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Kaixo herritar:

Zegamarentzat hain esanguratsua izan den 2015 urte honetan lehen aldiz alkate 
bezala agurtzera natorkizu. Kontutan izan behar dugu pasa den otsailean 400 urte 
bete zirela Zegamak Seguragandik independentzia lortu zuela. Data hau kontu-
tan harturik urtean zehar hainbat ekintza burutu ditugu, hala nola orain dela 400 
urteko egoera hobeto ezagutzeko eta erabaki hura hartzera zerk bultzatu zituen 
ezagutzeko Jagoba Irijoa  historiagilea izan dugu gurekin, modu oso ulerterrezean 
dagoen erakusketa ere oraindik zabalik dago ikusgai udaletxeko pleno gelan, libu-
ruxka bat ere argitaratu dugu hau dena jasoz, San Martinetan profesionalen arteko 
pilota partidak jokatu dira 400. urteurrena honetan…

Aurtengo urteari begira normalean 4 urtero ematen den aldaketa Zegaman ere 
eman da. Maiatzeko hauteskundeen ondorioz Zegamako herriak neroni aukeratu 
nauzue zuen alkate izateko hurrengo lau urtetarako. Niretzat poz handia da eta 
asko eskertzen dut niregan jarri duzuen konfiantza baina are eta handiagoa da 
postu honek ematen duen erantzukizuna. Zin dagizuet nire esku dagoen guztia 
egiten saiatuko naizela Zegaman bizitzeaz gustura eta harro sentitu zaitezten.

San Juanak aldera alkatetza hartu genuenetik aurrekoari jarraituz lehenik eta behin 
herriko elkarte eta eragile guztiekin batera datorren 4 urteetarako harremanak eta 
plangintza adostu genituen. Hitz batean ELKARLANA izango da muina herrita-
rren alde ekintzak antolatu eta aurrera eramateko. Ondoren beste foro batzuetan 
ere badago gure presentzia lehen aipatutako helburu berberarekin: Sasieta, Goieki, 
Goierri beheko industrialdea, Goierri fundazioa, Goitur, Partzoneria, GPS Parke-
txe sarea …

Zegamaren tamaina zein den deskribatzerako garaian biztanle kopurua hartzen 
badugu kontutan nahiko herri txikia dela esan dezakegu. Bere azalera kontutan 
hartuz berriz Gipuzkoako beste herri batzuekin konparatuz  herri handia dela 
esan dezakegu. Hala ere nik Zegamaren tamaina neurtzeko garaian zegamarrok 
Zegamari buruz dugun sentimendua neurtuko nuke. Jendeari entzuten diodana-
ren arabera eta kalean ikusten denaren arabera etorkizunari begira proiektu ezber-
dinetan sartzeko ez dugu herri  txiki baten konplexurik izango.

Ondorengo egunak egokiak datozkigu urtean zehar egiterik izan ez ditugun gau-
zak egiteko: 2015ean gertatu zaizkigun gauzak kontutan hartuz eskerrak emateko, 
2016ra eduki ditzakegun ametsak gauzatzeko, eman beharreko pausoak finka-
tzeko…

Izan daitezela egun hauek gure ilusio, energi, helburu, amets, osasun, maitasun eta 
borondate almazenak bete bete egiteko eta hurrengo urteari gogoz  heltzeko.

Zorionak eta urte berri on.

AGURRA ALKAtEA
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Aitxuri Herri Eskola: 943 800 042
Haurreskola: 943 800 087
Tobera Musika Eskola: 943 801 570
Osasun Zentroa: 943 801 306 / 943 027 700
Eguneko Zentroa: 943 801 610
Udal Gimnasioa: 943 802 023
Udal Liburutegia: 943 802 137
Anduetza Parketxea: 943 802 187
Ostatua: 943 801 051
Sasieta Mankomunitatea: 943 161 590 / 943 161 555
Ertzaintza: 943 088 800
Zumarragako Ospitala: 943 035 000
Beasaingo Anbulategia: 943 027 700 / 943 027 701
Beasaingo Larrialdiak: 943 461 111 / 943 880 967
Gurutze Gorria: 943 161 010 / 943 162 150
Ur Zerbitzuak: 902 302 222
RENFE (Beasain): 902 240 202
SOS Deiak, Suhiltzaileak: 112
Taxia (Arantza Ormazabal): 645 006 737

Goierrialdea Autobusak: 943 885 969
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Partzoneria: 943 801 560
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Gazte informazioa: 943 805 634
Gipuzkoako Baso Elkartea: 943 652 900
Akabatutako animaliak biltzeko zerbitzua:  
943 112 348

BESTE TELEFONO BATZUK

AGENDA - TELEFONOAK
Idazkaritza: 943 801 115
Faxa: 943 800 073
Bake Epaitegia: 943 801 115 
Kultura, Euskara eta Ongizate saila:  943 801 115
Web orria: www.zegama.eus
E-mail: udala@zegama.eus
Anduetza Parketxea: www.zegamaturismoa.net
Zegama-Aizkorri mendi maratoiaren web orria: www.zegama-aizkorri.comZEGAMAKO 

UDALA
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Bada esaera bat honokoa dioena: 
Bizitzaren eskaileretan gora goa-
zela, egunen harmailak atzean 
uzten ditugun heinean, hanka 
mugitzen dugun une berean 
atzean utzitako harmailak desa-
gertu egiten dira berriro atzera 
egiteko aukera galduz. Ibaian 
behera ura joaten den moduan 
urteak ere pasa egiten dira eta ez 
dira berriro itzultzen. 

Honek dioena egia izanik ere, 
egia da baita ere urteen joate hori 
memoriarekin eta oroitzapenekin 
konpentsatzen dugula. Pertsona 
oro, denboran zehar aztarna iku-
sezin bat uzten joaten da, eta gure 
memoriaren eta pentsamenduen 
hegoek, gure bizipenetara itzula-
razten gaituzte noiznahi. Ez dut 
gogoan nork esan zuen bizitzaren 
liburuan zoriontasuna iragana eta 
oroitzapena elkartzen dituen hitz 
bat dela, eta ez duela ezerk existitu 
alferrik.

Onartu beharra daukat Zegaman, 
Aizkorriren oinetan, horrelako 
natura ingurune zoragarri batean 
jaio izanak natura bere osota-
sunean bizitzeko aukera eman 
didala eta bertako tradizio bitxien 
partaide izateko ere bai. Tradizio 
hauek fantasiazko zein mitolo-
giazko mundu batean barneratzea 
ahalbidetu didate. Hau guztia kon-
tuan izanik, eta nire lehen bizipe-
nak Zegaman bizi izan ditudala 
aintzat hartuta, ez da harritzekoa 
nik Zegamarekin horrelako lotura 

estua izatea eta hori, gehiago area-
gotu didate kanpoan bizitzeak 
sortzen duen nostalgiak eta herri-
minak.

Nire lehen oroitzapenek Jaure-
giko errotara naramate, bertan jaio 
bainintzen ni; begi bistan ditut 
oraindik artoz edo gariz betetako 
zakuak nola ekartzen zituzten 
astoetan baserritarrek hauek erro-
tan ehotzeko. Errotan zakuak utzi 
eta irinaren bila etortzen ziren 
geroago. Zama utzi eta jasotzerako 
unean, nire aitona Hermenegildo 
eta baserritarren artean tertulia 
sosegatu bat sortzen zen eta bien 
bitartean, euren inguruan bihurri-
keriatan ibiltzen nintzen ni. Diru-
dienez, hortik datorkit “kanu” 
goitizena; nire aitonak “granuja” 
bat nintzela esaten omen zidan eta 
jendeak galdetzen zidanean nola 
nuen izena “kanuka” erantzuten 
omen nien.

Gainera, errota, pasoko lekua iza-
nik, jende asko pasatzen zen ber-
tatik; gogoan dut nola Anselmok 
esaten zigun (Agapito Papelerako 
txoferraren anaiak) mundua goi-
tik behera aldatuko zuen asmaki-
zun bat lortzeko puntu puntuan 
zela, asmakizunaren erdia egitea 
lortua zuela baina beste erdia falta 
zitzaiola. Zein asmakizun zen hori 
galdetzen genionean, serio demo-
nio, hanka bat altxatzen zuen 
lurretik eta esaten zuen: Beste 
hanka ere altxatu eta airean man-
tentzea lortzen badut, historiako 

asmakizunik handiena izango da. 
Ez zitzaion arrazoirik falta, zori-
txarrez asmakizuna amaitu gabe 
utzi gintuen, baina hurrengo 
belaunaldientzako erronka latza 
utzi zuen. 

Errotan aitonari laguntzen aritzen 
nintzen. Asko gustatzen zitzaidan 
alea toberara botatzea eta zakuak 
irinez betetzea. Oso gustuko nuen 
baita ere errota harri handi haien 
mantentze-lanak eta garbiketa 
nola egiten zen ikustea. Bi errota 
zeuden eta bakoitzak errota-ha-
rri finko bana zuen bere oina-
rriarekin eta beste mugikor bana 
erdian zulo batekin, zulo hone-
tan barrena pasatzen ziren aleak. 
Zulodun harri hau zen bira egi-
ten zuena eta alea ehotzen zuena. 
Gainera, errotako lanak egiteaz 
gain, baratzean eta soroan ere ari-
tzen zen aitona. Garai hartan bara-
tzea errekako urarekin ureztatzen 
genuen, hau gehienetan kolorez-
tatua eta aparrez betea etortzen 
zen Elektrokimikako eta Papele-
rako isuriak zirela-eta. 

Errotako sarreran hiltzen genuen 
txerria, hau, gure ume garaian, 
urteko gertakari garrantzitsue-
netako bat izaten zen. Benetako 
heroiak sentitzen ginen txerriari 
hankatik eusten genionean hura 
odolusten ari zen bitartean. Txe-
rrikiak egiteko lana amaitzen 
zenean, bizilagunei eta senideei 
hauek banatzeko garaia izaten zen.

Zegamako
Oroitzapenak

MADRILEN BIZI DEN ZEGAMAR 

BATEN OROITZAPENAK

JOSE LARREA MENDIZABAL
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Leku honetan bertan elkartzen 
ginen familia osoa etxe aurreko 
soroko artaburuak biltzen geni-
tuenean hauek zuritzeko. Azalak 
erdigunera botatzen genituen eta 
mendixka moduko bat joaten zen 
sortzen. Bertan, etxeko txikienak 
saltoka eta jolasean ibiltzen ginen 
gelditu ere egin gabe, aitona isto-
rioak kontatzen hasten zen arte. 
Ahozabalik egoten ginen berari 
entzuten, oso une atsegina iza-
ten zen. Karlistadetako istorioak, 
Zumalakarregi, Santa Cruz apaiza 
edo Afrikako gerra beti presente 
izaten ziren bere kontakizunetan. 
Ez ziren falta izaten Pernando 
Amezketarraren ipuinak eta eus-
karaz garai hartan argitaratu zen 
haurrentzako liburu bakarreko 
(Xabiertxo) ipuinak ere. Baina 
gehien liluratzen gintuztenak, 
istorio eta pertsonaia mitolo-
gikoak ziren, Aketegiko Dama, 
Mari, Tartalo, Basajaun, jentilak, 
Mateo Txistu, iratxoak, lamiak, 
sorginak, Kixmi, Olentzero eta 
beste hainbat. Gure osaba Alber-
tok ere kontatzen zizkigun istorio 
horiek eta harrigarria da nolako 
ziurtasunarekin esaten ziguten 
biek ala biek, Aketegiko Dama eta 
beste hainbat pertsonaia mitolo-
giko ikusiak zituztela. Garai har-
tan sinkretismo erlijioso handia 
zegoen eta ikusi besterik ez dago 
zein zentzurekin jartzen zituzten 
eguzki-loreak etxeko atean, hau 
izpiritu gaizto, sorgin, gaixotasun, 
tximista zein ekaitzetatik babestu 
zezaten. Edo-eta “Doministikun” 
esamoldea, hau ere ildo beretik 
doa.

Gure etxean telefono-zentrala ere 
bazegoen eta senide guztiok txiki 
txikitatik lagundu genien gurasoei 
telefonoa artatzen, izan ere urteko 
egun guztietan 24 orduz artatu 
behar izaten baitzen. Egiten ziren 
dei guztiak, bai jasotzen geni-
tuenak bai egiten zirenak, guz-
tiak “zentralitatik” pasatzen ziren. 
Posta-igorpenak, telegramak eta 
konferentzia-abisuak ere jasotzen 
genituen eta hauek, hartzaileei 
euren etxeetara eraman behar iza-
ten genizkien. Askotan tokatzen 
zitzaigun urrutiko baserrietara 
joatea eta baita txakurrengandik 
ihesi korrika alde egin beharra 

ere. Herriko bizilagun gehienak 
pasatzen ziren gure etxetik, tele-
fono deien bat zutelako. Honela 
oso pertsona ona zen Jose Anto-
nio Telletxea farmazeutikoari, 
telefono deiren bat zuela esanez 
abisua ematera joaten nintzenean 
askotan farmaziako denda-atzera 
pasatzen uzten zidan eta bertan, 
bere mikroskopiotik begiratzen 
uzten zidan mikrobioen xeheta-
sunak erakutsiz etb. ; hori niretzat 
magikoa zen. “Juanola” gozokiak 
ere oparitzen zizkidan.

Behin, eskolan, gozoki horietako 
bat kaxatik ateratzen ari nintzela, 
maisuak, Tomas Arrietak, harra-
patu egin ninduen eta karabine-
tako balinak zirelakoan astindu 
ederra eman zidan. Eskolan, “la 
letra con sangre entra” zeritzon 
pedagogia erabiltzen zen garai 
hartan. Maisuek ikasleokiko oso 
jarrera gogorra zuten eta uneoro 
jipoiak jaso behar izaten geni-
tuen. Gainera gazteleraz ulertzeko 
zailtasunak genituen eta ondoren, 
izugarrizko beldurra eta errefusa 
nion eskolari, batez ere Tomas 
Cabezoni. Dena dela, bihurrikeria 
txikiak eginez mendekua ere har-
tzen genuen tarteka; maiatzean, 
loreen hilabetean, maisuak aldare 
txiki bat jartzen zuen amabirji-
narekin eta honi, loreak eraman 
behar izaten genizkion opari gisa, 
Tomas Cabezonek jartzen zizkion 
amabirjinari loreak. Loreen artean, 
arantzadun zurtoinak sartzen 
genizkion eta baita asunak ere. 
Baina hauek ez zuten gure jolas-
teko gaitasuna zapuztu, kaniketan, 
txapetan, guardia eta lapurretan, 
“txorro morro piko tailo ke”n 
zein pilotan jolasten aritzen ginen, 
bai frontoian eta baita elizako zein 
udaletxeko arkupeetan ere. Pilota 
zen gure jolasik gustukoena. Gure 
beste denbora pasa gustukoene-
tako bat, “tiragomekin” txoriak 
ehizatzea edo-eta, punteria pro-
batzea izaten zen, baita ibaietan 
karramarroak, buruhandiak edo 
ezkaluak harrapatzea ere, eta hala-
ber, baita mendian sagarrak eta 
ahal genituen fruta guztiak har-
tzea ere.

Gogoan dut gauez saguzarrak 
txapelarekin harrapatzen ibil-

tzen ginekoa ere eta askotan, 
zigarro bat sartzen genien ahoan 
erre zezaten, gaixoak, kea irens-
ten joaten ziren lehertzen ziren 
arte. Neguan elurra egiten zue-
nean oso ohikoa genuen txoriak 
harrapatzen ibiltzea galbaheare-
kin. Galbahearen alde bat makil-
txo baten gainean ezartzen zen 
eta egur zati honi soka bat lotzen 
zitzaion. Galbahearen azpian jana-
ria jartzen zen eta txoria janari 
hori jatera etortzen zenean soka-
tik tira egin eta txoria galbahearen 
azpian harrapatuta gelditzen zen. 
Hiltegira eta “ herrerira” ere joa-
ten ginen abereak nola hiltzen eta 
ferratzen zituzten ikustera. Ibarre-
tako zezena ere beste interesgune 
bat izaten zen guretzat.

Oso oroitzapen onak dakarzkidate 
Zirkuloan izaten ziren antzerki eta 
jaialdiek ere, garai hartan eskena-
tokia eta horrelako ekintzetarako 
lekua zuen gune bakarra zen Zir-
kuloa. Gogoan dut baita ere mon-
jetan nola “Charlot”en eta “El 
gordo y el Flaco”ren pelikulak 
botatzen zizkiguten. Beranduago 
eraiki zuten zinea eta hura, seku-
lako gertakaria izan zen, eta ez 
zegamarrontzat soilik, baita ingu-
ruko herrietakoentzat ere. Zineak 
eta ondoren plazan egoten zen 
dantzaldiak erakarrita jende asko 
etortzen zen Zegamara igandee-
tan eta giro bikaina egoten zen. 
Kanpotar asko bizikletaz etortzen 
zen eta Txurreri aurreko pare-
tan uzten zituzten bizikletak. Gu, 
mutikoak, bizikleta hauetan ibil-
tzen ginen euren jabeak zinean 
zeuden bitartean. Telebistaren eto-
rrerak ohiturak zertxobait aldatu 
egin zituen ordea; gogoan dut 
Gure Txoko tabernan nola egoten 
ginen telebista ikusten edari baten 
truke. 

Udaran Olaberriko presara joaten 
ginen bainatzera; bitxia da pentsa-
tzea nola bainuaren ostean denok 
errepidean etzaten ginen eguzkia 
hartzeko eta lehortzeko. Orain, 
zerbaitek benetan erakartzen 
bagintuen benetan, hori txabolak 
egitea zen; lagunekin elkartzeko 
eta gure gauzetan aritzeko toki bat 
zen guretzat. 
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Garai hartako arazo nagusia gure 
kapritxoetarako dirua lortzea iza-
ten zen. Dirua lortzeko errekan 
txatarra jasoz ibiltzen ginen leher 
egin arte, eta gero, hau, txatar-bil-
tzaileari edo errementariari sal-
tzen genion. Enkarguak ere egiten 
genituen propinaren bat jasoko 
genuenaren esperoan. Gogoan dut 
nola 10 zentimoko 9 txanpon eta 
bost zentimoko bat nituen baina 
Perfectaren dendan gozokiak 
erosteko gutxienez pezeta bat 
osatu behar nuen. Gozokiak eros-
tera joaten nintzen bakoitzean, 5 
zentimo falta zitzaizkidala esaten 
zidan, eta hori dela-eta, 5 zenti-
moko txanpona 10 zentimokoa 
bailitzan sartzen saiatzen nintzen 
baina arrakastarik gabe. Beharrak 
ordea imajinazioa zorrozten du, 
eta nire formula, mailua hartu eta 
mailukadaka 5 zentimoko txan-
pona tamainaz handiagotzea izan 
zen, honela lortu nuen gozokiak 
erostea. Dena dela, nire amaren 
metodoa hobea eta originalagoa 
zen; gure erlijiozkotasuna indar-
tzen zuen eta aldi berean gozo-
kiak lortzen genituen. Gurutze 
baten, amabirjinaren irudiaren edo 
santuren baten aurrean belaunika 
arazten gintuen lagunok eta esa-
ten zigun debozioz eta sinesme-
narekin otoitz egiten bagenuen 
gozokiak bidaliko zizkigula Jain-
koak eta hala izaten zen, errezoan 
hasten ginenean lurrean gozoki 
mordoa agertzen zen. Asko kos-
tatu zitzaidan konturatzea gozo-
kiak botatzen zituena nire ama 
zela, gure atzean jartzen zen otoitz 
egiten genuen bitartean. Nahasten 
ninduena zera zen ,bera ez zegoe-
nean errezatzeak ez zuela funtzio-
natzen eta hori kontatzen nionean 
amari ez genuela nahikoa debo-
ziorekin otoitz egingo erantzuten 
zidan.

Garai hartan, ni ”monagilo” ere 
ibiltzen nintzen. Zegamara udako 
oporretan Don Juan Zabaleta 
apaiza etortzen zenean, denok 
berari lagundu nahi izaten genion 
Mezetan, izan ere, propina onak 
ematen baitzituen. Monagilo 
gisa izan nuen esperientzia oso 
interesgarria izan zen, izan ere, 
Mezetan laguntzeaz gain gaixo 
eta adinekoei euren etxeetara 

“jauna” eramaten ere laguntzen 
baikenion apaizari eta hilzorian 
zeudenei oliadura santua era-
matera ere bai. Guk kalean edo 
bidean jendea ikusten genue-
nean, kanpaitxoa jotzen genuen 
hauek sakramentuarekin zihoan 
apaizaren aurrean belaunika zite-
zen. Behin, gaixo bati oliadura 
ematera joan ginenean, gaixoak 
irriz eta umorez zera esan zion 
apaizari: Zer! Hori eman behar 
al didazu “engrasatzeko”? Esan 
ohi den bezala, “genio y figura 
hasta la sepultura”! Soroak, abe-
reak… bedeinkatzera ere lagun-
tzen genion apaizari. Kasu hone-
tan saski batekin joaten ginen eta 
baserritarrek bertan gaztak, arrau-
tzak, oilaskoak, untxiak… sartzen 
zituzten, saskiak gero eta gehiago 
pisatzen zuen, baina zama erama-
ten genuenak monagiloak iza-
ten ginen. Aste Santuan, apaizek 
tabernetara bidaltzen gintuzten 
“karraka” jotzera hauek itxi zitza-
ten abisatuz eta jendea Mezetara 
joan zedin. Batek baino gehiagok 
madarikatzen gintuen tabernara 
joaten ginenean!

Arantzazuko Peregrinaziora 
monagilo joaten ginen garaiko 
oso oroitzapen onak gordetzen 
ditut baita ere; Udalak janaria eta 
ardoa banatzen zituen eta etxetik 
kanpora lo egiteak emozioa sorta-
razten zigun baita juerga txiki bat 
egiteko aukera eman ere. Espe-
rientzia polita izaten zen Txo-
min sakristauarekin elizako erlo-
juari “kuerda” ematera joatea ere, 
eta baita kanpaiak neuk bakarrik 
jotzen uzten zidatenekoa ere. Eli-
zako abesbatzan abesten ere jar-
dun nuen; bitxia da abesbatzan 
sartu nintzen modua ere: etxeko 
bainugelan behin Antonio Moli-
naren “soy minero” abesten ari 
nintzela D. Jose Antonio Arakama 
apaiza sartu zen zentralitan eta 
nire kantu hotsa entzutean, abes-
batzarako fitxatu ninduen.

Gure ume garaian, tradizioek 
garrantzia handia zuten, eta 
momentu ahaztezin asko dakarz-
kidate gogora: San Joan bezpe-
ran, Udalak ardoa eta merienda 
ematen zuen San Joan arbola 
jartzen zenean, eta gu arbolaren 

puntara igo nahita ibiltzen ginen 
zapiak hartzeko, plazan afaria ere 
egiten zen eta San Joan suaren 
inguruan saltoka ibiltzen ginen. 
Oraindik gogoan dut baserrita-
rrek, nire aitonak ere bai, nola 
San Isidro eguna ospatzen zuten 
festa txiki bat eginez. Urte batean, 
San Nikolas egunean, umeok oso 
gogoko izaten genuen egun hau, 
obispoz janztea tokatu zitzaidan 
eta lagunekin batera, herrian zehar 
kantari eta eskean ibiltzen ginen 
ondokoa abestuz: “San Nikolas, 
kirikolas…”. Bildutako diruare-
kin Zirkuloan merienda egiten 
genuen. Gabon batzuetan Olen-
tzero Txikirena egitea ere tokatu 
zitzaidan. Beste tradizio bat idia-
zabaldarren etorrera izaten zen 
eta San Adriandik jaisten zirenean 
bidean azeri buztanak botatzen 
genizkien. Arantzazuko Peregri-
nazioa, Santa Ageda eguna, Santu 
Espiritura eta San Adrianako 
igoerak, Gabonetako abesbatzak, 
inauteriak eta beste hainbat eta 
hainbat momentu ere gogoan 
ditut. Baita pertsonaia berdinga-
beak ere, nire baitan, inoiz eza-
batuko ez diren oroitzapenak eta 
irudiak utzi dituztenak. Eta hori, 
kontuan izanik 11 edo 12 urtere-
kin Zegamatik seminariora joan 
nintzela eta soilik Gabonetako eta 
udako oporretan egoten nintzela 
Zegaman.

Zera pentsatzen dut sarritan: 
Garcia Marquez idazlea Zega-
man jaioa izan balitz, egun denen 
ahotan izango zela Aizkorpeko 
“errealismo magikoa”. Bestalde, 
Zegaman, mendiz inguratutako 
eremu honetan jaio izanak, nire 
baitan, haratago zer zegoen jaki-
teko grina piztu zuela pentsatzen 
dut eta hortik datorkidala nire 
bidaiatzeko afizioa, gerora nire 
lanbide bihurtu dena. 

Idatzi eta idatzi etenik gabe 
jarraituko nuke nire oroitzape-
nak kontatuz, baina ez zaituz-
tet aspertu nahi. Bihotz bihotzez 
zegamar guztioi onena opa dizuet  
Madrildik. 
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HILERRIAN KONPONKETAK 
EGIN DIRA

Hilerrian, San Bartolome auzoko 
herritar batzuk urte askoan ederki 
zaindu duten lorategi bat kendu 
egin behar izan du Udalak. Izan 
ere, lorategia ezin hobeto zain-
duta egoten bazen ere, hildakoen 
hilkutxak bai sartzerakoan eta bai 
ateratzerakoan oztopo handia egi-
ten zuen lorategiak eta, lorategi 
gainera sartzea ezinbestekoa iza-
ten zen ehorzketa lanak egiteko. 
Honela, udan, alde bateko nitxo 
guztiak hustea erabaki zen, ehor-
tzita zeuden gorpuzkinek legezko 
urteak pasatuta zituztelako eta 
Udala ehorzketak egiteko leku 
faltan zegoelako. Honela, lan honi 
heldu aurretik, lorategia kentzea-
ren lanak bideratu ziren era hone-
tara, bertan aurrerantzean egingo 
diren ehorzketa lanak erraztu dira. 
Lanak Mikel Urbiztondo Igeltse-
ritzak egin ditu, 3.401,31 €tan 
(BEZa barne).

KULTUR ETA KIROL 
ELKARTEEI DIRU 
LAGUNTZAK

Herriko kultur eta kirol elkarteek, 
urtero Udaletik diru laguntza 
jasotzen dute. Diru laguntza hau 
ekintzak egin eta gero banatzen 
zaie eta honela, urtea amaituta-
koan, deialdia irekitzen du Uda-
lak, bakoitzak bere eskaera luza 
diezaion Udalari.

Honela, urtarrilaren 15eko 
Gobernu Batzarrak diru laguntza 
banatuko zuen oinarriak onartu 
ondoren, otsailaren 12 arteko 
epea jarri zuen, herriko elkar-
teek eskaera Udalera zuzentzeko. 
2014ko ekitaldirako 13.445,00 

€ zituen Udalak gordeta herriko 
kultur eta kirol elkarteen artean 
banaketa egiteko.

Honela, herriko elkarteek, eska-
tutako agiriak aurkeztu ondoren 
martxoaren 16ko Gobernu Batza-
rrak honako diru banaketa hau 
onartu zuen:

KULTUR ELKARTEAK

Orkatz Abesbatza 3.600,00 €

Gazte Herexa 1.500,00 €

KIROL ELKARTEAK

Amezti Mendi Elkartea 1.400,00 €

Elkartu Nahi T.E.  1.750,00 €

Aizkorri F.T.  1.850,00 €

Tartaloetxe Pilota E. 1.400,00 €

Karraztarro Ehiz E.  1.750,00 €

OSTATUAN AIRE GIROTUA 
ETA WIFIA MARTXAN

Herriko ostatuan bai aire girotu 
eta bai wifi zerbitzuaren gabezia 
zegoelako, Udalak, zerbitzu hauek 
jartzeko aurrekontuak eskatu ziz-
kien enpresa desberdinei. Wifia 
jartzeko oinarrizko azpiegitu-
rak egokitu eta Wifia jartzea-
ren lana Aizkorpe Elektrikariak 
Koop. Elkartea enpresari eslei-
tzea erabaki zuen martxoaren 2ko 
Gobernu Batzarrak 5.216,55€tan 
(BEZa barne). Bestalde, aire giro-
tua jartzearen lana Geuk S.L. 
enpresari esleitzea erabaki zen 
8.500,00€tan (BEZa barne).

ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI MARATOIRAKO 
HITZARMENA

Zegamako Udalak, antolatzen 
duen Zegama-Aizkorri Mendi 
Maratoian, korrikalariek jasotzen 
duten sarietako bat, Eusko Labe-
leko produktuez betetako poltsa 
da. Zegamako Udalak, Hazi Fun-
dazioarekin urtero elkarlan hitzar-
mena sinatzen du, ondorioz, Uda-
lak urtean zehar ekitaldi berezie-
tan Eusko Labeleko produktuen 

ZEGAMAKO 
UDALAUdala

Hilerriko zorua egokitzeko lanetan.
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sustapena egiten du eta honen 
ordain modura, Zegama-Aizkorri 
Mendi Maratoiko korrikalarien-
tzat Eusko Labeleko produktuez 
hornitutako 550 motxila ema-
ten dizkio Udalari dohain. Guzti 
hau, hitzarmen batean jasotzen du 
Udalak eta, 2015eko ekitaldirako 
ere hitzarmen hau sinatzeko akor-
dioa, apirilaren 28ko Udalbatza-
rrean hartu zen.

EUSKADIKO ENERGIA 
ERAKUNDEA ETA HAZI 
FUNDAZIOAREKIN 
HITZARMENA

Euskadiko Energia Erakundeak 
(EVE), Hazi Fundazioak eta 
Zegamako Udalak, tokiko baso 
baliabideen aprobetxamendua 
eraginkortasunez sustatzea bide-
ragarria den jakiteko, Zegamako 
udalerria gure kasuan, ikerketa 

egiteko hitzarmena sinatu dute. 
Zegamako Udalak bere jabetzan 
dituen baso bolumena kontu-
tan hartuta, biomasarekin energia 
sortzeko dituen aukerak aztertzea 
izango litzateke oinarria. Ikerketa 
EEE (Euskal Energiaren Erakun-
deak), eta Hazik, Zegamako Uda-
lari dohain egingo die, izan ere, 
hitzarmenaren arabera, txostena 
egitea ordaindu egin behar du 

Zegamako Udalak eta Gipuzkoako Parketxe 
Sarea Fundazioak, Euskal Herriko Trail Esta-
zioaren eremuan, lankidetza hitzarmena sina-
tzeko akordioa martxoaren 2ko Udalbatza-
rrak onartu zuen. Euskal Herriko lehen Trail 
Estazioak Zegaman eta Abaltzisketan ireki dira. 
Azken urteotan, mendian korrika egiteko joera 
ikaragarri igo dela eta bertako eta batez ere 
kanpotik etor daitezkeen korrikalariei azpiegi-
tura eta zerbitzu batzuk eskaini asmotan egin 
da hitzarmen hau. Besteak beste, hitzarmenean 
bai Gipuzkoako Parketxeen Sarea Fundazioak 
eta bai Zegamako Udalak beren gain hartzen 
dituzten lanak eta konpromisoak jasotzen dira, 
kalitatezko zerbitzua eman asmoz.

Trail estazioa bat, mendian korrika egiteko 
prestatuta dagoen eremu bat da. Ibilbideak 
eta bestelako zerbitzuak eskaintzen ditu, bai 
kirol honetan hasi berriak direnentzat eta bai  
entrenamendurako toki bat aurkitu nahi  
dutenentzat.

Gipuzkoako Parketxe Sare Fundazioak hartzen 
dituen konpromiso garrantzitsuenak hauek 
dira:

• Anduetza parketxean, Euskal Herriko harre-
ra-gunea ahalbidetzea.

• Anduetza baserriko informazio puntua gara-
tzea eta dinamizatzea.

• GPS fundazioak Zegamako Udal kiroldegian 
Trail estazioaren erabiltzaileak artatuko dituen 
pertsonala trebatzea.

Zegamako udalak, Anduetza Parketxean, trail 
estazioaren harrera-guneko informazio-puntu 
bihur dadin,  Anduetza baserrian edo bere 
inguruan jarri beharreko baliabide guztiak 
ezartzea ahalbidetuko du; Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren eskutik kanpo dauden mendi ibil-
bideen erabilgarritasuna bermatuko du eta trail 
estazioko erabiltzaileei, dutxa zerbitzua eskai-
niko die, aurrez txartelak salduz besteak beste. 
Helburua, Zegamara bisitari gehiago erakartzea 
du proiektu honek, egun dituen azpiegiturak 
balioan jarriz.

EUSKAL HERRIKO TRAIL ESTAZIOA ZEGAMAN

Trail estazioaren inaugurazio ekitaldia Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako 
ordezkariak eta Iker Karrera inaugurazio ekitaldian.

Trail estazioko ibilbideen seinaleak.



ikerketa eskatzen duen udalerriak 
edota 2015 urte barruan, Uda-
lak biomasako galdara bat eros-
teko aurreproiektua izan behar 
du eskuartean. Zegamako Udala-
ren kasuan, 2015 barnean, Osta-
tuan eta kultur etxean berogai-
lu-sistema biomasaz jartzeko diru 
laguntza eskatu eta onartua du eta, 
2015 urtean biomasako galdara 
erostea aurreikusita duenez, iker-
keta dohain egingo zaio. Biomasa 
galdara jartzearen obra zibila 2016 
urterako du aurreikusia Udalak.

XABIER AZURMENDI 
IV. BEKA

2014ko abuztuaren 5eko Udal-
batzarrak, Xabier Azurmendi 
Bekaren barnean, “San Adriango 
kobazuloan eta Lizarraten ingu-
ruan kokatzen den ondare histo-
riko-arkeologikoaren ikerketa” 
egiteko oinarriak onartu ondo-
ren, Aranzadi Zientzia Elkartearen 
ikerketa proposamena jaso zuen 
Zegamako Udalak.

Ebazpenerako, epaimahaia, he-
rriko alkateaz gain, Eusko Jaurlari-
tzako Alvaro Arrizabalaga arkeolo-
goa eta Gipuzkoako Foru Aldun-
diko Carlos Olaetxea arkeologoa, 

eta Euskal Herriko Unibertsita-
teko Antropologiako irakaslean 
den Isabel Elorzak parte hartu 
zuten epaimahaian. Egindako 
bileran, aurkeztutako proiektuak, 
oinarrietan eskatutakoak bete-
tzen zituela iritzi zen, honela, 
zehaztapen batzuk gehitu ondo-
ren, epaimahaiak, ontzat eman 
zuen Aranzadi Zientzia Elkarteari 
ikerketa hau ematea. Txostenari 
jarraituz, apirilaren 28ko Udal-
batzarrak, Xabier Azurmendi IV. 
ikerketa Beka, Aranzadi Zientzia 
Elkarteari esleitzea erabaki zuen. 
Beka 12.000 €koa da, eta urte 

batean aurkeztu behar du ikerketa 
txostena. Lanaren gaia, Gipuz-
koako Foru Aldundia burutzen ari 
den ikerketei bultzada bat eman 
asmoz, San Adriango kobazuloan 
eta Lizarrateren inguruan koka-
tzen den ondare historiko-arkeo-
logikoaren ikerketa egitea izango 
da.

ELIZALDE KALEA 
EGOKITU DA

Elizalde kalearen zoruan zulo 
asko zeudela eta, (Kooperatiba 
aurretik San Bartolome auzora 

ZABOR BILKETA  
SISTEMA BERRIAK 
URTEA EGIN DU 
2014ko abenduaren 10ean jarri zen abian egun 
Zegaman dugun zabor bilketa sistema berria. 
Aldaketa xumea izan zen, izan ere, eduki ontzi 
berdea kendu eta bere ordez errefusa jasotzeko 
edukinontzi grisa jarri baitzen lehen zeuden 
zabor bilketa guneetan. Datuak oso onak dira 
eta herritarrak zoriontzea dagokigu Udalari urte 
bete honetan emandako laguntzarengatik eta 
baita ingurumenaren zaintzan egindako lan han-
diarengatik.

Hona hemen edukiontzi grisa ezarri aurretik eta 
ezarri ondoren arteko diferentzia:

Gaikako bilketa 2014 (aurretik): %52,8

Gaikako bilketa 2015 (ondoren): %81,1

ZORIONAK!

11

Elizalde kaleko zorua egokituta.
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“MARTI BOADA” izeneko ZUHAITZ  

BILDUMA ZEGAMAN LANDATU DA
Bilduma, 35 zuhaitz monumental eta bereziren landaretxoz dago osatua.

2015eko martxoaren 2ko Udalbatzarrean, Zegamako 
Udalaren, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko 
Ingurumen Zientzietako eta Teknologiako Institutua-
ren eta San Celoniko Udalaren arteko elkarlan hitzar-
mena sinatzea erabaki zen ahobatez.

Hitzarmen honen barnean, San Celoni eta Bartze-
lonako Unibertsitate Autonomoak, Zegamako Uda-
lari “Marti Boada” izeneko zuhaitz monumentalen 
bilduma ematea jaso zen gure udalerrian landatzeko. 
Zuhaitz hauek munduan zehar dauden 35 zuhaitz 
esanguratsuen kimuak edo oinordekoak dira eta, 
Zegamako Udalaren ardura izango da bilduma hau 
era egokian zaintzea. Hitzarmenaren funtsetako bat 
zuhaitz hauek ikerketa eta dibulgaziorako erabiltzea 
da besteak beste.

Zuhaitz hauek, iberiar penintsulako zein mundu 
osoko zuhaitz berezien hazietatik sortutako landare-
txoak dira. 

Zegamako Udalak, otsailaren 28 eta martxoaren 1eko 
asteburuan, herri izendapenaren 400. urteurreneko 
ekitaldien barruan kokatu zuen hitzarmen hau sina-
tzea eta hurrengo urteetarako lan ildo finkoa ezarri 
du hiru erakundeen artean. Honela, martxoaren 2ko 
Udalbatzarrean sinatutako hitzarmenari izaera ofiziala 
eman zitzaion, formalki Udalbatzarraren akordiotan 
formalki jasoz. 

Astebururako antolatutako ekitaldien artean aipatze-
koak zuhaitzaren kulturaren inguruan (dendrokultu-
ran) Martí Boadak eman zuen hitzaldia eta, kimika 
berdea gaitzat hartuta, Jordi Bartroli kimikari katedra-
dunak eman zuena. Halaber, Sant Celoniko “Basoaren 
Museoa” proiektua zertan datzan ezagutzeko aukera 
izan genuen Anduetza Parketxean.

Martxoaren batean Marti Boada adituaren esku-
tik, Parketxearen inguruan landatu diren zuhaitzei 
buruzko xehetasunak ezagutzeko aukera izan zuten 
bertaratuek.

“Martí Boada” bilduma, esan bezala, iberiar penin-
tsulako zein mundu mailako zuhaitz monumental eta 
berezien oinordeko diren hogei eta hamabost zuhaitz 
landaretxoz dago osatua eta “Basoaren museoa” proiek-
tuaren barruan, Sant Celoniko Udalak eta Bartzelo-
nako Unibertsitate Autonomoko Ingurumen Zien-
tzia eta Teknologiako Institutuak, Zegamako Udalari 
eman dio bilduma, Zegaman landatu eta dibulgazio 
zereginetarako erabilia izan dadin. 

Hogei eta hamabost zuhaitz hauen artean, Rocioko 
basolibondoa (Doñanako parkea), Zacatecasko pinua 
(Mexiko), gaztainondo santua (Sierra de Las Nieves 
parke nazionala, Malaga), Villar de Aceroko gaztainon-
doa (El Bierzo, Leon) eta Ferroviako artea (Venezia, 
Italia) daude.

Martí Boada geografoa da, eta Ingurumen zientzie-
tan doktorea, izen handiko ikerlaria ingurumen gaie-
tan aditua eta ibilbide profesional luzekoa. Lan han-
dia burutu du ingurumen zientzien dibulgazioan eta 
honen fruitu dira idatzi dituen hainbat artikulu zien-
tifiko eta 50 bat liburu. Halaber, nazio mailako zein 
nazioarteko kongresu ugaritan parte hartu du. Horre-
taz gain, sari ugari jaso ditu eta bat azpimarratzekotan, 
Nelson Mandelaren eskutik 1995ean jaso zuen ONU 
edo Nazio Batuek emandako Mundu mailako Ingu-
rumen Saria aipatuko dugu.

Anduetza Parketxean harrera egin zitzaien Martí Boada,  
Jordi Bartroli eta Sant Celoniko Udal ordezkariei.

Martí Boada, Edurne Albizu, Joan Castaño eta Jordi Bartroli 
hitzarmena sinatzeko unean.
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doan igogailuraino) otsailaren 2ko 
Gobernu Batzarrak bidea kon-
pontzea bideratu zuen. Honela, 
kontratu txikien prozedura era-
bili ondoren, Gobernu Batzarrak, 
Elizalde kalea berritzeko lanak 
Excavaciones y Trasportes Orsa 
enpresari, 16.704,97 €an (BEZa 
barne) esleitu zion. Behin zorua 
konpontzeko lanak egin ondoren, 
otsailaren 2ko Gobernu Batzarrak, 
errepideko seinalizazioa margo-
tzearen lana Tesec enpresari esleitu 
zion 1.387,72 €an (gehi BEZa).

Honela behin lanak egin eta gero 
martxoaren 16ko Gobernu Batza-
rrak, Excavaciones y Transportes 
Orsak aurkeztutako 16.704,97 
€ (BEZa barne) faktura onartu 
zuen.

APEADEROAN KANADIAR 
PASO BAT JARRI DA

Apeaderotik Oazurtzarako bidean, 
ganaduak trenbide aldera ez ihes 
egiteko langa bat ezagutu dugu 

betidanik herriko ganaduzaleek 
jarrita. Langak bere funtzioa bete-
tzen bazuen ere, kanadiar paso bat 
jartzeko eskaera jaso zuen Udalak, 
herriko ganaduzaleen eskutik, era 
honetako azpiegiturak, erosotasun 
handiagoa ematen zielako bertatik 
kotxez edo oinez pasatzen zirenei 
eta aldi berean segurtasun gehiago 
ere bai, ganaduak ez ihes egiteko. 
Honela, otsailaren 2ko Gobernu 
Batzarrak, kanadiar pasoa egiteko 
lanak, kontratu txikien prozedura 
erabiliz, Oiarbide Exkabadora 
Txikiak S.L. enpresari esleitu zion 
9.105,25 €an (BEZa barne). Uda-
lak ekimen honetarako Goimen 
Elkartetik 3.500,00 €ko laguntza 
jaso du.

BERUNTZE TXIKI, 
TXARAPE ETA ELIZALDEN 
ARGITERI BERRIA

Udala, azken urteotan argi kutsa-
dura murriztu eta argindarraren 
kostua murriztu asmoz, poliki 
poliki, herriko argiteria eraberri-

tzen ari da. Esan, Udal pilotaleku 
eta eskolako gimnasioan dauden 
fotovoltaiko plakek urtean gutxi 
gora behera 12.000 € inguruko 
etekina ematen diela Udalari eta 
Udala, diru hau, energia berriz-
tagarrietan inbertitzera behartuta 
dagoela. Honela, otsailaren 2ko 
Gobernu Batzarrean, Beruntze 
Txiki, Txarape eta Elizalde kaleko 
argiak aldatzea erabaki zen. 

Berutze txiki eta Txarapeko argi-
teriaren kostua 35.713,18 €koa 
izan da (BEZa barne) eta Eli-
zalde kaleko argiteria aldatzea, 
57.442,94 €an (BEZa barne). 
Lanak, Luix S.L. enpresak egin 
ditu. Lan hauek ordainketarako, 
EEE eta Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren 39.223 Eko laguntza jaso 
du Udalak.

GATZA BANATZEKO 
BIDOIA EROSI DA

Elurteetan, baserri bideak garbi-
tzeko Udalak traktore bat ego-
kituta badu bai elurra kentzeko 

Martí Boada, Joan Castaño eta Edurne Albizu, zuhaitz berezia landatzen.Jordi Bartrolik  kimika berdeari buruzko hitzaldia eman zuen.
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Apeaderoko kanadiar pasoa. Txarape auzoan jarri den argiteri berria.



2005eko urtarrilaren 17an hartu zuen Carmen 
Izagirre Asurabarrenak, ondasun mankomunita-
tean Fernando Apariziorekin batera Zegamako 
Ostatuaren ustiaketaren ardura.

Honela lehenengo 18 hilabeteko froga pasa eta 
gero eta ondasun mankomunitatea desegin ondo-
ren, 2006ko ekainaren 19ko Udalbatzarrak Car-
men Izagirre Asurabarrenari eman zion Zega-
mako Ostatuko ustiapena hurrengo 5 urteetarako. 
Honela, 2011tik aurrera urtez urteko zuzeneko 
luzapenak egin zaizkio Carmen Izagirreri, jubi-
latzeko eguna iritsi arte eta, 2015eko apirilaren 
30ean utzi zuen Zegamako Ostatua. Esan 10 urte 
luze hauetan, zegamarrok oso gustora egon garela

“Mentxuren” zerbitzuarekin eta bizimodu berri 
honetan zorte ona opa diogu Zegamatik.

Honela, ostaturako ustiatzaile berria aukeratzean 
bi prozedura martxan jartzea erabaki zuen uda-
lak. Alde batetik, legezko prozedura jarraitzeaz 
gain egoki iritzi zen Zegama eta ostatuak zituen 
azpiegituren berri ezagutzera ematea Gipuz-
koa mailan, ahalik eta hautagai gehien izateko 
lehiaketan. Irizpide hori jarraituz, otsailaren 2ko 
Gobernu Batzarrak Juan Carlos Malet jauna-
ren zerbitzuak kontratatu zituen aurrean esan 
den eginkizuna betetzeko, kontratuaren prezioa 
3.000€an (gehi BEZ) ezarriz.

Beste aldetik legezko prozedura, 2014ko aben-
duaren 30eko Udalbatzarrean onartu zen Osta-
tuaren zerbitzua ustiatzeko kontratuaren adminis-
trazio-klausula zehatzen txostena eta, baita, lehia-
keta arautuko zuen administrazio-ekonomiko 
baldintzen plegua ere. Honela Udalak herritar 
eta interesatuei informazioa emateko ohiko eta 
legeak agintzen dituen hedabideak erabili zituen, 
udaletxeko iragarki oholean, kontratatzailearen 
soslaian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 
2015eko otsailaren 9an argitaratuz.

Beraz, legezko hedabide eta Gipuzkoako ostala-
ritza eskoletan Zegamako Ostatuaren berri eman 
ondoren, Udalak, deialdi irekia egin zuen Osta-
turako ustiatzaile berri bat aukeratzeko eta, hala 
ere bi eskari bakarrik jaso zituen Ostaturako. 

Udalak, aurkeztutako hautagaien azterketa egitea, 
otsailaren 2ko Gobernu Batzarrean LKS enpre-
sari eman zion, aditu batek, udalari hautagaiek 
zituzten ahalmenak aztertu eta udalari proposa-
mena egin ziezaion. Honela, Ostatuaren ustiaketa 
martxoaren 26ko Osoko Bilkuran, LKS enpresak 
egindako txostenean jasotzen den proposame-
nari jarraituz, Juan Manuel Negredori esleitzea 
erabaki zuen Ostatuaren ustiaketa hurrengo bi 
urteetarako. Ostatuaren instalakuntzen erabil-
penengatik, taberna, jatetxea, logelak eta ustia-
tzaileentzat dagoen etxearengatik 1.350€ (gehi 
BEZ) izango da.

OSTATUAN USTIATZAILE ALDAKETA

Juan Manuel Negredo eta Elena Pardo Ostatuko kudeatzaile berriak. Karmen Izagirrek Ostatua utzi du.
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eta bai gatza banatzeko ere, baina, 
herrigunean gatza banatzeko 
bidoi bat erostea erabaki zen uda-
letxeko kotxearekin ere kalean 
gatza botatzeko zerbitzua abian 
jartzeko. Honela, otsailaren 2ko 
Gobernu Batzarrak, Berri Lante-
gia S.L. enpresari 2.407,13 €an 
(BEZa barne) gatza botatzeko 
bidoia erostea erabaki zuen.

DESFIBRILADOREA 
EROSI DA

Otsailaren 2ko Gobernu Batza-
rrak, desfibriladore bat erostea 
erabaki zuen, herrian beharren 
bat emanez gero eskura izateko. 
Honela, Emax S.L. enpresari 
2.087,47 €an (BEZa barne) eros-
keta egitea erabaki zen.
Desfibriladoren eskolan dago 
jarrita.

UDAL GIMNASIOAN 
AUKERA BERRIAK

Udal gimnasioaren erabiltzaileen-
gandik eskaera zegoen arraunketa 

tresna bat jartzeko bertan. Honela, 
Udalak, otsailaren 2ko Gobernu 
Batzarrean, Argysan enpresari, 
1.495,00 €etan arraunketa tresna 
erostea erabaki zuen.

GIMNASIO ETA 
IGERILEKUKO 
KUDEAKETARAKO 
HITZARMENA

Udalak gimnasio eta igerilekuko 
zerbitzuak kudeatzeko lanak 
Goierri Kirol Teknikoak enpre-
sari adjudikatu zion 2011ko 
maiatzaren 2ko Udalbatzarrean. 
Hitzarmenean jasotakoa jarrai-
tuz, bi aldeen adostasuna egonez 
gero, urtero hitzarmena luzatzeko 
aukera dago (gehienez 4 urte). 
Honela, Udala eta kudeatzen duen 
enpresaren aldekotasuna zegoenez, 
otsailaren 2ko Gobernu Batzarrak, 
Goierri Kirol Teknikoa enpresari 
beste urte betez hitzarmena luza-
tzea erabaki zuen, hau da 2015eko 
abenduaren 31ra arte. Zerbitzu 
honengatik, Udalak, 60.000 €ko 
ordainketa egiten dio.

OLABERRI AUZOAN 

ZABOR GUNEA

Joan den abenduan jarri zen abian 
Zegaman, zabor bilketa eredu 
berria. Eredu honen funtsa, edu-
kinontzi berdea kendu eta horren 
ordez errefuxa jasotzeko eduki-
nontzi grisa jarri zen zabor bilketa 
puntu bakoitzean. Errefuxaren 
edukinontzia, astean behin, asteaz-
kenetan irekitzen da bakarrik.

Gimnasioan jarri den arraunketa tresna berria.

Eusko Legebiltzarrak, 2013an 
akordio zabala lortu zuen bakea-
ren eta bizikidetzaren esparruan 
eta hori dela eta, Azaroaren 10 
izendatua dute urtero Oroime-
naren Eguna ospatzeko eta eki-
menak bideratzeko egun ofizial 

bezala. Honela, akordio honekin 
bat eginez, Oroimenaren Eguna 
ospatzearekin hain zuzen ere, aza-
roaren 10ean, eguerdiko 12:00etan 
Udaletxe aurrean 15 minutuko 
elkarretaratze isila egin zen. Elka-
rretaratzean parte hartzeko gon-

bidapena, herriko famili guztiei, 
idatzi bat bidaliz egin zen. Oroi-
menaren Eguna, ospatzeko aurre-
kariak 2013tik datoz. 2013ko 
martxoaren 14an, EAJ, EH Bildu, 
PSE eta PP talde parlamentarioek 
Oroimenaren Eguna ospatzeko 
puntu bat bozkatu zuten batera, 
biktimen eta oroimenaren politi-
kei buruzkoa. Hau da azken hiru 
urte hauetan bakearen eta bizi-
kidetzaren esparruan lortutako 
zeharkako adostasun bakarreta-
koa:

“Bakea eta bizikidetza lortzeko, 
beharrezko da indarkeriaren 
bidegabekeria aitortzea, egin-
dako mina onartzea eta biktimak 
duintzea; izan ere, biktima guztiek 
merezi dute egia, justizia eta kon-
ponbidea lortzeko eskubidea”.

OROIMENAREN EGUNA

Oroimenaren egunean egindako elkarretaratze isila.



Baserrietako kasuan ordea, Barre-
naldeko baserri eta industrial-
derako bi gune jarri ziren paraje 
hartako industria eta baserrietatik 
zaborrak biltzeko eta Goialderako, 
aurreikusita zegoen lehen gunea 
ez zen gauzatzerik izan Gipuz-
koako Foru Aldundiko errepide-
tako zuzendaritzak ez zuela leku 
egokia ikusi.
Honela, Goialderako Otzaur-
teko zabor guneaz gain, Olaberri 
auzoan egitea erabaki zen. Honela, 
Barrenaldeko eta Goialdeko base-
rritarrek, zaborrak toki hauetara 
eraman behar dituzte eta erre-
fuxa edozein egunetan eramateko 
aukera dute, era honetara, distan-
tziaren deserosotasuna zerbait eki-
dituz.
Ekarpen Gune hau Olaberri 
auzoan jartzeko Sasieta Man-
komunitateari, maiatzaren 18ko 
Gobernu batzarrean eman zion 
baimena Udalak.

ALDERDI EDER 
ETA OLARANGO 
HAUR PARKEAK 
ERABERRITU DIRA

Alderdi Eder eta Olarango haur 
parkeen zoruak zaharkituta zeu-
den, ondorioz, hainbat zirriztu 
arriskutsu ere sortuta zeuden eta 
haurrek istripuak izateko aukerak 
areagotzen zituen egoera horrek. 

Honela, martxoaren 2ko Gobernu 
Batzarrak, Olaran eta Alderdi Ede-
rreko haur parkeen zoruak berri-
tzeko erabakia hartu zuen. Era-
berritze lanak, Yor S.A. enpresari 
esleitu zitzaizkion 11.772,09 €tan 
(BEZa barne).

WWW. ZEGAMA.EUS

Udalaren web orria egokitu eta 
gaurkotzeko premia zegoela iku-
sirik, martxoaren 2ko Gobernu 
Batzarrak, “Iametza Interaktiboa ” 
enpresari Zegamako Udaleko web 
orria berritzearen lana esleitzea 
erabaki zuen 8.554,70 €an (BEZa 
barne). Lanak aurrera doaz eta 
hurrengo hilabetean abian jarriko da.

MURGI ZELAITIK 
ARRIETA GARAKORAKO 
PISTA KONPONDU DA

Murgi zelaitik hasi eta Arrieta 
Garakora dioan bidearen egoera 
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TRASHUMANTZIARI BURUZKO DOKUMENTALA 

Fredi Paya eta Aitior Gisasola, 
trashumantziari buruzko doku-
mental bat egiteko proiektua 
bururatu zitzaien batez ere beraien 
bailarara, Uribe Kostara artzain 
ugari bertaratzen zirelako neguan. 
Ikerketa aurreratu ahala, artzain 
zegamarren presentzia handia zela 
ohartu ziren. Hori dela eta Zega-
matik Getxoraino garai bateko 
ibilerak dokumentalean jasotzea 
proposatu zuten eta protagonista 
bezala, Mikel Etxezarreta pro-

posatu zuten. Honela Zegamako 
udalak proiektu honetarako 2.600 
Eko laguntza eman du eta esan, 
besteak beste, Getxoko Udalak, 
HAZI Fundazioak, Arantza Ariz-
timuño zegamarrak zuzentzen 
duen Gipuzkoako Foru Aldun-
diko Mendietako eta Natura 
Zuzendaritzak eta Idiazabalgo 
udalak ere diruz lagundu dutela.

Zegamako partea, Buenavistatik 
Zegamako plazarainoko bidea api-
rilaren 23an egin zen, eta Aitxuri 

Herri Eskolako haur eta irakasleek 
ere parte hartu zuten plazan egin 
zen ekitaldian bertso batzuk abes-
tuz eta, trashumantziari buruzko 
marrazki erakusketa eginez, eta 
Xabier Arakama herriko trikitilari 
eta Iker Zubeldia herriko bertso-
lariak ere ekitaldian parte hartu 
zuten.

Proiektuaren aurkezpena, Getxon 
egin zen eta dokumentala burutzen 
denean Zegaman aurkeztuko da.

Migel Goiburu, Mikel Etxezarreta eta Eli Arrillaga Zegamako plazan. Aitxuriko haurrek artzainei omenaldi xumea eskaini zieten bertso 
batzuk abestuz.

Olaran auzoko parkean zoru berria jarri da.
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nahiko txarra dela ikusirik ber-
tan hobekuntza hauek egin dira: 
Kurba zabaldu eta baila bat jarri, 
erretena hormigonatu bihur-
gunetik Mendaldera, Mendalde 
inguruan bidea behera ez eror-
tzeko eskoilera egin, Altziturritik 
Arrieta Garakora hormigoia pus-
katuta zegoen zatiak konpondu. 
Lan hauek Oiarbide Exkabadora 
Txikiak S.L. enpresak burutu ditu. 
Lanaren kostua 33.069,30 Ekoa 
(BEZa barne)izan delarik. Kostu 
oso honela finantzatu da. Goimen 
elkarteak 14.881,19 Eko laguntza, 
pista jabeek 8.603,1E eta Udalak 
9.585,01 E. 

HERRIGUNEAN 3 AUTOBUS 
MARKESINA JARRI DIRA

2015eko maiatzaren 18an egin-
dako Gobernu Batzarrean, hiru 
autobus markesina kokatzeko 
hornidura kontratatzeko pro-
zedura onartzea erabaki zen. 
Autobus markesinak udalerrian 
era orekatuan kokatu dira, herri 
sarreran, erdigunean eta Olaberria 
auzoan hain zuzen ere. Aurkeztu-
tako aurrekontuak ikusirik Itsas-
gama S. L enpresari adjudikatu 
zitzaion hiru markesinak egin eta 
kokatzearen lana 26.408,74 €tan 
(BEZa barne). Obra hau egi-
teko 17.000 €tako diru-lagun-
tza lortu du Udalak, Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Lurralde Oreka 
Zuzendaritzatik.

BASERRI BIDEEN 
ERRETENEN GARBIKETA

Herriko baserri bideen errete-
nak garbitzeko lanak, azken 30 
urteotan auzolanean egin badira 
ere, azken urteotan eta batez ere 
bide batzuetan nahiko lan izaten 
zen auzolanerako jendea biltzea. 
Honela, eta azken urteotan urak 
eraginda izan diren kalte han-
diak kontutan izanda eta bidee-
tako erretenak ondo garbitzea 
ezinbesteko zela ikusita, Udalak, 
herri langileak hartzea erabaki 
zuen zeregin honetarako. Herri-
tarren artean izen ematea ireki 
ondoren zozketa egin zen hau-
tagaien artean eta hasera batean 
2015eko ekainaren 30ean hartu-
tako erabakiaren ondorioz bi lan-
gile hartu ziren zozketan izandako 
emaitzei jarraituz. Honela, lehen 
saioan, Segundo Arrizabalaga eta 
Joseba Olaziregi kontratatu ziren 
baserri bideen erretenak garbi-

tzeko. Lan karga ikusirik uztaila-
ren 10ean Iñaki Aramendia eta 
Jorge Garcia kontratatzea erabaki 
zen, zozketaren emaitza jarraituz. 
Honela uztailaren 1ean hasitako 
lanak abuztuaren 7ra arte luzatu 
ziren. Herri bideetan langileak 
joan aurretik Goimeneko trakto-
reak aurrez desbrozadora pasatzen 
zuten, honela, langilean erretenak 
ongi garbitzeko denbora hartuz.

GOIERRIKO INDARKERIA 
PAIRATZEN DUTEN 
EMAKUMEEI 
ARRETA EGOKIA 
ETA KOORDINATUA 
EMATEKO PROTOKOLOA 
(SEXU-ERASOAK ETA 
GENERO-INDARKERIA)

Goierrin indarkeria pairatzen 
duten emakumeei arreta egokia 
eta koordinatua emateko asmo-
tan, Goierriko herri guztiek parte 
hartu duten protokoloa sinatu da 
aurten. 

Mendalde inguruan egin den eskoilera.

Herri erdiguneko autobus-markesina. Aseginolaza Anaien kaleko autobus-markesina.

Baserri bideetako erretenak garbitu dira.



Protokoloaren helburua indarke-
ria pairatzen duten emakumeei 
arreta koordinatua eskaintzea da, 
hau da, udalerri guztietan kalte-
tuak artatzeko prozedura komuna 
abiatzea, herri bakoitzeko gizarte 
zerbitzuez gain, eskualdean parte-
katzen ditugun zerbitzuak balia-
tuta:

• Oriako Ertzain Etxea

• Zumarragako ospitaleko 
larrialdietarako zerbitzua.

• Eskualdeko osasun-zentroe-
tako oinarrizko osasun-lagun-
tzako zerbitzuak, edo Bea-
saingo osasun zentroko larrial-
dietarako zerbitzua.

• Auzitegi-medikuntzako pro-
fesionala, epaitegiak bidalia. 
Bere eginkizuna izango da 
erasoa gertatu eta 72 orduko 
epean analisi ginekologikoa 
egitea, eta probak batzea. 

• SOS DEIAK larrialdietako 
telefonoa (112); zerbitzu 
horrek jarriko ditu gainerako 
eragileak jakinaren gainean 
(ertzaintza, ospitalea, anbulan-
tzia…).

AIZKORRI-ARATZ PARKEA 
KONTSERBAZIO EREMU 
BEREZI IZENDATZEAR

Irailaren 30ean amaitu zen, 
Eusko Jaurlaritzako, Ingurumen, 
Lurralde Antolaketa, Nekazari-
tza eta Arrantza Sailak, Aizko-
rri- Aratz Kontserbazio Bereziko 
Eremu izendatzeko jendaurrean 
jarritako zirriborroari iradoki-
zunak egiteko epea. Zegamako 
Udalak, Udal bezala iradokizu-
nak prestatu eta bidali zituen 
Eusko Jaurlaritza, hala ere kon-
tutan hartuta, Zegamako udale-
rrian, terreno jabe pribatu ugari 
dagoela Parke Naturalaren bar-

nean, Udalak, terreno jabeei bere-

ziki eta erabiltzaileei orokorrean, 

alegazio epe hau irekita zegoela 

jakinarazi asmoz, eta dokumen-

tuak zein ondorio izango dituen 

herritarrei argitu asmoz, informa-

zio bilera irekia deitu zuen iraila-

ren 7rako. Zegamako udaletxean 

100 pertsona inguru bildu ziren 

gai honekin kezkatuta, terreno- 

jabe, ganadu zale, artzain, baserri-

tar etabar. Dokumentu hau bere 

horretan onartzeak zein ondorio 

izango lituzketen informazioa jaso 

asmoz. Honela terreno jabe pri-

batuek, Gipuzkoa mailan, elkarte 

bat ere osatu dute beren ahotsa ere 

Aizkori-Aratz Parke Naturalaren 

kudeaketan kontutan hartu dadin.

ZEGAMA: 400 URRATS
Aurten Zegamak udalerri burujabe bezala 400 urte bete ditu. 1615eko urta-

rrilaren 26an eman zuen Felipe III.a erregeak (Segura hiribildutik banatuz) 

Zegamaren herri izaera agindua eta otsailaren 4an jarri zen indarrean erregeak 

emandako agindua, ondorioz Zegama herri burujabe bilakatuz. Honela, buru-

jabetasun hau Gipuzkoako 30 herrik lortu zuten 1615ean, eta ekitaldi nagusia 

Andoaingo udaletxean egin zen, Gipuzkoako Foru Aldundiak deituta, Martin 

Garitano Diputatu Nagusiak parte hartuz.

Honela, herri gehienek ospakizun urtea izan dute eta Zegaman ere, ekimen 

desberdinak bideratu ditu udalak, herri izaeraren 400. urteurrena ospatu eta 

gogora ekarri asmoz. 

Ospakizun hauetarako kultur izaerako ekimenak izan dira garrantzitsuenak. Honela, martxoaren 30eko Gobernu 

Batzarrak, “Zegama 400 urratsa” izeneko egitasmoa onartu zuen. Egitasmoa Ereiten enpresak aurkeztu zuen eta 

bertan, herritar guztiei banatu zaien Zegama, 1615: Hiribildua izenburuko liburuxka idatzi eta editatzeaz gain, 

urte osoan zehar, udal batzar aretoan dagoen erakusketa egitea zegoen jasota. Betalde, hitzaldi bat ere eman zuten 

Ereiten enpresako Juan Carlos Mora eta Jago Irijoak.

Erakusketaren zati bat, batzar aretoan utziko da era iraunkorrean, bertan jasotzen baita duela 400 urteko herri 

izaera emateko idatzi zen agiri ofi zialaren kopia.
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2014an diseinatu zen Berdinta-
sun Plana oinarri hartuta, dato-
zen hilabeteetarako ekinbidea 
finkatzea izan da Berdintasun Sail 
honen lehen egitekoa. Horre-
tan herritarrak bidelagun izatea 
oinarrizkoa delako, Berdintasun 
Batzordea osatu da. 

Herriko jaietarako indarkeria 
sexistaren aurkako adierazpena 
sustatu genuen Berdintasun Saile-
tik. Gure plaza, kale, taberna zein 
jai guneetan ezin dugu inolako 
jarrera sexistarik onartu eta hori 
argi utzi behar dugu. Emakumeek 
jai eremu libreaz gozatzeko esku-
bidea dute. Horregatik, San Barto-
lome jaietan izan zitezkeen gerta-
karien aurrean, Zegamako Udalak 
hainbat konpromiso hartu zituen. 

Azaroaren 25eko Emakumeen-
ganako Indarkeriaren Kontrako 
Egunaren bueltako egitaraua osatu 
genuen, herritarrak emakumeek 
egunero jasaten duten errealitate 
horretaz jabe daitezen eta gaitz 
horrekin amaitzeko beharraz sen-
tsibilizatzeko. 

IPUIN KONTAKETA SAIOAK 
JOSUNE AZURMENDIREKIN

Emakumeen eta gizonen estereo-
tipoak erreproduzitzen dituzten 
ereduetatik ihesi, ipuin ez sexisten 
kontaketa bana egin zuen Josune 
Azurmendik.
Ipuinek, heziketarako baliabide 
ezin hobea eskaintzen digute. 
Ipuinen bidez, umeen mundu 
sinbolikoa osatzen joaten da eta 
beraien irudimena eta errealita-
tearen hurbilketa lantzen dute. 
Ipuinek euskarri hezitzaile bezala 
duten garrantzia azpimarratu nahi 
dugu. Ipuinak ez dira neutroak 
inondik inora, mezuetan, pertso-
naietan edota irudi bakoitzaren 
barruan, munduaren interpreta-
zioa zabaltzen ari da. Horregatik, 
umeei mundua ulertzeko bidez-
koa den modu bat erakutsi nahi 
izan zaie. 

‘AMANTALEK IXILEAN 
DARAMATEN GERRA’. 
JUBILATUEN ELKARTEAN

Segurako Udalak 2013an ekoiz-
tutako dokumentala eskaini zen 
Jubilatuen Elkartean. ‘Amantalek 
ixilean daramaten gerra’ ikus-en-
tzunezkoan 36ko gerra eta ondo-

rengo urteak bizi zituzten ema-
kumeen lekukotzak jasotzen dira. 
Herritar talde batek eta Farapi 
enpresak ere parte hartu zuen egi-
tasmoan. 

Dokumentaleko protagonistak 
Joxepa Arrondo, Maria Arrondo, 
Maria Alustiza, Margarita Telleria 
eta Pilar Mujika dira. Bost ema-
kume hauek urte haietan bizitakoa 
kontatu zuten dokumentalerako. 
Emanaldira 40 lagun inguru ger-
turatu ziren. Giro goxoan gerrako 
eta ondorengo istorien oroitzape-
nak ahotan jartzeko aitzakia ona 
izan zen. 

‘EZ IKUSIARENA EZ EGIN’

Azaroaren 25aren bueltan indar-
keria sexistaren kontrako lanketa 
egin zuten Aitxuri Herri Eskolan. 
Lekukoen paperari buruz sentsi-
bilizatzea izan da helburu nagu-
sia, eta biktimen elkartasunerako 
akordioak sustatzea. ‘Alebrijeak’ 
istorioaren bueltan egin dute lan-
keta; ipuina kontatu eta horren 
gainean hausnartuz. Gisako egoe-
retan nola esku hartu nahiz nola 
lagundu hausnartu dute. Gela 
bakoitzean ‘Ez ikusiarena ez egin’ 
lelopean horma irudi bat egingo 
dute. Alebrijeen irudiez gain, 
mezuak ere jarri dituzte. Eskolako 
sarreran zintzilikatuta daude hor-
mirudiak. 

‘EMAKUMEEN KONTRAKO 
INDARKERIARI EZ’ 
LELOPEAN, BILKURA ISILA

Azaroaren 25an bilkura ixila egin 
zen udaletxe atarian iluntzeko 
19:00etan. Dozenaka lagun ger-
turatu zen bertara emakumeen 
kontrako indarkeriaren amaiera 
eskatzeko. 

Azaroaren 25a Emakumeenga-
nako Indarkeriaren Kontrako 
Eguna izan genuen. Baina, astez 
aste, egunero da emakumeon-
ganako indarkeriaren kontrako 
eguna, biharko egunean horre-
lakorik egutegian jarri beharrik 
izan ez dadin. 

BERDINTASUN PLANARI JARRAIPENA EMANAZ

Josune Azurmendiren ipuinak entzutera gaztetxo ugari hurbildu zen Kultur Etxera.

Josune Azurmendi ipuina kontatzen. Bilkura isila emakumeen aurkako indarkeria salatzeko.



Maiatzaren 24an izandako Udal eta Foru Hauteskun-
deen ondorioz, ekainaren 13an Udal berriaren ekital-
dia egin zen, bertan, Udala osatzen duten 9 zinego-
tziek hartu zuten kargua. Honela kargua hartu eta gero 
alkatea aukeratzeari ekin zitzaion. Kargua hartutako 9 
zinegotzien artean bozka egin ondoren, Zegama Lan-
tzeneko ordezkaria den Joseba Izagirre Arozenak 5 
bozka lortu zituen eta Bilduko ordezkaria den Imanol 
Garmendiak 4 bozka jaso zituen. Ondorioz, Zegama 
Lantzeneko Joseba Izagirre Arozena izan zen Alka-
te-Lehendakari izendatua hurrengo lau urteetarako.

Bestalde, alkateak dituen eskumenen barnean, Udal 
Gobernu Batzarreko kideak izendatu zituen, ondo-
rengo izendapenak eginez: Joseba Izagirre Arozena, 
Pilar Elorza eta Imanol Garmendia.

2015-2019 LEGEALDIRAKO ZINEGOTZIEN 
ZERRENDA ETA UDAL LAN TALDEEN 
BANAKETA ONDORENGOA DA

Joseba Izagirre Arozena  Zegama Lantzen

Pilar Elorza Intxausti Zegama Lantzen

Izaskun Igoa Arizkorreta Zegama Lantzen

Ibon Zabaleta Urbizu Zegama Lantzen

Juan Jose Gorrotxategi Larrea Zegama Lantzen

Imanol Garmendia Iruretagoiena EH Bildu

Olaia Elorza Iñarra EH Bildu

Urko Gomez Ropon EH Bildu 

Maria Luisa Gorrotxategi Irastorza EH Bildu

LAN TALDEEN BANAKETA

Kultura eta Gazteria: Izaskun Igoa Arizkorreta

Turismoa: Imanol Garmendia Iruretagoiena

Zerbitzuak: Ibon Zabaleta Urbizu

Hirigintza: Joseba Izagirre Arozena

Gizarte Zerbitzuak: Pilar Elorza Intxausti

Hezkuntza: Izaskun Igoa Arizkorreta

Mendiak eta Auzoak: Juan Jose Gorrotxategi Larrea

Kirolak: Urko Gomez Ropon

Euskara: Olaia Elorza Iñarra

Berdintasuna: Maria Luisa Gorrotxategi Irastorza

Ogasuna eta pertsonala: Joseba Izagirre Arozena

Bestalde, udalaren eguneroko barne funtzionamen-
duan ere garrantzitsuak diren erabakiak hartu zituen  

Alkate-lehendakariak dituen eskumenaren arabera; 
hain zuzen ere, legeak eskaintzen dizkion eskumene-
tatik, legez eskuordetu daitezkeen guztiak Udal Batza-
rrari eta Udal Gobernu Batzarrari eskualdatzea erabaki 
zuen Joseba Izagirre alkateak.

Honela, Udalbatzarrak eta Gobernu Batzordeak, hama-
bostean behin egingo dira astelehenetan. Hirigintza eta 
Ogasun batzordeak ere hamabostero elkartuko dira, 
astearteetan.

Halaber, maiatzaren 24an Batzar Nagusietarako eta 
Udaletako ordezkariak aukeratzeko hauteskundeak 
izan ziren, Hona hemen Zegaman izandako emaitzak:

UDAL HAUTESKUNDEAK 2015

ZEGAMA LANTZEN 442

EH BILDU 394

PSE-PSOE 4

PP 2

BATZAR NAGUSIETAKO EMAITZAK 2015

EH BILDU 409

PNV  373

PODEMOS 34

PSE 7

IRABAZI 7

PP 2

ARANTXA ARIZTIMUÑO LARRAZA, 
MENDIETAKO ETA NATURA  
INGURUNEKO ZUZENDARI  
NAGUSI IZENDATU DUTE

Maiatzaren 24ko Udal eta Foru hauteskundeen 
ondorioz, batzar nagusiak eratu ziren eta hauek 
Markel Olano (EAJ) Aldun nagusi izendatu 
zuten. Honela eta foru gobernua osatzerakoan, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako eta 
Natura Inguruneko Zuzendari Nagusi Arantxa 
Ariztimuño Larraza herritarra izendatu dute, 
datozen lau urteetarako. Zorionak eman eta 
zorte onena opa diogu zeregin eta ardura berri 
hauetan.

UDAL BERRIAREN ERAKETA

20



OROIMENAREN TXOKOA

2014ko abenduan, Joxe Urbizu 
Berasategiren sendia, Zegamako 
udalarekin harremanetan jarri 
zen, jakinaraziz, Urbasako El Raso 
izeneko zuloan agertu ziren giza 
hezurren artean beren senitar-
tekoa zen Joxe Urbizurenak ere 
bazeudela. Honela, 2015 urtarrila-
ren 20an egindako bileran, fami-
liartekoek, beren senitartekoen 
gorpuzkinak Zegaman, bere jaio-
terrian hilobiratzeko gogoa azaldu 
zioten Zegamako alkateari. Bes-
talde, beraientzat garrantzitsua zen, 
Joxe Urbizu Berasategiren herio-
tzaren aipamena ofizialki Zega-
mako udalaren artxiboetan jasota 
geratzea eta horretarako familiak 
idatzi bat aurkeztu zuen udal erre-
gistroan. Honela, nahi honen berri 
Udalbatzarrari jakinarazi ondo-
ren, Joxe Urbizuren gorpuzkinak 
Zegamara ekarri eta hilobian toki 
egoki bat bideratzeko aukera des-
berdinak aztertzen hasi zen udala.

Lehenik eta behin, nahiz eta Joxe-
ren gorpuzkinak eskuratu eta 
herriratzeko eguna antolatu behar 
zen, izaera zabalago bat ematea 
hobetsi zen eta ondorioz, ekitaldi 
eta egun berean, 1936ko Gerra 
Zibilean, Zegaman jaio edo bizi 
eta Gerra Zibilaren ondorioz (edo 
Gerra Zibilak eragin zuen altxa-
mendu militarraren ondorioz) 
desagertu edo fusilatuak izan ziren 
pertsonei omenaldi gisa, “Franko-
ren diktadurapeko biktimen jus-
tiziazko oroitzapena” indartuko 
duen “Oroimenaren Txokoa” 
sortzea erabaki zen. Oroimenaren 
Txoko hau herriko hilerrian, alde 
zaharrean egitea erabaki zen duela 
gutxi konponketak eta txukunke-
tak egindako orubean.

Zegamako Udalak eta Joxe Urbi-
zuren sendiak, ekainaren 7a auke-
ratu zuten, ekitaldia egiteko eguna 
eta ekimenen gidoia adostu zuten. 

Honela ekainaren 3ko Udalba-
tzarrak, ekainaren 7an burutuko 
ziren ekimenak onartu zituen, eta 
aldi berean, behin Aranzadi Zien-
tzia Elkarteak egindako zerrenda 
eta Juan Carlos Mora historiala-
riak Zegamako artxiboan ager-
tzen diren zerrendak aztertu eta 
kontrastatu ondoren, desagertuen 
zerrenda ofiziala egin zen, betiere, 
eskuartean dauden datuetan oina-
rrituta.

Udalak, fusilatu edota desagertu-
tako zerrendako pertsonen fami-
liei, ahal zuen neurrian ekitaldien 
berri helarazi zien eta, omenaldia 
10 pertsonengana zabaldu zuen. 
Bestalde, ekainaren 3ko Udal-
batzarrak, herritarrei omenaldi 
ekintzen informazioa bidali eta 
ekitaldietan parte hartzeko gonbi-
dapena luzatzea erabaki zuen.

Zigor Etxeburuak 
eta Joxe 
Urbizuren 
familiako 
kideek, Joxeren 
gorpuzkinak 
Udalaren esku 
utzi zituzten.

Edurne Albizu jarduneko alkatea, Martin Garitano 
jarduneko Diputatu Nagusia eta Aintzane Ezenarro 
Eusko Jaurlaritzako Memoriaren institutuko 
zuzendaria, Joxeren gorpuzkinak hartuta hilerrira 
bidean familia lagun zutela.

Orkatz abesbatzaren kantuak lagun 
hilobiratu ziren Joxeren gorpuzkinak.
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Ekainaren 7ko ekitaldiak Zegamako Udalean 

Jarduneko alkateak irakurritako idatzia: 

Jaun-andreok, egunon.

Askotan esan ohi dugu, baina, gaur, inoiz baino zentzu handiagoa dauka esaerak: zuen etxea da 
gaur Zegamako Udaletxea. 

Ongietorri.

Oroimenaren kutxan gaizki tolestutako zerbait bere onera ekarri nahiak elkartzen gaitu.

Ez da eginkizun errexa. 

Sufrimenduz gaizki tolestutako kontuak ditugulako hizpide.

36ko gerrateak Zegamako hainbat sukaldetan eta hainbat herritarrengan utzitako oroitzapenei 
sufrimenduaren tolestura mingarriak kentzea ez delako eginkizun xamurra.

Baina eginkizuna da. Guztion eginkizuna.

Horregatik hasi behar dut, hasi ere, lan horretan bide erakusle, sustatzaile eta laguntzaile zaretenoi 
eskerrak emanez.

Lehenik eta behin, gerrate zibilean gertatu eta argitu gabe zeuden heriotzak argitzeko lan isil eta 
jarraitua daramazuen senideei eta senide-elkarteei.

Urbasako “El Raso” izeneko zuloan zeuden fusilatuen ikerketa burutzeko ere senideek gogor 
lan egin behar izan duzue. Irakurri dudanez, Balbino Garcia Albizuk Amescoako lau udaletan 
aurkeztutako mozioa onartu ondoren, “ gudan parte hartu ez zuten errepresaliatu eta fusilatutako 
pertsona zibil guztien oroimena eta erreparazioa eskatuz”, Udal hauek mozioa ahobatasunez 
onartu ondoren, Nafarroako Gobernura eskaria luzatu zuten, ikerketa hauek egin ahal izateko 
bitartekoak jar zitzaten. Beraz mila esker bai Balbinori eta baita 36 ko Nafarroako Fusilatuen 
Famili Elkarteari egiaren bila ez etsitzeagatik.

Bigarrenik, Aranzadi elkarteari. Ez baita nahikoa heriotzak argitu nahi izatea. Horretarako lana-
besak, jakinduria eta ezagutza ere behar beharrezkoak dira eta Aranzadikoak izan zarete, Euskal 
Herri zabalean eta Estatu mailan ere, horretan senitarte askok eskatzen zuten suzia piztu eta 
eraman duzuenak. Eskerrik asko, beraz, Aranzadi elkarteko kideok.

Eta noski, eskerrak erakundeoi ere, Jaurlaritzari eta Foru Aldundiari. 

Ekimen hauek beti izango baitute ibilbide zabalagoa, iraunkorragoa eta eraginkorragoa zuen aus-
poarekin.

Gaur, Zegamako Udaletxean, justiziazkoa den ekimen bat burutzeko elkartu gara. Gerra Zibilean, 
Zegaman izan ziren errepresaliatu eta fusilatuen memoria eta egia lehen eskutik ezagutzeko eta 
zegamar guztion etxeko Udal artxiboan, betirako jasota geratzeko. Ziur nago, gerra zibilean era 
askotako eskubide urraketa jasan zuten zegamarrak asko direla, oraindik isilean dirautenak, eta 
beren minaren berri eman dezaten gonbidatzen ditut, hauek ere gure etxean jaso eta jakin behar 
ditugulako. 

Erakundeok senitartekoen atzetik ari bagara ere, garai hartan emandako injustiziazko gertaera 
haiek lehen planora ekartzeko ardura dugu, ezinbestekoa baita, egungo eta etorkizuneko gizarte 
duin bat eraikitzeko, gure gizartean eman diren eskubide urraketen berri izatea, eta ondorioz justi-
zia eta erreparazioa bultzatzea, ondorengo belaunaldiei gizarte hobe bat izateko oinarriak finkatuz.

Gaur, Arizti-erdiko Joxe Urbizu Berasategi eta bere aita zen Martin Urbizu Otañori egindako 
eskubide urraketaren berri lehenengo eskutik entzungo dugu batzar areto honetan. Duela 79 urte 
ere, hona etorri omen zen Joxe aitaren berri galdetuz, eta Martin Urbizu bere aita ere udaletxera 
ekarri omen zuten lehenik faxistek, fusilatu eta desagertu arazi aurretik.

Joxe Urbizu Berasategi, ezizenez “Luze” izendatzen zuten herritarraren gorpuzkinak herriratu 
ditugu, Urbasako El Raso zulo beltzean urte ilun eta hotz asko egin ondoren. Ezjakintasunaren 
hotza eta iluna, ezintasunaren hotza eta iluna, familia oso baten bihotz minberatuen hotza eta 
iluna… 

Gaur, zorionez, itxaropen argi izpi bat behintzat piztu da.

Orain arte bizi izan duzuen sufrimenduaren oroitzapena izan dadila gure kontzientzien aldaba, 
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gerrak eta indarkeriak sufrimendua baino ez dutela sortzen gogorarazteko. Ahazteko zorian gauden 
bakoitzean, astindu bat emango digun aldaba.

Zegamako Udalak bere altzoan jaio zen Joxeren gorpuzkinak jasoko ditu, ahal den neurrian 
dagokion duintasunezko erreparazioa egiteko eta gure artetik indarkeriaz eraman bazuten ere, gure 
altzoan bihotz zabal hartu nahi dugu, bai bera eta bai bere familia.

Guzti honek egungo eta etorkizuneko gizarte hobe bat egiteko balioko digulakoan nago eta batez 
ere, ikasteko edozein gerra eta indarkerik familiei sufrimendua sortzeko besterik ez duela balio. 

Joxe Urbizuren Berasategiren gorpuzkinen herriratzeak gogorarazten digu, bidenabar, eginkizun 
luzea daukagula oraindik ere.

Frantzisko Gorrotxategi Otegi-rena, Gasteizen erail zuten Zegamako semearena.

Felix Arrondo Jauregialzo, Altzan bizi zen zegamar fusilatuarena.

Faxisten frontearen aurka borrokan hil ziren, 

Hijinio Lamas Elorzarena, Oviedon hil zen zegamarrarena.

Urduñan hil zen Bernardo Santamaria Zamorano, Zegamako semearena.

Eta Donostian hil zen Maria Garmendia Berasategi Zegamako alabarena.

Eta argitu gabeko heriotzak dira, gaur elkartu gaituen Joxe Urbizurena izan den bezala, orain 
banan banan aipatzera noan hauena:

Juan Andres Otaegi Berasategi, Zegamarra, Beasainen fusilatua.

Pedro Larrea Ormazabal, hau ere Beasainen fusilatua. Zegamarra.

Pedro Martin Arrizabalaga Ariztimuño, Zegamarra, hau ere Beasainen fusilatua.

Eta, azkenik, Martin Urbizu Otaño, ‘Martin Haundi’ goitizenez, Segurarra, Zegamako Arizti-er-
dira ezkondua eta Etxegaraten fusilatua. Joxe Urbizu Berasategiren aita hain zuzen ere.

Gaur Zegamako udaletxera bildu zaretenoi berriro eskerrak eman nahi dizuet, egun honetan Jose 
Urbizuren familiari zegamarron elkartasuna adierazteagatik.

Mila esker.

Egun on guztioi
Martin Urbizu eta Joxe Urbizuren senideon izenean hitz egingo dizuet. 
Hasteko eta behin, gure poztasuna eta esker ona adierazi nahi dizki-
zuegu.
Pozik gaude 79 urteren ondoren Joxe topatu dugulako eta Zegamara, bere 
herrira berriz ekarri dugulako. Pozik ere bere herriak beso zabalik hartu 
duelako Joxe. 
Joxeren eta Martinen senideon bizitza markatu dute 1936ko abuztu 
hartan faxistek egindako krimen haiek. Senideon izenean, gure elkarta-
suna eta laguntasuna adierazi nahi diegu Zegamako gainerako errepresa-
liatuen senideei ere.
Martin Urbizu Otaño ‘Martin Haundi’ 1876ko otsailaren 6an jaio zen, 
Seguran, Ursuaran auzoko Otatxota baserrian. Hogeita hamar urterekin, 
Bernardina Berasategi Lazkano zegamarrarekin ezkondu zen eta hona 
etorri ziren bizitzera, Bernardinaren etxera, Otsaurteko Arizti Erdi base-
rrira. Bertan eman zuen Martinek bere bizitzaren beste erdia eta, beraz, 
segurar bezainbat izan zen zegamar.

Joxe Urbizuren familiak, Zigor Etxeburuaren eskutik irakurritako testua:

1936ko fusilatuei eta errepresaliatuei omenaldia

Zegama, 2015-06-07

MARTIN URBIZU ETA JOXE URBIZUREN 
SENIDEON HITZAK

Lore eskaintzarekin eman zitzaion ekitaldiari amaiera.23



Ekitaldiaren funtsa zera izan zen: Jarduneko Alkateak ongi eto-
rria egin zien bertaratuei eta familiei. Aranzadi Zientzia Elkarteko 
kideak diren Pako Etxeberria eta Lourdes Errastik, Joxe Urbizuren 
hezurrak, Aranzadi Zientzia Elkartearen eskutan zeuden hezurrak, 
familiari eman zizkion, bertan gorpuzkinak berreskuratzean izan-
dako xehetasunak azalduz. Joxe Urbizuren familiako adinduenek 
hartu zituzten familiaren izenean gorpuzkinak eta hauek Zega-
mako herriari eman zizkioten, jarduneko alkatearen eskutan utziz.

Ekitaldian jarduneko diputatu nagusia zen Martin Garitanok 
hitza hartu zuen eta Eusko Jaurlaritzako Memoriaren Institutuko 

Zuzendaria den Aintzane Ezenarro ere bertan izan zen eta baita 36ko Nafarroako Fusilatuen Elkarteko ordezkariak ere.

Behin udaletxeko ekitaldia bukatuta Zegamako hilerrira eraman ziren Joxe Urbizuren gorpuzkinak ikurrina batekin 
estalita. Zegamako Elkartu Nahi Txirrindulari Elkarteko kideek eta Ordiziako Txapel Gorri elkarteko kideek, gurpilez 
arkua egin zuten udaletxe irteeran, Joxek txirrindularitzarako zuen zaletasuna gogora ekarriz eta herriko txistulariak 
aurretik zirela egin zen udaletxetik hilerrirainoko bidea, herritarrak, erakundeetako ordezkari eta familia lagun.

Hilerrian Zegamako Orkatz abesbatzaren doinuen laguntzaz, Joxe Urbizuren gorpuzkinak hobiratuak izan ziren Oroi-
menaren Txokoan, familiako batek Aurreskua dantzatu ondoren.

Oroimenaren Txoko honetan, Jose Urbizurenak ez ezik, 1936ko Gerrate Zibilaren eraginez, era horretako eskubide 
urraketak jasandako beste biktimen izenak jarrita utzi dira, zegamarrenak edo Zegamako udalerrian gertatutakoenak. 
Esan, datu hauek behin behinekoak direla eta norbaitek era honetako datu osagarririk balu, Udalaren esku jartzea 
eskertuko genukeela.

Egun hunkigarria izan zen, Urbizu familia eta zegamar guztiontzat.

Familiak egindako olerkia:
1936. Urte ankerra. Piztua zen gerra.
Mola generelaren matxinada Nafarroan aurrena,
Gipuzkoan ondoren Altsasutik barrena,
Lehenengo Martin, Joxe urrena.
Arizti erdiko mutila
Jator, dotore eta umila.
Txirrindulari, txirrinduzale
Trebe eta habila.
Abiatu zen abiatu aitaren bila,
Baina faxistekin topo egin,
Eta haiek prest zuten fusila...
Hala erabaki zuten. 
“Mutil honen bizia, bertan buka dadila”
Ordutik atsedenleku Raso.
Nahiz eta orain arte zure berririk ez jaso,
Gaur, zu oroituz, harro gaude oso!!
Berriz ere Zegamako lurretan goxo
Goxo eta eroso
Ankerkeriz egin zizuten eraso.
Damutuko ziren akaso...
Aizkorpeko haizearen gose
Arizti erdi, Zegama eta Oltze
Gaurtik aurrera jaioterrian, hortxe.
Ongi etorri, bejondaizula osaba Joxe!!!
Eta nola ez oroitu
Hau gabe ezin amaitu.
Lanean gogotsu zinez
Aritu zeratenez.
Jaso dugu osaba, minez,
Baina maitasunez.
Mila esker guztioi 
Sendi guztiaren partez!!!

Bizibidez artzain eta nekazari izan ziren, eta bederatzi seme-alaba 
izan zituzten, 5 alaba eta 4 seme, tartean Joxe. 

Joxe Urbizu Berasategi 1915eko irailaren 3an, jaio zen, Zegaman, 
Arizti Erdi baserrian. Mutil luzea, dotorea, jatorra, alaia eta trebea 
omen zen, oso ona gurasoentzat, bizitzan aurrera ekiteko gogo bizia 
omen zuen. Oso gazterik hasi zen etxetik kanpora lanean, eta gaztea 
izanik ere, bazituen bere ardurapean zenbait baso mutil eta ikazkin. 
Bizikletarekin ere abila omen zen eta proba batzuetan parte hartzen 
omen zuen, Ordiziako Txapelgorri taldearekin.

Baina hori guztia desegin egin zuten faxistek, 1936ko udan. Urte 
hartako otsailean, Espainiako hauteskunde orokorrak irabazi zituen 
Frente Popularra koalizio ezkertiarrak. Uztailaren 18an, Espainiako 
Errepublikaren aurkako altxamendu faxista abiatu zen. Egun berean, 
Nafarroan Mola jenerala matxinatu zen eta, lau egunetara, uztailaren 
22an, tropa faxistak Zegaman sartu ziren, Altsasutik barrena. 

Hamabost egunetara, abuztuaren 7an, Martin aita preso hartu zuten 
faxistek, Benardinarekin etxeko soroan zela eta, egun berean, erail egin 
zuten, 60 urte zituela, Etzegaraten, bide bazterrean. 

Hurrengo egunean, abuztuaren 8an, oraindik ez zekiela aita hil zutela, 
Joxe aitaren bila abiatu zen, bizikletaz, Zegamako udaletxera. Han 
esan zioten Altsasun zutela eta hara abiatu zen. Bidean, kamioneta 
batean zetozen faxistekin topo egin zuen eta barrura sartu zuten, ama-
rruz. 

Fusilatzera zeramatela ohartu eta ez zuen autotik atera nahi izan, 
borrokatu egin zuen, eta bertan tirokatu zuten. 1936 abuztuaren 8an, 
Joxe erail egin zuten faxistek, 21 urte zituela, Olatzagutia inguruko 
tokiren batean.

Joxe Urbizuren gorpua ez zen agertu, desagertuta egon da 79 urtez. 
Urbasako leize batera bota zutenaren ustea izan dugu senideok, beti. 
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1956an, Lizarrako espeleologia taldeak gorpuzki batzuk 
topatu zituen Urbasako Rasoko siman. Nafarroako fusila-
tuen senide batzuek eskatu zieten bilatzea, han gorpuak 
bazeudela susmoa baitzuten. Garaiko egoera zailarengatik, 
ez zuten parterik eman eta zuloa porlanez estali zuten. 
Horri esker, hezurrak ez ziren hondatu eta jakin ahal izan 
dugu horietako bat Joxe zela.

Gaur Joxe herriratu dugu, eta hilerrian hobiratuko dugu, 
baina faxistek errepresaliatutako askoren senideek oraindik 
ez dakite beren etxekoak non diren. Hilketak gutxi ez eta 
hainbat gutxiespen, kalte eta sufrikario pairatu ditugu, eta 
urtetan isilpean gorde behar izan ditugu.

Egia jakiteko gogoa, beharra eta eskubidea dugu. Hildakoen 
memoria berreskuratu nahi dugu, pertsona onak ziren eta. 
Epaitu gabe, defentsarako aukerarik gabe akabatu zituzten. 
Guk badakigu ez ziotela inori kalterik egin, halako zigo-
rra merezi izateko. Herriak jakin behar du zer egin zieten 
faxistek, zer egin ziguten.

Hitz egin, lasai hitz egin, beldurrik gabe, egungoa ulertzeko, 
berriz ez gertatzeko, orria pasatzeko, etorkizuna lantzeko, 
benetako bakea eraikitzeko eta bakean bizitzeko.

Krimen bidegabe horiek bizitza markatu digute, bai, eta 
gaurkoak balioko digu pairatutako minen aitortza gisa, eta 
baita ukendu eta erreparazioa gisa ere, zauria sendatzeko, 
behingoz. 

Amaitzeko, eskerrak eman behar ditugu, senideon izenean.

Eskerrak eman nahi dizkiegu Nafarroako fusilatuen elkar-
teko kideei, Balbinori, eta Lizarrako espeleologia taldekoei, 
ez etsitzeagatik, memoriari bizirik eusteagatik, zuen ahale-
ginik gabe ez baikenuen Joxe topatuko.

Eskerrak eman nahi dizkiegu Angel Irigorasi eta Iñaki 
Egañari, gure senide fusilatuak eta errepresaliatuak ahanz-
turatik argitara ekartzen laguntzegatik.

Eskerrak eman nahi dizkiogu Aranzadi zientzia elkarteari, 
Pakori eta Lurdesi, fusilatuen eta errepresaliatuen memoria 
berreskuratzen eta egia ezagutarazten egin duzuen eta egi-
ten duzuen lan handiarengatik, eta senideon ondoan iza-
teagatik.

Eskerrak eman nahi dizkizuegu Eusko Jaurlaritzari, 
Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Zegamako udalari, kor-
porazioari eta bere alkate Edurne Albizuri, gaur herri era-
kundeok egin diguzuen aitortzaren bidez duintasuna berres-
kuratu baitugu. 

Eta eskerrak gaurko ekitaldian parte hartu duzuen guztioi, 
Orkatz abesbatzari, Ordiziako Txapelgorri eta Zegamako 
Elkartu Nahi Txirrindu Elkarteari, Zegamako txistulariei 
eta zegamarrei, oro har, bihotzean dugun mina gozatzen eta 
sendatzen laguntzeagatik. 

Omenaldi honetako ekitaldiei osa-
gai bat gehiago eman asmoz, egin 
den monolitoak Euskal identita-
tearekin lotura duten bi elementu 
barneratzen ditu. Bi elementu 
hauek era desberdinean jaso dira:
LAUBURUA, “corten” altzairuan 
egina dago eta zutikako posizioan. 
Dakigun bezala, lauburuak (lau 
buru) eguzkiaren mugimendua 
sinbolizatzen du. Honela, laubu-
ruak eguzkia mugitzen den neu-
rrian argi izpiak jaurtitzen ditu, 
baina lauburuaren buruek hartzen 
duten norabidearen arabera, bere 
esanahia aldatu egiten da. Laubu-
ruaren buruak, eguzkiaren mugi-
menduarekin bat baldin badatoz, 
hau da ekialdetik mendebaldera, 
bizitza irudikatzen dute.
Lauburuaren buruak, eguzkiaren 
mugimenduaren alderantzikora 
kokatuta badaude, hau da, men-
debaldetik ekialdera, (hau da gure 
kasua) heriotza irudikatzen dute.

Aldi berean, lauburua 
zutik edo etzanda egon, 
lauburuaren esanahia 
aldatu egiten da.
Zutik edo era bertika-
lean dauden lauburuek, 
femeninotasuna (emo-
zionalki eta pertzepti-
boki) irudikatzen dute eta baita 
sua eta uraren elementuak ere.
Etzanda eta horizontalki dauden 
lauburuek, maskulinitatearen (fisi-
koa eta mentala) energia irudika-
tzen dute edota lur- airearen ele-
mentuak.
IKURRIÑA, bere hiru kolo-
reak barneratuta ditu monolitoak. 
GORRIA, monolitoaren egitura, 
“corten” erako altzairuz egina 
dago, egitura honek kolore gorria 
irudikatuz. BERDEA, egituraren 
erdian daraman koloreak, Gerni-
kako arbolaren kolorea irudika-
tzen du, Euskal independentzia eta 
askatasunaren sinboloa haiz zuzen 
ere eta ZURIAK, hilkutxen tapek 

duten kolorea, Jaungoikoaren 
gurutze zuria irudikatzen dute.
Monumentu funerarioak barne-
ratuta duen beste elementu bat 
GORATZEA da, hau da, hilku-
txak lurrean egon ordez, airean 
daude. Hilkutxak, airean egoteak, 
alde batetik lurrarekiko (mundua-
rekiko) separazio edo bereizketa 
adierazten du zerurantz, espiri-
tualtasunerantz begiratzeko eta 
beste aldetik, hilkutxek erdiko 
zutoinera duten lotura agerian 
uztea, beste era batera esanda, eus-
kaldunon askatasunarekin bikti-
men lotura edo besarkada adierazi 
nahi du.

Ignacio Ibarretxe Arkitektoa

OROIMENAREN TXOKOA
ELEMENTU FUNERARIOAREN 
SINBOLOGIA

Joxe eta gerra zibileko beste zegamar errepresaliatu eta 
fusilatuen ohorez eraikitako monolitoa.
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ELKARRIZKETA

Txikitatik izan al duzu  natu-
rarekiko zaletasuna?

Familia apal batetik nator,  eta 
nire naturarekiko zaletasuna 
hasiera batean, lekuko jende 
apalen ezagutzari lotua zen, dis-
kurtso zientifikorik gabekoa. 

Dudarik gabe bizi handikoa 
zen. Sentsibilitate handikoa 
baina  ikuspuntu urbanotik 
urrun zegoena. Nire aita ehizta-
ria zen, ehiza,  natura eremuko 
pertsonentzat aisiarako aukera 
bakarrenetakoa zen garai har-

tan. Jende apalontzat, garai har-
tan gehiengoa hala ginen,  aita 
erbi edo   untxi batekin etxe-
ratzen bazen,  pozez gainezka 
jartzeko arrazoia zen, familia-
rentzat proteinak jateko aukera 
adierazten baitzuen. Oilategiko 

MARTÍ

BOADA i Juncá

Paris Climate Conference 21en izan da Martí Boada.
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haragia oso urria zen, haragija-
leen presioa oso handia  izaten 
zen, azeri, erbinude, katajineta, 
lepazuri eta abar., ehizatik lor-
tutako  haragia izaten genuen ia 
bakarrik.

Zer da europako  basoen 
museoa?

Europako Basoen Museoa,  basoe-
kiko  dagoen jakinduria ezagu-
tzera emango duen proiektu bat da, 
ezagutza hau ez du ekologia alde-
tik bakarrik emango, zientzia des-
berdinak barneratuko ditu, basoa 
osotasunean hartuta, fisika, kimika, 
alderdi soziologikoa, basoaren era-
bilera, zerbitzuak eta bioekonomia-
ren ikuspuntua ere barneratuko du. 
Bioekonomia, oinarri ideologiko 
bezala, iraunkortasunaren ikuspun-
tua duen ekonomia da. Basoa, ukitu 
ezin daitekeen mito bat bezala ez 
du ulertzen, basoa,  lehengai edo 
errekurtso natural bezala ulertzen 
du, bizia eta berriztagarria, egungo 
kimika berdearen  eta  kudeaketa 
iraunkor baten irizpideak aplikatu 
behar zaizkiona.

Basoak,  neurri handi batean behin-
tzat, egun dugun ingurumen arazo  
handienetakoan, planetaren bero-
tze orokorra hain zuzen ere, lagun 
dezake. Basoetako errekurtsoen 
erabilera iraunkorrek, gure eredu 
produktiboaren karbonizazioa eki-
diten lagun dezakete, dudarik gabe, 
eskuartean dugun arazo larrienean.

Zer da montseny zuretzat?

Montseny,  batez ere, nire eske-
natoki existentziala izan da. Nire 
familiaren lurralde historikoa. Nire  
ikastaldi garrantzitsuenen  eta ingu-
rumenaz jabetzeko ezinbesteko 
eskenatokia. Hemen hasi nintzen 
naturaren lehen irakurketa garran-
tzitsuak egiten, tokiko  biztanlee-
kin nahastuta, ikazkin, artzain, baso 
mutil… eta baserritar emakumeak, 
emakumeena azpimarratu nahi dut, 
izan ere,  eremu horietako emaku-
meak izan baitira nire botanikoak, 
nire irakasleak  landareen alderdi 
sakonak, ez akademikoak,  ezagu-
tzen irakasten, etxeko erremedio, 
baso fruituen erabilerak  eta abar. 
ezagutzen.

Zein neurritan  antzematen 
da montsenyn gizakiaren 
eragina?

Gure ikerketetarako, modernoki,  
interes zientifiko handia duen tokia 
da,  batez ere, egungo arazoen 
aurrean, klima aldaketaren aurrean, 
Montsenyk paisaia aldetik, zenti-
nela edo zaindari  lana egiten du 
eta klima aldaketako prozesu batzuk 
zehaztasun handiarekin monitori-
zatzeko aukera ematen du.

Lurraldea gizakiak kudeatzen 
du, zer du honek positiboa 
eta zer negatiboa?

Lurraldearen kudeaketa, irizpide 
iraunkor, arrazional eta oinarri 

parte hartzaile zintzoekin eginez 
gero, bere iraunkortasunerako  gil-
tzarria da. Iraunkorrak, denboran 
zehar irautea esan nahi du, hau da 
lurraldeak iraun dagigula.

Zuhaitz lepatuak gipuzkoa-
rrontzat elementu arruntak 
dira,  zer dira zuretzat ?

Zuhaitz lepatuak, gizakiak,egurra, 
ikatza edo biomasa lortzeko erabili 
duen era edo teknika  (eta ez esplo-
tazioa)  iraunkor baten adibide dira.
Era edo teknika honek, estetikoki 
forma iradokitzaileak sortu ditu, 
ohiko zuhaitzek ez dituzten  mota 
askotako xomorroentzat babes eta 
bizitokiak (enborrak) sortuz. Kata-
luiniako  mendietan lizar, sahats 
eta makalekin egindako lepatuak 
ditugu.

Aizkorri-aratz parke natu-
ralak ganadu, nekazari eta 
baso ustiatzailerik gabe  zein 
itsura izango luke?

Gizakiak kudeaketarik egingo ez 
balu (abeltzaintza etab), Aizko-
rri-Aratz Parke Naturalean, bio-
masa areagotu egingo litzateke: 
basoa handituko litzateke egungo 
landa eta larreak kolonizatuko 
lituzke, hektarea bakoitzeko arbola 
gehiago egongo litzateke, arbola 
gehiago zutik, biomasa bertikala 
askoz handiagoa izango litzateke. 
Honen ondorio zuzena, uraren era-
bilgarritasunari dagokionean,  hoz-

Klima aldaketari buruz Parisen egin berri den goibileran izan da Martí Boada hitzaldi bat ematen
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beroaren  igoerak sortutako transpi-
razioaren areagotzea ekarriko luke, 
eta zuhaitzen tamaina eta kantitatea 
handiagoa kontutan hartuta, ziu-
rrenik ur gutxiago izango genuke 
erabilgarri, bai ibai-arroetan  eta bai 
akuiferoetan.

Nekazari,baserritar eta gana-
duzaleak kontserbazio pen-
tsaera dutenen begitan daude 
askotan. jarrera hau bidezkoa 
al da?

Pentsaera urbanoa bezala ezagutzen 
dena nagusitu izanak,  desadostasuna 
eta batzuetan areriotasuna ekarri du  
lehen sektoreko eta anbientalismoa-
ren sektore batzuekin, ez guztiekin.

Eztabaida hauetan, kutsu ideolo-
gikoa dago; askotan kultura bat 
da, urbanoa, burujabetza gutxiena 
duena, eta guztietatik iraunkorta-
sun gutxiena duena, honek bere 
ingurunearekiko “bekatuak” espia-
tzen ditu, eta paisaia ideal baten bila 
dabil, hau ez ukitzearen alde  jarriz.

Paisaia bere horretan uztea, ez 
ukitzea objetiboki ez da posible. 
Informazio serioa  eta topikoeta-
tik urrundutakoa oinarritzat har-
tuta,  lehen sektorea ezinbestekoa 

da edozein  diskurtso iraunkorretan. 
Iraunkortasunaren lehen    helburu 
estrategikoa, ahal den neurrian, 
elikadura burujabe bat lortzea da, 
bertako produktuen bidez, “slow 
food”aren bidez,  jokaera hau, emi-
sioak ekiditeko bide  fidagarria 
delako.

Ganaduzale, nekazari eta 
ekologisten arteko erlazioa 
nolakoa izan beharko luke?

Elkarren arteko borroka gailendu 
beharko litzateke, hau baita dagoen 
jarrera desegokiena.

Ingurumeneko krisiaren testuin-
guruan, antagonismoa edo desber-
din pentsatzea, balore bat da, ez da 
deuseztatu behar den zerbait, guz-
tiz alderantzizkoa baizik. Sektore 
batzuk, egi guztiaren jabe egiten 
direnean,  elkar ulertzeko lehen 
arazo bilakatzen da.Topikoak gain-
ditu egin behar dira, izan ere, eza-
gutzan oinarritutako arrazoitze 
koherente bat desagertzen denean 
topikoak agertzen dira, eta topikoek 
argumentu txarrak izaten dituzte.

Ganaduzale, nekazari eta 
basogintza jarduerak  
beheraka doazen neurrian 

ekosistemak galtzen doaz,  
eta horrekin batera  gure  
paisaia naturalaren ezagutza 
ere bai. zer egin dezakegu  
transmisio hau egiteko?

Teknologiaren alorrean, medikun-
tzan, modan… dauden aurrerapen 
handiak, leku edo alor guztietan  
eginez. Ingurunearen ezagutzaren 
alorrean ere gauza bera gertatzen 
da, aldaketak uneoro ematen dira. 
Zientzian oinarrizko lege finko 
batzuk daude eta hauek ezagutza-
ren funtsezko oinarriak dira baina 
hala ere ezagutzak bilakaera izaten 
du uneoro. Zentzu horretan, gaur 
egun, paisaia, naturaren historia-
ren adierazpen bezala kontsidera-
tzen da, eta baita historia soziala-
ren  adierazpen bezala ere, hau da 
hibrido bat. Natura alde batetik 
eta humanitatea bestetik ulertzen 
dituen separatismo klasikozalea, 
gaur egun zaharkitutako pentsaera-
tzat jotzen da.  Beste gauza bat da, 
naturan  gizakiak burututako hain-
bat jarduera, erabilitako intentsita-
tea dela eta, jarduera batzuk kalte-
garriak direla garbi-garbi. Batez ere, 
gizakiaren kodiziak, sistema batek 
jasan dezakeen gaitasuna gainetik 
pasatzen duenean. 

Klima aldaketari buruz Parisen egin berri den goibileran izan da Martí Boada hitzaldi bat ematen



29

Gure paisaia mantentzeko ezin-
bestekoak eta oinarrizkoak dira,  
ganaduzale, artzain, nekazari eta 
basogintzako jarduerak eta jarduera 
hauekin lotuta dauden pentsaerak 
ere oso esanguratsuak dira, hauek 
mendeetan zehar tokiko lurraldeari 
lotutakoak izaten baitira.

Beste kontinenteetan egin ditugun 
ikerketetan, jakinduriaren elkarriz-
keta bezala ezagutzen denarekin 
lan egiten dugu, hemen zientifi-
kook, lurraldea aztertzen dugunean, 
herriaren ezagutza enpirikoa bar-
neratzen dugu, hau da, emakume 
baserritarren eta indigenen ezagu-
tza barneratzen dugu ikerketa zien-
tifikoetan; barneratze hau ez dugu 
egiten  paternalismo akademiko 
batetik, berdintasunetik eta ezagu-
tzaren adiera guztien errespetutik 
baizik.

Eskola, museo, interpretazio 
zentroekiko transmisioan 
erantzukizun handia dugu.

Paisaiak eta hauei lotutako kultu-
rak egia esan gainbalio bat dira eta 
oinarrizko kapitala osatzen dute 
bizi eskenatoki bezala  ondorengo 

belaunaldiekiko. Gure erantzuki-
zuna da, ondasun zabal hau  balioan 
jartzea, inbentariatzea, zaintzea eta 
batez ere ezagutzera ematea.Pla-
neta mailan solidario izateko erarik 
hoberena, hain zuzen ere ezagutza 
areagotu eta  bakoitzak bere  toki 
eremuan lanean hastea da. Era glo-
balean pentsatu eta toki eremuetan 
ekimenak egin. Dudarik gabe, uni-
bertsaltasunik hoberena hori da.

Gure seme-alaben eta gure 
etorkizuna nola diseinatu 
dezakegu gaurtik aurrera?  
zer egin beharko genuke  
norbanako bakoitzak eta  
erakundeek?

Lurraldea eta lurralde honen balo-
reen defentsa, norbanako bakoitzak 
balore hauek ezagutu eta identifi-
katzeko egiten duen norbanakoa-
ren konpromisoan oinarritzen da. 
Natura,  gizakiok neurririk gabe 
erabili dezakegun medio bat ez dela 
ulertuz, gu bizi ahal izateko, erre-
pika ezina den medio edo eskena-
toki bat baizik; eta guk gizaki xume 
(hominido) garen neurrian  natura-
ren oinarrizko legeak ez genituzke 
hautsi behar.

Aurten zure izena daraman 
zuhaitz bilduma bat landatu 
dugu zegaman eta zegamako 
udala, sant celoniko udala eta 
bartzelonako unibertsitate 
autonomoaren arteko  
lankidetza hasi da.

Pertsonalki, Zegamarekiko senti-
mendu sakon bat dut, bai bertako 
biztanle, baso, larre eta paisaiak 
barne. Nire jendea dakarkit oroi-
menera, ni jaio eta hazi naizen 
Montseny mendia. Dakizuen bezala 
Antartidatik Errusiako Taiga artean 
aritzen naiz ikerketak egiten; orain 
nire zuhaitzen bilduma zuen uda-
lerrian landatu ondoren, Zegamako 
larreetan nire sustrai bat sartu dudala 
sentitzen dut. Zegamako Udala, 
Sant Celoniko udala eta Bartzelo-
nako Unibertsitate Autonomoaren 
arteko senidetasun emankor bat 
izan dadin nahiko nuke.

EDURNE ALBIZU

ASIER GALDOS

Martí Boada Parisen, klima aldaketari buruzko goibileran
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Lehen eta orain

Murgi Zelaitik Arrieta Garakora doan pistan konponketa hasita. Murgi Zelaitik Arrieta Garakora doan pista konponduta.

Mendalde baserri inguruan eskoilera egiten hasita. Mendalde baserri inguruan eskoilera egin eta errepidea konponduta.

Elizalde kaleko zorua kaltetuta. Elizalde kaleko zoruaren konpontze-
lanak.

Elizalde kaleko zorua asfaltatu eta konponduta.

Frontoiko sabaia kaltetuta. Frontoiko sabaia konponduta.
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Olaran auzoko parkeko zoru zaharra kendu eta berria jartzeko lanetan. Olaran auzoko parkean zoru berria jarrita.

Alderdi Eder auzoko parkeko zorua kaltetuta. Alderdi Eder auzoko parkeko zorua konponduta.

Hilerriko zorua konponduta.

Hilerriko zorua konpontzen.

Hilerriko zoruaren konpontze-lanak

Hilerriko zorua konponduta.
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Iragana ezagutzeak oraina apur 
bat argitzeko balio du, beste zen-
bait gauzen artean. Orokorrean 
gure herrian gertatutakoaren 
edo gure familiei gertaturikoaren 
berri ematen duten dokumentuak 
artxiboetan gordeak egoten dira. 
Hauen kontserbazio, zabaltze eta 
kontsultarako toki hoberik ote?

Hala ere, gure etxeetan ere gorde 
izaten dugu merezi duen garran-
tzia ematen ez diogun doku-
mentazio zaharra. Beti hor egon 
dela esaten dugu. Edota paper eta 
irudi zaharrek noren jakin-mina 
piztuko duten galdetu. Ohikoa 
izaten da, baita ere, dokumentu 
hauek irakurtzeko saiakera egin 
eta bertan jartzen duena ez uler-
tzea. Baita gurera nola iritsi ziren 
jakin ez eta benetan duten balio 
dokumentala ez ematea.

Aldi berean, elkarrizketa batean 
gure herriaren edo familiaren ira-
gana aipatzen denean, gehiengoari 
interesatzen zaion gaia izaten da. 
Gure guraso eta aitona-amonek 
esandakoak edo etxean entzun-
dakoak kontatzen ditugu horre-
lakoetan. Dokumentazio histori-
koak toki egokian kontserbatzeko 
duen beharraz kontzientziatu 
beharko genuke.

Zegamako Udalak 1736 eta 1821 
urteetako bi dokumentu berres-
kuratu ditu; horregatik guzti hau. 
70. hamarkadatik herriko ganbara 
batean gordeta egotetik Artxi-
boko funtsa aberastera igaro dira. 
Hemendik aurrera, hiribilduaren 
historian sakontzeko interesa duen 
edozein bizilagun edo ikertzai-
lek kontsultatu ahalko ditu. Hau 
lehen aipatutakoaren adibidea da; 
zenbaitetan, gure etxean kaxa eta 
kutxetan gorderiko dokumenta-
zioaren edo argazki eta paperen 
balioaz ez garela jakitun adieraz-
ten duena.

Aurten, hain zuzen, Zegamak 
1615ean lortu zuen Hiribildu 
tituluaren 400. urteurrena ospa-
tzen da. Bere burujabetasuna lor-
tzea ez zen erraza izan, ezta mer-
kea ere. Hiribilduaren ekonomia 
oso kaltetuta geratu zen erregeari 
egin beharreko tituluaren eta 
hura lortzen lagundu zuten abo-
katuen soldaten ordainketarenga-
tik. Azkenean, izendatu berri zen 
hiribilduak, mailegu bat eskatu 
behar izan zuen prozesuak sortu-
tako gastu guztiei aurre egin ahal 
izateko. Bizilagun bakoitzak 25 
dukat ordaindu behar izan zituen; 
XVII. mendeko ekonomia krisia 

kontutan izanik ez zen nolanahiko 
zifra hori. 1620an dukat bakoitzak 
zuen balioa eta gaur egun euroak 
duena parekatuta, distantziak 
gaindituz eta ideia bat egiteko, 
mila euro baino zerbait gehiago 
ordaintzea egokitu zitzaion bakoi-
tzari.

Udalak ezin izan zuen zor 
zuena kitatzeko adina diru bildu 
(2.906.250 marabedi, egungo 
319.688 e inguru) eta herri 
lurren zati bat saldu behar izan 
zuen. 1736ko urtarrilaren 11an 
datatutako dokumentuak, buru-
jabetasunak eta hau lortzea bai-
mendu zuen errege fakultate eta 
baldintzek eragindako zorpe-
tzea kitatzeko, 1620an egin ziren 
ondazilegi guztien salmentaren 
konpultsa jasotzen du.

Dokumentu hau 100 urte beteak 
zituen ondasun galera erregulari-
zatzeko modua izan zen. Irakur-
ketarekin jakin ahal izan dugu, lur 
salmenta hau, onuragarria suer-
tatu zela 59 bizilagunentzat. Aldiz, 
hiribildu berriak bizilagun guztiek 
ustia zitzaten baliagarriak ziren eta 
udal finantzetan ohiko diru sarrera 
suposatzen zuten lur ugari galdu 
zituen.

57 salmenta hauek informazio 
ugari ematen dute. Lehenik eros-
learen izena, bizitokia eta salmen-
taren prezioa. Ondoren beste-
rendutako lurraren deskribapena 
muga, hedadura eta azalera era-
bilgarria (gaztainondo, belaze…), 
baita burututako enkantea eta 
udalari ordaintzeko beharra ere.

Guzti honek lehen salmenta 
handiaren eta prozesutik onurak 
izan zituzten pertsona eta fami-
lien berri izatea baimentzen digu; 
tokiko egitura sozioekonomikoan 
sakontzen ere laguntzen du. Aldi 
berean, garaiko toponimia zaharra 
berreskuratzeko eta gaur egun-
goarekin alderatzeko aukera ema-
ten du.

Hiribildu izateak honen mugen 
barneko justizia administratzea 
ekartzen zuen, hau alkatearen lana 
izanik. Hau horrela, Zegamaren 
eskumeneko lurrak zehaztu ziren, 
gainontzeko herrietatik banatzen 
zuten mugarriak ikuskatuz. Infor-

UDAL ARTXIBOA: ATEAK ZABALIK

Zegamako Udalak berriki berreskuratu dituen bi dokumentuak.



Irailaren 19 eta 20an, San Adrianen inguruan Histo-
riaurreko arku eta bultzagailuen tiro txapelketa anto-
latu zen. Saio hau XXV. Europako zirkuito barruan 
kokatzen da.
Parte-hartzaileek Historiaurrean ehizarako nahiz guda-
rako egindako jaurtigai-armak erabili zituzten. Arau-
tegia oso zorrotza da eta zenbait materialen erabilera 
galarazita dago (metala, plastikoa, material sintetikoak).
Txapelketan 30 bat lagunek parte hartu zuten, eta parte 
hartzaileen aldetik, Euskal Herrikoez gain, Katalunia, 
Kantabria, Asturias, Frantzia eta Belgikatik ere berta-
ratu ziren.
Arku tiraketaz gain, Zegamako plazan bai Anduetza 
Parketxean tailerrak egin ziren historia aurrearekin 
lotuak: sua egiten ikasi zen, pareta margotzen, arkuz 
tiroak botatzen, e.a. bertan herriko eta inguruko jen-
deak parte hartu zuen.
Ekintza hau Aranzadi Zientzia Elkartea, Aitzbitarte 
Lagunak eta Ekain berri Fundazioak antolatu dute eta 
Zegamako Udala nahiz Gipuzkoako Foru Aldundia eta 
Gipuzkoako Parketxe Sarearen laguntza izan dute. 

San Adriango kobaren Araba aldeko sarreran, historiaurrean 
erabiltzen ziren ehiza-tresnak probatzen.

HISTORIAURREKO ARKU ETA BULTZAGAILU TIROA
XXV. EUROPAKO TXAPELKETA SAN ADRIAN-LEIZARRATEN

mazio honek gaur egun muga-
rriak behar duten lekuan dauden 
edo ez ikuskatzeko gonbidapena 
luzatzen du.

Bigarren dokumentua 1821ekoa 
da. Estatuko udaletxeentzako 
aldaketa urtea izan zen hori. Udal 
partaidetza bizilagun gehiagori 
zabaltzen zien konstituzio liberala 
ezarri zen, ordura arteko partai-
detza mugatua alde batera utziz. 
Urte berean 1793tik burututako 
udal kontuen fi skalizazioa burutu 
zen. Honek Konbentzio Gerraren 
hasierarekin eta lurraldeak jasan 
zituen etengabeko gudek eragin-
dako egoera ekonomiko delikatua 
orekatzeko helburua zuen lur eta 
ondasun salmentarekin bat egin 
zuen.

Aurreko espedientearekin ger-
tatzen zen bezela, honetan ere, 
Zegaman eragina izan zuten eta 
1793 eta 1813 bitartean tropen 
joan etorriak Gipuzkoan sortutako 
gastuei aurre egiteko esfortzuak 
agerian geratzen dira. Dokumentu 
honek dirua biltzeko udalaren 
prozedimentua jasotzen du: udal 
ondasunen salmenta, zergen inpo-
saketa, mailegu eskaerak… hauek 

ezaugarri berdina zuten: Zegamak 
behar zuena baino erreal gutxiago 
biltzen ziren beti.

Dokumentu berdinean Zega-
mako udalak nagusigoari zuzen-
dutako zenbait eskutitz jasotzen 
dira. Gerrak sorturiko gastuek 
eskatzen zuten kantitatea emateko 
ezintasuna adierazten da haue-
tan. Gutun hauek islatzen duten 
ondoeza bizilagunek jasan behar 
izan zituzten egoera latzen era-
kusgarri da. 200 urte igaro dira 
ordundik baina, tamalez, horre-
lako egoerak errepikatzen dira 
gaur egun.

Oso gainetik aztertu ditugun bi 
dokumentu hauek, Udal Artxi-
boan jasotako ondare dokumental 
garrantzitsuaren parte dira gaur 
egun. Bertako funtsak ezagutzeko 
modu bat www.zegamakoartxi-
boa.net web gunea kontsultatzea 
da. Bertan udaletxean gordetako 
dokumentazio guztia kontsultatu 
daiteke. Kuriositate bezela, doku-
menturik zaharrena 1401ekoa 
dela esan beharra dago. Baina 
gure abizenaren, baserriaren edo 
beste edozein gairen inguruan 

jakin nahi badugu, bertan sartu, 
saltsan ibili eta topatutakoa jaso-
tzea besterik ez dugu. Bide eze-
zagun batean murgilduko gaituen 
bidaiaren hasiera izango da hori.

Artxibokoa ez da hildako funts 
bat izaten. Bizilagunei udaletxera 
gerturatu eta dokumentu origi-
nalak ezagutu, ikutu eta disfru-
tatzeko gonbidapena luzatu nahi 
diegu. Ziur irakurritakoak ezus-
tean harrapatzen dituela. Artxi-
boan gordetako milaka orriek 
garai desberdinak jorratzen dituz-
ten dokumentu interesgarriak 
jasotzen dituzte beti.

Era berean, artxiboko funtsa 
aberasten jarraitzeko helburua-
rekin, zuen baitan dauden eta 
gainontzeko bizilagunekin par-
teka ditzazkezuen paper zaharrak 
(argazki, notario-dokumentu, 
postal, plano…) Udal Artxibora 
eramatera animatu nahi zaituz-
tegu. Dokumentuen kontserba-
zioak eskertuko du eta hauen 
zabaltzeak gure kulturaren susta-
tzaile bihurtuko zaituzte.

Juan Carlos Mora

Ereiten KZ
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Maite 
Berasategi 
Viana

ELKARRIZKETA

Ekintzailea

Ikasi dudan horretan lan egitea izan da beti buruan izan 
dudana baina gauzak dauden moduan egonda, gustura 
nago okindegia hartzeko hartu nuen erabakiarekin.
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Noiz eta non jaio zinen?

Zegaman jaio nintzen, 1990eko 
irailaren 2an.

Noiz ireki zenuen okindegia? 

2015eko maiatzaren 1ean ireki 
nuen.

Zer dela-eta, hartu zenuen 
okindegia hartzeko erabakia? 
Zerk bultzatuta?

Okindegia hartzeko erabakia 
ezusteko erabaki bat izan zen. 
Haur hezkuntza ikasi dut, baina 
bertatik lanik ateratzen ez zaida-
nez, aukera dagoen beste edozer-
tan aritu naiz. Okindegia hartzeko 
aukera sortu zenean, Lazkaoko 
taberna batean ari nintzen lanean 
eta ideia ona iruditu zitzaidan. Bi 
lanen arteko abantailak eta desan-
bantailak aztertu ondoren, pausoa 
ematea erabaki nuen.

Erraza egin al zaizu bertako 
martxa hartzea? Norbaitek 
lagundu al dizu horretan? 
Aurretik lan egin al duzu 
antzeko lanen batean?

Egia esan nahiko ondo hartu 
diogu martxa. Hasiera batean 
Maria Jesus, aurreko jabeak, asko 
lagundu zidan. Askotan, ematen ez 
badu ere, badaude hain errazak ez 
diren lanak ere.

Aurretik jende aurrean egin izan 
dut lan, baina ez justu okindegi 
batean.

Okindegiari dagokiola zein 
zerbitzu eskaintzen dituzu? 
Zein dira saltzen dituzun 
produktuak?

Ogia saltzeaz gain, prentsa zerbi-
tzua, loteria, haurrentzako ipui-
nak, goxokiak eta bitxikeria pix-
kat bat daukagu.

Ogiaz gain beste hainbat 
produktu ere saltzen dituzu 
ezta? Zein azpimarratuko 
zenituzke? Zeinek dute 
eskaerarik gehien?

Ogiaz gain, gehien saltzen dena 
prentsa eta loteria da. Baina den-
borarekin geroz eta gehiago ari 
dira saltzen haurrentzako ipui-
nak eta bitxikeria gauzak. Nahiko 

erantzun ona ematen ari dira 
gauza berri hauek.

Loteriak ere emango dizu 
lana ezta? Jende askok al du 
ohitura loterian, bono-lotoan 
eta mota horretako beste 
jolasetan aritzeko? Zer da 
arlo horretan gehien kontsu-
mitzen dena?

Jendeak badu ohitura loterian 
jolasteko. Normalean bakoitzak 
astero gauza bera jolasteko ohi-
tura du, batzuk bakarka eta beste 
batzuk kuadrilan. Denetarik egi-
ten da baina zerbait azpimarratze-
kotan “primitiva, euromilioia eta 
loteria nazionala”. Horren arra-
zoia bote haundienak normalean 
bertan egoten direlako da.

Zein da lan honek duen alde-
rik onena? Eta txarrena?

Alderik onena, herritik mugitu 
beharrik ez dagoela eta erabakiak 
hartzeko orduan ni neu naizela 
horretan jarduten duena. Batzue-
tan horrek ere badu bere alde 
txarra ez baitakizu beti asmatuko 
duzun.

Alde txar bat, oso lotua dela da, 
urtean 3 egunetan bakarrik isten 
da arrazoi pertsonalen bat tartean 

sortu ezean. Hala ere nire ahiz-
paren laguntzarekin eramangarria 
egiten da, bion artean txandatzen 
gara eta modu horretan ongi dara-
magu.

Aurrera begira ba al duzu 
erronkarik buruan? Hau da, 
beste zerbitzuren bat mar-
txan jartzeko asmorik?

Okindegia hartu genuenetik, ideia 
berriak badarabilzkigu buruan 
eta batzuk jarri ditugu martxan. 
Lehen esan bezala bitxikeria pixka 
bat sartzea, jostailu gauza gehiago 
jartzea, janari aldetik ere zertxo-
bait sartu dugu. Hala ere aldaketa-
rik handiena ogia bertan erretzea 
izan da, ogi egin berriak arrakasta 
handia du gaur egun.

Gustura al zaude okindegia 
hartzeko hartu zenuen eraba-
kiarekin?

Bai momentuz gustora nago. Egia 
da ikasi dudan horretan lan egitea 
izan dela beti buruan izan dudana 
baina gauzak dauden moduan 
egonda erabaki ona hartu nuela 
iruditzen zait. 

 

OIHANA ZUBIZARRETA
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GOBERNUZ KANPOKO 
ERAKUNDEEI 2015EKO 
DIRU BANAKETA

GOBERNUZ KANPOKO 
ERAKUNDEEI 2015EKO 
DIRU-BANAKETA (2015):

Izaki: Asociación Chernobil 1.500 €

Saharar haurraren etorrera 1.500 €

Elikagaien bankua 750 € 

Oscar Romero 500 €

Mundu Solidarioa Helburu 500 €

GUZTIRA 4.750 €

1.- IZAKI: ASOcIAcIóN 
cHERNOBIL 

Arduraduna: Axun Mendizabal  
Elizegi (Zegama).
Diru-laguntza: 1.500 €

Helburua: Chernobil zentraleko 
hondamendi nuklearraren eta bes-
telako katastrofeen adin txikiko 
biktimei laguntza humanitarioa 
eskaintzea.
Non: CHERNOBIL. 

2.- SAHARAREN ALDE 
Saada Elkartea Goierriko 
Sahararen aldeko lagunak

Arduraduna: Naroa Abalabide 
(Ataun)
Diru-laguntza: 1.500 €

Helburua: 2015eko urriaren 
17an hasi eta aste guztian zehar 
eginiko eurite izugarrien eta 
haize bortitzen ondorioz, saharar 
errefuxiatu guneetan sorturiko 
larrialdi egoerari aurre egitea.
Non: SAHARA.

3.- GIPUZKOAKO 
ELIKAGAI BANKUA

Arduraduna: Javier Saenz  
(Lehendakaria). 
Diru-laguntza: 750 € 
Helburua: Gaur egungo kri-
sia dela eta, gizartearen mailarik 
xumeenen beharra areagotzeko 
azpiegituren gastuei aurre egi-
tea (nabeen alokairuak, garraioa, 
argindarra, gasolioa konponketak, 
aseguruak, zergak… ).

Non: Bergara eta Oiartzunen 

4.- “OScAR ROMERO” 
SOLIDARITZA  
BATZORDEA: EEG

Arduraduna: Milagros Andueza 
Aramburu (Bergara).
Diru-laguntza: 500 €
Helburua: Salvador Tacuba 
herriko nekazal inguruko umeek 
haur hezkuntza izatea.

Non: EL SALVADORen Tacuba 
herrian.
5.- “Mundu Solidarioa  
Helburu” Arrasate: EEG

Arduraduna: Leire Etxeberria 
Elorza (Arrasate).
Diru-laguntza: 500 €

Helburua: Nicaragua Diriamba 
herrian Carazo bailaran gaitasun 
urrituak dituzten gazteen integra-
zioa lortzea.

Non: Nicaragua Diriamba herrian 
Carazo bailaran.

GIPUZKOAKO 
ELIKAGAIEN BANKUA

Gaur egungo krisia dela eta, gizar-
tearen mailarik xumeenen beha-
rrak asetzeko herri mailan egi-
ten den Elikagaien banaketa da. 
Krisialdi honetan, gaizki pasatzen 
ari diren familia asko daude gure 
inguruan eta gutxieneko beharra, 
hau da, elikadura, asetzea litzateke 
helburua.
Helburu horrekin, Udaleko Gizarte 
Zerbitzuek eta Caritasek elkar 
lanean, elikagai banaketa sistema bat 
antolatu zuten Zegaman 2014an, bi 
urte hauetan zenbat familiei eman 
zaielarik laguntza hau.
Urtean zehar hileko lehen asteaz-
kenetan, herriko Caritaseko bolun-
tario talde baten bidez, behar duen 
edozein familia edo pertsonak jaso 
ahal du janari lote bat.
Janari lotea lortu ahal izateko, 
Udaleko Gizarte Zerbitzuen balo-
razio bat egitea derrigorrezkoa da 
eta diskrezioz saiatzen da aurrera 
eramaten.
Edozein herritar beharrean ego-
nez gero, beraz, dudarik gabe Uda-

leko Gizarte Zerbitzuetan eskaera 
egitera animatzen zaituztegu.

JUBILATU ETA 
PENTSIODUNENTZAT SOIN 
HEZIKETA IKASTAROA

Jubilatu eta pentsiodunentzat 
bideratua dagoen patxaran ari-
keta egiteko ikastaroa da. Astean 
bi egunetan biltzen dira, astearte 
eta ostegunetan eta Joakin Elkoro 
ordiziarra da ikastaroaren ardura-
duna. 
Urtez urte, ikasle ugari biltzen 
ditu, 2014-2015 ikastaroan 22 
pertsonek parte hartu zuten, 
2015-2016 ikasturtean berriz 23k. 

JUBILATUEN EGUNA

Uztailaren 12an Udalak antolatu-
riko Adinekoen Eguna ospatu zen. 
Urtero bezala, eguna txistularien 
kalejirarekin hasi zen; ondoren 
herriko Parrokian dantzarien arku 
ederra pasatuaz Meza entzun ahal 
izan zen, bertan Orkatz abesbatza-
ren kantuak lagun izan zirelarik. 
Meza entzun ondoren herriko 
Ostatu jatetxean bazkari oparoa 
dastatu ahal izan zen, bazkalostean 
sari banaketa izan zelarik. 
Aurten ere, eguraldiak lagun, 
Ostatuan bertan bazkaria egiteko 
aukera izan zen.

ETXEBIZITZA BABESTUA

2005eko urriaren 10ean Zega-
mako lehen onuradunarekin jarri 
zen martxan zerbitzu hau.
Aurtengo udaberri artean hiru 
gizonezko bizi izan dira baina, 
momentu honetan, bi gizonezko 
daude. 
Bertan bizi ahal izateko, onuradun 
bakoitzak tasa bat ordaindu behar 
izaten du eta zerbitzu guztiekin 
aurtengo tasa honen zenbatekoa, 
hilean 715,72 €koa izan da. Tasa 
hau, hala ere, Udaleko Gizarte 
Zerbitzuen balorazio baten ondo-
ren zehaztuko da.
Ondorengo zerbitzuak eskaintzen 
ditu: Etxearen garbiketa, arropa 
garbiketa eta plantxa, katering zer-
bitzua (otorduak), beharra izanez 

Gizarte ekimenak



gero, mediku tratamenduen gestio 
eta kontrola, administrari lanak, 
autonomia eta laguntza beharren 
gainbegiratzea.

EGUNEKO ZENTROA

Zegamako Eguneko Zentroak 
eskaintzen duen zerbitzuak iazko 
urrian 10 urte bete zituen. Gaur 
egun, 8 plaza onartu dituen zen-
troa da eta apirilera arte plaza 
guztiak beteta izan ditugu, 2015 
urtean zehar bi baja izan ditugu 
guztira, beraz urtea sei pertsone-
kin bukatu da. 

Aurten izan ditugun onuradu-
netatik bost zegamarrak dira, bi 
zeraindar eta mutiloar bat.

MENDEKOTASUNA DUTEN 
ZAINTZAILEENTZAT 
PRESTAKUNTZA 
IKASTAROAK

Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gizarte Politikarako Departa-
mentuko Sendian Programaren 
barruan eta Zegamako Udaleko 
Gizarte Zerbitzuen laguntzaz, 
mendekotasuna duten pertsonen 
zaintzaileentzat bideraturiko bi 
ikastaro antolatu ziren. Ikastaroen 
gidari Karmele Gurrutxaga psiko-
logoa izan zen.

2014ko abenduan eta 2015eko  
urtarrilean: “Erlaxazio Teknikoak”
Maiatzeko ikastaroa osatu ondo-

ren, modulu hau, jarraipen modura 
antolatu zen eta bost sesioz osatuta 
egon zen.

Ikastaro honen ondorioz eta 
jendearen eskaeraz, Karmele 
Gurrutxagak zuzendurik, hilean 
behingo terapia bat egitea erabaki 
zen. Terapia hau, Zegama, Segura, 
Zerain eta Mutiloako 15 bat per-
tsonez osturiko taldea da. 

ZER?

2015ean mendekotasun egoeran 
eta Familia Barruko Zainketetarako 
Prestazio Ekonomikoa (FBZPE) 
jasotzen dutenen egoeraren diag-
nostikoa egin da Mutiloa, Segura, 
Zegama eta Zeraingo familietan. 
Horretarako, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Gizarte Politika Depar-
tamentuak, Matia Fundazioaren 
gidaritzapean 2014an Irunen eta 
Arrasaten abiarazi zuen “Ikuskapen 
modeloa” azterketa pilotua hartu 
da oinarritzat. 

ZERTARAKO?

Gainbegiratze honen helburua 
mendekotasun egoeran eta FBZPE 
prestakuntza jasotzen duten herri-
tarren bizitza-kalitatea hobetzea 
izan da, eta horretarako, momentu 
honetan zein errealitate eta zein 
behar dituzten ezagutzea.

NOLA?

Erabili diren funtsezko tresnak:
Galdeketa: Informazioa lau multzo 
handitan bildu da:
Udalaren Gizarte Zerbitzuekiko 
harremana.
Etxebizitza eta haren egoera.
Zaintzaile nagusiari elkarrizketa: 
Oinarrizko informazioa, zaintzen 
antolakuntza, zaintza-lanen ondo-

rioak eta eragina zaintzailearen-
gan, haren egoera emozionala, bere 
zaintza-lanean aurkitzen dituen 
zailtasunak eta lanean lagungarri 
izan dakizkiokeen zerbitzuak pro-
posatu dira.
Mendekotasuna duen pertsonari 
elkarrizketa: Zaintzarekiko eta osa-
sun-laguntzarekiko duen gogobe-
tetze-maila, dituen familia-harre-
manak eta laguntzak ezagutu eta 
baliabideei buruzko informazioa 
ematea izan da helburu.

ETXEKO BISITA:

Zenbait xehetasun etxean bertan 
bakarrik atzeman daitezkeelako, 
mendekotasuna eta zaintzailea bizi 
diren ingurua (fisikoa) eta testuin-
gurua (harremanak), hau da, egoera 
osorik ezagutzeko, etxeko bisita 
ezinbestekoa izan da.

ZER IKUSI DA?

Zaintzaile nagusia emakumezkoa da. 
Zaintzaileen iritziz, zaintzak lotura 
sortzen du (egon beharra). 
Batez beste 8 urte daramate zaintza 
lanetan.
Zaintzailearen ongizate emozio-
nala da mendekotasun-egoeran 
dauden pertsonen arretaren kali-
tatea gehien baldintzatzen duen 
aldagaietako bat. 

Zaintzaile gehienek laguntzen 
duten pertsonaren alde egiten 
dutenarekin baliagarriak sentitzen 
dira eta gogobetetasuna adierazten 
dute.
Bestalde, mendekotasun-egoeran 
dauden ia pertsona guztiak zain-
tzaile nagusiaren aldetik nahiz 
osasun-zerbitzuen aldetik jasotzen 
duten arretarekin nahiz ingurune 
hurbilenarekin duten harremane-
kin konforme daude.
Familien bi herenak baserrietan 
bizi dira. 
Familien heren batentzat etxebizi-
tza eta haren ezaugarriak zaintza-
lanetarako eta mendekotasun-e-
goeran dagoen pertsonaren bizi-
kalitaterako oztopoak dira: Etxe-
bizitzaren barnean, bainu-gelak 
eta logelak izaten dituzte arazorik 
handienak, eta kanpoan, eskailerak.
Egindako bisitak zaintzaileen 
nahiz mendekotasun egoeran dau-
den pertsonen aldetik izan duen 
harrera ona.

ETA AURRERANTZEAN ZER?

Gizarte zerbitzuetatik ikuskapen 
modelo honi jarraipena eman nahi 
zaio, kasu bakoitzari jarraipena 
eskainiz, zaintzailearentzat nahiz 
mendekotasun-egoeran dagoen 
pertsonarentzat laguntza osagarria 
izango litzatekeena.

MARIA EUGENIA AMENABAR
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Mendekotasun egoeran dauden eta familia barruko zainketarako 
prestazio ekonomikoa jasotzen duten pertsonen egoeraren diagnostikoa



38

Zegamako Udalean gazteria arloa 
jorratzen ari dela jada badira 
zazpi urte. Gaztematikaren, hau 
da, Gipuzkoako Haurren, Nera-
been eta Gazteen Sustapene-
rako Sistema, helburuak garatzen 
daramagu denboraldi hau dena. 
Bide honetatik, Zegamako Haur, 
Nerabe eta Gazteen ekimenak 
eta parte hartze zerbitzuak, 0-29 
urte bitarteko herritarren zerbi-
tzu erreferentea izatera iritsi nahi 
du etorkizun batean, baita hauen 
bizitzan eragin zuzena duten 
guraso, heldu, eragile eta profesio-
nalena ere.

GAZTEEN ATALA

Bele Gazte Gaztelekutik irtetzen 
diren gazteak, 19 urtetik gora-
koak, herriko gazte elkartea den 

Gazte Herexan inplikatu daitezen 
ahalegintzen gara, herriko eragile 
aktibo bihurtuz. Gainera, gazte 
eta Udalaren artean bitartekari-
tza lana egitea da beste helburue-
tako bat, hauen arteko harreman 
eta komunikazioa ahalbidetzeko. 
Azkenik, gazteek garatu nahi 
dituzten proiektuak gauzatu ahal 
izateko bitartekoak eskuragarri 
jartzen dira zerbitzu honetatik.

NERABEEN ATALA

12-18 urte bitarteko nerabeen-
tzako zerbitzua eskaintzen du 
Bele Gazte Gaztelekuak. Astean 
lau egunez zabaltzen ditu ateak; 
astelehen, asteazken eta ostiraletan 
18:30etatik 20:00etara eta larun-
batetan 16:00etatik 21:00etara. 
Nerabeen proposamenetatik abia-

tuta, beraiekin osatutako urteko 
programazioa egiten dugu, ekin-
tza ugari antolatuz. Esate bate-
rako, aurtengo ekintzen artean 
dauzkagu, sukaldaritza tailerrak, 
eskulanak, pelikula emanaldiak, 
kirolak, erreka garbitzea, altxorra-
ren bila, mozorroetarako aurpe-
giak margotzen ikastea, merienda 
eta afariak, Sobron-go abentura 
parkera eta Olaberriako karting 
zirkuitora irteerak…Ekintzen eta 
gaztelekuko zenbait alderdiren 
ebaluazioa ere nerabeek egiten 
dute bertan beraiekin egoten den 
suspertzailearekin batera. 
2015 urtean 12 urte betetzen 
dituzten nerabeei ongi etorri festa 
egin zitzaien urtarrilean, guztira 
bost neska-mutil izan direlarik 
aurtengo gaztelekuko partaide 
berriak.

Zegamako Haur, Nerabe eta 
gazteen ekimenak eta parte 
hartzea Sustatzeko zerbitzua

Haurren udaleku irekietako taldea.

2015eko gaztelekuko partaide berriak

Baratze jardunaldien egunean, herritarrentzako 
pintxoak prestatzen.
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Gaztelekua herrian ikusgarri egin 
dadin eta bertan jorratzen ditugun 
helburu eta ekintzen berri zuze-
nean emateko, nerabeen gurasoe-
kin aurkezpen bilera bat burutu 
zen urrian.

Berdintasunaren alorrean, nera-
beekin hezkidetza lantzeko helbu-
ruarekin, Beldur Barik Lehiaketan 
parte hartu da gaztelekutik, bideo 
muntaia bat eginez. Nerabeen 
inplikazioa haundia izan da egi-
tasmo honetan eta emaitzak ere 
onak izan dira.

HAURREN ATALA

Ikasturtean zehar, 0-11 urte bitar-
teko haurrentzat irekita egon ohi 
da jolas txokoa frontoiko gelan, 
astelehenetik ostiralera 16:30eta-
tik 18:30etara.

Urtero legez, 3-11 urte bitar-
teko haurrek udaleku irekietaz 
gozatzeko aukera izan dute uda 
honetan. Arrakastatsua izan da 
aurtengo egitasmoa ere. Ekainak 
24an hasi eta uztailak 30erarte 
jardun dute herriko 87 haurrek 

udalekuetan, bederatzi hezitzai-
lerekin batera. Aurten hezitzaile 
lanetan aritu dira Idoia Berasa-
tegi, Anuska Gorrotxategi, Josune 
Zabaleta, Garazi Katarain, Amaia 
Berasategi, Josune Azurmendi, 
Laura Vieites, Oihana Arizkorreta 
eta Anne Oiarbide. Aste hauetan 
zehar egindako ekintzak anitzak 
izan dira eta udalekuen inguruan 
haurrek, gurasoek, hezitzaileek eta 
Udalak egindako balorazioa oso 
ona izan da.

KOORDINAZIO SISTEMA

Gazteria Batzordeko bilerak egi-
ten jarraitu dugu aurten ere. Ber-
tan, herri mailako haur, nerabe eta 
gazte eragileek eta Udal mailan 
gazteria gaiekin lotura duten sus-
tatzaileek parte hartu dute.

Aurtengo berrikuntzen artean 
aipatu, legealdi aldaketa izan dela 
eta, Zegamako Udaleko Gazteria 
Departamentuko Zinegotzi gisa 
Izaskun Igoa Arizkorretak jar-
dungo duela datozen lau urteotan, 
orain arte kargu honetan egon den 

Joseba Izagirre Arozenari lekukoa 
hartuz. Gazteria Zinegotziaren eta 
Udaleko Gazteria Suspertzailea 
den Ainitze Azurmendiren arteko 
bileren maiztasuna bi hilean behi-
nekoa izan da.

LURRALDE MAILAKO 
SAREA

Alde batetik, Zegamako Uda-
leko Gazteria Suspertzaileak, haur, 
nerabe eta gazteen parte hartze 
zerbitzuaren lan taldean parte 
hartu du Gipuzkoako beste herri 
batzuetako Gazteria Suspertzai-
leekin batera, bileren maiztasuna 
hilean behinekoa izanez.

Bestalde, lurralde mailako Foro 
Teknikoetako urteko hiru bile-
retan egon da Gipuzkoako herri 
guztietako Udal Gazteria Tekni-
kariekin batera.

Amaitzeko, aurten egin den lana-
rekin, Zegamako Udalak Gazteria 
Atalean 2015erako zituen erronka 
eta egitasmoak betetzat eman 
ditzazkegu. 

Donibane Garazikoak Zegaman. Sobronen kanoatan.

Erreka garbitu ondoren, ur festa! Murgizelaien udaran egindako afaria.



Anduetza Parketxea

Anduetza Parketxea Gipuzkoako 
Parketxe Sarean sartu zenetik, 
2014tik, bisitari kopuruak gora 
egiten jarraitzen du, aurten 6.500 
bisitari izan ditugu.

Anduetza Parketxeak, Aizkorri-A-
ratz natura parkearen interpreta-
zio zentroa izanik, helburu nagu-
sitzat ingurumen hezkuntza du. 
Ildo honetatik, Oria Garaia ibilbi-
deak ikasle asko jaso ditu aurten. 
Hauei, ibilbidea burutzeaz gain, 
eskolan lantzeko unitate didak-
tiko bat ere ematen zaie. Hone-
taz gain, “5 zentzuak egurrean” 
tailerra jarri dugu martxan. Tailer 
honetan ikasleei xilotekako ohol-
txoak banatzen zaizkie eta hauek, 
oholtxoen usaina, testura, kolorea, 
soinua eta zaporea ezagutu ahal 
izaten dituzte. Bi ingurumen hez-
kuntza eskaintza hauek piztu dute 
interesik gehien eta ikasle kopu-
ruari dagokiola igoera nabarmena 
izan dute.

Inguruetako eskolekin inguru-
men hezkuntza lantzeaz gain, 
Zegamako Aitxuri Herri Esko-
lakoekin hainbat jarduera egin 
ditugu. Urte hasieran, “5 zen-
tzuak egurrean” tailerra estreinatu 
zuten eta gustura ibili ere. Ondo-
ren zuhaitz egunaren inguruan, 
zuhaitz gehiago landatu ordez, 
Anduetza Parketxearen inguruan 
landatutako zuhaitz singularrak 

aztertu genituen. Honetarako gela 
bakoitzak 4-5 zuhaitz aukeratu 
zituen eta ikasleek zuhaitz bakoi-
tzeko fitxa bana bete behar izan 
zuten, zuhaitz bereziaren izena, 
kokapena, neurria, egoera… jasoz. 
Jarduera hau, urtero errepikatuko 
dela aurreikusten da eta modu 
honetan, ikasleek, urteak pasa 
ahala, beraien zuhaitzak nola eral-
datzen joan diren ikusiko dute. 
Udaberrian, Arakama Azpikoa 
errota eta zerrategia bisitatu zuten, 
bertan Luis Aldasorok errotak 
eta zerrategiak uraren indarra-
ren bitartez nola funtzionatzen 
zuten erakutsi zien. Haurrek zein 

helduek, txaloz erantzun genion 
Luisi zerrategian enbor han-
diak mozten zituen bakoitzean. 
Anduetza Parketxean izandako 
pare bat erakusketa ere bisitatu 
dituzte Aitxuriko ikasleek, Gipuz-
koako Foru Aldundiaren eskutik, 
Ibaialde erakusketa ekainean eta 
Zuhaitz Berezien argazki erakus-
keta uztailean. Urrian eskolako 
LH5 eta LH6 mailetako ikasleek 
San Adrian igarobidera ibilaldia 
egin zuten, eta bertako istorioak 
eta sekretuak deskubritu zituzten; 
gainera Mikel Etxezarreta artzai-
naren artalde eta grabaketarekin 
egin zuten topo.

Bisita berezi bezala, Iparraldeko 
koru baten bisita azpimarratuko 
genuke. Horretaz gain Japoniako 
pare bat erromes ere izan ditugu, 
hauek harrigarria badirudi ere, 
gazteleraz nahiko ondo egiten 
zuten.

Ingurumen hezkuntzaren ildo-
tik beti ere, bisitarientzat oroko-
rrean hainbat jarduera antolatu 
dira 2015 urtean zehar. Hemen 
duzue jarduera aipagarrienen 
zerrenda:

ANDUETZA PARKETXEA BERE BIDEA EGITEN ARI DA

Historiaurreko ehiza-teknikak probatzen Anduetza Parketxearen kanpoaldean.

“5 zentzumenak egurrean” tailerra
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DATA JARDUERA NABARMENTZEKOA

OTSAILEAN 35 zuhaitz singularren 
landaketa. Marti Boadaren 
eta bere lantaldearen bisita.

Emandako hitzaldiek interes handia piztu zuten. 
Zuhaitzen landaketan zegamarrek ere parte hartu 
zuten.

MARTXOAN Trail Estazioaren irekiera Puntako korrikalariekin batera bi ibilbide egin 
ziren eta Abaltzisketa eta Zegamako korrikalarien 
arteko desafioa. Geroz eta erabiltzaile gehiago 
dituen baliabidea da.

MARTXOAN Jolastera Museora: 5 
zentzuak egurrean jarduera

Gipuzkoako Museoak erakundetik sortutako 
ekimena. 

APIRILEAN Erlezain Egunean kandela 
tailerra 

Erlezain Elkartekoen laguntzaz, haurrek kandelak 
egiten ikasi zuten.

MAIATZA Txori kantuak ezagutzeko 
ibilaldia

Mikel Olano aditua gidari zela, hegazti ezberdinen 
kantuak ezagutu genituen.

MAIATZA Zegama-Aizkorri Mendi 
Maratoia

Maratoiarekin lotuta hainbat tailer, jarduera eta 
bisita antolatu ziren. Halaber, informazio postua 
jarri eta merchandising-a egin zen.

EKAINA Narrastiak ezagutzeko 
ibilaldia

Ander Izagirre gidari zela, gure herriko narrastiak 
eta anfibioak ezagutzeko parada izan zen.

UZTAILA “Zuhaitz Bereziak”  
argazki-erakusketa

Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratutako 
egutegiko argazkien erakusketa izan zen.

ABUZTUA San Adriango indusketa 
arkeologikoak ikusteko 
ibilaldia

Aranzadi Zientzia Elkarteko arkeologoak burutzen 
ari ziren lana bertatik bertara ikusi zen. Urtero 
bezala, oso arrakastatsua izan zen.

IRAILA Historiaurreko arku eta 
bultzagailu tiro txapelketa.

Lehenengo aldiz antolatu da eta oso arrakastatsua 
izan da. Igandean San Adrianen ikusmin handia 
sortu zen.

IRAILA “Saguzarrak hurbiletik” 
ibilaldia

Kiko Alvarezen gidaritzapean, saguzarrak entzun 
eta ikusi genituen. Oso arrakastatsua izan zen. 

URRIA “Hip Hip Urri. 5 zentzuak 
egurrean”

Gipuzkoako Foru Aldundiak Donostia eta 
Goierriko herri batzuetan bultzatutako kultur 
jarduera.

AZAROA “Zur eta Lur. Beltran 
Hirukotea” kontzertua.

Antzinako herri-musika kontzertua izan zen eta 
Anduetza Parketxeko xiloteka lepo bete zen. 

AZAROA Zur eta Lur. Arkeologia 
esperimentala

Suhar taldearen gidaritzapean Historiaurrean 
kokatu ginen.

ABENDUA Zur eta Lur. Ipuin kontaketa Jentilbaratza Kultur Elkarteko kideek mitologia 
oinarri duten hainbat ipuin kontatuko dituzte.

ABENDUA Zur eta Lur. Olentzero eta 
talo tailerra

Gabonak gerturatzen ari direla-eta, Anduetzara 
Olentzero etorriko da taloak egitera.

Bukaera emateko eskerrak ematea tokatzen zaigu zegamar guztioi, izan ere, aurten antolatu 
ditugun jardueretan erantzun bikaina eman baituzue. Hurrengo urteari begira ere saiatuko gara 
zuen intereseko izan daitezkeen ekintzak antolatzen eta norbaitek proposamenen bat izango 
balu, pozik hartuko dugu.

Juan Mari Beltranek emaniko kontzertu arrakastatsua. Arakama Azpikoa errotan alea nola ehotzen den ikasten.



42

UME ETA GAZTETXOEK 
EGINDAKO BIDEOA

Martxoan, eskolako euskara astean 
euskararen erabileraren ingu-
ruko bideoaren emanaldia izan 
zen. Bideo hau grabatzeko esko-
lako umeek eta gaztelekuko gaz-
teek euren laguntza eskaini zuten. 
Umeekin musika-dantza emanal-
dia grabatu zen eta gaztelekuko 
gazteekin euskararen erabileraren 
ingurukoak. 

DIRU LAGUNTZAK

Eusko Jaurlaritzan bi urteko (2015 
eta 2016) diru laguntzak eskatu 
behar izan ditugu. Bertan ekintza 
hauek proposatu ditugu: euskara-
ren erabilera datuak herritarren 
artean zabaltzeko ekintzak, ume 
jaio berrien gurasoentzako mate-
riala, atzerritarrentzako idatziak 
sortzea, gaztelekua, mintzalaguna 
martxan jartzea, udalekuak eta 
merkatarientzako baliabideak.

2015ean Gipuzkoako Foru Aldun-
ditik 2.000 € jaso ditugu.

 
MATRIKULAZIO KANPAINA:

2015eko urtarrilean bi ikastaro 
proposamen egin genituen: etor-
kinentzako AISA ikastaroa eta 
gurasoentzako maila baxuko 120 
orduko euskara ikastaroa. Bi lagu-
nek eman zuten izena, beraz ikas-
tarorik ez zen sortu urte hasieran.

Irailean zehar 2015-2016 ikastur-
tean euskara ikasteko matrikulazio 
kanpaina egin genuen. Herriko 
etxe guztietara zabaldu genuen 
informazioa.

Lau herritarrek eman zuten izena. 
Hauetako bi Ordizian ikasten ari 
dira.

EUSKARA  
IKASTEN ARI DIREN 
HERRITARRENTZAKO 
DIRU LAGUNTZAK

2014-2015 ikasturtean euskara 
ikasten ibili diren bost herritarrek 
diru laguntza eskatu dute. Udalak 
orotara 839 € banatu ditu euren 
artean. 

MERKATARIAK

Herriko merkataritza establezi-
menduetan Nahi baduzu nirekin 
euskaraz dioten kartelak banatu 
ditugu urte bukaeran.

EUSKARA BATZORDEA 

Hauteskundeak pasa ondoren 
Euskara batzordea osatu da. Zazpi 
herritar hasi dira lanean batzor-
dean. 2015ean bi ekintza nagusi 

Zegamako

Euskara Plana

Jakin erabili

 1986 1991 1996 2001 2006 2011

 Euskaldunak

Ia-euskaldunak

Erdaldunak

HIztunak

 1.312 92% 1.246 90% 1.219 92% 1.136 89% 1.123 83% 1.239 83%

 39 3% 88 6% 63 5% 85 7% 143 11% 131 9%

 79 6% 45 3% 43 3% 51 4% 83 6% 115 8%

 1.430 100% 1.379 100% 1.325 100% 1.272 100% 1.349 100% 1.485 100%

 1991 1996 2001 2006 2011

Beste bat: 63

Biak: 209

Gaztelera: 360 Euskara: 853Euskaldunak: 1.239

Erdaldunak: 115

 780 57% 1.083 82% 1.052 83% 846 63% 853 57%

111 8% 83 6% 139 11% 273 20% 360 24%

488 35% 153 12% 74 6% 223 17% 209 14%

 0 0% 6 0% 7 1% 7 1% 63 4%

 1.379 100% 1.325 100% 1.272 100% 1.349 100% 1.485 100%

Euskara

Gaztelera

Biak

Beste bat

HIztunak

Ia-euskaldunak: 131

Iturria: EUSTAT, Biztanleria eta Etxebizitzen Estatistikak Iturria: EUSTAT, Biztanleria eta Etxebizitzen Estatistikak

Zegamako hiztunen euskara-gaitasuna, 2011 Zegamako hiztunen etxeko hizkuntza, 2011
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prestatu dituzte: batetik herriko euskararen era-
bileraren berri (EUSTATek emandako datuak) 
etxe guztietara zabaldu eta bestetik abenduaren 
3ko ekintzak.
Batzordean parte hartzeko asmoa baldin baduzu, 
gerturatu lasai udaletxera edo gurekin harrema-
netan jarri zegamakoeuskarabatzordea@gmail.
com helbidearen bitartez.

EUSKARAREN EGUNA

Eskolan sarrera irteerak Euskaraz bizi nahi dut 
kantuarekin dantzatuz egin zituzten.
Arratsaldean Hesiak gainditzen dokumentalaren 
emanaldia egin genuen Kultur Etxean. Txatxili-
purdi Elkarteak eta Jon Maiak elkarlanean egin-
dako erreportaje honetan etorkinak eta euskara 
da gai nagusia. Euskaldun berriak ardatz hartuta, 
solasaldia izan genuen ondoren euskara ikastera 
animatu diren herriko etorkinekin. Umeek bideoa grabatzeko egindako dantzaldia.

Korrika 19

Martxoaren 22an, Korrika 19 pasa zen Goie-
rritik eta Zegamatik igaro ez bazen ere, eus-
kararen aldeko ekintza honi babesa emanaz, 
herriko hainbat elkartetako kideak elkartu ziren 
Korrikaren alde dirua bildu eta euskarari bult-
zada bat emateko xedez. Zegaman, bost Kilo-
metro saldu ziren: Aitxuri Herri Eskolaren 
eta Guraso Elkartearen artean erosi zuten bat, 
Tobera Musika Eskolaren eta Aizkorri Futbol 
Taldearen artean beste bat, Tartaloetxe elkarteak 
beste bat, Orkatz abesbatzak beste bat eta Zega-
mako Udalak bosgarrena.

Korrika 19 oinarri hartuta, hainbat ekintza 
antolatu ziren herrian, herria korrikaren alde 
girotu eta dirua biltzeko:

Martxoaren 12an eta 13an, Korrika 19ko arropa 
jarri zen salgai Aitxuri Herri Eskolan ospatu zen 
Euskararen Egunaren barruan eta martxoaren 
13an, kuestazioa egin zen, hau da, itsulapiko bat 
jarri zen arropa-salmenta postuan Korrikaren 
alde dirua biltzeko.

Martxoaren 18an berriz, Aitxuri Herri Eskolan 
“Korrika Txikia” ospatu zuten eta herrian zehar 
ikasleek bueltaxka bat eman zuten Korrikako 
doinua lagun zutela.

Martxoaren 22an berriz, Korrika pasa zen egu-
nean, goizeko 00:30ak aldera Zegaman elkartu 
eta Segurara joan ziren Korrikan parte hartu 
zuten guztiak bertan ospatzekoa zen txokolate-
jatera. Ondoren, 2:30ak aldera, Korrika iritsi 
zen Segurara. Lekukoa eskuz-esku pasaz korrika 
pixka bat egin eta etxera, eguraldi txarra medio 
ez baitzen giro han!
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GABONAK

Gabonak tradizioz beteriko jaiak 
ditugu, jantzi bereziak janzten 
ditugu, jaki bereziak jaten, kaleak 
modu berezian apaintzen ditugu 
eta oro har, urtean zehar egin ohi 
ez ditugun hainbat ekintza buru-
tzen ditugu. Eta horri oporrak 
gehitu behar gainera! Garai bere-
zia denik ezin uka. 

Gabon jaietako egunik seinala-
tuenetakoa abenduaren 24a izaten 
dugu. Goizean goiz, eskola egu-
netako nagiak alde batera utzi eta 
baserritar jantzia soinean dutela 
kalera ateratzen dira haurrak euren 
gurasoekin. Kalerik kale ibiltzen 
dira Gabon kantak ozen eta ilu-
sioz kantatuz, izan ere, abenduaren 
24a egun oso berezia baita batik 
bat haurrentzat, Olentzeroren 
bisita jasoko duten eguna! Dena 
dela, oporrak hartu aurretik esko-
lan bertan ere jasotzen dute Olen-
tzero eta Mari Domingiren bisita 
eta egun handia iritsi baino lehen, 
euren eskaerak egiteko aukera 
izaten dute. 

Goizeko txanda amaituta, arra-
tsaldean Gazte Herexakoek har-
tzen diete testigu Aitxuriko gaz-
tetxoei. Ostatuan bazkari legea 
egin ostean, bi taldetan banatu 
eta herriko baserrietatik egiten 
dute bira Gabon kantak abestuz 
eta iluntzerako herrira iristen dira. 
Han, bi taldeak elkartu eta beste 
hainbat eta hainbat herritarrekin 
eta Olentzerorekin batera, azken 
kantu-saioa burutzen dute. 

Errege bezperan ere izaten da 
festarik gure herrian, oraingoan 
errege magoen inguruan. Olabe-
rri aldetik barrena arratsaldeko 
18:00ak inguruan etortzen dira 
eta Eliza aukeratzen dute topa-
gune herriko haurrekin elkartu 
eta hauekin hizketalditxo bat egi-
teko. Haurren esanak ongi gogoan 
hartu eta lehenbait lehen alde 
egiten dute opari banaketa lanei 
lehenbait lehen ekiteko.

SANTA AGEDA BEZPERA

Otsailaren 4an, asteazkenez aurten, 
Santa Ageda bezperako kantu-es-

kea antolatu zen. Bertan, hainbat 
herritar eta Tobera musika-esko-
lako musikariak elkartu ziren eta 
herrian zehar, makilak lurraren 
kontra ederki astinduz kantu-saioa 
egin zuten. Egin zuen eguraldi 
hotz eta txarra medio, aurtengoan 
ohikoa baino kantu eske labu-
rragoa egin zen. Hau amaitzean 
indarrak berritu eta gorputza 
berotzeko, merezitako afaria egin 
zuten Ostatun kantura hurbildu 
ziren guztiek.

ARANTZAZURA 
PELEGRINAZIOA

Maiatzaren 24 eta 25ean, Aran-
tzazuko Pelegrinazioa ospatu zen. 
Tradizio luzeko jaia dugu berau 
eta adineko, heldu, gazte eta haur, 
guztien egutegian ongi markatu-
rik dagoen jaia izaten da. 

Aurtengoan, Udal -eta Foru-hau-
teskundeak izan genituen aste-
buru berean eta horrek zertxobait 
aldatu bazuen ere igandeko plana, 
jendea ongi moldatu zen bi ekin-
tzak uztartu eta bietan parte har-
tzeko. Goizeko autobusen ordute-
gia zertxobait atzeratu egin zen eta 
honela, jendeak botoa eman eta 
ondoren Arantzazurako bideari 
ekiteko modua erraztu zen. Era 
berean, Arri Urdin inguruan 
egiten den bazkaria ere zertxo-
bait atzeratu egin zen. Urteroko 
moduan, Udalak salda beroa eta 
xerra eta tomatez beteriko ogi-
tartekoak banatu zituen bertaratu 
zirenen artean eta ondoren kafe 
beroa. Baina osagairik onena inoiz 
falta izaten ez den umore ona izan 
zen oraingoan ere eta baita ingu-

Tradizioak

Arantzazuko 
Peregrinazioa

Idiazabaldarrak Zegaman
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ruko paisaiaren edertasuna ere.

Bazkalosteko festaren ostean, 
poliki-poliki Arri Urdin ingurua 
husten joan zen, izan ere, jendea 
Arantzazu aldera abiatua baitzen. 
Iluntzean, batzuk Arantzazutik 
etxera itzuli ziren eta beste batzuk 
berriz bertan jarraitu zuten festa. 
Mendiz Arantzazura joateko auke-
rarik izan ez zutenentzat baina 
gaua bertan pasa nahi zutenen-
tzat, autobus-zerbitzua jarri zen 
herritik Arantzazura arratsaldean 
eta autobus honetan bertan itzuli 
ziren mendiz Arantzazura joan eta 
etxera itzuli behar izan zutenak.

Hurrengo egunean, goizean goiz, 
autobusa jarri zen Zegamatik 
Arantzazura, prozesioan eta Mezan 
parte hartu nahi zuten guztien-
tzat. Meza aurretik, Ospederian 

gosari-legea egiteko aukera izan 
zuten lehenik eta ondoren, Goiko 
Bentatik abiatzen den prozesioari 
batu zitzaizkion. Herriko txistu-
larien taldearen atzetik, San Ina-
zioren martxaren doinuak lagun, 
Arantzazuko Elizarako bidea egin 
zuten erromesek eta hemen, Meza 
eman zuen Bittoriok Arantzazuko 
fraideen laguntzarekin.

Mezatik irten ostean, aspaldian 
ikusi gabeko zegamarrekin sola-
sean aritzeko beta izan zen eta 
lagun edo familia artean bazkari 
eder bat egitekoa. Arratsaldean, 
erromes batzuk berriro mal-
dan gora abiatu ziren Zegamara 
bidean eta besteak berriz auto-
busean itzuli ziren pixkat gero-
xeago. Zegaman, San Bartolome 
ermitaren inguruan elkartu ziren 
guztiak berriro eguneko biga-

rren prozesioari hasiera emateko. 
Hauek, txistulariak eta Arantza-
zuko amaren irudia lagun zituztela 
San Martin elizarako bideari ekin 
zioten eta han ohiko otoitzaldia 
egin zen. Ondoren, Udal aginta-
riek ogitartekoak eta ardoa banatu 
zituzten bertara hurbildu zirenen 
artean eta Kasinoko ipuin lehia-
ketako sariak banatu ziren jarraian 
kioskoko plazan.

IDIAZABALDARREI 
HARRERA

Maiatzaren 31an, “Corpus Cristi” 
aurreko igandean, idiazabaldarrek 
San Adrian ermitara egin zuten 
bisita eta handik itzuleran, ohiko 
geldialdia egin zuten Zegaman. 
Gurutze Santuaren ermitaren 
ondoan, Edurne Albizu alkatearen 
harrera jaso zuten eta Idiazabalgo 
alkate den Ioritz Imazi herriko 
aginte-makila eman zion. Herriko 
txistulariekin batera, plazarai-
noko bidea egin zuten eta hemen, 
herriko gaztetxo baten eskutik, 
lore sorta dotorea jaso zuen Iorit-
zek. Idiazabalgo aguazilak berriz, 
Zegamako haurrei gozokiak bota 
zizkien ohiturari jarraituz. Ondo-
ren, Txurrerian hamaiketako 
bikaina egin zuten guztiek eta 
jarraian, autobusez Seguraranzko 
bidea hartu zuten. 

Arantzazutik Zegamara bidean erromesak astelehen arratsaldean.

San Adrian ermitan Meza eman zen.
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SAN JOANAK

Oporren eta uda-sasoiaren eto-
rrera iragartzen dute San Joan 
jaiek eta Gabon-jaien moduan, 
guztiok gustura eta gogo bereziz 
ospatzen ditugun jaiak izaten dira. 
San Joan bezperan, hau da, ekai-
naren 23an, San Joan arbolaren 
igotzearekin ematen diogu hasiera 
festa honi. Kamioi baten laguntzaz 
Eliza aurrean jarri zen arbola eta 
bere punta, lizar adarrez eta Kla-
rita Agirrek eginiko lore-sorta 
dotorearekin apaindu zen ohi-
koa denez. Ekitaldi honi amaiera 
emateko, Udalak ardoa eta gazta 
banatu zuen plazara hurbildu ziren 
guztien artean.

Eguna iluntzearekin bat, San Joan 
sua piztu zen herriko plazan eta 
suaren inguruan, Tobera musi-
ka-eskolako dantzariak eta txis-
tulariak izan genituen giroa alai-
tuz. Hauen saioa amaitu ostean, 
herriko haurrek gozatu ederra 
hartu zuten suaren inguruan sal-
toka.

San Joan egunean berriz, ilun-
tzean, herri afaria egin zen udal 
arkupean.

ERMITETAN

MEZAK

OLABERRIKO 
GURUTZE SANTUAREN 

ERMITAN MEZA

Maiatzaren 4an, astelehena, Guru-
tze Santuaren egunaren bihara-
munean Meza ospatu zen Olabe-
rriko Gurutze Santuaren ermitan 
ohikoa denez.

SANTU ESPIRITU 
ERMITAN MEZA

Maiatzaren 31an, Sebastian Ugal-
dek Meza eman zuen Santu Espi-
ritu ermitan. Meza ostean, Atxa 
familiak eta Urmeneta Harategiak 
eskainitako jaki goxoekin hamai-
ketako bikaina prestatu zuten Fer-
min Larreak eta J.D. Ariztimuñok 
bertaratu ziren guztientzat.

SAN ADRIANEN MEZA

Ekainaren 21ean, San Adrianen 
Meza ospatu zen. Aurten ohikoa 
baino garaizago izan zen gainera 
baina hala ere jendeak erantzun 
bikaina eman zuen. Meza, Bito-
rio Zabalgojeaskoak eman zuen 
eta ondoren Udalak hamaiketako 
txiki bat eskaini zien bertaratu 
ziren guztiei.

SAN PEDRO 
BASELIZAN MEZA

Ekainaren hondarrean, San Pedro 
baselizan, Meza ospatu zen Bitto-
rio Zabalgojeaskoaren gidaritza-
pean. Meza ostean, antolatzaileen 
esku-zabaltasunari esker, mokadu-
txo goxoa dastatu ahal izan zuten 
bertara hurbildu zirenek.

IRUETXETAKO 
ERMITAN MEZA

Elurretako Andre Mariaren egu-
nean bertan, Meza ospatu zuen 
Bitorio Zabalgojeaskoak Iruetxe-
tako ermitan. Meza ostean, berta-
koek mokadutxo goxoa prestatu 
zuten bertaratu zirenentzat.

Iruetxetan, Elurretako Amaren eguneko festa.
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2015ean zehar ondoko kultur jar-
duera hauek antolatu ditu Udalak 
herriko beste elkarte batzuekin 
lankidetzan:

IPUIN KONTALARIA

2014ko abenduaren 30ean, Gabo-
netako oporren barruan, 3 eta 11 
urte bitarteko haurrentzat ipuin-
kontaketa antolatu zen Kultur 
Etxean. Ipuin kontalari lanetan 
Odei Arregi izan zen eta jende 
mordoxka bildu zela esan behar 
aurtengoan ere gabonetako ipuin-
kontaketa honetan. Oria gela txiki 
gelditu zen bertaratu ziren haur 
eta gurasoak jasotzeko.

ZEGAMA: AUZOTIK 
HIRIBILDURA  
(1384-1615) HITZALDIA

Zegama hiribildu izendatu zela 
400 urte bete diren honetan, 
hainbat kultur ekintza burutu dira 
gai honen inguruan eta lehena, 
gure herriaren historiari buruzko 
hitzaldia izan zen. Hitzaldia, Iago 
Irijoa Cortes historialariak eman 
zuen eta bertan, auzo izatetik hiri-
bildu izatera bidean Zegamak izan 
zuen bilakaera azaldu zuen bes-
teak beste. Jende mordoxka bildu 
zen bere hitzaldia entzutera gure 
herriaren iraganari buruzko jakin-
mina asetzeko asmoz. 

PENINTSULA IBERIARREKO 
ZUHAITZ BEREZIEI 
BURUZKO JARDUNALDIAK

Otsailaren 28 martzoaren 1ean, 
Sant Celoniko (Bartzelona) Udal 
ordezkarien eta Bartzelonako 
Unibertsitate Autonomoko Ingu-
rumen Zientzietako eta Teknolo-
giako institutuko Marti Boada eta 
Jordi Bartrolíren bisita jaso genuen 
eta euren jakinduriaz gozatzeko 
aukera izan genuen besteak beste. 

Otsailaren 28an, bi hitzaldi inte-
resgarri eman zituzten Kultur 
Etxean. Martí Boadak “Dendro-
kultura” edo “Zuhaitzen kultu-
ra”ri buruz aritu zen solasean eta 
bere eskutik, orain San Bartolome 
auzoan landatuta ditugun zuhaiz-
txo horien gurasoen historia eza-
gutzeko parada izan genuen. Jordi 
Bartrolí berriz, “Kimika berdea”ri 
buruz aritu zen hizketan eta hain 
ezezaguna zitzaigun kontzeptu 
hori zer den ikasteko aukera eman 
zigun. Arratsalde partean, berriz, 
Sant Celoniko udaleko ordezka-
riek, euren herrian martxan jar-
tzekoak diren “Basoaren Museoa” 
proiektuaren berri eman ziguten.

Martxoaren 1ean, “Martí Boada” 
zuhaitz-bildumako 35 zuhaitz 

landatu ziren San Bartolome 
auzoan. Zuhaitz hauek, iberiar 
penintsulako zein mundu mailako 
zuhaitz monumental eta berezien 
oinordekoak dira eta Bartzelo-
nako unibertsitateak Zegamako 
Udalaren esku utzi zituen dibul-
gazio zereginetarako erabil zitzan.

Zuhaitzak landatu ostean, Andue-
tza Parketxea bisitatu eta bertako 
egur-bilduma eta xiloteka eza-
gutzeko parada izan zen Nerea 
Tauschkeren eskutik.

ZEGAMA, 400 URTE SORTU 
ZELA DOKUMENTALA

Martxoaren 27an, Joxe Mari Arto-
lak egindako “Zegama, 400 urte 
sortu zela” dokumentala eman zen 
Kultur Etxean. Zegamako argazki 

Kultur
ekintzak

Iago Irijoak Zegamaren historiari buruz eman zuen hitzaldia.

Gabonetako ipuin-kontaketak erakarrita, jende ugari bildu zen Kultur Etxean.
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zaharrak uztartuz, garai bateko 
Zegama ezagutzeko aukera izan 
zen eta jadanik joanak diren hain-
bat eta hainbat zegamar gogora 
ekartzeko ere bai. Beste behin ere, 
Joxe Mari Artolaren emankizunek 
izan ohi duten arrakasta berretsi 
zen honetan ere.

KAMISHIBAI IPUINAK

Apirilaren 8an, 3 eta 10 urte 
bitarteko haurrentzat ipuin-kon-
taketa saioa antolatu zen Kultur 
Etxean. Ipuin kontalari lanetan 
Uxue Arrizabalaga herritarra izan 
genuen eta ohikoa den moduan, 
haurrek erantzun bikaina eman 
zuten beste behin ere. 

BERTSO-JAIALDIA

Kasinoa elkarteak Udalarekin lan-
kidetzan bertso-saio dotorea anto-
latu zuen Erlezain Egunean, hau 
da, apirilaren 12an. Bertan, pun-
tako lau bertsolari izan genituen: 
Andoni Egaña, Sebastian Lizaso, 
Iker Zubeldia eta Julio Soto. 

“ZEGAMAKO HISTORIA 
IRUDITAN” ERAKUSKETA

Zegamaren historia, irudien bidez 
laburbiltzen duten panelez horni-
tutako erakusketa jarri zen ikusgai 
udaletxeko batzar-aretoan apirila-

ren 17an eta orduz geroztik ikus-
gai izango da urte amaierara bitar-
tean. 

BARATZE-PARKEKO 
JARDUNALDIAK

San Bartolome auzoan dagoen 
baratze-parkearen ildotik, Kutxa 
Ekoguneak Zegamako Udalare-
kin lankidetzan baratzezaintza-
rekin zerikusia duten hainbat gai 
lantzeko jardunaldiak antolatu 
zituen maiatzaren 9an. Hasteko, 
baratze-parkean bertan, “auzo-
konposta” egiten ikasteko taile-

rra eman zuten Kimubat enpre-
sako teknikariek eta jarraian, 
udaletxeko arkupean tomateari 
buruzko monografiko bat eskaini 
zuten. Hau amaituta, Jakoba Erre-
kondok idatzi berri duen “Bizi-
baratzea” liburuaren aurkezpena 
egin zuten eta bertaratu zirenek, 
baratzezaintzari buruz zituzten 
zalantzak Jakobari galdetzeko 
aukera izan zuten. Hitzaldiez 
gain, Kimubat enpresakoek, lan-
dare ekologikoen salmenta-postu 
bat jarri zuten bertaratu zirenen 
eskura. Eta jardunaldiari amaiera 
emateko, Bele-Gazte gazteleku-
koek baratzeko produktuez egi-
niko pintxoak banatu zituzten 
plazan.

“ALEX TXIKONEN AZKEN 
ABENTURAK” HITZALDIA

Maiatzaren 12an, Zegama-Aiz-
korri Mendi Maratoiaren atarian, 
Alex Txikon izan genuen Zega-
man bere azken abenturen berri 
emanaz. Mendizale ezaguna izaki, 
jende ugari hurbildu zen Kultur 
Etxera bere azken ibileren berri 
jakin nahian.

HISTORIAURREKO ARKU 
ETA BULTZAGAILU TIROA

San Adrianen azken urte haue-
tan burutzen ari diren indusketei 
lotuta, Aranzadi Zientzia Elkar-

Tomateari buruzko hitzaldiak jende askoren interesa piztu zuen.

Marti Boadak, zuhaitz bereziei buruzko azalpenak eman zituen hauek landatu bitartean.
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tearekin eta Anduetza Parketxea-
rekin lankidetzan, XXV. Europako 
historiaurreko arku eta bultzagailu 
tiro txapelketa antolatu zen San 
Adriango kobaren inguruetan. 
Txapelketa honen ildotik, histo-
riaurreko ehixa-tresnak egiteari 
buruzko tailerra antolatu zen 
Anduetza Parketxean eta Aranzadi 
Zientzia Elkarteko eta Aizpitar-
teko lagunak elkarteko kideek, 
bertara hurbildu ziren haur eta 
helduei, antzinako teknika hauen 
berri eman zien. Halaber, San 
Adrianen jokatzekoa zen txapel-
keta berezi honi buruzko azalpe-
nak ere eman zituzten.

Txapelketa honetara, historiau-
rreko arma hauetan adituak diren 
hainbat lagun etorri ziren gure 
herrira.

HIP HIP URRI!

“Hip hip urri! October Chil-
dren´s Month” egitasmo europa-
rraren barruan, familietako kultur 
aisialdia sustatzeko asmoarekin, 
buruhandi eta txontxongiloak 
egiten ikasteko tailerra antolatu 
zen urrian Gazte Herexarekin 
lankidetzan eta irakasle lanetan, 
elkarte honetako Arantxa eta 
Lierni Ortiz aritu ziren.

HERRIKO ARTZAINEN 
NEGUKO GARAI BATEKO 
IBILEREI BURUZKO 
MAHAI-INGURUA

San Martin egunaren bueltan, 
egun honek artzaintzarekin, abel-
tzainekin eta baserriarekin duen 
lotura estua aitzakiatzat hartuta, 
herriko artzainekin mahai-ingu-
rua antolatu zen. Bertan, herriko 
artzainen lanbideari eta ibilerei 
buruzko nondik norakoak entzu-
teko aukera izan genuen, bai orain 
lanbide horretan jarraitzen dute-
nenak, bai garai batean artzain 
izan zirenenak edo behinik behin 
mundu horretan bizi izan zirene-
nak.

GIPUZKOA ETA ARABAKO 
PARTZUERGOARI 
BURUZKO HITZALDIA

Azaroaren 12an, Juan Luis Mora-
gues aditua izan genuen Gipuzkoa 
eta Arabako Partzuergoari buruz 
solasean. Partzuergoaren hastape-
nak eta honek mendeetan zehar 
izan duen bilakaera ezagutzeko 
aukera izan genuen eta hortik 
abiatuz, egun Partzuergoak dituen 
erronkak eta egitekoak zein izan 
daitezkeen ere bai.

ZUR ETA LUR, 
UDAZKENEKO KULTUR 
JARDUERAK

Zur eta lur izenburupean, Udalak 
Anduetza Parketxearekin lankide-
tzan, hainbat ekintza antolatu ditu:

Azaroaren 22an, Juan Mari Bel-
tran hirukotearen kontzertua izan 
genuen Anduetza Parketxean eta 
bertan, euskal herri-musikako 
kantu, doinu, dantza eta soinu-
tresnen hotsak entzuteko parada 
izan genuen. Hau da, garai batean 
gure inguruetan ospatzen ziren 
ospakizun publiko zein familia-
rretan erabiltzen ziren soinu-tres-
nak eta hauekin jotzen ziren abesti 
herrikoiak. Hauen artean, Urbian 
aurkitutako duela 500 urteko 
albokaren doinua entzun ahal izan 
genuen eta Altzibargo Gorrotxa-
tegi albokariek jo ohi zituzten 
doinuak entzutekoa.

Azaroaren 28an, historiaurrean 
San Adrianen bizi izan ziren giza-
kien bizimodua ezagutzeko eta 
sentitzeko aukera izan genuen 
antolatu ziren tailerretan. Bertan, 

garai hartan sua nola egiten zuten 
ikasi ahal izan genuen eta baita 
suharrizko tresnak nola lantzen 
zituzten ere. Ehizarako erabiltzen 
zituzten tresnak zein ziren eta 
hauek egiteko teknikak ere azaldu 
ziren eta baita garai hartako artea 
nolakoa zen ere.

Abenduaren 12an, Marimundu-
koren ipuin-harrigarriak konta-
tuko ditu Maitane Aizpuruak eta 
abenduaren 19an berriz, Olentze-
roren bisita jasoko da Anduetza 
Parketxean eta hori gutxi balitz, 
talo bero beroak egin eta hauek 
dastatzeko aukera ere izango da.

TAILA, MARRAZKETA, 
PINTURA, ESKULAN 
ETA ARETOKO DANTZA 
IKASTAROA

Aurreko urteetan egin den antzera, 
5 ikastaro antolatu dira aurtengo 
ikasturtean ere. Hauetatik 4 urte 
osokoak izan dira eta taila berriz 
3-4 hilabetekoa. Aurtengoan ere 
ikastaro hauek erantzun ona izan 
dutela esan behar eta San Barto-
lomeetan antolatu zen erakuske-
tan ikusteko aukera izan genuen 
moduan, lan dotoreak egin dituzte 
aurtengoan ere. Pintura ikastaroan 
Maria Luisa Gorrotxategi ibili 
da irakasle lanetan, eskulanetan 
berriz Inaxi Urreaga eta Itziar De 
la Granja eta tailan Jabier Arrieta. 
Bestalde, areto dantzen ikastaroak 
ere aurrera dirau eta baita Itziar 
De la Granjaren eskutik marraz-
keta ikastaroak ere.

Jordi Bartroli, Kimika berdeari buruz eman zuen hitzaldian.
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Hona hemen 2015ean zehar anto-
latu diren kirol-ekintza esangura-
tsuenak:

III. SAN SILVESTRE 
KROSA 2014

2014an, hirugarren urtez jarraian, 
Zegamako III. San Silvestre las-
terketa antolatu zen Elkartu Nahi 
elkartearekin lankidetzan. Pasa 
den urtean ere bi lasterketa anto-
latu ziren, bata haurrei zuzendu-
takoa eta bestea gaztetxo eta hel-
duei.

Helduen lasterketa 17:30etan hasi 
zen eta 5,25Km-ko bidea egin 
behar izan zuten parte hartu zuten 
279 korrikalariek. Hauen artean 
herritar parte-hartzaile ugari izan 
genituen eta kanpotarrak berriz 
zer esanik ez! Euskal Herrikoak 
izan ziren gehienak baina Madril-
dik, Tenerifetik, Gironatik eta Bar-
tzelonatik ere etorri ziren batzuk.

Helmugako marra zeharkatzen 
lehena urretxuar bat izan zen 
aurtengoan, Unai Hernandez eta 
ibilbidea egiteko 16 minutu eta 31 
segundo behar izan zituen. Biga-
rren, Imanol Larrañaga azkoitia-
rra izan zen eta hirugarren berriz 
Ruben Arranz. Emakumeetan 
berriz, lehen postuan Gema Her-
nandez zumarragarra iritsi zen eta 
honek, 21 minutu eta 29 segundo 
behar izan zituen helmugara iris-
teko, bigarren postuan Paule 
Zenikazelaia mungiarra iritsi zen 
eta hirugarrenean berriz Karmele 
Ormazabal herritarra. Lehenengo 
herritarrei dagokienez, 2013ko 
pódium bera osatu zen, Auritz 
Mendizabal eta Karmele Ormaza-
bal garaile.

Lehen hiru gizonezko eta ema-
kumezkoek eta lehen zegamar 
gizonezko eta emakumezkoak sari 
bana jaso zuten baina beste parte 
hartzaileentzat ere izan zen sari-
rik, hauen artean 2015eko Zega-

ma-Aizkorri Mendi Maratoirako 
3 dortsal! 

Kirol festa honi zein urte zaharrari 
behar bezalako amaiera emateko, 
Ostatuan luntxa eman zen par-
te-hartzaile guztientzat. Ea aur-
tengoan ere horrelako arrakasta 
izaten duen!

XV. FRONTENIS 
TXAPELKETA

Otsailaren 21ean, 15.enez fron-
tenis txapelketari eman zitzaion 
hasiera. Aurtengoan 10 bikotek 
eman zuten izena eta 9 jardunaldi-
tan zehar larunbatero-larunbatero 
elkarren aurka neurtu zituzten 
indarrak. Finalera Iker Gereñu eta 
Asier Berasategik osatutako biko-
tea eta Josu Oiarbide eta Ioritz 
Etxeberriak osaturikoa iritsi ziren 
eta bertan, Iker Gereñu eta Asier 
Berasategi izan ziren nagusi. 

2015EKO URREZKO 
AIZKOLARIEN BANAKAKO 
TXAPELKETA

Apirilaren 11an, Erlezain Egu-
naren bezperan, Urrezko Aizko-
larien Banakako Txapelketako 
lehen kanporaketa jokatu zen 
pilotalekuan. Bertan, 8 aizkola-
rik parte hartu zuten bi taldetan 
banatuta . Talde batean Eneko 
Otaño, X. Aranberri “Elorriaga”, 
Anjel Eraso eta Xabier Zalduak 

neurtu zituzten indarrak elka-
rren aurka eta beste taldean berriz 
Jokin Alkizalete II, Julen Alberdi 
“Txikia IV”, Iban Resano eta 
Aitor Urteagak. Hurrengo kan-
poraketarako txartela bi aizkolari 
hauek lortu zuten: Eneko Otañok 
eta Jokin Alkizaletek. 

I. ZEGAMA-AIZKORRI 
KILOMETRO BERTIKALA

Aurten lehenengoz, Zega-
ma-Aizkorri Kilometro Bertikala 
antolatu zen maiatzaren 15ean. 
Harrihaundin izan zuen irteera 
puntua (505m) eta helmuga 
berriz Aitxurin (1520m). 3, 248 
Km-ko ibilbidean 1015m-ko des-
nibela igo behar izan zuten par-
te-hartzaileek. Eguraldi benetan 
kaxkarra izan genuen lehen edi-
zio honetan eta horrek pixka bat 
lasterketa desitxuratu bazuen ere, 
arrakasta izan zuen lasterketak. 
195 korrikalarik parte hartu zuten 
eta arratsaldeko 16:00etan abiatu 
zen lehena maldan gora. Hortik 
aurrera, bata bestearekiko minutu 
erdiko tartearekin ekin zioten 
hurrengoek kilometro bertikalari. 
3248m-ak egiten azkarrena Josep 
Viñas Soler izan zen eta honek, 
34 minutu eta 27 segundo behar 
izan zituen helmugara iristeko. 
Bigarren postuan Iñigo Lariz 
Azkue elgoibartarra izan genuen 

Kirol Ekintzak

Lasterkariak maldan gora Aitxurira bidean.
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lehenengoarengandik 11 segun-
dora eta hirugarren berriz Didier 
Zago 15 segundora. Emakumez-
koetan, azkarrena Laura Orgué 
Villa izan zen eta 40 minutu eta 
23 segundo behar izan zituen ibil-
bidea egiteko, bigarren postuan 
Stephani Jimenez sailkatu zen 43 
minutu eta 28 segundoko den-
borarekin eta hirugarren berriz 
Vanera Ortega 44 minutu eta 44 
segundoko denboraz. Herrita-
rren artean berriz denbora onena 
Urko Egimendiak egin zuen (42 
minutu eta 48 segundo).

XIV. ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI MARATOIA

Maiatzaren 17an, hamalauga-
rrenez Zegama-Aizkorri Mendi 
Maratoia ospatu zen eta urtero 
legez sekulako arrakasta izan 
zuen. Jende andana izan zen maia-
tzaren 17a Zegaman korrikala-
riak animatzeko xedez eta Kilian 
Jornet aurten parte hartzekoa ez 
bazen ere, azkenean Zegaman 
izan genuen nahiz eta bere egu-
nik onena ez zuen izan maiatza-
ren 17koa tripetako gaitz baten 
eraginez. Dena dela, aurtengoan 
ere luxuzko podiuma osatu zen. 
Gizonezkoaetan, Pivk Tadei, 
Manuel Merillas eta Pere Rullan 
izan genituen hiru onenak eta 
emakumezkoetan berriz Azaha 
Garcia de los Salmones, Paula 
Cabrerizo eta Oihana Kortazar.

IV. ZEGAMA-AIZKORRI 
JUNIOR TRAIL

Mendizaletasunaren eta atletis-
moaren arra barneratuta duten 
baina oraindik Zegama-Aizkorri 

Mendi Maratoian parte hartzeko 
adinik ez duten gazteek ere badute 
lekua Zegama-Aizkorrin euren-
tzat bereziki zuzendutako Junior 
Trail lasterketan. Aurtengoan 52 
gazte izan genituen parte hartzen 
eta podiumak ondorengo hauek 
osatu zituzten: Gizonezkoetan Jan 
Margarik, Aitor Ajuriak eta Marti 
Vigok; emakumezkoetan Leire 
Fernandezek, Lide Urrestarazuk 
eta Maria Beringuesek. 

XXXVIII. HERRITARREN 
ARTEKO FUTBITO 
TXAPELKETA

San Bartolome jaiak inguratzen 
hasita ziren horretan, herrita-
rren futbito txapelketari eman 
zitzaion hasiera maiatzaren hon-
darrean. Aurtengoan 6 talde izan 
dira elkarrekin lehian eta berrita-
sun bat ere izan dugu; aspaldiko 
urteetan ez bezala, nesken talde 
bat ere osatu da txapelketan parte 
hartzeko, Txirriskas. Maiatzaren 
30ean hasi zuten txapelketa eta 
jakina denez, abuztuaren 22an 
eman zioten amaiera San Barto-
lome jaietan finalarekin. Txapel-
keta honi buruzko informazio 
zabalagoa San Bartolome jaietan 
aurkituko duzu.

LXXXII. SAN BARTOLOME 
TXIRRINDU PROBA

San Bartolome jaietako bigarren 
igandean, abuztuaren 30ean, afi-
zionatuen mailako San Bartolome 
txirrindulari proba ospatu zen. 
130Km-ko ibilbidea burutu behar 
izan zuten txirrindulariek eta tar-
tean, Aztiria, Atagoiti, Lierni eta 
Barbaris igo behar izan zituzten. 
Aurtengoan ere, luxuzko presen-
tzia izan genuen Zegaman, Migel 
Indurain handia izan genuen 
gure artean. Informazio zabalagoa 
Elkartu-Nahi txirrindulari elkar-
tearen orrian zein San Bartolome 
jaietakoan duzu.

PROFESIONALEN 
PILOTA PARTIDUAK

Zegama hiribildu izendatu zela 
400 urte bete ditugun honetan, 
hau ospatzeko beste ekitaldi bat 
burutu zen San Martin azokaren 
inguruan, profesionalen arteko 
pilota partida. Bertan, Aspeko 
punta puntako 8 pilotari izan 
genituen (Altuna IIIa, Barriola, 
Irribarria, Merino IIa, Aritz Lasa, 
Urruzola, Jaka eta Irusta) eta bi 
pilota-partida bikainez gozateko 
aukera eskaini ziguten. Informazio 
gehiago San Martinetako atalean.

HERRITARREN 
ARTEKO XVII. SAN 
MARTIN TORNEOA

Urteari amaiera emateko, Tar-
taloetxe Pilota Elkarteak Uda-
larekin lankidetzan Herritarren 
arteko XVII. San Martin torneoa 
antolatu zuen. Hainbat jardunal-
diz pilota partidak jokatzen aritu 
ostean, San Martin azoka egu-
neko arratsaldean ospatu ziren 
finalak eta giro ederra sortu zen 
frontoian. Hiru kategoria ezber-
dinetan banatu ziren lehiakideak 
eta hauek dira mailaz maila aur-
ten txapela jantzi zuten bikoteak: 
Oier Errasti – Enetz Iturbe, Ander 
Otegi – Ander Ormazabal, Ioritz 
Etxeberria – Luis Malkorra. 

San Bartolome probako irabazlea helmugan.

San Martin pilota torneoko finalistak Frontenis txapelketako finalistak sari 
banaketan.
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Erlezain
eguna

Aurtengoan ere giro ederra lagun ospatu 
genuen Erlezain Eguna. Apirilaren lehen igan-
dean izan ohi baditugu ere erleak protagonista, 
aurtengoan, Aste Santua zela-eta, 2. Igandean 
ospatu zen, hau da, apirilaren 12an.

Dena dela, bezperan, 2015eko Urrezko Aizko-
larien banakako txapelketaren lehen kanpora-
keta ospatu zen kiroldegian. Bertan, 8 aizkola-
rik parte hartu zuten bi taldetan banatuta. “A” 
taldean Eneko Otaño, X. Aranberri “Elorriaga”, 
Anjel Eraso eta Xabier Zaldua aritu ziren lehian 
eta Eneko Otañok lortu zuen hurrengo kan-
poraketan aritzeko txartela. “B” taldean berriz, 
Jokin Alkizalete II, Julen Alberdi “Txikia IV”, 
Iban Resano eta Aitor Urteaga aritu ziren eta 
hauetan indartsuena Jokin Alkizalete izan zen. 

Erlezain Egunari dagokiola berriz, eguneko bi 
ekitaldi nagusiak, urteroko moduan, Gipuz-
koako ezti lehiaketa eta pastelen erakusketa izan 
ziren baina hauen inguruan beste hainbat ekin-
tza interesgarri ere burutu ziren. 

Goizeko 10:00etarako jadanik, herriko bi pla-
zak eta frontoia zein honen inguruko kaleak, 
denetariko postuz bete ziren. Jakiak, arropa eta 
osagarriak, xaboi eta ukenduak, egurrez egi-

Egoitz Galarza adituak, erlazaintzari buruzko azalpenak eman zituen 
frontoian.

Haurrek, kandelak egiten ikasteko aukera izan zuten Anduetza 
Parketxearen eta Erlezain Elkartearen eskutik.

Erlezainek omenaldia jaso zuten Iker Zubeldia bertsolariaren eskutik.

Gipuzkoako  
XVII. Ezti Lehiaketa2015eko Apirilak 12

zegama

2 0 1 5

Erlezain eguna

Babeslea

Antolatzailea

Maila handiko ezti-lehiaketa ospatu zen.
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niko artelanak… denetarik izan 
zen aurtengoan ere ikusgai eta 
jende ugari hurbildu zen azokara 
hauek erakarrita.

Bien bitartean frontoia prest 
zegoen XVII. Gipuzkoako ezti 
lehiaketari ekiteko. Aurtengoan 
ere, luxuzko epaimahaikideak 
izan genituen Gipuzkoako eztirik 
onenen aukeraketan: Rafa Gorro-
txategi gozogilea, Egoitz Galartza 
albaitaria eta eztigintzan aditua, 
Eladi Balerdi Erlezain Elkarteko 
kidea eta Edurne Albizu alkatea. 
Txapelketara, Gipuzkoako 7 bai-
laretako 3 eztirik onenak aurkeztu 
ziren, 21 guztira. Aurreko urtee-
tan ez bezala, eztiak ez ziren hiru 
kategoriatan bereiztu, denak kate-
goria berean sartu ziren. 

Dena dela, aurtengoan, berritasun 
gisa, lehiaketa herrikoia ere egin 
zen. Adituen epaimahaiak euren 
dastatzea amaitu ondoren, dasta-
keta honetan baloraziorik altuena 
jasotako 10 eztiak herritarrei das-
tatzeko aukera eman zitzaien. 
Herritarrek, 10 ezti hauetan gus-
tukoenari botoa emateko aukera 
izan zuten eta boto gehien lortu 
zituen eztiak publikoaren saria 
jaso zuen.

Baina ezti lehiaketa ez zen goi-
zeko ekitaldi bakarra izan, erleen 
eta hauek ekoitzitako produk-
tuen inguruan orotariko ekin-
tzak burutu ziren. Anduetza Par-

ketxeak Erlezain Elkartekoekin 
elkarlanean, kandela tailerra anto-
latu zuen eta etxeko txikienek, 
kandelak egiten ikasteko parada 
izan zuten. 

Bien bitartean, hitzaldientzat ego-
kitutako txokoan, Gipuzkoako 
Erlezain Elkarteko hainbat kidek 
Gipuzkoako erlezaintzan ekoizten 
diren artisau produktuei buruzko 
azalpenak eman zituzten eta baita 
erlezainak hain kezkatuta dituen 
liztor asiarrari buruzko argibideak 
ere. 

Gozogintzari dagokiola berriz, 
urteroko moduan, Gipuzkoako 

gozogile onenek eginiko pastelen 
erakusketa dotorea jarri zen ikus-
gai. Hauek izan ziren aurtengoan 
erakusketan parte hartu zutenak: 
Gorrotxategi (Tolosa), Ezeiza 
(Tolosa), Unanue (Ordizia), Zega-
mako okindegia, Egaña (Azpei-
tia), Oiarzun (Donostia) eta Arruti 
(Andoain). 

Baina, hau ez zen izan gozogin-
tzari loturiko ekintza bakarra. 
Rafa Gorrotxategik, epaimahai-
kide lanetan aritzeaz gain, girla-
txeak eginez bi erakustaldi egin 
zituen kiroldegian. Jende mordoa 
bildu zen bere inguruan honen 
azalpenak entzun eta girlatxeak 
egiten ikasteko asmoz. 

Eta frontoiari kolore berezia ema-
naz, Aitxuri herri eskolako ikas-
leek eginiko marrazkien erakus-
keta izan zen. Erlea gaitzat hartuta, 
artelan dotoreak egin zituzten 
gaztetxoek eta hauek izan ziren 
mailaz maila aurten marrazki one-
nen diploma eta saria jaso zutenak:

2 URTE

1.SARIA: KEMEN  
cARRETE VIGUERET

2. SARIA: ENAITZ  
MENDIZABAL LEKUONA

Egoitz Galarza, Rafa Gorrotxategi, Edurne Albizu eta Eladi Balerdi epaimahaikideak ezti onenaren 
aukeraketan.

Eusko Labeldun eztia probatzeko aukera izan zen.
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3 URTE

1. SARIA: JARE URBIZU 
RODRIGUEZ 

2. SARIA: MARA GALLEGO 
MONROy

4 URTE

1. SARIA: NORA ELIZEGI 
YARZA

2. SARIA: JURGI LANDA 
TELLERIA

5 URTE

1.SARIA: ENETZ GOIBURU 
ARRIETA

2. SARIA: IRATI TELLERIA 
MURUA

1 MAILA:

1.SARIA: ENAITZ LANDA 
TELLERIA

2. SARIA: IRATXE  
ETXEBERRIA OIARBIDE

2 MAILA:

1.SARIA: MADDI  
ETXEZARRETA URBIZU

2. SARIA: ARATZ MURUA 
GONZALEZ

3 MAILA:

1.SARIA: JUNE cOLLADO 
MENDIZABAL

2. SARIA: ARENE MARTIN 
GOIKOETXEA

4 MAILA:

1.SARIA: ARKAITZ 
ELORZA ARSUAGA

2. SARIA:LANDER 
cARRETE VIGUERET

5 MAILA:

1.SARIA: JUNE  
ORMAZABAL APALATEGI

2. SARIA:LURDES AGIRRE 
BORREGO

6 MAILA:

1.SARIA: MANEX  
ORMAZABAL APALATEGI

2. SARIA: IRATI GOIBURU 
TELLERIA

Eguerdian berriz, 13:00etan, 
Zegamako Erlezain Egunaren 
ezaugarri bihurtu den durrunba 
izan zen kaleetan zehar. Bideari 
amaiera, frontoiko oholtza gainean 
eman zioten erlearen durrunba 
hotsa lagun eta honi amaiera ema-
teko, Iker Zubeldiak bertso doto-
rea bota zien erlezainei.

Rafa Gorrotxategik artisau erara girlatxeak egiten. Girlatxeak jendartean banatu ziren dastatzeko.

Azokara jende ugari hurbildu zen bertako produktuek erakarrita. Jon Etxeberria Gipuzkoako Erlezain Elkarteko kidea erleei buruzko 
azalpenak ematen.
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Durrunbaren ostean, Aitxuri 
Herri Eskolako marrazki lehiake-
tako sariak banatu ziren eta ondo-
ren, ezti lehiaketakoen txanda 
iritsi zen. Hauexek izan dira aur-
tengo sarituak:
1GO. SARIA: MARIA 
TERESA MEDINABEITIA  
(LEGAZPIA)

2. SARIA: ANASTASIO 
MUJIKA (LEGAZPIA)

3. SARIA: JESUS ISIDRO 
MIKELAIZ (HERNANI)

PUBLIKOAREN SARIA: 
AGUSTIN ZABALA  
(HERNANI)

 Erlezain Eguneko goizeko ekin-
tzei amaiera emateko, pastel era-
kusketako pastelak jendartean 
banatu ziren eta beste behin ere 
arrakastaz amaitu zen Erlezain 
Eguna.

Arratsaldean berriz, Kasinoa elkar-
teak antolatuta bertso jaialdia izan 
zen. Puntako lau bertsolari aritu 
ziren elkarri zirika, Andoni Egaña, 
Sebastian Lizaso, Iker Zubeldia eta 
Julio Soto. Saio bikaina eskainiz 
urrezko amaiera eman zitzaion 
bertso saioarekin Erlezain Egu-
nari.

 Gipuzkoako 17 ezti lehiaketako irabazleak

Xxxxxx

Marrazki lehiaketako 
irabazleak euren saria 
jasota.

Xxxxxx
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“24 urterekin nire aitaren alboan 

hasi nintzen eta berarekin ofizioa 

ikasten joan nintzen”.

ELKARRIZKETA

Zenbat urterekin hasi 
zinen ofizio honetan?
21 urte nituela hasi nintzen 
artisau izozkiak egiten; hori 
izan zen nire hasiera mundu 
honetan. Gero, 24 urtere-
kin nire aitaren alboan hasi 
nintzen eta berarekin ofi-
zioa ikasten joan nintzen. 
Konfiteri eta Txokolateari 
buruzko ikastaro ezberdinak 
egin nituen eta 1993. urtean, 
nire anaiarekin batera, gozo-
gintzako lantegia (obrado-
rea) hartu nuen; aurrera atera 
dugu orain arte, lan asko 
baina gogotsu eginez, ilu-
sio asko jarrita eta bezeroen 
beharrak eta nahiak entzu-
nez.

Zuen familian, zuk 
dakizunez, noiztik dago 
ofizio hau?
1925ean nire aitonak erosi 
zuen Plaza Zarran dagoen 
denda; orduan gozogintzako 
lantegia (obradorea) han-
txe bertan zegoen, dendaren 
atzealdean. Gero nire aita 
14-15 urterekin hasi zen txo-
kolatea eta gozogintza ikasten 
eta berak hartu zuen gozo-
gintzako lantegiaren (obra-
dorearen) zuzendaritza. Nire 
aitak bere jakintza, ilusioa, 
pasioa nirea egin zuen ere 
eta urte batzuk pasa ondo-
ren gozogintzako lantegia 
(obradorea) guri utzi zigun. 
Produkzioaz beti ni arduratu 
naiz eta ilusio eta pasio hori 
handiagotzen joan da urteak 
pasa ahala.

Non egin dituzu forma-
kuntza ikasketak?
Ikastaro ezberdinak egin 
ditut nire formakuntza osa-
tzen eta handiagotzen joa-

RAFA 
GORROTXATEGI

Xxxxxxxx

Nire aitoNa eta amoNa 

Zegamakoak ZireN



teko: Frantzian, Alemanian eta baita 
Espainia mailan ere.
Bestalde, gozotegi eta txokolategi 
ospetsuetan ere praktika moduan 
ikasketak egin ditut: Bartzelonako 
Escribá, Pariseko La Maison du 
Chocolat-en eta Alicante-n dagoen 
Paco Torreblancaren gozotegian.

Zure ofizioan zer da  
arrakasta?
Niretzako gure bezeroak gure pro-
duktuekiko erakusten duten poza 
eta asebetetzea ikustea nahiko 
garaipen handia da. Hori da lehenik 
lortu nahi duguna, jendeari eskain-
tzea gustuko duten produktu bat, 
kalitatezkoa eta itxura onekoa (bai 
packaging aldetik eta bai barruan 
aurkituko duenaren aldetik ere).

Pastelgintzan eta txokola-
tegintzan erabiltzen diren 
lehengaiak nondik ekartzen 
dituzue?
Gure produktuak egiteko beti 
saiatzen gara kalitate handia duten 
lehengaiak erabiltzen.
Kakaoari buruz adibidez, Hego 
Amerikatik ekartzen dugu (Ecua-
dor, Mexiko…) eta baita Afrikatik 
ere (Ghana). Zapore oso ezberdi-
nak dituzte eta ahoan gelditzen den 
zaporea ere kasu bakoitzean oso 
berezia da.

Gure produktuetan ere fruitu leho-
rrak erabiltzen ditugu. Gehien era-
biltzen duguna (turroietan, teilak, 
xaxuak…) almendrak dira eta kasu 
honetan Marcona mota erabiltzen 
dugu, hoberenetakoa delako.
Gure bezeroei eskaintzen dizkie-
gun produktuak kalitatezkoak dira 
eta ikusten dugunez, asko eskertzen 
dute… eta disfrutatu ere noski!!

14-15 urterekin hasi 
zen txokolatea eta 
gozogintza ikasten 
eta berak hartu 
zuen gozogintzako 
lantegiaren  
(obradorearen) 
zuzendaritza. 

Urtaro desberdinetan,  
kontsumo mota ere  
aldatzen al da?
Bai noski. 
Argiena da Gabonetan kontsumi-
tzen diren produktuak: Turroiak, 
polboroiak, txokolatezko gorrin-

goak, edateko txokolatea eta txo-
kolatearekin estalitako laranjak, 
urrak….
Produktu konkretu batzuk ere pres-
tatzen ditugu urteko garai edo egun 
berezietan. Adibidez, urtarrilaren 
6an Erregetako erroskoak, urtarri-
laren 20an Donostiako danborrak, 
maiatzean Jaunartzetako tartak, aza-
roaren 1ean Santuen hezurrak…
Urte guztian zehar, teilak, zigarri-
loak, pastak, xaxuak, trufak eta bon-
boiak, zapore ezberdinetako txoko-
lateak…

Zein produktu da zuri gehien 
jatea gustatzen zaizuna?
Txokolatea noski! Ezin da beste era 
batera izan! Txokolatea jatea, edatea 
edo lantzea gustatzen zait. 
Mota ezberdinetako txokolateak 
daude, herrialde oso ezberdinetan 
ekoiztuak. Txokolate bakoitzak bere 
jatorriari begiratuz, bere zapore 
bitxia dauka, ezaugarri ezberdine-
kin… eta hainbat mota ezagutzeko 
eta probatzeko aukera edukitzea da 
gustatzen zaidana.
Gainera, nire kasuan txokolatea 
lantzeko aukera izatea, bere forma 
ezberdinetan (solidoa, likidoa…), 
produktu ezberdinak sortzea… 
aukera aparta da geroz eta gehiago 
ikasten joateko.

Eskuzko irabiagailu bat Argizaria egiten 
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Bestalde, euskaldunak txokolateare-
kiko duten historia aspaldi hasi zen 
eta betidanik oso interesgarria iru-
ditu zait. 

Kontsumitzaileen eskaerak 
gaur egun zeintzuk dira?
Ikusten dugunez, bezeroek kali-
tatezko produktuak nahi dituzte 
eta posible den arabera, azukre eta 
koipe gutxiagorekin. Hau da, pro-
duktu osasuntsuagoak eskatzen 
dituzte.

Museo eta gailu zaharrentzat 
ere afizio handia duzu.
Nire aitak ireki zizkidan mundu 
honetako ateak eta bere zaletasuna, 
bai txokolatearekiko eta bai kakaoa-
ren historiarekiko, eskaini zizkidan. 
Nire egonezinak egin zuen beste 
guztia: txokolatearen munduan 
sartu eta baita argizariari buruzko 
munduan. Zein zen bi hauen arteko 
erlazioa...

Aspaldi erabilitako tresnak eta 
makinak ikusita harrigarria eta 
miresgarria iruditzen zitzaidan; 
hauen aldaketak eta bilakaera gaur 
egungo tresnetara iritsi arte ikus-
tea oso interesgarria da. Urteekin, 
bilduma ederra lortu dut (katiluak, 
moldeak,metateak...)

Zure konfiteri museoan 
nongo bisitariak izaten  
dituzue ? 
Mota guztietako jendea dator. 
Denak dute mundu honi buruzko 
jakin min handia, eta horrek bisitak 
oso interesgarriak eta dinamikoak 
izatea egiten du.
Familiak, eskolak eta baita jende 
arrunta ere dira gure bisitariak.
Tolosako turismo bulegotik antola-
tzen dituzte bisitak.

Pelikula bat ere egin zenuen, 
Txokolatea izenburukoa. Zer 
esan nahi du zuretzat pelikula 
honek?
Txokolatearen historia ezagutu 
araztea oso interesgarria iruditzen 

zitzaidan. Lehenengo pertsonan 
aurkeztu nahi nuen historia hori 
eta horretarako, txokolategintzan 
hiru artisau hoberenetakoak elkartu 
nituen: Jose Mari Gorrotxategi 
(nire aita), Juan Garmendia eta Ant-
ton Azpiazu.
Pelikula hori, nire bildumako tres-
nekin eginda dago eta erakutsi nahi 
nuen nola txigortzen, txikitzen eta 
prestatzen zen garai bateko txoko-
latea. 

Eskuartean ba al duzu beste 
pelikula edo libururen bat 
egiteko proiekturik?
Gustatuko litzaidake egunen batean 
errezeta liburu bat idaztea. Ideia eta 
edukia baditut baina denbora pixka 
bat bilatu beharko nuke eseri eta 
idazten hasteko.
Atal bat sartu nahiko nuke liburu 
honetan: euskaldun herria eta txo-
kolateari buruzko historia txiki bat. 
Hernan Cortés, Moctezuma, Hego 

Txokolatea eskuz egiten

Txokolatea  
txigortzen

21 urte Nituela  

hasi NiNtZeN  

artisau iZoZkiak egiteN

“ txokolateareN historia 

 eZagutu araZtea oso  

iNteresgarria iruditZeN ZitZaidaN”



59

Ameriketako herrialdeak… zer 
erlazio duten guzti horiek txokola-
tearekin eta Euskal Herriarekin.

Badago esaera zahar bat horrelako 
zerbait esaten duena: “Tolosar baten 
semeak, Hernan Cortes-en bilobak 
dira eta Moctezuma Enperadorea-
ren birbilobak”.

Gipuzkoa zein mailatan 
kokatuko zenuke estatu mai-
lan, gozogintzaren alorrean?
Txokolatearekiko, Gipuzkoa izan 
da, estatu mailan, ekoizle garran-
tzitsuena 70 urteetatik gure egune-
taraino. Eta kontsumitzaile bezala, 
handiena historian zehar.

Iparraldean, Euskadin, txokolate 
beltza da gehien kontsumitzen 
dena, lehorragoa, mingotsagoa eta 
azukre gutxiagorekin. Hegoaldean 
bestalde, Andaluzia edo Valentzia 
aldera joaten bagara, gozoagoa gus-
tatzen zaie eta esnearekin nahastu-
tako txokolatea jaten dute gehien 
bat.

Zegamak zein oroimen 
dakarzkizu?
Nire aitona eta amona Zegama-
koak ziren; nik amonarekin erlazio 
gehiago izan nuen. Nire amona, 
Rafaela, Benta baserrian bizi izan 
zen eta istorio asko kontatzen ziz-

kidan: baratzera jaisten zenean 
lastozko txanoa jarrita eguzkitik 
babesteko, San Bartolome eguneko 
bazkariak (Abuztuaren 24ean)…

Zegamako jendeak, askotan gogo-
rarazten didate nire jatorria eta 
eskertzekoa da. Oso harro nago nire 
jatorriaz.

Gipuzkoa osoan, txokolatea oso 

sakabanatuta egon da; baita Zega-

mak ere, garai batean bere gozogin-

tzako lantegia (obradorea) eta txo-

kolategia bazeuzkan.

EDURNE ALBIZU

Jose Mari eta Rafael Gorrotxategi aita-semeak Tolosan duten dendan.

Gorrotxategi  gozotegiko produktu batzuk.
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XIV. Zegama-Aizkorri 
mendi maratoia 2015

HAMABOSGARRENEZ 
2016ko Zegama-Aizkorri Kilometro Bertikala maiatzaren 20an eta Mendi-Maratoia maiatzaren 22an izango 
dira. Maratoiak, 2002ko San Fermin egunean lehenbiziko aldiz antolatu zenetik, hamabosgarren edizioa osa-
tuko du. Kilometro bertikalak, aldiz, bigarren edizioa izango du. Gabonak ostean irekiko da izena emateko epea. 
Zegama-Aizkorri Mendi maratoia, behin berritan, munduko mendi lasterkaririk onenen topaleku eta lehiagune 
izango da, International Skyrunning Federation, ISF-k antolatzen dituen SKYRUNNER NATIONAL WORLD 
SERIES ISF-2016 txapelketarako proba puntuagarria.

Aidean doaz urteak Zegama-Aizkorri mendi mara-
toiarentzat ere. Urte berrikoarekin hamabosgarren 
aldia izango da Zegamako plazak munduko mendi las-
terketarik ezagunenetako eta erakargarrienetako baten 
irteera eta helmuga hartzen dituela. Hamabost urteo-
tako joanetorriak hoberako baino ez ditu izan gainera. 
Hasiera beretik izan du korrikalaririk onenentzat tira 
eta horralexe izango da 2016ko maiatzaren 22koa ere. 
Antolakuntza lanak hasita daude dagoeneko eta urte 
berria hasi berritan irekiko da izena emateko epea. 
Aurtengo maratoirako 6.500 lagunek eman zuten 
izena, eta beste 185 animatu ziren ostiral arratsaldeko 
kilometro bertikala egitera. Partaidetza aldetik ez da 
gutxiago izango maiatzekoa, are eta gehiago maratoia-
ren hamabosgarren edizioa dela kontuan hartuz gero.

2015EKO LASTERKETEN BERRI

Aurten, 2015eko maiatzaren 17ko mendi maratoiak 
osagarri berria izan zuen, ostiral arratsaldeko kilo-
metro bertikala hain zuzen ere. Euskadiko Koparako 
puntuagarria. 180 korrikalari animatu ziren estreine-
koz egiten zen mendi lasterketa gogor eta malkartsu 
honetara eta 165-ek amaitu zuten. Plazatik joan ziren 
taldeka Arriaundiko [505 m.] irteera lekura hurbil-
tzen, norberari zegokion txandaren arabera. Eguraldi 
zitala izan genuen, euri zaparrada indartsu eta ugariak, 
eta haizea, desatsegin eta hotz. Horregatik, Aitxuri  
[1.520 m.] ondoko helmugarainokoa izan behar zuen 
kilometro bertikala 1.200 metro inguruan uztea era-
baki zuen antolakuntzak, ondo erabakia gainera.

Aitxuri, 1.520m.

Arriaundi 505m.

2016koa, kilometro bertikalaren bigarren edizioa izango 
da, maiatzaren 20an, maratoi egunaren bezperatako osti-
ral arratsaldean, 16:00etan hasita aurten bezala. Eguraldiak 
pittin bat laguntzea, ez genuke besterik beharko, lehenbi-
ziko edizio honetan erabat osatu gabe geratu zen kilome-
tro bertikalak bere ibilbide guztian zer joku ematen duen 
ikusteko.

Katalanak izan ziren nagusi, nola gizonezkoen hala emaku-
mezkoen kategorian, eta Kataluniakoa baita ere, euskaldu-
nen ostean, partaidetzarik zabalena. Maratoiarekin gertatu 
ohi den moduan.

Gizonezkoetan lehenebiziko euskalduna Iñigo Lariz Azkue 
elgoibartarra izan zen, bigarren denborarik onena egin 
zuena [0:34:38], eta, aipagarria ez ezik txalotzekoa ere bai, 
Urko Egimendia Arrondo zegamarrak egindako denbora, 
0:42:48 [49. klasifikatua].

Emakumezkoen kategorian Maddi Arrazola Agirre donos-
tiarra izan zen aurreneko euskalduna [0:48:17]
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GIZONEZKOAK:

1. VIÑAS SOLER, JOSEP  0:34:27

2. LARIZ AZKUE, IÑIGO 0:34:38 

3. ZAGO, DIDIER 0:34:42 

EMAKUMEZKOAK:

1. ORGUÉ VILA, LAURA 0:40:23

2. JIMNENEZ, STEPHANIE 0:43:28

3. ORTEGA TRANCÓN, VANESA 0:44:44

KILOMETRO BERTIKALAREN SAILKAPENA

Laura Orgué Vila, Igualadakoa 2016-ko lasterketa egutegia – ISF

XIV. Zegama-Aizkorri Mendi 
Maratoia, maiatzaren 17an egin 
zen. Behin berritan egun handia 
izan zen Zegaman, nola erakarri 
zuen bisitari eta ikusle jendetzaren 
aldetik, hala kirol ikuskizunaren 
ikuspegitik ere.

Aurreko egunak euritsu joan ziren 
oso. Euritsu ez ezik, hotz ere bai, 
baina maratoi egunak berak ateri 

eutsi zion gehienean eta beroak 
penatzeko arriskurik gabe ibili 
ahal izan ziren lasterkariak tonto-
rrik tontor.

Antolakuntza aldetik, urtero 
bezala, nabarmena boluntarioen 
taldeak egindako lana, bai ageri-a-
gerikoa eta baita hainbeste ikusten 
ez den arren hainbat lan-txiki eta 
xehetasun betetzen dituztenena 
ere. 

Aldaketa onuragarria, zalantzarik 

gabe, Otzaurte gainean errepi-

dea zeharkatzeko jarri zen pasa-

bidea. Sancti Spiriturako kotxeen 

igarobidea oztopatu gabe, inguru 

hartako trafikoari irtenbide ego-

kia eman zitzaion, urtero-urtero 

sortu ohi ziren trafiko-gorabehe-

rei irtenbide egokia emanez. 

XIV. ZEGAMA-AIZKORRI MENDI-MARATOIA

2016 SKYRUNNER® WORLD SERIES SKY
 April 23 Yading Skyrun 29 km Sichuan - China

 May 22 Maratòn Alpina Zegama-Aizkorri  42 km,  Zegama - Euskadi Spain

 June 26 Livigno Outdoor Race Experience  30 km,  Livigno - Italy

 July 17  Dolomites SkyRace® 22 km,  Canazei - Italy

 July 31 SkyRace® Comapedrosa 22 km  Andorra

 Aug 20  Matterhorn Ultraks  46 km  Zermatt - Switzerland

 Sept 4  The Rut  25 km  Big Sky, Montana – USA

 Oct 22  Limone Extreme SkyRace® 23 km Limone Sul Garda - Italy
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Kontu bera, orohar trafikoaren antolakuntzan, Oria 
Ertzain-etxeko trafiko arduradunek emadako aholku 
eta argibideei esker, herriko sartu-irtenetan eta apar-
kalekuen gestioan irabazitako eraginkortasuna. Korri-
kalari guztiei erraztu zitzaien herrirako sarbidea eta 
aparkalekua kolore berezitako baimen-txartelak esku-
ratuz; antolakuntzat ere bere txartel propioa izan zuen 
eta erosotasun handia eskaini zien bisitariei Intxaus-
tiko aparkalekutik herriraino jarritako doaneko auto-
bus zerbitzuak.

Hasiera batean, lasterketan parte hartzeko eskubidea-
rekin dortsal bana jasotakoak 525 izan arren, 475koa 
izan zen lasterketa amaitu zuten gizon eta emaku-
meen kopurua. Txapeldunak, Tadei Pivk-ek, 3 ordu, 
51 minutu eta 11 segunduko denbora behar izan zuen 
lasterketaldia osatzen eta 8 orduko gehieneko muga 
gainditzeko 6 minutu eskas falta zirela iritsi zen azke-
neko korrikalaria helmugara, Julian Loeches Barquilla.

Lasterketa bezperatan albiste zen zaletuen artean aur-
ten Kilian Jornetek hutsegiten zuela, ez zela alegia 
maratoiaren irteera puntuan egongo. Lurrikara handi 
batek gogor eta latz astindutako Nepalera joana zen, 
sei bider irabazia zeukan Zegamako lasterketari behin-
goagatik uko eginez. Azken orduan, baina, Zegaman 
agertu zen eta lasterketan parte hartu zuen gainera. 
Ohikoa duen nagusitasun eta elegantziarekin Kilian 
izan zen Aitxuri gainetik pasatzen lehenbizikoa, baina, 
esana zuen bezala, aurten ez zetorren lehiara, ibilaldiaz 
disfrutatzera baino. Andraiztik beherako ibilbidean 
joan zen lasterketa buruko lekuak utzi eta denbora 
galtzen, helmugara 23. iritsiz, txapeldunarengandik 

ia ordu erdira. Ez geunden, noski, horretara ohituak, 
maratoi hau sei bider irabazia duen txapeldunarekin. 
2016ko maiatzaren 22an, hamabosgarren edizioak, 
besteak beste ikusmira hori ere izango du, Kilian Jor-
netek parte hartzen duen eta irabazle izateko lehia 
puntuan itzultzen den, jakinmina eta ikusi nahia.

Gainerakoan, bezperako eguraldiak batere lagundu ez 
arren, ikusle asko hurbildu zen, nola ibilbidera hala 
herrira bertara ere, lasterketa amaitzeko orduan bati-
pat. 

Beste behin ere, gogoan-
garria izan zen maiatzaren 
17ko kirol festa Zegaman, 
2016ko maiatzaren 22koa, 
bere hamabosgarren edi-
zioan izango denaren aurre-
kari bikaina.

GIZONEZKOAK:

1. PIVK, TADEI  3:51:11

2. MERILLAS MOLEDO, MANUEL 3:51:47

3. RULLAN ESTARELLES, PERE 3:52:50

4. EGEA CACERES, ARITZ 3:59:27
 

EMAKUMEZKOAK:

1. GARCÍA DE LOS SALMONES, AZAHA 4:41:23

2. CABRERIZO CUEVAS, PAULA 4:43:44 

3. KORTAZAR ARANZETA, OIHANA 4:44:57

4. FORSBERG, EMELIE  4:49:38

Guillermo Pinillos Rodriguezentzat izan zen lehenbiziko 
zegamarraren saria. 5:35:34 bere denbora, 200. postuan kla-
sifikatua. Aipagarria, gainera, ostiralean Kilometro Bertikala 
ere egin zuela, era honetako mendi lasterketetan lortu duen 
maila onaren adierazpen nabaria.

XIV. MENDI-MARATOIAREN 
SAILKAPENA

 Tadei Pivk, italiarra.

Emakumezkoen podiuma
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Mutilen podiumaLeire Fernández Abete

16/18 urte bitarteko gazteentzako lasterketa 
honek 10,8 km-ko ibilbidea du, Zegamako pla-
zatik [296 m.] abiatu eta Aizkorrondoko kana-
leraino igoz [735 m.]. Gurasoek sinatutako bai-
mena aurkeztu behar izaten dute neska-muti-
koek.

Zaletasun berriak sortzen joateko probaleku iza-
tea du helburu eta erakarmen berezia ematen dio 
SALOMON JUNIOR TRAIL txapelketarako 
aukerarekin saritua egoteak. Orain euren neu-
rriko lasterketaldi honetan ikusten ditugun gazte 
hauetatik batzuk laister ikusiko ditugu nagusien 
maratoian ere. Beste zenbaitentzat, aldiz, hauxe 
izan ohi da euren zaletasuna eta gaitasunak neur-
tzeko aukerarik egokiena. Julian Beloki Guerra-ren kronika

IV. ZEGAMA-AIZKORRI  
JUNIOR TRAIL

MUTILAK:

1. MARGARI SOLE, JAN 0:45:08

2. AJURIA ELKOROBARRUTIA, AITOR 0:47:06 

3. VIGO DEL ARCO, MARTÍ 0:47:11

 
NESKAK:

1. FERNANDEZ ABETE, LEIRE 0:54:49

2. URRESTARAZU AGIRRE, LIDE 0:56:40 

3. BERINGUES BRUNET, MARÍA 0:58:31
Arantxa Ortiz Elorza, zegamarra,  
seigarren klasifikatu zen [1:33:23].

IV. Zegama-Aizkorri Junior Trail 

IV. JUNIOR TRAIL SAILKAPENA

Maratoiaren ibilbidea mapa batean.
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Nor da Nuria Burgada? Nola 
aurkeztuko zenuke zure 
burua zegamarren aurrean?
Erretiratzear dagoen herri txiki 
bateko irakaslea naiz eta mendia 
dut gustuko. Hiri handi batetik 
gertu jaio arren, nire pasioa den 
mendizaletasuna tarteko, mendira 
bizitzera joandako emakumea.

Noiz izan zinen Zegaman 
lehendabiziko aldiz? Nola 
gogoratzen duzu lehenengo 
helmugaratze hura?
Kilianek lasterketan parte hartu 
zuen lehen aldian izan nintzen 
Zegaman estreinekoz. 2007ko 
maiatza zen, Kilianek 19 urte 
zituen eta bertan irabazi zuen 
lehendabiziko aldiz Skyracer 
World Series txapelketa eta baita 
Kataluniako selekzioak taldekako 
saria ere. Ordura arte Zegama 
ezezaguna zen niretzat baina asko 
gustatu zitzaidan. Nire egungo 
senar Xavirekin eta nire alaba 
Nailarekin etorri nintzen eta 
lotara Santu Espiritu ingurura 
joan ginen. Behelaino artean izan 
bazen ere paisaia zoragarria iruditu 
zitzaidan. Eguna argitu gabe zela-
rik oraindik, Aizkorrirako bideari 
ekin genion; ez genuen ingurunea 
ezagutzen baina gu jeikitzerako 
jadanik jendeak eta kotxeak suma-
tzen genituen, jendea bazioan 
Aizkorrira bidean. Inoiz ez nuen 

horrenbeste jende ikusi. Kilian 
Aizkorritik pasatzen ikustea hun-
kigarria izan zen. Gero, lasterka 
herrira jaitsi ginen helmugaratzea 
ikustera. Xavik mendiko bizikleta 
eraman zuen, horrela lasterketa 
ikusteko batera eta bestera erra-
zago mugituko zelakoan. Kontrol-
gune batean, untxi gisatua eskaini 
zioten eta bera sinestu ezinik gel-
ditu zen! Nire gurasoak ere etorri 
ziren Zegamara, Kataluniako tele-
bistako autobusean. Kilian lehen 
postuan helmugaratzen ikustean 
asko hunkitu ziren. Amets bat 
bezala izan zen. Zegamarrek oso 
ongi hartzen gaituzte kanpotik 
etorritakoak.

Aurten maratoian parte hartu 
zenuen nahiz eta ez zenuen 
bukatzerik izan. Horrelako 
proba motetan parte hartzera 
ohituta al zaude?
Ni betidanik joan naiz mendira 
baina ez dut inoiz lehiaketetan 
parte hartu. Kilian eta Nailari las-
terketetara laguntzean sartu nin-
tzen lasterketen mundu honetan. 
Nire buruari erronkak jartzea eta 
hauek burutzea gogoko dut baina 
lasterketari baino gehiago erre-
paratzen diot inguruan gertatzen 
denari eta are gehiago oraindik, 
jendearentzat ezaguna egin naize-
netik. Nire helburua lasterketetan 
gozatzea da;  Santu Espiritun 5 

ELKARRIZKETA

Nuria

burgada

burón



65

minutugatik ez nuen lasterketako 
mozte denbora gainditzea lortu.

Kilianek askotan goraipatu 
du gure lasterketa eta zega-
marrek asko eskertu diote 
hori. Nuria ere iritzi berekoa 
al da? Zer azpimarratuko 
zenuke gure lasterketaz?
Bai, noski! Lasterketa berezia da. 
Badira lasterketa gogorrak, tek-
nikoak, zailak...baina hau berezia 
da. Ez da luzeenetarikoa, ezta tek-
nikoenetarikoa ere baina benetan 
berezi egiten duena antolakuntza 
eta jendea dira. Elurra, euria edo 
beroa egin, mendira igo eta ibil-
bide osoan zehar korrikalariak 
animatzen aritzen den jendea. 
Zegamarrek dena ematen diote 
lasterketari. Helmuga hunkiga-
rria izaten da. Izugarri gustatzen 
zait. Eta gaztak ere bertako jendea 
bezalakoak dira, ikusgarriak (ni 
begetarianoa naiz.)

Kilian mundu mailako erre-
ferentea da kirol espezialitate 
honetan. Zer goraipatuko 
zenuke bere kirol nortasunaz?
Egia esan ez dakit jadanik nire 
semeari buruz esan dutenari zer 
gehitu. Nik betidanik irakatsi nahi 
izan dionada zera da: pertsona ona 
izan dadila, humila eta koheren-
tea bere printzipioekin. Bere kirol 
nortasunari dagokionez, aipatu 
berri ditudan balore hauez gain, 
oso langilea dela ere esango nuke 
bere helburuak lortzearren (bai 
arlo fisikoan, bai mentalean). 

Zure aburuz zein faktorek 
ahalbidetu dute Kilian egun 
den elite mailako sky eta 
mendi lasterkari izatea?
Mendiarekiko duen pasioak. 
Haurtzaroa Cap de Rec mendi 
aterpean igaro izanak, mendia bere 
jolasleku egin zuen, eta honek, 
ingurune horrekin armonian haz-
tea ahalbidetu zion. Nerabetza-
roan bere kirol ibilbidea hasterako 
jada bazuen “plus” hori, hau da, 
bere pasioa zen eta den mendia.

Zegama-Aizkorri jadanik 
erreferentziazko lasterketa 
da eta 2016an 15 urte beteko 
ditu. Nola ikusten gaituzu? 
Zer hobetu beharko genuke? 
Gure lasterketari egun duen 
maila galtzeko arriskurik 
ikusten al diozu etorkizunari 
begira?
Hamabost urte lorpen handia da 
lasterketa batentzat. Oso laster-
keta kontsolidatua ikusten dut, 
bai Estatu mailan, eta are zaila-
goa dena, baita nazioarte mailan 
ere. Duzuen antolakuntza mailari 
eutsi beharko zenioketela uste dut. 
Hobetzekotan... Nik solidaritatea 

aipatuko nuke. Ez dakit posible 
izango ote litzatekeen zailtasunak 
dituzten zuen inguruko gazteen-
gan eragina izatea, “korrika” egite 
horretan, mundua ikusteko beste 
modu ezberdin bat aurkitu deza-
ten lortzea. Beste ideia bat, mundu 
guztiak parte hartzeko moduko 
“minilasterketa” bat antolatzea 
izan liteke, hau da, ezintasun fisiko 
nahiz psikikoak dituztenek ere 
parte hartzeko moduko bat anto-
latzea. Edo haurrei zuzendutako 
lasterketa batzuk inguruko esko-
letan...

Kontaiguzu zerbait Jornet 
Burgada familiari buruz. 
Nola igaroko dituzue Gabo-
nak eta urte berri eguna 
familian?
Jornet Burgada familian bi ospaki-
zun nagusi ospatzen ditugu Gabo-
netan, bata Eguberri egunean nire 
amaren, hau da, Kilianen amona-
ren urte hurrenarekin bat eginez 
eta bestea Gabon gauean Kilianen 
aitaren, Eduarden, urte hurrenean. 
Eguberri eta urteberri egunak 
guretzat “elurra” dira, ahal izanez 
gero elkarrekin elkartu eta gure 
inguruneaz gozatzea, elurtutako 
mendiez alegia. Ez gara ospakizun 
eta festa handien zale, gustukoago 
dugu tximiniaren bueltan egotea 
eta elurra nola ari den ikustea. 
Gogoan dut urte zahar gau batez 
lagun on batek (Atma de Yogi Tea) 
prestatu zigun afariaren ostean, 
Kilianek Mireia Miró eta Laetitia 
Rouxekin batera alokatuta zuen 
etxetik, mendi tontor batera igo 
ginenekoa. Mendiko eskiak hartu 
eta tontorrera bidean gindoazela, 
beheko bailaratik bota zituzten 
su artifizialak ikusten egon ginen. 
Elkarri urte berria zoriondu 
ostean, berriro ere behera jaitsi 
ginen eskien gainean.

Beste zerbait gehitu nahiko al 
zenuke?
Zorionak eman besterik ez egiten 
duzuen lan onagatik. Ziur naiz 
horrela jarraituko duzuela. Urte 
askoan Zegamara joan eta zuen 
mendietara igoko naizela espero 
dut.

JULIAN BELOKI



Uztailaren lehen igandean, uztaila-
ren 5ean aurten, Aizkorriko Lagu-
nen Egunaren hamaseigarren edi-
zioa ospatu genuen. Aurtengo festa 
ere aurreko urtekoaren ildo beretik 
joan zen, Aizkorrira bi irteera egin 
ziren eta ondoren, mendizale zein 
nahi zuten guztientzat plazan hega-
luze eta sagardo dastatzea izan zen.

Dena dela, aurten aldaketa txiki bat 
egin zen Aizkorrirako bi irteeren 
ordutegiari dagokiola. Zegamatik 
abiatzen ziren mendizaleak San 
Adriandik abiatzen zirenak baino 
lehenago iristen zirela-eta, bi ibilal-
dien irteera-ordua aldatu egin zen. 
Zegamatik Aizkorrirako ibilaldia-

ren irteera-ordua, ordu erdi atze-
ratu zen eta San Adriandik irten 
zirenena berriz ordu erdi aurreratu. 
Modu honetan, bi ibilaldietako 
kideek elkarrekin ospatu ahal izan 
zuten cavarekin topa eginez Aizko-
rriko Lagunen Eguna Aizkorriko 
tontorrean bertan.

Bien bitartean, mendizaleak orain-
dik Aizkorritik Zegamarako bidean 
zirela, plazan urteroko giroa ari zen 
sortzen. Herriko bost elkarte gas-
tronomikoetako boluntarioak eta 
Euskal Parrilakoak 12:30etan has-
tekoa zen hegaluze dastatzea pres-
tatzen ari ziren. Aurtengoan ere 
jende ugari hurbildu zen Eusko 

Labeldun hegaluzea eta sagardoa 
dastatzera eta festa herrikoi polita 
osatu zen. Mila eske festa hau anto-
latzen laguntzen diguzuen Amezti 
Mendi Elkarteko eta elkarte gas-
tronomikoetako kideei!

XVI. Aizkorriko 
Lagunen Eguna

Jende mordoxka igo zen Aizkorrira, 
Aizkorriko Lagunen Eguna ospatzera.
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Urtero legez, Zegamatik partaidetza 
zabala izan zen azaroaren 7an ospatu 
zen Behobia-Donostia lasterketan, 21 
parte-hartzaile guztira. Aurten bero 
handia izan zuten bidelagun lasterka-
riek eta honen ondorioz-edo, notizia 
tristea ere jaso genuen Donostia aldetik. 
Dena dela, zegamarrak fin aritu ziren 
aurreko urteetako moduan. Hementxe 
aurten egin dituzten denborak:

Behobia
DONOSTIA

LASTERKETA

 POStUA IZEN-ABIZENAK DENBORA
  375 Mikel Frias Reguillaga 01:19:06
 1594 Ivan Sanjuan arrieta 01:26:48
 1742 Saioa arkonada Perez 1:27:23
 1847 Gorka Lozano arostegi 01:27:49
 2499 unai Larrea Lopez 01:30:01
 2577 Eneko arratibel aramendia 01:30:15
 3857 aritz toledo zurutuza 01:33:54
 4197 urko agirre txoperena 1:34:45
 5545 Jesus Berasategi zurutuza 01:37:45
 6665 asier Berasategi urdangarain 01:39:55
 6694 uxua Barandiaran zurutuza 01:39:59
 6860 antonio Otero Rey 01:40:18
 8360 Juan Inazio Galdos Larrea 01:43:10
 8377 Joxe Migel Encinas Sanchez 01:43:11
 12043 Iker alzelai arakama 01:49:22
 14136 Igor Elizegi arrizabalaga 01:53:05
 20620 ander Perez arrieta 02:05:35
 20632 Leider agirre katarain 02:05:36
 25978 Jose Francisco alustiza azurmendi 02:30:13
 26287 Jose Luis Herranz Gomez 02:36:30
  Jon Gorrotxategi urteaga
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Behobia-Donostia lasterketan parte hartu zuten zenbait zegamar.

QUEBRANTAHUESOS
Zikloturisten egutegian gorriz markatuta ego-
ten den eguna izaten da Sabiñanigon antolatzen 
duten “Quebrantahuesos” lasterketa eta Zegamako 
txirrinduzaleak ere han izaten dira urtero-urtero. 
Dena dela, aurten ordezkari bakarra izan dugu 
gure herritik, Aritz Irastorza, eta denbora txukuna 
eginez gainera, 7 orduren bueltan amaitu baitu 
ibilbidea. Bejon deizula!



San Bartolome
Jaiak

Izaro Collado

neskak

uxue
Collado

Maia
Perez

6 uRtEtIk BEHERakOak

Hona hemen aurtengo probetako irabazleak:

Ekhi 
aizpeolea

Mutilak

Jessenia Brochero

neskak

ane 
Moran

ainitze Mai-
zkurrena

7, 8 Eta 9 uRtEkOak

ander Otegi

aratz 
Murua

ugutz 
Sudupe

Mutilak

Saio Berasategi

neskak

10 Eta 11 uRtEkOak

Miguel anjel Ramirez

Egoi
telleria

Mikel
Ormazabal

Mutilak

12 Eta 13 uRtEkOak

Mutilak

aPEaDERORa IGOERa

aitor Perez

ander
Perez

unai 
agirre 

Mutilak

tarteko helmuga: Ibai arrizabalaga

Mikel Otegi

Oinatz Maizku-
rrena

ainhoa
arakama

June
Ormazabal

Pedro Luis arizkorreta

Beteranoetan
(45 urtetik gorakoak)

tarteko helmuga: Pedro Luis arizkorreta

10 eta 11 urteko mutilak 7, 8 eta 9 urteko neskak 10 eta 11 urteko neskak

ABUZTUAK 22, 
LARUNBATA

MOZORRO EGUNA

HERRITARREN ARTEKO 
TXIRRINDU PROBAK

Jaietako lehen egunari hau-
rren txirrindu probarekin eman  
zitzaion hasiera. Urteroko 
moduan, haur ugari hurbildu zen 
bizikleta eta kaskoa soinean zituz-
tela euren onena eman eta kopa 

etxera eramateko prest. Giro aparta 
sortu zuten goizean goizetik gure 
gaztetxoek herri-gunean eta jada-
nik hain gaztetxo ez direnak ere 
ikuskizun polita jarri zuten Apea-
derorako igoeran. 

Abuztuaren amaierarekin bat, urteroko moduan 
San Bartolome jaiak ospatu genituen aurten ere. 
Abuztuaren 22an egin genion beleari ongi-eto-
rria cava zipriztin eta musika doinuen artean eta 
6 festa egun zororen ostean, abuztuaren 30ean, 
adio egin genion zapi zuriak astinduz datorren 
urtera arte. Abuztuko oporrei amaiera emateko 
modu aparta alajaina!

Xabier Intxausti

andrei 
Filip

unai 
Moran

12 eta 13 urteko mutilak

6 urteetik beherako neskak 7, 8 eta 9 urteko mutilak 6 urtetik beherako mutilak
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Aurten, Zegama hiribildu izendatu zela 400 urte bete 
ditugun honetan, Zegamako jaietan ere presente izan 
dugu 400. urteurrena eta hau gogoan, herriko jaietako 
programari kutsu berezia eman nahi izan zaio. Honen-
bestez, garai bateko jaietako zenbait argazki jarri dira 
programaren erdiko orrietan eta azalean berriz, 1904 
inguruan Adolfo Guiard margolariak margotutako garai 
hartako Zegamaren oleo baten argazkia. Bilboko Jose 
Ramon Sagarduyk bidali zigun harri bitxi hau eta honen 
bidez eskerrak luzatu nahi dizkiogu.
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BELEAREN JAITSIERA

Eguerdiko hamabietarako prest 
zegoen guztia San Bartolomeei 
hasiera emateko. Txatxarro txa-
ranga arkupean, herriko koadri-
lak mozorroturik plazaren erdian 
eta beharrekoena, festarako gogo 
itzela! 12:00etan puntuan kanpaiak 
danbaka hasteaz bat, beleak zuhai-
tzetik udaletxerako bidea hartu 
zuen eta hau balkoira iristeaz bat, 
suziri nagusiak eman zion jaiari 
ofizialki hasiera. 6 egun eta gaue-
tarako festan murgildu zen herria.

MOZORROEN KALEJIRA 
ETA LEHIAKETA

Lehen festa-egun honetako mozo-
rro- festa eta lehiaketak, ikus-
min handia piztu zuen urteroko 
moduan. Jende ugari elkartu zen 
plazan mozorrotutako koadrilak 

eta hauen antzezpenak ikusi eta 
barre algara batzuk egiteko asmo-
tan. Giro bikaina sortu zen aurten-
goan ere kaleetan, bertso-saioak, 
dantza-saioak… denetarik izan 
zen ikusgai. Txatxarro txarangak 
ere bere lana ongi bete zuen, euren 
umore eta parrandarako gogoak 
inguruko guztiak ere dantzan jarri 
zituen. 

Eguerdiko saioaren ostean, epai-
mahaiak bere lana burutu zuen eta 
iluntzeko 20:15ak inguruan, disfra-
zik onenei zegozkien sariak banatu 
ziren. Iluntze aldera jarri zuen giro 
txarrak sari banaketan egoten den 
giroa pixka bat desitxuratu bazuen 
ere, pozik eta umorez jaso zituzten 
irabazleek euren sariak. 

Hona hemen aurtengo mozorro 
sarituak:

Belea udaletxera bidean jartzeaz bat, herriko jaien hasiera iragartzen duen suziria bota zen udaletxeko balkoitik.

Apeaderorako igoeran parte hartu zuten txirrindulariak

12 ETA 16 URTEKOEN 
SARIA: MOTOGP  
TALDEA.

DISFRAZ LANDUENA-
REN SARIA: MOZORRO  
SEXIAK.

GIRO HOBERENA 
SORTU DUEN  
TALDEAREN SARIA:  
IBIZENKOAK.

BAKARKAKO SARIA: 
ROZIOKO  
AMA-BIRJINA. 
(IÑIGO ATXA)

Baina mozorrotu ziren beste 
guztiak ere ez ziren esku-hu-
tsik gelditu, guztiek izan zuten 
Orkatzeko txosnan erretako 
oilaskoa cava zein freskagarrie-
kin dastatzeko aukera.

Moto GP taldeak, 16 urtez azpikoen saria irabazi zuen.
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HERRITARREN ARTEKO 
FUTBITO TXAPELKETAKO 
FINALA

Arratsaldeko 18:00etan, futbito 
zaleen txanda izan zen. Aurtengo 
lehiaketan, aspaldiko partez, nes-
kez osatutako talde baten par-
te-hartzea izan zen, Txirrisklas. 
Dena dela, mutilez osatutako 
Tripi eta Haizea taldeak izan ziren 
finalera iritsi zirenak eta Haizeak 
eraman zuen aurtengo urrezko 
domina eta garaikurra. Atezainik 
onenaren saria Aritz Olaziregiren-
tzat izan zen eta pitxixiaren saria 
berriz Unai Larrearentzat.

BURUHANDI ETA 
ERRALDOIEN KALEJIRA

Jaien lehen egun honetan, ez zen 
buruhandi eta erraldoiekin kale-
jirarik egiterik izan. Haur guz-
tiak irrikaz bazeuden ere, eguraldi 
txarrak, kalejira erabat zapuztu 
zuen eta hurrengo egunera arte 
itxaron behar izan zuten haurrek 
buruhandi eta erraldoiez goza-
tzeko. Aurtengoan gainera, berri-
tasun bat izan genuen erraldoiei 
dagokienez. Ohiko bi erraldoi 
handiez gain, beste bi erraldoi 
txiki atera ziren kalera, Mari eta 
Tartalo. Lierni eta Arantxa Ortiz 
ahizpak izan ziren bi erraldoi txiki 
hauek egin zituztenak eta jendeari 

asko gustatu zitzaizkien gainera. 
Hauek kalera ateratzearen ardura, 
10 urteko gaztetxoena izan zen.
ZOPILOTES 
TXIRRIAOSEN 
KONTZERTUA

Eguraldi txarrak hala behartuta, 
bertan behera utzi behar izan zen 
kontzertua. Iluntzeko haize eta 
euri erauntsiak taldearen musi-
ka-ekipoa kaltetu egin zuen eta 
eskenatokia erabat busti. Hori 
dela-eta, halabeharrez kontzertua 
bertan behera utzi behar izan zen. 
Ea datorren urtean zorte gehiago 
dugun eta talde honen kontzer-
tuaz gozatzeko paradarik izaten 
dugun.

Disfraz sexiek lortu zuten mozorro landuenaren saria.

Sevilla aldetik, neska-kuadrila bikaina izan genuen 
Zegaman bisitan.

Piratak, kioskoko plazan hartu zuten lur San Bartolomeak ospatzera etorrita.

Giro bikaina jarri zuten ibizenkoek kalean eta 
merezita jaso zuten saria.

Rozioko amabirjinarentzat izan zen bakarkako 
saria

Tartalo eta Mari izan genituen aurtengo erraldoien kalejiran nobedade. Futbitoko finalistek giro onean amaitu zuten txapelketa.
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ABUZTUAK 23, 
IGANDEA 

SAN BARTOLOME BEZPERA

GOSARIA
Aurten, lehenengoz, herriko gaz-
teak hala eskatuta, gosaria anto-
latu zen udal arkupeetan. Egun eta 
gau luzearen ondoren,etxera joan 
aurretik tripa pixka bat betetzeko 
aukera ona. Okindegian egindako 
“txoripan”ak eta freskagarriak 
izan ziren dastagai eta jende mor-
doxka bildu zen gosari mokadu-
txoa egiteko.

PAELLA LEHIAKETA
Goizeko 10:00etarako prest ziren 
herriko bost elkarte gastronomi-
koetako bina bikote Aitxuriko 
patioan, urteko paellarik onena 
egiteko asmotan. Udalak jarri-
tako osagaiak jaso, mantalak jan-
tzi eta segituan jarri ziren guztiak 
martxan. Batzuk era batera, beste 
batzuk bestera… baina guztiek 
izan zuten estimazio bikaina. Aur-
tengo honetan ere ez zen arroz ale 
bakar bat ere soberan gelditu. 

13:00ean jaso ziren paella guztiak 
eta epaimahaikideen txanda iritsi 
zen. Aurtengoan hiru izan geni-
tuen lan horretan: Euken Gal-
dos, Leire Igoa eta Mari Karmen 
Arguelles. Euren aburuz, hauexek 
izan ziren aurtengo bi paellarik 
onenen egileak:

1. Saria: Joseba Izagirre eta 
Nekane Arantzamendi  
(Tartaloetxe elkartea)
2. Saria: Mari Paz Ormazabal 
eta Axun Mendizabal 
(Txarape Elkartea)

BEZPERA NAGUSIAK
Ohiturari jarraituz, San Bartolome 
bezperan, arratsaldeko 17:00etan, 
Bezpera Nagusiak ospatu ziren 
San Bartolome ermitan. Bittorio 
Zabalgogeaskoa herriko fraideak 
zuzendu zuen ospakizuna eta ber-
tan izan ziren herriko agintariak.

HERRITARREN ARTEKO 
BOLO TXAPELKETA
San Bartolome bezperan, Bez-
pera Nagusien ondoren, herri-

tarren arteko bolo-txapelketari 
eman zitzaion hasiera Txarapeko 
bolatokian. Ohiturari jarraituz, 
herriko agintariek egin zuten 
lehen botaldia eta ondoren, herri-
tarren txapelketa hasi zen. Aurten, 
Goitibehera txapelketa zela-eta, 
haurren bolo txapelketa ohikoa 
baino lehenago hasi zen bi ekin-
tzak ordu berean izan ez zitezen. 
Haurren mailan hauexek izan 
ziren irabazleak:

1. Saria: Joseba Azurmendi

2. Saria: Egoitz Rivas

3. Saria: Josu Arakama

Helduetan berriz, lehia estuaren 
ostean Iker Alzelaiek eraman 
zuen garaikurra 4 jaurtialditan 15 
birla botata.

III. ZEGAMAKO 
GOITIBEHERA 
TXAPELKETA

Hirugarrenez jadanik, herriko 
gazte-talde baten laguntzarekin, 
goitibehera txapelketa antolatu 
zen aurtengoan ere. Lau modali-
tatetan lehiatu ziren parte hartzai-
leak, Drift Trike, errodamentuak, 
neumatika eta arinak. Guztira 24 
goitibeherak parte hartu zuten, 
gehienak neumatika modalita-
tean. Ikuskizun bikaina jarri zuten 
aurtengoan ere eta herriko zein 
kanpoko jende ugari hurbildu 
zen ikuskizunaz gozatzera. Haue-
xek dira aurtengoan Murgizelaiko 
malda jaisten ongien moldatu 
zirenak:
Errodamentuetan:

1. Saria: Amets Campo

Haurren bolo txapelketako hiru irabazleak saria 
jasota.

Helduen bolo txapelketan Iker Alzelai nagusi.

Paella lehiaketako parte-hartzaileak lehiaketaren ostean.



72

Neumatikan:

1. Saria: Jokin Gutierrez

2. Saria: Julen Agirreburualde

3. Saria: Ibai Zumalakarregi

Drift Trike modalitatean:

1. Saria: Gregorio Cantabrana

2. Saria: Ioritz Ondarra

3. Saria: Jose Manuel Garcia

Arinetan:

1. Saria: Javier Mugarza

2. Saria: Unai Ramos

3. Saria: Unai Loiola
ERRALDOI ETA 
BURUHANDIEN KALEJIRA

Aurreko egunean baino egu-
raldi txukunagoarekin, bigarren 
festa egun honetan ez zen arazo-
rik izan erraldoi eta buruhandiak 
kalera ateratzeko. Haurrek biziki 
gozatu zuten hainbeste itxaron-
dako buruhandien aurretik korri 
eginez, eta lau erraldoiek berriz, 
herriari bira emateko arazorik ez 
zuten izan Tolosako dultzaineroen 
doinuen erritmora dantza eginaz. 
OIHAN VEGAREKIN 
DISKO JAIA

Jaien bigarren egunari amaiera 
emateko, Oihan Vega izan genuen 
plazari doinua jartzen. Bi saio 
egin zituen, lehena 21:00etatik 
22:00etara eta bigarrena 00:00eta-
tik 3:00etara. Bi saioak, oso arra-
kastatsu izan zirela zalantzarik 
ez dago. Iluntzean gaztetxo eta 
guraso ugari ibili zen Oihan Vegak 
jarritako musikarekin dantzan eta 
gauean berriz, giro bikaina jarri 
zuen plazan.

Goitibehera Murgizelaiko maldetan behera.

ABUZTUAK 24, 
ASTELEHENA

SAN BARTOLOME EGUNA

PROZESIOA ETA MEZA 
NAGUSIA

Aurtengoan astelehenez egokitu zen 
jaietako egun nagusia, San Bartolome 
eguna. Ohikoa den moduan, Tobera 
Musika Eskolako txistularien goiz ere-
siarekin eman zitzaion hasiera egunari 
eta jarraian, San Bartolome ermitatik 
abiatuta prozesioan ekarri zen San Bar-
tolomeren irudia Eliza nagusira bere 
ohorez Meza emateko. Bide horretan, 
herriko txistulariak, dantzariak, aginta-
riak eta herritarrak izan zituen lagun. 

San Bartolome eguneko prozesioa.
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SOKA-DANTZA

12:30etan, herriko agintariek 
soka-dantza eskaini zieten herri-
tarrei, Tobera Musika eskolako 
dantzariek eta txistulariek lagun-
duta. Jende mordoxka hurbildu 
zen azkenerako aurtengoan ere 
herriko agintariak dantza ikustera.
HAURREI ONGI-ETORRIA

15 haur izan ziren ongi-etorria 
jaso zutenak eta ekitaldi hau, 
urtero bezain arrakastatsua izan 
zen aurtengoan ere. Jende asko 
bildu zen plazan ekitaldi berezi hau 
ikustera. Lehenik eta behin, agin-
tariek haurrei banan-banan jaie-
tako zapi bana jarri zizkien lepoan 
ongi-etorriaren oroigarri gisa eta 
ondoren, Tobera musika-eskolako 
dantzariek agurra dantzatu zieten 
guztiei. Txalo zaparrada luze bate-
kin amaitu zen ekitaldia. Hona 
hemen ongi-etorria eman zitzaien 
haurren zerrenda:

Hur Lasa Ugarte
Kloe Aramendi Izarra
Nerea San Sebastian Garmendia
Ane Rivas Merino
Garazi Lekuona Garmendia
Erik Sanchez Ordoñez
Alar Zabaleta Galarraga
Itxaso Etxeberria Urbizu
Iara Perez Gonzalez
Maria Inza Dumitru
Ayla Olatz Rey Saldarriaga
Jakes Aizpeolea Urbitarte
Elorri Azurmendi Zunzunegi
Anjel Daniel Aybar Isaac
Luken Albizu Gorospe

TOBERA 
MUSIKA-ESKOLAKO 
DANTZARIEN 
DANTZA-SAIOA

San Bartolome eguerdiko eki-
taldiei amaiera emanaz, Tobera 
Musika Eskolako dantzarien saioaz 
gozatzeko aukera izan zen. Ikus-
kizun bikaina eskaini zuten beste 
behin ere gure herriko dantzariek. 
Hau amaitutakoan, merezitako 
hamaiketakoa dastatzeko aukera 
izan zuten Kasinoa elkartean.
APAR-JAIA

Arratsaldeko ekintzak haurrei 
zuzendutako apar-jaiarekin hasi 
ziren. Eguraldi oso epela egin ez 
bazuen ere, haur mordoxka hur-
bildu zen bainujantziak soinean 
aparretan jolas egiteko gogoz 
eta bistakoa izan zen ederki pasa 
zutela gainera.
PILOTARI FEDERATUEN 
PARTIDAK

San Bartolome arratsaldero bezala, 
frontoian izan zen hurrengo 

zita. Bi pilota partidaz gozatzeko 
aukera izan zen bertan, bata bina-
kakoa eta beste lau t´erdikoa. 
Herriko nahiz kanpoko pilota-
riak izan genituen jaialdian. Bina-
kakoan Iban Matxinandiarena 
eta Unai Atxa ziren jokatzekoak 
Beñat Azketa eta Alfredo Cho-
rens-en aurka baina Ibanek ezin 
izan zuen bertan parte hartu. Lau 
t´erdikoan berriz, Iñigo Itxausti 
eta Xabier Azurmendi herritarra 
izan ziren nor baino nor.
ERRALDOI ETA 
BURUHANDIEN KALEJIRA

Arratsaldeko 19:30etan, buruhandi 
eta erraldoien txanda izan zen eta 
Tobera Musika Eskolako txistu tal-
dearekin batera egin zuten bidea 
San Bartolome egunean. Betiko 
moduan, arrakasta itzela izan zuela 
aipatu behar.
XI. GAZTE AFARIA 
ETA DRINDOTSEKIN 
DANTZALDIA

Buruhandiak erretiratzeaz bat, 
Drindots taldearen saioa hasi zen 
plazan. Jende ugari hurbildu zen 
hauen doinuekin gorputza zer-
txobait mugitzera eta jarraian, 
Gazte Herexa elkarteak antolatuta, 
Gazte Afaria egin zen frontoian. 
Afaria amaituta, iluntzean hasita-
koa plazan jarraitzeko aukera izan 
zuten goizeko ordu txikiak arte 
Drindotsen musikarekin. 

Soka-dantza dantzatu zuten herriko agintariek Tobera musika eskolako dantzarien saioa izan zen eguerdian.

Xabier Azurmendi eta Unai Atxa 
herritarrak pilotan.
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ABUZTUAK 25, 
ASTEARTEA

UMEEN EGUNA

URTEKO HILDAKOEN 
ALDEKO MEZA

San Bartolome jai hauetan, urtean 
zehar hildako zegamarrak ere 
gogoan izan ziren eta ohikoa 
denez, San Bartolome bigarrene-
nean Meza izan zen hauek oroi-
tzeko. Meza, Bittorio Zabalgojeas-
koak eman zuen San Bartolome 
ermitan. 
HERRITARREN ARTEKO 
TOKA TXAPELKETA

Olaberriko auzokideek antolatuta, 
goizeko 10:30etan Toka txapelke-
tari eman zitzaion hasiera. Jende 
mordoxka bildu zen plazan aur-
tengoan ere hain geurea dugun 
joko honetaz gozatzeko asmoz. 
Gizonak zein emakumeak izan 
genituen nor baino nor lehian. 
HAUR JOLASAK

Aipatu bezala helduentzat entre-
tenimendurik izan bazen ere, 
haurrak izan ziren San Barto-
lome bigarren honetako prota-
gonistak. Gazte Herexa elkarteko 
zenbait kidek hainbat eta hainbat 
jolas dibertigarri antolatu zituz-
ten herriko gaztetxoenentzat 
Kultur Etxeko plazan eta gazte-
txoek erantzun bikaina izan zuten. 
Mozorro dotore eta koloretsuz 
jantzita hurbildu ziren plazara eta 
jolasetan parte hartu ondoren, 

bakoitzak opari bana jaso 
zuen gainera! 

BERTSO-SAIOA

Plazan haurrek utzitako 
lekua, helduek bete zuten 
berriro ere eguerdi par-
tean. Bertso-saio doto-
rea eskaini zuten bazkal 
aurreko orduak alaituz 
Andoni Egaña, Anjel Mari 
Peñagarikano eta Iñaki 
Muruak. Gai-jartzaile jardunean 
berriz Aitor Zabaleta izan genuen 
aurtengoan ere. 

Dena dela, ez zen eguerdikoa izan 
bertso-saio bakarra. Bertso-gosez 
gelditu zenak, eguerdian Osta-
tuan izan zen bertso-bazkarian eta 
iluntzean plazan eman zuten biga-
rren saioan parte hartzeko aukera 
izan zuten. 

PUZGARRIAK

Goizean jolasean hasiera eman 
zitzaion haurren egunari, saltoka 
eman zitzaion jarraipena arra-
tsalde partean. Bi puzgarri jarri 
ziren Elizondo plazan haurren 
gozamenerako, bata txikiagoei 
egokitutakoa eta bestea handixea-
goei. Guztiek izan zuten jira eta 
buelta saltoka ibiltzeko parada eta 
baita kirol pixka bat egitekoa ere.

Bertso-saioa plazan.

Puzgarriak jarri ziren Elizondo plazan.

Sardinek estimazio ona izan zuten aurtengoan ere.9 sagardotegi ezberdinetako sagardoak 
dastagai.

Goizean, haurrek primeran pasa zuten eurentzat 
prestatutako jolasetan.
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SARDINA JANA ETA 
SAGARDO DASTATZEA

Iluntzean, urtero arrakastatsu izan 
ohi den beste ekintza bat burutu 
zen Kultur Etxe aurreko plazan, 
sardina-jana eta sagardo-dastatzea. 
60Kg sardina erre ziren guztira 
eta estimazio bikaina izan zuten 
aurtengoan ere, ez zen apenas 
batere sobratu. Eta sardinei lagun 
eginez zintzurra bustitzeko zer 
sagardo trago bat baino hoberik! 
Bederatzi sagardotegi ezberdine-
tako sagardoak izan ziren dastagai: 
Oiharte, Otatza, Urbitarte, Abu-
ruza, Zabala, Eula, Isastegi, Iparra-
girre eta Lizeaga.

BURUHANDI ETA 
ERRALDOIEN KALEJIRA

Eta haurren egunari amaiera behar 
bezala emateko, buruhandi eta 
erraldoien kalejira! Bost buruhan-
diek eta lau erraldoiek kalejira 
eman zuten herrian zehar Tobera 
Musika Eskolako trikitilarien doi-
nuak lagun eta jendetza izan zen 
hauen atzetik beste behin ere. 

JOSELU ANAIAK 
TALDEAREKIN 
ERROMERIA

Buruhandi, erraldoi eta trikitila-
riak udaletxeko atarira erretira-
tzeaz bat, Joselu Anaiak taldearen 
saioa hasi zen plazan. Lehen saioan, 
haurrei egokitutako abestiak jo 
zituzten eta 00:00etatik aurrera 
berriz, helduen jirakoak. Giro 
bikaina jarri zuten beste behin 
ere plazan eta datorren urtean ere 
beso-zabalik hartuko ditugu etor-
tzeko asmorik badute behintzat!

ABUZTUAK 29, 
LARUNBATA

 KOADRILEN EGUNA

PLATER-TIRO 
TXAPELKETA

San Bartolome jaien bigarren 
txanpari plater tiro txapelketare-
kin eman zitzaion hasiera. Otzaur-
teko Bentaren atzealdean ospatu 
zen aurtengoan ere eta antolake-
tan lagun, Karraztarro elkartekoak 
izan genituen. Zegama, ehiztari 
ugariko herria izaki, arrakasta 
handia izan zuen txapelketa honek 
eta hauexek izan ziren aurtengoan 
eskopetarekin abilenak:
Senior mailan:
1. Postuan: Eusebio Arrizabalaga
2. Postuan: Unai Larrea
3. Postuan: Esteban Arakama
Junior mailan:

1. Postua: Mikel Rey

Beteranoen mailan:

1. Postuan: Fermin Mazkiaran

AIZKOLARIEN SAIOA

Eguerdiko 12:00ak pasatxotan aiz-
kora-saioari eman zitzaion hasiera. 
Eguzkiak bete betean jotzen zuen 
plazan eta itzalean geunden ikus-
leok dezente sufritu bagenuen, 
pentsa eguzki galgatan aizkoran 
aritu zirenek! Ez dute ez meritu 
makala! Ikuskizun bikaina eskaini 
ziguten aurtengoan ere, bejon 
degiela!
KOADRILEN EGUNARI 
HASIERA

Eguerdiko 13:00a aldera, koadri-
len egunari hasiera eman zitzaion 
plazan koadrilen elkartzearekin. 
Aurtengoan ere Joselontxo´s txa-
ranga izan genuen lagun eta giro 
bikaina sortu zuten kalean. Eguer-
diko poteotxoa amaituta, Aitxu-
riko patioan bildu ziren koadrila 
denak, elkarrekin bazkaltzeko. 
Makarroiak, albondigak eta izoz-
kia izan ziren bazkarian dastagai 
eta edateko berriz, Oiharteko 
sagardoa, freskagarriak eta ura. 
Bazkarirako salgai jarri ziren txar-
tel guztiak saldu ziren iaz egun 
honek izan zuen arrakastaren 
lekuko. 
DANTZA LEHIAKETA

Bazkal ostean, berriz, giroa 
gehiago alaitzeko, dantza txapel-

Aizkora saioa udaletxe aurreko plazan.

Dantza txapelketa arrakastatsu joan zen aurtengoan ere. Xabier Azurmendi eta Josu Oiarbide 
aurtengo dantzarien errege.
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keta antolatu zen. Bikote dezen-
tek eman zuten izena eta baita 
giro bikaina sortu ere! Mota asko-
tako dantzak dantzatu behar izan 
zituzten, vals-ak, arin arin eta fan-
dagoa, rocka, salsa… eta guztietan 
errege aurtengoan Josu Oiarbide 
eta Xabier Azurmendik osatu-
tako bikotea izan zen. Ikuskizun 
bikaina eskaini zuten biek hala 
biek eta baita lehiaketara aurkeztu 
ziren beste bikote guztiek ere. 
Bejondeizuela!

GAZTE-JOLASAK

Dantza-lehiaketa amaitzean, 
Ugarte Zelai eremuan jolasak 
antolatu ziren festari jarraipena 
emateko. Taldeka egiteko hain-
bat jolas antolatu zituzten Gazte 
Herexako gazteek eta hainbat 
probari egin behar izan zioten 
aurre parte-hartzaileek: Koskol 
apustua, zakua garraiatzea, karre-
tila karrera… giro polita sortu zen 
Ugarte Zelai inguruan eta hauek 
amaitzean, kalean jarraitu zuen 
festak.

BURUHANDI ETA 
ERRALDOIEN KALEJIRA

Abuztuaren 29.a izan zen erral-
doiek kalejira burutu zuten azken 
eguna. Joselontxo´s txarangarekin 
eta buruhandiekin batera, agur 
egin ziguten hurrengo urtera arte 
lau erraldoiek eta haurrek biziki 
aprobetxatu zuten azken egun 
hau. 
HERRI AFARIA

San Bartolome jaietan ikur 
bihurtu zaigun herri afariarekin 
eman zitzaion amaiera kuadrilen 
egunari. 500dik gora lagun izan 
ziren aurtengoan ere frontoian 
lagun giro ederrean lumagorri 
oilaskoa eta Sant Sadurní d´A-
noiako cava dastatzeko. San Bar-
tolomeetako azken gauari amaiera 
emateko modu paregabea!
GURI 5! TALDEAREN 
KONTZERTUA

Jaietako azken musika-taldea, Guri 
5! izan zen. Gazte gabiriar hauek, 
giro bikaina sortu zuten plazan 
eta gazte asko eta asko bildu zen 
beraien abestiekin datza egiteko 
asmoz plazara. Dena dela, abestiren 
batean edo bestean, zegamar bat 

ere ikusi genuen 
gitarra jotzen gabi-
riarren artean, Ibai 
Arrizabalaga. Ea 
hurrengo urtean 
ere bere musikaz 
gozatzeko aukera 
izaten dugun!

Frontoia lepo bete zen 
herri afarian.

Gazte jolasetako bat karrotila karrera izan zen.

Joselontxos txarangako kideak kalejira amaitu ostean.

Koadrilen eguneko bazkaria arrakastatsua izan zen aurtengoan ere.
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ABUZTUAK 30, 
IGANDEA 

LXXXII. SAN BARTOLOME 
TXIRRINDULARI 
LASTERKETA

Afizionatuen mailako San Bar-
tolome probaren laurogeita biga-
rren edizioa jokatu da jadanik 
aurtengoan, ez da marka makala! 
Goizeko 10:00etan eman zitzaion 
probari hasiera eta 130Km-ko 
ibiliaren ostean, 13:00a inguruan 
iritsi ziren helmugara txirrindu-
laririk azkarrenak. Tarte horretan, 
Lierni, Atagoiti, Aztiria eta Barba-
ris igo behar izan zituzten besteak 
beste. Aurreko egunean antzera, 
bero itzela egin zuen festen azken 
egun honetan ere eta txirrindula-
riek meritu handia izan zutela esan 
behar! Irteeran izan ziren 122 txi-
rrindularitatik 58 soilik iritsi ziren 
helmugara. Hauexek osatu zuten 
aurtengo edizioko podiuma:

1. Postuan:  

Rafael Marquez (Lizarte)

2. Postuan:  
Mikel Iturria  
(Euskadi Fundazioa)

3. Postuan:  
carlos cobos  
(Diputación de León)

Mendiko saria:  
Victor Etxeberria  
(caja Rural-Seguros RGA)

Taldekako saria:  
(caja Rural-Seguros RGA)

PROBINTZIKO BOLO 
TXAPELKETA

Txirrindularitza ez zen eguneko 
kirol proba bakarra izan. Txa-
rapeko bolalekuan Gipuzkoako 
bolaririk onenak izan ziren elka-
rrekin lehian eta aurten gainera 
berritasun batekin, emakumeen 
parte-hartzea ere izan zen! Guz-
tira 33 bolari izan ziren, 29 gizo-
nezko eta 4 emakume. Hauxe izan 
zen aurtengo podiuma:

Gizonezkoetan:

1. Postuan: Jose Lazkano

2. Postuan: Zeferino Agirre

3. Postuan: Miguel Arrozpide

4. Postuan: Martzelino Agirre

5. Postuan: Jose Mari Etxebeste

Gazteen saria: Joanes Agirre

Emakumeetan:

1. Postuan: Naiara Peñagarikano

2. Postuan: Pake Galdos

Herritarra:

1. Martin Retegi

BURUHANDIAK, AFARI 
MERIENDA ETA ADIO 
BELEARI

Arratsalde partean, San Bartolome 
jaiei amaiera emateko buruhan-
diak izan ziren txikientzat, afari 
merienda gazteentzat eta gaueko 
hamarretan, adio esan genion 
beleari datorren urtera arte. Jaiei 
ezezik oporrei ere amaiera ema-
teko unea izaten da zegamarron-
tzat “Adio Beleari” saioa eta hori 
dela-eta, pena pixka bat sumatu 
zitekeen hainbat herritarren 
aurpegietan baina tira, jadanik 
gutxiago falta dela pentsatu behar 
datorren urteko San Bartolomee-
tarako!

San Bartolome txirrindu probako sarituen podiuma.



78

Azaroaren 14an, zegamarrontzat 
hain kuttuna den San Martin 
eguna ospatu genuen. Eguraldi 
benetan dotorea izan genuen 
lagun, eta giro polit hori medio 
jendeak, azoka eroso ikusteko 
aukera izan zuen aurtengoan 
aurreko urteetako haizete eta 
euri-jasak atzean utzita.

Egun nagusia azaroaren 14koa 
izan bagenuen ere, San Martinen 
inguruko ekintzei aurreko astean 
eman genien hasiera. Azaroaren 
10ean, herriko hainbat artzai-
nen egunerokoa eta garai bateko 
ibilerak ezagutzeko aukera izan 
genuen. Bertan izan ziren besteak 
beste Mari Paz Oiarbide, Begoña 
Etxezarreta, Pablo Berasategi, Jose 
Mari Azurmendi, Juan Asurmendi, 
Inaxi Arrizabalaga eta Belen Asur-
mendi. Hauen hitzetatik eta gai 
honetan aditua den Isabel Elor-
zaren eskutik, artzainak, hauen 
sentimentuak eta bizimodua ger-
tuagotik ezagutzeko parada izan 
genuen bertan izan ginenok eta 

beraz eskerrak luzatzea baino ez 
zaigu gelditzen ekimen honetan 
parte hartu zuten artzain guztiei.

Ostegunean berriz, beste hitzaldi 
bat izan genuen eta honetan, 
Gipuzkoa eta Arabako Partzuergoa 
izan zen mintzagai. Gure herrian 
hain entzuna eta aldi berean hain 
ezezaguna dugun Partzuergoa-
ren historiaz jabetzeko beta izan 
genuen bertan; nola sortu zen eta 
urte hauetan guztietan zehar izan 
duen bilakaera azaldu 
zuen gai hauetan 
aditua den Juan Luis 
Moragesek. Jende 
mordoxka hurbildu 
zen berari entzutera, 
bai zegamarrak eta 
bai kanpokoak ere.

Azaroaren 13an, 
berriz, profesionalen 
pilota partiduak izan 
genituen frontoian. 
2008az geroztik ez 
zen maila horre-

tako pilota partidarik ikusteko 
aukerarik izan Zegaman eta hori 
dela-eta, herritarrek erantzun ona 
izan zuten. Jende mordoxka bildu 
zen frontoian puri-purian dauden 
pilotari gazteen saioa ikusteko. 
Binakako bi partidu jokatu ziren, 
lehenengoan Aritz Lasa eta Urru-
zola aritu ziren nor baino nor Jaka 
eta Irustaren aurka eta partidu 
estelarrean, berriz, Altuna III.a eta 
Barriola izan genituen Irribarria 
eta Merino IIaren aurka. Biak ala 

San 

Martin 

Feria

Juan Luis Moragues Partzuergoari buruz solasean.

Ardi, behor, ahuntz... denetarik izan genuen azokan.

Herriko artzainek euren lanbideari buruzko azalpenak eman zizkiguten.
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biak, partidu dotoreak atera ziren 
eta jendea gustura atera zen fron-
toitik bertan ikusi eta bizitakoa-
rekin. Partida hauen aurrekon-
tua 11.500€koa izan zen BEZa 
barne, baina kontuan izanik sal-
dutako sarreren dirua Udalaren-
tzat zela, partiduaren kostu erreala 
6.658€koa izan da.

Larunbatez berriz, San Martine-
tako feria izan genuen goizean 
eta arratsaldean berriz Herritarren 
arteko XVII. San Martin pilota 
txapelketako finalak. Feriak aur-
tengoan ere hiru ardatz nagusi 
izan zituen, herritarren arteko 
ganadu erakusketa eta lehiaketa, 
artisau-azoka eta Aizkorri-Aratz 
Parke Naturaleko XVII. Gazta 
lehiaketa.

Artisau feriari dagokiola, aurten-
goan ere ez zen zer ikusirik eta 
zer erosirik falta izan. Denetariko 
postuak izan ziren Maiora plazan, 
kioskoko plazan, Aitxuri herri 
eskolako patioan eta frontoian 
zehar banatuta. Artisau hauen 
artean, zenbait herritar ere izan 
genituen urteroko moduan, Jabier 
Arrieta tailagintzan, Garikoitz 
Bengoa eta Josetxo Mendia euren 
baserriko produktu ekologikoak 
saltzen, Josune Zabaleta berak 
margotutako botak saltzen, Jon 
Urmeneta eta Maria Jesus Urbizu 
euren harategian eginiko produk-
tuak saltzen, Fermin gaztainak 
erretzen, Mari Paz Oiarbide eta 
Jose Etxeberria gazta eta ogia sal-
tzen … eta ez zuten hutsik egin 
urtero etortzen diren Eugenio 

Mendizabalek eta Eulogio Albi-
zuk ere. Bakoitza bere lanean fin-
fin aritu ziren frontoian eta jende 
ugari hurbildu zitzaien gainera 
artzainen bi ofizio zaharren non-
dik norakoak ezagutzeko asmoz, 
gaztagintza eta harigintza. 

Ganadu feriari dagokiola berriz, 
aurtengoan ere ganadu mordoa 
izan genuen ikusgai azokan: 13 
behi, 3 zezen, 37 behor, 7 zaldi, 
asto bat, 6 ardi lote, 4 bildots lote, 
7 ahuntz lote, antxume lote 1 eta 
basurde bat. Guztiak ere oso itxura 
onekoak eta bikainak. Aurten gai-
nera, abere ferian berritasun txiki 
bat izan zen, abere bakoitza zein 
baserritako zen adieraziz karte-
lak jarri ziren abereen ondoan eta 
honela, azoka ikustera hurbildu 
zirenek abere bakoitza nongoa 
zen jakiteko aukera izan zuten. 

Alberto Iñurrategi, Ilaski Serrano, Jose Ramon Agiriano, Josep Maria 
Ribas eta Ander Azurmendi epaimahaikideak.

Jose Mari Ustarroz, Gorka Izagirre, Iñaki Etaio eta Maria Rosell epaimahaikideak.

Denetariko postuak izan ziren azokan.
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Erakusketa ezezik lehiaketa ere 
egiten denez, albaitaria izan zen 
azokan abererik egokienak zein 
ziren erabakitzeko eta hauexek 
dira aurten saria jaso zutenak:

ARDIETAN:  
IORITZ ETA URTZI 
ETXEBERRIA

BILDOTSETAN:  
PABLO BERASATEGI

AHUNTZETAN:  
ANDER LASA

ANTXUMEETAN:  
ANDER LASA

BEHI PIRINIARRETAN: 
ANDRES ZABALETA

BEHI MESTIZOETAN: 
JUAN KRUZ  
ARRIZABALAGA

BEHI SUIZOETAN:  
JUAN AZURMENDI

ZEZENETAN:  
JON ANTIA

ZALDIETAN:  
MIKEL, ANDER ETA 
ENEKO OTEGI

ETXE BEHORRETAN: 
JABIER ARRONDO

MENDI BEHORRETAN: 
ITZIAR LABAKA

Eguneko hirugarren jarduera 
nagusia Aizkorri-Aratz Parke 
Naturaleko XVII. Gazta lehia-
keta izan zen. Lehiaketara hasiera 
batean 16 gazta baziren ere aur-
keztekoak, azkenean 14 izan ziren 
aurkeztu zirenak: Aizpea Gaztan-
degia, Azkarra S.C., Felix Etxeza-
rreta, Javier Muñoa, La Lece S.C., 
Jose Etxeberria, Aixtra S.C., Sat 
Olano, Unai Lekuona, Zabaleta 
S.C., J. Aranburu elkartea, Olalde 
artegia S.L., Patxi Lopez de Uralde 
eta Nieves Mujika.

Gaztarik onena zein zen erabaki-
tzeko berriz, luxuzko epaimahaia 
osatu zen. Lehen mahaia Jose Mari 
Ustarrozek (Idiazabal jatorri izen-
dapenaren kontseilu erregulatzai-
leko presidentea), Maria Rosellek 
(Sant Sadurní d´Anoiako alkatea), 
Gorka Izagirrek (txirrindularia) 
eta Iñaki Etaiok (Idiazabal jatorri 
izendapeneko dastatzaile aditua) 
osatu zuten eta bigarrena, berriz, 
Jose Ramon Agirianok (Idiazabal 
Jatorri Izendapeneako dastatzaile 
adituak), Alberto Iñurrategik 
(mendizalea), Ander Azurmen-
dik (aktorea), Josep Mari Ribasek 
(Sant Sadurní d´Anoiako ordez-
karia) eta Ilaski Serranok (aurkez-
lea) osatu zuten.

Aurkezturiko gazta guztiak arretaz 
dastatu ondoren eta bi mahaie-
tako puntuaketak batu ondoren, 
6 gazta pasa ziren finalera: Aizpea 
Gaztandegikoa, Azkarra S.C.koa, 
Unai Lekuonarena, Zabaleta S.C.
koa, Patxi Lopez de Uralderena 
eta Nieves Mujikarena. Eta hauen 
artean, bigarren dastaketa baten 
ostean hautatu zituzten hiru gaz-
tarik onenak:

1. POSTUAN: AZKARRA 
S.c. (GALARRETA)

2. POSTUAN:  
AIZPEA GAZTANDEGIA 
(SEGURA-OLABERRIA)

3. POSTUAN:  
PATXI LOPEZ DE URALDE 
(LARREA)

Honela ba, bi lehiaketak amaituta 
eta sari guztiak banatuta, gazta 
lehiaketara aurkeztutako gazta 
guztiak jendartean banatu zituz-
ten herriko bost elkarte gastrono-
mikoetatik etorritako 10 ordezka-
riek eta honelaxe eman zitzaion 
goizari amaiera.

Arratsaldean berriz, lehenik eta 
behin buruhandien saioa izan 
zen plaza inguruan eta ondoren, 
18:00ak aldera Herritarren arteko 
XVII. San Martin pilota txapel-
ketako finalak jokatu ziren. Hona 
hemen aurtengo emaitzak :

Patxi Lopez de Uralde saritua eta, Zabaleta S.Cko kidea eta Migel Goiburu beste bi sarituen sariak jasota.
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ALEBINAK:

OIER ERRASTI –  
ENETZ ITURBE 16

MANEX DE PRADO –  
XOAN OTERO 5

BENJAMINAK

ANDER OTEGI –  
ANDER ORMAZABAL 18

ARATZ IZETA –  
XABIER BARANDIARAN 10

NAGUSIAK

IORITZ ETXEBERRIA –  
LUIS MALKORRA 22

ESTEBE ARIZNABARRETA – 
UNAI AGIRRE 17

Gazta lehiaketako sarituak, agintari eta epaimahaikideekin.

Abere lehiaketako sarituak.

Oier Errasti eta Enetz Iturbe garaile alebinetan. Ander Otegi eta Ander Ormazabal nagusi benjaminetan. 

Ioritz Etxeberria eta Luis Malkorra nagusien mailan garaile.
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Aurten bigarrenez, Cava Festa 

ospatu zen urriko azken astebu-

ruan. Iaz izan zuen arrakasta iku-

sirik, Udalak herriko elkarteen 

laguntzarekin festa hau berriro 

antolatzea erabaki zuen eta bene-

tako arrakasta izan zuen ekital-

diak. Ostiralean nahiz larunbatean 

jende ugari hurbildu zen bertara 

eta afaltzeko prestatutako mahai 

guztiak bete ziren bi egunetan. 

Cava festa ordea, ez zen mugatu 

jan-edanera soilik. Honi lotutako 

beste hainbat kultur ekitaldi ere 

antolatu ziren.

Urriaren 30 iluntzean, 19:30etan 
ireki zituen Cava Festak ateak. 
Festari hasiera emateko cava das-
tatze bat antolatu zen eta bertan, 
Xavier Roig adituak, cavaren ela-
borazio-prozesuari buruzko non-
dik norakoak eta cava mota ezber-
dinek dituzten ezaugarriak azaldu 
zituen besteak beste. Bertara hur-
bildu zen jendeak adi-adi jarraitu 
zituen Xavier Roig en azalpenak 
eta hainbat cava mota ezberdin 
probatzeko aukera ere izan zuten.

Cava dastatzea amaitzean, bertara 
hurbildutako guztiek cavak pro-
batu eta Eusko Labeldun hainbat 

produktu dastatzeko aukera izan 
zuten. Aurtengoan ondoko zor-
tzi cava hauek izan ziren dastagai: 
Llopart Nature, Gramona, Agustin 
Torello, Maria Casanovas, Villar-
nau, Sumarroca, Oliver Viticultors 
eta Cal Feru. Aipaturiko lehen lau 
caven kopa 3 €an saldu zen eta 
azken laurena berriz 2 €an. Afal-
tzeko berriz, Lumagorri oilaskoa, 
saltxitxak, txorizoa, entsalada eta 
burualdeko solomoa izan ziren 
aukeran. Cava festak iraun zuen bi 
egunetan, 577 botila cava kontsu-
mitu ziren eta 714 janari errazio 
banatu.

cava Festa

Cava probatu eta afari mokadu bat egitera jende ugari hurbildu zen frontoira.
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Larunbateko festa ere ostirale-

koaren ildo beretik joan zen. 

19:30etan, cava dastatzea izan zen 

eta jarraian, 20:00etatik aurrera 

1:00era arte afaltzeko eta cava das-
tatzeko tartea.

Cava festara etorri nahi izan zuten 
kanpotarrek, garraio publikoa ere 

izan zuten etxera itzultzeko eta 
horrek hainbat kanpotar animatu 
zituen Zegamara etortzera.

Xavier Roig aditua, cavari buruzko azalpenak ematen.

2015 urte honetan topera ibili da bere musikari lanetan zegamarra. Madrideko BOIKOT taldeak 

fitxatu zuenetik ez da gelditu hara eta hona bere trikitixarekin. Estatu maialako jaialdi haundietan 

ibiltzen da gehienbat talde honekin: Viñarock, Beach Weekend Festival, Aupa Lumbreiras, Kalikenyo-

rock, Acampada Jove… Estatu Batuetan eta Mexicon ere egon dira. 2016rako ere kontzertu mordo 

bat dituzte hitzartuta atzerrian.

Xabik sortutako XAIKO taldearekin ere urte ona izan du. Hamabost kontzertu inguru eskeini ditu 

bere taldearekin Euskal Herrian eta Madril eta Kataluñan. Agenda arazoengatik ezin izan ditu gehiago 

jo, talde honetan beste talde ezagun batzuetako partaideak ere badaudelako.

Bilbon bizi den Joshua Edelman pianojole New York-tarrarekin ere badabil Arakama “Bilbao Manhat-

tan Jazz Zubia” deritzan proiektuan. Proiektu honek hiru urte bete ditu eta kontzertu asko eskeini 

dituzte estatu mailako leku berezi eta esanguratsuetan: Madrileko Cafe Central-en, Marcilla-ko gaz-

teluan, Alcobendas-eko auditorioan, Iruñako Ziudadelan, Radio 3-eko kontzertuetan, Barakaldoko 

antzokian…. Azkena Bilboko Gugennheim museoko auditorioan eskeini dute. Etorkizunerako oso 

kontzertu bereziak lotzen ari dira ere.

Irakasle lanetan beti bezela dihardu Zegamako Tobera Musika Eskolan eta Ormaiztegiko Txindata 

Musika Eskolan.

Xabier Arakama
Ruiz de Egino
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Gipuzkoako eta Arabako Par-
tzuergoak 2015ean zehar hartu-
tako erabaki eta burututako eki-
menen  laburpena duzu ondoren:

URTARRILAREN 
15EKO BATZARRA 

Aizkorri-Aratz Parke Naturalean 
eta ondorioz, Gipuzkoako eta Ara-
bako Partzuergoan, Kontserbazio 
Bereziko Eremu izendatzeko pro-
zesua hasita dagoela jakitera ema-
ten zen. Gipuzkoako eta Arabako 
Partzuergoaren asmoa, Kontserba-
zio Bereziko Eremuaren kudea-
ketarako, idatziko den kudeaketa 
agiria idazterakoan bertan parte 
hartzea da Eusko Jaurlaritza eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
batera. Honela, urtarrilaren 21ean, 
Egitasmo hau idatziko duen Osta-
dar taldearekin eta Eusko Jaurlari-
tzarekin bilera duela Partzuergoak 
jakitera eman da. Bilera honen 
xedeetako bat, PRUG dokumen-
tuan Partzuergoak lortu zituen 
lorpenak KBEko dokumentuan 
ere jasotzea da.

Europa mailan dauden diru 
laguntza batera gure proiektua 
aurkeztea erabaki zen, Gipuz-
koako eta Arabako Partzuergoan 
gestio eredu berriak  egiteko iker-
keta bat burutu asmoz. Zeregin 
horretarako M.A.S. Aholkulari-
tzari, proiektua prestatzearen lana 
18.000 € (gehi BEZa) esleitzea 
erabaki zen.

Apotako itxitura egin eta kartu-
txoak jasotzeko lana esleitzeko, 
baldintzen plegua onartu zen.

M.A.S. aholkularitzarekin hitzar-
men bat sinatzea onartu zen, 
21.780,tan ZEC-PRUG doku-

mentu berria idaztera-
koan Eusko Jaurlaritza 
eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin nego-
ziaketak egin eta ahol-
kularitza egiteko.

MARTXOAREN 4KO 
BATZARRA

2015eko Gipuzkoako eta Arabako 
Partzuergoaren Aurrekontuak 
onartu ziren.

Kromletx Koop. Elkarteari, ehi-
zako kartutxoak jasotzearen lana 
esleitzea erabaki zen 2.541,00 

€tan (gehi BEZa).

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
eta Eskalada Eskolarekin hitzar-
mena sinatzea onartu zen Gara-
gartzako haitzean eskalada egin 
eta gunean informazio panel bat 
jarri eta aparkalekuak finkatzeko. 

MAIATZAREN 14KO 
BATZARRA

Gipuzkoako Foru Aldundiak, 
Gipuzkoako eta Arabako Par-
tzuergoan ahuntzak larreratzeko 
baimenik ez zuela eman jakitera 
eman zen apirilaren 30ean. Batza-
rrak, Gipuzkoako Foru Aldun-
diari, erantzun hau, ahuntzak 
larreratzeko egun baten faltan  
jakinarazi ziolako eta ez idatziz, 
errekurtso bat aurkeztea erabaki 
du, erantzun hau ez onartuz, eta 
administrazioak gaizki funtziona-
tzearen ondorioak ganaduzalearen 
bizkar ezin daitezkeela bota adie-
raziz. Ondorioz, Batzarrak ahuntz 
jabeei krotaloak banatzea erabaki 
zuen, ahuntzak larrera eraman 
zitzaten.

Maiatzaren 5ean idatziz iritsi zen 
Foru Aldundiaren erabakia eta 
bertan kudeaketa plan bat eginda 
bakarrik eraman zitezkeela ahun-
tzak adierazten zen, honela Batza-
rrak, Partzuergoak duen aholku-
laritza enpresari errekurtso bat 
presta zezan eskatzea erabaki zuen, 
bertan, Partzuergoan aurreko 
urteetan ere, Partzuergoari ahuntz 
jabeek aurkeztutako kudeaketa 
plan batekin larreratu zirela azpi-
marratuz.

MAIATZAREN 20KO 
BATZARRA

M.A.S. Aholkularitzari, aben-
duaren 31ra arte, aholkularitza 
hitzarmena luzatzea erabaki zen, 
izan ere batzarkide gehienen-
tzat Gipuzkoako eta Arabako 
Partzuergoa momentu historiko 
batean aurkitzen da: Aizkorri-A-
ratz Parke Naturalaren KBE izen-
datzear dagoelarik Partzuergoaren 
interesen defentsa eraginkorra 
egitea ezinbesteko da, bestalde, 
Euskal Udalen Legean ere Par-
tzuergoen izaera jasotzeko lan 
egin behar da, Foru Fondoeta-
tik finantziazioa lortzeko ahale-
gina egin da legealdi honetan eta 
jarraitu beharreko lana ikusten da 
eta abar. Hitzarmenaren kostua 
18.000 € (gehi BEZa) izango da 
eta aurrez aipatutako gai hauek 
jorratzea izango du helburu.

UZTAILAREN 16KO 
BATZARRA

Batzar berriaren osaketa bilera 
egin zen.

Gipuzkoako  
eta Arabako 
Partzuergoa



85

Zegamako Ordezkariak: Joseba 
Izagirre Arozena eta Juan Jose 
Gorrotxategi Larrea.

Bilerak hilabeteko lehen asteazke-
netan egitea erabaki zen, arratsal-
deko 16:00etan.

50.000€tako bitarteko mailegu 
bat ateratzeko Kutxabanki eskain-
tza bat egin zezan eskatzea erabaki 
zen, altxortegi arazoengatik.

KBEri iradokizunak egiteko epea 
opor garaian izango zenez hauek 
alkate-lehendakaria ahalbidetzea 
erabaki zen.

Ehizako Enkantea arautuko zuen 
Pleguak onartu ziren.

Arantxa Ariztimuño Larrazak, 
Gipuzkoako eta Arabako Par-
tzuergoko langileak, Batzarrari 
jakinarazi zion, datorren uztaila-
ren 22an, Gipuzkoako Natura eta 
Mendietako Zuzendari Orokor 
izendatua izango zela eta, ondo-
rioz, egun zuen lanpostua aldi 
baterako utziko zuela. 

UZTAILAREN 27KO 
BATZARRA

Bai Reformas S.L. enpresari Atxu-
koaldaiko txabolaren teilatua kon-

pontzeko obrak esleitzea erabaki 
zen 27.724,83 €tan (gehi BEZa).

Ehizako postu batzuen konpon-
keta, Basarte S.C. enpresari eslei-
tzea erabaki zen 7.800,00etan 
(gehi BEZa).

“Biomasa Forestal” enpresak aur-
keztu zuen lehen zertifikazioa, 
egiten ari den baso eta larretako 
planari dagokiona, onartzea era-
baki zen, guztira 1.889,09 €takoa.

IRAILAREN 13KO 
BATZARRA

Basurdeak ehizatzeko dauden tal-
deen ehiza txandak adostu ziren.

Hurrengo lau urteetan Partzuer-
goaren barnean izango diren lan 
taldeak izendatu ziren:

Azpiegiturak, Ehiza, Kultura eta 
ondarea, abeltzaintza eta basoak, 
eta erakundeekin erlazioak.

URRIAREN 7KO BATZARRA

Zenbait konponketa egitea era-
baki zen:

Sagastietako bidea egokitzea: 
3.650,00 € 

Ultzamako bidean konponketak: 
7.500 €

Aldaola eta Larrebil 18 inguruan 
urak hartzea: 4.100 €

Ultzama eta Txurro bitartean bi 
ur hodi sartzea: 2.200 €

Ehiza denboraldirako basozain bat 
hartzea bideratzea erabaki zen.

AZAROAREN 4KO 
BATZARRA

Abeltzainen lan taldean parte 
hartzeko bideak zehaztu ziren. 
Besteak beste, azaroaren bukaera 
aldera abeltzain eta artzain guztie-
kin bilera bat egitea proposatu zen, 
bertan hauen eskaerak jasotzeko 
eta baita abeltzainen ordezkariak 
zeintzuk izango diren ezagutzeko.

AZAROAREN 18KO 
BATZARRA

Arantxa Ariztimuño langileari, 
kargu publikoaren izendapena 
dela eta, lan-utzialdi eskaera onar-
tzea erabaki zen.

Pako Zufiaur langileari lan hitzar-
mena luzatzea erabaki zen, lehen-
dakariaren kalitatezko botoa era-
biliz.

Hemen dituzue 2014ko azarotik 2015eko aza-
rora bitarteko meteorologiari buruzko datu bat-
zuk. Datu hauek, www.euskalmet.euskadi.net 
web orritik eskuratu ditugu:

ARGIBIDEAK

Prezipitazioa l/m2  Euria, m2ko zenbait euri egin duen
t. max (ºC) Tenperatura edo hozberorik altuena
t. min. (ºC) Tenperatura edo hozberorik baxuena 
Haizea abiadura (Km/h) Haizearen indarrik handiena 
Hezetasun erlatiboa (%) Hezetasun handiena 

 

 

Abendua 2014

Urtarrila 2015

Otsaila 2015

Martxoa 2015

Apirila 2015

Maiatza 2015

Ekaina 2015

Uztaila 2015

Abuztua 2015

Iraila 2015

Urria 2015

Azaroa 2015

Prez.
(l/m2)

54,8

257,5

405,9

157,7

60,9

60,6

81,7

82,7

69,3

64,9

60,3

31,6

t. max.
(ºC)

15,0

17,1

14,6

22,0

26,0

31,5

36,3

36,9

35,5

27,2

25,1

24,9

t. min.
(ºC)

-1,9

0,4

-2,7

0,6

2,5

7,1

10,0

12,0

10,6

8,7

3,1

0,2

Haizearen 
abiadura 

(km/h)

74,8

80,8

84,0

62,5

78,3

79,4

60,7

68,1

70,6

78,0

82,2

88,9

Hezetasun 
erlatiboa

(%)

96

95

95

96

96

96

96

96

95

96

95

95

PREZIPITAZIO GEHIEN EMAN ZEN EGUNA 
2015-01-30 • 122,6 l/m2

T. MAXIMOA EMANDAKO EGUNA  
2015-07-10 • 36,9º

T. MINIMOA EMANDAKO EGUNA 
2015-02-06-07 • -2,7º

HAIZEAK ABIADURA HANDIENEKO EGUNA(Km/h)
2015-11-25 • 88,9 km/h

Zentro meteorologikoa
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Aizkorri
Futbol taldea
Aizkorri Futbol Taldeak, azkeneko 
urteetan egindako lanaren frui-
tuak, pixkanaka, jasotzen ari dira. 
Bukatutako denboraldian 3 talde 
federatuekin hartu dute parte 
Gipuzkoako lehiaketetan:

1. MAILAKO KADETEAK, 16 
jokalariekin (2 zegamarrak), 31 
partida jokatu dituzte, ligan 1.ak 
sailkatuz eta 8.ak igoeran.

1. MAILAKO INFANTILETAN,  
16 jokalarik hartu dute parte (3 zega-
marrak).
INFANTIL TXIKIAK 15 jokalarie-
kin aritu dira, (3 zegamarrak).
FUTBOL ESKOLAN; aurten zega-
mar asko hasi dira ikasten eta gozatzen 
futbolarekin. 2007. urteko 9; 2006.
urteko 3; 2005. urteko 4 eta 2004.
urteko 2 jokalari.

Gaur egun, Aizkorri Futbol Tal-
dearen atzetik 180 pertsonako tal-
dea dago (jokalari, eskolako ikasle, 
entrenatzaile, delegatu eta junta-
kideen artean), jende asko beraz, 
baina bere lana eta ekarpena eman 
nahi duten zegamarrentzat, beti 
dago leku bat. 

Pertsonen heziketarako eskola

Orain dela 5 urte, AIZKORRI F.T.aren babesean eta 
guraso talde baten eskutik, Futbol Eskola bere lehe-
nengo pausoak ematen hasi zen.

5 urte pasa ondoren, Futbol Eskola proiektu tinko bat 
dela esan dezakegu, berezko nortasunarekin eta hel-
buru argiekin. Bere atzetik gaitutako entrenatzaile eta 
monitore konprometituak daude, alebin eta benjamin 
mailetarako, Errealak prestatutako material didaktikoa 
erabiliz.

Beste aldetik, futbola edo beste edozein kirolen 
alderdi fisikoa oso agerikoa da: osasuna, sasoia, aisia… 
Giza-heziketaren ekarpenak berriz, askotan ez dira 
hain nabariak, eta kirolak, taldeko kirolak gehien bat, 
baditu alderdi horretatik zeresan handiak.

Heziketa, Futbolean aritzeko baliabideak erraztea 
baino inportanteagoa da. Kirola, eta bereziki futbola, 
“bizitzarako eskola” bat dela uste dugu eta bertan 
bizitzan zehar aurkituko ditugun arazoei (ikasketetan, 
lanean, harremanetan, e.a.) aurre egin eta haiek gain-
ditzen ikasiko dugu. 

Horretarako kirolak berez dituen balore pedagogi-
koak lantzen dira Futbol Eskolan. Eta bereziki hauek:

IRATXERA IRTEERA:

Ekainaren bukaeran kurtsoari 
bukaera emateko Iratxeko kan-
pinera irteera bat egin genuen 
bai jokalari eta gurasoak, bertan 
ekintza desberdinak egiten dira 
denok elkarrekin egoteko. Oso 
esperientzia ederra izan zen.

Eta bukatzeko, Futbol Eskolako heziketa ez da futbol 
zelaiaren gainean soilik ematen, ikasgeletan ere bai. 
Aurtengo denboraldian jokalari eta gurasoendako 3 
hitzaldi burutu dira:

KIROLA – ELIKADURA

OHITURA OSASUNGARRIAK

GIZABIDEZKO PORTAERAK

Futbol eskolako mutil benjaminak Futbol eskolako neska alebinak.

AIZKORRI-GOIERRI FUTBOL ESKOLA

LAN TALDEA

KOMUNIKAZIOA

ARAUAREKIKO 
ERRESPETUA

ARAZOEN 
KONPOBIDEA

HARREMANAK

LIDERGOA

AURKARI ETA 
EZBERDINAREKIKO 
ERRESPETUA

AHALEGINA ETA 
DIZIPLINA

IRABAZTEN IKASI

GALTZEN IKASI

ERRONKARAKO 
PRESTATZEA

JOKO GARBIA

PARTEKATZEA

AUTOESTIMUA.
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Aurtengoan ere iritsi da urteari 
errepasoa egiteko ordua. Ohi 
den bezala Urtekarian herriko 
elkarte eta eragile desberdinek 
burututako ekintzen berri ema-
teko aukera izaten dugu. Eta guk, 
Aizkorri Guraso Elkarteak, urtean 
zehar egiten dugunaz gain, egun 
konkretu batzuetan antolatu ditu-
gun ekintzen berri emateko apro-
betxatzen dugu ematen zaigun 
aukera hau.

Otsailaren 13an ihauteriak ospatu 
genituen, gure seme-alabek esko-
lan libduba grabatu ondoren, 
txokolate beroa prestatu genuen 
goxo-goxo arratsaldea pasatzeko.

Aurten lehenengo aldiz, kirol festa 
eta eskolako bazkaria egun berean 
ospatu ditugu, modu honetan kur-
tso amaiera borobilduz. Ekainaren 
20an, goizeko 10etan hasita kultur 
etxeko plazan Xabier Intxaustiren 
partehartzearekin kirol desberdi-
nak burutu zituzten haurrek. Pati-
netan, bizikletan zein beste kiro-
letan beraien trebetasuna erakutsi 
zuten. Txikienak herri kiroletan 
ibili ondoren, urteroko gurasoen 
arteko soka tira saioan ere gustora 
ibili ginen.

Ondoren, indarrak berreskura-
tzeko, elkarrekin bazkaldu genuen 
Ostatuan eta txikienak Patata Tro-
pikala taldearen antzerkiaz gozatu 
zuten, eta aurpegia margotzeko 

aukera ere izan zuten. Merezitako 
deskantsua eta gero buruhaundien 
korrika saioetatik ihes egiteko 
prest zeuden txikienak.

Udazkenean, San Martin Feriaren 
ondorengo egunean, aurten aza-
roaren 15ean, Patxin eta Potxin 
pailazoen bixita izan dugu Fron-
toian. Eta ohikoa den bezala ber-
taratutako guztiek txokolate beroa 
hartzeko aukera izan dute San 
Martin Feriko asteburuari amaiera 
ederra emateko.

Gabon egunean, guraso zein 
umeen partehartzearekin kalee-
tan zehar gabon kantak ozen eta 
pozik abestu ohi ditugu, goizetik 
herria girotzeko.

Aizkorri Guraso Elkartea



Aitxuri
Herri Eskola
XAKEAREN IBILBIDEA AITXURI HERRI ESKOLAN

Xilotekan

Hogeita hamar urte badira Xakeak 
bere ibilbidea Zegamako Herri 
Eskolan hasi zuenetik. Hasieratik 
eskolak antolatutako ekintza izan 
zen. Arratsaldeetan, Javier Iñíguez 
gurasoak erakusten zizkien xakeko 
lehen urratsak nahi zuten ikasleei, 
eta lehiaketetarako ere prestatzen 
zituen. Poliki-poliki indarra har-
tzen joan zen ikasle batzuk oso 
ondo moldatzen zirelako lehia-
ketetan. Honela, 1987-88 ikas-
turtean, 4. mailako neska taldea 
Gipuzkoako txapelduna izan 
zen Segurako taldearen kontra 
estu-estu irabaziz. Javier kanpora 
joan zenean bizi izatera, Lazkaoko 
Felipe etorri zen eta eskolako 
liburutegian aritzen ziren jolasten. 

Duela hogei urte, Juan Mari La 
Mata etorri zen eta harrez gero 
berak jarraitzen du xakeko moni-
tore. Hona hemen berari egindako 
elkarrizketa:

Juan Mari, nongoa zara?
Jaiotzez ordiziarra baina bizitzez 
beasaindarra.

Zer da zuretzako xakea? 
Hori da milioiko galdera. Nire-
tzat eta askorentzat xakea kirola 
baino gehiago da. Alde batetik, 
kirola da eta hori horrela onartuta 
dago baina horrez gain joko bat 
da, estrategia eta taktikazko jokoa, 
arlo askotan erabili daitekeena.

Gure ikasleek bezala, eskolan 
ikasi zenuen xakea?
Aitarekin ikasi nuen jokoa gazte-
tan eta beregandik datorkit zaleta-
suna. 

Xake elkartea Beasainen 
badago. Zein eginkizun du 
elkarteak?
Elkartea Beasaingo “porterian” 
dago eta Alfil du izena. Bere eginki-
zuna xakea sustatu eta bultzatzea da.

Non eta noiz hasi zinen kla-
seak ematen?
Aspaldiko kontua da. Duela 20 
urte, eskualdeko ikastetxe guztie-
tan hasi nintzen: Ordizian, Jakin-
tzan eta Urdanetan; Alegian; Bea-
sainen, La Sallen eta Murumendin, 
Lazkaon, San Beniton; Ataunen, 
Jose Miguel Barandiaranen; Segu-
ran, Laiotzen; Legazpin, Domingo 
Agirren eta Zegaman, nola ez!! 
Eta toki guztietara garraio publi-
koz iristen naiz, oinez, autobusez 
eta trenez.

Badakigu hasieran gaztelaniaz 
ematen zenituela klaseak eta 
orain euskaraz, nola izan zen 
aldaketa hau?
Bueno, alde batetik nahi nuelako, 
eta bestetik pixka bat behartuta.

Zer behar da xake jokalari 
ona izateko? 
Neurri handi batean jaiotzez dator 
hori eta bestetik saiatuta.

XAKEA
Doinua: Badira hiru aste

Batzugandako kirola eta
bestegandako artea
burue berotzeko moduko
jolasa dugu xakea.
Agintarik bakarrik zuen lehen
honetarako tartea
baino Zeaman e izan gendun
hainbesteainoko suertea.

Bigarren pisuaino igota 
goiko liburutegia
Aitxurin bazan tablerotzar bat
guretzat handiegia.
Juan Mari zan jaun eta jabe
tableroan alderdia,
denbora askon ez det ahaztuko
gizon haren pazientzia.

Imandutako piezak eskuan
dana dominatzen zuen
baina nunbait etzuen ikusten
atzean zer gertatzen zen.
Kontua da gehienok geundela
nola o hala jolasen
buelta ematen zon bakoitzean
egiten zuen hasperen.

Trebezia garatu genuen
mugimenduak neurtzeko
taktikak eta estrategiak
etsaia menperatzeko.
Nork daki igual egunen baten
izango ditut aldeko 
erregeetan zurienari
jake matea jotzeko.

JOANES ETXAIDE

Doinua : http://kantuan.net/kantuan_abestiak/kantuak_
folders/badira_hiru_aste?esparrua=abestiak&abesti_
zehatza=badira_hiru_aste

Adi –adi daude zegamarrak, beste pieza bat 
lortzeko jokaldia pentsatzen.

Aitxuriko xakezaleak jokaldi hoberena erabakitzen 
ari dira.

Gipuzkoako txapelketan kopa ederra irabazi zuten 
Aitxuriko neskek 1988-89 ikasturtean.



Eta irakasle ona izateko?
Hitz batean, pazientzia.

Zein adin da egokia xake 
munduan murgiltzen has-
teko?
7-8 urte hasteko.

Ikasle mota ezberdinak 
ditugu. Nola motibatzen 
dituzu zaletasuna sortzeko?
Jokoa atsegin eta erakargarria  
eginez.

Nola antolatzen duzu ordu 
beteko klasea? 
Oso erraza da, teoria eta praktika 
txandakatuz. Teoria 20 minutu 
edo, eta gero jokatu, eta praktikan 
jarri. 

Xakea estrategia jokoa dela 
diote, defenditu eta eraso 
egin behar da. Gudarako 
taktikak erabiltzen dira? Nola 
sortu zen joko hau? 
Bai, eraso eta eraso etengabe, 
puntu ahulak bilatu, kalkulatu 
nola eraso egin eta epe luzerako 
planak egin. Aspaldiko jokoa da, 
eta hau Kashemiran, Indian sortu 
zen. Ez dakigu noiz eta nola eta 
Txaturanga zuen izena.

Errusiarrak xakean oso onak 
omen dira. Zer diozu? Hori 
horrela dela iruditzen zaizu? 
Gaur egun ez. Izan dira, baina 
munduko txapelduna norvegiarra 
da, eta txapeldun ohia indiarra.

Xakea, eskolatik kanpo bul-
tzatzen al da? 
Gu Elkartean biltzen gara. Larun-
bat guztietan goizez ume batzue-
kin, eta txapelketak antolatzen 
ditugu.

Pertsona baten zein arlo 
garatzen da xakean jokatuz?

Garunekoak eta nortasunekoak. 
Arlo honetan lasaitasuna, kon-

tzentrazioa, akatsak onartzen ikas-
tea, eta errespetua.

Hirugarren mailako ikasleak ere 
elkarrizketatu ditugu, hau da esan 
digutena:

Hirugarren mailako xakela-
riak: Iraitz, Teo, Elene, Enetz, 
Manex, Eneko, Jessenia eta 
Oier Errasti.

Duela urte batzuetatik Aitxuri 
eskolan xake ikastaroak ematen 
dira LH-ko 3. mailan eskulane-
tako orduan urritik abendura 
bitartean. Horretarako taldea bitan 
banatzen da eta talde bakoitzak 4 
astez jokatzeko aukera izaten du. 
Irakaslea Juan Mari La Mata da.

Urri hasieran xakelari talde bate-
kin hitz egin dugu, eta nahiz eta 
oraindik ikastaroaren hasiera izan, 
dagoeneko xakeari buruzko azal-
pen ugari jaso dituzte: besteak 
beste, jokorako taularen ezau-
garriak, piezen kokapena, balioa 
eta forma ezberdinak, izenak 
etab. Hori gutxi balitz, edukiekin 
lotutako hiru orri dituzte eskuar-
tean etxean begiratzeko, gaizki  

dauden fitxak zuzentzeko eta falta 
direnak adierazteko; azken finean, 
xakean trebatzeko.

Hirugarren mailatik goragoko 
ikasleek jolas garaietan aukera iza-
ten dute patioko hainbat mahaie-
tan xakean aritzeko. Teo eta Enetz, 
sarritan ibiltzen dira eta gustatzen 
zaie. Bestalde Manexek eta Jesse-
niak adierazten digutenez, etxean 
ere gurasoekin jokatzeko ohitura 
badute.

Gaur egun teknologia berriak 
direla eta, gure ikasleek tablet 
eta sakeleko telefonoaren bitar-
tez xakean jolasten dute. Hona 
hemen aipamen batzuk: “tableten 
ibiltzea zailagoa da, dena daki eta” 
dio Enekok. Jesseniak zera esan 
du: “burua asko erabili behar duzu 
mugimenduak ondo pentsatzeko” 
Eta azken batean, horrela da. 
Estrategia joko bat da, eta mugi-
menduak aurreikusi behar dira 
besteari irabazteko.

2012an 3. 
mailako ikasleak 
gustura daude 
diploma jaso 
ondoren.

2014an Juan Mari bere ikasle batzuekin ikastaro 
bukaeran.

Juan Mari xakean jokatzeko arauak azaltzen 
ari zaie ikasleei 2013an.

Aurtengo 3. mailako Aitxuriko xakelariak.
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Dantzari Txiki eguna.

EKINTZAK >  
40 EMANALDITIK GORA  
> MARKA GUZTIAK 
HAUTSIZ

2014ko abenduaren 13an ekintza 
berezi-berezi bateko partaide izan 
ziren herriko musikari gazteak. 
Arteari eskainitako gune berritzai-
lea atondu zuten Donostian (batez 
ere street art eta graffitigintzaren 
inguruko azken joerekin), eta, tar-
tean, musikak ere aparteko prota-
gonismoa hartu zuen, TOBERA 
Musika-eskolako ikasleen eskutik. 
Hain zuzen ere, musikaren ardura 
oso-osorik TOBERArena izan 
zen ekitaldian, eta 2 saio eman 
zituen musika-eskolak. 4 bloke-
tan banatutako kontzertuak izan 
ziren: lehenengoan, euskal dan-
tzak izan ziren nagusi, eta soka-
dantzaren eta Agurraren inguruko 
azalpen didaktikoak eskaini ziren. 
TOBERAk propio prestatutako 
emanaldiko bigarren blokean eus-
kal abesti kuttunak aireratu zituz-
ten ikasleek, eta euskal bakarlari 
eta taldeen inguruko nahiz erre-
pertorioaren gaineko argibideak 

eman zituen ETBko aurkezle 
Odei Esnaolak, TOBERAk oka-
siorako propio deituta. Hiruga-
rren atalean, ahotsak izan zuen 
leku nabarmena, eta abesti goxoen 
eta lasaien unea izan zen; txis-
tuari buruzko bitxikeriak kontatu 
zituen aurkezleak. Azkeneko blo-
kean erromeria-giroak hartu zuen 
agertokia, eta trikitiaren, pande-
roaren, txalapartaren eta tobera-
ren historia errepasatu zen, modu 
ludikoan eta amenoan.

40 ikasle baino gehiago joan ziren 
Donostiara. Karpako eskulanetako 
eta marrazkigintzako txokoetan 
eta tailerretan aritzeko aukera izan 
zuten, musika jotzeaz gain. 

Bartzelonako Trílope enpresak 
hautatu zuen TOBERA euskal 
kantagintzari eta bertako musika-
tresnei buruzko kontzertua presta-
tzeko eta eskaintzeko. TOBERA 
Musika-eskolak euskal musika-
ren arloan egindako lan onaren 
errekonozimendua izan zen gure 
musika-eskola hautatu izana.

TOBERA Musika-eskolako 8 
piano-ikaslek Andoaingo 10. pia-
no-jaialdi entzutetsuan esku hartu 
zuten, eta emaitza bikainak esku-
ratuta itzuli ziren: 5ek zilarrezko 
domina eskuratu zuten, 1ek bron-
tzezkoa eta gainerako 2ek diploma. 
2015eko otsailaren 27 eta 28an eta 
martxoaren 1ean zehar izan ziren 
jaialdiko entzunaldiak eta sariak 
banatzeko ekitaldiak.

Martxoaren 16an pianoko eta 
saxofoiko ikasleen entzunaldia 
egin zuen musika-eskolak Zega-
man, eta martxoaren 18an, piano-
koena, zeharkako flautakoena, tri-
kitikoena eta panderokoena Segu-
ran, eta bi emanaldi horietan era-
kutsi zuten gure ikasle-partaideek 
herritarren aurrean Andoaingo 10. 
piano-jaialdirako prestatutakoa.

Martxoa eta ekaina bitartean, dan-
tza tradizionalak hasierako maila-
tik ikasteko aukera luzatu zitzaien 
Zegamako 18 urtetik gorako 
herritarrei: fandangoa, arin-arina 
eta beste (partaideen aurreratze-e-

Tobera Musika eta
Dantza Eskola

2014ko abenduaren 13an ekintza berezi-berezi bateko partaidei izan ziren 
herriko musikari gazteak.



91

rritmoaren eta gustuen arabera). 
Dena den, izena ikasle gutxik 
eman zutela eta, ez zen ikastaroa 
abiatzerik izan.

Arrakasta handikoa Musikaren 
Hamabostaldia izan zen, ordea. 
Martxoa bete-bete etorri zitzai-
gun TOBERA Musika-eskolara. 
Herri-izaerako saioak, instru-
mentu ugariren entzunaldiak, ate 
irekiko jardunaldiak eta kontzer-
tuak egon ziren ekintzen artean.

Dantzari Txiki Eguna. Apirila-
ren 19an, eguraldia lagun, aldarte 
onean elkartu ziren Zegaman 175 
dantzari eta musikari, eta majo 
girotu zuten guztiek herria. Segu-
rako Azpilla Dantza-taldea eta 
Beasaingo Aurtzaka Dantza-taldea 
izan ziren aurten TOBERAko 
dantza-taldeei batutakoak. 
2014an, eguraldi kaskarragatik 
desfilea egiterik izan ez zenez, 
esan liteke aurten berreskuratu 
duela bere osoan dantzari txiki 
egun bat TOBERAk Zegaman, 
urte askoan egin gabe egon eta 
gero. TOBERAko ikasleak egon 
izan dira beste herri batzuetako 
dantzari txikien egunetan aurre-
tik, Tolosan, Legazpin, Seguran 
edo Urretxun, adibidez. 2015eko 
maiatzaren 10ean Beasaingo Dan-
tzari Txiki egunean aritu ziren 

eskolako ikasle gaztetxoenak.
Apirilaren 20an, Seguran, Altsa-
suko Udal Musika-eskolarekin 
aurten bideratutako Elkartru-
kearen lehenengo saioa egin zen. 
Maiatzaren 21ean Altsasun jarraitu 
zuen elkartrukeak, TOBERAtik 
hara 54 lagun joanda. Aurreneko 
aldia izan da TOBERAk Gipuz-
koatik kanpoko musika-eskola 
batekin egin duena elkartrukea, 
baina 2016an ere Iruñeko ikastegi 
batekin egingo du.

2016an Donostia Kulturaren 
Europako Hiriburu dela eta, 
EMUSIK / Musika-eskolen 
Europako Jaialdia egingo da aur-
ten bertan. Jaialdi horren aurres-
treinaldi modura, 2015ean, Euro-
pako Egunean, maiatzaren 9an, 
ekitaldi berezia egin zen Donos-
tiako Anoeta estadioan. TOBERA 
Musika-eskolatik ere, 12 ikasle 
joan ziren hara, senideekin batera. 
Milaka musikarirekin batera aritu 
ziren, eta ETB1ek emititu zuen 
grabazioa.

Ekaina ikasturtea agurtzeko jaial-
dien hilabetea da. Zegaman ekai-
naren 16an izan zen emanaldia, 
eta Seguran 18an. Musika kalera 
ateratzeko ahaleginean, eta herri-
bizitza suspertzeko, Zegamako 
udaletxearen aurreko plazan eta 
Segurako plazan izan ziren kon-

tzertuak. Guztira, ia 150 ikaslek –
helduk zein gaztek– jo, abestu edo 
dantza egin zuten bina orduko 
jaialditan. 14 ikaslek musika-hiz-
kuntzako egiaztagiria eta beste 
1ek txistuari dagokion bigarren 
mailako diploma jaso zuten jen-
daurrean, gainera. Afari-merienda 
eginda bukatu zituzten jaialdiak 
TOBERAko kideek.

2014/2015 ikasturtean, bitan izan 
zuten aukera TOBERA Musi-
ka-eskolako ikasleek grabazio-es-
tudio profesional bat bertatik 
bertara ezagutzeko eta bertan gra-
batzeko. Ez da hori, normalean, 
musika-eskoletako ikasleek eskura 
izaten duten aukera, eta, horre-
gatik, horren guztiaren emaitza 
pen drive banatan jasota banatu 
zitzaion ikasle bakoitzari opari, 
etxera uztailean bidalita. 

• 20na ikasle inguru aritu ziren 2 
aldietan. Azarokoan, Usurbilgo 
Higain estudioan, Xaiko musi-
ka-taldearen disko berriko 3 
kantatan jarri zuten ahotsa 
musika-hizkuntzako ikasleek. 
Kanta horietako bat single 
egin zuten Xaikoko talde-
kideek eta beste bat, berriz, 
bideoklip. 2014ko Durangoko 
Azokan aurkeztu zen gero 
emaitza. 

Adin guztietako ehun eta berrogeita hamar ikasle baino gehiago dira 2015/2016 ikasturtean musika ezagutzen, lantzen eta gozatzen dabiltzanak. Iaz 
zeharkako txirula edo flauta eskaintzen hasi zen musika-eskola, eta aurten abesbatza –Seguran– eta trikiti-taldea izan dira berrikuntzak. Gainera, talde-
praktikarako aukerak ugaritu dira.
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• Maiatzekoan, TOBERAren 
beraren ekimenez, Beasaingo 
Pottoko Studion, Lanbada 
abestia grabatu zuten eskolan 
irakasten diren musika-tresna 
guztietako hainbat ikasle-or-
dezkarik. Musika-hizkun-
tzakoek, beraiek sortutako 
letra abestu zuten. Bideo-
klipa musika-eskolaren face-
bookeko orrian, webgunean 
edota YouTubeko kontuan 
eta Goierri Telebistako web-
gunean dago ikusgai, besteak 
beste.

Santa Zezilia musikarion zain-
dariaren eguna azaroaren 18an 
ospatu zuen 2015ean TOBERA 
Musika-eskolak, Seguran kon-
tzertu bateratu handia emanda. 
Biharamunean, trikitiko, pande-
roko eta txistuko ikasleek kalejira 
eskaini zuten Mutiloan, aurreneko 
aldiz han ekintza eginda. 

GIZARTE-KONPROMISOA 
ETA KOLABORAZIOAK:

Elkartearen berezko funtzioez 
gain, zeharkakotasunez, TOBERA 
Musika-eskolak landu beharreko 
bestelako baloreen inguruko 
gogoeta- eta partaidetza-prozesu 

batean hartu du parte musika-es-
kolak (euskara, parekidetasuna, 
lankidetza/herrigintza…). Azken 
hilabete hauetan zehar bete ditu 
hartutako konpromisoetako asko 
TOBERAk.

Inguruarekiko arduraren eta eran-
tzukizunaren seinale, emaku-
meenganako indarkeriaren kon-
trako ekintzetan eta martxoaren 
8koetan eta Emakumeen Mundu 
Martxaren aldekoetan hartu du 
parte.

KORRIKAN ERE LAGUNDU 
DU TOBERAK

Herrigintzaren aldeko ekinean, 
Zegaman antolatutako ekintzak 
indartzeko TOBERAk jarritako 
alearen zenbait adibide aipatuko 
ditugu: batetik, otsailaren 28an, 
Zegaman zuhaitz-mota bere-
zien alde sinatu zen hitzarmena-
ren harira, Agurra eskaini zieten 
bertaratutako sinatzaile katalanei 
TOBERAko ikasleek Anduetza 
egur-museoan. Bestetik, ekainaren 
23an, Zegamako San Joan sua-
ren inguruan aritu ziren eskolako 
hainbat dantzari eta txistu-banda, 
herri-erromeria irudikatu nahi-
rik. Eta hirugarrenik, Zegamako 

herriko jaien barruan, abuztua-
ren 24an, San Bartolome egunez, 
batetik, Zegamako agintarien 
esku-dantzaren arduradun izan 
zen eskola bigarren urtez jarraian, 
eta bestetik, ohiko dantza-emanal-
dia plazaratu zen. Gainera, 25ean, 
trikitilariek eta pandero-jotzai-
leek kalejira egin zuten. 

Otsailaren 4an, Santa Ageda bez-
pera: TOBERA Musika-eskolako 
trikitiko, panderoko eta txistuko 
ikasleak kalera irten ziren usa-
diozko koplak musikaz laguntzera, 
Aitxuri Herri-eskolako ikasleekin 
batera arratsaldean, eta herritarre-
kin iluntzean.

Gainerakoan, uztailaren 12ko 
Zegamako jubilatuen egunean 
lagundu zen, arkuak egin ziren 
Jaunartzeetan eta Zegamako 
zaindariaren egunean, lore-sorta-
ren ematea egin zen maiatzaren 
31n Idiazabalgoen erromesal-
dian, Erregeen Kabalgata antolatu 
zen Zegaman, e.a. Eta amaitzeko, 
aipagarri da TOBERAko 4 txis-
tu-ikasle gazte Galizian izan zirela 
udan Urretxuko Lurra Dan-
tza-taldekoekin batera nazioar-
teko folklore jaialdi batean. Edo 
urrian Beasaingo Txistu-alar-
dean aritu zirela 5.

Urte berri on!
Iker Gómez de Segura
TOBERA 
Musika-eskolaren 

izenean

2014-2015 ikasturtean bitan izan zuten aukera Tobera Musika-eskolako ikasleek grabazio-estudio 
profesional bat bertatik bertara ezagutzeko eta bertan grabatzeko.
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ELKARRIZKETA

2015ean Aizkorriko gurutzea bota 
egin dute eta berri hau 2015eko urte-
karian jasotzerakoan jakin dugu, ez 
dela lehenengo aldia Aizkorriko guru-
tzea bota izan dena.

Honela, Bergarako Iñaki Larrañaga-
ren izena eman digute, gai honi buruz 
informazioa jasotzeko.

Bal al dakizu, Aizkorriko 
gurutzea noiz bota zuten 
lehenengo aldiz?
Bai, 1984an ere Aizkorriko guru-
tzea bota egin zuten eta, Aizkorriko 
gaina gurutzerik gabe egon zen 
1992ra arte.

Zer gertatu zen 1992 urtean?
Bergarako Fernando Maiztegi eta 
ni Aizkorrira joaten ginen sarritan 
eta gai honi buruz hizketan hasi 
eta gurutzea geuk egin eta jartzea 
pentsatu genuen baina gure hel-
burua lehengo gurutzearen ber-
dina egitea zen.

Nola lortu zenituzten bota 
zuten Aizkorriko gurutzearen 
neurriak?
1977ko Aizkorriko gurutzearen 
argazki bat neukan. Garai hartan 
nire emaztegaiari argazki bat aterata 
neukan Gurutzearen ondoan eta 
handik hasi ginen. Argazki hartatik, 
nire emazteak (garai hartan emaz-
tegaiak) neurtzen zuena kontutan 
hartu eta haren proportzioekin pla-
noak atera, piezak egin eta piezak 
mekanizatu genituen. Lan hau guz-
tia Bergarako eskolan egin genuen 
lanorduz kanpo ikasle batzuekin.

Piezak soldatzearen lana berriz, 
inoxidablezkoa zenez Bergarako 
Zubikoa enpresan egin zuten guk 
eskolan ez geneukalako inoxida-
blezko soldadurarik.
Bestalde, Bergarako garai hartako 
Zubizarreta apaizak jakin zuen Aiz-
korriko gurutzea egiten ari ginela 
eta esan zigun Aizkorriko gailu-
rrera eraman aurretik, bedeinkatu 
egin behar zela gurutzea eta apai-
zak gurutzea eskolan bedeinkatu 
egin zuen.

Nola eraman zenuten guru-
tzea Aizkorrira?
Gure asmoa, kotxez Oltzaraino igo 
eta handik bizkarka eramatea zen. 
Hala ere gurutzea Aizkorrira era-
matea pentsatuta geneukan aurreko 
egunetan izugarrizko euriak egin 
zituen eta ezin izan genuen Oltza-
tik eraman bidea oso egoera txa-
rrean zegoelako kotxez igotzeko.
Nondik eraman zenuten 
orduan?
Arantzazutik. Arantzazuraino 
kotxez eta handik Aizkorrira biz-
karka.
Aurrez hondarra, ura eta porlana 
eramanda genituen Aizkorrira eta 
hango ermitan gordeta zeuden 
eta gurutzea jarriko zen zuloa ere 
aurrez prestatuta genuen.
Orduan egun horretan, gurutzea 
jarri eta gero, beste argazki bat atera 
genuen. 

Zeintzuk atera zenuten 
argazkia 1992an?
Fernando Maiztegik, oñatiarra, 
Joxean Lagomak, bergararra, nire 
emazteak, semeak eta ni neuk.

IÑAKI
LARRAÑAGA

Aizkorriko gurutzea ebaki eta botata.

Amezti Mendi elkarteko Andres Arana, 
Joxean Agirrebengoa eta Emilio Txurruka 
Aizkorriko gurutzearekin.

Orain berriz, Zegamako Amezti 
Mendi Elkartekoek hartu dute 
gurutzea herrira ekarri, kon-
pondu eta berriro Aizkorriko 
gailurrean jartzeko konpromi-
soa. Dena dela, ez dute egilearen 
oniritzirik gabe konpondu nahi 
izan eta hori dela-eta, lehen lana 
gurutzea nork egin zuen aurki-
tzea eta bere oniritzia jasotzea 
izan dute. Orain, gurutzea kon-
pondu eta berriro ere bere lekuan 
jartzeko lanetan ari dira Amezti 
Mendi Elkarteko kideak. 

AMEZTI MENDI 
ELKARTEKOEK JARRIKO 
DUTE GURUTZEA 
BERRIRO BERE LEKUAN



ELKARTU NAHI 
TXIRRINDULARI 
ELKARTEAREN 2015 
URTEKO EKINTZAK

Aurten , lehen aldiz, Aitxuri Herri 
Eskolako haurrekin eskola kirola 
antolatzen hasi gara. Txirrindua-
rekin hainbat froga gainditu behar 
izaten dituzte parte hartu duten 
haurrek. 

XXXI. ELKARTU 
NAHI SARIA

Junior mailako txirrindu proba 
hau maiatzaren 30ean egin zen. 

Aurtengo irabazlea Eneko Martí-
nez izan zen. Ez zen zegamarrik 
izan pelotoian.

III.ELKARTU NAHI 
TXIRRINDULARI 
ELKARTEAREN EGUNA

Aurten ere elkartearen eguna anto-
latu dugu. Zegaman txirrindulari-

tzarako afizioa gaztetxoen artean 
bultzatzeko eta elkartearekin eta 
txirrindularitzarekin harremana 
izan dutenak elkartzeko. Uztaila-
ren 12an ospatu zen. Beti egin ohi 
dugun bezala Ataungo kaxetara 
joan-etorria egin genuen. 

LXXXIV.SAN 
BARTOLOME SARIA

2015ko abuztuaren 30ean ospatu 
zen elite eta 23 urtez azpiko las-
terketa hau. Ekitaldi hau “Torneo 
Euskaldun” izeneko lasterketa-
rako puntuagarria da. 128 km-ko 
lasterketa da eta inguruko tontor 
gehienak igotzen dira: Lierni, Ata-
goiti eta Barbaris.

Rafael Márquez izan zen garaile.

IV.SAN SILVESTRE PROBA

Abenduaren 31an ospatzen da 
arratsaldeko 16:30etan. Gehie-
nez 300 korrikalari irten daitezke. 

Herriari 3 buelta ematen zaizkio 
5 km osatuz. Elkartu Nahi Txi-
rrindulari Elkarteak proba honen 
antolaketan parte hartzen du.

Ekintza hauetaz gain, Elkartu 
Nahi TEak beste ekintza batzue-
tan ere lagundu du, esaterako, 
herriko jaietan herritarrentzat 
antolatzen den ApeaderorakoTxi-
rrindu Igoeran.

Amaitzeko elkarte honetako 
kideen izenean eskerrak eman 
nahi dizkizuegu lan hau egiten 
laguntzen diguzuen herritar eta 
lagun guztiei. Mila esker!!!!

Elkartu Nahi

San Silvestre lasterketa Eneko Martin helmugan. San Bartolome sariko podiuma

Aitxuri Herri Eskolan txirrindularitzari buruzko 
eskolak ematen.

2015ean zehar, hiru odol emanaldi izan ditugu Zegaman. 
Lehena urtarrilaren 9an izan zen eta 27 odol emaile izan 
ziren, bigarrena maiatzaren 22an eta 36 odol-emailek parte 
hartu zuten eta azkena irailaren 14an izan zen eta 38 emaile 
izan ziren. Beraz, eskerrak eman nahi dizkizuegu odol-emai-
leen elkartekook emanaldietan parte hartu duzuen guztioi.

2015eko urriaren 24an, Odol-emaileen eguna ospatu genuen 
Legazpin eta bertan, bi zegamarrek, Jose Luis Berasategik 
eta Jon Ormazabalek, 50 aldiz odola emanaren esker ona, 
urrezko insignia eta diploma jaso zuten. 

Odol emaileen elkartea

Jose Luis Berasategi, Juan Mari Ormazabal eta Jon Ormazabal.
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Herriko ehiztarien beharrak ase-
tzeko asmoz ekin genion lan honi, 
eta lan hau ezinbestekoa dela pen-
tsatzen dugulako lanean jarraitzen 
dugu Karraztarro Kirol Elkartetik. 

Hasteko aurtengo pasari buruzko 
aipamen bat egin nahi genuke, 
izan ere, esperantza asko genituen 
jarriak, baina azkenaldian bezala 
urtea oso txarra izan da uso ehizari 
dagokionez. Urte guztian zehar 
lan asko burutu dira ehizarako 
postuen mantenuan. Aurtengo 
denboraldian Ormazabalgo linean 
aurkitzen diren postuetan burutu 
ditugu konpontze lan gehienak. 
Hala ere, lan asko geratzen da 
oraindik postuen konponketan 
eta denon laguntza ezinbestekoa 
izango da.

2015 urtean zehar ekintza ezber-
din asko antolatu ditugu elkarte-
tik. Otsailaren 28an Karraztarroko 
I. Mus txapelketa antolatu genuen 
eta bertan Julio eta Jaun Perez 
aita-semeak irten ziren garaile. 
Martxoaren 7an herritarrentzako 
ehiza txikiko txapelketa antolatu 
genuen baita ere, non Xabier Goi-
buru izan zen txapelduna. San Bar-
tolome jaietan ere tiro-platoa izan 
genuen eta Eusebio Arrizabalagak 
hautsi zituen plater gehien. Udaz-
kenean berriz, urteko bi ekitaldi 
indartsuenak izan genituen, Goie-
rri mailako Compack Sporting 
txapelketa eta Ehiza peria. Azken 
honi, aipamen berezia egin nahi 
genioke, ekitaldi garrantzitsua dela 
iruditzen baitzaigu herriarentzat 
eta datorren urteei begira indar-
tzeko asmoa daukagu. 

Aipatutakoaren ondorioz zenbait 
bazkide berri izan dira urtean 
zehar eta ongi etorria ematen 
diegu guztiei. Bazkide ez diren 
guztiei esan ateak zabalik daudela 
eta guztiok eskutik emanda lan 
egiteko eskaintza luzatzen diegu 
hemendik. Oraingoz 76 bazkide 
gaude elkarte berri honetan, ez 
dago gaizki!

Azkenik, esan nahi dugu, hau 
aurrera eraman ahal izateko ezin-
bestekoa dela elkarte eta kolektibo 
ezberdinen laguntza eta beraz, 
guztion parte-hartzea beharrez-
koa dela pentsatzen dugu. 

Herritarren eta bazkideen lagun-
tzarik gabe zerrendatutako ekintza 
guztiak burutzea ezinezkoa izango 
zen eta Karraztarro Kirol Elkar-
tetik ekintza eta jarduera ezber-
dinetan parte-hartu eta lagundu 
duzuen guztiei esker onak luza-
tzen dizkizuegu. 

MILA ESKER ETA  
SEGI HORRELA!

Karraztarro
Kirol Elkartea

Ehiza txikiko lehiaketan parte hartu zuten kideak.

Arretxeko zelaian burutu zen zakur-erakustaldia.Mus txapelketako irabazleak.

San Bartolome jaietan ospatu zen plater-tiroa.

Ormazabalgo ehiza-postuen 
konponketa.
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Oraingoan ere, urtea amaitzear 
dagoen honetan, atzera begira jarri 
eta 2015 urtearen kronika egi-
teko garaia heldu da elkarte hau 
osatzen dugun hiru taldeentzat: 
ORKATZ TXIKI, ORKATZ 
GAZTEAK eta ORKATZ abes-
batzak.

Urteari kantuz eman genion 
hasiera aurtengoan ere, ORKATZ 
TXIKI abesbatzak, urtarrila-
ren 1ean, Urteberri egunez, San 
Martin Parrokiako Meza Nagu-
sian parte hartu baitzuen hainbat 
gabon kanta eskainita elizkizuna 
lagunduz eta edertuz.

Santa Ageda bezperako kantu 
eskea, aurten asteazkenarekin eto-
rri zitzaigun otsailaren 4ko ilun-
tzean, izan zen hurrengo hitzor-
dua elkarteko kide guztiontzat. 
Ondoren parte hartutako beste 
hainbat herritarrekin batera, ohi-
turako kantu eske honetan jasota-
koaz gain bertan ibilitako guztiei 
Udalak eskainitako afaritxoa egin 
genuen herriko Ostatuan, goxo-
goxo.

Martxoaren 7an, larunbata, egin 
zen aurten elkartearen Batzar 
Orokorra. Bertan pasa den urtean 
egindakoak eta diru kontuak 
aztertu eta onartzeaz gain, aur-
tengo helburuak, programak eta 

aurrekontuak erabaki genituen. 
Ohikoa denez, elkarteko Gida 
Batzordearen kide aldaketa ere 
egin genuen. Oihana Arizkorretak 
(bokala), Leire Igoak (diruzaina) 
eta azken lau urtetan elkarteko 
presidente lanak egin dituen Mai-
der Azurmendik utzi zuten gida-
ritza egindako lanengatik bildu-
takoen eskerrak eta txaloak jasoz. 
Bi urteetarako hauen lekukoa 
hartuko dutenak aukeratu ondo-
ren, orain Gida Batzordea horrela 
geratu da osatua: Begoña Olarte 
(presidentea), Janire Matxinan-
diarena (idazkaria), Nerea Galdos 
(diruzaina), Axun Etxegia (bokala) 
eta Jabier Otaegi (zuzendaria). Lan 
oparoa desio diegu!

Ostiral Santuko eliz ospakizunean, 
apirilak 3, ORKATZ abesbatzak 
parte hartu zuen hainbat kantu 
eskainiz, herritarrentzat hain bere-
zia den Hil da Jesus abestia haien 
artean.

Apirilaren 24 eta 25ean, Gipuz-
koako Abesbatzen Federazioak 
antolaturiko IX. Haur Abesba-
tzen Topaketan edo Tailerrean 
parte hartu zuten 2002, 2003 eta 
2004 urteetan jaiotako ORKATZ 
TXIKIko abeslariek Honda-
rribian. Bertan, beste abesbatza 
batzuetako jendea ezagutzeaz gain, 
profesional handiekin lan egiteko 

aukera paregabea izan zuten, lan 
asteburuari kontzertu eder bate-
kin bukaera emanez.

Maiatzaren 10ean San Martin 
parrokian Lehen Jaunartzeen 
ospakizunean parte hartu zuen 
ORKATZ TXIKI abesbatzak.

Ekaina ekintzaz beterik iritsi zen. 
Horrela, ekainaren 6an Zegaman 
Gerra Zibilean fusilatu eta jaza-
rritakoak izan ziren gogoan eta 
hilerrian egindako oroitza ekital-
dian ORKATZ abesbatzak abestu 
zuen.

Bestalde ekainaren 10etik 12ra 
Donibane Garaziko Zitadelako 
4. eta 5 mailako ikasleen abesba-
tzak Goierrin egindako egonal-
dian, gure aspaldiko lagun Denise 
Olhagarai zuzendaria taldeburu, 
Iparraldeko kide hauen bisita jaso 
zuen ORKATZ TXIKI taldeak. 
Ekainaren 11ko arratsaldea Zega-
man igaro zuten, herria ezagutuz 
eta iluntzean San Martin parro-
kian kontzertutxo bat eman zuten 
bi abesbatzek elkarrekin.

Azkenik, ikasturteari amaiera 
emateko, herriko Murgi-Ze-
lai parkean arratsalde paregabea 
pasatu genuen elkarteko kide 
guztiak ekainaren 27an. Bertan, 
gure guraso lagun den Imanol 
Ortizen laguntzarekin, Gure Esku 
Dago ekimenaren abestiarekin lip-
duba grabatu genuen. Arratsaldeari 
meriendatxo batekin eman genion 
bukaera kantu eta algara artean, 
umore eta talde giro gozoan.

Denboraldiko azken ekitaldiak 
ORKATZ abesbatzak burutu 
zituen, urteroko legez bi elizki-
zunetan bere abestiekin ospaki-
zunak edertuz: uztailaren 12an 
Adinekoen Eguneko Mezan eta 

Orkatz
Abesbatza

Orkatz Gazte taldea, Sant Sadurni d´Anoian emandako kontzertuan. Orkatz abesbatza, Sant Sadurní d´Anoian emandako kontzertuan
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abuztuaren 24an, San Bartolome 
eguneko Meza Nagusian.

Bestalde, abuztuan, herriko San 
Bartolome jaietan 1989. urtetik 
herriko plazako festa giroa osatzen 
eta girotzen duen tabernan ere 
aritu ziren buru belarri lanean, bai 
koru-kide, guraso eta baita hain-
bat laguntzaile ere.

2015-2016 denboraldi berriarekin 
batera urriaren lehen asteburuan 
(2, 3 eta 4) Sant Sadurní d´Anoiara 
joan ziren ORKATZ GAZTEAK 
eta ORKATZ abesbatzak. Harre-
man estua dugu hango Coral Sant 
Sadurní-rekin eta egin genuen 
lehen topaketa eta elkarraldatzea-
ren 25. urteurrena (1989-2014) 
oraintsu izan da. Hasiera hura 
eta urte hauetan izandako harre-
man guztiak gogoan, Zegama eta 
Sant Sadurní d’Anoiako herriak 
2006ean senidetzea ekarri zute-
nak, bertako abesbatzarekin 
harremanak gogoratu, berritu eta 
berotu nahi izan ditugu honela. 
Asteburuaren gailurra elkarrekin 
urriaren 3an emandako kontzertu 
bikaina izan zen. Oso gustura eto-
rri ginen eta honezkero datorren 
urteko (2016) udaberrian Coral 
Sant Sadurníkoek egingo diguten 
elkarraldatze honen itzulera pozik 
ari gara prestatzen.

Etengabeko emanaldien soka 
honetan, azaroaren 21ean Santa 
Zezilia ospatuz kontzertua 
eskaini zuten ORKATZ TXIKI, 
ORKATZ GAZTEAK eta 
ORKATZ abesbatzek eta Ordi-
ziako Urdanetako Ahotsak haur 
abesbatza gonbidatu zuten bertara, 
kontzertu borobila eskainiz.

Azaroaren azken asteburuan (28, 
29) berriz, ORKATZ GAZTEAK 
abesbatzako 11 kideak Honda-
rribian izan dira Hondarribian 
Gipuzkoako Abesbatzen Fede-
razioak prestatutako VIII. Gazte 
Abesbatzen Topaketan. Adinez 
16 eta 23 urte tarteko beste 80 
kantari gipuzkoarrekin batera lan 
mardula egin zuten egun hauetan, 
ikasitakoaren erakustaldia igande 
arratsaldean egindako kontzer-
tuan agerian jarriz.

Urtea bukatzeko, ohiko ekitaldiak 
eta ekintzak ditugu: ORKATZ 
GAZTEAK eta ORKATZ abes-
batzek abenduaren 20an Bea-
saingo Adinekoen Egoitzara bisita, 
24ean Olentzerori lagunduz 
ohiturazko kantu eskea herritar 
guztiekin batera, 25ean Eguberri 
eguneko Meza ORKATZ abes-
batzak lagundurik eta abenduaren 
30ean ORKATZ TXIKI taldeak 

Zegamako Eguneko Zentrora eta 
Segurako Adinekoen Egoitzara 
bisitak (azken hau 1982.a geroztik 
etengabean egin izan duguna)

Hau guztia borobiltzeko herrian 
egiten dugun emanaldi kuttunena 
dugu azken helmuga, abenduaren 
27an XXXI. Eguberri Jaialdia. 
Hiru taldeek parte hartuko dugu 
bertan eta azken 32 urteetan, 
1983.etik hain juxtu, Zegamako 
kaleetan Olentzerori lagunduz 
kantatu ditugun gabon kantek 
osatzen dute programa. Denok 
zaudete gonbidatuta!

Ezin bukatu urtean zehar modu 
batera edo bestera zuen laguntza 
eskaini diguzuen herriko era-
kunde, talde edo pertsonei eske-
rrak eman gabe. Zuen babesa, 
laguntza eta txaloak gure biziga-
rri eta bultzada dira! Mila esker 
behin berriro ere. Eta badakizu 
gure urteko errepaso honen ira-
kurle zaren hori, gurekin kanta-
tzeko eta gozatzeko ateak irekiak 
ditugu zuretzat. Egin froga eta 
zatoz. Ongi hartua izango zara 
gure artean. Eguberri zoriontsuak 
eta Urte Berri On!

Orkatz Txiki, Orkatz Gazte eta Orkatz abesbatzako kideak Murgizelain.

Orkatz Txiki, Orkatz Gazte eta Orkatz abesbatzak  Zegaman emaniko kontzertuan.



MUS TXAPELKETAK

Aurten bi txapelketa antolatzea 
egokitu zaio gure elkarteari.
Lehenengoa, urtarrilaren 31n 
ospatu zen urteroko mus txapel-
keta Amezti Elkartean. Parte-har-
tze handia izan zuen aurtengoan 
ere lehiak, Luis Lasa eta Jabier 
Collado izan ziren garaile, azken 
txanpan Joseba Gonzalez eta Arca-
dio Gonzalez garaitu ondoren.
Bestalde, txandaka elkarteen 
artean egiten den txapelketa aur-
ten Amezti Elkartean egitea ego-
kitu da. Honela, irailaren 12an 
buru zen Elkarteen arteko txa-
pelketa eta bertan, garaile Luis 
Lasa eta Jabier Collado izan ziren, 
Fermin Mazkiaran”Maxki “ eta 
Migel Angel Igoa garaitu ondo-
ren.

BATZAR OROKORRA

Ekainaren 6an ohiko batzar oro-
korra egin zen, bertan, ohikoak 
ziren gaiak aztertu ziren(2014ko 
kitapena eta 2015eko aurrekon-
tua, besteak beste).
Bestalde, zuzendaritza batzordean 
aldaketa bideratu zen batzar oro-
korrean, honela hiru kide berrituz 
zuzendaritzan. Kide berriak, Julian 

Iraolak ,Lehendakari kargua hartu 
zuen, Emilio Txurrukak diruzain 
lanak eta Joseba Albizuk idazkari 
lanak. Kargua utzi dutenak berriz, 
Juan Inazio Galdos, Jon Ormaza-
bal eta Eli Arrieta izan dira, batzar 
orokorrak, egindako lana eta 
esfortzuarengatik eskerrak eman 
zielarik.

HERRIGINTZA

Amezti Elkartearen helburuetako 
bat herrigintza eta auzolanaren 
baloreak balioan jartzea da eta 
aurten ere era aktiboan aritu gara 
zeregin horietan. Apirileko lehen 
igandean, Gipuzkoako Erlezai-
nek, Zegamako Udalarekin batera 
Zegaman egiten duten Erlezain 
Egunean, erlezainei gosaria pres-
tatu eta eman genien gure elkar-
tean durrunbaren irteera aurretik. 
Modu berean, San Bartolome jaie-
tan ere gosaria prestatu zitzaion 
Udaleko lan-taldeari eta txirrin-
dularien frogako antolatzaile eta 
laguntzaileentzat ere hamaiketa-
koa prestatu genuen.
Bestalde, Aizkorriko Lagunen 
Egunean, uztailaren 5ean, herriko 
gainerako elkarteekin batera, 
hegaluzea prestatzen lagundu eta 
zerbitzatzen aritu ginen. San Bar-

tolome jaietan berriz, paella lehia-
ketan parte hartu genuen urtero 
bezala; San Martin Ferian ere, 
gazta lehiaketa bukatu ondoren, 
gazta zatitu eta hau banatzen parte 
hartu genuen.
Azkenik, urtero bezala, Amezti 
elkarteko mendiko sekzioa den 
Amezti Mendi Elkarteko ardura-
dunen esku egon da aurten ere, 
Zegama-Aizkorri Mendi Mara-
toiaren alderdi teknikoa bideratzea 
eta baita 400 boluntarioen gestioa 
ere. Aurten gainera, boluntarioen 
beharra ostiraletik izan zen Uda-
lak, I. Kilometro Bertikala anto-
latu zuelako eta hemen bolunta-
rioen lan gehigarria behar zelako.

BAZKIDEEN ARTEKO 
AFARIAK

Amezti elkartean urtero bazki-
deen arteko bi afari egiten dira. 
Lehenengoa, uztailaren 24an egin 
zen eta bigarrena, abenduaren 
12an. Bietan ere giro ederra izan 
zen bazkideen artean.

cAVA FESTA

Urriaren 30 eta 31n, Zegamako 
pilotalekuan ospatu zen bigarren 
Cava Festan, udalerriko beste 
elkarteekin batera parte hartu 
zuen Amezti Elkarteak. Aurten 
ere ospakizun arrakastatsua izan 
zen eta bi egunetan pilotalekua 
lepo beteta izan zen. Zegamarrez 
gain eskualdetik jendea etorri 
zen cava dastatzera eta elkartee-
tako laguntzaileok lan ugari egin 
genuen jendeak cava freskoa eta 
jateko goxoak mahaian falta ez 
zitzan.

Amezti
Elkartea

Elkarteen arteko 
mus txapelketako 
finalistak: Jabi 
Collado, Migel 
Anjel Igoa, Fermin 
Mazkiaran “Maxki” 
eta Luis Lasa, Julian 
Iraola Ameztiko 
presidentea erdian 
dutela.



Ohartu orduko iritsi zaigu urte 
bukaera eta honekin batera urtean 
zehar egin ditugun irteeren erre-
latoa egiteko unea. Hona hemen 
urtean zehar egin ditugun mendi- 
irteeren zerrenda eta aipatzekoak: 
Urteari hasera emanez, Urtarri-
lean, Albiztur inguruko mendie-
tan ibili ginen. Plazatik abiatu eta, 
Gurmersindo Azurmendi zegama-
rrak landatutako douglas motako 
pinudi bat ikustera aurrena. Ber-
tan Gipuzkoako Foru Aldundiak 
zuhaitz berezi bezala izenda-
tua dago. Pinu hau, orain dela ia 
mende bat, landatua da, eta nahiz 
eta pinu ederrez inguratua egon, 
denen artean bada nabarmentzen 
den berezi bat bere tamainagatik. 
Luzera 55m-koa eta 3m-ko peri-
metroa ditu, bi lagunen artean 
besoak elkarturik, ez dute lortzen 
enbor osoa heltzea.
Ondoren, Intxurre (765m) gaine-
tik igaroz Santutxora jaitsi ginen, 
han salda beroa hartu eta hamai-
ketakoa egin ondoren berriro 
Albizturko plazara iritsiz, orain-
goan errepidearen bestaldetik.
Aste bat geroago, Aitxuri Herri 
Eskolako ikasle eta gurasoekin 
batera, Iruñeko “Rokopolis” eska-
latze gunean izan ginen.
Otsailean, Karakaten izan ginen, 
Soraluze gainean. Negu bete-
beteko eguraldi petral batekin 
elkartu plazan eta laukote ausart 
bat animatu zen Elosuko puntatik 
abiatu eta Hirukurutzetatik zehar 
Karakatera joateko asmoz.
Karakate gainera mela-mela 
eginda iritsi ginen eta bertan Sora-
luzeko Jabier Soduperekin topo 
egiten dugu, “errukie” emango 
genion sobra ere, eta han gertu 
lagun talde batek daukan sozietate 
batera eraman gintuen. Bertako su 
epelean arropak lehortzen jarri eta 
gu salda bero eta “gainerako osa-
garrien” laguntzaz gure onera eto-
rri ezinda egon ginen.
Eguraldiak hobetzeko itxurarik 
ez eta gizon horrek bere kotxean 

ekarri gintuen Elosuko pun-
tara eta autoa hartzerakoan non 
ohartzen den txoferra giltza falta 
zitzaiola. Berriz ere sartu bere 
Suzuki txikian eta mendiz-mendi 
Deskargako gainera irten genuen. 
Zegamatik gure bila zihoan beste 
auto batekin topo egin arte berak 
ekarri gintuen.
Martxoan, Iparraldera joan 
ginen, Baigura gainera hain zuzen. 
Bidarraiko Latxaia auzotik irten 
ginen eta eguraldi zoragarri bat 
lagun lau haizetara dauden ingu-
ruko paisaia ederrez gozatzeko 
aukera izan genuen. Bidarraiko 
plazan bazkari legea egin eta arra-
tsaldean, Ezpeletan artisau-azoka 
ikusteko aprobetxatu genuen eta 
bertan segurar artisau batekin 
topo egin genuen.
Apirilean, Orhitik itsasoranzko 
hurrengo etapa egitea tokatzen 
zen, Lizarrieta eta Ibardin arte-
koa. Irteterakoan, euri tantak, 
aterkia zabalik hasten dugu Iban-
teli gainerako bidea, gaina pasatu, 
dagoeneko atertu du, eta behe-
raka abiatzen gara Lizuniagako 
gainean dagoen jatetxera ailegatu 
asmoz. Han hamaiketakoa egin eta 
jarraian Larrungo malda gogorrak 
igotzen hasten gara. Fernandok 
behetik joatea erabakitzen du eta 
Ibardinen itxoingo digu. Larrungo 
gainera igotzerako hauspoa denoi 
berotu zaigu, baina han goitik 
dauden bista zoragarriak hain-
beste merezi dute. Bertatik itsa-
soa ikusiz, jadanik, Hondarribi, 
proiektuaren helmuga begi bistan 
genuen. Hango tabernan, fres-
kagarri batzuk hartzen genituen 
bitartean, eguraldi garbiarekin 
Aizkorri mendia oso ondo ikusten 
dutela esan ziguten.
Ondoren, beherako bidea hartu eta 
Gartzin azpian, iturri eta mahaie-
kin prestatuta dagoen lekuan baz-
kaldu eta presaka xamar, ekaitza 
zetorrela nabaritzen baikenuen, 
Ibardin aldera abiatu ginen. Gu 
ailegatzeaz batera hasi zen erasoa 
eta sekulako trumoi zaparrada 
bota zuen.

Maiatzean, Malloak mendile-
rroa zeharkatzea tokatzen zen. 
Iazkoan eguraldiagatik huts egin 
bagenuen ere, oraingoan aran-
tza aterata geratu zen. Baraibartik 
gora abiatu eta puntarik-punta 
Hirumugarrieta (1427m) tontorra 
zapaldu genuen, bertan hamaike-
takoa egin eta gainez-gain Balerdi 
arteko ibilbidea egin genuen. Esan 
beharra dago, Balerdira joateko 
pasabide estu bat dagoela, arrisku 
pixka bat daukana, eta taldeko 
ausartenak bakarrik iragan zutela, 
besteok albotik begiratzearekin 
nahiko genuen. Balerditik bueltan 
goi xamarrean bazkaldu eta Amez-
ketako Larrondoko zelaira abiatu 
ginen eta han behar zuten egon 
gure “taxista” ofizialak zain, baina 
4 km beherago topatu genituen 
Amezketako San Martin Auzoan.
Hilaren 25ean urtero bezalaxe, 
hutsik egin gabe, hamalaugarre-
nez aurten, Zegama-Aizkorri 
Mendi Maratoiko antolakuntzan 
parte hartu genuen Amezti Mendi 
Elkartekook. Aurtengoan gainera 
berrikuntza moduan, ostiral arra-
tsaldean, lehen aldiz Aitxuriko 
Kilometro Bertikala ospatu zen. 
Eguraldi petrala izan bazen ere eta 
nahikoa lokatza bidean, korrika-
lariak gustura gelditu ziren espe-
rientziarekin eta hurrengo urteari 
begira, badirudi bigarren edizioa 
egingo dela.
Ekainean, Gasteizko Mendaur 
eta Sabiñanigoko mendi-taldee-
kin dugun anaikidetzari jarraituz, 
aurtengoan guri tokatzen zitzai-
gun antolaketa eta Aralar mendile-
rroa alde batetik bestera pasatzera 
eraman genituen. Albitik atera, 
Igaratza eta Alotzako iturritik iga-
roz, Larraitz arteko bidea burutu 
genuen. Eguraldi eder baten 
inguruan 70 bat inguruko taldea 
elkartu ginen.
Ezustekoa ere izan genuen zehar-
kaldi honetan, guretako bati 
ondoeza eman eta helikopteroz 
jaitsi zuten Etzantzako erreskate 
taldekoek.
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Amezti  
Mendi Elkartea

Hendaian, itsasora iristeaz bat.



Halako batean denok elkarre-
kin Larraitzen bazkaldu ondo-
ren, bakoitzak bere bidea hartu 
eta datorren urteko antolaketaren 
testigua (makila) aragoarrei pasa 
genien.
Ekain bukaeran, Nafar Pirinioetan 
izan ginen. Larunbat arratsaldean 
Zegamatik irten eta Erronkariko 
herrietatik turismo pixka bat egin 
ondoren, Izabara iritsi ginen. Ber-
tan gaua igarotzeko ostatua har-
tuta geneukan. Horrela afaldu eta 
nahi zutenek ondorengo “trago-
txoak” hartu ondoren lotara erre-
tiroa, hurrengo eguneko mendi 
jardunari aurre egiteko atsedenal-
dia hartu asmoz. Igandean, Zuri-
zatik abiatu eta Taxerastik zehar, 
Petrafitxa lepora ailegatzea kosta 
zen pixka bat, han hamaiketakoa 
egin, eta Ozako “Minas” dei-
tzen den errekondora jaitsi ginen, 
han baitzeuden bi txoferrak gure 
zain. Gero, Siresan bazkalduz ekin 
genion herrirako itzulerari.
Uztailari hasiera Aizkorriko 
Lagunen Egunarekin eman 
genion. Batzuk kaletik oinez eta 
beste batzuk Aldaolatik abiatuta, 
Aizkorrin elkartu ginen, argaz-
kiak atera eta cava koparekin 
“txin-txin” egiteko beta hartu 
genuen. Bi taldeen abiatze ordu-
tegiak pixka bat aldatu genituen 
aurtengoan, eta badirudi hobeto 
irten zela, denak ere nahiko batera 
xamar irisi baikinen tontorrera.
Bi aste beranduago “Orhitik Itsa-
sora” Ibilbidearen azken etapa 
burutu genuen, hau da, Ibardin 
eta Hondarribi artekoa. Ibardingo 
ostatuetatik gora ekin eta Kalba-
rio gainetik igaroz, Biriatura jaitsi 
ginen, handik Hendaiara iritsiz. 
Bertan barkua hartu eta Txingu-
diko itsasadarra zeharkatuz, Hon-
darribira iritsi ginen. Aurreko 
urteetan egindako promesak bete 
asmoz, lehenengo hondartzan 
bainu bat hartzeko aprobetxatu 
genuen, gure moduko “lehorre-

koak” ez baikara egunero iris-
ten hondartzara. Harea eta kre-
sal usaina kentzeko dutxa hartu 
ondoren, erdigunera joan ginen 
eta nola ez, parrillan ederki presta-
turiko bisigu goxoa jateko aukera 
ez genuen alperrik galdu. Zeria 
jatetxeko kanpoko terrazan, egu-
raldi ona eta lagunarte ederrean, 
egonaldi eta tertuli oparoa egin 
genuen bertan. Egunari bukaera 
emateko, Seguran Erdi-Aroko 
azoka zela medio, bertan egin 
genuen geldialdia eta azken 
poteoa.
Irailean, abuztuko oporraldiaren 
ondoren, Bizkai aldean izan ginen, 
Itxinako haitzartean hain zuzen 
ere. Gorbeiako mendilerroan 
kokatua dagoen mendi honetara, 
Pagomakurretik (Areatza) joan 
ginen. Lehen izerdi tantak bota 
ahala, Atxulaurko begitik pasa eta 
Superlegorreko kobazulora iritsi 
ginen. Bertan, mugikorraren lin-
ternaz baliatuz, espeleologo lanak 
egiten ibili ginen. Hamaiketakoa 
egin ondoren, Arrabako zelaietara 
irten genuen, benetan toki ederra 
Gorbeiako gurutzea aurrean ikus-
ten delarik, eta bertan dagoen ater-
petxean paradatxoa egin ondoren 
berriro kotxera itzuli ginen. Baz-
karia, Otxandioko Korostondo 
jatetxean egin genuen. 
Bestalde, Goierriko hainbat 
herrik burujabetza lortu zute-
neko 400.urteurrena aurten ospa-
tzen dugula  eta, Idiazabal, Segura, 
Zerain, Mutiloa eta Zegamako 
mendi elkarteek, bateraturik 5 
herriak igarotzen dituen 24km-
ko ibilaldia burutu genuen, Segu-
ran hasi eta bertako elkarte batean 
elkarrekin eginiko bazkari batekin 
amaituz. 
Urrian, Arabar Errioxara egin 
genuen txangoa, Toloño mendira 
hain zuzen ere. Toloño (1271m), 
Kantabria mendilerroan koka-
turik dagoen mendia da. Aukera 
ezberdinak badaude ere bertara 

joateko, guk hautatua Peñacerrada 
mendatetik abiatzen dena izan da. 
Handik “ardoaren ibilbidea” dei-
turiko bidea jarraituz lehen par-
tean, Toloñoko ermita abandona-
tura iritsi ginen. Bertan indarrak 
berritzeko mokadu goxoa tonto-
rrerainoko bideari ekin aurretik. 
Gaina egin ondoren, mendiaren 
iparraldetik oraingoan, berriro 
abiagunera iritsi ginen. Bazkaria 
Biasterin egin genuen, nola ez, 
bertako tipikoa den errioxar erara 
prestaturiko patata eta arkume-
txuletak dastatuz. 
Azaroan, Dimara joateko asmoa 
genuen, bertan Balzolako koba-
zuloak bisitatu eta inguruan zehar 
ibilaldia egin asmoz, baina ordura 
arte egin zuen udazken oparoaren 
ondoren, eguraldi aldaketa etorri 
zen eta elurra iritsi zen asteburu 
horretan, beste batetarako uztea 
zela onena erabaki genuen. Ahal 
bada urte bukaera aurretik joateko 
promesa egin genuen.
Azaro bukaeran, mendi elkarteko 
kideok egin ohi dugun afaria 
burutu genuen, oraingoan, Ber-
garako gonbidatuekin, otsailean 
Karakate aldean eman ziguten 
laguntzaren ordainetan esker ona 
azalduz. 
Abenduan,  urteroko ekintzak 
errepikatuko ditugu: 2016ko 
mendi federatu txartelak bideratu, 
urtean zehar egindako irteeren 
argazkien erakustaldia eta Amez-
tiko tontorrean jarrita dauka-
gun postontziari urteroko bisita 
Aitxurikoekin batera; itzulera-
koan Urretanen ematen diguten 
hamaiketako goxoarekin hutsik 
egin gabe noski.
Urte zahar egunean Aizko-
rrin izango gara, beste behin ere 
urteari azken agurra modu alai 
batean eman asmoz. Bertan iku-
siko garelakoan... 

URTE BERRI ON!!!

Itxina, Superlegor kobazuloa Bost herrien arteko ibilaldian, Idiazabalen.



Behin 2014ko Gabonak bukatuta, 
eta epe honetan ospatutako baz-
kari eta kantu eskea atzean utzita, 
Gazte Herexak 2015. urteari 
arrera eman dio. 

Zegamako gazte elkartearen 
urteko lehenengo ekitaldia, Otsai-
laren 14an izan zen. Egun hone-
tan, herria mozorro ezberdinez 
eta giro apartaz jantzi zuten, inau-
teriak ospatu nahian. Herriko gaz-
teak “Txanton” tabernan elkartu 
ziren 7terdietan trikitilari bikote 
batekin; eta hauen kantuen atzetik, 
herriko tabernetan zehar poteoa 
egin ondoren, “Ostatu” jatetxean 
afari paregabea zuten itxaroten. 
Nahi zuenarentzako, festa polita 
aurreikusten zen!

Behin neguko hotzak bukatuta, 
martxoaren 5ean “Gazte Eune” 
ospatu zuten. Eguna, bazkari bate-
kin hasi zuten; eta nola ez, giro 
aparta sortu zen hurbildu ziren 
gazte guztien artean. Behin, tripa 
ondo beteta, joko ezberdinak egi-
nez pasa zuten arratsaldea. Egunari 
amaiera emateko, poteo eta afaria 
ere antolatu zituzten. 

Urteko hirugarren ekitaldia, Ola-
berri auzoko festetako parte har-
tzea izan zuten. Bertan, apirilaren 
5ean, arratsaldeko 4etan, umeen-
tzako jolasak prestatu zituzten. 
Ondoren, auzokideen gonbida-
penez bertako giroaz eta afariaz 
gozatzeko aukera izan zuten.

Urtean zehar eginiko lane-
kin jarraituz, “Gure Esku 
Dago” DEIALDIAREKIN, 
PLATAFORMAREKIN bat egi-
nez, Gazte Herexak tela zati bat 
erosi zuen, eta nahi zuten pertsona 
guztien artean, hau apaindu zuten. 
Behin tela pintatuta zegoela, 
maiatzaren 9an, PLATAFORMA 
honen egun berezia ospatu zen 
Zegaman; eta Gazte Herexaren 
egin beharra, arratsaldean umeen-
tzako jolasak antolatzea izan zen. 
Eguna, udaletxe azpian afari bat 
ospatuz bukatu zen, musikaren 
baitan. 

Aipatzekoa da ere, gazte here-
xak herriko festetan eginiko lana. 
Hasteko, abuztuaren 23an gosari 
bikaina eman zuten udaletxearen 
laguntzaz, udaletxe ondoko pla-
zan. Hurrengo egunean, San Bar-
tolome egunean hain zuzen ere, 
gazte afaria antolatu zuten herriko 
frontoian, lehenik “triki-poteoan” 
giro ezin hobea zabalduz. Bertatik 
ordu gutxira, abuztuaren 25ean, 
“Umeen egunean”, umeentzako 
jolasak aurrera eraman zituzten. 
Goiz honetan, jolasak ezik; ingu-
ratutako ume guztiek opari bana 
jaso zuten Gazte Herexa eta Uda-
letxearen partetik.

Eta azkenik, herriko festetako 
lanekin bukatzeko, bigarren 
larunbatean, “koadrilen egunean” 
zehazki, abuztuak 29, udaletxeak 
antolaturiko bazkarian laguntzaile 

bezala parte hartu zuten. Gazte 
Herexaren egun honetako egin-
kizuna, bazkariaren ondorengo 
jokoak antolatzea izan zen; eta 
nahiz eta, ez jende gehiegi hur-
bildu, bildutako pertsonak adin 
oso ezberdinekoak izan ziren, 
jokoak guztientzako aproposak 
baitziren. Honela, bai jokoetan 
parte hartu zutenak, baita ikusleak 
ere, tartetxo polit bat igaro zuten 
guztiak batera, algara artean.

Jarraituz urteko data bereziekin, 
urriaren 10, 11 eta 12 izango 
genituzke. Asteburu luze honetan, 
“buruhandi eta txotxongilo” tai-
lerra eskaini zuten herriko kul-
tur etxean. Herriko gaztetxoenak 
izan zuten ekintza honetan parte 
hartzeko aukera. Tailerrean txo-
txongilo edo buruhandiak egin 
zintezkeen, eta hurbildutako ume 
guztiak buruhandiak aukeratu 
zituzten. Honela, globoak paper 
eta kolarekin estali ondoren, baita 
pintatu ere, haur bakoitzak bere 
eskulana astelehenean etxera era-
man ahal izan zuen.

Hilabete berean, urteko azken 
jarduera bezala, urriaren azken 
asteburuan, 30 eta 31, Zegaman 
“Cava festa” antolatu zen, herriko 
talde ezberdinen laguntzaz; tartean 
Gazte Herexa izanik. Festa hone-
tan, jan eta edateko aukera egon 
zen; eta herrian giro polita ikusi 
ahal izan zen. 

Gazte Herexa

Elkartea

ANJEL IRIGORAS “KALEKO”K,  
ZEGAMAREN HISTORIAREN  
INGURUKO LIBURUA  KALERATU DU
Anjel Irigorasek, aurtengo urtearen amaiera aldera “Zegama, 400 urte baino gehiago” libu-
rua argitaratu du. Hau ez da Anjelek argitaratu duen lehen liburua, aurrez, artzaintzaren, 
Papeleraren, Zegamako eskolen eta Gerra Zibileko zapalkuntzari buruzko liburuak ere 
argitaratu ditu. Aurten argitaratu duen honek, Zegamako historia du hizpide eta herriko 
hainbat dendetan eta Anduetza Parketxean dago salgai.

Gazte Herexako 
kideak San 

Bartolomeetan 
umeen egunean.
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Aurten 2015. urte honetako ekin-
tzen balantzea egiten jarrita, ohiko 
gauzak egiteaz gain, aipatu behar 
dugu 400. urteurrena dela Segu-
ratik gure herriak aske izatea lortu 
zuela eta Herribildu berri baten 
sorrera izan zela. Honen harira, 
Elkarteko kidea den Angel Irigo-
ras “Kaleko”k liburua argitaratu 
du argi utzi nahirik gure herriak 
400 urte baino gehiago dituela. 
Bestalde, ezin dugu aipatu gabe 
utzi ia 7 urte kartzelan izan ondo-
ren atera berri den Inma Berrio-
zabal herritarra gure artean dugula 
berriro. 

Aurten antolatu edo parte hartu 
dugun ekimen batzuen aipamena 
da hurrengoa:

EUSKAL HERRIKO MUS 
TXAPELKETA 2015

Zegaman 2015eko urtarrila-
ren 24an, arratsaldeko 16:00etan 
jokatu ziren partidak, Itzala taber-
nan, Tartaloetxe Elkarteak antola-
tuta. Hamaika bikotek hartu zuten 
parte eta finala Gorka Lozano eta 
Urko Garaiarrek, Igor Ormazabal 
eta Denis Perezen aurka jokatu 
zuten. Azken bikote hau atera zen 
garaile. Goierriko finala Alegian 
jokatu zen otsailaren 20an eta 
laurak joan ziren jokatzera. Zazpi 

Herrialdeetako finalak otsailaren 
20, 21 eta 22an izan ziren eta Final 
Nazionala martxoaren 7an Lekei-
tion.

SAGARDO DASTAKETA

Elkarte arteko lehiaketa. Elkarte 
ezberdinetako partaideak izan 
ziren Goierriko sagardo lehia-
ketan, Oiharte sagardotegian. 
Gure elkarteko ordezkari Mikel 
eta Joseba izan ziren. Dastaketan 
botila bakoitzak zenbakia zeraman 
eta enologo batek adierazi zien 
sagardo on batek zeintzuk ezauga-
rri izan behar dituen; bost ezau-
garri izaten dira kontutan: usai-
mena, kolorea, txinparta, zaporea 
eta itxura orokorra. Hiru saio izan 
ziren 3 astearte ezberdinetan eta 
saio bakoitzeko sagardo bat finale-
rako sailkatu zen. Gizon eta ema-
kumeek parte hartu zuten ekitaldi 
guztietan, oso giro onean. Finala 
martxoaren 24an izan zen eta 
Beasaingo Murumendi elkarteko 
sagardoak irabazi zuen lehiaketa.

KORRIKA 19

Tartaloetxe Kultur Elkarteak kilo-
metro bat erosi zuen. Herriko 
bileretan parte hartu eta han era-
bakita bezalaxe Zeraingo erroton-
datik gora korritu zuten elkarteko 
partaideek martxoaren 23an, goi-
zaldeko ordu 2:45ean. Eguraldi 
txarra izan zuten lagun.

TARTALOETXE 
K.E.KO EGUNA

Ekainaren 13an ospatu zen Tarta-
loetxe eguna. Eguneko egitaraua 
hau izan zen:
• Goizeko 9etan irteera Saadar 

mendiko Tartaloetxe trikuha-
rrira.

• Arratsaldeko 6etan Herri  
Kirolak.

• Gaueko 9etan Afaria

Goizeko 9etan elkartu zen jen-
dea mendira igotzeko. Maratoiko 
bidea hartu eta herritik hiru bat 
kilometro mendian gora eginda 
ailegatu ziren Tartaloetxe trikuha-
rrira. Hamaiketakoa egin eta gertu 
dagoen Trikamuñota trikuharrira 
abiatu ziren. Atseden hartu eta 
bueltako bideari ekin zioten. Euria 
egiteko itxura izan arren ateri 
iraun zuen ibilaldi garaian eta jen-
deak disfrutatzeko eta kirol pixka 
bat egiteko parada izan zuen.

Arratsaldeko Herri Kirol garaian 
euria goian behean egiten zuen 
eta udaletxeko arkupetan egin 
zen. Jose Mari Esnaolak egu-
rra moztu zuen aitzurrarekin eta 
Txapartegik egurra zutika moztu 
zuen. Harri-jasotzailea Goenatxo 
mutil gaztea izan zen eta mota 
guztietako harriekin erakustaldia 
egin zuen.

Tartaloetxe

Kultur Elkartea

Tartaloetxeko kideak Korrika 19n, lekukoarekin. Tartaloetxe Kultur Elkartearen egunean, herri kirol saioaren ostean.
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Gaueko afaria elkartean bertan 
egin zen eta jende mordoxka hur-
bildu zen, ume zein nagusi, giro 
ederrean afalduz.

SUKALKI TXAPELKETAK

Elkartean baditugu sukaldari 
iaioak eta horren lekuko izan dira 
Segurako Iparra-Hegoa ekime-
nean hainbeste partaideren artean 
gure Elkarteko ordezkariak: Aran-
txa Garikano, Maribi Maguregi 
eta Mari Jose Zurutuza. Hauek 
egiten den haragi gisatu txapel-
ketan irabazle izan dira aurten. 
Aipamena merezi dute baita, San 
Bartolometan paella lehiaketan 
garaile atera ziren Joseba Izagirre 
eta Nekane Arantzamendik.

Txapelketetan ezezik beste hain-
bat herri ekimenetan ere ematen 
dugu gure laguntza: Aizkorriko 
Lagunen Egunean, Euskal Label-
dun hegaluzea sagardoarekin 
banatzen; urriko Cava Festan; San 
Martin eguneko gazta banake-
tan…

TARTALOETXEKO 
MUS LEHIAKETA

XXIII. Tartaloetxe Mus txapelketa 
irailaren 25 eta urriaren 2an ospatu 
zen Tartaloetxe Kultur Elkartean. 
19 bikote apuntatu ziren eta 16 
bikote geratzeko zozketa egin 
zen. 6 bikotek mus partida jokatu 
ondoren geratutako 16 bikoteak 
aritu ziren jokoan. Hurrengo jar-

dunaldian 8 bikoteetatik hauek 
atera ziren txapeldun: Jose Luis 
Azurmendi eta Eneko Larrea. 
Jende nagusi eta gaztea aritu zen 
jokoan baina emakume bikote bat 
bakarrik. Ia datorren urtean ema-
kume gehiago apuntatzen den! 

TXAKOLIN DASTAKETA 

San Martin eguneko ospakizu-
nean, hau da azaroaren 14an, txa-
kolin dastatzea izan zen Elkar-
tearen aurre aldean. Gipuzkoako 
txakolin ezberdinak dastatzeko 
aukera izan zuten bertaratu ziren 
herritar eta kanpotar guztiek. 

PRESO, IHESLARI, SENIDE 
ETA LAGUNAK GOGOAN

Inma etxean. Berriro gure artean 
dugu Inma Berriozabal herritarra, 
gaixo larria izan arren, ia 7 urte 
luze etxetik kanpo kartzelan egon 
ondoren. Maiatzean etorri zen 
eta beste herritar eta Elkarteekin 

batera gure poza adierazi nahi 
izan genion polikiroldegian egin 
zitzaion Ongi Etorrian. Zorionak 
Inma, bere senide eta lagunei! Ia 
datorren urtean, 17 urte ondoren 
gure artean izaten dugun Orma-
zabalgo Arkaitz!

Aurten ere Elkartasun eguna 
antolatu genuen herriko jaietan 
preso, iheslari, senide eta lagunei 
herritarron elkartasuna adierazi 
nahirik. Gauean herri afariarekin 
amaitu genuen eguna.

Urte Zahar egunean, iluntzeko 
7etan, ia ohiko bihurtu den elka-
rretaratzearen eta gaztaina janaren 
antolakuntzan parte hartuko dugu.

Urte berri hasieran ere ez ditugu 
ahaztuko eta urtarrilaren 9an Bil-
bon konbokatuta dagoen mani-
festazioara joango gara eta gurekin 
batera herritar guztioi luzatzen 
dizuegu gonbitea.     

Mari Jose Zurutuza, Jose Luis Azurmendi eta Eneko Larrea 
txapeldunekin.

Euskal preso eta iheslarien aldeko elkarretaratzea.

Inmari ongi etorri beroa egin zitzaion.
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Tartoletxe Pilota Elkarteak buru 
belarri ekin dio 2015 urteari, alde 
batetik haurrekin pilota eskola 
modura eta bestetik gaztetxoekin 
txapelketa ezberdinetan lehiatuz. 

2015 amaiera honetan federaturik 
ditugun pilotariak honakoak dira:

Alebinak: Unai Barandiaran eta 
Egoi Telleria.

Infantilak: Unai Moran.

Kadeteak: Iñaki Galdos eta Unai 
Mintegi (idiazabaldarra)

Nagusiak: Iñigo Suarez (beasain-
darra), Xabier Azurmendi, Iban 
Matxinandiarena, Iñigo Intxausti 
(segurarra), Unai Atxa, Beñat 
Azketa (beasaindarra) eta Iñaki 
Zabala (beasaindarra).

Emaitzei dagokionez, 2015 urtea 
distiragarria izan ez bada ere, 
aipatu beharra dago denek ere 

bere mailan koska bat gora egin 
dutela. Horren adibide bezala, 
orain bukatu berri den Gipuz-
koako Kluben arteko txapelketari 
dagokionean, Nagusien Lehen 
mailako kategorian, banakako 
nahiz binakako ataletan Gipuz-
koako txapeldunorde izan direla 
Iñigo Intxausti (banaka) eta Beñat 
Azketa-Unai Atxa (bikoteka). 
Lorpen honen ondorioz, dato-
rren urtean Ohorezko mailan 
jokatzeko txartela lortu dute, non 
Gipuzkoako afizionatu onenen 
aurka borrokatuko diren.

Beste urteetan ohi bezala, Gipuz-
koako federazioak antolatzen 
dituen txapelketez gain Euskal 
Herri osoan zehar eta batik bat 
Gipuzkoan eta Nafarroan hamaika 
txapelketetan parte hartu dute.

Haurrak ere hor dabiltza, batzuk 
beren lehen pilotakadak ematen 
5-6 urte inguruan eta handixea-
goak kirol honen trikimailuak 
ikasteko asmoz.

Pilotari hauen ibilbidea jarraitu 
nahi izanez gero, iraila eta apirila 
bitarteko ostiral iluntze gehiene-
tan izaten dira partidak, batzue-
tan Zegaman eta besteetan kan-
poan. Horrela gonbidapena luza-
tzen dizuegu, bertara zuzentzeko 
herritarrei babes eta laguntza 
ematearren.

 

ZORIONAK ETA  

URTE BERRI ON!

Tartaloetxe pilota 

elkartea

San Martinetako pilota txapelketan finalera iritsi ziren pilotariak sariak jasota. Tartaloetxe pilota elkarteko pilotariak.
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San Martin Parrokia

Bataioak

Bataioak hiru txandatan ospa-
tzen dira: Jesusen bataioaren fes-
tan (Errege festaren ondorengo 
igandean), Pazko bigarren igan-
dean eta irailaren igandeetako 
batean (gurasoen artean auke-
ratutakoa). Elkartean ospatzeak 
garrantzi eta emozio berezia du 
beti, denok arduradun garela 
adieraziz. Hauek dira aurten 
bataioa hartu duten umeen ize-
nak, guztira hamar:

• Hur Lasa Ugarte

• Kloe Aramendi Izarra

• Xun Jose Larrea Amenabar

• Garazi Lekuona 
Garmendia

• Erik Sanchez Ordoñez

• Nerea San Sebastian  
Garmendia

• Alar Zabaleta Galarraga

• Iara Perez Gonzalez

• Aila Olatz Rey Saldarriaga

• Jakes Aizpeolea Urbitarte

Honelako ospakizunak bereziak 
eta alaiak izaten dira beti: “bizi 
berri” baten hasierak poz han-
dia sortzen du familiarengan eta 
sinesmendunengan. Zorionak 
guraso guztiei!

Jarraian, 2015ean zehar izan ditugun 
ospatzeak aipatuko ditut.

heriotZak

Urte honetan hildako seni-
deen zerrenda (2014ko azarotik 
2015eko urrira) hauxe dugu:

• Jose Arconada Arakama

• Mª Carmen Erauzquin 
Azurmendi

• Pablo Aldasoro Zabaleta

• Martin Gorospe  
Asurmendi

• Maria Muñoa Aizpeolea

• Josefa Muñoa Aizpeolea

• Juan Mª Ormazabal  
Mutiloa

• Manuel Arizkorreta  
Ariztimuño

• Mª Rosario Erauzquin Asur-
mendi

• Flora Urdangarin Lopez

• Juan Antonio Arakama Arri-
zabalaga

• Mª Aranzazu Ormazabal 
Arrizabalaga

• Josefa Lasa Zabaleta

• Juan Jose Berasategi  
Zabaleta

• Jose Rey Sanchez

• Mª Teresa Gomez de Segura

leheNeNgo JauNartZeak

Aurtengo urtean hamahiru nes-
ka-mutikok ospatu dute lehe-
nengo Jaunartzea. Emozioa, 
urduritasuna, poza, musuak, 
opariak etab. Denok gustura! 
Hauek izan dira:

• Aitor Ormazabal Igoa

• Nora Etxezarreta Urbizu

• Victor Hugo Carbahlo

• Unai Mendizabal Lekuona

• Malen Otaegi Arizkorreta

• Aner Aizpeolea Martin

• Janire Otaegi Legorburu

• Nahia Jimenez Arrieta

• Nahia Azurmendi Sancho

• Naroa Otero Etxaide

• Beñat De Prado  
Ormazabal

• Mikel Ormazabal Urbizu

• Arkaitz Elorza Arsuaga

Egun ederra benetan. Umeak 
dauden tokian ez da inoiz falta 
gardentasuna eta poza. Denok 
festa alai bat gozatzeko aukera 
izan genuen. Zorionak eta segi 
lagun eta adiskide ona izaten 
Jesusen Ebanjelioaren bidetik.

BAKE ETA ON GUZTIOI! 
Bittorio Zabalgogeaskoa
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Agurra Julio Sotoren eskutik honakoa izan zen:

Egunez ikusten dena nonbait gauean eraman
esaera zaharrak nahiz ta malizi pixkat daraman
gaua heltzean eraman partez zerbait bizkarreko zaman
guk nahio dugu egunez bertso batzuek utzi Zegaman

Aurrera egiteko atzera begiratu behar da noski baina sarri ez al 
gara egoten gehiegi atzera begira? Hau izan zen Zaldua gai jar-
tzaileak jarritako gaietako bat eta hona hemen Sebastian Lizasok 
esandakoa:

Aurrera joateko bakoitzak behar ain beste interes
hala ta guztiz pasatakoak karga asko du tamalez
horregatikan nornaik atzera begiratzen degu errez
zer izan geran denok dakigu zer izango dan inork ez 

Politika ere hizpide izan zen eta hona hemen alkate izateko parti-
duak baztertu zuen hautagaiak esandakoa Andoni Egañaren esku-
tik:

Ba ni nere ustez izanagatik alkate bat mundiala
partidutikan esan didate hiretzat ez dek udala
gaur egunean irudia dek botu amu printzipala
ta hortarako gazteak eta guapoak behar dirala

Bukatzeko Iker Zubeldiak etxekoentzako eta kanpotarrentzako 
kantatutako agurraren bertsoa:

Agur entzule lagunak
ea ba ixiltzen gean 
jaia ez al degu pasa
nahiko aldarte onean
azken agurra bukatu nahi det
zuek agurtu idean
zuena ez da lan istripua 
ta kontuz joan bidean

Jendearen txalo zaparrada bikaina entzun ondoren Kasinoan trago 
bat hartuz amaitu genuen ekitaldia datorren urtera arte.

Zegamar

Batasun Kasinoa

2015a ere bukatzen ari garen honetan 
Batasun Kasinoan egin diren ekintzen 
berri emango dizuegu beti ere herritarron 
partaidetza sustatuz herri giroa sendotu 
nahian.

Otsailean, Batasun Kasinoan egindako 
Batzar Orokorraren ondorioz, batzorde 
erdia berritua izan zen eta aurrez espe-
rientzia zutenak eta berriak elkarkidetza 
sendoa egin dugu, denon artean urteroko 
ekintzak aurrera eraman ahal izateko.

Lehen ekintza Oiharte sagardotegian egin-
dako dastatzearekin hasi zen eta bertako 
giro paregabean elkarteko ordezkaritza 
egon zen beste elkarte batzuetako ordez-
kariekin denen artean Zegamako herriaren 
izapidetza sendotuz. 

Apirilaren 12an eta urteroko legez, Erle 
eguneko oholtzaren muntaian parte hartu 
ondoren, bertso jaialdia ospatu zen fron-
toian, lau bertsolarirekin: Andoni Egaña, 
Julio Soto, Sebastian Lizaso eta Iker Zubel-
dia, Jon Zaldua gai-jartzen aritu zelarik. 
Giro paregabean burutu zen ekitaldia. 
Aulki gehienak beteta zeudelarik ber-
tso sorta politak entzuteko aukera izan 
genuen. Hona hemen denon gozamene-
rako entzundako lagin txiki bat:

Andoni
Egaña

Iker
Zubeldia

Julio
Soto

Sebastian
Lizaso
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Maiatzean, Peregrinazioa iritsi zen 
eta ezaguna da, batez ere haurren 
artean, Zegamako Peregrinazioa-
ren ondoren, ipuin lehiaketa-
ren sariak banatzen direla. Aur-
ten, maiatzaren 25ean, Kasinoko 
XXVII. Ipuin lehiaketa, azkeneko 
urtetan bezalaxe Jose Antonio 
Ormazabal “Aierdi” herritar idaz-
learen omenez burutu zen, izen 
honekin IV. edizioa zelarik. Esko-
lako ikasleek parte hartzen dute 
eta eurek izan ziren baita ere gaia 
aukeratu eta jarri zutenak, aurten 
gaia “Lapurreta Zegaman” izan 
zelarik. Ipuin gehienetan, ima-
jinazioa, emozioa eta suspensea 
nabarmenak izan dira eta denetik 
lapurtu da Zegaman: batzuk oso 
gauza txikiak, jostailuak, gozokiak, 
etxeko telebista, ordenadorea, 
telefonoak… baina egon da nor 
Aizkorri osoa lapurtu dela idatzi 
duena; eskolako patioa ere lapurtu 
zuten baina baita Murgi Zelaien 
azaldu ere baina susto ederra hartu 
ondoren. Zorionak eskolako haur 
guztiei eta bultzatzen dituzten ira-
kasleei, marrazki zoragarriak egin 
dituztelako haur hezkuntzan eta 
1. mailatik hasita 6. mailarainoko 
partaidetzak denoi bizi poza ema-
ten digulako eta, lehiaketari izena 
ematen dion Jose Antonio Orma-
zabal bezalaxe, zer nolako idazle 

bikainak datozen gure herrian 
erakusten dutelako urtez-urte. 

Urte erdia pasa eta gero udan bete 
beterik sartuta Kasino elkarteak, 
beste elkarteekin batera hain-
bat ekitalditan parte hartu du. 
Horrela, uztailaren lehenengo 
igandean, Aizkorriko Lagunen 
Eguna ospatzeko, eta mendi buel-
taren ondoren indarrak errekupe-
ratzeko, sagardo freskoaren bana-
ketan, hegaluzea gutizia moduan 
prestatzen eta bertan elkartu ziren 
guztiei zerbitzatzen kasino elkar-
teko kideek parte hartu zuten. 

San Bartolometako festetan kasi-
noko kideak bi paella eder ere 
prestatu zituzten eta lehen saria 
irabazi ez bazuten ere, prime-
rakoak zeudela ezin ukatu eta 
herritarrek horrela erakutsi zuten 
berehala bukatu zirelako eta hain-
bat goraipamen entzun zituzte-
lako parte hartu zuten bi bikoteek. 

San Bartolometako festetan baita 
ere, Kasinoan elkartzen dira San 
Bartolometako lunch nagusie-
netako bat eginez hainbat herri 
ordezkari, kasinoko kide batzuk 
bertan direlarik. 

Ehiza garaiaren inguruan, urria-
ren 11an, piperrak bere onenean 
daudenean, III. piperrada anto-
latu genuen. Piperrak elkartearen 
aurrean erretzen hasi ahala piper 

usain gozoa herrian zabaldu zen 
eta Lerindik ekarritako 550Kg 
piper, goizeko 9:30etarako agor-
tuak ziren. Honekin batera, gosari 
gozoak ere prestatu ziren nahi izan 
zuten guztientzat.

Urria bukatzeko, berriro ere auzo-
lanean, beste elkarteekin batera, 
herriak antolatutako Cava Festan 
parte hartu zuten kasinoko hain-
bat kidek.

Urtea bukatzeko bi ekitaldi nabar-
men, bata San Martin ospakizuna-
rekin batera, gazta lehiaketa egiten 
denez, kasinoko kideek, lehiake-
tan parte hartu zuten gaztak, ber-
taratuen artean banatzen aritu dira 
beste hainbat herritarrekin batera. 

Bestea kasinoko Mus Txapelketa 
izan da azaroaren 20an eta 27an. 
Bertatik elkarte desberdinetako 
txapeldunen artean lehiatzeko 
kideak irten dira. Aurten ere beste 
urteetan bezain arrakastatsua eta 
ezin hobea suertatu da giroa.

Honekin urteari bukaera emango 
diogu baina aurretik ekintza zuze-
netan parte hartu duzuen guztioi, 
ikusle gisa egon zaretenoi, lagun-
tza eskaini diguzuenoi, aholkuak 
emanez gure ezjakintasunean 
ondoan egon zaretenoi… bihotz 
bihotzez eskerrak eman nahi diz-
kizuegu. Ea datorren urtea oparoa 
datorren guztiontzat. 2016. urte 
zoriontsua opa dizuegu Batasun 
Kasinoko kide guztion partez.

San Bartolomeetako paella lehiaketan parte hartu zuten Kasinoa elkarteko kideak. Piper erreketa Kasinoaren aurrean.
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2015 urtean zehar ondoko ekintza 
hauek burutu ditugu jubilatuen 
elkartean:

IRTEERAK

IRATXERA IRTEERA

Maiatzaren 7an, urteko lehen 
irteera egin genuen eta jomuga 
Iratxe izan genuen. 8:30etan Zega-
matik abiatu eta lehen geldial-
dia Iratxe jatetxean egin genuen 
hamaiketakoa egiteko. Ondoren, 
Arronizko “Trujal de Mendia” 
olio-fabrika bisitatu genuen eta 
handik irtendakoan Lizarrako 
azokan bueltatxo bat egiteko den-
bora izan genuen bazkaldu aurre-
tik. Bazkaria, hamaiketakoa egin 
genuen toki berean egin genuen, 
hau da, Iratxe jatetxean.

DONIBANE  
LOHITZUNERA ETA BIA-
RRITZERA IRTEERA

Ekainaren 17an, Iparraldera egin 
genuen irteera. Goizean zehar 
Donibane Lohitzune eta Biarritz 
bisitatu genituen eta bazkaltzera 
Oiartzungo Gurutze-Berri jate-
txera joan ginen. 
BILBO ETA ISLARESERA 
IRTEERA

Uztailean, ohiko dugunez, Kan-
tabria aldera egin genuen irteera. 
Dena dela, aurretik Bilbon egin 
genuen geldialdi bat hura bisitatuz 
eta ondoren, Kantabriako Islares 
herrira joan ginen bertan bazkari 
legea egiteko. Bazkaria ohikoa 
dugunez Arenillas jatetxean egin 
genuen.

ZARAUTZ ETA  
DONOSTIARA IRTEERA

Urriaren lehen egunean, Zarautz 
eta Donostia aldera jo genuen. 
Lehenik ordea, Eibarren gel-
dialdi bat egin eta Arrateko san-
tutegia bisitatu genuen. Eibar-
tik Zarautz aldera joan ginen eta 
han bueltatxo bat eman ondoren 
Orioko Altxerri jatetxean bapo 
bazkaldu genuen. Arratsaldean 
berriz, ireki berria zen Tabaka-
lera bisitatu genuen Donostian.
GERNIKAKO AZOKARA 
IRTEERA

Urriko azken astelehenean, 26an 
aurten, Gernikako azokara egin 
genuen irteera eta hauxe izan da 
aurten egin dugun azkena. Lehe-

Jubilatuen Elkartea

Zegamako jubilatuak Pasaiako jubilatuen martxan.
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nik, urteroko moduan, azoka ikusi 
genuen eta ondoren Amurrio 
aldera joan ginen bertan, Ruperto 
jatetxean bazkaltzera.

ELKARTEKO JUNTA

2015ean ez da berritu Jubilatuen 
elkarteko junta. Hauexek dira 
bertan jarraitzen dutenak: Jose 
Mari Bitarte, Juan Mari Ormaza-
bal, Milagros Alustiza, Jose Manuel 
Landa, Juani Peñagarikano, Ana 
Jesus Larrea, Mari Carmen Lar-
dizabal, Begoña Etxezarreta, Fer-
nando Urbizu eta Migel Anjel 
Igoa.

SAN BARTOLOMEETAKO 
PAELLA LEHIAKETA

Aurten ere gure elkarteko bi biko-
tek hartu dute parte herriko jaie-
tan antolatzen den paella lehiake-
tan: Begoña Etxezarreta eta Juani 
Peñagarikanok alde batetik eta 
Mari Carmen Lardizabal eta Ana 
Jesus Larreak beste aldetik. Saririk 
irabazi ez duten arren, ziur gaude 
gertu ibiliko zirela aurtengoan ere!

BAILARAKO GASTRONOMIA 
LEHIAKETAN IRABAZLE

Irailaren 16an, Ordizian ospatu 
zen bailarako gastronomia txa-
pelketan parte hartu zuten gure 
elkarteko Begoña Etxezarreta eta 
Juani Peñagarikanok. Arkumea 
saltsan prestatu behar izan zuten 
eta epaimahaiaren arabera, Begoña 
eta Juanirena izan zen platerik 
onena. Bejondeiela eta ea dato-

rren urtean ere gure elkartearen 
izena goren gorenera eramaten 
diguten!

PASAIAKO JUBILATUEN 
MARTXAN PARTE-HARTZEA

Urriaren 17an, Pasaian, jubilatuen 
martxa antolatu zuten eta bertan 
elkarteko kide hauek parte hartu 
zuten: Jesus Telleriak, Begoña 
Etxezarretak, Mari Carmen Lar-
dizabalek, Juan Jose Garaiarrek, 
Arantxa Irastorzak, Enkarna Iras-
torzak, Juan Mari Ormazabalek 
eta Axun Mendizabalek.

LOURDESKO 
AMAREN EGUNA

Otsailaren 11an Lourdesko Ama-
ren eguna ospatu genuen elkar-
tean. Lehenik Meza eman zuen 
Bittoriok eta ondoren txokolate 
beroa banatu zen bertaratu zire-
nen artean.

BATZAR OROKORRA

Otsailaren 28an, urteko batzar 
orokorra antolatu zen eta ondo-
ren txokolatea banatu zen parte-
hartzaile guztien artean.

KUOTA KOBRATZEA

Martxoaren 4an, 5ean eta 6an 
urteko kuota kobratu zitzaien 
elkarteko bazkideei.

GABONETAKO 
LOTERIAREN BANAKETA

Azaroaren 19an eta 20an, elkar-
teko loteria banatu zen bazkideen 
artean.

GAZTAINA JANA

Azaroaren 21ean, gaztaina-jana 
izan genuen elkartean.

KULTUR ASTEA

Abenduaren 14tik 18ra kultur 
astea ospatuko dugu elkartean 
eta bertan, mahai-jokoak izango 
ditugu. San Tomas egunean 
berriz, txistorra banatuko da eta, 
mahai jokoetako sariak ere bana-
tuko ditugu. Urtero egin ohi 
dugunez, 78 urte bete dituzten 
bazkide guztiei Gabonetako saski 
bana oparituko diegu eta beste 
bi saski zozketatu egingo ditugu; 
bata bazkide guztien artean eta 
bestea egun horretan elkartean 
biltzen direnen artean.

Gaztaina jaterako prestaketetan.

Juani Peñagarikano eta Begoña 
Etxezarreta bailarako gastronomia 
lehiaketaren irabazleak.
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Noiz hasi zinen organoa 
jotzen San Martin parrokian?
1980. urteko abenduan, eliz urteko 
Abendualdiko lehen igandean hain 
juxtu, hasi nintzen parrokian orga-
noa jotzen. Orduan pianoa ikas-
ten ari nintzen Andoainen ber-
tako organistarekin, 14 urte nituen, 
1966an jaiotakoa naiz, eta pianoa 
etxean erosi artean Joxe Larrea “Eli-
zondoren” etxera joaten nintzen 
ikastera.

Garai hartan Clemente Zelaia 
zegoen Zegaman parroko eta hila-
betez edo misioetara uste dut bidai 
batera joana zelako Jose Uranga 
apaiza zegoen arduradun. Honela, 
behin Jose Uranga apaiza gure etxera 
etorri zen eta ni pianoa jotzen ikusi 
ninduen eta berak zera esan zidan: 
“Hik, elizan organoa joko huke ez?

Eta ni segituan prestatu nintzen 
elizan organoa jotzeko. Larun-
bata zen eta zuzenean elizara joan 
ginen froga egitera. Zapatuan froga 
egin eta hurrengo egunean, igan-
dean, hasi nintzen. Meza bukaeran 
gogoan dut nola esan zuen organo 
jole berri bat bazegoela eta, eskerrak 
emanaz, bukaeran txalo bat eskatu 
zuen. 35 urte pasa dira dagoeneko.

Ba al zenuen buruan parro-
kian organoa jotzeko ideia-
rik?
Ziurrenik bai, banuen buruan asmo 
edo amets hori, baina adin horre-
tako beste hainbat kontu bezala. 
Txiki txikitatik ibili izan nintzen 
organoaren inguruan. Mezetara 
joaten ginenean gure aita ere beti 
organo jolearen ondoan egoten zen, 
abesten eta zein kanta jo eta lagun-
tzen ibiltzen zen garai hartan eta ni 
ere aitaren inguruan egoten nintzen. 
Musikarako beti izan dut joera eta 
gure etxean eta familian ere (aita-
ren zein amaren aldetik) musikaren 
inguruan bizipen eta lehenagoko 
kontu ugari entzuten genituen, 
organoarekin eta parrokiko korua-
rekin lotuak tartean. Horrek joera 
bat eta zaletasuna eragin zizkidala 
garbi ikusten dut.

Beste inork jotzen al zuen 
zure aurretik?
Gure ume garaian, nik Don Joxe 
Antonio Arakama parrokoa ezagutu 
nuen organoa jotzen eta oso oroi-
men ona dut, gizon serioa, agian 
estua omen zen, baina umeekin 
gozoa. Bere ondoan eserita ego-
ten nintzela gogoan dut eta gus-

tura. Hura ezindu edo hil eta gero, 
1974. urtearen inguru izango zen, 
organistarik ez zen izaten igan-
deetan eta Bixente Larreak jotzen 
zuen Madrildik oporraldietan eta 
etortzen zenean. Hura izaten zen 
niretzat eta eliztar guztientzat goza-
mena! Gogoan dut nola behin 
Errege Egun bateko meza ondoren 
Bixentek organoa itxi eta “hurrengo 
arte” esan zion eta nik zer pena 
sentitu nuen. Asko lagundu zidan 
Bixentek ni hasi nintzenean, zeren 
nahiz eta bera Zegamara etorri eta 
mezetarakoan organora etorri, niri 
jo arazten zidan eta bera ondoan 
zuzentzen eta erakusten.

Beste zegamar organo joleak ere 
izan dira eta ezagutu ditut. Kan-
poan bizi ziren baina aldizka ikus 
eta entzun izan nituen. Juan Zaba-
leta apaiza (gogoratzen dut 80 urte 
zituela ezkontza bat jotzen 1986. 
urtean eta ni ondoan txundituta 
behatzetan arintasuna falta bazuen 
ere egiten zituen armoniekin eta 
nola esan zidan barrezka: “nire eda-
dekin hike joko ituk holakok”). 
Teles Garmendia apaiza (beti esker-
tuko diot bai organoarekin eta bai 
handik gutxira koruarekin hasi 
ginenean eta ni ume bat nintzela-

JABIER 
OTAEGI 
GOIA
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rik zein apal eta trebe eskaini zidan 
bere laguntza eta nola zoriontzen 
ninduen beti). Jose Luis Zurutuza 
frantziskotarra (Arantzazun urtee-
tan organo jole eginkizunean fin 
aritua eta zein aholku politak ema-
ten zizkidan Arantzazura joan eta 
bere ondoan organoa nola jotzen 
zuen ikusten eta ikasten egoten 
nintzenean).

Egia esan, hauen guztien animoa, 
bultzada eta laguntza sentitu nituen 
garbi nire hasiera haietan eta hori 
eskertzekoa, gogoan izatekoa eta 
jarraitzeko eredua da, guk ere gure 
ondorengoekin nola jokatu jaki-
teko bizitzako hainbat esparruetan.

Astean zenbatetan jotzen 
zenuen organoa?
Garai hartan, Jose Uranga apaiza 
eta Clemente Zelaia parrokoa egon 
zirenean, Lorenzo Arakama ere apaiz 
laguntzailea zen, larunbat iluntzetan 
eta igande eguerdietan jotzen nuen, 
baita ospatzen ziren hiletetan. Gero 
aldaketa 1981ean izan zen. Iñaki 
Bereziartua frantziskotarra 1981ean 
etorri zen, San Bartolome egunean 
egin zuen aurkezpena eta urrian 
edo ia parroko berri bezala hasi zen. 
Orduan Clemente Zelaia eta Jose 
Uranga beste egiteko batzuetarako 
izendatu zituzten.

Iñaki Bereziartuarekin zein 
aldaketa izan zen bada?
Orduan etorri ziren frantzis-
kotarrak Segurako Anaidira eta 
Zegamako parrokiaren ardura 
Iñaki Bereziartuari eman zioten. 
Iñaki abeslari eta musikari ona 
zen, hark asko lagundu zidan, 
abesti berri asko ekartzen zituen 
eta berarekin asko ikasi nuen.
Iñaki etorri zenean, igande eguer-
diko mezaz gain, haurrentzat 
meza berezia ematen zuen goi-
zeko 10:00etan edo 11:00tan 
igandeetan. Urte batzuetan hiru 
aldiz jotzen nuen astebururo, 
larunbateko mezan eta igandeetan 
bi mezetan. Egunen batean huts 
egingo nuen baina normalean 
hiru saio egiten nituen.
Iñaki 1989 arte egon zen eta gero 
Pello Urriolabeitia, frantziskotarra 
berau ere, etorri zen 2003 urtera 
arte. Ez dakit noiztik zehazki 
baina ordutik laster hasi nintzen 

igandeko Meza Nagusian baka-
rrik jotzen. Harrez gero eta egun 
Bittorio Zabalgojeaskoa frantzis-
kotarra dugu parrokoa eta berdin 
jarraitzen dut.

Pentsatzen jarrita, aipatu hiru 
parrokoekin izan dut oso harre-
man ona eta konfiantzazkoa, 
bakoitzarekin desberdina izan 
bada ere. Eta beti izan ditut erraz-
tasun handiak organoa jo edo ikasi 
behar nuenean, nire kaxara mol-
datzeko (orduak, giltza…) Hori 
ere eskertzekoa da.

Ba al daude elizan organo 
partiturarik gordeta?
Bai badaude eta jasota dauz-
kagu eta nahiko txukun gordeta 
baina katalogatzea falta da. Garai 
bateko abesbatzaren partiturak ere 
badaude. Honi ere iritsiko zaio 
bere ordua!

Zegamako organoari buruz 
zer esan diezadakezu?
Aquilino Amezua azpeitiarrak 
egindako organoa da Zegamakoa, 
1911ko azaroaren 11n, San martin 
egunean inauguratutakoa. Garai 

San Martin elizako organoa
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hartan organo erromantikoa maila 
gorenera eraman zuen organo 
etxea Aristide Cavaillé-Coll 
organo egile frantsesarena zen 
eta adituek esaten dute, Aquilino 
Amezuak lortu zuela maila hone-
tara gerturatzea.
Zegamakoa omen da Aquilino 
Amezuak egin zuen azkenetako 
organoa, izan ere 1912an hil zen 
eta honek Amezuak egindako 
organoen ohiko ezaugarriak ditu 
barne, bere maisutzaren azkene-
koak bezala hartu ahal daitezkee-
nak omen. 
Gainera, Gipuzkoako Foru Aldun-
diak duela hamabost bat urte egin 
zuen ikerketa batek ondorioz-
tatzen du, Zegamako organoari 
jarri zutenetik ez diotela aldake-
tarik egin hau da ez zaiola eral-
daketarik egin eta hori balore bat 
bezala jotzen da gaur egun, izan 
ere organo asko erabat transfor-
matu dituzte jatorrizko izaera 
guztia galduz.
Ikerketa, Foru Aldundiak Gipuz-
koako 11 organoetan egin zuen 
eta Zegamakoa 11 organo berezi 
horietan dago jasota. Gipuzkoak 
organo onak ditu orokorrean eta 
maila horren barnean gurea 11 
berezietan sartuta dagoenez ongi 
zaintzea dagokigu.

Ez al da batere ukitu?
Bai 1989an konponketa sakon bat 
egin zitzaion baina aldaketarik ez. 
Organo honek hauspoak eta beste 
hainbat mekanismo, tiragailu eta 
abar narruzkoak dauzka eta hauek 
erabiliaren poderioz hausten joa-
ten dira. Organo hau mekanikoa 
eta hidraulikoa da, transmisio 
mistoa du eta orduan guzti hori 
konpondu zitzaion, hodiz hodi 
eta piezaz pieza askatu eta kon-
ponketa sakon eta oso bat egin 
zitzaion baina aldaketarik egin 
gabe.
Ordutik urtero, 1999tik 2008ra 
arteko tartean ez ezik, egin zaio 
mantentze lana eta egun ongi 
dagoela esan genezake. 

Beraz organoa ongi al dugu?
Ongi dago, baina ongi egote 
horren barnean mantentze lan 

sakonago batzuk egitea behar du 
eta 15.000 €ko aurrekontua du 
konponketa horrek, iaz egindako 
azken aurrekontuaren arabera. 
Beraz, konponketa lanak balio 
horretakoak izanda niri sortzen 
zaidan hausnarketa hau da: Zen-
bateko balioa ote du organoak 
bere osotasunean? Beraz, balore 
handiko ondasuna dugu zegama-
rrok, guztiok zaindu beharrekoa. 
Nire ustez, ez da elizako onda-
sun bat bakarrik herriko onda-
sun bat baizik, kultur ondasun 
bat azken batean. Eta guri dago-
kigu horri eustea, jaso dugun  
moduan gutxienez ondorengoei 
ere uzteko. Ea, bada, datorren urte 
berri honetan, 2016.ean, buru-
tzen dugun egiteke dugun lan 
hau, horretarako beharrezkoa den 
dirua lortuz.

Beraz, urteetako afizioa- 
ofizioa duzu eskuartean?

Bai, hala dirudi, eta gustura aritzen 
naiz. Afizio bat da, ni ez bainaiz 
honetan profesionala. Hiruzpa-
lau urteetan, 1993an hasita, ibili 
nintzen Donostiako kontserba-
torioan ikasketak egin nahian, 
Esteban Elizondo maisu jator eta 
organista onarekin, baina utzi egin 
nuen ez bainuen behar adina den-
bora behar zena ikasteko. Baina, 
nire kasa saiatzen naiz ikasten eta 
hobetzen.

Bestalde, eliz elkarteari eta herri-
tarrei zerbitzu bat egitea dela ere 
pentsatzen dut, norbere dohainak 
eskaintzea nolabait, eta horrek 
jarraitzeko gogoari eusten dio. 
Azken urteetan, Nekane Rodri-
guez ere aritzen da organoa jotzen 
eta txandaka aritzen gara. Horrek 
ere errazten digu borondatezko 
egiteko honekin jarraitzea. Eta 
noizbait ezin dugunean, ba ezi-
nezkoa da!

Hala ere tokatu zaigu egunen 
batean kanpotik beste organo 
joleren bati etortzeko esan beha-
rra edo geu inguruko herriren 
batera joatea ere. Uste dut hile-
tak behintzat ez direla berdinak 
organoaren laguntza izan edo ez 
eta batek baino gehiagok min 

hartuko lukeela bere familiako 
edo gertukoaren hiletan orga-
norik izango ez balitz. Hiletetan 
gai honekin, organoa izan dadin, 
begirune berezia izaten dugu 
geuk eta parrokietako arduradu-
nek, batez ere familiak momentu 
triste horietan tristura edo kezka 
gehiago izan ez ditzan.

Bitxikeriarik ba al du herriko 
organo jolea izateak?

Bai, badu. Hasierako urte haietan 
eliztarrek asko eskertzen zidaten 
organoa jotzen hasi izana. Baze-
goen amonatxo bat gure etxekoek 
Anttoni Konfiterikoa esaten zio-
tena, dexente urte badira hil zela, 
urtean behin edo bitan mezaren 
bukaeran korutik jaisten nintze-
nean itxaroten egoten zena eta 
besotik helduz eskupekoa ematen 
zidana, eskutik-eskura pasatzen 
zidan dirua (gutxienekoa da zen-
batekoa izaten zen, beretik ema-
ten baitzidan) inork ikus ez zezan 
eta gogoratzen dut nolako emo-
zioarekin ematen zizkidan eske-
rrak. Polita da gogoratzea. Jendeak 
askotan aipatzen dizkit orain ere 
halakoetan edo bestelakoetan zer 
polita jo dudan edo gustukoa izan 
dela beraientzat. Baita eskerrak 
eman ere behin baino gehiagotan. 
Hori denoi gustatzen zaigu eta 
hortik ere ikasi behar dugu edo ni 
behintzat ikasten saiatu naiz, eske-
rrak ematea erraza eta “magikoa” 
dela.

Bada besterik ere. Azken urteotan, 
hiletetan hildakoaren edo fami-
liakoen gustuko piezak jotzeko 
eskatzen didate. Askotan gertatu 
izan zait ere, erdi brometan baina 
batek baino gehiagok, bera hil-
tzen denean hileta elizkizunean 
zer abesti jotzea nahiko lukeen 
eskatzea eta… ez pentsa, denetik 
entzutea tokatu zait! Baina beti 
asmo onez, noski. Horrelakoetan 
urte askotarako erantzun eta gus-
tura geratzen da “eskalea”. 

EDURNE ALBIZU
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Noiz hasi zinen organoa 
jotzen parrokian?
1998ko bukaera edo 1999 hasie-
ran hasi nintzen. Nik organoa 
jotzeko bidea zera izan zen: garai 
hartan konfirmazioko taldean 
nenbilen, eta katekesiseko taldean 
sartuta nengoenez, komunitateari 
zerbitzu bat eman asmoz, orga-
noa jotzen hasi nintzen Parrokian. 
Jabier Otaegi ere talde horretan 
zegoen eta, berak egin zidan gon-
bidapena ni ere organoa jotzen 
hasteko. Nik ume umetatik jo dut 
pianoa eta garai hartan ez nintze-
nez joaten pianoko klasera iruditu 
zitzaidan, zerbitzu hori emanaz, 
pianorako eskua mantendu neza-
keela. 

Beharrezkoa ikusten al duzu 
organoa jotzea elizkizun guz-
tietan?
Beharrezkoa ez dakit baina, hile-
tetan behintzat uste dut asko bete-
tzen duela elizkizuna eta fami-
liarentzat lagungarri dela. Hileta 
berez tristea bada, uste dut, hileta 
bat organorik gabe oso tristea 
geratzen dela.

Igandetako konpromiso hau 
gogorra al da?
Hasieran, igandero hasi ginen 
baina familia izaten hasi ginenean, 
hamabosteroko txandak adostu 
genituen. Oporretara joaten gare-
nean batzuetan organorik gabe 
egokitzen da. Bueno bi gaude eta 

nahiz eta lotura izan, bi izateak 
beti ematen du askatasun pixka 
bat. Hiletetan behintzat ez zaigu 
gustatzen hutsik egitea.

Mezaren bat berezia izaten al 
da?
Hilabete bakoitzeko igandeetan 
meza berezia izaten da. Hilabete 
horretan urteetan zehar hil diren 
zegamarren urtebetetzeko mezak 
izaten dira eta jende asko izaten da.

Ba al duzu zure partituren 
karpetarik?
Ni hasi nintzenean abesti asko 
ez nekizkien. Ez dago partituren 
bilduma orokor bat eginda Parro-
kietarako eta gure kasuan poliki 
poliki bilduma osatzen joan gara 
Zegamarako. Elizan zeudenekin, 
Jabierrek zituenekin eta apaiz edo 
fraideek ekartzen zituztenekin 
oinarri bat egiten ari gara.
Nik nire moldaketak egindakoak 
ere badauzkat, izan ere askotan 
tonuak egokitu egin behar dira. 
Bittorio tonu altuetara ondo iris-
ten da baina askotan, herria ez da 
tonu altuetara iristen eta, tonu bat 
bajatuta dauzkat partitura batzuk 
neuk eskuz eginda.

Solfeoa non ikasi zenuen?
Zegaman ikasi nuen, Tobera 
Musika Eskolan, ume umetatik 
musikarekin lotuta egon naiz, eta 
solfeoarekin batera pianoa ere 
Zegaman ikasi nuen.

Erreza al da apaizaren eta 
zuen arteko komunikazioa?
Bai, bost minutu lehenago etorri 
eta Bittoriok dena prestatuta edu-
kitzen du eta erraztu egiten du 
gure lana.

Urte guztian pieza berak 
jotzen al dituzue?
Ez aldatzen joaten dira Gabonak, 
Garizuma, Aste Santu edo Ama 
Birjina bereziren baten egunetan 
etabar. pieza desberdinak jotzen 
dira.

Badakit soldata handia 
duzuela...
Zerbitzu militantea da, etorri eta 
organoa jo egiten dugu, ez dugu 
ezer kobratzen, ez dugu ulertzen 
soldata bateko lan bezala, komu-
nitateari ematen diogun zerbitzu 
bat bezala baizik. Organista oso 
gutxi gaude. Guk ahal dugun arte 
jotzen jarraituko dugu baina uste 
dut urte gutxira aldaketa datorrela.

Bitxikeriaren bat?
Bai, Ibaiondoko Sabino Zabale-
tarekin asko gogoratzen naiz, han 
egoten zen gurekin, berak organoa 
jotzen genuenean organo jolea 
dirigitu eta abestu egiten zuen eta, 
asko bizitzen zuen momentu hura 
eta askotan gogoratzen naiz bera-
rekin.

EDURNE ALBIZU
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ELKARRIZKETA

Amona, Itsasondokoa ala 
Zegamakoa zara?
Ni Itsasondokoa.

Ederki hasi gera. Baina 
aspaldian Zegamakoa 
ezta?
Bai, bai. Badira hirurogeita 
hamar bat urte.

Nolakoa izan zen zure 
gazte sasoia Itsasondon?
Bederatzi anai arreba ginen. 
Hamargarrena hil egin zitzai-
gun eta hospiziokoa hartu 
genuen garai hartan ohiko zen 
bezala. Baina zazpi urterekin 
berriz kendu egin ziguten. 
Ahal bezala moldatzen ginen 
Itsasondoko Lasarte baserrian 
hainbeste senide izanda.
Denak hazteko komeriak iza-
ten ziren eta nik izeba Juxta-
rekin egin nituen urte batzuk 
Itsasondoko Intxaurrondon. 
Mandatari lanetan (recadera) 
ibiltzen zen izeba Juxta eta 
osaba harrobian. Osabaren 

eskuetakoa nintzen gainera. 
Komunioa ere beraiekin nin-
tzela egin nuen nik. 
Umetan dotrinan eta ibiltzen 
ginen eta txapel gorria jarrita 
instrukzioan. Baino esko-
lak ikasi ezer gutxi. Umetatik 
tokatzen zitzaigun lana egi-
tea. Itsasondoko “pizarrerian” 
pizarrak pintatzen egiten nuen 
lana. Zortzi urte pasa nituen 
lanean. Eta eskua ere han txi-
kitu nuen. Hiru hilabete pasa 
nituen klinikan orduan. Eta 
geroztik hemen daude markak 
eskuan.
Gaztetako garai onenak hama-
bost urte inguru nituenekoak 
dira. Legorretako erromerie-
tara joaten nintzen oso gustura. 
Jaiero jartzen zuten trikitixa 
garai hartan. Nire dibertsio 
handiena huraxe izaten zen.

Aitona Antonio nola eza-
gutu zenuen ba?
Soldaduska egiten ari zela 
Antonio Martin nire lehen-
gusuaren laguna egin zen. Eta 
handik ezagutu genuen elkar. 
Itsasondoko Lasarte baserrira 
etorri zen Antonio, Martinek 
bidalita. Baina Antonio ez zen 
sekula izan Lasarten eta Mar-
tinek eman zion Lasarterako 
bidea. Urkitik behera etorri 
zen Antonio Lasartera ni eza-
gutzera. Hala ezagutu ginen. 
Hemeretzi bat urte izango 
nituen nik. Baina berriz solda-
duskara bueltatu zen.

JOSEFA 
ITURRIOZ 
UNANUE

Maria eta 
Joxe Mari 
Ariztimuño 
baserriaren 
aurrean.

Joxepa eta Antonio, euren ezkontza egunean.

Joxepa eta Antonio.

Antonio soldaduskako  lagunekin.
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Hiru urte pasa zituen soldaduskan 
Antoniok, Afrikan batzuk gainera. 
Batzuk libratzen ziren baino orduan 
ere lagunik ez guk. Eta soldaduska 
bukatutakoan berriz niregana eto-
rri zen. Eta gero nahiko agudo 
ezkondu egin ginen.
Eta ezkondu eta Ariztimuñora joan 
ginen. Antoniok aita eta ama zaha-
rrak zituen han.

Ezkontza nola izan zen?
Ezkontza San Juango elizan egin 
genuen Itsasondon. Eta gero han-
dik Urasara, han hamaiketakoa egin 
ziguten oparia amak eta. Ezkondu 
lutoz egin ginen, Antonioren anaia 
Andres hil berria zen eta.
Ezkon bidaian “Pamplonara” joan 
ginen, han egun bat pasa eta gero 
Legorretara bazkaltzera lehengu-
suak bisitatuz eta handik Lasarte 
baserrira eta handik Ariztimuñora.

Eta hantxe hasi zineten bizi-
tzen aitona Antonioren aita 
eta amarekin?
Bai. Baina Ariztimuñora joan eta 
lau urtera aita hil zen eta beste lau 
urtera ama. 
Baina jende faltarik ez zen izaten 
han. Itsasondoko anai arreba gehie-
nak izan nituen nik Ariztimuñon. 
Pedro egon zen hamahiru urte, Juan 
ere bai, Manuel gero, Antoniorekin 
baserrian lanean. Antoniok ematen 
zien ahal zuena. Manuelek gero 
salto egin zuen,obretan eta hasi 
zen lanean eta martxa hartutakoan 
anaiak berarekin eraman zituen. 
Pilar ere zazpi urterekin egon zen 
Ariztimuñon.
Ezkondu eta bi urtera 22 urterekin 
izan nuen gainera alaba, Maria. Eta 
sei urtera semea, Joxe Mari.

Baserritik bizi al zineten?
Bai, bai. Ahal bezala ibiltzen ginen. 
Behiak jetzi eta esnetegira erama-
ten genuen esnea. Eta beranduago 
Antonio “papeleran” hasi zen.
Gosea ere izaten zen, bizimodu 
gogorra. Eta jeneroa dena etxean 
egindakoa: esnea eta taloa, patatak, 
arrautzak eta babarrunak... Irina eta 
artirina egitea ere kontrabandoan 
ibili beharra egoten zen. Gerratea 
zen eta geuk garia eta artoa eduki 
arren, gero kendu egiten ziguten 
errotan.

Jaisten al zineten kalera?
Bai, enkargutara Agustinenera. Eta 
esnea eramatera esnetegira Eta 
mezetara ere bai.

Festetan ere jaisten ginen, San 
Martin eta San Bartolometan. San 
Bartolometan koadrila guztia gure 
etxean egoten zen, familia dena, 
Lizartzatik, Itsasondotik eta Donos-
tiatik, bazkaltzera.

Bizilagunekin ondo molda-
tzen zineten ezta?
Etxekoeneko Joxepa eta Fermi-
nekin oso ondo arreglatzen ginen. 
Denak elkarrekin eta umeekin jais-
ten ginen kalera batzuetan. Haiekin 
egoten ginen tertulian iluntzero. 
Zinera ere joaten ginen noizean 
behin umeekin denok batera.
Etxekoeneko Joxepa eta biok Lier-
nira ere joaten ginen, oilandak har-
tuta, oinez. Han uzten genituen 
ofrendan. Nik beti izan diot fedea 
Lierniko Ama Birjinari. Eta Irutxe-
takoari ere bai. Eta Arantzazukoari 
ere bai. Denekin akordatzen naiz ni 
egunero.
Antonio oso ondo eramaten zen 
Anatxeko Julianekin ere. Txerria 
hildakoan joaten ginen hara. Eta 
guk hiltzen genuenean ere etortzen 
ziren gurera. Urtero hiltzen genuen 
txerria eta bi ere bai ahal izanez 
gero.

Ariztimuñon bizi zineten, 
baina errentan ezta?
Bai, errentan. Eta Anttimuñon iza-
ten ziren belarrak eta ardiak eta 
animaliak hiltzeko eta. Belarra asko 
sartzen genuen orduan.

Nola zen bizimodua base-
rrian?
Goizago ibiltzen ginen orduan. 
Zazpiak baino lehenago esnatu eta 

behiak jezten nituen. Marmitak 
preparatu eta astoan jarri sestoekin 
eta esnetegira jaitsi. Hilabete bukae-
ran ordaintzen ziguten esnea. Gero 
enkarguak igo astoarekin eta etxera. 
Agustinenean ere hilabete bukae-
ran ordaintzen genituen kontu 
denak. Bazkaria prest egoten zen 
gero denak bazkaltzera etortzerako. 
Eta arratsaldean batzan eta soroan: 
babarrunak eta artoa eta…
Igandeetan goizeko mezetara, lehe-
nengo mezara joaten ginen. Anto-
nio eguerdikora eta Fermin bizi-
laguna ere bai. Gero hamaiketakoa 
egiten zuten kalean gizonek eta 
Joxepa eta biok amorra eginda ego-
ten ginen zain.

Itsasondora joaten al zinen?
Askotan joaten nintzen. Gehienetan 
lanera baina askotan. Juan anaiare-
kin motorrean lehenengo eta gero 
kotxez. Batzuetan txerri hiltzera eta 
joaten ginen. Eta gero ama gaixotu 
zenean, laguntzera ere bai, hiru 
hilabete hantxe oso osorik. Txan-
dan ibiltzen ginen, Jexuxa eta Pilar 
ahizpak eta ni. 

Noiz aldatu zen Zegaman 
gehien zure ustez?
Fabrika asko zeuden garaian. Garai 
batean martxa handia egoten zen 
Zegaman. Papelerea, elektrokimika, 
Attamarrengo fabrika… orduan 
bai. Orduan jende asko etorri zen 
Zegamara. Kanpoko jendea lan bila. 
Eta papelera itxitakoan, orduan tris-
tura latza herrian.

Noiz jaitsi zineten ba kalera 
bizitzera?
Ene! Ez dakit zenbat urte diren 
ere… baino asko. Antonio eta biok 
bakarrik ginen ia. Bai pozik jai-
tsi nintzela kalera. Baserrian ezin 
genuen biok bakarrik, Manuelekin 
beste anaiak joan zirenean. Antonio 
papeleran ari zen lanean. Eta horrela 
moldatzen ginen. Baratza ere hartu 
genuen gero, Mazkiarandik gora.
Kalera jaitsi eta lehenengo urteetan 
bagenituen oraindik behiak Ariz-
timuñon, pare bat. Eutsi genion 
pixka batean.
Gero ia ez. Beranduxeago baratza 
ere utzi genuen.

Eta agurtzeko zer?
Ba hainbeste urteren ondoren oso 
gustura nagoela alaba eta semea, 
hiru biloba eta bost birbiloba eder 
ditudalako.

JOSEBA ZUBIZARRETA

Antonio eta Joxepa urrezko ezteiak ospatu 
zituzten egunean Liernin.
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Non jaio zinen?

Ni Mutiloako Ostatuan jaio nin-
tzen 1926 urtean.

Gu sei senide ginen, ama bate-
nak 2 eta beste amarenak 4, nire 
aitari lehenengo emaztea hil egin 
zitzaion.

Aita Zeraingo Mendartekoa zen 
eta Ama Idiazabalgo Urbizukoa 
zen.

Haurtzaroko zein oroitzapen 
dituzu Mutiloan: 

Makina bat jolas egin genuen. 
Eskolatik irten eta gero, sokasal-
toan ibiltzen ginen Mutiloako 

plazan eta mutilak pelotan ibiltzen 
ziren.

Mutiloako ostatuaren gainean 
udaletxearen etxebizitza bat 
zegoen eta han irakaslea bizi zen.

Mutiloako jendea nora mugi-
tzen zen?

Beasain aldera joaten zen lanera 
bizikletaz eta ni ere amak, asko-
tan bidaltzen ninduen Beasaina 
enkargutara bizikletaz.
Dotrinarik ikasten al zenuten?

Bai, eskolan ikasten genuen eta 
apaiza joaten zen eskolara dotrina 
irakastera.

Noiz arte bizi izan zinen 
Mutiloan? 

Ezkondu arte Mutiloan bizi izan 
nintzen, Segurara ezkondu nin-
tzen eta Germanenen jarri ginen 
bizitzen, gaur egun estankoa 

Anttoni
arrondo  
galparsoro

Antonio, Anttoni, Matilde eta Manoli, Ostatuko sukaldean. Antonio, Lierni alaba eta Anttoni.

“makiNa Bat Jolas egiN 

geNueN mutiloaN,  

eskolatik irteN eta gero, 

sokasaltoaN iBiltZeN 

giNeN”
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dagoen tokian. Gizona, Germa-
neneko autobusetako txoferra zen 
eta Germanenen taberna zegoen. 
Nik Germaneneko taberna-jate-
txea hartu nuen.

Bakarrik moldatzen al zinen 
tabernan?.

Zapatu jaietarako kanpoko jen-
dea hartzen nuen. Nahiko jende 
mugitzen zen garai hartan Segu-
ran. Lierni alaba Seguran jaio zen.

Zegamara noiz etorri  
zineten?

1965ean etorri ginen Zegamara 
bizitzera, Ostatua edo Kontzejua 
hartu genuenean. Lehen eguna 
Pazkoa Bigarrenean egin genuen, 
Arantzazuko peregrinazioko egu-
nean eta udaletxe azpian eman 
genuen afaria.

Mahaiak guk jartzen genituen eta 
Zatizaliergo zerratik, Migelek jar-

tzen zizkigun taulak kabailetee-
kin, eta lan hori gure kontura iza-
ten zen eta eguraldi txarra baze-
goen, Antoniok oraindik autobusa 
bazuen eta udaletxe aurrean auto-
busa zeharka jartzen zuen jendea 
ez bustitzeko arkupeetan.

Zer diferentzi nabarmendu 
zenuen Seguratik Zegamara?

Hizkera desberdina zen eta gaur 
egun ere bai, azentua desberdina 
da.
Ea nolakoa zen garai hartan 
Zegamako Ostatua?

Orain bezalakoa behintzat ez. 
Ekonomika handi bat zegoen oso 
zabala eta luzea zen, lapiko asko 
kabitzen ziren eta bi labe zituen. 
Ikatzarekin berotzen genuen, uda 
eta negu.

Ikatza “karboneran” egoten zen, 
makina bat aldiz aurrea eta atzea 
eragin nion kaxa hari.

Horrelako beste ekonomikarik ez 
dut beste inon ikusi.

Ekonomikatik aparte butanozko 
txapa bat zegoen txuletak egiteko 
eta beste butano bat sua egiteko.

Manoli eta Lierni ezkontza bateanAnttoni eta Antonio beren ezkon egunean.Manoli Agirrebengoa, langilea, Ostatu aurrean.

Anttoni eta Antonio



Bero ederrak pasatuko zeni-
tuzten ez?

Bai bero galantak bai udan!

Jana prestatzeko oinarrizko azpie-
gitura ekonomika zen uda eta 
negu eta labeak ere ekonomikak 
zituen. 

Ura berotzeko nola egiten 
zenuten? 

Butanoz ibiltzen zen kalentadore 
txiki bat bazegoen sukaldean.

Jangelan zenbat pertsona sar-
tzen ziren?

60 bat sartzen ziren, baina lehe-
nengo pisuan zeuden gelak ere 
jangela bezala erabiltzen genituen.

Gelak jangela bezala noiz 
erabiltzen zenituzten, San 
Bartolometan?

Edozein momentutan. Beheko 
jangela betetzen bazen, goikoan 
sartzen genuen jendea eta edozein 
asteburutan erabiltzen genuen.

Beheko jangela, egungo sarrerako 
jangela txikia eta orain, ontzi gar-
bigailua dagoen tokia zen. Eskai-
lerak bere tokian daude.

Goiko gela horiek apopiloak 
edukitzeko prestatuta al zeu-
den?

Bai, gela bakoitzean lababoak 
zeuden eta denentzat komun bat 

zegoen. Beraz ostatu bezala lehen-
dik zegoen prestatuta.

Bestalde gela batean ile apaindegi 
bat zeukan Zeraingo Monika ize-
neko neska batek eta bere ondo-
ren Maria Jesus Arizkorretak 
eduki zuen denboraldi batean ile 
apaindegia.

Zegaman jende mugimendu-
rik ba al zegoen?

Papelerako jende asko ibiltzen zen 
Ostatuan. Zuzendaritzako jen-
dea, garraiolariak etabar. Horrezaz 
gain, mendi lanean aritzen ziren 
kanpoko baso mutilak ere asko 
edukitzen genituen Ostatuan apo-

Anttoni, Antonio, Lierni  eta Inazio, beren langile eta lagunekin.

Antonio, Ostaturako bidean tarta bat eskuan duela.

Ostatua, 1960. Hamarkada aurretik

Ostatua, 1960. Hamarkadan goiko solairua berrituta.
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pilo. Papeleraz gain, inprentako 
jendea ere ibiltzen zen.

Papelerako makinak, batzuetan 
berritu egiten zituzten edo erre-
paso bat ematen zieten eta Tolo-
satik mekanikoak etortzen ziren 
egun askotarako eta eguerdi eta 
gau, txanda desberdinetan ematen 
genien otordua eta izugarrizko 
lana izaten genuen. Renfetik ere 
jende ugari izaten zen. Apopilo 
eta jangelan ere bai.

Haragia nondik inguratzen 
zenuten?

Migelen harategitik Benitoren 
harategitik eta Beasaindik ere 
bai, Antoniok inguruko harategi 
gehienak pasatzen zituen txuleta 
bila.

Oraingo aldean, txuleta asko jaten 
zen, baina bazen orduan ere jen-

dea aurrez arraina eta bigarrena 
bezala txuleta jaten zuena.

Ba al zen beste ohiko janik? 

Bai Indoaba edo babarruna ere 
asko jaten zen.

San Bartolomeak nolakoak 
ziren?

Izugarrizko jendea ibiltzen zen eta 
lan handia izaten genuen taberna 
eta jatetxean. San Martinetan ere 
jende asko izaten zen.

San Bartolomeak okerragoak 
ziren, festak egun gehiagotan 
ziren eta jendea eten gabe izaten 
genuen festak bukatu arte. Lanak 
egiten laguntzeko kanpotik ekar-
tzen genuen jendea.

Mahaietako mantelak nola-
koak ziren?

Egunerokoan paperezkoak erabil-
tzen genituen, eta serbiletak beti 
oihalezkoak. Manteleria zuria 
neukan eta gastatu zenean, berria 
erosi nuen, baina ez zen kalitate 
onekoa ikusten denez, eta mantel 
eta serbiletei ezin nien mantxarik 
kendu eta bota egin behar izan 
nituen eta gero, beste bat erosi 
nuen hobea.

Egunero garbitu eta egunero ezin 
lehortuta ibiltzen ginen, ondoren 
plantxatu eta berriro mahaian jar-
tzeko.

Noiz utzi zenuten Ostatua?

1985ean utzi genuen Ostatua, 
senarra gaixo zebilen eta 1985ean 
uztailaren 30ean utzi genuen, eta 
senarra, urrian hil zen. Ostatua 
lehiaketan irten zen eta 1986ko 
urtarrilean joan ginen gure etxera 
bizitzera. 

Argazki ugari dituzue auke-
ratzeko.

Bai, suhiaren osaba oso argazki 
zalea zen, Manuel Urbizu, alka-
tea izan zena, eta hark argazkiak 
ateratzen zituen behin eta berriz 
horregatik ditugu hainbeste 
argazki, asko, Inazioren familia-
koak dira.

EDURNE ALBIZU

Pol. Ind. MALLUTZ 10 -12 ORDIZIA • T. 943 881 563 • F. 943 881 407  
aukera@goierriaukera.com • www.goierriaukera.com

Acero inoxidable

Herrería

Aluminio

Antoni eta Juliana Larrea, Arantzazuko 
pelegrinazioan

Amaia  bere senargaiarekin, Inazio eta  Aitor.
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Noiz jaio zinen?
1930eko urriaren 8an jaio nintzen 
Benta Zaharra baserrian.

Benta baserria beti toki 
berean ez omen da egon.
Ez. Benta zaharra deitzen dioguna, 
orain gure etxea dagoen goiko 
aldean zegoen, baina nik bi urte 

nituenean erre egin omen zen eta 
ondoren egin zen orain bizi garen 
etxea. Etxe berria egin bitartean, 
Isidro Lizarazuren Altziber erdikoa 
baserrian bizi izan omen ginen. 
Gaur bizi garen Benta baserria 
eraiki zutenean, nik hiru bat urte 
nituenean, etorri omen ginen hona 
bizitzera.

Zenbat senide zineten?
Hiru anai ginen, Diego, Imanol eta 
ni neu zaharrena. 

Eskolan ere ibiliko zinen?
Bai lehenik Zegamako eskolan ibili 
nintzen, 6 urterekin hasi nintzen 
eta Altzibergo Bitoriano Lizara-
zuren eskutik joan nintzen lehe-

PAKO

PIKASARRI  
LARREA

BeNta Baserria Zaharra

ramoNa Pikasarri, ricardo Pikasarri, Jose FraNcisco Pikasarri, raFaela 

Pikasarri, Jose Pikasarri, Petra alustiZa, maria Pikasarri eta JuaN Pikasarri
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nengo egunean. Bitoriano ni baino 
zaharragoa zen eta berarekin bidali 
ninduten, maisua, Sakristaueneko 
Maria Dolores Goiaren osaba bat 
zen.
Zegamako eskola bukatu eta gero, 
Segurako eskolara joan ginen.

Zein ikasketa egin zenituen?
Nik ikasten jarraitu nahi nuen baina 
garai hartan baserriko maiorazkoa 
etxean geratzen zen gurasoekin, 
eta baserriko lanak egiten zituen 
eta nik eskola utzi egin behar izan 
nuen.
Nire bi senideak, Villabonara bidali 
zituzten ofizioa ikastera. Nik ikas-
ketak egiten jarraitu nahi nuen 
baian maiorazkoa nintzenez, nik 
etxean geratu behar izan nuen. 
Ikasteko grina handia nuen eta 
etxetik CCC-rekin urruneko ikas-
ketak egin nituen eta etxetik postaz 

“elektrizitatea eta elektronika” ikasi 
nuen.

Errez egin al zenituen postaz 
ikasketak?
Gogoratzen dudana da, denbora 
nuen bakoitzean, ikasten aritzen 
nintzela, asko saiatu nintzela.
Ikasten ari nintzela, irratiak mun-
tatzen hasi nintzen etxean eta baita 
irratiak saltzen ere baserrietan.

Noiz hasi zinen etxez kanpo 
lan egiten?
25 urte bete nituenean, Azpei-
tiko organo etxean lan egiteko lan 
deialdi bat ikusi nuen egunkarian 
eta azterketa egitera joan nintzen. 
Amari ez zion grazi handirik egin 
ni azterketa hau egitera joateak 
baina aitak esan zidan, Benta gero 
ere lehengo tokian egongo zela eta 
joateko eta hala joan nintzen.

Azterketa egin ondoren ni hartu 
ninduten lanerako eta Azpeitian bi 
edo hiru urte aritu nintzen lanean 
organo etxerako. 

Organoak munta-
tuta gero, nire lana 
organo hauek  
punttuan jarri  
eta afinatzea  
izaten zen. 

Enpresa horrentzat lanean aritu 
nintzenean, gogoan dut Montserra-
teko organoa nik errebisatu nuela. 
Organo honen inauguraziorako 
Vatikanotik gizon oso “berezi” bat 
etorri zen, ez zuen hitzik ere egi-
ten. Ohearen gainean egoten zen 
etzanda hitzik egin gabe. Inaugura-
zioan organoa jo zuen eta hitzik ere 
egin gabe alde egin zuen.
Montserraten sukar tifoideak harra-
patu nituen eta han egon nintzen 
15 egun fraideekin sendatu arte.
Organo etxean lan egiten nuenean 
kanpora asko irteten nintzen lanera 
eta nire gurasoek etxetik gertuago 
lan egitea nahi zutenez, haiei kasu 
egin nien eta Aristrain fabrikan hasi 
nintzen mantentze-lanak egiten. 
Aristraindik ere aukera izan nuen 
Frantziara joateko, Metz herrira eta 
baita Alemaniara ere, gero Olabe-
rrian jarriko zituzten makinariaren 
maneiua ikastera.

Mª Angeles eta Pakoren ezkontza eguneko argazkia.
Imanol Pikasarri, Juan Pikasarri, Mª Angeles, Pako, Teresa Larrea eta Diego Pikasarri

Pako komunioan

Tailerrean
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Ezkondu ere egin zinen?
Bai, 28 bat urterekin hasi nintzen 
gaur nire emaztea den Maria Ange-
les Aizpeolearekin.

Lehen irteera, Azpeitira egin 
genuen motorrean, San Inazio jaie-
tan, zezenak ikusteko asmoarekin, 
baina sarrerak bukatu egin ziren eta 
arratsaldea paseatzeko aprobetxatu 
genuen.

Sei urte egin genituen nobiotan eta 
1965eko irailaren 23an ezkondu 
ginen.

Bi seme-alaba izan ditugu, Maite 
eta Juan Joxe eta orain lau biloba 
ditugu: Kemen, Iraia, Asier eta 
Mikel.

Lehengora etorrita, zegamar 
askok eta askok, telebista 
konpontzaile bezala ezagutu 
zaitugu.
Bai, 1960 urte inguruan, telebistak 
neuk muntatzen nituen etxean pie-
zak erosita eta ondoren saldu egi-
ten nituen eta baita konpondu ere, 
matxuraren kasuan.

1960. hamarkadan telebistak etxe 
guztietan hasi ziren jartzen eta izu-
garrizko eskea zegoenez, muntatu-
tako telebistak erosi eta saltzen hasi 
nintzen Superson markakoak.
Ni izan nintzen Gipuzkoan marka 
honen ordezkaria. Hasieran tele-
bistak txuri beltzean ziren eta tele-
bista hainbeste jendek erosi zuenez 
laguntzaile bat izan nuen eskaerei 
aurre egiteko.
Koloretako telebistak indarra hartu 
zutenean Superson marka itxi egin 
zen.

Pako, Juanjo eta Maite Pako eta Mª Angeles, beren seme alabekin, Juan Joseren Jaunartze egunean.

Antonio Mujika, Villabonako 
lagun bat, Patxi Irigoras, Pako 
Pikasarri, Meliton Gorrotxategi, 
Pako Urbizu eta Adrian 
Berasategi
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Ondoren Elbe eta Philips markekin 
hasi nintzen lanean. Telebista hauek, 
Donostia eta Iruñeako almazenetan 
erosten nituen eta gero saldu egiten 
nituen Gipuzkoan zehar eta baita 
konpondu ere.

Beraz zu izango zinen inguru 

hauetako ofizio honetako 

bakarra?

Bakarra ez, baina telebista asko jarri 
nituen Gipuzkoan zehar eta ingu-
ruan: Zegama, Segura, Itsasondo, 
Idiazabal, Beasain, Andoain,Tolosa, 
Ordizia, Zerain, Gabiria, Ormaiz-
tegi, Altsasu, Lakuntza… ikaraga-
rrizko telebista pila.

Telebistekin erlazionatutako 

beste lanik egiten al zenuen?

Bai, antenak ere jartzen nituen eta 
herrietako errepikagailu matxurak 
ere konpontzen nituen.

Gogoan dut, behin Zegamako erre-
pikagailua konpontzera nola joan 
nintzen teknikoa ez zelako etortzen. 
Alkateak galdetu zidan ea joango al 
nintzen eta baiezkoa erantzun nio-
nez, bost edo sei gazte jarri zituen 
bideko elurrak kentzeko nik oinez 
igo ahal izateko, eta honela jarri 
genuen errepikagailu hori martxan.

1960. hamarkadan 
telebistak etxe 
guztietan hasi ziren 
jartzen eta izuga-
rrizko eskea zegoe-
nez, muntatutako 
telebistak erosi eta 
saltzen hasi nintzen 
Superson markakoak. 

Pako, ez zera geldi egotekoa 

izan:

Ez, oso aktiboa izan naiz beti, lan 

asko egin dut, naiz fabrikan, naiz 

etxean, naiz telebistekin lan ordu-

tegitik kanpo. Baina atsedenaren 

garaia heldu zitzaidan eta fami-

lia zalea naizenez gustora bizi naiz 

orain etxean.

EDURNE ALBIZU

Pako Bere seNdiarekiN, 

aurteN, urreZko eZteiak 

osPatu ZituZteN eguNeaN
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OFIZIO BATEN DESAGERTZEA

ELKARRIZKETA

Non jaio zinen?
Zegamako Posta-etxen jaio nintzen orain dela 83 
urte. Gero Ugarte zaharrera joan ginen bizitzera. Aita 
Posta-etxekoa zen eta ama Zuloagakoa, ama hama-
bosgarren umea zen.

Artzain bizimoduarekin noiztik duzu 
harremana? 
Aita artzaina zen eta beraz, artzain familian jaioa naiz; 
hiru-lau hilabeterekin daukat artzaintzarekin harre-
mana. Hiru hilabeterekin ekarri omen ninduten Biz-
kaira negua pasatzera.

Olaberri nolakoa zen garai hartan?
Gaurkoarekin konparatzeko hutsa zen, Posta-e-
txe, Zotal-etxea, Beko-etxe, Pilar-etxe, Garakoa 
eta Etxe-handi, Irastorzatarrak bizi diren etxea da 
Etxe-handi eta hau erre egin omen zen ni jaio aurre-
tik eta egungoa erre ondoren egindako omen da.
Atxaetxe aldean, perratokia ezagutu nuen lehengo 
hauspoarekin, han “Teofilo txiki”aritzen zen lanean.
Garakotik gora Gorospe aldera joaten zen, eta Apea-
deroko bidea, nik 10 urte nituela egin zuten pika-
txoiez “prisioneroek” eta ordurako, Otzaurteko 
bidea eta trenbidea bazeuden. Zegaman 4 kamioi eta 
hiru kotxe zeuden. Kotxeak, Aittamarrenen, fabri-
kan ( Papeleran), eta hirugarrena ez naiz gogoratzen. 
Telefonoak hiru ziren herri osoan: Jauregin herrikoa 
eta fabrika bakoitzean bana, Papeleran eta inprentan.

Aizkorrazpia nolakoa zen?
Gehiena garbia zen, zelai edo larre zen, pagoa txikia 
zegoen, Moano aldea ia gehiena larre zen, Itzubiaga 
bezala.

FERMIN  
ARRIETA OTAEGI

ARTILE ETA ARDI NARRUEN ERABILPENAK

Fermin Arrieta  
artzain, Urbian

Azken urteotan aurrerapenen ondorioz, duela 30 -40 urte arte, ohikoak ziren 
lehengai eta lanak desagertzera doaz. Horietako batzuk artzaintzarekin lotutako 
ofizioak dira eta horretarako artzaintza bizibide duten Fermin Arrieta eta Loren-
txa Etxezarreta senar-emazteengana bideratu gaitu Lorentxaren ahizpa eta artzain 
jatorrikoa den Begoña Etxezarretak. Hirurekin solasaldi bat egin dugu, Euban, 
artzain mundu honetan desagertzera doazen ofizioez informazioa bildu nahirik.

Euban, Fermin eta bere familia bizi diren baserria.
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Txaparrin, Axarixuloetan Sakona 
egon zen azkena artzain, gero 
gorago Pipar-etxabolak zeuden.
Itzubiaga zen lekurik egokiena eta 
gero Andraitz aldea ere larre zen.

Eskolara zer?
Nere bizi guztian 10 hilabete joan 
naiz eskolara. Urtean bi hilabetez 
joaten nintzen eskolara urrian eta 
azaroan Zegaman. Eskolan ona nin-
tzen urte osoan eskola joaten zire-
nei, segi egiten nien eta behin mai-
suak errieta egin zien urte osoan 
eskolara joaten zirenei, esanaz ez 
zutela ezer ikasten nirekin konpa-
ratuz gero.

Umetan, Urbian zein ofizio 
zenuen:
Arkuma zain ibiltzen nintzen. Ardi 
jezten 8 urterekin hasi nintzen.

Ardiei pentsurik ematen al 
zitzaien garai hartan?
Ardiei, barruan ahokada bat ere ez 
zitzaien ematen garai hartan. Kan-
dido Aizpeolea zenak, behin nire 
aita –zenari zera esan omen zion: 
“gaztaia zuk egin o nik egingo 

dugu? bana egiteko ez daukagu 
eta!”.

Urbiatik Bizkaira joaten zine-
ten negua pasatzera, zenbat 
egunetan?
Urbiatik Eubara iristen 3 egun 
pasatzen genituen.

Lehenengo egunean, Sunbillara 
iristen ginen, bigarren egunean 
Elorriora eta hirugarrenean Eubara.

Handik hona 3 egun pasatzen geni-
tuen eta Bizkaitik Urbira 2 egun.

Zergatik egiten zenuten bada 
itzulera bi egunetan?
Egunak luzeagok zirelako udabe-
rrian eta egunero kilometro gehiago 
egiten zirelako, udazkenean baino.

Gogorra al zen oinez egitea 
bidaia hau: 
Bai gogorra zen baina automobi-
lik ez zegoen ia eta horrek bidaia 
erosoago egiten zuen. Hala ezagutu 
genuen eta segi egin genuen, gauza 
normala bezala ibilaldi hauek egi-
ten.

Gure aitona Urbira 
artzain joan 
zenean, orain dela 
150 urte,  
45 bat artzain  
omen zeuden

Artzain asko al zeundeten 
garai hartan Urbian?
Gure aitona Urbira artzain joan 
zenean, orain dela 150 bat urte, 45 
artzain omen zeuden. 
Gure aitonak, 150 urte dira, 125 
ardi erosi zituen.
Hiru zegamar, gure aitona tar-
tean, Galdakaora etorri omen ziren 
lanera eta orduan erosi omen zituen 
nire aitonak 125 ardi paraje hone-
tan ( Euba inguruan) eta artzain hasi 
omen zen. Gaur egun dugun artal-
dea, aitonak erosi zuen artaldearen 
ondorengoa da.

Ferminek egindako trailak. Ardi narrua , izara azpian jartzen zen. Albazorroa eta Ferminen aitaren guraizeak ardiei 
ilea mozteko

Dominika Arrizabalaga, Oltzen artilezko koltxoia askatu eta ilea jotzen.
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Garai hartan 125 ardiko artal-
dea, handia al zen?
Bai, garai hartan 100 ardira iristen 
zen artalde gutxi zeuden.
Urbian egun ez dauden artzain 
etxabola gehiago ziren, orain guk 
etxabola dugun tokian ere bi zeu-
den garai batean.

Bizkairaino zergatik etortzen 
zineten?

Zegaman, negua pasatzeko larrerik 
ez zegoelako batez ere. Gu Bizkaira 
etortzen ginenean , hemen garia 
ere ereiten zuten, eta gure ardiek 
otsail aldera gari lastoa ere jaten 
zuten. 
Zegaman, baserri bakoitzean 
zegoen ganadu asko eta larre libre-
rik ez zegoen.

Zeu egongo zara beraz 
txapeldun, urtero urtero, 
Urbia-Zegamatik Bizkairako 
ibilaldia egiten duen artzai-
netan?
Bai, bakarra naiz, lehengo bide 
hauek mantentzen dituenetan, 
Beruntzasagastiko Paulo Berasategi, 
ere ibili da orain dela urte batzuk 
arte baina orain bakarra naiz.
Garai hartan, asko etortzen ginen 
Gipuzkoatik, hemendik egunero bi 
edo hiru artalde pasatzea normala 
zen negua hemen egitera.

Ardien bueltan ofizio  
desberdinak ere ezagutu 
ditugu. Artilearekin ezer egin 
izan al duzu?
Bai, nik haria egiten nuen eta abar-
kak lotzeko trailak ere bai nik egin-
dako hariarekin.

Trailak egiteko artilea nola 
aukeratzen da?
Artalde bakoitzean izaten da ardi 
beltzen bat eta ardi beltzen haria 
trailak egiteko erabiltzen da.

Trailak nola egiten dira?
Lehenengo haria egin eta hari hori 
trailak zein luzeratan nahi dituzun 
kontutan hartuta, hiru hari jartzen 
dira elkarren ondoan eta gero hiru 
harik bihurritu egiten dira. Bihur-
tzerakoan, beti ezkerreko aldera 
bihurritu behar dira, eskubi aldera 
bihurrituz gero, ez dago hura aska-
tzerik.
Horrela, lau hiru hariko egin behar 
dira eta azkenean, lau hariak hartu 
eta eskubira bihurtu. Honela, lodiera 
egokiko trailak izango ditugu abar-
kak lotzeko. Legez beti lau harikoak 
izan dira trailak.

Ardi moztea noiz egiten 
zenuten?
Beti San Juanak pasatutakoan. Egu-
nero lau edo bost ardi mozten ziren, 
artalde osoa pasatu arte.

Guraizez? 
Bai, oraindik baditut nire aita zena-
ren guraizeak. Egun ezagutzen 
ditugunak, geroagokoak dira.

Ohean jarri ohi zen 
ardi narrua,  
koltxoiaren  
gainean, haurrek 
pixa edo egiten 
bazuten, koltxoia 
busti ez zedin.

Ardi edo arkume narruekin 
zer egiten zenuten?
Ardi narrua normalean traperoari 
saltzen zitzaion, hauek etxera etorri 
ohi ziren narruak erostera. Hala ere 
beste erabilpen batzuk ere izaten 
zituen narruak. Ohean jarri ohi zen 
ardi narrua, koltxoiaren gainean, 
haurrek pixa edo egiten bazuten 
koltxoia busti ez zedin. Askotan, 
haurrentzat arkume narrua era-
biltzen zen, ilea goxoagoa izaten 
zelako. Narru hauek, erabiliaren 
poderioz bigun bigun eginda gera-

Uztarria, artilez apaindua izaten zen. Fermin, ardiei ilea mozten
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tzen ziren eta bustiz gero, balkoian 
edo kanpoan jartzen ziren lehor-
tzen.
Albazorroa egiteko ere ardi narrua 
erabiltzen zen, gero han artilea sar-
tzeko, eta, idien uztarriei jartzeko 
ere ardi narrua erabiltzen zen.

Eta artilearekin zer egiten 
zen?
Artilearekin, galtzerdiak eta kol-
txoiak egiten ziren.
Etxerako galtzerdiak artilearekin 
egiten ziren. Etxean beti egoten zen 
galtzerdiak egiten zekienen bat.

Artilea non garbitzen zenu-
ten:
Urbiko errekan garbitzen genuen, 
uretan jo jo egin eta gero harkai-
tzen gainean jartzen genuen lehor-
tzen.

Artilea garbitzea zeinen lana 
izaten zen? Emakume edo 
gizonezkoena: 
Denena, kontua da makila batez 
jo-jo egin behar zela “pitxe” atera-
tzen utzi arte eta segituan lehortzen 
jarri behar zela.

Xaboirik erabiltzen al da 
artilea garbitzeko? 
Ez, artilea garbitzeko ura bakarrik 
erabili behar da, xaboirik ez du 
behar.

Zenbat kilo artile behar zen 
koltxoi bat egiteko?
25 kilo zen arrunta. Artalde bakoi-
tzean koltxoi baterako artile iza-
ten zen, bi koltxoientzako adina ez 
zen askotan iristen. Artilea aurrez 
eskatzen zigutenei garbituta sal-

tzen genien. Artilea sartzeko, azu-
kre zakuak erabiltzen genituen eta 
kabitu ezinda ibiltzen zen artilea 
buelo handia hartzen zuelako eta 
geroago pulpa zaku handiak hasi 
zirenean xamurrago sartzen geni-
tuen.

koltxoia egiteko 
artilea ere ongi 
aukeratzen zen, 
ahalik eta ile  
harro edo lasaiena 
hartzen zen

Artilezko koltxoiak astindu 

egiten omen ziren.

Bai, artilezko koltxoiak, bi edo hiru 

urte barru askatu eta harrotu egiten 

ziren. Harrotzeko ile guztia atera 

eta makila batez jo-jo egin behar 

zen artilea harro harro eginda jarri 

zedin eta berriro, artilea koltxoia-

ren zorroan sartu eta josi egiten zen 

kanpotik eta berria bezala geratzen 

zen koltxoia.

Koltxoia egiteko artilea ere ongi 

aukeratzen zen, ahalik eta ile harro 

edo lasaiena hartzen zen.

Burukoak ere artilearekin 

egiten al ziren? 

Bai eta haurrentzat sehaskako kol-

txoiak ere bai.

Artilezko koltxoian lo noiz 

egin zenuten azkeneko aldiz?

Duela 30 bat urte arte edo erabi-

liko genituen artilezko koltxoiak 

azken aldiz.

Datorren udaberrian Urbiara 

joango al zara?

Bai bizi banaiz, ahal badut, bizi nai-

zen artean joango naiz.

EDURNE ALBIZU

Lorentxa, Fermin eta Begoña, Eubako baserriko sukaldean.

Begoña Etxezarreta ardiekin
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ELKARRIZKETA

Non eta noiz jaio zinen? 
Zaragozan jaio nintzen, 
1984ko apirilaren 17an. Hiru 
urte nituela etorri nintzen 
Zegamara, eta haur-eskola ere 
bertan hasi nuen garai bateko 
zinearen goiko gelatan. 

Zein ikasketa burutu 
dituzu?
Mondragon Unibertsitatean 
ikasi nuen. Lehenengo inge-
niaritza teknikoa ikasi nuen 
mekanika arloan Goierriko 
kanpusean (Ordizian) eta 
ondoren industria antolakun-
tzako ingeniaritza ikasketak 
burutu nituen Arrasaten ber-
tan.

Nolatan erabaki zenuen 
Ingalaterrara joatea?  
Zerk bultzatu zintuen 
horretara?
Arrasaten ikasten nuen bitar-
tean lanean arin nintzen 
FAGOR Electrodomesticos 
kooperatiban. Hala ere ikas-
ketak amaitu ondoren, nik eta 
nire neskalagunak atzerrira joa-
tea erabaki genuen, gehien bat 
ingelesa hobetzeko asmoarekin 
eta beste kultura eta herrialde 
bat ezagutzeko asmoz. Atze-
rrira joateko horrelako aukera 
bizitzan zehar behin izango 
genuela pentsatuz animatu 
ginen. 

Erraza egin al zitzaizun 
Ingalaterran lana bilatzea? 
Zein izan zen horreta-
rako izan zenuen oztopo-
rik handiena?
Egia esan, hasiera batean ez 
genuen bertan lan egiteko 
asmorik, ingelesa ikasten egon 
ginen buru belarri sei hilabe-
tez. Tartetxo bat sortu zitzaigu-
nean eta gustura geundela iku-
sirik lan bilaketari ekin genion. 
Ingalaterran prozesu hori oso 
ezberdina da, lehenengo kon-
tratazio agentzia batek aukeratu 
behar zaitu eta beraiek jartzen 
zaituzte enpresekin kontak-
tuan. Hori izan zen gogorrena, 
lehenengo langa edo filtro 
hori pasatzea, eta ahaztu gabe 
herrialde eta hizkuntza arrotz 
batean zaudela gainera. 

Bertan pasatu dituzun 
5 urteetan, leku berean 
aritu al zara lanean?
Bai, elkarrizketa batzuk izan 
ondoren aukera interesga-
rriena NISSAN autoen enpre-
saren eskutik etorri zen. Egia 
esanda, ingeniari batentzat 
automozio fabrika batean lan 
egitea ia ia amets bat bezalaxe 
da, horrela izan zen niretzat 
behintzat. NISSANek Milton 
Keynes izeneko hirian duen 
Europako zentro teknologi-
koan egon naiz beraz lau urtez 

Iñaki 
izKo

aso

Iñaki eta Izaro Dunnottar gaztelua (Eskozia) atzean dutela

Iñaki bere lantokian (Nissan Technical Centre Europe)
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lanean. Erosketako departamentuan 
jardun naiz denbora horretan, baina 
lanpostu ezberdinetan errotatzeko 
aukera izan dut. 

Zer moduz moldatu zara hiz-
kuntzarekin?
Hasiera oso gogorra izan zen. Oso 
zaila da bertako jendea ondo uler-
tzea eta zure burua ulertzera ematea. 
Imajinatu, Cambridge hirira aile-
gatu berritan, autobus gidariari gure 
hoteleko kaleari buruz galdetu eta 
ez ginen gauza izan elkar ulertzeko. 
Nahiz eta klaseak hartu eta ikasten 
jardun, denbora behar da dena asimi-
latzeko eta belarria zein hitz egiteko 
pentsaera moldatzeko. Pare bat urte 
pasa ondoren esango nuke hasi nin-
tzela esfortzu gehiegirik egin gabe 
ondo komunikatzen, bai lanean baita 
eguneroko bizitzan ere. 

Eta Ingelesekin? Euskalduno-
kiko oso ezberdinak al dira? 
Zertan?
Noski ezberdinak garela, kulturatik 
hasi eta izateko era arte esango nuke. 
Bizitza soziala edo kaleko giroa oso 
ezberdina da. Euskaldunok koadrila, 
festa, elkarte gastronomiko eta jan-e-
danaren inguruan daukagun giroa ez 
dut ezagutu Ingalaterran. Bestalde, 
lan munduan oso indibidualistak eta 
konpetitiboak dira. Hau da, beraien 
interes bakarrerako saiatzen dira eta 
parean jartzen zaiena zapaltzeko prest 
daude aurrera egiteko bada. 

Zegama, herri txikia da, Inga-
laterrako hiri handiekin alde-
ratuta oso txikia. Erraza egin 
al zitzaizun hango hiri handi 
horietako bizimodura molda-
tzea? 
4 herri edo hiri ezberdinetan bizi 
izan naiz. Egia esan alde horretatik ez 
dut arazorik izan, herriak zein hiriak 
oso zabalak dira, etxe txikiez osatuta 
baitaude, eta ez dute hemengo hiri 
handien itxurarik. Gainera horietako 
bi herri nahiko txikiak ziren 5000 
bat biztanlekoak edo. Baina duda-
rik gabe gehien gustatu zaidan tokia 
Cambridge izan da, oso hiri interna-
zionala da bere unibertsitateagatik, 
gainera polita eta goxoa bertan bizi-
tzeko.

Hemengo zer bota duzu faltan 
gehien han egon zaren urtee-
tan?
Atzerrian zauden arte ez zara benetan 
konturatzen zenbat gauza bota dai-

tezkeen faltan. Hasi familia eta lagu-
netatik, janaria, momentu bereziak, 
paisaia eta eguraldia ere bai. Adibide 
txoro bat jartzeagatik, sagardoa bota-
tzen nuen nik askotan faltan. Likidoa 
izanda, ez zen erraza eramateko nahiz 
eta bisitan etorri. 

Eta zer ohitura, janari, kirol, 
festa …. ekarriko zenuke Inga-
laterratik Euskal Herrira?
Zerbait ekartzekotan gidatzeko 
garaian duten pazientzia eta erres-
petua ekarriko nuke. Hemen kotxe 
batek argiekin egiten badizu “kendu 
paretik” esan nahi du, Ingalaterran 
berriz “pasa pasa lasai”. Janariari 
dagokionez berriz zerbeza, artistak 
dira bertako zerbeza naturalak ekoiz-
ten eta Pubetan zerbitzatzen. 

Denbora guzti horretan, etorri 
al zara tarteka bisitan?
Nahiz eta urruti bizi eta hegaldiak 
garesti xamarrak izan, gutxienez 2 
edo 3 hilabetez behin bisitan etortzen 
saiatu gara. Ahal den heinean egun 
bereziak aukeratzen genituen, Aste 
Santua, Aizkorriko mendi maratoia, 
San Martin eguna, Gabonak, ezkon-
tzak. Herriko festetara ezin izan dut 
etorri zoritxarrez, lantokian oporrak 
abuztu hasieran baitziren. 

Anekdotaren bat ere izango 
duzu kontatzeko ezta?
Bai asko, baino kuriosoena nire ize-
narekin daukat. Hasteko, ezin izan dut 
behar bezala idatzi “ñ” ez dutelako 
Ingalaterran. Baina “Inaki” idatzita 
ere mila eratara deitu naute, hori bai, 
denak gaizki: Agi, Aki, Nagi, Naki, 
Iagi... Pentsa, NISSANeko japonia-
rrek ere askoz hobeto esaten zuten, 

nonbait “Inaki” japoniako izen edo 
abizen bat omen da eta. 

Bost urte Ingalaterran pasa 
eta gero, berriro ere bueltan 
zara Euskal Herrian. Zerk 
bultzatu zaitu berriro ere 
gurera itzultzera? 
Han bost urte egin ondoren, ea 
gure bizitzan zer eta non egin nahi 
genuen pentsatzen jarri ginen. Bi 
aukera posible ikusten genituen, han 
beste bost bat urte gelditu edo etxera 
bueltatu. Han oso ondo geunden, 
lana, bizitokia, lagunak, baina Inga-
laterran ikusi eta bizi beharrekoak 
eginda zeudela pentsaturik buelta-
tzea erabaki genuen. Egia esan alde 
batetik pena eman digu baina ez 

gara damutzen, erabaki egokia izan 
da, dudarik gabe.

Badakit dagoeneko lana aur-
kitu duzula. Erraza egin al 
zaizu krisi egoeran murgilduta 
gauden honetan lana aurki-
tzea? Ingalaterrako lan-espe-
rientziak balio izan al dizu 
horretarako?
Egia esan ez dago batere erraza. Gaur 
egun aukera bat sortzen denerako 
segituan daude 100 edo 200 per-
tsona lan horretarako prest. Hala ere, 
uste baino hobeto joan da baina urte 
hasieratik hasi eta ekainera arte jar-
dun naiz lan bila. Ingalaterrako lan 
esperientziak asko lagundu didala 
uste dut, bai atzerrian eta ingelesez 
lanean aritu naizelako eta baita auto-
mozioan izen handia duen enpresa 
batean lan egin dudalako. 
Behar bada izango da Zega-
man zure asmo berdinekin, hau 
da, kanpora joateko asmotan 
den gazteren bat. Zein aholku 
emango zenioke?
Lehenik eta behin pazientziaz bete 
eta gauzak lasai hartzeko aholkatuko 
nioke. Hasieran den dena arrotza da 
eta ikara edo bertigo pixka bat eman 
dezake. Baina uste baino lehenago 
pasatzen dira horiek denak denbo-
rari esker. Bestalde, dudarik izan gabe 
kanpora joatera animatuko nuke, 
esperientzia ederra da eta asko ikas-
ten da. Motxilan ekarri dudan lezio-
rik onena, hemen etxean duguna 
eta garena estimatzen ikastea izan 
da. Zorionez edo zoritxarrez etxetik 
urruti gauden arte ikasten ez dena. 

OIHANA ZUBIZARRETA

Iñaki Ely-ko katedralaren aurrean (Ingalaterra).
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Guk Francoren diktadura jasan behar izan genuen eta egoera 

horretan bizitzeak zekarren askatasun faltagatik-edo,  

oso gazte ginela sartu ginen politikaren munduan.

ELKARRIZKETA

Non eta noiz jaio zinen?

Zegamako Olaberri auzoan jaio 
nintzen 1956ko maiatzaren 27an.

Noiz sartu zinen politika 
munduan?

Guk, Francoren diktadura jasan 
behar izan genuen eta egoera horre-

tan bizitzeak zekarren askatasun fal-

tagatik-edo, oso gazte ginela sartu 

ginen politika munduan, soldadu-

tza egin baino lehenago. Franco hil 

baino lehenago, jadanik, Altsasuko 

komentura joaten ginen igandero 

hitzaldi politikoak entzutera.

Eta zer zioten etxekoek?
Etxekoengatik izan balitz ez nin-
tzen politikan sartuko. Aitak poli-
tikan ez sartzeko esaten zidan beti, 
oso zikina zela, eta orain, bizitakoa 
bizita, arrazoi guztia ematen diot. 
Dena dela, orain arte egindakoaren 
damurik ez daukat, berriro ere ber-
din errepikatuko nuke.

Noiz egin zenuen hitzaldi 
politikoak entzutetik  
udaletxerako saltoa?
Franco hil ondoren demokrazia iri-
tsi eta lehen hauteskundeak ospatu 
behar zirenean (1977an), hauetan 
parte hartu ala ez erabaki behar izan 
genuen. Guk garbi genuen herrita-
rrongandik gertuen zegoen insti-

Jesus mari

larrea ARANA
ALKATE OHIA

8 urte egiN NitueN 

ZiNegotZi eta 4 urte 

alkate
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tuzioa Udala zela eta bertan parte 
hartzetik hasi behar genuela Euskal 
Herria eraikitzen. Ondorioz, hau-
teskundeetan parte hartzea erabaki 
genuen eta horretarako EAJ-PNVn 
sartu ginen. Gerora, EAJ- PNV 
zatitu zenean, 1986an, Eusko Alkar-
tasunan sartu ginen eta ordutik 
EAn jarraitzen dut orain Bilduren 
barruan bada ere. 1983tik 1991ra 
zinegotzi egon nintzen eta 1991tik 
1995era Alkate.

Dena dela, Udalean sartzea ez 
zen izan herrigintzari lotuta 
egin zenuen lehen lana ezta?

Ez, udaletxean sartu aurretik, eus-
kararen eta gure kulturaren aldeko 
ekimenetan ere bagenbiltzan. 
1980an esaterako udalekuak sortu 
genituen Allon. Lehenik EZIKO 
kooperatiba elkartea sortu zen eta 
jarraian Allon, udalekuetarako era-
biliko zen etxea erosi zen. Ikastur-
tean zehar ikastolan euskaraz ikasi 
eta udako oporretan ere euskaraz 
bizitzen jarraitzeko aukera eman 
nahi genien haurrei. Hori dela-eta, 
Allon eta beste hiru lekutan, euskal 
udalekuak antolatzen hasi ginen 
eta duela bi urtera arte aritu gara 
horretan. Gure lana, udalekuak iritsi 
aurretik udaleku-etxea prest jartzea 
izan da, edo horretaz arduratzea 
behintzat. 

Eta dantza irakasle ere izan 
zinen urte askoan ezta?
Bai, soldadutza egin ondoren, dan-
tza munduan ere sartu nintzen. Idia-
zabalgo Antton Irizarrek eta biok 
elkarrekin egin genuen soldadutza 
eta lizentziatu ginenean, biok hasi 
ginen dantzaren kontu horrekin. 
Lehenik Tolosako Udaberri Dantza 
Taldean aritu ginen dantzak ikasten 
eta ondoren Lasarteko Erketz Dan-
tza Taldean. Nik aurretik ere bane-
kien dantzan, aitak soinua jo eta 
noiz nahi egiten genuen guk etxeko 
sukaldean dantza, baina, hortik eus-
kal dantzak erakusten hastera salto 
handia dago.

Noiz hasi zinen dantza ira-
kasle zereginetan?
Lehenik Idiazabalen hasi nintzen 
Antton Irizar eta Iñaki Etxebe-
rriarekin batera, hastean bitan-edo 
joaten nintzen bertara eta ondoren 
Seguran hasi nintzen. Zegaman, 
1983an-edo hasi nintzen dantza 
erakusten eta Aizkorpe Dantza Tal-
dea sortu genuen. Uste dut 1984ko 
San Bartolomeetan egin genuela 
lehen dantza-saioa. Herriko saioez 
gain, beste herrietako Dantzari 
Txiki egunetara ere joaten ginen, 
Segurara, Idiazabala, Urretxura, 
Legazpira, Beasaina … eta Zega-
man ere antolatzen genuen. 100 bat 
ikasle izatera iritsi ginen Zegaman. 
Zeregin hau, 1991an Alkate sartu 

nintzenean utzi beharra izan nuen 
eta Amaia Arrietak jarraitu zuen lan 
horretan.

Eta guztia borondatez, 
kobratu gabe …
Bai, noski. Gurasoek kuota txiki bat 
ordaintzen zuten urtean eta diru 
horrekin arropak, dantzarako mate-
riala … erosten ziren. Gurasoen-
gandik ere laguntza handia jasotzen 
genuen, babes handia genuen euren 
aldetik. Egun berriz borondatez lan 
egite hori asko galdu dela uste dut, 
mentalitatea asko aldatu da eta hori 
kulturarentzat ez dela batere mese-
degarria iruditzen zait. Diru publi-
koarekin dena ordaintzea ezinez-
koa da eta borondatez egiten den 
lanak gainera, emaitza hobeak ema-
ten dituela uste dut eta adibideak 
jarriko dizkizut: Herrian bertan 
ditugun Orkatz abesbatza, Tartaloe-
txe Pilota Elkartea, Amezti Mendi 
Elkartea, Aizkorri Futbol taldea…

Udaletxera itzuliz, nolako 
egoerarekin egin zenuen topo 
Alkate sartu zinenean?
Ni krisi garaian sartu nintzen Alkate, 
diru gutxi zegoen eta herriaren pre-
miak berriz handiak ziren. Diru-i-
turririk handiena Foru Aldunditik 
jasotzen genuen (%80a). Hemendik 
jasotzen genuen dirua, urtean zehar 
eskuratzea aurreikusita zegoen 
diru kopuruaren araberakoa izaten 

Jesus Mari Arantzazuko Peregrinazio egunean, 
Pako Irastorza eta Segundo Oiarbiderekin.

Jesus Mari eta Udal langileak Doroteo Berasategiren despedidan.
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zen, baina sarritan, aurreikusitakoa 
baino diru gutxiago jasotzen zuen 
Foru Aldundiak eta hori dela-eta, 
agindutakoa baino diru gutxiago 
ematen ziguten. Alde horretatik 
garai txarra tokatu zitzaigun. 

Zu Alkate izan zinen garaian 
zein egon ziren zinegotzi 
udaletxean?
Gure taldetik Segundo Oiarbide, 
Jabier Otaegi eta Emilio Txurruka 
sartu ginen. Dena dela, Emiliok urte 
bete soilik aritzeko konpromisoa 
hartu zuen eta hurrengo hiru urtee-
tan bere ordez, Axun Mendizabal 
izan genuen taldean. EAJ-PNVtik 
Inazio Urbizu egon zen eta HBtik 
berriz, Jabier Arrondo, Jose Ramon 
Agirre, Juan Mari Gereñu eta Anjel 
Gomez.

Alkate izan zinen lau urtee-
tan burutu zenituzten zein 
lan edo erabaki azpimarra-
tuko zenituzke?
Hainbat lan burutu genituen lau 
urte horietan: Udaletxea berregitu-
ratzea eta txukuntzea, Manoloneko 
bihurgunean sortzen ziren arazoei 
irtenbidea ematea, Papelerako erai-
kina botatzea, Eliza atzealdea urba-
nizatzea, Eskola berriak egiteko 
proiektua Eusko Jaurlaritzarekin 
onartzea, Olaberri auzoan plaza eta 
garajeak egitea, Ostatuko jangela 
handitzea, Udala intsumiso egitea…

Zein ziren udaletxean zeuden 
beharrak, hau berregitura-
tzeko erabakia hartzeko?
Udalera sartu ginenean bi premia 
nagusi ikusi genituen. Bata, zeuden 
langileentzako ez zegoela leku nahi-
korik behar bezala lan egin zezaten 
eta bestea, lan egiteko modua aldatu 
beharra zegoela. Hori dela-eta, uda-
letxea handitu eta egun ongizate eta 
kulturako bulegoak dauden alderdi 
hori erantsi genion udaletxeari eta 
ganbara ere berritu egin genuen 
bertan zegoen udal-artxiboa txu-
kunduz eta ordenatuz. Berogailua 
ere jarri genuen eta baita aire ego-
kitua ere, izan ere, udaran izuga-
rrizko beroa egiten baitu bertan. 
Lan egiteko moduari dagokiola 
berriz, gu Udalera sartu ginenean, 
aktak esaterako eskuz pasatzen 
ziren liburuetara eta dena, idazteko 
makina bidez egiten zen. Guk hori 
aldatzeko premia izugarria ikusi 
genuen eta hori dela-eta, Udala 

informatizatzea erabaki genuen. 
Horretarako, baliabide teknikoak 
jarri genituen eta Udal-langileei 
prestakuntza ikastaro bat ere eman 
genien. 

Manoloneko bihurguneak 
eragiten zituen arazoak ere 
aipatu dituzu…
Bai, kamioi luzeek izugarrizko ara-
zoak izaten zituzten Manoloneko 
bihurgunea hartzeko, Zapateriko 
etxeko paretari kateatua gelditzen 
ziren eta izugarrizko trafiko-ara-
zoak sortzen ziren. Bestalde, Santa 
Barbara kalean, saneamendu-sare 
oso zaharra zegoen eta arazo asko 
ematen zituen horrek ere. Arazo 
hau konpontzeko, Santa Bar-
bara kaleko zorua altxatu beharra 
zegoen eta ondorioz, trafikoa beste 
leku batetik zegoen bideratu beha-
rra. Ondorioz, “Herreria” Asegino-
laza Anaien kalearekin lotzen zuen 
bidean saneamendu-sarea jarri eta 
errepide berria egin zen bertan. 
Honekin bi arazo konpondu geni-
tuen, Manoloneko bihurgunetik 
kamioiek ez zuten pasa beharrik 
herria zeharkatzeko eta Santa Bar-
barako saneamendu-sarea berritu 
ahal izan zen.

Ni krisi garaian sartu 
nintzen Alkate, diru 
gutxi zegoen eta 
herriaren premiak 
berriz handiak ziren.

Papelerako eraikina bota-
tzea ere ez zen lan samurra 
izango…
Ez, hemen izan genuen arazorik 
handiena inprenta izan zen. Hau da, 
inprentak oraindik martxan jarrai-
tzen zuen eta hauek bertan zeudela, 
ezin genuen Papelerako eraikina 
bota. Dena dela, hauek Intxaustiko 
industrialdean eraikina hartu zuten 
eta bertara pasa zirenean, eraikina 
bota ahal izan genuen Eusko Jaurla-
ritzako Industria Sailarekin sinatu-
tako hitzarmen bati esker.

Zegamako Udala intsumiso 
ere egin zen orduan…
Bai, Intsumisioaren gaiak ere bete 
betean harrapatu gintuen. Manu 

Arizkorreta intsumiso egin zen 
eta hura eta herriko beste gazteak 
lagundu asmoz eta espainiar ejer-
tzitoari laguntzarik ez emateko era-
bakia hartuz, Udala ere intsumiso 
egin zen. Handik urte batzuetara, 
lan asko eginaren poderioz solda-
dutza kendu egin zuen Madrilgo 
Gobernuak. Erabaki hori zela-eta, 
garai hartako alkate asko auzipera-
tuak egon ginen inhabilitaziorako 
bidean baina alkatetza utzi eta han-
dik urte batzuetara absolbituak izan 
ginen.

Zein izan zen guztietatik 
sentsaziorik onena utzi zizun 
lana?
Udaletxean egin zen antolaketa 
berria. Zinegotzi pasa nituen 8 
urteetan zehar arazo handia ikusten 
nuen gai honi dagokionez eta neu 
alkate sartu nintzenean lehen gauza 
horixe egin nuen. 

Egun zein premia ikusten 
dizkiozu herriari?
Ez naiz horretan jarri pentsatzen 
baina gure garaian zineak bete 
zuen papera beteko lukeen eraikin 
bat oso ongi etorriko litzaiokeela 
herriari uste dut. Guretzat zinea oso 
leku garrantzitsua izan zen, bertan 
mota askotako jaialdi eta ekital-
diak antolatzen ziren, kontzertuak, 
mitinak, antzerkiak… eta horretaz 
gain pelikulak botatzen ziren igan-
dero. Egun ere etxe batzuen beheko 
solairuan-edo, mota horretako 
lokalen bat egiteak irteera oso ona 
eskainiko luke ekintza askotarako. 
Dena dela, dirua behar horretarako 
ere. 

Zein aholku emango zenioke 
egungo alkateari?
Denen arteko adostasunetik gober-
natzeko borondatea izan dezala ahal 
den heinean, nahiz eta, badakigun 
hori ez dela hain erraza. Elkarrizketa 
eta konfiantzazko giro bat sortzen 
ahalegindu dadila bi taldeen artean, 
elkarren arteko ezberdintasunak ez 
dira-eta hain handiak! Bataren eta 
bestearen artean boto gutxiko aldea 
dago eta hori ere kontuan hartu 
beharrekoa da. 

OIHANA ZUBIZARRETA
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Naturaren txokoa

TOBAK, LANDARE GAINEAN  
SORTUTAKO HARKAITZAK

Tobak, kareharrizko harkaitzak nagusi diren eremue-
tako erreka ertzetan eta ur jauzi edo iturburuetan sor-
tzen diren kareharrizko harkaitz bereziak dira. Har-
kaitz hauek, urak disolbaturik dakarren karea landa-
reen gainean metatzearen ondorioz sortzen dira.

Urak lurpetik ateratzen denean, kare asko izaten du 
disolbaturik bere baitan. Ur hori kanpora ateratzen 
denean, bere baldintzak asko aldatzen dira (tenperatura 
eta presioa) eta gainera landarediarekin egiten du topo. 
Ura goroldioen gainean irristatzen denean, landareek 
urari disolbatuta daraman anhidrido karbonikoa ken-
tzen diote eta ondorioz, uretan disolbaturik datorren 
karea goroldioen gainean pilatzen da hauek erabat 
estali. Goroldioak karez estaltzean hil egiten dira eta 
hauek usteltzearen ondorioz hutsuneak eratzen dira 
karearen metaketaz sortu den harkaitz horretan.

Hori dela-eta, mota honetako arrokak zuloz bete-
rik ageri dira eta gainera, landare, hosto eta sustraien 
arrastoak gelditzen dira marrazturik beraietan.

TOBAK, ETXEGINTZARAKO MATERIAL 
PREZIATUA

Kareharrizko harkaitz mota berezi hau oso erraza da 
lantzeko eta gainera oso arina da beste harkaitz mota 
batzuekin alderatuz gero. Hori dela-eta, eraikuntzako 
materiale gisa oso erabilia izan da toba.

Garai batean, etxeen egitura egurrezkoa izaten zen eta 
beraz, paretak eraikitzeko, pisu txikiko harriak erabil-
tzea komeni izaten zen. Hori dela-eta, zenbait lekutan 
harri mota honekin eginiko etxeak eta hormak ikusi  
daitezke.

Aizkorrondoko kanalaren inguruan dagoen toba
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Gure 
baserriak  
eta parajeak

Santa Kruz errota (Zubitxo)

Zatizabal Txiki

Zatizabal haundi

Errotaberri
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Idiakaitz errota (Axaine)

Musasoro

Aranatxe

Anti erdikoa

Anti goena
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Ba al zenekien? 1911an, Le Petit Parisien aldizkariak antolatuta, 
lehen “Raid Paris-Madrid” aeroplanoen lasterketa 
ospatu zen. XX. Mende hasieran, hegazkingintza 
oraindik oso hasi berria zen eta hori dela-eta, las-
terketa honek izugarrizko ikusmina sortu zuen. 
Lasterketa hiru etapatan zen egitekoa: Lehen eta-
pan Issy-les-Moulineauxetik (Parisetik gertu) eta 
Angulema arteko bidea egin behar zuten, biga-
rrenean Angulematik Donostiara bitartekoa eta 
hirugarrenean, Donostiatik Getafera artekoa. 
Hasiera batean 28 pilotok eman bazuten ere parte 
hartzeko izena, 8 besterik ez ziren izan irteeran: 
Gilberta Le Lasseur, Luis Gibert, Roland Garros, 
André Beaumont, Jules Védrines, André Frey, 
Garnier eta Luis Train.

Lasterketa maiatzaren 21ean hasi zen eta irteera 
unetik bertatik hasita, arazo ugari izan zituzten 
pilotuek; irteera unean Luis Trainen monoplanoa 
palkoaren gainera erori zen eta hainbat pertsona 
hil eta zauritu ziren istripu horretan. Dena dela, 
lasterketak jarraitu egin zuen.

Paris eta Angulema arteko 330Km-ak egitea 
soilik hiru pilotuk lortu zuten: Garros, Gilbert 
eta Vedrinesek. Angulematik maiatzaren 23an, 
Donostiarako bidea hartu zuten hiru pilotuek 
eta 335Km-ko bidea egin ostean, Vedrines iritsi 
zen lehen postuan Donostiara, Garros gasolina-
rik gabe gelditu baitzen Jaizkibelen. Maiatzaren 
25ean, lasterketaren etapa erreginari ekin zio-
ten, Donostia eta Getafe artekoari, 462Km-ko 
bidea zuten aurretik. Etapa hau, Zegamatik pasa 
zen eta garai hartako egunkarietan kontatzen 
denez, sekulako oihartzuna izan zuen honek gure 
herrian eta inguruetan ere. Otzaurte gainean, leku 
estrategikoa izanik, jende ugari bildu omen zen 
“monoplanoak” pasatzen ikusteko. Pilotuak gal ez 
zitezen, suak piztu omen ziren ibilbidean zehar 
nahiz eta diotenez ez zuten askotarako balio izan. 
Garai hartako kazetariak “La Voz de Guipuzcoa” 
n idatzi zuenez, Otzaurteko gainak, Donostiako 
zezen-plaza inguruak abuztuko zezenketetan 
izaten duen itxura omen zuen bertan bildu zen 
jendetza zela-eta. Ondoko argazkian ikus daiteke 
“monoplanoa” pasa zen unean Otzaurtek zuen 
itxura.

Hirugarren etapa honetan, Otzaurten bildu zire-
nek bi “monoplano” soilik ikusi ahal izan zituz-
ten, Vedrinesena eta Gilbertena, izan ere, Roland 
Garrosek istripua izan baitzuen Leitzaranen. Gil-
bertek ere ez zuen zorte handirik izan eta arazo 
mekanikoak tarteko Olazti parean lur hartu behar 
izan zuen. Vedrines izan zen lasterketa amaitu zuen 
bakarra eta 200.000 Francoko saria jaso zuena.
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Atzoko Zegama

1930. hamarkadan udaletxe aurrean ateratako argazkia da eta bertan, herriko Udal Korporazioko kideak,  
Udal langileak, herriko erretore eta elizgizonak, farmazeutikoa, maisua, mikeletea eta medikua daude.

Santa Barbara kalearen hasiera ikusten da argazkian eta ber-
tan, landarez apainduriko “girnalda-arku” bat dago. Girnalda 
hau, Gipuzkoako lehen gotzainari, Don Jaime Font Andreuri, 
ongi-etorria egiteko jarri zen 1953 urte inguruan. Atxukarro 
izan zen ongi-etorria antolatu zuena eta baita girnalda hau 
jartzen aritu zenetako bat ere. Girnaldaren gainaldean hiru 
bandera ikusten dira eta hauen azpian “Cegama le saluda” jar-
tzen duen kartel bat. Haurrek, ongi-etorri honetarako ban-
deratxoak egin zituzten eskolan eta gotzaina etorri zen egu-
nean, banderatxoak hartuta gotzainaren eta herriko agintarien 
aurretik joan ziren prozesioan Gerrikone paretik abiatu eta 
Elizaraino. Gotzaina, herriko gaztetxoei sendotza sakramentua 
ematera etorri zen Zegamara. 

1950eko hamarkadan-edo ateratako argazkia da. Bertan, Kaleko auzoko etxeak ageri dira. Batzuk bertan diraute 
oraindik eta beste bi jadanik falta dira. Errepide alboan dagoen etxea, Kaleko, erre egin zen 1950. hamarkadan eta 
honen alboan dagoena, Kaleko haundi, bota egin zen bere lekuan berria egiteko. Gainontzeko etxeak hor diraute 
oraindik. “A” argazkian aipaturikoez gain Kaleko erdikoa, Kaleko txiki, Goikoetxalde eta Kaleko Berri ageri dira. 
“B” argazkian berriz, aipaturikoez gain, Ondar Etxeberri, Irigoien, Zufiaurre, Intxaurrondo, Intxaurtxota, Sagasti 
eta Ondarra Goena.
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