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NIRE TXANDA

Elisa Arretxearekin eskubaloia mintzagai
Itxako Lizarrako taldeak fitxatu zuen duela hamar urte Elisa 
Arretxea Elizondoko eskubaloi jokalaria. Itxakoren deiarekin 
«amets bat» bete zaiola kontatu zion TTIPI-TTAPAri:«Ttikitatik 
Ohorezko Mailan aritzea ametsa izan da, eta orain, ametsa egia 
bihurtu da». Itxakorekin aritzea «ardura handia» zela azaldu 
zuen, ordura arte «dena irabazi zuten jokalari hoberenak» 
arituak baitziren taldean. «Ez dugu jaiotzez horiek izan duten 
kalitaterik, baina lanarekin gauza aunitz lor ditzakegu». Horre-
tarako «arras entrenamendu» gogorrak egiten zituztela erran 
zuen, eta hori gainera lanarekin eta ikasketarekin uztartzen 
zituela. BKT, herriko taldea ere gogoan izan zuen: «Nire betiko 
taldea izan da eta izanen da. Haiei esker nago Itxakon».

2022-10-04 · TTIPI-TTAPA · 575 zk.

JOXEAN
ETXEBERRIA
AIZKOLARIA

Bere lehenengo Txapelketa 
Nagusia bikain hasi du 
Joanes Illarregik. Arrasateko 
saioa irabazita, urriaren 
22ko Elizondoko 
finalaurrekora zuzenean 
sailkatu da.

JOANES
ILLARREGI
BERTSOLARIA

NABARMENTZEKOAK

GIBELERA BEGIRA

Urria

XABAT ILLARREGI MARZOL

Urria. Zer datorkizu burura urria hitza entzundakoan? Batzuri 
udazkena etorriko zaie. Askori perretxiko eta onddo bila joatea 
etorriko zaio gogora. Inori orain bost urte Kataluniako 
erreferendumaren harira urriaren 1eko kale-protesta eta 
liskarrak etor dakizkioke burura. Bertsozaleenari lau urtean 
behingo txapelketaren burrunba sartuko zaio barruraino, 
astebururoko hara-honaka ibiltzea, saioz saio. Altsasun ez zuten 
urri gozorik bizi. 2016an, ostatu batean gertatutako liskarretik 
ateratako muntaia polizialak, 
inoizko urriaren 15ik beltzena 
ekarri zuen. 2019an, berriz, 
sententzia atera zen, urriaren 
9an. Urriaren 12an 
Hispanitatearen Eguna ospatzen 
dute batzuk. Beste batzuok 
borroka eguntzat daukagu. 
Aurten, urriaren 8an, Sareren ekitaldi eta mobilizazio handiak 
dauzkagu Donostian, ekimenari bukaera emanez. Nola ez 
ahaztu urriaren 19an «ospatzen» den Bularreko Minbiziaren 
Nazioarteko Eguna. Beste inoren urtebetetze eguna izanen da, 
eta hori ere, beretzat garrantzitsua. Herri honetan, onerako edo 
txarrerako, urririk ez dator urri. Ea zer dakarren datorren honek.  

«HERRI HONETAN 
URRIRIK EZ DATOR 
URRI. EA HONEK 
ZER DAKARREN»

Sasoian dagoela erakutsi eta 
azaroaren 27an Bilbon 
jokatuko den Euskal Herriko 
Lehenengo Mailako 
Aizkolari Txapelketako 
finalean ariko da Zigako 
Joxean Etxeberria.

Niri bortz… kirol

Joko olinpikoen garaiko edo berrikiago herri kirolean indartu 
den pentatloia gogoan, pilotan ere Bortz Kirol txapelketa 
antolatu du Errekak, gurean hain ezagunak ez diren tresnak ere 
ezagutarazteko. Ez da ideia txarra. Izan ere, igandero esku pilota 
partidak telebistan ikusten ditugun aunitzentzat arrantzarako 
tresna bertzerik ez da sharea edo mandatuak egitekoa saskia. 

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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KOLABORAZIOAK

H…. Hitza

«Hizkuntza batean esanahia duen forma beregain txikiena. 
Forma horren adierazpide idatzia». Hori da hitzaren esanahia 
Euskaltzaindiaren hiztegiaren arabera.

Gu geu gara hitza eta ezer gutxi bilakatu hitzik gabe. Hitzen 
bitartez gizarteratzen gara eta hitzen bidez ikasi, ahoz, idatziz 
edo keinuz, esanahia duen hori sortu eta ondokoei helaraziz.

Izena duenak izana du dio, gu, euskaldunon esaera zaharrak, 
eta izena hitza da. Eta gu izen. Hitzek bertakotzen gaituzte eta 
hitzek lotu bizimolde batera edo bestera, eta belarri fina izanez 
gero, laster nabaritzen dugu aldamenean entzuten –edo 
irakurri ala keinuka ikusi– ditugun hitz horien hiztuna gure 
artaldekoa den edo beste larreren batetik etorria den. 
Batzuetan urrutiko larreko hitz ezezagunak guretzat, esanahia 
ezin asmatu eta hitzak ez diren hotsak bihurtutakoak gure 
belarri edo begietara. Besteetan, berriz, beste artalde bateko 
hiztuna entzun eta, ñabardurak ñabardura, di-da batean 
asmatzen dugu hiztun horren jatorria, herria zein auzoa ere 
identifikatuz, eta zeozer estutuz gero, baita bere atautxiren 
hitzek utzi zituzten beste nonbaiteko arrastoa ere.

Hitza da animalengandik desberdintzen gaituen elementu 
nabarmenetako bat, eta halere, egon badaude benetako 
animaliak bihurtu diren hiztunak. Hiztunak bai, baina, 

ahuntzaren gauerdiko eztula 
baino hitz hutsen jabeak. 
Zerrenda luzea osatuko nuke.

Hitzak hitz. Euskaldun 
hitza. Euskara duen hiztuna. 
Artalde bat. Eta euskara ez 
duenak izan al daiteke 
euskaldun? Gure artaldeko 

hitza da euskaldun eta gorago aipatu bezala, izena duenak 
izana du. 

Hitzak abestuz, zera zioen Mikel Laboak: «Gure hitzak esan 
berriz esan, ez daitezela ahaztu ez daitezela gal, elur gainean 
txori hanka arinek utzitako arrasto sail ederra bezalaxe». 

Gure hitzak esan Laboak eta singing words, words, between 
the lines of age (hitzak abestuz, hitzak, adinaren marren 
tartean) Neil Young-ek.

Sarritan entzuten dugu «hitzak haizeak eramaten ditu» 
esapidea, idatzita dagoen hitzak ahozkoaren balioa gutxituz. 
Idatziak iraupena dakar berarekin, lekukotasun fidagarria. 
Halere, euskaldunon artean «hitz ematea», ahozko hitza, 
asko esatea da eta makina bat borroken iturburu izan da 
emandako hitza ez betetzea. 

Halere, eta idatzi hau da horren lekuko, batzuetan hitzak, 
hitzak besterik ez dira, gure solasaldietarako hitzak. Mina 
Mazzini eta Alberto Lupo italiarren kanta famatuak zioen 
moduan: «parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra 
noi».

Bukatzeko, H hizkiaren buelta inguruan, Joxean Artze poeta 
handiaren hitzak uzten dizkizuet hausnarketarako: «OTX!, 
ATX!, UTX! HOTZAren HATSA ote da HITZA ala HUTSAren 
aurka altxatako HOTSA, edo HITSA hauste arren UTZItako 
HATZA».

MIXEL GEREKA ZELAIA

«BATZUETAN 
HITZAK,  
HITZAK BESTERIK 
EZ DIRA»

Hasierak 

Orokorrean, zerbait bukatu behar dela onartzea bezain 
astuna egiten zait zerbait hasi behar dela ikustea. Ateak ireki 
eta itxi. Bideak hasi eta bukatu. Betikoa.

Uda bukatu baino aste batzuk lehenago hasi nintzen 
udazkenean pentsatzen, bertigoz edo antzeko sentimendu 
batez. Udazkena hasteak erran nahi zuen klaseak hastea, 
Bilbora bueltatzea eta haize freskoa sumatzea orkatiletatik 
sartzen. 

Egun batetik bertzera, neure burua errealitatera ekarri 
nahian edo, sandaliak gorde eta zamarra goxo-goxo bat erosi 
nuen. Ez zen hainbertzerako, baina horrelaxe agertu nintzen 
Bilboko etxe beheitiko betiko ostatura, eta: «Hara, bueltan 
zarie!», aditu nuen barra barrenetik. 

Orduantxe hasi zen udazkena, niretzat.
Kurtso hasierak errutinara ekarri nau bueltan, baina uste 

dut aurtengo irailak hasiera bat baino gehiago dakartzala, eta 
tentuz errepara beharko geniokeela etapa honi.

Txapelketa. Bertsolari Txapelketa Nagusia. Hamaika aldiz 
txapelketa sistema kritikatu izanagatik ere, lau urtetik behin 
gurean den fenomeno hau gozatzeko aukerarik ezin da 
galdu. Porra egin, aditu, ikusi, porra aldatu. Hasiera polita da, 
irailetik abendura arte irauten duen arren urte osoan horren 

inguruan solastatzeko adina 
mami ematen duelako, 
gainera. 

Euria eta haize freskoa. 
Hemendik gutira 
eguraldiaren kontra ariko 
naizen arren, gaur-gaurkoz 
hagitz kontentu nago euri 

tantek ilea heze utzi didatelako, eta portaletik atera bezain 
laster kremailera goitiraino itxi behar izan dudalako. 

Liburu berria hasi dut. Gustatzen zait liburuak hastea, 
batez ere eleberriari nire bizitzaren tankera hartzen 
diodanean, edo protagonistak nik eginen nukeen zerbait 
egiten duenean. Ez zait anitzetan pasatzen, baina lo hartu 
aitzinetik kapitulu bat eta bi irakurri nahi izatea aski hasiera 
polita iruditzen zait liburu batentzat, eta zer erranik ez etapa 
batentzat.

Horretaz gain, kantu bat dut etengabe buruan, jira eta bira, 
isildu gabe. Badakit kantu batekin nazkatzeko arrisku handia 
dagoela hura gehiegi adituta, baina abesti batekin 
engantxatzeak erran nahi du doinu hori automatikoki 
bizitzako pasarte honen sintonia bilakatuko dela, eta 
momentu honekin oroituko naizela aspaldiko partez kantu 
hori adituko dudanetan. Hasiera bakoitzak bere sintonia 
behar du, zalantzarik gabe.  

Etxe beheitiko ostatuko zerbitzariari azaldu nion baietz, 
bueltan ginela berriz ere, eta pozten zela erran zidan, 
kafesnea prestatzen zidan bitartean. Uste dut hein haundi 
batean ni ere poztu egin naizela bueltatzeaz, eta hasierak 
berak nahiko poztasun eman didala.

IRATXE MUXIKA KARRION

«USTE DUT HEIN 
HAUNDI BATEAN NI 
ERE POZTU NAIZELA 
BUELTATZEAZ»
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Nola definituko zenuke zeure 
burua?
Pertsona aktibo eta geldiezina 
naiz, gauza berriak probatzea 
eta ekimenak burutzea gus-
tuko duena.
Zein dira zure zaletasunak?
Kirola egitea aunitz gustatzen 
zait; mendian oinez, lasterka, 
bizikletarekin… baita bidaia-
tzea eta kuadrillarekin egotea 
ere.
Urdazubiko Kontrabandisten 
Lasterketako antolaketan zaude. 
Noiztik egiten da?
Laster 20. edizioa eginen dugu.
Non du bere jatorria?
Mendi lasterketak gustuko 
duten herritarren egitasmoa 
izan zen, herriak duen kon-
trabandoaren historiarekin 
elkartuta ekimen berri bat 
sortzeko.

Lan haundia da?
Bai, ordu aunitz ematen ditu-
gu antolakuntzan, aurten ba-
tez ere; hainbat herritar ibil-
bidea garbitzen aritu dira eta 
arras polita gelditu da. Gaine-
ra, kudeaketa lanak, parte-har-
tzaileen zerrendak, babesleen 
bilaketa eta eguneko lanak ere 
egin behar dira. Herritarrak 
aunitz laguntzen dute eta es-
kertzekoa da.
Jende aunitz espero duzue?
Joan den urtean 100 bat las-
terkari izan ziren eta aurten 
berdintsu edo gehiago espero 
ditugu.
Berrikuntzarik izanen da?
Bai, maratoi erdiko ibilbidea 
guztiz aldatu dugu. Gainera, 
Nafarroako Mendi Federa-
zioari esker aurtengo maratoia 
Nafarroako Mendi Lasterke-

tako Kluben Txapelketa izanen 
da, eta horrek ezagutzera ema-
ten lagunduko digu.
Horrelako ekimenetan parte har-
tzea gustuko duzu?
Bai, aunitz. Ekimen hauetan 
gustura parte hartzen dut eta 
horregatik uste dut garrantzi-
tsua dela noizbehinka anto-
lakuntzan ibiltzea, bertzeek 
ere goza ditzaten.
Zaletasun haundia dago herrian?
Bai, Urdazubin mendirako 
zaletasun haundia dago eta 
geroz eta jende gehiago aritzen 

da lasterketetan. Horrelako 
ekimenek aunitz laguntzen 
dute afizioa zabaltzen.
Zure asmoak epe motzera?
Lasterketa egunean dena ongi 
ateratzea, jendeak ongi pasa-
tzeko eta hurrengo edizioetan 
errepikatzeko.
Eta epe luzera?
Arizkunen Mugarki kirol gunea 
sortzen ari gara hainbat he-
rritarren artean, rokodromo 
eta gimnasioarekin, eta las-
terketa bukatuta horretan 
arituko gara.

ARANTXA BLANCO GARDE UKL-REN ANTOLATZAILEA

«Lasterketarako 
afizioa haunditzen 
ari da Urdazubin»

11 GALDERA LABUR
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Herri lurren ordenantza 
berria dela eta, Goizuetako 
Baserritarren Batzordearen 
hausnarketak eta alegazioak

JUANJO ELIZALDE USARRAGA 
GOIZUETAKO BASERRITARREN BATZORDEKO 
KOORDINATZAILEA 

Goizuetako Baserritarren Batzordeak, 
gai honetan adituak direnen 
laguntzarekin, udalak proposatu duen 
herri lurren ordenantzaren 
zirriborroari alegazioak jarri dizkiogu. 
Laburtuta, hemen segidan daude gure 
hausnarketak eta alegazioak. 

Hasteko, argi eduki behar dugu herri 
lurren kudeaketa on bat egiteko, 
aurrenik, Herri lurrak Kudeatzeko 
Plana (Plan de Gestión de Comunales) 
egoki eta zuzen bat behar dugula.

Mendian dauden identifikatu gabeko 
aziendak istripu arrisku handia dute 
eta gaitz hedatzaile izan daitezke 
pertsonentzat edota beraien artean ere.

Behin eta berriz dio udalak jasotzen 
dugun dirulaguntzen zati bat modu 
batean edo bestean zergetan kenduko 
digula. Jakin behar dugu baserritarrak 
ditugun dirulaguntzak elikagaiak 
prezio duin bat izateko direla eta ezin 
direla desbideratu beste 
eginkizunetara.

Alegazioak:
Auzolanen harira, garbi utzi nahi 

dugu baserritarrei bakarrik behartzea 
eginkizun hau egitera ez dela 
zentzuzkoa eta egokia. Nafarroan 
badaude 100 herritik gora aziendak 
komunaletara bidaltzen dituztenak eta 
batean bakarrik egiten dute hori, nahiz 
eta baserritarrak kexatu ziren. 
Gehienetan, herri osoak parte hartzen 
du auzolanetan. Kontuan hartu behar 

dugu gure aziendak mendiak garbitzen 
dituztela, beraiek mendira 
eramateagatik dirua ordaintzen dugu, 
baita hektarea ziurtagiriak lortzeko ere. 
Larreak erretzeko arrisku guztiak guk 
hartzen ditugu…

Honetaz gain, auzolanak bakarrik 
baserritarrei behartzea ez da 
onargarria.

Hektareak banatzeari dagokionez, 
legeak garbi dio azienden kopuruaren 
arabera proportzionalki banatu behar 
direla lurrak (6/90 Foru Legea, 190. 
artikulua). Denontzako ez bada iristen, 
azienda bakoitzeko hektarea gehien 
duenari, pixkanaka kentzen joatera 
eskatu dugu.

Mugen kontura, garbi dago legeak 
dioena: mendiak jaso dezakeen 
azienda kopurua egon behar du 
larreetan, ingurugiroari kalterik egin 
gabe eta aziendak jateko askirekin.

Beraz mugak jartzekotan, mendiak 
azienda gehiago jasan ezin duenean, 
ganaduari jarri behar zaie mugak eta 
inoiz ez hektareei, zirriborroan dioen 
bezala.

Tasen igoerari dagokionez, azienda 
bakoitzeko mendian izateagatik % 200 
igotzera proposatzen digute eta % 50 
hektareen ziurtagiriari dagokionez.

Nahiz eta ez dugun diru askorik 
ordaintzen, ez da momentua igoera 
hauek egiteko, batez ere materia 
primen prezioen igoera (% 45) dela eta. 
Kontutan hartu behar dugu herri 
askotan ez dutela ia ezer ordaintzen.

Alegazioak oso-osorik irakurri nahi 
duenak herriko panel informatiboetan 
daude zabaldurik.

Denon artean ordenantza zuzen eta 
egokia sortuko dugulakoan gaude.

Beste aldera begira

ESTEBAN IRUSTA MALLEA

Espainiako prentsan, betidanik, kirola 
balitz bezala, inolako lotsarik eta 
mugarik gabe aritu izan dira 
euskaldunen eta Euskal Herriaren 
aurka. Euskal Herriaren existentzia 
bera ukatu digute, eta batzuk, oraindik 
ere, ukatzen ari dira. Sabino Aranaren 
asmakeria omen da. Madrilgo 
unibertsitatean ikasten ari den lagun 
baten semeak aurtengo ikasturtean 
irakasle bati entzundakoa da.

Orokorrean, historia manipulatua 
dago. Hori ez da berria, eta Euskal 
Herriarena ez da salbuespena; 
alderantziz, politikoki, gure etsaiak 
direnek idatzitakoa da maila guztietan, 
irakasten dena, unibertsitatea barne.
Gaur egun, hezkuntza maila ofizialetik 
aparte, batzuk ari dira orain arte 
ezkutuan egon den beste historia 
egiazkoagoa azaltzen.Baina beti 
egongo da bigarren mailan. 

Historian, interes berezia dutenak 
bakarrik irakurriko dituzte beste 
kontaera horiek, gure ustez, benetako 
ekintzetik hurbilago daudenak. Baina 
gehiengoa «egia» ofizialarekin gelditzen 
da, nahiz eta benetako historiaz urruti 
izan. 

Espainiako prentsaz hitz egitean, 
Euskal Herriko hedabide batzuk ere 
sartu behar dira. Horiek ere, inolako 
lotsarik gabe, Espainaren aldeko eta 
euskaldunen kontrako politika egiten 
baitute. 

Euskaldunen aurkako salaketa, behin 
eta berriz errepikatu dena eta 
errepikatzen jarraitzen dutena da 
ETAren garaian beste aldera begira bizi 

IRAKURLEAK MINTZO

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

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58
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UXUE MESA GARMENDIA 
LESAKAKO BERTSOLARIA
BAZTAN-BIDASOKO  
BERTSOPAPER
LEHIAKETAN D MAILAN 
2. SARIA

Ikaslearen astea
Doinua: Egunaren izena

BOTA BERTSOA

Nahi baino guttiago  
hartuta atseden 
barrenak nahasiak  
baina itxuraz lerden 
ohartzerako joan da 
goizaren bi heren  
gaur ongi ulertu dut ez 
bainekien lehen 
bestondoa zergatik  
deitzen den astelehen.

Asteartera nahi ta  
ezinezko bidai  
Conquisa bukatzeko 
luze egonda zai  
eguerdira arte lo  
egin dugu lasai  
ispiluan aurrean 
gorputz eta bisai  
errepikatu ohi dut  
'bihar klasera bai'.

Ohartzerako egin  
zaigu asteazken  
Bizirautea ezta  
erraza izaten 
nola tuperrek azken 
egun bat daukaten 
Falta diren egunak 
dieta on baten 
Pasa beharko ditut 
makarroiak jaten.

Ikasle ortzegunen 
lehenengo baldintza 
poteo, diskoteka,  
kotxeari pixa 
kaña esku batean 
ta bertzean pizza  
Diot iritsi ahala 
lehen eguzki printza 
'Zein zoragarria den 
ikasle bizitza'.

Lo egin gabe hasi  
zaigu ortzirala  
burundesa, euskotren 
alsaren magala 
pensatu beharko dut 
hurbildu ahala 
aita ta amarentzako 
bertsio ofiziala  
ohorezko matrikula  
atera dudala.

Etxea txukunduta  
kanpora anaia 
nik ere egin nahi dut  
herrira bidaia  
aprobetxa dezagun 
ikasle garaia 
orduak hegan doaz  
zazpiak dira ia  
eskerrak daramadan 
garrote usaia.

Ezin gogoratuaz  
zer pasatu zen bart 
amatxiren etxera 
ohikoa guretzat 
burruntzaliarekin  
honat eta harat  
'Edan zazu maitia  
sagardo pixka bat' 
ezetza emateko 
modurik ba al daukat.

Gibelarentzat ez zen 
aste atsegina  
Horrela ezin dugu 
jarraitu jakina 
Azterketaldiaren  
aurreko esprinta  
Bizitza aldatzeko 
azken ahalegina  
hurrengoa ez al da 
izanen berdina!

ginela. Hori horrela balitz, 
salaketa bera
egin beharko genioke 
mundu guztiari, hainbeste 
zoritxarren aurrean. 

Egunero bizi ditugu herri, 
nazio eta nazioarteko 
ekintza onartezinak, baina 
gure eguneroko bizitza ez da 
horregatik aldatzen. Klima 
aldaketa dela, Errusiaren 
Ukrainako inbasioa dela eta 
beste hainbeste guda direla, 
milaka hildakorekin, eta 
milioika pertsonen pobrezia 
dela, badirudi beste aldera 
begira bizi garela.Egoera 
hau ikusita, garbi dago 
euskaldunen portaera 
ETAren garaian eta gaur 
egun, arazo larriagoen 
aurrean daukaguna, ez 
direla desberdintzen. 

Mundu guztiko egoera 
hobetu beharrean gaude. 
Hau ez du inork zalantzan 
jartzen, eta ahalegin guztiak 
gutxi izango dira daukagun 
egoera hobetzeko. Zentzu 
horretan, denon ardura izan 
behar du, baina ezin da 
herri konkretu bat egoera 
horren erantzule izan. Arazo 
larriek konponketa zailak 
dauzkate, eta irtenbideak 
lortzea ezin zaio herritar 
xumeari gehiegi eskatu edo 
exijitu. Horregatik, 
euskaldunei ETAren 
ekintzen aurrean beste alde 
batera begiratu izana 
leporatzea, ez dut uste 
bidezkoa eta justua denik.

IRAKURLEAK MINTZO

HEMEROTEKA

« Giza historiako krisirik larrie-
nean gaude, eta ez dago erantzun 
proportzionalik. Mugimendu 
ekologista atomizatuta dago: 
bada mugimendu lokal andana 
bat, tokiko proiektu jakinen 
kontra ari dena, baina ez hege-
moniaren kontra. Eta hori da 
giltzarria: hegemonia kapitalis- 
ta ekozida batean bizi gara, egu- 
nerokoan konturatu gabe erre-
produzitzen dugu biosferaren 
eta pertsonen esplotazioa; auzi 
estrukturala eta kulturala da».

GORKA LAURNAGA   
ELIZONDOKO  
KLIMA AKTIBISTA I  
BERRIA. 2022.09.27

«Ohituta gaude elkarrekin 
kantatzera [Xabat anaiaz ari 
da]. Txapelketetan, ia-ia beti, 
elkarrekin kantatu izan dugu. 
Babesa eman dezake anaia 
hor egoteak, baina sei gara 
oholtzan kantukide, eta modu 
berean babesten eta laguntzen 
dugu elkar. Azken batean, seiok 
gaude lehian, baina talde bat 
gara era berean, eta une oro 
laguntzen diogu elkarri; saioa 
hasi aurretik batez ere, baina 
baita kartzelan gaudenean 
ere».

JOANES ILLARREGI   
LEITZAKO BERTSOLARIA I  
BERRIA. 2022.09.27
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AITOR AROTZENA LESAKA
Nafarroako ekoizpen ekolo-
gikoak hazten segitzen du. 
Nafarroako Nekazarien Pro-
dukzio Ekologikoaren Kon-
tseiluak gaur egun 800 opera-
dore ditu. Guztira, 2022ko 
urtarriletik uztailera 108 alta 
berri eman dituzte: 91 landa-
re-ekoizle, 9 abeltzain, 4 ela-
boratzaile eta 4 banatzaile. 
Konparaziora, Lesakan ahua-
kateak ekoizteko alta bat izan 
dute. Hain zuzen, Jose Ignacio 
Xixo Aiestaran Anduezak (Le-
saka, 1970) Auzoberri auzoko 
Gardelsoro baserriko bi hek-
tareatan dagoeneko 700 bat 
ahuakate arbol landatuak ditu 
eta, zuzen bidean, 2024rako 
espero du lehen uzta. 

Gardelsoroko ataritik parez 
pare ikusten da Kantauri itsa-
soa, «zuzen-zuzenean bede-
ratzi kilometrora, eta horrek, 
nahitaez, tenperatura goxatzen 
du, bai neguan, baita udan 
ere». Eta Xixo Aiestaranek 
dioenez, «ahuakatearen are-
riorik handiena izotza denez, 
hori ona da». Halere, itsas 
mailatik 400 metroko altueran 
dago baserria. Orain, bere 
lantegiarekin bateratzen badu 
ere, «nire ametsa 55 bat urte-
rekin ahuakatearen ekoizpe-
netik bizitzea da, baserri in-
guruko lasaitasunean bizitzea 
osasuna baita».
Ez zara baserrian hazia, baina 
beti gustatu zaizu baserria… 
Zergatik ahuakatea?
Ahuakatea modan dagoen 
fruitua da, ez dakit gero zer 

eginen duen. Nik uste nuen 
ahuakatea ekoiztea erraza 
izanen zela, baina lan handia 
du. 2016an erosi genuen ba-
serria, lur eremua badut eta 
hori ikusiz proba egin nahi 
nuen. Egia da landare tropi-
kala dela, hemen exotikoa, 
baina Asturiasen eta Bizkaiko 
Alonsotegi topatu nituen plan-
tazioak, gure inguruko gisako 
klima dutenak eta ongi fun-
tzionatzen ari direnak. Neguak 
inguru honetan gero eta xua-

beagoak dira eta izotza da 
ahuakateari kalterik handiena 
egiten diona. Aurtengo negua 
dezente gogorra izan da eta 
oraindik ttikiak ziren landareak 
salbatu dira, zerbait ateratze-
ko esperantza badugu. 
Beraz, tropikoan edo klima be-
roagoko tokietan ez ezik, Kan-
tauri aldera begira ere bada 
ahuakatea produzitzeko auke-
rarik…
Asturiasen baino lehen Galizian 
ere baziren, baina han mikro-

klima ugari dituztenez, ez nien 
sobera kasurik egin. Internet 
bidez ikusi nuen Asturiasen 
bazirela pare bat plantazio eta 
joan ginen Ribadesella ondo-
ko herri batera ikustera, gure 
klima, tenperatura eta euri 
ezaugarri berdintsukoak. ETB-
ko Historias a bocados progra-
man Alonsotegin ere bazela 
ikusi genuen eta harat ere joan 
ginen ikustera eta ikastera. Bi 
urteko zuhaitz ederrak zituz-
ten, sagarrondoak bezainber-
tzeko zurtoinekin. Eta anima-
tu ginen.
Animatu ez ezik lanean hasiak 
zarete, gogor eta ilusioz…
2020an Malagako hornitzaile 
bati 800 landare erosi eta ho-
rietako 330 landare sartu ge-
nituen iazko abuztuan, hass 
barietatekoak, hau da komer-
tzialena. Horietatik 220 batek 
bizirik segitzen dute. Hori 
kopuru normala da. Aurten, 
bertze 330 bat landatu ditugu, 
hauek Lamhass barietatekoak, 
Kaliforniakoa. Erraten dute 
honen arbolak bizi laburragoa 
duela baina gehiago produzi-
tzen duela. Gainera, ahuaka-
tea ez da garai berean biltzen: 
hass barietatekoak bildu eta 
handik bi hilabetera hasten 
da lamhass barietatekoak bil-
tzen. Prezio berdintsua izaten 
dute. Baina % 10 polinizitzai-
lea izan behar denez, Bacon 
barietatekoak ere sartu ditugu. 
Hauek ere fruta goxoa ematen 
dute, baina azal leuna dute 
eta merkexeago saltzen dira, 
kontsumitzaileak azal zimu-
rreko ahuakatea ikustera ohi-
tuak daudelako eta hori eros-
ten dutelako. Aurten landatu-
takoek ongi errotzen badute, 
heldu den urtean bertze 120 
bat landatzea ez dut baztertzen, 
lekua badut. Heldu den urtean 
loratuko dira eta 2024an lehen 
ahuakateak komertzializatzea 
espero dut. Eta, hemengo lu-
rrarekin eta urarekin, ateratzen 
bada kalitate onekoa aterako 
da.
Gainera, ekoizle ekologiko beza-
la eman duzu alta… 
Horrek produkzioa zertxobait 
garestixeago saltzeko aukera 

Xixo Aiestaran lesakarra, ahuakate bat erakusten Gardelsoron. AITOR AROTZENA

«Lesakan hazitako lehen 
ahuakateak 2024an 
saltzea espero dut»
XIXO AIESTARAN ANDUEZA LESAKAKO GARDELSORO BASERRIKOA

Nafarroan ahuakatea ekoizten duen lehena izan nahi du Xixo Aiestaran lesakarrak, ekologikoan 
landutakoa gainera. «Posible dela uste dut eta, gainera, kalitate onekoa izanen da» dio
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ematen duela egia da, baina 
ekoizteko zailagoa ere bada. 
Ongarriek ekologikoak izan 
behar dute, baita produktu 
fitosanitarioek eta pozoinek 
ere. Erraterako, lursaguak kal-
te handia egiten du, lur azpi-
tik landare batetik bertzera 
joaten da eta sustrai guztiak 
jaten ditu. Atera izan dugu 
zuhaitzaren enborra inolako 
sustrairik gabe. Hauentzat 
arteak ere paratu ditut. Hormak 
eta ura pilatzeak ere eragiten 
ditu kalteak, zaina usteltzen 
zaio eta horregatik, drenatze 
ona behar du. Maldan dauden 
landareekin ez da arazorik, 
ura joaten delako, baina zelaian 
daudenei, golde moduko 
lau-hortzeko batekin lantzen 
dugu lurra, ura ez dadin gel-
ditu.
Tenperatura goxoaz gain, ur au-
nitz behar duen landarea ere 
bada ahuakatea…
Hegoaldeko hornitzaileek 
behin eta berriz aipatzen di-
gute ahuakatearen etorkizuna 
Kantauri itsasaldean dagoela, 
euri aunitz egiten duela-
ko. Ahuakatea kontsumitzea-
ri utzi behar diotela erraten 
ari dira sukaldari ezagunak, 
Mexikon idorte handia sortzen 
dutelako, Andaluzia aldean 
ere badute arazo hori, baina, 
gure inguru honetan ez dugu 
horrelakorik. % 90 euri urare-
kin bustitzen ahal dugu. Aur-
ten izan dugun uda izanda, 
lau aldiz bertzerik ez dugu 
busti behar izan eta abuztua-
ren 17ko gauean bota zuen 
euriarekin hilabete osorako 

izan genuen. Halere, nire in-
tentzioa ur-biltegi handi bat 
eraikitzea da, neguan ura pi-
latu eta urtean zehar, behar 
denean, erabiltzeko. Ura ba-
dugu eta izotza lehen baino 
guttiago egiten du, baina ne-
kazaritzan deus ez da segurua 
eta egun bateko horma haun-
di batek urte osoko lana hon-
da dezake. Halere, kontent 
gaude, pasatu dugun urteare-
kin, berandu landatu genituen 
joan, den urteko abuztuan, 
segidan hogei egunez 700 litro 
ur hartu zuten Lesakako ferien 
inguru horretan, apirilean hor-
ma eta elurra, uda hagitz-hagitz 
beroa eta idorra, 41 gradoko 
egunak eta 300 plantatik 220 
bizirik daude. Ez da portzen-
taje txarra. Txarrena ikusi eta 
salbatu dira eta lehenbiziko 
urtea da okerrena. Negu xuabe 
bat egiten badu, azken urtee-
takoaren antzekoa, landareek 
aitzinera eginen dute.
Edozein landare ere ezin izanen 
da sartu. Kalitateari ere begiratu 
behar zaio?

Ahuakate klase pila bat dago, 
eta ongi begiratu behar da, bai. 
Negutegi batetik 23 landare 
ekarri nituen, bakoitza 30 eu-
rotan, eta berehala kixkali ziren, 
hiru gelditu ziren bizirik. Gero, 
gauza bat da landarearen gai-
neko aldea, hass, bacon edo 
dena delako barietatekoa, 
baina garrantzitsuena patroia 
da, zein hezurretatik ateratakoa 
den. Badira Mexikoko bi patroi, 
zero azpitik lau grado ere 
aguantatzen dutenak, Zutano 
eta Mexikola izenekoak. Gai-
nera, hormaren kontrako sare 
moduko bat ere paratzen ahal 
zaie landareei, berotasuna 
ematen du eta tenperatura 3 
grado goxatzen dituena, -4 
grado badira, -1era igotzen du. 
Neguan goikoa hondatuta ere, 
kondotsa ongi baldin badago, 
ez da arazorik. Baina gero, lo-
ratzen denerako ongarri bat 
eman behar zaio, fruitua sen-
dotzeko bertze bat, landare 
ingurua garbitu behar da, be-
larrak kendu… lan handia du. 
Eta gero, etor daiteke urtetan 

egin ez duen negua, zero az-
pitik hamar grado, eta zuhaitz 
guziak erreko ditu. Edo kaz-
kabarrak edo haizeak ere hon-
da dezake landarea. Denbora 
guztia mugikorrari begira egon 
behar dugu, zer eguraldi heldu 
den begira.
Oraindik ia bi urte beharko dira, 
zuzen bidean, Gardelsoron hazi-
tako lehen ahuakateak saltzeko. 
Nola komertzializatzeko asmoa 
duzu? 
Ahuakate ekoizpena herrian 
edo eskualdean saltzea gus-
tatuko litzaidake, kamioneta 
kargatu eta inguruko denda 
edo jatetxeetara saldu edo 
merkatura eraman, baina ha-
gitz zaila da: gaur egun, esta-
tuan ekoizten den ahuakatea-
ren % 80 Frantziara, Suitzara 
eta Alemaniara esportatzen 
da. Hortaz, bertako merkatua 
baztertu gabe, Frantziako mer-
katura begira nago, produktu 
ekologikoak hagitz estimatuak 
direlako eta horiek ordaintze-
ko prest daudelako. Gainera, 
mugatik hurbil gaude. 

«PRODUKTU 
EKOLOGIKOA 
HAGITZ ESTIMATUA 
DA FRANTZIAN»

«NEGUAK ORAIN 
EPELAGOAK DIRA 
ETA NAHIKO URA 
BADUGU HEMEN»

Oraingoz, Gardelsoro inguruko bi hektareatan landatu ditu ahuakateak Aiestaranek. AITOR AROTZENA
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G. PIKABEA
Jardunaldi jarraituarekin batzuk 
eta jardunaldi zatituarekin 
bertze batzuk. Halaxe hasi dute 
2022-2023 ikasturtea eskual-
deko ikastetxeek. TTipi-TTaparen 
Hegoaldeko eremuan, Haur 
Hezkuntzako eta Lehen Hez-
kuntzako 31 ikastetxe daude 
eta horietatik 21etan jardunal-
di jarraituarekin hasi dira; ja-
rraitua ezartzeko beharrezkoak 
ziren hiru botazioetan Nafa-
rroako Gobernuak araututako 
gehiengoa lortu zutelako. 

Proposamena aitzinera ate-
ratzeko, lehenbiziko botazioan 
irakasleen klaustroaren % 60k 
babestu behar zuen ordutegi 
aldaketa, gero eskola kontsei-
luaren % 66,6ak eta azkenik, 
guraso errolda osoaren % 60ak. 
Prozedura hori gainditu duten 
ikastetxeetan jardunaldi ja-
rraitua dute, eta hala, ikastur-
te osoan eskolak goizez baka-
rrik izanen dituzte. Horrez 
gain, irailean eta ekainean izan 
ezik, ikastetxeek arratsaldetan 
jarduerak eskaini beharko 
dituzte. Jardunaldi zatituare-
kin direnek, berriz, pandemia-
ra bitarte bezala, irailean eta 
ekainean goizez, eta gainera-
ko hilabeteetan goizez eta 
arratsaldez izanen dituzte 
eskolak. 

Hezkuntza Departamentuak 
mahai gainean jarri zuen hi-
rugarren aukera, jardunaldi 
malguarena zen, hau da, urri-
tik maiatzera astean hiru egu-
nez goizez eta arratsaldez eta 
astean bitan goizez izatea 
eskolak, eta irailean eta ekai-
nean, goizez bakarrik. Baina 
eskualdean ez dago eredu hori 
duen ikastetxerik.   

Elkarrizketatu adina iritzi
Eredu bakoitzak aldeko eta 
kontrako iritziak ditu, eta ba-
koitzak bere arrazoiak. Baina 
hortik haratago, eskolaldi ja-
rraitua eta malgua eskatzeko 
prozedura ere eztabaida iturri 
izan da hezkuntza komunita-
tean; ikastetxe batean baino 
gehiagotan gertatu baita gehie-
nak aldaketaren alde izan, 
baina % 60ra ez ailegatzea, eta 
hala, jardunaldi zatituarekin 
gelditzea. Konparazio batera-
ko, Amaiurko eskolan, irakas-
leen klaustroaren eta eskola 
kontseiluaren aldetik nahiko 
babes lortu zuten baina gura-
soen botazioan boto bakarra-
gatik gelditu dira jardunaldi 
jarraitua ezarri ezinik; edo 
Lesakako Irain eskolan fami- 
lien % 56k egin zuen jardunal-
di jarraituaren alde, gehiengoak 
beraz, baina aldaketarako behar 
zen % 60aren azpitik. 

Aldaketarako gehiengo sin-
plea aski izatea aldarrikatu 
duten ahotsak ez dira gutti, eta 
botazio formatuarekin haserre, 
hainbat gurasok sinadura bil-
keta egin zuten urte hasieran. 
2.000 familia baino gehiagok 
eskatu zuten jardunaldi alda-
keta erabakitzeko gehiengo 
soila nahikoa izatea. Salatu 
zutenez,  «nahiz eta boto emai-
leen gehiengo zabala lortu 
(botoen % 50 baino gehiago), 
Nafarroako 16 ikastetxeetan 
ez da posible izanen aldaketa 
egitea, prozedura arautzaileak 
ez baitu kontuan hartzen jar-
dunaldi aldaketaren alde dau-
den familien gehiengoaren 
ahotsik». 

Eskualdean, ikastetxe batzuek 
eredu bat eta bertzeek bertzea 
izateak nahasmen franko ere 
sortu ditu. Bereziki, espezia-
listak, ateraldiak eta proiektuak 
partekatzen dituzten eskola 
ttikietan zailtasunak izan di-
tuzte antolatzerako orduan. 
Horixe da, adibidez, Baztanen 
edo Bortzirietan gertatu dena. 
Baztango eskola ttikien artean, 
Arizkungoa eta Amaiurkoa dira 
jardunaldi zatituarekin gelditu 
diren eskola ttiki bakarrak, eta 
ezin izanen dute orain arte 

Eskolaldi zatituan batzuk 
jarraituan bertzeak
Haur eta Lehen Hezkuntzetako 21 ikastetxetan jardunaldi jarraituarekin hasi dute ikasturtea eta 
bertze hamarretan zatitura bueltatu dira. Bi ereduak mahai gainean, eskualdeko irakasleengana 
eta gurasoengana jo du TTipi-TTapak iritzi eske

Baztan

Almandoz IP Jarraitua

Arraioz IP Jarraitua

Azpilkueta IP Jarraitua

Elizondo IP Jarraitua

Erratzu IP Jarraitua

Gartzain IP Jarraitua

Irurita IP Jarraitua

Lekaroz IP Jarraitua

Oronoz IP Jarraitua

Ziga IP Jarraitua

Amaiur IP Zatitua

Arizkun IP Zatitua

Baztan Ikastola Zatitua

Bortziriak

Etxalar IP Jarraitua

Lesakako ikastola Jarraitua

Arantza IP Zatitua

Bera IP Zatitua

Berako ikastola Zatitua

Berako J. Bihotza Zatitua

Igantzi IP Zatitua

Lesaka IP Zatitua

Malerreka

Doneztebe IP Jarraitua

Ituren IP Jarraitua

Saldias IP Jarraitua

Sunbilla IP Jarraitua

Leitzaldea-Urumealdea

Areso IP Jarraitua

Goizueta IP Jarraitua

Leitza IP Jarraitua

Bertizarana

Legasa IP Jarraitua

Narbarte IP Zatitua

Xareta

Urdazubi-Zugarra. IP Jarraitua

Zein jardunaldi dute ikastetxeek?

Iturengo eskolako ikasleak. ARTXIBOKO ARGAZKIA
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«Haur Hezkuntzako irakaslea 
naiz, eta jardunaldi jarraitua 
probatu aitzinetik argi nuen 
ttikientzat 14:00 arte segidan 
egitea hagitz aldrebesa izanen 
zela. Baina uste baino aunitzez 
hobekiago joan zen. Ttikienei 
abendura arte 13:00etan ate-
ratzeko aukera eman genien, 
bi errekreoetan jateko zerbait 
ematen genien eta ordutegia 
egokituta, nahiko ongi molda- 
tu ginen». Halaxe aitortu du 
Rosa Maizek. Lehen Hezkun-
tzakoak ere jardunaldi jarrai-
tuarekin «nahiko kontent» 
ibili zirela dio, baina ordutegi aldaketa eskatzeko prozedura 
martxan paratu aitzinetik «gurasoen iritzia biltzeko galdeketa 
egin genuenean, hagitz guttik erantzun zuten, erdiak jarrai-
tuaren alde eta bertze erdiak zatituaren alde. Ez genuen 
gurasoen aldetik ordutegia aldatzeko interesik ikusi, eta ira-
kasle gehienei zatitua egokiagoa iruditu zitzaienez, zatitura 
bueltatzea erabaki zen». Onartu du lanerako jardunaldi zatitua 
«gustuko» duela, «eguerdian deskantsatzeko aukera» ematen 
baitio, baina gurasoa ere bada, eta alde horretatik, «jarraitua 
nahiago dut: Seme-alabak haundituak ditut eta jarraituan aise 
aguantatzen dute. Eskolaren eta eskolaz kanpoko ekintzen 
artean etxean lasai egoteko eta antolatzeko tarte bat izatea 
hagitz ongi etortzen da, bertzela, eskolatik atera eta tarrapa-
taka batetik bertzera joan behar izaten dugu, eta etxera 
ailegatu orduko aunitzetan ilunabarra izaten da». 

Guraso elkarteko juntan ere egon berria da eta «jardunaldi 
jarraituarekin segitu nahi zuten guraso batzuen kezka» ailega- 
tu zitzaiela onartu du. Horri erantzunez, «gobernuak ordute-
gi aldaketa egiteko epea zabaltzen duenean, guraso elkarteak 
gurasoei iritzia galdetzea erabaki du, eta gehiengoa aldake-
taren alde baldin bada, eskolari eskaera  eginen dio. Gurasoen 
nahia hori baldin bada, eskolan prozedura abiatuko dugu». 

Bertzalde, jardunaldi jarraituari lotuta, jangelaren etorkizuna 
da «kezka» sortzen diona: «Nafarroako Gobernuak jangelako 
dirulaguntza bi kilometro baino urrutiago bizi direnei ematen 
die, hau da, etxera joan eta etortzeko denborarik ez dutenei. 
Jardunaldi jarraitua izanen bagenu, denok denbora berbera 
izanen genuke, joan-etorria egin beharrik ez, eta ez dakit 
laguntza mantenduko luketen. Jangela laguntza horri esker 
dugu martxan, eta jarraituarekin arriskuan egoten ahal da».

UTZITAKO ARGAZKIA

«Irakasle bezala gustuko dut zatitua, 
guraso bezala jarraitua nahiago dut»
ROSA MAIZ GOÑI ARANTZAKO ESKOLAKO IRAKASLEA ETA GURASOA

Baztango herri ttikietako 
eskolek urteak daramatzate 
elkarlanean. Aurten, ordea, 
Amaiurko eta Arizkungo esko-
letan izan ezik, gehienak 
jardunaldi jarraituarekin gel-
ditu dira, eta antolatzerakoan 
«sekulako konplikazioak» izan 
dituztela dio Nora Salbotxek: 
«espezialistak, proiektuak, 
ateraldiak, formakuntzak, 
koordinazioa... Dena konpar-
titzen dugulako». Eskolaldi 
jarraitua izatetik boto baka-
rrera gelditu dira Amaiurren: 
«gurasoen bozketan % 58 
jarraituaren alde agertu zen, baina ez genuen legeak eskatzen 
zuen % 60 lortu. Gure eskolan boto batek % 4ko balio du 
eta beraz, boto bat gehiago atera izan balitz, jarraitua izanen 
genukeen». Alde horretatik, «prozedura ez da bidezkoa» 
Salbotxen irudiko.

 Haurrendako jarraitua egokiagoa ikusten du: «Pandemia 
hasi aitzinetik zalantza haundiak izan nituen, baina probatu 
ondotik, jarraituaren aldekoa naiz. Garbi gelditu da akademi-
koki emaitzei eutsi zaiela, eta arratsaldetan haurrek eskolaz 
kanpoko ekintzak akitu ondotik jostatzeko denbora aunitzez 
gehiago izan dute, eta josteta hezitzailea eta inportantea da». 
Bere ustez, «haurren bioerritmoei aunitzez gehiago atxikitzen 
zaio goizeko jarduera, beraien bizitza egunaren argiari lotua-
goa» ikusten du, eta horrez gain, «gure kasuan, jangelari ez 
dio eragin. Haurrak berdin-berdin gelditu dira jangelan». 

«Interesak»
Ondoko ikasturteei begira, jardunaldia aldatzeko «prozedura 
berriz abiatu edo ez» aztertuko dutelakoan dago, «aldatuz 
gero, Baztango gainerako herri ttikietako eskolekin bat eginen 
genuke». Baina hortik aparte, afera honen gibelean dauden 
«interesak» azpimarratu ditu: «Gai honi buruz solas egiten 
denean, badira sobera konbentzitzen ez didaten argudio pare 
bat: Zergatik eskaintzen dute kontzertatuetan goizez eta 
arratsaldez? Zergatik da prozedura hain desegokia? Bertze-
rik gabe, interesengatik. Catering enpresa haundiek sekulako 
presioa egiten dute eta ikastetxe pribatuetan badago eskolaz 
kanpoko ekintzak kobratuz negoziorako ildo bat. Igual ez zaie  
hainbertze interesatzen jarraitua. Ez gara ohartzen zenbateko 
boterea duten enpresa haundiek».

UTZITAKO ARGAZKIA

«Haurren bioerritmorako aunitzez 
hobea da goizeko jarduera»
NORA SALBOTX ALEGRIA AMAIURKO ESKOLAKO IRAKASLEA

bezala gainerako eskola ttikie-
kin egiten zituzten tailerretan 
edo gainerako jardueretan 
parte hartu. Edo Arantza eta 
Igantziko eskolak jardunaldi 
zatituarekin ari direnez, ezin 

izanen dute, aspalditik egin 
duten bezala, Etxalarko esko-
lakoekin elkartu, honek jarrai-
tua baitu. 

Dena den, litekeena da aur-
ten ere eredua berrikusteko 

aukera izatea. Eta Carlos Gime- 
no Hezkuntza Kontseilariak 
errana du 2023-2024 ikasturte- 
tik aitzinera eskolako jardunal- 
diari buruzko guztia foru agin-
du batekin arautu nahi dutela. 

Bertzeak bertze, eskatutako 
gehiengoak berrikusiko dituz-
tela eta prozesuan familiek 
parte hartzeko aukera haun-
diagoa izanen dutela ere ai-
tzindu du.
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Iaz hasi zen Iker Barandarai-
nen lau urteko alaba Aresoko 
eskolan «eta bestelako eredu- 
rik probatzeko aukerarik izan 
gabe, jardunaldi jarraituan» 
egokitu zitzaion. «Hasieran 
beldurra» sentitu omen zuten; 
«aurreneko urtea, hainbeste 
ordu segidan... gehiegi ez ote 
ziren izango. Baina bi atsede- 
naldi dituztenez eta saiorik 
arinenak bukaeran, ederki 
moldatu zen». Hala, «gustura hartu genuen arratsalde guztia 
libre izatea. Bazkalondoan siesta lasai egiteko aukera eman 
zion eta gero arratsalde osoa libre izatekoa». Jardunaldi 
jarraituak koxkorragoak diren haurrei ere «lasaiago ibiltzeko 
aukera ematen diela» dio aresoarrak: «arratsaldeari ez zaizkio 
eskolarako orduak kentzen eta eskolaz kanpoko jardueraren 
bat baldin badute ez dira eskolatik atera eta korrika eta pre-
saka ibiltzen». Dena den, bere ustez, «ezin liteke esan kon-
tziliazioaren izenean egiten den aldaketa denik. Gehiengoak 
zortzi orduko lanaldia badugu eta haurrak eskolan bost orduz 
egoten badira, puzzlea osatzen nahiko lan izaten da». Jan-
gela zerbitzua ere hizpide izan du: «eskola handietan, jange-
la zerbitzuarekin eta eskolak eskaintzen dituen jarduerekin 
haurrak beranduago hartzeko aukera dute, baina Areson ez 
dugu jangelarik eta derrigor behar dugu bazkalorduan haurren 
kargu egingo den norbait. Lehen, haurrak jaso eta berriz ere 
eskolara eramateko. Orain, eskola eguerdian bukatuta, arra-
tsaldeko joan-etorria ez dugu egin behar».  

«Eskola orduak kolpe batean eginda 
alde ederra arratsaldea libre izatea»
IKER BARANDARAIN CABALLERO ARESOKO GURASOA

E. IRAOLA

Zugarramurdiko eskolan jardu-
naldi jarraituarekin hasi du ikas-
turtea Itsaso Etcharteren zazpi 
urteko alabak. Ereduarekin 
«ados» dago, eta are gehiago, 
«pandemia aitzinetik eta ondo-
tik eskolak izan duen funtzio-
namendua kontuan hartuta, 
alabarengan pentsatuz» horixe 
ikusten du egokiena. «Pandemia 
aitzinetik, gurasoak lanean gine-
nez, alaba ezin zen eguerdian 
etxera bazkaltzera bueltatu eta 
jangelan gelditzen zen. 16:30 
arte ez zen etxeratzen. Etxera 
joateko aukera zutenek ere 

tarte ttikia zuten autobusean 
etxera bueltatu, bazkaldu eta 
berriz eskolara joateko. Ez zuten 
siesta egiteko aukerarik ere. 
Orain, jarraituarekin, aunitz 
14:00etan ateratzen direnez, 
denborarekin bazkaltzeko eta 
nahi izanez gero, siesta egiteko 
aukera dute». 

Alde on aunitz ikusten dizkio 
jarraituari: «goizetan ikasleen 
errendimendua eta atentziora-
ko gaitasuna hobea da, esko-
latik ez dira horren nekatuak 
ateratzen, bazkaldu ondotik 
deskantsatzeko, jostatzeko, 

kirola egiteko, familian egoteko, 
aisialdirako eta eskolaz kanpo-
ko jardueretarako denbora 
gehiago dute, eta eguerdian 
etxera bueltatzeko aukerarik ez 
dutenak ere lehenagoko orduan 

bueltatzen dira etxera, jangela 
zerbitzua eta arratsaldeko jar-
duerak dituztelako. Horrek 
kontziliazioa errazten du». 

Dena den, alde txar batzuk 
ere ikusten dizkio jarraituari: 
«09:00etatik 14:00etara 30 
minutuko atsedenaldi bakarra 
dute astean lau egunez, gura-
soen laneko ordutegiagatik 
aunitz ezin dira 14:00etan ate-
ra eta jangelara eta arratsalde-
ko ekintzetara joan behar dute, 
gogorik izan gabe ere...». 

Aitortu duenez, «aurtengo 
ikasturtean ikusi beharko dugu 
ereduarekin ongi moldatzen 
garen edo ez. Alabak bi egunez 
arratsaldetan gelditzea eraba-
ki du jarduerak gustuko ditue-
lako eta beraz, ikusiko dugu». 

«Alabarengan pentsatuz jardunaldi 
jarraitua egokiagoa ikusten dut» 
ITSASO ETCHART IPARRAGUIRRE URDAZUBIKO GURASOA

UTZITAKO ARGAZKIA

«Baztan Ikastolan gurasoen 
gehiengoa jardunaldi jarraitua- 
ren alde zegoen, bozketan 
% 58 inguru atera zen alde, 
baina ez genuen behar zen 
gehiengorik lortu eta zatitua-
rekin gelditu gara». Fernando 
Anbustegiren hitzak dira. Ja- 
rraituaren aldekoa da, «azken 
bi urteotan, jardunaldi jarrai-
tuarekin, hobeki ikusi baititut 
haurrak, gehienbat eskola 
14:00etan akitu eta arratsaldetan denetarako denbora izaten 
zutelako: eskolaz kanpoko jardueretarako, etxeko lanak egi- 
teko, lagunekin egoteko... Arratsaldea luzea zen eta haurren-
dako aise eredu hobea iruditzen zait». Dioenez, «talde kohe-
siorako edo lagunak egiteko egokiagoa izaten ahal da zatitua, 
zatituarekin ikastolatik ateratzean parkean gelditzen baitira 
jostatzen. Jarraituarekin, aldiz, denak etxera joaten dira eta 
gero ez dira elkartzen. Gehienbat ttikien artean gertatzen da 
hori, koxkorragoak beraien artean gelditzen dira». Gisa berean, 
onartu du «jarraituarekin neke gehiago sumatzen ahal dela 
ttikien artean». Dena den, «gurasoen gehiengoa jarraituaren 
alde izanda» ikastolan berriz ordutegia aldatzeko bozkatuko 
dutelakoan dago, eta bere ustez, «haurrek ere nahiago dute 
jarraitua». Hortik aparte, eredu aldaketak bertzelako eragoz-
penak ere sortu ditu: «Elizondoko eskolan jardunaldi jarraitua 
dute, eta gurean zatitua. Ikastolako ikasle batzuek beraien 
autobusa erabiltzen zuten, eta orain, ordutegi desberdina 
izateak buruhauste batzuk eragin ditu».  

BDB

«Jarraituarekin arratsaldea luzea da 
eta haurrendako aise hobe da»
FERNANDO ANBUSTEGI GOÑI ELIZONDOKO GURASOA
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Eneko Fernandezi «bidega-
beak» iruditzen zaizkio «jardu-
naldi aldaketa egiteko eskatzen 
dituzten portzentajeak», eta 
«legedi berria» aldarrikatu du, 
«bertze botazio guzietako sis-
tema izatea, hau da, botoa 
ematen dutenen gehiengo 
sinplea nahikoa izatea». Lesa-
kako eskolako irakaslea izaki, 
hango adibidea ekarri du mahai 
gainera: «Lesakan, gurasoen 
botazioan, 71 boto izan ziren 
jardunaldi jarraituaren alde, eta 
40 kontra. Aldekoak gehiago 
izanda ere (% 56), errolda 
guziaren % 60ra ailegatzen ez 
zirenez, jardunaldi zatitura 
bueltatu gara». Lesakakoa ez 
da kasu bakarra: «Iruñerrian 
aldaketaren aldeko botoak 
bikoitza izan diren kasuak izan 

dira, 200 alde eta 100 kontra, 
baina ezin izan dute aldatu. 
Eta gure kasua antzekoa da». 
Horixe da bere ustez «kritika-
garriena eta aldatu behar dena», 
eta «aldaketa hori eskatu duen 
talde bat badela» oroitarazi du. 

Jarraian nahiago
Hortik aparte, jardunaldi jarrai-
tua edo zatitua egokiena zein 
den «bakoitzak ikusi behar du» 
Fernandezen hitzetan: «Hori 
librea da, bakoitzak bere argu-
dioak izanen ditu eta errespe-
tatu behar dira. Eskola guziek 
bi ereduak probatu dituzte eta 
orain bai, gai gara konpara-
tzeko eta hobea zein den auke-
ratzeko». 

Beretzat «jardunaldi jarraitua 
egokiagoa» da, «aukera gehia-

go ematen dituelako. Ez naiz 
gurasoa, baina gurasoek ere 
aukera gehiago dituzte, hiru 
momentutan har baitezakete 
haurra». Horrez gain, «hau-
rrentzat arratsaldetan bazkal-
du eta bueltatzea hagitz gogo-
rra» dela nabarmendu du: 
«nekatuak ikusten dira. Batzuk 
goizez gehiago nekatzen dire-
la erraten dute, baina niretzat 
ez. Denok dakigu bazkaldu 

ondotik nola egoten diren gor-
putzak eta zenbat kostatzen 
den berriz aktibatzea. Arra-
tsaldetako motibazioa eta 
gogoa ez da berdina». Ez hori 
bakarrik, «eskola goizean iza-
teak arratsaldetan edozein 
gauza egiteko aukera ematen 
diela» aipatu du: «14:00etan 
edo 16:00etan atera bada 
aldea, gauza guziak bi ordu 
gibelatzen dira». 

Dena den, argi utzi nahi izan 
du «igual ttikiagoetan bertze 
zerbait nabarituko dutela, bai-
na ni 5. eta 6. mailako ikas-
leekin ari naiz, eta goizetan 
arratsaldetan baino aunitzez 
ere motibatuagoak, kontzen-
tratuagoak eta indartsuagoak 
egoten dira». Bide batez, «jan-
gela gatazkarako momentua 
dela» ere adierazi du, eta 
«gatazka horiekin etortzen dira 
geletara. Alde horretatik ere 
arratsaldetako saioak gogo-
rragoak egiten dira».

BDB

«Jardunaldi aldaketa egiteko 
portzentajeak ez dira bidezkoak»
ENEKO FERNANDEZ MARITXALAR LESAKAKO IRAKASLEA

Ordutegi jarraitura aldatzeko 
jarrera aise nagusitu zen Ituren- 
go eskolan, hiru botazioetan, 
gainera. Arantza Diezek konta- 
tu duenez, «klaustroaren bota-
zioan % 100 alde agertu zen; 
eskola kontseiluko partaide 
guztiek ere baiezkoa eman zuten 
eta gurasoen botazioan, % 85 
atera zen alde. Botazioa egin 
aurretik proiektua familiei aur-
keztu eta pentsatzeko denbo-
ra utzi genien. Azken hitza Hez- 
kuntza Departamentuak izan 
zuen, eta  honek baiezkoa eman 
ondotik, aurten hasi gara ohiko 
jardunaldi jarraituarekin, joan 
den urtekoa Covid-ak eragin-
dakoa baitzen». Goizez aritzea-
ren «iazko esperientzia» hor 
dutela dio, eta «hasi besterik 
egin ez bagara ere, momentuz 
oso ongi ari gara jarraituarekin». 
Horixe da haurrendako eredu- 

rik egokiena bere irudiko: «Jarrai-
tuarekin ikasleen errendimendu 
maila haunditu da. Lehenago, 
zatituarekin, arratsaldeko saioak 
pisutsuak egiten zitzaizkien, 
eta gainera, bazkariko etenal-
diaren ondotik, askotan ez zen 
samurra izaten gelara bueltatzea. 
Orain, goiza luzeago egiten da, 
baina bai haurrek bai irakasleok 
martxa hartu dugu eta egiazta- 
tu dugu ordu erdiko atsedenal-
dia eginda, askoz ere hobekia-
go erantzuten dutela egunero-
koan, baita sozialki ere, gataz-
ka gutxiago sortzen direlako».

Ez da jarraituari ikusten dion 
alde on bakarra: «familiek egu-
nerokoa antolatzeko askoz ere 
aukera haundiagoa dute. Hau-
rrak 14:00etan har ditzakete, 
edo jantokian gelditzen badira 
15:00etan edo 15:30ean, eta 
arratsaldeko tailerretara joaten 

badira 16:30ean. 14:00etan 
etxera bazkaltzera joanez gero, 
nahi badute arratsaldeko taile-
rretara bueltatzen ahal dira». 
Dioenez, «ttikiek  ere hobekia-
go erantzuten dute jarraituare-
kin, beraien erritmo biologiko-
ra hobekiago egokitzen da».

Arratsaldetako tailerrak 15:30- 
etik 16:30era dituzte, eta adina- 
ren arabera, bi taldetan banatu- 
ta, ludoteka, zinemagintza, dan- 
tza eta antzerkia, IKT eta kantak/
songs, multikirola edo psiko-

motrizitatea dituzte, baita etxe-
ko lanak egiteko tartea ere, 
«irakasleok gidatuta». Arratsal-
detako jarduerak «dohainik 
direla eta ez direla derrigorrez-
koak» aipatu du: «Zinemagintzan 
eta dantza eta antzerkian kon-
promisoa eskatzen dugu jar-
duerek jarraipena izanen dute-
lako, baina gainerakoetan, 
malgutasunez jokatuko dugu. 
Haurrak etor daitezke edo ez». 
Arduradunak irakasleak direla, 
eta «hor egon behar dugula» 
ere gaineratu du. Eta jantoki 
zerbitzua «mantendu dutela» 
nabarmendu du: «beti bezala, 
diruz lagundu dute». 

Argi utzi nahi izan du jardunal- 
di jarraitua ezartzeko erabakia 
«ez dela irakasleona bakarrik 
izan, eskola komunitate osoa-
rena izan dela». Bide beretik, 
«ikasturte bukaeran jardunaldi 
jarraituari buruzko balorazioa 
egin eta familien iritzia biltzeko» 
asmoa dute: «Horren arabera 
erabakiko dugu heldu den urtean 
horrela jarraitu edo ez». 

UTZITAKO ARGAZKIA

«Jardunaldi jarraitua ezartzeko erabakia 
eskola komunitate osoarena izan da»
ARANTZA DIEZ ARANBURU ITURENGO ESKOLAKO  IRAKASLEA
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A.LARRETXEA
Gure Zirkua herrian izanen da 
asteburu honetan, eta hurren-
goan. Bidasoa karrikan para-
tuko dute karpa eta zortzi 
sesio eginen dituzte. Ortzira-
lean, urriaren 7an, 19:00etan 
eginen dute lehen saioa; la-
runbatean eta igandean, sesio 

bikoitza eginen dute: 16:30ean 
eta 19:00etan larunbatean eta 
12:00etan eta 17:00etan igan-
dean. Heldu den asteburuan 
hiru saio izanen dira: Ortzira-
lean 19:00etan eta larunbatean, 
16:30ean eta 19:00etan. 

Sarrerak www.gurezirkua.
eus helbidean daude salgai.

Asteburu honetan eta hurrengoan Gure 
Zirkua izanen da herrian

Bi asteburutan izanen da Gure Zirkuaren karpa herrian. KARKARA

A.LARRETXEA 
Berako eta Urruñako Udalek 
sustatu dute Bideak proiektua 
bi herrien arteko bideak be-
rreskuratuz bertako ondarea 
bildu, ezagutzera eman eta 
zabaltzearekin batera, bi he-
rrien arteko harremanak sen-
dotzeko. Horretarako, bi he-
rrietako artistentzako beka 
deialdia egin zuten abuztuan, 
eta dagoeneko esleitu dituzte 
zeinek hartuko dituzten bekak. 

Deialdira hiru norbanako 
eta talde bat aurkeztu dira: 
Urruñatik Odei Barroso ber-
tsolaria eta musikaria eta Jo-

seba Aurkenerena idazle eta 
irakaslea. Beratik, aldiz, Asier 
Gogortza ibilbide luzeko di-
ziplina anitzeko argazkilaria 
eta artista eta Mikelperizena 
famil ia ,  Ic iar  eta  Javier 
anai-arrebak, eta Feliciano 
aita. Iciar margolaria da, Ja-
vierrek burdina eta harria 
lantzen ditu, eta aitak, aldiz, 
Larhunen egin du lan bizi 
osoan, eta kontrabando isto-
rioak ezagutu eta bizi izan 
ditu. 

Irabazleak erabakita, bi he-
rrien arteko partaideekin bi 
bikote osatu dituzte: alde ba-

tetik Gogortzak eta Barrosok 
osatuko dute lehen bikotea, 
eta Mikelperizena familiak 
eta Aurkenerenak bigarrena. 
Bikote bakoitzari, aldiz, lan 
egiteko bide bat esleituko zaio. 

Intzolako bidea
Intzolako bidea egokitu zaie 
Barrosori eta Gogortzari. In-
tzolako bidea XIX. mendearen 
bukaera arte bi herrien arteko 
ibilbiderik erabiliena eta ga-
rrantzitsuena izan zen. Bera-
ko Itzea auzotik aterata, Usa-
tegietako lepoan barna, Bi-
dostegiko bidean goiti, Intzo-
lara joaten da. Handik, 18. 
mugarria pasata, Erleen lepo-
ra segitzen du, Airelekun ba-
rrena Urruñako Olheta auzo-
ko Urtubienbordara ailega-
tzeko. Bi artistek elkarlanean 
proposamen bakar bat lan-
duko ditu, elementu protohis-
torikoak, Intzolako ola eta 
burdinaren eta ikatzaren ga-
rraioa, meategiak edo Espai-
niako gerrako langile-barrakoi 

eta bunkerrak abiapuntu har-
tuta. 

Mandobideko bidea
Mikelperizena familiak, eta 
Aurkenerenak osatutako bi-
koteak Mandobidea deituriko 
bidea izanen du abiapuntu 
proiekturako. Berako San Es-
teban elizatik atera, Postan 
goiti, Ibardingo meategiak 
bazter utzita Ibardingo lepo-
ra egiten du bideak. Handik, 
Batzarleku gainetik, Herbu-
ruraino jaisten da. Kontra-
bandistek maiz erabilitako 
bidea da, ondare immaterial 
aunitzekoa. Proiektua gara-
tzerakoan, kontrabandoa, 
fazeriak eta nekazaritza ha-
rremanak, edo Konbentzioa-
ren gerra eta frantsestea lan-
du beharko dituzte. 

Nafarroako Gobernuak diruz 
lagundu du bi udalek susta-
tutako proiektua, eta artistek 
urriaren 31rako bukatu eta 
aurkeztu beharko dituzte egin-
dako lanak. 

Bideak proiektuko 
bekak esleitu ditu 
udalak
Mikelperizena familiak eta Asier Gogortza artistak eskuratu 
dituzte bekak Urruñako bi artistekin batera
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Teresa Etxebeste Zozaiak 100 urte
Sortzez igantziarra den, baina, azken urteetan Beran bizi den 
Teresa Etxebeste Zozaiak 100 urte bete zituen irailaren 18an. 
Ospakizun bikoitza egin zuen, bezperan Errenteriako 
bizilagun eta familiarekin ospatu zuen, eta urtebetetze 
egunean Berako San Jose egoitzako bizilagun eta langileekin.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA 
Berako ondarea plazara izen-
burupean, solasaldia eta ibil-
bide gidatua antolatu dituzte 
Mugerri elkarteak, Ziburuko 
Jakintzak eta Berako Udalak. 
Urriaren 14an Jakintza Elkar-
teko Paul Badiolak Lizuniaga-
tik Kaulera, arrastoen bila 

solasaldia eskainiko du Bera-
landetan, 19:00etan. Bihara-
munean, Kauleko Larraina 
bisitatzeko ibilbide gidatua 
eginen dute. Bisita doan da, 
baina izena eman behar da 
mugerri@gmail.com helbi-
dean edo 666 13 00 45 zenba-
kian.

'Berako ondarea plazara' jardunaldiak 
eginen dituzte urriaren 14an eta 15ean 

A.LARRETXEA 
Pello Irazoki herritarrak, uda-
larekin eta Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitatearekin 
elkarlanean, Berako etxeen 
izendegia osatu du. Orain, 
izendegi hori karrikara erama-
tea da asmoa. Etxetako jabeek 
hala nahi izanez gero, etxearen 
izenarekin eta eraiki zen ur-
tearekin plaka bat jartzeko 
aukera paratu du martxan 
udalak.  Altzairuzko plaka iza-
nen da, eta kostua udalak har-
tuko du bere gain. 

Illekueta auzoan paratu zi-
tuzten lehenengo plakak eta 
orain Zalain auzora zabaldu 
nahi du udalak ekimena. Za-
lainen egin ondotik, asmoa, 
herriko bertze auzoetara za-
baltzea da. 

Etxeen izenari dagokionez, 
Pello Irazokik egindako artxi-
bo lanean oinarritu dira, eta 

Andres Iñigo euskaltzainak 
emandako gomendioak hartu 
dituzte kontuan. 

Proiektuaren helburua etxe 
izenen garrantzia berreskura-
tzea da. Erdi Arotik hasita, 
modu ofizialean erregistratuak 
ageri dira etxe izenak eta nor-
tasun berezia izan dute euskal 
gizartean. Gaur egun, ordea, 
herritarrik gazteenak ez dituz-
te etxe izenak ezagutzen eta 
erabiltzen, eta hori sustatu 
nahi dute proiektuaren bidez.

Altzairuzko plakak izanen dira. 

Etxeen izenak 
zabaltzeko plakak 
paratuko dituzte
Udalak finantzatuko ditu plakak, eta helburua herriko etxeen 
izenen erabilera ezagutaraztea eta sustatzea da



BERA

16 ttipi-ttapa | 815. zk. | 2022-10-06

A.LARRETXEA BERA
Iazko abenduan eta aurtengo 
urtarrilean izandako uholdeek 
erabat baldintzatu dute Bera-
ko Udalaren jarduna. Uholdeek 
premiazkoak eta atzeraezinak 
diren bi lan egiteko beharra 
eragin dute: alde batetik Zalain 
eta Foruen plaza arteko ur-ho-
dia berritzea, eta  Plaza Zaha-
rreko erortzea eragin zuen 
kanala konpontzeko behin 
betiko lanak egitea. Bi lanek 
miloi bat euroko aurrekontua 
dute, eta horrek kolokan jarri 
ditu udalak esku artean zituen 
bertze proiektu batzuk. Nafa-
rroako Gobernuarekin egin-
dako finantziazio akordioak, 
ordea, arnasa eman dio uda-
lari eta, beraz, aitzinera segi-
tuko du bere asmoekin.  Aitor 
Elexpuru Berako Alkateak eta 
Esteban Agirre Hirigintza zi-
negotziak egindako lanen eta 
egiteko gelditu diren lanen 
balorazioa egin dute. 
Zeintzuk ziren aurten egitea au-
rreikusita zeuden eta gauzatze-
ko arriskuan egon diren obrak?
Aitor Elexpuru: Obra garran-
tzitsuenetako bat Eztegara 
Matzadarekin lotzea zen, La-
biaga Ikastolaren parean Sas-
trako errekaren gainean zubia 
eginez. Obra hau garrantzitsua 
da Matzada aldera doan tra-
fikoa Altzate eta Illekuetatik 
atera eta alde zaharreko ka-
rrika horietako zirkulazioa 
murrizteko. Gainera, oinez-
koentzako eta bizikletentzako 
pasabide bat egin nahi genuen 
Zia errekaren gainean, Angu-

lero parean, Lizuniagatik Al-
tzatera heldu diren txirrin-
dunlariak eta oinezkoak erre-
pidetik atera eta alternatiba 
bat emanez. 
Eta zein da egun dagoen egoera?
Esteban Agirre: Obra horie-
tarako exekuzio proiektuak 
dagoeneko eginak daude, eta 
diruzaintzako gerakina erabi-
li behar zen finantzatzeko. 
Baina, uholdeek kaltetutako 
lana egitea premiazkoa zenez, 
horien finantzaketa lehenetsi 
eta bertzeak bertan behera 
utzi genituen.
A.E: Milioi bat euroko aurre-
kontua duten premiazko bi 
obra dira, Zalain eta Foruen 
plaza arteko ur-sareak 513.417 
euroko aurrekontua du,  eta 
Plaza Zaharreko kanal berriak 
498.000 eurokoa.
Beraz, aipatutako proiektuak 
geldiarazi behar izan dira.
E.A: Argi zegoen Plaza Zaha-
rreko kanalaren behin betiko 
konponbidea premiazkoa eta 
lehentasunezkoa zela. Era 
berean, ezinbertzekoa da ur-sa-
rea berritzea, Zalain inguruko 
etxebizitzen eta enpresen 
ur-hornidurak kalteturik zeu-
delako eta Zalaingo ur-biltegia 
ezin zelako sare orokorrera 
konektatu. Horrek areagotu 
egiten zuen lehendik genuen 
hornidura-arazoa.
A.E: Udalean lan horiei lehen-
tasuna eman behar zitzaiela 
ikusi genuen, bertze obreta-
rako aurreikusitako dirua ho-
rien finantzaketarako erabiliz. 
Egoera horrek erabat hipote-

katzen zituen aurrekontuen 
aurreikuspenak, eta bertze 
inbertsio batzuk egiteko tar-
terik gabe uzten gintuen, eta 
horrek Nafarroako Gobernua-
ren finantzaketa bilatzera 
behartu gaitu.
Zer erantzun jaso duzue gober-
nutik? 
A.E: Egoera hain zaila zenez, 
ahal dugun dena egin dugu 
aurrekontuak ez hipotekatze-
ko eta finantzaketa lortzeko. 
Alde batetik, Zalaindik Foruen 
plazara bitarteko ur-sarearen 
proiektua aurkeztu genuen 
Nafarroako Gobernuak Next 
Generation funtsetatik egin-
dako dirulaguntza deialdi 
batera. Gure proiektua onar-
tu dute, eta gobernuak inber-
tsioaren % 80 finantzatzea 
lortu dugu. 
Eta Plaza Zaharreko kanaleko 
lanekin? 
A.E: Hasieran Txibite presi-
denteak erran zigun lanen 
ardura gobernuaren gain har-

tuko zutela. Hori, ordea, ezi-
nezkoa izan da kasuistika 
hagitz bereziko ezbeharra izan 
baita. Urgentziazko lana da 
eta ezin izan gara Europako 
dirulaguntzen esperoan egon. 
Politikoki landu dugu gaia, eta 
udalak, EH Bilduko parlamen-
tariek eta Nafarroako Gober-
nuko hainbat departamentuk 
egindako bilera anitzen on-
dotik, azkenean lortu dugu 
gobernuak finantzatzea obra 
osoa. Nafarroako Parlamen-
tuan aurrekontu aldaketa bat 
egin behar izan dute eta Lu-
rralde Kohesiorako Departa-
mentuak sustatuko du. 
Zein izan da horren ondorioa? 
E.A: Premiazko bi obra horien 
finantzaketa ia osoa lortu iza-
nak aukera eman du premiaz-
ko obra horietarako erabiltze-
koa zen dirua aurreikusitako 
planetarako erabiltzeko, eta, 
horrela, Eztegara-Matzada 
loturako eta bizikletentzako 
pasabide proiektua berriz har-
tzeko.  
Beran ur-horniduraren inguruan 
dagoen arazoaz solastatu zarete. 
Zer bertze ekintza aurreikusi ditu 
Udalak?
A.E: Berako ur-horniduraren 
afera arazo historikoa da. Hain-
bat irtenbide planteatu dira 
hornidura-iturri berriak bila-
tzeko, baina hori ez da nahikoa, 
banaketa-sarearen egoera ere 
ez baita ona. Azken urteotan 
hainbat hobekuntza eta in-
bertsio egin dira, eta horiek 
nabarmen hobetu dute bana-
keta, baina oraindik lan anitz 
dago egiteko.
Zein dira alor horretan egin beha-
rreko lanik inportanteenak? 
A.E: Une honetan hiru puntu 
kritiko daude: Kanttonberrin, 
Altzaten eta Illekueta eta Legia 
karriketan. Gainera, zoladura 
berritu behar da hornidura- eta 
saneamendu-sareekin batera. 
Udalak jarduera horien me-
moria baloratuak egin ditu, 
Nafarroako Gobernuaren Toki 
Inbertsioen Planetan aurkez-
teko eta datozen hilabeteetan 
ebatziko dute deialdia. Espe-
ro dugu jarduera horietakoren 
batekin hasi ahal izatea. 

«Gobernuak ia osorik 
finantzatuko ditu 
premiazko lanak»
AITOR ELEXPURU ETA ESTEBAN AGIRRE BERAKO ALKATEA ETA HIRIGINTZA ZINEGOTZIA

Azken uholdeen ondorioz, ez-ohiko lanak egin beharko ditu Berako Udalak. Lan horiek 
finantzatzeko egindakoez, eta hirigintzako bertze proiektuez mintzatu dira Agirre eta Elexpuru 

«UR-HORNIDURAREN 
ARAZOA GERO ETA 
HANDIAGOA 
IZANEN DA»

«AHALEGIN HANDIA 
EGIN DA 
FINANTZAKETA 
LORTZEKO»



2022-10-06 | 815. zk. | ttipi-ttapa 17

BERA

E.A: Ur-horniduraren arazoa 
gero eta handiagoa izanen da, 
klima-aldaketaren eraginez, 
eta ahalik eta neurri gehien 
hartu beharko dira ondorioak 
gutxitzeko. Obra horiei guztiei 
ekitea gustatuko litzaiguke, 
bai eta mugikortasuna hobe-
tzeko galtzadak eta espaloiak 
berritzea ere. 
Hirigintzari dagokionez, Nasu-
vinsa alokairu sozialeko 8 etxe-
bizitza eraikitzen ari da. 
E.A: Eraikuntzak aitzinera se-
gitzen du, baina atzerapen 
txiki bat egon da, eta udazke-
nean amaituko dira lanak eta 
martxoan esleituko dira. 
A.E: Sustapenerako izena eman 
duten beratarren kopurua 
ezagutzea interesatzen zaigu; 
datu hori kontuan hartu ahal 
izanen dugu herrian alokairu 
sozialaren beharrak atzema-
teko eta Nasuvinsarekin pro-
mozio berriak lantzeko.
Aukera ikusten duzue, beraz, 
promozio berriak garatzeko?
A.E: Guri interesatzen zaigu 
ikustea Beran zenbatek ema-
nen duten izena. Horrekin 
badugu argazki bat Nasuvin-
sari aurkezteko, eta gure beha-
rrak zein diren errateko. Nor-
malean udalak lurra jarri, eta 
Nasuvinsak eraikitzen du, 
baina, berriak eraikitzeko iker-
keta edo diagnostiko bat egon 
behar da. Etorkizunean bada 
asmoa horrelako promozio 
gehiago ateratzeko. Udalak 
lur gutxi batzuk ditu eskain-
tzeko horrelako proiektuak 
aitzinera ateratzeko. 
2019ko datuen arabera, 1.787 
etxebizitza zeuden Beran, eta 
horietatik 1.378 ohiko bizilekuak 
ziren. Horrek erran nahi du 409 
etxebizitza huts daudela. Zer 
irakurketa egiten duzue? 
A.E: Etxe hutsak badaude, 
kontuan da alokairuan bizi 
nahi duenak arazoak dituela 
alokatzeko. Benetako eskain-
tza handirik ez dago, alokai-
rurako etxeak aurkitzea kos-
tatzen da. Badakigu hutsak 
badirela, baina, dugun per-
tzepzioa da ez direla gehiegi. 
E.A: Hutsik dauden etxebizitza 
aunitz alde zaharrekoak dira, 

zaharrak dira eta ez daude 
bizigarri gaur egun eskatzen 
den estandarretan. Daukagun 
arazoa da, sustatzaileek behin 
eta berriro erraten digutela 
alokairuko eskari gutxi dagoe-
la. Baina nola eskatuko dute, 
bada, eskaintzarik ez badago? 
Alokairu falta da, orduan,  zuen 
ustetan Berako gabezia handie-
na?
A.E: Bai. Beran lurrak badau-
de eraikitzeko. Lur pribatuak 
dira, eta sustatzailerik ez da 
prest etxebizitza kolektiboak 
egiteko. Azken bi urtetan pare 
bat eskaintza izan ditugu. Guk 
horrelako promozioak egite-
rakoan, babes ofizialerako 
etxebizitza kopuru bat eskatzen 
dugu, eta orduan gibelera egin 
dute. Udalera etortzen dira 

herritarrak etxebizitza berrien 
eske, aukera bila. 
E.A: Gaur egun familia baka-
rreko promozioak egiten ari 
dira. Joera hori ikusten ari gara, 
baina, udaletik pisu kolekti-
boen aldeko apustua egiten 
dugu. Berako hirigintza planak 
zehaztu du pisu kolektiboen 
kasuan etxebizitza berrien zati 
bat babes ofizialerako izan 
behar dela, eta gu ez gaude 
prest hori aldatzeko.
Nola ikusten duzue agintaldi 
honen bukaera?
E.A: Plaza Zaharreko kanala 
aurten bukatu nahi dugu, eta 
etxebizitzen esleipena ere egi-
na egotea espero dugu. Bertze 
proiektuak, hala nola Zalain 
eta Foruen plaza arteko ur sare 
berria, Matzadako lotura eta 

Anguleroko pasabidea hasita 
egonen lirateke. Ur-hornidu-
rako bertze obraren batekin 
hasteko asmoa ere badugu. 
A.E: Badira hainbat proiektu 
hurrengo agintaldirako utzi 
beharko direnak. Proiektu 
horiek zehaztuak daude eta 
egiteko gobernuaren finan-
tziazioa nahitaezkoa da. Aur-
ten ikusi dugu hagitz inpor-
tantea dela interlokuzio zu-
zena izatea gobernuarekin, 
lortu ditugun laguntzak Na-
farroako Parlamentuko EH 
Bilduren parlamentarioen 
bitartekaritzari esker lortu 
baitira. Horregatik, lan eginen 
dugu herritarron konfiantza 
irabazteko hori izanen baita 
herria atzinera egiteko biderik 
seguruena.

Aitor Elexpuru alkatea eta Esteban Agirre Hirigintza zinegotzia Berako Herriko Etxe aitzinean. TTIPI-TTAPA
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AITOR AROTZENA
Telelanean ari direnei edota 
norbere enpresa martxan jar-
tzeko toki bat behar duteei 
begira, udalak coworking gu-
nea martxan paratu nahi du 
Beheko Plazako Eskriboneko 
beheko solairuan, berriki arte 
turismo bulegoa hartzen zuen 
lokalean. Lan partekatuko gune 
honetan interesatuta daude-
nek irailaren 27tik aitzinera 
apuntatu daitezke tokia lor-
tzeko.

Gune honen erabilera eta 
prezioak arautzen dituen or-
denantza ere onartua du uda-
lak. Hasiera batean maiatzaren 
19ko batzarrean onartu zuen 
eta eta ekainaren 7ko Nafa-
rroako Aldizkari Ofizizialean 
argitaratu ondotik, jendaurre-
ko epean inork ez zuen alega-
ziorik aurkeztu eta behin be-
tirako onetsi zen.

Gisa honetako eremuek az-
piegitura komunak dituzte 
ingurune bakar batean eta 
zenbait abantaila dituzte era-
biltzaileentzat: inbertsioa 
behar txikiagoak materialean, 
ekonomia ustiapen kostuetan, 
proiektuaren hasierako beha-

rretara egokitutako espazio 
fisikoa izatea eta jarduera 
hasteko azkar kokatzeko eta 
instalatzeko aukera. Lan-ere-
mua errentan emanen da, 
baita bideo-deien eta bileren 
gela bat ere eta horiek guztiek 
instalazio komun guztiak era-
biltzeko eskubidea izanen dute.

Eskriboneko beheko solai-
ruak 65,57 metro kuadro ditu, 
hiru espaziotan banatua dago 
eta bertan zortzi coworking 
gune daude. Erabileragatik 
udalari ordaindu beharreko 
prezioa hilean 10 eurokoa 
izanen da (gehi BEZa) eta uda-
laren kontu izanen dira argia, 
berokuntza, ur-beroa, internet, 
garbiketa eta zaborrak. Udalak 
guttienez sei hilabeterako 
utziko du espazio partekatu 
horien eta bulego pribatuaren 
erabilera, baina bi urtera arte 
luzatzeko aukera izanen da. 
Bi urteren buruan bertze era-
biltzailerik agertzen ez bada, 
udalak bertze sei hilabetez 
luzatzeko aukera eman deza-
ke, baita errentamendua bu-
katutzat emateko ere.

Informazio gehiago www.
lesaka.eus webgunean

Coworking gunea 
martxan paratuko du 
udalak Eskribonean
Interesatuak apuntatu daitezke dagoeneko, zortzi leku izanen 
ditu eta hilabetean 10 euro ordaindu beharko dute

Gazta pusken bisita gidatu ederra
Eguraldi bikaina lagun ospatu zuten irailaren 17an Arrano 
elkartearen eguna. Agiñara mendi buelta eginez ekin zioten 
egunari, baina eguneko berrikuntza nagusia Gazta pusken 
bisita gidatua karrika antzerki irriemangarria izan zen. 
Ondotik, zikiro-jatea, poteo musikatua eta DJa izan zuten.

AITOR AROTZENA

A. AROTZENA
Lesaka ikergai duten ikasketa 
bukaerako proiektuak egiteko 
dirulaguntza bat eman zuen 
iaz udalak. 2021-2022 ikastur-
terako Irantzu Goienetxe Ba-
tizek eraman zuen dirulagun-
tza, Gurasoen banaketa edo 
dibortzioak beraien seme-ala-

ben emozio eta eskola-erren-
dimenduan duen eragina lana 
aurkeztuz. Joan den asteaz-
kenean egin zuen lanaren 
aurkezpena udaletxean, eta 
bidenabarkoan, ikasturte ho-
netarako ere 500 euroko bi 
beka emanen dituela jakina-
razi zuen udalak.

Ikasketa akabailako 500 euroko udal 
beka Irantzu Goienetxek eskuratu du

Alkaiagako Zelaian plaza egokitu dute
Alkaiagako Zelaia inguruan plaza eokitzeko 36.612 euroko 
inbertsioa egin du udalak, Lua arkitekto bulegoak egindako 
memoria eta obra zuzendaritza eta Arrixkok egindako lanak 
barne. Elektrizitate-hartunea egin, zola berritu, eta argiak, 
iturria, zaborrontziak eta bankuak paratu dituzte.

UTZITAKOA
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Etxalarko Udalak bi oihan 
aprobetxamendurako enkan-
te berri bat eginen du: bat 
Iarmendi eta Zimeldi inguruan 
eta bertzea Egillun, Ezkututza, 
Salañeko borda, Arrizabaleta, 
Unanegi, Hirusasi, Nabarrola, 
Artzamena, Lizarieta eta Erroi-
tin. Hasierako balioei % 20ko 
beherapena ezarriko die orain. 
Eskaintzak aurkezteko epea 
urriaren 13an, 12:00etan bu-
katuko da eta enkantea urria-
ren 14an eginen da 12:00etan. 
Dokumentazioa eta informa-
zio gehiago www.etxalar.eus 
orrian. 

Oihan enkantea 
%20ko 
beherapenarekin

Urritzokietako bestak giro onean
Irailaren 14an, 17an eta 18an Urritzokietako bestak ospatu 
zituzten. Auzotarren antolatutako egitarauko ekitaldiak 
arrakastatsuak izan ziren eta eguraldi ederra lagun, jende 
andana hurbildu zen txokolatadara, zingar-jatera eta asaura, 
baita bertze ekitaldietara ere.

IRUNE ELIZAGOIEN

38. Nafarroako organoen mu-
sika zikloaren barrenean, Be-
nantzi Bilbaok organo kon-
tzertua eskainiko du urriaren 
8an, larunbatean 19:00etan 
elizan. Kontzertua eskaintze-
rakoan bi musikarien lanak 
eskainiko ditu, Eduardo Torres 
Sevillako konpositorearenak 
eta Pello Apezetxea, duela guti 
zendutako herriko apaiza, 
etnologo, etnografo eta Eus-
kaltzaindiako kide zenarenak. 
Pellori omenaldia egiteko 
aprobetxatuko da kontzertua. 
Sarrera librea izanen da aforoa 
bete arte.

Benantzi Bilbaoren 
organo kontzertua 
urriaren 8an

IRUNE ELIZAGOIEN
Gazteen eskutik, urriaren 15ean 
hainbat ekitaldi izanen dira. 
Larunbatean 17:00etan mus 
eta partxis txapelketa frontoian. 
Izen ematea frontoian 16:30etik 
aitzinera. 19:00etan patata 
tortilla txapelketa izanen da 
bi kategoriatan: 16 urtetik 
beherakoak eta adin horreta-
tik gorakoak. Urriaren 12a 
baino lehen izena eman behar 
da Elutsan edo Herriko Osta-
tuan. Tortilla egiteko beha-
rrezko tresnak norberak eka-
rriko ditu. Osagaiak patata, 
tipula eta arroltzeak. Tortilla 
apaintzea baloratuko da. 
23:00etatik 01:00etara Burrun-
ba elektrotxarangaren ema-
naldia izanen da ostatuen 
atarian. Urriaren 16an, Usa-
tegietako igandearekin, egu-
raldi ederra izanez gero, Al-
txatak talo postua jarriko du 
Lizarietan. Arratsaldean, berriz, 
ostatua eta bokadiloak eskai-
niko ditu frontoian eta musi-
ka izanen da udalaren eskutik. 

Sasoia hasi da
Irailaren 25ean ospatutako 
Usategietako tradizioaren 

bestaren ondotik, urriaren 
1ean hasi zen sare bidezko 
uso harrapaketa tradiziona-
laren sasoia. 600 urte baino 
gehiago dituen tradizio hau 
ikusteko bisita gidatuak ere 
martxan dira.  Urtero bezala, 
urriaren 1etik azaroaren 20ra 
bitarteko larunbat, igande eta 
besta egunetan. 10:00etan 
izanen da euskarazko bisita 
eta 12:00etan gaztelerazkoa. 
Ordu eta erdi inguruko ingu-
ruko bisitaren prezioa 5 eu-
rokoa izanen da pertsonako 
eta 10 pertsona baino gehia-
goko taldeentzat eta haurren-
tzat (6-12 urte), 4 euro bakoi-
tzak. Bisitaz gain, ikusentzu-
nezko bat ikusi eta sareetako 
behatokira sartzeko aukera 
ere badago.

Tradizioaren besta ere ospatu zen.

Usategietako 
Igandea ekitaldiz 
gainezka dator
Mus eta partxis txapelketa eta tortilla lehiaketaz gain, musika 
ere izanen da urriaren 15 eta 16ko asteburuan
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Nafarroako Osasun Publikoa-
ren eta Lan Osasunaren Ins-
titutuak antolatuta, Hazkun-
tza positiboa: eguneroko jar-
duna errazteko gakoak ikas-
taroa eginen dute Igantzin 3 
eta 12 urte bitarteko seme-ala-
bak dituzten gurasoei zuzen-
duta, gaztelaniaz. Ikastaroa 

urriaren 20an eta 27an eta 
azaroaren 3an eta 10ean egi-
nen dute, 17:30etik 19:30era. 
Izena eman behar da 848 42 
34 50ra deituz, edota gurasoe-
neskola@nafarroa.eus helbi-
dera idatziz. Lau saio izanen 
ditu ikastaroak, eta bakoitzean 
gai zehatz bat landuko dute.

Hazkuntza positiboaz aritzeko 
gurasoentzako eskola emanen da

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Hau irakurri orduko bukatuak 
izanen dira San Migel bestak, 
baina, ohi bezala, aitzineko 
asteburuan hainbat ekitaldi 
izan ziren.

Larunbat goizean plater-ti-
roketa izan zuten Ziobin. 
Eguerdian, pilota txapelketen 
finalak jokatu zituzten. Fron-
tenisean, Andoni Espelosinek 
eta Mikel Urtxegik 30-22 ira-
bazi zieten Enaitz Telletxea  eta 
Igor Antxordokiri. Eskuz, pi-
lota goxoarekin, berriz, Enaitz 
Telletxeak eta Beñat Iantzik 
22-17 irabazi zieten Iñigo Te-
lletxeari eta Joseba Bertizi. 

Arratsean herriko dantza tal-
dearen emanaldi ederra izan 
zen.

Igande eguerdiko gazta lehia-
ketaren 17. ediziora zortzi 
gazta aurkeztu zituzten. Horien 
artean, Argaratebereko Mari 
Joxe Lizardirena nagusitu zen. 
Argarategaraiko Elena Rete-
girena bigarren izan zen eta 
Argiñenbordako Carmen La-
rralderena hirugarren. Lau 
upategietako ardoak dasta-
tzeko aukera izan zen. Arra-
tsaldean karrika buelta egin 
zuten kankailu eta buruhandiek 
eta gazta eta opil dastaketa 
izan zuten trikitilariekin.

Herriko dantza taldeak emanaldi bikaina eskaini zuen frontoian. OSKAR TXOPERENA Plater tiroketan saritutakoak.

Besta aitzineko 
asteburua ere 
ospakizunez betea
XVII. Gazta lehiaketara zortzi gazta aurkeztu zituzten eta 
Argaratebereko Mari Joxe Lizardirena nagusitu zen

Gazta lehiaketako saridunak, epaimahaikide eta Biltokiko kideekin. O. TXOPERENA

Frontenis eta esku pilota txapelketako finalistak.
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NEREA ALZURI
Gaztaina eta bertako barietateak 
identifikatu eta berreskuratze-
ko lanean segitzen du udalak. 
Gaztaina etorkizuneko zuhaitz 
gisa baloratzeko momentua 
dela iritzita, heldu den urriaren 
11n, udalak, Foresna Zurgaiak 
Nafarroako Baso Elkarteak eta 
Nafarroako Gobernuak antola- 
tuta, Gaztaina eskualde atlan-
tikoan izenburupean gaztaina-
ren inguruko adituen topaketa 
eginen dute herrian. Aterpeko 
aretoan izanen da, eta 09:30etik 
aitzinera egun osoan, gaztai-
naren inguruko hainbat sola-
saldi eginen dituzte. Argatso-
roko eremura ere bisita eginen 
dute parte hartzaileek. 

Egitaraua
09:30ean Fermin Olabe Nafa-
rroako Gobernuko Baso eta 
Ehiza Zerbitzuko zuzendariak 
topaketari hasiera emanen dio. 

09:45ean Pablo Linares adituak 
gaztainaren gaur egungo egoe-
ra eta bere komertzializazioa 
aztertuko ditu.

10:15ean Roberto Rubiok 
(Cesefor) gaztainaren etorkizu- 
naz solasaldia emanen du.

10:45ean Susana Martinezen 
eskutik (Siero Lam S.A) gaztai-
nak egurraren ekoizpenean 
duen garrantziari buruzko hi-
tzaldia izanen da.

11:15ean kafea hartzeko tar-
tea hartuko dute.

11:30ean Efren Martinezek 
(Agrocastanea mintegia) lan-
datzeko eta merkatuaren es-
kaerari erantzuteko argibideak 
emanen ditu.

12:00etan Mikel Diaz Oses 
Nafarroako Gobernuko tekni-
kariak Nafarroan dauden gaz-
tainak berreskuratzeko espe-
rientzien eta politiken berri 
emanen du.

12:40an Marta Ciordia eta 
Ana Gonzalez (Serida) plagez 
eta eritasunez ariko dira.

14:30ean bazkaria izanen dute.
16:00etan Jose Mari Alzuart  

Nafarroako Gobernuko baso-
zainak, Mikel Diaz Osesek eta 
Efren Martin teknikariak gida-
tuta, Argatsoro parajeko gaz-
tainen landaketa guneetara 
bisita eginen dute. 

Topaketan parte hartzeko 
aitzinetik izena eman behar da, 
948 15 15 01era deituz edo fo-
resna@foresna.orgera idatziz.

Gaztainei buruzko 
topaketa eginen 
dute urriaren 11n
Hainbat aditurekin solasaldiak izanen dira eta Argatsorora bisita 
eginen dute. Parte hartzeko aitzinetik izena eman behar da 

2015eko Arantzako inauterietan eman zuen Txamukosek lehenbiziko emanaldia.

N. ALZURI
2015eko inauterietan  egin zuen 
lehenbiziko emanaldia Txamu-
kos mariatxi taldeak. Geroztik, 
hiru disko eta hamaika emanal-
di eskaini ditu han eta hemen. 
Ezin aipatu gabe utzi bi herritar 
ibili direla taldean: hasieratik 
akordeoilari Beñat Mitxelena 
eta hasierako urteetan Jon Kol-

do Arburua gitarrista. Baina aio 
errateko ordua ailegatu zaie, 
eta hasitako herrian emanen 
diote akabaila ibilbideari. Larun- 
bat honetan, urriaren 8an, iza-
nen da Txamukosen hondarre-
ko kontzertua, 19:30ean plazan 
(eguraldi txarrarekin frontoian). 
Sarrera irekia izanen da eta tal- 
dekide izandakoak etorriko dira. 

Txamukos mariatxi taldearen 
hondarreko kontzertua larunbat honetan

N. ALZURI
Udalak 1.500 euro bideratuko 
ditu 2022an Arantzan errol-
datutakoei Bortzirietako ige-
rileku publikoetako bonuak 
ordainduz sortutako gastuaren 
zati bat finantzatzen lagun-
tzeko. Horretarako, erabiltzai-
leek bonuak eta ordainagiriak 

aurkeztu eta eskaera orria bete 
beharko dute, herriko etxean 
bertan edo udalaren webgu-
nearen bitartez (www.arantza.
eus). 

Dirulaguntzak proportzio-
nalki banatuko ditu udalak 
eta eskaerak urriaren 14ra 
bitarte egiten ahalko dira.

Igerilekuetako bonurako laguntzak 
eskatzeko epea zabalik

Udazkenean sartuta, urtero 
bezala, egur loteak eskatzeko 
epea zabaldu du udalak. Urria-
ren 31ra bitarte herriko etxean 
egiten ahalko da eskaera. Bi 
modutan eska daiteke egurra: 
etxeraino eramateko izan dai-
teke edo egurra botatzea eta 
garraioa norbere esku utzita.

Egur loteak 
eskatzeko epea 
urriaren 31ra arte
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Sei ikasle berri eskolan
Sei ikasle berri hasi dira ikasturte berrian, bortz 3 urteko 
gelan eta bat 4 urtekoan. Ezkerretik eskubira hasita Aiur 
Apeztegia Arretxea, Alaine Petrirena Gonzalez, Kaiet 
Mariezkurrena Arrieta, Oñatz Espelosin Mendikoa, Aner 
Apeztegia Sanzberro eta Xuban Lopez Sorondo. 

ESKOLAK UTZIA

MAIDER PETRIRENA
Ulibeltzak elkarteak bere egun 
ederra irailaren 24an ospatu 
zuen. Goizeko hamarretan 
hasita, zortzi bikotek mus txa-
pelketan parte hartu zuten. 
Horien artean txapeldun suer-
tatu ziren Pattere Galtzagorri 
eta Nieves Biurrarena, finalean 
Edurne Zubietari eta Edurne 
Urrozi irabazita. Hirugarren 
posturako lehian, Eneko He-
rrera eta Estefani Agesta na-
gusitu zitzaien Meliton Irazo-
kiri eta Koldo Herrerari. Irati 
Arrieta elkarteko presidentea-
ren eskutik jaso zituzten sariak. 
Gero bazkari ederra izan zuten 

eta bazkalondoan, Modesto-
ren musikaren giroarekin egun 
ederra borobildu zuten.

Aipatzekoa da datorren ur-
tean 40 urte beteko dituela 
Ulibeltzak elkarteak.

Mus txapelketako lau bikote onenak elkarteko presidentearekin. AINHOA ETXEBESTE

Giro ederrean ospatu 
dute Ulibeltzak 
elkartearen eguna
Pattere Galtzagorri eta Niebes Biurrarena nagusitu ziren mus 
txapelketan, zortzi bikoteren 

Giro ederra bazkalondoan. E.HERRERA

Herrian entrenatzen hasia den pilotari gaztetxo kuadrilla. MAIDER PETRIRENA

M PETRIRENA
Ados Pilota eskolako neska 
gaztetxo kuadrilla ederrak ere 
ikasturteari hasiera ederra ere 
eman dio. Aurtengoan, frontoia 
aldatu eta Sunbillan entrena-
tuko dute. Argazkian, Andrea 
Aldaregia Plazaz Plaza txapel-
ketako txapelarekin eta Naroa 
Elizalde irakasleak ageri dira 

beraiekin. Aipatzekoa da irai-
laren 24an jokatutako Plazaz 
plazako final haundiaren au-
rretik, Ados klubeko gaztetxoek, 
Irati Altxu eta Iraide Iriartek 
parte hartzeko aukera izan 
zutela. Uxue Gomez zizurtarra 
(Ardoi) eta Alice Sagardui goi-
zuetarrarekin (Umore Ona) 
partida ederra eskaini zuten.

Ados pilota elkarteko neska gazteen 
taldea herrian entrenatzen hasi da
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TTIPI-TTAPA DONEZTEBE
25 urtez Errekako mendiko 
alorraren arduradun izan 
ondotik, berriki utzi du ar-
dura hori Sanba San Migue-
lek eta Ibai Mariezkurrenak 
hartu du bere lekua. Elkarteak 
zabaldutako mezuan eskerrak 
eman dizkio San Migueleri 
elkartearen alde egindako lan 
denagatik: «Badakigu San-
bak Errekaren alde lanean 
segituko duela bertze arloe-
tan eta Ibaik ederki beteko 
duela bere postua, seguru». 
Egun, Errekaren bidez 96 
mendizalek dute lizentzia 

Nafarroako Mendi Federa-
zioan.

Emakumeen senior taldea 
lehian
Mendiaz harago, eskubaloi 
taldeek ere hasi dute aurten-
go denboraldia. Errekak aur-
ten bederatzi eskubaloi talde 
plazaratuko ditu, iaz baino bat 
gehiago,  eta nabarmentzekoa 
da emakumeen senior taldea 
lehian izanen dela. Taldearen 
historian lehenengoz, gaine-
ra,  200 jokalaritik goiti izanen 
dira taldean eskubaloian jo-
katzen.

Ibai Mariezkurrena da Errekako mendi 
alorreko bokal berria

Euriak ez ditu besta ttikiak zapuztu
Eguraldiak lagundu ez bazuen ere, giro ederra izan zuten 
iraileko azken asteburuan ospatu ziren besta ttikietan. 
Kontzertuak, herri bazkaria, 4x4 triala, dantzariak... 
Denetariko ekintzak izan ziren bi egunez. Uraren Eguna ere 
ospatu zuten asteburu berean eta giro polita izan zen.

UTZITAKOAK

Mendi Abesbatza Ultzaman
Mendi Abesbatzako kideak Ultzaman izan ziren irailaren 
24an kontzertua eskaintzen. Orgiko hariztian zuten egitekoa, 
baina, eguraldia tarteko Kuartelenea eraikinera aldatu zuten. 
Emanaldi ederra eskaini zuten, eta bertaratutakoak pozik 
gelditu ziren aditutakoarekin.

UTZITAKOA

MARGA ERDOZAIN
Doneztebeko liburutegiko 
irakurle taldeek ikasturte berria 
abiatu dute. Gaztelaniazko 
taldeak iraileko irakurketan 
Cristina Cerezalesen Música 
Blanca liburua landu zuten, 
eta urrirako Sara Mesak ida-
tzitako Cicatriz izeneko lana 
aukeratu du. Talde hau hileko 
azkeneko astelehenetan biltzen 
da. Euskarazko irakurle taldeak, 
berriz, Karmele Jaioren Aitaren 
Etxea eleberria aukeratu du 
udazken honetan lantzeko. Bi 
kasuetan talde irekiak dira, eta 
ateak zabalik daude. 

Argibideak eta aleak eskura-
tzeko aski da liburutegitik pa-
satzea. Irakurle talde haueta-
ko partaideek Nafarroako 
Gobernutik jasotako liburu 
sortak eskuratzen dituzte ale 
bana izateko eta erosi behar 
ez izateko.

Ipuin Txokoa ere martxan 
da eta hauek dira urrirako hi-
tzorduak: urriaren 4a, 11, 18a, 
eta 25a. 0-3 urte bitarteko txi-
kien gune honek asteartero 
11:00etatik 12:00etara kolore-
dun alfonbra zabalduko du. 
Haizea Loirak aurtengo ikas-
turterako kanta berriak eta 
ipuin zoragarriak prestatu ditu.  
Ipuin Txokoaz aparte, azken 
asteetan irakurketa eta jolasak 
ardatz hartuta hainbat tailer 
egin dituzte liburutegian. 

Haurrak tailerretako batean.

Liburutegiko 
irakurle taldeak hasi 
dira martxan berriz
Euskarazko irakurle taldeak Karmele Jaioren 'Aitaren Etxea' 
liburua irakurriko du udazkenean
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ARKAITZ MINDEGIA
Bi urteren ondotik Joaldunen 
Eguna ospatu zen irailaren 
24an. Joaldunak, trikitilari eta 
pandero joleak, eta Jon Maia 
eta Aitor Mendiluze bertsola-
riak Ameztiko baserrietan 
barrena egin zuten itzulixka 
goizean. Eguerdian, Ameztitik 
Lasagara eta gero herrira iritsi 
ziren denak. Joaldun guztiak 
plazara sartutakoan hasi zen 
Laxaroren omenaldia. Berak 
jo zituen azkeneko joare soi-
nuak, baina akitzean parean 
zituen herriko txistulariak, Ane 
alaba eta Maria dantzariak 
aurreskua dantzatzeko. Ber-

tsolariek ere bertso politak 
bota zioten joaldun handiari 
eta opariak ere izan ziren be-
retzat. Omenaldia akitu on-
dotik, Larretxea, Txapartegi 
eta Bordaxuri eta Joxemari 
herritarrak aritu ziren aizkora 
apustuan. Eguerdi partean, 
karpa beterik, bazkari eder 
baten bueltan elkartu ziren 
180 pertsona. Bertsolarien 
bertsoez gain Hauspolariek 
taldearen kantu eta dantza 
artean ederki pasa zuten arra-
tsalde partea. Zezensuzkoak 
ere bere bisita egin zuen. Egu-
raldia ez zuten lagun izan, 
baina hori ez zen oztopoa izan.

Joaldunak baserri baten atarian. ARKAITZ MINDEGIA

Laxaro Erregerena 
omendu dute 
Joaldunean Egunean
Bi urteren ondotik egindako ospakizunean hainbat urtez 
joaldunen buru izandakoa ohoratu zuten

Trikitilari eta panderojoleek ere lan ederra egin zuten.

Hainbat eta hainbat joaldun bildu zituen egun bereziak.

Aitor Mendiluze eta Jon Maia bertsotan aritu ziren.

Makuso anai-arrebak beraien 
bizikleta hartu eta bertze hain-
bat kirolariekin batera goiz 
polita pasatu zuten Lesakako 
mendi bizikleta ibilaldian. 
Olaiak eta Iosuk, izerdia gus-
tura bota zutela erran zuten, 
ibilbide eta inguru ederrean 
ibili baitziren.

Makuso anaia-
arrebak Lesakako 
BTT ibilaldian

Udaberrian hasten dira herri-
ko bestak eta Aurtitzen ematen 
zaie bukaera. Burubelarri da-
biltza bertako gazteak azaroa-
ren 10etik 13ra ospatuko diren 
bestak antolatzen. Adin guz-
tietarako egitaraua osatzen 
ari dira. Bertatik erran duten 
bezala, gorde data horiek!

Aurtizko San Martin 
bestak prestatzen 
ari dira gazteak

Berriro ere herriko dantza tal-
dea martxan hasi da. 4 eta 12 
urte artekoek aukera dute 
Irati, Naia eta Albarekin dan-
tzak ikasteko ortzegunetan. 
12 urtetik goitikoak ortzirale-
tan biltzen dira. Parte hartze-
ko, Mariari erran edo herriko 
etxeko ganbarara hurbildu.

Dantza ikastaroetan 
hasiak dira neska-
mutikoak

Urri garaian gaudenez martxan 
hasi da uso ehiza. Postuetan 
hainbat eta hainbat herritar 
beraien esperoan egonen dira 
beraien eskopetak prest di-
tuztela eta punteria probatze-
ko asmotan. Hala ere, lehena-
gotik basurde ehizan ere hasiak 
dira. 

Basurde ehiztarien 
ondotik uso 
ehizakoak hasiak
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F. ETXEKOLONEA
2020an ez zen ospatzerik izan, 
iaz seinalea egin zen eta aur-
ten, ohiko egitarau zabalare-
kin Euskararen Eguna anto-
latu dute gazteek asteburu 
honetarako. 

Urriaren 7an, ostiralean 
18:30ean pintxo lehiaketa iza-
nen da eta gero trikipoteoa. 
22:00etan mus txapelketa 
Errandonea ostatuan. 

Halere, egun handia larun-
bata izanen da, urriaren 8a. 
Goizean herriko eskulangileen 
lanak ikusgai eta erosgai izanen 
dira plazan. 11:00etan joaldu-

nak ibiliko dira. Eguerdi alde-
ra Dantza Luzea dantzatuko 
dute. 13:00etan herritarren 
arteko herri kirola saioa izanen 
da. 14:30ean herri bazkaria 
estalpean, herriko trikitilariek 
alaitua (txartelak Santxoko 
okindegian salgai). 16:30ean 
haur jokoak izanen dira. 
18:30etik 20:30era Burrunba 
elektrotxaranga ibiliko da. 
Afaltzeko bokatak eskainiko 
dituzte gazteek estalpean eta 
23:30ean hasita, Trikidantz 
taldearekin dantzaldia boro-
bilduko dute Euskararen Egu-
neko egitaraua.

Ohiko egitarau zabalarekin ospatuko 
dute Euskararen Eguna asteburuan

FERMIN ETXEKOLONEA
Hamalau gehiago proiektua 
aldi bateko erakusketa bat da 
Nafarroan. Nafarroako Mu-
seoak 2020. urtean artista 
nafarrei erositako arte garai-
kideko hamalau artelanek 
osatzen dute proiektua. 

Artelanak adituen batzorde 
batek aukeratu zituen eta Na-
farroako Museoan erakutsi 
zituzten 2021eko urriaren 6tik 
2022ko martxoaren 6ra bitar-
tean. Aurten hamalau artelan 
hauek Nafarroako bertze hain-
bertze museotan ikusgai iza-
nen dira, tartean Zubietako 
Ekomuseoan, Hamalau gehia-
go eta haratago izenburuare-
kin. Eta Nafarroako Gobernuak 
Zubieta aukeratu du egitas-
moaren berri emateko pren-
tsaurrekorako. Urriaren 4an, 
asteartean egitekoa zuen pren-
tsaurrekoa eta bertan Rebeca 
Esnaola Bermejo, Nafarroako 
Kultura eta Kirol Departamen-
tuko kontseilaria egotekoa 
zen.

Zubietako ekomuseoan June 
Crespo artistak sortutako El 
mismo calor izeneko arte lana 
ikusgai egonen da.

Hamalau museoak
Karlismoaren Museoa (Liza-
rra), Muñoz Sola (Tutera), 
Tulebrasko Monastegiko mu-
seoa, Tuterako Museoa, Zu-
bietako Ekomuseoa, Museo 
de las Eretas, Nafarroako Uni-
bertsitateko Museoa, Iruñeko 
Erresumako Museoa, Xabier-
ko Gaztelukoa, Jorge Oteiza 
Fundaziokoa,  Gustavo de 
Maeztu, Julian Gayarre Etxe 
Museoa, Henri Lenaerts Zen-
troa eta Castejongo Museoa.

June Crespo artista.

June Cresporen 
artelana ikusgai 
paratu dute errotan
'Hamalau gehiago eta haratago' proiektuaren aurkezpena ere 
bertan egin du Nafarroako Gobernuak

Patxi Mindegia lehen mailan ariko da
Herriko bi aizkolari aritu ziren Nafarroako bigarren mailako 
finalean irailaren 18an Uharten. Patxi Mindegia bigarren izan 
zen eta Xuban Kañamares txapeldunarekin batera lehen 
mailan moztuko du. Beintza-Labaiengo Jesus Etxeberria 
podiumera igo zen eta Mikel Indakotxea bosgarren izan zen.

XAGU-LESAKA
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Irailaren 16ko enkantean hu-
tsean gelditutako ehiza postuen 
bigarren enkantea egitekoa 
zen urriaren 3an Donamaria-
ko udaletxeko bilkura aretoan. 
Golbain, hiru posturen hasie-
rako prezioa 700 eurokoa zen 
eta bertze bortzena 500 euro-
koa. Zazpigarren postua goitzea 
da hau hartuko lukeenaren 
betebeharra. Bidasostan, lau 
postu ziren bigarren enkantean 
(bakoitzaren hasierako prezioa 
200 euro). Uztalakortan be-
deratzi postu sartu dira en-
kantean, lote bakarrean (ha-
sierako prezioa, 2.900 euro).

Donamariako ehiza 
postuen bigarren 
enkantea egin dute

TTIPI-TTAPA
Ura protagonista izanik, euriak 
ezin zezakeen hutsik egin Ura-
ren Bailarak erakundeak eta 
Cederna Garalur Elkarteak 
Donezteben irailaren 24rako 
antolatutako Uraren Eguna 
ospatzeko. Halere, hori ez zen 
oztopo izan egitarau zabalaren 
zati handi bat gauzatu ahal 

izateko. Hori bai, jarduera 
gehienak Intzakardi parkean 
iragarriak zeuden, baina es-
kolako aterpera eraman zituz-
ten. Zubietako errotatik abia-
tu eta Uraren Bidetik Donez-
teberaino egin beharreko oi-
nezko bidea eta bizikletaz 
ibilbide gidatua Bide Berdean 
barrena ezin izan zituzten egin.

Eguerditik aitzinera, hori 
bai, hainbat lagun eskolako 
aterpean elkartu ziren, berta-
ko artisautza eta produktuak 
miresteko, Zubietako talogileen 
talo goxoak dastatzeko eta 
musikaz jantzita egon zen 
azoka dotorean parte hartze-
ko. NILSAko teknikariak ura-
ren egoera aztertzeko aukera 
izan zuen eta inguruan aurki 
ditzakegun sendabelarrei bu-
ruz ere ikasi zuten. Zuhaitzak 
ezagutzeko joku bat ere izan 
zuten.

Dagoeneko udazkenean 
sartuta ospatu baldin bazen 
ere, Uraren Eguna uda hone-
tan Baztan eta Bidasoa eskual-
deetan garatzen ari diren 
jardueren programaren parte 
da. Jarduera horiek Baztan-Bi-

dasoko udalerrien turismo 
elkartea den Uraren Bailarak 
erakundeak eta Cederna Ga-
ralur elkarteak sustatu dituz-
te, Nafarroa Ezagutu Sarearen 
barnean. 

Ttikienek uraren zikloaz aunitz ikasi zuten. UTZITAKOAK Eskolako aterpeko azokan produktu ugari plazaratu zituzten.

Uraren Eguna 
arrakastatsua izan 
da euripean ere
Hasiera batean Intzakardi parkean iragarria bazegoen ere, 
Doneztebeko eskolako aterpean egin zuten azoka

UTZITAKOA

Nafarroako erremonte profesionaleko txapelketako 
hirugarren jardunaldia jokatu zuten irailaren 23an. Jabalerak, 
Agirrezabalarekin batera 35-25 irabazi zien Otxandorenari 
eta Saldiasi eta Utergak eta Mitxeok 25-35 galdu zuten.

Malerrekako bortz 
erremontista 
Donezteben

Haur aunitz izan zen aterpean.
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EKONOMIA

Legasako Ardiaranak 'Cincho de Oro' saria 
Legasako Ardiarana gaztandegiko gaztak Gaztela-Leongo 
Nekazaritza Institutu Teknologikoak antolatutako Cincho 
Cheese Awards 2022 nazioarteko gazta lehiaketan Cincho de 
oro saria eskuratu zuen irailaren 16an Zamoran. Ardi esne 
gordinarekin egindako gazten kategorian lortu dute saria. 

UTZITAKOA

Narbarteko II. frontenis txapelketa
Narbarteko II. frontenis txapelketan, hirugarren posturako 
lehian, Mustafa Elahouk eta Egoitz Gamiok 30-22 irabazi 
zieten Andoni Gamiori eta Esteban Mendibururi. Finalean, 
Alazne Aizpuruk eta Julen Iriartek 30-29 irabazi zieten Dabid 
Albiasuri eta Miren Itxaso Arretxeari.

UTZITAKOATTIPI-TTAPA
Aldi baterako lan erregulazioa 
proposatu du Arcelor Mittal 
enpresak. Enpresako zuzen-
daritzak irail erdian egin zien 
proposamena sindikatuei. Aldi 
baterako erregulazio espe-
dientea (ABEE) estatu espai-
niarrean dituen lantegi guz-
tietan egin nahi du, Condesan 
izan ezik. 2023ko abenduaren 
31ra arte sartu nahi du inda-
rrean, eta tartean, Legasako 
eta Lesakako lantegiei eraginen 
lieke. Sindikatuak, ordea, kon-
tra agertu dira. ELAk «Arcelor 
Mittalek ez duela aldi batera-
ko erregulazio orokorrik behar» 
adierazi du eta LABek «Arce-
lorrek aspalditik duen aldi 
baterako erregulazioen era-
bilera interesatua» salatu du.

Produkzioari lotutako ara-
zoekin lotu du enpresak erre-
gulazio espedientea eta argu-
dioen artean, bertzeak bertze, 
Ukrainako gerra, eskariaren 
beherakada, energia gastua 
eta Europako Batasunetik 
kanpoko herrialdeen inpor-
tazioen igoera aipatu ditu.

Aldi baterako erregulazio 
espedientea negoziazio ba-

tzordean negoziatuko dute, 
eta negoziazio batzorde ho-
rretan ELA, LAB, UGT, CCOO 
eta USO sindikatuek parte 
hartuko dute.

Sindikatuen adierazpenak
ELA eta LAB sindikatuek adie-
razpenak egin dituzte propo-
samenaren harira. Biek adie-
razi dute, 2021a Arcelor Mit-
talentzat urte ona izan dela, 
«13.000 milioi euroko etekinak 
izan ditu, eta gaur egun badu 
lan karga». Horrez gain, LABek 
«2022ko lehendabiziko hila-
beteetan irabazietan erreko-
rrak» izan dituela gaineratu 
du. Horregatik uste du «hala-
ko irabaziak izan dituen en-
presa batek urte bat baino 
gehiago luzatuko zen ABEE 
baten erabilera mahaiaren 
gainean jartzea lotsagarria 
baino gehiago da. Bertze behin, 
lantegi bakoitzeko errealitatea 
kontuan hartzetik urruti, es-
tatu mailako negoziaketa bat 
da planteatu dutena». ELAren 
irudiko, berriz, «proposamena 
neurriz kanpokoa» da eta en-
presak negoziazioetan izan 
duen «jarrera itxia» salatu du.

Lan erregulazioa 
proposatu du 
Arcelor Mittalek
Aldi baterako izanen litzatekeen proposamena egin die 
zuzendaritzak sindikatuei eta hauek kontra agertu dira
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100 urte bete ditu Teresa Etxebestek
Irailaren 18an 100 urte bete zituen Teresa Etxebeste Zozaia 
bazkideak. Ekitaldi polita egin zioten Beran, eta tartean 
elkarteko Berako ordezkariek plaka eta lore sorta bat oparitu 
zioten. Argazkian Teresa eta haren alaba Lupe ageri dira 
erdian, alde banatan elkarteko ordezkariak dituztela.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Azken aldizkarian aipatu be-
zala, hainbat ikastaro antola-
tu ditu elkarteak. Orain, horiei 
bertze hauek gehitu zaizkie: 

Amaiur: Dietetika eta nutri-
zio tailerra. Azaroko lau ortze-
gunetan Amaiurko Otsondo 
gelan 16:00etatik 17:30era.

Doneztebe: Pirograbatu 
ikastaroa. Arkupeak jubilatu 
etxean, ostegunetan 16:00eta-
tik 18:00etara. Urriaren 6an 
hasiko da ikastaroa. Horrekin 
batera, dantza ikastaroa izan-
go da Rebeca dantza akade-
mian ostegunetan, 10:00etatik 

11:30era. Hasiera urriaren 
13an.

Irurita: Antzerki tailerra Gi-
zarte Bilgunean, asteartero, 
17:00etik 19:00etara.

Bera: Baratzea lantzeko ikas-
taroa Beralandetan urriaren 
14an, 21ean eta 28an, eta aza-
roaren 4an eta 11n 10:00etatik 
12:30era. 

Leitza: Zeramika tailerra, 
asteazkenetan eta ostiraletan 
10:00etatik 12:00etara edo 
ostegunetan 17:00etatik 
19:00etara, Leitzako Atekabeltz 
gaztetxean urritik maiatza 
bitartean.

Ikastaro berri gehiago antolatu ditu 
elkarteak

TTIPI-TTAPA
Irailaren 14an, ohiturari ja-
rraituz elkarteko 92 bazkide 
Lezoko Gurutze Santura joan 
ziren bi autobusetan. Goizean 
goiz atera, eta egun osoko 
plana izan zuten. 

Goizean, Lezora iritsi eta 
berehala gosaltzera joan ziren, 
eta ostatukoak ongi etorri 

beroa eman zieten bi urteren 
ondotik. Handik, Gurutze 
Santura joan, bertan meza 
entzutera. Elizkizun polita 
izan zen, herriko abesbatzak 
kantatu baitzuen bertan. 

Ondotik, herri kirol saioa 
izan zen: harrijasotzaileak eta 
aizkolariak aritu ziren. Nafa-
rroako kirolariak gipuzkoarren 

kontra aritu ziren, eta azke-
nean gipuzkoarrak izan ziren 
garaile. 

Herri kirolak ikusi ondotik, 
Oiartzungo Gurutze Berri ja-
tetxean bazkaldu zuten, eta 
bazkaldu ondotik dantzaldia 
izan zuten. Batzuk dantzan 
ibili ziren bitartean, bertzeak 
musean aritu ziren. 19:00etan 
itzuli ziren etxera, hurrengo 
urtean itzultzeko esperantza-
rekin.

Ezkaurrera 27 lagun
Lezon ibili ondotik, sasoi pun-
tu bikainean direla erakutsi 
dute berriz ere mendizaleek. 
Hilabeteko hirugarren astear-
tero bezala, txangoa egin zu-
ten, kasu honetan Nafarroa-
ko Pirinioetara.  27 lagunek 

Ezkaurre mendia igo zuten, 
eta bertze batzuk, aldiz,  Ez-
karoz aldeko mendietan ibi-
li ziren.

Autobusa 05:45ean abiatu 
zen Doneztebetik. Bidean, 
Izaban gelditu ziren taldeki-
de batzuk Ezkaroz aldera 
joateko. Handik, Argibielara 
jo zuten, bertatik Ezkaurre 
igotzeko.

08:30ean atera ziren 27 lagun 
Ezkaurre aldera. Malda goiti 
abiatu, eta bi ordu behar izan 
zituzten 2.045 metro dituen 
Ezkaurrera ailegatzeko. Ton-
torrean atsedenaldi bat har-
tu, gosaldu eta argazkiak 
ateratzen aritu ziren. Arras 
eguraldi ona izan zuten bide 
guztian, eguzkia eta hotzik 
gabe. Eguraldi ona aprobe-
txatuz Piriniotako hainbat 
tontor ikusteko aukera zuten: 
Petretxema, Orhi, Hiru Erre-
ge Mahaia, Anie, Midi d'Os-
sau...

Menditik jaitsi, eta bi taldeak 
elkartu eta Izabako Hostal 
Txikin bazkaldu zuten. Baz-
kaldu ondotik, arratsaldeko 
bortzetan abiatu ziren etxe 
aldera. Bidean, gainera, 300 
ardiko artalde bat aurkitu 
zuten, eta tarte batean geldi-
rik ere egon behar ziren ardiak 
errepidetik mugitu arte.

Irailaren 20an, 27 laguneko taldea 2.045 metro dituen Ezkaurre mendira igo zen. UTZITAKOA

Elkarteko kideak 
Lezon eta 
Pirinioetan izan dira
Irailaren 14an 92 lagun joan ziren Lezora. Irailaren 20an, 
Pirinioetan izan ziren, eta 27 lagunek igo zuten Ezkaurre
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ARESO

ENERITZ IRAOLA
Iraileko azken bi asteburuetan 
egin zituen udalak Urteaga 
inguruko uso-postuen enkan-
teak. Irailaren 17an aurrenekoa, 
eta astebetez sesteorako au-
kera eman ondotik, irailaren 
24an egin zuen bigarrena. 
Azken urteetako diru kopuru-

rik handiena bildu du udalak: 
8.120 euro guztira. Hogeita 
zazpi postu atera zituzten en-
kantera eta horietatik hamasei 
esleitu dira. Bigarren, hiruga-
rren eta laugarren postuak 
izan dira gehien ordaindu 
dituztenak, 1.600, 1.500 eta 
1.580 hurrenez hurren.

8.120 euro lortu dira 
uso-postuen 
enkantean
Azken urteotako diru kopururik handiena bildu du udalak 
aurtengo enkantean

Bi ikasle hasi dira eskolan
Ikasle batzuk agurtu eta berriei ongietorria egiteko garaia 
izaten da iraila. Hala ere, iazko ikasle kopurua mantendu da 
eskolan. Bi ikaslek hartu dute Leitzarako bidea eta beste bi 
ikaslek hasi eskola ibilbidea: June Olazabal eta Maria 
Gereñok. 

ESKOLAK UTZITAKO ARGAZKIA

Pestetan dantzan. Zaletasun horri segida emateko bidea bilatu dute orain.

E. IRAOLA
Haur eta gaztetxoen artean 
dantzarako gogoa badela iku-
sita, ikastaroa antolatu du 
guraso elkarteak. Denera 26 
ikaslek eman dute izena, 14 
ikaslek ttikien taldean eta 12 
ikaslek gaztetxoenetan. Villa-
bonako Oinkari dantza talde-
ko irakasle bat arduratuko da 

klaseak emateaz asteazkene-
tan. 

Pilates ikastaroan ere aurre-
ko urtean baino jende gehia-
gok eman du izena. Zortzi 
lagun ariko dira, astelehenetan 
eta ostegunetan, 18:00etatik 
19:00etara Kirol Mankomuni-
tateak antolatu dituen klasee-
tan.

Dantza eta pilates ikastaroek interes 
handia piztu dute

Ehiza enkantearen emaitzak

Postua Zenbatekoa Postua Zenbatekoa

1. postua 420 € 15. postua 180 €

2. postua 1.600 € 16. postua 180 €

3. postua 1.500 € 17. postua Esleitu gabe

4. postua 1.580 € 18. postua Esleitu gabe

5. postua 950 € 19. postua Esleitu gabe

6. postua 180 € 20. postua Esleitu gabe

7. postua Esleitu gabe 21. postua Esleitu gabe

8. postua Esleitu gabe 22. postua Esleitu gabe

9. postua 180 € 23. postua Esleitu gabe

10. postua 180 € 24. postua Esleitu gabe

11. postua 180 € 25. postua Esleitu gabe

12. postua 180 € 26. postua 180 €

13. postua 230 € 27. postua 180 €

14. postua 220 € Guztira 8.120 €
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TTIPI-TTAPA
«Euskal Herrian independen-
tismoa bizi-bizirik dagoen mu-
gimendua dela» iritzita, eta 
horri «ikusgarritasuna» emate-
ko, Independentziarako Inda-
rra dinamika abiatu du Mendial- 
deko Sortuk. «Independentzia-
ren aldarria herriz herri gara-
tuko ditugun solasaldien bidez 
hezurmamitu» nahi du, eta 
azaroaren 5ean Leitzan Inde-
pendentzia Eguna eginen du. 

Sorturen hitzetan, «gero eta 
mundu distopikoagoan bizi 
gara, mehatxuz inguratuta gau-
de eta sinestuta gaude hori alda 
daitekeela, oinak lurrean beti 
ere, independentziatik mundu 
hobea egiteko gure aletxoa jarri 
ahal izanen dugula». «Herri 
susperraldi berria sustatu» nahi 
du, «maila guztietan». Bere iru-
diko, «independentzia susta-
tzeak eraldaketa soziala susta-
tzea esan nahi du, independen-
tziarik gabe nekez eraldatuko 
dugu herri hau, gaur-gaurkoz, 
ikuspegi askatzaile batetik Es-
painia edota Frantzia eraldatzea 
ezinezko ikusten dugulako». 
Gisa berean, «itxaropenaren 
bandera altxa eta esperantza 
aktiborako deia» egin du.

Ostegunean, urriaren 6an, 
hasiko da hitzaldi zikloa. 19:00- 
etan Leitzako Atekabeltzen zain- 
tzari buruz ariko dira; urriaren 
12an, independentziaren alde-
ko aktibismoa eginen dute he-
rriz herri; urriaren 21ean larrial-
di klimatikoa izanen dute hizpi- 
de Areson, 19:00etan. Urriaren 
26an Krisia(k) eta burujabetza(k) 
hitzaldia eginen dute Lekunbe- 
rriko Gabari Gune Irekian 19:00- 
etan eta, azaroaren 5ean, Leitzan 
Independentzia Eguna.

Independentziarako 
Indarra dinamika 
abiatu du Sortuk
Ostegun honetan hasita hainbat hitzaldi eta ekimen eginen 
dituzte Leitzan, Areson eta Lekunberrin, eta azaroaren 5ean 
Independentzia Eguna ospatuko dute Leitzan Azaroan Leitzan eginen duten Independentzia Egunarekin borobilduko dute dinamika.



LEITZA

40 ttipi-ttapa | 815. zk. | 2022-10-06

TTIPI-TTAPA
Indartsu eta berrikuntzekin 
hasi du denboraldia Herri Are-
toak. Itxuraberritua ikusi dugu 
aretoaren irudia, Gaizka Leitzak 
logoa berritu baitu. Baina ez 
da hori nobedade bakarra: zine 
bonuak atera dituzte. 

Bi bonu mota bereizi dituzte. 
Batetik, 18 urtetik gorakoentzat 
19:00etako film emanaldietara- 
ko bonuak prestatu dituzte eta 
bestetik, ume, gazte eta ikusle 
guztiarentzat irekiak diren 
16:30eko saioetarako bonuak. 

Publiko guztiarentzat ireki-
tako bonuen kasuan, 31,50 
euro ordainduta bederatzi film 
ikusteko aukera izanen da. 
Bonurik gabe, 40,50 euro kos-
tako litzateke. 19:00etako bonua 
hartzen duenak, berriz, 40,50 
euro ordainduta bederatzi film 
ikusteko izanen du. Bonurik 
gabe 54 euro ordaindu behar-
ko lituzke. 

Bonuak abenduaren 22ra arte 
izanen dira salgai eta 2023ko 
maiatzaren 21era arte erabili 
ahal izanen dira, egun hori bar-
ne. Bonua eskuratu nahi duenak 
bi bide ditu. Alde batetik, www.
leitza.eus webguneko Leitzako 

Herri Aretoa atalean sar daiteke, 
eta han jarraibideei segitu. Ez 
da ezer inprimatu beharrik iza-
nen, pdf gisa jasoko baita QR 
kodedun sarrera elektronikoa. 
Beste aukera, bonua leihatilan 
eskatzea da, asteazkenetan, 
12:00etatik 14:00etara. 

Kultur agenda 
Berrikuntzez gain, oinarrizko 
programazioarekin hasiak dira 
Herri Aretoan. Hala, igande 
honetan, urriaren 9an, 18:00etan, 
Kaskarot antzezlana ikusteko 
aukera izanen da Atx Teatroa 
konpainiaren eskutik. Urriko 
hirugarren asteburuan, berriz, 
ohi bezala, zinemak hartuko 
du protagonismoa. Urriaren 
15ean eta 16an, 16:30ean Mi-
nions. El Origen de Gru filma 
ikusteko aukera izanen da, eta 
19:00etan La Vida Padre. 

Urriaren 22an, Amnistia eta 
errepresioa iraganetik gaurko-
tasunera mahai ingurua anto-
latu dute, 12:00etan. Eta urria-
ren 25ean Mendialdeko akti-
bazio sozioekonomikorako 
planaren zirriborroa aurkezte-
ko foro irekia eginen dute, 
17:00etan.  

Herri Aretorako  
zine bonuak atera 
dituzte
Bonuak abenduaren 22ra arte izanen dira salgai eta 
maiatzaren 21era arte erabili ahal izanen dira

Herri inklusiboagoa izateko lanean
Ez da LHL erronkako kideek parkeetan inklusiorako tresnak jarri 
dituzten aurreneko aldia. Duela hilabete batzuk eskola ondoko 
parkean aulki eta iturri inklusiboak jarri zituzten. Berriki, berriz, 
beste aulki inklusibo bat jarri dute Areko zubi ondoko parkean, 
erreka ondokoan. 

LHL ERRONKATTIPI-TTAPA
Iragarri bezala, urriaren 15ean, 
larunbatarekin, jokatuko du 
Oinatz Bengoetxeak bere azken 
partida herriko plazan eta agu-
rreko partida aitzakia hartuta, 
egun osoko pesta antolatu dute.

11:00etan Aurrera pilota esko- 
lako umeek partidak jokatuko 

dituzte; 12:00etan Bengoetxeak 
binaka partida jokatuko du eta 
jarraian bazkaria eta pesta iza-
nen da txarangak lagunduta. 

Bazkarirako 800 txartel jarri 
zituzten salgai, agortu arte. 
Eguraldi ona baldin bada, pla-
zan eginen dute bazkaria eta 
eguraldi txarrarekin kiroldegian.

Dena prest Bengoetxea VI.aren agurreko 
partidarako

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuak joan 
den urtean kendu zuen Eraso-
te errekan zegoen Batango 
presa. Horren ondoren, bi 
urate edo uholde izan ziren eta 
Mikel Zabaleta alkateak gogo-
ratu duenez, «material asko 
pilatu zen Inguruarteko kana-
lean. Errekaren ur maila asko 
igo zen, ur asko atera zen on-
doko baratzeetara eta txikizio 
dezente izan ziren». Horri 
erantzunez, Nafarroako Gober- 
nura jo zuen udalak, eta orain, 
«hilabete askoren ondoren», 
astelehen honetan hasi da go-
bernua kanaletik materiala 
ateratzen. Lanek bi eta lau aste 
bitarte iraunen dituzte eta al-
kateak iragarri duenez, «200 
eta 300 kamioi artean» aterako 
dituzte. 

Mendiko bideak konpontzeko
Material hori mendiko bide 
batzuk konpontzeko erabiliko 
du udalak. Hasiera batean 
aterako duten materiala Go-
rriztaranera eramanen dute, 
«Sorogainera doan bidea mol-
datzen ari gara eta hor bete-
lana egiteko erabiliko dugu», 

azaldu du Zabaletak. Azken 
egunetan aterako dutena, be-
rriz, «Kitarran bueltara» bide-
ratuko dute: «Erasote gaine-
koaldean, trenbide ondoan 
dagoen zelaigune batera», 
alkateak argitu duenez, «au-
rrerago Korteko bordako bidea 
konpondu nahi delako». 

Informazioa herritarren eskura
Lanek iraun bitartean sor dai-
tezkeen «arriskuak eta oztopoak 
ahalik eta gehien murriz- 
teko» lanen inguruko informa-
zioa herritarrei zabaltzeko 
asmoa du udalak. «Info Leitza 
bidez, lanak noiz hasiko dituz-
ten, noiz eramanen duten 
materiala Gorriztaranera, noiz 
Erasotera... abisatuko diegu 
herritarrei».

Inguruarteko kanala garbitzeko lanak 
aste honetan hasi dituzte

Iaz bota zuten Batango presa. JM BARRIOLA
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LEITZA

TTIPI-TTAPA
Irailean hipopresiboei buruz-
ko tailerrarekin hasi zuen Lei-
tza, Areso, Goizueta eta Ara-
noko Adin Txikikoen tratu onen 
Sareak denboraldi honetako 
programazioa, baina azarora 
bitarte, beste hainbat hitzor-
du iragarri ditu. Aste honetan,  
esaterako, hipopresiboen tai-
lerra egitekoa dute, urriaren 
4an eta 6an, Leitzan. Urriaren 
20an musika, dantza eta ipui-
nak uztartuko dituen hitzordua 
antolatu dute eta 25ean hau-
rraren loaz ariko dira. Bi saioak 
Leitzan eginen dituzte.

Azaroan sartuta, hilaren 8an, 
lehen sorospenei buruzko 
tailerra eginen dute Leitzan; 
azaroaren 10ean 0 eta 3 urte-
ko bitarteko haurren konexio 
emozionalaz ariko dira Goi-
zuetan. Azaroaren 17an 18 eta 
36 urteko hilabeko haurren 
autonomia eta mugak izanen 
dituzte hizpide Leitzan eta 
azaroaren 22an, azkenik, biz-
kar osasuntsuari buruzko tai-
lerra antolatu dute. Hori ere 
Leitzan eginen dute.

Xehetasun gehiago aurrera-
go emanen dutela jakinarazi 
dute. 

Azarora bitarte hitzordu ugari Familien 
Txokoaren programazioaren barnean

Nafarroako Gobernuaren pa-
zienteen eskolaren barne, Elika- 
dura eta ariketa fisikoa 2 mota- 
ko diabetesean tailerra eginen 
dute udaletxean urriaren 17an, 
19an, 24an eta 26an. 17:30etik 
19:30era izanen dira, dohainik. 
Izena emateko: 848 42 34 50 edo 
pazienteeneskola.nafarroa.eus.

2 motako 
diabetesaren 
inguruan tailerra

Irailaren 24an egindako Pri-
mitivaren zozketan hainbat 
sari banatu zituzten. Kategoria 
bereziko asmatzaile bat izan 
zen, baita lehen mailako hiru 
txartel asmatzaile ere, eta ho-
rietako bat Leitzara etorri zen. 
Herritar batek 280.053,82 euro 
kobratuko ditu. 

280.000 euro 
herritar batentzat 
La Primitiva loterian

TTIPI-TTAPA
Azken aldian hiru eraso faxista 
izan dira Leitzan. Horietan az-
kena irailaren 3an gertatu zen. 
Herritar bati autoko gurpil ba-
tean labanaz ebakia egin eta 
kristalean «Fuera de Leiza putos 
monos!» zioen oharra jarri zio-
ten leihoan. Gainera, oharrean 
SS ikur nazia ere ageri zen, al-
derdi naziaren talde paramili-
tarra izan zenaren siglak, hain 
zuzen.

Aurretik, pestetan beste bi 
mehatxu agertu ziren. Txosna 
batzordeak adierazi zuenez, 
«abuztuaren 9ko gauen, behe-
ko txosnan «Muerte a los terro-
ristas» idatzi eta pintura gorria 
bota zuten. Abuztuaren 15eko 
gauean, berriro ere txosnako 
atean mezu bat utzi ziguten. 
Mezua herritar bati bideratua 
zen, berari eta bere familiari 
mehatxu zuzena eginez». Horiei 

erantzunez, elkarretaratzea egin 
zuten abuztuaren 18an.

Iraileko erasoa salatzeko ere 
elkarretaratzea egitekoa zuten 
irailaren 30ean udalak deituta. 
Horrez gain, udalak adierazpe-
na onartu zuen irailaren 27ko 
batzarrean, «argi eta garbi» utziz 
«Leitzan ez dugula inolako era-
so faxistarik onartzen, ezta onar- 
tuko ere!». Eta «elkartasuna eta 
babesa» adierazi nahi izan dio 
«identitate, izaera, jatorri zein 
bestelako aniztasunagatik bere 
eskubideak urratzen zaizkion 
eta mehatxua jasotzen duen 
orori». Eraso faxistak ere salatu 
ditu, «halako gertakariak inpu-
nitatez pasa ez daitezen, gure 
herrian ere gertatu direla jaki-
narazteko eta berriro gerta ez 
dadin». Gisa berean, «gizarte 
aske, anitz eta berdinzalea erai-
kitzeko konpromisoarekin la-
nean jarraitzeko» asmoa du.

Hiru eraso faxista 
hilabete bateko 
epean
Pestetan gertatu ziren bi mehatxuen ondoren, irailaren 3an 
beste herritar batek erasoa jasan du

'Iparrarekin bat!' kanpaina abia-
tu du Gizarte Zerbitzuetako 
Prebentzio Programak, 12 eta 
16 urte arteko nerabeek eta haien 
familieiek «emozioak bizitzaren 
eta errutinaren parte direnaren 
kontzientzia hartzeko». 158 
familiari eskutitzak bidali diz-
kiete. Besteak beste, «familiari 
balorea emateko eta nerabeza-
roa garai berezia dela ulertzeko 
gakoak» eta emozioen inguruan 
hitz egitera animatzeko aholkuak 
eman dizkiete. «Ongizatea esku- 
ratzen laguntzeko» aholkuekin 
eskutitzak eta iparrorratzak ere 
banatu dizkiete 190 neraberi.

'Iparrarekin bat!' 
kanpaina abiatu 
dute

Hurrengo urteetan eskualdea-
ren garapen ekonomikorako 
bide orria izanen den lehen 
plana onartzeko bidean dira 
Mendialdean. Planaren disei-
nua parte hartze prozesu ba-
ten bidez egiten ari da, eta 
eskualdeko hainbat sektore 
ekonomikoetako eragile na-
gusiekin 35 elkarrizketa eta 
bederatzi lan saio baino gehia-
go egin dituzte. Planaren zi-
rriborroa herritarrei aurkeztu 
nahi diete urriaren 25ean 
eginen den foro irekian. 
17:00etan Leitzako Herri Are-
toan aurkeztuzko dute.  

Aktibazio sozioeko-
nomikorako plana- 
rekin aurrera doaz
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Abesbatzakoak Tuteran
Umore Ona abesbatzako kideak Tutera aldean ibili ziren 
joan den irailaren 17an. Tutera kantuz taldearekin elkartu 
ziren eta emanaldi ederra eskaini zuten denek elkarrekin. 
Topaketa aitzakia hartuta, egun-pasa polita egin zuten 
herritarrek Erriberan.  

FELIX LOIARTE

Zortzi ordu eta erdiko buelta Artikutzan
Arainburu mendi taldeak antolatuta, Artikutzan barna mendi 
ateraldia egin zuten irailaren 17an. Zazpi lagunek osatu 
zuten 32 kilometroko ibilbidea eta eguraldia alde zutela, bista 
ederrekin gozatu zuten. Zortzi ordu eta erdi behar izan 
zituzten buelta egiteko. 

ARAINBURU MENDI TALDEA

ESTEBAN AROTZENA
Nolako zura, halako ezpala. 
Halaxe dio esaera zaharrak, eta 
ezin hoberik aurkitu Mitxelko 
baserriko familiari buruz ari-
tzeko. Urriaren 15ean ehun 
urte beteko ditu Florentina 
Loiarte Arotzenak, eta duela 
30 urte, urriaren 31n, bere ama 
Maria Arotzenak ehun urte 

bete zituen. Mendeurrena be-
teta hil zen Mitxelkoko Maria, 
eta Paulo Loiarte bere senarra 
98 urterekin.  

Ehun urteko hiru lagun
Maria Arotzena ez zen 1992. 
urtean ehun urteko muga 
gainditu zuen herritar bakarra 
izan; 1892an jaio ziren hiru 

goizuetarrek bete zituzten ehun 
urte: Mitxelkoko Mariak, Don-
fermineneko Jaxinta Eskude-
rok eta Muxurdinbordako 
Maria Apezetxeak. Eta urte 
hartan udalak hirurak izan 
zituen gogoan, oroigarri bana 
emanez.

Oso bestelako osasun egoe-
rarekin ailegatu ziren ehun 
urteak betetzera. Jaxinta, esa-
terako, ohean zegoen. Apeze-
txea, ordea, oinez Kuxinene 
baserrira joaten omen zen 
kafea hartzera. Eta Arotzena, 
gurpil aulkian zegoen ordu-
rako, baina osasun harrigarria 
zuen. Eta zein ote zen sekretua? 
Bada kontatu zuenez, «ehun 
urtetara ailegatzeko arrazoie-
tako bat pattarrak ematen duen 
bixigarritasunean dago». Egu-

nean hiru tragoxka edaten 
omen zituen.

Maria amaren lekukoa 
Florentina alabak hartu du
Maria eta Paulok hamabi se-
me-alaba izan zituzten, eta 
horietako bat, Florentina, da 
orain mendea beteko duela. 
Alaba bat, biloba bat eta bi 
birbiloba ditu eta urte mor-
doska omen ditu Mitxelko 
baserritik herrira etorri gabe. 
Hala ere, herria ikusteko go-
gotsu dago eta Oxeguarda 
jatetxean bere ingurukoekin 
ospatu nahi du bere urtebe-
tetze egun berezia urriaren 
16an. Ez dira egunero betetzen 
ehun urte, eta dudarik gabe, 
bada ospatzeko nahiko mo-
tibo. Zorionak! 

Mitxelko baserrian jaioa da Florentina Loiarte Arotzena eta hantxe bizi da. 1992an ehun urte bete zituen Florentinaren ama Maria Arotzenak. 

Mitxelkoko 
Florentinak ehun 
urte beteko ditu
Mendeurrena urriaren 15ean beteko du Mitxelkoko alabak eta 
biharamunean ospatuko du
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TTIPI-TTAPA
Egungo kontsumo energetikoa-
rekin eta horrek sortutako era-
ginekin kezkatutako «gero eta 
herritar gehiago» dagoela iku-
sita, Mendialdea Mankomuni-
tateak energia berriztagarrien 
komunitateak sortzeko lehen 
pausoak ematea erabaki du 
Goiener kooperatibaren lagun-
tzarekin. Agenda 21eko ekintzen 
barrenean kokatu dute, eta 
Nafarroako Gobernuarekin 
batera finantzatuko dute.

Herritarrak eta herriko era-
kundeak bildu nahi dituzte 
energia berriztagarrien komu-
nitateetan, eta hala, «energia 
sektorearekin zerikusia duen 
edozein jardueratan lankidetzan 
aritu eta erabakiak batera har-
tu» nahi dituzte.

Goiener arduratuko da ahol-
kularitzaz eta prozesuak gida-
tzeaz eta gogoratu dutenez, 
«energia fosilak alde batera utzi 
eta bertako energia berriztaga-
rria erabiltzeaz gain, kontsumo 
arduratsua eta eraginkorra egi-
tea da energia berriztagarrien 
komunitatearen helburua, he-
rri bakoitzak dituen baliabideak 
eta beharrak ongi aztertuta». 

Horrekin batera, «ingurugiroa-
ri eta herritarrei onura ekono-
mikoak ekartzeko aukeraz gain, 
energia berriztagarrien komu-
nitateak bizilagunen arteko 
harremanak sortu eta energia 
modu justuan banatzeko tres-
na paregabeak direla» adierazi 
dute. Hala, gaiarekin kezka 
duten Arano, Areso, Araitz, Be-
telu, Goizueta, Leitza, Larraun 
eta Lekunberriko herritarrei 
egin diete hitzaldietara joateko 
gonbidapena.

Hitzaldiak 
Kontsumituko dugun energia-
ren ardura hartzera goaz izen-
burupean, lau hitzaldi antolatu 
dituzte: Larraun-Lekunberrin 
irailaren 22an egitekoa zuten 
eta Leitzan urriaren 4an. Gai-
nerakoak ondoko egunetan 
eginen dituzte:  Araitz-Betelun 
urriaren 20an eta Goizuetan 
urriaren 27an. Gaineratu dute-
nez, «herritar guztiek izanen 
dute hausnarketa prozesuan 
parte hartzeko aukera, baita 
energia berriztagarrien komu-
nitateen sorreran zein aurre-
rantzean garatuko diren proiek-
tuetan aritzekoa ere».

Energia 
berriztagarrien 
komunitateei begira
Energia berriztagarrien komunitateak sortzeko bidean hitzaldiak 
eginen dituzte datozen egunetan

TTIPI-TTAPA
Aste honetan hasi du Goxali 
aisialdi guneak ikasturtea eta 
ohi bezala, hiru eta hamalau 
urte bitarteko haurrek eta gaz-
tetxeoek jolaserako, harremanak 
eraikitzeko eta irakurketa eta 
etxeko lanak sustatzeko espazioa 
izanen dute dohainik.

Udalak, eskolak, guraso elkar- 
teak, eta Leitza, Goizueta, Are-
so eta Aranoko Gizarte Zerbi-
tzuen Mankomunitateko Pre-
bentzio Programak jarri dute 
Goxali martxan eta aurten ere 
bi zerbitzu izanen dira: ludote-
ka batetik, eta joko tailerra bes-
tetik. Bata zein bestea eskolako 
jangelan izanen dira. 

Ludoteka 
Ludoteka asteartetan eta osti-
raletan izanen da: asteartetan 
16:30etik 17:30era Haur Hez-
kuntzakoak elkartuko dira eta 

17:30etik 18:30era Lehen Hez-
kuntzako lehenengo mailatik 
laugarren mailara bitartekoak. 
Ostiraletan, berriz, zaharragoen 
txanda izanen da. 16:00etatik 
17:00etara Lehen Hezkuntzako 
bosgarren eta seigarren maila-
koen eta DBHko lehenengo eta 
bigarren mailakoen txanda 
izanen da.

Joko tailerrak
Joko tailerrak hilabeteko azken 
ostegunetan eginen dituzte. 
Tailer hauek Haur Hezkuntza-
ko haurrei eta haien gurasoei 
bideratutakoak dira eta urriaren 
27an hasita 16:30etik 17:30era 
elkartuko dira. Hortik aurrera 
azaroaren 24an, abenduaren 
15ean, urtarrilaren 26an, otsai-
laren 23an, martxoaren 23an, 
apirilaren 27an eta maiatzaren 
25ean izanen dira hurrengo 
hitzorduak.  

Beste urte batez martxan da Goxali 
aisialdi gunea

Eskuinean Lujanbio, besteak beste, Letizia espainiarren erreginarekin eta Jill Bidenekin. 

TTIPI-TTAPA
Minbiziaren Ikerketaren Mun-
du Egunaren harira, Minbizia-
ren Aurkako Espainiako Elkar-
teak AEBetan ikerketan ari 
diren hamabost ikerlariren 
lana nabarmendu nahi izan 
zuen New Yorken egindako 
topaketan. Aurpegi ezagunak 
bildu ziren hitzorduan, baita 

herritar bat ere: aspalditik iker-
ketan ari den Amaia Lujanbio 
Goizueta. New Yorkeko Mount 
Sinai ospitalearen Icahn Me-
dikuntza fakultatean aritzen 
da gaur egun lanean, bere ize-
na duen Lujambio Laboratory 
laborategian. Gibeleko minbi-
ziaren aurkako ikerkuntzan 
segitzen du.

Amaia Lujanbioren lana goraipatu dute 
New Yorken egin duten topaketa batean

TTIPI-TTAPA
Memoria, oreka, koordinazioa, 
luzaketa eta beste hainbat alder- 
di lantzen dituzte 65 urtetik 
gorakoek jubilotekan. 10:00eta-
tik 13:00etara astelehenetan 
Leitzako Udaletxeko lehen so-
lairuan, asteartetan Goizuetako 
jubilatuen elkartean, asteazke-

netan Aresoko Udaletxeko lehen 
solairuan eta ostegunetan Ara-
noko Maisuenean biltzen dira, 
hilean bost euro ordainduta. 
Zerbitzua probatu nahi duenak 
urrian izanen du aukera: hilaren 
17an Leitzan, 18an Goizuetan, 
19an Areson eta 20an Aranon, 
11:00etan jarri dute hitzordua. 

Jubiloteka zerbitzua probatzeko 
hitzorduak herriz herri urrian
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TTIPI-TTAPA
Urtarrilaren 3an Baztango 
Batzar Nagusiak Magnak Er-
dizen egin nahi duen meate-
giari buruzko galdeketa egitea 
erabaki zuen, baina Espainia-
ko Gobernuak baimena ez 
ematea erabaki zuen, «galde-
ketaren gaiak tokiko maila 
gainditzen zuelako». Uztaila-
ren 29an Erdizko UGEP proiek-
tua erregistratu zuen Magnak 
Nafarroako Gobernuan. Baz-
tango erakundeek argi dute 
«ez dutela inposiziorik onar-
tuko eta ez dutela Udalez 
Gaindiko Eragina duen Planik 
(UGEP) onartuko».

Horregatik, «indarrean da-
goen araudia kontuan hartuz 
eta galdeketa ez-errefrenda-
rioak egiteko legeak uzten duen 
aukera baliatuz», herritarren 
iritzia ezagutzeko herri galde-
keta egitea erabaki du Batzar 
Nagusiak ez ohiko bilkuran. 
Proposamenak aldeko 24 boto, 
bi abstentzio eta kontrako hiru 
boto izan ditu.

Galdeketaren alderdi tekni-
koez eta azpiegituraz udaletxea 
arduratuko dela hitzartu dute 
(papeletak, erroldak, mahaiak, 
bozketa tokiak…), baita he-

rritarrak galdeketan parte 
hartzeko kanpaina antolatuko 
dela eta gaiari buruzko ezta-
baida publiko bat guttienez 
eginen dutela, «alde guztiak 
gonbidatuz».

Herri galdeketa
Galdeketa urriaren 23an eginen 
da; «Magnak UGEP proiektua 
aurkeztu ondotik lau hilabe-
teko epean erantzuna eman 
behar du Nafarroako Gobe-
nuak, hortaz, epe horretan 
baztandarren iritzi eta eraba-
kiaren berri izan dezan». 18 
urtetik goitiko herritarrek 
parte hartzen ahalko dute, 
betiere Baztango bizilagunak 
izan badira urte bat lehena-
gotik guttienez. Mahaian 
NANa, pasaportea, egoitza 
txartela, gidabaimena edo 
EHNA aurkezten ahalko da 
eta mahaiko arduradunak 
erroldatuen zerrenda ziurtatua 
erabiliko du. 

Bozketa 09:00etatik 20:00eta-
ra eginen da eta herri guzietan 
izanen da parte-hartze gela; 
Anizen, Berroetan eta Elbeten 
batzar-tokietan, Elizondon 
Arizkunenean eta gainerako 
herrietan eskolan.

Ekimenak aldeko 24 boto, kontrako hiru eta bi abstentzio izan zituen. ONDIKOL

Erdizko proiektuaren 
herri galdeketa 
urriaren 23an
09:00etatik 20:00etara bozkatzen ahalko da eta herri guziek 
izanen dute parte-hartze gela

Erdiz Bizirik plataformak adierazi duenez, «Magnesitas de 
Navarrak proiektu hau Foru Intereseko eta Udalez Gaindiko 
Eragina duen Plana (UGEP) bezala tramitatzea eskatu du. 
Multinazional honek, Nafarroako Gobernuarekin 
elkarlanean, Baztango herritarren borondatearen gainetik 
proiektu hau inposatzeko saiakera egiten ari da».

Honen kontra, «behin eta berriz adierazi dugu proiektu 
honek gure nekazaritza, osasuna, ingurumena, turismo eta 
ekonomiarendako kalte ikaragarriak ekarriko lituzkeela. 
Behin eta berriz erran dugu multinazional honen helburu 
bakarra sosa bereganatzea dela, gu lurrik, urik eta 
bizimodurik gabe uzten gaituzten bitartean. Honengatik 
beharrezkoa da proiektu hau lehenbailehen geldiarazi eta 
errotik moztea».

Elizondon egindako behi piriniotarren ferian Nafarroako 
Gobernuko Landa Garapenarako eta Ingurugiro 
Departamentuko ordezkariak zeudenez, proiektua ez 
onartzea eskatu zuten plataformako kideek. «Aldi berean 
argi erran nahi dugu herri honek segituko duela landa 
eremuak bizirik mantentzearen alde borrokan eta herrien 
burujabetza defenditzen».

Honengatik, karriketara aterako dira urriaren 12an, 
asteazkena, «multinazionalei eta baita hauek babesten 
duten gobernu eta politikariei ere Erdiz Bizirik nahi dugula 
argi jakinarazteko». Elizondoko plazatik 17:00etan abiatuko 
da manifestazioa.

Irailaren 25ean prentsaurrekoa egin zuen plataformak. F. ANBUSTEGI

Manifestazioa Elizondon hilaren 12an
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TTIPI-TTAPA
Udazkena herritar guzien gus-
tuko ekitaldiekin hasi dugu 
eta urria ere jardueraz beteta 
etorri zaigu Baztanerat.

Baztango artisau eta neka-
zariek azokak eginen dituzte 
Elizondoko plazan urriaren 
8an, 15ean, 22an eta 29an, 
10:00etatik 14:00etara. Honez 
gain, eguraldia lagun baldin 
badute, Erratzuko artisauek 
merkatua eginen dute herriko 
plazan urriaren 9an eta 30ean, 
11:00etatik 15:00etara.

Baztan Kantuz ekimena 
Berroetan izanen da hilabe-
te honetan, urriaren 16an 
12:00etan plazan. Mahai-jo-
koen kutxa ibiltariak, berriz, 
Amaiurren eginen du geldial-
dia, urriaren 22an eta 23an.

Urriaren 7an Garbiñe Larrea 
Iturralde Arizkunenean izanen 
da Sendabelarrek dakitena 
liburua aurkezten. Landa Ere-
muko Emakumeen Nazioar-
teko Egunaren bueltan anto-
latu dute aurkezpena eta 
kultur etxeko hitzaldi aretoan 
18:00etan eginen da.

Iruritan zinema zikloa izanen 
da eta Ardiak, ezkontza eta 

kontrabandoa filma proiek-
tatuko dute hilaren 14an Gi-
zarte Bilgunean 19:00etan. 
Mariscotarren istorioa konta-
tzen du filmak, kontrabandoan 
aritu zen abeltzainen familia.

Bertsozaleek, berriz, urriaren 
22an Elizondon dute hitzordua. 
Izan ere, Euskal Herriko Ber-
tsolari Txapelketaren lehen-
dabiziko finalaurrekoa joka-
tuko dute Baztan pilotalekuan 
17:00etan. Sarrerak eskuraga-
rri daude bertsosarrerak.eus 
webgunean.

Musikarendako tartea ere 
izanen da urrian, izan ere, 
Bidea zabalduz 2022 zikloaren 
barnean bi kontzertu izanen 
dira; Mendi Abesbatza Arraioz-
ko elizan izanen da urriaren 
22an 19:30ean, eta Atarrabiko 
Abesbatzak Iruritako elizan 
kantatuko du hilaren 23an 
12:00etan. Honez gain, Los 
Malagatos folk talde malaga-
rraren kontzertua izanen da 
urriaren 30ean Arizkunenean 
18:00etan.

Azkenik, Iciar Muñozen pin-
turak ikusgai daude Arizku-
neneko lehenbiziko solairuan 
hilaren 13ra arte.

Urriko kultur agenda 
jardueraz betea 
heldu da
Azokak, aurkezpenak, zinema eta musika izanen dira nagusi 
hilabete honetan

Txokotoko bestak giro ederrean
Irailaren 16an, ortziralean, arratsaldeko txupinazoarekin hasi 
ziren Elizondoko Txokoto auzoko bestak eta hainbat ekitaldiz 
gozatzeko aukera izan zuten herritarrek asteburu guzian. 
Jendetza bildu zen zopetan, zikiro jatean eta eguneko zein 
gaueko kontzertuetan.

ONDIKOL

TTIPI-TTAPA
Iruritan ospatuko da aurten 
Eskola ttikien besta urriaren 
9an eta egun osoko egitaraua 
prestatu dute eskolek eta Iru-
ritako Guraso Elkarteak:

10:00etan harrera ekitaldia 
eginen dute herriko plazan 
eta 10:30ean ibilaldia abiatu-
ko dute. Bi ibilbide izanen dira; 
lehenbizikoa motzagoa, ka-
rrotxoendako egokia eta bi-
garrena 7,5 kilometrokoa, 
mendian barna. Bi ibilbideen 
elkargunean hamaiketakoa 
eginen dute, eta bertan Aina-
ra Unanua ipuin kontalariaren 

istorioak aditzeko eta aurpegiak 
apaintzeko aukera izanen dute. 

14:00etan Erreboteko plazan 
elkartuko dira, norberak etxe-
tik ekarritako bazkaria jateko. 
Kafea eta kopa Iruritako He-
rriaren kontura izanen dira 
eta edariak eta postreak salgai 
egonen dira.

Arratsaldean haurrendako 
puzgarriak, jokoak eta zaldian 
ibiltzeko aukera izanen dira 
15:30etik 18:30era eta Bizphi-
ru Pelau taldearekin dantzal-
dia izanen da. Gainera, ostatua 
irekita egonen da eta sotopilak 
jateko aukera izanen da.

Urdazubi, Zugarramurdi eta Baztango 
Eskola ttikien besta urriaren 9an
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R. OSKARIZ IRURITA
Animalien eta naturaren on-
gizatea bere bizimodu eta 
ogibide bihurtu duen irurita-
rra da Usoa Urrutia Frias. Za-
kurrak zaintzen, hezten eta 
entrenatzen egiten du lan eta 
beti dago prest erronka eta 
zailtasun berriei aurre egiteko. 
Agility txapelketetan parte 
hartzen du Xasta bere zaku-
rrarekin eta hainbertze urtez 
entrenatu ondotik, urriaren 
29tik 31ra Zaragozan jokatuko 
den Espainiako VIII. Agility 
Txapelketarako sailkatu da 
bikotea.
Nondik heldu zaizu zakurrekiko 
afizioa?
Ttikitatik animalia artean ibi-
li naiz, etxean zakur ttiki bat 

izan genuen eta harekin erla-
zio arras ona izan nuen. Ize-
baren baserrian denbora au-
nitz pasatzen nuen animalie-
kin eta han hasi nintzen artzain 
zakurrekin lehenengo esperi-
mentuak egiten 10 bat urte 
nituela, leitzen eta ikusten 
nuena praktikan jarriz. Artzain 
zakurrekin eta ardiekin lanean 
aritzen hasi nintzen 12-14 ur-
terekin. Arras gustuko izan 
dut beti beraien jokaera az-
tertzea, eta horri esker sentsi-
bilitate eta irakurmen onak 
lortu ditut gaur egun, anima-
liekin komunikazio eta erlazio 
bereziak sortuz.
Zenbat zakur dituzu?
Oraintxe bertan hiru zakur 
dauzkat etxean. Xasta 3 urte 

eta erdiko Euskal Artzain Za-
kur eta Border Collie nahas-
keta da, agilityko txapelketetan 
aritzen naiz berarekin eta nire 
lehendabiziko zakurra da as-
pektu guzietan. Lagun 7 urte-
ko Setter bat da, eta familia 
berri bat aurkitzen diodan 
bitartean berarekin lanean ari 
naiz. Etxeko ttikiena Luma da, 
6 hilabeteko ehiza zakurren 
nahasketa; berarekin orain 
hasi naiz agility eta obedientzia 
irakasten. Hirurak arras zakur 
biziak dira, lanerako eta edo-
zein jardueretarako beti prest.
Zertan aritzen zara lanean?
Mutiloan dagoen Beloaran 
txakurren zentroan egiten dut 
lan. Bertan, eguneko egoitzan 
zaintzen ditut zakurrak, hezi-

keta klaseak ematen ditut 
jarrera arazoak zuzentzeko 
eta hainbat kirol egiten ditugu, 
haien artean Kirol Detekzioa 
eta Agility. Agilityko monitorea 
ere banaiz.
Bertze lekuren batean aritu izan 
zara zakurrekin?
Bai, Begilun zakur eskolaren 
bidez Baztan, Bortziriak eta 
Malerreka aldean zakur batzuk 
hezten ere ibili naiz. Denbo-
raldi bat geldirik egon bada 
ere, berriz ere martxan jartzea 
pentsatzen ari naiz, gure zo-
naldeko jendeari dituen ara-
zoekin laguntzeko. Zakurrekin 
lanean bertze sektore batzue-
tan ere ibili naiz, Nafarroako 
Gobernuko zakurtegian, ber-
tzeak bertze.
Non ikasi duzu zakurrak hezten?
Duela ia 5 urte hasi nuen for-
makuntza. Haur Hezkuntzako 
goi mailako zikloa akitu nue-
nean, haurrak eta animaliak 
elkartzeko aukera baten bila 
ibili nintzen eta Biak Bat aur-
kitu nuen, zakurrekin terapiak 
egiten duen entitate nafarra. 
Terapietako teknikari gisa 
formakuntza jaso nuen eta 
bertan gaur egun nire nagusia 
eta irakaslea den Iosu ezagu-
tu nuen. Mundu honetako 
ateak zabaldu zizkidan, baita 
bere lantaldeak ere. Zakur 
hezitzaile titulazioa non es-
kuratu gomendatu zidan, Lo-
dosan dagoen zakurren zen-
trora bideratuz. Bertan ikasi 
nuen oinarrizko heziketarako 
beharrezkoa den guzia. Gai-
nerako ikaskuntza guziak es-
perientziak eta lanak eman 
dizkidate, baita Iosurekin el-
karlanean eta beregandik 
ikasten segitu dudan guziare-
kin. Nire zakur Xastarekin ere 
esperientzia handia hartu dut, 
hainbat esperimentu eta bu-
ruhauste ederrak izan baititut 
berarekin. Honez gain, albai-
tari laguntzaile formakuntzak 
egin nituen hezitzaile izan 
aitzinetik, eta gaur egun ikas-
taroak eta formakuntzak egi-
ten jarraitzen dut; oraingoan 
zakur eta katuen osasun eta 
elikadura arloan espezializa-
tzen ari naiz.

Zakurrak hezten eta entrenatzen egiten du lan Usoa Urrutia iruritarrak. UTZITAKOA

«Zakur eta jabearen 
arteko harremana 
indartzen du agilityak»
USOA URRUTIA FRIAS ZAKUR HEZITZAILEA

Zakurrak hezten aritzeaz gain, agility txapelketetan parte hartzen du Usoa Urrutia iruritarrak Xasta 
zakurrarekin eta Espainiako txapelketarako sailkatu dira aurten
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Zein da zakur bat ongi entrena-
tzeko gakoa?
Pazientzia izatea eta zakurra-
ren beharrei eta erritmoari 
moldatzea. Zakur bakoitza 
ezberdina da, nahiz eta guziek 
antzeko patroi bat izan ikas-
teko orduan. Batzuek denbo-
ra gehiago behar dute, eta 
jabearen abilezia ere garran-
tzitsua da komunikazio ho-
rretan.
Zenbat zakurrekin egiten duzu 
lan?
Astero 50 bat zakurrekin egiten 
dugu lan zentroan, zerbitzu 
guzietako erabiltzaileak kon-
tuan harturik.
Nola izan zenuen agility proben 
berri?
Lehendabizi Interneten bi-
deoak ikusi nituen eta harri-
tuta gelditu nintzen. Forma-
kuntza saioetan lehenengo 
entrenamenduak ikusi nituen 
eta orduan sartu zitzaidan 
zakur bat prestatu eta agility-
ko txapelketetan aritzeko go-
goa. 
Zertan datza kirol hau?
Oztopo-pista bat ahalik eta 
denbora gutienean eta ahalik 
eta akats gutienekin egitean 
datza. Saltoak, tunelak, balan-
tzina, bi arrapala mota, zirri-
ka eta 12 makil bertikalez 
osatutako eslaloma dira aurki 
ditzakegun oztopoak. Zaku-
rraren altueraren arabera ka-
tegoria batean edo bertzean 
salto egiten da, 5 mailatan 
sailkatua; 20, 30, 40, 50 eta 60 
zentimetrokoak. Zenbakiek 
erakusten digute nondik nora 
gidatu beharra dugun zakurra. 
Gidariok zazpi minutu izaten 
ditugu epaileak sortutako pis-
ta ikasteko eta gure plana 
egiteko: non kokatu, nondik 
gidatu, zein mugimendu egin… 
Ehiza Federazioan parte har-
tzen dugunok hiru kategoria-
tan har dezakegu parte: Ini-
ciación oinarrizko maila izanen 
litzateke, zakurrak eta gidariak 
esperientzia har dezaten, Pro-
moción delakoa lehenenbizi-
ko maila izanen litzateke eta 
Competición, berriz, maila 
gorena. Kategoria bakoitzean 
bi pista egiten dira, pista ba-

koitzaren zailtasuna katego-
riara egokituz.
Zakurraren eta jabearen arteko 
harremana lantzen laguntzen du?
Arras lagungarria da bien ar-
teko harremana lantzeko. 
Zakurrarendako dibertigarria 
da, jolasa baita haiendako, eta 
jabearekin elkarlanean aritzea 
arras gustuko dute gehienek. 
Erronka berriei aurre egiteak 
ere aunitz laguntzen du elka-
rrekiko konfiantza indartzen.
Edozein zakurrek parte har de-
zake?
Ia edozein zakurrek egin de-
zake, beti moldatu baitaiteke 
haren beharretara. Zakurraren 
fisikoak baldintzatzen gaitu 
arraza batzuekin baina, oro-
korrean, guztiendako molda-
tu daiteke. Osasun arazoak 
baldin baditu pista edo arike-
ta motzagoak egin ditzake, 
adibidez, edo makilak lurrean 
daudela. Bakoitzaren beha-
rretara egokitzen saiatzen naiz 
klaseetan: batzuk denbora 
pasa etortzen dira, bertze ba-
tzuk probetan parte hartzeko, 

haurrak familiako zakurrare-
kin ikastera ere etortzen dira… 
eta guzien gaitasun eta beha-
rretara moldatu beharra dago.
Noiz hasi zineten txapelketetan 
parte hartzen?
Martxoan 2 urte eginen ditu-
gu. Bizkaiko Indarkan taldea-
ri esker hasi ginen probetan 
parte hartzen, momentu har-
tan Nafarroan ez baitzegoen 
talderik. Ordutik Ehizako Fe-
derazioko Ligan parte hartu 
dugu haiekin; Kantabrian, 
Asturiasen, Valladoliden eta 
Bizkaian. Hiru mailetatik pa-
satu gara, eta maila gorenera 
ailegatu gara.
Zenbatero entrenatzen zarete?
Lanak uzten didan neurrian, 
astero entrenamenduren bat 
egiten saiatzen naiz. Denbo-
raldiaren arabera ere gehiago 
edo gutiago entrenatzen dugu: 
probak baldin baditugu gehia-
go entrenatzen saiatzen gara, 
gure akatsak lantzeko eta ber-
tze alderdi batzuk sendotzeko. 
Bertzenaz, trankilago ibiltzen 
gara, trankiltasuna eta ongi-

zate fisikoa ere garrantzitsuak 
baitira, kirolari guziendako 
bezala. 
Espainiako txapelketarako sail-
katu zarete. Zer egin behar da 
sartzeko?
Bai, lehenbiziko aldiz sailkatu 
gara eta taldeko kategorian 
zein indibidualki arituko gara. 
Honetarako, lehenik Compe-
tición maila altuenera ailega-
tu behar da; txapelketa erre-
gionalean sailkatuz, excelente 
puntuak lortuz (80 puntu) edo 
ligan puntuak lortuz. Ezinber-
tzekoa da probetan ahal duzun 
hoberen lan egitea, sailkapen 
bakoitzarekin puntuak lortzen 
ahal dituzulako.
Zein helburu duzu txapelketara 
begira?
Gure lana ahalik eta hobekien 
egitea eta pistan ematen du-
gunarekin kontent egotea. 
Bertara ailegatu izana sari 
ederra da dagoeneko eta es-
perientziaz disfrutatzearekin 
konformatzen naiz. Orain 
arteko lanaren azterketa fina-
la izanen da, eta bertatik ikas-
ten ahal dugun guzia ekarriko 
dugu etxera.
Zerbait gehitu nahi duzu?
Jendea animatu nahi dut za-
kurrekin horrelako esperien-
tziak bizitzera eta beraiekin 
denbora bertze arlotan par-
tekatzera.

«ZAKUR BAT ONGI 
ENTRENATZEKO 
GAKOA PAZIENTZIA 
DA»

«PISTAN EMATEN 
DUGUNAREKIN 
KONTENT GELDITZEA 
DUGU HELBURU»

Kategoria altuenera ailegatu eta Espainiako txapelketan parte hartuko dute Xastak eta Urrutiak. UTZITAKOAK
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TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak 53.752,54 
euroko inbertsioa egin du ne-
kazaritzako azpiegituretan 
uztailean eta abuztuan. Lanak 
Oiartzungo Berdabio enpresak 
egin ditu eta hauek dira aipa-
garrienak:

Erratzuko Azkarate auzoan 
ateka eta 110 metroko hesia 
Oiara bordaren ondoan.

Belaten kanadar ateka Do-
namaria aldera eta Putzualden 
aska berria itxiturarekin.

Erdizko Larrakarteko itur-
buruan sasiak garbitu eta he-
tsi egin dute. Bainuontzi zaha-

rra kendu eta aska berria pa-
ratu dute.

Otsondon errepide bazte-
rreko iskindegiak berritu eta 
Punpulusta aldera bi ateka 
berritu dituzte.

Putzualdeko aska berria. UDALA

Udalak 53.700 euroko inbertsioa egin du 
nekazaritzako azpiegituretan

TTIPI-TTAPA
Behi azienda piriniotarraren 
XXXIII. lehiaketa-enkante na-
zionala ospatu zuten Elizondon 
irailaren 24an eta 25ean. Euria 
nagusi izan bazen ere, jende-
tza hurbildu zen behi aziendak 
ikustera eta 24 abeltzaintza 
ustiategik parte hartu zuten 
guzira; hamabortz nafar, sei 
gipuzkoar eta hiru bizkaitar.

Sari banaketa
Igandean sari banaketa egin 
zuten. Lehiaketak 13 atal izan 
zituen, behi eta zezenak adin-
ka banaturik. Horiez gain, 11 
sari berezi banatu zituzten, 

haien artean Baztango behi 
onenaren saria Juan Jose Iña-
rrea erratzuarrarendako izan 
zena eta Baztango zezen one-
narena Gil Goienetxe arizkun-
darrarendako.

Nafarroako, Bizkaiko eta Gipuzkoako abeltzainak elkartu ziren. F. ANBUSTEGI

Behi piriniotarraren 
feria arrakastatsua 
izan da
Nafarroatik, Gipuzkoatik eta Bizkaitik etorritako 24 abeltzaintza 
ustiategik parte hartu dute aurtengo edizioan

Behi piriniotarra. F. ANBUSTEGI

TTIPI-TTAPA
Baztango Liburutegi Publikoak 
komiki eta nobela grafikoak 
gustuko dutenendako irakur-
le taldea sortu nahi du, eta 
urriaren 17an eginen dute 
ekimenaren aurkezpen saioa. 

Astelehenean 19:00etan li-
burutegian bilduko dira egi-
tasmoa zertan datzan azaltze-
ko. Hortik aitzinera, taldea 
hilabetean behin bilduko da 
maiatza arte Adur Larrea ko-
mikigilearen gidaritzapean, 
irakurtzen diren komiki eta 
nobelak aztertzeko eta komen-
tatzeko.

Izen-ematea
Komiki irakurleen taldean 
parte hartzeko interesa dute-
nek 948 581 204 telefono zen-
bakira deitu beharko dute edo 
biblibaz@navarra.es helbide 
elektronikora idatzi beharko 
dute izena emateko. Debalde 
izanen da.

Antolatzaileek adierazi du-
tenez, «printzipioz helduei 
zuzendutako jarduera da, 
baina izen-emateen arabera 
haur eta gazteek ere interesa 
dutela ikusten bada, bertze 
aukera batzuk aztertuko lira-
teke».

Komiki eta nobela grafikoen irakurle 
taldea aurkeztuko du liburutegiak
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TTIPI-TTAPA
Irailaren 9an Labrit Multime-
diako kideak Anizen izan ziren 
Vitagrama proiektua aurkez-
ten, familiakideen memoria 
betiko atxikitzeko sortu duen 
tresna digital berria. Orain, 
aurkezpenak bailarako bertze 
herrietan eginen dituzte.

Urriaren 6an Elizondon, 
Arizkunenea kultur etxean 
19:00etan. Urriaren 7an Amaiu-
rren, 18:30ean elkartean. Az-
kenik, azaroaren 4an Arizku-
nen eginen dute aurkezpena, 
19:00etan medikuaren etxean. 
Hurrengo egunetan aurkezpen 
gehiago eginen dituzte.

Vitagrama proiektua aurkeztuko dute 
Baztanen urrian eta azaroan

Florentino Goñi eta Iñigo Iturralde zinegotziak bertan izan ziren. BAZTANGO EZKERRA

TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak 19.621,60 
euroko dirulaguntza hartu du 
aurten, Baztango Ezkerra udal 
taldeak bultzatua, Zozaia au-
zoko karrikak asfaltatzeko.

Udal taldeak asfaltatze lanak 
bisitatu zituen, eta bertan izan 
ziren Florentino Goñi eta Iñi-
go Iturralde zinegotziak, Jorge 

Oteiza Oronoz-Mugairiko 
alkatea, Marisa de Simon IEko 
parlamentaria eta Carlos Guz-
man IUNeko koordinatzailea. 
Bisitan Goñik txosten bat eman 
zion parlamentariari, 2023ra 
begira 53.000 euroko kontu-sail 
bat onartu dezaten, bailarako 
bideak berritzea izanen due-
na helburu.

Baztango Ezkerrak Zozaiako asfaltatze 
lanak bisitatu ditu

TTIPI-TTAPA
Baztango Talde Ekosozialak 
Idorteen, suteen, alimaleko 
beroen garaian… ekologia 
gehiago mintzaldia antolatu 
zuen irailaren 23an Arizkune-
neko sabaian. Iñaki Barcena 
EHUko irakasle katedraduna 
eta mugimendu ekologistako 
kideak «oraingo egoera uler-
tzeko gakoak» eman zituen.

Ekologismoa «mugimendu 
soziala dela» azaldu zuen, «gi-
zakiaren eta naturaren arteko 
harremana orekatu nahi due-
na. Une honetan zientzialarien 
eta ekologisten arteko aliantza 
baten hasmentan gaude, zien-
tzialarien azterketa sakona eta 
ekologisten kritika sistemikoa 
elkartzen dituena gertatzen 
ari dena azaltzeko».

Krisiaren azterketan sakon-
duz, «krisi guztiak aldaketa-
rako aukera dira, eta negozio-
rako erabiltzen dute batzuk», 
Iberdrolaren irabaziak gogo-
ra ekarrita. Ikuspegi ekologis-
tatik «gizarteko asimetriak 
ikusarazi beharra direla» ai-
patu zuen, «denek ez dute 
ardura bera krisi ekosozial 
honetan, eta guzti honetatik 

aprobetxatzen ari direnak 
seinalatu behar dira. Halaber, 
aberastasuna banatu behar 
da eta ekologismo gehiago ere 
behar da; aberastasuna pla-
netaren mugen barnean sor-
tzen ahal den hori bakarrik 
izaten ahal da».

Karrikabuelta bizikletan 
ortziralean
Bizikletaren erabilera susta-
tzeko, karrikabuelta antolatu 
dute Elizondoko Herriarekin, 
eskolekin, Baztandarra tal-
dearekin eta Baztango Uda-
larekin batera. Urriaren 7an 
19:00etan Elizondoko plazatik 
abiatuko da buelta eta ekime-
na girotzeko DJ Reimy izanen 
da musika jartzen bere bizi-
kleta bereziarekin.

Arizkunenean izan zen solasaldia.

Krisi ekologikoa 
mintzagai Talde 
Ekosozialarekin
Krisitik ateratzeko aberastasunaren banaketa eta ekologismoa 
aldarrikatu zituen Iñaki Barcena irakasle eta ekologistak
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Ikasturte berriarekin ere abian 
dira urtero herrian izaten diren 
ikastaroak. Horietako gehienak 
Ugarana emakumearen elkar-
tearen eskutik izaten dira, 
urtean antolatzen dituzten 
bertze ekintzekin batera, nor-
bere gorputza mugitzea ere 
garrantzitsua delakoan: aste-
lehenetan Stretching, astear-
tetan Yoga eta asteazkenetan 
Zumba izaten dute. Hauetaz 
gain, trikitixa, pandero eta 
Kenpo Kai ikastaroak ere iza-
nen dira. Ikastaro guztietan 
izena emateko epea hasia da 
jadanik. Ez gelditu tokirik gabe! 

Ikasturte honetako 
ikastaroak ere 
martxan dira

Ondarearen jardunaldiak herrian
2022ko Europako ondarearen jardunaldien baitan, ondare 
jasangarriaren egunak ospatu ziren irailaren 24, 25 eta 30ean. 
Berroberria-Alkerdi lezeen gunera bisita egiteko aukera izan 
zen, magia ikuskizuna izan zen Trikuharry parkean eta 
akitzeko, monasterioa urririk bisitatzeko aukera izan zen. 

UTZITAKOA

Urdazubiko Kontrabandisten 
Lasterketan parte hartzaileek 
egunaz ongi gozatzeko, anto-
latzaileak herritarren laguntza 
eskatzen ari dira. Dagoeneko 
laguntzeko prest dagoen jen-
dea baldin badago ere, nahi 
duen orok jo dezake antola-
tzaileengana eta bere laguntza 
eskaini. Gogoratu larunbatean 
19:30ean abiatuko dela Gaue-
ko Lanak, 9 kilometro eta er-
diko lasterketa eta igandean 
10:00etan, berriz, maratoi 
erdia. Internet bidez izena 
emateko aukera urriaren 2an 
bukatu da.

Kontrabandisten 
Lasterketetarako 
laguntzaileak

IRAIA ETA ARANTXA
Dantxarineko Pintxoaren Ha-
mabortzaldiaren bertze edizio 
bat egin dute irailaren 15etik 
30a arte. Beraz, usaian baino 
hilabete lehenago. Hainbat 
bentek parte hartu dute; Agu-
sek, Axularrek (Drunken Duck), 
Biokek (Lapitxuri Jatetxea eta 
Snack), Landibarrek, Pacok, 
Pantxok eta Peiok. 

Pintxoen argazkiak Ur-
dax-Dantxarinea Facebook 
orrira ere igo dituzte eta botoa 
emateko aukera izan da. Boz-
katu dutenen artean zozketa 
bat izanen da eta benta ira-
bazlean bi pertsonentzako 

bazkaria irabazteko aukera 
izanen dute. 

Honez gain, bertze zozketa 
batean sartuko dira bezeroak; 
Mutrikuko Haitzalde lande-
txean asteburu bat.

Agus Bentako Udazkeneko poltsatxoa. URDAX-DANTXARINEA

Pintxoak dastatzeko 
aukera izan dute 
Dantxarinean
Pintxoaren Hamabortzaldia hilabete aitzineratu dute aurten eta 
bozkatu eta zozketetan sartzeko aukera izan da aurten ere

Otxondo kafetegiko Beltzaburger.
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TTIPI-TTAPA
«Borroka ez da gelditu». Halaxe 
aldarrikatu zuten Baztan-Bida-
soko pentsiodunek irailaren 
19an Donezteben egindako 
elkarretaratzea. Huraxe izan 
zen ikasturte honetako lehen-
biziko hitzordua, eta ondoko 
hilabeteetan eman nahi diote 
segida. Baztan-Bidasoko pen-

tsiodunen mugimenduaren 
arabera, egoerak okerrera egin 
duelako: «Bizi duina egin ahal 
izateko oinarrizko baliabideen 
garestitzea, zaintza zerbitzuak 
murriztea, pribatizazio bidea 
indartzea, erreforma berrien 
mehatxuak iragartzea...». Hala, 
«lasaitzeko aukerarik ez» da-
goela iritzita, «karrikara indar 

gehiagorekin» ateratzeko deia 
egin dute.

Doneztebeko mobilizazioan, 
joan den ikasturtean egindako 
ekimenak oroitarazi zituzten: 
«banketxeen zerbitzu murriz-
ketak direla eta udaletan onar-
tutako mozioak, pentsioen 
egokitzapenak benetako KPIra 
egokitzeko sinadura bilketa, 
energia iturrien prezioen gora-
kaden aurkako protestak, osa-
sun zaintza eta arreta egokia 
izateko baliabideak jartzeko 
elkarretaratzeak eta pentsio-
dunen aldarrikapenen aldeko 
bizikleta martxa». Gisa berean, 
«pandemia, Ukrainako gerra 
eta gisa honetako aitzakiez ba-
liaturik, bizitzeko oinarrizkoak 
diren baliabideen gorakada eta 
zerbitzuen murrizketak» egin 
izana salatu zuten, baita «pen-
tsioak murrizte aldera birfor-
mulatzeko iragarpena eta pri-
batizazio joerak, malgutu beha-
rrean, bizitu» direla ere.

Hurrengo elkarretaratzeak
Hurrengoa urriaren 17an Le-
sakako Plaza Zaharrean eginen 
dute, azaroaren 21ean Elizon-
doko plazan, abenduaren 19an 
Berako Iamotenea pareko 
aparkalekuan eta urtarrilaren 
16an Doneztebeko eskola ai-
tzinean; guztiak 12:00etan.

17 lagun elkartu ziren irailaren 19an Donezteben. JULEN MITXELTORENA

Elkarretaratzeekin 
hasi dira 
pentsiodunak
Ikasturte honetako bigarren elkarretaratzea urriaren 17an 
Lesakan eginen dute Baztan-Bidasoko pentsiodunek

TTIPI-TTAPA
Udalerri euskaldunetako gaz-
teen ikus-entzunezko kontsu-
moa ikertu du UEMAk, erdarek 
gazteen eguneroko ohituretan 
duten garrantziaz jabetzeko, 
LH 4.mailatik Batxilergoko 2.
maila arteko 11.571 gaztek eran-
tzun dituzte inkestak, eta tartean 
Baztan-Bidasoaldeko eta Lei-
tzaldeko 731 gaztek.

Hizkuntza ezaugarrien kasuan, 
eskualdeko gazteen % 57,3ren 
lehen hizkuntza euskara da; 
euskara eta gaztelania % 25,9-
rena, gaztelania % 14,1ena eta 
bertze hizkuntza bat %2,7rena. 

Euskaraz errazago egiten du 
%55,3k, euskaraz edo gaztelaniaz 
berdin % 26,5ek eta gaztelaniaz 
errazago % 18,2k. Gainerakoan, 
etxean % 70,1ek egiten du eus-
karaz, ikasgelan % 81,6k, gela-
tik kanpo ikaskideekin % 72,5ek, 
lagunartean % 71,5ek eta esko-
laz kanpoko jardueretan % 72,7k. 

Euskararen erabilera 
Telebista kateei dagokienez, 
ohiko kontsumoa hartu du UE-
MAk aztergai, azken hiru egu-
netan ikusitako kateez galdetuz. 
Aunitzek kate bat baino gehia-
go ikusi dutenez, kate guztien 

kontsumoaren batura %100 
baino haundiagoa da: portzen-
tajeak adierazten du zenbat 
ikaslek ikusi duten bakoitza. 
Hona hemen nagusienak: 
%41,5ek ETB1, % 27,8k FDF, 
%24,3k Clan, % 20,9k Telecinco, 
% 17,9k ETB2 eta % 17,6k Neox.

Ikus-entzunezko plataformen 
kasuan, alde haundiarekin Net-
flix da erabiliena, % 52,8k in-
kesta egin den egunetan ikusi 
izana onartu baitu. Amazon da 
bigarren ikusiena (% 27,2) eta 
Movistar + hirugarrena (% 19,7), 
baina batere ikusi ez dutenak 
ere ez dira gutti (% 23,9).

Sare sozialez ere aritu dira 
UEMAren inkestan, eta Youtu-
be (% 81,8), Whatsapp (% 64), 
Tiktok (%56,4), Instagram 

(%52,8) eta Snapchat (% 52.8) 
dira erabilienak. Youtuben eta 
Tiktoken, adibidez, batez ere 
gaztelaniazko edukiak ikusi ohi 
dituzte edo gaztelaniaz diren 
kontuak jarraitzen dituzte.

Musika ere aztertu dute eta 
gehienek Youtube (% 77,4) eta 
Spotify (% 62,5) bidez aditzen 
dute. Hizkuntzari dagokionez, 
% 35,6k euskaraz eta bertze 
hizkuntzetan berdin aditzen 
du, % 22,8k batez ere gaztelaniaz 
eta % 14k batez ere bertze hiz-
kuntzetan. Batez ere euskaraz 
(% 9,9) eta beti euskaraz (%4,4) 
aditzen dutenak guttiago dira.

Bideojokoen kasuan, %37,1ek 
batere ibili ez izana onartu du. 
Baina ibiltzen direnetan, % 51,2 
gaztelaniazkoetan aritzen da. 

Eskualdeko gazteen ikus-entzunezko 
kontsumoa ikertu du UEMAk

Solaslaguna 
egitasmoak bertze 
ikasturte bat 
abiatu du

TTIPI-TTAPA
Ez dira gutti euskaraz aritu nahi 
eta aukerarik ez dutenak ingu-
ruan horretarako lagunik ez 
dutelako. Zenbaitek euskaltegian 
ikasitakoa praktikan jartzeko 
aukerarik ez dute eta egoera 
horretan daudenentzako au-
kera aproposa da Solaslaguna, 
euskaraz aritzeko espazioak eta 
aukerak ematen baititu. Aur-
tengo ikasturtea ere abiatu du 
Solaslagunak, eta aurpegi be-
rriarekin gainera. Xabi Iriarte 
Ibarrola doneztebarra izanen 
da ekainera arte egitasmoko 
dinamizatzailea. Bertzalde, 
norbaitek Solaslaguna egitas-
moan apuntatu nahi badu, 
hementxe du lotura.
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GANEX
Herriko etxeak erretretatuen 
ateraldia antolatu du urriaren 
26an. Autobusa abiatuko da 
asteazkenean 08:30ean igeri-
lekuko aparkalekutik, bidean 
izanen da gosaria, Bankako 
amuarrain lekua bixitatu, baz-
karia Aldudeko Menta jatetxean 

eta gibelerakoan Herriko etxe-
ko ostatuan azken uztarra. 
Izena herriko etxean eman 
behar da urriaren 21a baino 
lehen (30 euro bakarka, 45 
euro bikotea). «Egun horretan, 
norbaitek etorri behar baldin 
badu zure bila, abisatu izena 
ematean», jakinarazi dute.

Erretretatuen ateraldia antolatu du 
Herriko Etxeak urriaren 26rako

Urriaren 15 eta 16an emanen 
dute Maddiren Trajeria Xare-
tako pastorala Zugarramur-
diko lezeetan, baina Sarako 
plazan urriaren 22an eta 23an 
izanen da, 15:30ean. Sarako 
txartelak salgai daude Herriko 
etxeko edantegian eta maddi 
pastorala.eus webgunean.

'Maddiren Trajeria' 
Pastorala herrian 
hilaren 22 eta 23an

Jamatite Zubiri, ikurraren garraiatzaile beteranoekin. ARTXIBOKOA

GANEX
Yaiberriko bordako Jamatite 
Zubiri 85 urtetan hil da. Bere 
andre Mayie-rekin izan dituz-
te bi seme, Henri eta Laurent, 
baita Natalie alaba ere.

Bere denbora guzian labo-
rantzan eta Larhunen egin du 
lan, baina bazuen bertze gau-
za bat izigarri maite zuena, 
beteranoen ikurraren garraia-
tzaile izatea. Hainbat urtez 
egin du, Beñat Elizaldek utziz 
geroztik, hain zuzen. Zinez 
ekintza hori maite zuen eta 
serioski egiten zuen, betera-
noen manifesta guzietan pre-
sente izaten baitzen. Goitiko 

argazkian, lehen lerroan age-
ri da Jamatite, eskuin aldean.

Maite zuen bere lagunen 
konpainia, baita erretretatuen 
elgarretatzeak ere. «Bai Jama-
tite: huts haundia eginen duzu 
zure familian, baita gure artean 
ere. Mundu honetan hainbat 
baduzu egina, orai pausa zai-
tez bakean. Dolumin beroenak 
familia guziari».

Yaiberriko bordako Jamatite Zubiri 
ezaguna 85 urtetan pausatu da

GANEX
Ikusi Mikusi, haur eta gazteen-
dako literatura azoka eginen 
dute urriaren 7an eta 8an, 
ortziralean eta larunbatean, 
euskara hutsean. Hau bigarren 
edizioa izanen da. Joan den 
urtean egin zuten urriaren 9an 
eta10ean, eta orduan bezala 
izanen da aurten ere. 

Ortziralean, ttikienendako 
mila argitalpen (liburu, komi-
ki, ikusentzuneko eta bertze-
lakoak) baino gehiago biltze-
ko esperantza dute, izan Ipa-
rraldetik edo Hegoaldetik. 
Larunbata, berriz, familien-

dako eguna izanen da. Herri-
ko ainitz lekutan hedatua 
izanen da azoka.

Kalakan eta lagunak leizean
Iraila eta urria lotu dituen as-
teburu honetan lezeetan izan 
dugu Kalakan musika talde 
ezaguna, baina ez da bakarrik 
aritu. Ortziralean, folk miran-
desa egiten duen Trasga tal-
dearekin batera aritu da, la-
runbatean Mongoliako Buria-
tiako Alexander Arkhincheev 
musikaria izan dute lagun eta 
igandean, Nayade abesbatza-
rekin batera jo dute. 

Haur eta gazteendako 
literatura azoka 
asteburuan
Ortziralean mila argitalpen baino gehiago biltzeko esperantza 
dute eta larunbata familiendako eguna izanen da

80 urtekoen klaseko bazkaria
Buruilaren 25an, igandez, aurten 80 urte egin dituztenak 
elkarretaratu dira Pikasarriko jatetxean. 24 baziren eta 
bazkari on bat zerbizatu de Jean Jeacque sukaldariak. 
Izigarrizko memento ona pasatu dute, lehengo istorioak 
aipatuz eta arratsaldean aldatu dira elgarretarik.

GANEX

Bestetako zozketan sarituta-
koak jakinarai dituzte. Lehena, 
700 euroko bidaia Zozou Ar-
gainea; bigarrena, 450 euroko 
bidaia Salaverria; hirugarrena, 
350 euroko bidaia, Berrouet 
Roger. Bakoizak hautatuko du 
norat joan nahi duen bidaia-
tzerako orduan.

Bestetako 
zozketako 
saridunak 

BETERANOEN 
IKURRA GARRAIATU 
ZUEN YAIBERRIKO 
BORDAKOAK
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JL BESSONART
Aste Urdina. Horrela izenda-
tua da nazional mailan, adi-
neko eta erretretaduneri joa-
ki den denboraldi berezi hau. 
Herriko etxeak ere parte har-
tzen du ekitaldi batzuk plan-
tan ezarriz, hala nola ortzira-
lean, 15:00etan, Larreko kul-

turgunean antzerkia Adopte 
un jeune.com antzerkia izanen 
da, belaunaldien arteko bizi-
tza aipagai. Larunbat goizean, 
10:00etan, oinezko ibilaldi 
kontatua abiatuko da Zaldu-
biko zubitik. Izena eman behar 
da, 05 59 54 10 19ra deituz. 
Bisitaren ondotik aperitifa.

Ortziralean antzerkia eta larunbatean 
ibilaldi kontatua Aste Urdinaren baitan

Zaldubi ikastolaren 50 urteak 
ospatuko dira urriaren 22an 
kirol zelaian. Gaurdanik erre-
serbak eman behar dira eguer-
diko bazkari/zikiroarendako, 
Aroberri Ostatuan urriaren 
1ean eta 8an, 10:00ak eta 
12:00ak artean. Xehetasunak: 
zaldubi.50urte@gmail.com   

Zaldubi ikastolaren 
50 urteak urriaren 
22an ospatuko

JL BESSONART
Azken bi urtetako txapelketak 
lehenbailehen ahantzi behar 
dira, SPUC errugbi taldeak ez 
baitu bere irudirik onena era-
kutsi. Biziki kirolari gazteekin 
aritu dira eta esperientzia es-
kasa sentitu da. Hortarako 
aurten, taldea ongi azkarturik, 
buru-belarri sartu da denbo-
raldi berrian. Zuzendaritzan 
bikote bat jarria da, Mikel Ge-
rendiain eta Clément Ozkoidi, 
baita kirol zelaian trebatzaile 
lanetan David Gaillet eta Cyril 
Pamphile ere. Bizkarrezur ho-
nen inguruan, errugbilari adi-
neko batzuk prest agertu dira 

beren laguntza ekartzeko, hara 
nola Ximun Lucu profesional 
mailatik heldu zaukuna baita 
Paxkal Borthaire baloi jaurti-
tzailea ere. Erregional 2. mailan 
engaiatuak dira, herrialdeko 
txapelketan, 7. multzoan. Lehen 
partida, irailaren 18an jokatu 
zuten herriko kirol zelaian. 
Hemen aurkituko dituzte Eus-
kal Herriko eta Biarnoko ekipak: 
Barthez/Lagor, Uztaritze/Jatsu, 
Asasp/Arros, Pontacq, Azkaine, 
Aspe, Nafarroa 3, Ziburu eta 
Billere/Lescar. Aspalditik, errug-
biak leku handia ukan du kirol 
mailan, eta hiruetan Frantzia-
ko txapela lortu du.

Zuzendaritzako eta trebatzaile taldeko kide berriak. JL BESSONART

Errugbi denboraldia 
abian bizkarrezur 
berriarekin
Mikel Gerendiain eta Clément Ozkoidi bikotea zuzendaritzan 
jarri da eta David Gaillet eta Cyril Pamphile trebatzaile lanetan

Union Basque txapelketan, 
Itsasun, Senpereko bi ekipek 
galdu egin zuten. Umetxoak A 
mailan Matiu Hacalak eta Mat-
tin Karrikaburuk 19-30 galdu 
zuten Kanboarren kontra eta 
helduen 1. mailan  Adrien Etxe-
berri eta Ellande Jauregi gal-
tzaile Itsasuarren kontra, 27-30. 

Union Basque 
txapelketan bi 
ekipak galtzaile

Jazz musika hedatu zuen Les Haricots Rouges orkestrak Larrekon. UTZITAKOA

JL BESSONART
Irailaren 16an, Dantza Mai-
taldiaren kari, Lorenetik eto-
rritako balletak, dantza ema-
naldi goi-mailakoa aurkeztu 
zien ikusleei. Biharamunean, 
Larreko leporaino betea zen 
Les Haricots Rouges orkestra-
ren entzuteko, hemen baigi-
nuen Frantzian den jazz mu-
sika mailako erreferentzia. 
Sekulako giroa sortu zuten. 
Irailaren 20an, antzerkiaren 
aldi zegoen, Molièren bizitza 
aurkeztua izan zen antzerki 
moduan eta jarleku guziak 
okupatuak ziren. Antzezlane-
tan Francis Huster, mundial-
ki ezagutua da antzerkilari 
bezala, baita zinemako akto-
re bezala ere, publikoa lorietan 
gelditu zen.

Europako dantza lehiaketa
Aitzinera begira ere, izanen 
da non josta Larrekon. Urria-

ren 8an, larunbatean 14:30etik 
18:30era gizarte-dantzen eta 
show artistikoen Europako 
lehiaketa handia eginen dute. 
Sartzea hamar euro gostako 
da, sei euro hamabi urtez 
beheitikoendako. 

Urriaren 16an, berriz, Libu-
rua familian ekitaldiaren zaz-
pigarren edizioa hartuko du 
Larrekok, Herriko Etxeak an-
tolatuta, igandean 10:00etatik 
18:00etara. Sartzea urririk 
izanen da.

Azkeneko ikuskizunak ere ederrak izan 
dira Larreko kulturgunean

Francis Huster aktorea. UTZITAKOA
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AITOR AROTZENA DONEZTEBE
Erreka Kirol Elkarteak, garai 
batean Mezkiritzen jokatzen 
zen Bost Kirol txapelketaren 
bidea segituz, gisa bereko txa-
pelketa martxan paratuko du. 
Euskal pilotaren barnean pi-
lotari emateko dauden bortz 
modutan jokatuko da. Parte 
hartu nahi dutenek errekael-
kartea@yahoo.es helbide elek-
tronikora idazten ahal dute.
Nola gogoratu zaizue Erreka el-
kartetik Bortz Kirol txapelketa 
sustatzea?
Gure artean solas egiten ari 
ginen, horrelako txapelketa 
anitz batek arrakasta izan ze-
zakeela. Izan ere, pilotarien-
dako erronka izan zitekeen, 
eta herri kiroletan pentatloiak 

izan duen arrakasta ikusita, 
txapelketa martxan jartzera 
animatu gara.
Mezkiritzen egiten zen txapelke-
tan oinarritu zarete, baina ego-
kitu ere egin duzue…
Mezkiritzeko txapelketan pa-
lak pisu handia zuen, hiru 
modalitatetan jokatzen bai-
tzuten eta gure asmoa izan da 
horrekin pixka bat haustea eta 
jokamoldeak aberastea. Ho-
rrela, pilota jotzeko bortz modu 
paratu ditugu: eskuz, paleta 
goma, xarea, erremontean 
jotzeko modua eskularru edo 
laxoa motza eta zestan beza-
la jotzeko joko garbia. 
Dagoeneko pilotari batzuek par-
te hartuko dutela baieztatu dute. 
Nongoak dira? 

Orain arte gehiengoa Baz-
tan-Bidasokoa bada ere, Oiar-
tzungo bat ere animatu da, 
eta Hazparne eta Donibane 
Lohizuneko pilotari batzuk 
ere interesa erakutsi dute.
Noizko espero duzue txapelke-
tarekin hastea? 
Urri hasieran hastekoak ginen, 
baina pilotariak entrenamen-
du gehiago nahi dituzte eta 
erabili beharreko piloten in-
guruko adostasuna bilatzen 

ari gara. Horrek dena gibele-
ratu digu pixka bat, dena den 
urrian hasi nahiko genuke.
Entrenamendu batzuk eginak 
dituzue dagoeneko eta pilotariak 
gogotsu omen daude… 
Bai, haiendako ere nolabaite-
ko erronka da eta gogo auni-
tzekin daude. Interesa eraku-
tsi duten zortzi-hamar bat 
pilotari badaude dagoeneko 
eta aurten zerotik hasiko ga-
renez, beraien beharretara 
egokituko gara. 
Bortz pilota modalitate uztartzea 
ez da erraza izanen pilotarien-
dako. Gainera, batzuk, hemen 
ezezagun xamarrak…
Hegoaldeko pilotariendako 
jokamolde gehienak ezezagu-
nak dira, gure ingurukoek 
akaso eskularrua dominatzen 
dute, baina xare eta joko gar-
bian hasi berriak dira. Joko 
garbiko erremintak prezio bat 
dauka, nahiko erraz hausten 
da… Lehenbiziko pausoa izan 
da tresnak eskura jartzea, Erre-
kak inbertsioa egin du eta bi 
hilabete lehenagotik entrena-
tzeko aukera eman du, tresna 
horiekin trebatzeko. Iparral-
dekoak, ostera, nik uste dene-
tan arituak direla…
Pilotariak elkarlanean ari dira, 
bertzeei erakusteko eta bertzee-
tara egokitzeko prest… 
Bai bai, antolakuntzak ez ezik 
pilotariek ere arras argi dute 
txapelketak funtzionatuko 
badu, nolabaiteko oreka bila-
tu behar dela. Hori dela eta, 
prest daude berez jokamolde 
batzuetan erabiltzen diren 
pilotak pixka bat jausteko, 
pilotari hasi berriei entrena-
menduetan laguntzeko, arau-
dian egin beharreko doikuntzak 
egiteko, beti ere oreka hori 
bilatze aldera. Nahi duten pi-
lotari guztiak animatu nahi 
ditugu eta animatzen denak 
Erreka elkartearen helbide 
elektronikora idatz dezala. 
Txapelketak segida izateko as-
moarekin antolatu duzue? 
Bai, Errekak epe luzerako egin-
dako apostua da txapelketa, 
materialean inbertsio koxko-
rra egin du, eta pilotariek ere 
horrela hartu dute.

Narbarteko Julen Iriarte eta Dabid Albiasu eta Oiartzungo Andoni Ugalde pilotariak eta Gorka Bidegain antolatzailea.

«Urrian hasi nahi dugu 
Bortz Kirol pilota 
txapelketa Donezteben»
GORKA BIDEGAIN ERREKA ELKARTEA

Doneztebeko Erreka elkarteak antolatutako Bortz Kirol txapelketa jokatzeko lanean ari dira 
pilotariak, modalitate batzuk gurean ezezagunak direla kontuan hartuz. Laster hasi nahi dute

«ZEROTIK HASI ETA 
PILOTARIEN 
BEHARRETARA 
EGOKITUKO GARA»
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TTIPI-TTAPA
Uda osoan jokatu den txapel-
keta guztian izan den emozioa, 
joko ona eta maila handia 
agerian gelditu zen irailaren 
24an Etxaurin jokatutako Pla-
zaz Plaza txapelketako bigarren 
edizioko finalean. Ados pilota 
elkarteak antolatuta uda osoan 
jokatutako partida ugarien 

ondotik, final handi eta gogo-
rrean, Andrea Aldaregiak eta 
Iera Agirre Iturriaga leitzarrak 
22-20 irabazi zieten Maddi 
Barrocal eta Ane Mendiburu-
ri. 

Plaza irekian, euriak ere pro-
tagonismoa hartu nahi izan 
du eta arratsaldean pilotalekua 
lehortzen hasi behar izan zu-

ten. Partidan zehar ere tanto 
batzuk euripean egin zituzten 
eta azkenean, gogortasuna 
medio finala ordubete baino 
gehiago luzatu zenez, ilunpean 
bukatu behar izan zuten par-
tida. 

Astigarragako Sagar Uztan
Ados pilota elkarteko udako 
partidarik garrantzitsuena izan 
zen Plaza Plaza txapelketako 
finala, baina uda osoan hain-
bat eta hainbat partida jokatu 
dituzte. Urrunago joan gabe, 
biharamunean, Astigarragako 
2022ko Sagar Uztaren baitan 
antolatutako partidan ere 
ikuskizun ederra eskaini zuten. 
Arrietak eta Mujikak 22-19 
irabazi zieten Irantzu Iantzi 
beratarrari eta Orbegozori.

Plazaz Plaza txapelketako finalistak, bertze pilotari eta laguntzaileekin batera.

Iturriaga leitzarrak 
irabazi du II. Plazaz 
Plaza txapelketa
Aldaregiarekin bikote eginez 22-20 irabazi zien irailaren 24ko 
Etxauriko finalean Barrocal eta Mendibururi

Mikel Organbide gogoan laxoa egunetan
Laxoa Elkarteak antolatuta Laxoa Egunak ospatu zituzten 
Iruritan, Elizondoko trinketeetan eta Arraiozko pilota plazan. 
Jardunaldiak akitzeko, omenaldi hunkigarria eskaini zitzaion 
Arraiozen Mikel Organbideri, otsailean istripu batean hildako 
Arraiozko pilotariari.

UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako lehen 
mailako aizkora 
kanporaketa 
Lekunberrin

TTIPI-TTAPA
Nafarroako lehen mailako aiz-
kora txapelketaren kanpora-
keta jokatuko dute urriaren 
12an, asteazkenean 17:00etan 
Lekunberriko plazan. Hamar 
aizkolari ariko dira lehian, bi 
kanaerdiko, bi 60 ontzako eta 
oinbiko bat nork lehenago 
moztuko. Horietatik lau es-
kualdekoak izanen dira:  Ziga-
ko Joxean Etxeberria, Aresoko 
Asier Pellejero eta Leitzako Jon 
Rekondo eta Julen Olano. Be-
raiekin batera, gaur egun txa-
peldun den Iker Vicente (Otsa-
gabia), Eneko Saralegi (Erraz-
kin), Julen Kañamares (Aros-
tegi), Oier Kañamares (Aros-
tegi, Txomin Amundarain 
(Arribe) eta Ibai Soroa (Arribe) 
ariko dira. bortz lehenbizikoek 
Donezteben azaroaren 18an 
jokatuko den finalean moztu-
ko dute eta azken bi sailkatuek 
maila galduko dute. Nafarroa-
ko arpana txapelketa mistoa 
ere jokatuko dute urriaren 1eko 
Igantziko kanporaketako lau 
bikote onenek.

Patxi Mindegia lehen mailara igo da
Nafarroako bigarren mailako aizkora txapeldun suertatu zen 
Xuban Kañamares irailaren 18an Uharten. Patzi Mindegia 
zubietarra bigarren izan zen eta biek lehen mailan moztuko 
dute. Labaiengo Jesus Etxeberria hirugarren izan zen, Goizeder 
Belza laugarren eta Zubietako Mikel Indakotxea bosgarren.

XAGU-LESAKA

Iera Agirre Iturriaga pilota astintzen.
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AZOKAK

BERA
Bertako ekoizleen azoka
Beralandetan, urriaren 8an, 
10:30etik 13:30era.

ELIZONDO
Baztango artisauen eta 
nekazarien azoka
Plazan, urriaren 8an eta 15ean, 
10:00etatik 14:00etara.

ERRATZU
Artisauen azoka
Plazan, urriaren 9an, 11:00etatik 
15:00etara.

LESAKA
Artisauen azoka
Beheko plazan, urriaren 16an, 
10:00etatik 14:00etara.

ZINEMA

BERA
'Tipularen sehaska kanta'
Kultur etxean, urriaren 7an, 
18:30ean.

IRURITA
'Ardiak, ezkontza eta 
kontrabandoa'
Gizarte Bilgunean, urriaren 
14an, 19:00etan.

LEITZA
Zinema
Herri Aretoan, urriaren 15ean 
eta 16an, 16:30ean 'Minions. El 
Origen de Gru' eta 19:00etan 'La 
Vida Padre'.

IKUSKIZUNAK

SENPERE
'Adopte un jeune.com' 
antzerkia
Larrekoan, urriaren 7an, 
15:00etan.

BERA
Gure Zirkua
Agerrako futbol zelaian, urriaren 
7tik 15era. Sarrerak 13 eurotan.

ETXALAR
Benantzi Bilbaoren organo 
kontzertua
Elizan, urriaren 8an, 19:00etan.

LEITZA
'Kaskarot' antzerkia
Atx Teatroaren eskutik.
Herri Aretoan, urriaren 9an, 
18:00etan. Sarrerak 6 eurotan.

ZUGARRAMURDI
'Maddiren trajeria' pastorala
Lezean, urriaren 15ean eta 
16an, 15:30ean.

BERROETA
Baztan Kantuz
Plazan, urriaren 16an, 
12:00etan.

JARDUNALDIAK

ZUBIETA
Euskararen Eguna
Pintxo lehiaketa, trikipoteoa, 
eskulangileen azoka, joaldunak, 
dantzak, kirol saioa, bazkaria, 
jokoak eta dantzaldia.
Urriaren 7an eta 8an.

URDAZUBI
Kontrabandisten Lasterketak
Urriaren 8an Gaueko Lanak eta 
9an maratoi erdia.

SARA
Ikusi Mikusi literatura azoka
Haur eta gazteentzako.
Urriaren 7an eta 8an.

ETXALAR
Usategietako Igandea
Mus eta partxis txapelketa, 
patata tortilla lehiaketa, musika, 
taloak eta ostatua.
Urriaren 15ean eta 16an.

LEITZA
Oinatz Bengoetxearen 
agurreko partida
Plazan, urriaren 15ean, 
11:00etatik aurrera.

SOLASALDIAK

LEITZA
Hipopresiboen tailerra
Kiroldegian, urriaren 6an, 
11:00etatik 12:00etara. 
Izen-ematea 948 510 719.

Zaintza(k)
Atekabeltzen, urriaren 6an, 
19:00etan.

ELIZONDO
'Sendabelarrek dakitena' 
liburuaren aurkezpena
Garbiñe Larrearekin.
Arizkunenean, urriaren 7an, 
18:00etan.

SENPERE
Oinezko ibilbide kontatua
Zaldubiko zubitik, urriaren 8an, 
10:00etan. Izen-ematea 05 59 
54 10 19 telefonoan.

ARANTZA
Gaztainei buruzko topaketa
Aterpeko aretoan, urriaren 11n, 
09:30etik aitzinera.

BERA
Kauleko larraina ezagutzeko 
solasaldia eta ibilaldia
Paul Badiolarekin.
Urriaren 14an eta 15ean.

SARA Ikusi Mikusi euskal literatura azoka
Haur eta gazteentzako euskarazko argitalpenak.
Herriko anitz lekutan hedatua, urriaren 7an eta 8an.

URRIAK 6 - 20
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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«Baztango 21 urteko neska 
arrunta» da Andrea Amorena, 
«beti ikasteko eta gauzak 
egiteko gogoarekin». Iruñean 
bizi da lanagatik, baina ahal 
duenetan etxera bueltatzen 
da «gurasoak, aitatxi eta ama-
txi eta betiko lagunak ikuste-
ra». Zinea du gustuko, «erne 
egoten naiz ikusgai dauden 
pelikulak ezagutzeko», eta 
zinema areto ttikiak nahiago 
ditu, «film komertzial handiez 
gain, bertzelako pelikulak ere 
jartzen dituztelako».

Afiziotik ofiziora
Batxilergoa akitzean goi mai-
lako gradu bat egitea eraba-
ki zuen, «beti aditu izan dut 
gustuko duzuna zure lanbide 
bihurtu behar duzula, eta zinea 
eta serieak gustatzen zaizki-
danez, Ikus-entzunezko 
Proiektuen eta Ikuskizunen 
Errealizazioa ikasi nuen».

Ikasketak egiten ari zela 
Tafallako ekoiztetxe batean 
hasi zen lanean; «hasieran 
streaming bidezko futbol par-
tiduak eta horrelakoak emiti-
tzen genituen eta gero Nava-
rra TVko albistegia grabatzen 
hasi ginen». Urtebetez aritu 
zen lanean eta «esperientzia 
polita» izan zen, «goi mailak 
praktikoak badira ere, lanean 
esperientzia gehiago lortzen 
da. Egunero lan desberdinak 
egiten genituen eta hainbat 
gauza egiten ikasi dut; tele-
bistarako albisteak nola egin 
eta grabatu, zein plano era-
bili, mikroarekin nola jarri…».

Kamararekin karrikara ate-
ratzean «jendeak nola erreak-
zionatzen duen ikusten duzu. 
Aunitzetan zaila da jendeak 
galderei erantzutea kamararen 
aitzinean. Egunero albiste 
desberdinak genituen, batzue-
tan interesgarriagoak eta ber-
tzeetan aspergarriagoak, 
baina horrek balioa ematen 
dio lanari, aunitz ikasten bai-
ta hainbat gairi buruz». 

«Lan guzietan bezala», ogi-
bide honetan ere «jendeak 
ikusten ez duen kristoren lana 
dagoela gibeletik» dio Amo-
renak, «bi minutuko albiste 
bat egiteko goiz osoa behar 
duzu; albistea atera, kazeta-
riarekin eta elkarrizketatuare-
kin gelditu, galderak prestatu, 
elkarrizketa eta bertzelako 
planoak grabatu… eta bule-
gora bueltatzean irudiak orde-
nagailura pasatu, editorean 
muntatu eta bidali behar dira, 
dena eguerdiko albistegirako».

Gaur egun EITBn egiten du 
lan, mantentze-lanetan; «zer-
bait hausten bada edo ez 
badabil, nik konpontzen dut, 
edo saiatu bederen: irratiko 
mahaiak, platoko fokuak, 
konexioak, Interneta…». Bai-
na Amorena ez da ikus-en-
tzunezkoen munduan bakarrik 
aritzen.

Eszenatokiaren gibelean
Klasean «lagun aunitz eta arras 
onak» egin zituen, «eta horie-
tako bat, Jose, teknikari lane-
tan aritzen zen Teatro en la 
Chácena antzerki taldean. 
Teknikariak behar zituzten, 
eta lagun bat eta biok sartu 
ginen». Iruñeko gazteen antzer-
ki talde amateurra da eta 
«hobby gisa» aritzen dira ber-
tan, «baina urte dezente dara-

mate antzerki munduan eta 
sariak irabazi izan ditugu».

Argi teknikari lanetan aritzen 
da; «antzezlanaren argi disei-
nua egiten dut, zein argi para-
tu, nola aldatu eszena bakoi-
tzean, zein sentsazio eman 
behar duten, argi trantsizioak… 
aktoreak ikus daitezen behar 
den argiztapena eta atmos-
fera sortzen ditut. Hala ere, 
teknikariok elkarri laguntzen 
diogu, hasiberriak baikara».

Argi diseinua egiteko, «ema-
naldia non izanen den jakitean 
raider izeneko orri bat ematen 
didate, antzokiko informazio 
teknikoarekin; zenbat foku 
dituen, nolakoak… horrekin 
nire ideia plano batera era-
maten dut». Emanaldiaren 
egunean ere «lan aunitz» egin 
behar da, «goizean goiz joaten 
gara fokuak muntatzera, kone-
xioak egitera eta 'memoriak' 
grabatzera. Eta gero emanal-
diko lana dago».

20 lagun inguruk osatzen 
dute antzerki taldea, «baina 
kopurua aldatuz doa. Orain 
bi taldetan banatu gara bi 
antzezlan egiteko, baina tek-
nikariak bietan aritzen gara». 
Haurrendako zein helduenda-
ko lanak aurkeztu izan dituz-
te; «orain haurrendako Otro 
cuento izeneko lanarekin ari 
gara eta Frantziako Iraultzaren 
inguruko 1789 izeneko antzez-
lanaren muntaian gaude».

Etorkizunera begira
Momentuz, «EITBn lanean 
segitzeko» asmoa du, «eta 
ahal dudan guzia ikasten segi-
tu nahiko nuke, ikastaroak 
egiten edo nire kontu. Tekni-
kari gisa ere gehiago ikasi nahi 
dut eta lagunekin ikus-entzu-
neko proiektu pertsonalak 
egitea gustatuko litzaidake».

Azkenik, jendea kultura kon-
tsumitzera animatu du; «zinea, 
antzerkia, dantza… batez ere 
talde amateurrak. Profesiona-
lendako zaila da batzuetan 
aretoa betetzea, eta amateu-
rrendako oraindik zailago».

«Telebistan lanean aunitz 
ikasten da hainbat gairi 
buruz»
ANDREA AMORENA URTEAGA ELIZONDOKO GAZTEA

Nire aukera

«LAGUNEKIN 
IKUS-ENTZUNEKO 
PROIEKTUAK EGIN 
NAHIKO NITUZKE»

«BETI ADITU DUT 
GUSTUKO DUZUNA 
LANBIDE BIHURTU 
BEHAR DUZULA»
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ETXEBIZITZAK
SALGAI

IGANTZI. 85 m²ko pisu zaharberri-
tua salgai: 3 logela, egongela eta 
sukaldea bizbat eginak, bainugela 
1, balkoia, trastelekua eta garajea-
rekin. Argitsua. Interesatuek goiz eta 
arratsaldez deitu. ☎649 11 06 11.
ELIZONDO. Braulio Iriarte karrikan 
apartamentua salgai, igogailuarekin. 
Sukaldea, egongela, jangela, bainu-
gela eta bi logela erreka eta mendi 
aldera bistekin. 25 m2ko ganbara, 
barnetik apartamentuarekin lotuta 
dagoena. Prezioa: 100.000 euro. 
☎678 26 84 44.
BORTZIRIAK. Borda salgai. Deitu 
gauez. ☎647 58 81 63.

ERRENTAN EMATEKO
ITUREN. Etxea errentan emateko. 
Bi logela eta bi bainugela ditu. ☎620 
25 42 03.

LURRAK/ORUBEAK
SALGAI
Etxea egiteko baimena duen lur par-
tzela salgai, 10.000 metro karratu-
koa. Iruritatik 10 minutura eta argia 
eta ura 100 metrotara duena. ☎669 
00 62 38.

LANA
ESKAINTZAK
ARANTZAko Aterpean sukaldari 
laguntzailea behar dute urrian lanean 
hasteko. Interesatuek bidali curricu-
luma aterpe@arantza.net helbidera.
Frantsesa dakien pertsona bat behar 
da emakume batekin ibiltzen den 
bitartean elkarrizketa berrikusteko. 
Egunean ordu bat eta astean 3-4 
egun gutxienez. Azarotik aurrera. 
Goizez. ☎669 33 61 88.
ARIZKUN. Betiko lantegian, langileak 
behar dituzte fabrikan aritzeko. Dei-
tu edo idatzi produccion@betikopvc.
com helbidera. ☎659 74 67 95. 

ESKARIAK
Emakume bat lan bila. Adinekoak 
zaintzen eta ostalaritzan aritua. 
☎643 04 37 34. 

ANIMALIAK
OPARITZEKO
Txakurra oparitzeko. 3 urteko setter 
arra oparitzeko. Zaintzeko denbora 
faltagatik. Zuria eta beltza, oso po-
lita. ☎661 15 70 54.
Bi hilabete eta erdiko katakume 
batek etxea behar du.☎650 79 76 
69.

Katakumeak opari. Katakume biziak 
eta maitagarriak etxe bila. Zurekin 
eramanen? ☎652 75 08 17 / 948 
61 50 05.

SALGAI

LESAKA. Setter arrazako bi zakur eme 
salgai, 2021eko urtarrilean jaioak. 
Oilagorretan ibiliak. ☎677 59 48 92.

Baserrian jaiotako oilandak eta oi-
laskoak salgai, kanpoan ibilitakoak. 
☎671 75 90 52.

ARANTZA. 15 ardi latxa muturgorri 
salgai. ☎680 52 44 90.
Txerrikumeak salgai bizirik edo 
labean erretzeko prestatuta. Infor-
mazio gehiago Whatsappez edo 
telefonoz. ☎690 98 61 18.

DENETARIK
SALGAI

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

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

Furgonetarako bizikleta eramatekoa 
salgai. Oso gutxi erabilia eta egoera 
bikainean. Mercedes markakoa. 
☎683 27 31 65.

Altzaria salgai. 87 zentimetroko 
altuera, 111 zentimetroko luzera eta 
50 zentimetroko sakonera. ☎637 
11 59 31.

IRAGARKIA JARTZEKO:

Sail honetan IRAGARKIA jartze ko 10 euro ordaindu behar da
ARGAZKIAREKIN jarri nahi izanez gero 12 euro
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 4,94 €
• 1.koa 4,82 €
• 2.koa 4,70 €

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 5,05 €
• 1.koa 4,91 €
• 2.koa 4,80 €
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 125,00 €
• Idixkoak 150,00 €
Aretze nabarrak
• Urruxak: 140,00 €
• Idixkoak 160,00 €

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 3,93/4,33 €
• Zaldi-behorrak: 1,90/2,07 €

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 9,30/9,40 €
• 8-10 kilokoak: 7,40/8,10€ 

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 65 €
Zerri gizena 1,722 €
Zerramak 0,810€ kg/bizirik

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

BASERRIA

744 484 361
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Lau gurpil salgai. Berriak. Neurriak: 
205/70/R15/63. ☎630 71 78 30.

Bizikletako kasko integrala salgai. 
S1X S1X ONE marka, M neurria. 
Berria, estreinatu gabe. 155 eurotan. 
Kaskoaren funda opari. ☎606 04 25 
11. 

Bizikletako kasko integrala salgai. 
GIRO marka, S neurria. GOPROren-
tzako euskarriarekin. Oso egoera 
onean, gutxi erabilia. 85 eurotan. 
Kaskoaren funda opari. ☎606 04 25 
11.

URTEBETETZEAK

Naroa eta Oihan lehengusuek irailaren 
20an eta 25ean 8 urte bete dituzte. 
Zorionak eta muxu handi bana Arantza, 
Urroz eta Beintza-Labaiengo familiaren eta 
bereziki Oier, Iraia eta Eriken partez.

Urdazubiko  
Ekhi Jaurena 
Eizagirrek 8 urte 
bete ditu urriaren 
1ean. Zorionak eta 
aunitz urtez aitaren 
eta amaren 
partetik!!!

Eider Legarreak  
8 urte bete ditu 
irailaren 25ean. 
Aunitz urtez pollite! 
Alimaleko besarkada 
eta aunitz maite 
zaitugu!! 8 muxu 
hauuuundiiii!!

Aiane eta Itzea etxeko bi sorgintxoen 
urtebetetze egunak irailaren 27an eta 
urriaren 2an izan ziren. Zorionak!

Mattin Legarreak 
42 urte bete ditu 
irailaren 23an. Zorio- 
nak aitatxo! Muxu 
bat eta urte aunitze- 
tako etxekoen eta 
bereziki Eider eta 
Unaxen partez!

Amaiurko Goren Mujika Elizaldek urriaren 
6an 5 urte beteko ditu! Muxu haundi bat 
guapo!!

• Manuel Sarobe Bereau, Lesakakoa, irailaren 1ean. 
• Mia Taberna Mindegia, Doneztebekoa, iraialren 14an.
• Regina Ibarra Espelosin, Etxalarkoa, irailaren 14an, 100 urte.
• Juraj Mikula, Igantzikoa, irailaren 14an. 
• Mertxe Retegi Albistur, Berakoa, irailaren 15ean, 77 urte. 
• Mª Teresa Arriada Goñi, Elizondokoa, irailaren 15ean, 

94 urte.
• Paulino Sebastian Quirce, Berakoa, irailaren 15ean, 92 urte.
• Asun Elizalde Danboriena, Etxalarkoa, irailaren 17an, 104 urte. 
• Mª Luisa Villabona Saralegi, Leitzakoa, irailaren 18an, 90 urte.
• Mª Carmen Igarzabal Telletxea, Lesakakoa, irailaren 21ean, 

91 urte. 
• Boni Juanikotena Urrutia, Elizondokoa, irailaren 25ean,  

88 urte.
• Jose Ramon Huizi Lujanbio, Goizuetakoa, irailaren 27an,  

95 urte.

HILBERRIAK

• Xabier Ameztoi eta Argitxu Gerard, irailaren 17an Saran.

EZKONTZAK

SORTZEAK ETA EZKONTZAK
Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen atalean 
agertzea nahi badu, 948 63 54 58 edo 744 48 43 
61 telefonoetara deitu edo idatzi, edo info@ttipi.eus 
helbidera idatzi beharko du.

Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak TTipi-TTapan!

Internetez http://erran.eus/zorionagurrak helbidean 
sartuta; TTipi-TTaparen bulegora etorrita, postaz
argazkia eta testua helbide honetara bidalita: 
Koskontako bidea, 7-1·31770 LESAKA edo 
Whatsappez 744 48 43 61 telefonora idatzita.

Ordaintzeko: 5 € argazki ttikia eta 10 € handia. 
Bulegoan eskudirutan edo erran.eus/tpv/ordainketa 
webgunean sartuta: kreditu txartelarekin, 
transferentzia eginez edo Bizum bidez.

Aunitz urtez!
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URTEURRENA

Beñat
ETCHART VERDU

AITA, AMA, JOKIN ETA FAMILIA GUZTIA

Zure irribarrearen oroimenak
gure bihotzak 

maitasunez betetzen ditu.
Maite zaitugu.

Urdazubin, 2011ko urriaren 6an 

XI. URTEURRENA

OROIGARRIA

ZURE FAMILIA

Mertxe 
RETEGI ALBISTUR

Zure irria gure baitan
atxikiko da seguru

Ez zara gehiago gurekin baina
betiko maite zaitugu.

Beran hil zen 2022ko irailaren 15ean, 
77 urte zituela

OROIGARRIA

Asun 
ELIZALDE DANBORIENA

Ederra da maitasunez betetako bizitzek 
uzten duten arrastoa. 

Hoberena eman zenigun  
eta grabatua gelditu da gure bihotzean.

Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Etxalarren, 2022ko irailaren 17an, 104 urte zituela

ILOBAK, LEHENGUSUAK ETA GAINERAKO SENIDE ETA LAGUNAK

URTEURRENA

Juan Mari  
ZALDAIN MAISTERRENA

EMAZTEA ETA SEME-ALABA

Urteen pasatzea da bizi legea
  baina atzentzen ez denak
  ez du inoiz hiltzea.
  Hortaz, pizturik darrai gugan
  zure argiak,
  gure bidelaguna,
  zure memoria.
            Maite zaitugu.

Amaiurren, 2016ko urriaren 1ean
VI. URTEURRENA

Urteen pasatzea da bizi legea
  baina atzentzen ez denak
  ez du inoiz hiltzea.
  Hortaz, pizturik darrai gugan
  zure argiak,
  gure bidelaguna,
  zure memoria.
            Maite zaitugu.

Urteen pasatzea da bizi legea
  baina atzentzen ez denak
  ez du inoiz hiltzea.
  Hortaz, pizturik darrai gugan
  zure argiak,
  gure bidelaguna,
  zure memoria.
            Maite zaitugu.
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