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NIRE TXANDA

Jabier Portu artzainarekin solasean
Jabier Portu Kaule Berako artzainarekin mintzatu zen TTipi-TTa-
pa duela 10 urte mendian solte ibiltzen ziren zakurrek azienda-
ri eragindako kalteen inguruan. Kaulek zioenez, aspalditik 
zetorren arazoa zen txakurrena: «gure aitatxi-amatxiek ezagu-
tu zuten, eta zoritxarrez gure bilobek ere ezagutuko dute». 
Horren aitzinean zerbait egiteko beharra zegoela nabarmendu 
zuen: «Zakurra mendira atera baino lehen hezi egin behar da 
eta jendea ez dago horetarako prestatua». Argi zioen ez zutela 
txakurra lotuta eramateko eskatzen, baizik eta «kontrolpean». 
Etorkizunerako soluzioa ere planteatu zuen: «Haurrei eskolan 
erakutsi beharreko zerbait da,  arbolak zaintzeko erraten diegun 
bezala, gero haur horiek gurasoei erranen dietelako».

2012-07-12 · TTIPI-TTAPA · 570 zk.

OIHAN 
TELLETXEA
FUTBOLARIA

Gibelaren Ikerketaren 
Europako Elkarteak 
Etokizuneko Liderraren 
Saria eman dio Matxus 
Perugorria ikerlariari 
gibelaren ikerketan 
egindako lanagatik.

MATXUS 
PERUGORRIA
ZIENTZIALARIA

NABARMENTZEKOAK

GIBELERA BEGIRA

Hizkuntzatik eraikitzea

LUCIA ETXEBERRIA ARANAZ

Gerorren hitz egiteko modua arretaz aztertzea ariketa interes-
garria izan daiteke. Konturatuko gara hizkuntza gizakion komu- 
nikatzeko sistema konplexu bat izatearekin batera, gure gizar- 
tearen eta kulturaren erakusleiho bat ere badela. Garai bakoi-
tzeko beharrekin batera aldatzen doaz hizkera eta kontzeptuak, 
esaterako RAEk azkenekoz gehitu dituen hitz berrien artean 
criptomoneda, ciberacoso edota quinoa daude. Eta berriak 
sartzen diren heinean badira zaharkituak gelditzen direnak ere. 

Duela egun gutxi «zure laguna 
armairutik atera da» esan 
zidatenean hasi nintzen ordura 
arte hamaika aldiz entzun izan 
dudan esaldi hura lehenengo 
aldiz entzun izanen banu bezala 
aztertzen. Bai al da ba inor 
«armairu barruan» jaiotzen 
denik? Esanen nuke bizitzan zehar gizarteak zurgin lan hori egin 
eta jende asko bultzatzen duela armairuetan ezkutatzera. Baina 
orientazio sexual guztiak normalizazio maila berdinetik 
tratatuz, armairurik gabeko mundu bat sortu dezakegu 
hizkeratik hasita. Gure hitz egiteko moduak errealitate bat 
islatzeaz gain, errealitatea bera eraikitzen lagunduko baitigu. 

«HIZKUNTZA 
GIZARTEAREN ETA 
KULTURAREN 
ERAKUSLEIHOA DA»

Sasoi ederrean dago Oihan 
Telletxea Sein Igantziko 
futbolaria.  Ekainaren 22an 
14 urtez azpiko Espainiako 
futbol txapelketa irabazi 
zuen Euskadirekin 
jokatuta.

Elkartasunaren burrunba

Sunbillako osasunaren aldeko egunean 12.000 euro baino 
gehiago bildu dituzte Saray eta MPS Lisosomales elkarteen 
alde. Lesakan ere, rallysprinteko motor burrunba soinuak 
baliatzen ari dira ANELA elkartearentzat dirua biltzeko. 
«Denak gutti ematen du, baina biltzen den guztia mesede da. 
Guttirekin aunitz egin dezakegu» erran du Jaliskok.

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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KOLABORAZIOAK

Izan positibo

Izenburua irakurrita beharbada birus bat etorriko zaizue 
gogora, baina ez naiz gaurkoan birus bati buruz ariko, edo agian 
bai. Ez, bederen, azken bi urteetan pertsona guztien ahotan izan 
den balizko birusari buruz, ez. Dena den, birus hilgarri bat 
bezain kezkagarria iruditzen zait bere zabalkundea, eta nire uste 
apalean, dagoeneko erabat zabaldua dagoen gaitza baita. 
Jendartean arras barneratua, sistematizatua, nahiz eta 
dirudienez, hezkuntza arloan eta baita bertze hainbatetan ere 
azken urteetan zabalkunde hori eteteko eta joera aldaketa bat 
egiteko neurriak hartzen ari diren.

Aunitzetan ez gara konturatzen, erabat barneratuta 
dugunaren seinale, baina gaur egungo jendartean ohikoa 
dugu akatsak, huts egiteak edota gaizki egindakoetan 
begirada jartzea. Ingurura begira jarriz gero, eta adi-adi jarriz 
gero, gure egunerokoan adibide aunitz aurkituko ditugu. Ez 
da gaur egungo moda bat, ez da bat-batean sortutako joera 
bat, ez, aspaldidanik barneratuta daukagun jokatzeko modu 
bat da, bizitzeko modu bat. 

Ongi egindako gauzetan arreta jarri eta ondokoa zoriondu 
beharrean, akatsak bilatzen ditugu eta hauek nabarmendu. 
Bistan da ez duela mundu guztiak berdin jokatzen, 
negatibotasunaren aldarrikapena baino, baikortasunaren 

aldeko, positibotasunaren 
aldeko jende aunitz ere aurki 
daiteke gure inguruan, nahiz 
eta, zoritxarrez, nire ustez, 
guttiengoa diren. Guttiengo 
horrekin topo egiteak, dena 
den, onura aunitz dakarzkigu, 
aski da pertsona positibo 
baten ondoan egotea bere 

begirada positiboak dakartzan onura eta pozak sumatzeko.
Egia da, bai, akatsak eginez ikasten dela, bai, eta akatsen 

bat egiten dugunean norbaitek jakinarazten badigu, 
hurrengoan akats bera ez errepikatzea suerta daitekeela, 
baina moduak eta moduak daude hori jakinarazteko. 
Gainera, beti akatsak edo gaizki egindakoak azalerazten 
baditugu, arriskua dago pertsona horrek akatsetatik ikasi 
beharrean, akatsek itoko duten momentua ailegatzea. 

Irakaskuntzatik hasita, urte aunitzetan, eta gaur egun ere, 
batez ere ikasleen adinak goiti egin ahala akatsak zigortzeko 
joera dago, ongi egindakoagatik zoriondu eta goraipatzekoa 
baino. 

Egunerokoan ere halakoak gertatzen dira, batez ere 
jendearen aitzinean egiten diren gauzetan. Adibidez, bolun-
tario lana eskatzen duten horietan. Jendeak bere denbora 
ematen du eta lan horren ondorioz bertze aunitzek onurak 
jasotzen dituzte, baina aunitzetan, lan hori kontuan hartu eta 
ongi egindakoak zoriondu baino, hobetu beharrekoak 
aipatzen dira, eta ez modu eraikitzailean, jendea minduz. 

Denok gara pertsonak, zorionez inperfektuak, hortaz, 
akatsak egiten ditugu, baina aunitzez gehiago dira ongi 
egiten ditugun gauzak. Elkar zoriondu dezagun bada, elkar 
animatu eta elkarrekin eraiki!

FERNANDO ANBUSTEGI GOÑI

«ELKAR ZORIONDU 
DEZAGUN, ANIMATU 
ETA ELKARREKIN 
ERAIKI»

Prostituzioa legeztatu edo abolitu? 

Gaur egun mahai gainean jarri den eztabaida dugu 
prostituzioaren egoera.  Bi jarrera nagusi daudela erranen 
nuke. 

Alde batetik, prostituzioa legeztatzearen aldeko ideia 
dago. Prostituzio baimenduaz ari gara, eta hori da, hain 
zuzen ere, prostitutaren baimena eta erabaki autonomoa 
eta pertsonala jarduera horretan aritzeko. Inork ez luke 
eskubiderik izanen bere gorputza «erabiltzeko» libreki 
erabakitzen duen pertsona bat estigmatizatzeko, 
debekatzeko edo zigortzeko. Ondorioz, prostituzioa 
lan-jarduera libre eta baimendua denez, gainerako guztiak 
bezala arautu beharko litzateke. 

Bertzetik, abolizioaren aldeko ideia dugu. Planteatzen 
den legegintza-neurri orok prostituzioarekin amaitzea 
izan behar duela helburu defendatzen du. Prostituzioa 
esklabotza modernoa dela dio –hortik datorkio 
abolizionista izena–, eta, ondorioz, hura 
desagerraraztearen alde baino ezin da borrokatu. Era 
berean, «erabaki askearen» argudioa arbuiatzen du, uste 
baitu, kasu gehienetan, prostituzioaren jarduera beharrak 
eragiten duela, norberaren gorputzaren gaineko balizko 
askatasun pertsonalak baina gehiago.

Nik ez dakit zein den 
jarrera egokiena baina argi 
dut gizasemeen ardura 
handia dela. Pauso bat 
aitzinerat eman behar dute, 
ahotsa altxatu eta  
sexualitatearen ideia 
'harrapakariaren' kontra 
egin eta berdinen arteko 

sexualitate askea aldarrikatu beharko lukete. Nik argi dut, 
puterorik gabe ez legoke putarik. 

NAHIA SENPER MAZIZIOR

«NIK ARGI DUT, 
PUTERORIK GABE 
EZ LEGOKE 
PUTARIK»
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Nola definituko zenuke zeure 
burua?
Neska alaia, baikorra eta la-
gunkoia naizela erranen nuke.
Zein dira zure zaletasunak?
Gehienbat pilota eta bertso-
laritza gustatzen zaizkit, baina 
lagunekin ere ikaragarri ongi 
pasatzen dut.
Zergatik hasi zinen bertsotan?
Gure eskolako zuzendaria 
bertsotan ibiltzen irakasten 
hasi zen ikasle batzuei, eta 
anaiak animatzeko erran zidan, 
atautxiri ilusioa eginen ziola-
koan. Hortik aitzinera Estitxu-
rekin segitu dut sei bat urtez.
Hirugarren aldiz saritua izan zara 
Baztan-Bidasoko bertsopaper 
lehiaketan. Espero zenuen?
Ez nuen aunitzik espero, ni-
rekin bertso eskolan dabiltza-
nak ere maila ona baitute.

Bertsoak idazteak ematen dizun 
askatasunaz aritzen zara ber-
tsoan… Zer da zuretzako ber-
tsotan aritzea?
Erran nahi dudan hori modu 
ordenatu edo txukunago ba-
tean kontatzeko aukera bat 
da niretzat bertsoa. Kontatu 
nahi ditudan gauzak askatasun 
osoz kontatzeko aukera ema-
ten du, baina nola kontatu 
pentsatzera ere behartzen nau.
Bertsoez gain, pilotan ere aritzen 
zara. Noiz hasi zinen?
Orain dela bortz-sei urte hasi 
nintzen Arantzako Pilota Es-
kolan. Orain Beran aritzen 
naiz.
Hainbat pilota txapelketetan ibi-
li zara. Zenbatero entrenatzen 
zara?
Astean bi aldiz izaten ditut 
entrenamenduak, astearteetan 

eta ortzegunetan, baina tar-
teka aitarekin eta anaiekin ere 
ibiltzen naiz.
Nola ikusten duzu eskualdeko 
nesken egoera esku pilotan?
Gutti gara oraindik, baina 
maila ona ematen ari gara eta 
hagitz gustura gabiltza. Gai-
nera, gutti izanik lagun onak 
egiteko aukera eman digu 
pilotak.
Zertan nahiago duzu aritu, ber-
tsotan edo pilotan?
Ezingo nuke bat aukeratu, 
bietan gustura nabil eta orian-

goz denetan ibiltzeko astia eta 
gogoa daukat. Bertsoa eta 
pilota hagitz desberdinak dira 
baina biak dira ezinbertzekoak 
niretzat.
Zein dira zure asmoak epe mo-
tzera?
Lagunekin ongi pasatzea, udaz 
gozatzea eta hurrengo ikas-
turtean gustuko ditudan gau-
zekin segitzea.
Eta epe luzera?
Gustuko dudana ahalik eta 
gehien ikastea eta hortan se-
gitzea.

KATTIN MADARIAGA APAOLAZA ARANTZAKO GAZTEA

«Lagun onak 
egiteko aukera 
eman digu pilotak»

11 GALDERA LABUR
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Mugak

UHAINA APEZETXE, AINARA GAZTELU ETA 
MIKELE ETXEKOLONEA 

Badira muga ikusezinak munduan. 
Muga naturalak, erreka eta 
mendikateek zehazturikoak. Muga 
politikoak bai eta hesitutako mugak 
ere. Muga fisikoak. Mugek mugatzen 
dituzten pertsonak. 

Eta ez zaigu bada kilometro 
aunitzetara gelditzen munduko 
mugarik desorekatuena. Hiru hesi 
handik eta lubanarro batek bereizten 
dituena. Ipar eta hego globalaren 
arteko mugetako bat. Balio eta baliorik 
gabeko bizitzen artekoa.

Alde batekoa hegazkina hartuta iritsi 
da Marrakecheko aireportura. 600 
euroko i-phonea lepotik zintzilik duela,  
ohartu ere ez da egin milaka pertsonek 
bizitza galtzen duten muga gurutzatu 
egin duela. Bertze aldekoak, aldiz, 
kilometro luzeak egin behar izan ditu 
Ceuta edo Melillara ailegatu arte, eta 
hantxe aurkitu du bere burua 
Marokoko poliziaren errepresiotik 
ihesi, batzuei ikusezina zaigun sei 
metroko hesiaren parean. Bertze 
aldean sarbidea ukatuko dion 
Espainiako polizia zain duela.

Eta bai. Agian, biek dute pasaportea 
gainean.

Ekainaren 24an gertatutakoa  ez da 
gertaera isolatu bat, Europak azken 20 
urteotan aitzinera eraman dituen 
migrazio politika hiltzaileen bertze 
ondorioetako bat dugu hau. Europako 
sarbide legalen faltan, haien herriak 
utzi eta bizitza duin baten bila abiatzen 
diren pertsonak arriskuz beteriko 

bideak hartzera eramaten dituena. Ezin 
dira aipatu gabe utzi, azken gertakari 
hauen kausa diren Maroko eta 
Espainiaren artean migrazio irregularra 
gelditzeko tratatuak, Frontex eta 
heriotzen gorakada. 
CaminandoFronterasek eskainitako 
datuen arabera, 2021. urtean 4.175 
hildako eta 229 desagertu egon ziren. 
Zifra hauek azken hamarkadetako 
larrienak dira.

Europara sartzeko atea gurutzatzeak, 
ordea, ez du bizitza bera ere 
bermatzen. Giza eskubideak hainbertze 
predikatzen dituen ongizate estatuen 
baturak badu eta hegorik. Badu eta 
Kantauri itsasoan isurtzen den 
mediterraneorik. Pandemiaz geroztik, 
Frantziak ezarritako kontrol arrazisten 
ondorioz jada  bederatzi baitira 
Bidasoa ibaia gurutzatzeko saiakeran 
hildakoak.

Europak, Afrikari urte luzeetan zehar 
dena kendu dien horrek, gotorleku 
bilakatu du bere burua. Kongoko 
Errepublika Demokratikotik 
ustiatutako koltanari edota urreari 
sarbidea ahalbidetu bitartean, deus 
gabe utzi dituen pertsonen 
mugimendua ekiditeko milaka oztopo 
ezarriz.

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

LOITZATE GOÑI ELORTZA (BERA)
BAZTAN-BIDASOKO BERTSOPAPER
LEHIAKETAN B MAILAN 2. SARIA

D. B. H.
Doinua: Batetikan korrozka

BOTA BERTSOA

L.H akautu
ta kursoz igota
guztiz aldatu zaigu 
ikasteko mota,
Oraindik ez dut lortu
frantseseko nota
bortz bat ateratzen dut
baina asko jota,
D.B.H-arekin 
goraino itota.

Euskara penkatu nun
ta 4 bat gizarte
gaixtakeriengatik
ditut hainbat parte,
Gaizki indako hoiek
gauz txarra dakarte
amak zigortu eta 
utzi nau aparte
ikasten gelditu naiz 
sei terdiak arte.

Apunte eta fitxa 
goraino karpeta
errekuperatzeko
7 azterketa,
pixkobat errazteko
egin dut txuleta
baina gorputza daukat
nerbioz beteta,
Eta ezin dut egin

azken biderketa.
948 63 54 58
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G. PIKABEA
Kamiseta laranja soinean, da-
goeneko ibilbidearen erditsua 
egina izanen du Euskaraben-
turako jzioquitarren espedi-
zioak. Jatorrizko izaera ibiltaria 
berreskuratuta, uztailaren 1ean 
hasi zen aurtengo Euskaraben-
tura, «gazteen artean euskara-
ren erabilera sustatu eta nor-
malizatzeko, gazte euskaldunen 
sare berri bat sortu eta elika-
tzeko eta Euskal Herriko natu-
ra-ondasun eta ondasun his-
toriko nahiz kulturalen trans-
misioa bermatzeko». Geroztik 

2005ean eta 2006an sortutako 
128 gazte edo jzioquitar Euskal 
Herrian barna dabiltza. Mau-
letik Getxorako bidea eginen 
dute 31 etapatan. Bidean 700 
kilometro baino gehiago eginen 
dituzte, eta horietatik 500 oinez. 

Hilaren 31ra bitarte Doneja-
kue bideei segituz, Euskal He-
rriko zazpi hiriburuak eta 35 
herri baino gehiago bisitatuko 
dituzte, baita UNESCOk Giza-
teriaren Ondare izendatutako 
tokiak edota «Euskal Herriaren 
historian, ekonomian edota 
politikan garrantzizkoak diren 

tokiak ere. Hala nola: Orreaga-
ko Kolegiata, Añanako Gesaltzak, 
Arditurriko meazuloak, Zuga-
rramurdiko leizea, Amaiurko 
gazteluaren hondarrak, Pasaia-
ko Albaola Itsas Kultur Faktoria, 
Euskal Kostaldeko Geoparkea...».

Lesaka, Zugarramurdi, Amaiur
Larunbatean, Tolosan, gurasoen 
bisita izanen dute eta igandean, 
uztailaren 17an, Oiartzundik 
eguerdi aldera Lesakara ailega-
tuko dira. Eguna bertan pasa-
tuta, biharamunean, uztailaren 
18an, gosaldu eta Lesakatik 

Zugarramurdira joanen dira. 
20 bat kilometroko bidea eginen 
dute oinez eta bazkaltzeko ai-
legatuko dira Zugarramurdira. 
Han leizea ezagutzeko eta sor-
ginkeriaz aritzeko aukera izanen 
dute. Asteartean, uztailaren 
19an, Zugarramurditik Amaiu-
rrera joanen dira. Bertze 20 bat 
kilometro eginen dituzte oinez, 
eta arratsaldean, batetik, gaz-
teluaren hondarrak bertatik 
bertara ikusiko dituzte eta ber-
tzetik, Asisko Urmenetaren 
bisita izanen dute Amaiurko 
batailaren 500. urteurrenaz 
aritzeko. Asteazkeneko etapak 
Amaiur izanen du abiapuntu 
eta Baiona helmuga. Bidarrai-
ra oinez joan eta handik trenean 
joanen dira Baionara. 

Inoizko espediziorik jende-
tsuena da aurtengoa eta, 128 
gazteen artean eskualdeko hiru 
daude: Olaia Garbalena Osina-
ga (Lekaroz, 2006), Unax Ordo-
ki Etxepeteleku (Lesaka, 2005) 
eta Saioa Lizarreta Insausti 
(Erratzu, 2006).

Hemen da 
Euskarabentura
Uztailaren 1ean abiatu zen Euskarabentura espedizioa igande honetan ailegatuko da eskualdera. 
Lesakan, Zugarramurdin eta Amaiurren geldialdiak eginen ditu. 128 gazte ari dira espedizioan 
parte hartzen eta eskualdeko hirurekin bildu da TTipi-TTapa

«Neska lotsati, mugitu eta nahi-
ko alaitzat» du bere burua Olaia 
Garbalena Osinagak (Lekaroz, 
2006). Lekarozko institutuan 4. 
DBH akitu berria du, eta heldu 
den ikasturtean «laborategiko 
eragiketen erdi mailako zikloa» 
egiteko asmoa du. Hori baino 
lehen, ordea, uda berezia izanen 
du aurtengoa, bera baita Eus-
karabenturako gazteetako bat. 
Dioenez, ikas-bidaian jakin zuen 
hautatua zela: «Ez nuen espe-
ro, esperantza guti nuen. Harri-
tuta gelditu nintzen, baina aldi 
berean arras kontent». 

«Lagun baten bitartez» izan 
zuen abenturaren berri: «Lagun 
bat aunitzetan solastatzen zen 
eta behin zer zen ikustea oku-
rritu zitzaidan». Ikusi orduko 
erabaki zuen bertze pauso bat 
ematea: «Aunitz gustatu zitzai-

dan, eta saiatzea erabaki nuen. 
Kristoren aukera zela iruditu 
zitzaidan; batetik, nire adineko 
neska-mutikoak ezagutzeko, 
eta bertzetik, Euskal Herriko 
hainbat toki ezagutzeko eta 
bertze euskalkiak ikasteko». 
Hala, «esperientzia bizitzeko 
ilusioz eta gogoz» mintzo zen 
abenturaren atarian.

Sormen digitala
Egunotan Euskarabenturan 
baldin badabil ez da nahi izan 
duelako bakarrik izan, Zer ginen, 
zer gara eta zer izanen gara 
gaiari buruzko bere lana auke-
ratu dutelako baizik. «Hasmen-
tan, marrazki bat egitea pen-
tsatu nuen, baina marrazketan 
arras trebea ez naizenez, sormen 
digital bat egin nuen». Hiru urte 
edo alditan banatu zuen lana: 

«Lehendabiziko urtea Ameri-
ketako biziari buruz aitatxiri 
egindako elkarrizketaren bideoa-
rekin» osatu zuen. «Bigarren 
urtean bi lan egin nituen. Bat 
amatxi eta nire gurasoak ttikiak 
zirenean eta orain pentsa- 
tzen zutena konparatuz, eta 
bigarrena poema motz bat gaur 
egungo bizitzaz». Komiki bate-
kin borobildu zuen hirugarrena: 
«urte batzuen buruan bizitza 
nolakoa izanen den erakutsiz». 

Baztan eta Baztango mintzoa
Hilabeteko egonaldia «esperien- 
tzia zoragarria eta ahaztezina» 
izatea nahi du, eta «35 herriak 
eta hiriak ilusioz» hartu arren, 
bereziki Amaiur du begiz joa: 
«Baztandarra naizenez, ilusio 
haundia egiten dit bertzeek bizi 
naizen ingurua ezagutzeak».  
Baztango mintzoa ikasteko 
aukera izanen dutela ere gogo-
ratu du: «Baztanen euskaraz 
bizi garela erakutsi nahi diet».

Euskarabentura hasi aitzinetik «ilusioz eta gogoz» zegoen lekaroztarra. 

«Gainerakoei Baztanen euskaraz bizi 
garela erakutsi nahi diet»
OLAIA GARBALENA OSINAGA LEKAROZKO GAZTEA
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Joan den urtean egin zuen Euskarabenturan parte hartzeko 
lehenbiziko saiakera Toki Ona Institutuko ikaslea den Unax 
Ordoki Etxepetelekuk (Lesaka, 2005). Saiatu ez ezik, aben-
turarako aukeratu zuten, baina koronabirusak eragotzi zion 
bidaia. «Esperientzia berriak bizitzea gustuko duen 17 urteko 
mutil gazte alaiak eta herrikoiak» aurten izan du iazko arantza 
kentzeko aukera, bigarrenez aukeratua izan baita Euskara-
benturan eta hala, «Euskal Herriko txokoak eta bertako jendea 
ezagutzeko gogotsu eta ilusioz» abiatu du abentura. 

Bi aukera paratu zizkioten mahai gainean: «lehengo urtean 
egindako lanarekin berriz izena ematea edo berritik lan bat 
osatu eta horrekin izena ematea». Lehenbizikoa aukeratu 
zuen, «benetan adierazi nahi nuen mezua ikus-entzunezko 
horretan islatua zegoelako eta hainbertze denbora eskaini 
nion lan horrekin berriz ere hautatua izan nahi nuelako». 
Aitortu duenez, «ez nuen itxaropen haundirik. Iaz hautatu izan 
nintzenez, ez nuen berriz ere hautatua izateko aukera argi 
ikusten». Baina lortu du. 

«Nire egunerokoarekin bat egiten duen gaia» landu du 
lesakarrak Euskarabenturarako, «azalean dagoen arazo bat 
ikus-entzunezko baten bitartez islatu nahi nuelako: Egungo 
gizarteak inposatutako estereotipoak gazte ororen helburu 
nagusi bihurtu direla argi utzi nahi nuen, sareen gehiegizko 
erabilpenak dakartzan ondorioak azpimarratuz eta nolabai-
teko kritika eginez».

Bizitza osorako momentuak
Hilabeteko egonaldian sorterriko geldialdia da «ilusio berezia» 
egiten diona, bistan da, «nire herria delako». Baina aldi berean 
«bertze modu berezi batean Lesaka ikusteko aukera» izanen 
du. Gainera, «ikaragarrizko ilusioa» egiten omen dio «espe-
dizioen parte hartuko duten askok ezezaguna duten herri 
zoragarri hau ezagutuko dutela pentsatzeak». Hortik harago, 
Euskarabenturak «euskaraz mintzatzeko, euskalkiak ezagu-
tzeko, milaka txoko ezagutzeko eta naturaz gozatzeko» atea 
irekiko diola aipatu du. Bateko eta bertzeko, garbi du «nire 
hamazazpigarren uda berezia» izanen dela. «Uste dut hila-
bete honetan biziko ditudan momentuak bizitza osoan gogoan 
edukiko ditudala».

Batxilergoa bukatzean Harreman Publikoak eta Publizitatea ikasi nahi du.

«Ez nuen itxaropen haundirik 
bigarren aldiz hautatua izateko» 
UNAX ORDOKI ETXEPETELEKU LESAKAKO GAZTEA

«Euskal Herria ezagutzeko plan erakargarria» iruditu zitzaio-
lako eman zuen Euskarabenturan parte hartzeko izena Saioa 
Lizarreta Insaustik (Erratzu, 2006). Aitzinetik herrikide bati 
esker ezaguna zuen abentura, «duela urte batzuk Erratzuko 
batek Euskarabenturan parte hartu zuelako». Hala egin zuen 
jziquiotar izateko saiakera «historia eta istorioak» gustuko 
dituen 15 urteko gazteak. 

Lekarozen DBH 4 egin du ikasturte honetan, eta heldu den 
ikasturtean institutu berean segituko du Batxilergoa egiteko. 
Aurtengo eskolak akitu aitzinetik jakin zuzen aukeratua izanen 
zela, «Aste Sainduan» zehazki. Aitortu duenez, «alde batetik, 
poztu egin nintzen, baina bertze aldetik, pena eman zidan 
hilabete bat Baztandik kanpo pasatzeak». Edozein kasutan, 
segur da hilabete «berezia» izanen dela: «Nire bizitzan behin 
bakarrik biziko dudan esperientzia izanen dela uste dut».

Antolatzaileek proposatutako gaien artean, Zer ginen, zer 
gara eta zer izanen gara gaia aukeratu zuen erratzuarrak: 
«Leitzea eta idaztea gustatzen zaidanez istorio bat idaztea 
erabaki nuen, eta 1928an Bilbon kokatutako neska gazte 
batzuei buruzko istorio bat aurkeztu nuen».

Eskualdea bisitatzeko gogotsu
35 herri eta hirien artean, «ez dago ezagutzea ilusio berezia 
egiten didan lekurik», baina gaineratu duenez, «inoiz egon ez 
naizen herriak ezagutzeko gogotsu nago». Horrekin batera, 
«eskualdetik kanpo denbora luzez eginda, ilusioa eginen dit 
egun batzuk bertan pasatzeak», hau da, Lesaka, Zugarra-
murdi eta Amaiur aldean ibiltzeak. Bazterrak ezagutzetik 
harago, Euskarabenturak «esperientzia berria izateko eta 
jende berria ezagutzeko» balioko diolakoan dago, «aberas-
garria» baita bere hitzetan «hilabete bat euskararen inguruan 
pasatzea. Aunitz ikasiko dudala iruditzen zait». 

Euskara aipatu du eta egunerokoan euskaraz bizi dela dio, 
«familia eta lagun euskaldunak ditut». Hain zuzen, alde horre-
tatik bere ekarpena egin dezakeela uste du: «Egunerokoan 
euskaraz bizi ezin diren horiei nirekin euskaraz solastatzeko 
aukera emanen diet». Eta bueltan gainerako jziquiotarren 
aldetik «bertzelako errealitateak ezagutzeko aukera» izanen 
du erratzuarrak.  

Historia eta istorioak maite ditu Lizarretak.

«Nire bizitzan behin bakarrik biziko 
dudan esperientzia izanen da»
SAIOA LIZARRETA INSAUSTI ERRATZUKO GAZTEA
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G. PIKABEA LEITZA
Kontentu sumatu dugu Julian 
Iparragirre Lukanbio (Arantza, 
1949). «Suerteko» sentitzen da 
«gustuko bizia» egin duelako 
eta orain ere sasoiko dagoenez 
ez du atsegin duena egiteko 
eragozpenik. Haurtzaroko oroi-
tzapen «politak» ditu, mutiko 
kozkorra zela Arantzako Bor-
dalarrea auzoan edo frontoian 
emandako orduak bihotzean 
ditu. Lana tarteko Leitzara joan 
zen eta hantxe osatu zuen habia, 
eta han ere pozik. Arantzan zein 
Leitzan, hainbeste maite duen 
afizioari kontu dio beti: Pilota. 
Ate asko ireki dizkion afizioa 
izan da, gainera. Urte askotan 
afizionatuetan ibili zen, baita 
Nafarroako binakako txapela 
jantzi ere; Leitzako pilota esko-
lan hamasei urtez izan zen 
irakasle, eta hogei urte egin ditu 
Euskadi Irratian pilotako aditu. 
Oinatz Bengoetxearen debuta 
tarteko hasi zen esatari, eta 
bueltan-bueltan orain arte Ipa-
rragirreren eskuetan izan den 
mikrofonoa Bengoetxearen 
eskuetara pasatuko da urrian.
Borda baserrian jaioa, bederatzi 
senidetan laugarrena zara. Nolako 
haurtzaroa duzu gogoan? 
Polita. Bizia ez da erraza izaten 
horrenbeste senide diren fami-
lian. Hainbeste ume baserri 
koxkor batean, handik bizia 
atera behar... Gurasoek meritu 
ikaragarria dute. Baserrian ja-
tekoa bagenuen, eta goserik ez 
genuen pasatu. Orain ikusten 
hasita gogorra zela esanen du 
baten batek, baina garai hartan 

hola zen. Nik suerte ikaragarria 
izan nuen auzoan bertan, aita-
ren sortetxean, asko egoten 
nintzelako. Hiru ume bakarrik 
zituzten, ni baino gazteagoak, 
eta hango oroitzapen oso-oso 
onak ditut. Izeba Loreto niretzat 
bigarren ama izan da. Ume 
garaiko oroitzapen oso politak 
ditut, etxetik hasi eta osaba-ize-
bekin eta lehengusuekin.
18 urterekin Leitzako fabrikara... 
Bai, ordurako bi anaia Leitzara 
etorriak ziren. Paper fabrikan 
jendea behar zuten eta ni ere 
etorri nintzen. Fabrikak kanpo- 
tik etorritakoentzat jatekoa eta 
lo egiteko tokia jarri zituen. Aste 
guzia hemen pasatzen genuen, 
eta asteburuetan Arantzara 
joaten ginen. 18 urterekin hasi 
eta 60 urtera arte aritu nintzen 
fabrikan, eta oso gustura.
Aldaketa handia izan zen? 
Ez. Baserriko semea naiz, baina 
baserriko lana ez zitzaidan so-
bera gustatzen. Egurra txikitzea 
eta holako lanetan aritzea bai,  
baina gainerakoa... Erraz egin 
nintzen fabrikako lanera. Suer-
teko pertsona izan naiz.
Baina beti pilotaren bueltan... 
Bai, horri beti kontu diot. Tti-
ki-ttikitatik afizio haundia izan 
dut. Askotan esan dut eta ez 
dut gezurrik esaten: eskolarako 

gogo gutxi izaten nuen, eta es-
kolara pilotan aritzeagatik joa-
ten nintzen. Afizio izugarria 
nuen. Senide asko gara, zortzi 
anaia eta arreba, eta besteek 
ere badute afizioa, baina nik ez 
dakit nondik, pilotarako afizio 
ikaragarriarekin atera nintzen. 
Aurrenean Arantzako gorapean, 
eta gero frontoia egin zutenean 
frontoian, ordu pila pasatzen 
genituen. Eta Leitzara etorri 
nintzenean, fabrikan zortzi ordu 
egin eta denbora libre gehiago 
izaten nuen pilotan ibiltzeko, 
pilotak erosteko dirua ere bai... 
Afizionatuetan ibili zinen... 
Oso berandu hasi nintzen. Lei-
tzan eta Lekunberrin txapelke-
ta batzuk egiten zituzten, eta 
hor apuntatu nintzen. Lekun-
berriko Guillermo Mazok zerbait 
ikusiko zidan, eta federazioko 
fitxa egin zidan. Asko lagundu 
zidan. 40 urtera arte afizionatue- 
tan ibili nintzen. Fabrikan zor-
tzi ordu egin, entrenatu, udan 
partida asko jokatu...Garai har-
tan txapelketa gehiago izaten 
ziren. Oso bizimodu polita izan 
dut, nire gustuko bizia egin dut. 
Leitzako pilota eskolan hamasei 
urtez irakasle ere ibili zinen... 
Pilota utzi baino lehenago Lei-
tzako pilota eskolan sartu nin-
tzen. Ordurako Aurrera elkarteak 

asteburuetan gazte batzuk 
ibiltzen zituen, baina hiru gu-
rasok pilota eskola sortzea pen-
tsatu genuen, eta astean bi 
egunetan entrenatzen hasi gi-
nen. Batek lanagatik berehala-
xe utzi behar izan zuen, baina 
beste biek astero txandaka 
entrenatzen segitu genuen. 
Azken lau urteetan frontoiko 
lana neronek bakarrik egin nuen. 
Entrenamenduez ni arduratu 
nintzen eta beste lagunak fe-
derazioko bilerak, txapelketako 
bikoteak apuntatu... beste lan 
asko egin zituen. Oso gustura 
ibili nintzen, talde oso ona to-
katu izanen zitzaidan niri hain-
beste urtez aguantatzeko. Oso-
oso esperientzia polita izan zen. 
Utzi behar genuenean, Aurrerak 
omenaldia egin zigun. Plaka 
bana eman zigun, eta oso po-
lita izan zen. Baina omenaldirik 
politena gazteekin izan dudan 
harreman ona izan da. Nirekin 
pilota eskolan ibilitako gazteak 
gaur egun asko eta asko guraso 
dira eta batzuk pilota eskolan 
dabiltza, eta hainbesteren artean 
inor ez zait agurtu gabe geldi-
tuko. Niretzat hori da politena. 
Ez dakit zenbat erakutsiko nien, 
baina haiekin asko ikasi nuen. 
Oso argiak dira. 10-12 urtekoek 
ez dute gezurrik esaten, gauzak 
zuzenean esaten dituzte, eta 
askotan hobe izaten da zerone 
zer egiten ari zaren ohartzeko. 
Leitzako pilota eskolatik goi mai-
lako pilotariak atera dira... 
Garai batean baziren batzuk: 
Iñaki semea, Aitor Bengoetxea, 
Ibai Bengoetxea, Abel Barriola, 
Oinatz Bengoetxea, Jon Jauna-
rena... Oso harro nago. Baina 
Abel edo Oinatz bezalako izarrei 
gutxi erakusten diezu. Beste 
askorekin askoz ere lan gehia-
go egiten duzu, baina horiek 
tartean izatea pilota eskolaren-
tzat oso ona izan da. Semeak 
edo Bengoetxea lehengusuek  
ere profesionaletan jokatu zu-
ten denbora gutxian. Baina ez 
da profesionaletan jokatzea 
bakarrik. Afizionatuetan aritzea 
edo zure lanaren fruitua ikustea 
bera ederra da. Bestalde, beste 
bi edo hiru mutikorekin beti 
izan dut 'Horiek pilotari behar 

«Suerteko sentitzen 
naiz oso bizimodu 
polita izan dudalako»
JULIAN IPARRAGIRRE LUKANBIO PILOTAKO ESATARI OHIA

20 urtez Euskadi Irratiko pilota aditua izan denak esatari lana utzi du. Baina pilota tarteko hori baino 
gehiago izan da. Besteak beste, pilotari afizionatua eta 16 urtez Leitzako pilota eskolako irakaslea 

«OSO BIZIMODU 
POLITA IZAN DUT, 
NIRE GUSTUKO 
BIZIA»

«ESKOLARA 
PILOTAN 
ARITZEAGATIK 
JOATEN NINTZEN»
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zuten' sentsazioa. Nire baitan 
esan izan dut horiekin ez nue-
la asmatu, baina tira, ez diet 
behin ere esan. Ez da erraza 
hainbeste urtetan horrenbeste 
orduz aritzea, baina gustura 
egiten duzunean... Hortik apar-
te ordu asko pasatzen nituen 
kanpoan, entrenamenduak 
zirela edo asteburuetako par-
tidak zirela. Hori dena ongi 
joateko izugarri baloratzen dut 
familia. Andrearen eta seme-ala-
ben babesik gabe ezinezkoa 
izanen litzateke.  
Leitzak lotura berezia du pilotarekin? 
Bolada kontua dela esanen nuke. 
Aipatu ditugun pilotari horiek 
baino lehenago, hor ziren Juan 
Mari Bengoetxea eta Miel Ben-
goetxea, gero erremontera pa-
satu zen Miel Zestau... Orduan 
ere baziren pilotari onak. Gaur 
egun pilota eskolatik pilotariak 
aterako diren? Leitzako pilota 
eskolako gurasoak lan handia 
egiten ari dira eta horrek poz 
ikaragarria ematen dit. Eta pi-
lotarien artean, izenik ez dut 
esanen, baina badira zortzi-ha-

mar bat oso politak.  Pilotan ez 
bada beste kirolen batean segi 
dezatela, Leitzan horretarako 
aukera badago eta. Ni garai 
batekoa naiz, eta estudioak 
aurrena izanen dira, baina hor-
tik aparte, haurrentzako eta 
gazteentzako oso beharrezkoa 
ikusten dut kirola. Pilota esko-
lan ibiltzen ziren haurrek pilo-
ta uzten zutenean, beti horixe 
esaten nien, pilotan ez bazen 
kirolean segitzeko. 
Leitzan izen handiko neskak ere 
badira pilotan: Agirre, Zabaleta... 
Bai, oso ongi ari dira. Iera Agi-
rre nirekin ibilia da, eta akor-
datzen naiz Iera, Naiara Astibia 
eta Saioa Urkiola leitzarrak eta 
Irati Arozena goizuetarra nola 
etorri ziren. Denboraldi dezen-
te ibili ziren nirekin, eta muti-

koekin bezala saiatu nintzen. 
Garai hartan neska gutxi izaten 
ziren, baina urte batean Umeen 
Eguneko partida batean lau 
neska jartzea erabaki nuen. 
Oso-oso polita izan zen. Epaile 
aritu nintzen eta oraindik nes-
ka horiekin ateratako argazkia 
etxeko egongelan dut. Guraso 
eta mutiko batzuen aldetik kri-
tikak ere izan nituen lau neska 
jarri nituelako pilotan, eta pix-
ka bat ukitu ninduten, baina ez 
nintzen horiei begira gelditu. 
Intentzio on guziarekin egin 
nuen, eta neska horiek ikara-
garri estimatu zidaten. 
Pilotarekin izan duzu loturak Eus-
kadi Irratiko atea ere ireki zizun... 
Pilota eskola utzi berria nuen, 
eta Oinatz Bengoetxeak debu-
tatu behar zuenean, Euskadi 

Irratiko Iñaki Elortzak Oinatze-
kin pilota eskolan ibilitako nor-
bait joateko eskatu zien Aurre-
ra elkartekoei. Ordurako beste 
guraso batzuk sartuak ziren 
pilota eskolan, baina 'Hi ibili 
haiz Oinatzekin gehiena eta hik 
joan beharko duk' esan zidaten. 
Hala joan ginen Leitzako beste 
bat eta ni Labritera Oinatzen 
debut egunean. Partida eman 
eta kafe bat hartzera joan gine-
nean, Iñaki Elortzak jaialdiko 
bigarren partida bien artean 
eman behar genuela esan zidan. 
Hala egin genuen. Partida bu-
katuta 'Nirekin hasi behar duk' 
esan zidan. Ordura arte Julian 
Retegi ibiltzen zen berarekin, 
baina Josetxo Lizartzarekin 
Telecincon ibiltzen zen Ogeta 
gaizkitu zenean Telecincora 
joan zen Retegi. Euskadi Irratian 
bat behar zuten. 'Nola hasiko 
nauk hirekin?' galdetu nion eta 
bi hilabeteko proba eginen ge-
nuela esan zidan. Bi hilabete 
horietan Euskadi Irratia nirekin 
gustura ez bazen etxera joanen 
nintzela esan zidan eta ni 

Julian Iparragirre Leitzako plazan.

«KIROLA OSO 
BEHARREZKOA 
IKUSTEN DUT HAUR 
ETA GAZTEENTZAT»

«BI HILABETE 
PROBATZEKO HASI 
ETA 20 URTE PASA 
DITUT IRRATIAN»
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ez banengoen gustura ni 
joanen nintzela. Bi hilabete 
probarekin hasi eta 20 urte pa-
satu dira. Asteburu batzuetan 
lan egiten nuen fabrikan, baina 
lankideak oso onak nituen eta 
ez nuen arazorik izan. Pentsa-
tu beharko dut zerbait ongi egin 
izanen nuela, gainerakoan bi-
daliko zidaten.
Gustura ibili zara? 
Bai, oso gustura. Batzuek uste 
dute urte osoan ibiltzen nin-
tzela, baina hiru txapelketetan 
aritzen nintzen: lau t'erdikoan, 
binakakoan eta buruz burukoan. 
Sei-zazpi hilabete izaten ziren. 
Udan txapelketa bereziren ba-
tzuetara ere joaten nintzen, 
Sanferminetako Torneoko fi-
nalera, Donostiako txapelketa-
ko finalera... Baina gainerakoan 
uda nahiko libre izaten nuen. 
Eta zer esanen dut kiroletako 
jendeaz. Lantalde izugarria da. 
Iñaki Elortzarekin 17 urte egin 
nituen, eta berak utzi zuenean 
ere lankide oso onak izan nituen. 
Kepa Iribarrekin ibili naiz gehie-
na, Jon Altuna... Kiroletako 
jendea familia zoragarria da, 
giro ederra dute eta horko kide 
izatea ohore haundia izan da. 
Jendeak ikusten ez duen zerbait 
hitzez esplikatzea zaila da? 
Saiatu naiz eta ez zait gogorra 
egin. Irratian ez dituzu detaile 
guziak eman behar. Entzuleak 
erraz entenditzeko moduan 
esan behar duzu. Normalean, 
batek tantoa nola jokatzen zu-
ten kontatu eta nik bukaera 
nola izan zen esplikatzen nuen, 
eta nahiko ongi eraman dut. 
Lehenbizian, esperientzia har-
tu arte, arazo gehiago izan ni-
tuen, baina berehala jarri nin-
tzen, eta ustez, erraz egin dut. 
20 urteotan pilota asko aldatu da? 
Bai, aldatu da. Batzuek esanen 
dute garai bateko pilotariak 
hobeak zirela eta besteek orain-
goak hobeak direla. Lehenago 
hoberenak zirenak gaur egun 
ere oso ongi moldatuko ziren, 
eta gaurko hoberenak garai 
batekoekin ez ziren atzean gel-
dituko. Hori bai, materiala di-
ferentea da. Urteotan batik bat 
pilotak aldatu dira. Garai batean, 
orain bezala, pilota biziak ziren, 

baina oraingo pilotek abiadura 
handiagoa dute, azpitik ibiltzen 
dira, eta hori da jokoari bizita-
suna ematen diona, eta telebis-
taz ikusten ari denarentzat joko 
bizi hori politagoa da.   
20 urteotan pilotariekin, enpresa-
ko jendearekin... Nolako harrema-
na izan duzu? 
Batik bat pilotariekin tratu izu-
garria izan dut. Akaso ez daki-
dalako bazterrean egoten eta 
saltsero samarra naizelako, 
baina beti gustatu izan zait pi-
lotariekin egotea. Irratiko lana 
hasi aurretik askotan aritzen 
nintzen haiekin hizketan,  bai-
ta intendenteekin ere: Jon Ape-
zetxea, Jokin Etxaniz, Jose An-
gel Balanza Gorostiza, Pablo 
Berasaluze... Fenomenoak dira. 

Askotan behartzen nintzen haie- 
taz pilotari bat elkarrizketatze-
ko. Pilotarientzat ez dira beti 
momentu errazak izaten. Ongi 
jokatu eta erraz irabazitakoan 
edozein pilotari prest izaten da 
elkarrizketa egiteko. Baina irra-
tiak bere orduak bete behar 
ditu, eta mikrofonoetara pilo-
tariak edo enpresakoak eraman 
behar dituzu. Konfiantza eman 
didate eta ongi etorri zaizkidan 
gauza franko esan ere bai. 
Baina mikrofonoa aurrean ezin 
dena esan, ez? 
Hala da. Primizia asko ezin esan, 
eta beste kontu asko ere ez. 
Irratiak hori du, edo nik egin 
dudan lanean batzuetan ezin 
duzu pentsatzen duzun guzia 
esan. Kontuz hitz egin behar 

duzu. Hasi berritan, dena bo-
tatzen nuen, eta dena ezin da. 
Bota behar duzuna kontuz egin 
behar duzu, gainerakoan fron-
toitik atera eta etxera ailegatze-
rako mezuak izanen dituzu. 
Hasieran nire gorabeherak izan 
nituen, baina gerora esker onak 
gehiago izan ditut, bai pilotarien 
aldetik, baita pilotarien gurasoen 
edo senitartekoen aldetik. Txa-
peldun edo partida ona jokatzen 
duen batengatik hitz egitea oso 
erraza da, baina pilotari batek 
egun txarra duenean... Beti esan 
izan dut gaizki jokatzen duenean 
gehien sufritzen duena pilota-
ria bera dela, ni behinik behin 
hala nintzen. Hortaz, kontu 
handia izan behar da zer eta 
nola esaten duzun. Batzuetan 
hitz egokiak bilatuko nituen, 
besteetan ez... baina esker ona 
gehiago hartu dut. 
Momentu ez hain politen testigu 
ere izan zara. Pandemia, adibidez. 
Pandemia oso gogorra izan zen. 
Frontoietara joan, lau pilotari 
kantxan eta intendente bat be-
raiekin, ikuslerik gabe... Nik 
fuerte samar hitz egiten dut, 
eta batzuetan pilotariek zer 
esaten nuen aditzen zidaten 
eta gaizki pasatu nuen. Uste 
dut irratia uzteko erabakia hor-
tik etorri zela. Momentu hartan 
ez nuen utzi. Pilota asko ematen 
zen eta ez zitzaidan bidezkoa 
iruditu. Baina honaino ailega-
tu nintzela eta urte bukaeran 
uztea erabaki nuen. Gero,txa-
pelketa bukatu arte segitzeko 
eskatu zidatelako beste bost 
hilabetez segitu nuen. Guretzat 
gogorra izan bazen, enpresa-
rentzat eta pilotarientzat askoz 
ere okerragoa. Askotan esaten 
da bi enpresek nahi dutena 
egiten dutela, eta batzuetan 
nahi dutena eginen dute, baina 
beste askotan ahal dutena. 
Orain, pandemia pasatuta, pix-
kanaka gora doa pilota, baina 
kosta egiten da jendea biltzea. 
Buruz buruko finalean frontoian 
3.000 lagun biltzea oso-oso po-
lita izan zen, eta lau t'erdikoan 
eta binakakoan ere betetzen 
dira frontoiak, baina pilota urte 
guzian izaten da, eta tristea da 
jende gutxi ikustea. Beharrik 

Iparragirre erdian, Iera Agirre, Goretti Calderon, Naiara Astibia eta Saioa Iraolarekin.

«TELEBISTAK 
PILOTA BEHAR DU 
BAINA PILOTAK 
TELEBISTA ERE BAI»

«IRRATIAN EZIN 
DUZU PENTSATZEN 
DUZUN GUZIA 
ESAN»

Iparragirre, Bengoetxea eta Barriolarekin. 2008ko buruz buruko finalaren atarian. 
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ELKARRIZKETA

euskal telebistari. Euskal tele-
bistak pilota nahitaez behar du, 
audientzia ona duelako, baina 
pilotak edo enpresek ere euskal 
telebista behar dute. 
Pilotarien greba ere bertatik ber-
tara ikusi zenuen... 
Hori ere oso gogorra izan zen. 
Enpresak gauzak oso gaizki egin 
zituen. Laso, Mariezkurrena, 
Victor... Horrelako pilotariekin 
adostasun batera ez ailegatzea 
oso lotsagarria izan zen. Ez da-
kit zein eskaintza izanen zuten, 
eta ez da nire egitekoa, baina 
horrelako pilotariak kanpoan 
uztea... Pilotari horiek egin du-
ten lana ikaragarria izan da, 
sekula baino hobeki prestatu 
dira, eta emaitzak hor daude. 
Laso txapeldun atera ez bazen 
ere, meritu ikaragarria izanen 
luke, horrenbeste hilabetez 
kanpoan egon ondoren, ikara-
garrizko maila ematen ari de-
lako. Eta Mariezkurrenak ere 
lan bera egin du, binaka gora 
doan pilotaria da, eta Victor zer 
esanik ez... Egin duten lana es-
kertu beharra dago. Nik uste 
dut enpresari zer pentsatua 
eman izanen diola. Bi enprese- 
tako pilotariek Pilotarien Elkar-
tea sortu dute eta oso beharrez-
koa iruditzen zait. Espero dut 
pilotariak kanpoan gelditu 
aurretik hobekiago moldatzea.  
Laso eta Ezkurdiaren arteko fina-
la izan zen irratiko zure azken saioa. 
Nolako eguna izan zen? 
Oso egun berezia. Partida au-
rretik frontoira sartzerakoan 
euskal telebista agertu zen, eta 
polita izan zen frontoiaren kan-
poan Goizuetako osaba Patxi-
rekin eta Antton bere lagunare- 
kin topo egitea. Haiek seguru 
bazekitela telebista han izanen 
zela, baina ni ezustean harrapa- 
tu ninduten. Bukatutakoan bes- 
te grabazio bat egin zidaten, 
nik uste lotsatu eta guzi egin 
nintzela, ez nuelako horrenbes- 
te merezi. Jaialdia bukatutakoan 
jende asko agurtzeko esperoan 
egon zen, 'Julian, suerte izan', 
'Segitzen ahal huen'... esanez. 
Txetxu Urbietak pilotarien kris-
toren audioak bildu zituen. 
Inondik inora ez nuen espero 
horrelakorik. 

Geroztik asteburuetako martxa 
aldatu zaizu? 
Bai, lasaiago nabil. Lehenago, 
bai larunbatetan bai igandetan, 
bazkaldu eta martxa egiten nuen. 
Estitxu alaba eta bikotekidea 
ondoan bizi dira, baina Iñaki 
semea familiarekin kanpoan, 
eta askotan ostiraletan joaten 
ginen beraiengana nik astebu-
ruetan frontoietan ibili behar 
nuelako. Orain asteburuetan 
familiarekin gehiago ibiliko naiz. 
Askok esan didate orain disfru-

tatzeko. Orain arte ere asko 
disfrutatu dut frontoian, eta 
orain beste modu batera eginen 
dut, familiarekin gehiago. 
Eskerrak nori emanen zenizkioke? 
Hasteko, irratiko lantaldeari, 
jende zoragarria ezagutu dut. 
Ez dakit zenbat ikasi dudan, 
baina asko erakutsi didate. Eus-
kal telebistari ere bai; Euskadi 
Irratiko Arantxa Arzari eta zuei 
Leitzara elkarrizketa egitera 
propio etortzeagatik; Leitzako 
eta Arantzako jendeari ere bai, 

ez nuen espero halako harrera 
eta oso eskertua nago. Bordala- 
rreko auzotarrak ere aipatu nahi 
nituzke, baita Arantzako lehen-
gusuak ere, eta bereziki Luzia-
ri eskerrik asko. Eta noski, fa-
milia. Beti esan izan dut bizi 
honetan aurrena osasuna dela 
eta gero familia, eta suerte ika-
ragarria izan dut familiarekin. 
Andrea, seme-alabak eta haien 
bikotekideak, bi biloba zoraga-
rri... Ni bakarra gauza pixka naiz 
ingurukoen laguntzarik gabe.

Pilotari bat? 
Zaila da aukeratzea. Niretzat 
izar haundienetariko bat Julian 
Retegi izan zen, pilotari ona 
eta buruz listoena. Gaur egun 
dagoen mailarekin beharbada 
ez zituen hainbeste txapel 
izanen, baina gaur egun ere 
oso ona izanen zen. Eta gero, 
Beloki, Eugi, Aimar, Irujo... 
Irujok pilotan aldaketa ekarri 
zuen. Ordura arte ia-ia botera 
jokatzen zen eta bere aireko 
joko azkarrarekin aldaketa 
ekarri zuen. Aimarrengatik zer 
esan, fenomeno bat. Oso pilo-
tari ona zen, eta enpresan ere 
lana oso ongi eginen duela 
iruditzen zait. Gaur egungo 
atzelari bat esan beharko banu, 
Joxe Jabier Zabaleta aukera-
tuko nuke, elegantea delako. 
Altuna ere hor dugu 25 urte-
rekin horrenbeste txapelekin,  
Laso ere atera zaigu...
Pilotari jaio edo egin egiten 
da?
Pilotari izarrak jaio egiten dira. 
Beste batzuek, lan asko eginez,  
maila ona har dezakete. 
Frontoi bat? 
Labrit. Beharbada partidarik 
gehienak hor eman ditut, jen-
detza biltzen da, jokatzeko 
plaza polita da...
Telebista edo irratia? 
Kotxean kilometro asko egin-
dakoa naiz, eta askoz ere ordu 
gehiago pasatu ditut irratia 
aditzen telebista ikusten baino. 
Irratia aukeratuko dut.

Zein dira zure afizioak? 
Pilota eta mendia. Oraindik 
ongi nago eta ez dut ibiltzeko 
minik. Tarteka, Plazaolan, bizi-
kletan ere gustura ibiltzen naiz. 
Mendi bat? 
Mendaur. Garai batean eta 
orain ere askotan joaten naiz. 
Txindokira ere asko joaten naiz, 
eta egun-pasa Aizkorrira ere 
bai. Pilotari onak asko dira, eta 
mendi politak ere asko. Suer-
te ikaragarria dugu kotxea 
hartu eta etxetik ordu erdi edo 
ordu batera mendirik politenak 
ditugulako. Itsasoa ere ordu 
erdira dugu. Pribilegiatuak gara 
bizi garen tokian bizi garelako. 
Leitzako txokorik gustu-
koena? 
Eguzkizko muinoa. Horixe da 
gehien joaten naizen kaxkoa, 

oso kaxko polita da. Garai 
batean ordu batez igotzen nin-
tzen, eta orain pixka bat gehia-
go behar dut. Horrek esan nahi 
du zahartzen ari naizela, baina 
oso gustura joaten naiz. 
Eta Arantza aldekoa? 
Bulatsegi polita da, eta gehi-
xeago ibiltzeko Mendaur, gure 
baserritik hurbil dago. Ekaitza 
aldea ere gustatzen zait. Aran-
tzak mendi ederrak ditu, eta 
Mendaurtik Ekaitzara, handik 
bueltan herrira joan eta herrian 
bazkaltzea plan ederra da. 
Arantzagatik zer esanen dut... 
Urte asko daramatzat Leitzan, 
baina berez aranztarra naiz, 
18 urtera arte Arantzan oso 
pozik bizitutakoa. Oso esker-
tua nago herritarrekin, eta batez 
ere, Bordalarreko auzotarrekin. 

Julian Iparragirrekin kontu kontari
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A.LARRETXEA 
Gibelaren Ikerketaren Euro-
pako Elkarteak Emerging 
Leader Award (Etorkizuneko 
Liderren Saria) eman dio Ma-
txus Perugorria ikerlariari. 
Sari horrek 40 urtetik behei-
tiko ikerlariek gibelaren az-
terketan egindako ikerketa 
lana aitortzen du. Ekainaren 
22an jaso zuen saria Perugo-
rriak Londresen egindako 
Gibelaren Nazioarteko Biltza-
rrean. 

Perugorria Biodonostia OII-
ko gibeleko eritasunen taldean 
dago, eritasun hepatiko eta 
gastrointestinalen atalean. 
Gibeleko gaixotasun kroni-
koaren, fibrosiaren eta zirro-
si hepatikoaren zabalkundean 
eta gibeleko tumore prima-
rioen garapenean parte har-
tzen duten mekanismo mo-
lekular eta zelularren ikerke-
tan esperientzia handia eta 
nazioarteko aitorpena dauka.

Bere ibilbidean sari gehiago 
ere eskuratu ditu ikerlariak. 
2019an Europako Gastroen-
terologia Elkarteak emanda-
ko Rising Star Award Saria 
eskuratu zuen, eta 2020an 

Ikerbasque fundazioak bere 
ikerketa ibilbidea saritu zuen. 

Perugorriak Nafarroako 
Unibertsitatean egin zuen 
doktoretza, gibeleko lesioaren 
bilakaerari lotutako mekanis-
mo molekularrak aztertu on-
dotik. Gero, doktoretza on-
doko egonaldia Newcastleko 
Unibertsitatean egin zuen, 
eta Parisko Unibertsitatean 
eta Vienako Unibertsitatean 
ere ibili zen ikerketan. 2012an 
hasi zen Biodonostian lanean.

Matxus Perugorria ikerlaria. UTZITAKOA

Matxus Perugorria 
ikerlaria saritu dute 
Londresen
Emerging Leader Award saria eman dio Gibelaren Europako 
Elkarteak 

Kanttonberriko zubian hasi, 
eta Elektrobiaraino espaloia 
konpontzeko lanak hasi zituz-
ten pasa den astean, eta aste 
honen  hondarrerako bukatzea 
espero dute. Udalak erran 
duenez, lan hauen helburua, 
oinezkoentzat herria irisga-
rriagoa egitea da.

Espaloiak 
konpontzeko lanak 
egiten ari dira

Kanttonberriko zubia. UTZITAKOA

A.LARRETXEA
Lurraldea garatzen lagunduko 
duten tokiko ekimenak gara-
tzea ezinbertzekotzat jotzen 
du Berako udalak, eta bide 
horretan, sortu dute mugaz 
gaindiko artzaintzaren ingu-
ruko diagnostikoa sortzeko 
prozesua. 2021etik, Gure Men-
dia deituriko lan taldea mar-
txan da, eta lan talde horren 
o n d o r i o  d a  o r a i n  s o r t u 
dena.  Urruña, Azkaine, Biria-
tu, Ziburu, Sara, Senpere, 
Ainhoa eta Baztanekin batera 
lantzen ari dira

Diagnostikoa eraikitzeko 
lehen urratsa, lurraldearen 
inbentario orokor bat egitea 
izanen da, deskribapena, 
erronkak eta arazoak aztertuz. 
Horretarako, mendietako ar-
tzain eta abeltzainei egingo 
zaizkie inkestak beren erabi-
lerak, beharrak, artzain-

tza-abeltzaintza erabileraren 
mailak eta motak zehaztu eta 
zerrendatzeko.  Halaber, men-
diaren bertze erabiltzaileak 
ere elkarrizketatuko dituzte: 
basozainak, ehiztariak, aisial-
dia mendian egiten dutenak... 

Larhun eta Xoldokogaina 
eremuko artzaintza-erabile-
raren mapa kolektiboa izanen 
da lanaren emaitza. Halaber, 
abeltzainen behar eta mugen 
azterketa eta erronken irakur-
keta komuna eta espezializa-
tua ere eginen dute: larreetan 
aritzeko eremuak, mugaz 
gaindiko azpiegituren proiek-
tuak (ur-hornidura), trafiko 
handia dela eta saihestu beha-
rreko eremuak  eta suteen 
prebentzioan sinergiak bul-
tzatu behar diren eremuak. 

Ekainaren 1ean hasi ziren 
proiektua lantzen, eta 2022ko 
urriaren 23a arte luzatuko da.

Mugaz gaindiko artzaintzaren 
diagnostikoa egiteko prozesua abian
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A. LARRETXEA
Azkeneko aldizkarian aipatu 
genuen gisan, Taillonen hil-
dako Loro Pikabea, Xabier 
Zubieta eta Xabier Saralegi 
oroitzeko mendi ateraldia 
prestatu dute Agerra Mendi 
Taldeak eta Manttalek. Larun-
bat honetan, uztailak 16 izanen 
da irteera, eta nahi duten guz-
tiek parte hartzen ahal dute. 

Bi irteera desberdin presta-
tu dituzte. Bietan errazena 
Gavarnie herritik aterako da 
Bujarueloko lepora igotzeko. 
Denera lau ordu inguruko 
ibilbidea eta 600 metroko des-
nibela izanen ditu. Bigarren 
irteera, aldiz, gogorragoa iza-
nen da, mendizale zaildua-
goentzat. Col de Tentesetik 
aterako da, Bujaruelotik pasa 
eta Sarradetseko aterpetxera 
ailegatzeko. Bertatik, Errolanen 
Bretxan barrena Taillonera 

igoko dira. Itzulera bide ber-
dinetik eginen dute, eta ibi-
laldiak denera 6 ordu inguru-
ko iraupena eta 1.200 metro-
ko desnibela izanen dituela 
kalkulatu dute. 

Ondotik, bi martxetako par-
taideak Bujaruelon elkartuko 
dira, Taillonen zendutako Loro 
Pikabea, Xabier Zubieta eta 
Xabier Saralegiren omenezko 
monolitoan. Omenaldiaren 
ondoren Gavarnie herri ondoan 
bazkaria eginen dute. 

Txangoa 05:30ean aterako 
da Iamotenea pareko aparka-
lekutik eta iluntzean, 21:00ak 
edo 22:00ak inguruan, ailega-
tuko dira bueltan Berara. Pre-
zioa 25 eurokoa da, eta auto-
bus bidaia, eta bazkaria dau-
de barne.

Izen emateak mugatuak dira 
eta Agerrako Pikabea Harate-
gian egin behar dira.

Gavarniera eta 
Taillonera irteera 
larunbatean
Manttalek eta Agerra Mendi Taldeak antolatu dute irteera 
Taillonen hildako hiru mendizaleen omenez

A. LARRETXEA
Nafarroako Mendi eta Eskala-
da Federazioak antolatutako 
Mendi Lasterketen XII. Txa-
pelketako Kopa irabazi zuten 
iaz Gure Txokoa taldeko Ibon 
Erdozain eta Joseba Lasarte 
lasterkariek, eta ekain bukae-
ran federazioak antolatutako 
galan jaso zituzten garaikurrak. 

Zazpi lasterketek osatu zuten 
iazko Nafarroako Mendi Las-
terketen XII. txapelketa, eta 
horietatik seietan partu har-
tuta lortu zuten garaipena bi 
lasterkariek. Senior mailan 
nagusitu zen Ibon Erdozain, 

eta beteranoen mailan Joseba 
Lasarte. 

Aurtengo kopa 14 lasterketek 
osatuko dute eta abenduaren 
31n jakinen da irabazlea zein 
den. 

Erdozain txapela buruan duela.

Lasartek eta Erdozainek irabazi dute 
iazko Nafarroako Mendi Lasterketa kopa

Finalistak, eta Beratik animatzera joandako herritarrak. JOXE MIGUEL LAZKANOTEGI

A.LARRETXEA 
Uztailaren 2an Iruñean joka-
tutako Nafarroako Herriarte-
ko Pilota Txapelketako haurren 
mailako finala jokatu zuten 
herriko pilotariek Doneztebe-
ren kontra. 

Seinetan, Beñat Goñi Etxa-
larko Erik Igoarekin batera 
aritu zen, eta 18-12 irabazi 

zieten Elizalderi eta Leizari. 
Kimuetan, Jon Lazkanotegik 
Arantzako Ander Etxegaraire-
kin osatu zuen bikotea, eta 
18-5 galdu zuten Leiza eta 
Ezkurraren kontra. Haurretan 
Loitzate Goñi eta Markel Kor-
ta aritu ziren, eta 18-13 galdu 
zuten Barbarin eta Madaria-
garen kontra.

Herriko pilotariak Nafarroako Herriarteko 
Pilota Txapelketako finalean
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'Asmazan prezio zehatza' sariduna
Begoña Alzugarai izan da Zerbitzuen Elkarteak antolatutako 
Asmazan prezio zehatza lehiaketaren irabazlea. Bezeroek, 
beraien erosketa bakoitzaren truke, erakusleiho horren 
prezioa asmatzen saiatu behar zuten. Prezio zehatza 1.317,95 
eurokoa zen eta Alzugaraik 1.317 eurorekin egin zuen apostu.

UTZITAKO ARGAZKIA

AITOR AROTZENA
Mendiko bizikletarekin ibil-
tzeko ibilbideez gain, bertze 
hainbat zerbitzu eskaintzen 
ditu Bizibide proiektuak. Ekai-
naren 26an egin zuten aur-
kezpena.  Lesakako mendietan 
barna, XC ibilbideak (BTT) eta 
enduro ibilbideak sortu ditu 
udalak. Momentuz, 26 eta 38 
km arteko bortz ibilbideren 
artean aukeratzen ahal da. 
Bide guztietan, Bizibideko 
logoa daukaten seinaleak pa-
ratu dituzte eta track-ak nahiz 
datuak deskargatzeko aukera 
dago webgunean. Proiektua 
Nafarroako Gobernuaren di-
rulaguntza bati esker atera da 
aitzinera.

Harrera-zentroa kiroldegian 
dago. Bertan, hainbat zerbitzu 
eskaintzen dituzte: hala nola, 
dutxak eta aldagelak, auto-
konponketa gunea, garbiketa 
puntua, bizikleta gordailua, 
spa eta igerilekuak eta autoa 
aparkatzeko gunea. Bizikleta 
garbitzeko eta konpontzeko 
guneak guztiz doan izanen 
dira, baina bizikleta gordai-
luarengatik (5 euro), spa-ren-
gatik (3 euro) eta dutxarenga-
tik ( 5 euro) ordaindu beharko 

da. Hala ere, azken hiru hauek 
dohainik edukitzeko aukera 
ere bada, Lesakako udalak 
sortu duen sistema bati esker, 
bonu batzuetan eta zigilu ba-
tean oinarritzen dena.

Bonuak
Bisitariak horietako zerbitzu 
batengatik ordaintzerakoan, 
ordaindutako kopuruaren 
balioa daukan bonu bat har-
tuko du. Bonu hori Bizibide 
zigilua daukaten Lesakako 
establezimenduetan erabili 
ahalko du eta bertan, bonua-
ren araberako deskontua egi-
nen diote. Beraz, dutxa, spa 
eta igerilekua eta bizikleta 
gordetzeko zerbitzua dohainik 
atera daitezke, baldin eta Bi-
zibide-establezimendu batean 
gastua egiten bada. Estable-
zimendu hauen zerrenda www.
bizibide.eus webgunean es-
kuragarri dago, baita bonuetan 
etortzen den QR kodea eska-
neatuz ere. Bizibide-sarean 
dauden establezimendu hauek, 
txirrindularientzako zerbitzu 
gehigarri bat eskaintzen dute 
guttienez (erreminta kit-a, 
botikina, elikagai eskaintza 
egokitua…).

Bizibide aurkezpenaren ondotik ibilaldiak egin zituzten txirrindulariak. A. AROTZENA

Mendi bizikletarako 
bortz ibilbide prest 
ditu Bizibidek
Bertze hainbat zerbitzu eskaintzen ditu egitasmoak eta 
herrietako komertzioetan erabiltzeko bonuak

Uxuri Portu Espainiako txapeldun
Espainiako trial txapelketa jokatu zen ekainaren 25ean 
Cartagenan (Murtzia) eta bertan izan ziren, Nafarroako 
selekzioarekin, Xabier Valverde eta Uxuri Portu. Biek proba 
bikaina egin zuten, Uxuri Portuk batez ere, txapeldun izan 
baitzen 9 eta 12 urte arteko nesken kategorian.

UTZITAKO ARGAZKIA
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Bestetako kartel 
eta azal lehiaketan 
sarituak
Etxalarko Udaleko kultura 
batzordeak bestetako kartel 
eta azal lehiaketaren 
seigarren edizioa antolatu 
du. Azal saritua Andrea 
Gouraud beratarrarena izan 
da eta 100 euroko saria 
irabazi du. Karteletan berriz, 
ez da irabazlerik atera. 
Aurten lan gutti aurkeztu 
dira lehiaketara.

ANDREA GOURAUD

IRUNE ELIZAGOIEN
Ekainaren 30a izan zen ospa-
kizun eguna. Kultur Etxearen 
20 urteko ibilbidea ospatzeko 
logo lehiaketa antolatua ze-
goen, eta logoaren aurkezpen 
ekitaldiarekin hasi zen besta. 
Irabazlea Aritz Kabe izan da, 
eta azaldu zuenez, irudia sor-
tzeko kultur etxeak duen erai-
kinaren arkitekturari errepa-
ratu dio eta egurrezko zutabe 
bertikal eta horizontalen abs-
trakzio bat sortu du erlojuaren 
borobila markatuz. Gero, Etxa-
larko bestak 1980ko hamarka-
da bukaeran proiekzioa jarri 
zen. Bi ekitaldiak harrera ona 

izan zuten eta bukatzeko, be-
rendua eta musika izan zuten. 
Hurbildutako guztiei eta be-
reziki herriko trikitilariei es-
kerrak eman dizkiete, boron-
datzez eskainitako saioagatik.

Kultur etxeko arkupean merienda eskaini zuten. JABIER IRIARTE

Kultur etxearen 20. 
urteurrena gogotsu 
ospatu dute
Lehiaketa irabazi duen logotipoa aurkezteaz gain, proiekzioa, 
merienda eta trikitilariak izan dituzte

Kultur etxearen logotipoa. ARITZ KABE

Bi urte eta gero berriz San Juan suak
Bi urteko etenaren ondotik, urteko gaurik laburrena berezia 
izan zen. Ohiko egitarauari (kalejira joareekin, afari herrikoia, 
suaren piztea txistulariekin) 'Sorginen dantza' gehitu zioten 
aurten (argazkian). Jende aunitz hurbildu zen plaza ingurura 
ekitaldiaz gozatzera. 

ANA INDABURU
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Oihan Telletxea 
Espainiako 
txapeldun
Oihan Telletxea Sein 
futbolaria ari da bere 
ibilbidea egiten. 14 urtez 
beheitiko Espainiako 
txapelketan parte hartu du 
Euskadiko selekzioarekin. 
Ekainaren 22an 
Pontevedran jokatutako 
finalean Euskadik 3-1 
irabazi zion Murtziari. 
Beraz, Euskadi txapeldun.

UTZITAKO ARGAZKIA

Guraso elkarteak Gizarte Zer-
bitzuakin batera, gazteentza-
ko sexologia tailerra antolatu 
zuen uztailaren 4an. Izen 
emandakoen kopurua ikusirik, 
bi talde egin behar izan zituz-
ten. Gerizpe Elkarteko Iratxe 
Arretxea eta Itsaso Baquedano 
sexologoak aritu ziren.

Gazteentzako 
sexologia tailerra 
arrakastatsua

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Joan den urtean, egoerak hala 
eskatzen zuelako, dantza tal-
deak urteroko emanaldia bi 
zatitan  egin zuen. Modu ho-
netan talde bakoitzak bere 
emanaldia gehiago gozatzeko 
aukera zuela ikusirik, hemen-
dik aitzinera hala egitea era-
baki dute; bata, beti bezala, 
besten aitzineko asteburuan 
eta bertzea, San Juan egunaren 
bueltan.  Aurtengo ikuskizunaz 
gozatzeko aukera uztailaren 
15ean izanen da, ortziralean 
22:00etan, eta 13 urtetik goi-
tiko herritarrak ariko dira.

San Juan Xar
San Juan eguna urruti xamar 
gelditu bada ere, aipatu gabe 
ezin gelditu egun horretan 
izan zen giroa: meza, dantza-
riak, kantina, jubilatuen baz-
karia… Berrikuntza gisara, 
autobusa ere izan zen herritik 
joan etorrian. Bertzalde, ohi-
tuei jarraituz, uztaileko igan-
deetan ere Meza Nagusia 
b e r t a n  o s p a t z e n  d u t e ; 
12:00etan eta, Biltoki Ttikikoen 
eskutik kantina ere izanen da 
bertan tragoxka, pintxo eta 
San Juan erroskilak erosi eta 
dastatzeko.

Dantza taldearen 
lehen emanaldia 
uztailaren 15ean
Hamahiru urtetik goitiko herriko dantzarien txanda izanen da 
ortziralean 22:00etan plazan

Bortzietako Euskara Manko-
munitateak udalekuak anto-
latu ditu. Herrian 15 haurrek 
eman dute izena eta Ninbe 
Urtxegi Urra eta Maiana Sein 
Arburua ariko dira begirale. 
Udaleku hauek hilaren 4tik 
29ra dira, astelehenetik ortzi-
ralera 10:00etatik 13:00etara.

Hamabortz neska-
mutiko hasi dira 
udalekuetan

Pirinioetako Bidea Igantzin
Uztailaren 2ko ekimenean igantziarrei Unanu mendia 
egokitu zitzaigun. Larunbatean 19:00etan Lasarte-Oriatik 
etorritakoekin herriko aparkalekuan elkartu ondotik, 
20:30ean berendu-afaria egin eta 22:00etan biztu zituzten 
argiak. Argazkia atera eta herrirako buelta egin zuten.

UTZITAKO ARGAZKIA



ARANTZA

2022-07-14 | 810. zk. | ttipi-ttapa 19

Sanjuan bezperako sua giro ederrean
Ohiturari segituz, guraso elkartearen ekimenez, San Juan 
bezperako sua piztu zuten parkean. Eguraldiak horretarako 
aukera eman zuela probestuz, su gainean saltoka ibili ziren 
haurrak, gaztetxoak eta gurasoak eta ondotik parkean afaldu 
zuten. 

I. UGALDE

Bortziriak dantzan hitzordu polita

Joan den ekainaren 25ean,  Bortziriak Dantzan hitzordua 
izan zen frontoian. Jeiki Hadi taldearekin mutxikoak eta 
bertzelako euskal dantzak dantzatzen arratsalde ederra 
pasatu zuten herritarrek eta inguruko herrietatik etorri 
zirenek.

I. UGALDE

Ekaitza eta Zepuru argiztatuz
Pirinioetako Bidea ekimenaren barrenean, uztailaren 2an, 
autodeterminazio eskubidea aldarrikatuz, herriko mendi gainak 
argiztatu zituzten. Herritarrekin batera, Gipuzkoa aldetik 
etorritakoek Ekaitza eta Zepuru tontorrak argitu zituzten. Hori 
baino lehen, arratsaldean kalejira egin zuten. (Ikusi 21. or)

I. UGALDENEREA ALZURI
Uda bete-betean, atsedenik 
gabe lanean segitzen du gazte 
asanbladak. Abuztuaren 20an 
Arantza Rocken 25. edizioa os-
patuko dute eta ekimenaren 
aldeko pilotakadak eman di-
tuzte azken hilabeteetan. Ekai-
nean esku pilotan aritu ziren 
eta abuztuaren 6an, frontenis 
txapelketa jokatuko dute. 22 
bikotek eman dute izena: Zor-
tzi bikotek haurren kategorian 
eta 14k helduetan.

Bertzetik, abuztuaren 20ko 
emanaldiak eskainiko dituzten 
taldeak zein diren ere jakinara- 
zi dute: Ilunabarrean Matraka 
elektrotxarangak girotuko ditu 
karrikak. Eta arratsean, lau mu-
sika talde ariko dira: Modus 
Operandi, Janus Lester, Kinada 
eta Patxuko Nice. Kontzertuak 
22:30ean hasiko dira plazan eta 
sarrera bortz euro izanen da.

Udako kontzertuak Aterpen 
Aterpean ere udako kontzer-
tuekin gozatzeko aukera izanen 
da, uztailaren 17tik irailaren 
3ra, zazpi talde edo bakarlarien 
emanaldiak antolatu baitituzte.

Igandean, uztailaren 17an, 
12:30ean, Estitxu Pinatxo be-
ratarraren emanaldia izanen 
da. Uztailaren 23an, Haitza 
taldearen kontzertua (22:00) 
izanen da; eta 30ean, Onki Xin 
taldea gonbidatu dute (22:00).

Abuztuan bi hitzordu presta-
tu dituzte: Abuztuaren 13an,  
Ruper Ordorika eta Joseba Ira-
zokiren kontzertuak eta afaria 
izanen dira (19.30). Eta abuz-
tuaren 17an, Arima Soul Sistem 
(Lidia Insausti eta Makala) eta 
Makala DJa, 19:30ean eta  
23:00etan..

Denboraldiari akabaila ema-
teko, irailaren 3an, Ding Wash 
reggae taldea ariko da, 19.30ean.

Arantza Rock-eko 
taldeen berri eman 
du gazte asanbladak
Abuztuaren 6ko frontenis txapelketan 22 bikotek eman dute 
izena
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TTIPI-TTAPA
«Bor-bor sortu dugu, Bortzi-
rietako euskaltzaleen mugi-
mendua, gure herrietan eus-
kara sendoago aditzeko, espa-
rru berrietara zabaltzeko, 
geuretik aritzeko, indarrak 
biltzeko. Mugimendua osatu 
nahi dugu, bor-bor paratu gure 
herriak. Elkarrekin ari, batera 
ekin». Halaxe aurkeztu zuten 
pasa den uztailaren 2an Lesa-
kan egindako jende aitzineko 
ekitaldian Bor-bor Bortzirie-
tako Euskaltzaleen Mugimen-
dua. 

Urtebeteko lan isilaren on-
dotik jaio da euskararen alde-
ko Bortzirietako elkartea eta 
ezagutarazteko aurkezpen 
ekitaldi xumea egin zuten Le-
sakako Plaza Zaharrean. Mai-
te Bidarte kazetariak egin zituen 
aurkezle lanak, eta Bortzirie-
tako eragile ezberdinek hartu 
zuten parte. Umore tonuan, 
orain arte egindako bidea azal-
tzeaz arduratu ziren Ritxi Abril 
eta Juanen Saralegi antzezleek. 
Horiekin batera Bortzirietako 
hainbat dantzarik hartu zuten 
parte ekitaldian, eta baita hiru 
belaunaldi eta herritako ber-
tsolariak ere: Arantzako Kattin 
Madariaga, Berako Julen Ze-
laieta eta Lesakako Manolo 
Arozena.

«Elkarrekin eta batera»
Arantzako Mentxu Peña eta 
Etxalarko Beñat Iratzoki eus-
kaltzaleak arduratu ziren el-
kartearen sorrera mezua ira-
kurtzeaz. «Euskara dantzan 
paratu nahi dugu. Mugimen-
duan. Futbolean edo pilotan 
jostetan. Rapean eta bertsotan. 
Pantailan eta paperean. Mu-
gimenduan. Bor-borrean». 

Bor-bor zertarako sortu den 
ere azaldu zuten: «Orain arte 
euskalgintzak egin duenetik 
ikasi, eta bide berriak urratze-
ko. Bortzirietako herritarren 
arteko indarrak bildu, metatu, 
pilatu, jauzi bat emateko. He-
rritarren, zuen guztion, gu 
guztion kemena bildu nahi 
dugu, barreneko sentimendu 
gartsua atera, euskararen alde 
paratu». Bide hori dena «elka-
rrekin eta batera» egiteko beha-
rra nabarmendu zuten: «El-
karlanean eta elkarrekin aritu 
nahi dugu. Euskara gure ka-
rriketan aditzeko, eta gure 
etxeetara, lantokietara, osta-
tuetara eta eskolara sartzeko. 
Zernahi lanetan aritzeko. No-
nahi mugitzeko». 

Murala herriz herri
Mezua irakurri ondotik, Bor-
tzirietako bortz herrietako 
dantzariek aurkezpen egune-
rako espresuki sortutako agur 
berezia dantzatu zuten, eta 
Bortzirietako Bertso Eskolako 
kideen abesti batekin bukatu 
zen ekitaldia. Hauek abestu 
bitartean, plazaren ale batean 
Bor-Borren logoa erakutsi zu-
ten, eta bertzean, aldiz, Unai 
Ruiz artistak egindako mura-
la. Ekitaldia bukatzeko, irudi 
hori hartu, eta kalejiran Eskol 
Ttikira eraman eta bertan utzi 
zuten. 

Sanfermin besta guztiak Le-
sakan pasatu ondotik, hemen-
dik aitzinera Unai Ruizek 
egindako murala herriz herri 
ibiliko da udan. Irailetik aitzi-
nera abiatuko da, aldiz,  elkar-
tearen jardun iraunkorra Bor-
tzirietan euskararen presentzia 
areagotu, eta herriak euskaraz 
bor-bor paratzeko.

«Bor-borrean» 
paratu dute euskara 
Bortzirietan
Bor-bor Bortzirietako Euskaltzaleen Mugimendua aurkeztu 
zuten Lesakan uztailaren 2an

Juanen Saralegi eta Ritxi Abril antzezleak. TTIPI-TTAPA

Mentxu Peñak eta Beñat Iratzokik irakurri zuten mezua. TTIPI-TTAPA

Bortzirietako hainbat dantzari agur berezia dantzatzen. TTIPI-TTAPA

Lesakako Eskol Ttikin paratu zuten murala.  TTIPI-TTAPA
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TTIPI-TTAPA
Larhun, Manttale, Agiña, Ko-
kori, Unanu, Ekaitza, Otei-
zoiana, Atxuri, Legate... doze-
na bat baino gehiago izan dira 
eskualdean Pirinioetako Bidea 
ekimenak argiztatu dituen 
tontorrak. Uztailaren 2rako 
egina zuten hitzordua Gure 
Esku ekimenak eta Katalunia-
ko hainbat elkartek Pirinioak 
argiztatzeko. 22:00etan ziren 
linternak piztekoak, eta ordu 
erdiz argiztatu zituzten «he-
rrien erabakitzeko eskubidea-
ren alde» Hondarribitik Cap 
de Creusera bitarteko Piri-
nioetako 300 gailur.

Hitzordua 22:00etarako egi-
na bazen ere, lehenagotik 
nabari zen mugimendua ar-
giztatu beharreko tontorrak 
zeuden herrietan. Hainbat 
herritan txangoak antolatu 
zituzten oinez tontorrera el-
karrekin igotzeko. Giro ederra 
izan zuten mendian, eta izan 
zen musika tresnekin igo zenik 
ere. 

Eskualdeko herritarrak, ez 
ziren ordea, bertako tontorrak 
argiztatzen ibili ziren bakarrak 
izan. Aunitz izan ziren eskual-
dera bertze lekuetatik etorri-

takoak: Sakanakoak Alkurrun-
tzen eta Gorramakilen izan 
ziren, Tolosaldekoak Zipurun 
eta Urkidin, Goierrikoak Men-
daurren, Urolatik etorritakoak 
Manttalen eta Larhunen... 
Euskal Herriko txoko aunitze-
tako jendea elkartu zen ton-
torretan. 22:00etan argiak 
piztu, eta tontorrak argiztatu 
ondotik, berriz ere itzulerako 
bidea hartu zuten. 

«Magikoa»
Ekimena burututa, Pirinioe-
tako Bidearen balorazio po-
sitiboa egin dute Gure Eskuko 
eledunek: «Pentsatze hutsa 
euskal herritar asko etxetik 
300 kilometrora joan direla 
hirumilako bat egin eta gailu-
rrean argia piztera... hunkiga-
rria da», nabarmendu zuten 
ekimenaren ondotik egindako 
prentsaurrekoan. Pirinioetako 
Bideak «erabakitzeko eskubi-
dearen argia pizteko» balio 
izan duela nabarmendu zuten. 
Azaldu zuten ekimenaren bi-
dez milaka eta milaka herri-
tarrek adierazi dutela eraba-
kitzeko eskubidearen alde 
daudela, eta beraiek «anbizioz» 
jokatuko dutela.

Dozenaka lagun bildu ziren Agiñan mendia argiztatzeko. UTZITAKOA

Eskualdeko hainbat 
tontor argiztatuak 
Pirinioetako Bidean
Ehunka lagunek egin zuten bat uztailaren 2an Gure Eskuk 
antolatutako ekimenarekin

Baztandarrek Legaten egin zuten bat ekimenarekin. UXUE SALBOTX

Malerrekakoak eta Bertizaranakoak Oteitzoiana mendira igo ziren. UTZITAKOA

Leitzako eta Aresoko herritarrak Atxuela mendian izan ziren. MIKEL ILLARREGI

Arantzatik Ekaitzako kaskora joandako mendizaleak. UTZITAKOA
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Euskadiko BTT Openean ere garaile
Uztailaren 3an Izkuen jokatutako hondarreko proban 
hirugarren izan zen Eneit Bertiz, gurpila bi aldiz zulatu 
ondotik. Halere, aitzinetik egindako lana baliagarria izan 
zitzaion eta Euskadiko BTT Opena irabazi du junior mailan. 
Koldo Herrera hirugarren izan da 23 urtez beheitiko mailan.

AMAIA APEZETXEA

12.137 euro garbi osasunaren alde
Maiatzaren 21eko osasunaren aldeko egunaren kontuak egin 
eta 12.137 euro garbi atera ziren. Honela, 6.000 euroko txeke 
bana eman diete Saray Bularreko Minbiziaren Nafarroako 
Elkarteari eta MPS Lisosomales elkarteari. Gainerako 137 
euroekin bertze ekitaldiren bat antolatzen hasiko dira.

UTZITAKOA

MAIDER PETRIRENA
2021-22 ikasturteari agur poli-
ta egin diote. Ekainaren 22an 
ikasturteko azken eguna ospa-
tu zuten ikasle eta irakasleek. 
Goizean ikasle guztiak, paseo 
bat emanez, Doneztebeko In-
zakardi parkera joan ziren. 
Bertan jolastu eta, urtero be-
zala,  udalak eskainitako gosa-
ria hartu ondotik, LH 6. maila-
ko bortz neska eta bortz muti-
lei agurra egin zieten. Lehenik 
10 ikasle hauek Itziar beraien 
irakasleari aurreskua dantzatu 
zioten, Andrea irakaslearen 
txistu soinuen laguntzarekin. 
Ondotik, talde bakoitzak pres-

tatutako dantza eta koreografiak 
egin zituzten eta bukatzeko 
irakasleek 6. mailako ikasleei 
bertso eder bat abestu zieten. 
Honekin ikasturtea bukatutzat 
eman zen eta orain denek me-
rezitako atseden garaia hasi 
dute. Aitzinetik, Leitzako Peru 
Harrin izan ziren. Denbora 
lagun izan zuten eta Iñaki Pe-
rurenaren eskutik harri-jaso-
tzaile izan zeneko kontuak 
kontatu zizkieten. Tartalo ere 
entzun zuten mendian, eta 
bukatzeko, harrijasotzaile erral-
doiaren aurrean argazkia ate-
ra zuten. Bikain pasatutako 
txangoa izan zen.

Eskolako ikasle eta irakasleak Peru Harrin. UTZITAKOA

Ikasturteari agur 
polita egin diote 
eskolan
Azken egunean Doneztebera paseoa egin zuten eta aitzinetik 
Leitzako Peru Harri ere bisitatu zuten ikasleek

M. PETRIRENA
Santiburtzio bestetarako kar-
tel lehiaketa deitu du udalak. 
Lanak aurkezteko epea irekia 
dago uztailaren 4tik 15era. 
Ortziraleko 15:00 arte aurkez 
daitezke lanak udaletxean edo 
info@sunbilla.com helbide 
elektronikoan. Gaia, noski, 

‘bestak’ izanen dira eta bi adin 
tartetan banatuko dituzte par-
te-hartzaileak: 14 urtetik behei-
tiko sunbildarrak eta 14 urte-
tik goitiko sunbildarrak. Nahi-
taez Sunbillako Tiburtzio 
Deunaren Bestak 2022 leloa 
agertu beharko du. Argibide 
gehiago udaletxean.

Bestetako kartel lehiaketarako lanak 
uztailaren 15era bitarte aurkez daitezke
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BERTIZARANA

Ludoteka zerbitzua lehen aldiz Urrozen
Urrozko haurrek udako oporretan goizero hainbat 
jarduerarekin gozatzeko aukera izanen dute aurten, 
lehenbiziko aldiz ludoteka zerbitzua baitute. Ekain 
hondarretik irailera bitarte goizero 09:30etik 13:30era Aiala 
Mariezkurrenak prestatutako jolas eta bertzelakoetan ari dira.

TESTUA: JAIONE ARIZTEGI / ARGAZKIA: MAITE BARBERENA

Udari ongietorria egin diote Urrozen ere
Urteroko legez, aurten ere sua izan da protagonista San Juan 
bezperan. Arratsaldean haurrak etxez etxe ibili ziren paper 
kartoi eta bertzelakoak biltzen eta gauean afaria izan zen 
ostatuan. Ondotik, suaren buelta bildu ziren herritarak, 
saltoka batzuk eta begira bertzeak.

TESTUA: JAIONE ARIZTEGI / ARGAZKIA: MAITE BARBERENA

TTIPI-TTAPA
Ondoko lerroetan ageri den 
Kultur 2022 programaren ba-
rrenean, Malerrekako lehen 
emanaldia uztailaren 31n es-
kainiko du The Trikiteens 
taldeak Donamariako frontoian 
19:00etan. Egun horretan, Le-
zealde, lur barruko altxorra 

espeleologia jarduera eginen 
dute Beintza-Labaienen. 
10:00etan hasita, hiru orduko 
ateraldia izanen da. 20 euro 
ordaindu beharko dute helduek 
eta 8-17 urte artekoek 14 euro. 
Izen-ematea info@orbela-bein-
tza.com eta 659 47 73 96 tele-
fonoan egin daiteke.

The Trikiteens taldeak uztailaren 31n 
Donamariako frontoian joko du

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuko Via-
nako Printzea Erakundea-Kul-
tura Zuzendaritza Nagusiak 
antolatua, Kultur programaren 
27. edizioa ekainaren 25etik 
irailaren 11ra bitartean egiten 
hasiak dira, Nafarroako 40 
herritan eta leku berezitan. 
Eskualdeari dagokionez, Ber-
tizen abiatu da, olerkiak, pin-
tura eta eskultura batzen dituen 
erakusketa batekin. Hain zu-
zen, Bertizko Lorategi Bota-
nikoak, proiekzio-aretoak eta 
erakusketa-aretoak Mikel 
Belaskoain artistaren Lilu-
ra-Olerki magikoak erakuske-
ta erakusten ari dira uztailaren 
1etik abuztuaren 31ra.
2022an, proiektu artistikoak 
garatzeko plataforma eta sor-
kuntza-fabrika den Arte Be-
rriko Fabrikaren hamar urte-
ko ibilbidearekin bat eginez, 
koloreari, poesia bisualari eta 
magiari lotutako hamabortz 
azalpen-puntu paratu dituzte, 
Bertizko naturarekin eta haren 
espazioekin bat eginez. Lilurak 
bere baitan biltzen dituen ha-
rridura, ilusioa eta xarma sor-
tu nahi dituzte. Erakusketa 
proiektu honek hamarkada 

honetan bidelagun izan duten 
energia laburtu nahi du; eta 
energia hori opari gisa ager-
tuko zaie uda honetan Bertiz 
bisitatzen duten pertsonei. 
Erakusketan pintura, eskul-
tura, musika, argazkiak eta 
zinema izanen dira aukeran, 
lorategietan, erakusketa are-
toan eta Bertizko proiekzio 
aretoan banatuta.

Egunero, 17:30etik 18:00eta-
ra Luna negra filma proiekta-
tzen ari dira. Abuztuan bisita 
gidatuak eskainiko dituzte 
eta abuztuaren 4an eta 25ean, 
ortzegunak 17:30ean, Holly 
Mirandaren emanaldia. Un 
bosque eskulturen musikaren 
konpositorea da Miranda.

Beran eta Elizondon 
uztailaren 29an
Uztailaren 29an, ortziralean 
19:00etan Berako Toki Onako 
patioan, Hutsun eta JEL Trío 
taldeen emanaldia izanen da. 
Egun berean, uztailaren 29an, 
20:00etan, Elizondoko Foruen 
Plazan Generoa dantza ikus-
kizuna eskainiko du Kimua 
Dantza Kolektiboak.

Ondoko asteetan ere segida 
izanen dute emanaldiek.

Mikel Belaskoain erakusketaren inaugurazioan. NAFARROAKO GOBERNUA

Kultur 2022 
abiatzeko 'Lilura' 
ikusgai Bertizen
Mikel Belaskoainen 'Lilura-Olerki magikoak' erakusketa ikusgai 
da Bertizko natur parkeko hainbat gunetan abuztuaren 30a arte
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TTIPI-TTAPA
Joan den urteko ilbeltzean, 
pandemia bete-betean estrei-
natu zuten Pulunpa eskola 
berria. Maskarekin, segurtasun 
distantziak betez, beldurrare-
kin… Ez zen ametsetako ire-
kiera izan. Hori dela eta, es-
kolako bestarekin batera, behar 
bezalako inaugurazio herrikoia 
egin zioten ekainaren 23an 
eskola berriari. Tartean, hain-
bat ekitaldi hunkigarri egin 
zituzten.

Arantxa Diez Aranburu zu-
zendariak aipatu digunez, 
«arrunt ongi joan zen dena. 
Adin guztietako pulunpariok 

elkartu ginen: izan ginenak, 
garenak eta izanen direnak, 
birramatxiak, atautxi-amatxiak, 
gurasoak, ikasleak, ikasle ohiak, 
herritarrak…».

Horma irudia eta tailerrak
Bosgarren eta seigarren mai-
lako ikasleek horma irudi ede-
rra margotu zuten, Juan Car-
los Pikabea margolariarekin. 
Ondotik, Pikabeak berak har-
tu zuen hitza eta horma iru-
diaren ondoan azaldu zuen 
bere lan prozesua. 

Hainbat tailer egin zituzten 
ekainaren 23ko goizean, adin 
guztietako ikasleak elkartuta: 

eskulanak, abesbatza eta 
mahai-jokoak. Joaldun ttikiak 
ere ibili ziren joareak astintzen 
eta Eskola Bideak proiektua-
ri hasiera emanez eta lau bi-
deak (Latsaga, Aurtitz eta 
Landako Bidea I eta II) joareen 
soinuekin eginez eta alaituz. 
Egoitz Gorosterrazu bertso-
lari eta ikasle ohiak, berriz, 
ederki laburbildu zuen inau-
gurazioaren zergatia zinta 
moztu baino lehen. Alkateak 
eta zuzendariak zinta puska 
bana hartu eta haurrei eman 
zizkieten, beraiek baitira es-
kolaren erdigune eta prota-
gonista.

Omenaldia zuzendariei
Gero, hamar urte pasatuta, 
zuzendaritza utziko duten Ane 
Otxandorena eta Arantza Diez 
Aranbururi ustekabeko ome-
naldia egin zieten, aurreskua 
dantzatuz eta opariak emanez.
Horrenbertze emozio eta sor-
presaren ondotik, bazkari 
herrikoia izan zuten, lehenbi-
zi haurrek eta gero, gazteek 

eta helduek. Ostatuan presta-
tutako menuak sabelen joare 
soinuak baretu zituen. Bazka-
riaren eta ekaitzaren ondotik, 
Trikidantz herriko musika 
taldearekin dantzaldia izan 
zen.

Arratsean, guraso elkarteak 
prestatutako bokata jatea izan 
zuten, eta gero San Juan sue-
tan saltoka aritu ziren. «Eta 
honela, sarna kanpora eta ona 
barrenera egin genuen, elka-
rrekin, Pulunparen historia 
marrazten jarraitzeko. Eskerrik 
asko bihotz-bihotzez parte 
hartu zuten guztiei eta han ez 
zeuden baina bihotza gurekin 
zutenei esan, hurrengoan, uste 
baino lehenago, gurekin izanen 
direla», aipatu zuen Arantza 
Diezek.

Joare soinuekin estreinatu zituzten 'Eskola Bideak'. UTZITAKOA Hainbat tailer egin zituzten inaugurazio egunean. UTZITAKOA

Merezi zuen 
inaugurazioa izan 
du Pulunpa eskolak
Ikasturte bukaerako ospakizunarekin batera egin zuten 
ekainaren 23an, hainbat ekitaldi eta omenaldirekin

'ESKOLA BIDEAK' 
EGITASMOA 
JOAREEKIN 
AURKEZTU ZUTEN
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Bidasoaldeko 
lehen sektorea 
suspertzeko 
langilea nahi dute

TTIPI-TTAPA
Cederna Garalur Elkarteak 
pertsona bat kontratatu nahi 
du, Bortziriak-Malerreka-Ber-
tizarana eskualdeko lehen 
sektorearen, merkaturatzeko 
zirkuitu laburren, talde han-
dientzako sukaldaritzaren eta 
turismo eta merkataritza sek-
torearen arteko sinergia-au-
keretan oinarrituriko eskual-
deko ekintza plana martxan 
jar dezan.

Eskakizunak
Lanpostu horretarako eskatzen 
diren gutxieneko baldintzak 
hauek dira: Nekazaritza-adar 
batean, ingurumen-zientzietan 
eta/edo antzekoetan tituludu-
na izatea, euskalduna izatea 
(B2 maila egiaztatu edo balio-
kiderekin), eta B1 gida-baime-
na edukitzea. Horiez gain, 
positiboki baloratuko dute 
prestakuntza osagarria, lanbi-
de esperientzia eta eskualdea 
ezagutzea.

Lanaldi erdia
Lanaldi erdiko kontratua iza-
nen da, abenduaren 31ra arte, 
eta lana egoki burutuz gero, 
kontratua luza daiteke.

Curriculumak, hizkuntza-ti-
tulazioen kopia konpultsatuak 
eta lanbide-bizitzaren ziurta-
giria info@cederna.es helbide-
ra bidaliko dira, eta mezuaren 
izenburua Bortziriak-Male-
rreka-Bertizaranako Elikadu-
ra Teknikaria izanen da.  

Uztailaren 15a baino lehen 
aurkeztu behar da
Dokumentu hauek aurkezte-
ko epea bukatzear dago, 2022ko 
uztailaren 15ean, 14:00etan, 
bukatuko baita.  Aukerake-
ta-prozesuari buruzko argibi-
de gehiago jaso dezake-
zue www.cederna.eu/eus web-
gunean edo 948 20 66 97 tele-
fono-zenbakian.

FERMIN ETXEKOLONEA
Zubietako fiestetako kamise-
ta bat egiteko logo lehiaketa 
antolatu dute aurten lehen  
aldiz Zubietako gazteek, he-
rritarrei zuzendua. Nahitaez 
Zubietako fiestak esaldia izan 
behar zuten txuri-beltzeko 
diseinuak entregatzeko azken 
eguna ekainaren 20a izan zen 
eta denera hamar lan aurkez-
tu zituzten. Gustura zeuden 
antolatzaileak parte-hartzea-
rekin. Irabazlea bozketa he-
rrikoiaren bidez aukeratu da 
eta Manu Elizalde Mitxelena 
izan da. Beretzat izanen dira, 
beraz, 100 euroko saria eta 

bere logotipoa izanen duen 
kamiseta. Gainera, beste par-
te-hartzaileei bezala, logotipoa 
duen edalontzi berrerabilga-
rria ere oparituko zaio Elizal-
deri ere.

Behin logotipoa erabakita, 
fiestetako ekitaldiak lotzeko 
lanetan buru-belarri ari dira 
bai Zubietako udala, baita 
gazteak ere. Bi urteren ondo-
tik, bada gogoa!

Maestraren etxea
Eki Gerekak hartu du Maes-
traren etxea errentan, udalak 
egindako enkantearen ondo-
tik.

Enaitz Elizalde 
txapeldun, Endika 
Santesteban 
txapeldunorde
Pilota kontuetan ere berri onak 
izan ditugu azken aldi honetan 
Zubietan. Nafarroako herriar-
teko pilota txapelketako txikien 
kategorian Donezteberekin 
aritu da Enaitz Elizalde eta 
txapeldun suertatu da, uztai-
laren 2an Berako taldearen 
kontrako finala irabazita. 
Umeen mailan aritu da eta 
finaleko partida galdu egin 
zuen Leizarekin batera, Bera-
ko Goñi eta Igoaren kontra 
(12-18), baina Doneztebeko 
bertze bi bikoteek irabazi zu-
tenez, Malerrekara ekarri zu-
ten txapela.

Oberena taldean ari den 
Endika Santesteban, berriz, 
Iscar aldean ibili da, Vallado-
liden. Espainiako eskuz bina-
kako txapelketan, zilarrezko 
domina eskuratu du kadete 
mailan.

Lehiaketara aurkeztutako hamar lanak erakusketan. UTZITAKOA Manu Elizalde irabazlea. UTZITAKOA

Zubietako bestetako 
logotipoa aukeratu 
dute lehiaketan
Aurkeztutako hamar lanen artean Manu Elizalde 
Mitxelenarenak lortu du ehun euroko saria eta kamiseta

TTIPI-TTAPA
Behi azienda piriniotarraren 
VI. argazki lehiaketaren irabaz-
leak erabaki dituzte. 400 euro-
ko lehen saria Elizondoko Xa-
bier Erasun Eraunzetamurgilek 
lortu du, Xut argazkiarekin. 
Bigarren saria (200 euro) Ge-
txoko Ezra Gojenola Pertikak 

lortu du eta hirugarren saria 
(100 euro) Galdamesko Arrate 
Zubigarai Orbeak lortu du. Ar-
gazki sariduna irailaren 24 eta 
25ean eginen den behi azienda 
piriniotarraren lehiaketa-en-
kantearen kartelean eta eskuo-
rrian agertuko da. Sari bana-
keta irailaren 25ean eginen dute.

Elizondoko Xabier Erasunek irabazi du behi 
azienda piriniotarraren argazki lehiaketa

Saritutako argazkia. XABIER ERASUN



DONEZTEBE

26 ttipi-ttapa | 810. zk. | 2022-07-14

TTIPI-TTAPA
Bi urtez ospatu ezinik egon 
ondotik, San Pedro bestak 
gogotsu ospatu dituzte aurten. 
Erreka dantza taldeko neskak 
izan ziren txupinazoa bota-
tzeko ardura izan zutenak eta, 
taldearen izenean, Ainhoa 
San Miguelek piztu zuen lehen 
suziria, bestei bidea emanez. 
Udal ordezkariek aipatu zuten 
bezala, Erreka dantza taldea 
izan da bestetako suziria piz-
tu duena, «egindako eta egi-
nen duzuen lanarengatik, 
herritar aunitzen eskariz eta 
duela bi urte zapuztu zen ha-
margarren urteurrena goxa-
tzeko».

Erran beharrik ez da Erreka 
dantza taldekoek «ilusionatuak 
eta gogotsu» piztu zutela lehen 
suziria. Gainera, txupinazoa 
nork bota herri bozketa bidez 
erabaki da eta horrek ere «ilu-
sio handia egin digu, herriak 
guregan pentsatzea eta gure 
lana baloratzea». 2020an ezin 
izan zuten hamargarren ur-
teurrena ospatu, baina orain 
«2025ean hamabosgarrena 
ospatzeko asmoarekin gaude».

San Pedro egun handian 
ere, dantza izan zen protago-

nista, noski. Udalak omenal-
di ttiki bat eskaini nahi izan 
zion hogeigarren urtez ban-
dera dantzatu duen Eduardo 
Almandozi. Zapia eta lore-sor-
ta eman zizkioten eta horre-
kin batera Juan Telletxea la-
gunak bertsoa kantatu zion.

Bandera dantzaren ondotik, 
Trapatan dantzaren txanda 
izan zen. Juan Ramon Ostiz 
buru dela, Amaia Jorajuria, 
Uxue Ibarrola, Inma Ibarrola, 
Lorena Almandoz, Maider 
Jabalera, Itxaso Estanga, An-
drea Mindegia, Lorena Jua-
nena, Andres Ostiz, Joxe Iri-
goien, Santi Uterga, Alejandro 
Maylin, Joseba Legarra, Iña-
ki Telletxea eta Aritz Zulaikak 
dantzatu zuten. Ondotik, 
erraldoiak atera zituzten eta 
Miguel Ostiz eta Enaitz Goñi 
estreinakoz aritu zen erral-
doiekin dantzan. 

Ondoko egunetan ere giro 
ederra izan zen bestetan. Or-
tziralean udal ttikia izan zen 
protagonista eta larunbatean, 
sanpedroetako II. Disc Golf 
txapelketaz gain, erraldoien 
konpartsa ibili zen eta herri 
bazkaria ere umore ederra 
egin zuten Intzakardin.

Erreka dantza taldekoak, txupinazoa bota baino lehen. JM ONDIKOL

Dantza protagonista 
eta giro ederra San 
Pedro bestetan
Erreka dantza taldeak bota zuen txupinazoa eta Eduardo 
Almandoz omendu zuten 20 urtez bandera dantzatzeagatik

Bi urteren ondotik, besta gogo handia zegoen. JM ONDIKOL

Eduardo Almandoz omendua, Leire Ortuoste alkatearen ondoan. ALICIA DEL CASTILLO

Trapatan dantzan parte hartu zuten musikari eta dantzariak. ALICIA DEL CASTILLO

Miguel Ostizek eta Enaitz Goñik dantzatu zituzten erraldoiak. ALICIA DEL CASTILLO
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TTIPI-TTAPA
Gure eskualdean hainen erro-
tua dagoen Doneztebeko He-
rri Krosa berriz ere Donezte-
beko karriketan izan zen 
ekainaren 26an, Erreka elkar-
teak Doneztebeko udalaren 
laguntzaz antolatua. Eguraldia 
lagun, giro bikaina izan zuten 
4 2 .  e d i z i o a n .  I g a n d e a n 

10:30etik aitzinera hasi ziren 
ttikienak lasterka eta 11:30ean 
abiatu da proba nagusia. Gi-
zonetan, ADA Calviá taldeko 
Hicham Siguenik lehen aldiz 
irabazi zuen Donezteben, na-
gusitasunez gainera. Nesketan 
lehia estuagoa izan zen. Bertan 
Hiru Herriko Vanesa Pacha 
suertatu zen garaile.

Sigueni eta Pacha garaile
Gizonezkoetan, Hicham Si-
guenik 23 minutu eta 26 se-
gundo behar izan zituen 7.300 
metroko ibilbidea osatzeko. 
Bigarren, Hiru Herri taldeko 
Roberto Carlos Trejo izan da 
(23.35) eta hirugarren Portu-
galeteko Aimad Bouzina 
(24.13). Emakumeetan, Vane-
sa Pacha 27 minutu eta 47 
segundo behar izan zituen eta 
Beste Iruña taldeko bi kirola-
ri izan zituen lagun podiumean: 
Idoia Nogales (27.57) eta Re-
beca Mariño (28.12).

Bi bueltako proban, gizo-
nezkoetan Daniel Martinez 
izan zen bizkorrena, Javier 
Tejero eta Julen Ibarraren ai-
tzinetik eta emakumezkoetan, 
Rosa Orofino, Leire Uterga 

doneztebarraren eta Beatriz 
Altzuarten aitzinetik. Herriko 
korrikalarien artean, Iñigo 
Lasaga, Iñigo Arregi eta Santi 
San Miguel eta Leire Uterga, 
Jaione Andueza eta Cristina 
Mindegia izan ziren bizkorre-
nak eta beteranoetan, Santi 
San Miguel bigarren izan zen, 
Daniel Sanzen gibeletik.

Ttikienaz aitzinera, aurre-
benjaminetan Cole Mazon eta 
Ibai Erkizia, benjaminetan 
Ane Jauregi eta Luka Mazon, 
alebinetan Enea Telletxea eta 
Lucas Ezkurra, infantiletan 
Enea Erkizia eta Jon Porta eta 
kadetetan Nerea Apezetxea 
eta Oier Erkizia izan ziren ga-
raile.

Orain, udako kirol eskolare-
kin buru-belarri dabil Erreka.

Lasterketa nagusiko irteera. ERREKA KE Proba nagusiko gizonezkoen eta emakumezkoen podiumak. ERREKA KE

Sigueni eta Pacha 
garaile Doneztebeko 
42. herri krosean
Ekainaren 26ko proban Iñigo Lasaga eta Leire Uterga izan 
ziren herriko korrikalaririk bizkorrenak

Sanpedroetako II. Disc Golf txapelketa
Intzakardi disc golf zelaian Sanpedroak II. Disc Golf 
txapelketa jokatu zen uztailaren 2an. Haurren maillan Saioa 
Irigoien suertatu zen txapeldun eta gaztetxoen mailan Ander 
Ruiz. Uztailaren 13, 20 eta 27an Intzakardin entrenatzeko eta 
Disc Golfa ezagutzeko aukera izanen dute, 19:00etan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriarteko txikian Doneztebe txapeldun
Nafarroako Herriarteko pilota txapelketa txikiaren finala 
irabazi du Doneztebek, uztailaren 2an Labriten jokatutako 
finalean Berari irabazi ondotik (2-1). Umeen mailan galdu 
arren, kimuen eta haurren kategorian lortutako garaipenei 
esker lortu zuten txapela ekartzea.

NAFARROAKO PILOTA FEDERAZIOA
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ARKUPEAK

Igantziko partxis txapelketako saridunak. ARKUPEAK

TTIPI-TTAPA
Azken aldizkarietan aipatu 
izan dugun bezala, herriz he-
rri mus txapelketak egiten ari 
dira elkarteko bazkideak, eta 
igantziarrak izan dira txapel-
keta egiten azkenak. Maiatza-
ren 20an egin zuten bazkaria 
lesakarrekin, eta txapelketak 
aitzinerago jokatzekotan gel-
ditu ziren.

Ekainean, besta herrikoia 
egin zuten mus eta partxis 
txapelketa eta guzti. Mus txa-
pelketaren irabazleak Jose Mari 
Mitxelena eta Jose Luis Sein 
izan ziren, bigarrenak Ignacio 
Goienetxe eta Antonio Irazo-

ki eta hirugarrenak Ramon 
Retegi eta Severino Retegi.

Lehenbiziko aldiz, gainera, 
partxis txapelketa jokatu zuten 
eta irabazleak Maria Teresa 
Taberna eta Maria Asuncion 
Iribarren izan ziren. Bigarren 
lekuan, aldiz, Korpus Etxebe-
rria eta Felisa Goienetxe sail-
katu ziren eta hirugarrenak 
Juana Urtxegi eta Carmen Hita 
izan ziren.

Ea hurrengo urtean bertze 
herrietan ere egiten hasten 
diren eta herrien arteko txa-
pelketa bat egiten ahal duten 
mus txapelketarekin egiten 
den bezala.

Igantziko mus eta partxis lehiaketak 
jokatu dituzte

TTIPI-TTAPA
Urteroko ohiturari jarraituz, 
aurten ere Lourdesera bidaia 
egin zuten elkarteko bazki-
deek ekainaren 9an. 65 lagun 
joan ziren eta eguraldi hagitz 
ona izan zuten. 08:00 ingu-
ruan abiatu ziren autobusez 
Lourdesera, eta hara ailega-

tzean Juan Zabalak eman 
zuen meza kaperan. 

Meza aditu ondotik, berta-
ko hotel Acadian bazkaldu 
zuten denek, eta arratsal-
dean  elkarteko bazkide ba-
tzuek prozesioan parte har-
tu zuten. Iluntzean egin 
zuten buelta etxera.

Lourdesera bidaia egin dute elkarteko  
65 bazkidek

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 21ean egin zuten 
elkarteko bazkideek hilabete-
roko irteera. Arizkungo Ordo-
ki industrialdean elkartu ziren, 
eta Erratzuko Axun eta Juan 
Joxe gidari zituztela egin zuten 
txangoa.  09:00etan egin zuten 
hitzordua, eta handik Erratzu-
ko San Miguel baselizara era-
man zituzten autoak, eta tar-
tean galdu ere egin ziren batzuk. 

Han 54 lagun abiatu ziren 
Azkarate-Erratzu aldera, eta 
bertan gosaldu zuten. Handik 
Meakako lepora atera ziren, 
eta ondotik Gorramendi azpi-
ko aldera. Bertan Etxalar alde-

tik joandako bortz lagunekin 
elkartu ziren. Laino pixka 
bat zegoen goian eta ez zuten 
bista izugarririk izan, baina, 
eguraldi goxoa izan zuten ibil-
tzeko. Gorramenditik beheiti 
Itzulegira joan ziren eta hor ia 
lainorik gabe Amaiur aldera 
bista ederrak ikusi zituzten 
San Miguel baselizara itzuliz. 
Ordu biak zirenez Ordokin 
otordu eder batekin bukatu 
zuten ibilaldia.

Mendizaleek mezua bidali 
nahi izan zioten Pablo Irastor-
tzari: «Zure falta haundia su-
matzen dugu eta laster espero 
zaitugu berriz gure artean!».

Elkarteko mendizaleak Baztanen egindago irteeran. UTZITAKOA

Baztanen egin dute 
ekaineko irteera 
mendizaleek
59 bazkide elkartu ziren Arizkunen ekaineko irteera egiteko, 
eta egun ederrra pasatu zuten

Berako Mª Coro 
Pikabea ekaineko 
sariaren irabazlea

Ekaineko galderan 2020an 
Baztanen hildako margolari 
famatua Ana Mari Marin zela 
asmatu dutenen artean zoz-
keta egin, eta Berako Mª Coro 
Pikabea izan da irabazlea. Zo-
rionak!  Uztaileko galdera 
hauxe da: Gure inguruan zein 
errepidetako portuk du gai-
neko aldea 850 metro ingu-
ruan?

ARKUPEAK
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Herritarrak Harrotasunaren Egunean
Ekainaren 28a LGTBI+ Harrotasunaren Nazioarteko Eguna 
dela eta, elkarretaratzea egin zuten plazan. Bandera 
koloretsua hartuta, hainbat herritar bildu ziren ekaineko 
azken asteartean, 20:00etan, egin zuten hitzorduan. Ordukoa 
da argazkia. 

ALAITZ ESKUDEROK UTZITAKOA

Abesbatzaren ikasturte bukaera
Aurtengo denboraldiari behar bezalako amaiera emateko, 
Umore Ona abesbatzako kideak kalez kale ibili zen abesten 
ekainaren 26an. Eguraldi tristea izanagatik, umore ederra eta 
musika zabaldu zuten herrian Eneko Amundarain zuzendari 
jarraituz.

FELIX LOIARTE

TTIPI-TTAPA
Bueltan da Karmen bezperako 
festa. Umore Onak berrartu du 
eta ohi bezala, uztailaren 15ean, 
ostiralean, eginen da. 20:30ean 
afari herrikoia eginen dute pla-
zan, norberak bere afaria era-
manda, eta ondoren, 21:30etik 
22:00etara, sua piztuko dute. 

Karmen bezperako 
festa eginen dute 
ostiralean
Bi urteko geldialdiaren ondoren, ostiralean afaltzeko bilduko 
dira herritarrak eta segidan sua piztuko dute 

2019ko Karmen bezpera. FELIX LOIARTE

Ohitura zaharrak 
mantenduz, San Juan 
bezperan su gainean 
saltoka ibili ziren 
herritarrak. Su 
haundiagoan batzuk, 
ttikiagoan besteak... Baina 
ez zuten aukera alferrik 
galdu. 

Herritarrak su 
gainean saltoka 
ekainaren 23an

FELIX LOIARTE

Kanporaketak uztailaren 30eko 
eta abuztuaren 6ko asteburue-
tan jokatu dituzte eta finala 
gazte egunean izanen da, abuz-
tuaren 13an. Izena Izkiña ta-
bernan eta estankoan eman 
behar da uztailaren 25a baino 
lehen, bikoteko hamar euro 
ordainduta.

Gazteek binakako 
pilota txapelketa 
antolatu dute

Hiru eta hamabi urte bitarteko 
53 ume hasi dira guraso elkar-
teak Hernaniko igerilekuan 
antolatu duen igeriketa ikasta-
roan. Uztailaren 4an hasi ziren 
eta 28ra arte astelehenetik os-
tegunera joanen dira. Bi auto-
busetan egiten dute joan-etorria, 
gurasoak begirale dituztela. 

53 ume hasi dira 
igeriketa  
ikastaroan

TTIPI-TTAPA
Uztailaren 2an egin zuten Goi-
zukoop kooperatibako batzarra 
eta 2021eko kontuak azaltzea-
rekin batera, bazkide berriak 
onartu eta zuzendaritzaren 
erdia berritu zuten.

Kontuen harira, Iñigo Elizegi 
Goizukoopeko lehendakariak 
kontatu duenez, «urtetik urte-
ra erregaien salmenta pixkana-
ka gorantz doa eta zenbakiek 
osasuntsu jarraitzen dute».

Bestalde, lau lagunek egin 
zuten bazkide izateko eskaera 
eta guztiak onartu zituzten.  
Denetara 210 bazkide dira.

Zuzendaritzaren erdia ere 
izendatu zuten. Bakartxo Ui-
tzi, Leire Altsua eta Juanjo 
Elizaldek utzi dute zuzenda-
ritza eta Elizegiren hitzetan, 
«egindako lana eskertuz batza- 
rrean txalo zaparrada eta be-
roa jaso zuten». Horien ordez, 
datozen lau urtetarako lehen-
dakariorde Mirian Makazaga, 
idazkari Andoni Larralde eta 
bokal Joxento Apezetxea sartu 
dira. Horiekin batera, beste bi 
urtez, Iñigo Elizegik segituko 
du lehendakari, Luixin Lujanbiok 
diruzain eta Joxerramon Uitzik 
bokal lanetan. 

Goizukoopeko zuzendaritzaren erdia 
berritu dute
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G. PIKABEA
Santio festetarako gogotsu su-
matu dugu Marina Claver Ape-
zetxea (Arano, 1935).  Pandemia 
tarteko, azken urteotako gel-
dialdiaren ondoren, sinetsita 
dago «bereziak» izanen direla, 
«festek alaitasuna ekartzen du-
telako etxeetara eta herrira eta 
ondorioz, herritarrongana». 

Duela 87 urte Suro auzoko 
Tereseneko bordan jaioa da 
Claver. Gaur egun, Beheko He-
rrian bizi da eta bere burua 
aurkezteko eskatuta, «baikorra 
eta alaia» dela eta «pertsonei 
ongi egiteak pozten» duela kon-
tatu du. Bere afiziorik gustu-
koenak, berriz, «mendian ibil-
tzea, musika eta bilobekin eta 
familiarekin egotea» omen dira. 

«Gerra denboran hazia» da 
Tereseneko bordako alaba, eta 
hala, «haurtzaroa eta ondorena 
gerrak markatu» zizkiola dio, 
baina «nahiz eta erraza ez izan, 
familiarekin eta lagunekin oroi-
tzapen oso onak» ditu gordeak. 

Eta horietako asko ditu go-
goan; eskolako kontuak, adibi-
dez. «Eskolara joaten ginen. 
Suro auzokoa naiz eta neguan 
aurreko baserrian izaten genuen 
eskola. Udaberritik aurrera urte 

osoan zegoen eskolara joaten 
ginen, herrira». Eta eskolatik 
kanpo, baserrian lanean ez ba-
zen jolasean: «Baserrian nahi-
ko lan izaten zen eta ttikitatik 
denak lanean aritzen ginen. 
Hortik aparte ahal genuen gu-
zia jostatzen ibiltzen ginen».

Herria «asko aldatua»
Geroztik herria «asko» aldatzen 
ikusi du aranoarrak: «Urte haie-
tan jende asko joan zen Herna-

ni eta Donostia aldera bizitze-
ra, lana zegoen herrietara eta 
hirietara, baita Amerika, Madril 
edo Bartzelonara ere». Eta tar-
tean Claver bera: «Ni ere Bar-
tzelonara joan nintzen lanera». 
Bueltan sorterrira itzuli zen eta 
orain, bere ustez, «herria ttikia-
goa da baina, zorionez, gauzak 
hobekiago daude. Beste herri 
eta hirietatik bizitzera etorri 
dira, etxeak berritu dituzte eta 
zerbitzu aldetik asko hobetu 
da, baita ume kopurua igo ere». 

Hiru eguneko festak
Festak ere ez omen ziren orain 
bezala izaten. Haurra zela, «San-
tio bezperan hasita, hiru egun 
izaten ziren. Lehendabiziko 
baserriko lanak egin, eta gero, 
familiako osaba-izebak gure 
etxera bazkaltzera etortzen zi-
ren. Goizetan pilota partidak 
izaten ziren. Orduan hiru ta-
berna izaten ziren herrian ber-
tan eta kanpotik jendea etortzen 
zen». Gogoan du, adibidez, 
«Goizuetako autobusa bete-be-
tea» joaten zela Aranora eta 
«oinez ere beste asko» joaten 
zirela. «Santa Ana Egunean 
hernaniarrak eta beste herrie-
takoek Aranon bazkaltzen zuten, 
batzuk ogitartekoak, besteak 
tabernetan... Urumearrak dei-
tzen diegu eta beraien soinu-jo-
tzaileekin etortzen ziren». Eta 
bateko eta besteko, «Aranoko 
herrian giro alaia» izaten zela 
dio. «Arratsalde partean, ber-
tsoak eta musika izaten zen. 
Jose Mari Tomasena Etxalar 
hiru egunetarako etortzen zen. 
Klarinetea, bateria moduko 
musika tresna eta eskusoinua 
joz, hiru musikari batera ere 
ezagutu ditut».

Bestalde, haurra zela, «Santio 
hirugarrenean, 27an, Beheko 
Herrian beti festa eguna izaten 
zen, eta Suro auzoan ere hasi 
ziren beranduxeago. Baina ur-
teekin herrian gelditu zen festa 
egitearena».

Gaztea zela, berriz, Bartzelo-
natik etorri eta «Aranoko okin-
degiko jabeentzat egiten nuen 
lan, neskame, eta urte horiek 
lanean pasa nituen. Festetan 
hiru edo lau ordu izaten nituen 

«Aurtengo santio 
festak bereziak  
izanen dira»
MARINA CLAVER APEZETXEA

Lehengo eta oraingo festez eta kontuez mintzatu da 87 urteko aranoarra TTipi-TTaparekin. Festak 
«asko aldatu» direla dio, eta oraingoak «edade guztietako jendearentzat» egokiak iruditzen zaizkio  

«FESTAK 
ALAITASUNA 
EKARTZEN DUTE 
HERRIRA»

«NI HAURRA 
NINTZENETIK 
FESTAK ASKO 
ALDATU DIRA»

Marina Claverrek 87 urte ditu eta mendian ibiltzea eta musika dira bere afizioetako batzuk. BEGOÑA LEONET



TTIPI-TTAPA
Lau eguneko festak dituzte 
aurretik aranoarrek, eta bi ur-
tez ospatu ezinik gelditu on-
doren, seguru festarako gogoz 
eta ilusioz egonen direla he-
rritarrak. Uztailaren 22an, os-
tirala, hasi eta egun handian, 
uztailaren 25ean, borobilduko 
dituzte aurtengoak. Azken ur-
teotan hutsik egin ez duten 
ekitaldiekin batera, berriak ere 
tartekatu dituzte egitarauan. 
Larunbat eguerdian botako 
dute festei ofizialki hasiera 
emanen dien txupinazoa, bai-
na bezperan, 38. mus txapel-
keta jokatuko dute. 

Uztailak 22, ostirala 
22:00etan mus txapelketaren 
38. edizioa San Roke elkar-
tean.

Uztailak 23, larunbata
12:00etan txupinazoa uda-
letxeko balkoitik. Ondoren 
17. azoka eta ohiko patata 
tortilla lehiaketa. 17:00etan  
G o r r i t i r e n  i k u s k i z u n a . 
19:30ean Valentina Dontso-
va piano-jotzailearen kon-
tzertua elizan. 21:00etan 
herri afaria. Ondoren Izer 
eta Alabier trikitilari eta pan-
dero-jotzailearekin errome-
ria. 

Uztailak 24, igandea 
11:00etan Umore Ona talde-
ko dantzarien erakustaldia. 
12:00etan  haurren pilota 
partidak. 17:00etan apar fes-
ta. 18:00etan txokolate jatea. 
18:30ean Bitartean Folk tal-
dearekin erromeria gidatua. 

Uztailak 25, astelehena
Santio Eguna
11:00etan meza. Ondoren 
jubilatuentzako hamaiketakoa 
Kontsejun. 12:30ean kadete 
mailako gazteen arteko pilota 
partida: Xuban Iturbe eta Mi-
kel Leonet, Oihan Legarreta 
eta Egoitz Elizegiren aurka. 
Ondoren Arano eta Goizue-
taren arteko pilota partida: 
Egoitz Olaizola eta Markel 
Lizeaga (Arano), Beñat Ape-
zetxea eta Antton Apezetxea-
ren (Goizueta) aurka. 17:00etan 
herri  kirol  erakustaldia. 
19:30ean bertso saioa: Aitor 
Mendiluze, Joanes Illarregi, 
Jone Uria eta Sustrai Colina 
bertsotan eta  Maider Ansa gai 
jartzaile.

Aurten ere apar festan gozatzeko aukera izanen dute aranoarrek. Irudia 2019ko festetakoa da. OHIANA KALPARSORO

Uztailaren 22tik 
25era ekitaldiz 
betetako festak
Bi urteko geldialdiaren ondoren, haur, gazte nahiz helduentzako 
egitaraua prestatu dute festetan
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arratsaldetan jai eta ahal nuen 
dantza gehien egiten nuen la-
gunekin».

Programa zabala
Gaur egun, oso bestelakoa ikus-
ten du festetako egitaraua. 
«Programa asko zabaldu» bai-
ta bere ustez. «Gazte guztiak 
parte hartzen hasi ziren. Nire 
lau seme-alabak ere gazte-gaz-
tetatik hasi ziren festak organi-
zatzen eta lana egiten festetako 
egitaraua aurrera eramateko, 
beste gazteak bezalaxe». Eta 
hala, festetako egungo egita-
rauan «euskal dantzen falta» 
sumatzen badu ere, «edade 
guztietako jendearentzat» ego-
kiak iruditzen zaizkio. Horrekin 
batera, «parte hartze haundia» 
nabarmendu du.

Santio Eguna maiteena
Lehen eta orain, Santio Eguna 
du festetako egunik maiteena, 
eta bereziki pilota partidak. 
«Aspaldiko ohitura da festetan 
aranoarren eta goizuetarren 
arteko pilota partida. Nire se-
narra Jexux Leonetek ere joka-
tzen zuen eta oso gustukoa nuen. 
Orain biloba hasi da eta jarrai-
tzen dut». Horrez gain, «Santio 
Egunean familiarekin egiten 
duen bazkaria» aipatu du. Bai-
na ez dira horretara mugatzen 
bere festak. «Aizkolariak, harri 
jasotzaileak, bertsolariak, mu-
sika... » gustuko ditu, eta zerga-
tik ez, dantzarako aukera baldin 
badu, hori ere egiten du: «ahal 
baldin badut dantzan aritzen 
naiz». Santa Ana Eguneko baz-
kariaz ere ez da ahaztu, «gus-
tukoa» duelako, «kanpoan bizi 
diren familiakoak eta lagunak 
etortzen dira, ilobak, bilobak...».  

Adinarekin galdu ez duen 
ilusioari eutsiz, ate joka diren 
festetan ongi pasatzeko deia 
luzatu du Claverrek: «Herri guz-
tietan uda festez beteta dator  
eta jai zoriontsuak izatea eta 
ahal duten guzia disfrutatzea 
opa diet denei». Eta Aranon 
behintzat, badute horretarako 
osagai sekretua, bere hitzetan, 
«jende alaia eta festazalea ga-
relako». Horren adibide garbia 
da Marina Claver Apezetxea.
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ENERITZ IRAOLA
Iraileko lehenbiziko igandea 
aresoarrentzat gorriz margo-
tutako eguna izango da berriz 
ere. Bi urteko etenaldia egin 
eta gero, hamahirugarren 
mendi itzulia antolatuko dute. 
Ekitaldiari buruzko xehetasu-
nak lotzeko uztailaren 20an 
18:00etan udaletxean egingo 
dute bilera.

2007an antolatu zuten lehen-
bizikoz Aresoko Mendi Martxa 
eta azken edizioetan 400 men-
dizale inguru bildu ditu hi-
tzorduak. Beraz, ez da nola-
nahiko erronka 200 biztanle 
inguru dituen herriarentzat. 

Orain arteko edizioetan be-
zalaxe, lauzpabost ordutan 
inguruko mendiez gozatzeko 
aukera izango dute parte har-
tzaileek. 21 kilometroko itzu-
lia, 1.200 metroko desnibela 
duena, osatu beharko dute. 
Irteera 08:00etan izango da, 

plazatik. Aldapan gora jota, 
herrigunea utzi eta Ulizarko 
gainera igoko dira. Handik, 
Urkita mendira igo beharko 
dute, haitzetan barna erren-
kadan bidea eginez. Gero, 
Pagozelaira jaitsiko dira eta 
jatekoak eta edatekoak izango 
dituzte bertan. Indarrak har-
tuta, Guratz mendira igo behar-
ko dute, hortik plazara buel-
tatzeko. Mendian egindako 
ahaleginak sari bikoitza izan-
go du: herritarrek prestatuta-
ko paella eta sagardoa eta 
probako kamiseta teknikoa 
jasoko baitute parte hartzaileek.

Izen ematea 
Izen ematea www.mendiz-
mendi.com web orrialdean 
egin daiteke irailaren 2ra arte, 
12 eurotan. Egunean bertan, 
herriko plazan, izena ere eman 
daiteke 07:00etatik 07:45era, 
15 eurotan.

2018ko mendi martxako argazkia.

Irailaren 4an egingo 
dute Aresoko Mendi 
Martxa
Xehetasunak lotzeko uztailaren 20an bilera eginen dute 
udaletxean 

Sanpedroak giro ederrean ospatu dituzte
Lagunarteak antolatuta, ekainaren 24an eta 25ean ospatu 
zituzten sanpedroak. Trikiti doinuak lagun etxeetara eta 
baserrietara bisita egin zuten gazteek. Herri afaria ere izan 
zen Pake Toki elkartean eta musika  lagun festa ordu txikiak 
arte luzatu zen. 

UTZITAKOA

Sugarren gainetik saltoka
San Juan bezperako ospakizunak berreskuratu dituzte 
aurten. Arratsaldean haurrek kamisetak tindatu eta merienda 
izan zuten. Herri afaria egin eta gero, elkarrekin bildutako 
kartoi eta zakuak erabilita suak piztu eta garren gainetik 
saltoka ibili ziren.

BEA MURO

Ehun urte bete ditu aurten 
Nazabal eskolak eta urteurren 
festa antolatzen hasiak dira. 
Urriaren 1erako jarri dute fes-
tarako hitzordua eta proposa-
menak biltzen ari dira. Herritar 
guztiei zuzendutako festa izan-
go denez, ideiaren bat duena 
bileretara azaldu dadila.

Eskolako 
mendeurren festa 
urrian 

Uztailaren 11tik abuztuaren 
5era eskaintzekoa zuten udako 
ludoteka, baina taldea osatu ez 
denez, aurten ez da izango. Hel- 
du den urterako gogoeta egin 
nahiko luke guraso elkarteak 
eta familien beharretara hobe-
ki egokitzen diren aukerak azter- 
tu Kirol Mankomunitatearekin.

Udan ez da  
ludoteka  
zerbitzurik izango
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LEITZA

G. PIKABEA
«Eta nik zergatik ez?». Horixe 
galdetu zion Miguel Angel Li-
zarraga Zabaleta leitzarrak bere 
buruari ingurukoak odola ema-
tekotan zirela sumatu zuenean. 
«25 urte edo» omen zituen au-
rreneko aldiz eman zuenean, 
baina haurra zela erakarri zuen 
ekintzak: «Ttikitan oroitzen dut 
izeba Asun eta Itziar lehengusua 
emaile egiteko paperak betetzen, 
eta atentzioa eman zidan». Gaz-
taroan eman zuen pausoa: 
«Handik urte batzuetara arrebak 
odola eman behar zuela esan 
zidan. Orduan pentsatu nuen: 
eta nik zergatik ez? Probatu... 
eta orain arte».

Hain zuzen, bere elkartasuna 
eskertzeko omenaldia jaso du 
berriki. Odol emaileen erantzu- 
kizuna eta konpromisoa sarituz, 
ekainaren 26an 208 odol emai-
le omendu zituen ADONA Nafa- 
rroako Odol Emaileen Elkarteak 
Iruñeko Baluarten eta tartean 
zen Lizarraga, 2021ean 50 odol 
emate egitera ailegatu zelako. 
Omenaldia «gure konpromisoa 
errekonozitzeko» modua izan 
zen bere ustez, «guretzat ere 
ordu batzuk, erantzukizun bat 
suposatzen du. Horretaz apar-
te, bazkari eder bat egiteko 
aitzakiarik onena», dio.

Kontatu duenez, «odola baka- 
rrik emanez gero, urtean gizonek 
lau aldiz eta emakumeek hiru-
tan eman dezakete. Aferesia 
bada, hau da, odola beharrean 
plasma edota plaketak eman, 
hilabeteko tartea behar da gu-
txienez odol emateen artean».

Nafarroan 24.830 odol emate 
izan ziren 2021ean, aurreko 
urtean baino % 7,5 gehiago. Eta 
Lizarragak ere «jende dezente 
ikusten du odola ematen». Hala 
ere, «hobe da gainetik ibiltzea 
azpitik baino», gogoratu du. 
«Gainera, gaur egun, gazte asko 
hasi da eta motibatuta man-
tendu behar ditugu, aspertu eta 
utzi ez dezaten». Odol emaileen 
keinua ezinbestekoa delako: 
«Ez dakit jendea ohartzen den 
odola ematearen garrantzia 
zenbaterainokoa den. Ni nero-
ni harritu egin nintzen omenal- 
dian bideo batean erditu berria 
zen emakume batek konplika-
zioak izan eta zenbat odol, 
plasma sartu zioten kontatu 
zutenean. Hori horrela bazen, 
eske haundia behar du izan».

Bere hitzetan, «odola ematea 
laguntzeko beste modu bat da, 
osasun arazo bat daukan edo-
zein pertsona laguntzea, eta 
hori haundia da, osasuna nahi-
taezkoa baita behar duguna 
aurrera egin ahal izateko». Eta 
horregatik egin du deia, «zalan-
tza duenari edo inoiz okurritu 
ez zaionari, ez dela deus kosta-
tzen, ordu erdi batean dena 
egina dela eta minik ez duela 
ematen lehendabiziko ziztadaz 
aparte». Umoretsu gaineratu 
du «gero pintxo bat eta trago 
bat ematen dizute. Gehiago 
behar al da?». Bide batez, «eri-
zainen lan aparta» goraipatu 
nahi izan du: «Beti lanean, beti 
alai, beti gure gainean edozer 
pasatzen bada ere. Horiei ere 
omenaldia egin behar zaie».

Miguel Angel Lizarraga intsignia eskuan duen ilobarekin. PATXI LIZARRAGA

«Odola ematea laguntza 
emateko beste modu bat 
da eta hori haundia da»
MIGUEL ANGEL LIZARRAGA ZABALETA ODOL EMAILEA

2021ean 50 odol emate egitera ailegatzeagatik esker on intsignia hartu zuen Lizarragak 
ekainaren 26an Iruñeko Baluarten. Odola emateko deia egin du, «ez delako deus kostatzen»

Herri Aretoak % 20 
ikusle gehiago 
izan ditu aurtengo 
denboraldian

TTIPI-TTAPA
Datu baikorrekin itxi du bigarren 
denboraldia Herri Aretoak. Irai-
lera arte ateak itxita izanen ditu 
baina aurretik «oso balantze 
positiboa» egin du udalak.  

Ohar bidez jakinarazi duenez,  
«2020ko abenduan inauguratu 
zenetik iazko ekainean aurre-
neko denboraldia itxi zen arte, 
3.000 ikusle erakarri zituen 
Herri Aretoak». Udalak «kopu-
ru handi hori aretoaren berri-
tasunarekin eta pandemiaren 
ondorioz ekitaldi asko antola-
tzeko ezintasunarekin» lotu 
zuen, «ikusle kopuru hori ezohi-
koa zela sinetsita».

Baina azken denboraldiko 
datuak hobeak izan dira. 2021eko 
abendutik aurtengo ekainera 
arte, 3.600 ikusle baino gehiago 
izan dira, iaz aldi berean baino 
% 20 gehiago. «Ikusleen % 49 
eragileek eta tokiko sortzaileek 
antolatutako ikuskizunetara 
joan dira, batez ere, kontzertuak, 
hitzaldiak eta erakusketak;  
% 39 zinema emanaldietara, % 
10 antzezlanetara eta % 9 bes-
te ekitaldi batzuetara, hala nola, 
parte hartze prozesuetara eta 
liburuen aurkezpenetara».

Abenduaz geroztik, kultur 
teknikaria lanean dela eta otsai-
letik Nafarroako Antzerkien 
Sareko kide dela oroitarazi du 
udalak, baita Udalbiltzaren 
Geuretik Sortuak bekan parte 
hartu duela ere: «Ezaugarri ho-
rien eraginez, kultur programa-
zioa aberatsagoa eta zabalagoa 
izan da aurten, bai kopuruari 
bai diziplina motari dagokionez». 

Hori ikusita, «kultur eskaintza 
hobetzen jarraitzeko apustua» 
berretsi du udalak, eta «sorkun-
tza artistikoa sustatzen jarrai-
tuko» duela dio, «eragile sozial 
eta kulturalei eta herriko artis-
tei espazio garrantzitsua eskai-
niz». Izan ere, «Herri Aretoak 
izena ez ezik, erabilera ere ha-
lakoa izatea nahi du udalak».
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TTIPI-TTAPA
Aurten ere arrakasta handia 
izan dute Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitateak eta Euskara 
Zerbitzuak, udalaren eta Nafa-
rroako Gobernuaren laguntza-
rekin antolatutako udako tai-
lerrek eta haur txokoak: 116 
haur apuntatu dira.

Ikas mailaren arabera, bi tal-
de berezi dituzte. 36 haur apun-
tatu dira hiru eta sei urte bitar-
tekoen haur txokoan eta 80 haur 
sei eta hamabi urte bitartekoen 
tailerretan.  Ttikienak Agrikolan 
elkartzen dira eta zaharrenak 
eskolako jangela dute bilgune. 

Uztailaren 4an hasi ziren eta 
29ra bitarte bilduko dira, batzuk 
aste bakarrean eta besteak bitan, 
hirutan edo lautan; eta auke-
ratu duten ordutegiaren ara-
bera 09:00etatik 13:00etara edo 
10:00etatik 13:00etara. Haurre-
kin batera zortzi begirale ari 
dira, aste bakoitzean izena 
emandako haur kopuruaren 
arabera, gehiago edo gutxiago.

Dabid Anaut euskara teknika- 
riak tailerrek eta haur txokoak 
izan duten erantzuna ikusita 
«oso balorazio ona» egin du, 
«haur asko apuntatzen dira eta 
urtero ongi funtzionatzen dute».

116 haur hasi dira 
udako tailerretan eta 
haur txokoan
Haur Hezkuntzako 36 haur eta Lehen Hezkuntzako 80 haur 
elkartzen dira, zortzi begiralerekin

Aurrerako alebinen garaipen bikoitza
Argazkian ageri diren Aurrerako alebinek ere denboraldi bikaina 
egin dute. Ligako partida guztiak irabazi dituzte eta kopa ere 
beraiena izan da. Ekainaren 4an jokatu zuten kopako finala, eta 
bina egin ondoren, sei minutuko luzapena jokatu eta penal-
tietan irabazi zuten Artaxoako Zumadiaren kontra. Zorionak!

UTZITAKOA

Herri kiroletan ibili zen kuadrilla. UTZITAKOAK

JUAN MARI BARRIOLA
Sanpedroetan ospatzen dute 
Gorriztaran auzoko jaieguna, 
eta aurtengoan, uztailaren 
3an, egun osoko egitaraua izan 
zuten Usategietako gainean, 
Basakabi aurrean. Goizean 
meza, umeentzat jolasak eta 
herri kirol saioa izan zituzten.
Eguerdian bazkaltzeko elkar-

tu ziren. Arratsaldeko mus 
txapelketa, berriz, Etxeberria 
anaiek irabazi zuten eta 36. 
txintxurrin txapelketan umee-
tan Aritz Baraibar eta heldue-
tan Jon Ander Zabaleta nagu-
situ ziren. Jende ugari ibili zen 
egunez eta arratsean euria 
hasi zuenez Basakabi barruan 
egin zituzten ekitaldiak. 

Jende ugari bildu da Gorriztarango 
egunean

TTIPI-TTAPA
Uztaileko aurreneko asteburuan 
Aurrera, Barañaingo Lagunak 
pilota, Atarrabiako Beti Onak, 
Bartzelonako Nafarren etxea 
eta Valentziako Guerrer de Moi-
xent pilota eskolek topaketa 
egin zuten; uztailaren 2an Lei-
tzan eta 3an Atarrabian. Lagu-

nak eginez, esku pilotaz goza-
tzeko helburuarekin, goiz osoan 
partidak egin zituzten plazan 
eta frontoian, eta ondoren, 200 
lagun bildu ziren karrapean 
bazkaltzeko. Aurrerak sortuta-
ko «giro paregabea» eta «berri-
ro ere auzolanean» egindako 
lana nabarmendu ditu.

Bost pilota eskolen topaketan 
giro paregabea izan dute

Goian Aurrerako Markel Bartzelonako eta Valentziako pilotariekin. Behean bazkaria.
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JUAN MARI BARRIOLA
Leitzeko Energia Berriztaga-
rrien Komunitateak (EBK) 
lanean jarraitzen du. Ekaina-
ren 30ean komunitatean par-
te hartzeko interesa erakutsi 
duten herritarrekin aurreneko 
bilera egin zuen Herri Aretoan, 
eta harrera ona izan zuen, 120 
bat lagun elkartu baitziren 
hitzorduan.

156 lagunek eman dute ko-
munitatean parte hartzeko 
izena eta horiei argindarraren 
fakturaren eta NANaren kopia 
bilerara eramateko eskatua 
zien lantaldeak aurretik. Azal-
du zutenez, «kiroldegiko ins-
talazioaren proiektua intere-
sa dutenen beharretara ego-
kitzeko eta kalkulatzeko» 
egina zuten eskaera. Baina 
dokumentazioa denek aur-
keztu ez zutenez, Garbi dro-
gerian biltzekoak zituzten 

uztailaren 11, astelehena, 
baino lehen.

Instalazioaren proiektuarekin 
eta kooperatibarekin lanean 
Bestetik, komunitateko talde 
sustatzailean sartzeko intere-
sa erakutsi zutenei ongietorria 
egin zieten ekainaren 30eko 
bileran, eta horrekin batera, 
emanen dituzten hurrengo 
urratsen berri eman zuten. 
Aurreratu zutenez, «uda ins-
talazioaren proiektuarekin 
aurreratzeko eta sortuko den 
kooperatibaren hezurdura 
legalaren zirriborroa egiteko» 
aprobetxatu nahi dute. 

Lan horiek aurreratuta, irai-
lean hasiko dute berriz ikas-
turtea, eta proposamenak 
taldean aurkeztuko dituzte. 
Hausnarketa egin eta erabakiak 
hartu guztien artean eginen 
dute. 

Kiroldegiko 
proiektua aurreratu 
nahi du EBKk udan
Kiroldegiko instalazioaren proiektua aurreratzeaz gain, 
kooperatibaren hezurdura legalaren zirriborroa egin nahi du

San Juan Bezpera jendetsua
Egun handia izan zen San Juan Bezperakoa. Arratsaldean 140 
haur eta gaztetxo bildu ziren ingurutxoa dantzatzeko, eta ondo-  
ren, freskagarriak eta txistor opilak banatu zizkieten. Herri afaria 
ere jendetsua izan zen, 600-700 bat lagun bildu baitziren. 
Gauerdi aldera suak piztu eta saltoka ibili ziren herritarrak. 

TESTUA: JUAN MARI BARRIOLA. ARGAZKIAK: UTZITAKOAK

Pirinioak argiztatuz
Leitzarrek ere ez zuten hutsik egin, eta herritarrekin batera, 
Areso, Lekunberri eta Larraungoek elkarrekin argiztatu zuten 
Baztango Atxuela mendia. Pirinioetako Bidea hitzorduarekin 
bat eginez, uztailaren 2an erabakitzeko eskubidearen aldeko 
aldarria egin zuten. 

TESTUA: JUAN MARI BARRIOLA. ARGAZKIAK: MIKEL ILLARREGI

Haur eskolen martxa
Haur eskola bakoitzaren eskaerak postontzi batean bildu 
ondoren, ekainaren 26an plazan bukatu zen Nafarroako Haur 
Eskolen Martxa. Itzaire eta Lekunberriko eta Basaburuko haur 
eskolen eskaerak orduantxe sartu zituzten postontzian. 
Bestalde, haur eskolek greba bertan behera utzi dute. 

ITZAIRE HAUR ESKOLA
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TTIPI-TTAPA
Ekainaren 23an egindako oso-
ko bilkuran, Baztan Haur Es-
kolaren kudeaketa Lixura 
Baztan sozietate publikoari 
emateko akordioa hartu zuen 
udalak. 

EH Bilduren, Ezkerraren eta 
Geroa Bairen aldeko hamar 
boto eta Navarra Sumaren 
kontrako hiru izan zituen era-
bakiak. Bilkura berean, ku-
deaketa eredua aldatzen duen 
txosten teknikoa onartu zuten.

Haur eskolaren kudeaketa 
publikoa egiteko, apirileko 
osoko bilkuran Lixuraren es-

tatutuak aldatu zituen udal-
batzak, enpresaren helburuen 
artean sartuz zentroaren ku-
deaketa. Estatutuen molda-
ketaz baliatuz, kudeaketa behin 
betiko publifikatzeko pausoa 
eman dute.

Zerbitzua hobetzea eta 
egonkortasuna helburu
Kudeatzailearen aldaketa ho-
nekin, Baztango Udalak «haur 
eskolaren zerbitzua hobetu 
nahi du». «Proiektu pedago-
gikoari segida» eman nahi dio 
eta aldi berean, «langileei 
egonkortasuna» eman.

Baztango Udalaren Lixura enpresak 
haur eskola kudeatuko du

TTIPI-TTAPA
Espainiako Gobernuak, Lu-
rralde Politikako Ministerioa-
ren bitartez, Erdizko harro-
biaren inguruko herri galde-
ketari ezezkoa eman dio. 
Baztango Batzar Nagusiak 
otsailean onartu zuen galde-
ketaren espedientea eta gal-
dera zehaztu zuen; Erdizko 
herri bazkalekuaren okupazioa 
Magnari baimentzearen alde 
zaude?. Txostena Nafarroako 
Gobernuari bidali zioten eta 
handik Espainiako Gobernu-
ra, estatuaren eskumena bai-
ta erreferendum bidezko he-
rri galdeketak baimentzea.

Espedientea aztertu ondotik, 
ministerioak erabaki du es-
kaera ez onartzea afera «ez 
delako udalaren eskumenekoa, 
ezta izaera lokalekoa ere». 
Magnesitas Navarras enpresak 
proiektua Udalez Gaindiko 
Eragina duen Plan gisa trami-
tatzeko eskaera egin du, Baz-
tango Udalaren eskumenetik 
kanpo dagoena. Ministerioak 
ondorioztatu duenez, «Erdiz-
ko bazkalekuaren okupazioa 
UGEParen araberakoa izanen 
da» eta beraz, Nafarroako Go-

bernuaren eskuetan egonen 
da proiektua onartu edo ez.

UGEParen kontra
Erdiz Bizirik ekimenak adie-
razi duenez, Magnak «udako 
oporren tenorea baliatu nahi 
du UGEPa erregistratu eta 
alegazio epea oharkabean pasa 
dadin», eta «herritarren eran-
tzun ahalmena isilarazi nahia» 
salatu dute.

Nafarroako Gobernuari UGE-
Pa ez onartzeko eskatu diote. 
Hasteko, «legez kontrakoa dela» 
argudiatu dute, «eremua Na-
tura 2000 sarean dagoelako». 
Gainera, bere osotasunean 
«Baztango lurrei eragiten die-
nez, baztandarroi dagokigu 
gure aldekotasuna edo kon-
trakotasuna adieraztea». Ho-
nez gain, UGEPa «inposaketa 
hutsa» eta «gure komunalen 
ebasgoa» izanen litzatekeela 
salatu dute. Azkenik, «Magnak 
proiektua erregistratu eta tra-
mitazioarekin aitzinera segi-
tzen badu, alegazioen epea 
luzatzeko» eskatu diote Nafa-
rroako Gobernuari. Herritarrei, 
berriz, «erne egoteko» eskatu 
diete.

Espainiako 
Gobernuak Erdizko 
galdeketari ezezkoa
Erdiz Bizirik plataformak Magnaren UGEPa ez onartzeko eskatu 
dio Nafarroako Gobernuari

LGTBI+ Harrotasunaren eguna
Hainbat herritar bildu ziren ekainaren 28an Elizondoko 
plazan, Ernaik eta Baztan Iñarrosik egindako deialdian, 
«harro bezain aske» bizi nahi dutela aldarrikatzeko. 
Sexilioaren inguruko hausnarketa bat irakurri zuten, «gune 
seguru baten bila lekutzen diren» pertsonei buruz.

AINTZANE ARIZTEGI



BAZTAN

2022-07-14 | 810. zk. | ttipi-ttapa 51

BRT Menditarrak Sitgesen bikain
BRTk Sitgesera bidaiatu zuen ekainean, Kataluniara, 
denboraldi akaberako bidaian. Zazpiko errugbi txapelketa 
bat jokatu zuten bertan, baina ezohiko eremu batean: 
hondartzan. Legarretara egokituta, finalerdietara ailegatzea 
lortu zuten eta «arras kontent» daude. «Mila esker, Piku!».

JAUME ANDREU PHOTOGRAPHY

Melillako sarraskiaren kontra Oronozen
Hainbat herritar bildu ziren ekainaren 30ean Oronoz-
Mugairin, Melillan gertatutakoa eta «bertze hainbat sarraski» 
salatzeko. Argi utzi zuten «migrazio politikak politika 
hiltzaileak direla» eta «ez direla heriotzak, erailketak baizik». 
«Europako muga hiltzaileen aitzinean justizia» eskatu zuten.

UHAINA APEZETXEIñarrea Alpeetan izan zen joan den abuztuan. ARTXIBOTIK

TTIPI-TTAPA
Mendizaletasuna erronka so-
lidario bihurtuta, Draveten 
gaixotasuna ikusgai egiteko 
munduko tontorrik adieraz-
garrienak igotzen ari da Jose 
Manuel Iñarrea Rekarte (Erra-
tzu, 1970). Bertzeak bertze, 
Europako mendietan, Piri-
nioetan, Alpeetan eta Andee-
tan ibili da, eta uztailaren 17an 
eta 18an Afrikako iparraldean, 
Marokon, dagoen Atlas men-
dikatera joanen da, bi egunez 
hiru tontor igotzeko.

Joan den urtean elkarrizke-
tatu zuen TTipi-TTapak erra-
tzuarra. Kontatu zuenez, «be-
titik» izan du mendirako afizioa 
baina azken urteotan harata-
go eraman du bere zaletasuna, 
eta Draveten sindromea ikus-
gai egiteko munduko mendi-
rik adierazgarrienak igotzeko 
erronkarekin ari da buru-be-
larri. Hasieran hurbileko men-

dietan hasi zen Apoyo Dravet 
elkartearen bandera tontorre-
tara eramaten eta 2019an 
mendi altuetan hasi zen, bere 
hitzetan, «horrek ematen due-
lako ikusgarritasuna».

2019ko uztailean Mont Blanc 
(Frantzia-Italia, Alpeak, 4.808 
m) igo zuen eta  2020ko otsailean, 
Aconcaguara (Argentina, An-
deak, 6.961 m) joan zen. Hiru-
garrena Kilimanjarora (Tanza-
nia, 5.885 m) egitekoa zuen, 
baina Covid-19agatik joan 
ezinik gelditu zen. Horren par-
tez, Pirinioetan bertze erronka 
handi bat egitea erabaki zuen.

Aurten, berriz, Atlas mendi-
katea du begiz joa, eta uztai-
laren 17an eta 18an, bi egunez, 
Toubqal (4.167 m), Ras (4.083 
m) eta Timezguida (4.089 m) 
igo nahi ditu. Hurrengo erron-
ka Kilimanjaro (5.895 m) iza-
nen du, Tanzanian, 2023ko 
otsailean.

Atlas mendikatean eginen du Iñarrea 
erratzuarrak hurrengo erronka solidarioa



BAZTAN

52 ttipi-ttapa | 810. zk. | 2022-07-14

R. OSKARIZ
Duela 15 urte sartu zen Elisa 
Almandoz Irigoien lekarozta-
rra Baztandarren Biltzarra 
elkartean, beraz, «esperientzia 
dezente» dauka egun hau an-
tolatzen. 1963an sortu zen 
elkartea, eta 59 urteko beteko 
ditu aurten. «Baztandarrenen 
60. urteurrena ospatuko dugu 
heldu den urtean».
Nola aldatu da egoera hasi zine-
netik?
Uste dut orokorrean gizartea 
aldatu dela, eta horrek jen-
dearen parte hartzean eta 
inplikazioan eragin du. Gero 
eta gehiago ibili behar gara 
jendearen gibeletik eta lagun-
tzeko eskatzen. Auzolana 
gehiago kostatzen dela ikusten 

dut, gazteria aldatu da eta ez 
dakit bertze interesak dituz-
telako edo zergatik den, baina 
parte hartzeko eskean ibili 
behar gara gero eta gehiago. 
Besta, hala ere, bere horretan 
mantendu da azken urte haue-
tan.
Zenbat lagun zarete elkartean?
Arras guti, aktiboki lanean 
aritzen garenak 12 inguru iza-
nen gara. Gero besta egunean 
jende gehiago izaten da baina 
urtean egindako lanetan ez. 
Jende gehiago sartzea behar 
dugu, hemen gaudenak urte 
aunitz daramazkigu eta ez 
dugu erreleborik ikusten. Egu-
nean bertan laguntzeko jendea 
baldin badago ere, elkartearen 
segida arras kolokan dago.

Zein izaten dira elkartearen ar-
durak?
Baztandarren Biltzarra ez da 
egun batera mugatutako lana. 
Garai batean euskarazko kul-
tur ekintzak sustatzeko elkar-
te bat zen eta urte osoan kon-
tzertuak, hitzaldiak, antzerkiak 
eta horrelako ekimenak egiten 
genituen. Azken urteetan Baz-
tango Udalaren proposamena 
euskarari dagokionez aunitz 
handitu da eta alde horretatik 
pixka bat lasaitu gara. Horrek 
ez dakit onura edo kalte egin 
ote digun, motelago ibiltzen 
baikara urte osoan eta eguna 
ailegatzean aktibatzen gare-
lako.
Noiz hasten dituzue prestaketa 
lanak?

Eguna prestatzen urtarril edo 
otsail aldera hasten gara, be-
tiko galdera planteatuz; aurten 
egin behar da edo ez?. Egia da 
pandemiak ez duela lagundu 
eta aurten arrankatzea kosta-
tu zaigula, baina galdera urte 
hasmentan planteatzen dugu. 
Gero mantsoxeago hasten gara 
martxan jartzen.
Nola bizi izan dituzue azken bi 
urteak?
Baztandarren Biltzarra ospa-
tuko litzatekeen egunean sei-
nalea egiten saiatu gara. Lehen-
biziko urtean bideo bat egin 
genuen, Baztango herri guziek 
parte hartu zuten, dantzariek, 
musika… herri guzietan Baz-
tandarrenekin zerikusia duen 
zerbait plazaratzeko. Polita 
izan zen baina ez zegoen bil-
tzeko aukera gehiago eta hor-
txe gelditu zen. Iaz ere musi-
ka eraman genuen herri gu-
zietara giroa animatzeko eta 
arras polita atera zen, baina 
gogotsu ginen berriz ere nor-
maltasunera bueltatzeko eta 
uste dut aurten jendeak ere 
gogoz hartuko duela besta.
Noiz erabaki zenuten aurten 
baietz?
Otsail aldera planteatu genuen 
eta pandemiak uzten bazuen, 
argi genuen aurten bai egin 
nahi genuela, behar genuela. 
Erabaki beharrekoa zein for-

«Baztandarren Biltzarra denon artean posible izan dadin», herritarren laguntza eta inplikazioa eskatu du elkarteak. UTZITAKOA

«Denok egiten badugu 
lan, denok egiten 
ahalko dugu besta»
ELISA ALMANDOZ IRIGOIEN BAZTANDARREN BILTZARRA ELKARTEKO KIDEA

15 urtez aritu da Elisa Almandoz lekaroztarra Baztandarren Biltzarraren antolakuntza lanetan eta 
egun berezi honen goiti-beheitiez aritu da TTipi-TTaparekin
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matutan egin izan zen, baina 
ez pandemiarengatik, jende 
faltarengatik baizik. Jenderik 
ez bagenuen, bazkariko lagun 
kopurua jaistea planteatu ge-
nuen. Eta hori aukera bat izan 
zen berriki arte. Ekainaren 
20an erabaki genuen beti be-
zala mantentzea, baina kolo-
kan egon da.
Gogotsu?
Bai, gogo handiarekin. Erran 
bezala, bi urte geldirik egon 
ondotik martxa hartzea kos-
tatu zaigu, baina azken egu-
netan motibatzen ari gara eta 
saltsan sartzen hasi gara. Su-
kaldeko gauzak prestatzen, 
jendea biltzen, orgak egiten, 
boletoak saltzen… jendea 
mugitzen hasi da eta giroa 
orain sortzen da. Horrek ak-
tibatu gaitu eta jendearen 
gogoa pizten laguntzen du.
Baztandarrak ere gogotsu egonen 
dira, ezta?
Bai. Egia da kezka bazegoela 
eta aunitzek galdetzen zigu-
tela ea aurten eginen den edo 
ez. Hala ere, prestakuntzetan 
laguntzeko aunitzek eman 
dute izena eta orain talde lanak 
nola antolatuko ditugun iku-
si eta martxan jarriko gara.
Zer espero duzu aurtengo bes-
tatik?
Berriz ere betiko Baztandarren 
Biltzarra izatea, betiko besta, 
eta jendeak kontzientzia har-
tzea; bestak lana eskatzen du 
eta gibeletik lantalde bat dau-
ka. Baina bereziki, uztailaren 
17an denok Elizondoko karri-
ketan elkartzea, euskaraz eta 
euskararen alde, eta ongi pa-
satzea. Eta eguraldia lagun 
baldin badugu, bikain.
Baztandarrendako egun berezia 
da, ezta?
Bai, dudarik gabe. Urteko egu-
nik politena da guretako eta 
ilusio handiarekin bizi dugu, 
lana da baina gogo handiare-
kin hartzen dugu. Elkarte ba-
tean hainbertze urtez lanean 
aritzeko eta hainbertze ordu 
sartzeko ilusioa beharrezkoa 
da eta horrela bizi dugu. Jen-
dea probatzera animatu nahi 
dut, dudarik gabe merezi due-
lako.

Galdetegi batzuk banatu dituzue 
jendeak izena emateko. Nolako 
erantzuna izan du?
Bai, guretako lan handienak 
direnak formulario batean 
bildu genituen, jendea zertan 

egonen litzatekeen laguntze-
ko prest jakiteko, eta sare so-
zialen bidez lau haizetara 
zabaldu genuen. Kontent 
gaude, erantzun polita izan 
du eta jende aunitz apuntatu 

da. Orain dena antolatzen eta 
bakoitzak zein egunetan la-
gunduko duen erabakitzen ari 
gara.
Zertan behar izaten duzue lagun-
tza gehien?
Bazkariko momentua izaten 
da kudeatzeko zailena eta jen-
de gehien behar duena. Zer-
bitzari aldetik gaztetxoak ari-
tzen dira gehienbat, baina 
mahaien bilketa ere lan gogo-
rra izaten da, eta zeregin aunitz 
izaten dira. Ostatuko txandak 
ere prestatzen ari gara; herriz 
herri joaten gara eta herri ba-
koitzak bi urtean behin bi 
orduko txanda egin behar 
izaten du. Orain ordezkariak 
biltzen ari gara herri bakoi-
tzetik txanda horiek betetzeko, 
eta egia da hori kostatzen dela. 
Beraz, jendea animatzea es-
pero dugu, denon artean po-
sible izan dadin.
Jendea prest egoten da lehena-
gotik laguntzeko baina ez egunean 
bertan lan egiteko?
Bai, hori gertatzen da. Aitzi-
neko egunetan lan egin behar 
da baina igandean ere bai, eta 
guk bakarrik ezin dugu. Denok 
egiten badugu lan pixka bat, 
denok egiten ahalko dugu 
besta. Lan guztia denon artean 
eginda erraz eginen dugu, 
baina guti batzuk baldin ba-
gara, neketan. Horregatik da 
hain inportantea denon par-
te hartzea.
15 urte elkartean aunitz dira. Zein 
dira zure asmoak etorkizunera 
begira?
Nire hondar urteak izanen 
direla pentsatzen dut, elkar-
teko aktibo bezala bederen. 
Hala ere, gero beti hortxe ego-
nen naiz dudarik gabe behar 
denean laguntzeko. Ez dakit 
nire azken urtea zein izanen 
den, baina uste dut ordua dela 
gibeletik heldu direnak sar-
tzeko eta erreleboa hartzeko. 
Horretarako, doike, jendea 
etortzea behar dugu. Baztan-
darrak probatzera animatuko 
nituzke, lan handia da baina 
beti ilusio eta gogo handiare-
kin egiten dena eta uztaileko 
egun hauek arras bereziak 
izaten dira.

15 urte daramatza Elisa Almandozek elkartean. UTZITAKOA

Elkarteak bertako artisten 
aldeko apusutua egiten 
du kartelaren egilea 
aukeratzerakoan. «Lehen 
lehiaketa egiten genuen 
kartela aukeratzeko, baina 
bertako jendeari 
protagonismoa ematea 
pentsatu genuen eta 
baditugu urte batzuk 
hemengo artistekin egiten 
dugula».

Horretarako, portfolio 
bat sortu dute bertako 
artistekin, «eta aurten Elizondoko Malmön egitea erabaki 
dugu. Kartela librea izaten da, beraiek proposatu 
zizkiguten ideiak eta egin zuten diseinua. Arras kontent 
gaude emaitzarekin».

Bertako artisten aldeko apustua
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TTIPI-TTAPA
Aroztak herri ekimenak jaki-
narazi duenez, «berriki izan 
dugu Salvador Urbistondok 
Palacio de Arozteguia, S.L. 
enpresaren izenean Nafarroa-
ko Gobernuan iaz aurkeztu-
tako eskaera baten berri. Es-
kaera horretan Nafarroako eta 
Espainiako Gobernuari in-
demnizazio eskaera egiten 
dio. Aroztegiko proiektuko 
obrak gelditzeagatik, bertze 
gauzen artean, 43 milioi eu-
roko kalte-ordaina eskatu du».

Hau «eskandalagarria» dela 
adierazi du plataformak; «behin 
eta berriz herri lurrak eta he-
rritarren nekazal lurrak modu 
lotsagabean bereganatzen 
saiatu direnak, herritarren 
borondatearen gainetik proiek-
tu hau inposatu nahi izan 
dutenak eta pelotazo urbanis-
tiko baten bitartez aberastu 
nahi izan dutenak, inpunita-
te osoarekin berriz ere diru 
publikoa bereganatzeko tri-
kimailu berri bat asmatu dute». 
Gainera, «onartezina» deri-
tzote «ondasun publikotik 
bidegabeki aberasten saiatu 
direnak orain biktimaren ja-

rrera hartu eta nafar guztien 
kontura aberasten saiatzea».

«Beren kexa nagusia gober-
nuak polizia gutxi bidali zue-
la eta kanpatuen kontrako 
jarrera ez zela aski gogorra 
izan» eta «obra gelditzeko la-
nean aritu zirenen bortizkeria» 
salatu du enpresak. Honi eran-
tzunez, ekimenak oroitarazi 
nahi izan du kanpaldiak iraun 
zuen bitartean poliziaren pre-
sentzia «itogarria» izan zela 
eta «hautetsiek eta herritarrek 
pairatu dugun eta oraindik 
pairatzen ari garen jazarpen 
judizial eta ekonomikoa» na-
barmendu dute.

Obra ilegalak
Azkenik, «obren esleipena 
legez kontrakoa izan zela» 
oroitarazi dute; «lege guztiak 
beren alde egonda ere, ez di-
tuzte betetzen. Inpunitate osoa 
dutela uste duten jauntxo hauei 
jakinarazi nahi diegu inposa-
tutako proiektuen aitzinean 
herri batek bere burua defen-
ditzea ez dela delitua eta he-
rrien burujabetza kapitalaren 
pilaketa bidegabearen gaine-
tik dagoela».

Aroztegiko enpresak 
indemnizazioa eskatu 
dio gobernuari
Aroztak herri ekimenak «eskandalagarria» dela adierazi du, 
«nafar guzien kontura aberastu nahi dute»

Giro bikaina Erratzuko bestetan
San Pedro bestak ospatu dituzte Erratzun eta balorazio 
positiboa egin dute antolatzaileek. Zopek eta zikiroak 
«ikaragarrizko arrakasta» izan zuten eta jendea besta egiteko 
«arras gogotsu» ikusi dute. Herritarren kolaborazioa ere 
nabarmendu dute; «adin guzietako jendeak lagundu du».

MANTTONI

Baztan garaile Herriarteko txapelketan
Uztailaren 2an jokatu zen Nafarroako Herriarteko pilota 
txapelketa absolutua eta Baztanek Larrauni irabazi zion. Lan 
ederra egin zuten Sagardiak eta Apeztegiak kadeteen mailan, 
Iturraldek eta Ballarenak gazteen kategorian eta Ariztegik eta 
Oskozek helduetan. Zorionak!

NAFARROAKO EUSKAL PILOTA FEDERAZIOA
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Arizkun Rock eta bestak giro ederrean
Ohiko moduan ospatu dituzte aurten Arizkunen San Juan 
bestak eta ekainaren 24an musika izan zen nagusi Arizkun 
Rock jaialdiarekin. Drunken Barrels, The Lio, Skakeitan eta 
Tirri&Tery izan ziren oholtzaren gainean eta jendetza bildu 
zuten. Ondoko asteetan ekimenaren bideoa kaleratuko dute.

ONDIKOL ETA ARIZKUN ROCK

Kadete mailan lehiatu zen Barberena. GABRIEL LAIGLESIA

TTIPI-TTAPA
Espainiako Eskolarteko Txi-
rrindularitza txapelketa joka-
tu zen uztaileko lehenbiziko 
asteburuan Valladoliden. Es-
kualdeko hainbat txirrindula-
rik parte hartu zuten Nafa-
rroako Txirrindularitza Fede-
razioarekin; horien artean, 
Ekiñe Bertiz sunbildarra in-
fantil mailako mendi bizikle-
tan, Aitor Igoa sunbildarra 
kadete mailan eta Ugaitz 
Otxandorena saldiastarra ju-
benil mailan. Baztango ordez-
karia Joritz Barberena Meoki 
lekaroztarra izan zen, infantil 
mailako errepide bizikletan.

Lan txukuna egin zuen Bar-
berenak eta «izugarri gozatu 
zuen». Ortziraleko linea proban 
pelotoi buruan izan zen eta 
azken esprintean 33. postuan 
sartzea lortu zuen. Lasterketa 
azkarra izan zen eta lehenda-
biziko taldean sartu zen. Tal-
deka nafarrek 6. postua lortu 
zuten. 

Larunbatean ginkana eta 
erlojupeko banakako proba 
izan zuten, teknika, abilezia 
eta abiadura neurtzeko, eta 
16. gelditu zen lekaroztarra. 
Taldeka, nafarrak ia podiu-
mera igo ziren 4. postuarekin. 
Zorionak!

Joritz Barberena lekaroztarra Espainiako 
Eskolarteko Txirrindularitza txapelketan
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KORO ETA MARIFA
Gure esku dago ekimenak an-
tolaturik, uztailaren 2an kua-
drila polita igan zen Atxurirat, 
Pirinioetako bideko argiak 
piztera. Erabakitzeko eskubi-
dearen alde, euskal herritarrek 
eta katalanek Pirinioetako ia 
300 tontor argiztatu zituzten 
uztaileko lehen larunbat ho-
rretan eta zugarramurdiarrek 
ere gogotsu hartu zuten parte 
ekitaldi polit honetan.

Sopelako autobus bat jende 
ere etorri zen horretarako. 
Haietako batzuk mendirat gan 
ziren, baina bertze batzuk 
herrian gelditu ziren eta triki-

tixarekin giro polita eman 
zuten plazan. Gero, 22:00eta-
tik 20:30era lau mendi argiz-
tatu ikusteko aukera izan 
genuen herritik: Atxuria, Iban-
telli, Jaizkibel eta Larhun.

Zugarramurditik joandakoak Atxuria argitzen. KORO ETA MARIFA

Atxuria ere argiztatu 
dute uztailaren 2ko 
ekimen jendetsuan
Herritarrak ez ezik, Bizkaiko Sopelatik ere autobus bat jende 
etorri zen mendira igotzera 

Mendirako bidean. UTZITAKOA

Elkartasun azoka arrakastatsua
Ekainaren 25 eta 26ko asteburuan merkatu solidario ttiki bat 
eman zen Herriko Etxeko gorapean. Batean Mugarik Gabeko 
Medikuak elkarterako eman zen, eta bertzea Xaretako 
Maddiren trajeria pastoralerako. Horien inguruan bertze 
bizpahiru ere eman ziren, txoko polita eskainirik.

KORO ETA MARIFA

San Juan suak lezean
Azken 50 urteetan San Juan suek ez dute toki finkorik izan. Non 
animatu diren antolatzaileak, han egin dira suak. 1970eko 
hamarkadan plazan egin ziren. 1980koan Beitiko karrikan. 
Gaupasa garaian lezeko bidean egin izan dira. Duela guti arte 
Azketan egin ziren, eta azken urteotan lezean egiten dira.

KORO ETA MARIFA
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Beti Gaztek 62 kide elgarretaratu ditu
Beti Gazte elkarteak bigarren elgarretaratzea egin zuen 
ekainaren 25ean Pikassarian. 62 bazkide baziren etorriak eta 
Jeannot Etxeberrigarai lehendakariak, elkartearen partez, 
denak eskertu zituen. Aurtengo azken elgarretatzea 
Zugarramurdiko Azketa jatetxean eginen dute udazkenean.

GANEX

Korrikako 3.600 euro AEKrentzat
Herritarrek parte hartu zuten apirilaren Korrikaren 22. 
edizioan. Partikulazki ostatu guziek bazkaria prezio ttipi 
batean eman zuten, herriko elkarteek lagundurik. 3.600 euro 
bildu zituzten eta AEKri emanak izan dira. Parte hartu eta 
lagundu duten guztiak eskertu dituzte.

UTZITAKO ARGAZKIAGANEX
Sarako Izarra Errugbi taldea 
sortu zutenetik 50 urte bete 
dira aurten. Maiatzaren 28an 
egitekoa zuen urteurreneko 
ospakizuna, baina egun hartan 
euskal ligako finala jokatzea 
(eta irabaztea) egokitu zitzaion 
talde nagusiari. Ordutik, liga 
irabazteko ospakizunak egin 
dituzte, baina 50. urteurrene-
ko besta handia uztailaren 
14an, ortzegunean, eginen 
d u t e .  K a r i  h o r r e t a r a , 
10:30etik goiti martxa ttiki 
batzuk eginen dituzte lehen-
go errugbilariek, oraingoek, 
gazteak eta aurten hasiak diren 
neskek, denak nahasirik Ani-
mainean. Ondotik, eguerdian 
bazkaria izanen dute, me-
nua: aperitifa txistorrarekin, 
pastiza, arno beltz eta go-
rria, eta kafea ondokoarekin. 
Sarrerak hilaren 9a baino lehen 

hartu behar ziren). Bazkaria 
eta bazkalondoa musikariek 
alaituko dute eta 19:00 aldean, 
eguna finitzeko DJa izanen da 
musika jartzen. 

1972an sortu zen errugbi 
taldea eta 1974an egin zuten 
zelaia Animainean. 1990ean 
ailegatu zen lehen garaipen 
handia, hirugarren mailan 
Frantziako txapeldun izan zen. 
1995ean bi titulu lortu zituen 
eta iaz eta aurten, euskal liga-
ko txapeldun izan da.

Hiru jokalari txapeldunen koparekin.

50. urteurrena 
hilaren 14rako prest 
du errugbi taldeak
Ortzegunean errugbi matxak jokatuko dituzte, gero aperitifa eta 
bazkalondoan musika izanen dute

San Josepe eskolaren eguna
Ikasturte bukaeraraekin batera, bere eguna ospatu zuen 
ekainaren 25ean San Josepe eskolak. Arratsaldean, haurren 
beraien erakusketa ederrak egin zituzten eta ondotik, 
aperitifa eta afaria egin zuten, 250 bat heldu baziren etorriak 
haur horien sustengatzera. 20 lota zozketatu zituzten.

GANEX 80 jende ibili da ekainaren 
26an Sara inguruan ibilbide 
zoragarrian. Aroak izitu du 
jende anitz, baina ausartu di-
renek ez dute damurik. Anto-
latzaileak arras kontent dira, 
ohar onak izan dituzte eta 
heldu den urtean berriz anto-
latuko dute, agian aroa lagun.

Sara Oinez mendi 
itzuliak 80 lagun 
bildu ditu

Mendizaleetako batzuk. UTZITAKOA
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ARANTXA ETA IRAIA
Joan den uztailaren 3an, igan-
dearekin Xaretan antolatzen 
ari diren Maddiren Trajeria 
pastoralaren mustraka oro-
korra izan zen herrian. 15:30 
inguruan hasi eta 20:00 bitar-
tean arizale, musikari, dan-
tzari eta kantariak jo ta ke 
aritu ziren herriko frontoian 
lanean, zuzendariak edo erre-
gentak lagundurik. Herritar 
eta inguruko jende andana 
hurbildu zen datorren urrian 
estreinatuko den pastoral ho-
nen ikustera eta primizian 
jantzi, musika, dantza eta 
kantu paregabeak entzun ziren 

arratsalde osoan. Urriko ema-
naldirako hainbat ukitu falta 
badira ere, itxura bikaina du 
pastoral honek. Urriaren zain 
geldituko gara azken  emaitza 
ikusteko!

Musikariak, dantzariak eta musikariak frontoian. ARANTXA ETA IRAIA

'Maddiren trajeria' 
pastoraleko 
mustraka bikaina
Musikari, kantari eta dantzariak uztailaren 3an aritu ziren 
errejentaren 

Mustrakaren irudi bat.

Erabakitzeko eskubidearen aldeko argia
Uztailaren 2an Euskal Herriko eta Kataluniako hainbat 
mendi argitu zituzten erabakitzeko eskubidearen alde eginez. 
Inguruan hainbat mendi argitu zituzten: Atxuria, Lizartzu, 
Larhun… Herritarrak ere igo ziren eta giro paregabean 
aldarrikapen honekin bat egin zuten.

ARANTXA ETA IRAIA

Ikaburua lezearen eguna larunbatean
Uztailaren 16an lezearen eguna ospatuko da Ikaburuko 
lezean. Urtero bezala ekitaldi andana antolatu dira egun 
berexi honetarako larunbatean. Bisita gidatuez gain, 
emanaldiak eta artisauen azoka egonen dira lezeen inguruan. 
Animatu egun eder honetaz gozatzerat!

ARTXIBOKOA
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Amotz auzoak ospatuko ditu 
bere bestak uztailaren 14aren 
eta 17aren artean, Santa Ma-
dalena ohoratuz. Larri-larria: 
uztailaren 13an gauez Ball 
Trap; 14an AmotzRaid laster-
kaldia  15ean arratsean Trin-
ketean esku-huskako finaler-
diak, zintzur bustitzea eta 
zikiroa animatua, Holako 
Deluxe taldearekin; 16an, goi-
zean petanka, gero gosari-baz-
karia, arratsaldean palantxa 
finalak eta arratsean gaualdi 
alaitua, Xups, Bulego, Skasti 
eta Kolorak taldeekin. Urririk 
eta aterpean, ostatu eta erre-

kiak bertan. Igandean, meza, 
joko-garbi, zintzur bustitze, 
bazkaria. Arratsaldean trinke-
tean esku-huskako finala eta 
ondotik, kantaldia Menditarrak 
taldearekin.

Aurten ere giro ona izanen dute.

Amotzeko bestak ospatuko dituzte 
uztailaren 14tik 17ra

Euskal Hedabideak elkartearekin bat
Herriko etxeak tokiko eta euskarazko Hedabideak elkartearekin 
hitzarmena izenpetu du, ofizialtasuna emanik, Larreko 
kulturgunean. Azpimarratzekoa da Senpereko herria dela 
lehenbizikoa, partaidetza huntan sartzen, atea zabalik utzirik 
bertze herriko etxe anitzi euskararen erabilera sustatzeko.

JL BESSONART

Lion's Club taldekoek txekea eman zioten Idiart auzapezari. JL BESSONART

Hamabortzaldi kulturalean, 
herriko etxea eta zonbait el-
karteren partaidetzarekin, 
galdegina zen azkeneko hauei 
ekitaldi batzuk antola zitzaten, 
bakoitzak bere usaiako akti-
bitateen arabera. Lion’s Club 
elkarteak, Senperen duen ada-
rrarekin, ekimen polita asma-
tu du: herriko zazpi ostalari-
rekin (Le Fronton, Pyrenees 
Atlantique, La Nivelle, L’ Au-
berge Basque, Kinka, Anaiak 
eta Santiago) ekimen eder bat 
plantan ezarri dute: Sukalda-
rien Eltzekaria. Apirilaren 16an 
eta 23an, larunbateko merka-
tuarekin, saldu zituzten eltze-

kariz betetako botilak, orotarat 
140 pinta. Botilatze lanak el-
kartearen gain, azken finean 
700 euroren mozkina sortu 
dute.  Ekainaren 24an herriko 
etxean, elkartearen zuzenda-
ria den Dospital andereak 700 
euroko txekea eman zuen auza- 
pezaren eskuetan herriko obra 
sozialen alde (CCAS). Domi-
nique Idiartek eskertu zituen 
herriaren izenean, segurtatuz 
ongi erabilia izanen dela. Ber-
tzalde Lion’s Clubek, inguru-
ko okindegi/bizkotx dendekin, 
errege pastizaren bitartez 3.500 
euro bildu dituzte, onkologia 
zerbitzu baten laguntzeko.  

Lion's Club elkartearen oparia herriko 
obra sozialaren alde

JL BESSONART
Ekainaren 22an, asteazkena-
rekin, iragan zen gertakaria, 
laster hedatu zen eta arratse-
ko zazpiak aldean, herriko 
etxeko plaza mukuru bete zen, 
sustengua ekarri nahizik Utz 
gazteria bakean. Errepresiorik 
ez, atxilotuak askatu! lelopean. 
Honetan bereziki senpertarrek 
parte hartu zuten. Senpere Bai 
herriko talde abertzaleak atxi-
loketak gaitzetsi zituen: «Po-
lizia frantsesaren operazio 
horrek Euskal Herriko gazteria 
kriminalizatzea du helburu». 
Goizarekin geldituak izan ziren 
herriko lau gazteak, batzuk 
manera bortitzean kriminal 
handiak balira bezala, lepo-
ratuz hauen parte hartzea 
martxoan agertu ziren tinda-
keta batzuetan, baita «gaizki-
le talde bateko kide izatea eta 
hiltzeko mehatxuak egitea» 

ere. Garai hartan salatua zen 
bizitegien eskasa, baita hauek 
sortzen duten izugarrizko es-
pekulazioa ere. 

Eusko Elkargoak ere bere 
aldetik gaia honi erantzun bat 
plazaratua zuen, haatik epai-
tegiak erabakia hankaz gora 
ezarri du. Egoera minberatsu 
honen sugarrak berpiztu bai-
zik ez zituen egin poliziaren 
ekintzak. Halere, galdeketaren 
ondotik, arratseko hamaiketan 
libratu zituzten.

Elgarretaratzea atxilotuen alde.

Lau herritar atxilotu 
eta egun berean 
libratu dituzte
Bizitegien eskasa salatuz martxoan egindako tindaketa 
batzuetan parte hartzea leporatu zieten
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Uztailaren  23an eginen dute 
Lesakako Rallysprintaren he-
meretzigarren edizioa. Bertan 
parte hartuko duten hiru pi-
loturekin batera lasterketa 
kopilotu moduan egiteko zoz-
keta antolatua zuen Ziharka 
Sport automobilismo taldeak, 
ANELA elkartearen alde, eta 

uztailaren 4an egindako aur-
kezpenean atera zituzten zen-
baki saridunak. Honela, Al-
kaiagako Patricia Izquierdo 
Iñaki Zozaiaren Porsche 911 
GT3 autoan izanen da kopi-
lotu; Itxaso Etxabide lesakarra 
Joseba Beolaren Mitsubishi 
Lancer Evo X autoan izanen 
da eta Donamariako Ainhoa 

Arrieta (106), Iñigo Alustizaren 
Peugeot 208 R2an joanen da.

Aurkezpena gidatu zuen 
Aitor Ibarrak erran zuen be-
zala, «kopilotu izateko beha-
rrezko ekipazioa eta baimen 
guztiak tramitatuko zaizkie, 
dena legala izanen da eta ame-
tsetako aukera hau gauzatze-
ko modua izanen dute». Ai-
tzinetik egin beharreko pres-
takuntzaz ere aritu zen txan-
txetan Iñaki Zozaia pilotua: 
«igual goizean magra eta 
arroltzeak gosaltzera joanen 
gara. Egun horretan lasai eto-
rri eta gozatu bertzerik ez dute 
egin beharko!». Beraientzat 
ere lehen aldia izanen da.

9,3 kilometroko ibilbidea
Uztailaren 23an eginen den 
Lesakako XIX. Rallysprinta 9,3 
kilometroko proba izanen da. 
Lau txanda eginen dituzte, 
Lesaka-San Anton bitan eta 
San Anton-Lesaka bertze bitan, 
denera 37,2 kilometro. Uztai-
laren 15ean, 20:00etan buka-
tuko da izena emateko auke-
ra. Errepidea 11:30ean itxiko 
da eta lehen parte-hartzailea 
12:30ean abiatuko da. Egiaz-
tapenak 08:30ean eginen di-
tuzte Lesakako plazan eta 
sari-banaketa arratsaldean 
eginen dute.

Pilotuak, kopilotuak eta Ziharka Sporteko ordezkariak aurkezpenean. A. AROTZENA

Lesakako XIX. 
Rallysprinta 
uztailaren 23an
Patricia Izquierdo, Itxaso Etxabide eta Ainhoa Arrieta izanen dira 
kopilotu ANELAren alde egindako zozketan saridun suertatuta

Aimar Otxoteko hirugarren Triku Trailen
VIII. Triku Trail mendi lasterketa egin zen ekainaren 26an 
Etxarri Aranatzen. 21 kilometroko ibilbidea egiten Sestaoko 
Walter Becerra (1.45.34) eta Irunberriko Xabier Zarranzen 
(1.48.26) gibeletik, hirugarren izan zen Beti Gazte lasterka 
taldeko Aimar Otxoteko Larrarte lesakarra (1.50.01).

NEREA MAZKIARAN/DIARIO NOTICIAS

Pilotari gazteak Espainiako txapelketan
Haur eta kadete mailako federazio arteko Espainiako pilota 
txapelketa jokatu zen ekainaren 23tik 26ra Iscarren 
(Valladolid). Kadetetan txapeldun suertatu ziren Goiuri 
Zabaleta leitzarra eta Kattin Madariaga aranztarra eta 
infantiletan Nahia Bertiz sunbildarra. 

NAFARROAKO PILOTA FEDERAZIOA

Saldiastarra kontent garaipena lortuta.

Atarrabiako Vizcay txirrindu-
lari taldeko Ugaitz Otxando-
rena Artze saldiastarrak junior 
mailako txirrindulariei zuzen-
dutako Gipuzkoako Itzuliko 
azken etapa irabazi zuen ekai-
naren 26an Seguran. Otxan-
dorenak bakarka ihesean egin 
zuen etaparen zati handi bat, 
baina azken kilometroetan, 
sailkapen nagusiko lider sen-
doa zen Ibai Azanza bere on-
dora ailegatu zen, hau ere 
tropeletik ihes eginda, eta biak 
batera, eskutik heldu ziren 
helmugara. Beraz, etapa sal-
diastarrarentzat eta sailkapen 
nagusia Azanzarentzat.

Gipuzkoako Itzuliko 
etapan garaile 
Ugaitz Otxandorena
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AITOR AROTZENA DONEZTEBE
Sortu berria den NAPIKE el-
karteko zuzendaritza batzor-
deko kide ez ezik, Laxoa El-
karteko kide ezaguna den 
Tiburtzio Arraztoak aipatu 
digunez, «Nafarroako Pilota 
Jokoen Kultura Elkarteko es-
tatutuak Navarra Arenan otsai-
lean egindako bilera batean 
onartu ziren eta elkartea ere 
orduan osatu zen, baina ideia 
zaharra da. Urteak darama-
tzagu gai honi buruz solasean 
eta bueltaka eta, azkenean 
martxan jarri dugu». 

Arraztoaren erranetan, «kon-
tuan hartu behar da joko tra-
dizionalak gutxien ezagutzen 
direnak direla eta elementu 
batzuk desagertzeko zorian 
daudela. Orain arte pilota 
gehienbat kirol bat edo kirol 
bat gehiago bezala kontside-
ratu dugu; normalean ez dugu 
pentsatu pilotak dituen kul-
turan eta ondarean. Komuni-
kabideetan eta liburuetan ere 
pilotari buruz argitaratzen 
diren albisteek normalean 
kirol arloa tratatzen dute».

Interpretazio zentroa eta 
museoa
Elkartearen lehen urratsetako 
batzuk pilotaren interpretazio 
zentro bat eta museo bat egi-
tea izan daitezke. Alde horre-
tatik, «euskal pilotari buruzko 
museo bakarra dugu, Senpe-
rekoa hain zuzen. Eta inter-
pretazio zentroak? Inbidia 
ematen digu, nahiz eta Euskal 
Pilotatik kanpo egon, bertze 

lurraldetan (Valentzia, Italia, 
Holanda, Belgika) gai honetan 
gu baino aitzinerago daude. 
Helburu hau ere ez da orain-
goa. Gure asmoa da Iruñea 
edo Nafarroa gai honetan 
erreferente bat bihurtzea, bai-
na, noski, horretarako insti-
tuzioen inplikazioa behar da 
(lekua, dirua...). Orain arte 
talde politiko, udal eta insti-
tuzio guztiek ideia bikaina dela 
erraten dizute, baina inork ez 
du pauso bat ere eman», dio 
Laxoa Elkarteko kideak.

Beraz, ez da kirol konpeti-
ziorik antolatuko duen elkar-
tea izanen, kultur arloa lan-
duko dute bakarrik: «Guk ez 
dugu txapelketarik edo kirol 
konpetiziorik antolatuko; ho-
rretarako daude federazioa, 
klubak, etab. Guri pilotaren 
kultura, ondarea, historia, 
tailerrak, ikastaroak... bakarrik 
interesatzen zaizkigu».

Pilota munduko ondare 
izendatua izan dadin lanean
Nazioartean ere ezagutzera 
eman nahi dute pilota eta 
frontoiak UNESCOren onda-
re izatea eskatzea ere ez dute 
baztertua. Arraztoak adiera-
zitakoaren arabera, «Euskal 
Pilotan laxoa bakarrik dugu 
Kultura Intereseko Ondasun 
izendatua eta Valentziako Ge-
neralitateak ere Valentziako 
Pilota orain dela urte batzuk 
ondare izendatu zuen. Ipa-
rraldean ere gai honi buruz 
lanean ari dira. UNESCOk 
pilota (ez bakarrik euskal pi-
lota, baizik eta pilota oroko-
rrean) mundu osoan ondare 
izendatzea da gure helburu 
bat. Horretarako orain dela 
urte pare bat Valentziako bi 
ordezkarik eta nik Espainiako 
Hezkuntza Ministerioan bile-
ra bat izan genuen, Madrilen, 
eta gai hau aurkeztu genuen. 
Arras ongi eta interesa han-
diarekin hartu zuten eskaera.
Jarraitu beharreko pausoak 
zein diren erran ziguten, gaia 
luze joan daitekeela, baina 
posible dela. Gero pandemia 
etorri zen eta hor gelditu zen 
dena. Baina gaia berreskura-

«Pilota mundu osoko 
ondare izendatzea da 
gure helburuetako bat»
TIBURTZIO ARRAZTOA NAFARROAKO PILOTA JOKOEN KULTUR ELKARTEKO (NAPIKE) KIDE

Nafarroako Pilota Jokoen Kultura Elkartea sortu berri dute eta zuzendaritza batzordeko kide da 
Tiburtzio Arraztoa. Pilota joko tradizionalen kultur balioak babestea eta zabaltzea dute helburu

Amasa-Villabonan (Gipuzkoa) izan ziren Baztan eta 
Malerrekako pilotariak ekainaren 4an, Laxoa Elkarteko 
zenbait kiderekin batera, bertako Behar-Zana pilota 
elkartearen 75. urteurreneko ospakizunetan. Pilotariak, 
paxaka partida jokatu, eta etxera bueltatu ziren, baina 
Txuma Prim eta Tiburtzio Arraztoa klubak antolatutako 
erakusketa ikusteko gelditu ziren. Ustekabean, erakusketara 
sartu orduko, gazte denboran ezagutu zuen botarriarekin 
topo egin zuen Arraztoak. Ez zuen zalantzarik izan, hura 
zen Iruritako botarria, baina momentuan ez zuen deus 
erran. Argazki batzuk atera zituen, etxean zituenarekin 
konparatzeko eta erabat konfirmatu ahal izan zuen hura 
zela Iruritako plazatik 1988an desagertutako botarria. 
Laxoa Elkarteko kideak Pello Iriarte Iruritako alkatearekin 
harremanean jarri eta botarriaren 'itzulera operazioa' 
abiatu zuten. Jakin zutenez, Iruritako botarrik urteak 
zituen Abaltzisketako baserri batean eta erakusketan 
jartzeko utzia zioten Behar-Zana elkarteari. Abaltzisketara 
nola ailegatu zen bertze istorio bat da, oraingoz kontatu 
ezin daitekeena, baina «beharbada noizbait norbait 
libururen bat idaztera animatuko da» dio irriz Arraztoak. 
Eta honetaz zerbait badaki, laxoaz eta pilotaz hainbat 
liburu idatziak baititu. Botarria bueltatzea eskatu eta, 
inolako arazorik gabe, egun guttira Iruritan bueltan zen, 
34 urte eta gero.

Prim, Iriarte eta Arraztoa, Iruritara bueltatutako botarriarekin. ONDIKOL

Iruritako botarria Iruritara bueltan
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tu behar dugu. Gainera NA-
PIKE elkartearekin indar gehia-
go egin dezakegu».

Ondare kontuekin segituz, 
Madrilgo Beti Jai pilotalekua 
merkataritza gune ez bihur-
tzeko idatziren bat ere pres-
tatzeko asmoa azaldu du NA-
PIKEk. «Madrilgo Beti Jai pi-
lotalekuaren afera ere aspal-
dikoa da. Orain dela urteak 
pilotalekua salbatzeko plata-
forma bat osatu zuten eta 
sekulako borrokak egin dira. 
Egia errateko, gaur egun nahi-
ko baikor gaude, orain baino 
aise okerrago egon delako 
afera hau. Baina, noski, beti 
bezala, azken hitza politikoek 
dute. Zoritxarrez, Iruñean 
Euskal Jai pilotalekuarekin ez 
zen gauza bera gertatu. Hura 

ere ondare bat zen, baina be-
tiko galdu da», dio Arraztoak.

Laxoa plazak kontserbatu eta 
gehiago ez desagertzeko 
helburua
Hurbilagoko kontuetan, NA-
PIKE bezalako elkarte baten 
sorrera laxoarentzat ere onu-
ragarria izan daitekeela uste 
du Arraztoak: «Orain dela aste 
pare bat Nafarroako Uniber-
tsitateko Kultur eta Hizkuntz 
Katedrak Iruñean eta Iruritan 

antolatu zituen ekitaldiak NA-
PIKEk proposatuta egin ziren. 
Noski, Laxoa Elkartearendako 
albiste ona eta onuragarria da 
horrelako elkarte bat sortzea 
eta seguru elkarlanean jarrai-
tuko dugula. Azken finean, 
helburu berbera dugu: kultu-
ra eta ondarea».

Laxoa Elkartaren helburue-
tako bat orain dauden plazak 
kontserbatzea eta gehiago ez 
desagertzea dela behin eta 
berriz errepikatu dute. Izan 

ere, «herri batean laxoko pla-
za desagertzen bada, jokoa 
ere desagertzen da –dio Arraz-
toak–. Eta bertze helburu bat, 
ahal diren plazak berresku-
ratzea. Urte honetan Bein-
tza-Labaienen eta Lamiarritan 
antolatu ditugun partidak 
bikainak izan ziren; jendeak 
ekitaldia errepikatzeko eska-
tzen zigun. Agian txapelketa-
koak ez, baina horrelako era-
kusketako partidak tarteka 
antolatzeko aukera anitz 
daude, bai Baztanen, bai Ber-
tizaranan, bai Malerrekan 
baita bertze leku batzuetan 
ere. Guri gustatuko litzaiguke 
horrelako esperientzia gehia-
go egitea eta gure inguruko 
herrietan gure ondare hau 
erakustea».

Laxoa Elkarteko kideak haus-
narketa eta mezu batekin aki-
tu nahi izan du bere solasaldia: 
«Ondare hau kontserbatzea, 
Nafarroan bakarrik kontser-
batzen den gure ondare hau 
mantentzea, alegia, ez da La-
xoa Elkartearen edo laxoa 
jokoa maite dugunon lana 
bakarrik, erakunde guztien 
lana eta ardura da. Laxoa bi-
zirik dago, bai, eta erran de-
zakegu gaur egun osasuntsu 
mantentzen dela, baina berriz 
ere edozein momentuan de-
sagertzen ahal da». 

Horregatik, gustatuko litzaie-
ke ondare izendapen hau teo-
ria mailan bakarrik ez gelditzea, 
«praktikan jokoa bera eta jo-
koaren inguruan dauden ele-
mentu materialak kontserba-
tzea –aipatu digu Laxoa Ekar-
teko kideak–. Hasteko, plazak; 
gelditzen direnak kontserba-
tu eta ahal bada bertze batzuk 
berreskuratu. Helburu honek 
lehentasuna behar luke. Garai 
batean herri guztiek bere pi-
lota plaza zuten, baina pixka-
naka gehienak desagertzen 
joan dira. Eta herri batetik 
plaza desagertzen bada, be-
rarekin batera, jokoa desager-
tzen da. Botarriak eta pilo-
ta-soroak kontserbatu eta 
seinalizatu beharko lirateke 
eta artisauak babestu, batez 
ere eskularrugileak».

Tiburtzio Arraztoa, pilotari buruz argitaratu dituen lan ugarietako batekin, Iruñeko Labrit pilotalekuan.

«LAXOA PLAZA 
DESAGERTZEN 
BADA JOKOA ERE 
DESAGERTZEN DA»

«IRUÑEKO EUSKAL 
JAI ERE ONDAREA 
ZEN, BAINA BETIKO 
DESAGERTU ZEN»
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JARDUNALDIAK

SARA
Izarra Errugbi Taldearen 50. 
urteurrena
Errugbilarien martxa, bazkaria eta 
musika. 
Uztailaren 14an, 10:30etik 
aitzinera.

GOIZUETA
Karmen bezperako festa
Afaria eta sua.
Uztailaren 15ean, 20:30etik 
aitzinera.

URDAZUBI
Ikaburuko lezearen eguna
Artisauen azoka, bisita gidatuak 
eta emanaldiak.
Uztailaren 16an.

AMAIUR
Amaiurko konkistaren 500. 
urteurrena
Ezpata dantzarien topaketa, 
ekitaldia monolitoan, bazkari 
herrikoia eta musika.
Uztailaren 16an, 11:00etatik 
aitzinera.

ELIZONDO
Baztandarren Biltzarra
Orgen desfilea, bazkaria eta 
dantzaldia.
Uztailaren 17an.

LESAKA
Lesakako XIX. Rallysprinta
Uztailaren 23an.

AZOKAK

ERRATZU
Artisau azoka
Plazan, uztailaren 24an, 
11:00etatik 15:00etara.

AMAIUR
Artisau azoka
Plazan, uztailaren 25ean, 
11:00etatik 15:00etara.

ERAKUSKETAK

ARIZKUN
Xabier Soubeleten pintura 
erakusketa
Uztailaren 9tik irailaren 9ra, 
ortzegunetik igandera.

BERTIZ
Lilura-olerki magikoak
Mikel Belaskoain artistaren 
eskutik.
Uztailaren 1etik abuztuaren 
31ra. Lorategi botanikoan 
10:30etik 14:00etara eta 
16:00etatik 19:30era, 
erakusketa gelan 10:30etik 
13:30era eta 16:00etatik 
19:00etara eta proiekzio aretoan 
'Luna negra' egunero 17:30etik 
18:00etara. 

ELIZONDO
Memoria bat, mila kolore. 
Gaztelu bat, mila irudi
Gaztelu Elkartea, Baztango Udala 
eta Nafarroako Gobernua.
Arizkunenean, uztailaren 8tik 
urriaren 12ra. Asteartetik 
igandera 11:30etik 13:30era eta 
17:00etatik 20:00etara.

Jose Luis Alzugarayren 
pintura erakusketa
Jaime Urrutia 3, uztailaren 
15etik urrira arte. Asteazkenetik 
ortziralera 18:30etik 20:30era 
eta asteburuetan 12:00etatik 
13:30era eta arratsaldez.

DANTZAK

IGANTZI
Dantza taldearen emanaldia
Plazan, uztailaren 15ean, 
22:00etan.

ELIZONDO
Kimua dantza kolektiboaren 
emanaldia
Plazan, uztailaren 29an, 
20:00etan.

KONTZERTUAK

ARANTZA
Estitxu Pinatxoren kontzertua
Aterpean, uztailaren 17an, 
12:30ean.

Haitza taldearen kontzertua
Aterpean, uztailaren 23an, 
22:00etan.

Onki Xin taldearen kontzertua
Aterpean, uztailaren 30ean, 
22:00etan.

BERA
Hutsun eta JEL-Trio taldeen 
kontzertua
Toki Onako patioan, uztailaren 
29an, 19:00etan.

DONAMARIA
The Trikiteens taldearen 
kontzertua
Frontoian, uztailaren 31n, 
19:00etan.

BERTZELAKOAK

BERA
Gavarnie eta Taillonera 
irteera, Loro Pikabea, Xabier 
Zubieta eta Xabier Saralegi 
gogoan
Agerra Mendi Taldeak eta 
Manttalek antolatua
Uztailaren 16an. Izen ematea 
Pikabea harategian 25 eurotan.

NAFARROA BERRIZ ALTXA
AMAIUR Amaiurko konkistaren 500. urteurrena
Ezpata dantzarien topaketa, ekitaldi nagusia monolitoan, dantzaldia, bazkari herrikoia eta musika.
Uztailaren 16an, 11:00etatik aitzinera. Bazkariko txartelak 35 eurotan www.amaiur.eus webgunean.

UZTAILAK 14 - 28
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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«Betitik marrazki eta magia 
mundu batean bizi zan den 
gaztea» da Iban Fernandez 
(Elbete, 1998), «burua ideia 
fantastikoz betea» du eta orain, 
pertsonaia hauei ahotsa ema-
ten die. Bikoizketa gradua 
akitu berri du eta bere bizi-
tzako «esperientziarik onena» 
izan dela dio.

Ametsa bete nahian
«Ongi moldatu izan naiz beti 
ahotsak paratzen eta aldatzen, 
jendea istorio batean sartze-
ko edo kantatu eta interpre-
tatzeko». Marrazketa ere 
gustuko du Fernandezek, eta 
bi elementuak bateratuz, 
bikoizketa du zaletasun berria, 
«pertsonaia aunitzetan bila-
katzeko aukera» ematen dio-
lako.

35mm online eskolan ikasi 
du bikoizketa. «Irakasleak ezin 
egokiagoak ziren baina nor-

beraren lana da garrantzitsue-
na, ahotsa zaintzen ikasi behar 
da eta egunero praktikatzen». 
Ikasketa prozesua «nire bizi-
tzako esperiantziarik onena 
izan da, baina erran beharra 
da zail xamarrak izan zirela 
lehenbiziko egunak».

Marrazketarekin duen lotu-
rak bulkatu zuen gradua egi-
tera; «betitik marraztu izan 
ditut nire manga arraro eta 
dibertigarriak, baina badago 
gauza bat ezin dena marraz-
tu; ahotsa. Pertsonaia hauen 
larruazalean sartzea da nire 
ilusioa eta pixkanaka hau 
egiten ikasi dut».

Ikasitakoa praktikara 
eramaten
Bilboko bikoizketa estudio 
ttiki batean egin zituen prak-
tikak Fernandezek, «bortz 
pertsona zoragarrirekin bate-
ra. Han ikasi nuen dakidan ia 
guzia, irakasleengandik ez 
ezik, bertze aktoreengandik 
ere».

Bikoizketa «nahiko zaila» 
dela dio, «lotsari aurre egin 
behar zaio eta ahotsa molda-
tzen ikasi behar da. Egunero-
ko lana garrantzitsua da, 
zailtasun pila bat ditu baina 
ilusioarekin hartuz gero arras 
dibertigarria da».

Gizartean «behar bezala 
baloratzen ez dela» dio, «nahiz 
eta egoera aldatzen ari den». 
Jendea konturatzen ez bada 
ere, bikoizketa egunerokoan 
dago; «pelikulak, serieak, ira-
garkiak… erdaraz zein eus-
karaz, bikoizketa gure bizitzan 
dago egunero».

Ahotsa moldatzearen 
garrantzia
Bikoizketa on bat egiteko, 
«gauza pila bat hartu behar 
dira kontuan, baina niretako 
garrantzitsuena ahotsa ongi 
doitzea da, hau da, testua 
ahotsan eta denboran ongi 
kokatzea. Gero hori ongi inter-
pretatu behar dugu ikusleak 
bikoiztua dagoela ez nabari-
tzeko, ahalik eta gehien dis-
fruta dezan».

«Mundu guziak bere ahotsa 
duela» dio Fernandezek, eta 
«niri, adibidez, ahots batzuk 
kostatzen zaizkit, baina oro-
korrean nahiko erregistro 
handia dudala erranen nuke». 
Aktore guziak «pertsonaia mota 
batzuekin bertzeekin baino 
hobe moldatzen dira, batzue-

tan zure ahotsarekin egin behar 
duzu lan eta bertzeetan erre-
gistroa aldatu behar izaten 
da, hori pertsonaren arabera-
koa da».

Berari dagokionez, «marraz-
ki bizidunak eta fantasiazko 
filmak» bikoiztea du gustukoen, 
«ez bakarrik gogoko dituda-
lako, baizik eta marrazki bizi-
dunetan erregistro zabalagoak 
dituztelakoz eta pertsonaia 
pila bat egin daitezkeelakoz. 
Fantasiazkoetan berdin, akto-
reez gain dragoi, ipotx edota 
mamuetan bilakatzen ahal 
naiz». 

Etorkizunera begira
Euskal bikoizketan «aktore 
bikainak» daudela dio Fernan-
dezek, «orokorrean jendeak 
dakiena baina gauza gehiago 
bikoiztu egin dira». Hala ere, 
«aktoreen falta» nabarmendu 
du; «film batean aktore bakar 
batek sobera paper inportan-
te egiten ditu eta hori nabari-
tzen da. Normalean aktore 
bakarrak paper bat baino 
gehiago egin dezake, baina 
ez hainbertze eta pertsonaia 
garrantzitsuekin».

Ikasketak eginda, «honetan 
lan egitea» du helburu. Argi 
du «bikoizle lana aurkitzea 
zaila dela, baina esfortzu eta 
ilusioarekin dena lor daiteke». 
Bere ametsa «Tolkienen per-
tsonaiaren bat euskaraz bikoiz-
tea» da; «Hobbita, Eraztunen 
jauna… nik dakidala ez dira 
inoiz euskarara bikoiztu eta 
horrelako mito baten pertso-
naiak interpretatzea ametsa 
litzatzeke».

Azkenik, nabarmendu nahi 
izan du «titulua edukitzea ez 
dela hain garrantzitsua, aho-
tsa lantzen ikastea baizik. Ez 
baduzu ahotsarekin jostatzen 
eta moldatzen, ez dizute dei-
tuko. Zail bezain ederra da 
lanbide hau eta egitan espe-
ro dut noizpait euskarazko 
bikoizketa handiren bat egitea 
eta jendeak nire ahotsarekin 
disfrutatzea».

«Bikoizketa egunerokoan 
dugu eta ez da behar 
bezala baloratzen»
IBAN FERNANDEZ RODRIGEZ ELBETEKO GAZTEA

Nire aukera

«EUSKAL 
BIKOIZKETAK 
AKTORE 
BIKAINAK DITU»

«PERTSONAIA 
AUNITZETAN 
BILAKATZEKO 
AUKERA DUT»
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ETXEBIZITZAK
SALGAI
BORTZIRIAK. Borda salgai. Deitu 
gauez. ☎647 58 81 63.
IGANTZI. 85 m²ko pisu zaharberri-
tua salgai. 3 logela, egongela eta 
sukaldea bat eginak, komun bat, 
balkoi bat, trastelekua eta garajea-
rekin. Argitsua. Interesatuek arra-
tsaldez deitu. ☎649 11 06 11.

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

ERRENTAN EMATEKO
BERRIOZAR. Irailetik ekainera 3 
logelako pisua errentan emateko. 
Iruñera autobusak 15 minutuero. 
Guztiz mobleztatua. ☎609 26 70 
46.
IRUÑEA. Emakume gazte batek 
logela bat errentan emateko du, 
komunarekin. Unibertsitatetik oso 
hurbil. Pisu handia, argitsua eta giro 
lasaia. ☎635 95 64 79.

ERRENTAN HARTZEKO
ELIZONDO. Pisu edo etxe bila. 50 
urteko emakumea, lana duena. 
☎630 45 21 89.
DONEZTEBE. Lanagatik pisu edo 
logela bila. Errentan hartzeko. ☎625 
36 00 26.

LANA
ESKAINTZAK
DONAMARIA. Udan goizetan hau-
rrak zaintzeko lagun baten bila. 
☎606 32 00 38.
URDAZUBI. Hotel Irigoienean gar-
biketarako langilea behar dute. 
Lantaldean harreman onak, hitzar-
menaren araberako soldata, pres-
tazio guztiak. Berehala lanean 
hasteko. Deitu edo idatzi: reservas@
irigoienea.com. ☎675 58 82 83.
DANTXARINEA. Maspormenosen 
jendea behar dute lanaldi osoan lan 
egiteko. Bidali curriculuma xabi@
maspormenos.net helbidera. Fran-
tsesa jakitea kontuan hartuko dute.
Iturgintza lanak eta instalazio elek-
trikoak egiten dituen enpresa batek 
esperientzia duen langilea behar du 
egun osoz aritzeko.Bidali curricu-
luma jpinstalazioak@gmail.com 

helbidera edo deitu. ☎679 35 49 
47.
BERA.  Urbicain gasolindegian lan-
gilea behar dute berehala lanean 
hasteko. ☎629 08 35 67.
ARIZKUN. Betiko lantegian, langi-
leak behar dituzte fabrikan aritzeko. 
Deitu edo idatzi produccion@beti-
kopvc.com helbidera. ☎649 74 67 
95 / 948 45 32 59.

ESKARIAK
LEITZALDEAn neska euskalduna 
haurrak zaintzen aritzeko prest, uda 
aldean. ☎640 39 91 91 / 617 80 
88 48.
39 urteko emakumea interna mo-
duan lanean aritzeko prest. Erizain-
tzako ikasketak dituena. ☎603 10 
06 89.

Esperientzia duen 19 urteko neska 
elizondoarra udan haurrak zaintze-
ko prest. ☎693 79 15 72.

ZERBITZUAK
ZURGIN LANAK

ANIMALIAK
OPARITZEKO
Border Collie arrazako bi txakur-
kume oparitzeko, arrak. Gurasoak 
artzaintzan ibiltzen dira. ☎661 52 
15 88.

Martxoaren 8an jaiotako txakur-
kumeak opari. Ama Enkarterrieta-
ko Villanoa eta aita Border Collie 
zakur nahasketa. ☎646 54 35 69.
Hainbat koloretako oilarrak opa-
ritzeko. ☎690 15 46 44.

LEITZA. Katakumeak oparitzeko, 
arrak zein emeak. Ama ehiztari 
bikaina. Jostariak eta alaiak. Hain-
bat koloretakoak. ☎671 48 44 56.

DENETARIK
SALGAI

Pago egurra salgai, bi neurritan, 
ekonomikarendako eta lurreko sua-
rendako, etxera eramateko zerbi-
tzua barne. ☎690 08 56 65.
ELIZONDO. Ohe artikulatua salgai. 
☎678 59 54 34.

Bi sofa salgai. Berriak dira. Prezioa 
175 euro biak. ☎697 96 60 50.

Sofa salgai, erdi berria oso gutxi 
erabilia. Prezioa 250 euro. ☎650 
62 88 85.

MERKATU TTIKIA

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 (erran.eus/tpv/ordainketa)
TTipi-TTapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,94
• 1.koa 4,82
• 2.koa 4,70

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

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 125,00
• Idixkoak 150,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 120,00
• Idixkoak 160,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 4,86/4,96
• Zaldi-behorrak 2,18/2,35

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 7,10/7,20
• 8-10 kilokoak: 5,80/6,50

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 58 €
Zerri gizena 1,651 €
Zerramak 0,660€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
ekainaren 24tik uztailaren 1era 
bitarteko prezioak)

BASERRIA

IRAGARKIA JARTZEKO:
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GALDU-AURKITUAK

BERA. Eztegara frontoiaren kanpo-
ko aldean smartwach erlojua ager-
tu da. ☎646 35 69 83.

MOTORRAK
SALGAI

BERA. Yamaha Tracer 700 motoa 
salgai. 3 urtekoa. 8.700 Km. Eror-
ketarik gabekoa. Atzeko maletare-
kin. Beti garajean altxatua. Berria 
bezala. ☎600 75 07 29.

TAILERRAK

URTEBETETZEAK

Aunitz urtez, Arai!!!! Uztailaren 23an Arai 
Arteaga Andresenak 9 urte beteko ditu. 
Disfrutatu zure egunaz. Muxu eta besarkada 
potoloak zure familiaren partetik!!

Irene Petrirenak 
40 urte bete ditu 
uztailaren 12an. 
Zorionak eta gora 
San Fermin!

Zorionak printzesa! 
Lesakako Izaro 
Irigoien Madaria-  
gak uztailaren 11n 
6 urte bete ditu. 
Muxu haundi bat 
atta, ama eta bereziki 
Oierren partez!

Aunitz urtez, June!!!! Legasako June 
Mendiburu Andresenak uztailaren 12an  
9 urte bete ditu. Espero dugu zure egunaz 
disfrutatu izana, muxu eta besarkada 
potoloak zure familiaren partetik.

Aunitz urtez Xuban! Uztailaren 29an 7 urte 
beteko dituzu eta ongi-ongi pasa zure 
eguna! Muxu haundi-haundi bat familia 
guziaren partez.

Jose Mari Zabaleta eta Maria Teresa 
Gomezek urrezko ezteiak ospatu dituzte 
uztailaren 9an. Zorionak familiaren partez.

Aunitz urtez Andrea! 
Uztailaren 20an 
urteak beteko ditu 
Andrea Escagüés 
beratarrak. 
Disfrutatu eguna eta 
muxu haundi bat 
lagunen partetik!

Uztailaren 23an 
amatxi Mari 
Karmenek urteak 
beteko ditu. Aunitz 
urtez eta muxu bat 
familiaren partetik.
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• Mia Taberna Mindegia, Igantzikoa, maiatzaren 16an. 
• Lore Lastra Jorajuria, Sarakoa, ekainaren 18an.

SORTZEAK

• Patxiku Irigoien Etxeberria, Lesakakoa, ekainaren 12an, 
91 urte zituela.

• Agustin Apeztegia Tapia, Lesakakoa, ekainaren 17an, 
85 urte zituela. 

• Cristobal Ansorena Sagastibeltza, Leitzakoa, ekainaren 
18an, 91 urte zituela. 

• Jose Antonio Azpiroz Noain, Leitzakoa, ekainaren 20an, 
76 urte zituela.

• Txaro Azpiri Miota, Elizondokoa, ekainaren 25ean, 
67 urte zituela.

• Mª Cristina Legarreta Mitxelena, Igantzikoa, ekainaren 
28an, 87 urte zituela. 

• Gloria Huizi Apezetxea, Aranokoa, ekainaren 30ean, 87 urte 
zituela. 

• Manuel Mariñelarena Zubitur, Leitzakoa, ekainaren 30ean, 
90 urte zituela. 

• Martin Iribarren Salaburu, Igantzikoa, uztailaren 3an, 
92 urte zituela. 

• Justo Igarzabal Telletxea, Lesakakoa, uztailaren 3an,  
80 urte zituela.

• Hipolito Agesta Larretxea, Arantzakoa, uztailaren 5ean,  
72 urte zituela. 

HERIOTZAK

URTEURRENA

Maiteren aldeko mezak uztailaren 30ean Urdazubin eta 31n Amaiurren. 
Mari Xanen aldeko meza abuztuaren 20an Urdazubin.

Ama-alabak zaudete elkarturik,
Guri indarra ematen urrunetik,

Hurbilean sentitzen zaituztegu, bizi-bizirik
Egunen batean ikusiko garelarik.

Maite AROZARENA 
1958/07/18-2014/07/27 

  VIII. URTEURRENA

Mari Xan BENGOTXEA
1925/09/04-2021/08/18 

  I. URTEURRENA
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