen, erraterako, aunitz laguntzen 
didate». Laguntzak laguntza, ez da 
begira egoten den horietakoa; atseden 
«guttitan» hartzen du. Are gehiago, 
aunitzetan asteko zazpi egunak egiten 
ditu lan: «inguruan aunitzek fabrikan edo 
eraikuntzan lan egiten dute eta horiek 
asteburuetan deitzen didate. Igande 
aunitzetan kargatzera joan behar izaten 
dut». Jaiegunak hartzeko zailtasunak 
izaten ditu: «modu bakarra telefonoa 
itzaltzea eta hemendik alde egitea da». 

TRABAK GAINDITUZ
Gustuko du lana, baina horrek ez du 
erraza denik erran nahi: «kexak ez 
dira gutti eta hori jasan behar da». 
Orokorrean, «haragietako behiekin» 
ez dute arazorik izaten: «azken batean 
txorizoak edo hanburgesak egiteko izaten 
dira eta». Aitzitik, bizirik dauden behiekin 
jendeak akatsak «nonahi» ikusten 
dituela gaineratu du: «batek gauza bat 
duela eta bertzeak bertzea, ordaintzen 
duten arte dena erreklamazioak dira, 
aitzakiak». Ordaindu ondotik dator 
bakea: «orduan hagitz ongi daude eta 
hagitz onak dira». Horretara jarria badago 
ere, zenbaitetan «bolada txarrak» izaten 
dituztela gaineratu du: «orain bera, 
aretzea arront gaizki dago eta trabak 
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trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 
aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».
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daudenean ona izanda ere ez da begi 
onez ikusten». Ez da lan erraza eta argi 
du hori Mendiburuk: «guk ttikitatik ikusi 
dugu eta badugu horren berri… baina, 
hutsetik hastera doanak probatu arte ez 
daki zer den». 

PLAZAK EZAGUTZERA EMATEKO GUNE
Asturiasen, Kantabrian eta Burgosen… 
ibiltzen da. Eta noski, Euskal Herrian 
izaten diren azoketan ere ez du 
hutsik egiten: «Iparraldean, Gipuzkoan 
eta Nafarroan ere baditut urteroko 
hitzordu batzuk». Plazak «erreferentzia 
bilatzeko» baliagarriak dira bere ustez: 
«zerekin ibiltzen garen eta zer dugun 
ikusarazteko». Garai batean plazek 
salmenta gune izaera ere bazuten arren, 
gaur egun, inguruko plazetan saltzen 
dena «aitzinetik erdi hitzartutakoa» 
dela nabarmendu du. Eskualdean ez 
bezala, «Torrelavegan edota bertzelako 
feria handiagoetan egoera ez da bera: 
«han garestiago edo merkeago, azienda 
onak eta txarrak saltzen dira; eta 
horrek askatasuna ematen digu». 
Mendiburutarrei inguruko salmenta 
beherakadak ez die oztoporik eragin. 
Harat eta horrat joanez, eta harekin eta 
horrekin mintzatuz, «gero eta gehiago» 
saltzen dute: «lehen hemen saltzen 
genuena saltzeko, orain kanpora jo 
behar izaten dugu: Logroñora, Soriara, 
Gironara, Salamankara eta Zamorara… 
joanez, merkatua handitu dugu».

HERRIKO FERIAK GAINBEHERAN
Duela «hogeita hamar urte inguru» 
hasi zen herriko ferietan parte hartzen. 
«atautxiren aitatik hasi eta nireganaino 
ailegatu da zaletasuna». Urte horietan 
guztietan aldaketa handia sumatu du: 
«hemengo feriak ez dira feriak. Orain 
dela hogeita hamar urte Doneztebe edo 
Elizondora 40 behi eramanez gero, 35 

salduko ziren». Horren harira, bizimodua 
bera aldatu dela gaineratu du: «orduan 
etxe aunitzek zituzten esne-behiak. 
Gaur egun lau haztegi handi daude 
eta gehienek ez dute erosten; ez bada 
bolada txarra izan dutela…». Azienda 
kopuruan ere beherakada nabaria 
izan da: «nik oroitzen dudanez, lehen 
Gipuzkoa aldetik hiru tratante eta Iruñetik 
bertze bat ere etortzen ziren. Gaur egun, 
lehengusua eta gu besterik ez gara». Izan 
dira «25-30 behi» atera dituzten urteak. 
Orain, ordea, guttiago ateratzen dituzte: 
«Elizondon, erraterako, 10-15 atera 
ditugu». Prestaketa-lanetan ere bada 
alderik: «lehen esneko behiak pasarela 
baterako bezala prestatzen ziren: garbitu, 
orraztu… denetarik egiten genuen, gaur 
egun, prestatu egiten da, baina ez 
horrenbertze». Edonola ere, udazkeneko 
ferietan «zaletasuna badela» ikusten du, 
«jendea biltzen baita». Baztanen, oraindik 
ere, «gazte aunitz» badenez, feria biziago 
dagoela uste du Mendiburuk: «Udalak 
bitartekoak jartzen ditu eta laguntza 
horiei esker azienda dezente ateratzen 
da. Donezteben ere hala egin behar 
lukete, inguruko abeltzain gazteei deitu 
eta horiek ateratzeko laguntza eman».

ETORKIZUNA INBERTSIOEN MENPE
Abeltzainen etorkizunak aukerak izan 
badituela uste du: «gauzak dezente 
samar eta balio duten ganaduekin 
eginez gero, bada aitzinera egiterik».
Gehienetan, ordea, ez da hala jarduten: 
«etxe batzuera joaten naizenean harrituta 
gelditzen naiz, aziendetan 40.000 euroko 
balioa eta makinarian 140.000 euroko 
balioa ikusten dut. Akatsa hor dago».

«Ordaintzen duten arte 
dena erreklamazioak dira, 
aitzakiak»
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ARKUpeAK

FerNaNdo etXeberrIa
Urteroko hitzorduari hutsik 
egin gabe, 547 lagun bildu 
ziren Bazkideen Egunean. 
Aurten hildako bazkideak 
oroituz, hasi zuten eguna. 
Ondotik, elkarteko lehenda-
kariak hartu zuen hitza, Baz-
kideen Egunaren helburuak 
argitzeko. Bi hitzetan, hilda-
koak oroitu eta ezkondurik 60 
urte daramatzaten lau biko-
teak, elkarturik 50 urte dituz-
ten 20ak eta 85 urte beteko 
dituzten 29ak omentzea izan 
zuten jomuga.  

Hildakoen artean, elkartean 
berebiziko arrastoa utzi duten 

bi kideri aipamen berezia egin 
zien: Jose Urrutia, urte auni-
tzetz Saldiasko ordezkaria 
izandakoa; eta Felipe Ganboa, 
elkartearen sortzaileetako bat 
eta 25 urtez presidente izana. 

Bidaiak, ikastaroak eta 
ateraldiak
Bide batez, 2018an bildutako 
datuei egin zien tarte. Guztira 
2.788 kide daude elkartean, 
22 bidaia egin dituzte eta ho-
rietan guztietan 3.490 lagun 
ibili dira. 45 ikastaroetan 525 
bazkidek eman dute izena eta 
12 mendi-irteeretan 560 men-
dizalek parte hartu dute.

ekonomikoki urte borobila 
Elkartearentzat agintaldiko 
urte hoberena izan da 2018a. 
Hainbat erakundek emaniko 
laguntzetatik, 63.440,74 euro; 
bazkideen kuotetatik 23.770 
euro; eta loteriatik jasotzea 
espero duten 9.000 euroei es-
ker, guztira 96.210,74 euroko 
sarrera izan dute. 

Ekainean presidentea eta 
zuzendaritza batzordea zehaz-
teko hauteskundeak eginen 
dituzte eta horretarako bolun-
tarioei deia ere luzatu zieten, 
elkartearen funtzionamendu 
egokia bermatzeko ezinber-
tzeko lana egiten dutela na-
barmenduz. 

Omenaldia eta sari-banaketa
Urteko errepasoa eginda, 
omenduei oroigarriak banatu 
eta literatur lehiaketako sari-
banaketa egin zuten. Euskaraz 
eginiko sorkuntzetan, narrazio 
laburren kategorian, Pakita 
Mikelarenak lortu zuen lehen-
dabiziko saria, Lehengusua 
lanari esker; Miren Itxaro Li-

zarraga izan zen bigarren, 
Flipi eta Wiki Kurrilloak ida-
tziarekin. Poesia lanen artean 
ere lehenbiziko saria Mikela-
renak lortu zuen, Bertsoak 2018 
lanarekin. Gazteleraz idatzi-
rikoei dagokienez, Margarita 
Mecoren Cinco Meses eta 
Blanca Bertizen Impulso Irre-
frenablek lortu zituzten lehen-
dabiziko eta bigarren sariak, 
hurrenez hurren. Poesian ere 
Bertiz izan zen garaile, Apo-
yada en tu Regazo poesiarekin. 
Argazkilaritzan, Margarita 
Mecok eskuratu zuen lehen 
saria, El Descanso del Aizko-
lari argazkiari esker; eta biga-
rrena Victoriano Imbuluzketak 
jaso zuen Arrigaztelu, cuadra 
en caserío de Sunbilla lanare-
kin. Margolarien artean, Mi-
lagros Estebanen Reparazea 
eta Blanca Jimenezen Lore-
txoak izan ziren sarituak. 

Eguna borobiltzeko, bazka-
ria ederraz gozatu zuten. Baz-
kalondoan Jose Angelen mu-
sikaz eta Bittor Elizagoienen 
bertsoez gozatu zuten.

53 lagun omendu eta aurten hildako elkarteko kideak oroitu zituzten Gorraizen egin zuten ekitaldian. zaldua

547 lagun Gorraizen 
ospatu duten 
bazkideen egunean 
Bertzeak bertze, omenaldia, urteko errepasoa eta literatur 
lehiaketako sari-banaketa izan zituzten 

fErnandO EtxEbErria

Elkarteko 44 mendizale Aiako Harrian izan ziren. Pikoketa 
jatetxean bildu ziren eta Elurretxe, Aritxulegi, Aialde, Erlaitz 
eta Elurretxen barna, abiapuntuan elkartu ziren berriz. 
Bazkari eta bazkalondo ederrean akitu zuten eguna.

aiako harrian izan 
dira elkarteko  
44 mendizale

Urteko azken ibilaldiak egiten 
ari dira. Urriaren 16an, Aiako 
Harrira egindako irteeran, 
oroitarazi zuten bezala, aza-
roaren 20an, asteartean, ber-
tze mendi-irteera bat eginen 
dute elkarteko mendizaleek. 
Kasu honetan Eratsunera joa-
nen dira.

Azaroaren 20an 
eratsunera joanen 
dira
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KULTURA

ttIPI-ttaPa
Ekainaren 19an banatu ziren 
Nafarroako hainbat euskara 
zerbitzuk antolatzen duten 
Etxepare Sariak. Hemeretzi 
lan aurkeztu ziren eta horien 
artean, Legasako Dani Marti-
rena Indart eta Iruñeko Ana 
Ibañez Elosuaren Cosimoren 
katiuskak suertatu zen irabaz-
le. 5.000 euroz gain, lan ira-
bazlea Pamiela argitaletxeak 
argitara ematea lortu zuten 
saritzat eta urriaren 16an egin 
zuten liburuaren aurkezpena.
Lan irabazlean, Cosimo eta 
parke txiki bat dira protago-

nistak. Cosimok zuhaitz batean 
eraiki du etxola, eta hortik 
inguruari erreparatzen dio. 
Egileek Italo Calvinoren Il ba-
rone rampante liburu ezagu-
naren erreferentzia gaurkotu 
dute, Cosimo haurrari balia-
bide berriak eman dizkiote 
eta, gizartean kokatuz, eder-
tasunaren aldarrikapena za-
baldu dute.

Leire Bilbao idazleak, Leire 
Salaberria ilustratzaileak eta 
Asun Agiriano haur bibliote-
kariak osatutako epaimahaiak 
Etxepare Saria ematerakoan 
azpimarratu zuenez, «gogoe-

tarako kontakizuna ere bada 
saritzen ari garen obra hau, 
testuak poesia du, umorea eta 
jolasa: hitzekin jolasten du 
idazleak, irudiekin marrazki-
lariak. Biek album ilustratu 
baten ezaugarriak bikain era-
kusten dute, hau da, irakurlea 
adi egotearena eta heldu baten 
konpainia ezinbestekoa iza-
tearena, xehetasun guztiak 
harrapatzea nahi baditugu».

etxepare 2019 sariketa abian
Haurrendako bilduma ilus-
tratuen Etxepare sariketaren 
2019ko ediziora aurkezteko 
epea irekita dago 2019ko maia-
tzaren 17ra arte. Lanak eus-
karaz idatziak, jatorrizkoak 
eta argitaratu gabeak izan 
beharko dira. Bakarka edo 
idazle eta ilustratzaileek osa-
tutako taldean parte hartu 
ahal izanen da.

dani martirenaren 
'Cosimoren 
katiuskak' argitara
Ana Ibañez ilustratzailearekin batera Etxepare saria irabazi 
zuen eta orain argitaratu du Pamiela argitaletxeak

Ana Ibañez eta Legasako Dani Martirena, liburua aurkezten. utzitakO arGazkia
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Baztan-Bidasoko pentsionistak martxan
Sortu berria den Baztan-Bidasoko Pentsionistak Martxan 
elkarteak deituta, kontzentrazioa egin zuten urriaren 22an, 
Doneztebeko Gizarte Segurantzaren bulegoaren aitzinean. 
Mugi hadi, betikoek irabaz ez dezaten; 1.080 euro hemen eta 
orain! goiburupean egin dute elkarretaratzea. 

alicia dEl castillOttIPI-ttaPa
Nafarroako Gobernuak landa 
inguruneetako etxebizitzak 
zaharberritzearen aldeko apus-
tua indartu du, Iruñerritik 
kanpo ere errentako etxebizi-
tzak sustatzeko xedez. Jardu-
keta honi gehitu behar zaizkio, 
Errentako Etxebizitza Plana 
Lizarra, Tutera, Bera, Irurita 
eta Garraldara hedatzeko Na-
suvinsak abian dituen erai-
kuntza berriko lehiaketak. 

Nafarroako Gobernuak ehun 
etxebizitza baino gehiago gai-
neratuko dizkio landa ingu-
runeko errenta babestuko 
etxebizitza eskaintzari. Eska-
riaren nahiz prezioen goitira-
ko bilakaerari aurre egiten 
lagunduko duen errentako 
etxebizitzaren eskaintza se-
nezko prezioan areagotzearen 
aldeko apustu publikoari ja-
rraiki eta eraikinen zaharbe-
rritzea hiri-birsorkuntzarako 
palankatzat erabiltzeko xe-
deari jarraiki –horiexek baiti-
ra Nafarroako Gobernuaren 
zein Nasuvinsa sozietate pu-
blikoaren etxebizitza-politi-
karen ardatzak–, Eskubide 
Sozialetako Departamentuak 

Nafarroa osora hedatu nahi 
du filosofia hori.

Horren harira, Nafarroako 
Gobernuko Eskubide Sozia-
letako lehendakariorde Miguel 
Laparrak, Etxebizitza Zerbi-
tzuko zuzendari Javier Etayok 
eta Nasuvinsako zuzendari 
kudeatzaile José Mª Aierdik 
Nafarroako dozena bat herri-
tan errentako etxebizitza sus-
tatzen lagunduko duten zen-
bait eraikin zaharberritzeko 
lanak iragarri dituzte.

Jarduketa horien artekoak 
dira, foru ondarekoak diren 
Zangoza, Erronkari eta Oro-
noz-Mugairiko lehengo bide-
zainen etxeak berreskuratze-
ko lanak. Nasuvinsak duela 
hamar bat egun esleitu zituen 
lehen bi herrietako zaharbe-
rritze lanak, eta antzeko esku-
hartzea aurreikusia du Oro-
nozko bidezainen etxe batean. 

Nasuvinsa bertze 57 Babes 
Ofizialeko Etxebizitza sustatzen 
ari da lehiaketa berrien bidez: 
20 Lizarran, 15 Tuteran, zortzi 
Beran, hamar Iruritan eta lau 
Garraldan, eta honen arkitek-
tura proiektuak azaroaren 
hasieran esleituko dira.

errentako ehun 
etxebizitza sustatu 
nahi dituzte
Beran Babes Ofizialeko zortzi etxebizitza berri eta Iruritan 
hamar egiteko lehiaketak abian ditu nasuvinsak

hondakinen urteko azken zozketa
Hondakinen egutegiko zozketaren 2018ko laugarren eta 
azken sariduna Gazteluko Jose Ramon Mitxeo Indakotxea 
izan da. Zozketa urriaren 2an egin zen eta Andoni 
Amutxastegi, hiri-hondakinen teknikaria, izan zen saria 
eskura emateko arduraduna, argazkian ikusten den moduan

utzitakO arGazkia

GIZARTeA
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GOIZUeTA

ttIPI-ttaPa
Azaro Kulturala zena Kultur 
Agenda izanen da aurreran-
tzean. Izan ere, kultur taldeak 
eskaintza urte osora zabaldu-
ko du. Bi-hiru hilabetero Agen-
da argitaratuko dute eta hor 
bilduko da hilabete horietako 
eskaintza. Horrek ez du aza-
roko ekitaldiak antolatzea 
galaraziko. Areago, aurten, 
Udalaren, Euskara Zerbitzua-
ren, Gizarte Zerbitzuen, Umo-
re-Ona elkartearen eta Gura-
so Elkartearen elkarlanari 
esker, askotariko ekitaldiez 
gozatzeko aukera izanen dute.  

Azaroaren 3an abiatuko dute 
ibilbide kulturala, Ttak an-
tzerkiaz gozatzeko parada 
izanen dute ganbaran, larun-
batean 18:30ean. Biharamu-
nean, igandean, Jubilatuen 
Eguna izanen dute. Hilaren 
9an Alu Ulu antzerkiaren buel-

tan bilduko dira, ganbaran, 
19:00etan. Umeentzako jola-
sak eta txokolate beroa izanen 
dira larunbateko hitzorduak, 
azaroaren 10ean. Igandean,  
hilak 11, 12:30ean, musikaza-
leen hitzordua izanen da. 
Oiartzungo Lartaun eta Umo-
re Ona abesbatzen doinuek 
girotuko dute eliza. Azaroaren 
16an, alardea izanen dute hiz-
pide, 18:30ean, ganbaran. 

Azaroaren 24an izanen da 
Azienda Feria eguna eta bez-

peran ere zerbait antolatzeko 
asmoa bada. Hilabetea buka-
tzeko, azaroaren 30ean, Gurean 
dokumentala eskainiko dute 
(18:30).

Abendu erdialdetik aurrera, 
Eguberrietako prestaketei eki-
nen diete. Abenduaren 15ean, 
errege opilak egiten ikasteko 
ikastaroa eskainiko dute, 
10:00etatik 13:00etara (aurre-
tik izena eman behar da). 
Abenduaren 22an, nazioarte-
ko jaia antolatzeko asmoa dago 
eta, urtea bukatzeko, aben-
duaren 30ean haurrentzako 
zinea izanen da.

Jarduerek ez dute etenik 
izanen aurrerantzean ere, eta 
horien berri hurrengo zenba-
kietan emanen da, hurbiltzen 
eta zehazten diren neurrian.

Guraso elkartean aldaketak 
egin dituzte
Beste aldetik, urriaren 15ean 
egindako bilera orokorrean, 
urtero Guraso Elkarteko ko-
misioaren erdia berritu behar 
dela eta,  kide  berriak onartu 
zituzten.

Izaskun Makazaga izanen 
da diruzaina eta Olaia Lekuo-
na eta Mari Jose Zabala izanen 
dira Garbiñe Etxegia, Arantxa 
Ansa eta Belkis Herrera ordez-
katuko dituztenak.

azaroko kultur 
egitaraua betea 
dator aurten ere
kultur taldeak dinamika aldatuko du eta azaroko kultur 
eskaintza urte osora zabalduko du

hiru ikastaro atera dira aurrera aurten
Hasi dira ikasturte honetako udal ikastaroak. Hiru ikastaro 
atera dira aurrera: Jumpfit, Pilates eta Total Training. 
Gogorarazi Total Trainingen plazak libre gelditu direla eta 
norbaitek izena eman nahi badu, badu aukera oraindik. 
Klaseak astearte eta ostegunetan, 19:30etik 20:30era dira.

utzitakO arGazkia

Kanpainaren irudia.

zaintza-lanetaz 
kontzientziatzeko 
kanpaina abiatu 
da eskualdean

ttIPI-ttaPa
Leitza, Goizueta, Areso eta 
Aranoko Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitateko Berdinta-
sun Batzordeak zaintza-lanen 
balioari buruz kontzientzia-
tzeko kanpaina bat abian jarri 
du. Kontuan hartu behar da 
lan horiexek direla bizitzari 
sostengua ematen eta etxee-
tako eguneroko funtziona-
mendua ahalbideratzen du-
tenak. Nafarroan zaintza-lanak 
emakumeen jarduera izaten 
jarraitzen du. Emakumeen 
%91,3k eguneko lau ordu bai-
no gehiago ematen du etxeko 
lanetan eta familia zaintzen; 
gizonezkoen %75,9k, berriz, 
bi ordu eta erdi, besterik ez.

Kanpainaren helburua jen-
dea zaintza lanen garrantziaz 
ohartaraztea da, ezinbestekoak 
baitira eguneroko bizitzaren 
funtzionamendurako eta per-
tsona guztien ongizaterako. 
Beharrezkoa da, gainera, elkar 
zaintzea eta zaintza-lanak 
berdintasunez banatzea, bi-
zitza on bat izateko.

Kanpainak irudi bat eta ho-
nako lelo hau dauzka: Ni zain-
duz, zu zainduz, gu zainduta. 
Mezua hainbat euskarritan 
zabalduko da: udalen web 
orrietan, sare sozialetan, ikas-
tetxeetan ikasleei bokata era-
mateko banatuko zaien zapian, 
prentsa idatzian eta karteletan.

Zubimuxu aterpetxearen zer-
bitzua kudeatzeko lizitazioa 
atera du Udalak. Hasiera ba-
tean, bi urterako kontratua 
izanen da, beste hiru urtez 
luzatzeko aukerarekin, gehie-
nez ere bost urte. Urtean, gu-
txienez 1.800 euro eta gehienez 
3.000 euro arteko eskaintzak 
onartuko ditu Udalak. Nafa-
rroako Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen denetik hasita 25 
eguneko epea izanen da es-
kaintzak aurkezteko. Informa-
zio gehiago udaletxean edo 
www.goizueta.eus atarian 
eskura daiteke.

zubimuxu aterpea 
hartzeko deialdia 
egin du Udalak

LeITZA-URUMeALDeA

Azaroaren 24an izanen da feria.
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LeITZA

leitzaran ibaia garbitu dute auzolanean

Argazkiko taldeak Leitzaran erreka garbitu zuten urriaren 
12an auzolanean. Tona bat zabor atera zuen. Herritarrek hiru 
urtez hiru auzolan egin dituzte eta guztira lau tona baino 
gehiago ateratzea lortu dute. Tartean gurpilak, plastikoak, 
bidoiak, sofak... bildu dituzte. Bada oraindik zer hausnartua. 

lEitzakO udala

jm barrIola
«Bertako produktu eta ekoiz-
leei dagokien lekua emateko 
eta herritarrek bertako pro-
duktuak kontsumitzeko ardu-
ra hartzeko» helburuz, hogei-
ta hamar bat ekoizle bilduko 
dira azaroaren 11n plazan. 
Animalia eta hegaztien era-
kusketaz gainera, udazken 
sasoiko produktuez osatutako 
salmenta postuak egonen dira.

Laugarren edizioak berri-
kuntzak dakartza. Izan ere, 
aurten Leitza eta Aresoko os-
tatu eta jatetxeek, bertako 
produktuen alde egiten ari 
diren apustua ikustarazteko, 

bi ekimen garatuko dituzte. 
Ostiralean, azaroak 9, bertako 
produktuen pintxo-potea egi-
nen dute Leitzako ostatuetan. 
Azoka egunean, berriz, Leitza 
eta Aresoko ostatu eta jatetxeek 
bertako produktuekin osatu-
tako Azoka Menua eta plater 
bereziak eskainiko dituzte. Bi 
ekimen horietako jatetxe eta 
ostatu parte-hartzaileek iden-
tifikagarriak izanen dituzte. 

Horrela bada, «guztion one-
rako izanen den elikadura 
eredu osasuntsu, burujabe, 
jasangarri eta justura» bidean 
urrats bat gehiago emanen 
dute.

Azokaren laugarren edizioa izanen da eta 30 ekoizle bilduko dira artxibOkOa

leitza eta aresoko 
ekoizleen azoka 
azaroaren 11n
Ostatu eta jatetxeen eskutik, ostiralean pintxo-potea eta 
igandean menu berezia izanen dituzte

Leitza, Araitz-Betelu eta La-
rraun-Lekunberrik elkarlanean 
bi urtetik behin antolatzen 
duten Euskal Herria Mendi 
Erronkaren VII. edizioa izanen 
dute 2019an. Ikasturtean sar-
turik, antolatze-lanei ekin 
diete. Maiatzaren 18an zehaz-
tu dute hitzordua.

euskal herria Mendi 
erronkaren vII. 
edizioa maiatzean

emakume baserritarren bilkura 

Landa Eremuko Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira, 
emakume baserritarren bilkura egin zuten urriaren 15ean. 
Baserritik soilik bizi diren edota diru-iturri nagusia baserria 
duten 12 lagun bildu ziren eta beraien nahiak, ametsak, 
beharrak eta etorkizunerako erronkak izan zituzten hizpide. 

utzitakO arGazkia

Urrian abiatu zituzten ikasta-
roak. Halere, ikasturte hasie-
ran egutegia zehazteke zuen. 
Hori horrela, orain, azarotik 
aurrera ikastarorik izanen ez 
den egunak gorriz markatuta, 
egutegi bat kaleratu berri dute. 
Anikoteren Twitterrean dago 
eskuragarri.  

Anikotek haur eta 
gazteen ikastaroen 
egutegia atera du

jm barrIola
Nafarroako Gobernuak ekipa-
mendu publikoak egokitzeko 
egindako diru-laguntza deial-
dian, Leitzako Udalak hainbat 
hobekuntza egiteko diru-la-
guntza eskaera aurkeztu zuen. 
Laguntza horrekin, karrapean 
moldaketak egiteko asmotan 

dabiltza. Besteak beste, pare-
tak garbitu eta konpondu, 
gidaridun ateak edo irristailu-
ateak jarri, udaletxeko men-
debaldeko fatxada moldatu, 
argia aldatu... nahi dute. Ho-
rrekin guztiarekin itxura ho-
betu eta erabilera sustatuko 
lukete.   

udalak karrapean moldaketa-lanak 
egiteko asmoa du
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jm barrIola
Sorburu elkartearen eskutik, 
«familia eta bizimodua gure 
herrialdeetan utziz, migratu 
duten emakumeek dituzten 
istorioez elkarrekin hitz egite-
ko eta gogoeta egiteko» gune 
bat sortu dute. Horrekin «zail-
tasunak, zalantzak, nostalgiak, 
pozak, adoreak, ametsak, itxa-
ropenak...» partekatzeko el-
kartu eta elkarrengandik ikas-
tea lortu nahi dute. Hogei la-
gunek eman dute izena.

Besteak beste, honako gaiak 
landuko dituzte: norbere burua 
emakume bezala identifikatu 
eta jabetzea; lan munduko 

eskubideak; migratzeko pro-
zesua; amatasuna bizitzeko 
moduak; zaintza lanak; eta 
emakumeenganako indarke-
riaren kontrako borroka.

Urriaren 22an hasi zituzten  
saioak. Guztira zortzi saio egi-
nen dituzte eta astelehenetan 
bilduko dira, herriko eskolan, 
bi orduz, 17:00etatik 19:00eta-
ra bitarte, Sorburu elkarteko 
formatzaile den Beatriz Zala-
kainekin eta Gizarte Zerbitzu-
ko gizarte-langile bat izanen 
dituzte gidari. Hurrengo hi-
tzorduak azaroaren 5ean, 12an, 
19an eta 26an eta abenduaren 
10ean eta 17an izanen dituzte.

Formatzailearekin eta gizarte-langilearekin bilduko dira. utzitakO arGazkia

ekuatoriarrak 
elkartzeko gunea 
sortu dute
Hurrengo hitzorduak azaroaren 5ean, 12an, 19an, 26an eta 
abenduaren 10ean eta 17an izanen dituzte.

kaxuelaren astean saritua alex mugika
Alex Mugika sukaldari leitzarrak zilarrezko saria irabazi du 
XVII. Nafarroako Kaxuela eta Ardoaren Astean, 'Baratzuri 
Zopa, Faltzesi omenaldia' izeneko mokadutxoari esker. Ez da 
lehenengo garaipena izan. 2013, 2014 eta 2017an sari nagusia 
eskuratu zuen Mugikak. 

utzitakO arGazkia

jm barrIola
Nafarroako eskolen Berrikuntza 
Proiektuen artean, Amazabal 
BHI ikastetxeak 2017-2018 
ikasturtean egin zuen Leitza 
urratsez urrats proiektua 
aukeratu dute. Urriaren 23an 
Tuteran aurkeztu zuten eta 
azaroaren 7an, heldu den 
asteazkenean, Nafarroako 
Museoan aurkeztuko dute. 

Proiektu horrekin, Amazabal 
ikastetxeko ikasleek bestelako 
m u g i k o t a s u n  e r e d u  b a t 
aldarrikatu nahi izan zuten, 
Leitzan oinez eta seguru ibili 
nahi zutela adieraziz. Besteak 

beste, oztopo arkitektonikoen 
eta ibilgailuen erabilerari 
buruzko hausnarketa sustatu 
zuten. Lanketari kalejira 
erraldoi batekin eman zioten 
bukaera. 

Kalejirarekin borobildu zuten proiektua.

'leitza urratsez urrats' nafarroako 
eskola kontseiluko Jardunaldietara

iera agirre lau eta 
erdiko txapelketan 
lehenbizikoz

Lehen mailan jokatuko du 
leitzarrak. Azaroaren 11n 
hasiko dute txapelketa 
Elgeta pilotalekuan, 
12:00etan. Olatz Ruiz de 
Larramendi eta Leire 
Etxaniz –txapelduna–, 
izanen ditu aurkari.

jm barrIola
Udalak, herriko hainbat auzo-
tan argiteria publikoa aldatze-
ko lortutako diru-laguntzari 
esker, herriko argiteria alda-
tzeko lanak egin ditu. Lan ho-
riei esker, argindarraren kon-
tsumoa %62 murriztea lortu 
da. Lehenbiziko fasean guzti-

ra 109 argi-puntu aldatu di-
tuzte, LED motako argiteria 
jarriz: Landa industriagunean 
eta Elgoien zein Elbarren ka-
leetan. EKOLEDS enpresak 
egin ditu lanak. Guztira 48.000 
euroko aurrekontua zuten eta 
%70a laguntzetatik ordaindu 
dute.   

109 argi-puntu aldatuz argindarraren 
kontsumoa %62 murriztuko da

LeITZA
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AReSO

ttIPI-ttaPa
2018 urteari dagokion kanona 
ordaintzeko borondatezko 
epea azaroaren 16ra artekoa 
izango da. Abenduaren 16ra 
arte ehuneko bosteko gainkar-
gua izango dute eta handik 
aurrera, berriz, ehuneko ho-
geikoa. 

Horri lotuta, balorazio po-
nentzia eguneratzen ari dire-
la jakinarazi du Udalak. On-
dorioz, hurrengo urteko kon-
tribuzioan aldaketak izango 
direla adierazi dute; batzuei 
kanona jaitsi, besteei igo. Ba-
lorazio ponentziak ondasun 

higiezinen balorazio bat egiten 
du gero horri kontribuzioa 
kobratzeko erabiltzen den tasa 
aplikatzeko (aurten Areson 
0,29 hiri lurretan eta 0,80 lan-
da lurretan). Heldu den urtean 
denak bateratu eta tasa denean 
0,27 izatea proposatu dute, 
horrela egungo diru bilketa 
mantentzea lortuko delarik. 
Tracasako teknikariek propo-
samena egin dute eta orain 
jabeei gutun bidez informazioa 
bidaliko zaie, nahi izatera, 
Udaletxean hitzordua eskatu 
eta teknikariekin zalantzak 
argitzeko bidea izan dezaten.

hiri eta landa lurren 
zergak ordaintzeko 
epea zabalik
udalak heldu den urteko kontribuzioan aldaketak izango direla 
iragarri du

zugarramurdira irteera ikasleek
Orain arte ikasturte bukaeran egiten zuten ateraldia 
aurreratu eta urriaren 9ko gaua etxetik kanpo eman dute 
Nazabal eskolako ikasleek. Lotarako zakuak hartuta, 
Zugarramurdira joan dira. Besteak beste lezeak bisitatu, 
Sorginen Etxean lo egin… Primeran pasa dute!

nazabal EskOla

emakume baserritarren erakusketa
Landa Eremuko Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira, 
haien lana aitortzeko helbururuz, 'Zuen lanaren haritik...' 
emakume baserritarren erakusketa jarri zen Maisuenean. 
Urriaren 21ean ireki zituzten ateak eta San Martin Egunera 
arte igandero zabalik izanen dira, 10:30etik 13:00etara. 

Ohiana calparsOrO

ARANO

ohIaNa CalParsoro
Urriaren 21ean Euskaraldiari 
keinu egin zieten aranoarrek. 
Tabernako arbelean egitas-
moarekin lotutako aho eta 
belarriak marraztu zituzten, 
eta izena emateko aukera es-
kaini zuten. Bertaratu zirene-
tatik askok ez zuten izena 
emateko aukera pasatzen utzi 
nahi izan.
 
Azaroaren 9an eta 11n
Oraindik ere bada aukerarik.
Herritarrek www.euskaraldia.
eus orrialdean eman dezake-
te izena. Dena dela, azaroaren 

9an iluntzean eta 11n gauean 
izena emateko zailtasunak edo 
arazoak dituztenei laguntzeko 
bilduko dira, Kontsejun. Jaki-
narazi dutenez, «pozik eta esku 
zabalik hartuko ditugu».

Taberna apaindu zuten.

herritarrek euskaraldiari keinu egin 
diote
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Udala eta Nafarroako Gober-
nua lankidetzan arituko dira 
Iruritako Dorrea etorkizunean 
publikoari irekitzeko. 2016an 
hasi ziren dorrea zaharberri-
tzen, eta 2019an akituko di-
tuzte lanak. Lankidetzarako 
terminoak Nafarroako Gober-
nuak urriaren 17ko bileran 
onartutako eta bi erakundeek 
sinatuko duten hitzarmenean 
jasotzen dira. Dorrea Erdi Aro-
koa da, eta ziurrenik, Baztan-
go dorretxe zaharrena da. 

Lankidetza 
Lankidetzarako hitzarmenean 
jasotakoaren arabera, Viana-
ko Printzea Erakundeak - Kul-
tura Zuzendaritza Nagusiak 
obraren ondoz ondoko faseen 
kostua bere gain hartu du, eta 
baita dorrearen aldamio egon-
kortzailea ezartzeak sortuko 
dituen gastuak ere. Bertzalde, 

Udalak behar diren kudeake-
tak eginen ditu dorrerako bi-
deak erabilera publikoko 
beharrak bete ditzan. Udale-
txeak ordainduko ditu sarbide 
horien kostuak. 

Zaharberritze-obrek iraun 
bitartean, Udalak eraikinera-
ko erabileren programazio bat 
kudeatu eta proposatuko dio 
Gobernuari, eraikinaren ba-
bes-erregimenarekin batera-
garriak diren hiritarren iris-
garritasuna eta bisita berma-
tzeko. Programazio horrek 
irekierako ordutegiak eta 
sartzeko baldintzak zehaztu-
ko ditu. 

Zaharberritze-prozesua
2001ean, Udalak 120.000 euro 
ingururen truke erosi zuen 
dorrea. Arras egoera ezegon-
korrean zegoen, eta hura man-
tentzea eta haren erabilera 
publikoa bermatzea zen hel-
burua. Higiezina kultur inte-
reseko ondare gisa babestuta 
dago 1949az geroztik, eta Na-
farroako Gobernuak 2013tik 
babestutako eta mugatutako 
ingurunearekin hornituta dau-
ka. 

Dorrea erortzeko zorian ze-
goen, eta 2014an premiazko 
hainbat ekintza abiarazi (egon-
kortzaile bat jartzea hego-
ekialdeko eta ipar-ekialdeko 
fatxadetan, eta eskorak barne-
egitura osoan), eta gero, 
2016an, Gobernuak dorrea 
zaharberritzeko lehen fasea 
burutu zuen. Lan hura dorrea 
egonkortzean oinarritu zen, 
eta 482.075 euroko kostua izan 
zuen. Egurrezko barne-egitu-
ra desmuntatu eta gero, ingu-
ruko hormak egonkortu ziren. 

2017an, bigarren fasea egin 
zen. Egurrezko barne-egitura 
eta estalkiak berreraiki ziren, 
eta 618.248 euroko kostua izan 
zuen. 2018an, hirugarren fa-
seko lanak esleitu dira. Obra 
horiek 2019an akituko dira, 
eta 319.418 euroko aurrekon-
tua dute. 

1949 urteaz geroztik kultur intereseko ondare gisa babestua dago Iruritako Dorrea. nafarrOakO GObErnua

2019aN aKItuKo 
dItuzteN laNeK 
319.418 euroKo 
aurreKoNtua dute

Iruritako dorrea 
publikoari irekitzeko 
elkarlanean ari dira
Hitzarmena sinatuko dute udalak eta nafarroako Gobernuak, 
2016an hasitako lanak 2019an akitu daitezen

Arte eta Kultura programan 
antolatutako Folk Ametsetan 
Zikloaren baitan bi emanaldi 
izanen dira Arizkunenean. 
Azaroaren 4an, De mar a mar, 
Mediterraneotik Itsaso Bare-
rako musika izanen da eta 
azaroaren 11an, Maraya Zy-
deco taldea (19:00etan).

Folk Ametsetan 
zikloan bi emanaldi 
izanen dira aurten

Fernando Manterolaren 
Argazkien bitartez Photos & 
Montajes argazki erakusketa 
ikusgai izanen da azaroaren 
1etik 28ra Arizkunenean. 
Asteartetik ortziralera (17:00- 
20:30) eta larunbat eta besta 
egunetan (11:30-13:30 eta 
17:30-20:30) irekiko dira ateak.

Fernando 
Manterolaren 
argazki erakusketa

Jose Mari Apezetxea zenaren 
omenez aire zabaleko pintura 
lehiaketa antolatu du Elizon-
doko Kasinok igande honetan, 
Ziga, Aniz eta Berroeta izanen 
dira margolanak egiteko aur-
tengo gaiak. Izen-ematea Eli-
zondoko Kasinon egin behar-
ko da 08:30etik aitzinera.

Aire zabaleko 
pintura lehiaketa 
azaroaren 4an

Baztango Dantzariak eta Eli-
zondoko Gaiteroak taldeek 
antolatuta Bailableak (Muxi-
koak, Jotak, Larrain Dantza, 
gaita…) eginen dituzte aza-
roaren 11n, igandean 12:45ean 
Elizondoko plazan. Euria egi-
nen balu pilotaleku estalian 
izanen litzateke saioa.

bailableak 
azaroaren 11n 
elizondoko plazan
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urriko zikiroa jendetsua arraiozen
Aurten sekulan izan den jendetsuena izan da urriko zikiroa 
Arraiozen, 103 pertsona izan baitziren bazkaltzen urriko 
lehen larunbatean. Bazkaldu eta gero, musikaz eta dantzaz 
gozatzeko aukera izan zuten arraioztarrek. Tradizio batzuk 
oraindik bizirik segitzen dute.

tEstua Eta arGazkia: nErEa mOrtalEnattIPI-ttaPa
Udako hilabeteetan Baztango 
bazkaleku komunaletan lanak 
egin ditu Udalak. Erdizko Biho-
tzeko zilo alderdian adibidez 
aska bat egin du. Horretarako, 
1.699 euroko inbertitu ditu. 
Aska hori nekazarien eskaera 
zen, urtero bazkaleku komu-
naletako nekazariekin egiten 
duten bilkuran aipatutakoa. 
Erdizen ere, Larrakarte alder-
dian hondatutako aska berri-
tu du udalak, 2.460 euroan. 
Lan guztiak Urballo enpresak 
egin ditu.  

Belatetik Donamariara bidea
Bertzalde Belateko bazkale-
kutik Donamariara doan bidea 
ere berritu du udalak. 1.800 
euroko kostua izan du eta Al-
makok egin du.  Gainerakoan 
urtero bezala Erdiz, Lizartzu 
eta Belateko bazkalekuetako 

sasiak moztu ditu Udalak eta 
bazka hobetu eta indartzeko 
mineral ekologikoa hedatu 
du. Bortz urte dira aipatu he-
rri-bazkalekuek ziurtagiri 
ekologikoa dutela, denera 1000 
hektarea.  Aipagarria da, modu 
berean, hiru herri-bazkaleku 
horietan urtero 700 behi buru 
eta 80 betizu , 2.700 ardi buru 
inguru eta 240 zaldi-behor 
alhatzen dituztela. Horiek de-
nak 200 abeltzainenak.

herri-bazkalekuetan 
inbertsioak egin ditu 
balleko etxeak 
Belateko bazkalekutik Donamariara doan bidea ere berritu 
du udalak, eta horretarako 1.800 euroko inbertsioa egin du

BAZTAN

Prozesioa eta sendotza zigan
Aspaldiko ohitura mantenduz urriaren 12an, Egozkue jauregian 
dagoen Pilarika ermitara prozesioa egin zuten. Eguraldi ona 
lagun aurten ere haur eta heldu, Amabirjina soinburuan harturik, 
Putxurin beheiti Egozkuera joan-etorria egin zuten. Bertzalde, 
13 gaztek sendotza egin zuten egun berean Zigako elizan.

utzitakO arGazkiak

Bihotzeko Ziloko aska berria.

Beartzungo auzotarren besta

Urriaren 6an ospatu zuten Beartzungo Eguna.  Xorrotxeneko 
Pakita Iturregik piztutako altxaferoarekin hasi zuten besta, 
erraldoi eta gaiteroak, herri kirolak, bazkaria, Menditarrak 
taldearen kantaldia, Santxotenarekin dantzaldia… Afal 
ondoko dantzaldiarekin agurtu zuten eguna.

Juan mari OndikOl
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Baztan futbol taldea minbiziaren aurka
Kirola eta elkartasuna lotu zituen urriaren 20an Baztan futbol 
taldeak. Burlades taldearen kontra berdindu egin zuen 
Giltxaurdin, eta partida horretako diru-sarrera guztiak 
minbiziaren kontrako borroka laguntzeko bideratu ditu. Bi 
taldeek eta epaileek elkarrekin atera zuten argazkia.

Juan mari OndikOlttIPI-ttaPa
Baztango Udalaren ardurape-
ko bide publikoetan lanak egin 
dira hilabete hauetan. 

Amaiurko hilerriko bidearen 
hasmentako bihurgunean, 
adibidez, Xurteleko erreka 
hodiekin bideratu eta tarte 
hori zolaberritu du Udalak, 
bidearen gainetik pasatzen 
zen errekak hormigoi zola 
arrailtzen eta kaltetzen bai-
tzuen gelditu gabe. Lanak 
Almacok, 3.500 eurotan egin 
ditu.  

Bertzalde, Arizkungo Berga-
rako auzotik Azpilkuetako 
Apaioarat doan bidean lur-
mendia izana zen eta bidea 
hondaturik zegoen. Udalak 
bidea zabaldu du, harri-lube-
ta edo eskollera egin eta ingu-
rua garbitu. Denera 7.210 
euroko kostua izan duen lana 
Luis Azkarragak egin du.  

Azpilkuetan ere, Larraingo 
bordako bidean bi bihurgune 
zabaldu dira, 3.509 euroan. 
Kasu honetan lana Isidro Goñi 
eskabazio enpresak egin du. 

bide publikoetan 
14.219 euroko 
inbertsioak egin dira
Arizkungo Bergara auzotik Azpilkuetako Apaioarat doana 
moldatzen egin da inbertsiorik handiena 

Amaiurko Txiskieneko bidean moldaketak egin dituzte. utzitakO arGazkia

kortariko Borda bigarren idiazabalen
40 gazta egileren artean, Elgoibarko Mausitxa gaztandegiak 
lortu du garaipena Euskal Herriko 35. Artzai Gazta lehiaketan, 
urriaren 14an Idiazabalen. Bigarren postuan gelditu da 
Lekarozko Oranideko Kortariko borda gaztandegia, eta 
hirugarrenaren saria Javier Muñoa zeraindarrak lortu du.

utzitakO arGazkia
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ttIPI-ttaPa 
Baztango Udalak adierazi due-
nez, 2017ko ereiaroan «Aroz-
tegiako pelotazo urbanisti-
koaren kontra Elizondoko 
plazan egin zen kanpaldiak 
mindurik,  Elizondoko plaza 
herritarrei uzteagatik preba-
rikazio eta diru publikoaren 
erabilera makurragatik» sala-

keta paratu zien Palacio de 
Arozteguiak. Lehendabizi 
Nafarroako Administrazio 
Auzitegirat jo zuten: «helegitea 
aurkeztu genuen, baina ez 
ziguten kasurik egin». Hortaz, 
Auzitegi Nagusirat jo zuten 
«zigor alorreko salaketa hori 
paratuz». Azkenean, epaileak 
salaketa artxibatu du. Artxi-

batu baino lehen Iruñerat 
deklaratzerat hirutan joan 
behar izan dute: «batean gra-
baketa sistemaren akatsaren-
gatik eta bertzean akusazioa 
gaztigatu ez zutelako; urriaren 
15ean deklaratu ahal izan ge-
nuen» adierazi dute. Salake-
taren helburua «argia» da haien 
ustez: «gure izenak zikintzea 
eta gu beldurraraztea». Hale-
re, Palacio de Arozteguiak 
«eztabaida soziala galdu due-
la» gaineratu dute: «herritarrek 
badakite proiektua Baztanen 
kalterako dela». Horregatik, 
«gelditzen zaien bidea inpo-
sizioarena da, eta hori UGPa-
rekin eta salaketa judizialekin 
egiten dutela» uste dute. 

Bortzgarren salaketa 
Bortzgarren salaketa judizia-
la izan da: «Garbiñe Elizegi 
alkate ohiaren kontra bi, orain-
go alkatearen eta zortzi herri-
tarren aurka bertze bana eta 
Elizondoko plazari buruzko 
hau». Urriaren 24ko agerraldian 
adierazi zutenez «erabateko 
ofentsiba judiziala da» eta, 
«beraien posizio ekonomikoa 
baliatuz, soberan duten abe-
rastasuna aprobetxatuz herri-
tar eta hautetsi arruntak estu 
hartzeko». Proiektua egin ahal 
izateko eman dituzten urratsak 

ere eztabaidatu zituzten: «Baz-
tango erakundeen gainetik 
PSIS erabiliz hasi ziren, ko-
munalak eta partikularren 
lurrak jabeen borondatearen 
kontra Aroztegiako Banaketa 
eremuan sarraraziz eta buru-
rik gabeko errekalifikazioak 
eginez. Horrekin aski ez, eta 
herrietako plaza publikoetan 
nork zer egin  beraiek erabaki 
nahi dute. Beren proiektua-
rekin Baztanen instalaturik 
direlarik, zer ez ote dute egi-
nen?».

«Baztango plazak eta Elizon-
dokoa bereziki edozein adie-
razpide eta agerpeneterako» 
erabili izan direla nabarmen-
du, eta Udalak «plazaren era-
bilerak bereizketarik gabe 
baimendu dituela» argitu nahi 
izan du.  Areago, baimentzen 
segituko dute: «herritar guztiei 
espazio publikoa, argia, plater 
eta edalontzi bererabilgarriak 
utzi zaizkie. Eta uzten segitu-
ko dugu. Gu hemen gauden 
artean, bederen, herriko pla-
zek herritarrendako izaten 
segituko dute». Proiektuarekin 
aitzinerat segitzen dute, «in-
posizioarekin eta ofentsiba 
judizialarekin ere bai. Baina 
arrazoia guk dugu. Ez gaituz-
te menpean hartuko» erranez 
bukatu zuten prentsaurrekoa.

Urriaren 24an egin zuten prentsaurrekoa. Jm OndikOl

Palacio de 
arozteguiaren 
salaketa atxibatuta
nafarroako Auzitegi nagusiak tokiko gobernu batzordeko 
kideen aurka jarritako salaketa artxibatzea erabaki du

ttIPI-ttaPa ARIZkun
Jo ala Jo Kultur Taldeak he-
mertzigarren urtez antolatu 
duen Kirikoketa Besta azaroa-
ren 3an ospatuko dute Ariz-
kunen. 

Egun osorako ekitaldiak 
prestatu dituzte, baina aur-
tengoa berezia izanen da. Izan 
ere, Eusko Ikaskuntzaren so-
rreraren 100. urteurrena da 
aurten. Baztandar Mutil-dan-
tzariak 1918. urtean Oñatin 
izan ziren beraien dantza 
erakustaldia egiten eta aurten, 
mende bat beranduago, Oña-
tiko Oñatz dantza taldea eto-

rriko da Arizkunera dantza-
tzera.

egitaraua
Larunbatean, 10:40an ohi be-
zala, ibilaldia eginen dute 
Gamioxarrera. 11:00etan ha-

rrera eta ate irekiera eginen 
dute eta ondotik sagardogin-
tza erakustaldian bilduko dira, 
XVIII. mendeko dolaretxean. 
11:15ean Baztango gaitariak 
eta kankailuak ibiliko dira he-
rrian eta Txalapartaldia eskai-
niko dute zenbait taldek: 
12:00etan Iruñeko Taketan 
pilotalekuan, 12:30ean Her-
naniko BihoTx elizan eta 
13:00etan Madrilgo Madrilen 
Txalaparta taldeak Taskan. 
Pilotalekuan 10x10 metroko 
murala margotuko dute, 
Malmö Ilustration eta Jabiren 
eskutik, Baztandarren Biltza-
rra eta Arizkungo herriarekin 
elkarlanean. Sagardo saltzai-
leak asto eta gurdian ibiliko 
dira, eskualdeko artisau azo-

ka eginen dute eta Berriozar-
ko albokariak aditzeko auke-
ra ere izanen da. 12:30ean 
tinkatzea eta zuku dastaketa 
eginen dute eta 13:45ean ki-
rikoketa jotzea, Gallartako 
Harrigorria dantza taldea eta 
Baztango Kirikoketariekin. 
Baztango Xulubitariekin Jau-
ziak ere izanen dira. 14:45ean 
bazkari herrikoia eginen dute. 
18:00etan kalejira eta plazako 
aitaldia izanen dituzte, Oña-
tiko Oñatz dantza taldearekin 
eta 21:00etan parti apartarekin 
borobilduko dute besta, An-
drelina Jolin, Intro Txalaparta, 
Julivert (Katalunia) eta Maku-
lu Ken taldeekin. 01:00etan 
Tirri&Tery Jai-alai Guateke eta 
DJ-Reimy izanen dute.

XiX. kirikoketa Besta arizkunen eginen 
dute azaroaren 3an

Dantzarik ez da faltako. artxibOkOa
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Zenbait eragile elkartu ziren 
urriaren 24an Elizondoko eliz 
atarian, eskakizun zehatz bat 
egiteko: «hementxe berean, 
gu gauden toki honetan, Baz-
tandarren Biltzarran eta Eli-
zondoko bestetan egiten den 
dantza baztertzailearekin 
akitzea». Baztango Talde Fe-
minista, Plazara Dantzara, Jo 
ala Jo, Baztandarren Biltzarra, 
Elizondoko herria eta Besta 
Batzordea eta Batzar Nagusi-
ko zenbait kideren izenean, 
Baztango Mutildantzariak 
taldeari eskatu diote «bazter-
ketak egiteari uzteko, bai he-
men, bai bertze edozein ere-
mutan. Bazterketarik gabeko 
Baztan nahi dugulakoz. Ha-
markadak pasatu dira ema-
kumeok, gure eskubideen 
defentsan Baztango Mutildan-
tzetan parte hartzeko nahia 

azaldu genuenetik. Bide luzea 
izan da eta denetarikoak izan 
dira emakumeak jasan ditugun 
erasoak, ahozkoak zein fisi-
koak. Ez da xamurra izan. 
Emakume bezala bestaz, dan-
tzaz, plazaz eta tradizioez nahi 
bezala gozatzeko eskubidea 
bermatu nahiak, antolatu eta 
borrokatzera eraman gaitu». 

Hortaz, kolpeak jasan bezain 
laster zutitu direla eta aitzi-
nerat segitu dutela azpima-
rratu nahi izan dute, «emaku-
meak izateagatik gure etorki-
zuna, gure askatasuna, eta 
gure bizitzak egunero jokoan 
daudelakoz. Borroka luze ho-
nen ondorioz Mutildantza 
dantzatzen den herriko plaza 
publiko guztietan dantza pa-
rekidea izatea bermatu dugu». 

Herri honetan ere emaku-
meen kontrako erasoak orain-
dik ematen ari direla gogora-

tu dute. «Behin eta berriz 
salatu dugu matxismoaren 
alardea den eraso sexista ko-
lektibo hau. Plazatik kanpo 
emateak ez du erran nahi 
onartu behar denik. Etxe bar-
nean eta altxapeka ematen 
baitira emakumeen kontrako 
eraso gehienak, eta elizate 
honetan gertatzen dena eraso 
larri horien oinarrian dagoen 
patriarkatuaren adierazgarri 
argia dugu». 

Hau dena salatuz mozio bat 
aurkeztu zuten Udaleko Oso-
ko Bilkuran eta Batzar Nagu-
sian. Osoko Bilkuran mozio 
hau ez zen aitzinerat atera 
Geroa Baik, Baztango Ezkerrak 
eta Baztan Auzolanean-ek 

honen kontra egin zutelakoz. 
«Zenbait ekitaldi instituzio-
naletan pankarten gibelean 
emakumeen indarkeria sala-
tzen ikusten ditugunak, orain-
go honetan bazterketa hau 
babestu dute», salatu dute. 

Batzar Nagusiak berriz, sa-
laketarekin bat egin du, «zen-
bait herriko alkate eta junterok 
eta EHBilduko hautetsiek 
erakutsi dutelakoz herritar 
guztiak ordezkatzen dituztela 
eta ez dutela bazterketarik 
onartuko. Bertze batzuk abs-
tentziora jo dute, UPN barne. 
Horiei garbi erraten diegu, 
erasoa salatzen ez duenak 
bidea libre uzten duela horrek 
bere horretan segi dezan».

mutildantza 
baztertzaileekin 
akitzea eskatu dute
Elizondoko eliz atarian egiten denarekin akitzeko eskatu diote 
zenbait gizarte eragilek Baztango Mutildantzariak taldeari

Elizondoko elizatean egin zuten agerraldia urriaren 24an. utzitakO arGazkia
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ZUGARRAMURDI

josebIñe eta Koro
Zugarramurdi, Urdazubi, Erra-
tzu, Arizkun eta Elizondoko 
jubilotekek topaketa bat egin 
zuten joan den urriaren 11n. 
Lehenbizikoa izan da, eta ur-
tero egiteko asmoa dute. 

Xaretakoek Amaiurren egin 
zuten lehenbiziko geldialdia,  
gaztelu inguruak ezagutzeko 
eta Borda hotelean pausa tti-
ki bat egiteko. Handik Elbete-
ra joan ziren; han zituzten 
baztandarrak bazkaltzeko 
esperoan. Denetara hogeita 
hiru lagun elkartu ziren. Ba-
tzuek Arkupeak elkartetik elkar 
ezagutzen bazuten ere, bertze 

batzuk ez ziren ezagutzen. 
Denen artean, giro polita sor-
tu zen. Elbeteko posadan 
ederki bazkaldu zuten eta 
atsaldea kartetan eta bertze 
mahai-jokoetan pasa zuten.

Harremana elkartea
Aipatzekoa da jubiloteka ho-
riek Harremanak izeneko el-
karteak antolatzen dituela. 
Talde hori duela hiru urte 
sortu zen, Arkupeak elkartea-
ren, La Caixaren eta Udalen 
laguntzaz. Gaur egun, 52 baz-
kide ditu eta hoietako 35 as-
tero-astero elkartzen dira 
ludoteketetan.

Elbeten bildu ziren jubilotekako erabiltzaileak. utzitakOa

jubiloteken 
topaketa egin dute 
lehenbizikoz
Aurten lehendabizikoa egin badute ere urtero egiteko asmoa 
adierazi dute

karrikak moldatu dituzte
Zimiko berritan gaude herrian, Udalak udazkenean hainbat 
berrikuntza egin baititu. Nabarmenenak karrikakoak dira: 
Durruti enpresak plazatik Aitzondorainoko zola zaharberritu 
eta Azketako aparkalekuan brea bota eta pintatu du; Sasoik, 
berriz, Ehitoneko eta Sorginaldeko bideak zimentatu ditu. 

utzitakO arGazkiak

ttIPI-ttaPa
Herritarrei edo zonaldea bisi-
tatu nahi dutenei «Zugarra-
murdik eskaintzen dizkien 
zerbitzuak hurbiltzeko eta 
eskuragarri jartzeko» helburuz, 
Udalak webgunea berritu du. 
Bertzeak bertze, herriari bu-
ruzko oinarrizko informazioa, 

interesguneak, berriak, agen-
dako ekitaldiak, telefonoak eta 
argazki batzuk eta bideo bat 
bildu dituzte. Euskaraz edo 
gazteleraz kontsulta daiteke. 
Orain, eraginkortasuna balo-
ratzeko, bisitariek webgunea-
ren edukiak eta itxurari buruz-
ko iritzia eman dezakete. 

zugarramurdiko udalak webgunea 
berritu du
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SARA

euskaraldiaren aldeko argazkia
Azaroaren 23tik abenduaren 3ra eginen den Euskaraldia 
ekimenean parte hartzera animatuz, taldeko argazkia atera 
zuten hainbat herritarrek duela aste batzuk plazan. Oraindik 
Euskaraldian izena eman ez dutenek www.euskaraldia.eus 
atarian egin dezakete.

christian patErnEttIPI-ttaPa
Errugbi elkarteko helduen tal-
deak Frantziako Federazioa 
utzi, eta Euskadiko Ligan hasi 
du aurtengo sasoia. Dagoene-
ko hiru partida jokatu ditu eta 
lehenbiziko biak behintzat 
erraz irabazi ditu. Hirugarrena 
urriaren 28an jokatzekoa zuen. 
Haurren errugbi eskolak Fran-
tziako Federazioan segitzen 
badu ere, helduek hautu argia 
egin dute Euskal Herri maila-
ko txapelketan aritzeko. Biga-
rren Mailan sartu da Sara, eta 
zazpi taldeko txapelketa bat 
abiatu dute urtarrila arteko 
lehen fasean. 

Kontent egindako hautuarekin
Herriko taldeko bilkura batean 
errugbilari gazte batek propo-
satu zuen Euskal Herriko ligan 
sartzea. Orain desagertu den 
Euskal Kostaldea-Landak li-

gari baimena eskatu eta be-
rehala baietza eman zuen. 
Ondotik egin behar izan duten 
bidea, ordea, ez da erraza izan 
eta Euskadiko Errugbi Fede-
razioaren sustapena funtsez-
koa izan omen da horretan. 
Patxi Jauregi Izarrako presi-
dentearen hitzetan, «hainbat 
itzuliren ondotik, Sara Euska-
diko Federazioko talde bila-
katu da; ez Frantziak, ez Es-
painiak ere ez dute ezer egiten 
ahal». Izan ere, Euskadiko 
Federazioak bere txapelketa 
antolatzen du eta bere lizen-
tziak banatzen ditu.

Bi jokalarik izan ezik, bertze 
guziek segitzen dute Izarrare-
kin Euskadiko Ligan. Are gehia-
go, jokalari gehiago sartu dira 
Euskal Herri mailako izaera 
izateagatik. «sei-zazpi jokala-
ri etorri zaizkigu, bertzela eto-
rriko ez zirenak», dio Jauregik. 

euskal herriko ligan 
hasi da helduen 
errugbi taldea
Frantziako Federaziotik atera eta Euskal Herriko ligara pasatu 
da sarako Izarra

herritarrak Xilaban 

Taldekako Xilaban ari diren herritarrek egin dute estreinaldia 
txapelketan: Karlos Aizpuruaren taldea (Ezkorbrutak) Sara eta 
Urruñan aritu zen eta Ellande Alfaroren Mattinsalto eta Julene 
Etxeberriren Kontrabanda taldeak Pausun; Kontrabandak 
azaroaren 3an eginen du bigarrena eta Mattinsaltok 17an.

xilaba.Eus

kermeza giro ederrean

OGEC eskola katolikoak antolatuta, kermeza iragan zen 
urriaren 7an. 140 bazkaltiar bildu ziren eta ez zuten 
animaziorik falta izan. Tote Mitxelenaren musikarekin eta 
Fabiana taldearen dantzak ikusiz, bildutakoek ongi pasatzeko 
aukera ederra izan zuten.

GanEx
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SeNpeRe

PIerre bastres
Aurten 65 urte beterik, suhil-
tzaile izatea uzterat behartua 
zen Laurent Lassaga. Landibez 
hargina baldin bada ere, gaz-
tetatik bertzeak laguntzeko 
nahikaria piztu zitzaion. Bere 
aitaginarreba ere suhiltzaile 
nahianta zen, eta istripu batean 
zendu zen 1958an, bertze adis-
kide batekin. Horrek «oihartzun 
izigarria sortu zuen ene baitan, 
eta bide beretik ibiltzea deli-
beratu nuen. Hasi nintzenean, 
ene andereari ez nion fitsik 
erran, ez errenkuratzeko gisan» 
aitortu du Laurentek. «Hain-
bertze urtetan laketu naiz bai. 
Gure egitekoak aldatu dira 
hastapenetik. Lehen suen hil-
tzea zen gure egiteko bakarra. 
Gero istripuetan laguntzea, 
eta azkenean anbulantzia egi-
tea etorri dira», dio Olha au-
zokoak. 

Suhiltzaileen Batasunak eta 
Herriko Etxeak omenaldia egin 
diote Inharrian, Batasunaren 
60. urteburua ospatuz. 100 
lagun bildu ziren, eta Julien 
Ubiria kapitainaren mintzal-
dian, «Gure Axudant Nagusia-
ren maleziaz betetako irrinoak 
huts handia utziko du. Halaber, 
bere osotasuna, laguntzeko 
nahikeria eta baliagarritasu-
nerako zentzua ez ditugu 
ahantziko. Pierrette bere an-
derea ere nahi nuke eskertu». 
Batasunaren Lehendakaria 
den Jean-Daniel Labordek 
gehitu duen bezala, «Ah, Lau-
rent! Gauza ainitz partekatu 
ditiagu elgarrekin, hire azken 
zerbitzu eguna, bertzeak ber-
tze. Nekez beteko diagu utzi-
tako hutsa. Mintzatzea maite 
huen bai, eta betirako oroitu-
ko gaituk hire solasaldi ba-
tzuetaz, irriz! Oraindik astia 

duk hire familiaz eta zaletasun 
ainitzez gozatzeko, itsas- arran-
tza batez ere. Ainitzetan ikusi 
ahal dudanez, salatzen ahal 
diat hirekin itsas gainean, 
arrainak ez dituk desagertze-

kotan! Mila esker egindako 
lanagatik!».

Bertzalde, Departamentuak 
Senpere Sokorri Handiko He-
rria izendatu du, suhiltzaileen 
lana eta antolakuntza goretsiz.

laurent lassaga 
suhiltzailea 
omendu dute
43 urte suhiltzaile nahianta egonik, bere kideek eta herriak 
omendu dute, suhiltzaileen Batasunaren 60. urteburuan

Laurent Lassaga, Pierrette emaztearekin. piErrE bastrEs

Jende anitz bildu zen omenaldian. piErrE bastrEs

ttIPI-ttaPa
Apirilaz geroztik, Euskaraldia-
ren bueltan lanean ari dira 
Senperen. Geroztik hainbat 
ekimen egin dituzte herritarrak 
motibatzeko, bertzeak bertze, 
herriko eta auzoetako bestetan 
parte hartuz eta Euskaraldia-
ren inguruko azalpenak ema-
nez. Berriki komertzio eta 
ostatuei egin diete keinu, eta  
afitxak banatzen ibili dira ho-
riek ere Euskaraldia ezagutu 
dezaten eta bide batez, eus-
kara erabil dezaten. 

Ekimen horretaz gain, aza-
roan ekitaldi gehiago eginen 

dituzte. Azaroaren 9an, erra-
terako, pintxo-pote alaitua 
eginen dute ostatuetan barna. 
Gisa honetara, herritarrek 
ahobizi edo belarriprest rolak 
hartuz, Euskaraldian izena 
eman dezaten animatzea nahi 
dute. 

Azaroaren 23tik  
abenduaren 3ra 
Hamaika egunez, azaroaren 
23tik abenduaren 3ra, 16 ur-
tetik goitiko herritarrek ahal 
den guztietan euskaraz egitea 
da Euskaraldiaren erronka. 
Eta egun horiek bertze edozein 

egun bezalakoak izan ez dai-
tezen, hitzordu batzuk anto-
latuko dituztela adierazi dio 
Amets Lahetjuzan lantaldeko 
kideak TTipi-TTapari. Hala, aza-
roaren 24an, herriko merka-

tuan, aperitifa animatua eginen 
dute, 11:00etan. Abenduko 
lehendabiziko asteburuan ere 
zerbait antolatzeko asmoa 
dutela aitzineratu du Lahet-
juzanek.

euskaraldian izen-ematea girotzeko 
pintxo-potea eginen da azaroaren 9an

Herriko bestetan Euskaraldia girotzeko atera zuten argazia. sEnpErEkO Euskaraldia
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GIZARTeA

azaroaren 1ean 
irekiko dituzte 
almandoz eta 
Belateko tunelak

ttIPI-ttaPa
Belateko eta Almandozko tu-
nelak azaroaren 1ean zabal-
duko dira, sare transeuropea-
rrean 500 metrotik goitiko 
tunel guztiek bete behar duten 
Europako segurtasun-araudi-
ra egokitzeko tunel barruko 
obrak bukatu ondotik.

Horrela azaldu zuen Bela-
teko eta Almandozko Tunelen 
Lanetarako Jarraipen-Batzor-
deak urriaren 17an egin zuen 
azken bilera eta gero.  Tunelen 
egoeraren txostena ere aur-
keztu zuten, bi tuneletan bu-
rutu diren lanen xehetasune-
kin: likido toxikoak eta sukoiak 
ebakuatzeko drainatze-siste-
ma bana ezarri dira; bide-zo-
ruaren drainatzea zabaldu eta 
birjartzea; bide-zoru berria 
fresatzea eta birjartzea (MBC) 
eta seinaleak; aireztatze, ar-
giztatze iraunkor eta gida-zir-
kuituetarako suaren kontrako 
kable-sare berria jartzea. Be-
lateko tunelean, bestalde, 40 
metro luzerako eta 3 metro 
zabalerako bi bazterbideak 
bukatuta daude, hego tunel-
ahoatik 360 eta 400 metrora 
hurrenez hurren. Bai Alman-
dozko tunelean bai Belatekoan 
isuriak jasotzeko bi kutxatila 
eta sareta jarri dituzte. 

Nafarroako Gobernuak 3,92 
milioi euroko inbertsioa egin 
du egokitze-lan horiek egite-
ko. Construcciones Mariez-
currena enpresak ekainaren 
4an hasi zituen obrak.

Ayerdi lehendakariordeak 
azaldu zuenez, azaroaren 1ean 
kenduko dituzte ekainaren 
4tik indarrean dauden trafiko-
murrizketak ere. N-121-A, N-
121-B eta NA-1210 errepidee-
tako (Belateko gaineko erre-
pidea) ibilgailu-kontrolak egin 
dira tarte honetan, 512 guzti-
ra. 2.486 salaketa egin dira 
guztira, %78 radar bidez, N-
121-A errepidean.

ttIPI-ttaPa
27 abeltzainek eta bederatzi 
alkatek sinatutako idatzi bat 
aurkeztu zitzaion urriaren 23an 
Arartekoari. Idatziak Nafa-
rroako Gobernua lantzen ari 
den abeltzaintza ustiategien 
inguruko foru dekretuaren 
inguruan sinatzaileek egiten 
duten balorazioa jasotzen du. 
Edukiaren aurkezpena hiru 
alkatek egin zuten: Mikel Za-
baleta, Leitzako alkateak, Jo-
seba Otondo, Baztango alka-
teak eta Ezekiel Martin, Atez 
bailarako alkateak. 

Abeltzaintza eredu tradizio-
nal estentsiboak, tamaina 
ttiki edo ertainekoak eta di-
bertsifikatuak, gure lurralde-
ko ekonomia eta ingurume-
naren kudeaketan eta gure 
herriak bizirik mantentzeko 
garrantzitsua da. Hortaz, ere-
du intentsibo industrialaren 
eta eredu tradizionalaren ar-
tean bereizketa argia egitea 
eskatu diote Administrazioa-
ri, eta azken honetarako ber-
tze dekretu bat egitea, maneiu 
honek dituen ezaugarri eta 
berezitasunetara eta eskualde 
bakoitzeko egoera eta antola-
mendura egokituko dena.

Izan ere, duela urte bat bai-
no gehiago lantzen ari den 
Foru Dekretua tentuz jarraitu 
dute. Nafarroan abeltzaintza 
jarduera ekonomiko garran-
tzitsua izan da, eta oraindik 
ere bada, jendea landa ere-
muetan finkatzeko, Lurral-
dearen kudeaketarako eta 
biodibertsitatearen kontser-
baziorako funtsezko elemen-
tua baita.

Bi errealitate
Azken urteetan, abere ustia-
tegi batzuk aldaketa handiak 
izan dituzte, eta horrek errea-
litate berri bat ekarri du bai 
ekoizpenean, bai baldintza 
sanitarioetan, baita ekonomian 
zein ingurumenean ere.

Nafarroako abeltzaintza es-
tentsiboko ustiategi gehiene-
tan, abereek denbora gehiena 
libre ematen dute. Abeltzain-
tza intentsiboan, aldiz, ezin 

dira mugitu, ez dute askata-
sunik, ingurunetik eta gaine-
rako animalia eta pertsonen-
gandik ahalik eta gehien iso-
latzea bilatzen da.

Horregatik, idatziaren sina-
tzaileei garrantzitsua iruditzen 
zaie baldintza higieniko sani-
tario, animalien ongizate eta 
antolamendu zooteknikoa 
arautzen dituen dekretu hau 
Nafarroan dauden abeltzain-
tza ekoizpen ereduei egokitu-
ta egitea, «izan ere, eredu 
bakoitzak dituen animalien 
ongizate eta higiene arazoak 
desberdinak dira, baita landa 
eremuan dituen ingurumen 
inpaktua eta inpaktu soziala 
ere».

Foru Dekretuaren proiektu 
hau «abere ekoizpen intentsi-
bo eta industrial batean oina-
rrituz egin da soilik, honen 
garrantzi ekonomikoa bakarrik 
baloratuz». Horren ondorioz, 
«abeltzaintza tradizional es-
tentsibo edota ekologikoak 
aldaketa garrantzitsua izanen 
du, bere garapena eta existen-
tzia bera zailduko baita». Ho-
rrela, abeltzaintza eredu honek 
ordezkatzen dituen baloreak, 
«guztiz baztertuak gelditzen 
dira, adibidez, produktuen 
kalitatea, animalien ongizatea, 
ekosistemen oreka, hazien 
banatzea, suteen aurreko pre-
bentzioa edo lurraldeak mai-
la ekonomiko, sozial eta in-
gurumenean mantentzea eta 
herri bezala gure elikadura 
mota aukeratzeko eskubidea».
Gainera, ez dute ez bidezkoa 
ez eraginkorra ikusten «abereak 
ukuiluan isolatzean oinarritzen 
diren bioseguritate neurriak 
soilik abeltzainen ardura iza-
tea». Dekretu honetan propo-
satzen diren neurrien kostua 
ere ez lukete abeltzainek ba-
karrik beren gain hartu behar. 
«Administrazioak animalien 
osasuna hobetzeko beste neu-
rri batzuk hartu beharko li-
tuzke, eta hartu ditzake, ani-
malia basatiei zein mota guz-
tietako animaliei bideratuak 
egongo direnak (etxeko ani-
maliak, maskotak... barne)», 
diote idatzian.

Ezekiel Martin, Joseba Otondo eta Mikel Zabaleta, aurkezpenean. utzitakOa

abelzaINtza 
tradIzIoNaleraKo 
bertze deKretu 
bat esKatu dute

betiko abeltzaintza 
eta industriala 
bereiztea eskatu dute
27 abeltzainek eta bederatzi alkatek sinatutako idatzia eraman 
diote Arartekoari, foru dekretuan aldaketak proposatuz
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KIROLAK

ttIPI-ttaPa
Nafarroako goma gaineko so-
katira Txapelketa hasiko da 
azaroaren 3an, larunbatean, 
17:00etan Arbizun. 

Guztira lau jardunaldi joka-
tuko dira eta Lesakako Beti 
Gazte izanen da eskualdeko 
ordezkari bakarra. Hain zuzen, 
Lesakan jokatuko da sokatira 

txapelketako azken saioa aza-
roaren 24an. 

Gizonezkoak bi pisutan lehia-
tuko dira eta zortziko taldeak 
izanen dira. Emakumezkoak 
berriz, seiko taldetan pisu ba-
karrean lehiatuko dira.Talde 
mistoak ere pisu bakarrean 
lehiatuko dira eta zortziko 
taldeak izanen dira (lau gizon 

eta lau emakume). Guztietan 
aterako du taldea Beti Gaztek.

Azaroaren 3an Arbizun, gi-
zasemeen 640 kiloko lehen 
jardunaldia eta emakumeen 
375 kiloko lehen jardunaldia 
jokatuko dira. Azaroaren 11n 
Aldatzen jokatuko da katego-
ria hauetako bigarren eta hon-
dar jardunaldia, 12:30ean.

Azaroaren 17an Elizondon 
jokatuko da gizasemeen 600 
kiloko lehen jardunaldia eta 
txapelketa mistoaren (550 kilo) 
lehen jardunaldia (17:00etan). 

Azaroaren 24an, Lesakan 
jokatuko da kategoria haue-
tako bigarren eta hondar jar-
dunaldia (17:00). Beti Gazte-
rekin batera, Berriozar, Txan-
trea eta Antsoain (mistoan bi 
talde aterako ditu) ariko dira. 

Beti Gazteko talde mistoa Nafarroako txapeldun izan zen iaz, Lesakan jokatutako azken jardunaldian. aitOr arOtzEna

Nafarroako sokatira 
txapelketa igandean 
abiatuko da arbizun
Beti Gazte kategoria guztietan aterako da eta azken bi saioak 
Elizondon eta Lesakan izanen dira, hilaren 17 eta 24an

donezteben eginen 
da herri-kirol eta 
crossfit desafioa 
abenduaren 22an

ttIPI-ttaPa DOnEZtEBE
Nafarroa eta Bizkaiko kirolarien 
artean herri-kirola eta crossfit 
nahasten dituen apustu bat 
lotu dute, abenduaren 22an 
jokatzeko. Hasieran lekua ez 
zuten lotua baina azkenean, 
Donezteben egitea erabaki 
dute. 18:00etan izanen dute 
hitzordua. 

Alde batetik, Xabier Urrutia 
arraioztarra eta Iruñeko Alex 
Fernandez ariko dira eta, ber-
tzetik, Ousmane Dramé eta 
Oscar Perez bizkaitarrak. 3.000 
euro izanen dituzte jokoan, 
1.500 euro bikoite bakoitzak 
eta oraindik erabaki gabe dute 
non jokatuko duten.

Bikote bakoitzak egin behar-
ko duen lanari dagokionez, 
txanda librean, 80 kiloko herri 
bolari 80 altxaldi eman behar-
ko dizkiote, 70 kiloko bi txin-
gekin 20 metroko 20 plaza egin 
beharko dituzte, 50 kiloko bi 
50 C&J pesa, bi kolpetan al-
txatu beharko dituzte 50 aldiz 
eta 15 epai egin beharko diz-
kiote kana-erdikoari arpanan.

ttIPI-ttaPa
Ohikoa denez, herri kirol jaial-
di handia antolatu dute Do-
neztebeko ferietako arratsal-
dean. Azaroaren 16an, ortzi-
ralean 18:00etan, Nafarroako 
aizkora txapelketa nagusia 
jokatuko da Ezkurra pilotale-
kuan. Sarrera 15 euro ordain-
du beharko da eta egunean 
bertan erosi ahal izanen da, 
16:30etik aitzinera.

Iker Vicente, Jon Rekondo, 
Ruben Saralegi, Oier Kañama-
res eta Joxean Etxeberria ari-
ko dira txapel handiaren bila. 
Lau kana-erdiko, lau 60 on-

tzako eta bi oinbiko azkarren 
mozten dituenak eramanen 
du.

Aipatzekoa da final hau bai-
no lehen, Euskal Herriko bi-
garren mailako aizkora txa-
pelketaren finalean aritzekoa 
dela Zigako Joxean Etxeberria 
azaroaren 4an Iurretan (Biz-
kaia). Lopez, Jauregi, Txapar-
tegi, Mujika eta Mugertza III.a 
izanen ditu arerio.

Arpana txapelketa mistoa
Nafarroako arpana txapelke-
ta mistoa ere Doneztebeko 
jaialdi berean erabakiko da. 

Etzanda jarritako 45 ontzako 
enborrari hamar epai egin 
beharko dizkiote. Aresoko 
Itxaso Onsalok Mikel Eugi 
izanen du bikote, txapelari 

eusteko; Irune Biurrun eta 
Endika Garay, Alba Cobo eta 
Tasio Ugarte eta Esti Gastea-
rena eta Unai Bertiz sunbil-
darra ere ariko dira.

nafarroako lehen mailako aizkora eta 
arpana txapelketa mistoa donezteben

Nafarroako txapelketa nagusiko finalean ariko den boskotea. artxibOkO arGazkia
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KIROLAK

Juanenea txapeldun orde promozioan

Urriaren 12an jokatu zen Lekunberriko pilotalekuan 
Nafarroako Promozio txapelketako finala. Agoizko Barricart 
eta Olanok 35-31 irabazi zieten Beñat eta Saldiasko Aritz 
Juaneneari. Beñatek min hartua dagoen Eloy Garcia 
doneztebarra ordezkatu zuen azken partidan. 

utzitakO arGazkia

igarzabal eta larque Baionako podioan

Uztaritze eta Baiona arteko Errobiko lasterketa burutu zen 
urriaren 14an. 455 korrikalariren artean 13 km.ko lasterketa 
osatzen bizkorrena Javi Urbano irundarra izan zen (44'58"). 
Ondotik, Lesakako Beti Gazteko Bixente Igarzabal (47'07") 
eta Berako Manttaleko Gwendal Larque (47'28") sartu ziren.

utzitakO arGazkia

ttIPI-ttaPa DOnEZtEBE
Joan den urteko arrakasta iku-
sirik, aurten ere Rallysprinta 
antolatu dute Donezteben. 
08:00etatik 11:00etara autoen 
egiaztapenak eginen dituzte 
Santa Luzia plazan. 10:00eta-
tik 12:00etara Ameztia karrikan 
kotxeak ikusteko aukera izanen 
da. 

12:00etan zirkuitura joanen 
dira. Doneztebetik abiatuko 
dira. Saldias eta Beintza-La-
baienen barrena, Orokietara 
eta buelta eginen dute. Eguer-
dian, berriz ere, Ameztia ka-
rrikan utziko dituzte autoak. 
Hala, goizean ikusteko tarte-
rik hartu ez dutenek edo berriz 
ikusi nahi dituztenek berta-

ratzeko aukera izanen dute. 
15:00etan zirkuitura itzuliko 
dira eta buelta egin ondotik, 
18:00 aldera, eliz atarian bil-
duko dira, sariak banatu eta 
jasotzeko. Gauean afari irekia 
eginen dute eta nahi duten 
guztiek eman dezakete izena.

Villares eta Zozaia
Motor kontuekin segituz,  Ur-
dazubiko Mattin Villares gi-
daria eta Jon Zozaia Goizue-
tako kopilotoa, Renault Clio 
Maxi autoa gidatuz, garaile 
suertatu ziren urriaren 20an 
Garesko V. Rallysprintean. 
Nafarroako asfalto gaineko 
Rallyrako baliagarria zen pro-
bako lehen txandetan Joseba 
Beola nagusitu zen, baina 
azkenekoan ez zen atera.

Joan den urtean, lehen edizioan, Mariñe omendu zuten. artxibOkO arGazkia

malerrekako II. 
rallysprinta prest 
azaroaren 10erako
Larunbatean 11:00etan Doneztebe, Beintza-Labaien, saldias 
eta Orokieta arteko errepidea itxiko dute

Villares eta Zozaia Garesen. utzitakOa

zortzi lagun leku 
bila binakako 
erremonte 
txapelketarako

ttIPI-ttaPa
Azaroan hasiko da binakako 
erremonte txapelketa eta ber-
tan parte hartuko duten biko-
teak osatzeko lau lekuren bila, 
zortzi erremontelari lehian 
jarri ditu Oriamendi 2010 en-
presak. Lehia horretan sartu 
diren lau aurrelariak Aritz 
Juanenea saldiastarra, Gorka 
Urtasun iruritarra, Ansa II.a 
eta Segurola dira; lau atzelariak, 
berriz, Aritz Zubiri goizuetarra, 
Agirrezabala, Larrañaga eta 
Azpiroz.  Hauen arteko bi au-
rrelari eta bi atzelari onenak 
txapelketan sartuko dituzte.
Lehen jardunaldiak joan den 
ostegunean eta larunbatean 
egin zituzten. Zubirik Azpiro-
zekin jokatu zuen atzelari 
izateko txartel bat, Segurola 
eta Ansa aurrean txandakatuz. 
Aste honetan, Juanenea eta 
Urtasunen artean jokatuko 
dute txapelketan aritzeko au-
rrelariaren azken txartela. 
Agirrezabala eta Larrañaga 
txandatuko dituzte gibeleko 
koadroetan.
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AGeNDA

antzerkiak

beRA
zaharrak berri
Lixoia ostatuan, azaroaren 9an, 
22:30ean.

Irripar txou
Xuga ostatuan, azaroaren 25ean, 
22:30ean.

Gudua
Errekalde ostatuan, azaroaren 
30ean, 22:30ean.

bAIonA
'euskal oroitzapena, Itzaletik 
argira'
Antzokian, azaroaren 10ean, 
18:00etan.

ikaStarOak

eLIzondo
menpekotasun egoeran 
dauden pertsonak laguntzeko
Lanbide Eskolan, azaroaren 
30era arte, 15:00etatik 20:20era.  

bailableak
Plazan, azaroaren 11n, 12:45ean.

haur, nerabe eta gazteekin 
esku-hartzea
Arizkunenean, azaroaren 21ean, 
17:00etatik 19:00etara.

estresa eta antsietateari 
aitzin egiteko tailerra
Osasun etxean, azaroaren 
21ean eta 28an, 10:00etan.

eRRAtzU
makrobiotika ikastaroa
Kultur Elkartean, azaroaren 3an 
(20:00) eta 4an (13:30).

doneztebe
haur, nerabe eta gazteekin 
esku-hartzea
Mendaur ikastetxean, azaroaren 
22an, 17:00etatik 19:00etara.

etxALAR
sukaldaritza ikastaroa
Larraburuan, azaroaren 9an 
hasita, ortziralero, 18:00etatik 
20:00etara.

LesAkA
haur, nerabe eta gazteekin 
esku-hartzea
Erabilera Anitzeko Aretoan, 
azaroaren 15ean, 17:00etan. 

BertSOak

GARAzI
otsoaren 7 umeak eta 
kontrabanda
Luisenean, azaroaren 3an, 
19:00etan. 

hendAIA
sasi bertsolariak eta tirrit
Bakarxokon, azaroaren 3an, 
iluntzean.

bAIGoRRI
tirrit eta dilindan
Bixentainian, azaroaren 9an, 
iluntzean.

hendAIA
Kosta ala kosta eta 
Kantiniersak
Akelarren, azaroaren 16an, 
iluntzean.

kOntzertuak

eLIzondo
de mar a mar
Arizkunenean, azaroaren 4an, 
19:00etan.

maraya zydeco 
Arizkunenean, azaroaren 11n, 
19:00etan.

ARAntzA
txamukos mariatxiak 
afaria eta ondotik kontzertua. 
Burlada jatetxean, azaroaren 
16an, 21:00etan.

sARA
Ikastolakoen kantaldia
Euskal kantak. jatekoa eta 
edatekoa izanen da. 
Lur Berri gelan, azaroaren 17an, 
17:00etan.

etxALAR
Carlos Nuñezen kontzertua
Elizan, azaroaren 25ean, 
20:00etan.

mendi-irteerak

bAztAn
baztangoizako kaperak 
Azaroaren 4an, 08:00etan.

abartanera 
Azaroaren 11n, 07:30ean 
abiatuta.

auritzera 
Azaroaren 18an, 06:00etan 
abiatuta.

OSPakizunak

ARAntzA
baserritarren eguna
Azaroaren 1ean.  

LesAkA
bertso gaztain-jatea
Basurden, azaroaren 3an, 
20:00etan.

bAztAn-bIdAsoA
ehiza jardunaldiak
Azaroaren 30era bitarte.

ARIzkUn
Kirikoketa besta
Azaroaren 3an.

BeStak

AURtIz
sanmartinak
Azaroaren 8tik 11ra. 

azOkak

sARA
ekoizleen azoka
Plazan, ortziralero, 16:30etik 
20:30era.

ARtxIBOkO ARGAZkIA

LeItzA bertako produktuen azoka
leitza eta aresoko ekoizleen azoka. 
Azaroaren 11n. 

AGeNDA

azaroak 1 - 15
INFormazIoa bIdaltzeKo: tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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AGeNDAAGeNDA

Argazkilaritza, musika, eskulangintza... «sorkuntza eta 
artea oinarri duen guztia» du gustuko Ohiana 
Calparsorok: «bost anai-arrebetatik gazteena naiz eta 
haiek oso sortzaileak dira, agian hortik datorkit. Haiei 
begira egoteak gauza asko ezagutzeko bide ematen dit 
eta...». Afizioa ofizio eginik, «Alaiondo estudioan lanean» 
pasatzen ditu orduak eta garatzen dituzten proiektuek 

egiten dute zoriontsu. 
Jendartean egotea du 
maite, hortaz, herria 
bizi mantentzeko bere 
esku dagoena egiten 
du. Uda hasieran 
«herrian egiten diren 
ekintzak zaindu eta 
mantentzeko helburuz 
eta aisialdirako 
aukerak zabaltzeko» 
sortu berri duten Jalki 
elkarteko kidea da. 
Ekainean sortu zuten 
elkartea, «baina kultur 
egitaraua urrian jarri 
dugu martxan». Orain 
artean mugimendu 
handirik izan ez bada 
ere, aurrerantzean 

jarduerek «arrakasta handiagoa» izanen dutela uste 
dute. Etorkizunerako «auzolana sustatzea» dute erronka 
nagusia: «gogor lan egin beharko dugu, baina herriak 
dituen baliabideak ikusita bidea hori dela uste dugu». 
Horren urruti joan gabe, momentu honetan beste 
proiektu batzuekin ari dira: «kalitateko interneta 
merkeago ekartzeko herritarren babesa lortu nahian ari 
gara». Urria indartsu hasi dute: Landa Eremuko 
Emakumeen Egunaren harira, erakusketa; Euskaraldiko 
izen-ematea sustatzeko jarduerak... antolatzen ibili dira. 
Azarora begira, berriz, «sanmartinak datoz eta onddoei 
buruzko egitaraua prestatzen gabiltza». Herrian eta 
herriarendako egiten diren ekintzetan parte hartzeaz 
gain, TTipi-TTapan horren berri ematen du azken aldian 
aranoar gazteak: «lan-erritmoak markatzeko eta idazten 
trebatzeko ariketa» da berarendako. «Pozik» egiten du 
gainera: «herrian zerbait badela eta bizirik dagoela 
sentitzen dut». Amets pertsonalak «pila bat» izanagatik, 
Aranora begira, «kultur elkarteko kideok herriarekiko 
dugun ilusio eta gogoa» herriko gaztetxoei helarazi nahi 
lieke; «transmisioaren bidez» hasitako bideak segida 
izatea eta «herrigintzan jarraitzea lortu nahi nuke».

«Gaztetxoei herrigintzan 
lanean segitzeko gogoa 
transmititu nahi nieke»
ohIAnA CALPARsoRo ARAnOkO BERRIEMAILEA

«sanmartinak 
datoz eta onddoen 
bueltan  ekitaldiak 
antolatuko 
ditugu»

utzitakO arGazkia

nire aukera

senPeRe
artisauen azoka
Plazan, astearte goizero, 
08:00etan. 

ekoizleen azoka
Plazan, ortziralero, 16:30etik 
aitzinera.

LeItzA
bertako produktuen azoka
Azaroaren 11n.

doneztebe
udazkeneko feriak
Azaroaren 16an. Xehetasunak: 
29. orrialdetik aitzinera.

LesAkA
udazkeneko feriak
Azaroaren 21ean eta 22an.

erakuSketak

eLIzondo
Fernando manterola argazki 
erakusketa
Azaroaren 1etik 28ra, 
asteartetik ortziralera 

arratsaldez eta larunbat zein 
jaiegunetan goiz eta arratsaldez.

ARAno
emakume baserritarren 
erakusketa
Maisuenean, igandetan, San 
Martin Egunera arte, 10:30etik 
13:00etara.

lehiaketak

eLIzondo
aire zabaleko pintura 
lehiaketa 
Jose mari apezetxearen omenez. 
Gaia: ziga, aniz eta berroeta. 
Azaroaren 4an, Kasinon, 
08:30ean.

filmak

IRURItA
Petit paysan
Jatorrizko bertsioa.  
Damaso Zabalza Gizarte 
Biilgunean, azaroaren 18an, 
19:00etan.  

ARtxIBOkO ARGAZkIA

etxALAR Carlos Nuñez
carlos nuñez eta taldearen kontzertua. 
Elizan, azaroaren 25ean, 20:00etan. 
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MERkAtu ttIkIA

eTxeBIZITZAK
salGai

heNdaIa. kanpin batean dagoen 
mobil-home salgai. 36 m2  eta oso 
egoera onean. bi gela, egongela 
sukaldea , komuna alde batetik eta 
dutxa eta lababoa bestetik. Egurrez-
ko portxea aparte. kalefazioa, laba-
dora, telebista, sukaldeko tresneria 
guztiarekin. ☎667 30 88 26 / 667 
01 89 89.
etXalar. borda bat salgai, bere 
lurrarekin. ☎ 661 12 15 40.
bera. 80 m2ko pisua salgai. lehe-
nengo solairuan, erdigunean koka-
tua, alzate karrikatik hurbil. Guztiz 
berritua dago, sukaldea estreinatu 
gabe. berogailua eta isolamendu ona 
ditu. komunitateko gastu gutti ditu, 
atezainarekin. ☎ 608 77 79 26.

ErrEntan EmatEkO

almuñeCar. Granadako kosta 
tropikalean, partikular batek lagun 
bat edo birentzako aparthotela erren-
tan emateko du, neguan. lehen 
lerroan, bista zoragarriak terrazatik, 
aire girotuarekin eta hagitz ongi 
hornitua. abenduaren 15etik mar-
txoaren 31ra errentan emateko. ☎ 
658 94 37 02.

ErrEntan hartzEkO
bera. bikote batek pisua edo du-
plexa errentan hartuko luke. Guttie-
nez bi logela, mobleztatua, argitsua, 
berritua eta kanpoaldera begira ahal 
bada. biak lanean eta kontratuakin. 
☎ 666 61 85 75.

kOnpartitzEkO
bera. pisua konpartitzeko norbaiten 
bila. ☎ 678 07 66 65.

LANA
Eskaintzak
lesaKa. kafetegi batean egun erdiz 
lan egiteko lagun bat behar da. bida-
li curriculuma: m.evaogi@gmail.com.
malerreKa edo bortzIrIaK. 
fruta-denda batean lan egiteko jen-
dea behar da. kifrut@gmail.com.
bera. churrut hotelean (lenkonea 
jatetxea) egun osoan aritzeko zerbi-
tzaria behar dute. deitu edo bidali 
curriculuma. ☎ 948 62 55 40 edo 
info@hotelchurrut.com. 

Eskariak
Emakumezko bat lan bila adineko 
pertsonak zaintzeko –interna moduan 
edo egunez– edota garbiketa lanetan 

aritzeko. Esperientzia adineko per-
tsonen zainketan, erreferentziekin, 
garbiketa lanetan edo etxeko lanetan 
orokorrean. ☎ 693 69 49 49.
Emakumezko bat lan bila. adineko 
pertsonak zaintzen interna edo egu-
neko langile bezala, haurrak zaintze-
ko edota etxeko lanak egiteko prest. 
☎ 666 81 21 13.
Emakumezko bat lan bila. adineko 
pertsonak zaintzen interna edo egu-
neko langile bezala, haurrak zaintze-
ko edota etxeko lanak egiteko prest. 
baita sukaldaritza arloan aritzeko ere. 
Erabateko prestasuna. ☎ 666 81 10 
56.
40 urteko emakumezkoa lan bila. 
pertsona adinduak interna moduan 
edo orduka zaintzeko prest. Espe-
rientziaduna adinekoak zaintzen in-
terna bezala. ☎ 685 66 91 48.

neska bat lan bila: haurrak zaintzeko, 
adinduak zaintzeko konpainia egiten  
eta establezimenduak edota etxeak 
garbitzeko prest. Esperientziaduna 
haurren zaintzan, adinekoak zaintzen 
konpainia moduan baita garbiketa 
lanetan ere. ☎ 644 85 81 34.
adineko pertsonak zaintzen zazpi 
urteko esperientzia duen emakumea 
lan bila. adinekoak zaintzen, haurrak 
zaintzen edota ostalaritzan aritzeko 
prest.  Erabateko prestutasuna. ☎667 
31 87 19.
Gizonezko arduratsua lan bila. Erai-
kuntzan eta salmentan lan egindakoa. 
Eraikuntzan, garbiketan, lorezaintzan 
edota beste arloetan aritzeko prest. 
ikasteko prest. Erabateko prestuta-
suna. ☎ 644 46 26 50.
bera. Emakumezko bat lan bila: 
etxeko lana egiteko, haurrak edo 
adinekoak zaintzeko... prest. ☎ 602 
82 23 74.
Gizonezko bat lan bila eraikuntzan, 
abeltzaintzan edota komertzioetan 
lan egiteko prest. ingeniaritza arloan 
ezagutzak, talde lanean aritzeko gai-
tasuna eta oso arduratsua.  Erabate-
ko prestutasuna. ☎ 644 84 92 06.
Gizonezko bat eskualdean lan bila.  
adineko pertsonak astegunetan zain-
tzeko, garbiketa lanetan aritzeko eta 
ostalaritzan aritzeko prest. arduratsua 
eta pertsonen arteko komunikazio-
rako abileziekin. Erabateko prestuta-
suna. ☎ 631 54 44 81.
Emakumea lan bila: adinekoak zain-
tzen interna edo externa bezala ari-
tzeko prest, baita haurrak zaintzen, 
garbiketan, sukaldaritzan edota lore-
zaintzan aritzeko ere. ☎ 644 37 30 
08.
Etxalarko neska bat lan bila.haurrak 
zaintzen esperientziarekin, dendaria, 
fabriketan eta ikasteko prest. ☎ 687 
22 23 20.
berako emakumea lanean aritzeko 
prest: garbiketan, etxeko lanetan, 
dendari, adinekoak edota haurrak 
zaintzen... Erabateko prestutasuna. 
☎ 667 95 84 88.

ZeRBITZUAK
ilE-apaindEGiak
bortzIrIaK. Etxez etxeko ile-apain-
degi zerbitzua eskaintzen da. ☎ 626 
25 06 30.

ANIMALIAK
salGai
suNbIlla. ahuntzak salgai. Jendea-
rekin hagitz ohituak. ☎629 540549.
areso. behi mestizoa salgai. ☎ 634 
65 55 71.

iragarkia jartzeko:

sail honetan IRAGARKIA jartze ko 10 € ordaindu behar da
ARGAZKIAReKIN jarri nahi izanez gero 12 €

iragarki bakoitzeko GeHIeNeZ 25 HITZ onartuko dira

ttipi-ttapa aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
Erran.Eus webgunean hilabete batez agertuko da 

Ordainketak rural kutxako eS86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

ttipi-ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,29
• 1.koa 4,07
• 2.koa 3,93

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,31
• 1.koa 4,17
• 2.koa 4,03
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 168,00
• Idixkoak 250,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 150,00
• Idixkoak 170,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 3,29/3,39
• Zaldi-behorrak 1,93/2,10

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 8,70/9,40
• 8-10 kilokoak: 7,20/7,90

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 35 €
Zerri gizena 1,100 €
Zerramak 0,460€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(urriaren 12tik 19ra bitarteko 
prezioak)

BaSErria

ZeRBITZUAK

744 484 361
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ZeRBITZUAK

lesaKa. setter arrazako zakurku-
meak salgai. ☎ 677 59 48 92. 

OparitzEkO
leItza. salmoari arrazako bortz 
txakurkume oparitzeko. ☎ 644 96 63 
88.

DeNeTARIK
Galdu-aurkituak
bera. kotxeko giltzak galdu dira, 
ford etxeko mandoa. herriko Etxeko 

plazan, agerran edo bidean segur 
aski. norbaitek aurkitu baditu harre-
manetan jartzea eskertuko genuke. 
☎ 636 42 60 94.

MOTORRAK
salGai

audi a3 s line 140 cv salgai. Egoe-
ra onean. ☎ 679 61 88 68. 

kOntAtu kOntuAk

Larungo proiektuaren aurkako kanpaldia. Larungo kaskoan 
egin nahi duten proiektuaren kontra, kanpaldia egin zuten urriaren 
13an eta 14an tontorrean, Aman Komunak sareak deituta. Bi 
egunez hitzaldiak ere antolatu zituzten eta ehun lagun inguru 
bildu ziren solasaldi horien bueltan.

Trikidantz nafarroa Oinezen. Bizi lelopean, urriaren 21ean 
Altsasun egin zen aurtengo Nafarroa Oinez besta eta hainbat 
izan ziren eskualdetik joan zirenak. Batzuk taula gainean eta 
bertzeak behean. Horien artean, Trikidantz taldeak ez zion 
hitzorduari hutsik egin eta bertze urte batez kontzertua eskaini 
zuen. Argazkian ageri den bezala, jendetza bildu zen bere 
musikaren erritmoan dantzatzeko. 

ttipi-ttapa

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

posta elektronikoa edo Whatsapp 
Bidali mezua info@ttipi.eus helbidera edo whatsappez 744 484361 
zenbakira, eta idatzi nork, non, noiz, zergatik eta zer ospatu edo egin 
duzuen.

Ttipi-Ttaparen egoitzan
Etor zaitez TTipi-TTaparen bulegora: LEsAkA, koskontako bidea, 07-1. 
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ZeRBITZUAK

uRtEuRREnA

Izan zirelako gara
Garelako izango dira.

Guretzat eta Euskal Herriarentzat
betiko argia.

EtxEkOak

Beran, 1966/03/03 - sorian, 2005/10/31
xIII. urteurrena

Jose Angel
ALZUGUREN PERURENA

Kotto

Beti umore ona zenuen denekin
Gauza denen gainetik aitzinerat ekin

Bizitzari helduaz gogo guziekin
Indar hau utzi duzu betiko gurekin
Maite izan zaitugun familiarekin.

GOGOan zaituGu

zurE familia

uRtEuRREnA

Aurtitzen, 2017ko urriaren 31n
I. urteurrena

Migueltxo
MAKUSO URROZ

uRtEuRREnA

Gezurre dirudi joan zarela,
oroitzapen onak utzi dizkiguzu

eta gauze ederrak erakutsi.
Beti izanen zaitugu gure ondoan,

adiorik ez, gero arte baizik.

EtxEkOak

Leitzan, 2015eko azaroaren 13an
III. urteurrena

Pakita 
LUSARRETA ITURRI 

uRtEuRREnA

Hostoak arboletatik erortzen diren bezala
udazkeneko egun batean joan zinen.

Geroztik gure bihotzak egunero
zure oroitzapenekin betetzen dira.

Maitasuna ez da inoiz itzaltzen
eta itzaltzen ez delako, gogoan zaitugu.

Ez agurrik, ez adiorik,
gero arte bakarrik. 

zurE familia

1968/10/01-2016/11/04
II. urteurrena

Joakintxo ZIA OTEIZA

OROIGARRIA

udazken-haizea joka
Zeruan bi lertsun tropa
Alde egiteko tenorea da

prestatu nere arropa

Aio, ama!
Aio, amatxi!

Alkaiagan, 2018ko urriaren 20an, 92 urte zituela

Pilar 
IRAZOKI ELGORRIAGA

(Manuel taberna Endararen alarguna)

OROIGARRIA

Emakume zoragarria izandakua.
Bere kemena, indarra eta maitasuna
azkeneko momenturaino emandakua.

Zilarrezko gorputza izandakua
baina bihotza urrezkua.

EtxEkOak

Elizondon, 2018ko urriaren 19an, 93 urte zituela

Graciosa AZCARATE MAYORA
ama, amatxi eta birramatxi

mila esker amatxi urte hauetan zure ondoan pasatu ditugun 
momentuengatik. Joan egin zara, baina sekulan ez gure buruetatik 

eta bihotzetatik. maitE zaituGu, amatxi!



2018-11-01 | 721 zk. | ttipi-ttapa 57

ZeRBITZUAK

• Richard Nöel eta Charlène Le Regent, Sarakoak, urriaren 
6an Saran.

EZkOntZAk

• Geneviève Massonde, Sarakoa, irailaren 26an, 79 urte.
• Maria Nieves Matxikote Perugorria,  

Igantzikoa, urriaren 10ean, 90 urte zituela.
• Naiara Juantorena Eskudero,  

Goizuetakoa, urriaren 10ean, 35 urte zituela. 
• Esteban Sobrino Petite,  

Elizondokoa, urriaren 11n, 86 urte zituela.
• Elvira Nemours Ezponda,  

Elizondokoa, urriaren 13an, 81 urte zituela. 
• Micaela Bidart Mendiburu,  

Azpilkuetakoa, urriaren 13an, 82 urte zituela. 
• Martina Bergara Almandoz,  

Arantzakoa, urriaren 16an, 88 urte zituela.
• Manuel Taberna Endara  

Berakoa, urriaren 16an, 101 urte zituela.
• Martin Arizaleta Azkarraga, 

Etxalarkoa, urriaren 16an, 84 urte zituela.
• Mamen Lizartza Saralegi, 

Leitzakoa, urriaren 17an, 52 urte zituela.
• Gabriel Goñi Mongaburu, 

Elizondokoa, urriaren 18an, 93 urte zituela.
• Graciosa Azkarate Maiora, 

Elizondokoa, urriaren 20an, 93 urte zituela.
• Pilar Irazoki Elgorriaga, 

Alkaiagakoa, urriaren 20an, 92 urte zituela.
• Elvira Ostiz Iribarren, 

Doneztebekoa, urriaren 22an, 90 urte zituela.
• Antonio Isuskiza Lizarazu, 

Amaiurkoa, urriaren 23an, 95 urte zituela.
• Jose Maria Arrijuria Etxenike, 

Iruritakoa, urriaren 23an, 69 urte. 
• Bittoriano Arzuaga Saldias, 

Urrozkoa, urriaren 23an, 93 urte zituela.

HERIOtZAk

• Izar Cayrey Barandiaran, Sarakoa, urriaren 8an.
• Danel Maritxalar Muñoa, Lesakakoa, urriaren 8an.
• Olatz Ibarra Lanz, Sunbillakoa, urriaren 17an.
• Jare Grajirena Beunza, Legasakoa, irailaren 17an.
• Haizeder Mariezkurrena Mariezkurrena, Leitzakoa, urriaren 

22an. 

sORtZEAk

uRtEBEtEtZEAk

leitzako julene Rodriguez Urrutiak 6 urte 
beteko ditu azaroaren 4an. zorionak gure 
etxeko printzesari, asko maite zaitugu. 

sunbillako jone 
Bertiz Ariztegik 
azaroaren 1ean  
5 urte beteko ditu! 
muxu handi eta 
potolo bat sunbillako 
eta Etxalarko 
familiaren partetik!

arantzako Aimar 
Baleztena Goñik 
urte bat bete du 
urriaren 29an. 
zorionak familia 
guziaren partetik.

lesakako Ainhoak bortz urte beteko ditu 
azaroaren 15ean. zorionak etxeko ttikienari! 
Eskatu, eskatu opariak! aurpegi horrekin 
nork erranen dizu ezetz? musu haundi bat 
eta ongi pasa eguna!

azaroaren 7an Goizuetako Ireber 
Indakoetxea Mendizurik 7 urte beteko ditu. 
zorionak maitia! ilargi, aita, ama, Goizuetako 
amona eta usurbil eta hernaniko familiaren 
partetik.
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