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2 Elizondoko FERIAK 2006ko azaroaren 17an

Bizitasun handiarekin 
abiatu da Doneztebarrak
Merkatarien Elkartea
Denda, ostatu eta hainbat zerbitzuren artean 50 bazkide ditu

J. IRIGOIEN
Lehenbiziko kontaktuak urtarrilean ha-
si bazituzten ere, 2006ko maiatzaren
2an sortu zen ofizialki Doneztebarrak
Merkatarien Elkartea. Eta abiatze-pro-
zesu horretan, merkatariak ez ezik he-
rri osoa ere afektatzen zuen arazoak
sortu zuen txinparta: karriketako trafi-
koak eta aparkalekuen antolamenduak.
Zirkunstantzia horrek bizkortu egin zuen
prozesua eta lagundu egin zuen ma-
hai gainean jartzera merkatarien inte-
resak eta premiak.

Doneztebe, herri merkataria
Tradizio luzeko jarduera da merkatari-
tzarena Donezteben. Malerreka, Baz-
tan eta Bortzirietako bidegurutzean ko-
katua, berebiziko probetxua ateratzen
jakin diote aspalditik geografiaren eta
demografiaren okasioneari.
Gaur egun ere, 1.500 biztanle inguru
dituen herri honetan, merkataritza eta
zerbitzuei loturiko jarduerak garrantzia
handikoak dira. Momentu honetan 50
bazkide ditu Doneztebarrak elkarteak,
eta era guztietako dendak ez ezik, tai-
lerrak, ostatuak eta hainbat arlotan ari-
tzen diren zerbitzuak ere biltzen ditu
bere baitan: 7 denda janari arlokoak,

3 auto-tailer, loredenda 1, 2 argazki
denda, 4 etxetresna eta altzariak, 5 os-
talaritzakoak, 2 bitxidenda, 2 liburu-
denda, 9 arropa denda, ile-apaindegi
1, 2 urrindegi, 3 farmazia eta bertze 9
zerbitzu eta handizkako saltegien ar-
tean.

Urtean 120 euroko kuota
Elkarteko bazkideak urtean 120 euro-
ko kuota ordaintzen du aurten, eta ho-
rren truke prestakuntza ikastaroak ez
ezik, informazioa zabaltzeko hitzaldiak
eta promozio jarduerak ere izanen di-
tuzte. Dena den, urte bukaera bitarte
jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak
ere hartu ditu elkarteak. 

Bezeroak gustora uztea eta 
aktibitatea mantentzea, 
helburu nagusien artean
«Aktibitatea mantentzea, eskaintzen
duguna jendeak eskatzen diguna iza-
tea, eta Doneztebe denontzako erre-
ferentzia puntu izatea». Hiru errefe-
rentzia horiekin definitzen du Donez-
tebarrak elkarteak bere helburu nagu-
sia. Dena den, asmo nagusi horiek ber-
tze 4 helburu zehatzagoren inguruan
garatzen dituzte:
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Erosleen partehartzea: Arreta berezia jarri
nahi du elkarteak bere inguruan dituen be-
zeroak bereganatu eta hauen eskaerak non-
dik nora doazen jakiteko. Horretarako, hain-
bat aktibitate egin nahi dituzte Doneztebe-
ko eta eskualdeko taldeen parte hartzea
sustatzeko, eta orohar, etorkizunari begira
merkataritza-jarduera bixkortzeko Donez-
teben.  

Ingurumena: Inguru naturala errespetatu eta
mantentzeko laguntza emanen dute Do-
neztebarrak elkarteko bazkideek.

Oroimen historikoa: Doneztebeko etorki-
zun ekonomikoa aurreikusteko, iragan his-
torikoa ikasbide ona dela iduritzen zaio el-
karteari. Horretan, sektore ekonomiko ba-
koitzaren pisua aztertu bidenabar, aurreko,
oraingo eta geroko modu komertzialak ere
ikasi nahi dituzte.

Sormena: Merkataritzako jarduera sorme-
narekin lotua dagoela ikusten du Donezte-
barrak elkarteak. Horregatik, artea erabili
nahi dute euren ekitaldiak komunikatzeko
formula berritzaile moduan, eta gisa horre-
tara elkartu nahi dituzte aurretik aipatutako
elementuak, bezeroak eta merkatariak, eta
biztanle gazteak eta helduak. 

Pedro Jose Lakar, presidentea Isabel Elizalde, idazkaria

Jesus Mª Ruiz, diruzaina

Maite Zozaia, diruzaina

Luis Martin, batzordekidea

Amaia Pikabea, batzordekidea

Carmen Larrainzar, batzordekidea

Argazkiak: Ainara MINDEGIA
Argazkietan Doneztebarrak Merkatarien El-
karteko zuzendaritza batzordeko kideak. Fal-
ta dira Jose Manuel Juanena (presidente or-
dea) eta Fco. Jose Ezkurra (batzordekidea).
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Aldizkaria, prestakuntza
ikastaroak eta hitzaldiak 
Hurrengo hilabete hauetarako ere aktibitate ugari 
dituzte prestatuak

J. IRIGOIEN
Elkarte berria gizartean aurkezteko
1.500 aldizkari banatu zituzten Do-
neztebeko besten aitzakian Malerreka
eta Bertizaranako etxe guztietara. Mo-
mentu hartan berrogeita bi bazkide zeu-
den elkartean sartuak eta, jendearen
arreta pizteko, argazki makina baten
zozketa iragartzen zen aldizkariaren
azalean. Geroztik, hurrengo hilabete
hauetan eginen diren egitasmoak ere
lotu dituzte,  eta horietako batzuk gau-
zatzen ari dira egun hauetan. «Nahiz
eta denbora gutxi eraman, lan egiteko
gogo askorekin» dabiltzala adierazi di-
gute elkarteko ordezkariek, eta aitzi-
nera begira, jendearen parte hartzea
nahi lukete « ahal den gehienena».

Ikastaroak eta hitzaldiak 
Nafarroako Merkataritza 
Federazioa eta 
Cedernaren bitartez
«Stockaren eta erosketen kudeaketa»,
«Informatika» eta «Efikaziarekin hi-
tzegitea» izeneko ikastaroak dituzte
momentuz programatuak. Horietatik
lehendabizikoa aritu dira egiten urrian
eta informatikari buruzkoa hilabete ho-
netan eginen dute. Hirugarrena heldu
den otsailerako dute programatua.
Dendarien interesekoak diren infor-
mazioak ere banatu dizkiete bazkide-
ei, eta horien artean, Bisita Liburuari

buruz legerian berriki egon diren al-
daketak. 
Hiru hitzaldi ere antolatu ditu Donez-
tebarrak elkarteak. Lehena, «Merka-
taritza Federazioak eta Cederna-Ga-
ralur elkarteak eskaintzen dituzten zer-
bitzuak» zabaltzeko. Bigarrena, «Na-
farroako Merkataritza Federazioak es-
kaintzen dituen ikastaro eta kalitatez-
ko programei» buruz, eta hirugarrena
«Cederna-Garalur elkarteak duen ‘Jar-
dunbide egokien eskuliburua’ aurkez-
teko».
Azkenik, «Galbaraialde erreka garbi-
tzeko lan taldearekin elkarlanean» ari-
tu dira elkartekoak, bai egunaren be-
rri zabaltzen zein batuka emanaldia
antolatzen. 

Bertze egitasmoak
Etorkizunera begira dituzten egitas-
morik aipagarrienak ere zerrendatu diz-
kiote elkarteko ordezkariek Ttipi-Tta-
pari. Horrela, urtea bukatu baino lehen
Doneztebarrak Merkatari Elkartearen
2. buletina zabaldu nahi dute Malerre-
ka eta Dertizaranako etxeetara; Esko-
lako haurren laguntzarekin eta Alvaro
Matxinbarrenarekin, elkartearen leloa
eta ikurra sortu nahi dute; Eguberrie-
tarako animazio aktibitateak eta sus-
tapen kanpainak prestatu; eta heldu
den urte hasieran, birziklatzearen in-
guruan egun berezia antolatu.

Doneztebarrak elkarteko 5 bazkide sartu dira Cederna-Garalur elkarteak anto-
latzen duen Jardunbide egokien eskuliburua izeneko programan.
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DONEZTEBEKO FERIAK 2006

Herri Kirol Jaialdi handia 
eskolako frontoian 
Arratsaldeko 17:30etik aitzinera, Nafarroako II. Mailako 
Aizkolari txapelketaren finala eta Euskal Herriko kintopeko
Harrijasotze txapelketa jokatuko dira

Juan Telletxea eta Luis Mari Belarra herritarren aitzinen bigarren mailako txa-
pela janzten saiatuko dira.

A.A.
Azken urteetako ohiturari eutsiz, Na-
farroako Herri Kirol Federazioak jaial-
di handia prestatu du feria egunerako
eskolako frontoian. Arratsaldeko
17:30etik aitzinera, Nafarroako biga-
rren mailako aizkolari txapelketaren fi-
nala erabakiko da. Bertan bortz aizko-
lari arituko dira, uztailean jokatu zen
kanporaketan sailkaturiko lehen bos-
tak: Juan Telletxea (Doneztebe), Luis
Mari Belarra (Doneztebe), Xabier Min-
degia (Beintza-Labaien), Jon Rekon-
do (Leitza) eta David Amillano (Altsa-
su). Finalean egin beharreko lana, be-
rriz, bi enbor kanaerdiko, bi 60 ontza-
ko eta oinbiko bat moztea izanen da.
Beraz, lehen mailako aizkolaririk iza-
nen ez bada ere, Malerreka eta Lei-
tzaldeko aizkora zaleek aukera ederra
izanen dute aizkolari gazteak nola da-
biltzak ikusteko. Telletxea eta Belarrak
aukera ederra dute txapela herritarren
aitzinean janzteko eta Mindegia gaz-
teak eta Rekondok ere jarraitzaile uga-

ri mugituko dituzte Beintza-Labaien eta
Leitzatik. Txapeldunak, noski, heldu
den urtean lehen mailan aritzeko es-
kubidea izanen du.

Euskal Herriko kintopeko 
harrijasotze txapelketa
Aizkoraz gain, harrijasotzea ere ikus-
gai izanen da frontoian. Izan ere, Eus-
kal Herriko kintopeko harrijasotze txa-
pelketa jokatuko da. Bertan, 21 urte
baino guttiago duten lau harrijasotzai-
le arituko dira. Iraitz Telleria (Gipuz-
koa), Xabier Agirre (Bizkaia), Aimar Iri-
goien (Gipuzkoa) eta Gaizka Uriarte
(Bizkaia). Egin beharreko lanari dago-
kionez, hiru minutuko txandak egin be-
harko dituzte 100 kiloko zilindro zaha-
rrarekin eta 100 kiloko kubikoarekin.
AImar Irigoien errezildarra izanen da
faborito nagusia, berriki Altsasun harri
handien txapelketa ere irabazi baitu,
adin librean,
Azkenik, aizkolari erakustaldia ere iza-
nen da, saioari akabaila emateko.
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