
ttipi-ttapa fundazioa | 820. zk. | 2022ko abenduaren 22a | XLII. urtea | erran.eus | 

Hitanoari buruzko 
liburua aurkeztuko 
dute ostegunean 
Leitzan  / 60

Lesakako 
abesbatzaren 
40. urteurrena 
hizpide / 17

Pobrezia arriskua hizpide
Errealitate Sozialaren Behatokiak Nafarroako pobreziari eta desberdintasun sozialari buruzko txostena argitaratu du. / 10

DAVID F. SABADELL

Saioa BALEZTENA RUDI 

«AUNITZETAN USTE DUGU 
LAGUNTZEKO MODURIK 
HOBERENA GARRANTZIA 
KENTZEA DELA, BAINA HORREK 
ZAURIA GEHIAGO IREKITZEN DU»
Kazetaria eta indarkeria obstetrikoaren kontrako aholkularia
da beratarra, baita ama eta feminista ere. Kazetari lanaren
prekaritateaz, amatasunaz, feminismoaz, indarkeria
obstetrikoaz... aritu da TTipi-TTaparekin.  /  7

Magnak Erdizen 
egin nahi duen 
meategiaz Jon 
Elizetxerekin / 68

EGUBERRI ON!
Hauxe duzue aurtengo azken 
aldizkaria. 2023ko ilbeltzaren 
12an hartuko duzue hurrengo
TTIPI-TTAPA! 

Urte
berri 
on!

SINADURAK

AITOR  
AROTZENA
ALBIZU / 3 

JOSE RAMON
AMOROS
OSKOZ / 4 

MAIALEN
IANTZI
DANBORIENA / 3 

MIREN
RUBIO
ITURRIA / 4 

KIROL GEHIGARRIA / 28

'Lehengo Lepotikan 
Burua' diskoa 
argitaratu du Olaia 
Inziartek  / 64



2 ttipi-ttapa | 820. zk. | 2022-12-22

PUBLIZITATEA



Argitaratzailea 
Ttipi-Ttapa Fundazioa
Koskontako bidea, 7 - 1.
31770 LESAKA
T.   (+34) 948 63 54 58
F.   (+34) 948 63 54 57
WhatsApp 744 48 43 61
info@ttipi.eus

Zuzendaria 
Aitor Arotzena
Erredakzioa  
Gurutze Pikabea, Ruben Oskariz, 
Eneritz Iraola, Ainhoa Larretxea
Publizitatea 
Amaia Odriozola
Arantza Agirre
Berriemaileak
Arkaitz  Mindegia, Marifa Irazoki, 
Koro Ira zoki, Nerea Al tzuri,
Arantxa eta Iraia, Irune Elizagoien, 
Maider  Petrirena, Oihana 

Kalparsoro, Ainhoa Ansa, Fermin 
Etxe kolonea, Aintzane Leiza, Maite, 
Ana eta Itziar, Juan Mari  Barriola, 
Marga Erdozain, Maitane 
Maritorena, Arantxa Iturralde, 
Arantxa Gamio, Jaione Ariztegi, 
Jaione Zabalo, Nerea Mortalena, 
Virginia Oteiza, Jean Louis 
Bessonart, Ainhoa Astiz, Ganex E., 
Xabier Maritorena, Maialen Iantzi, 
Jaione Mindegia, Olatz Mutuberria. 

Fundazioaren Presidentea 
Pello Apezetxea
Kudeatzailea
Joxemanuel Irigoien
Administrazioa 
Amaia Goia

Lege Gordailua 
NA-1324/85
ISSN 
1578-4673
Tirada 
6.000 ale

Erakunde laguntzaileak
Leitza, Goizueta, Arano, Areso, 
Baztan, Sara eta Senpereko 
udalak, Male rrekako Zer bitzuen 
Mankomunitatea. 

2022ko harpidetza sariak 
Baztan, Urdazubi 
eta Malerreka 42€
Leitza 33€
Hego Euskal Herria 50€
Ipar Euskal Herria, Europa 98€
Amerika eta Australia 147€

IRITZIA

NIRE TXANDA

Aimar Sagastibeltzarekin futbolaz
Bost urtez kanpoko taldetan jokatu ondoren, Eibarrek fitxatu 
eta bost hilabetetara bildu zen TTIPI-TTAPArekin Aimar Sagas-
tibeltza futbolari leitzarra. Eibarren bost hilabete zeramatzala, 
ordura artekoa «kirol aldetik pertsonalki baino positiboagoa» 
zela kontatu zuen: «Hasieran espektatiba handiak izan arren, 
ez naiz uste bezainbeste jokatzen ari, eta ezin naiz pozik egon. 
Kanpoan emandako denboraren balantzea ere egin zuen: 
«pertsona eta kirolari bezala asko zaildu naizenaren irudia 
daukat. Eguneroko biziari buruzko gauza asko ikasteko aukera 
izan dut, azken finean beharrak horretara bideratzen baitzaitu. 
Zalantzarik gabe, aldaketa nabarmena dago etxetik alde egin 
nuenetik bueltatu naizen arte». 

2012-12-13 · TTIPI-TTAPA · 580 zk.

OLAIA
INZIARTE
MUSIKARIA

Naroa Otamendi Abril akor-
deoilari beratarrak  Arrasaten 
j o k a t u t a k o  G i p u z k o a k o 
XLII.  akordeoi lehiaketa txa-
pela lortu zuen abenduaren 
4an  junior kategorian. Zorio-
nak!

NAROA
OTAMENDI
MUSIKARIA

NABARMENTZEKOAK

GIBELERA BEGIRA

Mundua erotu dugu

MAIALEN IANTZI DANBORIENA

Bazterrak sutan, ura eskas, lurra bero, haizea bizi... Alditik aldira 
muturragoko egoerak ditugu eta dena gure kulpa da; erein 
duguna biltzen ari gara. Aisa kexatzen gara baina deus guti 
egiten dugu egoera hobetzeko: bakoitza gure kotxean ibiltzen 
gara, nolanahi birziklatzen dugu, berogailuak 25 gradutan 
paratzen ditugu, behar ez ditugun mila gauza erosten ditugu, 
harrobi erraldoiak eraiki, turismo masiboa sustatu...

Geure burua ederki engainatzen dugu; urteko edozein 
sasoitan, mila plastikoz 
inguratutako Zeelanda Berriko 
kiwi ekologikoak erosten ditugu 
eta natura laguntzen ari garela 
sinesten dugu.

Mitinetan dena da berde eta 
dena berotegi efektua gelditzeko 
egitasmo, baina gero, agintariek 
Erdizko suntsiketak bezalako proiektuak onartzen dituzte; 
ekologiari eta ingurukoen ongizateari bizkarra emanez.

Ea haizegoak azala zeharkatu eta barruak mugiarazten 
dizkigun; badugu zer pentsatu eta zer aldatu! Gure esku dago 
erokeria hau gelditzea. Hori bai, deus egiten ez badugu, ez 
gaitezen kexatu urrian 30 gradu egin dituelako!

«EA HAIZEGOAK 
BARRUAK 
MUGIARAZTEN 
DIZKIGUN»

Olaia Inziarte baztandarrak 
lehen diskoa argitaratu du: 
Lehengo Lepotikan Burua. 
Durangoko Azokan aurkeztu 
du lana, eta Janus Lester 
taldearekin emanen ditu 
orain kontzertuak.

Din-dan-don…

Eguberrietako doinu eta argiak hedatu zaizkigun honetan, 
zenbaki honetako erreportajeak argi erakusten du pobrezia 
ate-joka dugula gurean ere. Akaso ez dugu inor ikusiko kartoi 
edo zubipean lotan, beharbada Nafarroako bertze 
eskualdetan baino hobekixeago gaude. baina dagoeneko lana 
izateak ez digu bizimodu duina segurtatzen.

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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KOLABORAZIOAK

Lauburua eta Irulegiko eskua

Lauburu bat lepotik zintzilik noizbait izan duzula seguru 
nago. Apika eguzki loreren bat atarian? Gernika koadroa 
paretaren batean, arboletan pintatuta? Ardi latxa autoko 
gibelaldean? Edo lesakarra bazara, Agiñako Oteizaren 
eskulturan argazki pare bat, dudarik gabe. Sinboloak denak, 
egunerokoan jantzi, erabili eta birsotzen ditugunak, kasik 
pentsatu gabe. Horretarako baitira sinboloak: nor garen eta 
non garen sentitzeko eta adierazteko edukiontziak.

Halako zerbait gertatu(ko) da Irulegiko eskuarekin. Nor 
garen eta non garen erraten digun ikur bat azaleratu da. 
Batzuentzako matelakoa izan dena, guretzako garenaren 
irudi. Froga historiko, politiko eta baita estetiko bat ere. Zer 
eta esku batean, gainera. Hain sinple, ulergarri, baliagarri, 
errepikatzeko hain aise. Zenbat meme, kamiseta, broma. 
Eskua duen ateko lanpasa ere salgai dago dagoeneko. Baietz 
hemendik gutxira norbaiten azalean tatuatuta ikusi.

 Ez da harritzekoa. Duen balio politiko-historikoaz gain, 
sinbolo gosea ere badagoelako, iruditzen zait.

Herri normalizatu bat izanen bagina, sinboloak sortu eta 
birsortuko genituzke modu ‘natural’ batean (deus ere ez da 
naturala, uler bedi). Herri batek beharra duelako bere burua 
pentsatzeko, kontatzeko eta autoafirmatzeko. Eta sinboloak 

hori egiteko tresnak dira. 
Hala gertatu zen 60ko, 70eko 
edo 80ko hamarkadetan. 
Berreskuratu eta hedatu ziren 
txalaparta, lauburua bera, 
arranoa, boneta, koloreak... 
eta bertze hainbertze sortu, 
gehienak orduko artistek: 

unibertsitatearena, bertsozale elkartearena, amnistiarena, 
askatasunarena...

Azken hamarkadetan banago aski gutxi sortu eta birsortu 
ditugula lepotik zintzilik edo etxeko sarreran paratzeko 
modukoak. Folklorismoan erori gabe, are gutxiago. Egin 
ariketa, pentsatu. Horregatik piztu dit halako ilusioa 
Irulegiren eskuak piztutakoak. Gaurko eta oraingo baliagarria 
zaigun sinbolo gisa erabiltzen hasiak garelako. Zorionekuak 
gu hedatzen bada, eta zorionekoak gu gose horri bide eman 
eta etorkizunean topatuko diren sinbolo berriak sortzeko 
baliagarria bazaigu. Nor garen eta non garen erraten 
segitzeko gogoa izan badugula erakutsiko duelako.

MIREN RUBIO ITURRIA

«NOR ETA NON 
GAREN ERRATEKO 
IKUR BAT 
AZALERATU DA»

40 tiro minutuko

- Zer zen lehengo eguneko tiroketa herriaren gaineko aldean?
- Bai, bai, aditzeko modukoa zen. Batzuei gauza normala 

irudituko zaie.
- Normala? Ukrainan geundela ematen zuen.
- Gainera herritik hurbil, plazatik 600 metrotara eta hilerritik 200 

metrotara. Gu han geunden, loreak eramatera joanak eta tarteka 
perdigoien soinua ere aditzen genuen geure buruen gainetik. 

- Gezurra ematen du jendeak nola onartzen ahal duen! Eta zeri 
tirokatzen zioten?

- Egun horietan hegazti aunitz pasatzen ari ziren, birigarroak 
horien artean. Gainera, bat hilda ez dira konformatzen! Lehengo 
egunean argazki bat ikusi nuen, ez dakit nongoa zen,1.003 
birigarro hilak eta ondoan gizon batzuk harro.

- Aseezinak ! Naturari errespetu ttikia!
- Hor ere, kolektibo guztietan bezala denak ez dira igualak, jende 

jatorra eta zentzuduna ere bada, baina...
- Urteroko kontua da, inguruko herri guztietan eta lurralde osoan, 

%100 jolas-parkea da.
- Bai, hala da. Horregatik naturazale batzuk gure herriko udalari 

eskaera egin genion, udalerriaren % 5 mendi babestua izateko. 
Bertan pertsonak eta animaliak lasai ibiltzeko. Eta, bidenabar, ia 
desagertua dagoen erbiak lekua izanen zuen berreskuratzeko. 
Eta orkatzarentzat mendi lasaia bizitzeko eta umeak hazteko.

- Gauza logikoa, zentzuzkoa... Eta?
- Deus ere ez! Ados daudela baina... badakizu nork agintzen 

duen.
- Euren pribilegioak ez ukitu, gero!
- Naturazaleok gutti gara, ez dugu indarrik. Mendiak ez dira 

gureak, eta bertan bizi diren animalia libreak gutxiago ere.
- Horrela dibertitzea ere, kalte egiten ez duten animaliak hiltzea. 

Kalte egiten dutenak kontrolatzea, modu selektiboan, jende 
kualifikatuarekin, hori bertze gauza da.

- Leitu dut garai batean Afrikako tribu batzuetan mutikoek lehoi 
bat hil behar zutela gizon izateko.

- Alajainkoa! Baino horik aspaldiko legendak dira. XXI. mendean 
gaude, 8.000.000.000 giza biztanle gara planetan.

- Ba hemen, mutiko aunitzek ez dute bertzerik buruan, zer ikusi, 
hura ikasi. Abentura erakargarria irudituko zaie. Eskopetak, 
zakurrak, todoterrenoak, emisorak, GPSak...

- Gaixoak, batzuei ez zaie bertze alternatibarik eskaintzen.
Ttikitatik uste dute animalia libreak dibertsioz hiltzea eta armak 
erabiltzea guay dela eta gainera prestigioa ematen duela.

- Eta gizarteak zer erraten du? Gaur egun aldarrikatzen ditugun 
baloreak non daude?

- Batzuek beldurra diote gaiari buruz solastatzeari. Nahiago dute 
belarriak tapatzea, bertze aldera begiratzea eta isilik egotea.

- Badira zalantzan jartzen dutenak... badakizu, ekolojetak, 
animalistoak, perroflautak,Banbiren sindromedunak, frikiak...

- Guk ere hobe genuke isilik egotea edo lizentzia ateratzea.
- Agian eskubide gehiago izanen genituzke.
- Eta lagun gehiago akaso!
- Baliteke.
- Sorioneku gu!
- Lasai, martxoa noizbait ailegatuko da.

JOSE RAMON AMOROS OSKOZ
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Zugarramurdiko gaztea da 
Ganix Mitxelena Xurio. Ipa-
rraldean ikasketak egin on-
dotik, Donostian bizi izan da 
hainbart urtez, informatita-
ko denda batean lanean. 
Orain, ordea, Zugarramur-
dira bueltatzea erabaki du, 
bertan bizi berri bat hasteko 
asmoarekin.
Nola definituko zenuke zeure 
burua?
Pertsona apasionatua eta 
friki xamarra, nahiko alferra 
ere bai.
Zein dira zure zaletasunak?
Nire zaletasun nagusiak mu-
sika, zinema, bideojokoak, 
sukaldaritza, motoak eta ko-
txeak dira, bertze gauza au-
nitzen artean!
Zein ikasketa eta non egin di-
tuzu?

Iparraldean ikasi nuen, BAC 
Pro sistema elektroniko eta 
digitalak. Espezializazioa 
telekomunikazioan eta sa-
reetan egin nuen.
Duela hilabete gutti arte Do-
nostian bizi zinen. Zenbat den-
boraz izan zara eta zer egiten 
zenuen han?
Bai, zortzi urtez Donostian 
bizitzen egon naiz. Informa-
tikako denda batean aritu 
naiz lanean teknikari eta 
saltzaile gisa.
Baina orain Zugarramurdira 
bueltatzea erabaki duzu. Zer-
gatik?
Noizbait etxe bat eraikitzea 
gustatuko litzaidake, nire 
txokoa izateko. Donostian 
hau egitea arras zaila denez, 
herrirat bueltatzea erabaki 
nuen!

Donostiatik Zugarramurdira, 
alde handia dago?
Bai, oraindik egokitzen ari 
naiz.
Zein nahiago duzu, herria edo 
hiria?
Biek dituzte bere alde onak 
eta txarrak, dudarik gabe!
Zer du Zugarramurdik Donostiak 
ez duena?
Lasaitasuna, familia eta be-
tiko lagunak. Askatasun gehia-
go ere ematen du.
Eta zer du Donostiak Zugarra-
murdik ez duena?

Fundamentuzko Internet 
konexioa, zinemak, mota 
guzietako dendak oinez mi-
nutu guttitara, garraio pu-
blikoa…
Zein dira zure asmoak epe mo-
tzera?
Lan on bat harrapatzea!
Eta zein dira zure asmoak epe 
luzera?
Lehen erran bezala, etxe bat 
eraiki nahiko nuke. Baino 
lehenago Japoniara garai 
batez bizitzera joateko ame-
tsa bete nahiko nuke.

GANIX MITXELENA XURIO ZUGARRAMURDIKO GAZTEA

«Zugarramurdira 
bueltatu naiz nire 
txokoa izateko»

11 GALDERA LABUR
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Bueltan da Euskal Kantu 
Zaharren Eguna

JON BARANDIARAN 

«Bueltan da, barruan dugun pasio 
sugarra» kantatzen dute Bulego talde 
azkoitiarreko kideek. Eta arras berria 
den kantu batetik, Euskal kantu 
zaharren egunera. Hau ere, hiru 
urteren ondoren, «bueltan» delako. 
Iragan azaroaren 26an izan genuen 
hitzordua Urdazubiko Dantxarinea 
auzoko Venta Peio barnean dagoen 
Lugarana jatetxean. Han eman genion 
bukaera etenaldi luzeari.

Luze egin baitzaigu, ezinbestean, 
pandemiak bortxara eragin 
itxaronaldia festa honen jarraitzaileei, 
festa honen familia osatzen dugun 
denoi. Luze, eta ez bestelakorik gabea, 
gauza aunitz gertatu baitira elkar ikusi 
ezin izan dugun denbora honetan. 
Hurbilekoak eta maite zuten jendea 
galdu dituzten lagunak besarkatzeko 
aukera izan genuen azkenean; 
sentitzen dugula esan eta nahigabean 
lagun gaituztela berretsi.

Festari hasiera eman aitzin, 
ustegabeko ariketa proposatu zuten 
antolatzaileek. Ondoan, ezker- eskuin 
genituenak besarkatzea. Ondokoak ez 
ezik inguruko guztiak ere besarkatzeko 
baliatu genuen abagunea. Eta horren 
beharra genuela baietsi; etenaldiak 
sortu dituen zauriak eta urruntasuna 
sendatu, eta gure gogoetatik ezabatzen 
hasteko beharra dugula, alegia.

Hortik aurrerakoak, laino batean 
sartu eta espazio-denborak lausotzen 
diren amets ezti batean bezala joan 
ziren. Beti bezala, uste gabean heldu 
ziren gaueko hamarrak eta heldu den 
urtera arte adio esateko tenorea. Beti 

bezala, bainan inoiz baino bizkorrago, 
agian. Gozatzen diren uneekin gertatu 
ohi den bezala.

Han bizi izan genuenaren zertzelada 
xume gisa, besteak beste, honako 
pasarteak:

Hauspolariek taldeko Izaskun eta 
Jaionek duela zenbait urte zendu zen 
beren adiskidearen omenez hark 
gustuko zuen “gogoaren baitan” 
kantuaren emanaldia, han geundenek 
kantu eta dantzaz laguntzen 
genituelarik;

Jaione Olazabal, senar Jon, eta haien 
lau seme-alabek eskaini zuten 
emanaldia. Aresoko kantariak bere  
boz miresgarriarekin, eta Jonek 
gitarrarekin bidea eman, eta haurrek 
burutu zuten saioak mahai inguruko 
denak zutiarazi gintuzten. A zer artista 
familia! Ondoren, etxerako bidea 
hartzen hasiak zirela, oholtzara itzuli 
nahi izan zuten haurrek “bake mina” 
kantuaren lehen notak aditu bezain 
laster, aipatu kantua denekin batera 
kantatzera.

Pantxoa Karrere kantari ezagunak 
Manex Pagolaren “azken dantza” 
kantuari hasiera eman aitzin pasadizo 
pollita kontatu zuen; nolaz Iparraldeko 
dantzaleku batean beti azkenerako 
uzten zuten kantu hori, eta “azken 
xantza” deitzen hasi ziren; Hots, 
ligatzeko azken aukera. Pantxoari 
bereziki eskertu behar diogu entzuleen 
eskariei jarraiki Manex Pagolaren beste 
kantu gogoangarri bat kantatzea: “ez 
dut bilatzen”.

Ohi bezala, ez zuten hutsik egin 
hitzordura Leitzako dantzariek, 
Zubietako joaldunek eta Bankako 
Menditarrak taldeko lagunek. Bai eta 
denen txaloak ongi irabazi ere.

Omenaldi eta eskertza berezia jai 
handi honen babesleei, bereziki 
Urzante eta Martiko etxeei. Ez dugu 
merezi hainbat aise eskertuko euskal 
kulturari egiten ari diren ekarpena.

Eskertza berezia, halaber, 
Lugaranako langileei, beti bezain 
adietsu burutu baitzuten beren lana.

Txalo bero bat musikariei: Frantzis 
Santxotena, Iruritako soinujotzaile fina; 
Beñat Mitxelena, Arantzako musikaria. 
Zer ez du jotzen honek? Eta, nola ez, 
Aitor Ibarra handiari! Berriz ere denak 
loriatu gintuen Sunbillarrak. Azken 
urteetan pairatu dituen osasun 
arazoak, zortzi ebakuntza eta zainketa 
berezietan egonaldi luzea erakarri 
dizkiotenak, behin betikotz gainditurik, 
bueltan dira Aitor eta bere tronpeta ere, 
denen zorionerako.

Azkenerako utzi dut jai honen 
sortzailea, burua eta arima; Angel 
Mariezkurrena. Hau ez da joan. 
Etenaldiak etenaldi, beti hor dago 
Angel, euskal kantu eta kultur 
adierazpenei ekiteko prest, lagunartean 
kantatzeko euskal ohiturari arnas 
berria emateko adi. Bihotz eta arima 
jartzen ditu eratsundarrak egiten 
dituen gauza orotan eta hori goraipatu 
gabe ez nuke geratu nahi.

Bukatzeko, besarkada bat jai honen 
jarraitzaile guztiei; etorri zirenei, etorri 
ahal ezin izan zirenei, eta etorri nahi 
bainan leku faltagatik ezin dutenei. 
Izan ere, Lugaranako jangela ederra 
aspaldi da txiki geratua etorri nahi 
luketen lagun guziak biltzeko. Denek 
osatzen baitugu euskal kantu zaharren 
familia.

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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ELKARRIZKETA

G. PIKABEA BERA
Bera izaten da normalean gal-
derak egiten dituena, elkarriz-
ketatuari ahotsa ematen diona, 
baina aldi honetan bertze aldean 
egotea tokatu zaio Saioa Balez-
tena Rudiri (Bera, 1989). Kaze-
taria da eta Euskal Herriko eta 
Kataluniako hainbat hedabi-
detarako idazten du. Horrez 
gain, indarkeria obstetrikoaren 
kontrako aholkularia da, baita 
ama eta feminista ere. «Ipurta-

rina» dela dio eta horregatik 
ibiltzen omen da «beti hamai-
ka saltsatan». Azaldu duenez, 
«feminismoak eta politikak 
zeharkatzen du egiten dudan 
guztia eta azken aldian, ama-
tasun duinaren alde lanean ari 
naiz». Badu zer kontatua eta 
eta amatasunaz, feminismoaz, 
indarkeria obstetrikoaz, kaze-
taritzaren prekaritateaz... aritu 
da, sentitu duenaz, eta ikusi eta 
ikasi duenaz. Fin eta argi. 

Zergatik kazetari? 
Lanak aurkitu nauelako. Ez nuen 
kazetari izan nahi, baina bizitzak 
kazetaritzara bideratu ninduen. 
Betitik pentsatu izan dut kaze-
taritza gizarte eraldaketarako 
lanabesa dela, baina zigortua 
dago eta zaila da kazetaritza 
fina egitea baliabiderik gabe. 
Komunikazioa maite dut, bere 
adar guztietan, eta ikerketaren 
alorrean ikusten nuen neure 
burua. Baina praktikak Noticias 

de Gipuzkoan egin nituen, Gaz-
tezulon lanean hasi nintzen 
gero, eta Kataluniara ailegatu 
nintzen bertako testuinguru 
politikoak eztanda egin zuenean. 
Aukera suertatu zitzaidan he-
dabideekin kolaboratzen has-
teko eta hamarkada bat beran-
duago hemen nabil, hain pre-
karizatuta dagoen ogibide hau 
maitatzen eta gorrotatzen. 
Politikaz, feminismoaz eta ama-
tasunaz aunitzetan idatzi duzu... 
Prozesu nahiko naturala izan 
da. Katalunian masterra egiten 
ari nintzela, testuinguru poli-
tikoaren inguruan kolaboratzen 
hasi nintzen Berrian, Hamaika 
Telebistan eta Argian. Politikan 
horregatik murgildu nintzen. 
Feminismoak betitik zeharka-
tu du pertsonalki zein profesio- 
nalki egin dudan guztia eta az-
kenik, 2019an ama izan nintze-
nean garbi ikusi nuen hutsune 
ikaragarria zegoela amatasu-
narekin zerikusia duen guztia-
rekin, baita ez amatasunarekin 
ere. 
Kazetaritza prekaritatera zigortua 
dagoela uste duzu? 
Ez da uste dudala, bistakoa da. 
Ikasketak bukatu nituenean 
musu truk lan egin behar izan 
nuen hainbat hedabidetan. 
Aukera bakarra zen erakusleiho 
bat izan nahi banuen. Eta gero- 
ra, testuingurua ez da gehiegi 
hobetu. Hedabide gehienek 
tarifa hagitz baxuak dituzte eta 
horietako aunitzekin kolabo-
ratzeari utzi behar izan diot 
baldintza horiekin ezinezkoa 
baita bizirautea. Ikaragarri go-
gorra da, eta okerrena da gure 
lana ezinbertzekoa dela. Baina 
nola aldarrikatuko diogu kaze-
tari bati zuzentasuna, bere lana 
duintasunik gabeko baldintze-
tan egiten ari bada?
Noizbait pentsatu duzu ogibidez 
aldatzea? 
Aunitzetan, eta ez hori bakarrik. 
Kazetaritza lanarekin ezin izan  
naiz sekula bizitu. Azken urteo-
tan, komunikazioarekin lotu-
tako bertze lanekin bateratu 
dut. Hamarkada bat pasatu da 
ikasketak bukatu nituenetik eta 
prekaritatearen gurpilean se-
gitzen dut. Ogibidearen 

Beratarra da Saioa Baleztena Rudi, baina duela hamabi urte utzi zuen sorterria. Madrilen bizi da gaur egun. DAVID F. SABADELL

«Bizitakoa bistaratzea da 
indarkeria obstetrikoa 
bukatzeko lehen pausoa»
SAIOA BALEZTENA RUDI KAZETARIA ETA INDARKERIA OBSTETRIKOAN AHOLKULARIA

Kazetari lanaren prekaritateaz, amatasunaz, feminismoaz, indarkeria obstetrikoaz... Beretzat hain 
hurbilekoak diren hainbat gai ekarri ditu erdigunera beratarrak
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osasunak kezkatu eta tris-
tatzen nau. Kazetari duinak eta 
zorrotzak izateko zailtasunak 
bertzerik ez ditugu eta era be-
rean, gizarteak sekula baino 
gehiago behar du kazetaritza. 
Ogibide honetan, emakume 
eta ama izatea bateraezina da, 
gainera. 
Kazetaria eta ama bazara, «arris-
ku haundiko kirolaria» zure ustez... 
Amatasuna isilarazia izan da 
hamarkada gehiegitan, eta sis-
tema patriarkal eta kapitalista 
honetan amatasun duinak ez 
du tokirik. Erditu ondotik, sis-
temak gu ahalik eta agudoen 
produzitzen hastea nahi du, 
deus gertatu ez balitz bezala. 
Horretarako, familia aunitz 
haurren artapenak azpikontra-
tatzera bultzatzen ditu sistemak. 
Lana egin behar dugu amak 
izanen ez bagina bezala eta 
amatasuna bizitu behar dugu 
etxetik kanpo lan eginen ez 
bagenu bezala... Hori ez bada 
arrisku haundiko kirola... 
Amatasunak nola eragin du zure 
ibilbide profesionalean? 
Bizitza hankaz goiti paratu di-
daten bi seme ditut: Eki eta Pau. 
Amatasuna eraldaketa motorra 
izan da zentzu guztietan niretzat, 
pertsonalki zein profesionalki. 
Gerora ikusi dut emakume au-
nitzi amatasunak ibilbide pro-
fesionalean eragin diela; kasu 
aunitzetan, hainbat ogibi- 
deren lan baldintzak baterae-
zinak direlako amatasunarekin. 
Nire kasuan, hori baino gehia-
go izan da zanpatutako esku-
bideen alde borrokatzeko beha-
rra sentitu dudala. Horretan 
ibilki naiz buru-belarri...
Zure hitzak dira: «Neurriz kanpoko 
babesa dugu haurdunaldian, eta 
gure funtzioa bete ondotik, hau da, 
haurra mundura ekarri ondotik, 
bakarrik uzten gaituzte». Nola 
ikusten duzu gizartean amatasuna? 
Ahantzia. Zorionez, gero eta 
gehiago solastatzen da amata-
sun duinaren aldarriaz, baina 
oraindik ere estigmaz beterik 
dago. Garai batean feminis-
moaren bertze hainbat aldarri-
tan gertatzen zen bezala, his-
terikotzat hartzen gaituzte 
amatasun duinaren aktibismoa 

egiten dugunean. Eskubideak 
zanpatzen dira behin eta berriz 
eta normalizatu egin dugu.
Zuk egiazko amatasuna armairu-
tik atera nahi duzu... 
Ni, bertzerik gabe, norabide 
horretan ari diren hainbat erre-
ferenteren ibilbidera bildu naiz. 
Izendatzen ez duguna ez baita 
existitzen, eta horregatik garran- 
tzitsua da isilarazi dena mahai 
gainean paratzea.
Feminismoa eta amatasuna. Zer 
diozu gaiaz? 
Amatasuna gai korapilatsua 
izan da historikoki feminismoa-
rentzat. Mugimendu feminis-
taren adar batek amatasuna 
patriarkatuaren inposizio gisa 
ulertzen du, eta agindu patriar-
kala desagerrarazteko amata-
suna errefusatzea proposatzen 
du. Ikuspuntu horrek mugi-
mendutik kanpo uzten ditu 
amatasun feministak, eta nire 
ustez, premiazkoa da mugi-
mendu feministaren agendak 
amatasun duinen aldarrikape-
na barneratzea, behingoz. 
Zein dira amatasunaren erronkak? 
Erronkak amatasunarenak bai-
no gehiago sistemarenak dira. 
Hasteko, amatasun duina ber-
matzeko, baliabideak behar 
dira; haurdunaldi amaieran 
gelditzeko beharra duten ema-
kumeentzako baja edota jaiotza 
eta adingabearen zaintzagatiko 

prestazio ekonomikoaren irau-
pena, guttienez, urte batera 
luzatzea, adibidez. Ospatzekoa 
da aitak edo erditu ez duen amak  
hamasei astetako baimena iza-
tea, baina kezkagarria iruditzen 
zait aurrerapauso hori eman 
izana erditu denaren baimena 
33 urtez izoztua mantendu du-
tenean. Erditzen duenak pro-
zesu fisiko eta emozional sako-
na bizitzen du haurdunaldian 
eta erditzean, eta hamasei as-
teren ondotik, maiz ez gaude 
prest ordaindutako lanera 
bueltatzeko. Are guttiago erdi-
tze traumatikoak ditugunean... 
Indarkeria obstetrikoaren biktima 
zara. Nola esplikatuko zenuke? 
Indarkeria obstetrikoa emaku-
meok eta haurdun dauden 
pertsonek haurdunaldian, erdi- 
tzean edo erdiondoan osasun 
langileen eskutik sufritzen du-
gun erasoa da. Esther Vivasek 
erraten duen bezala, indarkeria 
matxistaren azken maila da, 
zaurgarrien gauden momentuan 
gertatzen baita. 
Zure kasuan zer gertatu zen? 
Zaila egiten zait hain lerro gu- 
ttitan azaltzea. Argian idatzi 
nuen, sakonago. Baina, labur-
bilduz, nire lehen erditzean 
eskubide aunitz urratu zizki-
daten. Gehiegizko esku hartzea 
egin zuten erabat fisiologikoa 
izan zitekeen erditzean, baime-

nik gabeko ukitzeak eta Hamil-
ton maniobrak inposatu zizki-
daten, eta aurreikustekoa zen 
bezala, semeak infekzio bat 
hartu zuen eta urgentziazko 
zesarea bat egin behar izan zi-
daten. Amets gaiztoa bukatzear 
zegoela, kirofanora ez zidaten 
nire bikotekidearekin sartzen 
utzi, antsietate krisi batekin 
ireki zuten nire sabela, haurra 
atera, eta berriz ere, bakarrik 
utzi ninduten. Bera hartzeko 
aukerarik gabe. Bere lehenda-
biziko hamar egunak Zainketa 
Intentsiboetako Unitatean pa-
satu behar izan genituen, gehie-
gi medikalizatu zutelako gure 
erditzea. 
Nola sentitu zinen? 
Bortxatua. Nire erditze plana 
nuen arren, justifikaziorik gabe 
inposatu zizkidaten erabaki 
guztiak, eta konturatu orduko, 
erditzearen kontrola galdu nuen. 
Subjektu izatetik urruti, objek-
tu bilakatu ninduten, eta zauri 
fisiko eta emozional sakona 
eragin zidaten. 
Azalduko zenuke? 
Prozesu bat izan zen. Hasteko, 
indarkeria jasan nuela onartze-
ko lana egin behar izan nuen. 
Eta pauso hori ezinbertzekoa 
izan nuen laguntza eskatzen 
hasteko. Ez zen erraza izan, 
inguruko jendeak, maiz, garran- 
tzia kendu nahi diolako gure 

Duela hamabi urte utzi zuen 
sorterria, Donostian komunika-
zio ikasketak egin eta 2011n 
Bartzelonara Gizarte Komuni-
kazioen Ikasketa Aurreratuetan 
masterra egitera joan zenean. 
Egonaldia, ordea, gehiago luzatu 
zuen. Urte aunitzez Bartzelona 
izan du bizileku eta egun Madri- 
len bizi da. Sorterria uztea «zen- 
tzu guztietan aldaketa haundia» 
izan zela dio, baina zorteko da; 
«han eta hemen nire tokia 
aurkitzeko gai izan naiz». 

Ez ditu ahantziak haurtzaroko 
oroitzapenak, «zorioneko eta 
zoriontsu» izan zen garai hura. 

«Berako herriaren ondareetako 
bat da herriko bizitza kulturala 
eta nire haurtzaroan arrastoa 
utzi zuen: txistua eta biolina 
ikasi nituen, bertsotan ibili nin- 
tzen, margotzen, antzerki eta 
dantza taldeetan eta herri kiro- 
letan». Dena den, «argi» zuen 
«emakume eta profesional gisa 
garatu ahal izateko funtsezkoa 
zitzaidala Beratik kanpo bizitzea. 
Herri ttikia da, eta, nire izaeragatik 
seguruenik, herritik ateratzeko 
beharra sentitu nuen beti, bertze 
testuinguruetan bizitzeak eman 
didan aniztasuna eta aberas-
tasuna xurgatzeko. Orain, gauza 

gutti dira familiarekin herrira 
itzultzeak baino zoriontsuago 
egiten nautenak».

Bada bere ibilbidean arrastoa  
utzi duen egonaldi bat ere: 
2010ean, 21 urterekin, Mexikon 
egindakoa; «etxetik eta herritik 
atera nintzen lehenbiziko aldia 
izan zen». Inflexio puntua izan 
zen bere bizitzan: «Nire kabuz 
eta gurasoen etxetik kanpo 
pasatu nuen boladarik luzeena 
izan zen. Esperientzia ikaragarria 
izan zen, eta etxetik kanpo 
bizitzeko gai nintzela ikusi nuen. 
Monterrey hirian bizitu nuenak 
benetako bizitzara hurbildu 
ninduen, eta horri esker ezagutu 
nituen nire lehentasunak». 

Mexiko, Bartzelona, Madril...
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minari eta bizitakoa zalantzan 
jartzen duelako. Baina nik argi 
nuen erditze gela eta kirofano 
hartan eskubideak urratu ziz-
kidatela. Gerora, erditze trau-
matikoa amatasuna niretzat 
izan den eraldaketa motor ho-
rren lehenbiziko pausoa izan 
zela pentsatu izan dut. 
Gogorra egiten zaizu kontatzea? 
Hiru urte pasatu diren arren, 
zauriak zornatu egiten du orain-
dik. Gainera, beldurraren kul-
tura inposatzen digu gizarteak. 
Are gehiago emakumeoi. Sala-
keta hasieran niretzat idatzi 
nuen, idazketa prozesua tera-
peutikoa ere bada niretzat. 
Baina idazteko lan haundia egin 
nuen; historia klinikoa eskatu, 
indarkeria obstetrikoan adituak 
ziren emagin eta abokatuekin 
konpartitu, informazioa bilatu... 
Orduan konturatu nintzen sa-
laketa hori izan zitekeela eran- 
tzukizun publikoak aldarrika-
tzeko bozgorailua. Eta kontuan 
hartuta indarkeria obstetrikoa 
sufritzen dugun gehienok ez 
dugula izaten nik kazetari gisa 
dudan erakusleihoa, argi nuen 
publikatu behar nuela. Bizitzan 
hartu dudan erabakirik garran-
tzitsuenetakoa izan zen. 
Indarkeria obstetrikoa salatzea-
gatik gaizki sentiarazi zaituzte? 
Bai, inkontzienteki, seguruenik, 
baina bai. Gizarte honetan me-
dikuek eta apaizek botere gehie-
gi dute oraindik. Horregatik da 
hain zaila medikuntzan dagoen 
genero joera baztertzea. Maite 
dudan jende aunitzek zalantzan 
jarri zuen nire salaketa, eta ho-
rrek min haundia egiten du. 
Zorionez, denborarekin egiaz-
tatu dut garrantzitsua dela sa-
latzea. Bizitakoa bistaratzea da 
indarkeria obstetrikoa buka-
tzeko lehenbiziko pausoa. Nire 
artikulua publikatu orduko, 
erditu nuen Sant Pau ospitale-
ko arduradun nagusia nirekin 
harremanetan jarri zen eta bi-
lera bat eskatu zidan, barkame-
na eskatzeko. Historia klinikoa 
errepasatu eta egiaztatu zuen 
nire erditzean indarkeria obs-
tetrikoa egon zela.  
Eta zer egin dezake indarkeria 
obstetrikoa jasan duenak? 

Bakoitzak bere beharrak izanen 
ditu seguruenik. Baina niretza-
ko ezinbertzeko hiru pauso 
daude. Lehendabizikoa, bizi-
tutakoari hitzak paratzea eta 
azaltzea, beldurrik gabe. Eta 
gero, laguntza eskatzea, psiko-
logikoa eta legala. Ospitaleetan 
kexak paratzea ezinbertzekoa 
da, horiei esker gauzak alda 
daitezkeelako, emakume gehia-
gok ez dezaten sufritu guk pa-
satutakoa.  
Epaitegietara jo zenuen? 
Ez nuen salatu, ez bainintzen 
gai izan. Gaur egun pasako 
balitzait, ez nuke zalantzarik 
izanen, epaitegietara joko nuke 
zuzenean. Dagoeneko ez dut 
aukerarik, epe jakin batzuk 
baitaude eta nik aspaldi galdu 
nuen aukera. Arazoa da infor-

mazioa falta zaigula gure es-
kubideen inguruan, eta horre-
gatik, urriaz geroztik, zerbitzu 
bat dut martxan indarkeria 
obstetrikoa sufritu duten ema-
kumeei zuzendua: artapen 
integrala psikologo perinatal 
eta abokatu baten eskutik, di-
tugun aukera guztiak zehatz 
jakiteko. 
Indarkeria obstetrikoaz nahikoa 
solas egiten dugu?  
Zorionez, indarkeria obstetrikoa 
aspalditik dago agenda media-
tikoan, urte aunitzetan erditze 
errespetatuaren alde borroka-
tu duten elkarteen lanari esker, 
orain baita nazioarteko era-
kundeen salaketagatik ere. 
Nazio Batuen Erakundeak eta 
Munduko Osasun Erakundeak 
aspalditik salatua dute indar-

keria obstetrikoa gurean. Hala 
ere, bide luzea dago egiteko, 
interes gehiegi daude oraindik, 
eta inpunitateak eta negazio-
nismoak bere horretan segitzen 
dute.  
Zerbait gaineratuko zenuke? 
Eskakizun bat egin nahi diet 
irakurleei. Inguruan erditu den 
inor badute, eta hark indarke-
ria sufritu duela aitortzen badie, 
faborez, aukera eman diezaio-
tela bizipen horri hitzak jartze-
ko. Ez gaude ohituta minaz 
solas egitera, eta estimatzen 
ditugun lagunek eta familiak 
aunitzetan uste dute laguntze-
ko modurik hoberena garran-
tzia kentzea dela. Baina ihesal-
di horrek zauria gehiago ireki-
tzen du. Aditu eta eskaini la-
guntza, bertzerik gabe. 

Baleztenak dio «gure bizipenak bistaratzea dela indarkeria obstetrikoa desagertarazteko lehenbiziko pausoa». DAVID F. SABADELL
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G. PIKABEA
Nafarroako pobreziari eta des-
berdintasun sozialari buruzko 
txostena aurkeztu du berriki 
Errealitate Sozialaren Behato-
kiak, orain arteko seigarrena. 
Hainbat ondorio utzi ditu mahai 
gainean, eta tartean, lehenbi-

ziko aldiz, Covid-19ak sortuta-
ko krisiak izan duen eragina 
bildu dute. 

Pandemiak desberdintasun 
sozialak eta ekonomikoak area-
gotu dituela ondorioztatu dute, 
eta agerian gelditu da talderik 
zaurgarrienek eta prekarizatue-

nek krisiaren ondorioak gehia-
go sumatu dituztela. Hala ere, 
aldi baterako erregulazioek eta 
errenta bermatuak pandemia-
ren eragin ekonomiko eta so-
ziala arintzen lagundu omen 
dute, eta horiei esker, Nafarroan, 
2020an, pobrezia % 23,5 haztea 

saihestu zela adierazi dute. Ho-
rrekin batera, pobrezia eta baz-
terketa sozialaren datuak ba-
xuagoak dira Nafarroan bertze 
herrialde batzuekin konparatuz. 

Txostenean ageri denez, Na-
farroaren barrenean ere badira 
aldeak. Kolektibo jakin batzuen 
artean, 16 urtetik beheitikoen, 
emakumeen eta atzerritarren 
artean, adibidez, pobreziak 
intzidentzia tasa altuagoa du, 
eta Nafarroako hegoaldean 
egoera okerragoa da. Datuen 
arabera, Nafarroako ipar-men-
debaldean dago (TTipi-TTaparen 
eremua) pobrezia mailarik ba-
xuena. Pobrezia arriskuaren 
batez bestekoa % 21,3koa da 
Nafarroan eta eskualdean % 
16,3koa da. Muturreko probe-

Zer dakigu gure 
herrietako pobreziaz?
Errealiate Sozialaren Behatokiak Nafarroako pobreziari eta desberdintasun sozialari buruzko 
txostena argitaratu du, pandemiak desberdintasun sozialak eta ekonomikoak areagotu dituela 
ondorioztatu du. Eskualdeka pobreziari buruzko datuak ere bildu dituzte

«Gizarte bazterketa kausa eta 
dimentsio anitzeko egoera de- 
nez, administrazio guztien eran-
tzunkidetasuna eskatzen du. 
Ez da gizarte arloaren erantzu-
kizuna bakarrik, hainbat arlo 
hartzen ditu, hala nola, osasu-
na, etxebizitza, prestakuntza 
eta enplegua, kultura eta aisial-
dia...». Pobreziaz eta desberdin- 
tasun sozialaz galdetuta, hori 
izan da Alizia Sagaseta eta Itziar 
Iguzkiagirre Bortzirietako gizar-
te zerbitzuetako harrera eta 
gizarteratze programetako tek-
nikariek argitu nahi izan dutena. 
«Bazterketak hainbat sektore-
tan eragin haundiagoa duela» 
ere nabarmendu dute: «migra-
tzaileetan, guttiengo etnikoetan, 
emakumeetan...». 

Harrera eta orientazioa izaten 
da Bortzirietan pobrezia eta 
bazterketa egoeran egoteko 
arriskuan dagoen «orori» eskain-
tzen dieten lehenbiziko lagun-
tza, eta ondotik eskura dituzten 

baliabideak paratzen dituzte 
martxan: «errenta bermatua, 
gizarte larrialdietako poltsa, 
gizarte enplegu babestua, elika- 
gaien banaketa, akonpainamen- 
du soziala, lan poltsa, Gurutze 
Gorriaren material banaketa, 
Elkarrizan boluntario taldea, 
helduen hezkuntza, alokairua 
ordaintzeko dirulaguntzak eta 
jangela eta eskola materiala 
erosteko bekak». Eta bereziki 
«akonpainamendu sozialari» 
eman nahi izan diote garrantzia: 
«Lan indibidual eta pertsonali-
zatu horri esker, pertsonaren 
maila ekonomikoa aztertzeaz 
gain, hainbat gabezia antzeman 
daitezke, arrakala digitala, erra-
terako. Ezin dugu atzendu baz-
terketa arriskuan dauden auni-
tzek gainerako biztanleentzat 
dauden baliabideetan parte 
hartzeko zailtasunak dituztela, 
eta horietaz jabetzea da garran-
tzitsuena». Horri lotuta, Donez-
teben zegoen gizarte seguran-

tzako bulegoa itxi zutenetik izan 
dituzten eskaera kopuru haun-
dia aipatu dute: «Ezinegon 
haundia sortu du herritarrengan. 
Dena online tramitatzera inpo-
satzen den horretan bada aunitz 
kanpoan gelditzen dena». Horre-
gatik uste dute «Baztan-Bida-
soaldean bulegoa berriz irekitzea 
aldarrikatu beharko genukeela».

Bertzelako kontsultak
Gizarte zerbitzuetara laguntza 
eske jo dutenen kopuruaz gal-
detuta, «kopuruetan zentratu 
beharrean, zailtasunez solasta- 
tu nahi» izan dute: «Izan ere, 
jende dezente zen hasieran 
guregana dirua eskaka etortzen 
zena eta denborarekin, lana 
harrapatu duelako, etxe duin 

batean bizi delako, bertzelako 
egoerarekin etorri ohi dira». 
Horren adibide, «horietako 
batzuek dituzten elkarbizitza 
gatazkak» aipatu dituzte, «edo-
ta gurasoen arteko gorabehe-
rak, familia berregituratu nahian 
daudenak, arrakala digitala dela 
eta sistematik kanpo sentitzen 
direnak... atenditu ohi ditugu».

Integratzeko baliabideak
Pandemiaz geroztik, «etorkinen 
eta langabeen artean formazio 
aldetik dagoen hutsunea iku-
sita», Helduen Hezkuntza Proiek-
tua dute begiz joa Bortzirietan, 
baita «belaunaldien arteko erre- 
lebo zailekoak diruditen enple-
gu premiari edo nitxoei eran-
tzutea» ere. Konbentzituta bai- 
taude «integratzeko horrelako 
baliabideak sustatu, jorratu eta 
bultzatu behar direla». Gisa 
berean, «lan baldintza duinak 
bermatu eta egoera erregula-
rrean egon nahi duen jendearen 
aldeko apustua egin nahi dugu. 
Eta lanerako prestutasuna due-
nak gure erabateko laguntza 
izanen du». Eurentzat «premiaz-
koa da artatzen ditugunak, 
kanpotarrak edo bertakoak izan, 
lana dela medio ahalduntzea, 
eta lan mundutik egiazko gizar-
teratzeko prozesuari ekitea».

Itziar Iguzkiagirre.

«Premiazkoa da artatzen 
ditugunak lana dela 
medio ahalduntzea»
ALIZIA SAGASETA ETA ITZIAR IGUZKIAGIRRE BORTZIRIETAKO G.Z.



2022-12-22 | 820. zk. | ttipi-ttapa 11

ERREPORTAJEA

«Erabiltzaile kopurua ez da 
hainbertze haunditu izanen, 
baina dauden erabiltzaileen 
beharrak bai, eta guregana 
laguntza bila etortzen diren 
batzuen egoera nahiko larria 
da». Begoña Alberro Malerre-
kako Mankomunitateko Gizar-
te Zerbitzuetako gizarte langi-
learen solasak dira; Malerrekan 
pobreziaren deskribapen bat 
egiteko eskatuta hori da eran-
tzun duena. Gehiago ere kon-
tatu du: «Gastuak goratu dira: 
argindarra, gasa, jatekoa, arro-
pak... Zailtasunak denondako 
areagotu dira, eta lehendik 
beharrean zeuden erabiltzai-
leendako oraindik gehiago. 
Ekonomikoki zailtasun gehiago 
dituzte hilabetea pasatzeko».

Dirulaguntzak eta elikagaiak
Malerrekako Gizarte Zerbitzue-
tan hilabetero Nafarroako Elika- 
gaien Bankuko elikagaiak bana-
tzen dituzte, eta horrez gain, 
Europako programa bati esker, 
urtean bi aldiz, elikagai banake- 
ta egiten dugu: «Guti goiti-behei-
ti 32 familiari banatu dizkiegu 
elikagaiak hilabetero. Guztira 
75 lagunek hartu dituzte». 

Dirulaguntzen tramitazioaz 
ere arduratzen dira, errenta 

bermatua dela, Malerrekako 
Mankomunitateak dituen larrial-
dietarako laguntzak direla, 
Nafarroako Gobernuaren ezohi-
ko dirulaguntzak direla... Eta 
horiei lotutako aurtengo datuen 
berri eman du: «Errenta ber-
matua hartzeko 59 eskaera egin 
ditugu, horietatik 37 emaku-
meenak, eta gehienak adin 
ttikikoak dituztenak dira. Man-
komunitatearen larrialdietako 
laguntza hartzeko 22 eskaera 
hartu ditugu eta Nafarroako 
Gobernuaren ezohiko dirula-
guntzetarako zortzi eskaera».

Emakume gazteak
Bere hitzetan, emakumeak dira 
pobreziak gogorren jotzen 
dituenak, «emakume gazteak 
eta migranteak, adin ttikikoak 
dituztenak eta haurdun dau-
denak. Inguruan ez dute fami-
liaren babesik edo laguntzeko 
sarerik, bakarrik daude, eta 
ezin dira lanera joan adin ttiki-
koak ezin baitituzte bakarrik 
utzi. Eskola denboran ordu 
batzuez lan egin dezakete, 
baina eskolatik kanpo edo eri 
daudenean zer?». 

Egoera horretan daudenek 
lanerako dituzten zailtasunak 
aipatu ditu, baina lan baldintzen 

auzia konpondu beharrekoa 
dela ere nabarmendu du: «Gutie-
neko soldata igotzea lortu zen, 
baina oraindik gehiago behar 
da. Soldata duina behar da bizi 
duina edukitzeko, hori garbi 
dago. Gure kasuan badira nor-
maltasun egoeran bizitzera aisa 
ailegatu ez direnak, baina badi-
ra soldata duin bat edukiz gero, 
gure zerbitzuen beharrik izanen 
ez luketeen aunitz ere». 

Horrekin batera, «benetako 
kontziliazioa» aldarrikatu du, 
emakumeak ikusten baititu 
zigortuenak: « Emakumeen eta 
gizonezkoen egoera bereizi 
behar da. Emakumeendako 
zailagoa da lan munduan sar-
tzea, haurren zaintza gehiena 
oraindik beraien esku baitago». 
Hori dela eta, «berdintasuna 
eta errespetua» eskatu ditu.

Jendearen ahotan maiz adi-
tzen den kontu bati ere erantzun 
nahi izan dio Alberrok: «Jendeak 
aisa erraten du kanpotik etor-
tzen direla eta dirulaguntzak 
kobratzen dituztela». Bere iru-

diko, «hemengo jendeak pobre-
zia kanpoko jendearekin iden-
tifikatzen du, baina neurri ttikia- 
goan bada ere, bertakoek ere 
eskatzen dute laguntza. Kontua 
da, ordea, hemen sortuak gare-
nok inguruaren babesa dugu-
la; deus gabe geldituko bagina, 
segur aski lagunduko ligukeen 
norbait izanen genuke hurbilean. 
Kanpotik etortzen direnek ez 
dute inor, ez dute bertze auke-
rarik eta horregatik behar dituz-
te laguntzak hasieran. Gerora, 
normalean, lanean hasten dira». 
Hori ere argi utzi nahi izan du, 
«lanera etortzen direla, ez 
batzuek erraten duten bezala, 
guri lana kentzera. Ez dugu 
atzendu behar bere garaian 
hemengo aunitzek ere kanpo-
rako bidea hartu zutela lan bila. 
Eta orokorrean bertako jendeak 
nahi ez dituen lanetan hasten 
dira». Gainera, «laguntzak 
kobratzea ez da hain erraza, 
baldintza batzuk bete behar 
dira, ez da gaur etorri eta bihar 
kobratu».

Irune Altxu gizarte hezitzailea eta Edurne Anzizar eta Begoña Alberro gizarte langileak.

«Soldata duina izanez gero 
aunitzek ez lukete gure 
zerbitzuen beharrik izanen»
BEGOÑA ALBERRO ETXANDI MALERREKAKO GIZARTE LANGILEA

zia % 11,3koa da Nafarroan, eta 
eskualdean %7,8koa da.

Pobrezia arriskua eskualdean 
Errealitate Sozialaren Behato-
kiak eskualdez eskualdeko 
datuak ere eman ditu, gizarte 
zerbitzuen eremuka banatuta. 
2020koak dira azken datuak, 
eta 2019ko datuekin konpara-
tuz, Doneztebeko eta Leitzako 
eremuan pobrezia arriskua 
apaldu egin da eta Elizondoko 

eta Lesakako eremuetan igan. 
D o n e z t e b e k o  e r e m u a n 
% 18,7koa da pobrezia arriskua, 
Elizondon % 18,1ekoa; Lesakan 
%  1 5 , 5 e k o a  e t a  L e i t z a n  
% 12,9koa. Muturreko pobre-
ziak, ordea, goiti egin du bai 
Baztanen, bai Leitzaldean eta 
Urumealdean, baita Bortzirie-
tan ere; eta Malerreka aldean, 
berriz, beheiti. Azken datuen 
arabera, Malerrekan % 8,9koa 
da muturreko pobrezia, Baz-

tanen % 8,4koa, Leitzaldean  
% 7,1ekoa eta Bortzirietan  
% 6,8koa. (Ikusi txostenean 
ageri diren 2016tik 2020rako 
datuak 12. orrialdean).

Eskualdean dauden gizarte 
zerbitzuetara ere jo du TTi-
pi-TTapak, pobreziaz eta gizar-
te bazterketaz zer dioten bil-
tzeko. Alizia Sagaseta eta Itziar 
Iguzkiagirre Bortzirietako gi-
zarte zerbitzuetako harrera eta 
gizarteratze programetako 

teknikariak; Begoña Alberro 
Malerrekako Gizarte Zerbi-
tzuetako gizarte langilea; Mai-
te Perurena Leitza, Goizueta, 
Areso eta Aranoko Gizarte 
Zerbitzuen Mankomunitateko 
gizarte langile eta gizarteratze 
teknikaria eta Maitane Arrua-
barrena, Itxaso Morato eta 
Laura Andresena Baztango 
Gizarte Zerbitzuetako gizarte 
hezitzaileak eta gizarte langilea 
mintzatu dira.
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«Lehenengo pausoa arreta da, 
entzun behar dugu, harrera ona 
egitea ezinbestekoa da. Eta 
ondoren, harrera horretan jaso 
diren behar eta hutsuneei eran-
tzun, martxan jarri behar diren 
baliabideak aztertuz». Hala 
laburbildu du Maite Perurena 
Loiarte Leitza, Goizueta, Areso 
eta Aranoko Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitateko gizarte lan-
gileak eta gizarteratze teknika-
riak beharrean daudenei lagun-
tzeko duten prozedura. Hortik 
haratago doa, ordea, bere ustez, 
egin beharrekoa: «Pobreziari 
gizarte osoak erantzun behar-
ko lioke, pobreziaren ardura 
denona da». 

«Eskura jartzen dizkiguten 
tresnekin aurre egiten saiatzen» 
direla aitortu du, «eta teorian, 
denon artean bermatu beha-
rreko oinarrizko beharrei eran-
tzuteko gaitasuna eta tresnak 
izan beharko genituzke. Horrek 
esan nahi du bermatu beharko 
genukeela osasuna, elikadura, 
etxebizitza duina, lan duina, 
hezkuntza, harreman sareak, 
partehartzea...». Dioenez, 
«eskaera horiek guztiak gure-
gana datoz, baina esparru 
bakoitzari dagokio erantzuna 
eta irtenbidea emateko ardura».

Urte hauetan zerbitzuak eta 
beharrak «aldatu» direla adie-
razi du, eta aldi berean, «urte-
tik urtera zerbitzua sendotzen» 
ari dela ikusten du: «Arreta es- 
kaintzeko modu gehiago ditu-
gu eta gero eta herritar gehia-
gorengana iristen gara, gero 
eta herritar gehiagok duelako 
gure berri eta hainbat motata-
ko laguntza eskatzen digute. 
Lehen eskaera motak berdin-
tsuak ziren eta orain edozein 
gauza eskatu ahal dizute».

Etxebizitza eta lana
Azken urteotan zerbitzura lagun-
tza bila jotzen dutenen profila 
«orokortu» dela azaldu du: 
«Edozein herritar hurbiltzen da, 
bai adinari, bai generoari, bai-
ta jatorriari dagokionez ere». 
Eta «batzuetan goiti eta bes-
teetan mantendu» egiten omen 
da laguntza ekonomikoaren 
bila doazenen kopurua. «Zikli-
koa da. Gure eskualdean lanak 
eta etxebizitzak  markatzen ditu 
gorabehera gehienak. Horien 
ariorakoak dira populazioaren 
joan-etorriak eta noski, lagun-
tza eskaera kopurua». 

Eskualdean pobrezia area-
gotzen duten faktoreak zein 
diren galdetuta, berriz, «zerren-

da luzea» izan daitekeela eran-
tzun du: «zure beharrak asetzea 
eragozten duten faktore guz-
tiak». Eta hori lotuta «bizi dugun 
kontraesanaz» aritu da: «ustez, 
sekula baino baliabide gehiago 
dago, baina horiek eskuratze-
ko gero eta oztopo gehiago 
dauzkagu: baliabide pertsonal 
ezak, sare ezak, gaizki ordain-
dutako lanak, dirusarrera 
baxuak, osasun zerbitzu eska-
sak, formakuntza ezak, alokai-
ru garestiak... Oinarrizko gas-
tuak, hau da, ura, argia... Dena 
asko garestitu da eta soldatak 
ez dira parekatu». 

Bere ustez, «lana behar beza-
la ordaindua eta errekonozitua 
bada, berma daiteke bizimodu 
duina, baina zoritxarrez asko 

dira oso baldintza kaskarretan 
lan egiten dutenak. Lana bal-
dintzari lotua dago, baldintza 
horiek duinak badira orduan 
bermatu dezake bizimodu dui-
na. Lanak ez du berez deus 
bermatzen, duintasuna lan 
baldintzari lotua baitago». 

Pandemiak ere bere arrastoa 
utzi du honetan denean: «Gau-
za asko aldatu ditu, beharrak 
eta ohiturak nahasi ditu eta 
egoera ekonomiko eta sozialak 
zaildu». Pandemiaren ondorio 
bat aipatzekotan «arrakala 
digitala» aipatu du: «Gurea ez, 
baina beste zerbitzu askoren 
atentzio maila eta kalitatea asko 
jaitsi da. Arreta presentziala 
desagertzen ari da, zerbitzuak 
digitalizatu dira eta robot eta 
erantzungailuz josi dute sarea. 
Ez dago entzunen zaituen per-
tsona bat eta hori guztia guri 
heldu zaigu bueltan, gure era-
biltzaile askok ez baitute horri 
aurre egiteko ez tresnarik, ezta 
formaziorik ere».

«Begiratu aldamenekoari»
Egoera hobetzeko bidean 
«denen arteko pentsamendu 
eta ekintza parekideak susta-
tzen segitzea» da bere hitzetan 
erronka, «baita egoera ekono-
mikoak parekatzen lagunduko 
duten tresnak martxan jartzea 
ere». Eta bide batez, «aldame-
nekoari begiratzeko, errepara-
tzeko eta elkar laguntzeko» 
deia egin nahi izan die herrita-
rrei, konbentzituta baitago 
«denok daukagula balioan 
dugun zerbait eskaintzeko».  

Maite Perurena Loiarte.

«Pobreziaren ardura 
denona da, gizarte osoak 
erantzun beharko lioke»
MAITE PERURENA LEITZALDEKO GIZARTE LANGILEA ETA TEKNIKARIA

Pobrezia gizarte zerbitzuen eremuaren arabera (%) 

2016 2017 2018 2019 2020

Pobrezia 
arriskua

Muturreko 
pobrezia

Pobrezia 
arriskua

Muturreko 
pobrezia

Pobrezia 
arriskua

Muturreko 
pobrezia

Pobrezia 
arriskua

Muturreko 
pobrezia

Pobrezia 
arriskua

Muturreko 
pobrezia

DONEZTEBE % 21,0 % 10,9 % 20,3 % 10,1 % 19,8 % 9,4 % 20,0 % 9,1 % 18,7 % 8,9

ELIZONDO % 18,4 % 8,3 % 17,6 % 7,3 % 17,7 % 7,4 % 17,0 % 8,0 % 18,1 % 8,4

LEITZA % 16,1 % 8,2 % 14,2 % 7,6 % 13,2 % 7,2 % 13,9 % 6,8 % 12,9 % 7,1

LESAKA % 16,0 % 7,8 % 15,7 % 6,7 % 15,0 %7,0 % 14,6 % 6,7 % 15,5 % 6,8

 ITURRIA: NAFARROAKO ESTATISTIKA INSTITUTUA
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«Emakume migratua». Bi hitze-
tan, hala deskribatu dute Baz-
tango pobreziaren irudia Maite 
Arruabarrena eta Itxaso Mora-
to gizarte hezitzaileek eta Lau-
ra Andresena gizarte langileek. 
«Pobrezia dela, gatazkak dire-
la... Beraien lurraldean sufritzen 
dituzten egoerengatik, bat-ba-
tean migrazio prozesu bat has-
tera behartuak izan dira eta 
gurera deus gabe etortzen dira. 
Gehienak emakume gazteak 
dira. Aunitzetan familia han utzi 
behar izan dutenak, eta dolu 
aunitzekin etortzen dira».

Ezaguna dute egoera, Baz-
tango Gizarte Zerbitzuek beha-
rrean daudenei laguntzeko 
2012an martxan paratu zuen 
inkorporazio programan aritzen 
baitira lanean. Ate joka joaten 
zaizkienen «bidelagun izaten 
saiatzen gara» eta bide horre-
tan, bereziki laguntza ekono-
mikoak tramitatzeaz eta elika-
gaien banaketaz arduratzen 
dira. «Dirulaguntzen tramitazioa, 
bai errenta bermatuarena, bai-
ta larrialdietako poltsarena ere, 
Nafarroako Gobernura bidera-
tzen dugu, eskaerak ailegatu 
ahala guk tramitazioa egiten 
dugu». Elikagaien banaketa, 
berriz, hilabetean behin egiten 
dute: «Hilabetero elikagaiak 
Nafarroako Elikagai Bankutik 
ekartzen ditugu eta banaketa 
hurrengo egunean egiten dugu».

Baina herritarren boronda-
teari esker badituzte bertzela-
ko ekimenak ere: «Orain dela 
hilabete batzuk, Baztango 
Udaleko Hondakin teknikaria-
rekin batera, bertako fruta den-
da batekin elkarlanean hasi 
ginen, eta astelehenero eta 
ortzegunero, saldu ezin dituzten 
frutak eta barazkiak ematen 
dizkigute beharrean dauden 
familien artean banatzeko». 
Hasi direnetik «200 bat kilo» 

banatu omen dituzte. Partiku-
larrek eta Baztango Talde Eko-
sozialeko baratzeeetatik ere 
produktuak ematen dizkiete 
baita «bertako harategi batek 
noizbehinka» ere. Gisa hone-
tara, «beharrean dauden fami-
liek elikadura osasuntsua edu-
kitzea ahalbidetzen dugu».

Beharrak haunditzen
Urtetik urtera gero eta herritar 
gehiagok jotzen du gizarte zer-
bitzuetara laguntza eske Baz-
tanen, eta «laguntza lehenbizi-
koz eskatzen dutenen kopurua 
ere hazi da». Datuak dira leku-
ko. Konparazio batera, 2018an 
errenta bermatua hartzeko 86 
eskaera tramitatu zituzten Baz-
tango Gizarte Zerbitzuetan eta 

109  lagunek egin zuten jatekoa 
hartzeko eskaera. Aurten 122k 
egin dute errenta bermaturako 
eskaera eta 137k jatekoa. 

Ezin, ordea, denengana aile-
gatu: «Batzuetan ezin izaten 
diegu beharrei erantzun, lagun-
tza bila etortzen direnek ez 
dituztelako dirulaguntzak eska-
tzeko baldintzak betetzen. Adi- 
bidez, errenta bermatua hartze- 
ko, adin ttikikorik ez dutenetan, 
Nafarroan bi urteko errolda  
eskatzen dute, eta adin ttikikoak 
dituztenetan urte bateko antzi-
natasuna. Beraz, beharrean 
egon daitezke, baina baliabide 
guti dugu erantzuteko». Hala-
koetan, «egiten ahal dugun 
bakarra, alokairua hilabete pare 
batez ordaintzeko larrialdietako 

dirulaguntza eskaintzea da eta 
hilabetero elikagaiak eskaini». 

Hain zuzen, larrialdietako di- 
rulaguntzetan banatzeko 10.000 
euroko aurrekontua dute aurten 
Baztanen: «2017an 12.474,33 
euro banatu genituen; 2018an 
11.012,55 euro; 2019an 8.683,73 
euro; 2020an 15.192,67 euro 
eta 2021ean 9.456,51 euro».

Argi diote Baztango ordez-
kariek: «datuek erakusten duten 
bezala, beharrak haunditzen 
joan dira azken urteotan». Alda-
keta «aipagarriena», hala ere, 
zera da: «lana izateak ez duela 
bermatzen beharrean ez egotea. 
Soldatak gero eta prekarioagoak 
dira eta etxebizitza eta gastuak 
gero eta garestiagoak. Lana 
izateak ez du inondik ere ber-
matzen bizimodu duina eduki-
tzea». Horrekin lotu dituzte 
Baztanen pobrezia areagotzen 
duten «bi faktoreak»: «batetik, 
soldata prekarioak, eta bertze-
tik, etxebizitzaren, alokairuaren, 
prezio izugarriak». Hortaz, 
«behar-beharrezkoa» iruditzen 
zaie etxebizitzaren inguruan 
zerbait egitea. «Alokatzeko 
etxebizitza guti daude eta dau-
denak arras garestiak dira. Hau 
ez dago gure esku, etxebizi-
tzaren inguruko politika publiko 
eraginkorra behar da».

Eta pandemiak ere ez du 
lagundu, kontrakoa egin baizik: 
«Pandemiarekin desberdintasu- 
nak areagotu dira eta oraindik 
ondorioak sufritzen ari gara. 
Oraingo egoera ekonomikoa-
rekin, lehendik arras markatuak 
zeuden desberdintasunak eta 
beharrak areagotzen ari dira».  

Gizarte zerbitzu hurbilak
Diotenez, «kontziente gara ez 
garela behar guztietara ailega-
tzen». Gehiago ere bai: «Segu-
ru gaude beharrean dauden 
aunitz ez direla ausartzen gizar-
te zerbitzuetara hurbiltzen». 
Haiei egin nahi izan diete deia, 
«beharrean egonez gero, gizar-
te zerbitzuetara hurbiltzeko» 
erranez. «Ahal dugun heinean 
eta ditugun balibideekin lagun-
tzen saiatuko gara».

Maitane Arruabarrena, Itxaso Morato eta Laura Andresena. 

«Lana izateak ez du inondik ere 
bizimodu duina bermatzen»
MAITANE ARRUABARRENA, ITXASO MORATO ETA LAURA ANDRESENA BAZTANGO GIZARTE ZERBITZUAK

Eskaerak Baztanen
Urtea Errenta bermatua 

(eskaera kopurua)
Elikagai kopurua 

(pertsona kopurua)

2017 102 131

2018 86 109

2019 83 121

2020 103 144

2021 124 170

2022 122 137
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A.LARRETXEA 
Azaroaren 23an egindako oso-
ko bilkuran aho batez onartu 
zuen Berako Udalak heldu den 
urterako udal aurrekontua. 
Guztira 3.953.228,13 euroko 
aurrekontua onartu du, aur-
tengoa baino 330.000 euro 
guttiago. Aurrekontuak osa-
tzeko, gainera, 47.652 euroko 
mailegua hartzea aurreikusi 
dute, baina beharrezkoa ez 
bada ez dute erabiliko. Aurten, 
iazko aurrekontuen gerakina 
erabiltzeko aukera izan du 
Udalak, eta heldu den urtera-
ko ere hori egitea aurreikusi 
dute.

Langileei dagokionez, 2023an 
soldatetan %1,5eko igoera iza-
tea eta urak kudeatuko dituen 
langile bat %75eko lanaldiare-
kin kontratatzea aurreikusi 
dute. Halaber, Malerrekan eta 
Bortzirietan bertako produk-
tuen ekoizleen eta kontsumo 
taldeen dinamizatzailea kon-
tratu dute eta 6.000 euro pa-
satxo jarriko ditu udalak. Tasei 
dagokionez, %3 igoko dira 
heldu den urtean.  Nafarroako 
Gobernuko Toki-Ogasunen 

funtsetik, berriz, 1.200.000 euro 
hartuko ditu udalak. 

Heldu den urterako inbertsioak
Inbertsioetarako ia 500.000 
euro bideratuko dituzte: udal 
eraikinen mantentzea, espa-
loiak moldatzea, mendi eta 
abeltzaintza proiektuak… sar-
tzen dituzte hor. Heldu den 
urterako aurreikusi den bertze 
inbertsioetako bat da haur-
tzaindegi ondoan dagoen haur 
parkea berritzea eta 60.000 
euro bideratu dituzte horreta-
rako. Isidoro Fagoaga Udal 
Musika Eskolaren kasuan, Na-
farroako Gobernuaren finan-
tziazioa «hagitz eskasa» da, eta 
defizitari aurre egiteko, Udalak 
200.000 euro baino gehiago 
paratuko ditu. 

Ur sarearekin lotuta, Zalain 
eta Foruen Plaza arteko ur sa-
rea berrituko dute, eta 500.000 
euroko inbertsioa egin dute 
horretarako eta %80 finantza-
tuko du Nafarroako Gobernuak. 

Heldu den urterako aurrei-
kusten den lanik handieneta-
ko bat Eztegara eta Matzada 
arteko lotunea eraikitzea izanen 
da. Lan horiek finantzatzeko 

885.000 euro lortu ditu EH Bil-
duk Espainiako aurrekontuak 
onartzeko negoziaketetan. 
Horrekin batera, lotune horren 
hurrengo bi faseak idazteko 
100.000 euro ere jaso ditu uda-
lak. 

Inbertsioei aurre egiteko 
nahitaezkoak dira dirulagun-
tzak, eta Tokiko Inbertsioen 
planera aurkeztu ditu udalak 
herrian dauden gabeziak ase-
tzeko beharrezko diru laguntzen 
eskariak. Ur hornidura saree-

tan Kanttonberri, Illekueta eta 
Legiako sareak lehenetsi ditu, 
eta azpiegituretan, berriz, ige-
rilekuak.

Funtzionamendu gastuei 
dagokionez, iazko partida 
gehientsuenak mantendu 
dira.  Kultura eta besta pro-
gramaziorako diru gehiago 
bideratu dute, 5.000 euro gehia-
go bi ataletan. Hala, 55.000 
euro bideratuko dira kultura 
programaziorako, eta 75.000 
euro bestetarako. Gainera, 
herriko kultura taldeei 15.000 
euro banatu zaizkie dirulagun-
tzetan. 

2023an Bortzirietako Euska-
ra Mankomunitaterako 143.000 
euro bideratuko ditu, eta Gi-
zarte Mankomunitaterako, 
aldiz, 120.000 euro.

Irisgarritasuna hobetzeko espaloiak konpontzen segituko dute. UTZITAKOA

Ia lau milioi euroko 
aurrekontua onartu 
du Udalak 2023rako
Aurtengo aurrekontuekin alderatuta, 300.000 euro gutxiago 
bideratuko dituzte

KULTURARAKO ETA 
BESTETARAKO 
DIRU GEHIAGO 
BIDERATUKO DUTE
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Azaroaren 25ean Santa Zezilia 
ospatzeko antolatutako kale-
jiran omenaldia egin zioten 
urte aunitzez Labiaga Ikasto-
lako irakasle eta musika esko-
laren sustatzaile izandako 
Begoña Rudiri. Herriaren eta 
musikaren alde egindako lana 
eskertu zioten. 

Begoña Rudiri 
omenaldia egin 
diote

Begoña Rudi, erdian, omenaldian. 

A.LARRETXEA 
Jokin Pinatxo buru duen Janus 
Lester taldeak bere lehen dis-
koa argitaratu berri du: Ez gai-
tzala loak harrapatu.  Mattin 
Arbelaitz, Garazi Esnaola, Ane 
Bastida, Andoni Arriola, Javi 
Etxarri eta Julen Suarez musi-
kariez lagunduta ondu du dis-
koa Pinatxok. Udan hainbat 
kontzertu eman ondotik, aza-
roaren 30ean egin zuten lehen 
aurkezpen kontzertua, eta 
heldu den hilabetetan Euskal 
Herriko hainbat txokotan aur-
keztuko dute Olaia Inziarte 
musikari baztandarrarekin 

batera. Abenduaren 12an Do-
nostiako Dabadaban eginen 
dute lehen kontzertua.

Petti eta Irazoki elkarrekin
Rock and Rollaren ardatzaren 
bueltan dabilen lana kaleratu 
dute Petti eta Joseba Irazoki 
eta Lagunak taldeek elkarrekin. 
Joseba Irazokik bere ohiko 
banda izan du bidelagun gra-
baketan. Felix Buff baterian, 
Jaime Nieto baxuan eta Ibai 
Gogortza gitarran. Pettik, aldiz, 
Sergio Gonzalez izan du lagun 
baterian eta Karlos Osinagak 
grabatu ditu baxua eta txeloa. 

Janus Lester taldeak bere lehen diskoa 
kaleratu du

A.LARRETXEA 
Ate joka dira aurtengo Egube-
rriak, eta bi urtez hala moduz 
ospatu ondotik, aurten berriz 
ere ekitaldi guztiak normalta-
sunez ospatuko dituzte. 

Abenduaren 24an ailegatuko 
dira Olentzero eta Mari Do-
mingi herrira. Ohiko kalejirarik 
gabe, 17:00etan eginen diete 
harrera eguraldi ona bada He-
rriko Etxeko plazan, eta txarra 
bada Eztegara pilotalekuan. 
Ondotik, ilunabarrean, Gure 
Txokoa Elkarteak antolatuta 
Olentzerori kantuan ibiliko 
dira karrikaz karrika. 

Abenduaren 31n, 15:00etan 
Glin-glan eginen dute herriko 
haurrek, eta ondotik 18:00etan 
Diostesalve kantuan aterako 
dira Gure Txokoak antolatuta. 

Errege kabalgatari dagokio-
nez, urtarrilaren 5ean 15:30ean 
erregeen pajeak herriko karri-
ketan ibiliko dira gutunak bil-
tzen, eta 18:30ean hasiko da 
kabalgata Itzeatik Herriko 
Etxeko plazaraino.

Musika ere protagonista iza-
nen da. Abenduaren 15ean, 
19an eta 20an entzunaldiak 
eginen dituzte, eta 21ean  Egu-
berrietako kontzertua.

Ekitaldiz betetako 
Eguberriak izanen 
dira aurten
Abenduaren 24an 17:00etan eginen diete harrera Olentzerori 
eta Mari Domingiri

Arrakastatsua izan 
da Eguberrietako 
azoka

Kiribilek eta Berako Udalak 
antolatuta, Eguberrietako 
Azoka egin zuten 
abenduaren 10ean 
lehenengoz. Goizean 
goizetik jende aunitz bildu 
zen azoka ikusi eta 
erosketak egitera.
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Espainiako Aurrekontu Oro-
korretarako gobernuaren eta 
EH Bilduren arteko negozia-
zioen ondotik, udalak 3,75 
milioi euroko diru partida 
hartuko du saihesbidea gau-
zatzeko. Diru horri, iaz lortu-
tako 500.000 euroak gehitu 
behar zaizkio. Diru hori saihes-
bidearen proiektua idazteko 
erabiliko da. «Saihesbide ho-
nek herrigunean ibilgailuen 
trafikoa murrizteaz gain,  etor-
kizuneko garapenerako estra-
tegikoa izanen den azpiegitu-
ra bat utziko digu», nabarmen-
du du EH Bilduk.

3,75 milioi gehiago 
lortu dira 
saihesbidea egiteko

Irain eskolaren Euskararen Eguna
Euskararen Nazioarteko Eguna abenduaren 5ean ospatu 
zuten Irain eskola publikoko ikasleek, irakasleek eta familiek, 
Begiluzerekin batera. Sorioneku euskaldunak gu lelopean 
kalejiran joan ziren plazara eta emanaldi polita eskaini zuten. 
Txokolatea eta taloak ere izan zituzten eguna borobiltzeko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Arozena Urrezko Ahobia sariarekin.

1949an Goizuetan jaio eta 
Lesakan bizi den Manolo Aro-
zena bertsolariak Urrezko 
Ahobia saria jaso zuen aben-
duaren 11n. Algortako Bertso 
Eskolak eman zion saria, Ige-
retxe hotelean egindako Albe 
Galan. Arozenak saria hartu 
aitzinetik, bertso saioa eskai-
ni zuten ALBEko bertsolariek, 
Uxue Alberdik eta Andoni 
Egañak eta Roberto eta Miren 
Etxebarriaren musikak lagun-
du zuen emanaldia. Arozenak 
bertso baten bidez eskertu 
zuen saria, «bertsolaritzaren 
arbolan hosto ttiki bat» ber-
tzerik ez dela kantatuz.

Urrezko Ahobia 
saria hartu du 
Manolo Arozenak

AITOR AROTZENA
813 metroko bizikleta zati be-
rri batek herrigunea eta Bida-
soko Bide Berdea modu segu-
ruan lotzea ahalbidetuko du. 
Nafarroako Gobernuko Lu-
rralde Kohesiorako Departa-
mentuak, Garraioen eta Mu-
gikortasun Jasangarriaren 
Zuzendaritza Nagusiaren 
bitartez, 400.000 euro bidera-
tuko ditu jarduketarako. Ho-
rri esker, txirrindularien se-
gurtasuna hobetuko da, he-
rrigunea eta Otsango indus-
trialdetik abiatzen den bizi-
kletentzako ibilbidea modu 
seguruan lotuz. Gainerako 
inbertsioa, 754.827,10 euro 
osatu arte, Lesakako udalaren 
kontura izanen da.

Gogoratu behar da, lehe-
nengo fasean, bizikleta-errei 
bat egin zela Bidasoko bide 
berdea Otsango industrial-
dearekin lotzeko, Tomasene-
ko bordako biribilgunera bi-
tarte. Hori dela eta, herrigu-
nera bizikletaz ailegatzeko, 
NA-4000 errepidearen bazter-
bidetik joan behar da, eta 
horrek arriskuan jar dezake 
txirrindularien segurtasuna. 

Bigarren fase honen helburua 
da Lesakako Osasun Zentroko 
lotura gauzatu arte dagoen 
bizikleta-bidea osatzea.

Lau zati izanen ditu bide 
berri honek. Tomaseneko bor-
datik segida emanen zaio bi-
deari errepidearen ezkerreko 
aldetik, Beheko Errota ingu-
rura arte. Han, errepide azpi-
tik pasabidea eginen da eta 
Zambrako eraikina inguratuz, 
Landazelaiko bidea hartuko 
du, osasun zentrora arte.

Alkatea eta gobernuko ordezkariak.

Tomaseneko bordatik 
herrigunera iritsiko da 
bide berdeko lotura
750.000 euroko inbertsioa izanen du 813 metroko zati berriak 
eta Nafarroako Gobernuak 400.000 euro emanen ditu
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AITOR AROTZENA
Santa Zezilia egunean 40 urte 
bete ziren Lesakako abesbatzak 
lehen emanaldia eskaini zue-
netik. Igandean elizan egitekoa 
zuten emanaldiarekin ospatu 
dute.
Nola sortu zen Lesakako abes-
batza?
Lesakan otxote bat zegoen 
martxan aspaldi eta bertze 
alde batetik, Maximo Hernan-
dorena apezak, hiletetan abes-
ten zuen emakume talde bat 
sortu zuen. Otxoteko kide 
batzuei bururatu zitzaien ideia 
ona izan zitekeela bi taldeak 
bateratzea eta ahots mistoen 
abesbatza sortzea. Ideia honek 
harrera ona izan zuen eta Le-
sakako abesbatza sortu zen. 

Zuzendaritza Guillermo Aga-
rak hartu zuen, musika ban-
dako zuzendaria izandakoa 
eta esperientzia handiko abes-
laria. Berrogei izanen ginen 
gutti gora behera, denak lesa-
karrak.
Gaur egun 38 koralista dituzue… 
Ze gorabehera izan dituzue 40 
urte hauetan?
40 urtek aunitzerako ematen 
dute... taldeko jarduera guz-
tietan bezala gorabeherak 
izaten dira, baina 82ko abes-
batza haren zati handi batek 
kantatzen segitzen du, urtee-
tan batuz joan den jendeare-
kin batera. Denera 17 izanen 
gara hasieratik segitzen du-
gunak. Badira koralistak ere, 
hagitz gazteak zirenean ikas-

ketengatik utzi behar izan 
zutenak baina gero berriro 
hasi zirenak. Eta beti badago 
hasi den taldekide berriren 
bat. 
Herrian hainbat emanalditan 
parte hartzen duzue… Zein da 
zuen gustukoena?
Lesakar bezala, San Fermin 
eguneko meza hagitz berezia 
da zalantzarik gabe, baina 
baita Santa Zezilia jaia ere, 
gainontzeko musika taldeekin 

batera egiten dugulako (Lesa-
kako abesbatza honen sor-
tzailea izan zen).
Herritik kanpo ere hainbat leku-
tan abestu duzue… Zein ateral-
di izan da zuentzat esperientzia-
rik politena?
Emanaldi aipagarriak izan 
dira, bertze batzuen artean, 
Iruñeko katedralean eta Ga-
yarre antzokian egindakoak 
edo Donostiako Musika Ha-
mabostaldiaren barrenean, 
Aita Donostiari egindako ome-
naldia. Toledora, Santande-
rrera, Salamancara edo Astu-
riasera egin ditugun bidaiak 
ere hagitz bereziak izan dira, 
baina, batez ere, ia musika-jar-
duerarik ez dagoen herri tti-
kietan egin ditugun hainbat 
eta hainbat kontzertu, gure 
bisita izugarri eskertzen eta 
gozatzen dutenak.
Zein dira abesbatzak dituen pre-
miarik handienak?
Zalantzarik gabe, gazteak 
musika taldeetara hurbiltzea 
arazo bat da, ez Lesakan ba-
karrik, orokorrean gertatzen 
ari da. Haur aunitzek musika 
ikasten duten arren, hau ez 
da gero musika taldeetan is-
latzen, ez dago segidarik eta 
horregatik guztiok dugu haus-
narketa lan handia egin beha-
rra, Lesakako musika bizitza 
indartzeko. Azken urteotan, 
adibidez, herri kantuari ikus-
garritasun handiagoa ematen 
saiatzen ari gara, eta karrikan 
jarduerak egiten ari gara, ba-
tzuetan Beti Gazteko kantu 
taldearekin elkarlanean. Guz-
tion artean lortu behar dugu 
musika eta kultura, oro har, 
haurren eta gazteen esko-
la-hezkuntzan integratzea, 
bertze irakasgai batzuekin 
batera, bertzerik gabeko za-
letasuna ez ezik, pertsonaren 
prestakuntzaren zati bat ere 
izan dadin.

Berrogei urte bete berri dituen Lesakako Abesbatzako kideak, Harriondoa kultur etxean. UTZITAKOA

«Herri kantuari 
ikusgarritasun gehiago 
ematen saiatzen gara»
LESAKAKO ABESBATZA 40. URTEURRENA OSPATZEN

1982an kantatu zuen lehen aldiz Lesakako abesbatzak. Gaur egun, Marisol Perezek zuzentzen 
du 38 abeslariko taldea, Maider Goizuetaren laguntzarekin
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IRUNE ELIZAGOIEN
Abenduaren 24an, 16:30ean 
aterako dira olentzeroen ka-
rrozekin, txistulariek eta tri-
kitilariek lagunduta. Ibilbidean, 
Olentzero eta Mari Domingi-
rekin frontoira hurbildu eta 
merienda izanen da. Trikiti-
lariek saioa eskainiko dute. 

Abenduaren 24ko meza 
18:00etan izanen da eta hila-
ren 25ekoa eguerdian. 

Diru bilketa
Beharrean daudenei lagun-
tzeko abenduaren 11tik 18ra 
diru bilketa egin dute Parro-
kiako juntak antolatuta.

Olentzero eta Mari 
Domingiren zain 
daude herritarrak
Abenduaren 24ko meza 18:00etan izanen da eta Eguberri 
egunekoa eguerdian

80 urtekoei omenaldia Larraburuan
Abenduaren 3an, aurten 80 urte bete dituen Xindolako 
Lorenzo Zubietari omenaldia egin zion Larraburua Elkarteak. 
35 lagun elkartu ziren bazkaltzeko eta ondotik musean eta 
partxisean aritu ziren. Aurten hildako Larraburuko bazkideen 
aldeko meza ondoko egunean, abenduaren 4an izan zen. 

ANA INDABURU

Carlos Nuñezen kontzertu arrakastatsua
Carlos Nuñez eta bere taldearen kontzertua izan zen elizan 
azaroaren 27an. Ia bi orduko emanaldia eskaini zuten. Errege 
Belda, Bittor Carrera, Malen Morcillo, Carlos Subijana eta 
Irune Elizagoien izan ziren gonbidatuak. Itsaso Elizagoienek 
eskerrak eman zituen kontzertua antolatzen aritutakoei. 

IBON ERRAZU

Etxalartarrak ere Euskaraldiarekin bat

Hamar egunez Euskaraldiako txapa franko ikusi dira 
paparretan. Zehazki Etxalarren 62 ahobizi eta 4 belarriprest 
izan dira. Altxatarekin batera, Landagain Eskola Arigunea 
izan da eta gaia lantzeaz gain, Euskaraldiarekin bat egiten 
zutenaren kartela eta argazkia ere egin zituzten.  

LANDAGAIN ESKOLA
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TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Hiri Hondakinen 
Mankomunitateak lanean se-
gitzen du, Alkaiagako Garbi-
gunerako sarbidea errazteko 
eta bertan biltzen diren hon-
dakinen birziklapena hobe-
tzeko. Bide horretan, honda-
kin mota berriak birziklatzeko 
aukera prestatu dute eta, ho-
rrekin batera, erabiltzaileei 
begira zerbitzua hobetzeko 
ahalegina eginen dute Garbi-
guneko ordutegia zabalduz.

2022an zailak edo konplexuak 
izateagatik zabortegira era-
maten ari ziren hondakinak 

birziklatzeko kudeatzaile be-
rriekin akordioak egin dira. 
Akordio berri horiei esker, 
hondakin mota berriak berei-
zita uzteko edukiontziak pres-
tatu dituzte: kafe-kapsulak, 
kristal laua, ispiluak eta plas-
tikoak.

Kafe-kapsulak plastikozkoak 
edo metalezkoak izan daitez-
ke, eta ez dira bereizi behar.

Kristalen eta ispiluen kasuan, 
garrantzitsua da osorik izatea, 
hautsi gabe ahal baldin bada.

Plastikoei dagokienez, edu-
kiontzi horietan, berez utzi 
behar ez diren hainbat objek-
tu biltzen dira orain, ontziak 
ez direnak: fruta-kutxak, ho-
diak, bidoiak, edukiontziak, 
garrafak, loreontziak, aulkiak, 
mahaiak, pertsianak, poliexpan 
kaxa handiak, etab.

Ordutegi zabalagoa
Urte berria hastearekin bate-
ra, Garbigunea irekitzeko or-
dutegia zabalduko da, eta 
astelehen eta ortzegunetan 

19:00ak arte irekiko da. Ordu-
tegia honela geratuko da:
Astelehenetan eta ortzegu-
netan: 12:00-19:00.

Asteartetan, asteazkenetan 
eta ortziraletan: 12:00-15:00.
Hileko azken larunbatean: 
09:00-13:00.

Astean bi arratsalde hauetan 
irekiz gero, mankomunitate-
ko arduradunek uste dute 
goizez lan egiten duten eta 
orain arte hondakinak Garbi-
gunera eramateko zailtasunak 
zituzten pertsonei sarbidea 
aunitz erraztuko zaiela.

Bertzalde, gogorarazi dute 
bigarren eskuko gauzekin osa-
tua den azoka txikia dagoela 
garbigunean, ordutegi berean, 
eta bertara hurbildu nahi du-
tenek nahi duten guztietan 
egiten ahal dutela. Azoka txi-
ki hau Garbigunera egoera 
onean iristen diren objektuez 
hornitzen da, eta bildutako 
dirua Bortzirietako gizarte eta 
ingurumen ekintzetan berrin-
bertituko dela.Ordutegi zabalagoa izanen du.

Garbigunearen 
zerbitzua hobetuko 
da datorren urtean
Urtarriletik aitzinera ordutegia zabaldu eta astean bi egunez, 
astelehen eta ortzegun arratsaldetan irekia egonen da
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Eguberriak gainean ditugula 
sumatzen da herrian. Hilaren 
24an, urtero bezala, goizean 
abiatu eta herriko haur eta 
gazteak etxez etxe eskean eta 
kantari ibiliko dira. Arratsal-
dean, berriz, Olentzeroekin 
kalejira eginen dute, tartean 
berendua izanik. Ondotik, 
Olentzeroen txapelketa izanen 
da frontoian. Urtezahar arra-
tsean, berriz, gaztetxoak san-
taktan ibiliko dira etxez etxe. 
Errege bezperan, azkenik, 
kabalgata eginen da. Herriko 
buelta egin eta gero, Erregeek 
opariak elizan utziko dituzte.

Eguberrietako 
ospakizunetarako 
herritarrak prest

Kultur Aste arrakastatsua
Arrakastatsuak izan ziren oraingoan ere Bortzirietako 
Euskara Mankomunitateak, udalak, Biltokik, Biltoki 
Ttikik,  eskolak, Baratzondo Jubilatuen Elkarteak, dantza 
taldeak eta zenbait herritarrek antolaturiko kultur asteko 
ekitaldiak. Jende azkarki ibili zen han eta hemen.

ANA ETA ITZIARANA ETA ITZIAR
Elizatea berritzeko obren kon-
tratua alde batera uzteko pro-
zedura hastea erabaki du 
udalak.

Igantziko Udalak duela aste 
batzuk iragarri zuen Elizatea 
eraberritzeko lanak azken fa-
sean sartzekotan zela, eta 
agudo aterako zuela enkan-
tera La Villa jatetxearen ku-
deaketa. «Zoritxarrez eta us-
tekabean», ordea, obrak gel-
ditu behar izan dituzte.

Udalak jakitera eman duenez, 
«Construcciones Boreste ez 
zen hornitzaileei edo azpikon-

tratatutako enpresei ordain-
tzen ari». Horregatik gelditu 
dira obrak. Gaineratu duenez, 
«egun batzuk ziurgabetasunez 
pasatu ondotik eta kontratak 
lanari berriz ekiterik izanen 
ez zuela egiaztatu ondotik, 
udalak kontratua alde batera 
uzteko prozedura hastea era-
baki du».

Prozedura berriz hasi
Hala, obraren amaiera bertze 
enpresa bati esleituko dio 
udalak, eta horretarako legeak 
eskatzen duen prozedura ha-
siko du berriz.

Elizateko obra 
bertze enpresa bati 
esleituko zaio
Obrak geldiarazi behar izan ditu udalak, «enpresak ez zielako 
hornitzaileei eta azpikontratatutako enpresei ordaintzen»

Urtero egiten duen gisara, 
atera du Biltokik heldu den 
urterako garbitzaile lanpos-
turako deialdia.I zena emate-
ko azken eguna ilbeltzaren 
15a izanen da. Baldintzak 
Biltokiko kortxoan daude (or-
dutegia, lan orduak, soldata...). 
Beraz,  interesa duenak, 
izen-abizenak sobre itxi batean 
idatzi eta Biltokiko buzoira 
sartu beharko du. Autonomo 
modura lan egiteko izanen da 
eta bazkideek lehentasuna 
izanen dute. Lanpostuaren 
iraupena, urte batekoa izanen 
da.

Biltokiko garbitzaile 
lanposturako 
deialdia zabalik

Joan den azaroaren 17, 18an 
Madrilen jokatu zen Espainia-
ko Kenpo-kai txapelketan 
herriko Izar Iriarte Iturbidek 
parre hartu zuen. Nafarroako 
ordezkari gisa joan zen, baita 
emaitza ederrak lortu ere bi-
garren postua lortu baitzuen 
zenbait kategoriatan.

Izar Iriarte Iturbide 
Espainiako kenpo 
kai txapelketan

Izar Iriarte. UTZITAKOA
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Janari bilketa
Paris 365 jantoki solidarioaren aldeko janari bilketa egin 
zuten azaroaren 21ean Bortzak Bat kooperatiban. Herrian 
zein Igantzin egin ziren bilketak eta bertze urteetan bezalatsu  
bildu omen da. Paris 365 elkarteak eskerrak eman ditu 
egindako ekarpenagatik eta emandako laguntzagatik.

MARTIN LEGARRA

NEREA ALZURI
Ate joka ditugu Eguberriak eta 
horrekin batera, ohiko hitzor-
duek ez dute hutsik eginen.

Abenduaren 22an Mari Do-
mingiren bisita izanen dute 
eskolako lagunek eta hilaren 
24an, akordeoi doinuak lagun 
eta Olentzeroak bizkarrean, 
kalejira eginen dute herrian 
barna herritarrek. 16:00etan 
Baskulatik hasiko dira eta Egu-
berrietako doinuak zabalduko 
dituzte. 17:30 aldera plazan 
bilduko dira, Mari Domingiri 
eta Olentzerori ongietorria 
egiteko. Herritarrek kantak eta 

dantzak eskainiko dizkiete eta 
ondotik, Olentzero bat erreta 
inguruan dantzan ibiliko dira. 
Guraso elkarteak merienda 
ere emanen du.

Abenduaren 31n, 21:00etan, 
plazan, elkartasun zozketa 
eginen dute. Bi sari zozketa-
tuko dituzte: herriko produk-
tuekin osatutako karretila eder 
bat eta Arantzako bildotsa. 
Boletoak euro batean salgai 
daude.

Urte berrian sartuta, berriz, 
ilbeltzaren 5ean, errege ka-
balgata eginen dute ilunaba-
rrean. 

Dena prest Olentzero 
eta Mari Domingiri 
ongietorria egiteko
Abenduaren 24ko arratsaldean, urtero bezala, Olentzerori eta 
Mari Domingiri ongietorria egin aitzinetik, kalejira eginen dute

Indarkeria 
matxistari ezetz 
erran diote

Indarkeria matxista 
salatzeko elkarretaratzea 
egin zuten azaroaren 25eko 
eguerdian plazan. Euripean, 
herritarrak, udaleko eta 
euskara mankomunitateko 
ordezkariak eta eskolako 
lagunak bildu ziren.

LEIRE MITXELENA

Oroigarri eta opari saila hartu zituen Larretxeak bere omenaldian. MIKEL LARRETXEA

NEREA ALZURI
Herritarren eta zaleen merezi-
tako omenaldia hartu zuen 
Donato Larretxeak abenduaren 
3an herrian, udalak eta Gure 
Kirolen Klubak antolaturiko 
ekitaldian. Jende azkarki bildu 
zen, tartean, bere belaunaldi-
koak eta  gazteagoak diren aiz-
kolariak. Zubietako joaldunek 

bidea irekita, kirolariek eginiko 
pasillotik sartu zen Larretxea 
frontoira, eta txalo artean har-
tu zuen publikoak. Hortik ai-
tzinera, herri kirol saioez gain, 
oroigarrien txanda izan zen, eta 
momentu hunkigarriak ere izan 
ziren. Ondotik, ia 200 lagun 
bildu ziren bazkaltzeko, eta 
bestak hantxe segitu zuen.  

Donato Larretxearen omenaldi 
hunkigarria
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Emakumeenganako indarkeriaren kontra
Azaroare 25ean emakumeenganako indarkeriaren aurkako 
nazioarteko egunarekin bat egin zuen eskolak. Aurten, Adela 
Turinek idatzi eta Nella Bosniak ilustraturiko Arturo eta 
Klementina liburua oinarritzat hartu eta horma irudi eder 
bana sortu dute beheko zein goiko eskolako ikasleek.

ESKOLAK UTZIA

MAIDER PETRIRENA
Iritsi da aurtengoan ere Eus-
karaldia! Sunbillako eskola 
arigune izateaz gain, egunero 
euskararen erabileraren nor-
malizazioa lortzeko, zenbait 
jarduera jorratzen dituzte 
ikasgeletan. Gainera, aurten, 
goizeko jardunaldia hasi bai-
no lehen, Euskaraldiarekin 
loturiko musika entzun eta 
dantzatzeko aukera izan dute. 
Jardueretako bat txapak egitea 
izan da. Horretarako, ikasleak 
bere rola aukeratu, txapa pres-
tatu eta abenduaren 2a bitar-
te erabiltzeko konpromisoa 
hartu zuen.

Euskararen eguna ere aben-
duaren 2an ospatu zuten. Jos-
teta-orduaren ondotik goiko 
eskolan elkartu, lemak iraku-
rri, dantzatu eta photocall‐ean 
argazkiak atera zituzten.

Ikasgeletako bateko ikasleak, Euskaraldiko 'photocall'-ean. ESKOLAK UTZIA

Euskaraldiko 
arigune saiatua izan 
da eskola
Hainbat jarduera jorratu zituzten, musika entzun, dantzatu eta 
txapak egiteko tailerra ere izan zuten

Txapak egiteko tailerra.

Oilagor ehizan Nafarroako txapeldun
2007an irabazi zuen lehen aldiz Aitor Apeztegiak Nafarroako 
oilagor ehiza txapelketa. Hamabortz urte beranduago, bertze 
horrenberze egin du, azaroaren 26an Ezporogi-Sabaitzan 
jokatutako proban. Bi oilagor ehizatzea lortu zuen eta Javier 
Hermosok eta Aitor Etxeparenek bana.

NAFARROAKO EHIZA FEDERAZIOA
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TTIPI-TTAPA 
Ailegatzear dira Eguberriak, 
eta urtero gisan herrira bisita 
eginen du Olentzerok. Heldu 
den larunbatean, abenduaren 
24an herrian barna ibiliko da 
ilunabarrean hasita haurrekin 
kalejiran. Olentzerorena ez da 
Eguberrietako bisita bakarra 
izanen. Urte berriarekin ba-
tera,  hiru erregeen txanda 
izanen baita. Urtarrilaren 5ean, 
ortzeguna ilunabarrean ka-
balgata eginen dute musikariek 
lagunduta.

Horrekin batera, eta Egube-
rriak aprobetxatuz Doneztebe 

Futbol Taldeak areto-futbol 
txapelketa antolatu du aben-
duaren 23tik 31ra bitartean. 
Eta urtea bukatzeko, aben-
duaren 31n San Silvestre las-
terketa antolatu du Errekak. 

Olentzero eta Mari Domingi iaz.

Olentzerok eta Mari Domingik bisita 
eginen dute abenduaren 24an

Bertso afari jendetsua egin dute
Euskaraldiari amaiera emateko, bertso afari jendetsua egin 
zuten abenduaren 2an Maddi Ane Txoperena, Josu Sanjurjo 
eta Xabat Illarregi bertsolariekin.  Bertsolariek saio ederra 
eskaini zuten eta 100 lagun inguru bildu ziren bertsolarien 
jardunaz gozatzeko.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA 
AEA Alboko esklerosi amio-
trofiakoaren aldeko futbol 
torneoa eginen zuten aben-
duaren 4an Doneztebeko 
futbol zelaian. Doneztebe 
eta Baztango futbol taldeez 
gain, Realeko, Athleticeko, 
Osasunako eta Alaveseko 
jokalariek jokatu zuten futbol 
torneoa, denak infantil mai-
lan. 

Antolaketan ibili den Juan-
jo Larunbek TTIPI-TTAPAri 
adierazi dionez, «erabateko 
arrakasta» izan zuen. «Hagitz 
kontent» gelditu dira eran-

tzunarekin, eta eskerrak eman 
nahi izan dizkiete era batera 
edo bertzera lagundu duten 
guztiei. «Malerreka aldean 
babes haundia hartu dugu 
eta hagitz kontent gaude». 
Talde guztien «kiroltasuna» 
aipatu du Larunbek: «Partida 
politak jokatu zituzten». 

Torneoan 5.000 eurotik gora 
bildu dituzte eta hori ANELA 
Alboko Esklerosi Amiotrofia-
koaren Nafarroako Elkartea-
ren alde izanen da. Jasotako 
diruaz gain, «gaixotasunari 
ikusgarritasuna eman izana» 
txalotu du Larunbek.

Arrakastatsua izan da AEAren alde 
egindako futbol torneoa

TTIPI-TTAPA 
Mendaur DBHIko 3. mailako 
Dibertsifikazioko eta Sormen 
Digitaleko ikasleek Mendau-
rraldia izeneko proiektua mar-
txan jarri dute, Euskaraldia 
bezalakoa, baina institutuan.  

«Mendaurraldiaren bidez 
jendeak euskaraz egitea eta 
hausnartzea bultzatu nahi dugu, 
izan ere, pasabideetan ikasleen 
hizkuntza erabilera neurtu dugu 
eta ikusi dugu gure ikastetxean 
ikasleen erdiek baino gehiagok 
gaztelaniaz egiten dutela», 
azaldu dute ikasleek. Hori dela 
eta, Mendaurraldiak iraun 
zuen  egunetan —azaroaren 
18tik abenduaren 2ra— pasa-
bideetan lokuzioak, irainak, 
hausnartzeko esaldi edota 
galderak, piropoak eta bertze-
lakoak paratu zituzten. 

«Erran beharra dago gure 
lana ikasle nahiz irakasleei anitz 

gustatu zaiela. Gainera, ikasi 
dute irainak, piropoak edo so-
las goxoak, esapideak eta ber-
tzelakoak euskaraz nola diren». 
Horrez gain, ikasleak eta ira-
kasleak zirikatu eta hausnar-
tzera bulkatu dituzte gisa ho-
netako esaldiekin: Euskara 
desagertuko balitz, zer aldatu-
ko litzateke zure bizitzan? Nola 
deituko zinateke?, Gaztelania 
edo ingelesa jakiteak gaztela-
niadun edo ingelesdun egiten 
zaitu? Eta euskara jakiteak?…

Egindako ekimenetako bat. UTZITAKOA

Euskara sustatzeko 
Mendaurraldia 
ekimena institutuan
15 egunez euskara sustatzeko ekimena egin dute institutuan 
DBH 3. mailako ikasle gela batek bultzatuta

TTIPI-TTAPA 
Ohitura den gisan, Santa Lu-
zia eguna ospatu dute aurten 
ere Donezteben. Santa Luzia 
eguna asteartean izaki, igan-
dean, hilaren 11n egin zuten 
azoka. Hainbat postu paratu 
zituzten Santa Luzia plazan, 
eta musikariak ibili ziren giroa 

alaitzen. Eskolako guraso el-
karteak postu solidarioa pa-
ratu zuen, eta 1.000 euro ate-
ra zituzten Saray elkartearen-
tzat. 

Santa Luzia egunean berean 
ere postu batzuk paratu zituz-
ten, eta meza ere izan zuten 
eguerdian. 

Santa Luzia eguna ospatzeko azoka egin 
dute
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ARKAITZ MINDEGIA
Lehen hiruhilekoaren bukae-
ran zenbait jarduera egin di-
tuzte gure herriko eskolako 
ikasle eta irakasleak; Euska-
raldia, azaroaren 25a eta eus-
kararen eguna.

Euskaraldiari dagokionez, 
egunez egun jarduerak egin 
dituzte. Hasteko, arigune ge-
neukan eskola. Horrez gain, 
egunero ikasleak abestia en-
tzunaz eskolara sartu eta irte-
tzerakoan abestia entzuten 
zuten megafoniatik. Abestia-
rekin ere lip dub bat prestatu 
zuten aurtengo koreografia-
rekin. Segitzeko, gelaz gela 

tailerrak egin dituzte euska-
raren esaldiak, Sorioneko es-
kua, txapak… eta akitzeko, 
sortzez Ingalaterrako Oxford 
hirikoa den Andrew Smith 
etorri zen eskolara bisitan. 
Berak euskararekiko duen 
harremana eta euskaldun be-
rria izanik duen esperientzia 
azaltzera etorri zen eskolara.

Azaroaren 25a
Azaroaren 25ean Emakumeen 
kontrako indarkeriaren aur-
kako egunean ere ekitaldi 
ugari egin zituzten. Alde ba-
tera, Klementina ipuina landu 
zuten era desberdinetan, Bai-

ez ipuina ere. Bertzetik, Roza-
lenen Ate morea izeneko abes-
tia entzun eta landu zuten 
gelaz gela. Kantan agertzen 
den atea marraztu eta errepi-
ka bertan idatzi zuten hiru 
hizkuntzetan; euskaraz, gaz-
telaniaz eta ingelesez.

Euskararen Eguna
Abenduaren 3a Euskararen 
Eguna zen eta aitzineko egu-
nean gelaz gela ikasitako abes-
tia denak elkarrekin abesteaz 
gain grabatu egin zuten.

Andrew Smithek euskararekiko duen harremana azaldu zuen. ESKOLAK UTZIA Euskaraldiko photocall-a.

Pulunpa eskolan 
ekitaldi ugari 
udazken bukaeran
Euskaraldia, Emakumeenganako Indarkeriaren kontrako eguna 
eta Euskararen Eguna ospatu dituzte

Uso ehiza denboraldia akitu 
ondotik ere, fin segitzen dute 
astebururo herriko ehiztariak 
lanean. Batzuetan etxera esku 
hutsik eta bertzetan basur-
dearekin. Azaroko azken igan-
dean horrela izan zen, basur-
de kozkor bat ehizatu baitzu-
ten.

Usoen ondotik, 
basurde ehizan 
dabiltza ehiztariak

Herriko etxeko ganbaran zola 
aldatzeko eta berritzeko obre-
tan hasiak dira. Lan hauek 
egiten herriko Izarra empresa 
ari da. Obrak egiten dituzten 
bitartean, bertan egiten ziren 
jarduerak (zumba, dantza, 
bertsolaritza eta yoga) lekuz 
aldatu behar izan dituzte.

Herriko etxeko 
ganbarako zola 
berritzen ari dira

Azaro bukaeran jokatu ziren 
Nafarroako pilota txapelketa-
ko finalak. Kimuen mailan, 
Iñaki Leizak, Enaitz zubietarra 
lagun zuela, irabazi zuen. Al-
diz, Alebin mailan, Enekok eta 
Beñatek eta infantil mailan 
Mikel Ezkurrak, Anzizar biko-
te zeukala, galdu egin zuten .

Herriko pilotariak 
Nafarroako 
txapelketan bikain

Ate morearen irudikapena.
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FERMIN ETXEKOLONEA
Aurten ere abenduko lehen 
asteburua berezia izan da, 
gazteek hirugarren aldiz an-
tolatutako Piz&Lohi Pest mu-
sika jaialdiak jendetza ekarri 
baitu herrira. Aurreikusitako 
guztia xehe-xehe bete zen eta 
arrakastatsua suertatu zen. 
Ostiral arratsa lasaixeagoa izan 
zen, baina Satelitik, Madame 
Birrots eta Harat taldeek giro 
polita jarri zuten estalpean. 
Harat taldeak sortu zuen ikus-
minik handiena, herriarekin 
loturarik handiena duen Ma-
ttin Arbelaitzek bateria jotzen 

baitu talde horretan. Talo-ja-
tean ere nabaritu zen Olatz 
Baleztenaren eskua. 

Larunbatean, berriz, Espai-
niako Guadalajaratik etorri-
tako Zorromono DJarekin hasi 
eta bazkariaren ondotik, Aja-
taka, Kurkuma, Goroldio, Ziek 
(talde honetan jotzen du Potik), 
Larba eta Aho Zakil Konekxion 
taldeen doinuak aditu ziren. 
Gazteek eskerrak eman diz-
kiete laguntzaile guztiei.

Eguberriak
Abenduaren 17an, larunbat 
ilunabarrean etortzekoa zen 

Maridomingi gutunak biltze-
ra eta Guraso Elkarteak anto-

latutako olentzeroa aterako 
da abenduaren 24an.

Piz&LohiPest 
jaialdia ederra izan 
da aurten ere
Abenduko lehen asteburuan hainbat talderen eta DJen musika 
doinuak entzuteko aukera izan da hirugarren edizioan

Satelitik, Madame Birrots eta Harat taldeak aritu ziren ostiralean.
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JAIONE ARIZTEGI
Azaroan sartzearekin batera 
akitu zen Leurtza urtegietako 
aurtengo denboraldia eta gisa 
horretara, urtegian mantentze 
lanetan aritu eta laguntzaile 
izan diren Marijose, Marga 
eta bertze Marijosek amaiera 
eman diote aurtengo lan jar-
dunari. 

Denboraldi honetako balo-
razioa ona izan da, izan ere, 
20.000 lagun inguru hurbildu 
dira gure urtegietara. Hala ere, 
aipatu behar da aitzineko ur-
teetan, pandemia urteetan, 
jende gehiago ibili zela. Berri-
kuntza gisa, aurten, erreserbak 

egiteko aplikazioa paratu dute 
martxan, bezeroek jende aunitz 
espero daitekeen egunetan 
etxetik erreserba egin dezaten, 
eta hasieran arazoak eman 
bazituen ere, badirudi martxa 
hartzen hasia dela. Aipatu 
behar da Nafarroa Ezagutu 
Sareko edukiera kontrolatze-
ko tresnan sartu dira aurten 
Leurtzako urtegiak, masifika-
zioa saihestu eta landa ere-
muetako bisitarien eta bizila-
gunen arteko bizikidetza eta 
kontserbazioa hobetze aldera.

Hemendik aitzinera, Aste 
Santura bitarte librea izanen 
da eremurako sarbidea.

Azken bi urteetan ez bezala, aurten murrizketarik gabe egin dute denboraldia.

20.000 bat lagunek 
bisitatu dituzte 
urtegiak
Jende aunitz ibili bada ere, pandemia garaian baino bisitari 
guttiago izan dira aurten

Malerrekako VI. rally ederra
Malerreka MotorSport eskuderiak seigarren aldiz 
antolatutako rallya arrakastatsua izan zen azaro hondarreko 
asteburuan. 80 ibilgailuk parte hartu zuten, tartean argazkian 
ageri den Sunbillako Liher Lastiri gidariak eta Doneztebeko 
Gorka Iribarren gidari lagunak gidatutakoa.

UTZITAKOA

JAIONE ARIZTEGI
2015etik Joxerraren eskutik 
irekita izan den Urrozko He-
rriko Ostatuak eta dendak ateak 
itxi zituen azaroan. Hainbat 
urtez herriaren zerbitzura egon 
da ostatua, eta 2020an denda 
ttiki bat ere ireki zuten. Orain, 
baina, Joxerrak lan hori utzi 
eta berriz ere errentan para-
tuko dituzte herriarenak diren 
bi lokalak.

Aurreikusitakoaren arabe-
ra, abendua behar diren txu-
kunketa lanak egiteko pro-
bestuko dute eta hori auzolan 
egun baten bitartez eginen 

dute. Lan horiek eginda, ur-
tarrilean prest izanen litza-
teke berriz, baten batek nahi 
izanez gero, ostatua, goiko 
bizitza eta denda errentan 
hartzeko.

Azaroan itxi zuten ostatua. J. ARIZTEGI

Urrozko Herriko Ostatuak eta dendak 
azaroan itxi dituzte ateak
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TTIPI-TTAPA
Nafarroa Ezagutu Sareko edu-
kiera kontrolatzeko tresnak 
guztira 14.140 erreserba zen-
batu ditu aurten bertako es-
pazio eta ibilbideetan. Elkar-
teak Astitzeko Mendukilo 
leizean azaroaren 30ean egin 
zuen ohiko batzar orokorrean 
ezagutzera eman zuen datua. 
Leurtzako Urtegia aurten ko-
nektatu da edukiera kontro-
latzeko erremintara, masifi-
kazioa saihestu eta landa-ere-
muetako bisitarien eta bizila-
gunen arteko bizikidetza eta 
kontserbazioa hobetze aldera. 
Dagoeneko hamalau dira erre-
minta honetara atxikitako 
eremuak. Hobekuntzak gehi-
tu dira erabiltzaileentzat (Bi-
zum bidez ordaintzea) eta 
kudeatzaileentzat, tartean, 
aginte-taula bat, ibilgailuen, 
taldeen edo pertsonen erre-
serbari buruzko informazio 
eta guzti, bisitarien profila edo 
inguruan sortutako eragin 
sozio-ekonomikoa aztertu ahal 
izateko.

Dirulaguntzak
Nafarroako Gobernuko Lu-
rraldearen Antolamendu, 

Etxebizitza, Paisaia eta Proiek-
tu Estrategikoetako Departa-
mentuak 182.666 euroko di-
rulaguntzak eman dizkie Sa-
reko kide diren erakundeei, 
2022an. Guztira 13 proiektu 
gauzatu dira. 

Dirulaguntza hartutako 
proiektuen artean, eskualdean, 
Zugarramurdiko leizea bisi-
tatzeko ibilbidea zabaltzea 
Akelarreko belardiarekin eta 
Infernuko Zubiarekin konek-
tatzeko, eta Zubietako Errota 
Ekomuseoko oinezko sarrera 
hobetzea daude. 

Iraunkortasun-arloko 
langileak 
Guztira hamar pertsona iraun-
kortasun teknikari gisa treba-
tu dira Sakana-Plazaola-Ara-
lar eta Bidasoa-Leurtzan. Ber-
tzalde, aurten onartutako alten 
artean, Lesakako udalaren 
BTT Bizibide Ibilbideen Sarea 
dago. Lantzen ari diren proiek-
tuen artean, Urumealdean, 
Goizueta eta Aranoko bainu 
eremuen inguruko diagnos-
tikoa eta hondakinen, erabi-
leren eta masifikazioaren 
arazoak konpontzeko prozesu 
parte-hartzailea abiatu dute. 

Elkartearen batzarrean parte hartu zutenak Mendukiloko leizean. UTZITAKOA

Nafarroa Ezagutu 
Sareak 14.000 
erreserba aurten
Elkarteak azaroaren 30ean Astitzeko Mendukilo leizean 
egindako batzarrean eman zuen datua

Errigora saskiak banatu ditu TTipi-TTapak
Bertze aldi batez, Errigoraren hiru saski zozketatu ditu Ttipi 
Txartela duten harpidedunen artean, eta irabazleak 
Doneztebeko Miguel Mari Iribarren, Lesakako Natalia 
Sanjuan (seme-alabak ageri dira saskiarekin) eta Etxalarko 
Garazi Lujua izan dira (Irati ahizpa ageri da argazkian).  

TTIPI-TTAPA
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ARKUPEAK

Eskulanak ikusgai Doneztebeko ferietan
Doneztebeko ferietan elkarteak bere ikasleek egindako lanen 
erakusketa jarri zuen. Bertan ikusi zitezkeen zizelkatutako 
zurezko lanak, pirograbatuak, jubilotekan egindako paperezko 
lanak, eta Iruñeko erraldoiak. Pintura eta argazki lehiaketako 
saridunen lanak ere paratu zituzten ikusgai.

UTZITAKOA

Urte bukaeran izanen dute 
elkarteko bazkide denek etxean 
hurrengo seihileko informa-
zioa. Bertan, hurrengo sei 
hilabeteetan eginen diren 
jarduera guztiak agertzen dira. 
Begirada bat bota, seguru gau-
za interesgarriak aurkituko 
dituzuela.

Martxan da 
elkarteko  
27. boletina

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 14tik 24ra Arku-
peak elkarteko 36 kide Lan-
zaroten eta Tenerifen izan 
ziren oporretan. Lehenik 
Lanzarotera joan ziren, eta 
bertan Puerto del Carmen 
herriko Beatriz Playa hotelean 
egin dute egonaldia. Hotel 
hagitz handia zen, eta auke-
ra ugari eskaintzen zituen: 
jatetxe italiarra, ekialdekoa, 
eta baita hainbat ikuskizun 
ere. Gainera, iristean spa 
batera sartzeko sarrera bana 
ere oparitu zieten. 

Eguraldi hagitz ona izan 
zuten, 24 gradu inguru egu-
nero. Lanzaroten zirela hain-
bat irteera egin zituzten ir-
laren iparraldea eta hegoal-
dea ikusteko. Cueva de los 
verdes, Jamos del agua, Ti-
manfayako parke nazionala, 
kaktusen parkea… leku au-
nitzetara joan ziren. 

Horrez gainera, batzuk ga-
melu gainean ere ibili ziren. 
Bertze batzuk, aldiz, La Gra-
ciosa irlara joan ziren itsa-
sontzian. Bertan, frantsesen 
hondartza, itsas pasealekua, 
eta Caleta de Sebo ikusi zi-
tuzten. 

Lanzarotetik Tenerifera
Lehenengo bortz egunak 

Lanzaroten eman ondotik, 
azaroaren 19an irlaz aldatu 
eta Tenerifera joan ziren hu-
rrengo egunak bertan pasa-
tzeko. Tenerifen Troya hote-
lean hartu zuten ostatu, hon-
dartza parean, eta bertako 
igerilekuaz gozatzeko aukera 
ere izan zuten. Tenerifen ere 
hainbat txoko ikusteko apro-
betxatu zuten. Teide inguru-
ra autobusean joan ziren 
taldekide batzuk eta hango 
parke nazionala ikusi zuten 
gida baten laguntzaz. Garachi-
co herrira ere ailegatu ziren, 
herri hori ezaguna da dituen 
errepide meharrengatik. 

Bertze batzuk, aldiz, Teide-
ra joan ziren,  baina funiku-
larrean. Horrez gain, taldeko 
lau lagun ausart parapentean 
ibili ziren, eta irla zerutik ikus-
teko aukera ederra izan zu-
ten.  Tenerifez gain, Gomera 
irlara ere egin zuten txangoa. 

Bidaian egondako egunetan 
eguraldi ederra izan zuten, 
eta uda bailitzan bezala ibili 
ziren hondartzan. Bidaia ha-
gitz ongi atera zen eta denak 
kontent itzuli ziren.

Lanzaroten eta Tenerifen izandako bazkideak. UTZITAKOA

36 lagun Tenerifen 
eta Lanzaroten izan 
dira oporretan
Hamar eguneko irteera egin dute elkarteko bazkideek 
Tenerifera eta Lanzarotera eta gustura itzuli dira etxera

Leitzako Mari 
Carmen Etxabarri 
azaroko irabazlea
Leitzako Mari Carmen 
Etxebarri Bengoetxeak 
irabazi du lehiaketako 
azaroko saria. Hau da 
hurrengo galdera: Nor dira 
Bertsolari Txapelketa 
Nagusian hurrenez hurren 
sailkatutako lehen hiru 
bertsolariak? Erantzunak 
618 567 837 zenbakira bidali 
behar dira whatsapp bidez. 

UTZITAKOA

Urtero bezala elkarteak aurten 
ere paratu du salgai Egube-
rrietako loteria. Zozketa aben-
duaren 22an izanen da, eta 
aurtengo zenbakiak 96.433 eta 
87.577 dira.  Zorte on denoi 
eta urte bukaera dela aprobe-
txatuz zorionak eta urte berri 
on elkarteko bazkide denei.

Salgai dago 
elkarteko 
gabonetako loteria
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Eskolakoak Olatxeta baserrian
Azaroaren 30ean, irteera egin zuten Nazabal Eskolakoek. Ez 
ziren urruti joan, herrian bertan zer ikusi eta ikasi badela argi 
utziz. Olatxeta baserrira egin zuten bisita eta Joakin Barandarain 
eta Geno Telletxeak ederki erakutsi zizkieten baserria eta egiten 
dituzten lanak. Eskolakoek esan dutenez, zoragarri ibili ziren

NAZABAL ESKOLA

Indarkeria matxista salatuz
Eskualdeko beste hainbat herritan bezala, Areson ere kalera 
atera ziren azaroaren 25ean, Indarkeria Matxistaren 
Kontrako Egunean. Gertatzen da, badira erantzuleak zioen 
pankartaren atzean, argazkiko kuadrillak elkarretaratzea egin 
zuen iluntzean.

ARESOKO UDALA

ENERITZ IRAOLA
Abenduaren 22an hasiko dira 
herritarrak Eguberri giroan sar-
tzen. Egun horretan, baserrita-
rrez jantzita joango dira ikasleak 
eskolara, eguerdian kantuan 
ibiliko dira herrian eta gero ha- 
maiketako berezia izango dute.

Abenduaren 24an, 12:30ean, 
elkartuko dira Plaza Zaharrean 
eta kantuan ibiliko dira Egube-
rrietako doinuak herri osora 
zabalduz. Iluntzean menditik 
jaitsiko dira Olentzero eta Mari 
Domingi eta Errandone atarian 
egingo diete harrera. Elkarrekin 
joango dira plazara eta bertan 

banatuko dituzte opariz bete-
tako zakuak.

Urtarrilaren 5ean, 17:00etan, 
ezkila jotzea egingo dute erregeei 
deitzeko eta iluntzean etxez etxe 
opariak banatuko dituzte.

Urteroko hitzorduen 
esperoan dira 
herritarrak
Kantu eskean aterako dira abenduaren 24ko goizean eta 
iluntzean Olentzero eta Mari Domingiren bisita jasoko dute

Nafarroa osoan euskara ofiziala izatea aldarrikatu zuten eguerdian. UTZITAKOA

ENERITZ IRAOLA
Sutondorako giro hobea zegoen 
arren, kalera atera eta lagunar-
tean ibili ziren aresoarrak aben-
duaren 3an. Herriko musikariek 
dianarekin eman zioten hasie-
ra festari eta segidan, Euskaraz 
bizi nahi dugu murala osatu 
zuten koloretako tapoiak era-
biliz. Aresori buruz zenbat da-
kiten erakusteko ordua izan zen 
gero Oka joko berezian.

Aldarrikapenerako tartea har-
tuz, Euskara ofiziala Nafarroa 
osoan izatea eskatuz elkarreta-
ratzea egin zuten eguerdian. 50 
bat lagun elkartu ziren Pake 
Toki elkartean bazkaltzeko. 

Arratsaldean Ines Bengoaren 
ipuinekin primeran pasa zuten. 
Gero konfeti festa eta txokola-
te beroa izan zituzten eta egu-
na borobiltzeko euskarazko Rio 
filma. Helduek, bitartean, libu-
ru trukea egin zuten eta Ines 
Bengoaren eskutik ipuin eroti-
koak izan zituzten.

Euskaraldiarekin lotuta, eus-
kararekin jolasean ere ibili dira 
eskolan. Egunero Aresoko hitz 
berezi bat eman zieten ikasleei 
etxean esanahaia asmatzeko 
(ergonaie, hotsein, maraburue…). 
Gero, familiek emandako pro-
duktuekin osatutako loteak 
zozketatu zituzten. 

Euskararen eguna giro ederrean ospatu 
dute 

Iazko Eguberrietan hartutako irudia.
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MIKEL ZABALETA

Eskolako estalpearen obrak eta atariko moldaketak bukatu dituztela ospatzeko, dozenaka eta 
dozenaka ikasle eta irakasle, gurasoak eta udal ordezkariak bildu ziren azaroaren 24an. 750 metro 
koadro inguruko estalpe argiztatua eraiki dute baita oztopo arkitektonikoak ezabatu eta eskailerak 
ziren tokietan aldapak egin ere, futbol zelaiak berritu eta pintatu, kirolerako elementuak jarri...

Eskola eremuko 
estalpea 
inauguratu dute

JUAN MARI BARRIOLA
Abenduaren 24a Orantzaro 
Eguna izaten da herrian, eta 
aurten ere hori ospatzeko prest 
dira herritarrak. Larunbat ho-
netan izanen da egun haundia, 
eta ohiturari jarraituz etxe au-
rreetan eta balkoietan modu 
askotariko orantzaroak jartze-
ko deia egin du pesta batzordeak.  

Horrez gain, bi egunez Egube- 
rrietako kanten entseguak egin 
dituzte Aurreran eta doinu ho-
riekin herritarren belarriak go- 
xatzeko eguna izanen da larun-
bata. 11:30ean kalejira eginen 
dute orantzaroekin, eta 18:30ean 
Orantzarori ongietorria plazan. 
Gauezkoak ere azalduko dira 
eta ondoren kalejira izanen da.

Orantzaroak 
jartzeko deia egin 
du pesta batzordeak
Larunbatean, goizean kalejira eginen dute eta arratsaldean 
Orantzarori ongietorria eginen diete herritarrek plazan

Basozainen bulegoa ez ixteko mezu argia
Nafarroako Gobernuak udaletxean duen basozainen bulegoa 
ixteko asmoa iragarri ondoren, ez ixteko eta zerbitzua 
indartzeko eskatuz elkarretaratzea egin zuten azaroaren 28an 
eskola eremuko estalpean, Aranoko, Aresoko, Goizuetako eta 
Leitzako udalek deituta.

LEITZAKO UDALAK UTZITAKOA

JUAN MARI BARRIOLA
Fernando Oiartzun Sagastibel-
tzak ikertu eta gidatu duen Hika 
eta noka. Noka ere toka! liburua 
aurkeztuko dute hilaren 22an, 
19:00etan, Herri Aretoan. Hike- 
tan ikasteko eta herria hobeki 
ezagutzeko auzolanean egin 
dute, eta ALKEk argitaratu du.

Hitanoari buruzko liburua aurkeztuko 
dute ostegun honetan Herri Aretoan

2020ko Orantzaro Egunean hartutako irudia. 
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'Ertzak leuntzen' lanak harrera bikaina
Azaroaren 26an estreinatu zuten LHL Erronkako lantaldearen 
eskariz Manex Moreno Uhartek egin duen Ertzak ehuntzen 
dokumentala. 200 lagun baino gehiago bildu ziren Herri 
Aretoan eta jendea pozik gelditu zen, baita LHLko lantaldea ere. 
Dagoeneko beste herri batzuetara eramateko deia jaso dute.  

OIHANA AMUNDARAIN

Autodefentsa feminista aldarrikatu dute

Sistema honetan elkar zaintza erradikala delako, autodefentsa 
feminista lelopean elkarretaratzea egin zuten azaroaren 25ean, 
Indarkeria Matxistaren Kontrako Egunean, plazan. Lañaidek 
Leitzako neska* gazteen taldeak antolatu zuen eta deialdiak 
erantzun zabala izan zuen.

SAIOA SAGASTIBELTZA

TTIPI-TTAPA
Tokiko ekonomia sustatzeko 
sortua den Mimukai proiektuak 
aurrera jarraitzen du. Parte har- 
tze prozesuan ikusitako beha-
rrak aztertuta eta 300.000 euro- 
ko inbertsioa eginez, industrial-
dean 700 metro koadroko lo-
kala erosi dute, eta Nafarroako 
Gobernuaren dirulaguntzarekin, 
egokitzeko obrak egin eta hor-
nitzeko hainbat material erosi 
dituzte. Hain zuzen, azaroaren 
30ean Nafarroako Gobernuko 
ordezkariak lokal horretan izan 
ziren bisitan, eta Mikel Zaba-
leta alkateak eta Mikel Irujo 
Garapen Ekonomikoko eta 

Enpresarialeko Kontseilariak 
dirulaguntza hitzarmena sina-
tu zuten, EH Bilduk 2022ko 
aurrekontuetarako negoziatu 
zuen emendakin batetik etorri 
den 175.000 euroko laguntza. 

Coworking  edo garapenera-
ko espazio hori Mimukai proiek-
tuan aurreikusitako aurreneko 
fasea da, eta alkatearen hitzetan, 
«2023an lehen fasea martxan 
jarriko da, hau da, bulegoak 
irekiko ditugu». Obradore edo 
lantegi komunitarioa izanen da 
bigarren fasea eta Zabaletaren 
arabera, «aurrerantzean horre-
tarako finantziazioa bilatzen 
segituko dugu».

Udaleko, gobernuko eta Cederna Garalur elkarteko ordezkariak azaroaren 30ean. 

Mimukairen lehen 
fasea 2023an jarriko 
dute martxan
Azaroaren 30ean gobernuko ordezkariak industrialdean erosi 
duten lokalean bisitan izan ziren

Aurtengo Eguberrietan futbol 
campusik ez egitea erabaki du 
Aurrera Kirol Elkarteak. Ohar 
bidez jakinarazi duenez, «hiru 
eta hamalau urte bitarteko 
haur eta gazte gehienek urte 
osoan futbola praktikatzen 
dute» eta hori izan da ez an-
tolatzearen arrazoia.

Eguberrietako futbol 
campusik ez da 
izanen aurten

Urtarrilaren 6ra bitarte Kaxka-
beltza elkarteko dendetan eros-
ten dutenen artean, mila euro-
ko bi sari eta 500 euroko bat 
banatuko dituzte. Zozketa urta- 
rrilaren 7an eginen dute. 10:00- 
etan plazara hurbiltzeko deia 
egin dute eta saridunek bi ordu 
izanen dituzte dirua erabiltzeko. 

Kaxkabeltzak 
sari ederrak 
zozketatuko ditu
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TTIPI-TTAPA
Eguberri bezperako hitzorduek 
ez dute hutsik eginen aurten 
ere, eta hori behar bezala atera 
dadin, buru-belarri lanean ari-
tu da azken aldian guraso el-
kartea. Larunbatean, abendua-
ren 24an, 11:00 aldera, eskola-
ko umeak etxez etxe kantari 
ibiliko dira olentzerorekin. Eta 
arratsaldean, 18:30 aldera, Olen-
tzero eta Mari Domingi ailega-
tuko dira. Ongietorria egin 
ondoren, bildutakoek herrian 
barna buelta bat emanen dute 
eguneko bi protagonistekin, eta 
gero, goiko frontoian bilduko 

dira Olentzerori eta Mari Do-
mingiri eskutitzak emateko.  

Eguberrietako tailerrak
Euskara zerbitzuak, bestalde, 
Eguberrietako tailerrak antola-
tu ditu abenduan. Lau egunez 
izanen dira, hiru egunez Goi-
zuetan eta batean Aranon. 
Zehazki, Goizuetako hitzorduak 
abenduaren 27an, 28an eta 
30ean izanen dira. Eskolan el-
kartuko dira, 10:00etatik 13:00- 
etara, jolasak, eskulanak eta 
ongi pasatzeko hainbat ekintza 
eginez. Izen ematea abendua-
ren 15ean bukatzekoa zen. 

Larunbat arratsaldean ailegatuko dira 
Olentzero eta Mari Domingi

ESTEBAN AROZENA
Sei urtetik hasi eta hirurogei 
eta piko urte bitarteko 50 he-
rritar elkartu ziren abenduaren 
11n, eta jende askoren aurrean, 
elizan eskainitako Eguberrie-
tako kontzertuan. Hauetatik 
18 eskolako haurrak ziren, 
pazientzia eta jakinduria han-
diz Ainara Narbartek presta-
tuak.

Besteak, jakina, Eneko Amon-
darainek zuzendutako Umo-
re Ona abesbatzakoak ziren. 
Talde honetan ere azken ur-
teetako jende kopuru han-
dientsuena bildu zen, azken 
hilabetetan hainbat abeslari 

berri hasi baitira entseatzen 
abesbatzaren zorionerako.

Hemeretzi kantu ederrek osa-
tu zuten kontzertuaren erre-
pertorioa. Hamar Umore Onak 
kantatuak; lau gaztetxoen tal-
deak, eta bukatzeko, guztiak 
elkartuta Eguberrietako bost 
kantu klasiko abestu zituzten 
Amondarainek pianoz lagun-
duta. Esan liteke orduan jo 
zuela emanaldiak gailurra. Pu-
blikoaren begiak ikustea nahi-
koa zen hortaz jabetzeko.

Txalo zaparrada ikaragarriak 
eta Oxeguardako ondorengo 
«kantu» bazkariak eman zioten 
amaiera egun gogoangarriari.

Umore Onakoek eta gaztetxoek bost kanta kantatu zituzten elkarrekin. FELIX LOIARTE

Kontzertu 
arrakastatsua 
aurtengoa ere 
50 herritarrak osatutako abesbatzak hemeretzi kantu eder 
eskaini zituen abenduaren 11n

Uhandre 
piriniotarrari 
buruz hitzaldia

Uhandre piriniotarra. Altxor 
bat Goizuetako erreketan 
hitzaldia eman zuen Aranzadi 
Elkarteko Iñaki Sanz-Azkuek 
hilaren 2an. Herriko zein 
erreketan eta nola aurki 
daitezkeen azaldu zuen eta 
galderak ere erantzun zituen.

FELIX LOIARTE

Giro ederra feria egunean
Herritarrek zein bisitariek gogotsu hartu zuten azaroaren 
26an XVIII. aldiz egin zen azienda, artisau eta nekazaritza 
feria. Pilotalekua eta kaleak postuz eta aziendaz bete ziren, 
trikitilarien eta joaldunen soinuekin batera. Eguerdian toka 
txapelketa izan zuten eta ondoren bazkaltzeko bildu ziren.

FELIX LOIARTE
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Bandera moreak indarkeriaren kontra
Udalak deituta elkarretaratzea egin zuten azaroaren 25ean, 
Indarkeria Matxistaren Kontrako Egunean. Borroka 
feministaren aldeko mezua zabalduz, bandera moreak atera 
zituzten, eta ondoren, mahaiaren bueltan afaltzeko bildu 
ziren.

AMAIA PAZ VALLEJOK UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Eguberriak ate joka dira eta 
horiei begira hasiak dira he-
rritarrak. Larunbatean hasiko 
dituzte ospakizunak eta Egu-
berri bezpera izanik, haurrek 
eta gurasoek kantuz alaituko 
dituzte herriko txokoak. Egu-
raldiak laguntzen badu, goi-
zean, 09:00 aldera, eginen dute 
hitzordua. Olentzero bizka-
rrean  hartuta, Suro auzotik 
abiatuko dira. Handik Benta-
berrira joanen dira, Latse eta 
Beheko Herritik pasa ondoren, 
eguerdirako Goiko Herrian 
bilduko dira. Bazkariarekin 
borobilduko dute eguneko 
hitzordua. 

Eguberrietako tailerra 
abenduaren 29an  
Urtero bezala, Eguberrietako 
oporretan jostatzeko eta ongi 
pasatzeko tailerrak antolatu 

ditu euskara zerbitzuak. Nes-
ka-mutikoek lau egunez izanen 
dute jokoetan, eskulanetan 
eta beste gauza astegin asko-
tan parte hartzeko aukera; hiru 
egunez Goizuetan bilduko dira 
eta abenduaren 29an Aranon. 
Egun horretan 10:00etatik 
13:00etara Maisuenean elkar-
tuko dira. Tailerrak Dindaia 
Fundazioak kudeatuko ditu 
eta izena abenduaren 15erako 
eman beharra zen.   

'Miaxiria' aldizkaria ere prest
Bi urtetik behin argitaratzen 
den Miaxiria aldizkariak ere  
laster ikusiko du argia; dagoe-
neko argitaratua ez bada, las-
ter eginen dute. Eguberrien 
bueltan banatzeko asmoa dute, 
baina edukiari dagokionez, 
ezin deus aurreratu, lantaldeak  
nahiago baitu esku artean izan 
arte sorpresa izatea.

Eguberrietako 
kantak kantari ibiliko 
dira larunbatean 
Eguraldiak laguntzen badu, Olentzero bizkarrean hartuta Suro 
auzotik abiatuko dira    

Azaroaren 23an Maisuenean egindako hitzorduan bildutakoak. CEDERNA GARALUR

TTIPI-TTAPA
Mendialdeko Behatoki Sozioe-
konomikoak hasi du bere ibil-
bidea, azaroaren 23an Maisue-
nean egindako saioan aurkez-
tu zuten eta hori izanen da 
Mendialdeko Aktibazio Sozioe-
konomikorako Planaren gober-
nu, erabaki eta kontrol organo 
nagusia. 

Planak eta Behatokiak lurral-
dea dute oinarrizko printzipio, 
eta datozen urteetan eskual-
dearen garapena elkarlanean 
egin nahi dute. Hori dela eta, 
eragileen inplikazioa bilatu dute 
plana diseinatzen hasi zirene-
tik eta 2023an martxan jarrita, 
inplikazio hori mantendu eta 
sendotu nahi dute, bai erabaki 
estrategikoak hartzeko, baita 
plana denen artean aurrera 
eramateko ere. 

Cederna Garalur elkarteak 
ohar bidez jakinarazi duenez, 
«plana bizia eta dinamikoa» 
izatea nahi dute eta «ebaluazio 
jarraitua» eman nahi diote «in-
gurune sozioekonomikoa eta 
lurraldearen erronkak aldatu 
ahala eguneratuz». Lan horre-
tan laguntzeko, sektore ekono-
miko bakoitzerako mahai edo 
foro iraunkorrak sortuko dituz-
te, elikadurarena izan ezik, hori 
2021etik martxan baitago.

Horrez gain, parte hartzerik 
zabalena izatea nahi dute, or-
dezkari publikoekin eta priba-
tuekin osatua. Horretarako, 
tokiko entitateak, hainbat sek-
toretako erakundeak eta era-

kundeak gonbidatu dituzte. 
Atxikitakoen artean daude, 
oraingoz, Mendialdeko hamar 
udalak, Plazaola Partzuergo 
Turistikoa, Habelarte, LeitzEko, 
Goiener, Kaxkabeltza, Lekun-
berri Mugituz, ASLANA, Men-
dialdea Mankomunitatea, Ara-
xes Garaiko Mankomunitatea, 
gizarte zerbitzuak, euskara 
zerbitzua, INTIA, Nafar Lansa-
rea, Cederna Garalur, eta beste 
zenbait eragile. Cederna Gara-
lur Elkartea arduratuko da pla-
na sustatzeaz eta dinamizatzeaz.

Hasiera puntua
Planak itxaropena sortu du, 
«lurraldearen kohesioan eta 
integrazioan beste pauso bat 
emateko gogotsu» baitaude. 
Baina aldi berean «zalantzak 
eta kezkak» ere eragin ditu: 
«Eskualde zabala eta hain ani-
tza izanik, bailara bakoitzaren 
egoera oso desberdina da, ba-
tzuk Gipuzkoara begira, besteak 
Iruñerrira eta beste batzuk es-
kualdeko herrigune dira». 

Gaineratu dutenez, jakitun 
dira «plan honek ez dituela es-
kualdeko erronka guztiak jaso-
tzen. Sektore ekonomiko batzuk 
kanpoan gelditu dira, etxebizi-
tza, garraioa eta oinarrizko 
zerbitzu publikoen lanketa ere 
ez ditu bere barnean hartzen, 
baina halere, hasiera puntua 
da eskualdearentzat». Planare-
kin aurrera egin ahala, «beste 
sektore edota gai batzuei atea 
irekitzeko» aukera ez dute itxi.

Mendialdeko Behatoki Sozioekonomikoa 
eratu dute
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R. OSKARIZ ORONOZ-MUGAIRI
'Lehengo Lepotikan Burua' 
diskoa argitaratu du azken hi-
labetean Olaia Inziartek, bere 
lehenbiziko bakarkako proiek-
tua. Hamar abestik osatzen dute 
lana eta plataforma digitaletan 
dago entzungai.

Apirilean hasi zen oronozta-
rra lana prestatzen, bere lan 
taldea bihurtuko zenarekin; 
Josu Erviti, Ander Unzaga, Eric 
Deza eta Joseba San Sebastian. 
«Ideia ekainean grabatzea zen, 
eta sorpresaz suertatu zen ho-
rrela. Bat batean testuinguru 
oso bat eman zen, non momen-
tu perfektua zen diskoa izanen 
zena aitzinera eramateko».

Sormen prozesua «nahiko 
potentea» izan dela aitortu du 
Inziartek; «erranen nuke au-
toestimu musikala irabazi du-
dala, izan ere, ohartu naiz gai 
naizela kantuei zein forma eman 
nahi diedan irudikatzeko, dis-
koaren kontzeptua erabakitze-
ko, eta hau dena aitzinera era-
mateko, lan talde ezin hobe 
batekin. Duda eta buruhauste 
aunitz izan arren, denok sinis-
ten genuen honetan, eta hori 
gauza haundia da».

Grabaketa ez da beti erraza 
izan, kanta «bereziki delikatuak» 
baititu diskoak; «oroitzen naiz 
Zure Mina kantaren ahotsak 
grabatzeko, adibidez, denbora 
dezente behar izan nuela; gel-
dialdiak egin, grabatzetik utzi 
eta negar egin, denbora hartu, 
eta ondotik grabatu. Arras modu 
intentsuan bizi izan nituen 
egunak, eta aski nekatuta akitzen 
nituen arren, hurrengo goizean 
gogotsu itzultzen nintzen es-
tudiora».

Hainbat artisten kolaborazioak 
izan ditu; Olatz Salvador, Petti, 
Joseba Tapia, Leire Berasaluze, 
Kristina Aranzabe eta Hofe. 
«Oparia izan da, miresten di-
tudan artistak dira eta hurbil 
sentitzen ditut. Arraroa ere izan 
da, ni haien fana izanik, haiek 

nire kantuak kantatzen ikustea». 
Honek estilo berriak lantzeko 
aukera eman dio, «eta esker 
onak bertzerik ez ditut haien-
dako».

Hamar kanta, hamaika 
sentimendu
Kanta bakoitzean egoera bate-
tik abiatzen da Inziarte, «beha-
rrak hala eskatuta». Batzuk 
«goxotasun eta miresmenetik, 
adibidez M.J. kantan, amatxi 
Maria Jesusentzat eginiko pseu-
dojota, edo Lagun kantan, etxe-
ko zakurrarendako esker onez 
egina». Bertze batzuk «ausar-
dia-haserretik, Berak Badaki 
kantan», edo «minetik Zure Mina 
abestian».

Kanta batzuk zaharrak dira, 
bertze batzuk berriagoak, «bai-
na forma ematerakoan, Olaia 
ttikia zenaren konfiantza eta 
hauskortasun eder horretatik 
egin ditut denak». Bidaia emo-
zional bat da diskoa, barrena 
husteko balio izan diona; «emo-
zio guziak onartu eta beraien 
baitan egotean dago gakoa, zein 
edo zein ekidin beharrean. De-
nak gara hezur-haragizkoak eta 
hauskorrak, eta ederra da hori. 
Izan zaitezke hauskorra eta 
ausarta aldi berean, eta indar-
tsua, eta mila gauza».

Hala ere, abesti bereziena 
Zure Mina dela aitortu du; «sen-
dagarria izan da, bidelagun bati 
idatzitako agur kanta. Uste dut 
jorratzen duen gaiaz gehiago 
solastatu beharko genukeela. 
Suizidiora gero eta jende gehia-
gok jotzen du, eta bada ordua 
honetaz mintzatzeko».

«Lehengo Lepotikan Burua»
Diskoaren izenak erranairu 
zahar batean du jatorria; «ama-
txiri aditu nion behin, eta gus-
tatu zitzaidan. Erran nahi du 
lehengo lepora lotuta segitzen 
duela zure buruak, hau da, ez 
zarela aldatzen». Bere buruari 
egiten dio erreferentzia, izan 
ere, «zentzu aunitzetan ni ere 
ez naiz hainbertze aldatu Olaia 
ttiki horretatik, eta gauza aunitz 
berreskuratu nahi nituzke».

Azala Garaxi Inziartek egina 
da, «nire lehengusina da, eta 
arras kontent nago hau elka-
rrekin egin izanagatik». 

Irudiak tradizioa adierazten 
du, «onerako eta txarrerako, 
lotzen eta errotzen gaituzten 
gauzak irudikatuz. Aurpegian 
dudan tantak zerbait deigarria 
sortzen duela iruditu zitzaigun, 
irensten zaituena. Aurpegi osoa 
degradatzen du, bizitzan ger-
tatzen den bezala; ur tanta ba-
tek, ttikia izan arren, aldaketak 
eragin ditzake norberarengan 
toki egokian eroriz gero».

Inziartek Durangoko Azokan 
aurkeztu zuen lehenbizikoz 
diskoa, eta fisikoan paratu 
zuen salgai. Orain Euskal He-
rriko hainbat lurraldetan ibi-
liko da kontzertuak egiten, 
gehienetan esznatokia Janus 
Lester taldearekin konpartituz.

Garaxi Inziartek egin du azala.

'Lehengo Lepotikan 
Burua' lana kaleratu 
du Olaia Inziartek
Oronoztarraren lehenbiziko bakarkako diskoa da, hamar kantaz 
osatua. Sormen prozesuaz mintzatu da Inziarte TTIPI-TTAPArekin

«DISKOAREN 
GRABAKETA BIDAIA 
EMOZIONAL BAT 
IZAN DA»
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TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak eta Baztan-
go Talde Ekosozialak anto-
latua, Natura gure esku libu-
ruaren aurkezpena izanen 
da abenduaren 28an 19:00etan 
Arizkunenean, Aiora Zabala 
Aizpururen eskutik.

Aiora Zabala
Sortzez iruindarra, Zigan 
hazitakoa da Zabala. Gaur 
egun Ekonomia Ekologikoan 
doktorea da eta Erresuma 
Batuko Unibertsitate Irekian 
eta Cambridgeko Unibertsi-
tatean irakaslea da. Duela 
guti Natura gure esku liburua 
argitaratu du Alberdania ar-
gitaletxearekin.

'Natura gure esku'
Gizakiaren eta ingurumena-
ren arteko harremanei bu-
ruzko gogoeta egiten du 

egileak liburu honetan, na-
rrazioaren tresneria eta tek-
nika dialogikoak erabiliz, eta 
bizipen pertsonalak, gaur-
kotasun osoko gertakizunak 
eta ikerketa lanetatik erato-
rritako ebidentziak tartekatuz.

Liburuak agerian paratu 
nahi du badagoela, ahal dela, 
larrialdi klimatikoa eta bioa-
niztasunaren galera bezala-
ko arazoei eta haiei dagozkien 
erabakiei buruz askatasun 
eta kreatibitate handiagoz 
pentsatzerik eta, azken ba-
tean, ekiterik.

Egilearen asmoa ere bada 
mezu positibo edo baikor bat 
helaraztea, aunitz baita, nor-
banakoak –gutariko bakoi-
tzak, alegia– egin dezakeena 
gizataldeen, enpresen, go-
bernuen eta, funtsean, gizar-
te osoaren norabidea eta 
erabakiak bideratzeko.

'Natura gure esku' liburua aurkeztuko 
du Aiora Zabalak abenduaren 28an

Ikastolako Neguko krosa giro ezin hobean
Abenduaren 11n Baztan Ikastolako Guraso Elkarteak Neguko 
krosa ospatu zuen Elizondon. 3 urteetatik 6. mailaraino, giro 
ederrean eta partaidetza handiarekin aritu ziren lasterka. DBHko 
ikasleek eta gurasoek ere korrikaldia izan zuten, eta ondotik 
pintxoak, freskagarriak eta salda hartu zituzten indarberritzeko.

MIRIAM GOIENETXE
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(H)ILBELTZA AMAIUR
Isabel Aleman alkateak hasi 
zuen aurkezpena, urte osoan 
egin den lanaren aipamena 
eginez. «Historia liburuei ba-
karrik tokia eman beharrean, 
gizarte guziarendako zerbait 
sortu nahi izan dugu: haurrei 
eta helduei, irakurzaleei eta 
ez hain irakurzaleei interesa 
piztuko dien lana». Horrela 
argitaratu dute ipuin bat, ko-
mikia, akuarelen liburua, poe-
sia liburu bat eta orain nobe-
la beltz bat, Baztanen egiten 
den (H)ilbeltza Euskal Nobe-
la Beltzaren asteko antolatzai-
leekin batean. «Beti nahi izan 
dugu Baztango eragileekin lan 
egin eta (H)ilbeltzak literatu-
rarekin lan handia egiten due-
nez, beraiekin zerbait egitea 
proposatu genien, nahiz eta 
fikzioa izan, balio duena gure 
historia kontatzeko».

(H)ilbeltzaren izenean Elu-
rre Iriarte solastatu zen eta 
Jon Alonsoren lan oparoaren 
errepasoa egin zuen. 1995ean 
argitaratutako Katebegi galdua 
nobelatik hasita, Naparra kasu 
irekia saiakeraraino hamahi-
ru liburu idatzi ditu idazle 
iruindarrak. Amaiur bat urte-
ro hau litzateke hamalauga-
rrena. 

Liburuaren mamian sobera 
sartu gabe, pertsonaiak zein 
argi definitzen diren eta trama 
zein ongi garatzen den azaldu 
zuen. Joseba Larratxe “Jose-
viski”k egindako azalaren 
aipamenarekin akitu zuen (H)
ilbeltzako kideak: «Josviskyk 
azalean pertsonaiak irudikatu 
ditu, baina barnean ageri diren 
irudiekin liburua edertu eta 
osatu du».

Jon Alonso izan zen azkena 
hitza hartzen eta liburuaren 

nondik norakoak agertu zituen. 
Gaur egun kokatua egotea 
eskatu zioten eta hala, Amaiur-
ko setioari buruzko filma bat 
grabatzen ari den zinema eki-
po bateko partaideak dira 
nobelako protagonistak. Hil-
keta bat gertatzen da eta horren 
berri ematen dute pertsonaia 
desberdinek, bakoitzak bere 
ikuspuntutik. Zinema mundua 
agertzen da, bere gorabehe-
rekin eta bakoitzak duela 500 
urteko gertaerei buruz duen 
ikuspuntua. Azken pertsonaia 
polizia da, eta horrek modu 
berezi batean argitzen du hil-
keta.

Argi utzi zuen zaila dela due-
la 500 urteko setioaren moti-
bazioa zein zen jakitea: nola-
koak izan ziren eta nola pen-

tsatzen zuten, zeri ziren leia-
lak, zer pentsatzen zuten eta 
abar. «Nahiz eta hauek ez jakin, 
gertaera objektiboak izan ziren 
inbasioa, gazteluaren jabetza 
eta erresuma desagerraraztea. 
Hori gogorarazten laguntzen 
duten gauza guziak inportan-
teak dira eta behar ditugu».

Aurkezpena akitu ondotik 
hitza hartu zuten publikotik 
eta solasaldia luzatu zen sor-
menari buruz, literaturari 
buruz eta bertze zenbait kon-
tuei buruz solastatzen.

Interneten irakurgai
Interesa duten guziendako, 
(H)ilbeltzak liburuaren zati 
bat irakurgai paratu du bere 
webgunean (beltzaz.wixsite.
com).

Elurre Iriarte, Jon Alonso eta Isabel Aleman liburuaren aurkezpenean. (H)ILBELTZA

'Amaiur bat urtero' 
liburua aurkeztu du 
Jon Alonsok
Amaiurko Gaztelu Elkarteak eta (H)ilbeltzak antolatu zuten 
hitzordua abenduaren 2an Amaiurren
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Iruritako gazteek 
frontenis 
txapelketa mistoa 
antolatu dute

TTIPI-TTAPA
Iruritako gazteek herriko 
frontenis txapelketa mistoa 
antolatu dute aurten lehen-
dabiziko aldiz. Parte hartze-
ko herritarrak banaka apun-
tatu beharko dira, eta ondo-
tik zozketa bidez osatuko 
dituzte bikoteak.

Izena emateko epea aben-
duaren 23a bitartekoa izanen 
d a ,  e t a  h o r r e t a r a k o  b i 
bide  daude: Gizarte Bilgu-
nean norbere izena ematea 
edo i r u r i t a p i l o t a @ g m a i l .
com helbidera mezu bat bi-
daltzea. 

Izen-emateak 10 euroko 
prezioa izanen du, eta apun-
tatutako jende kopuruaren 
arabera osatuko dute egute-
gia.

ARANTXA GAMIO
'Ikastetxeak Xorroxin Irratian' 
egitasmoaren barnean, Ziga-
ko eskolan aurten diren 8 nes-
ka-mutikoak eta 2 tutoreak 
Elizondoko estudiora joan 
ziren. Ordubeteko saioa es-
kaini zuten zuzenean, eta es-
kola orduetan landutako edu-
kiak kontatu zituzten: berriak, 
olerkia, abestiak, errezetak, 
ingelesezko aurkezpena…

'Ikastetxeak Xorroxin Irratian'
Xorroxinek abenduan abiatu 
du egitasmoa eta helburua 
eskualdeko eskolek zuzeneko 
irratsaioetan parte hartzea da. 
Saioak Elizondoko eta Lesa-
kako estudioetatik egiten di-
tuzte, eta zuzenean aditzeko 
aukerarik ez duenak erran.
eus-en izanen ditu entzungai.

Zigako eskolatik «zoriondu 
nahi ditugu zuzenean irratia 
egin duten ikasleak eta irakas-
leak, irratia bezalako komu-
nikabide bat herritar gazte-
txoenei hurbiltzeagatik».Zigako eskolako ikasleak eta tutoreak Elizondoko estudioan. ARANTXA GAMIO

Zigako eskolako 
ikasleak Xorroxin 
Irratian izan dira
Eskolan landutako edukiak kontatu dituzte: berriak, olerkia, 
abestiak, errezetak, ingelesezko aurkezpena…
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R. OSKARIZ GARTZAIN
Urtero aziendak Erdizera baz-
katzera eramaten dituen 80 
abeltzain familietako bat da 
Jon Elizetxe Bidegarairena 
(Gartzain, 1984). Erdiz Bizirik 
plataformako kide da 2007an 
sortu zutenetik, eta Magnaren 
meategi proiektua berriz ere 
gelditzea dute helburu.
Noiz eta nola hasi zen Erdizko 
meategiaren afera?
2001ean Magnak zundaketa 
batzuk egitea eskatu zuen Er-
dizen, eta baimenduak izan 
ziren, baina Batzar Nagusian 
gatazkak izan ziren. Orduan 
berriz ere zundaketak eskatu 
zituzten, baina ukatu zizkieten. 
Horren ondotik, 2006an Magnak 
Erdizen meategi bat egin nahi 

zuela jakin genuen, eta Erdiz 
Bizirik plataforma sortu genuen.
Aldi hartan proiektua gelditzea 
lortu zenuten…
Bai, 2008an Magnak proiektua 
utzi zuen, udala ez zelakoz po-
sizionatu. Gainera, plataforma-
rekin herritarren mobilizazioak 
izan ziren eta horri esker lortu 
genuen gelditzea.
Baina berriz ere bueltatu dira. Zer 
aldatu da oraingoan?
Alde batetik, Zilbetin bertze 
meategi bat eraikitzen saiatu 
ziren, Erdiz dagoen eremu ba-
bestu berean, hau da, Aldude 
mendian. 2015ean Auzitegi 
Gorenak alde batera utzi zuen 
hango proiektua, argudiatuz 
eremu babestu baten zati ttiki 
bati eragiten balio, eremu osoa-

ri eraginen liokeela. Hortaz 
diogu proiektu ilegala dela, 
eremu babestu berean dagoe-
lako. Bertze aldetik, orain proiek-
tu iduritsua aurkeztu dute, 
baina Udalez Gaindiko Eragin 
Plan Sektorial gisa tramitatu 
dute. Uztailaren 29an erregis-
tratu zuten proiektua Nafarroa-
ko Gobernuan.
Zenbat hektarea hartuko lituzke?
Goiti-beheiti, bazkalekua har-
tuko lukeen eremua 100 hek-
tarea ingurukoa izanen litzate-
ke. Zuloa ttikixeagoa litzake, 
baina Artesiagatik meategirai-
no ailegatzeko bide zabal bat 
ireki beharko lukete eta ura 
bertze puntu batzuetatik hartu 
beharko lukete. Honi gehitu 
beharra zaio Artesiagatik behei-

tiko errepidea zortzi metrota-
raino zabaldu beharko luketee-
la, bertze eremu bat hondatuz.
Eta urteekin proiektua zabalduko 
litzateke?
20 urtez ustiatzeko planteatu 
dute proiektua, bortz-sei urte-
ren buruan hasteko. Hortaz, 
hemendik 25 urtetara, orain 
erraten duten gauza bera erra-
nen dute: «zulatzen segitu ezin 
badugu enpresa hetsi beharko 
dugu eta jendea lanik gabe gel-
dituko da, beraz, baimena eman 
behar diguzue zulatzen segi-
tzeko». Mapa geologikoa iku-
sita eta haien zundaketetan 
oinarrituz, badakigu magnesi-
taren betak Saioa aldera segitzen 
duela. Beraz, Erdizen sartuta, 
haien asmoa Saioan zulatzen 
segitzea izanen da.
Nolakoa da gaur egun Erdizko 
funtzionamendua?
Erdiz Baztango hiru bazkaleku 
komunaletako bat da, haun-
diena, 475 hektarearekin. Na-
tura 2000 Sareko Kontserbazio 
Bereziko Eremua da eta neka-
zaritza ekologikoan izenpetua. 
Urtean azienda buru aunitz 
ibiltzen dira bertan. Ekainaren 
1etik irailaren 21eraino behiak 
egoten dira, urtero goiti-behei-
ti 500 aratxe eta behi. Irailaren 
21etik aitzinerat behorrak eta 
ardiak sartzen dira; 250 behor 
inguru eta 1.500 bat ardi. Mar-
txoaren 15etik ekainaren 1era 
lurrari atseden ematen zaio.
Abeltzain aunitzek eramaten di-
tuzte bertara aziendak?
Bai, 80 familia inguruk erama-
ten ditugu aziendak Erdizera. 
Gainera, horietako aunitz pro-
fesionalak gara eta hasi berri 
diren gazte aunitzek ere berta-
ra eramaten dituzte aziendak. 
Aurten ikusi da Nafarroako 
bazkaleku hoberenetakoa dela; 
uda osoan azienda izan duen 
bakarrenetakoa izan da, ez dute 
ur faltarik izan eta bazka, bertze 
urtetan baino justuxago, baina 
eduki dute. Hori ez da Nafa-
rroako gainerako bazkalekuetan 
gertatu, Erdiz leku berezia da.
Nola ikusten duzu gaur egungo 
nekazaritzaren egoera?
Agintariei ahoa betetzen zaie 
nekazaritza estentsiboa eta 

2.100 lagun baino gehiago bildu ziren urriaren 12an Elizondon plataformak deitutako manifestazioan. HIRUNE MITXELENA

«Proiektuaren ondorioak 
baztandar guziok 
nabarituko genituzke»
JON ELIZETXE BIDEGARAI ERDIZ BIZIRIK PLATAFORMAKO KIDEA ETA ABELTZAINA

Magnesitas Navarras enpresak Erdizko bazkaleku komunalean egin nahi duen meategi 
egitasmoaren inguruko gorabeherez mintzatu da Jon Elizetxe TTIPI-TTAPArekin
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ekologikoa lagundu behar dela 
erranez, baina gero ez dute 
inongo problemarik Nafarroa-
ko bazkaleku hoberenetako bat 
izorratzeko. Etorkizuna berez 
zaila baldin badago, horrela 
zailago ikusten dugu. Magnak 
meategitik aterako duen mine-
rala ongarriak egiteko erabiltzen 
da, gero lurretan botatzeko eta 
bazka gehiago izateko. Guk 
erraten duguna da: zertarako 
hori guza egin, kutsatuz eta 
dena xehatuz, berez naturalki 
egiten den prozesu bat delarik? 
Aziendak larre horretara era-
matean, ez dago ongarri kimi-
koen beharrik, baina hor dago 
negozioa; denena den lur az-
piko minerala atera eta neka-
zariei salduz aberastea.
Abeltzainek ez ezik, gainerako 
baztandarrek ere ondorioak na-
barituko dituztela diozue.
Bai, hasteko ondorio ekonomi-
koak: Magnak ongi saltzen du 
lanpostu zuzenak eta zeharka-
koak sortuko liratekeela, baina 
hemen jada baditugu lanpos-
tuak. Nekazariak Baztango 
biztanleria aktiboaren %7a gara, 
eta guk mantentzen ditugu gero 
hemengo hainbertze tailer, os-
tatu, kooperatiba, etab. Erdiz 
kentzen badigute, dudarik gabe 
nekazari aunitzek haien ustia-
tegia alde batera uztea plantea-
tuko dute, Baztango ekonomian 
eraginez. Turismoan ere eragi-
nen luke, Artesiaga Baztango 
sarrera naturaletako bat baita.
Eta ingurumenari dagokionez?
Kontuan izan behar dugu Na-
farroan gehien kutsatzen duten 
hiru enpresen artean dagoela 
Magna, eta eremu babesteko 
gune natural batean sartu nahi 
dutela. Nekazariak desagertzen 
baldin badira, mendiak berriz 
ere abandonatuko dira, eta 
bertze lekuetan ikusi den be-
zala, suteak izateko arriskua 
handituko da. Uraren aldetik, 
Baztango lur azpiko iturri in-
portanteenetako bat da, Irurita, 
Arraioz eta Lekaroz hornituz. 
Magnak lur azpiko urak erabi-
li nahi ditu, uraren kalitatean 
eta kantitatean eraginez. Azke-
nik, inguru horretan hainbat 
espezie babestu daude, tokila, 

adibidez, eta meategiak, errau-
tsak eta soinuek desagertzeko 
arriskua areagotuko lukete.
Nahiko mediatikoa bihurtu da gaia. 
Zein da komunikabideen papera?
Franko mediatikoa bihurtu da 
Baztanen eta eskualdean, bai-
na zoritxarrez ez nahi bezain-
bertze hemendik kanpo. Ger-
tatutako galdeketen debekue-
kin, alde edo kontra egon, uste 
dut Baztanen argi gelditu dela 
proiektua inposizio bat dela. 
Lur komunalen jabetza kendu 
nahi digute multinazional bati 
emateko, baina Baztanek ezin 
du deus erran eta gainera, on-
dasunik gabe geldituko gara. 
Hala ere, Nafarroa mailan 
medioen funtzioa argi gelditu 
da, Diario de Navarrari eta 
Diario de Noticiasi begiratu 
bertzerik ez dago. Magnak 
komunikabideak diruz betetzen 
ditu eta horren ondorioz, gure 
inguruko berriak ez dira pu-
blikatzen, edo modu aldrebe-
sean egiten dira. Iritzi gutunak 
bidaltzen ditugularik ez dituz-
te publikatzen Magna ez ha-
serretzeko. ETBn ere ez dute 
apenas deus agertu. Non mu-
gitzen dituzu eskualde maila-
ko manifestazio batean 2.000 
lagun baino gehiago? Aski 
nabarmena da nork ordaintzen 
duen nor eta ondorioak hor 
daude, borondateak erosten 

ari dira. Baina eskertzekoa da 
tokiko eta Euskal Herriko ko-
munikabide batzuek boza 
ematen digutela.
Herriaren babesa lortu duzuela 
erranen zenuke?
Herriaren parte haundi baten 
babesa sentitzen dugu. Ikusi 
bertzerik ez da egin behar, ma-
nifestazioan zenbat jende ate-
ra zen karriketara, egun guti 
batzuk lehenagotik deitua izan 
zelarik. Erantzuna kristorena 
izan zen. Gainera, uste dugu 
proiektuak legitimitate guzia 
galdu duela Baztanen, trami-
tatzeko moduarengatik. Alkateek 
kuartelean akitu dute, meha-
txuen artean, herritarrei hitza 
eman nahi izateagatik.
Nola ikusten duzu gobernuak al-
kateei emandako erantzuna?
Frankoren diktaduratik UGEPen 
diktadurara pasatzen ari gara. 
Landa eremuak hiriguneen 
despentsa bihurtu dira, lehen-
gai merkeak lortzeko. Baztan 
laborategi gisa erabili nahi dute 
proiektu pribatuak inposatze-
ko lur publikoak erabiliz. Proiek-

tu hauek Iruñetik eta, kasu 
honetan, Madrildik inposatzen 
dira eta errepresioan oinarritzen 
dira; ez diete herritarrei beren 
lurren gainean erabakitzen utzi 
nahi. Beldurgarria da, afera 
honetan ez dago demokraziarik. 
Multinazionalek agintzen dute.
Lerro hauek idazterakoan, UGEPa 
kolokan dago oraindik. Baduzue 
esperantzarik?
Zoritxarrez, afera nola doan 
ikusita, Nafarroako Goberbuak 
UGEParekin aitzinerat segituko 
duela uste dugu. Baina guk inoiz 
baino indar gehiago dugu eta 
antolatuago gaude. UGEPa 
onartzen baldin bada ere, lanean 
segituko dugu proiektua geldi-
tzeko, inposatua delakoz eta 
ilegala dela uste dugulakoz. 
Politikariek nahi dutena egiten 
badute, herria antolatu egin 
beharko da bere burua defen-
ditzeko.
Euskal Herrian horrelako proiektuak 
orokortzen ari dira?
Bai, eta neurri batean ulertzekoa 
da. Kristoren kontsumoa duen 
jendartean bizi gara, eta hori 
lehengaien esplotazioan oina-
rrituta dago. Orain arte bertze 
herrialde batzuetatik etorri dira, 
non triskantzak egiten zituzten 
gure kontsumoaren ondorioz, 
gu ohartu gabe. Hego Amerikan 
eta Afrikan proiektuen kontra 
daudenak hiltzen dituzte, eta 
multinazionalak neurri haun-
diagoan aberasten dira. Baina 
ikusten dugu poliki-poliki lehen-
gaien eskuratze hori geroz eta 
hurbilago etorriko dela, eta 
gatazkak gugandik hurbilago 
izanen ditugu. Hemendik ai-
tzinerat, horrelakoak segur aski 
maiz izanen dira. Nafarroan 
UGEPak ditugu eta Araba, Biz-
kaia eta Gipuzkoan Tapia legea 
onartu dute, beraz, erreminta 
legalak eta administrazioa ere 
horretara bideratzen ari dira.
Zein da konponbidea?
Antolatzea, saretzea eta batez 
ere gizarte kapitalista eta kon-
tsumistari alternatibak bilatzen 
hastea. Gure kontsumo eredua 
eta eredu ekonomikoa aldatzen 
ez badugu, gure ondorengoei 
ez diegu ez lurrik, ez lehengai-
rik, ez etorkizunik utziko.

«HERRIAREN PARTE 
HAUNDI BATEN 
BABESA SENTITZEN 
DUGU»
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MAITANE MARITORENA ANIZ
Aurtengo Asteburu Kulturala 
abenduaren 2an hasi zen hau-
rren arteko herri kirolekin. 
Anizko haurrez gain, Zigakoak 
ere bertaratu ziren. Haurrak 
jostetan aritu bitartean, hel-
duak hotzak bazkatzen egon 
ziren frontoian, merendu 
afariaren tenorea ailegatu zen 
artio. Orduan denak su baz-
terrerat bildu ziren berokirat.

Larunbatean hotzari aurre 
eginez Aizkoko itzulia egin 
zuten falta ziren paraje izenak 
paratzeko; Aizkoa eta Urden-
bide. Bi izen hauekin hamai-
ka dira hondarreko urteetako 
Asteburu Kulturaletan para-
tu diren paraje izenak: Lur-
gorri, Estrakazar, Trinitate, 
Lutran, Berro, Olazar, Azka-
rate, Marmitz eta Istillegi.

Bazkalondoan, Kanakone-
ko Pello Ziaren solasaldi in-

teresgarria aditzeko aukera 
izan zuten bertaratu ziren 
herritar guztiek. Hamaika 
urterekin joan zen Pello Aniz-
tik, eta bere bizitzaren ibile-
ren berri aditzen gustura egon 
ziren aniztarrak, gustura eta 
harrituta, solasaldian zeuden 
bere adinaren bueltako aniz-
tarrek ez baitzuten aipatu 
zituen kontu horien guztien 
berri. 

Solasaldi interesgarri honen 
ondotik, Anizen urtean barna 
izaten diren ekitaldien argaz-
ki emanaldia izan zen: Urte-
txak, Orakunde, Asteburu 
Kulturala, Gau Beltza... hain-
bat edariren dastaketaren 
ondotik, Kantu Zaharren afa-
ria izan zen Joxe Anjel akor-
deoilariarekin. Giro ezin go-
xoagoan, kantuz eman zitzaion 
akabaila 2022ko Anizko As-
teburu Kulturalari. Herritar guziendako ekitaldiak izan ziren Asteburu Kulturalean. MAITANE MARITORENA

Giro goxoan ospatu 
dute Asteburu 
Kulturala Anizen
Herri kirolak, mendi itzulia, Pello Ziaren solasaldia, fotohurrupe 
eta Kantu Zaharren afaria izan zituzten aniztarrek
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Akelarrenea itxura berritua
Abenduaren 27an beteko dira 24 urte Akelarrenea inauguratu 
zenetik, eta geroztik ez da apenas deus ere berritu. Aurten, 
pastoralaren aitzakiarekin, harroaldi polita eman zitzaion 
udaberrian, eta azaroaren 26an azkeneko pusaldia eman 
zioten zioten lanean fuego elkartu ziren hamabortz lagunek.

MARIFA ETA KORO

MARIFA ETA KORO
Azaroaren 27an ekitalde hun-
kigarria egin zen Laputsega-
raiko zokoan, 1967an Migel 
Mari Iturbide hil zuten tokian. 
Garai haietan oihana eta ira-
lekua zena, gaur egun belaia 
da, baina hala ere erreka baz-
terrean monolito eta plaka bat 
paratu zaio, eta han elkartu 
zien jende andana bat, fami-
liakoak eta gau hartan Migel 
Marikin zegoen Iruingo-bor-
dako Jexuxi laguntzera.

Lehenbiziko urte haietan 
gurutze ttiki bat omen zen 
Migel Mari erori zen tokian, 
baina aspalditik galdua da 

hura ere. Egun horretan ber-
tsoak, olerkiak, kantuak, txa-
laparta, aurreskua eta loreak 
izan ziren Migel Mariren oroi-
garri, eta begi gehienetatik 
erori ziren malkoak ere.

Iturbideren senideak, azaroaren 27ko ekitaldian. ONDIKOL

Jangoneko Bordako 
Migel Mari Iturbide 
gogoratu dute
1967an hil zuen guardia zibilak tiroz, hamasei urte bertzerik ez 
zituela eta oroitarria paratu dute Laputsegaraian

Elvira arreba eta Irungo bordako Jexux.

Jubilotekakoak Euskaraldian ere
Lan polita egiten du jubiloteka zerbitzuak gure herrietako 
xaharrekin. Astean bitan elkartzeaz gain, bertze gisako 
ekitaldietan ere parte hartzen dute, Eguberrietan edo 
Emakumearen egunean edo Korrikan, eta oraingoan, 
Euskaraldia dela eta tailer interesgarri batean aritu dira.

MARIFA ETA KORO

Akelarre Elkarteak jakinarazi 
du Migel Mari Iturbideren 
monolitoa ordaintzeko diru-
laguntzak kontu honetan bil-
duko direla: ES88 3008 0139 
3107 0386 0221 (Rural Kutxa). 
Eskuz ordaindu nahi dutenen-
tzat, eltzeitxu bat emana da 
Irietxean.

Monolitoa 
ordaintzeko 
dirulaguntzak
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ARANTXA ETA IRAIA
Montxo ostatuak abenduaren 
3an mus tximista txapelketa 
antolatu zuen eta jende an-
dana bildu zen. 24 bikote hur-
bildu ziren gauean joko ho-
netan aritzera eta giro bikaina 
sortu zen jokalari eta ikusleen 
artean. Txapelketan lehenak 
Orkatz Nuñez eta Unai Saga-
seta suertatu ziren, Ixiar eta 
Aitor Rementegi ana-arrebei 
azken partida irabaziz. Hiru-
garren postuan Raul Hernan-
dez eta Iban Inda gelditu ziren, 
Aimar Larralde eta Jokin Etxar-
ten kontra aritu eta irabazi 
ondotik. Lau bikote hauek 

haien sariarekin kontent etxe-
rat joan ziren, baina hurbil-
dutako guztiek gozatu ahal 
izan zuten gau honetaz. Edizio 
honen arrakasta ikusirik, hu-
rrengoaren zain geldituko gara! 

Mus txapelketako lau bikote onenak. ARANTXA ETA IRAIA

24 bikotek parte 
hartu dute Montxoko 
mus txapelketan
Orkatz Nuñez eta Unai Sagaseta suertatu dira txapeldun, 
finalean Ixiar eta Aitor Rementegi anai-arrebei irabazita

Giro polita izan zen Montxo ostatuan.

Nafarroako film laburren lehia-
ketaren baitan, joan den aben-
duaren 3an film labur finalis-
ten emanaldia izan zen kultur 
etxean arratsaldean. Aurten 
Nafarroako hamar herrietan 
(horien artean Urdazubi) fil-
matu diren filmak izan ziren 
proiektatu zirenak. 

Film laburren 
emanaldia 
abenduaren 3an

Kantu zaharren bazkaria Dantxarinean
Urteroko moduan kantu xaharren bazkaria antolatu zuten 
Dantxarinean azaroaren 26an. Musikari eta kantari ezagunez 
inguraturik, giro ezin hobean pasa zuten eguna hurbildutako 
guztiek. Argazkian ikusten den bezala jende andana bildu 
zen kanturako gogoarekin! 

ARANTXA ETA IRAIA

Azaroaren bukaeran urdazu-
biar berri bat sortu zen: Laia 
Suhas Etchart. Neguaren ho-
tzerat heldu bazen ere etxekoak 
eta herria goxotasun eta be-
rotasunez bete ditu. Zorionak 
familiari eta, bertze aldetik, 
eguberri eta urte berri on he-
rritar guztiei!

Laia Suhas Etxart 
herritar berria azaro 
hondarrean

Traktore eta nekazaritza tresnen ITVa
Joan den abenduaren 14an eta 15ean herrian tratore eta 
nekazaritzako tresnen ITVa izan zen herrian. Urteroko gisan 
herriko nekazari guztiek haien lan tresnak plazarat hurbildu 
zituzten eta beharrezkoak ziren azterketa guztiak pasa 
zituzten.

UTZITAKO ARGAZKIA
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Zangoak Arin azken elgarretaratzea
Zangoak Arin taldeak ere egin du aurtengo azken 
elgarretatzea. Hazilaren 26an, Berako Zalain jatetxean 60 
kide baziren etorriak bazkari on baten egiterat eta hala izan 
dute. Euskal kantuak eman dituzte denek elgarrekin eta 
16:00etan bukatu dute eguna umore onean.

GANEX

Burasoak irakurle Olhain ikastolan
Sorpresa handiarekin Olhain ikastolako buraso batzuk 
geletara agertu zaizkie ikasleei album ederrak irakurtzera 
azaro hondarrean. Momentu biziki goxoa izan da. Ikastolak 
bihotz bihotzez eskertu die borondatea eta bertze gurasoak 
bertze batean parte hartzera animatu dituzte.

GANEX

GANEX
Abenduaren 3uan, ospatu ditu 
Zazpiak Bat dantza elkarteak 
bere 50 urteak. Karia  hortarat 
egin dituzte dantza ikusgarriak. 
Gazteek ireki dute gaua fan-
dago eder batekin. Saratarrek 
bazuten hilabete batzuk arra-
tsetan etortzen zirela dantza 
horien ikasterat eta behar zen 
ikusi zein ederki egin zuten 
beraien emanaldia. Ez da ahan-
tzi behar Flash Mob delako 
dantza hori: Hor haur, gazte 
eta helduak aritu dira aski ongi, 
Gero, mokadu bat egin dute 
ostatuan, bazen jateko ainitz 
eta edatekoa. Ondotik gaua 

bukatzeko DJ musikariek ongi 
airostu dute gela, Zazpiak Bat 
Elkarteak denak eskertu nahi 
izan ditu: dantzariak (80 dira), 
burasoak, borondate oneko 
guziak eta herriko etxea.

Airoski ospatu dute 50. urteurrena Zazpiak Bat dantza taldeak. GANEX

50 urteak ospatu 
ditu Zazpiak Bat 
dantza taldeak
Abenduaren 3an dantza ikusgarriak, musika eta bertze hainbat 
kontu izan zituzten Lur Berri gelan

Musika ere izan zuten.

Sanjosepe eskolako haurren 
burasoek antolaturik iragan 
da hazilaren 26an Eguberrie-
tako merkatua, Lur Berri gelan. 
Hamazazpi mahai baziren, 
bat burasoek egina. Denek 
bazituzten gauza ederrak, 
partikulazki haurrentzat, zeren 
Eguberriak hurbilduak baitira. 

Helduentzat ere baziren gau-
zak, denak bat bertzea bezain 
ederrak. Ez usaian bezala, 
baina halere, eguerdian ibili 
da jendea eta gauza ainitz 
erosi dituzte. Horregatik, Aran-
txa Iparragirre lehendakaria 
eta batzordeko bere lagunak 
kontent ziren.

Eguberrietako merkatu ederra egin dute 
Sanjosepe eskolako burasoek prestatua

Arantxa Iparragirre lehendakaria eta batzordeki kideak kontent. GANEX
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JL BESSONART
Senpereko herriko kontseiluak 
antolaturik Zarafa animazioz-
ko filma emanen dute aben-
duaren 30ean, ortziralean 
16:00etan Larreko kulturgu-
nean. Bederatzi urtetik goiti-
koei zuzendutako emanaldira 
sartzea urririk izanen da.

Sudanen bizi den Maki, hamar 
bat urteko umearen istorioa 
kontatzen du filmak. Eskla-
bista frantses batek harrapa-
tuko du Maki, baina ihes egi-
tea lortuko du. Bere ihesean 
jirafa bat eta beduino bat 
ezagutuko ditu eta hainbat 
abentura biziko ditu Makik.

'Zarafa' animazio filma emanen dute 
abenduaren 30ean Larrekon

Dusautoir autografoak sinatzen. JL BESSONART

JL BESSONART
Azaroaren 20an, Senpere eta 
Ziburu arteko partidan, Thierry 
Dusautoir, Matt Giteau, Richie 
McCaw, Christian Califano 
eta Jonny Wilkinson, horra 
noren bisita ukan zuen gure 
kirol zelaiak. Herriko ekipoa 
18-13 nagusitu baldin bazen 
ere, emaitza anekdotikoa da, 

haatik goi-mailako jokalari 
hauen presentzia historikoa 
izanen baita herriarendako. 
Alabainan, dokumental baten 
muntatzen ari direlakoz, herri 
ttipietako errugbiaren ingu-
ruan, horra zerk hurbildu di-
tuen izar distiratsu horiek, 
baita sekulako mundua ere, 
parada honetaz gozatzera. 

Errugbi izarren bisita izan zuten Senpere 
eta Zibururen arteko partidan

JL BESSONART
Batzuk joaki dira bertzeak jin, 
bizilegeak horrela agintzen 
du, baita betiko saltokien le-
geak ere. Halere, garai honetan 
joan-jinak maizago eta laster 
errepikatzen dira. Gure karri-
ka nagusian, azpimarratzekoa 
da Te do Kafe ostatu ongi eza-

gunean, J François Bederedek 
eta Carine Orellanak erreleboa 
eman diotela bertze ostalier 
bati, Stéphane Rocheri, hain 
zuzen. Arno Ostatua izena 
jarri diote eta jadanik buru-be-
larri lotu da lanari, egunero 
idekirik goizeko zazpietaetatik 
berandu arte. Gaurdanik be-

zeroak ikus daitezke, ostira-
lero pintxo-potea eta hilabe-
tero larunbat arrats batez 
animazio musikal berezia 
muntatzeko xedea du. 

Fruitu eta barazki saltokian 
ere jabe aldaketa
Hari beretik Muntegiko saihe-
tsean dagon fruitu eta baraz-
ki saltokiak ere jabez aldatu 
berri du, Chez Emile izenbu-
ruarekin.

Jabe berriak dituzte herriko zenbait 
ostatu eta saltokik

Arno ostatuko Stéphane Roche.

JL BESSONART
50. urteurrena ospatzen ari 
den Zaldubi Ikastolak antola-
tu kantaldiaren txanda izan 
zen Larreko kulturgunean 
azaroaren 20an. Nahiz sala 
erditara betea izan, ikusgarriak 
merezi zuen partehartzaile 
gehiago. Ikuskizunak bi zati 
bereizi izan zituen. Lehenik, 
sekulako energia erabiliz, Gu-
rashow taldetxoak izugarriko 
erakustaldia eman zuen, boza 
miresgarri eta araberako ko-
reografiarekin, haurrak lorie-
tan saltoka aritu ziren dantzan. 
Ondotik, bertze erregistro 
batean agertu zen Gari (Her-

tzainak taldeko abeslaria), 
bakarkako saioan publikoaren 
erdian eskaini zuen bere ema-
naldia. Ikastolako antolatzai-
leak txalotzekoak dira ekitaldi 
eder hori eskainirik.    

Gurashow taldeak kantuan eta dantzan jarri zuen Larreko aretoa. JL BESSONART

Gurashow eta 
Gariren emanaldia 
bikaina izan zen
Zaldubi ikastolaren 50. urteurreneko azken ekitaldia izan zen 
azaroaren 20an Larreko kulturgunean

Garik bakarka eskaini zuen saioa.
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Iñaki Gonzalez txapeldun.

Azaroko azken asteburuan 
jokatu zen Kataluniako disc 
golf irekia, Palau Solità i Ple-
gamans herrian. Espainiako 
II. Kopako seigarren eta hon-
darreko proba izan zen eta 
Igantziko Baxi Basajauna tal-
deko Iñaki Gonzalez Olaizolak 
garaipena nahiko erraz lortu 
zuen MP50 kategorian, bai 
Kataluniako proban, baita 
kopako sailkapen orokorrean 
ere. Honela, Espainiako txa-
pelketa eta Espainiako kopa 
(sei probetatik lau irabazita) 
lortu ditu aurten master 50 
kategorian, denboraldi ezin 
hobea osatuz.

Espainiako disc golf 
kopa ere irabazi du 
Iñaki Gonzalezek

Herri kirol jaialdi handia Urdazubin
Min hartuta dagoen Iker Vicentek ez zuen parte hartzerik 
izan azkenean, baina herri kirol besta handia izan zuten 
abenduaren 8an Urdazubin. Urrezko Aizkolari Kopako 
kanporaketan Hodei Ezpeletak lortu zuen finalerako txartela, 
Julen Gabirondo eta Julen Larrea gibelean utzita.

EGURSPORT HK

Saioa San MIguelek Nafarroako marka
Pamplona Atletico taldean ari den Saioa San Miguel 
doneztebarrak marka ederra egin du Espainiako 20 urtez 
beheitiko atletismo txapelketan. 800 metroko Nafarroako 
errekorra egin du 18 urtez beheitiko kategorian (2.19.33), Ana 
Gayarrek duela 23 urtetik zeukan marka hobetuz.

UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA
Txaruta pilota elkarteak an-
tolatutako Baztango 41. pilo-
ta txapelketaren finalak joka-
tu zituzten abenduaren 11n. 
Bederatzi kategoriatan bana-
tu dituzte 171 bikoteak eta B 
mailakoek Amaiurren eta A 
mailakoek Elizondon jokatu 
zituzten azken partidak. Sariak 

banatzera Jon Mariezkurrena 
eta Joanes Bakaikoa pilotari 
profesionalak eta Nafarroako 
Pilota Federazioko Javier Con-
de presidentea agertu ziren 
Umeak A mailan, Bortzirie-
tako Ekai Mikelperizenak eta 
Beñat Goñik 18-11 irabazi 
zieten Malerrekako Aimar 
Bertiz eta Iñaki Leizari.

Kimuak  A mailan, Villabo-
nako Eizagirrek eta Iraolak 
18-10 irabazi zieten Bortzirie-
tako Xabat Mikelperizena eta 
Erik igoari.
Haurrak A mailan, Villabo-
nako Adur Otaegik eta Herna-
niko Ekhi Osesek 18-4 irabazi 
zieten Leitzako Egoi Bidart eta 
Egoitz Orejari.
Kadete A mailan, Alegiko Mu-
ruak eta Andoaingo Segurolak 
hutsean utzi zituzten Amaiur-
ko Arkaitz Goienetxe eta Ata-
rrabiako Eneko Santesteban.
Gazte mailan, Almandozko 
Iker Sagardiak eta Zubietako 
Endika Santestebanek 22-8 
irabazi zieten Iruritako Hegoi 
Iturregi eta Oiartzungo Leonet-i.
Umeak B mailan, Ultzamako 
Alsuak eta Orkinek 18-10 ira-
bazi zieten Iruritako Mikel Age-
rralde eta Oihan Etxenikeri.
Kimuak B mailan, Oronozko 
Egoi Otxandorenak eta Urda-
zubiko Julen Agestak 18-15 
irabazi zieten Oberenako Hual-
de eta Iñarreari.
Haurrak B mailan, Hernani-
ko Ormazabal eta Zugastik 
18-4 irabazi zieten Lodosako 
Armendariz eta Salanuevari.
Kadete B mailan, Zornotzako 
Torralbak eta Otxandiok 18-2 
irabazi zieten Zizurko Setuain 
eta Perezi.

Baztango 41. pilota txapelketako finalistak. sari-emaileekin. FOTO ZALDUA

Baztango 41. pilota 
txapelketako finalak 
jokatu dituzte
171 bikotek parte hartu dute Txarutak antolatutako txapelketan 
eta abenduaren 11n jokatu zituzten azken partidak
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TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko launakako so-
katira txapelketa jokatu dute. 
Azaroaren 27an, emakumeen 
txapelketa jokatu zuten An-
tsoainen, 250 kiloko kategorian 
eta Beti Gazteko emakumeak 
nagusitu ziren.  Tiraldi guztiak 
irabazita Euskal Herriko txa-
peldun suertatu ziren Irantzu 

Goienetxe, Ainhoa Etxegarai, 
Ainhoa Ubiria eta Maria Ian-
tzi, Joxe Angel Mitxelena en-
trenatzaile eta Udane Arbelaitz 
laguntzaile zituztela. Lesaka-
rrek Ibarra A taldeari irabazi 
zioten finalean eta Ibarra Bk 
osatu zuen podiuma. Txantrea 
izan zen laugarren, Berriozar 
bosgarren, Antsoain seigarren, 

Amaiur zazpigarren, eta Ba-
daiotz eta Araxes ondotik.

Gizonezkoen txapela ere 
jantzi zuen Beti Gaztek aben-
duaren 4an Itsasun (Lapur-
di). Beraien multzoan Berrio-
zar menperatzen izan zuen 
lanik handiena Lesakako lau-
koteak (Ander Mitxelena, Beñat 
Ordoki, Unai Gurrutxaga eta 
Gerardo Telletxea aritu ziren 
tiran, Joxe Angel Mitxelena 
erakusle zutela), baina halere 
tiraldi guztiak irabaztea lortu 
zuen, baita bertze multzoko 
lehena izan zen Ibarra taldea-
ren kontrako finala ere. Hiru-
garren Berriozar izan zen, 
Ñapurrak A laugarren, Zurai-
de bosgarren, Ñapurrak B 
seigarren, Amaiur zazpigarren, 
Abadiño zortzigarren, Txantrea 

bederatzigarren eta Antsoain 
hamargarren.

Txapelketa mistoa, azkenik, 
abenduaren 10ean jokatu zu-
ten Berriozarren. Honetan 
txapeldunorde izan zen Beti 
Gazte, Ibarraren kontrako fi-
nala galduta. 

Zortzinaka
Euskal Herriko zortzinakako 
sokatira txapelketa jokatuko 
dute urtarriletik martxora, 
zazpi kategoriatan (gizonez-
koen lau kategoria, emaku-
meen bi eta mistoa). Urtarri-
laren 7an jokatuko da dagoe-
neko lehen txapela, 680 kilokoa, 
Hazparnen. Asteburu horretan, 
urtarrilaren 8an Lesakan egi-
nen dute emakumeen 540 
kiloko lehen jardunaldia.

Iantzi, Ubiria, Etxegarai eta Goienetxe, txapela janzteko lanean. POTRONKO Gizonezkoen txapela jantzi zuen laukotea. UTZITAKOA

Euskal Herriko bi 
txapel jantzi ditu 
Beti Gaztek launaka
Gizonezkoen eta emakumezkoen sokatira txapelketak irabazi 
ondotik, txapeldunorde izan dira lesakarrak mistoan

Joxean Etxeberria laugarren
Hodei Ezpeleta Bihurri eibartarrak irabazi du Euskal Herriko 
lehen mailako aizkolari txapelketa azaroaren 27an Bilbon. 
Zaldua bigarren izan zen, Basozabal hirugarren eta Zigako 
Joxean Etxeberria laugarren. Ondotik sailkatu ziren 
Txapartegi eta Resano.

IBON ERRAZU

Uterga txapeldun Azpeitian
Azpeitiko erremonte profesionaleko txapelketaren finala 
jokatu zuten azaroaren 25ean eta Xanti Uterga doneztebarrak 
eta Agirrezabalak 35-26 irabazi zieten Aimar Jabalera eta 
Ioni. Hirugarren posturako lehian, Zeberio II.ak eta Aimar 
Saldias oiztarrak 35-28 irabazi zieten Matxin III.a eta Otanori.

UTZITAKO ARGAZKIA
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EGUBERRIAK

LESAKA
Lesakako Musika Eskolaren 
Eguberrietako kontzertua
Harriondoan, abenduaren 21ean, 
19:00etan.

Musika taldeen Eguberrietako 
kalejira
Santa Zezilia Batzordearen 
eskutik.
Abenduaren 23an.

Olentzeroen eta jaiotzen 
lehiaketa
Plaza Zaharrean, abenduaren 
24an, 12:00etan.

Dios te salve kalejira
Abenduaren 31n.

GOIZUETA ETA ARANO
Eguberrietako tailerrak
Dindaia Fundazioaren eskutik.
Abenduaren 27tik 30era. 
Goizuetan 27an, 28an eta 
30ean, 10:00etatik 13:00etara 
eskolan. Aranon 29an, 10:00etatik 
13:00etara Maisuenean.

IGANTZI
Olentzeroen txapelketa
Frontoian, abenduaren 24an, 
arratsaldean.

BERA
Glin-glan
Abenduaren 31n, 15:00etan.

Dios te salve
Gure txokoa elkartean, 
abenduaren 31n, 18:00etan.

LITERATURA

LEITZA
'Hika eta noka. Noka ere 
toka!' liburuaren aurkezpena
Fernando Oiartzabal 
Sagastibeltzak ikertu eta 
gidatutako liburua.
Herri Aretoan, abenduaren 22an, 
19:00etan.

ELIZONDO
'Natura gure esku' liburuaren 
aurkezpena
Aiora Zabalaren eskutik.
Arizkunenean, abenduaren 
28an, 19:00etan.

SOLASALDIAK

ELIZONDO
Emakumeendako II. 
Ahalduntze lantegia
Emagin elkartearen eskutik.
Arizkunenean, abenduaren 
21ean eta 22an, 17:30etik 
20:30era.

AZOKAK

ELIZONDO
Baztango Artisauak eta 
Zaporeak
Plazan, abenduaren 24an, 
goizez.

PROIEKZIOAK

SENPERE
'Zarafa' animaziozko filmaren 
proiekzioa
Bederatzi urtetik goitikoei 
zuzendua.
Larrekon, abenduaren 30ean, 
16:00etan. Sartzea urririk.

IKUSKIZUNAK

BERA
'Mierda de ciudad: las 
historias del rock radical 
vasco' antzerkia
Gazteleraz.
Kultur etxean, urtarrilaren 8an, 
18:00etan. Sarrerak zazpi 
eurotan.

KIROLAK

LESAKA
Euskadiko Sokatira 
Txapelketako jardunaldia
8x8 emakumezkoak.
Udal pilotalekuan, urtarrilaren 
8an.

LESAKA Olentzeroen eta jaiotzen lehiaketa.
Olentzeroen eta jaiotzen lehiaketa eta irabazleen kalejira.
Plaza Zaharrean, abenduaren 24an, 12:00etan.

ABENDUAK 22 - URTARRILAK 12
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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«80. hamarkadako semeak» 
dira Juan Angel Perotxena eta 
Ion Mendegia elizondoarrak. 
2001ean Bartzelonan kointzi-
ditu zuten ikasten eta elkarre-
kin bizitzen, «eta ordutik ez 
diogu elkarrekin erokeriak 
pentsatzeari utzi, betiere sor-
menaren bueltan».

Zinema, errugbia, eskalada, 
bazkariak, bazkalondoak, 
solasak eta dantzaldiak dituz-
te gustuko, baina batez ere 
«musikazaleak eta musikariak» 
dira. Horrek bultzatu zituen 
Tirri&Tery bikotea osatzera, 
eta 12 urtez plazaz plaza ibili 
ondotik, azaroaren 26an musi-
ka paratu zuten azkenekoz 
Elizondon.

Lehenbiziko bestak
2010ean sortu zen bikotea, 
eta «zehazki zein egunetan 
izan zen» ez dakitela aitortu 
badute ere, «seguruenik Txo-

koton izanen zen, gure lagun 
Mintxok animatua. Hor eta 
gaztetxe artean hasi zen mugi-
tzen afera».

Hala ere, bazuten esperien-
tzia lehenagotik; «Juan Ange-
lek urteak zeramatzan musika 
paratzen  DJ gisa eta Ion 
musikaria izan da inguruko 
rock taldeetan. Ez dugu lana 
sobera maite, eta jostatzeari 
ezin utziz, gure arteko jolas 
berri bat bezala hasi zen Tirri&-
Tery». 

Herriz herri
Elizondoko ostatu eta tabernak 
alaitzen hasi baziren ere, 

2012an inguruko herrietan 
«Herri Tourra» abiatu zuten. 
Baina ez dira Baztanekin baka-
rrik konformatu, Euskal Herri-
ko hainbat txokotan ibili bai-
tira; «Bidasoa ia osorik egin 
dugu bi aldiz, Iparraldeko herri 
ugaritan ibili gara, Sakanan 
goitik beheiti, Iruñealdean, 
Gipuzkoako eta Bizkaiako herri 
aunitzetako bestetan eta Ara-
bako baten batean ere».

Hainbertze leku eta besten 
artean, zaila da gustukoena 
aukeratzea; «urtero eta urte 
aunitzez egon garen herri 
batzuk baditugu, noski. Beraiek 
badakite nortzuk diren, eta 
guretako bereziak dira». 

Memorian gelditu zaizkien 
uneak ere badituzte, «zerbait 
klik egin zuelako eta nolabait 
gauzak funtzionatzen zuelako. 
Biak ados gaude Palestina 
egunaren besta izan zela horie-
tako bat, Elizondoko gazte-
txean. Gogoratzen dugun 
bertze bat Iruritako bestetan 
lehenbiziko aldiz Goran Bre-
govicen Gas gas kanta para-
tu genuenean; jendea erotu 
egin zen».

«Konplexurik gabeko 
musika»
Ostatuetan eta diskoteketan 
aditzen ez den musika paratu 
izan du bikoteak, eta horrek 
nabarmendu ditu. «Alde horre-
tatik zerbait egin behar zela 
pentsatu genuen; konplexurik 
gabeko musika, kantagarria 
eta dantzagarria, baina baita 
jostatzeko modukoa, irri egi-
teko eta erotzeko».

Hala ere, «gure bestei Gua-
teke, Jai Alai, Party Aparta, 
Kanping Party, Zizare Zuloan 
Tour… deitu izan diegu. Inoiz 
ez gara DJ gisa izendatu, bes-

ta aktibistak izan gara, ber-
tzerik ez».

Hau izan da bikotearen arra-
kastaren gakoa; «jendea gure-
gana pixkanaka hurbiltzen hasi 
zen eta ordutik ez da joan. 
Batzuk haserretu izanen ditu-
gu  bidean seguru, ezin ditugu 
denak kontentatu, baina hori 
izan da gure gakoa [irriz]».

«Mierda bat»
Baztanen kakeriari tirriteria 
erraten zaio, «eta hortik heldu 
dira izena eta logoaren bi kaka 
mokordoak. Hasmentan I love 
this shit jartzen genuen karte-
letan, eta paratzen genuen 
musika mierda bat zela aditu 
izan genuen, eta horregatik 
txisteari buelta eman genion». 

«Lau katu etortzen ziren 
gurekin dantzatzera eta umo-
rez hartzen genuen. Gure alde 
erran beharra dugu ez diogu-
la inori iruzurrik egin, argi dago 
mierda bat egiten genuela 
[irriz]».

Zein den Tirri eta zein Tery, 
ez dute argi utzi nahi izan; «bera 
da Tirri eta ni Tery. Orain zuek 
asmatu behar hau nork idatzi 
duen».

Azken agurra
Tirri&Tery ziklo bat izan da, 
«eta zikloak akitu beharra dira. 
Horrela ikusten dugu eta horrela 
izan da. Polita izan da bidea 
eta polita akabaila, luzatzeak 
ez zuen zentzurik. Azken agurra 
Tirri&Tery Flying Zirkus izan 
zen, besta mundiala, sentikorra 
eta ahaztezina. Mila esker 
dantzatzera etorri zineten guziei 
eta gaztetxean musika paratzen 
aritu zineten lagunei».

Urteotan «momentu txarrik 
izan ez dela» diote, onak, berriz, 
«aunitz: kotxean egindako 
kilometro piloak, solasak, irriak, 
eta noski, ezagutu dugun jen-
dea eta egindako lagunak».

Etorkizunera begira, «gure 
kabuz zerbait eginen dugu, 
banaka edo elkarrekin, baina 
ez da berdina izanen. Tirri&Tery 
ez da bueltatuko».

«Kantatzeko, irri egiteko 
eta erotzeko musika 
paratu izan dugu»
JUAN ANGEL PEROTXENA ETA ION MINDEGIA TIRRI&TERY

Nire aukera

«INOIZ EZ GARA 
DJ IZENDATU, 
BESTA AKTIBISTAK 
IZAN GARA»

«MEMORIAN 
GELDITUKO 
ZAIZKIGUN UNEAK 
BIZI IZAN DITUGU»

ARITZ LARREA (@BEGIPUNTUAN) / ARIZKUN ROCK
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MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
SALGAI

IGANTZI. 85 m²ko pisu zaharberritua 
salgai: 3 logela, egongela eta sukal-
dea bizbat eginak, bainugela 1, 
balkoia, trastelekua eta garajearekin. 
Argitsua. Interesatuek goiz eta arra-
tsaldez deitu. ☎649 11 06 11.

OIZ. 300m2ko bi bizitzako etxea 
salgai, 342m2 ko partzelarekin. 5 
logela eta 44,8m2ko garajea. Bizi-
tzeko prest. Aukera polita. Prezioa 
330.000 euro. ☎687 63 27 37 (Eli).

SALDIAS. 2012an eraikitako 2 so-
lairuko etxea salgai. 4 logela, 3 bai-
nugela, egongela, sukaldea eta 
garajea. Portxea eta etxea inguratzen 
duen lorategia. Argitsua. ☎669 20 
59 70 / 677 68 66 88.

LANA
ESKAINTZAK
BEHOBIA. Faisan ostatuan zerbitzari 
bila. Langile taldea handitzeko. Lanal-
di osoa.  ☎629 47 25 89.
BERA. Ansonea jatetxean sukaldaria 
behar dute egun osoko lanaldian ari-
tzeko. Interesatuak deitu edo eraman 
curriculuma bertara. ☎649 33 77 23.
ULTZAMA. 1.edo 2. mailako zurgin 
ofiziala behar dute lanerako. Ordutegia: 
Astelehenetik ortzegunera 08:00-16:30 
bazkaltzeko 30 minutu geldituta. Or-
tziraletan 07:15-14:30 gosaltzeko 15 
minutu geldituta. Bidali curriculuma 
info.cmadera@gmail.com helbidera.
ELIZONDO. Jatetxe batean astebu-
ruetan aritzeko zerbitzaria behar dute, 
bazkari eta afari orduetan. WhatsAppez 
idatzi, faborez. ☎660 90 78 24.

ESKARIAK
Emakumezko batek adinekoak zain-
tzen lan eginen luke. ☎688 64 70 26.
Batxilergo ikasketak dituen neska 
gaztea edozein lanetan aritzeko prest: 
garbiketan, haurrak zein adinekoak 
zaintzen egunez zein gauez… Lanean 
hasteko moduan. ☎688 64 70 26.

DENETARIK
SALGAI

Pago egurra salgai, bi neurritan, 
ekonomikarendako eta lurreko sua-

rendako, etxera eramateko zerbitzua 
barne. ☎690 08 56 65.
Transbidasoan bazkide plaza salgai, 
merke. Madrilgo ibilbidea. ☎618 96 
26 11.

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

MOTORRAK
SALGAI
Citroen Berlingo autoa salgai,130.000 
kilometro, 2015ekoa, diesela. 8.700 

euro BEZa barne. IAT (ITV) eta azter-
keta pasatu berriak. ☎647 84 02 10.

TAILERRAK

ZERBITZUAK
ZURGIN-LANAK

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 5,15 €
• 1.koa 5,03 €
• 2.koa 4,91 €

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 5,26 €
• 1.koa 5,12 €
• 2.koa 5,01 €
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 125,00 €
• Idixkoak 150,00 €
Aretze nabarrak
• Urruxak: 120,00 €
• Idixkoak 140,00 €

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 5,07/5,17 €
• Zaldi-behorrak:  2,39/2,56 €

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 9,80/9,90 €
• 8-10 kilokoak: 7,90/8,60 €

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 68 €
Zerri gizena 1,645 €
Zerramak 0,840€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
abenduaren 2tik 9ra bitarteko 
prezioak)

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

URTEBETETZEAK

Etxalarko Sabina 
Sarasua Canok 
abenduaren 21ean 3 
urte bete ditu. Aunitz 
urtez, etxeko ttiki hori! 
Muxu potolo bana 
Ulises, Nikole, ama 
eta aitaren partez!

Egoi Ariztegik  
4 urte beteko ditu 
abenduaren 27an. 
Aunitz urtez familia 
guztiaren eta 
bereziki Oinatzen 
partez. Muxu 
haundi bat, bitxo!!

Arraiozko Lide 
Laurnagarai 
Perotxenak aben- 
duaren 19an 4 urte 
bete ditu. Zorionak 
Arraiozko eta Irurita- 
ko familia guztiaren 
partez! Muxu aunitz!

Aunitz urtez Arraiozko Oinatz Arraztoa 
Agerrebereri abenduaren 15ean 7 urte 
bete dituelako, familia guztiaren partez, 
baina bereziki zure anai-arreba Aiora eta 
Urkoren partetik!! Espero dugu egun eder 
bat pasatu izana!!! 7 muxu potolo!!

Igantziko Jon Aranguren Irigoienek  
10 urte beteko ditu urtarrilaren 14an. 
Zorionak eta muxu potoloak Haizearen, 
gurasoen eta amatxien partetik!!! Ongi 
pasatu zure egunean!!!

Aunitz urtez, 
Amaia! Berandu 
baina hemen gara. 
Espero dugu 
abenduaren 18an 
egun ederra pasatu 
izana! Muxu haundi 
bat!

Xuban Iruretak  
3 urte beteko ditu 
urtarrilaren 7an. 
Zorionak etxekoen eta 
bereziki Olaiaren 
partez. Prestatu tarta 
goxo-goxoa. Zorionak 
txapeldun!

• Xuban Mindegia Aioroa, Aurtizkoa, azaroaren 4an.
• Xabat Iza Gomez, Leitzakoa, azaroaren 12an.
• Laia Suhas Etchart, Urdazubikoa, azaroaren 20an.
• Ugaitz Matxinena Barberena, Urrozkoa, azaroaren 24an. 

SORTZEAK

• Dominique Olaziregi, Sarakoa, azaroaren 18an, 90 urte 
zituela. 

• Candida Jauregi Magirena, Amaiurkoa, azaroaren 22an, 
107 urte zituela.

• Isabelle Lekuona, Sarakoa, azaroaren 23an, 51 urte zituela.
• Jose Manuel Oskoz Iturria, Arantzakoa, azaroaren 24an, 

86 urte zituela. 
• Luis Mari Elizainzin Larregi, Oronoz-Mugairikoa, azaroaren 

27an, 82 urte zituela.
• Mª Jesus Aleman Etxeberria, Amaiurkoa, azaroaren 28an, 

89 urte zituela.
• Juana Agerrebere Subizar, Almandozkoa, azaroaren 28an, 

97 urte zituela.
• Jose Etxeberria Azkarraga, Elizondokoa, azaroaren 29an,  

84 urte zituela.
• Juana Goñi Arrijuria, Elizondokoa, azaroaren 30ean, 74 urte 

zituela.
• Francisco Jabier Belauntzaran Arraiago, Aresokoa, 

azaroaren 30ean, 81 urte zituela.
• Maria Oskoz Iñarrea, Oronoz-Mugairikoa, abenduaren 3an, 

94 urte zituela. 
• Graciana Nemours Uharte, Urdazubikoa, abenduaren 3an, 

74 urte zituela. 
• Juana Apezetxea Zubieta, Leitzakoa, abenduaren 9an, 

92 urte zituela. 

HILBERRIAK

Aunitz urtez, Totu! 
Baztango gure 
kirolariak 
abenduaren 27an 
urteak beteko ditu 
eta ongi pasa 
eguna! Muxu 
haundi bat!

Aunitz urtez!
Zoriondu lagunak eta senideak!

Internetez http://erran.eus/
zorionagurrak helbidean sartuta.
Bulegoan eta postaz 
Koskontako bidea, 7-1·31770 
LESAKA helbidera etorrita edo 
bidalita.
Whatsappez 744 48 43 61 
zenbakira idatzita.



ZERBITZUAK

82 ttipi-ttapa | 820. zk. | 2022-12-22

OROIGARRIA

Candida
JAUREGI MAJIRENA

Amatxi, zazi libre,
hegan libre!

Zaren argia argitasunera,
ur tanta itsaso zabalera,
zazi trankil eta bakean,

argirantz libre.

Amaiurren, 2022ko azaroaren 22an,  
107 urte zituela 

URTEURRENA

Tomas
REKONDO ANDUEZA

Beti gure bihotzean.

Lesakan, 2018ko abenduaren 12an

ZURE FAMILIA

URTEURRENA

Isabel
FERRERO IGOA

Larrosak dira gorriak
edo bertzela xuriak.

Hagitzez ederragoak dira
neskatilaren irriak.

Bera-Lesakan, 2013ko abenduaren 22an
IX. urteurrena

IV. urteurrena

URTEURRENA

Perpetua
ARBURUA ITURRIA

Ama, amatxi maitea,
betiko joan zara

baina bizi garen bitartean
zutaz oroituko gara.

Etxalarren, 2019ko abenduaren 11n,
92 urte zituela

III. URTEURRENA

URTEURRENA

Paquita
URTIZBEREA ETXABIDE

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin,

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin. 

1944/08/09 - 2018/01/09

V. urteurrena

ZURE FAMILIA
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