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IRITZIA
NIRE TXANDA

Eguraldiaz solasean Xalbador Iriarterekin

30 urtez Nafarroako Gobernuari prezipitazio eta tenperaturaren 
datuak emateagatik, duela hamar urte omendu zuten Arizkungo 
Landaberro baserriko Xalbador Iriarte Sansiñena. TTipi-TTapare-
kin ere mintzatu zen eta «egunero baserriko behi bakarra jetzi 
eta etxetik metro guti batzuetara zuen estazio meteorologikora» 
joaten zela kontatu zuen. Hala, plubiometroan zenbat euri eta 
termometroetan tenperatura maximoak eta minimoak «eskuan 
apuntatzen» zituen, gobernutik deitzen ziotenean horien berri 
emateko. Horrekin batera, 30 urtez «gehien kanbiatu dena elu- 
rra» zela adierazi zuen, «orai gutiago egiten du. Mendietan bai, 
baina hemen beheiti ez. Gu gazteak ginenean, bospasei zenti-
metro sorik egiten zituen eta urte batean 80 zentimetro ere bai».   

2011-04-28 · TTIPI-TTAPA · 541 zk.

GAIZKA
SARASOLA
LESAKA

Real Sociedad taldeko hiru- 
garren eta bigarren taldean 
ari da Jon Karrikaburu 
eta ligan Messik baino gol 
gehiago egin ditu. Estatu 
espainiarreko liga guztieta-
ko golegile nagusia da.

JON 
KARRIKABURU
ELBETE

NABARMENTZEKOAK

ATZERA BEGIRA

Kapitalismoaren pandemia

HARITZ BEREAU MUTUBERRIA

Euskal antzerkiari eskainita-
ko Ganbila liburu bilduma-
ren barne, Gaizka Sarasola-
ren Zerrakuretan antzerki 
liburua argitaratu dute. Bere 
bi obra bildu dituzte: Txoriak 
eta zauriak eta Iluntzen.

ANA GALAR ARIZTEGI

Aste eskas pasatu da maiatzaren lehenetik, Baztan-Bidasoko 
herritarrok Elizondoko karrikak hartu genituenetik. 

Karrikak hartu genituen, badirelako inolako lan kontraturik 
gabe lanean ari diren langileak, badirelako kontratu prekario 
edota praktiketako kontratu lotsagarriak dituzten langileak, 
badirelako praktiketan kobratu gabe aritzen diren eta ordu 
gehigarriak egiten dituzten langileak. 

Badira egungo krisi anizkoitzaren ondorioz kaleratuak izan 
diren langileak, baita langabe-
zian dauden jende andana ere, 
eta badira egungo egoera 
baliatuz beraien sakelak diruz 
betetzen ari direnak ere. Badira, 
eta baditugu. Bai, eskualdean ere 
baditugu batzuen miseriaz erren-
tak handiagotuz doazenak.

Gazteok ez dugula lanik egin nahi eta egungo gazteak alfer 
hutsak garela aditu beharko dugu behin eta berriz, baina noiz 
hartuko dugu egoeraz hausnartzeko tartea? Noiz ohartuko gara 
arazoa estrukturala dela? Kolektibizatu ditzagun arazo indibi-
dualtzat hartzen ditugun arazo kolektiboak. Egunero da maiatza-
ren lehena!  

«NOIZ OHARTUKO 
GARA ARAZOA 
ESTRUKTURALA 
DELA?»
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KOLABORAZIOAK

Atera dezagun garratzetik gozoena

Urriaren 22an Nafarroa 15 egunetarako itxi zuten. Inoiz izan 
diren 15 egun luzeenak. Oraindik, sei hilabete eta gero, bertatik 
ezin atera gabiltza eta, bizitza mugakide ditugun herrietan 
egitera ohituta gaudenontzat, egunerokoa asko aldatu da. 
Lanera bai, osasun arrazoiak tarteko mugitzen bagara, horrela 
ere bai, norbait zaintzeko bada ere bidea libre... baina bestela, 
ahaztu. Horrela daukagu ezarrita legea. 

Familia, batzuetan, mugakide dugun herri horietan dugu. Beti 
elkarri begira jarrita, baina ezin elkar ikusi, ezin ukitu, ezin 
besarkatu,... ezin begietara begiratu! 

Faltan izatea horrenbeste gauza, horrenbeste pertsona... 
badirudi haien bizitzen zatitxoak galtzen ari garela, eta aldi 
berean gure bizitzaren pasarte izateko aukera galtzen ari direla/
garela. Ezina, etsipena, nekea, asperdura, nazka, bakardadea,... 
hain dira hitz gogorrak kontrapisurik egiten ez badiegu, ezta?

Ez daukat psikologian eta osasungintzan formaziorik, baina 
ausartuko nintzateke esatera, sentipen hauek sakonduz eta 
denboran luzatuz guregan irauten badute, geure buru-osasuna 
ez dela behar lukeen bezain osasuntsu egonen.

Eta ez daukat gauzei alde ona ikusten erakusten duen maste-
rrik ere! Baina nire etxean maiz entzun izan dut, aurreak 
erakusten duela atzea nola dantzatu! Nahiz eta oraingoan 

aurrean dugun dantzakideak 
ez duen oso dantzazalea 
denaren itxurarik! 

Guk badakigu dantzan, 
ordea! Badakigu kantuan, 
badakigu jolasten, txisteak 
kontatzen, badakigu istorioak 
kontatzen, baita irakurriz 

bidaia zoragarrietan murgiltzen ere! Horrenbeste gauza dakigu 
egiten... Horrenbeste gauza gorputza eta arima berpizten 
dizkigutenak eta merke-merkeak direnak! Merkeak eta egiten 
errazak! Kultura handikoak gara, edozeri buelta emateko jaioak! 

Gure herrietako mendietatik ondokoetara begira jarri eta gure 
bazterrak hobekiago ezagutzeko aukera bilatu dugu. Kanpora 
joan beharrik gabe gure herrian dauzkagun txokoak bisitatzeari 
ekin diogu. Hitz egiten ikasi dugu, lehen horrenbeste hitz 
eskainiko ez genion harekin. Beldurrik gabe ikasten lehen arreta 
jarriko ez genien gauzetatik!

Ikastea ez da inoiz alferrik izaten, ezta entzutea ere. Gure 
adinekoak, gure aiton eta amonak etortzen zaizkit gogora hau 
esaterakoan. Izan ere, entzun izanen duzue zuek ere gazteak 
baleki eta zaharrak baleza esaera, ezta? Ez nago horrekin era- 
bat ados, baina aitortzen dut baduela arrazoitik ere. Gazteak 
horrenbeste du ikasteko eta zaharrak horrenbeste erakusteko…

Gure aiton-amonak oraindik gai dira jakintza hori guztia guri 
eskaintzeko, eta belarriak eta begiak erne edukitzea tokatzen 
zaigu guri! Youtuben sartu eta edozer gauza egiteko hiruzpalau 
tutorial ikusi eta gero, etxean edo auzoan dugunak esanen digu 
egin nahi dugun hori egiteko modurik egokiena zein den, eta… 
aizue! Herri jakintzak ez du etenik behar. Hortaz, zentzumenak 
erne eta atera diezaiogun zukurik gozoena egoera garratz honi. 
Hau guk beste inork ez du-eta goxatuko!

AINHOA ANSA ZUGARRAMURDI

«IKASTEA EZ DA 
INOIZ ALFERRIK 
IZATEN, EZTA 
ENTZUTEA ERE»

Larrialdi egoeran gaude

Gazteok larrialdi egoeran gaude. Eta ez nik esaten dudalako, 
edo Estatu Espainiarrak alarma egoera dekretatu zuelako mun- 
du mailako pandemia baten baitan; datuek esaten dutelako bai- 
zik. 2021eko martxoko datuak dira hauek (batzuk Euskal Herri- 
koak eta beste batzuk Hego Euskal Herrikoak), eta gako interes-
garriak izan daitezke gazteon prekarietate maila ulertzeko:
• Ofizialki 16.196 gazte daude langabezian, eta kopuruak 

gorantz doaz (HEH).
• Emantzipatzeko batez besteko adina 30 urtetan dago (HEH).
• Gurasoen etxetik kanpo bizitzea lortzen duten gazteek, 

soldataren %45 alokairua ordaintzeko erabili behar dute (EH).
• 263.897 etxe huts daude (EH).

Zenbaki esanguratsuak dira ikusteko gazteria dela beste behin 
ere sektore kolpatuenetako bat krisi garaian. Baina ez krisi eko- 
nomikoan soilik, krisi sozialean ere gazteok lehen lerroan egon 
gara eta gaude gaur egun ere, kolperik handienak jasotzen (poli- 
ziak emandakoak, askotan). Gure izatea ere galtzen ari garela 
dirudi, geroz eta lotuago, geroz eta otzanago egin nahi gaituzte. 
Gizaki izateari ere utziko diogu bide honetan jarraituz gero.

Gizakia beste animaliengandik ezberdintzen dutenak, bi ezau- 
garri hauek dira: Aristotelesek zioen gisan, 'animalia sozialak' 
garela, eta Anestesia musika taldeak zioen modura, bere burua 

atxilotzen duen animalia 
bakarrak garela. Ez nuen inoiz 
usteko, baina eskerrak eman 
beharko ditugu kartzelak 
beterik izateagatik... Izan ere, 
animalia soziala izatearena 
aspaldian ahaztuta daukagu 
zer den ere. Elkarrekin harre- 

manak izatea ere debekatu digute, gure lagunekin, etxekoekin, 
gertukoekin... Baita ezezagunekin ere, eta hori ere behar dugu.

Depresio eta suizidio kasuek nabarmen egin dute gora azken 
urtean: ezin dugu harremanak izan, aisialdia mugatu digute, 
etxera noiz joan agintzen digute, 'mugak' itxita daude (Cortese-
ra joan naiteke 171 kilometrotara, eta ezin 8,5 kilometro egin 
Berastegira joateko), pandemiaren kudeaketan ez da gardenta-
sunik egon... Neke pandemikotzat izendatu denak gain hartu 
digu, epe ertain-luzerako aurreikuspenik ezin dugu egin, eta 
nekatuta gaude gizartearen ardurak indibidualki ordaintzeaz.

Eta dirudienez, maiatzaren 9an guztia aldatuko da. Maiatza-
ren 10a zerogarren eguna izanen da, mundu berri baten hasiera. 
Alarma egoera kenduko dute, motzean lotuta dugun katea pixka 
bat askatuko digute, baina lotuta eta larrialdi egoeran jarraituko 
dugu. Marmotaren eguna bezalakoa izanen da, eguna joan eta 
eguna etorri, ez da ezer aldatuko; asko jota Berastegira joan 
ahalko gara, eta 23:00 baino pixka bat beranduago itzuli. Beste 
guztiak, alfonbraren azpian gordetako kaka guztiak, bertan 
jarraituko du. Horren aurrean, aukera bakarra dugu: antolatzea, 
borrokatzea, erantzuleak zein diren markatzea eta nekea 
eraldaketa sozialerako eta burujabetzarako grina bihurtzea. 
Gazteon esku dago gure oraina borrokatzea, horregatik maia-
tzaren 7an kalera aterako gara, legeari izena aldatu arren 
larrialdi egoeran jarraitzen dugula salatzeko.

JOANES ILLARREGI MARZOL

«LEGEARI IZENA 
ALDATU ARREN 
LARRIALDI EGOERAN 
JARRAITZEN DUGU»
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Nola aurkeztuko zenuke zeure 
burua? 
Geldirik egoten ez dakien 23 
urteko lesakarra.
Zeintzuk dira zeure zaletasunak?
Ofizialki argazkilaritza, kotxeak 
eta musika. Estraofizialki bes-
ta.
Zergatik sartu zinen komunika-
zioaren munduan? 
Oraindik ez dut galdera honen 
erantzuna hagitz garbi. Ka-
sualitatea agian… Hala ere, 
betitik eman dit atentzioa 
komunikazioak (bere arlo guz-
tietan) gure gizartean duen 
botereak.
Beti Gazteko komunikazio ardu-
raduna zara. Zein erantzukizun 
dakar horrek?
1.350 bazkideren begiak idaz-
ten eta publikatzen duzunaren 
gainean izatea batez ere.

Aldaketa handiak egin dituzu? 
Ez nituzke aldaketa bezala 
definituko, bultzada eder bat 
bezala baizik. Barne komuni-
kazioa antolatzeaz gain, elkar-
tea bazkideen egunerokoan 
“sartzen” saiatu naiz, sare 
sozialetan Beti Gazteren pre-
sentzia areagotuz, adibidez.
Nolako garrantzia dauka gaur 
egun edozein elkartek komuni-
kazio estrategia on bat edukitzea? 
Izugarrizkoa. Egiten dugun 
guzti-guztiak zerbait komuni-
katzen du eta gaur egun infor-
mazioa hain eskura dugun 
honetan, erran beharrekoak 
ongi komunikatu  eta  kudea-
tzea hagitz garrantzitsua da. 
Irratian ere ibili zara lanean. Non 
ari zara momentu honetan?
Euskadi Irratiko Nafarroako 
korrespontsalian.

Xorroxin Irratian egotetik Eus-
kadi Irratian lan egitera. Aldake-
ta handia da?
Xorroxin eskola izan ondotik 
ez da aldaketa hagitz handia 
izan, baina egia da lan egiteko 
bi modu hagitz desberdinak 
direla.
Zein albiste gustatuko litzaizuke 
ematea? 
Momentu honetan dudarik 
gabe, COVID-19aren desager-
tzea eta horrek ekarriko lukeen 
2021eko sanferminak ospatu 
ahal izatea. 

Zein lan nahiago duzu, irrati esa-
taria edo komunikazio ardura-
duna? 
Zaila da aukeratzea, irrati ba-
tek ematen didan “saltsa” ez 
dit komunikazio  arduradun 
izateak ematen… Hori bai, 
komunikazio arduradun iza-
tearen lana gehiago disfruta-
tzen dudala erranen nuke.
Zure asmoak etorkizunerako?
Oraingoz esku artean dudan 
masterra bukatu eta gustatzen 
zaidan horretan lanean jarrai-
tzea.

OLAIA OTXOTEKO IRRATI ESATARIA ETA KOMUNIKATZAILEA

«Erran beharrekoa ongi 
komunikatzea hagitz 
garrantzitsua da»

11 GALDERA LABUR
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Giza ekintzaileak

KONTXI ALVAREZ SAGASTIBELTZA I  
ANFASEKO BOLUNTARIOA

Orain dela lau urte Elizondora eto-
rri nintzen bizitzera. Erabaki ausart 
horrek ustekabeko bakardadea ekarri 
zidan. Ezberdina sentitzen nintzen, ez 
nintzen egokitzen eta ez nuen harre-
manak izateko aukerarik. Gainera, nire 
berezitasunarengatik denek ezagutzen 
nindutela zirudien. ANFASeko bolun-
tario egitea erabaki nuenean, aldake-
ta izugarria sumatu nuen. Igeriketa 
ikastaro batean, Eneko ezagutu nuen 
eta neure buruaren inguruan zebiltzan 
laino beltzak desagertu ziren. Elizon-
don, nire lehenengo laguna egin nuen.

Eneko mutiko ederra da, igerilari 
bikaina. Igerilekura salto egiten du, 
nik bizitza berriari ekin nion bezala. 
Oihu egiten du eta Baztango basoetako 
txoriek txio egiten dutenean bezain 
ongi komunikatzen da. Berritasunaren 
eta aldaketaren aitzinean, gu guztiok 
aurten bezala, izutu egiten da. Eneko 
berezia da, desberdina, zu eta ni beza-
lakoa eta diferentea aldi berean.

Enekok, gaur egun denok ziurga-
betasunaren igerilekuan murgilduta 
gaudela, erakutsi dit. Denok bizi garela 
gure munduan, batzuetan hitzak ez 
direla iristen, gure gorputzak ez duela 
obeditzen, beste batzuetan gure emo-
zioek gainditu egiten gaituztela, beste 
batzuek guztionak izatea erabaki duten 
helburuetara ez garela iristen.

Eneko hazi eginen da, ume izateari 
utziko dio, baina, bere ezintasunetik 
haratago, inoiz ez dio pertsona handi 
izateari utziko. Bere bizitzako etapa-
tan laguntzeko izan duen beharra ez 
da inoiz desagertuko. Eneko nerabea, 
heldua eta adinekoa izanen da, eta or-
duan bere antza izanen dugu. Laguntza 
beharko dugu, eta bertzeen mende 
gaudela ulertuko dugu, boluntario ba-
ten eskuzabaltasunaren mende, elkarte 
batek eskaintzen dituen zerbitzuen 
mende, senide baten presentziaren 

mende... Eneko ume ahula da gaur 
egun, Anfasek ematen dion babesa gal 
dezakeelako. Gaur egun, ezin gara gure 
gizatasunetik gehiago urrundu. Denok 
igerileku berean igeri egiten dugu, 
hainbat gaitasunetako igerilariak gara, 
kalitatezko etorkizuna nahi dugu. Etor-
kizun horretan ANFASek (adimen- edo 
garapen-urritasuna duten pertsonen 
eta haien familien aldeko Nafarroako 
elkarteak) hor egon behar du.

ANET-Tradisna, eta elkartasuna 
N-121-A errepidean

ALKATEAK: JUANKAR UNANUA (IGANTZI), AITOR ELEX-
PURU (BERA), DABID ITURRIA (ARANTZA), LADIS SA-
TRUSTEGI (LESAKA), MIGUEL Mª IRIGOIEN (ETXALAR), 
ANE OTXANDORENA (ELGORRIAGA), LEIRE ORTUOSTE 
(DONEZTEBE), NATALIA REKARTE (DONAMARIA), 
ERNESTO DOMINGUEZ (ZUBIETA), FCO. JAVIER BEREAU 
(ITUREN), UGUTZ ZELAIETA (OIZ), ANDRES ETXENIKE 
(BERTIZARANA), JON TELLETXEA (BEINTZA-LABAIEN), 
EVARISTO MENTABERRI (ZUGARRAMURDI), IÑAKI ARIZ-
TIA (URDAZUBI), EDURNE BARBERENA (ARAITZ-ORKIN), 
ISABEL BALEZTENA (LANTZ), MIGUEL A. LARRAIOZ 
(ANUE), ALBERTO URDANIZ (ODIETA), MARIKARMEN 
LIZOAIN (OLAIBAR), PEDRO LEZAUN (EZKABARTE), 
ALFREDO ARRUIZ (UHARTE). MIKEL URIARTE (ORO-
NOZ-MUGAIRI, SUHILTZAILEA). CARLOS ETXEBERRIA 
(UHARTEKO BIDE SEGURTASUNERAKO PLATAFORMA)

Zuen apirilaren 15eko idazkitik on-
dorioztatzen da N-121-A errepidean 
biktima bakarrak zuek ordezkatzen 
dituzuen garraiolariak zaretela.

«Nafarroako iparraldea hornitzeaz 
eta bertako produktuak esportatzeaz 
arduratzen diren funtsezko langileen 
aurka (hitzez hitz), 11 puntutan bidea 
moztuta aurkituko zutela» salatu 
zenuten, eta hori, mesedez, ez egiteko 
eskatu zeniguten.

Zuek hori erran eta ez zenuten espero 
izanen guk serio hartzea?

Segidan, zera zenioten: «Anet eta 
Tradisnakooi lur jota uzten gaitu gure 
lankide, autonomo eta garraio enpresa 
nafarrak horrelakoei aurre egiten ikusi-
ta», baina aski ez eta, honela amaitzen 

duzue: «Sektorearekiko eta Nafarroa-
ko hornikuntza-katean aritzen diren 
pertsona guztiekiko diskriminazio hau 
gelditzeko eskatzen dugu».

Lehen puntua: 11 mozketak aldi 
berean eta 5 minutukoak ziren, sinbo-
likoak. Segurtasun neurri guztiak hartu 
ziren. Arratsaldeko zazpietan zirela 
kontuan hartuta, inguruko hornikuntza 
ez zen kaltetu.

Bigarren puntua: gure bizilagunek ez 
dituzte horrelako ekintzak inoren aurka 
egiten, are gutiago Nafarroako garraio-
larien aurka.

Baina, bizilagunekin egoteaz harro 
zaudeten horiek, nola azaldu diezaio-
kezue iritzi publikoari Amsterdameko 
bidean Almeriatik atera den kamioi 
batek, 2.311,6 km egiten dituenak, ezin 
dituela 22 km gehiago egin? Zuek ezin 
baduzue guk eginen dugu: diruagatik, 
euro gutti batzuengatik. Utzi biktimis-
moa alde batera.

Gu hasieratik zuen tokian jarri gara. 
Gastu horregatik ahal den neurrian 
konpentsatzea defendatu dugu, holako 
desbideratzeak aplikatzen dituzten 
komunitateetan egiten den bezala. 
Baina, ez nahastu, ez gara Nafarroako 
garraiolariei buruz ari, guztiei buruz ari 
gara. Ez dugu inor diskriminatzen.

Bertzalde, trafikoa mantsotzearen 
argudioa hagitz 'burutsua' da, baina ez 
diguzue ziri hori sartuko. Kamioi batek 
abiadura-mugak bide osoan erres-
petatuz gero (biribilguneak, bidegu-
rutzeak…), matematikoki ezinezkoa 
du autobiatik baino lehen ailegatzea. 
Baina denok dakigu lehenago ailega-
tzen direla. Baietz?

Merkantziak ezin direla A-15etik 
desbideratu diozue, ez delako bide pa-
ralelo bat. Baina berehala gaineratzen 
duzue 2+2 bide batek aukera emanen 
lukeela trabarik egin gabe, N-121-Are-
kin paraleloa izan edo ez. Paraleloa 
izan edo ez? A-15ak ez du balio para-
leloa ez delako, baina 2+2 batek balio 
lezake, nahiz eta paraleoa ez izan?

IRAKURLEAK MINTZO
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R. OSKARIZ | ELIZONDO
Erratzuko gazte kuadrilla batek 
Jugoslaviara egindako bidaia 
batetik sortu zen Xorroxin Irra-
tia egiteko ideia eta 1981ko 
martxoaren 19an hasi ziren 
lehenbiziko emankizuna uhi-
neratzen Erratzuko eskolatik. 
Gazte talde hark irrati euskal-
dun eta herritarra gauzatzeko 
ilusioa eta ametsa egia bilaka-
tu zuen eta gaur egun, 40 urte 
geroago, urratsez urrats eta 
oztopoak oztopo bizirik dirau 
tokiko hedabide honek.

Anitz aldatu da geroztik?
Lau hamarraldi igaro dira eta 
Xorroxin Irratiak aldaketa au-
nitz izan dituen arren, funtsean 
euskara eta herritarrak giltza-
rri dira ibilbidean zehar. He-
rriarenak dira uhinak eta he-
rritarrei esker bizirik dago 
Xorroxin Irratia. Erratzutik 
hasi eta teknika arloan egin-
dako aurrerapausoak tarteko, 
uhinak ingurura zabaltzen 
joan ziren. Horrela, gaur egun, 
Baztan eta Bortzirietan dauden 
errepikagailuei esker, Baztan, 

Malerreka, Bertizarana, Bor-
tziriak, Urdazubi eta Zugarra-
murdiraino ailegatzen dira 
irratiko uhinak. Pausoz-pau-
so egin du aitzinera irratiak: 
hasieran, aldikako musika 
saioez osatuak zeuden irrati 
emankizunak. 1985ean Eli-
zondon kokatu zen irratia eta 
bi estudio izan zituen, Forte-
nea ostatuan eta Saskaitz pla-
zan eta langile bati zerbait 
ordaintzen zitzaion eguerdiko 
saioa bideratzeko. Jende aunitz 
hurbiltzen zen irratira gogoko 

musika paratzera eta jendea-
ren harrera izugarria zen. Pix-
kanaka, Iruritako etxe parti-
kular batean kokatu ondotik, 
urte batzuen buruan, berriz 
ere Elizondon kokatu ziren 
irrati estudioak (lehenik gaur 
egun Elizondoko Eskolako gela 
batean eta ondotik, gaur egun 
gauden lekuan, Maria Azpil-
kueta karrikan)  eta lantaldea 
finkatuz eta tresneria hobe-
tzearekin batera, programazioa 
aberasten joan zen. 
Eta orain?
Egunero eta 24 orduz irrati 
uhinak zabaltzen ditugu gaur 
egun.  Egunero zazpi orduko 
programazioa ematen dugu, 
goiz eta arratsaldez, Xorrotx 
eta Fin eta Karakola Segi Hola 
saioez osatuta. Irrati saioa ez 
den orduetan, hainbat estilo-
ko musika tarteak eskaintzen 
ditugu. Hortaz gainera, as-
teazken eta ortzegunero, Ber-
tsoinka, Klak eta Bidegurutzean 
irrati saioak ere uhineratzen 
ditugu. Larunbat goizetan 
berriz, asteko errepasoa eginez, 
Bide eginez saioa entzungai 
izaten da. Helburuak inguru-

«Irrati ttipia izanagatik 
eragin handia du 
herritarren egunerokoan»
XORROXIN IRRATIKO LANGILEAK

'Euskalduna hitza, bertakoa bihotza' lelopean, 40 urte daramatza Xorroxin Irratiak eskualdeko 
entzuleen belarriak goxatzen

Xorroxin Irratiko lantaldea. Ezkerretik eskuinera: Fernando Anbustegi, Marian Iñarrea, Mari Karmen Irungarai, Josetxo Apezetxea, Julen Zelaieta eta Nerea Alzuri. ONDIKOL
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ko informazioa helaraztea, 
herritarrei zerbitzua ematea 
(merkatu ttipia, hileta elizki-
zunak…) eta entretenimen-
durako tarteak eskaintzea dira. 
Entzuleen parte-hartzea han-
dia da, irratiak ematen dituen 
zerbitzuez baliatzen dira eta 
irratsaioan zehar egiten diren 
lehiaketetan ere anitzek parte 
hartzen dute.
Zenbat lagun ari zarete lanean 
Xorroxin Irratian?
Gaur egun, lantaldean sei lan-
gile gaude, hiru lanaldi osoan 
eta bertze hiru lanaldi murriz-
tuarekin. Hala ere, herrietako 
berriemaileen, kolaboratzai-
leen eta noski, entzuleen la-
guntza ezinbertzekoa da.
Nolako garrantzia daukate zuen 
kolaboratzaileek? 
Herrietako berriemaileak eta 
hainbat arlotan parte hartzen 
duten kolaboratzaileak ezin-
bertzeko zutabe dira irratiko 
egunerokoan. Beraiek gabe, 
ezin izanen genuke gaur egun 
burutzen dugun programazioa 
osatu. Eskualdeko ia 40 herri-
tan berriemaileak ditugu eta 
astean behin edo bitan berriak 
ematen dituzte. Bertzetik, gi-
zarte zerbitzua, kultura, kiro-
la, nekazaritza, abeltzaintza, 
osasuna, politika eta hainbat 
arlotan ere kolaboratzaile an-
dana ditugu, astero, bi astetik 
behin edota hilero beraien 
kolaborazio lanak emateko.
Berriemaile eta kolaboratzai-
leen lana eskergarria eta txa-
lotzekoa da, borondatez, mu-
sutruk egiten baitute beraien 
ekarpena. Txalogarria eta 
estimatzekoa.
Entzuleen aldetik nolako harrera 
izan duzue?
Eskertzekoa da entzuleen ba-
besa, irratiaren bertze aldean 
daudela sentitzea. Egunero 
jasotzen ditugun dei eta me-
zuek, modu batean edo ber-
tzean, hori sentiarazten digu-
te. Datuei erreparatuz, Eusko 
Jaurlaritzak egindako azken 
neurketaren arabera, Xorroxin 
Irratiak hartzen duen 22.500 
biztanleko eremuan 6.680 en-
tzule ditu, Euskal Herrian 
entzule potentzial eta errealen 

arteko portzentaje handiena 
duen euskarazko irratia da.
Gazte eta helduen artean interes 
berdina pizten duzue?
Eskaintzen dugun programa-
zioari dagokionez, beti bada 
zer hobetu. Gure gaitasun eta 
baliabideen arabera, gauzak 
ongi egiten saiatzen gara. Bai-
na, bertzalde, badugu burutan 
dugun eta egiteke dugun egin-
beharra ere: gure programa-
zioaren bitartez, norengana, 
zein entzule profiletara aile-
gatzen garen jakitea… Orain-
dik ez dugu azterketa zehatzik 
egin honen inguruan, baina, 
agian, gazteengana gehiago 
hurbiltzeko ahalegina egin 
behar dugula uste dugu.
Digitalizazio eran sartuta gaude 
bete-betean. Nola moldatu behar 
izan duzue irratia? 
Analogikoak oraindik indarra 
badu ere, azken urteetan, TTi-
pi-TTapak kudeatzen duen Erran.

Eusen  irratia nonahi eta noiz-
nahi entzun daiteke Internet 
bitartez eta era berean, web 
gunea irratiko lanekin elikatzen 
dugu, irratiko programazioan 
zehar uhineraturiko elkarriz-
keten eta irratsaioen podcastak 
zintzilikatuz.
Hainbertzetan egoitza aldatu on-
dotik, estudio hauek behin betiko 
izanen dira? 
Urteetan, etxe partikularretan 
eta Baztango Udalak utzitako 
egoitzetan izan ditugu irrati-
ko estudioak. Aldaketek tek-
nikoki eta fisikoki suposatzen 
zuten gastu eta nekeak ekidi-
teko, duela 14 urte, egoitza 
propioa izateko hautua egin 
genuen. Gaur egun Elizondon, 
Maria Azpilkueta karrikan dago 
Xorroxin Irratiko estudioa. 
Bertzetik, 2001 urtetik, Lesa-
kako Udalak Alondigan utzi-
tako gelan dugu bertze estu-
dioa.

Egoera dela eta, nolabait ospatu-
ko duzue urteurrena?
Gauzak dauden bezala mo-
mentuan ez dugu deus ere 
pentsatu. Hala ere, argi dugu 
ospakizun hoberena egune-
rokoan entzuleekiko harre-
mana elikatzea dela eta ho-
rretan segituko dugu.
Etorkizun ona ikusten duzue irra-
tiarendako?
Irratiaren egunerokoan lagun 
anitzen borondatezko lanak 
luzaroan segitzea espero dugu. 
Era berean, eskualdeko udal 
eta mankomunitate nola go-
bernuaren dirulaguntzak ere 
beharrezkoak dira irratiaren 
biziraupenerako. Duela 40 
urteko ilusio eta ametsek bere 
horretan segitzen dute, eta 
segi dezatela urte anitzez. 
Xorroxinen leloak halaxe dio: 
Euskalduna hitza bertakoa 
bihotza.
Akitzeko, zerbait gehitu nahi al 
duzue?
Eskerrak eman nahi dizkiegu 
bihotzez irrati hau egiten du-
ten berriemaile, kolaboratzai-
le, entzule, laguntzaile, baz-
kide eta bezero guztiei, guztion 
artean egiten baitugu Xorro-
xin Irratia.

Xorroxin Irratiko langileak estudioan. ONDIKOL

«HERRITARREI 
ESKER BIZIRIK 
DAGO XORROXIN 
IRRATIA»

«GAZTEENGANA 
HURBILTZEKO 
AHALEGINA EGIN 
BEHAR DUGU»
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G. PIKABEA 
Istant batean bizia goitik behei-
ti alda daitekeela ikasi dute. 
Arriskua bertatik bertara eza-
gutu dute eta suak etxea eta 
urteetan etxean gorde eta sor-
tutakoa nola kendu dien begi 
aitzinean ikusi dute. Gertatu-
takoa ez dute atzendua eta 
gogorra egiten zaie solastatzea, 
baina TTipi-TTaparen gonbitari 
baiezkoa eman diote Agustina 
Goienetxe Danboriena eta So-
nia Gainza Goienetxe Etxalar-
ko ama-alabek, Migel Sagasti-
beltza Villabona leitzarrak eta 
Xalbador Madariaga Elizondo 

aranztarrak. Hiru kasuetan etxe 
barrenean lotan zirela hartu 
zien su baserriak eta kalte ma-
terialak handiak izan baziren 
ere, zorionez, eurek onik atera 
ziren. 

Etxalarko Oiarburu baserria
Ekaitz handiko egun batean 
erre zen Etxalarko Oiarburu 
baserria, 2007ko abenduaren 
10ean, Sonia Gainza alabaren 
hitzetan, «trumoika fuerte» ari 
zuen egun batean: «02:40 al-
dera etxean bonba gisako bat 
lehertu zela sentitu genuen. 
Izutua ernatu nintzen. Gure 

solairuan, argindarraren kaxa 
xehatua lurrean ikusi nuen eta 
gurasoen gelara joan nintzen». 
Amak heiara jo zuen lehenbi-
zi eta «argirik gabe, dena ilun» 
zegoela ikusi zuen. «Goiti» joan 
zen gero, eta «beroa sumatu 
nuen. Goian genuen landetxea 
arratsalde hartan utzia zuten 

turistek eta berogailua piztua 
utzia izanen zutela pentsatu 
nuen». Hori baino makurra-
goarekin egin zuen topo: «Gan-
baran kristoren sua ikusi nuen». 

«Beheko mangera» hartzen 
saiatu eta zerbait egin nahi izan 
zuen Goienetxek, «baina ezin 
zen deus egin. «Ganbaratik 
segidan gure bizitzara jaitsi zen 
sua, baita heiara ere», kontatu 
du alabak. Eta amak «heia, gure 
bizitza, ganbara, landetxea eta 
landetxe gainean genuen gan-
bara koxkorra... Dena erre zela» 
gaineratu du: «sega-makina, 
motozerrak, etxeko eskriturak, 
arropa, josteko makina, argaz-
kiak...». Gainzak «erre ez zena 
bustita hondatu zela» dio eta 
hala, «deus gabe gelditu ginen, 
arrats hartan etxetik atera ginen 
bezalaxe». 

Tximistaren arrastoak nonahi
Tximistaren zartako batekin 
hasi zen dena. Goienetxek «ins-
talazioa berri-berria» zutela 
gogoratu du, baina suak ez 
zuen barkatu. Alabak argitu 

Suaren indarra eta 
eragindako mina
Etxalarko Oiarburu baserria 2007an erre zen, Leitzako Musun 2010ean eta Arantzako 
Simonenborda joan den urtean. Hiru kasuetan jabeak barrenean lotan zirela hartu zuten su etxeek. 
Orduan sentituko minaz eta ondoko hilabete «luze eta gogorrez» solastatu dira ttipi-ttaparekin

Agustina Goienetxe eta Sonia Gainza ama-alaba etxalartarrei 2007an sortetxea erre zitzaien. 

«HALAKO ZERBAIT 
IRENSTEA EZ DA 
ERRAZA»
GAINZA-GOIENETXE FAMILIA, ETXALAR
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duenez, «ez ziguten inoiz gar-
bi erran tximista nondik sartu 
zen. Nonahi arrastoak utzi 
zituen. Etxearen gaineko aldean 
bi arbola lehertu zituen, lurrean 
arrastoa utzi zuen, herrira joan 
zen telefonoaren kabletik...».

Ama-alabekin batera, aita 
eta amatxi bizi ziren baserrian 
eta «denak atera eta euria ari 
zuenez terraza azpian egon 
ginen». Begi-bistan ikusi zuten 
baserria kiskaltzen, eta «ezin 
izan genuen deus egin gure 
bizitza guztia erretzen ari zela 
ikusita. Inpotentzia handiko 
momentuak izan ziren».   

Agudo eskatu zuten laguntza. 
Amak «Etxalarko guardia zibi-
lei eta auzotarrei deitu» zien, 
«buruz nekizkien telefonoak 
markatu nituen eta segidan 
etorri ziren. Etxetik oinarrizkoa 
atera nahi izan nuen, arropa 
eta hain maitea nuen josteko 
makina, baina guardia zibilek 
ez zidaten utzi».  

Ondoko hilabete «luzeak»
Suak «lau paretetan» utzi zien 
sortetxea eta dena hutsetik hasi 
behar izan zuten. Ondoko hi-
labeteak ez omen ziren samu-
rrak izan. «Egunero» egiten 
zuten baserrira bisita eta ama-
rentzat tentsio handiko asteak 
izan ziren: «fabrikatik aterata 
baserrira joaten nintzen, han-
dik herrira lotara, goizean er-
natu eta martxa fabrikara». 
Horrela «denbora luzez» ibili 
zela dio, urtebete eta gehiago 
behar izan baitzuten baserria 
berriz zutik paratzeko. Buelta-
tu bitarteko denbora «luzea» 
egin zitzaiela onartu dute, eta 
aukera izan zuten bezain agu-
do bueltatu ziren: «bizitza egin 
eta segidan». «Amatxi adin 
batean zegoenez, eta fabrikan 
ari nintzenez, landetxea ez 
genuen egin».

«Atzenduko ez dugun laguntza»
Lo egiteko idorrik gabe, seni-
deek eta herritarrek utzitako 
etxeetara jo zuten. Hasteko, 
«20 egun pasatu» zituzten se-
nitartekoen etxean, eta handik 
Iriondora joan ziren, «herriko 
familia batek etxea utzi zigun». 

Ez ziren borondatea erakutsi 
zuten bakarrak izan, eta hori 
nabarmendu nahi izan dute: 
«hasieratik laguntza handia 
hartu genuen. Sua itzaltzera 
jende aunitz etorri zen, obra 
egin bitartean etxe aunitz eskai- 
ni zizkiguten eta hondakinak 
ateratzen aunitz lagundu zi-
guten. Bankuetan kontuak 
ireki zituzten, Toki Ona institu- 
tuan saski batzuen zozketa egin 
zuten eta udalak ere lagundu 
zigun». Elkartasun «handiaz» 

mintzo da, «auzoan, herrian, 
udalean, ondoko herrietan...» 
sumatu zuten babesaz. Alaba-
ren hitzetan, «oraindik esker-
tzen dugu eta ez dugu atzen-
duko».

Aurten beteko dira hamalau 
urte gertakari ilun hark Oiar-
buruko familia astindu zuene-
tik eta «kontatzen hasita negar 
egiteko gogoa heldu zaigu». 
Gehiago ere bada. «Oraindik 
ere trumoika hastean beldur-
ka ibiltzen gara». Gainera, ber-

tze ustekabeko bat ere izan 
zuten joan den udan, «telefono 
lineatik tximista sartu» zitzaie-
nean. «Heian dagoen telefono 
linearen kaxa lehertu zen eta 
ikara ederra hartu genuen, 
baina horretan gelditu zen». 
Beldurra «beti hor dagoela» eta 
«halakoak irenstea ez dela erra-
za» diote, baina aldi berean 
argi dute «biziak aitzinera se-
gitu behar duela». 

Leitzako Musun baserria
Migel Sagastibeltza Villabona-
ri (Leitza, 1942) duela hamaika 
urte erre zitzaion sortetxea, 
Musun baserria. «Egun lasaia» 
izana zen eta halaxe zegoen 
lotan 2010eko otsailaren 28ko 
gau hartan ere, «04:00-04:30 
aldera oiloen garrasiek esnatu» 
zuten arte. Hortik aurrerako 
«desastrea» ez dio inori desio. 

Aurrenean, «oiloak erotu» 
zirela pentsatu zuen, baina 
«argia joana zela» ohartu zenean 
zerbait gehiago izan zitekeela 
pentsatu zuen: «goratu nintzen 
eta sarreran azpitik dena gorri- 
gorri ikusi nuen». Segidan dei-
tu zuen larrialdietara, eta «05:00- 
etarako foralak hemen nituen». 
Bere aldetik, soinean ia deus 
ez zuela eta, arropak atera nahi 
izan zituen, eta poliziarengan-
dik «eskapatu» ere egin omen 
zen zerbait hartzeko, «baina 
kanpora atera ninduten eta 
soinean nituen galtzekin eta 
bilatu nuen alkandorarekin 
gelditu behar izan nuen». Po-
lizien ondotik, suhiltzaileak 
ailegatu ziren, baina «kamioi 
handi samarrarekin etorri ziren 
eta pista estua zenez, kamioia 
ia errekara joana gelditu zen. 
400 metrotik bota zuten ura, 
baina ordurako sua indartua 
zen eta sua izan zen jabe». 

Azkenean «dena erre» zela 
dio Sagastibeltzak: «ukuilua, 
bizitza eta ganbara. Perituak 
paretak ere deusetarako ez 
zirela esan zuen». Kolpe handia 
hartu zuen, «asko» galdu bai-
tzuen «jaio, hazi eta bizi nintzen 
300 urteko etxea» erreta. «Deus 
gabe» gelditu zen: «ez zen ez 
traktore, ez sega-makina ez 
deus gelditu, traste guztiak 

2020ko ilbeltzaren 3an itxura hau hartu zuen Arantzako Simonenborda baserriak. 

Suak erabat kiskali zuen Etxalarko Oiarburu baserria.

Leitzako Musun baserrian piztutako sutea itzaltzen. 
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kiskali ziren». Ez hori bakarrik: 
«ardiak nolabait atera nituen, 
baina oiloak eta txekorra ber-
tan erre ziren. Hura miseria... 
Norberari gertatu arte ez daki 
inork zer den hori».

Lasaitasunetik gutxi izan zuen 
egunari osasun zentroan eman 
zion segida: «kea arnasteagatik 
obserbazioan eduki ninduten. 
Tentsioa eta dena altxatuak 
nituen, dena hankaz gora». 
Aukera eman zioten orduko 
sortetxera itzuli zen, eta «fora-
len galderei» erantzun behar 
izan zien: «norbaiten erreze-
lorik banuen galdetu zidaten, 
eta nik ezetz erantzun nien». 
Azkenean «ukuiluan kable bat 
errea bilatu zuten» eta suaren 
abiapuntua huraxe izan zela 
ondorioztatu zuten. 

Buruhausteak
Sagastibeltzaren arabera, sua 
ez zen egun bateko kontua 
izan, «egunetan egon zen». Eta 
egun haiek ez ezik, ondoko 
hilabeteak ere «ikaragarri luzeak 
eta gogorrak» egin zitzaizkion: 
«18 hilabete egin nituen herrian, 
baina egunero etortzen nintzen. 
Baserrira etortzen nintzenera-
ko karabana jarri zidaten, eta 
negu bizian hotz ederra pasa-
tu nuen». Hala ere, are okerra-
goa egin zitzaion baserriarekin 
zer gertatuko zen ez jakitea: 
«paperekin burutik gora bu-
katu nuen. Perituarekin eta 
aseguru-etxekoarekin astero 
biltzen ginen» eta dioenez, 
buruhauste franko izan zituen: 
«ez zen erraza izan aseguru- 
etxea nola portatuko zen eta 

etxea nola eginen zen jakin 
gabe egotea. Esatea erraza da 
baina18 hilabete horietan ez 
nuen ia lorik egin, eta gorriak 
pasatu nituen». Atseden hartu 
zuen «aseguruak bere gain 
hartuko zuela esan zidatenean».

Babesa eta elkartasuna
Estualdi horretan, ordea, ez 
zen bakarrik sentitu, bidela-
gunak izan zituen. Alde batetik, 
«paper kontuetan koinatak 
emandako laguntza» nabar-

mendu du: «Beharrik koinatak 
asko lagundu zidan, baita eta 
Gabriel Saralegik ere. Gaine-
rakoan, gu bezalakoa holako 
kontuetan motz gelditzen da». 

Bestetik, etxea ere eskaini 
zioten. Hasierako «hiruzpalau 
egunetan anaiaren etxean» 
hartu zuen aterpea, eta «gero 
auzokoek, Goiko bordakoek, 
herrian etxea utzi zidaten. 18 
hilabete pasatu nituen han eta 
Asteitzaga baserrikoek, berriz, 
ardientzat tokia utzi zidaten». 

Bihotzez eskertu nahi izan 
du alde batera edo bestera eman 
zioten laguntza, eta orduko 
jaialdiak ere bihotzean ditu: 
«dirua biltzeko herri kirol eta 
kantu jaialdi handiak egin zi-
tuzten Leitzan eta bietan pla-
za bete zen». Horrez gain, 
«bankuan kontua ireki zuten 
eta herritarrek eta herritik kan-
pokoek ere lagundu zuten». 
Haietako bakoitza gogoan du 
Sagastibeltzak: «jendeak asko 
lagundu zidan, borondate han-
dia erakutsi zuen eta lagundu 
ziguten guztiei eskerrak eman 
nahiko nizkieke, besterik ezin 
diet egin». 

Arantzako Simonenborda
«Barrenean ez zen deus onik 
gelditu, ezta jostorratz bat ere, 
baina andrea dela medio, bi-
zirik atera ginen». Halaxe kon-
tatu du Xalbador Madariaga 
Elizondok (Arantza, 1930). Ez 
du atzendua, ezta aise atzendu- 
ko ere joan den urte hasiera. 
Oraindik ere begiak malkotan 
dituela mintzo da 2020ko il-
beltzaren 3az. 

Madariaga bera eta Sekun-
dina emaztea ohatzean harra-
patu zituen suak arrats hartan. 
«21:00etatik 22:00etarako tar-
tean izan zen, lo geundenean». 
Andreak sumatu zituen lehen-
biziko seinaleak eta «beharrik» 
dio Madariagak, «bertzela, biek 
hantxe erreko ginen». 

«'Xalbador, zer dira soinu 
horiek?' erranez ernatu zidan 
andreak, eta nik 'egizu lo, ez 
da deus ere' erantzun nion». 
Baina andreak berriz eman 
zion solasa: «Argiak joan zire-
la abisatu zidan eta 'arraioa zer 

ERREPORTAJEA

Miguel Sagastibeltza leitzarrak kolpe handia hartu zuen eta «norberari gertatu arte ez daki inork zer den hori».

«HURA MISERIA...
GORRIAK PASATU 
NITUEN»
MIGEL SAGASTIBELTZA, LEITZA



2021-05-06 | 781 zk. | ttipi-ttapa 13

pasatu ote da?' pentsatu nuen». 
Mesanotxeko linterna hartuta 
atera zen gelatik eta atea ireki 
orduko kea sentitu zuen: «etxea 
ketan zegoen». Kanpora abia-
tu zen eta «sarrerako atea ire-
ki nuenean suak indarra hartu 
zuen». Etxe atarian zela «goia 
dena sutan ikusi nuen, sua 
hagitz fuerte indartua zen eta 
ordurako dena hartua zuen».

Ganbara agudo beheiti ero-
riko zen beldur, «andrea oha-
tzetik tiran atera nuen, zegoen 
bezala, kamisoiarekin, ez oi-
netako eta ez bertze deus». 
Bera ere «ardi bordan edukitzen 
nituen bi zapatila zahar eta 
txaketa bat hartuta» moldatu 
zen. Edozein moduz, hori bai-
no lehen, «barrenera sartu eta  
eskopeta zahar bat hartzeko» 
denbora izan zuen, eta «kanpo- 
ra atera eta bortz tiro bota ni-
tuen jendea konturatzeko, eta 
laguntza eskaka oihuka hasi 
nintzen». Guttigatik libratu 
ziren, «andreak soinuak suma-
tu eta sei-zazpi minuturen 
buruan, goia dena erori zen». 

Ezin deus egin
Laguntza eskatu eta berehala 
etorri ziren bizilagunak, Tua-
neko bordakoak, «non ginen 
galdeka etorri ziren, ongi ginen 
galdeka... Biak ongi ginela eta 
barrenean bertze inor ez ze-
goela erran genienean, borda-
ko ardiak atera zituzten, eta gu 
goitiraxeago eramanarazi gin-
tuzten. Andreari arropa eta 
zapatilak eman zizkioten».

Senitartekoak eta herritarrak 
ere agudo ailegatu omen ziren, 
«baina ezin izan genuen deus 
egin. Goiko suak ordurako in-
dar ikaragarria hartua zuen eta 
dena kiskalia gelditu zen. Erre 
ez zen apurra hondatua geldi-
tu zen, ez zen deus onik geldi-
tu», dio Madariagak hunkituta. 
Hantxe gelditu ziren «gure 
oroigarri guztiak, puskak, an-
drearen alajak, arropak, jate-
koarekin betetako hiru izozkai- 
luak, trikitixa zaharra, Frantzian 
lanean ibili nintzeneko arpana 
zaharrak... Familia handia gara 
eta denen gauzak izaten ziren 
hemen... Dena galdu genuen».

Egun «tristea» ez du atzendua, 
baina «ondoko egunak ere» 
halakoak izan ziren beretzat. 
Egun hartan bertan «semeak 
herrira eraman gintuen. Lesa-
katik medikuak segidan etorri 
ziren eta pastillak eman zizki-
guten». Baina ez zioten mina 
arindu: «lehendabiziko bi hi-
labeteetan zortzi kilo galdu 
nituen. Pastillak ematen ziz-
kidaten baina ez nuen lorik 
egiten». Oraindik ere ez zaio 
aldendu amesgaiztoa: «gauez 
ernatzen naizenean ez da oroi-
tu gabeko egunik izaten».

Zazpi hilabeteren buruan 
bueltatu ziren Simonenborda-
ra senar-emazteak, eta «nahi-
ko agudo» egin bazuten ere, 
«beretzat gogorra» izan zen. 
«Barrena pixka bat prestatua 

izan orduko» jo zuten baserri-
ra, eta «oraindik bukatu gabea» 
badute ere, «konforme eta 
kontent» dago: «Hemen gus-
tura bizi gara». «Ez dugu deu-
sen faltarik» eta falta dena, 
«poliki-poliki» eginen dutela 
dio: «barreneko sukaldea, gan-
bara, kamioiak sartzeko hon-
datua gelditu zen txabola, 
sarrerako portxea... Badugu 
lana, baina ez dugu apururik». 

Eskerrak
Bidean hartu duten laguntza 
ere ez du aipatu gabe utzi nahi 
izan. Batetik, «aseguru-etxea 
hagitz ongi portatu dela» eta 
bertzetik, jendearen erantzuna 
nabarmendu du: «jende on 
aunitz harrapatu dugu eta ba-
koitzak posible duen moduan 
aunitz lagundu digu, bai he-
rritarrek baita herritik kanpo-
koek ere». Ezbeharra izan ze-
netik urte eta erdira «oraindik 
ere laguntza ematen digutela» 
gaineratu du, eta «guztiei es-
kerrak eman nahiko nizkieke. 
Ez dugu sekula aski eskertuko».

Sekundina Bergara eta Xalbador Madariaga senar-emazteak Simonenborda baserriko terrazan. Guttigatik libratu ziren 2020ko ilbeltzean baserriak su hartu zienean. 

ERREPORTAJEA

«ANDREA DELA 
MEDIO BIZIRIK 
ATERA GINEN»
XALBADOR MADARIAGA, ARANTZA
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BERA

Kultur Etxea bete zuen Rüdigerrek
Aurten atera duen diskoa aurkeztu zuen Rüdiger artistak bere 
biziterrian; Before it's vanished. Lan hau sortzeko Botibol talde-
ko musikariak (Thea Guerin, Vincent Bestaven, Antoine Philippe), 
Joseba Irazoki gitar-jole beratarra (argazkian berekin), Marina 
Beheretche biolinista eta Maia Ibar izan ditu laguntzaile.

UTIZTAKOATTIPI-TTAPA
Azken aldian zakurrek azien-
dari egindako erasoak area-
gotu egin direla salatu du 
Udalak. Zakurra kontrolpean 
izatea jabearen ardura dela 
oroitarazi dute.

Pandemia dela eta, jendeak 
mendira joateko ohitura han-
diagoa duela erran du udalak 
bidalitako bandoan. Honen-
gatik, jabearen kontrolpetik 
kanpo dauden zakurrek azien-
dari egindako eraso kopurua 
handitu dela eta hainbat abe-
re zauritu eta hil direla salatu 
dute. Apirilaren 21ean egin 

zuen bilkuran, udalak behin 
betiko onespena eman zion 
Beran animaliak eduki eta 
babesteari buruzko udal or-
denantzari.

Azienden hurbil zakurra lotua
Ordenantzaren arabera, ardi, 
behi, zaldi eta ahuntzak hur-
bil daudenean, zakurra lotu 
egin beharko da, aziendari 
trabarik edo kalterik ez egite-
ko. Jabearen ardura da zaku-
rra kontrolpean izatea, eta 
araua betetzen ez dutenen 
kontra, zigorren bidea hartu-
ko duela ohartarazi du udalak.

Aziendetik hurbil 
zakurrak lotzeko 
araudia onartu dute
Azken aldian zakurrek aziendari egindako erasoak areagotu 
egin direla salatu du udalak eta ordenantza egin du

Unai Garro 4. Errandonea Memorialean

Gure Txokoak antolatuta, junior mailako txirrindulariei zuzen-
dutako Felix Errandonea Memorialaren 43. edizioa egin zuten 
apirilaren 25ean. 70 bat lagun aritu ziren boluntario lanetan 
lehenbiziko aldiz Garaitarreta auzotik pasatu zen itzulian. Unai 
Garro beratarra laugarren izan zen, podiotik urrats batera.

UTZITAKOABortzirietako Bertso Eskolak 
eta Berako Kultur Batzordeak 
antolatuta Baztan-Bidasoko 
XXXIV. Bertso-paper lehiake-
ta eginen dute aurten. Parte 
hartzeko epea maiatzaren 
14an bukatuko da.

Parte hartzaileek paperean 
(Berako kultur etxea; Baztan-

-Bidasoko XXXIV. Bertsopaper 
Lehiaketa; Eztegara pasealekua, 
11; 31780 BERA) rean edo pos-
ta elektronikoz (kultura@bera.
eus) helbidera bidali beharko 
dituzte. Artxiboak soilik PDF 
formatuan onartuko dira. 
Xehetasun gehiago TTipi-TTa-
paren 778. zenbakian.

XXXIV. Bertso-paper lehiaketara lanak 
maiatzaren 14ra arte aurkez daitezke
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LESAKA

TTIPI-TTAPA
Susa argitaletxeak eta EHAZE 
Euskal Herriko antzerkizaleen 
elkarteak 2019an jarri zuten 
abian euskal antzerkiari es-
kainitako Ganbila liburu bil-
duma, eta hirugarren edizio 
honetan ere hiru liburu argi-
taratu dituzte. Horietako bat 
da Gaizka Sarasolak Mairu 
Antzerki Tailerrarekin elkar-
lanean egin duen Zerrakuretan.

Zerrakuretan antzerki libu-
ruarekin batera, Jon Geredia-
garen Dama eta Agus Perezen 
Aititaren betaurrekoak dira 
aurten argitaratu dituztenak. 
Gaizka Sarasolaren bi antzer-

ki obra bildu dituzte Zerraku-
retan liburuan, Txoriak eta 
zauriak eta Iluntzen. Mairu 
Antzerki Tailerrarekin batera 
idazlearen ibilbideko azken 
bi geltokiak dira. 2016ko Erleak, 
satorrak, beleak liburu gogoan-
garri hartan bezala, oraingoan 
ere egilea partaidea den ko-
munitatea topatuko du ira-
kurleak: gaurko jendartearen 
galderak, gogoetak eta zalan-
tzak, gozamenerako eta haus-
narketarako, surrealismoz eta 
absurdoz jantziak.

Maider Arrietak egin du aza-
la eta Manex Fuchs aktoreak 
idatzi du hitzaurrea.

Gaizka Sarasolaren 
'Zerrakurak' liburua 
argitaratu dute
Susa argitaletxeak eta EHAZE elkarteak sustatutako Ganbila 
liburu bilduman 'Txoriak eta zauriak' eta 'Iluntzan' biltzen ditu

LESAKA

Carlos Aurensanz idazlearen 
La puerta pintada liburuaren 
aurkezpena eta eztabaida 
eginen dute maiatzaren 14an, 
ortziralean 18:30ean Harrion-
doa kultur etxean.

Maiatzaren 22an eta 23an, 
berriz, Xavi Morató katalu-
niarrak idatzi eta zuzenduta-
ko El hombre de hojalata 
antzerki-komedia ikusgai 
izanen da  Harriondoan. La-
r u n b a t e k o  e m a n a l d i a 
19:00etan hasiko da eta igan-
dekoa 18:30ean. Sarrera 5 euro 
kobratuko dute eta emanki-
zuna gaztelaniaz izanen da.

Liburu aurkezpena 
eta antzeki saioa 
datoz maiatzean

I. Señora bertso sariketako 
finala maiatzaren 8an, larun-
batean 17:00etan jokatuko 
dute Arrano ostatuko terrazan. 
Haizea Arana eta Miren Arte-
txe izan dira Aramaioko lehe-
nengo kanporaketan irabazleak 
eta Saioa Alkaiza eta Paula 
Amilburu Mutrikuko bigarren 
kanporaketako sailkatuak. 
Larunbatean lau finalistak 
egunean berean ezagutuko 
diren bertze bi bertsolarirekin 
ibiliko dira kantatzen Lesakan 
txapela lortzearren. Online 
sarrerak agortuak daude da-
goeneko.

I. Señora bertso 
sariketaren finala 
larunbatean Arranon

Erakusleihoa Maixus Zubietarentzat
Zerbitzuen Elkarteak herrian erostea sustatzeko antolatutako 
Asmazan prezio zehatza kanpainako saria Maixus Zubietak 
eskuratu du. Erakusleihoko produktuen prezio zehatza 
1.151,46 euro zen eta hamasei lagunek 1.150 euro paratu 
zuten. Zozketa egin eta Zubieta izan da saridun.

UTZITAKO ARGAZKIA

Gaizka Sarasola eta bertze egileak, liburuaren aurkezpenean. ARMIARMA

TTIPI-TTAPA
Bortziriak dantzan ekimena-
ri segida emanez, hilabeteko 
hirugarren larunbatean mu-
txikoak dantzatzeko biltzen 
hasi dira hainbat herritar. 
Apirileko hitzordua Etxalarren 
egin zuten eta maiatzekoa, 
hilaren 15ean, Lesakan eginen 

dute. 18:00etan plazan bildu-
ko dira eta Bortzirietako he-
rritarrei parte hartzeko deia 
egin diete. Eguraldi txarra 
baldin bada, hurrengo astera 
gibelatuko dute hitzordua. 
Hala, txandaka Bortzirietan 
herriz herri mutxikoak dan-
tzatzen ibili nahi dute.  

Bortzirietako mutxikoen topaketa 
maiatzaren 15ean Lesakan 
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ELKARRIZKETA

R. OSKARIZ I LESAKA
1993an ailegatu zen Belen 
Compains pediatra Lesakako 
Osasun Zentrora. Geroztik, 
desgaitasunak dituzten haurren 
eskubideen alde borrokan ari-
tu da. Hainbat jardunaldi an-
tolatu ditu, eta 2013an egin-
dakoan hainbat familia elkar-
tu ziren, Nagore Arretxearena 
barne, Guztiok taldea osatzeko. 
Eskualdean ez zituzten balia-
bideak ekartzeko asmoa zuten.
Nola hasi zen dena?
Belen Compains: Honat aile-
gatzean Eskola porrota pro-
grama zegoen. Osasun, hez-
kuntza eta gizarte zerbitzuen 
artean desgaitasun programa 
batean bihurtu genuen eta 
2003an ELAIA (haur eta nera-
been arretarako lekuko taldea) 
elkartea sortu genuen. Gure 
helburu nagusia arreta berezia 
deszentralizatzea izan zen, 
Iruñetik atera eta bertze es-
kualdetara eramateko. 2005ean 
lortu genuen Nafarroa osoan 
deszentralizatzea, eta posible 
zela ikusita, desgaitasunaren 
lehenbiziko jardunaldiak an-
tolatzen hasi nintzen. Hagitz 
ekimen konpletoa zen, baina 
bertan behera gelditu zen; 
hezkuntza sailekoek ez zituz-
telako desgaitasunak dituzten 
haurrak aintzatesten eta gi-
zarte zerbitzukoek hain haur 
guttirentzako gehiegi zela erran 
zuten. Lanean segitu genuen 
eta duela 15 urte lehenengo 
jardunaldia egin genuen, AN-
FAS eta ASPACE elkarteekin 
batera. Bertan, Bortzirietan, 

desgaitasunak dituzten 42 haur 
zeudela ondorioztatzen zuen 
txostena aurkeztu nuen. Ezus-
tekoa handia izan zen. Hala 
ere, ez ziren denak desgaita-
suneko haurtzat onartuak izan, 
ez zitzaion ikusgaitasunik 
eman nahi. Urtero jardunaldiak 
antolatzen segitu genuen eta 
zerbitzu gehiago lortzen; arre-
ta goiztiarra, musika-terapia, 
hidroterapia... 7. jardunaldian, 
2013an, bertzelako desgaita-
sunengatik behar bereziak 
dituzten haurrak badirela 
konturatu ginen; bihotzeko 
arazoak dituztenak, digestio-
-arazoak dituztenak, sorrak...
Orduan sortu zen Guztiok 
taldea, familia hauen beharrak 
identifikatzeko. Ez da lan erra-
za, estigmak hor daude, eta ez 
bada ezagutarazten, baliabi-
deak eskasak izanen dira.

Zein da elkartearen helburua?
Nagore Arretxea: Eskualdean 
ez ditugun baliabideak ekarri 
nahi ditugu, hemen ez baitu-
gu arreta berezia emateko 
zerbitzu aunitzik. Jendea ez 
da konturatzen haurren tera-
piak zein garestiak diren, di-
rulaguntzak beharrezkoak dira. 
Badira lan egiteari utzi behar 
izan dioten gurasoak, seme-
-alabaren arreta bereziak den-
bora gehiegi eskatzen duelako. 
Hezkuntza berezia garestia 
eta nekagarria da aunitzetan. 
Gainera, elkartean pentsa-
tzean, jendeak desgaitasunak 
dituzten pertsonekin lotzen 
gaitu beti eta beldurra ematen 
die sartzea. Argi utzi nahi dugu 
ez garela desgaitasunak dituz-
ten haurrendako elkarte bat 
bakarrik, edozein behar bere-
zi dituen haurrena baizik.

B. C.: 'Desgaitasuneko' jardu-
naldiak 'garapenerako' jardu-
naldiak izatera pasatu ziren. 
Familia gehiago sartu ziren eta 
Bortzirietan haurren garape-
nerako zentro bat sortzea pen-
tsatzen hasi ginen. Hiru behar 
betetzeko asmoa genuen ideia 
honekin; lehenengoa, lokal 
propioa edukitzea, bertze el-
karteengandik bereizi eta argi 
uzteko edozein behar duen 
haurrentzako dela; etorkin 
familietakoak, obesitatea dau-
katenak... Mankomunitateak 
ez zuen hau posible ikusten, 
garestiagia zela eta guttiegi 
ginelakoan. Elkarteak orduan 
independizatzea erabaki zuen, 
bere egoitza eta estatutu pro-
pioekin. Bigarren beharra psi-
kologia zerbitzua zen; psiko-
logo bat lortu genuen, baina 
haur eta helduentzako zenez, 
hagitz erabilera mugatua zuen. 
Bizpahiru urte iraun zituen 
zerbitzu horrek. Gure hiruga-
rren beharra eskualdean hau-
rren garapenerako dauden 
baliabideen gida bat egitea zen; 
musika eskolak, kirolak, tera-
piak... Baliabiden gida egin 
zuten, baina desgaitasunak 
dituzten haurrentzako bakarrik, 
hagitz mugatua zena.
Gaur egun, zein egoeratan dago 
haur hauentzako arreta? 
N. A.: Elkartearekin hainbat 
terapia ekartzea lortu dugu; 
fisioterapia, hidroterapia, psi-
kologia zerbitzua, zakurrekin 
egindako terapia, birgaitze 
neuronala, Hermanos Txikis 
tailerra... Baina batzuk hagitz 
mugatuak dira. Fisioterapia 
zerbitzua, adibidez, ikastetxean 
ematen dutenez, udan eta opo-
rretan zerbitzurik gabe gelditzen 
gara, eta Enaitzek, nire semeak, 
egunero behar duenez, gure 
kontu bilatu behar dugu eta 
gure sakelatik ordaindu.
B.C.: Hagitz bide gorabehera-
tsua da arreta berezia, zaila 
baita mantentzeko. Bilakaera 
ona izan du, lehen etxean gel-
ditzen zen kontua zen eta orain 
agerikotasuna ematen zaio. 
Hainbat baliabide lortu ditugu. 
Hala ere, oraindik aunitz dago 
egiteko eta ikasteko, hau nire-

«Bertze haurrekin 
egotea da inklusioaren 
gakoa»
BELEN COMPAINS ETA NAGORE ARRETXEA  PEDIATRA ETA 'GUZTIOK'EN ADMINISTRATZAILEA

Behar bereziak dituzten haurren familien Bortzirietako elkartea da Guztiok. Aurten, haurtzaroaren 
garapenerako 14. jardunaldia eginen dute Lesakan, haur berezi hauen elikadurari buruz

«EREKURTSO ETA 
ONARPEN FALTA 
DIRA ARAZOAK» 
BELEN COMPAINS, PEDIATRA

«HEZKUNTZA 
BEREZIA 
GARESTIA DA» 
NAGORE ARRETXEA, GUZTIOK

Lesakako Kultur Etxean eginen dute aurtengo jardunaldia, 
maiatzaren 15ean, 09:30etik 12:30era. Behar bereziak 
dituzten haurren elikadura eta nutrizio arloko erronkak 
izanen dira solasgaia, Belen Compains pediatraren eskutik. 
Guztiok elkarteak, Lesakako Udalak, Lesakako Osasun 
Etxeak eta Obra Social LaCaixak antolatu dute ekimena.

Bortzirietako Haurtzaroaren 
Garapenerako 14. Jardunaldia
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tzako ikasketa prozesu bat ere 
izan delako; ez da berdina li-
buruetan garun paralisia ikas-
tea edo Enaitz ezagutu eta 
hezten ikustea eta bere ama 
ezagutu eta oztopo hauek gain-
ditzen laguntzea. Hezkuntza 
berezi eta egokitua konplexua 
da; niretzat Enaitz paziente bat 
da, eskolakoentzat ikasle bat, 
etxekoentzat seme bat eta gi-
zarte zerbitzukoentzat erabil-
tzaile bat. Garrantzitsua da 
denon artean ulertzea eta 
koordinazio sare bat egitea.
Haurtzaroaren garapenerako 14. 
jardunaldia eginen duzue aurten. 
Haurren elikadura eta nutrizioaren 
arloko erronkei bideratuta, ez?
B. C.: Bai, oinarrizko zerbait 
badirudi ere, behar bereziak 
dituzten haurrak elikatzea 
erronka bat izan daiteke fami-
lientzako. Haurra eduki eta 
hazterako prozesuan hainbat 
arazo sor daitezke: haurdunal-
diko elikaduran, ume goiztia-
rren arazoak, zunda bidezko 
elikadura behar dutenak, bi-
beroia erabiltzera ohitzea, 

intolerantziak, aho bidez eli-
katu ezin direnak, diabetesa... 
Gainera, badira arrazoi orga-
nikorik gabe elikagai mota bat  
ukatzen duten haurrak. Zentro 
eta ikastetxe gehienek ez dau-
kate hau dena maneiatzen 
dakiten espezialistarik, eta 
familia nahiz jangeletan for-
makuntza minimo bat eduki-
tzea behar-beharrezkoa da.
Nola hobetu daiteke haur hauen 
inklusioa gizartean?
N. A.: Gaia oraindik estigma-
tizatua dago eta aitzinera egin 
dugun arren, bada lana. Pix-
kanaka, ikastetxeetan sartzea 
lortzen ari gara; Berako Ricar-
do Baroja ikastetxean ireki 
genuen eskualdeko lehenbizi-
ko hezkuntza bereziko gela, 
eta Toki Ona institutuan be-
randuago. Hala ere, honek 
bertze galdera bat planteatu 
zigun; haurrak gela berezietan 
sartzea inklusiboa edo esklu-
siboa da? Ikastetxeetan sartzen 
dira, baina gela batean bazter-
tuak segitzen dute. Behar be-
reziak dituzten haurrek ez dute 

bertzeengandik ikasten eta 
bertze haurrek ez dute haien-
gandik ikasten. Nire semea 
txikitatik ezagutu izan dute 
bertzeek eta badakite zer egin 
dezakeen eta zer ez. Bertze 
haurrekin egotea da inklusioa-
ren gakoa.
B. C.: Errekurtso eta onarpen 
falta dira arazo guztien oinarria. 
Alde batetik, gobernuak osa-
sunean eta hezkuntzan egin-
dako murrizketek kalte handia 
egin dute dirulaguntzetan 
batez ere. Arreta berezia es-
kaintzen duen laguntzaile ba-
karra dauka zentro edo ikas-
tetxe bakoitzak, eta horrek 
arreta pertsonalizatua aunitz 
mugatzen du. Arreta horren 
beharra daukaten haur aunitz 
baldin badira, laguntzaileak 
txandaka ibili behar du, den-
bora tarte batez haurrak zain-
tzarik gabe utziz. Ondorioz, 
desgaitasunak dagoeneko 
sortzen dituen portaera eta 
egokitze arazoak areagotu egi-
ten dira. Bertze aldetik, onarpen 
falta familietatik dator. Auni-

tzetan ez dute haien seme-ala-
baren egoera onartu nahi eta 
ez dute elbarritasun balorazioa 
eskatzen, haurrak diagnosti-
katzea markatzea dela uste 
dutelako. Baina diagnostikoak 
ez dira haurrak markatzeko, 
errekurtsoak lortzeko baizik.
Zer nolako ondorioak utzi ditu 
koronabirusak?
N. A.: Pandemiarekin berriz 
ere gibelera egin dugu. Tera-
piarik gabe gelditu ziren haur 
guztiak konfinamenduan, eta 
etxean egin behar izan zituzten 
gurasoen laguntzaz. Orain, 
adibidez, igerilekuan ibiltzen 
ahal dira, baina ezin dute hi-
droterapiarik egin. Segurtasun 
neurriak errespetatzeko aitza-
kiarekin beharrezkoak diren 
terapiak geldiarazi dizkigute, 
nahiz eta jendeak aisialdiko 
jarduera aunitz normaltasun 
osoz egin. Zerbitzu hauek beti 
dira kaltetuenak murrizketak 
edo bertzelako neurriak hartu 
behar direnean, eta beti beza-
la, borrokatzea tokatzen zaigu 
aitzinera egiteko.

Belen Compains Lesakako Osasun Zentroko pediatra eta Nagore Arretxea Guztiok elkarteko guraso eta administratzailea.

ELKARRIZKETA
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IRUNE ELIZAGOIEN
Musikoterapia zahartze akti-
boan gaitzat hartuta, hitzaldia 
emanen du Haizea Loira mu-
sikoterapeuta eta GIM psiko-
terapeutak Larraburuan, or-
tziralean, maiatzaren 7an, 
19:00etan. Ez da musikari lo-
tutako ekitaldi bakarra. Izan 

ere, apirilaren 17an muxikoen 
eguna ospatu zen Etxalarren 
eta Jeiki Hadi plaza taldearen 
doinuekin Bortzirietako hain-
bat dantzari elkartu ziren fron-
toian muxikoak dantzatzeko. 
Gaur egun indarrean dauden 
segurtasun neurriak bermatuz, 
giro polita sortu zen.

'Musikoterapia 
zahartze aktiboan' 
hitzaldia ortziralean
Larraburuan eginen dute eta Haizea Loira izanen da saioaren 
gidari 

Errepidea moztu dute herritarrek
«Segurtasun handiagoa» eta «nazioarteko trafiko astuna A-15era 
desbideratzea» eskatuz, apirilaren 16an, N-121A errepidea moz-
teko deialdia egin zuten. Horri erantzunez, Etxalarko bentako 
biribilgunean hainbat herritarrek elkarretaratzea egin zuten, 
musuko eta txalekoekin, eta segurtasuna mantenduz.

J. IRIGOIENMuxikoen eguna hagitz arrakastatsua izan zen.

Aurkezpen arrakastatsuak
Apirilaren 17an Sugarren Mende liburua aurkeztu zuten Asisko 
Urmenetak eta Helena Xuriok. Apirilaren 18an Langile mugi- 
menduaren historia eta gaur egungo egoera hitzaldia izan zen 
eta apirilaren 24an, Altxataren XXX. urteurreneko ospakizunen 
barruan, Miñan liburua aurkeztu zuen Amets Artzallusek.

IRUNE ELIZAGOIEN / AIMAR IPARRAGIRRE
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IGANTZI

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Aspaldian abian zuten proiek-
tuari hasi eta bukatu dute he-
rriko gazteek. Gogotik lan egin 
ondotik, udaletxeak lagunduta 
eta bertze hainbat boluntario-
ren laguntzarekin, Biltoki Tti-
kiko proiektua egin dute. Lehen-
dakaria den Unaxek xehetasu-
nak eman dizkigu.
Zer lan egin dituzue?
Nahiz eta obraren helburu na-
gusia bigarren pisuan leiho bat 
irekitzea izan, bertze garbiketa 
eta berrikuntza batzuk (fatxada 
garbitu, margotu, lurra aldatu 
eta altzarien distribuzio koka-
pena aldatzeko) egin ditugu. 
Nork egin ditu lan horiek?
Obra hau egiteko Biltoki Ttiki-
ko bazkide guztiek parte hartu 
dugu. Izan ere, obrako denbo-
ra gehienean gu geu izan gara 
lanean aritu garenak, leihoaren 
zuloa egiterakoan ezik, hori 
igeltseroaren esku utzi baitugu.
Nola antolatu zarete lana egiteko?
Aitzineko obretan ikusi genue-
nez, bazkide batzuk bertzeak 
baino gutxiago agertzen ziren 
laguntzera eta talde bat geratzen 
zen lan guztia egiten. Hori 
saihesteko, lagun bakoitzak 

ordu kopuru minimo batez lan 
egitea adostu genuen. Gainera, 
aurten Aste Santuak erdiz-erdi 
harrapatu gintuenez, egunero 
hiruko taldetan banatu eta lan 
egitea pentsatu genuen, nahiz 
eta gehienetan haien txanda ez 
bazen ere, bazkide gehiagoren 
laguntza izan dugu. Horrela, 
pertsona bakoitzak gutxienez 
lau ordu egin ditu.
Zer laguntza izan duzue?
Udalak 2.045 euro eman dizki-
gu materiala ordaintzeko eta 
horrez gain altzariak gordetze-
ko biltegia utzi digu. 
Zer proiektu duzue?
Biltoki Ttiki 14-18urteko gazteak 
biltzeko elkartea denez, gazte 
kutsua eman nahi diogu. Ema-
kume taldearekin, eraikinean 
mural bat egiteko proiektua 
lantzen ari gara. 

Biltoki Ttiki 
zaharberritu dute 
auzolanean
Fatxada garbitu, barruko aldea margotu, lurra aldatu... dute. 
Aitzinera begira, mural bat egin nahiko lukete

Hainbat egokitzapen egin dituzte.

Joan den urtean, bertze gau-
za aunitz bezala, jaunartzeak 
ospatzeko oztopoak izan ziren 
eta betiko dataz haratago os-
patu ziren. Aurtengoan, berriz, 
maiatzaren 23an izanen dira. 
Herriko hiru neska-mutikok 
izanen dute beraien lehen 
jaunartzea.

Herriko hiru neska-
mutikok eginen dute 
jaunartzea

Emakume taldeak antolatuta, 
afrikar dantzez gozatzeko auke-
ra izan zuten apirilaren 18an. 
Afrik & Dance taldeko Olatz 
Amalurrek eman zuen saioa. 
Musika zuzenekoa izan zen eta 
horretarako lau perkusionista 
ere etorri ziren, Senegalgo doi-
nu ederrak jotzera. 

Afrikako doinuen 
erritmora dantzan 
aritu dira

Errepide seguruaren alde
Apirilaren 16an N-121-A errepidearen inguruko herrietako 
alkateek hamaika etenaldi deitu zituzten. Protesta horrekin 
nazioarteko trafiko astuna ateratzeko eta bertze ibilbide ba-
tzuetatik desbideratzeko eskatu zuten. Zirkulazioa eten zen 
Berrizaunen eta Igantzi eta Arantzako herritarrak elkartu ginen.

MAITE, ANA ETA ITZIAR

Eskolako ttikienek ateraldia eginen dute
Haur Hezkuntzako lehenbiziko mailakoak ereiaroaren 5ean Irri-
sarrilandera joatekoak dira; eta 2. eta 3. mailakoak Ilundaingo 
Haritz Berri baserri eskolara maiatzaren 13an eta 14an. Horrez 
gain, apiril bukaeran Liburuaren Eguna ospatu zuten eta baratzean 
aritu dira Hiribehereko Lurdesekin. Eskerrik asko Lurdes!

MAITE, ANA ETA ITZIAR
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ARANTZA

NEREA ALZURI
Nafarroako Bertsozale Elkar-
teak joan den apirilaren 23an 
paratu zuen martxan Zapla! 
egitasmoa. Bertsolariei plazak 
eskaintzea du helburu, bide-
nabar bertsozaleek ere gozatu 
dezaten. Hainbat formatutako 
zazpi saio dira herri  horietako 

udalen laguntzaz  antolatuak 
eta bertso zirkuituari akabaila 
emateko, maiatzaren 15ean 
Aterpean bertso bazkaria iza-
nen da Julen Zelaieta eta Ene-
ko Lazkoz bertsolariekin. Ber-
tso bazkarirako txartelak www.
bertsosarrerak.eus atarian 
eskura ditzakete 30 eurotan.

Zapla! bertso 
bazkaria izanen da 
maiatzaren 15ean 
Aitzinetik sarrerak bertsolzale elkartearen atarian erosi 
beharko dira

Eskolako zaharrenak gazteenei ipuinak leitu zizkieten. ARANTZAKO HERRI ESKOLA

N. ALZURI
Urtero bezala, apirilaren 23an, 
Liburuaren Nazioarteko Egu-
naren baitan, eskolako lagunek 
hainbat ekimen antolatu zi-
tuzten.

Alde batetik, aste horretan, 
irakasleek hainbat testuren 
irakurketak egin zizkieten 
ikasleei. Baina bertzelako ekin-
tzak ere egin zituzten. 

Haur Hezkuntzan, erratera-
ko, haur bakoitzak bere gogo-
ko ipuinaren izena idatzi zuen 
hosto itxurako kartulina batean 
eta zuhaitz baten adarrean  
zintzilik paratu zituzten, Gure 
gustuko liburuen zuhaitza 
osatuz. Liburuaren egunean, 
berriz, Altxorraren bila ibili 
ziren.

Altxorra kamishibai forma-
tuan kontatuko ipuin baten 
irakurketa izan zen (kamishi-
baikjaponieraz paperezko 
antzerkia erran nahi du eta 

Japonian, ipuinak kontatzeko 
erabiltzen duten teknika bat 
da). 

Lehen Hezkuntzan ere, ka-
mishibai teknika erabiliz ira-
kurketa egin zuten hainbat 
taldetan eta urtero bezala, 
handi eta ttikien arteko biko-
teak eginez, elkarri ipuinak 
leitzen aritu ziren.

DBHkoek, bertzalde, beraiek 
asmatutako ipuinak leitu ziz-
kieten eskolako talde guztiei, 
Haur Hezkuntzatik hasi eta 
Lehen Hezkuntzako 6. maila-
ra bitarte. 

Hainbat ekimen egin dituzte eskolan 
liburuaren egunean

Kamishibai ipuinak kontatzeko teknika.
Apirilaren 24an, bertze aldi ba-
tez, Lesakan, Bortzirietako ar-
tisau eta ekoizleen azoka egin 
zuten eta Mikel Leiza herriko 
ekoizleak ere parte hartu zuen 
berak ekoitziriko produktuez 
osaturiko salmenta postuarekin.

Bertakoaren 
garrantzia 
azpimarratuz

Larunbat honetan, hilaren 8an, 
Luze edo Motz bakarrizketa 
izanen da 19:00etan eskolako 
patioan. Irri egiteko aukera 
ederra inondik ere, umorea 
erabiltzen baitute genero gaiak 
naturaltasunez lantzeko. 

'Luze edo motz' 
bakarrizketa 
larunbatean
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TTIPI-TTAPA
Udalbiltza erakundeak Geu-
retik sortuak proiektuaren 
lehenbiziko edizioa martxan 
jarri du euskarazko sormen 
lanak sustatzeko helburuarekin. 
Euskal Herriko literatura, an-
tzerkigintza eta zinemagintza-
ko 26 artistak parte hartuko 
dute ekimen honetan eta ar-
tistek hiru astez haien bizilekua 
ez den herri batean eginen dute 
egonaldia, eta sortuko dituzten 
16 ipuinak, bortz antzezlanak 
eta bortz film laburrak izanen 
dira emaitza. Euskal kultura 
Euskal Herriko bazter guztie-
tara zabaltzea du helburu eki-
menak, egonaldietan sortzen 
diren obrekin hedapen-zirkui-
tu bat eginez.

Gure eskualdetik, Iban Garro 
lesakarrak parte hartuko du 
idazle gisa. Urepelera joanen 
da hiru astez ipuin bat idazte-
ko. Haren ordez, Eñaut Cas-
tagnet Iparraldeko zinemagilea 
Bera eta Lesakan ibiliko da bere 
film laburra sortzen. Horrez 
gain, Garazi Albizua Castelao 
Santurtziko idazleak Leitzan 
eginen du egonaldia ipuin la-
bur bat idazteko.

Joan den urtearen bigarren 
erdian hasi ziren proiektua 
prestatzen eta herriak finkatzen. 
Aurtengo urtarrilean egin zen 
artistak aukeratzeko beka-deial-
dia, eta 73 hautagai aurkeztu 
ziren guztira; 21 literatura lan, 
24 antzezlan eta 28 film labur. 
Epaimahaiak martxoaren 23an 
erabaki zuen zeinek parte har-
tuko duten eta biharamunean 
bakoitzaren helmuga iragarri 
zuten. 

Geuretik sortuak 
ekimena Beran, 
Lesakan eta Leitzan 
Iban Garro lesakarrak Udalbiltzaren proiektu honetan parte 
hartuko du eta Nafarroa Beherera joanen da hiru astez

GIZARTEA

TTIPI-TTAPA
N-121-A errepide inguruko 
alkateek eta herritarrek dei-
tuta, hamaika puntutan trafi-
koa moztu zuten apirilaren 
16an: Baztanen Zozaiako bi-
degurutze inguruan, Donez-
tebe eta Sunbilla artean, Igan-
tziko bentetan, Etxalarko 

Benta parean eta Lesaka-Bera 
artean tunelaren inguruan. 
«Nafarroako Gobernuaren 
zentzugabekeria» salatu zuten 
dozenaka lagunek, eta «jatorria 
edo helmuga gure lurraldean 
ez duten kamioiak A15era 
desbideratzea posible dela» 
argi utzi nahi izan zuten.

Nazioarteko 
kamioiak A15etik 
bideratzeko eskaria
Dozenaka lagunek parte hartu zuten alkate eta hainbat 
herritarrek deituta egin ziren errepide mozketan

Beran, Sunbillan eta Baztanen egindako errepide mozketak. 

Iban Garro Urepelera joanen da.
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www.bortziriakzabor.com
bulegoa@bortziriakzabor.com

Tel. 948 63 52 54

JAKINARAZTEN DA: 2021eko lehen urte erdiko zabor bilketa eta tratamendu  
zerbitzuetako tasak kobratuko direla, segidan seinalatzen den bezalaxe

2021eko TASAK
ERABILTZAILEEN eta TASEN MAILAK

KONTZEPTUA BILKETA
TASA

TRATAMENDU 
TASA

e/urteko

Nafarroako Hiri 
Hondakinen 

Tratamendurako 
Patzuergoa. 

2020ko
urtarrilaren 

10eko
Nafarroako

Aldizkari
Ofizialean

argitaratua. 6 zk

Zentsatutako etxebizitza guztiak, bertan norbait era 
iraunkorrean bizi ala ez

81,40 e

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metrora dauden 
baserriak

69,36 e

Zaborrontzira 500 metrotik gora dauden baserriak 57,02 e

1. Merkataritza eta zerbitzuak.
Elikagaien eta etxetresna sektorekoak ez direnak: 
mertzeriak, drogeriak, burdindegiak, okindegiak, 
ile-apaindegiak, lan bulegoak. Eraikin publikoak

82,72 e

2. Merkataritza.
Elikagai dendak (harategiak, arraindegiak,
janari-dendak), elektragailu dendak eta farmaziak

162,38 e

3. Merkataritza.
 Autozerbitzuak

247,66 e

1. Ostatua.
Noizbehinka irekitzen diren ostatu eta biltegiak eta 
jarraian irekita egoten diren bertze batzuk ere, 30 m2ko 
edo gutxiagoko azalera dutenak

165,04 e

2. Ostatua.
30 m2 baino azalera handiagoko ostatuak eta
janari-denda daukaten ostatuak

330,38 e

3. Ostatua.
Pub eta diskotekak

412,70 e

1. Jatetxea.
Modu iraunkorrean irekiak dauden elkarte
gastronomikoak, eta bortz mahai edo gutxiago dituzten 
jatetxeak

412,70 e

2. Jatetxea.
Bortz mahai baino gehiago dituzten jatetxeak

743,18 e

Ordaintzeko era
Ordainketak banketxeetan helbideratuta ez dituztenek:
Abisuan agertzen den edozein kontutan eginen da ordainketa 
nahi den banketxetik, abisu hirukoiztua aurkeztuz.
Ordainketak banketxeetan helbideratuta dituztenak:
Kontutik zuzenean kobratuko zaie.

Ordaintzeko epea
• 2021eko maiatzaren 31n bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada, epea 2021eko ekainaren 30era arte 

luzatuko da. Luzapen horri dagokion interesa aplikatu ahal 
izango da.

• Aipatutako epea pasatu ondoren, premiamenduzko exe-
kuzio bidez %20ko errekarguarekin kobratuko da.

Bortziriak, 2021eko apirilaren 1a
Lehendakaria,

Miguel Maria Irigoien Sanzberro

KONTZEPTUA BILKETA
TASA

TRATAMENDU 
TASA

e/urteko

Nafarroako Hiri 
Hondakinen 

Tratamendurako 
Patzuergoa. 

2020ko
urtarrilaren 

10eko
Nafarroako

Aldizkari
Ofizialean

argitaratua. 
6. zk.

1. Landetxea: 6 toki edo gutxiagokoak. 82,72 e

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metrora dauden 
landetxeak

70,38 e

Zaborrontzia 500 metrotik gora dauden landetxeak 57,94 e

2. Landetxea: 6 toki baino gehiagokoak. 165,54 e

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metrora dauden 
landetxeak

140,86 e

Zaborrontzia 500 metrotik gora dauden landetxeak 115,88 e

1. Hostala. Hamar logela edo guttiagokoak. 577,62 e

2. Hostala. Hamar logela baino gehiagokoak 825,38 e

Merkataritzako saltokiak.
Opariak bakarrik saltzeko

412,18 e

Merkataritzako saltokiak.
Janari-dendak edo ostatudunak

825,38 e

Merkataritzako saltokiak.
Jatetxedunak

1.238,18 e

Lantegiak, 4 langile bitarte. Jarduerak: argiketa-
riak, iturginak, pintoreak...

82,72 e

Lantegiak, 5-10 langile bitarte 165,04 e

Lantegiak, 11-30 langile bitarte 412,70 e

Lantegiak, 31-60 langile bitarte 825,38 e

Lantegiak, 61-150 langile bitarte 1.238,18 e

Lantegiak, 151-300 langile bitarte 2.346,10 e

Lantegiak, 300 langile baino gehiagorekin 3.458,00 e

Norberaren erabilerarako edukiontzia 802,12 e



26 ttipi-ttapa | 781 zk. | 2021-05-06



2021-05-06 | 781 zk. | ttipi-ttapa 27

Duela 10 urte ireki zuen Li-
zarragak Leitzan Ogi Berri 
kafetegi/okindegia. Ogi Berrik 
prestatutako produktuak sal-
tzen dituzte batez ere, «mota 
askotariko ogiak ditugu, au-
rretik egosiak ekartzen dizkigute eta bertan azken labekada 
ematen diegu». Opilak ere lantegitik ekartzen dituzte freskoak 
eta bertan laberatzen dituzte. Hala ere, tarta batzuk, hostopil 
tartak, adibidez, bertan egiten dituzte, baita Eguberrietan 
errege-opila ere. Hostopil lazoak asko saltzen direla dio, «ka-
litate onekoak direla ikusten da, gurinezko hostopilez eginda 
baitaude». Frankizia baten parte izateak «lan egiteko lasaita-
sun handiagoa eta produktu gehiago edukitzeko aukera 
ematen dizu», hornikuntza ziurtatua daukalako. Hala ere, 
dena ez da ona; «oso lotuta zaude enpresari eta haren prezioei».

1997tik 2002ra Espainiako bo-
leibol selekzioarekin aritu zen 
Karlos fisioterapeuta gisa, 
«neska nahiz mutilekin, Eu-
ropa guztian barrena bidaiatu 
nuen lau urtez. Esperientzia 
hagitz ona izan zen, bai profesionalki bai pertsonalki». 2002ko 
martxoan ireki zuen osteopatia eta fisioterapia zentroa Beran. 
Baztan, Malerreka eta inguruko jende aunitz joaten zenez, 
2017ko maiatzean Donezteben bigarren zentro bat irekitzea 
erabaki zuen, «honat etortzea errazteko». Beran astelehen, 
asteazken eta ortziraletan egoten da eta Donezteben astearte 
eta ortzegunetan. Pandemiaren ondotik, «neurriak hartzen 
ditut beti, baina hala ere, kontaktua zuzena da eta beldurra hor 
dago, jendeari aunitz kostatu zitzaion hasieran». Gaur egun, 
«zorte onez, ongi» ari da lanean, «betiko martxan».

Duela 30 urte hasi zuen Pika-
beak bere ibilbidea Donezte-
ben. Bere amak ile-apaindegi 
bat zeukan bertan, eta ondoan 
ireki zuen apaindegia. Duela 
13 urte erreforma egin zuten, 
eta gaur egun dena bat da; Amaya Picabea Estetika Zentroa. 
Honen ondorioz, «hagitz eskaintza zabaleko denda dugu; 
ile-apaindegia, depilazio eta makillaje eskaintza, masajeak, 
manikura, pedikura, solariuma, azala zaintzeko tratamen-
duak, arropa eta osagarriak… bezeroen irudia alderdi guz-
tietatik zaintzeko». Sare sozialak garrantzi handikoak direla 
azaldu digu; «bertze erakusleiho bat da, jendeak web orrian 
begiratzen du eta gero deitzen edo idazten digu, gauzak zen-
bat balio duten eta zein neurritakoak diren jakiteko». 

«Frankiziatua izateak 
bere onurak eta 
eragozpenak ditu»

«Web orri eta sare 
sozialak beste 
erakusleiho bat dira»

MIKEL LIZARRAGA LAZKANO
OGI BERRI LEITZA - LEITZA

AMAIA PIKABEA MAIA
AMAYA PICABEA - DONEZTEBE

TTIPI TXARTELA

Ikusi TTIPI TXARTELA izateagatik hainbat 

denda eta zerbitzutan dituzun abantailak

Optometria zerbitzua eskain-
tzen dute batez ere Argibel 
Optikan; ikusmenaren gra-
duazioa, froga optometrikoak, 
antiojo graduatu, lentilla eta 
eguzkitako antiojoen salmen-
ta… Horrez gain, audifonoak saldu eta egokitzen dituzte, eta 
bertzelako gehigarriak ere badituzte; lupak, prismatikoak, 
lenteak… 1998an optika ireki zutenetik, bezeroen bista zain-
tzeko modua aunitz aldatu duela dio Arraztoak, «jendeak orain 
duela 20 urte baino aise gehiago zaintzen du bista». 50 urte 
dituztenak «orain teknologia aferekin aunitz ibiltzen dira; ta-
bletak, mugikorrak… orduan ez zirenak». Jendeak behar gehia-
go du hurbiletik ikusteko, eta hurbileko bista aunitz erabiltzen 
bada, «behar handiagoa sumatuko duzu antiojoak erabiltzeko».

«Jendeak gaur egun 
gehiago zaintzen du 
bista»
ANGEL ARRAZTOA GAMIO
ARGIBEL OPTIKA - ELIZONDO

KARLOS ALZUGARAY DE SANTIAGO
KARLOS ALZUGARAY - BERA-DONEZTEBE

«Jendeari etortzea 
errazteko ireki nuen 
bigarren zentroa»
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ARKUPEAKARKUPEAK

Apirileko saria Leitzara

UTZITAKOA

Xurianen, Saioan eta Eurtegin
Artesiagako kaskoan izan zuten hitzordua mendi taldekoek. Han-
dik abiatu ziren 34 kideek Xuriain (1.410 m) izan zuten lehenbizi-
ko helmuga. Erronka bota ondotik, Saioa (1.418 m) izan zen 
bigarrena eta, goiza aprobetxatze aldera, hirugarren bat ere 
(Eurtegi, 1.194 m) igo zuen talde erdiak edo. Hori da hori martxa! 

UTZITAKOA

Kandida Mutuberria Huizi izan da apirileko lehiaketaren irabazlea, 
Enrike Zelaia zein-musika tresnagatik zen ezagun galderari  'esku-
soinua' edo 'akordeoia' erantzuna eman zioten 32 kideren artean 
egindako zozketa berari egokitu baitzaio. Kontserba sorta jaso du 
batzordeko Fermin Azpirozen eskutik. Zorionak Kandida!

Axun eta Juli (eskuinekoa) ahizpak. 

Arras samindua dago azken al-
dian elkartea. Joan den apirilean, 
Sunbillako Kandida Mitxelenak, 
101 urterekin, utzi gintuen. Hori 
aski ez nonbait eta bertze berri 
txar batekin gatoz maiatzean. 
Azkeneko TTipi-TTapa irakurri 
duzuenok, memorian fresko 

izanen duzue oraindik 103 eta 
101 urteko bi ahizpa etxalarta-
rrekin izandako solasaldia. Zo-
ritxarrez, Julik ezin izan du gain-
ditu bizitzak bidean paratu dion 
azken eragozpena, eta apirilaren 
20an adio erran zigun. Besarka-
da bat familiari. 

Elkarteko bertze kide bat hil da 101 
urterekin

PABLO IRASTORTZA
Bistan dago nola nahasi ziren 
orain urtebete bazterrak pan-
demiagatik. Eta oraindik hala 
segitzen dute. Elkartean modu 
bertsuan eragin du birusak; 
hango eta hemengo egonal-
diak, eguneko txangoak, adin-
duen omenaldiak, jende el-
kartzeak… ia dena zapuztu 
du. 

Buletina gibelatu dute
Covid-19aren aurkako txer-
toen laguntzarekin, epe la-
burrera egoerak hobera eginen 
duen esperantzaz, elkarteak 
afera gehienen berrantolake-
ta du helburu. Udazken alde-
rako zer edo zer pozgarria 
iragarri daitekeelakoan, urte 
erditsuan zabaltzen den bu-
letina denbora bat gibelatzea 
erabaki dute. Dena den, lasai 
egoteko adierazi dute, bai 

bazkideei baita ordezkariei 
ere, prest dagoen bezain las-
ter jakinaraziko zaie eta. 

Masaje eta podologia zerbitzua
Egoera honetan, elkarteak 
ilusioz zabaltzen du edozer 
afera berri. Kasu honetan Ez-
kurran emanen diren bi zer-
bitzuak aipatu nahi izan di-
tuzte. 

Alde batetik, Ezkurrara hur-
biltzen denak masaje erlaxa-
garria hartzeko aukera izanen 
du. Jaione Irisarri da masaje- 
emailea eta astelehenero 
emanen du zerbitzua.

Bertzalde, ezkurrarrek po-
dologia zerbitzua herrian 
jasotzeko aukera izanen dute. 
Kasu honetan Ainara izanen 
da gorputzeko minak arindu-
ko dizkiena eta horretarako 
berarekin solastatu beharko 
da.

Seihileko honetako 
buletina gibelatu 
dute 
Ekitaldi, irteera eta jende elkartzeak aurreikusteko zailtasunak 
tarteko, buletina gibelatzea erabaki dute

Nor izan zen Arkupeaken sorreratik, 25 urtez, elkartearen 
buru izandako lehenbiziko lehendakaria? Lehiaketan parte 
hartzeko izena eta bi abizenak 618 56 78 37 telefonora 
bidali behar dira.  

Maiatzeko galdera
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SUNBILLA

Herritarrak Doneztebe Futbol Taldean
Doneztebe Futbol Taldeko kategoria guztiak entrenatzeko 
biltzeaz gain, koronabirusaren aitzinean segurtasun neurri 
guztiak betez, partidak ere jokatzen ari dira. Taldeetan 
herritarren ordezkaritza haundia dugu. Animo eta segi orain 
artean bezala! 

UTZITAKOA

Pilotari gaztetxoak ederki ari dira
Errekako pilotariak ere Nafarroako Kirol Jokoen bikotekako 
txapelketan parte hartzen ari dira. Aimar Vertiz Babace eta 
Ibai Maritxalar Ibarra bikotea partidak irabazten ari da eta 
Nahia Vertiz Babace eta Iraide Iriarte Petrirena bikoteak ere 
aitzinera segitzen du gogotsu. 

MAIDER PETRIRENA

Eneit Bertiz 
borzgarren izan da 
Tibin 

Apirilaren 25ean Eneit Bertiz 
(kadeteetan) eta Koldo 
Herrera (juniorretan) 
txirrindulariak Tibin izan 
ziren. Bai Bertiz baita junior 
guztiak ere ederki aritu ziren 
eta Bertiz borzgarren izan zen. 
Zorionak bikote! 

Lekunberrin eta Deikaztelun
Apirilaren 17an, larunbatean, Lekunberrin eta biharamu-
nean, hilaren 18an, Deikaztelun lasterketa izan zuten herriko 
haur, gazte eta heldu kuadrilla haundi batek. Adierazi 
dutenez, guztiek ederki pasatu zuten eta giro ederrean ibili 
ziren. 

EKAITZ BERTIZ APEZETXEA

M. PETRIRENA
Bizi dugun egoera honek es-
koletara egiten diren bisitak 
ezin egin utzi digunez, Sun-
billako eskolan Lehen Hez-
kuntzako seigarren mailan 
dauden ikasleek Doneztebe-
ko Mendaur eskolako zuzen-
dariaren eta ikasketa burua-
ren bisita hartu zuten. Bertan 
ikastetxearen berri eman 
zieten eta 2021-2022 ikastur-
tean izanen dituzten gaiak 
eta aukeragaiak aurkeztu ziz-
kieten. Bertara joateko aurre-
matrikula eta matrikula egin 
beharko dute.  

Txertaketak
Egoera hobetzeko asmoz, 
txertaketek aitzinera segitzen 
dute. 70 urtetik goitiko herri-
tar guztiek bi dosiak (apirila-
ren 6 eta 27an) hartu dituzte. 
60-65 urtekoei berriz lehen 
dosia apirilaren 22an jarri 
zieten eta hurrengoa uztaila-
ren 15ean izanen dute. 

Lerro hauen bidez, eskerrak 
eman nahi dizkiegu txertoen 
antolaketa lanetan (osasun 
langileak, bolondresak, uda-
lak)egon zareten guztiei. Izu-
garrizko antolaketa izan da. 
Zorionak!

Mendaur ikastetxeko zuzendariaren eta 
ikasketa buruaren bisita izan dute
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DONEZTEBE

MARGA ERDOZAIN
Maiatzaren 14an eta 15ean Non 
dago Mikel? dokumentala pan-
tailaratuko dute zineman. Or-
tziralekoa, Nafarroako Gober-
nuak sustatutako memoria 
historikoari buruzko lanketaren 
barrenean, Mendaur institutu-
ko ikasleentzat izanen da. Ikas-
leek aukera ezin hobea izanen 
dute garai hartako gertaeraz 
informazioa jasotzeko eta haus-
narketa kritikoa egiteko. 

Sarrerak aitzinetik 
eskuratu beharko dira
Maiatzaren 15ean emanaldia 
publiko osoarentzat izanen da. 

Edukiera dela eta, 70 lagun sar-
tzen ahal  izanen dira eta sarre-
rak aitzinetik eskuratu beharko 
dira  (641 58 99 08 telefonora 
deituz edo mezua bidaliz). Jen-
de kopuruaren arabera, bi ema-
naldi izateko aukera ere azter-
tuko dute (sare sozialen bidez 
emanen dute horren berri).

Familiakoen testingatzak
Dokumentalak Mikel Zabalza-
ren desagerpena eta heriotza 
du ardatz eta, horrez gain,  ilo-
ben testigantzak agertzen dira 
filmean, baita bertze batzue-
nak ere: Ion Arretxe, Idoia 
Aierbe… 

'Non dago Mikel?' 
dokumentala 
ikusgai zineman 
Jende kopuruaren arabera bi emanaldi izateko aukera 
aztertuko dute

Dokumentalean Mikel Zabalzaren iloben testigantza biltzen da.

Mendaurko ikasleak irabazle
Nafarroako zortzi ikastetxetan DBHko laugarren maila eta 
Batxilergoko lehen maila ikasten duten 80 ikasle bildu ziren 
apirilaren 14an Iruñeko Ezkaba mendian, scape room joko 
baten bidez historia klasetan ikasitakoa praktikan jartzeko 
helburuarekin eta Mendaurkoak izan ziren garaile jokoan. 

UTZITAKOAMaiatzaren 11n, 18an eta 
25ean, astearteetan, 0-3 urte 
bitarteko txikiek ipuinez, 
musikaz eta dantzaz goza-
tzeko aukera izaten segituko 
dute. Haize Loirak, bere gi-
tarra lagun duela, saio gus-
tagarri hauek alaituko ditu. 
Animatu eta gozatu!

Ipuin txokoak 
martxan  
segitzen du 

Malerrekako Mankomunita-
teak Irache Kontsumitzailea-
ren bulegoan eskaintzen duen 
doako zerbitzuak maiatzean 
honako egutegi hau izanen 
du: maiatzaren 7a eta 21a. 
Zerbitzua erabili nahi duenak 
948 45 17 46 telefonora deitu 
beharko du.

Kontsumitzailearen 
bulegoa maiatzaren 
7an eta 21ean irekita

Udaberriko feriarik ez

Maiatzean antolatzen den udaberriko feriak, bigarren urtez, 
bertan behera gelditu behar izan du. Hala ere, herritarrek eta 
bisitariek postuz postu ibiltzeko aukera izan zuten maiatzaren 
2an izan zen bertako artisauen azokan. Ea hurrengo urtean 
behar bezala ospatzerik dagoen! 

ARTXIBOKOA

M. ERDOZAIN
Maiatzaren 10ean, heldu den  
astelehenean, Askin haur es-
kolan eta udaletxean onartu-
tako haurren behin behineko 
zerrendak argitaratuko dituz-
te. Ondotik, maiatzaren 10etik 
14ra bitarteko epean, erre-
klamazioak aurkeztu ahal 

izateko tartea zabalduko dute 
(udaletxean), eta maiatzaren 
24an, hondarreko astelehe-
nean, behin-betiko zerrendak 
kaleratuko dituzte. Akitzeko, 
maiatzaren 24tik 28ra hurren-
go ikasturterako matrikula 
egiteko epea izanen dute 
(udaletxeko bulegoetan).  

Askin eskolako matrikulazioa 
maiatzaren 24tik 28ra
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DONAMARIA

NATALIA REKARTE
Apirilaren 24an abiatu ziren 
Donamariako Kultur Egunak. 
Asisko Urmeneta idazlearen 
eskutik, herritarrek Sugarren 
mende lanaren nondik nora-
koak ezagutu zituzten. Ondo-
tik, maiatzaren 1ean Bideak 
dokumentala pantailaratu 
zuten. 

Ipuin-kontaketa, tailerra
eta herri-kirolak
Hurrengo hitzordua maiatza-
ren 8an dute eta, Dani Marti-
rena kazetari eta idazleak 
bideratuta, ipuin-kontaketa 

eta eskulan tailerra izanen 
dute. Erabilera Anitzeko Are-
toan bilduko dira 17:00etan. 
Biharamunean herritarren 
arteko herri-kirolak izanen 
dira ikusgai 11:30etik goiti. 

Mendi martxa eta   
magia
Maiatzaren 16an, goizean, 
herritarrek mendira joko dute. 
09:00etan herriko plazatik 
abiatuta, inguruko parajeetan 
barrena hiru orduko ibilbidea 
eginen dute eta, ondotik, ber-
muta hartzera joanen dira. 
Arratsaldean, berriz, herriko 

frontoian Hodei magoaren 
ikuskizuna izanen dute. Azken 
hori 18:30ean hasiko da. 

Karnalita kosmokoak 
ikuskizuna eta herri-kirolak
Ondoko asteburuan, hilaren 
22an, 19:00etatik goiti 'Karna-
lita kosmikoak' ikuskizunaz 
gozatuko dute herritarrek. 

Igandean, berriz, herri-kirol 
saioa izanen dute. Migeltxo 
Saralegiren eskutik, 16:00etan 
plazan elkartuko dira. 

Txistuman
Kultur Egunak maiatzaren 
29an, azken larunbatean bo-
robilduko dituzte, 'Txomin 
eta Txistuman deskontzertuan' 
ikuskizunarekin. 18:00etan 
herriko plazan izanen da ema-
naldia. 

Udalak jakitera eman duenez, 
ekitaldi guztietan koronabi-
susaz babesteko indarrean 
dauden neurriak zorrotz be-
teko dira eta edukiera muga-
tua izanen da. 

Maiatz hondarrera 
arte luzatuko dira 
Kultur Egunak 
Kirol hitzorduak, ipuin-kontaketa eta tailerra eta ikuskizunak 
izanen dituzte maiatzaren 29ra arte

Donamariako Udalak udale-
txekoekin harremanetan 
jartzeko telefono zenbakia 
aldatu duela jakinarazi du. 
Hortaz, hemendik aitzinera 
udalean edozein kontsulta 
egin nahi duenak honako 
telefonora deitu beharko du: 
948 45 01 27.

Udaletxeko telefono 
zenbakia aldatu 
dute

Baztan-Bidasoko artisauen 
elkarteak, Argitsuk, antola-
tuta, maiatzaren 9an, heldu 
den igandean, azoka izanen 
dute Donamarian. Goiz osoz, 
10:00etatik 14:00etara, pro-
duktuak ikusi eta erosteko 
aukera izanen du bertaratzen 
den orok. 

Artisau azoka 
herrian maiatzaren 
9an
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TTIPI-TTAPA
Aunitzek egin duten moduan, 
besta kirolarekin ordezkatu 
du pandemia garaian Alazne 
Aizpuru Iriartek (Narbarte, 
2000): «ezin denez bestarik 
egin, lagunekin mendira joa-
nez eta frontenisean ariz go-
zatzeko modua harrapatu dut». 
Lehendik ere bazuen fronte-
nisarekiko zaletasuna indartu 
egin da, eta, berriki, Latasako 
txapelketan parte hartzeko 
aukera izan du Izaskun Iriar-
te lehengusinarekin batera. 
Frontenisak «lagunekin arra-
tsalde politak pasatzeko, jen-
dea ezagutzeko eta txapelke-
ten esperientzia bizitzeko» 
aukera eman dio eta, orain, 
mundu horretan sartu delarik, 
bide horretan segitu nahiko 
luke.
Noiz hasi zinen frontenisean jo-
katzen?
Ttikitan aitarekin eta amarekin 
ikasi nuen jolasten. Ondotik, 
9-10 urte inguru nituenetik 
udan lagunekin herriko plazan 
jolasten nuen. Urte pare batez 
aritu gabe egon ondotik, 
2018an lehengusinekin berriz 
hasi nintzen.
Nondik heldu zaizu zaletasun 
hori?
Betidanik gustatu izan zait. 
Narbarten aunitz aritzen gara 
frontenisean edo palan eta 
betidanik ikusi izan dut jendea 
plazan jolasten. Herriko batzuk 
udan goizetan jokatzeko gel-
ditzen hasi ziren... Horrela 
hasi ginen gure adintsuko 
gehienak. Horretaz gain, lehen-

gusinak palan eta frontenisean 
betidanik jolastu izan dira.
Zenbatero aritzen zara?
Astean bizpahiru aldiz eta udan 
ia egunero aritzen ginen. Bai-
na ikasturtean zehar norma-
lean Donostian nagoenez, 
astean behin edo... batzuetan 
hori ere ez, ordutegiaren ara-
bera.
2018an Aunitz Eskuetan fronte-
nis txapelketa irabazi zenuen 
Esther Iriarterekin batera...

Lehengusu afaria izan genuen 
eta txapelketari buruz hitz 
egiten hasi ginen Maite lehen-
gusina herriko batekin apun-
tatua baitzegoen. Azkenean, 
Esther lehengusinak eta nik 
apuntatzea erabaki genuen. 
Lehengusu afariak eta lehen-
gusuek animatu gintuzten (irri 
artean). Apuntatu ondotik, 
entrenatzen hasi, eta txapel-
keta irabaztea lortu genuen.
Hala ere, azken aldian Izaskun 
Iriarterekin ikusi zaitugu...
Aunitz Eskuetan frontenis 
txapelketa eta gero ez nintzen 
gehiago frontenisean aritu. 
Maite lehengusinak Baztango 
frontenis txapelketa egin behar 
zela erran zidanean, kuadri-
llako taldera bidali, eta Izaskun 

eta nik parte hartzea erabaki 
genuen. Orduan hasi ginen 
frontenisean gehiago ibiltzen 
eta Baztangoaren ondotik La-
tasakoa jokatu genuen. 
Baztango binakako txapelketan 
txapeldunorde izan zineten.
Baztango txapelketan emaku-
mezkoen bi maila zeuden, eta 
bigarren mailan apuntatu 
ginen. Finalera ailegatzea lor-
tu genuen, eta txapeldunorde 
izan ginen. 
Berriki Latasako txapelketan 
aritu zarete...
Herriko batek Izaskuni txa-
pelketa egin behar zela erran 
zion. Frontenisean aritzeko 
ohitura daukagunez eta egun-
go egoerarekin zerbait egitea-
gatik apuntatu ginen. 
Hor ere txapeldunorde, beti pun-
ta-puntan.
Partida batzuk pixka bat kos-
tatu arren, finalera ailegatzea 
lortu genuen, baina azkenean, 
ez genuen irabazi. Hala ere, 
txapeldunorde koparekin buel-
tatu ginen etxera.
Zenbat emakumezkok parte har-
tu duzue?
Zazpi bikote ginen, hau da, 14 
emakume guztira. Bikote ba-
koitzaren aurka partiduak egin 
genituen, lau irabazi eta bi 
galdu genituen, eta finalerdie-
tara pasatzea lortu genuen. 
Finalerdia gogorra izan arren 
–finala hauen aurka galdu 
baikenuen– irabaztea lortu 
genuen, eta finalera pasatu 
ginen. Finala ere ongi hasi 
genuen baina gero ez genuen 
irabaztea lortu. 
Nola animatuko zenituzke ema-
kumezkoak frontenisera?
Lagun artean denbora pasa-
tzeko modu polita da. Era 
berean, txapelketek jendea 
ezagutzeko aukera ematen 
dute. 
Nola ikusten duzu frontenisaren 
etorkizuna?
Jende gehiago aritzen hasi dela 
iruditzen zait. Herriko ttiki eta 
gaztetxoak ere maiz ikusten 
ditut herriko plazan eta horrek 
poztasuna sortzen du. Nire 
ustez horrela segituz gero, 
herrian eta inguruan afizio 
polita sortuko da.

Alazne Aizpuru narbartearra.

«Ahal dudan guztietan 
frontenisaz gozatzen 
segitu nahi dut»
ALAZNE AIZPURU IRIARTE NARBARTEKO PILOTARI GAZTEA

Izaskun Iriarte lehengusina bikote duela, bigarren txapelketa jokatu du Alazne Aizpuru Iriartek 
(Narbarte, 2000). Bigarren honetan ere, txapeldunordearen garaikurrarekin bueltatu dira

«HERRIAN 
FRONTENISEAN ETA 
PALAN ARITZEKO 
OHITURA DAGO»

BERTIZARANA
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MALERREKA

M. ERDOZAIN
Txertaketek aitzinera segitzen 
dute. Apirilaren 22an 60-65 
urte bitartekoek Astrazeneca 
markaren lehendabiziko txer-
toa jaso zuten (400 lagun in-
guruk) eta bigarren dosia 
heldu den uztailaren 15ean 
jasoko dute.

Apirilaren 27an, berriz, 70 
urtetik gorakoek Pfizer izene-
koaren bigarren txertoa jaso 
zuten (750 lagun inguruk). Bi 
txertaketetan ez zen inolako 
eragozpenik sortu eta txertoa 
jaso zutenak poz-pozik geldi-
tu ziren. 

Argazkian ikusten denez, 
Doneztebeko kiroldegiko Ro-
sariok ere berari zegokion 
txertoa  jaso zuen. Aitzinetik, 
gainera, auzolan erraldoian 
parte hartu zuen.

60-65 urte bitartekoek uztailaren 15ean 
hartuko dute bigarren dosia

Rosario txertaketan.

Ikasgelako «presioa» karrikan salatuz
Eskualdeko hainbat ikaslek 'Nazkatuta gaudelako ikasleria 
martxan' goiburupean Iruñean egin manifestazioarekin bat 
egin zuten. Hezkuntza sistemaren arazoak ageriko egin, ikas-
gelak ixtearen zama nabarmendu eta bizi duten egoera sala-
tzearekin batera, ikasleen hitza aditzeko eta protokolo eragin-
korrak martxan jartzeko eskatu zuten..

UTZITAKOAK

HEZKUNTZA

Zubietako Udalak bi langile 
kontratatu ditu. Sei hilabetez 
Karmele Martin eta Orkatz 
Garatea izanen dira herria 
txukuntzen ariko direnak.

Herriko lanetarako bi 
langile kontratatuak 
Zubietan

Apirilean Liburuaren Eguna 
ospatu zuten Pulunpan. Ttikie-
nek orri markatzaileak eta kox-
korrek aurkezpen grabatuak 
eginez egin zioten keinu. 

Liburuaren Eguna 
ospatu dute Pulunpa 
eskolan

Aurtizko Mattin Leiza Josetxo 
Ezkurra pilota memorialaren 
finalean izan zen eta Barañain-
go Antimaberesen aurka gal-
du zuen 18-5. Errekako pilo-
tarien artean egindako txapel-
keta, berriz, irabazi egin zuen. 

Mattin Leiza Josetxo 
Ezkurra memorialeko 
finalean

Mattin Leiza.
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TTIPI-TTAPA
Berriki Nafarroako Gobernu-
ko Lurralde Kohesioko Depar-
tamentuak jakitera eman 
duenaren arabera, toki-era-
kundeentzat 1,7 milioi euroko 
bi laguntza-deialdi eginen ditu 
laster, «arriskuan dauden he-
rri horietan despopulazioa 
arintzeko ekintzak eta inber-
tsioak bultzatzeko». Zehazki, 
«udal zerbitzu publikoak ho-
betzen edota handitzen la-
gunduko duten dirulaguntzak» 
iragarri ditu. Despopulatzeko 
arriskua duten Nafarroako 132 
udalerrik izanen dute dirula-
guntza eskatzeko aukera eta, 
jarduera eta egitasmo horiek 
2021eko azaroaren 15erako 
eginak egon beharko dute.

Azpiegitura lanak egiteko 
1,2 milioi euro
Lehenengo laguntza-lerroa 
1,2 milioi eurokoa da eta de-
mografiaren erronkari aurre 
egiteko eta herrietako azpie-
giturak hobetzeko izanen da. 
Zehazki, finantzagarriak izanen 
dira administrazio-, gizarte-, 
kultura-, kirol- eta turismo-
-erabilerarako azpiegiturak 
eraikitzeko, handitzeko edo 
berritzeko lanak, bai eta alo-

kairurako etxebizitzak berri-
tzeko eta/edo erosteko lanak 
ere.

500.000 euro zerbitzuak 
indartzeko
Bigarren deialdia 500.000 eu-
rokoa da, eta despopulazioa 
arintzeko gastu arrunteko 
jarduerak eta proiektuak fi-
nantzatzea du helburu. Finan-
tzagarriak izanen dira Nafa-
rroako despopulazioaren 
aurkako estrategiaren inguruan 
planteatutako eskaerei eta 
premiei erantzuna ematen 
laguntzen dieten jarduerak, 
honako arlo hauetan: berri-
kuntza eta ekintzailetza; per-
tsona eta kolektiboentzako 
zerbitzuak (adinekoak, men-

dekotasuna dutenak, gazteak, 
emakumeak, familiak, bazter-
tuta gelditzeko arriskuan dau-
den kolektiboak, egoera ahu-
lean daudenak…); elkarlane-
ko zerbitzuak eta jarduerak; 
mugikortasuna errazteko 
zerbitzuak; landa- turismoa 
eta merkataritza; herriko on-
darearekin eta naturako on-
darearekin lotutako zerbitzuak 
eta, oro har, herrietako balioe-
kin jarrera positiboak sortze-
ko laguntzen duten jarduerak.

Herriak eta despopulazio-maila
Despopulazio-maila zehazte-
ko, bi parametro hartu dituz-
te kontuan: biztanleriaren 
dentsitatea eta azken 30 ur-
teotako (1989-2019) biztanle-
galera.

Azterketa horren bitartez, 
despopulazio-eremuak zehaz-
tu ahal izanen dira, lurralde- eta 
biztanleria egiturari dagokio-
nez antzeko ezaugarriak di-
tuzten udalerriak bilduz, eta, 
sailkapen hori, despopula-
zioaren eta erronka demogra-
fikoaren aurkako politikak 
ezartzeko erabiliko da.

Nafarroan, lau udalerritatik 
bat despopulatzeko arrisku 
larrian dago, hau da, Foru Ko-
munitateko 272 udalerrietatik 
77 daude egoera horretan.

Eskualdeko lau udalerri 
despopulatzeko 
muturreko arriskuan
Nafarroako Gobernuak despopulazioari buruz egin duen azken ikerketan ageri denez, Goizueta, 
Ezkurra, Eratsun eta Beintza-Labaien despopulatzeko muturreko arriskuan daude. Aranok, aldiz,  
despopulatzeko arrisku nabarmena du eta bertze bederatzi udalerrik arrisku handia dute

«LAGUNDUKO DIREN 
LANAK AZAROAREN 
15ERAKO EGINAK 
EGON BEHAR DUTE»

DEMOGRAFIA
1 ARANO   
2 ARANTZA   
3 ARESO 
4 BAZTAN 
5 BEINTZA-LABAIEN 
6 BERA 
7 BERTIZARANA 
8 DONAMARIA  
9 DONEZTEBE  
10 ELGORRIAGA  
11 ERATSUN  
12 ETXALAR  
13 EZKURRA  
14 GOIZUETA  
15 IGANTZI  
16 ITUREN  
17 LEITZA 
18 LESAKA  
19 OIZ  
20 SALDIAS  
21 SUNBILLA  
22 URDAZUBI  
23 URROZ 
24 ZUBIETA  
25 ZUGARRAMURDI 
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17

1 14
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6
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25
22
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2
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16 910

5 23
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Despopulatzeko muturreko arriskua: Goizueta, Ezkurra, Eratsun eta Beintza-Labaien.
Despopulatzeko arrisku nabarmena: Arano.
Despopulatzeko arrisku handia: Arantza, Areso, Baztan, Bertizarana, Etxalar, Oiz, Urroz, Saldias, Zubieta. 
Populazioaren gainbehera handia: Elgorriaga, Urdazubi, Zugarramurdi.
Populazioaren gainbehera ertaina: Leitza, Lesaka, Sunbilla.

UDALERRIAK ETA 
DESPOPULAZIO MAILA 
2021



2021-05-06 | 781 zk. | ttipi-ttapa 35



36 ttipi-ttapa | 781 zk. | 2021-05-06

GOIZUETA

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 17an eman zuten 
Non dago Mikel? dokumenta-
laren ondotik, Bideak doku-
mentalak osatuko du Udalak, 
Kultur Taldeak eta Euskara 
Zerbitzuak elkarlanean anto-
latutako maiatzeko kultur 
agenda.

Aritz Ganboa de Miguel 
Arruazuko artzainaren erron-
kari buruzko dokumentala da 
Bideak. Joan den urtean, gaz-
ta eskuetan hartuta, Ganboak 
lasterka egin zuen Arruazutik 
Izabarako bidea,  landa eremua 
eta artzaintza balioan jartze-
ko helburuarekin. Joan den 
abenduan estreinatu zuten 
Iruñean eta geroztik, han eta 
hemen pantailaratzen ari dira. 
Hain zuzen, hilabeteko azken 
igandean, maiatzaren 30ean, 
Ganbaran ikusteko aukera 
izanen da, 18:00etan. Gainera, 

Ganboa bera ere hor izanen 
da. 

Antolatzaileek helduentza-
ko dokumentala dela aurre-
ratu dute.

'Bideak' 
dokumentala ikusgai 
maiatzaren 30ean
Dokumentala ikusteaz gain, Aritz Ganboa Goizuetara etorriko 
da dokumentalaren inguruko azalpenak ematera 

Udal hautetsiek taldeko argazkia atera zuten apirilaren 22ko bilera. ELENA IRIGOIEN

TTIPI-TTAPA
Mimukai proiektuaren baitan 
egiten ari diren parte-hartze 
prozesuko zazpigarren saioa 
apirilaren 22an Goizuetan egin 
zuten. Kasu horretan eskual-
deko hautetsiek eta Cederna 
Garalur elkarteko arduradunek 
hartu zuten parte, «ia udal 
guztietako ordezkariak bildu 
zirela ikusita» pozik agertu 
dira bultzatzaileak.

Hainbat gai eztabaidagai
Bileran orain arteko proze-
suaren nondik norakoak azal-
tzeaz gain, lehenengo, bigarren 
eta hirugarren sektoreetan ari 

diren eskualdeko enpresen 
datuak mahai gainean jarri 
zituzten eta Mimukai juridi-
koki egituratzeko aukerez ere 
aritu ziren. Elena Irigoien Ce-
derna Garalur elkarteko es-
kualdeko teknikariaren ara-
bera, «ez zen erabakiak har-
tzeko bilera izan baina ezta-
baida sortu zen eta ekarpen 
interesgarriak bildu genituen».  
Aurrera begira eman beharre-
ko pausoez ere mintzatu ziren. 

Aste honetan bukatuko da 
Mimukairen parte-hartze pro-
zesua, ostegunean, maiatzaren 
6an, Leitzako Herri Aretoan 
eginen den saioarekin. 

Mimukairen parte-hartze prozesuko 
bilera egin dute udal hautetsiek 

Aurtengo Goizutrail ere bertan behera

Osasun egoera izan zen joan den urtean Goizutrail mendi 
lasterketa bertan behera uzteko arrazoia, eta hala izan da 
aurten ere. Maiatzaren 15ean egitekoa zen lasterketaren 
zazpigarren edizioa, baina antolatzaileek, «penaz», aurtengo 
edizioa ere ez egitea erabaki dute.

GOIZUTRAIL

Iruñera desadostasuna adieraztera

Nafarroako Hezkuntza Departamentuak Leitzako Amazabal 
institutuan egin dituen murrizketak salatzeko elkarretaratzea 
egin zuten apirilaren 24an Iruñean, eta herritarrek ere ez 
zuten hutsik egin hitzorduan. Haur, gazte eta gurasoen 
artean 40 goizuetar joan ziren Iruñera. 

UTZITAKOA

Ganboa Goizuetara etorriko da. 
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TTIPI-TTAPA
Proiektua bukatuta, maiatzean 
edo ekainean hasiko dira Lo-
rentxoren bordako bide on-
doan araztegi berria eraikitzen 
eta Joxan Ruiz alkateak TTipi-
-TTapari kontatu dionez, «bos-
pasei hilabeteko obra izanen 
da. Urri edo azaro alderako 
eginen dute eta urte bukaera-
rako martxan izatea espero 
dugu». Udan egitea erabaki 
dute «maldaren egonkortasu-
na bermatzeko eguraldi leho-
rra egokiagoa delako». Gisa 
honetara, «aspalditik ezinbes-
tekoa zen azpiegitura» egia 
bilakatuko da alkatearen hi-
tzetan. 

Izan ere araztegi zaharra 
aspalditik egoera kaskarrean 
egon da: «Duela bederatzi urte 
Herri Aiherriz taldea udalean 
sartu ginenean araztegia ez 
zegoela egoera onean ikusi 
genuen, baina 25 bat urte iza-
nen zituen horrela. Hodiak 
mugituak eta txikituak zitue-
la konturatu ginen eta berri-
kuntza behar zuela». Hori 
horrela, NILSA erakunde pu-
blikora jo zuten eta «bederatzi 
urte beranduago etorri zaigu 

orduko eskaera haren eran-
tzuna».

Araztegi berria «herriak behar 
duen azpiegitura» izanen de-
lakoan dago Ruiz. Alde batetik, 
«herriaren biziraupena ber-
matzeko ezinbestekotzat» jo 
du eta bestetik, «Arano herri 
jasangarri izateko bidean» 
lagunduko duela azpimarratu 
du: «uraren osasuna oso ga-
rrantzitsua da eta horretarako 
ezinbestekoa da errekak aha-
lik eta garbien mantentzea eta 
zaintzea».

Bestalde, araztegiaren ezau-
garriei buruz ere aritu da al-

katea. «Argindarrik gabekoa 
izanen da, dekantazio bidez 
funtzionatuko du».

Obra NILSAren gain
Nilsak bere gain hartuko du 
obra: lanen aurrekontua 
470.000 bat eurokoa da, eta 
saneamendu-kanonaren bidez 
finantzatuko dute. Horri uda-
lak joan den urtean, dirula-
guntzak erabiliz, herriko sa-
neamenduko hoditeriak be-
rritzeko egindako obra gehitu 
behar zaio: «Guztira 600.000 
euro baino gehiago izanen 
dira», aipatu du alkateak. Egin-
dako obren harira, «lanak 
lurra altxatu gabe egin zituz-
tela» gaineratu du. 

Araztegiaz gain, NILSAk 
«Goiko Herriaren eta Beheko 
Herriaren arteko lotura eta 
Beheko Herritik araztegira 
doan hustubidea» eginen ditu 
eta hori baino lehen araztegi-
ko sarbidea ere bai. 

«Ez hori bakarrik»
Alkateak nabarmendu duenez, 
hori izanen da «udalaren aur-
tengo proiektu nagusia». Bai-
na argi utzi nahi izan du «he-
rri batek bizirauteko azpiegi-
turak eta zerbitzuak behar- 
beharrezkoak dituela. Arazte-
gia ezinbestekoa da, baina ez 
hori bakarrik. Denetarik behar 
dugu». Eta Aranoko lehenta-
sunei begira jasota, «leku es-
talia edo frontoiari estalpea 
ematea» eskatu du, sinetsita 
dagoelako halakoak «herri 
baten iraunkortasuna bera-
tzeko gakoak» direla. 

ARANO

Araztegiaren planoa. 

Urte bukaerarako 
martxan izanen da 
araztegi berria
Maiatzean edo ekainean hasiko dira Lorentxoren bordako 
bide ondoan araztegia eraikitzen

MENDIALDEA

Iazko azoka ibiltarian hartuko irudia.

Igandean Araitzen 
hasiko da azoka 
ibiltarien 
denboraldia 

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 25ean Leitzan jarria 
zuten Mendialdeko azoka ibil-
tarien denboraldiari hasiera 
emateko hitzordua, baina 
koronabirusa tarteko aurreko 
egunetan Leitzan atzeman-
dako kasu positiboen goraka-
da kontuan hartuta, ekainera 
atzeratzea erabaki zuten. Hori 
horrela, igande honetan, maia-
tzaren 9an, Araitzen eginen 
dute mendialdeko azoka ibil-
tariaren lehenbiziko feria. 
Hurrengoa maiatzaren 23an 
Aldatzen (Larraun) izanen da 
eta ekaineko bi hitzorduak 
eskualdean eginen dituzte: 
ekainaren 6an Leitzan eta 20an 
Goizuetan. Uztailaren 4an 
Latasan (Imotz) egin nahi dute 
azoka eta uztailaren 25ean 
Basaburuan. Abuztuaren 14an 
Aresok hartuko du lekukoa, 
irailaren 18an Atetzek eta aza-
roaren 7an, azkenik, Lekun-
berrik. 

Habelarteren aurkezpena 
ekainean
Apirilaren 25ean Leitzan egi-
tekoa zuten azokaren barne, 
Habelarte mendialdeko base-
rritar agroekologikoen elkar-
tearen aurkezpen ofiziala 
iragarria zuten, baina azoka-
rekin batera, Habelarte jen-
daurrean aurkezteko zita 
ekainaren 6an eginen dute.

«ARAZTEGIA 
ASPALDITIK 
EZINBESTEKOA 
ZEN»

«HERRI BATEK 
BIZIRAUTEKO 
AZPIEGITURAK 
BEHAR DITU»
JOXAN RUIZ, ALKATEA
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TTIPI-TTAPA
DBHko ikasleak jangela zerbi-
tzurik gabe eta DBHkoak eta 
Batxilergokoak ordutegi bate-
ratuarekin. Horixe da gaur-
-gaurkoz Amazabal institutuan 
datorren ikasturterako aurrei-
kusi dutena; batetik, Nafarroa-
ko Gobernuak jangela zerbi-
tzurako dirulaguntza kendu 
duelako, eta bestetik, eskola 
kontseiluak ordutegiak bate-
ratzearen alde egin duelako. 
Garraio zerbitzuari dagokionez, 
autobusa elkarrekin hartzeko 
aukera izanen dute, baina gu-
raso elkartearen hitzetan, «ho-
rrek ez du Batxilergoko ikasleen 
garraioa bermatzen. Tokia 
baldin badago DBHkoekin 
autobusean sartuko dira. Zu-
zendaritzak egindako kalkuluen 
arabera, hurrengo ikasturtean 
autobusean denentzako tokia 
izanen da baina...».

Erabakien ondorioekin ez 
daude ados eta hala adierazi 
zuten apirilaren 24an Iruñean 
egindako elkarretaratzean: 
«Gure seme-alabek derrigo-
rrezko eta goi-mailako ikaske-
tak egiteko dituzten zailtasunak 
ikaragarriak dira!».

Maria Txibite Nafarroako 
presidenteari eta Carlos Gime-
no Hezkuntza kontseilariri ere 
zuzendu zieten mezua: «Non 
daude despopulazioaren aur-
kako laguntzak? Ez al gara gu 
ere nafarrak?». Hala, «herri 
hauen errealitatea aintzat har-
tzea» eskatu zuten eta aldi 
berean, «institutuko orain ar-
teko ordutegiak (ez bateratua) 
eta DBHkoen jangela zerbitzua 
mantentzea» exijitu zuten, 
baita «garraio publikoa edo 
batxilergoko ikasleen garraioa 
bermatzea» ere.

Guraso elkarteak «egin ahal 
genuen guztia egin dugula« ere 
adierazi du; «hemendik aurre-
ra gobernua eta udalak dira 
lanean jarraitu behar dutenak».

Ikasle Abertzaleak konponbide 
eske
Ikasle Abertzaleek ere konpon-
bidea eskatu dute. «Heziketa- 
prozesua modu duin batean 
egiteko geroz eta oztopo gehia-
go» daudela kritikatu dute, eta 
horren adibide, «hezkuntza 
publikoan egindako murriz-
ketak» aipatu dituzte. Beraien 
kasuan, «jangela kenduz gero, 
Batxilergokoen garraioa zintzi- 
lik geratuko litzateke. 14:20ean 
aterako litzateke autobusa 
DBHkoentzat eta horiek baz-
kaldu gabe eta Batxilergokoak 
garraiorik gabe geratuko gina-
teke». Hala, «Amazabal BHIn 
Batxilergo ikasketak desager-
tzeko» arriskuan ikusten dituz-
te. «Hezkuntza Departamen-
tuak emandako beste aukera 
bat ikasle guztiak ordutegi 
bateratua izatea da. Honek, 
ordea, klase orduak goizago 
hasteaz gain, DBHkoak eskolan 
ordu gehiago egotea suposa-
tuko luke eta Batxilergokoak 
garraioa ziurtatua ez izatea».

«Ikasleok kaltetuko ez gaituen 
konponbide bat» exijitu dute. 
«Gobernuak manten dezala 
jantokia eta beharrezko ga-
rraioa. Jantokia kenduz gero, 
jar ditzala autobus gehiago».
Ez hori bakarrik: «gobernuak 
arduragabe jokatzea erabaki-
tzen badu, udalei eskatzen 
diegu aipatutako soluzioetako 
bat gauzatu dezaten; izan ere, 
zertarako erabili diru publikoa, 
ikasleon ikas baldintzak hobe-
tzeko ez bada?».

LEITZA

Poesia egiteko gonbidapena liburutegian
Leitzako liburutegiak egunkari edo aldizkari zatiekin poesia 
sortzeko deia egin die herritarrei. Olerkiak asmatuta argazkia 
atera eta liburutegiko Whatsapp zenbakira bidaltzeko 
gonbidapena ere egin dute (617 38 58 82). Hala ere, liburute-
gian bertan ere bada horretarako aukera, poesiaren txokoan.

LEITZAKO LIBURUTEGIA

Aroztegiko proiektua gelditzeko eskaria

Lekarozko Aroztegian proiektua geldiarazteko Lekarozen 
egiten ari diren kanpaleku mugagabeari «elkartasun osoa» 
adierazi nahi izan diote Atekabeltz Herriguneko kideek. Ez 
hori bakarrik. Apirilaren 26an Aroztegira joateko bi deialdi 
egin zituzten. 

ATEKABELTZ HERRIGUNEA

Jangelarik gabe eta 
ordutegi bateratua 
institutuan
Gurasoek eta Ikasle Abertzaleek konponbidea eskatu diete 
Nafarroako Gobernuari eta udalei

Iazko pausaren ondotik, Ate-
kabeltz Gaztetxeak martxan 
jarri du Film Labur Txapelke-
taren bederatzigarrena edizioa.  
Ekainaren 12a da lanak aurkez- 
teko azken eguna eta adierazi 
dutenez, gehienez hamar mi-
nutuko film laburrak aurkez-
tu ahal izanen dira.

Film laburren IX. 
txapelketa abian 
jarri du gaztetxeak

Larunbatean, hilaren 8an, Non 
dago Mikel? dokumentala ikus-
gai izanen da Herri Aretoan, 
17:30ean eta 19:30ean. Maiatza- 
ren 15ean Antzerki solidario 
espaziala eginen dute (17:00etan 
eta 19:00etan) eta 16an Darda- 
ra dokumentala ikusgai izanen 
da, 17:00etan eta 19:30ean.

Dokumentalak eta 
antzerkiak ondoko 
asteburuetan
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LEITZA

Orain arte egin dituztenen saioen inguruan «oso balorazio positiboa» egin dute. 

TTIPI-TTAPA
«Leitzan bizi diren emakume 
indigenek askotan adierazi 
dute kirola eta gorputz lanke-
ta gustura eginen luketela, 
baina ariketa fisikoa egiteko 
zailtasunak dituzte eta horrek 
askotan haien osasunean era-
gina izaten duela ikusi dugu». 
Horri erantzuteko, Gizarte 

Zerbitzuen Mankomunitateko 
gizarteratze eta berdintasun 
programak Zure gorputza mai-
tatu tailerra jarriadu martxan, 
«emakume indigenek beren 
osasuna hobetzeko aukera izan 
dezaten». Martxoaren 22an 
hasi ziren eta maiatzaren 31ra 
arte astelehenero Atekabeltzen 
bilduko dira, 17:30etik 18:30era. 

Emakume indigenei osasuna hobetzen 
laguntzeko tailerra maiatzaren 31ra arte

TTIPI-TTAPA
Otsail erdialdean aurkeztu zu-
ten LHL erronka eta geroztik 
gelditu gabe lanean ari dira. 
Berriki, adibidez, webgunea 
estreinatu dute: www.lhl.eus.

Askotariko informazioa bildu 
dute Interneteko atarian, tar-
tean Erosi zure metroa atala. 
Diru ekarpena eginez proiek-
tuarekin bat egiteko zabaldu 
dute eta Iraitz Uriartek eta Iker 
Gomezek korrika eginen dituz- 
ten adina metro osatu nahi 
dituzte. Hiru bide izanen dira 
dohaintza egiteko: Bizum bidez 
GKE edo kanpainen atalean 
LHL inklusio erronka aurkitu-
ta; transferentzia bidez Labo-
ral Kutxan;  edo kalean jarriko 
dituzten mahaietan. Ostirale-
ro, 19:00etatik 20:00etara pla-
zan izanen dira, baita beste 
emanaldi eta azoka egunetan 
ere.

Bi emanaldi Herri Aretoan
Hortik harago, bi emanaldi ere 
antolatu dituzte Herri Aretoan. 
Maiatzaren 15ean,  17:00etan 
eta 19:00etan, «LHL erronka 
aurkezteaz gain, Luzek eta ha-
ren lagunek Antzerki solidario 
espaziala eskainiko dute, eta, 

ondoren, film labur batzuk 
ikusiko ditugu». Maiatzaren 
21ean, berriz, goi mailako ki-
rola izanen dute hizpide hiru 
kirolarik aniztasun funtziona-
laren begiradatik. 

Herri lan-sarea lanean
Kontatu dutenez, «herriko era-
gile askok egin dute bat gure 
proiektuarekin, eta dagoeneko 
baditugu haien lanaren fruituak. 
Sekulako lana eta ahalegina 
egin dute Erleta eskolako ikas-
le zein irakasleek LHL erronka- 
ren irudi bilakatuko den logoa 
egiten. Proposamen zoragarri 
asko jaso ditugu; Amazabal 
institutuko ikasleak LHL erron-
karen kamiseta diseinatu dute 
eta Atekabeltz Herrigunekoek 
kamisetak serigrafiatuko diz-
kigute; Aingeru Zabaleta lei-
tzarrak, zurgintzako ikasleekin, 
errotondan jartzeko egurrezko 
egitura bat prestatu digu». Pro-
posamen horiek guztiak uda-
letxean eginen duten erakus-
ketak jarriko dituzte. 

Bestalde, «txikienak sentsi-
bilizatzea ezinbestekoa» dela 
iritzita, «gaiari lotutako Lauki-
txoaren istorioa ipuina» landu 
dute Itziare haur eskolan.

Diru ekarpenak 
egiteko bidea ireki 
du LHL erronkak
Horrez gain, herri lan-sarea hedatzen ari den seinale «lanaren 
fruituak» biltzen ari direla adierazi dute bultzatzaileek

Doneztebeko 
memorialean 
txapeldun Zabaleta

XXX. Josetxo Ezkurra 
Memorialeko finalak jokatu 
zituzten apirilaren 24an 
Donezteben eta kimuen 
mailan txapeldun izan zen 
Goiuri Zabaleta herritarra. 
Oberenako Leire Oskozi 18 
- 14 irabazi zion. 

Haur eskolan ere gaia lantzen aritu dira. 

Ostegun honetan, hilaren 6an 
eginen dute Mimukai proiektua- 
ren parte-hartze prozesuko 
azken saioa. Saio irekia izanen 
da eta Herri Aretoan bilduko 
dira, 17:00etatik 19:00etara. 
Mikel Zabaleta alkateak TTipi-
-TTapari esan dionez, proiektua 
zertan den azaltzeaz gain, pro-

zesuaren berri eman eta azken 
ekarpenak bilduko dituzte. 
Mikel Irujo Nafarroako Gober-
nuko industria kontseilaria ere 
bertan izanen dela aurreratu 
du alkateak, eta pozik azaldu 
da «orain arte egin diren zazpi 
saioetan 160 parte-hartzaile 
baino gehiago izan direlako». 

Mimukai proiektuaren parte-hartze 
prozesua ostegunean bukatuko da
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LEITZA

G. PIKABEA LEITZA
«Irudi hura betiko geldituko 
zaigu, familiarentzat ikaraga-
rrizko kolpea izan zen, baina 
Anparori atera zizkioten argaz-
ki haiek torturatzen zela baiez-
tatzeko balio izan zuten, au-
rretik bagenekiena agerian 
jarri zuten». Halaxe mintzo da 
Juan Arangoa Satrustegi, An-
paro zenaren anaia. Duela 45 
urteko kontuez ari da, hunki-
tuta, eta geroztik «denbora asko» 
pasatu den arren, ez ditu ahaz-
tuak. Gaiaz aritzea «gogorra» 
egiten zaiola ere adierazi du, 
baina garbi zuen kontatu nahi 
zuela, «jendeak zer gertatu zen 
jakitea nahi dugulako».
Nolakoa zen Anparo gaztetan?
Bost senide ginen, bi neska eta 
hiru mutil, ni hirugarrena eta 
Anparo bigarrena, eta neska 
alaia zen. Lagun asko zituen, 
txistua jotzen zuen eta mundu 
guziari bezala, juerga gustatzen 
zitzaion. Baina aldi berean bere 
eginbeharretan oso diziplina-
tua zen. Langile mugimendua-
rekin oso inplikatua zegoen.
Duela 45 urte, 1976ko apirilaren 
21ean atxilotu eta torturatu zuten 
Anparo. Nola oroitzen duzue ger-
takari hori familian? 
Denbora asko pasatu da, bai-
na gertatu zena hor dago eta 
beti hor egonen da. Denoi 
markatu zigun, baina ez dugu 
askorik hitz egiten horri buruz...
Lantegi atarian atxilotu zuten... 
Bai, guardia zibilak Sarrio ata-
rira joan ziren bere bila. Au-
rreko egunean Pako anaia 
atxilotua zuten Tolosan, eta 

bagenekien hurrengoa Anpa-
ro izanen zela, langile mugi-
menduan gehien inplikatuta-
koa bera zelako. Ni ere atxilo-
tu ninduten, baina nire kasuan, 
Leitzako kuartelera eraman 
ninduten, ez Tolosara. Galde-
ra pila egin zizkidaten, eta 
goizaldean han nintzela ika-
ragarrizko soinuak aditu nituen. 
Gerora jakin nuen Anparo 
Tolosatik Leitzako kuartelera 
ekarri zutela, eta guardia zibi-
len emazteak bere egoera iku-
sita aztoratu zirela. Mugimen-
du handia sortu zen. Bat-ba-
tean, guardia zibil bat nirega-
na etorri eta 'igual zu etxera 
bidaliko zaitugu' esan zidan. 
Harritu nintzen. Leitzako bes-
te talde bat ere atxilotua zuten 
eta haiek han geldiarazi zituz-

ten eta ni, berriz, galdeketa 
egin eta presio pixka bat sartu 
ondoren, libre utzi ninduten.  
Zer gertatu zen? 
Anparo Tolosako kuarteletik 
bueltan Leitzara ekarri zuten, 
baina oso-oso larri. Hain gaiz-
ki zegoela ikusita, Leitzako 
medikuak berak Iruñeko ospi-
talera eraman zuen, eta medi-
kuaren bitartez jakin genuen 
ospitalean oso larri zegoela. 
Arreba zaharrena eta biok joan 
ginen Iruñera. Inguru guztia 
guardia zibilez betea topatu 
genuen eta ez ziguten sartzen 
utzi. Baina erizain batzuen 
bitartez nolabait bere gelara 
sartzea lortu genuen. Txikitu-
ta ikusi genuen, ikustekoa zen... 
Han geundela Jabier Yaben eta 
Patxi Zabaleta sartu ziren eta 

gelan zegoen guardia zibila 
gelatik aterarazi zuten. Anpa-
rori egin ziotena onartezina 
zela esan zuten eta Yabenek 
argazkiak ateratzeko baimena 
eskatu zion. Anparok baietz 
erantzun zion. Aurretik arreba 
zaharrena argazkiak ateratze-
ko txukuntzen aritu zen. Izan 
ere, ikustekoa zen nola zegoen, 
ileak nonahi zintzilik zituen... 
Yabenek argazkiak egin eta 
berehala martxa egin zuen, 
argazki-kamera kentzeko bel-
durrez.
Argazki haiek publikatu egin zi-
tuzten eta mundu osoan ezagun 
egin ziren... 
Bai, oso irudi gogorrak dira eta 
guretzat ikaragarrizko kolpea 
izan zen, baina aldi berean, 
torturatzen zela baieztatzeko 
balio izan zuten. Lehendik ere 
bagenekien, baina ukatu egiten 
zuten, eta argazki haiei esker 
agerian gelditu zen. Argazkiek 
Anparori egin ziotena ezagun 
egin zuten, baina egun hartan 
Leitzako talde oso bat tortura-
tu zuten. Pako anaia eta herri-
ko beste hainbat hiru egunez 
eduki zituzten eta tortura go-
gorrak aguantatu behar izan 
zituzten. Anparoren kasuan, 
ordea, bera hartzeko hainbes-
teko gogoa zuten, sei-zortzi 
orduz txikitu baitzuten, esku-
tatik alde egin zien.  
2019 urtarrilean sei lagunek, tar-
tean Anparoren izenean zuk, 1975 
eta 1976 urteen artean guardia 
zibilaren Tolosako kuartelean 
Jesus Muñecas Aguilar kapitai-
naren aldetik torturatuak izan 
zirela salatu zenuten Tolosako 
epaitegian. Zein bide egin du sa-
laketak geroztik? 
Kasua Maria Servini Argentina- 
ko epailearen esku dago. Argi 
genuen gauza handirik ez ge-
nuela lortuko, baina jendeak 
zer gertatu zen jakitea nahi 
dugu eta horregatik erabaki 
genuen salatzea. Bidea oso 
zaila izaten ari da, oztopoak 
han eta oztopoak hemen. Age-
rian gelditu da tortura horien 
errudunak oso babestuak dau-
dela, inpunitate osoa dutela, 
eta ohean goxo-goxo joaten ari 
dira inolako zigorrik jaso gabe.

Juan Arangoak torturen errudunek «inpunitate osoa» dutela salatu du.

«Torturen errudunak 
zigorrik gabe goxo-
goxo joaten ari dira»
JUAN ARANGOA SATRUSTEGI ANPARO ARANGOA ZENAREN ANAIA

1976ko apirilaren 21ean atxilotu zuten Anparo Arangoa eta jasandako kolpeen ondoren egin zizkio- 
ten argazkiek oihartzun zabala izan zuten. 45 urte beranduago, orduko kontuez aritu da Juan anaia
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TTIPI-TTAPA
Neguan izandako haizeteen 
ondorioz Aresoko mendi ko-
munalean eroritako arbolak 
eskuratzeko aukera eman zien 
herritarrei udalak. 85 euroren 
truke eskura zezaketen lotea 
eta handia izan zen piztutako 
interesa, 43 eskatzaile izan 
baitziren. 

Apirilaren 26an egin zuten 
Hirumugarrieta, Ulizar, Zo-
tzono eta Peñan osatutako 
loteen banaketa, aurreko ur-
teetako loteen banaketarako 
erabilitako sistema berdina 
erabiliz. 

Interesatu guztientzako 
loteak
Zerrendan izena emandako 
herritar bakoitzak udaletxera 
joan, zenbakia atera eta mo-
mentuan ordaindu behar izan 
zuen. Banatzeko 50 lote zeu-
denez izena emandako guztiek 
jaso zuten berea.

ARESO

Noiz ikusiko ote dugu berriz plaza beteta?
1899ko argazkia duzue, plazan ahari jokoak egiten zirenekoa. 
Blusa beltzak eta txapelak beheko aldean, gona luze eta manda-
rrak goian… berezia da irudia. Are bereziagoa bizi dugun egoe- 
ran, aspaldian ez da eta halako jendeketarik izan plazan. Animo, 
geroz eta gutxiago falta da plaza berriro jendez beteta ikusteko.

ENERITZ IRAOLA

Apirileko azkeneko astean 
egitekoa zuen bisita liburute-

gi ibiltariak baina atzeratu 
beharra izan dute. Gauzak 

ongi bidean, maiatz hasieran 
etorriko dira. Liburuzainak 
liburuak lasai eskatzeko deia 
egin du, banaketa egunera 
arte gordeko dizkiete eta. 

Liburutegi ibiltaria maiatzera atzeratua

Mendian eroritako 
arbolei aterabidea 
eman die udalak
Herritarrek 43 eskaera egin dituzte eroritako arbolak 
eskuratzeko
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BAZTAN

G. PIKABEA LEKAROZ
Apiril hasieran hasi zituzten 
Lekarozko Aroztegian obrak 
eta geroztik obraren aurkako 
mugimendu handia sortu da 
Baztanen eta Baztandik kanpo. 
Baztango alkateak eta herrie-
tako bertze zortzi alkatek bat 
egin dute Lekarozko Herriare-
kin eta Aroztak herri ekimena-
ren bueltan ere mugimendu 
handia sortu da, oraingoz obrak 
geldiarazi baitituzte. Ekmie-

neko kidea da Aintzane Ariz-
tegi Barrenetxe lekaroztarra 
eta helburua argi dutela dio: 
«Aroztegiko proiektua geldia-
razi  nahi dugu». Bide horretan 
borrokarako prest agertu dira 
eta herritarrei «borrokara batze- 
ko» deia egin die. Kanpaldi 
mugagabeari eutsi diote eta 
apirilaren 17ko elkarretaratze 
jendetsuaren ondotik, maiatza- 
ren 15ean manifestazioa deitu 
dute Elizondon, 17:30ean. 

Nolako borroka izaten ari da?
Hasieratik argi izan dugu bo-
rroka baketsua eginen genue-
la, eta hortaz, makinak zeuden 
tokira joan, han jarri eta han-
dik ez mugitzea izan da erabi-
li dugun bidea. Egia erran, 
hurbildu orduko gelditu dira 
makinak. Tarte horretan po-
lizia behin baino gehiagotan 
etorri da jendea identifikatze-
ra, baina hori ez da momentu 
honetan gehien kezkatzen 

gaituena. Obrak geldiarazteaz 
gain, kanpaldia mantendu nahi 
dugu, gure presentziak obra-
rekin aitzinera segitzeko mo-
lestatzen dielako.
Obrak ustekabean hasi zituzten 
edo espero zenuten?
Obren hasierako akta sinatu 
zuten, baina herri mugimendua 
zenbaterainoko erantzuna 
emateko prest zegoen neur-
tzeko itxurakeria izan zela uste 
genuen. Gainera, baimenen 
bat falta zuten, eta bagenekien 
ezin zituztela obrak momen-
tuan hasi. Baina, gure harri-
durarako, hortik aste bat es-
kasera makinak agertu ziren 
eta segidan arbolak botatzen 
hasi ziren.
Baimenak falta dituztela aipatu 
duzu. Azalduko zeniguke?
Jauregiko obran, adibidez, 
Vianako Printzea Erakundea-
ren txosten baten arabera, 
proiektuak ez ditu baldintza 
guztiak betetzen. Horrekin 
batera, obra egin behar duen 
Tex enpresak baldintza guztiak 
betetzen ez zituela ikusita, 
horren kontra salaketa aur-
keztu zen eta Texek helegitea 
aurkeztu bazuen ere, obren 
esleipenaren prozedura bere 
horretan gelditua zen. Geroz-
tik ez Baztango Udalak ez he-
rri mugimenduko kideek ez 
genuen jakinarazpenik hartu.
Baina hasi ziren...
Bai. Polizien aldetik gure erre-
sistentziaren kontra jazarri 
nahian ari dira, baina obra 
irregularren kontra ez dute 
deus egin. Deigarria da holako 
obrak zaintzeko segurtasun 
pribatua paratzen dutela, bai-
na kasu honetan Guardia Zi-
bila da kasik eguneko 24 or-
duetan obra hauen zaintza- lana 
egiten ari dena. Hor ikusten da 
Aroztegia SL promotorearen 
eragiteko gaitasuna eta boterea. 
Polizia erakunde publikoa 
izanda ere, interes pribatuen 
arabera mugiaraztea lortu dute.
Nafarroako Gobernuaren jarrera 
ere salatu izan duzue…
Bai. Proiektu hau lekaroztarren 
eta baztandarren hitzaren gai-
netik eraman dute aitzinera. 
Udalez gaindiko plan sektorial 

«Obra irregularraren 
kontra ez dira deus 
egiten ari»
AINTZANE ARIZTEGI BARRENETXE AROZTAK HERRI EKIMENEKO KIDEA 

Lekarozko Aroztegiko obrak geldiarazteko helburu argiarekin mugimendu handia sortu da 
Lekarozen eta Baztandik eta kanpotik elkartasun keinu ugari hartzen ari dira

Aintzane Ariztegi Barrenetxe lekaroztarra Aroztak herri ekimeneko kidea da.
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izendatuta, UGPS delako tri-
kimailuarekin, proiektu honi 
Iruñetik eman diote baimena, 
baztandarren hitza errespeta-
tu gabe. Eta gainera, nekazari 
ttikien lurrak eta herri lurrak 
desjabetu dituzte, dena interes 
pribatuen mesedetan.
Zer da bereziki kezkatzen zaituz-
tena?
Bai Lekarozendako, baita Baz-
tan guzirako ere, bonba bat 
izanen da. Aroztegiko makro-
proiektu horrek, bere 228 etxe-
bizitza, luxuzko hotela eta 
golf-zelaiarekin, Baztanen 
azken urteetan abiatua den 
prozesua bizkortuko luke. Eko-
nomia turismora bideratu nahi 
da, eta bitarte horretan, herriak 
bizia galtzen ari dira, gazteok 
etxebizitzekin kristoren arazoak 
ditugu, lan prekarioak, neka-
zaritza galtzen ari da… Aroz-
tegiko makroproiektua beza-
lako handinahikeria honek ez 
du ez hankarik eta ez bururik, 
Baztan suntsitzeko bertzerik 
ez da.
Berehala antolatu eta Aroztak 
herri ekimena sortu duzue. No-
lako mugimendua duzue?
Aroztegiko makroproiektuaren 
gaia zuzenean, modu zabalean 
eta iraunkorrean lantzen duen 
herri ekimena da Aroztak. Orain 
arte, Aroztegia eta gero zer? 
plataforma bide juridikoa lan-
tzen saiatu da, Baztango Gaz-
te Asanbladako kideak ere hor 
gaude… Baina Aroztak, kan-
paldiaren bitartez bertan ko-
katua dagoen, eta batzarren 
bidez modu irekian funtzio-
natzen duen herri ekimena da. 
Epe luzeko kontua izanen da.
Kanpaldiaren inguruan, nolako 
balorazioa eginen zenuke?
Uste baino balorazio positi-
boagoa. Hasieran, kanpin-den-
dak muntatu gabe segidan 
botako gintuztela pentsatu 
genuen. Baina jazarpen poli-
ziala izan den arren, buelta 
ematen jakin dugu. Jendearen 
aldetik ere babes handia har-
tu dugu eta gainera, hor egotea 
eskertu du. Lekarozko herrian 
giro tristea sumatzen da, eza-
gutu dugun herria ez dugula-
ko berriz ikusiko eta urte lu-

zetan Aroztegiko mitoa izan 
dena gorpuzten ari dela iku-
sita. Alde horretatik, Aroztegi-
ko suntsipen hau geldiarazte-
ko prest dagoen jendea bade-
la ikustea jendeak aunitz es-
kertu du.
Apirilaren 17ko elkarretaratzea 
jendetsua izan zen...
Arras positiboa, espero baino 
jende gehiago bildu zen. Nik 
uste kanpaldian egoteak gaiak 
behar duen indarra hartzen 
eta erresistentzia badela era-

kusten lagundu duela. Kan-
paldian parte hartu ez duen 
jendeak bere ekarpena edo 
borroka elkarretaratzean adie-
razi nahi izan zuen eta Leka-
rozko herritarren, baztandarren 
eta Baztandik kanpoko herri-
tarren babesa sumatu genuen.
Herria mobilizatzearen garrantzia 
azpimarratu duzue. Hori da proiek-
tua geldiarazteko bide bakarra?
Bai. UGPS eta horrelako triki-
mailuen bidez, gure agintariek 
salduak utzi gaituzte, eta horren 

aitzinean gelditzen zaigun bide 
bakarra herri bezala geure bu-
rua defendatzea da. Ez litza-
teke herritarrek sortutako 
olatu baten ondorioz geldia-
razitako lehendabiziko proiek-
tua izanen. Indarra hor dago, 
eta batzuek uste dutenaren 
kontra, ez gara lau katu. Udal 
hauteskundeetan edo herri 
galdeketan ikusi da Baztanen 
gehiengoa Aroztegiko proiek-
tuaren kontra dagoela, eta 
gehiengo hori karrikara atera 
eta mobilizatzea nahi dugu, 
Aroztegiko proiektuaren kon-
tra zenbateko kontrakotasuna 
dagoen ikus dezaten.
Urteak daramatzazue proiektua 
geldiarazi nahian…
2008tik ari gara bueltaka eta 
tarte horretan kolpeak ez dira 
gutti izan, gehienbat Aroztegia 
eta gero zer? plataformakoen 
kontra, eta Baztango alkateen 
kontra. Baina hainbertze ur-
teren ondotik hor segitzen 
dugu, proiektuaren kontrako 
borrokak indarrean segitzen 
du eta horrek Baztanen zen-
bateko garrantzia duen era-
kusten du. Gainera, borroka 
hori inoiz baino indartsuagoa 
da orain.
Guardia Zibilaren eta Foruzain-
goaren bisita izan duzue… Mo-
bilizazioek ondoriorik ekarriko 
dizkizuela uste duzue?
Segur aski bai. Hor sartu ginen 
momentutik bagenekien po-
liziak jarrera hori hartuko zue-
la eta promotoreek, orain arte 
bezala, herri mugimenduaren 
indarra ahalik eta gehien mu-
rrizteko bide hori hartuko 
zutela. Espero genuen baina 
prest gaude horri aurre egite-
ko. Argi dugu kolektiboki aurre 
eginen diogula.
Zein mezu luzatuko zenuke?
Baztanen eta Baztandik kanpo 
zenbateko suntsiketa egiten 
ari diren ikusita –Aroztegikoa 
inguru guziko prozesuaren 
erakusgarri baita–, borrokara 
batzeko mezua luzatuko nuke. 
Borrokan parte hartzeko mila 
modu daude eta guztiak ongi 
etorriak izanen dira. Gainera 
aitzinera egiteko beharrezkoa 
dugu.

Aroztak herri ekimenaren bueltan, hainbatetan geldiarazi dituzte obrak.

Jendetza bildu zen apirilaren 17an Lekarozen egindako elkarretaratzean.

Apirilaren 23an Tex enpresak makinak eraman zituen. 
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Baztango Geroa Baik Nafa-
rroako Gobernuaren eskuti-
tzak jasotzen ez dituzten 
elizondoarren arazoa kon-
pontzeko mozioa aurkeztu 
du udalbatzan. 

2012an karrika batzuen ize-
nak eta zenbait atariren zen-
bakiak aldatu ondotik, udalak 
Nafarroako Gobernuari alda-
keten berri eman zion. Hala 
ere, «gaur egun helbide zaha-
rretara bidaltzen dituzte es-
kutitzak». Hori horrela, Geroa 
Baik Gobernuak datu basea 
eguneratzea proposatu du. 

Era berean, herritarrek alda-
ketak jakinarazteko Iruñera 
joan beharrik ez izatea eska-
tu du. Horretarako, udala 
bitartekari lanaz arduratzea 
nahi dute «jabeei helbideak 
eguneratzeko beharra gogo-
raraziz eta horren jarraipena 
eginez».

Bertzalde, Estatuko Enple-
gu Zerbitzu Publikotik Co-
vid-19 helbidera eskutitzak 
bidaltzen ari direla jakinik 
eta Baztanen halakorik ez 
dagoela kontuan hartuz, baz-
tandarrei posta helbideetara 
bidaltzeko eskatzea nahi du.

Eskutitzen arazoa 
konpontzea eskatu 
du Geroa Baik
Geroa Bairen arabera, 2012an aldatu ziren karrika izen eta 
zenbaki batzuek «arazoak» sortzen dituzte ez direlako eguneratu

TTIPI-TTAPA
Baztango Artisauek eta Baz-
tango Zaporeak elkarteek an-
tolatuta, artisau azokak izanen 
dituzte maiatzean Elizondon. 
Larunbatero, hau da, hilaren 
8an, 15ean, 22an eta 29an, he-
rriko plazan bilduko dira goiz 
osoz. Bertaratzen diren herri-

tar eta bisitariek 10:00etatik 
14:00etara, lau orduz, postuz 
postuko buelta egin  eta ber-
tako artisauek mimo handiz 
egindako produktuak erosteko 
aukera paregabea izanen dute. 
Maiatzean ezin duenak ondo-
ko hilabeteetan ere izanen du 
aukerarik.    

Artisauen azoka maiatzeko asteburuetan 
Elizondon

Horrelako irudirik ez dugu ikusiko aurtengo Arizkun Rock jaialdian. ARTXIBOKOA

TTIPI-TTAPA
Ezohiko moduan, baina izan 
izanen da Arizkun Rock jaial-
dia aurten. Ekainaren 19an,  
hirugarren larunbatean, os-
patuko da Arizkungo fron-
toian. 18:00etan hasita (ateak 
17:00etan irekiko dituzte), 
lau kontzertuz gozatuko dute 
ikusleek. Hasteko, Jon Maia 

bertsolari eta abeslaria ohol-
tzaratuko da; ondotik, Olaia 
Inziarte oronoz-mugairiarra; 
segidan, Skabidean taldearen 
txanda izanen da; eta akitze-
ko Tirri&Tery disc-jockeya. 
Apirilaren18an paratu zituz-
ten sarrerak salgai eta aste-
buru horretan bertan guztiak 
saldu zituztela adierazi zuten.

Jon Maia, Olaia Inziarte, Skabidean eta 
Tirri&Tery Arizkun Rocken

TTIPI-TTAPA
Isabel Coixet Castillo publizis-
ta eta zinema zuzendari kata-
lanaren tailerrean parte hartze-
ko castinga eginen dute maia-
tzaren 8an, larunbatean, Eli-
zondon. Zinemaren munduan 
interesa duten pertsonak eta 
lanbide tradizionalak dituztenak 

eta ekainaren 3tik 12ra libre 
daudenak bilatzen dituzte. Ize-
na ematen dutenak ondoko 
produkzioetarako kontaktuen 
zerrendan gordeko dituzte. 
Izena emateko info@estudios-
meliton.com helbidera edo 663 
30 30 60 telefonora Whatsappa 
idatzi behar da. 

Isabel Coixeten tailerrean parte hartzeko 
castinga eginen dute maiatzaren 8an 

BAZTAN
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Karrikaburu gol bat ospatzen. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Espainiar estatuan 541 futbol 
talde daude lehen maila, biga-
rren maila, bigarren B maila 
eta hirugarren mailaren artean. 
10.000 futbolari baino gehiago, 
profesionalak eta erdi profe-
sionalak. Horien guztien artean 
golegile nagusia da Jon Karri-
kaburu Jaimerena, 18 urteko 
elbetearra. 25 gol eginak ditu 
Donostiako Real Sociedad klu-
beko hirugarren eta bigarren 
taldearen artean. 

Karrikaburuk 23 partida jo-
katu ditu denboraldi honetan, 
gehienak hirugarren mailan, 
baina Xabi Alonsok gidatzen 

duen bigarren B mailako San-
se taldean ere aritu da. Bi tal-
deetan sartu ditu golak, apiri-
laren 19ko asteburuan sartu 
zuenarekin 25. Partida bakoi-
tzeko gol bat baino gehiago 
egin du. Gisa guztietakoak ditu 
gainera, eskuin eta ezker han-
karekin, buruz, urrunetik eta 
hurbiletik, falta jaurtiketaz edo 
penaltiz. 

Adituek diotenez, FC Barce-
lona taldeak begiz joa dauka, 
baina 2023 urtera arte Reala-
rekin kontratua dauka, 35 mi-
lioi euroko etete-klausularekin 
eta kontratua berritzeko as-
motan omen dabiltza.

Jon Karrikaburu elbetearra estatu 
mailako golegile nagusia da

TTIPI-TTAPA
Navarra Sumak N-121-A erre-
pidea autobia bihurtzeko 
idatzia aurkeztu zuen eta 
apirilaren 22ko bilkuran gaia 
mahai gainean paratu zuten. 
EH Bilduren, Ezkerraren eta 
Geroa Bairen hamar ordez-
kariek mozioaren aurka eman 
zuten botoa eta , Navarra 
Sumako hirurek alde. 

Nazioarteko garraioa «arazo»
EH Bilduk, bere botoa azal-
tzerakoan, N-121-A errepidea 
«Oronoztik Iruñerat, puntu 
beltzak kenduta ona» dela 
eta «arazoa gehiegizko tra-
fikoa» dela nabarmendu zuen, 
baita «gehiegizko trafiko hori 
nazioarteko zamaren ga-
rraioa» dela ere. Horregatik, 
bertze behin, nazioarteko 
zama garraioa desbidera-
tzearen beharra aipatu zuen.  

EH Bilduren arabera, «muga 
batetik aitzinerat errepide 
edo komunikazio azpiegitu-
ra berrien egiteak ez dakar 
inongo aitzinamendu eko-
nomikorik, gaurgero frogatu 
ahal izan den bezala». Alder-
diaren ustez, «dinamismo 
ekonomikoan eragiten duen 
alderdiak aunitz dira; eta 
«autobia eta dinamismo eko-
nomikoa ez datoz beti bat». 
Horren adibide gisa Nafarroa 
Behereko egoera aipatu zuen: 
«horko errepideen azpegie-
giturak gurearekin ez du deus 
ikustekorik, baina ekonomi-
koki ingurune bizia da, ber-
tzeren artean jendeen lane-
ko formazioan egiten duten 
eginahalagatik». 

2021ean autobia nahi izatea 
«garaiaren kontra joatea» da 
EH Bilduren erranetan. Izan 

ere, «Europako Batasunak 
karbono neutraltasuna 2050 
urterako legez paratu berri 
du eta 2030erako berotegi 
gasen isurketen %55 murriz-
tu nahi du». 

Horrekin batera, batzarrean 
Nafarroako klima aldaketa-
ren ibilbide orrian bildutako 
datuak ere ekarri nahi izan 
zituzten gogora: «2016an 
garraioen sektorea izan zen 
energiaren kontsumo han-
diena egin zuena herrialdean, 
errepide bidezko garraioak 
energia fosilen %52 kontsu-
mitu zuen eta petrolio era-
torrien %82».

Navarra Sumaren propo-
samena gaitzetsi zuen EH 
Bilduk: «azken aldian 40 
agintari beroketa klimatikoaz 
mintzatuko dira eta, berote-
gi gasen isurketa murrizteaz 
arituko dira eta Navarra Su-
mak autobide gehiago, erre-
gai fosil gehiago planteatzen 
du». 

Ekonomia birtokiratzearen alde 
EH Bildu
Arazoaren muina nazioarte-
ko garraioan dagoela sine-
tsita dago: «Europan salgaien 
%18 gutxi goiti-beheiti trenez 
garraiatzen da, Austrian %42, 
Suedian %28 edo Alemanian 
%23. Nafarroan %1,6. Eta 
Navarra Sumak autobietan 
eta erregai fosiletan du burua» 
dio. 

Konponbidea autobideak 
egin beharrean «ekonomia 
birtokiratzean» ikusten du: 
«salgaien mugimendua tti-
kitu, energia-ardatz elektri-
kora bidea egin… eta aurre-
kontuak horretara bideratu; 
ez autobideetarat».

Udalak ez du onartu 
N-121-A autobia 
bihurtzeko eskaera
Navarra Sumaren proposamenaren aurka bozkatu zuten EH 
Bilduk, Ezkerrak eta Geroa Baik

BAZTAN
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Baztango Udalak, 'Ba al da-
kizu organikorik gabe birzi-
klapena ez dela nahikoa?' 
lelopean, birziklapen datuak 
hobetzen segitzeko bertze 
pauso bat eman du, hondakin 
organikoak kontainer marroi 
bidez kudeatzeko aukera pa-
ratuz. 

Euren arabera, «etxeetako 
hondakin poltsaren erdia gai 
organikoa da eta, ondorioz, 
sortutakoaren erdia birzikla-
tzen dugu gehienez». 

Organikoa bereiztearen  
garrantzia
Gai organikoa, ongi bereiziz 
gero, aukera eta onura aunitz 
eskaintzen dituen hondakina 
dela nabarmendu dute: «lu-
rrera itzultzen ahal dugun 
kalitatezko emendakin orga-
nikoa eta energia lortzeko 
aukera ematen digu, ekono-
mia zirkularrerako aukera 
eskaintzen digu eta inguru-
menaren zainketan eta alda-
keta klimatikoaren aurkako 
borrokan aunitz suposatzen 
du, bertzeak bertze». 

Hori ez bereizteak, aldiz, 
«arazo larriak» sortzen ditue-
la adierazi dute, hala nola: 
«negutegi efektuko gasen 
areagotzea, ur, lur eta airearen 
kutsaduraren haunditzea, 
ongarri kimikoen erabileraren 
areagotzea, espazioaren oku-
pazioa, etab. Azken finean 

gure ondorengoen bizitza 
baldintzatuko duten efektu 
negatiboen zerrenda luze bat».

Edukiontzi marroiak
Horrela bada, hondakinen 
birziklapen portzentajeak 
hobetu eta «Europatik mar-
katzen zaizkigun helburuak 
eta baita Nafarroako Honda-
kinen 2017-2027 urte bitar-
teko Planak zehazten dituen 
helburuak betetzeko bidean» 
kontainer marroiak paratu 
dituzte. Hala, auzo edo etxe-
ko konposta egiten ez duten 
herritarren hondakin organi-
koak poltsa hetsian edukion-
tzi bidez biltzeko. 

Edukiontzi marroi horietan 
hondakin organikoak bakarrik 
botatzen ahal izanen dira, 
janari hondakinak eta lore-
zaintzako hondakin ttikiak. 
Dena beti poltsa hetsian bota 
beharko da. 

Auzo konposta
Udalak, gai organikoaren ku-
deaketarako etxe eta auzo 
konpostaren aldeko apustua 
egiten segitzen badu ere, arra-
zoi batengatik edo bertzea-
rengatik konpostean parte 
hartu nahi ez duten herritarrak 
gai organikoa edukiontzi bi-
dez bereiztera animatu ditu. 

Azken batean, gai organikoa 
birziklatzearekin batera, kon-
tainer berdeen erabilera mu-
rriztu nahi dute. 

Hondakin organikoendako kontainer 
marroiak paratu dituzte

Almandoz kantuz girotu dute
Apirilaren 18an Baztan Kantuz egitasmoak Almandozen izan 
zuen hitzordua. Eguraldi paregabea lagun, karrikaz karrika 
ibili ziren kantari. Hurrengoa Azpilkuetan izanen da. Maiatza-
ren 16an, 12:00etan plazatik abiatuta, karrikak musika doinuz 
eta kantuz girotuko dituzte.

UTZITAKOA

Liburuaren Eguna ospatu dute Anizen
Apirilaren 23an Liburuaren Eguna ospatu zuten Anizen. Eguna 
ailegatu baino astebete lehenago alkatea Anizko haurrekin 
bildu zen Anizko haurren artean istorio bat osatuko zutela 
azaltzeko. Haur bakoitzak hasita zegoen ipuinari segida eman 
zion eta egunean bertan, frontoian, ipuina osorik irakurri zuten. 

UTZITAKOA
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Landa eremuaren bizi-iraun-
kortasunaz eta ondareaz, etxe-
bizitzaz eta komunitateaz 
ikastaroa antolatu du urrirako 
udalak, Euskal Herriko Uni-
bertsitatearekin elkarlanean, 
Urriaren 1ean izanen da ikas-
taroa eta Arizkunenean aurrez 
aurre edo online parte hartze-
ko aukera izanen da. 

Ikastaroaren helburua landa 
inguruetako herrien erresi-
lientzia gaitasuna sendotzea 
izanen da. Parte-hartzaileek 
herrietako ondarea kudeake-
ta eredu eta giza harreman 
moduan aztertuko dute eta 
landa ingurua biziberritzeko 
aukerak eta erronkak aztertu-
ko dituzte. 

Mahai-inguruak eta tailerra
Profesionalei zein publiko 
orokorrari bideratutako ikas-
taroa izanen da eta oinarri 
praktikoetatik gai teorikoak 
landu, praktika berriak eza-
gutu eta ondorioak aterako 
dituzte. Horretarako, bi mahai- 
inguru eta lan tailerra eginen 
dituzte. Lehenbiziko mahai- 
inguruan praktika oinarri 

hartuz landa lurrerako hiri-
gintza, ondarea etxebizitza 
bilakatzeko moduak eta on-
darea kudeaketa eredu izateaz 
arituko dira. Bigarren mahai- 
inguruan, iparraldean gerta-
tzen ari den gentrifikazioari 
helduko diote etxebizitza 
kooperatiben bi kasu zehatz 
aurkeztuz, Kataluniako eta 
Bizkaiko kasu bana. Azkenik, 
parte-hartzaileek, taldeka, 
euren herrietako errealitateak 
plazaratu eta etorkizunerako 
lan ildoak finkatu eta ondorioak 
aterako dituzte. 

Hizlariak eta izen-ematea
Ikastaroan, bertzeak bertze, 
Joseba Otondo, Baztango al-
katea, Koldo Telleria, EHUko 
irakaslea, Dunak taldeko Amaia 
Albeniz, Lierni Altube eta 
Ainhoa Negeruela Izagirre, 
Ibon Telleria eta Rosa Lago 
izanen dira hizlari. 

Izena eman nahi dutenek 
www.uik.eus atariaren bidez 
egin dezakete eta bertan ikas-
taroaren programa zehatza, 
matrikularen prezioa eta ber-
tzelako xehetasunak ere ikusi 
ahal izanen dituzte. 

Landa herrien bizi-
iraunkortasunaz 
ikastaroa urrian 
Landa ingurua biziberritzeko aukerak eta erronkak aztertuko 
dituzte EHUrekin elkarlanean

40 baztandartik goiti bildu ziren Arizkunenean. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 17an Euskal Herriko 
Oinherri egitasmoaren barre-
nean dagoen Kerizu Beretikek 
eta Baztango Udalak herrieta-
ko parkeen inguruan birpen-
tsatzeko jardunaldia izan zuten.

2020an sinatu zuen Baztanek 
Oinherrirekin hitzarmena herri 
hezitzaileen filosofia eta prin-
tzipioak bertan sustatzeko: 
haurren kultura, euskara, aisia, 
feminismoa, naturarekiko ha-
rreman osasungarriak, zaintza 
edo espazioen bizigarritasuna. 
Hainbat ikastetxek eta herrik 
haur parkeak zahar berritzeko 
eskaerak agertu dituztenez, 
honi buruz hausnartzeko bildu 
ziren atzokoan.

Nora Salbotxek, Amaiurko 
herri eskolako zuzendariak, 
Kerizu Beretiken orain arteko 
ibilbidea azaldu zuen. Ondotik, 
Maite Azpiazu azpeitiarrak eta 
Oinherriko langileak Oinherri 

zer den eta haurren kulturaren 
eta herri hezitzailearen baloreak 
izan zituen hizpide. Eta akitze-
ko, Txusma Azkona, Lizarran 
plisti plasta familiaren gunearen 
arduradun zena, parke hezi-
tzaileen nolakotasunaz aritu 
zen. Arizkunenea kultur etxean 
40 baztandartik goiti bildu ziren 
eta gogo handia erakutsi zute-
nez, aitzinera begira lan taldeak 
osatuko dituzte tokian tokiko 
proiektuak garatzeko. Baztan-
go ikastetxe guztiak herri hezi-
tzailearen ekimenean elkarla-
nean ari dira eta auzolana ardatz 
duten proiektuak abiatuko 
dituzte etorkizunean. 

Kerizu Beretik ekimena 
2015ean sortu zen Baztanen, 
Joxe Mari Agirretxe eta Joxe 
Mari Auzmendiren gonbida-
pena jarraikiz. Kantu jira, ba-
ratze hezitzailea eta bertze 
ekimen txiki zenbait egin 
ondotik, indarberrituta dator.   

Haur parkeak zaharberritzeko proiektuak 
garatuko dituzte auzolanean
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Magnak Erdizko eremuetan 
egin nahi duen harrobi-proiek-
tuarekin berriz hasteko asmoa 
duela jakinarazi zuen duela 
guti eta, Baztango Batzar Na-
gusiko ordezkariekin bilera 
egin ondotik, informazio-erron-
da bat egiteko asmoaren berri 
eman zuen, bere proiektua 
Erdizko larreetara euren azien-
dak bazkatzera eramaten di-
tuzten abeltzainei aurkezteko. 
Denetara lau bilera antolatu 
ditu, bana Baztango kuartel 
bakoitzeko: Baztangoiza eta 
Erbereakoekin apiril honda-
rrean egitekoa zuten, Elizon-
doko kuartelekoekin maiatza-
ren 5ean eta maiatzaren 7an 
Basaburukoekin Berroetako 
batzar gelan eginen dute, 
19:00etan. Bilera horietan ba-
serritarrei Erdizen abeltzaintza 
estentsiboa sustatzeko propo-
samena aurkeztu nahi die.

Baina Magnak iragarritako 
bilerak ez ditu begi onez ikusi 
Erdiz Bizirik plataformak eta, 
Baztango hainbat nekazarirekin 
batera, Magnaren egitasmoaz 
duen ikuspegia azaldu du.

Baztango nekazariek adiera-
zi dutenez, «badakigu zer egin 
behar den Erdizen abeltzaintza 
estentsiboa sustatzeko: 100 
hektareako zuloa larre hobe-
renetan ez egin, lur azpiko 
iturriak eta errekak ez hil eta 
inguruak errautsez, pistaz eta 
makinaz ez bete».

Baztango Batzar Nagusiak 
Erdizi buruzko herri-kontsul-
ta egiteko hartutako erabakia-
ren aitzinean, Magnari galde-
tu diote ea errespetatuko duen 
baztandarren erabakia, eta ea 
solas ematen duen desjabetze 
edo UGPS prozesurik ez has-

teko. «Aitzineko galde-moduak 
erantzuten ez dituzuen bitar-
tean ez dizuegu zilegitasunik 
onartzen inolako parte-hartze 
prozesurik egiteko, zeren ba-
dakigu zertarako erabili nahi 
dituzuen solasaldi ireki hauek: 
zuen proiektua nekazarion eta 
Baztandarron hitza errespeta-
tu gabe inposatzeko». Hala 
adierazi zuen plataformak 
apirilaren 26an egindako pren-
tsaurrekoan. 

Gaineraetu zutenez, «Erdiz-
ko larreetan bi aukera baino 
ez daude: Abeltzaintza edo 
meategia, bizitza edo heriotza, 
tokiko ekonomia edo multina-
zionalak». Erdiz Bizirikek eta 
abeltzainek garbi utzi nahi izan 
dute meategiaren kontra dau-
dela, eta «Magnaren hitzaldie-
tan ez parte hartzeko» deia egin 
diete baztandarrei. Izan ere, 
«badakigu Magnak bilera hauek 
parte-hartzea justifikatzeko, 
nekazariak proiektuarekin ados 
gaudela eta herri-galdeketa ez 
dela beharrezkoa errateko era-
biliko dituela. Hortaz eskaera 
hau egin nahi dizuegu neka-
zari eta baztandar guztiei: ez 
parte hartu jardunaldi hauetan!»

Magnaren bileretan 
«ez parte hartzeko» 
eskatu dute
Erdiz Bizirik plataformak eta hainbat nekazarik prentsaurrekoa 
eman dute eta proiektuaren kontra daudela berretsi dute

Erdiz Bizirik-eko kideak eta Baztango hainbat nekazari prentsaurrekoan. ONDIKOL

Herri-galdeketa egiteko lanean

Magnak Erdizen egin nahi duen harrobiari buruzko herri 
galdeketa egiteko batzordea sortu dute eta Joseba Oton-
do, Xabier Torres, Joseba Moreno, Iñigo Iturralde, Pello 
Iriartek, Pello Orbegozo, Miguel Etxandi eta Iban Larretxea 
batzordekideak lanean ari dira. Batzordeko kideak herri 
galdeketa bideratu ahal izateko eman beharreko pauso 
guztiak ibilbide-orrian finkatzen hasiak dira.

Txosten juridikoa
Baztango alkateak, Joseba Otondok, adierazi duenez, 
ibilbide-orri horretan lehenbiziko pausoa herri-galdeketa 
egiteko legezko babesa eskuratzea izanen da, txosten 
juridikoa egitea alegia: «2017an Aroztegiari buruzko herri 
galdeketa egin genuen eta hori hor dugu. Hori oinarri 
hartuz oraingo baliagarria zaigun beste txosten juridiko 
bat egin beharko dugu». 

Eztabaida soziala
Ondotik, Magnak egin nahi duen proiektua eskuratzeari 
begira jarriko dira: «ingumen azterketa txostena Nafarroa-
ko Gobernuan erregistratzen dutelarik horren gainean 
eztabaida sozialerako egutegi bat sortu beharko dugu, 
aldeko eta kontrako iritziak plazaratzeko». 

Ibilbide hori finkatzearekin batera herri-galdeketa bide-
ratu nahi dute, herri-lurretan egin nahi denaren gaineko 
erabakia herritarren esku gelditzeko. 
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TTIPI-TTAPA
Mendi Elkarteak antolatuta, 
Berroetako Mendi Maratoi 
Erdiaren laugarren edizioa 
izanen dute maiatzaren 30ean, 
hondarreko igandean. 

Bai herrian baita inguruan 
ere «modalitate honek duen 
arrakasta» ikusita antolatzai-
leek aitzinera egitea eta, se-
gurtasun neurri guztiak har-

tuz, edukiera eta distantzia 
zainduz, Berroeta-Saioa-Be-
rroeta maratoia antolatzea 
erabaki dute. Proba hau, gai-
nera, Nafarroako kluben ar-
teko mendi lasterketen txa-
pelketa izanen da.  

Parte-hartzaileek 08:00eta-
tik aitzinera herriko plazan 
dortsalak hartu ahal izanen 
dituzte eta irteera 09:00etan 
izanen da plazatik bertatik. 

Kirolariek guztira 21,6 kilo-
metroko ibilbidea –1.274 me-
troko desnibela duena– osa-
tuko dute, Berroeta inguratzen 
duten mendi guztietan barna. 

Berroetako Mendi 
Maratoi Erdia 
maiatzaren 30ean
1.274 metroko desnibela duen ibilbidea izanen da Berroeta 
inguruko mendietan barrena eginen dena

Iaz ez zen Mendi Maratoi Erdirik izan. Argazkian 2019ko bi parte-hartzaile.

KIROLARIEK 21,6 
KILOMETROKO 
IBILBIDEA OSATUKO 
DUTE

BAZTAN

Laura Gurbindoren eskutik, 
ekainaren 11ra bitarte, sen-
dabelarrak egiteko ikastaroa 
martxan da Arizkunenea kul-
tur etxean. Plaza guztiak bete 
dira eta parte-hartzaileak 
ortzirale arratsaldetan lau 
orduz (16:00etatik 20:00etara) 
biltzen hasiak dira.

Sendabelarrak 
egiteko ikastaroa 
martxan

Izpegiko auto igoeraren hi-
rugarren edizioak badu data: 
antolatzaileek iragarri dute-
nez, maiatzaren 22an, larun-
batarekin, eginen dute. Egun 
horretan 13:00etan bidea 
itxiko dute eta lehenbiziko 
partaidea 14:30ean aterako 
da. 

III. Izpegiko auto 
igoera maiatzaren 
22an izanen da

Asteartero eta ortzegunero elkarretaratzeak eginen dituzte, 11:00etan atarian.

TTIPI-TTAPA
Zahar etxeko langileek mobili-
zazioak areagotuko dituzte, 
«hitzarmen duin» bat lortu arte. 
Prentsa-ohar bidez jakitera 
eman dutenez, «bi urte baino 
gehiago» daramatzate lan bal-
dintzak hobetu gabe eta «behin 
eta berriz eskatu arren enpresak 
uko egin dio negoziatzeari, 
egoera ekonomikoa txarra dela 
argudiatuta». 

Langileek IDEArentzat lan 
baldintzak hobetzeko momen-
tua «inoiz» ez dela salatu nahi 
izan dute, eta egoera ekonomi-
koarena «gezurra» dela uste 
dute: «2014tik irabaziak izateko 

eta Zizurko Bidealde bezalako 
egoitzak irekitzeko ez da ozto-
porik izan». 
   Langileek «hilabeteetan era-
kutsitako sakrifizioa egiteko 
gaitasuna» eta «lanalditik kan-
po egindako orduak aitortuak 
izateko» eskatuko dute. Apiri-
laren 26an egin zuten elkarre-
taratzea eta asteartero eta or-
tzegunero 11:00etan biltzeko 
asmoa adierazi zuten. Modu 
berean, «enpresak uko egiten 
badio hitzarmen bat negozia-
tzeari, ondoko asteetan egoera 
zaila aurreikusten dugu ez bai-
tugu inolako borroka molderik 
baztertu, ezta greba ere». 

Zahar etxeko langileek «hitzarmen duina» 
eskatzeko mobilizazioak eginen dituzte

Laxoa denboraldia gogotsu hasi dute
Maiatzaren 1ean hasi zuten aurtengo laxoa denboraldia. Arraioz-
tik talde bat ariko da eta honako hauek izanen dira parte-har-
tzaileak: sakean Mikel Mindegia, numeroan Xabier Mihura eta 
kuarto lanetan Migeltxo Maritorena eta Jon Gamio. Ea herrian 
bertan jokatuko den finalerako txartela eskuratzerik duten!

NEREA MORTALENA
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ZUGARRAMURDI

• Gauinara: saguzarra.
• Ixtiki: poliki, mantso.
• Kokoa: guardia zibila, eltzetzua, karabineroa.
• Koko-atsoa: guardia zibilaren emaztea.

MARIFA ETA KORO
Gaur egun kotxez beteta eza-
gutzen dugun herriko plazak 
(irudian Aste Santuko egun 
batean nola zegoen ikus dai-
teke) arras bertze itxurak izan 
ditu antzinako denboretan. 
Argazki zahar batek erakusten 
digunez, plazan frontoi-pa-
reta bat egon izan zen, XIX. 
mendean eraikia izanen zena 
segur aski. 

Bertze argazki bat ikusita, 
jakin dugu 1907.urtean pla-
zaren zola harri zabalekin 
egin zuten.

Plazako bertze aldaketa 
haundi bat, alondegia jarri 
zenean izan zen: eraikin ho-
nek bi pisu zituen, elizargie-
ten kontra zegoen eta herri-
tarrek biltegi bezala erabiltzen 
zuten. 1922an eraiki zen eta 
1970ean bota zuten.

Plazak itxuraldaketa 
handia izan du 
azken urteetan
Gaur egun kotxez betea ikusten den plaza ez zen horrela 
ikusten lehen

Plazaren lehengo eta egungo itxura. UTZITAKOAK

Zugarramurdi eta Urdazubiko herritarren ikastetxea. ARTXIBOKOA

MARIFA ETA KORO
Apirilaren erdi aldera susto 
ederra hartu genuen Covid- 
19aren kutsatzearen kontu-
ra, eskoletako bi gela hetsi 
behar izan baitziren, bata 
Zugarramurdin (3-5 urtekoe-
na) eta bertzea Urdazubin 
(3. mailakoena), denetara 26 
haur.

Zazpi positibo egun bakarrean
Bat-batean zazpi herritar 
kutsaturik agertu ziren, eta 
horietako bi eskolan daude-
nez, beraien gelakideak kon-

finatu zituzten. Zorionez, 
haur  horiek guztiek negati-
bo eman zuten, baina 10 
egunez etxean isolaturik egon 
behar izan zuten. 

Berriz ere eskolan
Haur ttikien kasuan (hiru eta 
bortz urte bitartekoetan) 
haurrak ez ezik familia osoa 
konfinatu zuten, halako adin 
ttikiko haur bat ez baita gela 
batean bakarrik uzten ahal. 
Joan den astean, apirilaren 
26an, itzuli ziren eskolara, 
zoriontsu segur aski.   

Eskolako 26 ikasle konfinatuta egon dira 
apirilean

Xaretako hiztegia
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SARA / SENPERE

GANEX
Herriko Etxearen apirilaren 
14ko bilkuran bozkatu zuten 
2021eko buxeta eta hautetsi 
denak akort etorri ziren. Pan-
demiarengatik ez zen publi-
korik onartu Herriko Etxean 
eta, mahai gainean 25 delibe-
razio izaki, franko luze joan 
zen bilkura.

Aurten funtzionamendurako 
2.340.218 euro onartu dituzte 
eta inbestimenduetarako 
1.476.247 euro; denetara 
3.816.465 euro. Buxeta iazkoa 
baino ttikiagoa da. Erran behar 
da lezeetatik eta Larhungo 
trenetik diru gutiago bildu 
dela, urte osoan ez baita usaia-
ko jenderik ibili.

Herriko tasak berdin, %8,21
Azken urteotan bezala atxiki-
ko dituzte tasak, %8,21. Ikusi 
beharko da Euskal Elkargoak 
eta Departamenduak zenbat 
altxatzen duten.

Elkarteendako laguntzak
Sarako eta kanpoko elkarteen-
dako laguntzak 36.240 euro. 
Haurrendako: hiru eskolak, 
kantina eta haur ttikien so-
zialtasuna 109.868 euro. Al-
daxka haurtzaindegiarentzat 
3.600 euro. Dirulaguntza hauek 
denak buxetean sartuak dira.

Uda sasoiko enplegatuak
Apirilaren 1etik abuztuaren 
31 arte enplegatu bat astean 
35 oreneko dedikazioarekin, 
eta, uztailaren 1etik abuztua-
ren 31 arte lau enplegatu (30 
oren astean). Igerilekuan, uz-
tailaren 1etik abuztuaren 31 
arte bi enplegatu mantentze-
-lanetan eta 2 sarreran. Lezee-
tan sei gidari, sasoi hasieratik 
itxi arte, uztailean eta abuztuan 
bertze bi, eta ostaturako uz-
tailean eta abuztuan bortz.

Bideak eta bertze lan batzuk 
egiteko kontratuak lau urtetik 
berritzen dituzte. 2021etik 
2024ra Kanboko Sobamat en-
presak eta Peio Iribarren Sa-
rakoak eginen dituzte.

3,8 miloi euroko 
buxeta izanen du 
Sarako herriak
Horietatik 2,34 milioi funtzionamendurako eta 1,47 milioi 
inbestimenduetarako

Larrungo trenatik eta lezeetatik diru guttiago bildu da.

Kuriertegia denboran zen ja-
tetxea eta hotela, orai salgai 
da. Herriak nahi luke berega-
natu, baina mementoan bera 
ez da on erosteko. Horretara-
ko laguntza egiten du Euskal 
herriko EPFL erakundeari eta 
denek bozkatu dute galdera 
hori egiteko.

Kuriertegia 
bereganatu nahi du 
Sarako herriak

300 euroko txekea Sarako Zahar Etxeari

Errugbi taldeak egin dituen maskak salgai ziren 6 eurotan. Pen-
tsatu zuten behar zela zerbait egin gure zaharrentzat eta maska 
bakoitzetik euro bat atxiki dute. Taldeak 300 euroko txekea eman 
dio zahar etxeari. Jestu eskuzabala eta ona egin du taldeak, eta 
zahar etxeko jende guztiaren partetik eskerrak eman dizkiete.

GANEX

Lizarietako lepoan batimen-
duak eginak ditu Euskal He-
rriko Elkargoak. Batimenduak 
egin ondotik bazterrak behar-
ko dira garbitu. Herriak eginen 
ditu garbitze-lan horiek eta 
elkargoak ordainduko herria-
ri. Bertzetik, terrazen prezioak 
ttikituko dizkiote jatetxeei 
konfinamenduarengatik ez 
baitute zerbitzatzen ahal. Az-
kenik, apirilaren lehenetik 
hasita kanpin-kar aparkamen-
duen prezioa fitxatu dute: 
egunero 10 euro beharko dute 
ibilgailu bakoitzarentzat, orain 
arte baino bi euro gehiago.

Batimenduak 
Lizarietan, terrazak 
eta kanpin karrak

Senpereko 
Herburuko 
bidegurutzeko 
obrak

JEAN LOUS BESSONART
Jadanik aipagai izana dugu 
Herburuko bidegurutzea bi-
ribil gune moduan ezarria izan 
dela. Aldi honetan, haatik, 
arduradunek halako ofizial-
tasun bat nahi izan dute eman. 
Hor aurkitu ditugu Philippe 
Etxeberria departamenduko 
kontseilaria, Dominique Du-
rruty Sobamat enpresako zu-
zendaria eta Idiart Dominique 
auzapeza. 

Departamenduaren gain 
ziren 175.000 euroko obrak 
uste baino lasterrago iragan 
dira; eguraldia lagun izan dute 
eta auzoko biztanleekin fran-
ko aise harrapatu dituzte kon-
ponbideak. 

Jakin behar da, Ainhoa, Dan-
txarinea, Sara eta Senpere 
lotzen dituen bidegurutze 
honetan egunero batez beste 
8.000 auto eta kamioi  pasatzen 
direla eta aitzineko modeloan 
kezka eta oztopo baizik ez 
zegoela, eta istripua izateko 
arriskua ere bai. 

Aparkalekua
Lan horren saihetsean apar-
kaleku bikaina antolatua izan 
da auzoko Zuzulu ostatuaren 
atseginetan. Orain gure he-
rriaren gain geldituko da ho-
nen argitzea, baina naski 
2022an izanen da.
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SENPERE

JEAN LOUS BESSONART
Apirilaren 17an, merkatua-
rekin betan, manifestaldi 
xume bat antolatua izan zen 
kulturan ari diren aktore ba-
tzuen ekimenez. Xingola 
batean, Antzoki Okupatua 
Sustengua idatzia zelarik, 
sustengua eskatu zuten. 

Manifestaldian egoera la-
tzak hunkitzen dituen herri-
ko elkarteek parte hartu zu-
ten, bereziki Larrekon koka-
tuak diren Elirale eta Kiribil 
konpainiek, eta horiekin 
batera Lapurdi 1609 elkarte-
ko kide batzuk ere ikusi ge-
nituen. 

Urte bat bada jadanik ak-
tibitate gehienak egonaldian 
direla, etsipen betean izanik 
ere, Pantxika Telleriak bere 
hitzaldian erakutsi nahi izan 
zuen beren ekimen eta bo-
rondate ona, eta gauzak 

lehenbailehen antola diten 
galdegin zuen. Orain arte 
ikuskizunetako intermiten-
teak dirulaguntzei esker bizi 
dira. Haatik, langabezia asu-
rantzaren erreformak uda 
hondarrean milaka kide eman 
ditzake prekarietate gordi-
nera.  

Halere umore ona nagusi 
izan zen apirilaren 17ko hi-
tzorduan, kantu eta mutxi-
koak alegrantzia sortzaile 
izan baitziren.

Udari begira kultur hitzorduak 
programatuak
Esperantza izpi batzuk ere 
badira udari begira, neurriek 
uzten badute bederen. Jada-
nik dantza ikuskizun bat eta 
bi kontzertu programatuak 
dira Larrekon, elizan eta Inha-
rrian. 

Bertzetik, berri on bat az-
pimarragarri da, iduri baitu 
kultur gune, ostatu, komertzio 
eta kirol tokiak edeki daitez-
keela maiatz erditsutan, bis-
tan dena neurri zorrotzekin. 
Edozein moduz, denaren 
berri denak argiki baieztatu 
ondotik emanen dugu.   

Sustengua galdegin 
dute herriko kultur 
elkarteek
Udarako ikuskizunak eta kontzertuak programatzen hasiak 
dira herrian

Kantu eta mutxikoak lagun manifestaldi alegera egin zuten apirilaren 17an. 

URDAZUBI

Joan den urtean ezkilak jo zituzten besten oroigarri. ARANTXA ETA IRAIA

ARANTXA ETA IRAIA
Joan den urtean 2021ko bes-
ten esperantzarekin gelditu 
baginen ere, aurtengoan ere 
ezin izanen ditugu herriko 
bestak ospatu. 

Maiatzaren 12an, heldu den 
asteazkenean, hastekoak ziren 
bestak egungo egoeragatik 
bertan behera geldituko di-

rela jakinarazi du bestak an-
tolatzen dituen gazteen ko-
misioak. 
Berriz ere pena handiz herri-
ko bestetan etxean gelditu 
beharko gara baina esperan-
tza ez denez nehoiz galtzen, 
heldu den urtekoetan paratu 
dugu jada begia. Heldu den 
urtean bai!    

Aurtengo bestak ere alde batera utzi 
dituzte

ARANTXA ETA IRAIA
Maiatzean izanen da zer iku-
sia Urdazubin, Kontraban-
disten Rallysprintaren hiru-
garren edizioa jokatuko bai-
ta. Horretarako, izena ema-
teko epea apirilaren 30a arte 
irekita izan zen eta komisa-
rioak ere bilatu ondotik, maia-
tzaren 8an, heldu den larun-
batean, izanen da rallyaz 
gozatzeko parada. 

Hirugarren urtez autoen 
erakustaldi hau ikusi ahal 
izanen da herrian eta seguru 
giro polita izanen dela. Jaki-
narazi dutenez, lehenbiziko 

parte-hartzailea 15:00etan 
abiatuko da baina, aitzinetik, 
13:00etan, errepidea itxiko 
dute.

Kontrabandisten 
Rallysprinta 
maiatzaren 8an 
Errepidea 13:00etan itxiko dute eta lehenbiziko 
parte-hartzailea 15:00etan abiatuko da

Rallya 15:00etan hasiko da.

EKITALDIAK 
LEHENBAILEHEN 
ANTOLATZEKO 
ESKATU DUTE
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KIROLAK

TTIPI-TTAPA I LESAKA
Nafarroako 4x4 sokatira txa-
pelketako bigarren jardunaldia 
jokatu zuten apirilaren 24an 
Lesakan eta bertan erabaki 
ziren emakumezkoen eta gi-
zonezkoen pisu astunetako 
txapelak. Berriozarren tiraldi 
guztiak irabazita etorri ziren 
herriko tiralariak.

Emakumezkoetan (255 kilo) 
bi jardunaldiak kontuan har-
tuta 10 puntu lortu zituen Beti 
Gaztek, eta 8 puntu zituen 
Txantrearen aurka finala aritu 
ondotik, txapela eraman zuten 
etxekoek. Irantzu Goienetxe, 
Ane Gurrutxaga, Ainhoa Ubi-
ria eta Maria Iantzi aritu ziren 

tiran finalean, Joxe Angel Mi-
txelena entrenatzaile eta lehen 
jardunadian tiran aritutako 
Ainhoa Etxegarai laguntzaile 
zutela. Berriozarrek 6 puntu 
lortu zituen, Antsoain Ak 4 eta 
Antsoain Bk 2 puntu. Gizonez-
koetan (320 kilo), etorri zen 
ezustea. Beti Gaztek bi jardu-
naldien artean 9 puntu lortu 
bazituen ere, 8 puntu zituen 
Berriozarren aurka galdu zuen 
finalean, bigarren postua lor-
tuz. Txantrea A izan zen hiru-
garrena (6,5 puntu), Txantrea 
B laugarren (4,5 puntu)eta 
Antsoain azkena (2 puntu).

Maiatzaren 1ean, Txantrean 
txapelketa mistoa (280 kilo) 
jokatzekoa zen. Beti Gazte, 
Txantrea, Berriozar eta An-
tsoainek bina taldea ateratze-

koak zituzten eta Araxes ere 
lehiatzekoa zen. Honez gain, 
20 urtetik beheitikoek eta ka-
dete mailakoek lehenengo 
jardunaldia jokatzekoa zuten.

Maiatzaren 8an, emakumez-
koen eta gizonezkoen pisu 
arinetako (235 eta 300 kilo) 
lehen jardunaldia eta 20 urtez 
beheitiko eta kadete mailako 
txapelketaren bigarren jardu-
naldia jokatuko dituzte. Maia-
tzaren 15ean jokatuko dute 
hondarreko jardunaldia An-
tsoainen. Emakumezkoen 235 
kiloko eta gizonezkoen 300 
kiloko txapela bertan eraba-
kiko da eta 20 urtez beheitikoek 
eta kadeteek hirugarren jar-
dunaldia, eta ondotik, lehen 
bi sailkatuen arteko finalak 
izanen dituzte.

Launaka ere 
txapeldun izan dira 
Beti Gazteko neskak
Pisu astuneneko lehiaketan garaile izan ziren, baina mutilek 
bigarren postuarekin konformatu behar izan zuten

Beti Gazteko neskak txapeldun eta mutilak bigarren, apirilaren 24an Lesakan. Txapeldun suertatatu ziren neskak, tiran. ARGAZKIAK: XAGU-LESAKA

TTIPI-TTAPA I BERA
Joan den urteko geldialdiaren 
ondotik, Gure Txokoa elkarteak 
antolatuta, junior mailako 
txirrindulariei zuzendutako 
Felix Errandonea Memoriala-
ren 43. edizioa egin zuten 
apirilaren 25ean  Beran. Egoe-
ragatik, bakarrik Nafarroako 
39 txirrindularik parte hartu 
ahal izan zuten eta horietatik 
27k osatu zuten 70 kilometro-
ko ibilbidea. 70 bat lagun ari-
tu ziren boluntario lanetan 
lehenbiziko aldiz Garaitarreta 
auzotik pasatu zen itzulian. 
Hain zuzen, Garaitarretako 

gainean erabaki zen lasterke-
ta, bigarren igoeran ihes egin 
baitzuen Quesos Albeniz tal-
deko Hugo Aznarrek eta ihes 
eginda bakarrik ailegatu zen 
helmugara (1:43:05). El Volan-
te ostatu-jatetxeko  Xabier 
Zabala izan zen bigarren 
(1:43:28). Podioko hirugarren 
koskara igotzeko bortz txirrin-
dulariren arteko sprinta izan 
zen eta bertan Sakana Group 
taldeko Jon Erdozia izan zen 
bizkorrena (1:43:58). Bere on-
dotik, taldekidea duen Unai 
Garro Unsion beratarra izan 
zuen, denbora berean. Lesa-

kako Jontxu Urrosolo taldeki-
deak ere parte hartu zuen, 
baina ez zuen bukatzerik izan.

Emaitza honi esker, lau txi-
rrindulari hauek eta ondotik 
sailkatu ziren bertze hiruak  

(Ibai Azanza, Mikel Uncilla eta 
Aimar Berango) Nafarroako 
selekzioarekin aritzekoak ziren 
maiatzaren 1ean Gironako 
Olopt hirian jokatu behar zen 
Udaberriko 41. Sarian.

Hugo Aznarrek irabazi du Beran Felix 
Errandonea Memorialaren 43. edizioa

Garaitarreta auzotik lehen aldiz ibili dira txirrindulariak proba honetan.
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KIROLAK

TTIPI-TTAPA I DONEZTEBE
Erreka elkarteak hogeita ha-
margarren urtez antolatuta, 
Josetxo Ezkurra zenaren ome-
nez buruz buruko pilota txa-
pelketako finalak apirilaren 
24an jokatu zituzten Donez-

tebeko Ezkurra pilotalekuan. 
Ehun pilotari aritu dira, zazpi 
kategoriatan banatuak.
Mutikoak, umeak, pilota go-
xoarekin:  Ibai Arrieta (Ba-
rañain) 18 - Aimar Orkin (Bu-
ruzgain) 11

Mutikoak, kimuak: Mattin 
Leiza (Erreka) 5 - A. Antimas-
beres (Barañain) 18
Mutikoak, haurrak: Oier Za-
baleta (Lodosa) 16 - Arkaitz 
Goienetxe (Txaruta) 18
Neska kimuak, pilota goxoa-
rekin: Goiuri Zabaleta (Aurre-
ra) 18 – Leire Oskoz (Oberena) 
14
Mutikoak, gaztetxoak: Beñat 
Apezetxea (Erreka) 18 - Daniel 
Sanchez (Oberena) 4
Mutikoak, gazteak: Mikel Mi-
kelarena (Buruzgain) 18 - Javi 
Murillo (Esteribar) 13
Mutilak, helduak: Enaitz Anso 
oronoztarrak (Zugarralde) 18- 
2 irabazi zion Lekarozko Oier 
Ariztegiri (Txaruta).

Txapeldun eta txapeldun ordeak, antolatzaile eta sari-emaileekin, Donezteben jokatutako finalen ondotik. UTZITAKOA

XXX. Josetxo 
Ezkurra Memorialak 
banatu ditu txapelak
Apirilaren 24an jokatu zituzten buruz buruko txapelketaren 
finalak Doneztebeko Ezkurra pilotalekuan.

Xabi Urrutia 
arraioztarra 
Binakako Euskal 
Pentatloian

TTIPI-TTAPA
Gizonezkoen hamabi bikotek 
parte hartuko dute aurten bi-
garren aldiz eginen duten 
Binakako Euskal Pentatloi 
Txapelketan, eta tartean izanen 
da Xabi Urrutia arraioztarra, 
Julen Kañamaresekin bikotea 
osatuz. Maiatzaren 29an To-
losako zezen-plazan kanpo-
raketa jokatuko dute eta sei 
bikotek lortuko dute ekainaren 
20an toki berean jokatuko den 
finalerako txartela. 

Bikoteak
• Andoni Iruretagoiena Izeta 
VI.a - Jexuxmari Iruretagoiena 
Izeta III.a
• Beñat Amade - Aritz Irazabal
• Jagoba Otaegi - Luis Txapar-
tegi 
• Iñaki Errazkin - Aratz Mu-
gertza 
• Kepa Peñagarikano - Gorka 
Etxeberria 
• Oussman Drame - Mikel 
Agirre
• Dani España - Julio Jimenez
• Jon Unanue Goenatxo III.a 
- Mikel Larrañaga 
• Jon Gisasola Zelai V.a - Ioritz 
Gisasola Zelai IV.a
• Xabi Urrutia - Julen Kaña-
mares
• Aitzol Atutxa - Inhar Urru-
zuno
• Tubi - Iñaki Azurmendi 
Emakumezkoetan, ordea, ez 
eskualdeko ordezkaririk iza-
nen. 

Kanporaketan, harriarekin 
20 altxaldi egin beharko di-
tuzte (bietako batek guttienez 
zortzi altxaldi); giza proban bi 
plaza egin beharko dituzte, 
bakoitzak bana; aizkoran bi 
kanaerdiko ebaki beharko di-
tuzte; txingekin sei plaza egin 
beharko dituzte, bakoitzak 
hiruna eta lasterka bi kilome-
tro egin beharko dituzte. Fi-
nalean, berriz, lana ia bikoitza 
izanen dute.

Hirugarren mailara igotzeko fasea jokatuko du Beti Gaztek

Lehen fasean bere multzoan lehenbizikoa izan ondotik, bere historian lehen aldiz hirugarren 
mailara igotzeko kanporaketak jokatuko ditu Lesakako Beti Gazte talde nagusiak. Bertze multzoan 
laugarren izan denaren kontra (hau idazterakoan oraindik ez zen erabakia) jokatuko du final 
laurdenetako kanporaketa. Joaneko partida etxetik kanpo jokatuko du asteburu honetan eta 
itzulerakoa denboraldi honetako partida guztiak irabaziak dituen Mastegin.

JOSE MARI IRAZOKI
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IKUSKIZUNAK

LEITZA
'Non dago Mikel?' 
aurkezpena eta dokumentala
Bi saio. Sarrerak Astiz eta 
Maimurren 5 eurotan.
Herri Aretoan, maiatzaren 8an, 
17:00etan eta 19:30ean.  

'Antzerki solidario espaziala'
Bi saio. Sarrerak Astiz eta 
Maimurren 5 eurotan.
Herri Aretoan, maiatzaren 
15ean, 17:00etan eta 19:00etan.

'Dardara' aurkezpena eta 
dokumentala
Bi saio. Sarrerak Astiz eta 
Maimurren 5 eurotan.
Herri Aretoan, maiatzaren 16an, 
17:00etan eta 19:30ean.

'Ezinezkoaren logika' magia 
ikuskizuna
Sarrerak Astiz eta Maimurren 9 
eurotan (guraso elkartekoentzat 7 
eurotan).
Herri Aretoan, maiatzaren 22an, 
18:00etan. 

ARANTZA
'Luze edo motz' antzerkia
Eskolan, maiatzaren 8an, 
19:00etan. 

LESAKA
'El hombre de hojalata' 
antzerkia
Harriondoan, maiatzaren 22an 
eta 23an, 19:00etan eta 
18:30ean hurrenez hurren.

GOIZUETA
'Bideak' dokumentala
Maiatzaren 30ean. 

BERTSOA

LESAKA
I. Señora Sariketa 
Arranoko terrazan, maiatzaren 
8an. Sarrerak: ohiko tokietan 
eta bertsosarrerak.eus atarian.

AZOKAK

ELIZONDO
Artisau azoka 
Plazan, maiatzaren 8an, 15ean, 

22an eta 29an, 10:00etatik 
14:00etara.

DONAMARIA
Argitsu elkartearen artisau 
azoka
Maiatzaren 9an, 10:00etatik 
14:00etara.

SARA
Selauru hustea 
Maiatzaren 13an.

LESAKA
Merkatu ttikia 
Maiatzaren 29an, 10:00etatik 
14:00etara.

SOLASALDIAK

ETXALAR
'Musikoterapia zahartze 
aktiboan'
Larraburuan, maiatzarem 7an, 
19:00etan.

DONAMARIA
'Amonarenean kea' liburuaz
Erabilera Anitzeko Gelan, 
maiatzaren 8an, 17:00etan.

LESAKA
'La puerta pintada' 
liburuaren aurkezpena
Harriondoan, maiatzaren 14an, 
18:30ean.

Bortzirietako Haurtzaroaren 
Garapenerako jardunaldia
Kultur etxean, maiatzaren 
15ean, 09:30ean.

LEITZA
Goi mailako kirola hizpide
Herri Aretoan, maiatzaren 
21ean, 18:30ean. Sarrera: 
borondatea.

KIROLA

URDAZUBI
Kontrabandisten 
Rallysprinta
Maiatzaren 8an, 15:00etan. 
Errepidea 13:00etan itxiko dute.

DONAMARIA
Herri kirolak
Herritarren arteko saioa.
Plazan, maiatzaren 9an, 
11:30ean.

Mendi martxa
Plazatik abiatuta, maiatzaren 
16an, 09:00etan.

LESAKA
Bortzirietako Muxikuen 
Topaketa
Plaza zaharrean, maiatzaren 
15ean, 18:00etan.

BERROETA
Mendi Maratoi Erdia
Plazatik abiatuta, maiatzaren 
30ean, 09:00etan.

IKASTAROAK

ZUBIETA
Helduentzako margo tailerra
Eskolan, maiatzaren 8an eta 
15ean, 11:00etatik 13:00etara.

ARTXIBOKOA

BERROETA Mendi Maratoi Erdia
08:00etan dortsalak hartu eta 09:00etan abiatuko dira. 
Maiatzaren 30ean. 

MAIATZAK 6 - 20
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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Bertzeak bertze, animaliak eta 
natura gustuko dituen Aran-
tzako gaztea da Oihana Amo-
ros Abrego (Arantza, 2000). 
Ingurumen Hezkuntza eta 
Kontrola goi mailako zikloa 
ikasten ari da Donostian. Bi 
ildo nagusiren bueltan eraiki-
tako ikasketak dira: batetik, 
ingurumenak dituen problemez 
gizartea kontzientziatzeko; 
eta bertzetik, problema horiei 
aurre egiteko bete beharreko 
arauak –hondakinak, urak... 
kudeatzeko erraterako– ikas-
teko. 

Argi dio ikasketa horiek ez 
direla berak begiz joak zitue-
nak izan: «Iruñean Batxilergo 
artistikoa egin ondotik, Bar-
tzelonara joan nintzen Kome-
dia Musikal ikasketak egitera 
baina utzi egin nuen. Etxera 
bueltatu nintzenean gizarte-
ratzea ikasi nahi nuen, baina 
ez ninduten hartu...». Ikaske-

tak zaletasunekin lotuak diren 
heinean, kontent dago Amo-
ros. Hala ere, hauek akitu 
ondotik ikasten segitzeko 
asmoa du: «hau zubi bat iza-
tea nahiko nuke». 

Langile klasearen kontzientzia 
indartzeko beharra
Gaztea da, eta bertze gazte 
aunitz bezala, lan-munduari 
begira ere hasia da. Horrek 
nolabaiteko kezka eragiten 
dionik ez du ukatu: «nahiz eta 
ikasketa aunitz izan lan duin 
bat lortzea zaila izaten da. Ber-
tzelako lanak, baldintza kas-

karragoak dituztenak, izaten 
dira...». 

Ideia horri tiraka, langile kla-
searen kontzientzia indartzeko 
dinamika batean parte hartu 
du Amorosek: «langile klasea-
ren kontzientzia hagitz aspal-
ditik existitzen den kontua izan 
arren, gaur egun ez dago inda-
rrean eta gero eta beharrez-
koagoa da. Orain bertan krisi 
egoera batean gaude, eta 
horrelako egoerak behin eta 
berriz izanen ditugu». Bizi dugun 
egoera honetan, erraterako, 
«langile klasearen egoeraz ez 
da solas egiten, edo ez behar 
adina behintzat».

Egoeraz kontzientzia hartzea 
da bere ustez hortik ateratze-
ko giltza. Horretarako, Bortzi-
rietako gazte batzuk elkartu 
eta Klase Kontzientzia Hedatu 
goiburupean hitzaldiak anto-
latu zituzten apirilean eta maia-
tzaren 1ean, langileen egunean, 
mobilizazioa egin zuten. 

Horiek keinu batzuk izan dira,  
«maiz kexatu eta kexatu aritzen 
garen arren, arazoaren oinarri-
ra jotzeko joerarik ez dugu eta. 
Klase baten barrenean gaude, 
gure egoera zein den eta den 
bezalakoa zergatik den ulertu 
behar dugu, ondotik esku har-
tu ahal izateko». 

Hori ulertuta, «zure ideiekin 
bat egiten duten kideekin elkar-
tu eta nahi dutena lortzeko 
borrokatzea» da bidea bere 
ustez. 

Nahiak lortu arte
Bere nahiak lortu arte borro-
katzen duen horietakoa izan 
da beti Amoros. 

Halaxe egin izan du bere 
zaletasun nagusiarekin, kan-
tatzearekin, ere: «lau urterekin 
musika eskolan hasi nintzen 
eta, horrez gain, zazpi bat urtez 

abesbatza batean parte hartu 
nuen...». 

 Maite du kantatzea eta horri 
tiraka, hainbatetan jendaurrean 
kantatu du: «aukera guztiak 
aprobetxatu ditut, musika esko-
lan aunitzetan egiten genituen 
kontzertuetan, Toki Onan San 
Juan Boscon...». Azken hori 
eta telebistan egindako saioa, 
Kantugiro, izan ziren jende 
gehiagok ikusteko aukera luza-
tu ziona. Ondotik, Batxilergo 
artistikoa egin zuen. Gehiago 
ere bada: «lagun batekin elkar-
tu eta berak gitarra jo eta nik 
ahotsa jarrita euskal kanten 
bertsioak egin genituen. Zenbait 
herri ttikitan ere izan ginen...». 

Tartean Youtube kanala ere 
sortu zuen: «nire ametsa abes-
laria eta ezaguna izatea zen, 
arratsaldeak pasatzen ahal 
nituen Coverrak edo La Voz 
Kids ikusten». Hortaz, 15 urte 
zituela lehenbiziko bideoa goi-
tu zuen: «egun bakarrean 5.000 
bisita izan zituen eta hori nire-
tzat izugarria izan zen. Hori 
kudeatzen ez nuen jakin eta 
urtebete pasatxora goitu nuen 
hurrengoa». Ordutik gehiago 
ere goitu ditu baina horiek ez 
dute halako oihartzunik izan: 
«nik hiru kanta sortu ditut. Bat 
kolaborazioa da eta bertze biak 
bakarrik egin ditut. Niri gusta-
tzen zaizkit, nire barrenetik 
atera direlako eta kontent nago 
hor daudelako». Momentu 
honetan «niri gustatzen zaida-
na egitea, gozatzea, da nire 
helburua eta hori norbaiti gus-
tatzen bazaio horrekin kontent 
nago».

Orain arte ez bezalako ikus-
pegiarekin, baina bidea segi-
tzeko asmotan da Amoros: 
«neure kabuz kantatzen segitzen 
dut, klaseetara joan gabe eta 
nire zaletasunaz gozatzen segi-
tu nahiko nuke». Hala ere, pro-
posamenetara irekita dago, 
probatzeko prest eta dakiena 
erakusteko gogoz: «berriz ere 
taldetxo bat eginen nuke edo 
talderen bateko kide izateko 
aukera izatea gustatuko litzai-
dake».  

«Lehen abeslari ezagun 
izatea nuen amets, orain, 
berriz, abestuz gozatzea»
OIHANA AMOROS ABREGO ARANTZAKO GAZTEA

Nire aukera

«MUSIKA TALDE 
BATEKO KIDE IZATEA 
GUSTATUKO 
LITZAIDAKE»

«MAIZ KEXATU 
ARREN EZ DUGU 
ARAZOAREN 
OINARRIRA JOTZEN»
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ZERBITZUAK
MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
SALGAI

LESAKA. Bi bizitzako etxebizitza 
salgai, 7.000 metro koadroko ere-
muarekin. ☎948 38 70 93 / 651 62 
10 15.

LESAKA. Primeran dagoen Etxe 
adosatua salgai, berri-berria. 5 lo-
gela (bat bulego izateko prestatuta), 
3 komun, sukalde haundia eta egu-
rrezko tximinia. Garajea, txoko haun-
dia duena eta lorategia. ☎609 47 72 
77.
BERA. Herriko Etxeko Plazan etxea 
salgai. ☎616 24 35 30.
IGANTZI. Pisua salgai, 3 logela, 2 
komun eta terrazarekin. Garajea, 
trastelekua eta igogailua dauzka. 
☎687 73 00 87 / 615 74 66 22.

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

ERRENTAN EMATEKO
IRUÑEA. Arrosadia auzoan, uniber-
tsitatetik hurbil hiru logela, saloi 
ederra eta komuna dituen pisua 
errentan emateko. Guztiz moblezta-
tua. ☎644 46 69 15.
DONEZTEBE. Zazpigurutze inguruan 
pisua errentan emateko. 3 logela, 2 
komun, sukaldea, egongela eta tras-
telekua. ☎948 45 19 64 (deitu arra-
tsaldetan).
ELIZONDO. Pisua errentan emateko. 
Bi logelakoa, komun bat, sukaldea, 
egongela eta trastelekuarekin. ☎686 
96 48 03 / 661 93 17 27.
LESAKA. Pertsona batentzako lo-
gela errentan emateko. Urte osora-

ko. Erretzailea ez dena eta anima-
liarik ez. ☎ 678 85 50 56.

ERRENTAN HARTZEKO
Eraikuntza enpresa batek bertako 
arduradunarentzat, Bera, Lesaka 
edo Etxalar inguruan etxebizitza 
bat behar du. Hilabetean 700 euro 
arte ordaintzeko prest. ☎ 648 85 13 
93 (Lurdes).

EROSI
BORTZIRIAK, MALERREKA, BAZ-
TAN edo BERTIZARANAN etxea, 
baserria, borda edo terrenoa erosiko 
nuke. ☎688 45 84 34.

GARAJEAK/LOKALAK
ERRENTAN EMATEKO
LESAKA. Otsango industrialdean 
pabiloia errentan emateko. 225m2 
eta 50 m2ko solairuartea. ☎670 04 
11 61.

ERRENTAN HARTZEKO
BERA. Garaje itxi bat errentan har-
tu nahi dute Altzate plazatik hurbil. 
☎660 01 82 32.

LANA
ESKARIAK
Familia langilea eta geriatriako la-
guntzailea eri edota ezinduei zain-
tzeko prest, ospitalean eta etxean, 
gauez eta egunez. Mendeko pertso-
nen arreta eta zaintza orokorra. 
Esperientzia kontrastatua. ☎609 47 
72 77.
Adinduak, garbitasunean eta sukal-
daritzan esperientzia duen emaku-
mea lan bila. ☎642 95 07 08.
Emakume bat adinekoak (kanpoko 
zaintzaile moduan) eta haurrak zain-
tzen (Haur Hezkuntza ikasia), garbi-
ketak egiten edo sukaldaritzan (ja-
nari-erabiltzailearen txartela) lan 
egiteko prest. ☎747 42 53 91.

ESKAINTZAK
Inmobiliaria munduan lan egin nahi-
ko zenuke? Higiezinen aholkularia 
izan nahi baduzu, euskara dakien 
pertsona baten bila gabiltza Bortzi-
riak inguruan lan egiteko, autonomo. 
Agentzia gaztea, lan egiteko gogoa-
rekin. Proaktiboa bazara hitz egingo 
dugu. Bidali curriculumak: info@
moldatuhome.com.
ZUGARRAMURDI. Bakarrik bizi den 
adineko bati laguntzeko pertsona 
bat behar dute; hasieran gauez ari-
tzeko eta gerora, uda aldera, interna 
gisa aritzeko. ☎659 77 46 65.

ANIMALIAK
SALGAI
LEITZA. Larre behi limusinak salgai. 
Adin guzietakoak. ☎610 37 85 43.

DENETARIK
SALEROSKETAK

Gurpil-aulki motorizatua salgai. 
Egoera onean. ☎678 95 70 94.

GALDU-AURKITUAK

LEITZA. Mugikorra aurkitu dute 
Santa Krutzetik herrirako bidean, 
Añaldetik. Jabeak Karrape Irratian 
galde dezala.
BERA. Suspelako bidean erlojua 
aurkitu dute. ☎948 62 52 12.
SUNBILLA. Trenbidean mugikorra 
aurkitu dute. ☎610 88 76 93 / 948 
63 02 72.
UREPELE. Setter arrazako bi zakur-
kume bat galdu dira. Bat lemon eta 
bertzea xuri eta beltza. Lepokoak 
dituzte telefono zenbakiekin. ☎0033 
677 51 48 27.

MOTORRAK
SALGAI
Opel Omega salgai. 800e! 2001, 
217.000 km, garajean egona, diesel, 
ITV azaroa 2021. Oso egoera onean          
☎666 11 23 49.

IRAGARKIA JARTZEKO:

Sail honetan IRAGARKIA jartze ko 10 € ordaindu behar da
ARGAZKIAREKIN jarri nahi izanez gero 12 €

Iragarki bakoitzeko GEHIENEZ 25 HITZ onartuko dira

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
ERRAN.EUS webgunean hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako ES86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan
Bizum bidez (744 48 43 61)

TTipi-TTapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,09
• 1.koa 3,97
• 2.koa 3,82

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,20
• 1.koa 4,06
• 2.koa 3,92
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

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

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 4,15/4,25
• Zaldi-behorrak 1,87/2,04

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 6,90/7,20
• 8-10 kilokoak: 6,10/6,60

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 72 €
Zerri gizena 1,460€
Zerramak 0,760€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
apirilaren 16tik 23ra bitarteko 
prezioak)

BASERRIA
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Seat Ibiza salgai. 2009koa, 1.4 TDI, 
80 zaldi, klimarekin, kolore beltza. 
3.700 euro. Jabe bakarrekoa. Egoe-
ra ezin hobean. ☎637 77 48 36.

Ducati Monster 695 motorra 
salgai. Egoera onean. Azterketa be-
rriki pasatua, pneumatikoak aldatuak 
eta irailera bitarteko asegurua. Era-
bilera ezagatik salgai. 3.600 euro. 
☎653 01 95 99. 

URTEBETETZEAK

Goizuetako Ilargi Indakoetxea Mendizurik 
7 urte bete ditu apirilaren 30ean. Zorionak 
gure etxeko txikiari Ireber, aita, ama, amona 
Pakita eta Hernani eta Usurbilgo familia 
osoaren partetik.

Zorionak Etxahun! Maiatzaren 2an 11 urte 
bete dituzulako, zorionak amatxi eta 
Lesakako, Berako eta Pasai Donibaneko 
familia guztiaren partetik. Muxu handi bat 
amatxi Mikeliren partetik.

Berrobiko Naia Aranguren Mendiolak 9 urte 
beteko ditu maiatzaren 11n. Aunitz urtez 
Lesakako familia guztiaren partetik.  Muxu 
potoloa zuretzat!!! Muaka!!!

Berako Nerea Ruiz 
Canok 9 urte beteko 
ditu maiatzaren 8an.  
Zorionak Neretxu!! 
Muxu haundi bat 
Berako eta Lesakako 
familien partetik!! 
Ondo pasa monona!!

Joseba Petrirenak urteak bete ditu 
maiatzaren 2an. Zorionak Berako familiaren 
partetik. 

Lesakako Aiert eta Elorri Arotzena Portu 
lesakarrek 10 urte beteko dituzte maiatzaren 
6an. Aunitz urtez eta hamar musu haundi 
familiaren partetik.

Elizondoko Beñat 
Arteta Mikelperi-
zenak 2 urte bete 
ditu apirilaren 
30ean. Muxu haundi 
bat pottoko!!
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ESKELAK JARTZEKO edo OROIGARRIAK EGITEKO:
948 63 54 58, 744 48 43 61 edo info@ttipi.eus 

 Eskelak, Esker Onak  eta  Urteurrenak
 Ttipi-Ttapa aldizkarian + ERRAN.EUSen:  90 € 

    Ttipi Txartela dutenek %10eko deskontua.

 Oroigarriak egiten ditugu, pertsonalizatuak, nahi den argazki eta 
testuekin prestatuak. Ikusi ereduak gure bulegoan,

 (Koskontako bidea, 7-1 · 31770 LESAKA).

OROIGARRIA

Francisco Telletxea Arregi 
Patxikuz zu ezaguna 

Hitz batez deskribatzeko 
benetako euskalduna

Denak espero baino lehen 
zure despedida eguna 
Inork ez digu beteko 

zuk utzitako hutsunea
Inork ez digu kenduko 
emandako maitasuna 
Senar bezala zu zinen 

emazte batek nahi duna 
guraso bezala berriz 
zinen oso bihozduna 
eta zure bilobentzako 
beti atautxi kuttuna. 

URTEURRENA

Lesakan, 2020ko maiatzaren 1ean
I. urteurrena

Euxebio 
IGOA MITXELENA

Bizitzan zehar  gauza aunitz zuk
zenizkigun irakatsi

zuri hori guztia eskertzez ezingo dugu
inoiz ere utzi;

zuk gure bideak argitzen
 a ze garrantzi

denborak aintzinera egin arren 
matte zattugu atatxi.

ZURE FAMILIA

OROIGARRIA

Juliana 
ELIZALDE DANBORIENA

Irribarrea ahoan,
distira begietan,

oroimen hau gordeko dugu
betirako bihotzean.

Etxalarren hil zen 2021eko apirilaren 20an, 
101 urte zituela

BERE AHIZPA, ASUN; ILOBAK, LEHENGUSUAK ETA GAINERAKO 
SENIDEAK
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ZERBITZUAK

• Maren Maia Larralde, Lesakakoa, apirilaren 11n.
• Aiur Urkia Scheeper, Arantzakoa, apirilaren 21ean. 
• Jagoba Villares Otondo, Urdazubikoa, apirilaren 24an. 

SORTZEAK

• M. Bernadette Sanjurjo Retegi, Berakoa, apirilaren 16an, 
61 urte zituela.

• Jose Francisco Zestau Zubitur, Leitzakoa, apirilaren 19an, 
86 urte zituela. 

• Juliana Elizalde Danboriena, Etxalarkoa, apirilaren 20an, 
101 urte zituela. 

• Mikaela Apezetxea Arribillaga, Leitzakoa, apirilaren 21ean, 
99 urte zituela. 

• Manuel Bergara Durruti, Etxalarkoa, apirilaren 24an, 85 urte 
zituela. 

• Mª Josefa Gamio Garbisu, Oronoz-Mugairikoa, apirilaren 
24an, 79 urte zituela. 

• Felix Oses Ganuza, Berakoa, apirilaren 25ean, 97 urte zituela. 
• Antonia Mendegia Maritxalar, Lesakakoa, apirilaren 25ean, 

85 urte zituela. 
• Esteban Agesta Larretxea, Arantzakoa, apirilaren 25ean,  

78 urte zituela. 
• Mª Josefa Oskoz Etxeberria, Arantzakoa, apirilaren 26an,  

79 urte zituela.
• Joaquin Obregozo Gamio, Iruritakoa, apirilaren 26an, 79 urte 

zituela. 
• Manuela Alberdi Mendiberri, Legasakoa, apirilaren 26an,  

64 urte zituela.
• Isabel Olaetxea Mitxelena, Iturengoa, apirilaren 26an, 78 urte 

zituela. 
• Josefa Gamio Garbisu Zigakoa, apirilaren 26an, 88 urte 

zituela
• Jose Mindegia Arregi, Oieregikoa, apirilaren 27an, 89 urte 

zituela.

HILBERRIAK

KONTATU KONTUAK

'Bizi gira... kutxa bira!' Beran eta Lesakan. Bizi gira... kutxa bira! 
lelopean, Euskal Herria eta diaspora zeharkatzen ari da Iparra 
Hegoa elkartearen Kutxa Bira. Apirilaren 8an lur hartu zuen kutxak 
Baionan eta 72 egunez, 71 herritatik pasatu ondotik, maiatzaren 
30ean Segurara ailegatuko da. Apirilaren 19an Beran eta Lekarozen 
izan zen.

• Aitor Muñoa Otxoteko eta Andrea Natalia Sanjuan Elorz, 
Lesakakoa eta Iruñekoa, apirilaren 15ean Lesakan.

EZKONTZAK

Miarritzeko eraso matxista salatu dute Beran. Apirilaren 15ean, 
77 urteko gizonezko batek 75 urteko emaztea hil zuen Miarritzen, 
eta ondotik bere buruaz bertze egin zuen. Hori salatzeko Goldatz 
talde feministak deituta giza-katea egin zuten apirilaren 18ko 
eguerdian Mukixu zubian.

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 48 43 61 zenbakira.
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