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Agurra

Herritarra agur,

SARS-COV-2 birusak sorturikoa den COVID-19 edo denontzat ezbeharrez hain ezaguna 
eta desatsegin zaigun Koronabirusari buruz hitz egin beharra besterik ez zait geratzen. 
Urte gehienean bera da hizpide nagusia. Mundua nork geratu ote zezakeen orain hilabete 
batzuk galdetu baligute gutariko inork ez dut uste birus batek erantzungo genuenik. Bere 
sorrera herritik oso urruti izan da baina mundu osoan zehar zabaltzeko gaitasun ikaragarria 
izan du. Ikusten ez dugun, sentitzen ez dugun, ukitu ezin dugun zerbaiti buruz ari gara. 
Inork deitu edo desio ez dugun lekuetara sartu zaigu: alabaren urtebetetze ospakizunera, 
gaixorik eta ahul daudenen ospitaletako geletara, lantokietara, eskoletara, kirol probetara, 
bileretara … hitz batean esanda euskaldunoi hainbeste gustatzen zaigun pertsonen arteko 
topaketetara edo elkarguneetara. Inork gonbidatu gabe etorri da gaixotasuna eta guk 
nahi baino gehiagotan heriotza banatu dio gizarteari. Birus honek sudurretako piercing-
ak, margotutako ezpainak, bigoteak, … ezkutatu arazi dizkigu. Pertsona bat ikustean esku 
ematea edo muxu bat ematea ere eragotzi dizkigu. Besarkadak ia ezinezkoak ditugu. Dena 
den guzti hauen gainetik ezkutatu digun gauzarik garrantzitsuena pertsonon IRRIBARREA 
dela esango nuke. Pertsona baten irribarreak poza indarra, bizitzeko gogoa eta batez ere 
animo handia ematen dizkigu. Irribarrea ume batengandik, heldu batengandik, emakume 
edo gizonengandik, gazte batengandik datorren berdin-berdin da. Azken finean irribarrea 
eskaini eta jaso beharrean da pertsona bizitzari inongo zentzurik ematen badiogu behintzat.

Elkarretaratzeak eta jende pilaketak ekidin beharrean izan gara urte honetan. Udaletxe baten 
lehenengo helburua herritarrak herrian elkarrekin gustura sentitzea da. Beste herrietan ere 
jende elkarketak egiten direla jakin badakigu baina Zegaman urteko asteburu askotan elkartu 
izan gara feria, txapelketa,festa edo ekintza baten aitzakian. Esan bezala aurten errege 
kabalgata eta Santa Ageda salbatuko ziren. Beste ekintza denak suspenditu beharrean izan 
gara. Egoera berezia benetan eta Udalean ere sekula ezagutu ez dena. Lehen ere oso garbi 
izan arren herritarrekin eta herritarren alde lan egiteko asmatua dela Udaletxea aurtengo 
honetan behin baino gehiagotan erakutsi digu birus malapartatu honek.

Birus honek garbi dago gauza txar eta negatibo asko ekarri dizkigula dena dela berarengandik 
ikasitako mezu positiboekin geratzea eskatuko nizueke. Ateratzen dugun ondorio 
nagusienetakoa gutariko bakoitzak jende artean ibili beharra duela eta ondoen sentitzen 
garen momentuak lagunartean gaudenekoak direla. Murrizketak eta etxeratze aginduak 
eman zaizkigunean konturatu gara gutako edozeinek bere etxekoak, lagunak eta oro har 
pertsonak gugandik gertu izatea zein faltan botatzen ditugun. 

2020.urteak gauza onak ere ekarri dizkizuela ez dut inongo zalantzarik egiten, dena den 
ahazteko eta azkar pasatzeko moduko urtea izan dela esango duzue zuetariko askok. 
Datorren urteari begira ea pandemia hau erabat pasatzen den edo zorioneko bakuna edo dena 
delakoarekin gure bizitzak horrenbeste aldatzen eta baldintzatzen ez dituen. Gure aldetik 
aurtengo urte honetan galdu ditugun elkar egoteko uneak lehenbailehen berreskuratzea 
espero dugu eraikinen aforo kontuak eta elkar gerturatzeko distantziak ahaztuta. Mugatutako 
ekintzak ez zaizkigu sekula atsegin eta ea muga horiek ahalik eta azkarren irekitzen ditugun. 
Egoera honegatik, arrazoi sendoagoz, etorkizunera begira Udaletik pertsona izango dugu 
abiapuntu eta helburu. Tristura puntu batetan dagoen horri irribarre handi bat egin araztea 
dugu helburu.

Momentu bat hartu eta datorren urterako desio eta helburu batzuk pentsatzeko gonbitea 
luzatzen dizut. Helburu hauek burutzeko errazak edo zailtasun handikoak diren zerorrek 
aukeratu. Dena dela nire desioa pentsatutako helburu, agian ametsak izan daitezkeenak, 
denak betetzeko eta gozatzeko izan zaiteztela da.

Zorionak eta urte berri on!
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Nire familia ta laurok 1987ko 
azaroan iritsi ginen Zegamara, 
San Martingo azokaren bezperan, 
nik zortzi urte nituela eta nire anaia 
Iñakik hiru. Nire aita, Luis Izko, 
Zegamako medikua izango zen. 
Orduan ez genekien herriko sen-
dagilea izango zela erretiroa hartu 
arte. Eta erratzeko beldurrik gabe 
esan dezaket oso mediku esti-
matua, errespetatua eta maitatua 
izan dela, eta oso harro sentitzen 
naiz horretaz. Nire ama, Rakel 
Aso, sendagilea da baita ere. Osa-
kidetzan urte batzuetan lanean 
aritu eta gero medikuntza pri-
batuan zentratu zen eta bere kon-
tsulta jarri zuen Zegaman, gaur 
egun mantentzen duena.

Zegamara iristean ditudan lehe-
nengo oroitzapenetako bat 
plazako kioskoa da, oso polita eta 
dotorea iruditu zitzaidalako. Baita 
ere udaletxea, eliza, parkea, Edur-
neren denda…, bertan gurasoek, 
orduan modan zeuden “zorteko 
txinatarrak” erosi zizkidaten, ordu-
laritik zintzilikatzeko. Eta nola ez, 
gogoratzen naiz, medikuaren 
etxea, urte askotan gure etxea 
izango zena, lehenengo aldiz ikusi 

nuenean. Etxe dotore eta polita 
iruditu zitzaidan, portxe, lorategi, 
eta balkoi luze batekin. Atze-
kaldean belarra zuen, eta han 
biziko ziren nire aitaren ehiza-
-txakur asko.

Zegamara heldu nintzenean, 
euskeraz hitz batzuk besterik 
ez nekizkien. Baina pixkanaka, 
eta haurrek ikasten duten errez-
tasunarekin, euskera ikasten 
joan nintzen. Irakasle bikaina 
izan nuen, Inma Otaegi, eta 
nirekin izandako dedikazioa eta 
pazientzia eskertzen diot. Gainera, 
denboraren poderioz, bera eta 

bere familia gurearen lagun minak 
bihurtu ziren.

Ni Beasaingo San Jose ikaste-
txera joan nintzen lehenengo eta 
gero, hamalau urterekin, Lizeo 
Alkartasuna ikastetxera. Txikitan 
etxekolan asko bidaltzen zizki-
daten eskolan, eta beraz ez nuen 
asti askorik astean zehar jolastera 
kalera ateratzeko. 

Nire lagunak eta gero nire kua-
drilakoak izango ziren neskak, 
dantzan (Aizkorpe dantza 
taldean), ezagutu nituen. Oraindik 
gogoan dut dantzara frontoi 

Amaia Izko Aso naiz, Zegaman, urte 

askotan, “medikun alaba” bezala ezaguna. 

Eta herritik kanpo bizi den zegamarra 

naizenez, Zegamako nire oroitzapenei 

buruzko lerro batzuk idazteko aukera 

eman didate urtekariaren atal honetan. 
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AMAIA IZKO ASO
OROITZAPENAK

Amaia Jaunartze egunean.



ondoko aretora joan nintzen lehen 
eguna, eskaileretan gora. Jesus 
Marik, irakasleak, guztiak aur-
keztu zizkidan. Gogoan ditut Eider 
Larrea, etengabe barre egiten, 
Amaia Perez, Irune Urbitarte, 
Ainhoa Txurruka, Ainara Arrieta, 
Leire eta Izaskun Igoa, Aloña 
Gorospe, Oihana Zubizarreta, 
Maite Lekuona, Miren Urbizu, Ain-
tzane Gonzalez… Oraindik gogo-
ratzen naiz gure dantza taldearen 
abestiaz, beste herri batzuetara 
dantzatzera gindoazenean 
abesten genuena, honela zioen: 
“Aizkorpe da gure izena, Aizkorpe 
gure taldea, Zegama da gure 
herria, Gora Aizkorpe!!!” 

Aurrerago Zegamako Orkatz 
Txiki Abesbatzan ere izena eman 
nuen, eta urte batzuk pasa eta 
gero Orkatz Abesbatzara pasa 
nintzen. Zuzendariak Arantza eta 
Jabi Otaegi ziren, eta nahiz eta 
entseguak ostiral arratsaldetan 
eta larunbat goizetan izaten ziren, 
askotan etxean jarraitzen zuten, 
nire gurasoen gozamenerako.

Gogoan dut, Zegamara iritsi eta 
gutxira, negu hartan bertan, egun 
batean, elur asko egin zuela. 
Anaia eta biok gure etxe aurrean 
primeran pasa genuen jolasten, 
elkarri bolak botatzen eta elu-
rrezko panpinak egiten. Argazki 
batzuk ditugu etxean unea beti-
kotzen.

Nire lehen udaberrian Zegaman, 
lehen Jaunartzea egin nuen nire 
kinto guztiekin. Eguna atzo balitz 
bezala gogoratzen dut. Denok 
berdin jantzita geunden, tunika 
zuri batekin eta egurrezko gurutze 
bat lepotik zintzilik. Ni, taldeko 
altuenetako bat nintzenez, ilaran 
azkenekoetatik nindoan, Maite 
Lekuona eta Aintzane Gonzalezen 
eskutik. Elizatik irten ginenean, 
familiarekin parkera joan nintzen 
argazkiak ateratzera eta gero 

ospatzera, Etxegarateko Buenos 
Aires jatetxera. 

Igandetan umeen mezatara joaten 
ginen, eta ondoren txurreriara 
joaten ginen beti, asteko paga-
rekin goxokiak erostera. Ez dakit 

Urtaroetan 
zehar 
Aizkorrik 
izaten zituen 
aldaketez, 
gozatu ahal 
izan nuen 
nire leihotik, 
xehetasun 
guztiekin.
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AMAIA IZKO ASO
OROITZAPENAK

Amaia,Iñaki anaiarekin mediku-etxearen aurrean elurretan jolasten.

Amaia eta Iñakik elkarrekin ederki 
pasatzen zuten.



nola nintzen gai, hainbeste goxoki 
jan eta gero, igandero nire amak 
egiten zuen paella jateko! 

Gogoan dut kultura-etxeko libu-
rutegira joaten nintzela liburuak 
hartu eta itzultzera. Joxepi ardu-
ratzen zen liburutegiaz eta 
gustoko izan genitzakeen liburuak 
gomendatzen zizkigun. Kultura-
-etxean gitarrako klaseetara ere 
apuntatu nintzen baina gutxi iraun 
nuen. Egia esan ez zitzaidan oso 
ondo ematen, edo agian ez nuen 
nahikoa ensaiatzen. 

Gure etxean, medikuaren etxean, 
balkoira ematen zuen nire logelako 
lehiotik, Aizkorriko ikuspegi pribile-
giatuak nituen. Urtaroetan zehar 
Aizkorrik izaten zituen aldaketez, 
gozatu ahal izan nuen nire leihotik, 
xehetasun guztiekin. Negu guz-
tietan, bapatean, txuria agertzen 
zen goizen batean. Elurrak 
denbora gehiago edo gutxiago 
irauten zuen, berriro elurra egiten 
zuen arte, denbora gehiagoz zuri 
mantentzeko. Udaberrian berde 
tonu ezberdinek estaltzen zuten 
mendi-hegala. Udan berde kolorea 
bizia eta distiratsua bihurtzen zen, 
batez ere udaberria oso euritsua 

izan bazen, ia beti izaten zena. 
Eta azkenik, udazkeneko haizeak 
bere hegala kolore horixka, laranja 
eta gorrixkaz tindatzen zuen. 
Neguko lehen elurtea heltzen zen 
arte. Eta horrela urtez urte, amaie-
rarik gabeko ziklo batean. Ez naiz 
sekula nekatuko Aizkorriren eder-
tasuna eta handitasuna ikusteaz. 
Zorte handia dugu Zegama Aiz-
korriren magalean egoteaz, Aiz-
korpean.

Hazten joan nintzen eta hamalau 
urterekin, Beasaingo Alkartasuna 
Lizeora, BBB eta UBI egitera, 
joateko unea iritsi zen. Han, ikas-
gelan, Zegamako nire lagunekin 
bat egin nuen: Ainhoa Txurruka, 
Amaia Perez, Leire eta Izaskun 
Igoa, Oihana Zubizarreta eta 
Xabier Morillorekin. Kuadrilako 
gainerako lagunak Beasaingo Ins-
titutura edo Goierrira joan ziren. 
Oso urte onak izan ziren, eta 
oroitzapen onak ditut. Larunbat 
gauetan Ordiziara joaten ginen. 
Hasieran gurasoak txandakatu 
egiten ziren gure bila joateko, eta 
gero Zegamako taxian edo uda-
letxeak jartzen zituen autobu-
setan itzultzen ginen. Inguruko 

herrietako jaietara ere joaten 
hasi ginen: Segura, Idiazabal, 
Ormaiztegi, Mutiloa, Beasain, 
Lazkao, Zaldibia, Altsasua… Oso 
ondo pasatzen genuen, kuadrillan 
beti!

Eta horrela unibertsitatera joateko 
ordua iritsi zen. Ni Nafarroako 
Unibertsitatera joan nintzen, 
Iruñera, medikuntza ikastera. 
Aitak eta amak bezala aukeratu 
nuen mediku izatea. Txikitatik 
etxean mediku bizi nuena zen, 
eta benetan gustatzen zitzaidan 
gauza bakarra. Asteburu askotan 
itzultzen nintzen Zegamara, fami-
liarekin egotera eta lagunekin 
irtetera. Koruan apuntatuta jarraitu 
nuen beste denbora batez eta 
Zegamako bizitzarekin harrema-
netan.

Gero bizitzak beste bide eta hiri 
batzuetatik eraman nau: Oviedo, 
Madril, Granada eta gaur egun 
Malaga. Distantzia handia bada 
ere, eta nahiko nukeena baino 
gutxiago joaten banaiz ere, ez dut 
inoiz Zegama ahazten, ezta nire 
bizitzan irudikatzen duena ere: 
jendea, lagunak, familia, etxea, 
herria.

Amaia, Murgi-zelaian 
bere lagunekin

6
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ZEGAMAKO 
UDALA

BEASAINGO ODOLKI 
KOFRADIA ETA  
UDALAREKIN SAN  
MARTIN FERIA NOIZ 
OSPATU ADOSTU DA
Urtea hastearekin batera Beasaingo 
Odolki Kofradiarekin eta Beasaingo 
Udalarekin sinatzen dugun hitzarmena 
berriro ere berritu beharrean izan 
gara. Hamar urtez egon da hitzarmen 
hau indarrean eta oraingo honetan 
hurrengo 10 urteetarako sinatu 
dugu. Hitzarmen honetan Beasaingo 
Udalarekin eta Odolki Kofradiarekin 
Beasainen ospatzen den odolki 
eguna eta Zegaman ospatzen dugun 
San Martin feriak egun berean 
ospatzea ekidin nahi da. Hori dela eta 
hurrengo 10 urteetan bi feria hauek 
ospatzeko azaroko egunak finkatu 
ditugu ondorengo taularen arabera:

IRISGARRITASUNA  
HOBETZE ALDERA  
EGINIKOAK
Olaran kaleko 7. zenbakian ata-
rira sartzeko zituzten eskaile-

Olaran kaleko 7 zenbakiko atarian irisgarritasuna 
hobetze aldera egindako lanak

UDALA

rak kendu egin dira eta horren 
ondorioz atarira sartzeko ez 
dago inongo trabarik. Obra 
hauek Iparragirre enpresak egin 
ditu. Obraren kostua 28.772,26 
eurotakoa (BEZa BARNE) izan 
da. Obra honen zati bat bertako 
bizilagunen atari barruan egin 
denez, bertako bizilagunek guz-
tira 10.000 eurotako ekarpena 
egingo dute. Udalak bere alde-
tik zoru publikoaren 3,15 m2tako 
zesioa egingo die aurretik aipa-
tutako ataria zoru publikoan 
kokatzen da eta.

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 13 12 11 9 15 14 13 11 10 9

 

 7 6 5 3 9 8 7 5 4 3 
 

San Martin  
Feria- 
Zegamako  
Udala 

Beasaingo  
Odolki  
Lehiaketa-  
Beasaingo
Odolki Kofradia
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Amezti elkartera sartzeko ere 
irisgarritasun trabak kenduz 
arrapala bat jarri dute. Arrapal 
honek ere zoru publikoa okupa-
tzen duenez beste 3,15m2tako 
zesioa burutu du Udalak.

Eguneko zentroaren aurrean 
ditugun hiru aparkalekuak erre-
serbatuak izango dira osasun 

zerbitzuko langileentzat eta osa-
sun zerbitzura gerturatzen dire-
nentzat karga/deskarga moduan 
goizeko 08:00tatik arratsaldeko 
18:00tara astelehenetik ostira-
lera. Ordutegi horretatik kanpo 
edonork erabil ditzake aparka-
leku hauek. Honez gain egu-
neko zentrora edo osasun zerbi-

tzura datozenak modu erosoago 
batean gerturatzeko espaloiari 
beheragune bat egin zaio. Lan 
hauek Mikel Urbiztondok egin 
ditu 5838,25 (BEZ BARNE) euro-
tan.

Kultura-etxearen segidan dau-
den azken aparkalekua ezin-
duentzat egokitu dugu, gaur 
egungo legediak adierazten due-
naren arabera. Lan hauek Mikel 
Urbiztondok egin ditu 5475,25 
(BEZ BARNE) eurotan.

Askatasunaren etorbideko 8B 
blokearen aurrean zebra bidea 
gurutzatzeko alde batetako 
espaloiari behar zuen beheragu-
nea egin zaio. Honetaz gain 8A 
eta 8B blokeen artean kotxeen-
tzako beste bi aparkaleku berri 
sortu dira. Mikel Urbiztondok 
egin ditu lan hauek 10.593,55 
(BEZ BARNE) eurotan.

Amezti Elkartera sartzeko egindako arrapala irisgarritasuna hobetuz Osasun langileentzat erreserbatuko diren hiru aparkalekuak

Aparkalekua zabaltzeko espaloia mozten.

Aparkalekua egokitzeko lanetan. Kultur Etxe ondoko aparkalekuko ezinduentzako aparkaleku berria.
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Alderdi Eder kaleko azpialdeko 
garejeetarako sarreran ere ber-
tan zegoen zebra bidearen bidez 
bi aldeetako espaloiei ere behe-
raguneak egin zaizkie. Egokitza-
pen hauek Mikel Urbiztondok 
egin ditu 4.630,67 (BEZ BARNE) 
eurotan.

ZEGAMAKO LANDA  
IZAERAKO UDAL  
ONDASUNEN  
INBENTARIOAREN 
ZUZENKETA ETA  
EGUNERAKETAREN 
ONARPENA
Inbentario honen atzean 4-5 
urteko lana dago. Inbenta-
rio honen bidez beste gauza 
batzuen artean herriko bideak 
publikoak edo pribatuak diren 
dago jasota. Aurtengo urtean 
onartu du Udalbatzarrak inben-
tario hau bere eginez. Lan hau 
egiteko garaian jasotako infor-
mazio guztia zuzena ez izatearen 

posibilitatea egonik 4 hilabete-
tako alegazio epea zabaldu zuen 

Udalak. Lerro hauen bidez epe 
hori luzatu egin dugula jakinarazi 
nahi dugu eta oraindik alegazio 
epea irekita dagoela. Jasotako 
lan honek herritar ororen oniri-
tzia jasotzea du helburu.

EMANDAKO  
DIRULAGUNTZAK
Herriko elkarteei eta gober-
nuz kanpoko erakundeei ema-
ten zaizkien diru-laguntzaz gain 
honako diru-laguntza hauek 
banatu ditu aurten udalak:

Goierri fundazioa: 11.631 euro

Euskararen aldeko jaiak: (Kilome-
troak, Ibilaldia, Araba Euskaraz, 

Askatasunaren etorbideko 8B blokearen aurreko espaloia egokitzeko lanetan. Espaloiko beheragunea eginda.

Askatasunaren etorbideko 8A eta 8B etxeen artean kotxeentzako aparkaleku berriak egiten.

Alderdi-Eder kaleko garajeetarako sarbidean, zebra bidearen pareko espaloian egindako beherapena.



Martxoan gobernuak etxeratze agindua eman eta gero herritar 
guztion bizimoduak aldaketa nabarmen bat jasan du. Herriko 
merkatari eta autonomoek ondorio ekonomiko negatiboak izan 
zituztenen artean aurkitzen dira. Autonomoei laguntza ekonomiko 
bat eskaintze aldera 12.000 eurotako diru funtsa sortu du Udalak. 
Diru funtsa hau erabiliz herriko autonomoei diru-laguntza deialdi 
bat egin zaie beraien negozioak jarrai dezaten laguntza bat jaso 
dezaten. Eskaerak jaso eta aztertu ondoren Udalak eskaera egin 
duten autonomoen beharraren arabera gehienezko 2000 euroko 
diru-laguntzak banatu ditu.

Ekonomikoki laguntzeaz gain, aparte itxita egon diren jarduerei 
bigarren hiruhilabeteko zabor tasa %50a kobratu zaie.

Ostatuari eta Kasino elkarteari itxita egon den hilabeteko errentak 
udalak ez dizkie kobratu.

COVID-19 DIRULAGUNTZAK 

Zegamako Papertegia itxi zenean (1987) 
eta jakitun beraien etxean Ernesto eta 
Angel Jimenez Caballeroren liburutegia 
zegoela, Kultura Batzordearen proposa-
menez izan zezaketen balio kulturala eta 
historikoa kontutan hartuz, liburu hauek 
udaletxean jaso ziren. Honela, urte luze 
hauetan Udaletxeko ganbaran gorde 
ondoren, eta Udalak, Memoria Histo-
riakoren azterketa bultzatu duen tes-
tuinguruan (1936-1945), liburu hauek 
Aranzadi Zientzia Elkarteari dohaintzan 
ematea dela egokiena iritzi eta erabaki 
zen otsailaren 11ko Udalbatzarrean. Alde 
batetik liburu hauek egoera egokian kon-
tserbatzeko Udaleko ganbara baino ins-
talazio hobeak dituztela ikusirik eta bes-
tetik bertan gaiarekin lotutako liburu 
garrantzitsuak daudelako, besteak beste. 
Aranzadi elkartera bidali diren liburuen 
zerrenda osoa dugu eta liburu hauek nahi 
dituenak eskuragarri izango ditu edozein 
momentutan Aranzadik Donostian duen 
egoitzan. 

PAPELERAKO LIBURUAK DOHAINTZAN  
UTZI ZAIZKIO ARANZADI ELKARTEARI

Ernesto Jimenez Caballeroren liburutegiko ale batzuk.
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Nafarroa Oinez eta Herri Urrats) 
2500 euro. 500 euro bakoitzari.

Goierriko Hitza: 3.080 euro

Goierri Telebista: 3.080 euro

II. Rallye Goilurrak: 500 euro

Goierriko Txirrindulari elkartea: 
500 euro

Goierriko bertsozale elkartea: 
300 euro

PEOI LANETARAKO  
LANPOSTUA
Otsailaren 29ra arte Bernat 
Berasategi izan dugu 29ra arte 
aguazilaren laguntzaile lanetan. 
Ordurako herrian dauden langa-
betuen artean beste deialdi bat 
egin da. Izena eman dutenen 
artean desbrozadora eta moto-
zerra erabiltzeko frogak egin 
ondoren eta baztergarri zen eus-
karako maila gainditu ondoren, 

Maitane Otaegi izan da aukera-

tua lan hauek burutzeko. Bere 

kontratua martxoaren 1ean hasi 

da eta 2021eko otsailaren 29ra 

artekoa izango da.

HAURTZAINDEGIAN  
KONPONKETAK
Haurtzaindegi zerbitzua eskain-

tzen den eraikin aurrefabrikatuak 

teilatuan arazo handiak zituen. 

Alde batetik materiala gune 

batzuetan erreta zegoen eta 

beste gune batzuetatik ura sar-

tzen zenez, teilatu berri bat egin 

behar izan zaio aurrefabrikatu-

tako Haurreskolari. Teilatu berri-

tze lanak, Itsasgama enpresak 

egin ditu 10.043 eurotan (BEZ 

BARNE).

GOIEKIREN KAPITAL 
ZABALKUNTZA
Goiekitik kapital zabalkuntza 
egin beharrean gaudela adierazi 
zaigu aurten. Kapital zabalkuntza 
hori gauzatzeko arrazoi nagusia 
ondorengoa da: Goiekiko kon-
tuak Beasaingo Udalean kon-
tsolidatzen direnez, hainbat era-
gozpeni aurre egin behar izaten 
dio, Goiekik hitzartu behar izan 
duen azken maileguak eraginda-
koa adibidez, zeinen ondorioz, 
Beasaingo Udalak plan ekono-
miko finantzario bat egin behar 
izan duen 2020-2021 urteeta-
rako. Egoera honi irtenbide bat 
emateko bi proposamen aztertu 
dira: kapital zabalkuntza bat egi-
tea, aipatutako mailegua amor-
tizatzeko hain zuzen ere, edo/
eta mankomunitate izaera eman 
eta berau sortzeko bideari eki-
tea. Goieki, S.A.ko Administra-
zio Kontseiluak, udal guztiekin 
adostu ondoren, erabaki du Kapi-
tal zabalkuntzari berehala ekitea 
eta aldi berean mankomunitate 
izaerara egokitzeko azterketare-
kin jarraitzea. Honela Zegamak 
33.115,10 euroko ekarpena egingo 
du Goiekira. Zenbateko honen 
%50a aurtengo abenduaren 
31 baino lehen eta beste erdia 
hurrengo urteko uztailaren 31a 
baino lehen egingo da.

Haurtzaindegi aurrefabrikatuan teilatua konpontzeko lanetan.
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Haurtzaindegi 
aurrefabrikatuari jarri 
zaion teilatu berria.

Ernesto Jimenez Caballeroren liburutegiko ale batzuk.
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PLAZAKO BI  
ESERLEKUEN  
KONPONKETA
Udalaren frentean kokatzen 
diren bi eserleku luzeak egoera 
txarrean zeudenez eta jendearen 
erorketak ekidin asmoz, hautsita 
txarrean zeuden loseta guzti 
hauek kendu dira eta hormigoia 
bota da bertan. Lan hauek Mikel 
Urbiztondok egin ditu 5.160,65 
(BEZ BARNE) eurotan. 

ITZUBIAGA AZPIAN  
SORTUTAKO LUIZIA
Apirilaren 9an, Itzubiaga azpian 
hasiera izan duen luizi bat sortu 
da eta bukaera Ugarte baserria-
ren ondotik pasatzen den tren-
bideraino izan da ia-ia. Herrian 
aspaldiko urteetan edo sekula 
ezagutu den luizirik handiena 
izango da. Hidro Ingurume-
neko Prozesuak ikertalde Fin-
katuak emandako datuen ara-
bera luiziak 5,54 ha okupatzen 
ditu. Luiziak horizontalki alderik 
zabalenean 155 metro ditu eta 
luzera berriz 846 metrotakoa. 
Luiziaren hasera 890 metro-
tako kotan kokatzen da eta 540 

metrotako kota batetan bukatu. 
Luiziaren ondorioz mandabidea 
bezala ezagutzen den pasabidea 
130 metrotan desagertu egin da 
edo aurretik eraman du. Ber-
tan pilatu diren lokatza eta urak 
berriz beste 3 erreketara iritsi 
dira. Lehen esanda bezala tren-
bidera ere gerturatu da baina ez 
da iritsi. Adif-ekin harremanetan 
jarri gara eta egoeraren berri 
azaldu eta erakutsi diegu. Bes-
talde kanalaren 200 metro gutxi 
gora behera ere harrapatu ditu 
luizi honek. Luizia sortzearen 

arrazoiak aztertzerako garaian 
aurreko egunetan egindako pre-
zipitazioak begiratu dira baina 
luizia egin aurreko 25 egunetan 
pilatutako plubiometria guztira 
14,5 mm-takoa izan denez ezin 
zaio egotzi euriari gertatutako 
lur mugimenduaren eragile edo 
sortzaile izatea. Bestalde eremu 
horretan ez da zuhaitz mozke-
tarik egin. Horrela zergatik sortu 
den jakitea zaila zaigu. Eremua 
oso egonkorra ez dela jakin 
badakigu bestalde malkarra oso 
handia dela ere bai.

Plazako eskaileretako hautsitako harlauzak kentzen.

Plazako eskaileretako harlauzak konponduta. Plazako eskaileretan harlauza berriak jartzeko lanetan.

Itzubiaga eremuaren azpialdean sortu den luizia.



Goimen elkarteak eskaintzen duen bide bazterrak desbrozatzeko zerbitzuaren 
erabiltzaile garen arren eta nahiz eta berau erabiltzen jarraitu, zerbitzu hau hobetu 
nahian traktore bidez erabiltzen den desbrozadora erosi dugu. Herrian ditugun bide 
publikoen kilometro kopurua handia da. Bide bazter hauek desbrozatzeko berriz 
Goimenen traktorea erabiltzen genuen eta zenbait momentutan traktore eskaera 
egin eta Zegamara etortzeko egunen aukera ez zen izaten guk nahi adinekoa eta guk 
nahi genuen egunetan zerbitzu hau jasotzeko ere geroz eta zailtasun handiagoak 
zeuden. Zailtasun hauen zergati nagusia, traktore honentzat beste kide diren herri 
batzuetatik belar lanak, batez ere bolak egitea, egiteko deitzen zietenean desbroze 
lanak atzeratuta uztea izan da. Udalaren aldetik, nahiz eta ulertzekoa izan belar 
lanen lehentasuna, eguraldiak baldintzatutako ekimena baita, garrantzia eman zaio 
baserri bideetako lanak ere sasoi onean egiteari; honela, desbrozadora hau erosteak 
gure lanak egiteko beste modu batera antolatu gaitezkeela esan nahi du eta bide 
bazterrak garbi mantentzeko mozketa bat baino gehiago emateko aukera ere 
badugu. Desbrozadora eta zisterna erabiltzeko Borja Urzelai eta Arretxe baserriko 
traktoreak ditugu. Udalak agindutako lanak egiteko dira printzipioz desbrozadora 
eta zisterna hau. Dena den herritarren batek bere lursailetan erabili nahiko balituzke 
Udalarekin harremanetan jartzea besterik ez luke izango. Udalak desbrozadora edo 
zisterna erabiltzeagatik tasa bat kobratuko lieke eta tratorezaleak (erabiltzaileak 
beraiekin adostu ondoren) beste tasa bat. Desbrozadora berria Egimendi enpresatik 
erosi da eta 24.442 eurotako (BEZ BARNE) kostua izan du.

TRATOREZ ERABILTZEKO  
DESBROZADORA EROSI DA
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Udalak erosi duen desbrozadora.



HERRITARREKIN KOMUNIKATZEKO WHATSAPP-A
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Herritarrei informazioa bidaltzeko WhatsApp zerbitzua jarri dugu martxan ekainean. 
Informazioa modu honetara jaso nahi duen orok 686023384 telefono zenbakira 
eskaera egin beharko du WhatsApp-ez. Ondoren datuak eskatuko zaizkio eta 
informazioa euskaraz edo gazteleraz jaso nahi duen galdetuko zaio. Azkenik 
informazioa idatziz eta korreoz bere etxean jasotzen jarraitu nahi duen edo ez 
galdetuko zaio. Herritarrek nahi izanez gero orain arte informazioa bidaltzen genuen 
moduan ere jaso dezakete, hau da idatziz eta kartazal batetan sartuta. Metodo berri 
honekin informazioa azkarrago bidaltzeko aukera dugu. Kontuan hartu behar da 
kartazalez bidaltzen den informazioa bera bidaltzen dela WhatsApp-ez. WhasApp-ez 
bidaltzen dugun informazioa alde bakarrekoa da, hau da Udaletik bidaliko dugu. 
Modu hau ez dugu erabiliko galderak jaso eta erantzuteko. Horretarako Udalekoekin 
harremanetan jarri behar zara. Erabiltzaile asko ditu informazioa jasotzeko modu 
honek. Animatu ez zaretenok berriz oraindik aukera duzue.

Gaur egun Eguneko Zentroa 8 erabiltzaile artatzeko egokituta 
dago. Herrian Eguneko Zentroa erabiltzeko jendearen eskaerak 
goraka doazen honetan 8 erabiltzailetatik 15 erabiltzaile izan ahal 
izateko egokitze lanak egingo dira. Obra hau egiteko pleguak 
publikoki argitaratu ondoren Iparragirre Eraikuntza Lanak S.L. 
enpresa izan da guk jarritako baldintzetara egokien moldatzen 
den enpresa. Lan hauek 103.561,71 (BEZ BARNE) eurotan esleitu 
zaizkio. Udalak, Zegamako Jubilatuen Elkarteari eskerrak luzatu 
nahi dizkio, Eguneko Zentroa handitu behar honen aurrean 
inolako oztoporik ez duelako jarri beren lokalaren erabilera Udalari 
itzultzeko. Honela, Udala jubilatuei lokal berri bat emateko Udalari 
kudeaketak bideratzen ari da Udala.

EGUNEKO ZENTROA HANDITZEKO 
OBRAREN ESLEIPENA

HILERRIKO 
KANPOSANTUKO 
OBRAK
Nitxo txiki gehienak 
betetzen ari zirela iku-
sirik horretarako leku 
berri bat egokitu da 
hilerrian. Alde batetik 
bertaratzeko espaloia 
egokitu da eta horre-
zaz gain 40 nitxo txiki 
gehiago jarri dira. Lan 
hauek Mikel Urbizton-
dok egin ditu 5.919,32 
(BEZ BARNE) euro-
tan.

Hilerrian nitxo txiki berriak egin dira. 
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UDALEKU IREKIAK
Udal udaleku irekietarako begiraleak 
hautatzeko baloratuko diren irizpideak 
finkatu ondoren deialdi irekia egin da. 
Eskaerak jaso ondoren ekainaren 29tik 
uztailaren 30era arte luzatu zaie kontra-
tua ondorengo hauei:

1) Idoia Berasategi Viana
2) Uxue Alberdi Laskurain
3) Lander Irastorza Apaolaza
4) Arantxa Ortiz Elorza
5) Aitzol Arrondo Larrea
6) Garazi Ormazabal Arizkorreta
7) Iñaki Galdos Urbizu
8) Aitor Barbarin De La Granja
9) Ainara Azurmendi Telleria
10) Oihane Telleria Ezama
11) Oihana Arizkorreta Solana
12) Maialen Martin Goikoetxea
13) Elorri Rivas Larrea
14) Izaskun Malkorra Rodrigo
15) Amaia Urbizu Arrondo

GOIERRIKO ESKOLA  
KIROL EGOKITUAREN  
PROIEKTUAREKIKO  
ATXIKIMENDUA 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kiroletako 
Zerbitzutik 2020-2021 ikasturterako 
GOIERRIKO ESKOLA KIROL EGOKI-
TUKO (EKE) ZERBITZU AMANKOMUNA 
proiektuaren berri izan dugu. Proiektu 
honen helburua desgaitasuna duten 
Goierriko eskolaumeek kirol egokitua 
egin ahal izateko aukera bermatzea da. 
Gaur egun Ordizia eta Beasainen ema-
ten den eskaintza mantentzea da hel-
buru eta honetaz gain, Lazkaon beste 
eskaintza bat sortzea. Zegamakoak herri 
hauetakoren batera desplazatu beharko 

Luiziak eragindako lur mugimendua.

Luiziak eragindako lur mugimendua.

Luizia gertatu den eremuaren inguruko lurzoruan sortu diren zartadurak.

dira. Proiektu hau aurrera eramateko 
Zegamak 549,85 eurotako ekarpena 
egingo du urtero. Desplazamendu 
eta kirol saio bakoitzaren kostuak 
egindako ekarpen horretan ez dira 
sartzen, ondorioz, Zegamako haurrik 
balego zerbitzu honetan Zegamako 
Aitxuri Herri eskolako Guraso Elkar-
teak egingo die aurre gastuei, beraie-

kin honela adostu ondoren.

SANTIAGO BIDEA EGITEN 
DUTENENTZAT LOLEKUA
Aurtengo urtean bukatu dugu San-
tiago bidea egiten dutenentzat lo-le-
kua. Anduetza parketxearen ondoan 
kokatzen da eraikina. Eraikin honek 
Passive-house zertifikatua lortu du. 



Eraikin hau berotzeko eta hoz-
teko gastatzen den energi kopu-
rua oso txikia dela esan nahi du 
horrek. Eraikina bukatu eta etxe-
ratze agindua biak bat izan ziren. 
Agindu horren ondorioz eraikina 
inauguratu gabe eta estreinatu 
gabe daukagu. Bestalde Eusko 
Jaurlaritzak Santiago bidea egi-
ten dutenentzat lo-lekuak ixteko 
agindua eman zuen. Agindu 
hau gutxienez abenduaren 31ra 
arte dago. Eraikina bi enpresen 
artean eraikia izan da. Alde bate-
tik Egoin enpresak egurrezko 
eraikina egin du 103.915,26 euro-
tan (BEZ BARNE) eta beste alde 
batetik Murgil enpresaren lanak 
daude eraikina ura, argindarra, 
berogailu sistema eta abarrez 
hornitzen da. Murgilek lan hau 
177.587,34 eurotan (BEZ BARNE) 
egin du.

SANTIAGO BIDEKOEN-
TZAT ZIGILU BERRIA
Aurten Santiago Bidea egiten ari 
diren erromesentzat zigilu berria 
egin du Udalak. Orain arte erro-
mesei Udaleko zigiluaz jotzen 
zitzaien ekarritako kredentzia-
lak, baina tokian tokiko berezi-
tasuna duten zigiluak daudenez 
Bidean, San Adriango koba ager-
tzen den zigilua egin du Udalak, 
gure bereizgarri garrantzitsuena 
bezala, izan ere San Adriango 
Bidea bezala ezagutzen dute 
askok Gipuzkoako barneko bide 
hau.

ZEGAMAKO LANDA 
LURREN DIGITALIZAZIOA
Iaz hasi zen Zegamako landa 
lurren digitalizazioa. Honetarako 
Udalak Gipuzkoako Baso Elkar-
teari esleitu zion lehen faseko 

lana 66.000 eurotan. Zegamako 
lursail partikularren mugak dira 
gehienak hartu beharrekoak eta 
horrezaz gain Udalaren jabetza-
koak direnak. Lursailen mugak 
digitalizatzeko aurten Gipuz-
koako Foru Aldundiko Men-
dietako eta Natura Inguruneko 
Zuzendaritzak 30.000 €tako 
diru-laguntza eman dio Zega-
mako Udalari zeregin honetarako. 
Honela, datorren urtean, biga-
rren faseari ekingo zaio, hone-
tarako ere beste 66.000 €tako 
aurrekontua du Udalak jarrita 
aurrekontuetan. Lurren digita-
lizatze lanak burutzeko Nikolas 
Zabaleta, Jose Ramon Agirre eta 
Inazio Urbizu herritarrak egiten 
ari diren ekarpenak direla eta 
udalak bere eskerrak eman nahi 
dizkie lerro hauen bidez.

San Bartolome auzoan  
erromesentzako egin den  

aterpetxea.

Azken urteotan etorkinen edota beste herrietatik Zegamara bizitzera etorri diren pertsonen 
presentzia gero eta handiagoa izan da inguruko beste herrietan bezala. Ondorioz, herri eskolan 
dauden ikasle multzo baten gurasoek euskaraz ez dakitenez, haur hauek eskolan beste zailtasun 
baten aurrean aurkitzen dira. Klaseak euskaraz izanik eta haur hauek euskara maila koxkorra 
izanik klaseak jarraitzeko eta ondoren etxeko lanak egiteko zailtasunak izan ohi dituzte. Hau 
ikusirik, euskararekiko zailtasunak dituzten eta Aitxuri Herri Eskolan dabiltzan ikasleei eta 
Zegaman bizi eta beste eskola batzuetan dabiltzan 18 urtetik beherako ikasleei euskara klaseak 
eskaini dizkiegu doan. Euskara klase hauen helburua euskara irakasteaz gain eskolako lanak 
egiteko garaian laguntza eskaintzea da eta honekin batera Zegaman euskararen erabilerak 
kalterik ez izatea hizkuntza ohiturak mantenduz. Ikastordu hauek emateko apaiz-etxeak utzitako 
gelak erabiltzen dira eta Ttakun elkartearen bidez, herriko gazteak kontratatu dira. 

EUSKARA ERREFORTZUA
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BASERRI BIDE PUBLIKOEN KONPONKETAK
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Aurten konpondu diren baserri bide publikoak ondorengoak izan dira:

Koba baserrira doan bidea
Hormigoizko bide publiko honen azpialdeko lurrak mugituta zeuden eta 
zona batetan hormigoia airean geldituta zegoen. Bidearen azpian harrizko 
eskoilera bat egin da eta ondoren hormigoiarekin berritu da zati hori. Lan 
hauek Oiarbide Exkabadora Txikiak S.L enpresari esleitu zaizkio 4.114 (BEZ 
BARNE) eurotan.

Arrigetxe baserritik Igartuen baserrira dagoen bidea
Bide honetan zeuden zuloak berdindu dira alde batetik eta asfaltoa bota. 
Urak ere bideratu dira. Lan hauek Firmes Alaveses S.A. enpresak burutu ditu 
28.608,12 (BEZ BARNE) eurotan.

Altziberdik Lojara doan bidea
Altziber baserrietako aurrealdean asfaltoa bota da. Bestalde baserri aurre 
hauetatik Lojara doan bidea ere zabaldu eta asfaltatu egin da. Lan hauek 
Jaizubia Obras y Servicios, S.L. enpresak egin ditu 42.377,03 (BEZ BARNE) 
eurotan.

Koba baserrira doan bidearen  
azpiko lurrak mugituta.

Koba baserrira doan bideari  
eusteko eskoilera eginda.
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1936-1945 urteetan zehar egin ziren errepresio eta giza eskubideen 
urraketen bilketa egiten aritu da Aranzadi Zientzia Elkartea 2020ko lehen 
sei hilabetetan ere, iaz hasitako ikerketari jarraipena emanaz. Ikerketa 
honen barnean, herriko testigantzak jasotzea zegoen aurreikusia; hasera 
batean martxoaren 27an, apirilaren 13, 17 eta 24an hain zuzen ere eta 
horretarako Aranzadi Elkartekoak udaletxean izatea aurreikusia zegoen 
jendea artatzeko. Hala ere pandemiaren eraginez eta etxealdian ginelako 
ezin izan zen data horietan burutu eta irailaren 7, 8 eta 9an egon zen 
Oroimenaren Bulegoa udaletxean Aranzadiko arduradunak artatuta.

Parte hartzea garrantzitsua izan da, batzuk bertaratuz eta besteak 
telefonoz harremanetan jarri ziren eta beren testigantza euren etxeetan 
emateko hitzorduak adostu zituzten.

18

OROIMENAREN BULEGOA
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HELMUGA PUZGARRI BAT 
EROSI DA
Urtean zehar egiten diren zen-
bait proba eta lasterketetan jar-
tzeko helmuga puzgarri bat erosi 
da. Helmuga honen abantaila 
nagusienetako bat berau laster 
muntatzen dela da eta ondoren 
gordetzeko ere leku gutxi behar 
duela. 

BIZIKLETAK UZTEKO 
PARKING-AK
Orain arte bizikleta lotuta uzteko 
bi eremu genituen herrian. Esko-
laren aurrean bata eta igerilekuak 
dauden parkean bestea. Aur-
tengo honetan beste bi eremu-
tan ere bizikletak lotuta uzteko 
aukera dugu. Kultura-etxearen 
ondoan bata eta bestea frontoia-
ren aurrean.

KONTSUMO TXIKIKO 
FAROLAK JARRI DIRA
Aurreko urteetan eginiko lanei 
jarraituz aurten ere argiteri publi-
koko farolen argiztapen modua 
aldatu egin dugu. Aldaketa 
lehengo sistema zaharra duten 
farolei kontsumo txikiagoa eta 
kutsadura luminiko txikiagoa 
duten sistemak aldatzean datza. 
Aurtengo honetan 41 farolari egin 
zaie aldaketa hau. 41 horietatik 
gehienak Olaran auzokoak izan 
dira. Beste batzuk Alderdi Eder 
eta Txarape artean eta Olabe-
rri bidean. Sistema berria duten 
farola hauek Leycolan enpresatik 
jarri dira 17.866,19 eurotan (BEZ 
BARNE).

UDALEKO  
EKIPAMENDU 
INFORMATIKOAK 
BERRITU DIRA
Pandemia egoerak bilera asko 
telematikoki egitera derrigortu 
gaitu eta bestetik Udalean dau-
den ordenagailuak zaharrak 
direla ikusirik berauek berritu 
egin ditugu. Ordenagailu guz-
tiak kamerekin jarri ditugu eta 
pantaila handiak jarri dizkiegu. 
Guztira 7 ordenagailu berri jarri 
ditugu. Ekipamendu informati-
koak berritzearen kostua 7.233,38 
eurotakoa (BEZ BARNE) izan 
da eta Goisystem SL enpresak 
burutu ditu lan hauek.

COVID-19A DELA ETA  
AURTEN ZEGAMAN  
ANTOLATU EZ DIREN  
EKIMENAK
ERLEZAIN EGUNA

ARANTZAZUKO - 
PEREGRINAZIOA

ZEGAMA-AIZKORRI MARATOIA

JUBILATUEN EGUNA

AIZKORRIKO LAGUNEN EGUNA

SAN BARTOLOME JAIAK

SAN MARTIN FERIA

CAVA FESTA, ELKARTEEKIN 
BATERA

SAN ADRIANGO MEZA

SAN JUAN INGURUKO  
EKIMENAK

Kiroldegi ondoan ere bizikletak uzteko leku bat jarri da.

Olaran auzoan jarri diren kontsumo baxuko faroletako bat.

Kultura-etxe ondoan bizikletak uzteko jarri duten bizikleten aparkalekua.
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BAKQ "TXARTELA"  
UDALETXEAN ESKA 
DEZAKEZU
Gizartearen digitalizatzea gero 
eta abiada handiagoan doa eta 
egun behar ditugun edozein 
kudeaketa, administrazioaren 
aurrean behintzat, "txartel" iden-
tifikatzaile elektronikoaren bidez 
egiteko gero eta eskaera han-
diagoa dugu guztiok eta iden-
tifikatzaile elektroniko hauen 
artean bat BakQ izenekoa dugu. 
Esan bezala, BakQ identifikazio 
elektronikoko bitarteko bat da, 
herritarrari aukera ematen diona 
administrazioekin modu telema-

tikoan segurtasun osoz harre-
manetan jartzeko. 

Oso erabil erraza da eta orde-
nagailu zein telefono mugikorre-
tan eta tabletetan erabil daiteke, 
edozein sistema eragilerekin eta 
ezer instalatu beharrik gabe.

Identikazio-bitarteko hau zertan 
datza?

• Pertsonaren NAN/AIZ

• Pasahitza

• 16 posizioko koordenatu- 
jokoa da.

• Esan ziurtagiri kualifikatu bat 
dela, biltegi zentralizatu batean 
(hodeian) jaulkitzen dena eta 
elektronikoki sinatzeko erabili 
ahal izango dena

Hori dela-eta herritarrei BakQa 
lortzeko Udalak udal-langileei 
dagokion formakuntza eman 
ondoren udaletxeko bulegoan 
bertan eska dezakezu.

LUIZIA LANDATA ALDEAN
Jon den urriaren 3an izan ziren 
euri jasak zirela eta Landata 
baserriaren inguruan, Errota-
-berriko bidegurutze ondoan,  
GI-2637 errepidera luizi bat eto-
rri zen. Ondorioz Otsaurteko 
bidea erabat itxita geratu zen 
eta Gipuzkoako Foru Aldun-
diko Azpiegituretako zerbitzuek 
bidea garbitzen aritu ziren egun 
osoan pasoa jar zezaten.

MEMORIAREN EGUNA
Aurten ere Memoriaren Eguna 
azaroaren 10ean izan zen baina 
pandemiaren ondorioz, udale-
txe aurrean elkarretaratzerik ez 
egitea erabaki zen pandemia-
ren zabalkundea ekidin asmoz. 
Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak 
Gogoran antolatu zuen ekitaldi 
nagusira Irekian parte hartzeko 
gonbitea luzatu zitzaien herrita-
rrei.

Luiziak errepidea erabat itxi zuen.



BERDINTASUN SAILA

Xxxxx

ZEGAMAKO EMAKUME ETA GIZONEN 
BERDINTASUNERAKO II. PLANA 2021-
2025 ABIAN

Herritarrei batzorde honetan parte hartzeko 
deialdi irekia egin ondoren berdintasun batzor-
dea sortu dugu eta aurtengo ekintzak zein izango 
diren adostu dugu. Lehenengo eta behin aurreko 
legegintzaldian Murgibe enpresarekin egin 
genuen Zegamako emakume eta gizonen berdin-
tasunerako I planaren ebaluazioa egin da. Eba-
luazio honekin zer asmo zeuden aztertu da eta 
ondoren ekintza haietatik zenbat gauzatu diren 
eta gauzatu ez direnen zergatiak ere landu dira. 
Berdintasun plan hau oinarritzat hartuta Murgibe 
enpresa berarekin Zegamako Emakume eta gizo-
nen berdintasunerako II. Plana landu da. Plan hau 
lantzerako garaian elkarrizketa batzuk egin zaiz-
kie herriko zenbait eragile ezberdinei eta ondoren 
herritar orori galdeketa bat luzatu zaie. Berdin-
tasun batzordean landutako gaiekin, elkarrizketa 
bideratu hauekin eta herritarrengandik jaso ditu-
gun iradokizunen, sentsazio eta proposamenekin 
II. Plan hau garatu da.

Momentu honetan II. Plan honi alegazioak aurkez-
teko epean gaude. Behin epe hau pasa eta gero 
jasotzen ditugun alegazioei erantzun eta Udal-
batzarrari onarpen proposamena luzatuko zaio. 
Lanketa hau egiteko lehen esan bezala Murgibe 
enpresari adjudikatu zaio 9.075 (BEZ BARNE) 
eurotan. Lan hau egiteko Eusko Jaurlaritzatik 
6.906,25 eurotako diru-laguntza lortu du Udalak.

Honela, aurten hainbat ekimen burutu dira 
batzorde honetatik:

Emakumearen aldeko eguna den martxoaren 8an 
Udalaren aurrean elkarretaratzea egin da.

Testuinguru honetan, martxoaren 6an, “Emaku-
mea eta Kirola" gaiari buruz mahai ingurua egin 
zen kultura-etxean. Bertan izan ziren Ruth Kayero, 
Maider Mendizabal, Rosa Lasagabaster eta mode-

ratzaile modura Alicia Figueroa, denak ere kirol 
arloan goi mailako ikasketak dituztenak eta goi 
mailako kirolariak.

Martxoaren 16 eta 17rako antolatuta zeuden eki-
menak bertan behera geratu ziren Covid-19 pan-
demiak eraginda.

Azaroaren 15ean, Emakumeen indarkeriaren aur-
kako nazioarteko egunean pandemia egoera dela 
eta ez dugu elkarretaratzerik izan. Horren ordez 
telematikoki “EGUNGO INDARKERIA BERRIAK” 
tailerrean parte hartzeko aukera eman zaie herri-
tarrei. Tailerra Idoia Azkue, berdintasun teknika-
riak eman zuen.

Datorren urterako ere dagoeneko hiru tailer anto-
latuta daude Zegamako Udaleko Berdintasun 
Batzordetik:

a) 2021eko otsailaren 21ean: 
“Zientzian emakumeen eta neskatoen 
nazioarteko eguna”ren testuinguruan: 
AUKERA LIBREAREN MITOAri buruzko  
tailerra.

b) 2021eko martxoaren 8an: 
“Emakumeen nazioarteko eguna”ren  
testuinguruan: 
BERDINTASUNAREN ESPEJISMOAri  
buruzko tailerra.

C) 2021eko maiatzaren 28an: 
“Emakumeen osasunaren nazioarteko  
eguna”ren testuinguruan:

OSASUNEAN ERE BERDIN? Gaiari buruz tailerra.

Tailer hauek Idoia Azkue berdintasun teknikari 
adituak emango ditu, printzipio batean ONLINE 
izango dira. Pandemiaren egoerak hala utziko 
balu aurrez aurrekoak izango dira.

Honela, Udal Berdintasun batzordean parte hartu 
eta ekarpenak egin nahi badituzu ateak zabalik 
dituzu parte hartzeko.

Martxoaren 8an elkartaratzea egin zen udaletxe aurrean.
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Gi-2637 errepidea, Idiazabalgo bidegurutzetik Otsaurtera doan 
bidea da eta Zegamatik Segurarako bidean 800 metrotako zati bat 
bakarrik falta zen berritzeko, Intxaustitik Kortaberriko bidegurutzera 
hain zuzen ere. Honela, zegozkion desjabetzeak eta lur okupatzea 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretarako departamen-
tuak egin ondoren, ekainaren 22an, Intxaustin lanak burutzeko behar 
zituen azpiegiturak kokatu ondoren (langileentzako kasetak, bule-
goak..), Jaizubia Obras y Servicios S.L. eta Firmes Alaveses S.A aldi 
baterako osatu zuten enpresa elkartearen eskutik berritze lanak hasi 
ziren ekainaren 29an. Lanen aurrekontua 1.135.267,57 € + BEZa izan 
da eta exekuzio epea 6 hilabetekoa aurreikusi zen. Badirudi atze-
rapen handirik gabe obrak ezarritako epean amaituko dituztela. 
Honela Idiazabalgo bidegurutzetik Zegamaraino Gi-2637 errepidea 
eta bidegorria ere burututa geratu dira.

GI-2637 ERREPIDEAREN 
BERRIKUNTZA BURUTU DA

ALTZIBAR GAINA
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ARRIGETXE

BENTA
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KAMINPE

MAITTEGI

24



ALTZIBAR 
SARRERA

ALTZIBARDIK BENTA ALDERA
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TRADIZIOAK

Aurten tradizioei dagokienean bakarra burutu ahal izan 
dugu, berau otsailaren 4an, Santa Ageda bezperako 
irteera izan zen. Guztira, 81 pertsona elkartu ziren 
kale-eskean ibiltzeko eta ondoren Ostatun elkarrekin 
afalduz amaiera eman zioten egunari.

Santa Ageda irteeran
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GIZARTE
EKIMENAK

Aurten, Gizarte Zerbitzuen arloa, 
Covid-19 osasun larrialdiak baldin-
tzatua izan da neurri oso handi ba-
tean. 

Martxoan pandemiaren hasieratik 
lehen neurri, oso gogorrak ezarri 
beharrean aurkitu ginen: 

• Eguneko Zentroa erabat itxi 
beharra izan zen. Bertan zeuden 9 
onuradunen beharrak familiei bide-
ratuz, guzti honek ekartzen duen 
familia antolaketa tarteko ekartzen. 

• Jubilatuen Elkartea itxita, ekintza, 
elkarketa, hitzaldi eta abar bertan 
behera geratu ziren.

• Gizarte Zerbitzuek antolaturi-
ko eta urtero egin izan diren eta 
errotuak zeuden ekintzak bertan 
behera geldituz tamalez. Tartean, 
Jubilatuen Eguna, Aizkorrira Be-
gira Martxan Ibilbide Osasunga-
rria, Euskadi lagunkoia programa 
martxan jartzea, jangela zerbitzua, 
hainbat ikastaro eta abar. 

Era berean, zerbitzu berriak eta 
egoerari moldatuak asmatu beha-
rrean aurkitu ginen:

• Bakarrik bizi diren adinduei be-
gira, nabarmendu, telefono deiez, 
bakarrik ez zeudela adierazten 
saiatu ginen dei pertsonalizatuak 
eginez. Beraien beharrak eta zail-
tasunak zein diren identifikatuz, la-
gundu eta saiheste asmotan. 

• Eguneko Zentroko onuradunei 
zerbitzu alternatiboak eskaini eta 
erraztea, Etxez etxeko zerbitzua, 
familiari babesa eskaini etab.

• Etxez etxeko laguntza zerbitzuko 
langileei materiala erraztu; eskula-
rruak eta musukoak...

• Adindu eta mendekotasuna du-
ten pertsonei telefonoz jarraipena 
egitea, nola zeuden, zer behar zi-
tuzten detektatu ahal izateko eta 
erantzun bat emateko helburuare-
kin.

• Covid-19ak egoera ekonomikoan 
ere bere eragina eduki du eta zen-
bait famili oso egoera larrian aurki-
tu dira, lan falta eta gastuei aurre 
egin ezinean. Hauentzat elikagaiak 
bermatu, elikagai bankua eta Uda-
laren laguntzen bidez eta larrial-
dietarako laguntzak erraztea izan 
da helburu nagusia.

Maiatza ekaina aldera, poliki gau-
zak bere onera etortzen hasi ziren 
arren, ez dira erabat normaldu, bai-
na ahalegina egin da zerbitzu ba-
tzuk martxan jarriz:

• Ekainean Eguneko Zentroa 
ireki eta martxan jarri zen.

• Urrian adinekoen Gimnasia 
neurri guztiak hartuz, abian 
zen.

• Ekainean Podologo zerbitzua.

Egoera zaila eta kudeatzeko zail-
tasunez betea izaten ari da, bai-
na benetan gehien pairatzen ari 
garen gabezia geure artean ezin 
elkartzea, besarkatzea, giza harre-
manak minimoetara eramatearena 
izan da.

Egoera xelebre eta atipiko hone-
tan, alde positiboak ere nabarmen-
du nahi ditugu, aipatu eta goratu 
behar ditugu: 

• Aizkorri Jubilatuen Elkarteak 
eduki duen jarrera emankorra. 
Orain arte bere izan duten lokal 
maitatua, Eguneko Zentroari uz-
teko eskuzabaltasuna izan dute. 
Eguneko Zentroko onuradunek 
pandemiaren aurrean duten zaur-
garritasuna kontutan izanik, eta 
momentuak eskatzen dituen neu-
rriak aplikatzeko asmoz, lokal han-
diagoa behar zuten eta Jubilatuak 
ez dute inongo zalantzarik izan be-
raiena den gunea eskaintzeko. Es-
kertu eta txalotu nahiko genukeen 
jarrera benetan. 

• Pandemiaren erdigunean gazte 
eta ez hain gaztez osaturiko taldea 
osatu zen, “Herrie zaintzen” bo-
londres taldea, edozein herritarrei, 
etxetik ez ateratzeko zailtasunak 
ekidin asmoz, erosketak egiteko 
helburuaz sortua. Telefono bidez, 
abisatu eta erosketen zerrenda 
etxera gerturatzeko modua zabal-
duz. Zenbait egoerei erantzun oso 
positiboa eman diezue eta hemen 
ikusten da zer nolako garrantziz-
koak diren honelako ekintzak he-
rria aberatsagoa egiteko.

• Zaintza lanak betetzen dituen 
nahiz profesional nahiz egoera-
gatik ardura hori hartzea tokatu 
zaien pertsona guztien beharrak 
nabarmendu nahi dira. Pandemia 
honekin, ikusi dugu zer nolako 
garrantzia duen zaintzak eta gar-
bi adierazi zertan dugun indartu 
beharra gizarte hobeago bat izan 
dezagun.
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Benetan momentu zailetan ager-
tzen da herri baten giza kalitatea 
eta Zegaman garbi dago hori ez 
dela falta.

Mila esker eta gora zuek!! Elkarre-
kin egingo dugu aurrera, ez etsi!!

Urtero bezala, Gobernuz Kanpoko 
Erakundeen 2019ko diru banaketa-
ren berri ematen da:

Izaki: Asociación Chernobil 1.500 €

Elikagaien bankua  3.000 € 

Taupadak GGKE  125 €

Ortzadar  125 €

GUZTIRA   4.750 €

GKE 2019 URTEA ZEGAMAN

1.- IZAKI: Asociación Chernobil 

Arduraduna: Axun Mendizabal 
Elizegi (Zegama).

Dirulaguntza: 1.500 €

Helburua: Chernobil zentraleko 
hondamendia nuklearraren eta 
bestelako katastrofeen adin txikiko 
biktimei laguntza humanitarioa es-
kaintzea.

Non: CHERNOBIL. 

2.- GIPUZKOAKO ELIKAGAI BAN-
KUA:

Arduraduna: Jose Maria Beitia. 

Dirulaguntza: 3.000 € 

Helburua: Koronabirusaren pande-
miak zenbait herritar eta familia-
ri sortu dien zenbait prekarietate 
egoerari lagundu asmoz, Bergara-
ko Elikagai Bankuko kanpainei eko-
nomikoki laguntzea.

Non: Bergara

3.- ONG TaupadaK

Arduraduna: Fernando de la Hera 
Galarza (Irun)

Dirulaguntza: 125 €

Helburua: Boliviako Amazonako 
Chiman komunitatean, konkretu-
ki, Maniqui ibaiaren goiko aldean, 
osasun sistemaren eskubidea ber-
matzea.

Non: Bolivian amazonako Herri In-
digena Chimanak

4.- ORTZADAR ADIMEN LIMI-
TEDUN PERTSONEN ALDEKO 
GIPUZKOAKO ELKARTEA

Arduraduna: Mikel Moreno Diez 
(Lasarte).

Dirulaguntza: 125 €

Helburua: Adimen limitedun per-
tsonen autonomia pertsonala eta 
soziala sustatzea eta beren esku-
bideen alde egitea. Beren eskubi-
deaz, autonomia, autogobernua, 
bizi-kalitateaz, parte- hartzeaz eta 
erakunde publiko eta pribatuekin 
elkarlanean aritzeaz arduratzen di-
relarik.

Non: Gipuzkoa

Etxealdian,adinduei etxera erosketak eramateko bolondres taldea sortu zen Zegaman.



MARIA AGIRRETXE ARGOTEK 100 URTE
(1919-12-30/2020-2-14)

2019ko abenduaren 30ean, Maria 
Agirretxe Argotek 100 urte bete 
zituen. Hori zela eta herriko alkatea 
den Joseba Izagirreren bisita jaso 
zuen bere etxean, Begoña Olarte 
Gizarte Langilearekin batera. Maria 
Errezilgo Erdozia baserrian jaioa zen 
eta 1944an etorri zen Zegamara bizi-
tzera. Honela, otsailaren 14an zendu 
zen bizitza oparoa eta luzeaz goza-
tuz bere seme-alaba eta bilobekin. 
Goian Bego.

Maria Agirretxek, Joseba Izagirre alkatearen 
eta Begoña Olarte Gizarte Langilearen 
bisita jaso zuen eta herritarron izenean 
oroigarri bat eman zion alkateak.
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Bernardina Aranak ere 100 urte bete zituen 2020ko urtarrilaren 9an. 
100 urte ez dituela edonork betetzen eta, Bernardinak ere Joseba 
Izagirre alkatearen bisita jaso zuen etxean, eta zegamar guztion 
izenean oroigarri bat jaso zuen bere urtebetetze egunean bere lau 
seme-alabak ondoan lagun zituela. Bernardinak 2021eko urtarrilaren 
9an 101 urte beteko ditu, bejondeiola eta urte askotarako !!!

Bernardina, 
Joseba Izagirre 
alkatea eta lau 
seme-alabekin: 
Jesus Mari, 
Lourdes, Arantxa 
eta Valentin.

BERNARDINA ARANA LARREAK 100 URTE
(1920-1-9)
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Zegamako Udalean gazteria 
arloa jorratzen ari dela jada ba-
dira hamabi urte. Gaztematika 
sarea etengabe garatuz doa 
eta ondorioz, gazteria arloan 
oinarri sendo bat konpartitzen 
dugu herritarrok gainontze-
ko Gipuzkoako herriekin bate-
ra. Zegamako Udalak, herriko 
haur, nerabe eta gazteen eki-
menak eta parte hartzea sus-
tatzeko zerbitzuaren garape-
nean lanean jarraitzen du eta 
erabiltzaile hauentzat errefe-
rentziazko zerbitzua izan dadin 
du helburua. 2020 urtea arlo 
honetan ere ez da erraza izan, 
beste arloetan gertatu den mo-
duan, COVID 19ak eragindako 
egoerari aurre egin behar izan 
zaiolako. Oro har, COVID 19ak 
kalte egin die gure zerbitzuko 
hartzaileak diren haur eta ne-
rabeen osasun emozioei; hila-
bete batzuetan beren garapen, 
osasun eta ongizaterako fun-
tsezkoak diren giza kontaktu, 
aire libre, mugimendu eta bat 
bateko jolasik gabe egon dira. 
Orain, berreskuratu egin behar 
dute galdutako lagun, hezitzai-
le eta Ikaskideekiko harremana, 
arnas berritu. Hori horrela, inoiz 
baino garrantzitsuagoa da gure 
zerbitzuetan ematen den arre-

ta. Gauzak honela, oztopoak 
oztopo, aurtengo urtean alor 
honetan aurrera eraman diren 
egitasmoak ez dira gutxi izan 
eta hurrengo lerroetan labur-
biltzen dira 2020ak eman diz-
kigunak. 

Haurrak
Ekainaren lehen asterarte ez 
genekien haurrei zuzendutako 
udaleku irekiak herrian antolatu 
ahalko genituen edo ez, COVI-
D19ak eragindako itxialdiaren 
ondoren. Eusko Jaurlaritzak, 
haur, nerabe eta gazteen aisial-
diko jarduerei berriro nola ekin 
arautzen zuen agindua argitara-
tu zuen ekainaren 17an. Gauzak 
honela, udala buru belarri aritu 
da lanean haurrei zerbitzu hau 
higiene eta segurtasun neurri 
guztiak zorroztasun guztiekin 
eskaintzeko. Antolaketarako 
denbora eskasa izan bazen ere, 
uztailaren 6tik 30era, 3-10 urte 
bitarteko haurrentzat Udaleku 
Irekiak antolatu ditu Zegamako 
Udalak. Antolaketa eta ekin-
tzak aurrera eramateko modua 
erabat desberdinak izan dira 
aurtengo edizioan baina hau-
rren parte hartzea handia izan 
da, 118 lagunek parte hartu du-
telarik udaleku irekietan. Uda-

lekuen kudeaketa egokia izan 
da eta hau honela izan zedin, 
15 hezitzaile eta koordinatzaile 
bat aritu dira lanean. Lau aste-
tan burututako ekintzak asko 
izan dira haurren gozamene-
rako, bederatzi kidez osatuta-
ko talde independienteak izan 
dira, taldeko hezitzaile batekin. 
Haurrek, gurasoek, hezitzaileek 
eta udalak udaleku irekien in-
guruan egindako balorazioak 
oso positiboak izan dira. 

Nerabeak
Aurten 10 urte bete dira Bele 
Gazte Gaztelekuak lehen aldiz 
ateak ireki zituenetik, zeina 12-
18 urte bitarteko nerabe zega-
marrei zuzendutako zerbitzua 
den. Gaztelekua nerabeak as-
tialdiaren bitartez bizitzarako 
trebatzen dituzten hezkuntza 
ez-formaleko zerbitzua da. 
Neska-mutil guztientzat da; 
bertan aurrera eramaten diren 
ekintzak haiek egiten dituzte, 
beraiek taxutzen dituzte, ber-
tako hezitzailearen bide-lagun-
tzarekin eta prozesu horretan 
parte hartuz. 
Adin tarte honetan egun ehun 
nerabe inguru ditugu Zegaman 
eta erreferentziazko gunea da 

ZEGAMAKO HAUR, NERABE  
ETA GAZTEEN PARTE HARTZE 
ZERBITZUA

Udan Elor Txikin nerabeak Buztinarekin eskulanak egiten otsailean gaztelekuan
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adin tarte honetako herritarrentzako. Heziketa 
helburuak izateaz gain, aisialdia eta ondo pasa-
tzea dira helburu nagusienak. 
Aurten ere, martxorarte, gaztelekuan bertan egin 
dira ekintzak, aurrez aurre eta betiko moduan, be-
raien proposamenetatik abiatutako egitasmoak 
garatu dira. Martxoan ordea, itxialdiaren eraginez, 
gaztelekuko ekipamentuak ateak itxi behar izan 
ditu eta sare sozialen bidez, nerabeekin aurrera 
eraman diren ekintzen andana amaigabea izan 
da; bideo muntaiak, argazki lehiaketak, instagram 
bidez bingo jolasa, sukaldaritza… 
2020-2021 ikasturtea hasi berri dugun honetan, 
zerbitzua egungo osasun irizpideetara egokitzea 
izan da lehenengo zeregina, protokoloak eta iriz-
pideak zehaztuz eta definituz. Gaztelekua berriro 
irekitzeko bost lehentasun definitu ditugu; hala 
nola, nerabeak protagonista izatea, zerbitzuaren 
ikuspegia zabaltzea, elkarlana sustatzea, hezitzai-
leak egoera berrira egokitzeko formakuntza/pres-
takuntza jasotzea eta komunikazioa eta difusioa 
lantzea. Aspektu guzti hauek oinarritzat hartuta 
ekin diogu aurtengo ikasturte berriari eta nera-
beei egingo zaien eskaintzan aldaketa eta berril-
kuntza ugari egongo badira ere, denok bizi dugun 

errealitate honetan ibilbidea emankorra izango 
delakoan gaude.
Gazteak
19 urtetik gorakoek, Bele Gazte Gaztelekua uz-
ten duten momentuan, herriko gazte elkartea den 
Gazte Herexan inplikatu daitezen ahalegintzen 
gara, herriko eragile aktibo bihurtuz. Era hone-
tara, udaleko gazteria suspertzailearen zeregina 
da baita ere, Gazte Herexa elkarteak urtean zehar 
herri mailan antolatzen dituen ekintzen kudeake-
tan laguntza eskaintzea, elkarlana jariakorra iza-
nik bien artean. Pasa den urteko lanari jarraituz, 

Udaleku irekietako hezitzaile taldea

Martxoan egindako futbito txapelketan hainbat nerabe2020an gaztelekuan hasitako partaide berriei harrera egiten

Gaztelekukoak murgizelain udan
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Aldundiak aurkeztutako Gipuz-
koanGazte Lab egitasmoaren 
informazioa helarazi die sus-
pertzaileak Gazte Herexa elkar-
tekoei eta hausnarketa prozesu 
bat abiarazi dute zerbitzu ho-
nen gainean. 
Hiru atal nagusien aipamena 
eginda, arloan beste aurrera-
pauso bat eman da aurtengo 
urtean. Udaleko web orrian, 
gazteria sailak atal bat izango 

du “Zegamagazte” izena izan-
go duelarik toki honek. Bertan, 
haur, nerabe, gazte eta hauen 
eragileei (guraso, elkarte…) zu-
zendutako informazioa aurkitu 
ahalko da. Atal hau martxan 
dago dagoeneko. Bestalde, 
sare sozialak garrantzitsuak 
izaten ari dira bizitzen ari garen 
krisialdi honetan eta Zegama-
ko gazteria sailetik instagram 
eta facebook kontu bana ireki 
da nerabe, gazte eta gurasoei 

informazioa helarazteko eta 
komunikazioa elkarbanatzeko 
helburuarekin. 
Beste behin ere, aurrerapau-
soak ematen goaz atal honetan 
urtetik urtera, izan ere, egungo 
haur, nerabe eta gazteak he-
rriaren etorkizuna dira eta ziur 
gaude hauekin eta hauentzat 
lan egiteak ondorio onuraga-
rriak ekar ditzakela Zegama-
rentzat. 

Udalekuetako Haur Hezkuntzako  
bost taldeak

Gaztelekukoekin Urbiara egindako mendi irteera.
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Udalekuetako Lehen Hezkuntzako lau talde

Udalekuetako Lehen Hezkuntzako talde batzuk
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ZEGAMAKO
EUSKARA PLANA

Euskararen Plan Estrategikoa

Ekaina eta iraila bitartean, Ze-
gamako euskararen plan estra-
tegikoa 2021-2024 diseinatzen 
hasi ginen, horretarako EMUN 
aholkularitzaren laguntza izan 
dugu.

Diseinua egiteko hainbat bilera 
egitea pentsatu genuen. Euska-
ra batzordean egoten direnaz 
gain beste arloetako gonbida-
tuak egotea garrantzitsua zen, 
hala nola: merkatariak, elkar-
teak eta herriko eragileak, oro 
har, horregatik, bilera ireki bat 
egitea erabaki genuen. 

Euskara batzordean prozesua 
zehaztu ondoren bilera ire-
kia antolatu genuen, uztaila-
ren 13an, eskolako gimnasioan. 
Parte hartze zabala izan zen, 
guztira 22 lagun: dendariak, 
elkarteak, norbanakoak, uda-
la... Bilera horretan Zegamako 
euskararen diagnostiko kuan-
titatiboa aurkeztu eta guztien 
artean bi lan hauek egin geni-
tuen: diagnostiko kualitatiboa 
eta etorkizuneko Zegama irudi-
katzea.

Diagnostiko kualitatiboan lan-
du beharreko arlo hauek az-
pimarratu ziren: euskararen 
prestigioa lantzea, hizkuntza 
indartzeko taldeak mantentzea, 

euskara ikasteko aukerak zabal-
tzea herrian bertan, mintzala-
guna eta horrelako ekimenak 
martxan jartzea, elkarteetako 
ekintzetan euskararen erabilera 
bermatzea, merkataritzan eta 
ostalaritzan euskara sustatzeko 
programak antolatzea, nerabe 
eta gazteak kontzientziatzea, 
bertako euskara balioan jartzea 
eta kanpotik datozenentzat 
baliabideak eta ekintzak anto-
latzea euskara integraziorako 
elementu gisa ulertuta. 

Etorkizuneko Zegama irudika-
tzeko ariketan proposatuta-
koak honela laburbildu daitez-
ke: herri euskalduna izan nahi 
dugu eta erabilerak ere gora 

Euskararen plan estrategikorako herriko eragileak proposamenak egiten.
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egin behar du, horretarako, 
alde batetik kanpotik etorri-
takoek ere euskarara erakarri 
behar ditugu eta bestetik ber-
tako euskara ezagutu eta sus-
tatu behar dugu.

Zegamako Euskararen Plan Es-
trategikoa jasotzen duen txos-
tena udalbatzan aztertu eta 
onartzeko bidea hartu du. Uda-
lak hurrengo urteetan euskara-
ren inguruan landuko dituenak 
jasota geratuko dira horrela. 
Ideia horiek arloetan banatu 
ondoren, lehentasunak aukera-
tu eta ekintza zehatzak disei-
natuko ditugu hurrengo urteko 
ekintza plana finkatzerakoan. 

EUSKARALDIA ZEGAMAN
Ahobizi eta Belarriprest rolez 
gain, 2020ko Euskaraldiak be-
rritasun bat ekarri du: Arigu-
neak. Euskaraz lasai aritzeko 
guneak dira horiek, eta Euskal 
Herriko herri guztietako enti-
tateetan sortu dituzte. Entitate 

adieraren barruan hauek sar-
tzen dira: enpresa, kooperatiba, 
saltoki, denda, taberna, elkar-
te… eta abar.

Uztailean gutun bat bidali ge-
nien Zegamako enpresa, au-
tonomo eta elkarte guztiei, 
batetik, Ariguneen berri ema-
teko eta bestetik, irailean egin 
beharreko bilera batean parte 
hartzera gonbidatzeko. Irailean 
bertan sortu genuen Euskaral-
diaren herri batzordea Zega-
man. Bestalde, herriguneko es-
tablezimenduetara joan ginen 
Ariguneak sortzeko proposa-
menarekin, udaletxean ere ha-
rrera ematen duten langileekin 
gaia aztertu eta hainbat Arigu-
ne sortu genuen.

Establezimenduetan, udale-
-txean eta elkarteetan emaitza 
ona eman du egindako lanke-
tak eta Zegaman 23 entitatek 
adierazi dute Ariguneak mar-
txan jarri dituztela: Aitxuri Gu-
raso Elkartea, Aitxuri Herri Es-
kola, Aizkorpe Taberna, Amezti 

Elkartea, Bioitxoin Estankoa, 
Botika, Eguneko zentrua, Mayi 
Ileapaindegia, Coviran, Orkatz 
Abesbatza, Oiarbide Harategia, 
Plazape Okindegia, San Barto-
lome Kontsumo Kooperatiba, 
Tartalo kultura elkartea, Tobe-
ra Musika eta Dantza-Eskola, 
Urmeneta Harategia, Zegama 
Aizkorri, Eh Bildu, Gazte Here-
xa, Gure Esku, Jubilatu Elkar-
tea, Kasino Elkartea eta Zega-
mako Udala. 

Norbanakoen izen emateari 
dagokionez, batez ere on-line 
egitea bultzatu dugu, azken hi-
labeteotako egoerak baldintza-
tuta. Mahaiak ere jarri ditugu 
asteburu batzuetan izen ema-
tea errazteko. Guztira 398 lagu-
nek eman dute izena ariketan 
parte hartzeko: 37 belarriprest 
eta 361 ahobizi. Parte hartzea 
positiboki baloratu dugu, izan 
ere, 2018ko izen ematearen al-
dean 5 lagun gutxiago daude 
izena emanda. 

Gorporazioa Euskaraldian Arigune izan zen.
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Euskaltegiko ikasleak dagoeneko euskaraz 
lantxo batzuk egiten hasi dira

EUSKALDUNTZE TALDEA ZEGAMAN

Aurten aspaldiko partez, Zegaman bertan euskalduntze talde bat osa-
tu da,ondorioz ikastorduak Zegaman bertan ematen dituzte urritik 
aurrera. Irakaslea AEKko Goiztiri Euskaltegiko irakaslea den Karmele 
Santoyo izango da ikasturte osoan. Euskara ikastaroak, Jabier Otaegi 
kultura-etxean kokatuta dagoen Gaztelekuan ematen dituzte astean 
hiru goizetan eta esan ikasleak, pozik eta gogotsu hasi direla.

Udalak, euskara ikastaroetan parte hartzen duten guztiei matrikularen 
% 50eko laguntza ematen die, gutxieneko asistentzia egiten badute 
eta, maila gaindituz gero, HABEtik gainerako kostua lortzeko modua 
dute ikasleek, era horretara ikasturtea dohain izatea lortuz.

AMAIA AIZPEOLEA SARIAREKIN

"Egunean behin" app-ean, Zegama taldean aza-
roaren 23tik 29ra txapeldun izan zenarentzat saski 
bat zegoen sari bezala. Txapeldun Amaia Aizpeolea 
izan zen. Ekintza hau, Zegamako Euskara Batzor-
deak antolatu zuen euskaraldiaren egunen barnean. 



EÑAUT MENDIA BERASATEGI, 
LEHEN MAILAKO EIBAR 

FUTBOL TALDEAN 

Eñaut, arreba eta gurasoekin
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Pozgarria da Zegaman jaiotako mutila futboleko lehen mailan 
jokatzen aritzea eta ziurrenik bera izango da lehen zegamarra 
edo Zegaman jaioa, maila horretara iritsi dena. Debuta 
2020ko urriaren 3an egin zuen Eibar taldearekin Valladoliden 
aurka Zorrilla Fultbol zelaian. Eñaut Mendia Berasategi, 3 
urterekin Lazkaora bizitzera joan bazen ere Zegaman jaio 
zen 1999ko ekainaren 25ean eta Mendigarateko (Mendiata) 
Martxeli eta bere senar Mikelar Mendiaren semea da. Egun 
amona eta osaba-izeba nahiz lehengusuak ditu Zegama 
aldean. Zorionak Eñaut eta etxekoei, ibilbide luze eta oparoa 
desio diogu zegamarrok.

Eñaut Mendia

Eibar F.T.

Eñaut Zegamako 
amonarekin
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GIPUZKOAKO ETA  
ARABAKO PARTZUERGOA
Gipuzkoako eta Arabako Patzuergoak 2020an hartutako 
erabaki eta burututako ekimen garratzitsuenak

Aipatu beharrekoa da aurten 
COVID-19aren izurriteak arlo 
ekonomikoan izan duen era-
gina Partzuergoan ere nabar-
mendu dela, egon diren diru 
murrizketen ondorioz inbertsio 
gutxiago egin baitira. 

Larreei dagokionez, GOILARRE 
programa, hau da, Gipuzkoako 
mendi publikoetan lan proze-
dura ezartzen duen programa, 
aurreneko aldiz martxan jarri 

da eta hobekuntza lanak xeha-
ketetarako bideratu dira. 

Bestetik, ohizko ehiza pos-
tuen mantendua egin ondoren, 
abuztuan Apota lerroak izan-
dako erasoari ere aurre egin 
behar izan zaio, ehiza denbo-
raldian postu guztiak martxan 
egon direlarik. Gainera, osasun 
arazoari aurre egiteko ezarri 
diren etxeratze aginduak dire-
la eta, hainbat herrietako ehiz-

tariek enkantean egokitutako 
ehiza postuak erabiltzeko mu-
rrizketak izan dituzte.

Junta eta Lehendakari aldake-
ta: Uztailean ospatu zen junta 
bileran, Idiazabaleko ordezka-
ria zen Iñaki Alberdi Iparragi-
rrek, Amaia Junquera Zeraingo 
alkatea den ordezkari berriari 
urtebeterako izango den lehen-
dakaritzaren erreleboa pasatu 
zion. 
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3. Dirulaguntzak. Taulan eskatutako laguntzak eta ebazpenak. Kantitateak BEZik gabe dira.

Administrazioa Saila Proiektua Eskatutakoa Emandakoa

3.1. Gipuzkoako Foru Aldundia Kultura, Turismo, Kirol eta Gazteria San Adrianen indusketa 11.500 € 6.500 €

3.2. Eusko Jaurlaritza Ingurumena, Lurralde Plangintza eta  
 Etxe Natura Ondarearen eta  

 Klima Aldaketa  Habitat bereziak mantentzea 47.770€ 41.961,50 €

3.3. Eusko Jaurlaritza Ekonomia, Garapen eta Azpiegitura Dominika txabolaren elektrifikazioa 5.535,25 € 3.349,04 €

3.4. Eusko Jaurlaritza Kultura eta hizkuntza politika saila Artxibo-sistema mantentze lanak 6.900 € 4.174,5 €

2.2. Azpiegiturak2.1 Koronabirusak aurrekontuetan ere izan du eragina

  GFA Partzuergoa GUZTIRA

Xehaketak 16.273 € 6.442 €  22.715 €

Oltzako ur aska  3.025 € 3.025 €

    Finantziazioa 

Egindako lanak Zenbatekoa Saila Entitatea

Fonda ingurua txukuntzea 7.107.54 € Baso PAR

Astonzuloko aldapa hormigonatzea 80.000. € Larre GFA

(PAR) Partzuergoa (GFA) Gipuzkoako Foru Aldundia

1. Larre denboraldia

Partzuergoak, aurreko urteetan 
bezala, larre eskaeretan jasota-
ko buru kopurua eta mendian 
ibilitako buru kopuruen arteko 
desdoitzeak saihesteko neu-
rriak aplikatu ditu.

2. Hobekuntzak

2.1 Larre Hobekuntzak

2.1 Koronabirusak aurrekontue-
tan ere izan du eragina

Aldundiak, mendiaren manten-
dua bermatzeko azken urtee-
tako lanari jarraipena emanaz, 
geratu den diru partida murri-
tzaren %100arekin xehaketak 
egitea erabaki du. Altzanian, 
59,25 Ha xehaketak egin dira 
eta guztira 22.715 € gastatu.

Martxan jarri den GOILARRE 
programak jasotzen duen be-
zala, gastuak, hurrenez hurren, 
bi erakundeen artean banatu 
dira: GFAk (16.273 €) eta Par-
tzuergoak (6.442 €).

Honez gain, Partzuergoak, ga-
naduzaleek egina zuten eskae-
rari erantzunez, Oltzen ur aska 
eraiki du.

3.1. San Adrianen indusketa
Gipuzkoa eta Arabako Par-
tzuergoan kokatuta dagoen 
San Adrianeko tunel edo hai-
tzuloan seigarren urtez Aran-
zadi Zientzia Elkarteak arkeo-
logia-lanak egin ditu. 2020.ko 
martxoaren 20ean Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Kultura, Turis-
mo, Kirol eta Gazteria Depar-
tamenduko Foru Aginduaren 
bidez 2020 ekitaldiko diru la-
guntzen deialdian sartu zen eta 
maiatzaren 17an argitaratutako 
ebazpenean Gipuzkoako lu-
rraldean arkeologi ikerketa eta 
indusketak egiteko programan 
onartua izan zen. Diru kopu-
ra 11.500 € (gehi BEZ), 6.500 
€tako diru-laguntza jaso da.

3.2. Habitat bereziak manten-
tzea
Eusko Jaurlaritzako Inguru-
men eta Lurralde Politika Sai-
laren, 2019ko Kapital naturala 
eta biodibertsitate programa 
barruan eskatu dena: “Gipuz-
koa eta Arabako Partzuergo 
Orokorrean intereseko hainbat 
habitaten hobekuntza lanak 
Aizkorri-Aratz parke natural 
eta kontserbazio bereziko ere-
muaren barnean (ES2120002)”. 
Diru kopura 47.770 € (gehi 
BEZ), 41.961,50-€tako diru-la-
guntza jaso da.

3.3. Dominika Txabolaren elek-
trifikazioa
Eusko Jaurlaritzako Ekonomia-
ren Garapen eta Azpiegitura 

Eusko Jaurlaritzako Kultura 
eta Hizkuntza Politika sailak 
2020ko Euskal Autonomia Erki-
degoko landa-eremuak (g4, g5 
eta g6 bezala sailkatutakoak) 
sustatu eta garatzeko laguntza 
programa barruan, Dominika 
Txabolan argi-indar instala-
zioa berritzeko 5.535,25€ (gehi 
BEZ) laguntza jaso da.
3.4. Artxibo-sistema manten-
tze lanak
Proiektuan Partzuergoko az-
ken 10 urteetako espedienteak 
jorratzea planteatu da, hau da, 
helburua, espedienteak artxi-
bo nagusian txertatuak, modu 
egokian eta kontsultagarri uz-
tea. Eusko Jaurlaritzako Kultu-
ra eta Hizkuntza Politika sailak 
2020ko toki-erakundeei bere 
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artxibo-sistema martxan jarri 
eta/edo sendotzera bideratu-
tako diru-laguntza programa 
barruan, 4.174,5 €-tako lagun-
tza jaso da 

4. Ehiza

Ehiztariekin urtero egiten den 
bilera, COVID-19 izurritea me-
dio, ezin izan zen burutu. Ho-
bekuntzei begira, aurrekontuak 
eman duen heinean egin dira, 
lehentasuna postuen segur-
tasuna bermatzen zituztenei 
emanez. 

Enkante eguneko aurreneko 
bueltan 47 postutatik 19 hutsik 
geratu ziren eta bigarren buel-
tan 10. Juntak aurten ere aho 
batez onartu du enkantean de-
sertu geratu diren 10 postuak 
Partzuergoko udal bakoitzari 
dagokion zatiaren arabera ba-
natzea eta dagozkien tasak eta 
aprobetxamenduaren %20a 
Partzuergoak bere gain har-
tzea. 
Honez gain, abuztuan Apo-
ta lerroko zortzi postu bota 
zituzten. Partzuergoak zazpi 

postuen berreraikitze lanei ho-
bekuntza fondoko diruarekin 
aurre egin badio ere, zortziga-
rrenaren, Apota 9, eraikitze la-
nen gastua, ehiztari partzone-
roak eta Partzuergoaren artean 
partekatu da. Azkenean ehiza 
denboraldirako linea osoa mar-
txan jartzea lortu da. 
Azkenik, 2019-2020 denboral-
dian Altzanian 3 uxaldi eman 
ziren, guztira 20 basurde eta 11 
orkatz bota zituztelarik eta Ur-
bin, 4 basurde, eman zen uxaldi 
bakarrean. 

Ehiz postua

Gastatutakoa (BEZ-ik gabe):

  URTEKO LANAK APOTA LERROA

LANAK  

LIZELAN 10.269€ 30.797.90€

MATERIALA  

ULMA 9.570.31€  4.369,08€

RAMOS  466,87€  548,70€

GOI-LASER (PLAKAK)  125,58€

GARRAIOA   600€

GUZTIRA 20.432 € 36.315,68€
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5. Sutako egurra
Urtarrilean herritarrentzako su-
tako egurra eskaintza egin ba-
zen ere, COVIDa dela eta irai-
lean egin da banaketa. Guztira 
47 izan dira:

Aitxuri Eskolarekin Proiektu Pi-
lotoa
Zegamako Aitxuri eskolan, bi-
garren urtez, 2020-2021 ikas-
turteko planean, Agenda 21 
ekintzetan barruan Partzuer-
goaren inguruko tailerra an-
tolatu da, hirugarren mailako 
ikasleekin. 
Tailerraren helburua Partzuer-
goa ezagutu arazteaz gain, in-

guruaren mantenuan artzainek 
izan duten eta egun duten ga-
rrantziaz jabetzea da. Artzain 
munduaren inguruko jabetza 
hori, genero ikuspegi berdin-
tzaile batetik abiatuta egin da.
Aurten egoerak hala behartu-
ta, gelan bai gaiaren lanketa 
eta bai Begoña Etxezarretaren 
lekukotza, saio bakarrean egin 
dira. 

Maruk, Aitxuri Herri Eskolako ikasleei Partzuergoa zer den azaldu zien

HERRIA LOTE KOPURUA

Asparrena  5

Idiazabal  13

Segura  9

Zegama  13

Zerain  7
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ANDUETZA  
PARKETXEA

Zailtasunak zailtasun, Andue-
tza parketxea zabalik

Zaila izango da denontzat aur-
ten Udaleko urtekarirako arti-
kulua idaztea. Atzera begira-
tu eta urtea nola hasi genuen 
gogoratzen dugunean, esko-
la-talde berriekin eta jarduera 
berriekin ilusionatuta, ez dirudi 
erreala denik. Hala ere, Andue-
tza parketxeak ateak zabalik 
izan ditu ahal izan duenean eta 

martxan jarraitzeko ahalegin 
guztiak eginaz. Honenbestez, 
hurrengo lerroetan laburbildu-
ko dugu egin ahal izan ditugun 
jarduerak eta ibilaldiak.

Bisitarien kopuruari dagokio-
nez, hasieratik argi geneukan 
ezin izango geniola eutsi iazko 
datuari. Kontuan izanik, batez 
ere, ez dela Zegama Aizkorri 
Mendi-maratoia ospatu; honen 
inguruan bisita asko izaten di-

tugulako, bai aurretik eta bai 
uda aldean. Azpimarratu behar 
dugu udan zehar datuak ez 
direla txarrak izan eta, beraz, 
kanpoko bisitariak Zegama bi-
sitatzen jarraitu nahi dutela. 
Esan beharra dago, halaber, 
itxialdiaren ondoren Andue-
tza parketxeak antolatu dituen 
jarduera eta bisita gidatuak 
oso arrakastatsuak izan direla; 
jendea mendira irteteko irrikaz 
baitzegoen.

Parketxetik artegira 
bisita antolatu zen.
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Bisitarien datuak alderatzea 
ez da guretzat adierazgarria, 
ezin baitugu kudeaketa txarra-
ri egotzi datuen jaitsiera, gure 
eskuetatik ihes egiten duen 
egoera txarrari baizik. Gainera, 
2020. urte honetan Anduetza 
parketxea itxita egon da hain-
bat hilabetez, aurrerago azal-
duko dugun bezala. Guztira 
1.850 bisitari inguru izan dira.

Orain, Anduetza parketxeak 
publiko orokorrari zuzendu di-
tuen jardueren errepasoa egin-
go dugu:

Urtarrilean, “Gaztagintzaren 
sekretuak” jarduerak arrakas-
ta handia izan zuen berriro ere 
eta otsailean ere, txanda bat 
antolatu behar izan zen. Au-
rrekoetan bezala, Gipuzkoa 
osoko familia ugari gerturatu 
ziren. Horretaz gain, Anduetza 
parketxean Aitxuri eskolarekin 
elkarlanean egindako “Lurrari 

kasu eginez” bideoa ere proiek-
tatu zen. Bertan, eskolako hau-
rrek elkarrizketak egin zizkieten 
Zegamako biztanleei gai hauen 
inguruan: txikitan nola bizi zi-
ren, antzinako lanbideak, zura 
nola erabiltzen zuten…

Otsailean, “Gaztagintzaren se-
kretuak” ekimenaren beste hi-
tzordu bat egin zen, eta, urtero 
bezala, oso arrakastatsua izan 
zen.

Martxoan, Anduetza parketxea 
itxi egin zen, itxialdiak maia-
tzaren 27ra arte iraun zuelarik. 
Denbora horretan, Gipuzkoako 
parketxeen sarea koordinatu-
ta egon zen, etxetik sarean lan 
egiteko. Denbora gehiena gure 
web orria eguneratzeari eskaini 
genion, orain Gipuzkoako Al-
dundiaren web orrien sarearen 
barruan dagoena, www.gipuz-
koanatura.eus. Eta, denboraren 
beste zati bat, hezkuntza-ma-

teriala, tailerrak eta bisita gida-
tuen gidoiak eguneratzeko izan 
zen.

Ekainean, berriz ireki genituen 
Anduetza parketxearen ateak, 
indar handiz eta jardueraz be-
tetako agenda batekin. Itxial-
dian zehar, jarduerak prestatu 
genituen berriz ireki zitekee-
nerako. Eta gu indartsu itzuli 
baginen, gure publikoa gure 
jardueretan parte hartzeko irri-
kan zegoen, eta egia esan, pu-
blikoaren erantzuna ikaragarria 
izan zen. Hilabetea “Urubiak 
berriz aske hegan” jarduera-
rekin hasi genuen, non publi-
koaren aurrean askatu ziren, 
Igeldoko Arrano Etxean berres-
kuratutako bi urubi, orain An-
duetza parketxearen inguruan 
biziko direnak. Gure agendan 
hurrengoa, familiei zuzenduta-
ko “Iparra galdu gabe!” orien-
tazio-jolasa izan zen. Ekaineko 

Basozainek osatutako hegaztia askatu zuten.



44

igande guztietan egin zen, eta 
arrakasta handia izan zuen. Bi 
asteburutan zehar, “San Adrian 
igarobideko sekretuak” ibilbi-
de gidatua antolatu zen, non 
erantzuna ere sinestezina izan 
zen, Gipuzkoa osoko jendea 
erakarriz. Eta hilaren amaieran, 
lehen aldiz eta arrakasta han-
diz, ibilaldi gidatu bat antolatu 
zen pixka bat urrunago, Ba-
rrendiolako urtegitik abiatzen 
zena baina Aizkorri Aratz parke 
naturalaren barruan. Ibilaldiak, 
“Haritz kandugabeen Gipuz-
koako basorik zabalena” zuen 
izena eta bertan, Valentin Mu-
garza natura-parkeko zuzenda-
riaren gidari lanaz gozatu ahal 
izan genuen.

Uztailean, “Haritz kandugabeen 
Gipuzkoako basorik zabalena” 
ibilaldi gidatua errepikatu zen, 
aurreko ibilaldi programatuan 
bete baitzen edukiera. Orain-
goan ere, natura-parkeko zu-
zendaria izan genuen gidari 

eta oso arrakastatsua izan zen. 
Uztailaren bigarren hamabos-
taldian, Aranzadi Zientzia El-
karteak indusketa arkeologi-
koen 16. kanpaina egin zuen 
San Adrian igarobidean. Urtero 
bezala, Anduetza parketxetik 
ibilaldi gidatu bat antolatu ge-
nuen indusketa lanak bertatik 
bertara ikusi ahal izateko “San 
Adrian igarobidearen sekre-
tuak” izenarekin.

Abuztuan, asteburu guztietan, 
familientzako “Iparra galdu 
gabe!” orientazio-jolasarekin 
jarraitu genuen. Aipatu behar 
da uda honetan Anduetza par-
ketxearen aurrean dagoen au-
to-karabanentzako gunea au-
to-karabanez beteta egon dela. 
Penintsulako jende askok auke-
ratu du aurten udako oporrak 
igarotzeko modu hori. Ondo-
rioz, udako hilabeteetan bisitari 
kopurua egonkorra izan da.

Irailean jarduera arrakastatsue-
nak antolatu ziren, hala nola 

“San Adrian igarobidearen se-
kretuak”, “Gipuzkoako haritz 
kandugabeen basorik zaba-
lena” eta “Iparra galdu gabe!”. 
Horiek guztiek arrakasta han-
dia izan zuten berriro.

Urrian, San Adriango pasabi-
dearen inguruko ibilaldi gida-
tua, “San Adrian Gizateriaren 
Ondare”, Ondarearen Europako 
Jardunaldien barruan zegoen; 
izan ere, San Adriango pasabi-
dea bera Gizateriaren Ondarea 
da. Bisita horietan edukiera oso 
mugatua zegoen, 9 pertsona-
koa, COVID-19ren aurkako pre-
bentzio-arauak zirela eta. Hala 
ere, jarduerak aurrera egin zuen 
eta taldeak osatu ziren. Urrian 
ere, Igeldoko Arrano Etxea he-
gaztiak berreskuratzeko zen-
troan berreskuratutako hegaz-
tiak askatu zituzten. Oraingoan, 
arrano txiki bat eta zapelatz bat 
izan ziren, eta ikusleak gozarazi 
zituzten haien hegaldiarekin.

Parketxeko irteera batean basoari buruzko azalpenak eman ziren 
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Santiago Bidekoentzat egin den etxea, energia aurreratzeko prestatuta dago.

Azaroan, herrien arteko mugi-
mendua mugatu zutenez, “Ipa-
rra galdu gabe!” orientazio-jo-
lasa baino ez zen antolatu, eta 
Zegamako familia batzuk izan 
genituen bertan.

Bitxikeria gisa, E.H.U.an Egu-

rrezko Eraikuntzak titulua duen 

Master bat egiten ari diren arki-

tektoen talde bat izan genuen 

azaroan. Anduetza parketxea 

bisitatzeaz gain, erromesentza-
ko aterpetxean sartu ziren.

Eta urtea zapore onarekin 
amaitzeko, “Olentzero eta talo 
tailerra” antolatu zen aben-
duan.

Anduetza Parketxearen egitura guztiz zurezkoa da, baita egurrak lotzeko ziriak ere.
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INDUSKETAK  
SAN ADRIAN-LEIZARRATEKO  
TUNELEAN

2020. urtean arkeologia lanen XIV. Kanpaina egin da San Adrian-Lei-
zarrateko Tunelean. Berreskuratze eta ikerketa lanak 2008. urtean 
hasi ziren eta geroztik lortutako emaitzek kokapen honen giza oku-
pazioaren ikuspegi gero eta osoagoa eskaintzen digute.

Lan hauek Gipuzkoako eta Arabako Partzuergo Orokorrak bultzatzen 
ditu Zegamako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza 
estuarekin, Aranzadi Zientzia Elkartearen koordinaziopean.

Aurten indusketa lanetan Euskal Herriko eta beste lurraldeetako 
hamar ikasle eta arkeologo gazteek hartu dute parte. Era berean, 
Tuneletik igarotzen diren bisitariei arreta berezia eskaini zaie.

Aurten, egoera berezia kontuan hartuta, nabarmen murriztu dira lan-
-eremua eta parte-hartzaileen kopurua, taldearen osasun-baldintzak 
uneoro bermatzeko. Lan gehienak Ostatu edo Bentaren barrualdean 
egin dira, tunelaren ekialdeko ahoaren inguruan (Zegamarantz ireki-
tzen dena). Puntu horretan, “L” itxurako koadro bat ireki da, 00 m2 
ingurukoa.

Lan Taldea
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Taldea lan prozesuan

Gazteluaren oinplanoa (1589). Bertan gezileihoak eta sarrera ikusten dira
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Gazteluaren berreraiketa

Ostatuko azken okupazio-aroekin lotutako maila azalekoenak kendu ondoren (XIX. 

mendearen bigarren erdian utzi zen), okupazio-maila desberdinak identifikatu ahal 

izan dira. Maila horiek, argazkian ikus daitekeen bezala, argi eta garbi gainjarrita 

daude, eta horietako bakoitzak okupazio-fase desberdin bat markatzen du. Horrela, 
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Hezurrezko orratza

gela mailak dokumentatu ahal izan dira, non tuneleko okupatzaileak modu iraunko-
rrean bizi izan ziren. Beste batzuekin batera, nolabaiteko garrantzia duen etxe edo 
su bat identifikatu da, elikagaiak prestatzeko erabiltzen zena. Maila hauek guztiak 
okupazio garai zabal bati dagozkio, Aro Modernotik (XVI-XVII. mendeak) Erdi Arora 
arte iraungo zuena. 2021eko Kanpainan induskatu beharreko mailak.

Aurkikuntzarik interesgarriena, Tunela, jatorrian, ekialdeko aho honetatik ixten zuen 
hormaren zimenduak aurkitzea izan da. Horma hau, egungo hormatik 2,50 metro 
ingurura zegoen, Tunelaren barnealdean, eta erabat suntsitua izan zen, ziur aski, XVI. 
mendearen amaieran eta XVII. mendearen hasieran kokatutako une batean. Horma 
hau, puntu honetan, gutxienez XIII. mendetik gaitutako gazteluarena zen (ziur aski, 
XI. mendean eraikia zegoen), geziak jaurtitzeko gezileiho batzuk eta gaur egun kon-
tserbatzen denaren antzeko sarrera arku bat zituena. Oso litekeena da arku bera 
izatea, ondoren berraprobetxatu eta horma berrian birkokatzea.

2021eko Kanpainan, aurten hasitako lanak amaitu nahi dira, eta ingurune horretako 
indusketa amaitu, egon daitezkeen zalantzak argituz.
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ERLEZAIN
EGUNA

Aurten hitzaldiak bakarrik 
bideratu ahal izan dira. 
Martxoaren 13an, igandeko feria 
bertan behera utzi baitzuen 
udalak pandemiaren egoera 
gero eta larriagoa zela ikusiz. 
Ordurako, eskolako haurrak 
dagoeneko etxeratuak zituen 
Eusko Jaurlaritzak eta kezka 
eta zalantza handia egon 
zen erakunde eta biztanle 
guztietan zein pauso eman 
momentu haietan; udaletik 
ferian postua jartzeko baimena 
eskatuta zuten denei deitu 
zitzaien igandean, martxoaren 
15ean ez etortzeko, pastelgileei 
ere abisatu zitzaien beren 
produkturik ez bidaltzeko, 
Gipuzkoako Erlezain 
Elkartearekin ere, txapelketa 
bertan behera uztea erabaki 
zen eta bertso jaialdia ere 

Kasino elkartearekin batera 
bertan behera uztea erabaki 
zen.

Martxoaren 14an, Estatuko 
presidentea den Pedro 
Sanchezek, aginte bakarra 
hartu eta konfinamentua edo 
etxeratzea agindu zuen Estatu 
osoan.

ERLEZAIN EGUNEKO 
HITZALDIAK

Martxoaren 10ean, iluntzeko 
19:00etan, Jabier Otaegi 
Kultura-etxean, Mikela 
Untsain izan genuen 
hizlari. “Bost erlauntzetatik 
hasita, erlezaintza ogibide 
bilakatzearen bidea”ari buruz 
bere azalpenak emanaz. Jende 
mordoxka gerturatu zen, batez 
ere erlezaintza hasi berriak 

direnak eta oso interesgarriak 

izan ziren emandako azalpenak.

Martxoaren 11n, Angelo Jimezen 

txanda izan zen, “Erleterapia 

eta bere aplikazioak” jorratu 

zituen iluntzeko 19:00etan 

Jabier Otaegi Kultura-etxean 

eta azkenik, martxoaren 12an, 

osteguna, iluntzeko 19:00etan, 

“Udaberrian lanak nola hasi 

erlauntzan” gaia jorratu zuen 

Aikor museoko Aitor Otegik.

Hiru hitzaldietaran Gipuzkoa 

mailatik etorritako entzuleak 

izan ziren batez ere, lehen 

esan bezala, erlezaintzan hasi 

berriak direnak eta baita urte 

asko daramaten batzuk ere 

beren ekarpenak eginez.



Aurten Zegaman gaztaroa 
pasa zuen Maximo Goikoetxea 
hil zaigu gaixotasun larri batek 
jota. Maximo, Zegamako 
medikua izan zen Maximo Goi-
koetxearen semea zen eta 1951n 
Oviedoko Pineo herrian jaio 
bazen ere, 1955ean Zegamara 
etorri zen gurasoekin bere 
aita Zegamako medikua izan 
zelako. 11 urterekin  Madrila 
joan zen ikasketak egitera  han 
bizi zen izeba batekin biziz eta 
Zegama eta Madril artean ibili 
zen 1979an Iruna bizitzera joan 
zen arte.

Gaztetatik izan zuen bokazioa 
zerbitzu publikorako eta poli-
tikarako eta gazte gaztetatik 
Euskadiko Ezkerreko kidea 
izan zen. Aita bezala berak ere 
medikuntza ikasi zuen Madrilgo 

Complutense Unibertsitatean 
eta Bordeleko Unibertsitatean 
Osasun Publikoari buruzko 
espezialitatea egin zuen.

Honela, alor publikoan eta 
gizartearen zerbitzura bide 
luzea egin zuen:

Irungo udaletxean zinegotzi 
izan zen Euskadiko Ezkerretik, 
legebiltzarkide 3 urtez aritu zen, 
horrekin jarraituz, Gipuzkoako 
Batzar Nagusietan lehen lehen-
dakariorde izan zen, 1999tik 
2003ko ekainera arte Gipuz-
koako Foru Aldundiko Gizar-
tekintza Diputatu kargua izan 
zuen eta Alubixa Fundazioaren 
sortzailea (pertsona adinduen 
eskubideak defendatzeko fun-
dazioa hain zuzen ere) besteak-
-beste. Bestalde, Donostiako 
Ospitaleko gerentea ere izan 

zen eta bere lan-ibilbide eman-
korra zela eta MAS SALUD 2015 
saria jaso zuen.

Esan dezakegu, Zegaman egun 
dugun Eguneko Zentroa, Pisu-
-tutelatu eta osasun zentroaren 
“errudun”etako bat izan zela 
garaiko Zegamako udaleko 
korporazioarekin batera.

Maximo Goikoetxea garai 
hartan, era horretako gizarte 
zerbitzuen beharra ikusi zuen 
politikari aitzindaria izan zela 
esan genezake eta egun Eus-
kadin gizarte honek dituen 
gizarte-zerbitzuen eraikitzai-
leetako bat eta bere bultzada 
eta Zegamari zion maitasuna 
eraginkorra izan zela Zegaman 
ere era honetako zerbitzua hain 
garaiz izateko. 

MAXIMO GOIKOETXEA FERREIRO HIL ZAIGU
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2003an, Maximo Goikoetxea Foru Diputatu bezala izan zen Zegaman, Zegamako gizarte eta 
osasun zerbitzuak emango ziren instalakuntzak inauguratzen.

Maximo Goikoetxeak Zegamarekin  
lotura handia izan zuen.
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www.tobera.org

TOBERA MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

Zertan gozatzeko 
musika-tailerra eta -hizkuntza,  

euskal dantzak, txistua eta danbolina,  
trikitia, panderoa, perkusioa (txalaparta, 
bateria, etnikoa…), gitarra klasikoa zein  

elektrikoa, baxu elektrikoa, pianoa,  
zeharkako txirula, musika-taldeak. 

Toberako ikasleen taldea 
kontzertu batean

Norentzat da 
TOBERA

4 urtetik gorakoentzat,  
baita helduentzat ere.

MUSIKARA KONFINATUAK

2019/2020 ikasturtean musi-
ka-eskolan izan genuen ikasle 
heldu batek azaroan bidali zi-
gun e-mailak ongi laburbiltzen 
du 2020 urte honek izan duen 
konplexutasuna. Lanagatik bi-
zitokia aldatu eta Goierritik 
kanpora urrun joan behar izan 
du ikasle horrek, eta, etsituta, 
TOBERA utzi behar izan zuen 
irailean. Ez gauzka ahaztuta, 
ordea. Hala dio bere mezuak 
hitzez hitz: “Ahal dudan bezain 
pronto bueltatuko naiz zuene-
ra. Hain gustura eta pozik egon 
nintzen! Ea Goierri aldera ger-
turatzeko aukera dudan etorki-
zunean. Animo asko daukagun 
eta datorkigun egoerarekin! Ez 
dezagula musika galdu, horrek 
bizitza ematen baitu”.

Musika izan da askorentzat sal-
bazioa, ihesbidea eta babes-
lekua ditxosozko SARS-CoV-
-2ak goitik behera eragin duen 
ezohiko 2020 urte honetan. 
Kultura izan da bizipoz eta as-
kabide. Baina kulturaren eta 
musikaren hazia aurretiaz erein 
beharra dago, eta aldian-aldian 
ureztatu, premia dagoenean 
bere eragin onuragarria balia-
tzeko. Eta horretan inbertitzea 
da TOBERA Musika- eta Dan-
tza-eskolaren alde jokatzea. 
Guztion ongizateari, integra-
zioari eta komunitate-perte-
nentziari egiten dio mesede 
TOBERAren jarduerak. Horre-
gatik, “Egin herria. Ikasi musika” 
izan da zegamarrei aurten mu-
sika-eskolak luzatu dien erron-
ka.

4 urtetik aurrerako neska-mu-
tikoekin hasten du lana TOBE-
RAk, eta helduenganaino iris-
ten da. Adin handieneko gure 
ikasleak 70 urte ditu uneotan.

140 ikasle ditu ikastetxeak gaur 
egun, eta 225 matrikula hain-
bat eta hainbat irakasgaitan 
(musika-taldeetan parte har-
tzen duten ikasleak ez daude 
zenbatuta kopuru horietan, ez 
ikasle-kopuruan, ez matriku-
len kopuruan): musika-tailerra 
eta -hizkuntza, euskal dantzak, 
txistua eta danbolina, trikitia, 
panderoa, perkusioaren hasta-
penak (bateria, etnikoa…), gi-
tarra klasikoa zein elektrikoa, 
baxu elektrikoa, pianoa, zehar-
kako txirula eta orotariko musi-
ka-taldeak. 
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Tobera Musika Eskolako ikasleak etxetik bidalitako argazkiak

Andoaingo piano-jaialdiko partaideak

Taldeko ikasgaiengatik 17,8 euro 
baino ez da ordaindu behar hi-
lean 2020/2021 ikasturtean, eta 
bakarkakoengatik 34 €; taldee-
tan parte hartzearen truke, be-
rriz, 6,5 euro bakarrik. Familia 
ugariei deskontuak aplikatzen 
zaizkie.

TOBERA Musika- eta Dantza-
-eskolak hasieratik bukaerara 
arteko ibilbidea egiten du ikas-
leekin: ez dakitena irakatsi au-
rrena, eta ikasitakoa praktikara 
eraman hurrena. Praktikatzeko 
abagune izaten dira jendau-
rreko ekintzak. Hona hemen 
2020ko zenbait:

Eguberrietan eta urtarrilean: 
bigarren aldiz, Zegamako ga-
bon-eskean hartu zuten parte 

eskolako trikitilariek, pande-
ro-jotzaileek eta perkusio-jo-
tzaileek. Bestalde, ohikoa den 
moduan, Zegamako Erregeen 
Kabalgata antolatu zuen TO-
BERA Musika-eskolak, Zega-
mako Udalaren laguntzarekin 
(1997tik egiten dugu, Kabalga-
ta sortu zenez geroztik –geuk 
sortu baikenuen–). Urteotan 
laguntzaile izan ditugun adi-
neko 4 emakumeri ederki me-
rezitako eskertza publikoa eta 
omenaldia egiteko baliatu zen 
aurreko Kabalgata edo Zamal-
kada, amaierako elizako saioan. 
Pixka bat beranduago, urtarri-
lean sartuta, Zeraingo Otatza 
sagardotegiaren txotx denbo-
raldiaren irekiera popularrera 
eraman genuen trikiti eta pan-

deroko ikasle-saldoa, hau ere 
urteroko ohitura bihurtuta.

Otsailean: Andoaingo Piano-
-jaialdiaren 15. edizioa egin zen 
otsailaren 8ko eta 9ko astebu-
ruan. A mailan (11 urte-artekoe-
tan) TOBERA Musika-eskolako 
8 ikasle aritu ziren; B mailan (14 
urte-artekoetan) 5; eta, azke-
nik, C mailan (18 urte-artekoe-
tan), bakarra. Urteroko arrakas-
taren joerari segituta, zilarrezko 
9 domina eta brontzezko beste 
5 eman zizkien epaimahaiak 
ikasle hauei. 675 ikaslek hartu 
zuten parte aurtengo jaialdian 
orotara. 

Zegamako Santa Ageda bez-
perako kopla-erronda ere mu-
sikaz jantzi zen otsailean, triki-
tiko, perkusioko, panderoko eta 
txistuko ikasleen eskutik.

Txalaparta-ikastaro irekia: otsail 
eta maiatza bitartean txalapar-
ta-ikastaroa anto-latu genuen 
16 urtetik gorako gazteentzat 
eta helduentzat, hastapenekoa 
eta sakontzekoa, bakoitza hila-
beteko iraupenarekin. 16 lagu-
nek eman zuten izena bietan. 
Otsail eta martxoan hastape-
nekoa egin zen, baina sakon-
tzekoa bertan behera geratu 
zen koronabirusagatik.

Musikaren Hamabostaldia: aur-
tengorako ere programazio 
berezia antolatuta geneukan 
arren Musikaren Hamabostal-
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diaren edizio berri baterako, 
COVID-19agatik ez genuen 
posible izan aurrera eramatea 
eta bertan behera utzi behar 
izan genituen programatuta-
ko ekintza guztiak. Martxoaren 
23tik apirilaren 2ra bitarte zen 
izatekoa Hamabostaldia, eta 
tailerrak, jubilatuen eta gaz-
teen arteko belaunaldi-arteko 
jaialdia, Dantzari Txiki Egunean 
ibilbide-aldaketa eta inoiz bai-
no dantza-talde gehiago elkar-
tzea, Azkoitiko Bizkargi Mu-
sika-eskolarekin elkartrukea, 
gitarrak egiteko tailerra eta 
beste hainbat nobedade ira-
garri genituen. Landa-izaerako 
eremuak biziberritzeko eta di-
namizatzeko proiektu ereduga-
rri modura hautatu zuen Eusko 
Jaurlaritzak 2019an TOBERA-
ren Musikaren Hamabostaldia 
(Euskal Autonomia Erkidegoan 
2019an helburu horrekin egin 

zen gizarte-ekitaldi oneneta-
koa izanaren errekonozimendu 
instituzionala jaso zuen gure 
musika- eta dantza-eskolak). 
Beraz, ekimen garrantzitsua 
da gure artean Musikaren Ha-
mabostaldia. 2021ean egiterik 
izango ote dugun ikuskizun 
dago.

Musikaren Hamabostaldiko jar-
duerak egin ez baziren ere, on-
line egin ziren hainbat ekintza, 
suspenditutakoen ordez: apiri-
laren 29ko dantzaren munduko 
egunean ekimen bateratua egin 
genuen Goierriko dantza-talde 
guztien artean ‘Balkoia dan-
tzari’ izenburupean eta bideo 
kolektibo handia argitaratu ge-
nuen, argazki-bildumak osatu 
genituen, ikus-entzunezkoak… 

Musikara konfinatuak: TOBERA 
Musika- eta Dantza-eskolak ez 
zuen jarduera eten, eta etxetik 
etxera aritu zen Zegamako, Se-

gurako, Zeraingo eta Mutiloako 
bere ikasleekin.

Eusko Jaurlaritzak aurrez au-
rreko eskolak eten behar zire-
la iragarri zuen egunean ber-
tan hartu eta jakinarazi zizkien 
neurriak ikasleei eta familiei 
TOBERA Musika-eskolak, mar-
txoaren 12an. Hurrengo aste-
lehenean bertan, plangintza 
birmoldatu eta eskolak tele-
matikoki emateari ekin zion. 
Harrezkero, egoera estutu eta 
bihurrituta ere, aldian aldiko le-
ge-aginduetara egokituta beti, 
martxan eta bizi-bizi jarraitu du 
musika-eskolak (2. eta 3. eba-
luazio-bideak moldatuta, ma-
trikulazio-kanpaina egokituta, 
nibel-amaierako diploma-az-
terketak urrira atzeratuta, e.a., 
baina gure esentziari arduraz 
eta erantzukizunez tinko hel-
tzen jarraituta). Aldi berean, 
TOBERAko familiekiko harre-

Tobera Musika Eskola, Euskaraldian Arigune izan da.



mana atergabea izan da. Tar-
tean, familian lantzeko moduko 
dozenaka online aukera jarri 
zaizkie familiei eskura musika-
-eskolatik, eta baita bestelako 
aholku eta gomendioak ere. 
Hala, koronabirusari begira, 
kontingentzia-planak edo in-
formazio ofiziala helarazteaz 
gain, ikasleentzat eta familien-
tzat lagungarri izan zedin, te-
lelanerako aholkuak prestatu 
eta bidali dizkiegu, ikusmena 
zaintzekoak, ergonomia, musi-
ka-baliabideen zerrenda, aurre-
ra egiteko moduaz galdetegia, 
e.a.

Hortaz, familiekiko komunika-
zioa bereziki zainduta, zuzen-
daritza-batzordea indartuta 
eta funtzionamendua egokituta 
aritu zen lanean TOBERA Musi-
ka-eskola martxotik ekainerako 
4 hilabeteetan. Gero etorriko 
zenaren aurrekari eta erakusle. 
Ogi gogorrari hagin zorrotza.

Ikasturte-bukaerako kontzer-
tuak, birtual: 100dik gora ikasle-
ren partaidetzarekin osatutako 
27 aktuaziok osatu zuten TO-
BERA Musika-eskolako 2020ko 
ikasturte-bukaerako kontzertu 
birtuala. Ekainaren 22tik 30era 
sare sozialetan zabaldu eta 
5.000 ikustalditik gora izan 
ondoren, TOBERA Musika-es-
kolaren plataforma digitaletara 
kargatu genituen bideo guztiak 

eta Goierri Telebistak saioa emi-
titu zuen horiekin. Kontzertu 
hauen promozio-bideoa ekoitzi 
genuen eta baita musika-esko-
laren bideo korporatiboa edota 
matrikulaziorako spota ere. 

2020/2021 ikasturtea: Ikastur-
te honetan 3 dokumentu dira 
ikasleen, familien eta langileen 
osasuna, higienea eta segurta-
suna zaintzeko osatu eta prak-
tikan jarrita ditugunak musika-
-eskolan. Ikasturtea hasterako, 
“COVIDaren aurreko jardunbi-
de orokorrak 2020/2021 ikas-
turtean” dokumentua diseinatu 
genuen. Musika-eskolaren prin-
tzipioak biltzen dituen proto-
koloa eta kontingentzia-plana 
da: helburuak, babes-neurriak, 
espazioen antolaketa, kuoten 
trataera, hezkuntza-modalita-
te posibleak, jarraibide-sorta 
zehatza, e.a. Irailaren hasieran, 
berriz, “COVID pautak fami-
lientzat” dokumentua atondu 
genuen, jardunbide zehatze-
kin. Irailaren bukaeran, azke-
nik, ikaslearen balizko kutsatze 
batean nola jokatu adierazten 
duen txostena prestatu genuen. 
Dokumentu horietan jasota-
ko neurriak bete ahal izateko, 
esaterako, egoitza lekualdatu 
behar izan genuen irailean Ze-
gaman.

Santa Zezilia: nahiz eta aurrez 
aurre egin ahal izateko presta-

keta-lan guztiak eginak geni-
tuen, kontzertu amateurrak jen-
daurrean egitea galarazi zuen 
azaroaren hasieran indarrean 
sartutako legeak, eta aurten-
go Santa Zeziliaren omenezko 
kontzertua birtualki egin zuten 
azkenean TOBERA Musika-es-
kolako ikasleek. Azaroaren 19tik 
aurrera 14 bideo aireratu geni-
tuen eskolako sare sozialetan, 
YouTubeko kanalean eta tobe-
ra.org webgunean.

Euskaraldia: 2020ko Euskaral-
dian Arigune izan gara, eus-
karaz lasai hitz egiteko eremu 
(bestela ere hala gara, noski!). 
Gainera, euskararen aldeko 
bertsoa propio sortuta, ikasle 
eta langileen artean musikatu 
dugu, eta opari gisara hedatu 
dugu.

Ataka estuetan jarriko gaitu 
2021ak ere, antza. Eskarmen-
tua, adorea eta kemena ez 
zaizkigu faltako horiek guztiak 
elkarrekin gainditzeko. Gora 
bihotzak! Joan zaizkigun lagu-
nak gogoan, eta bizitza aldapa-
gora dutela sentitzen dutenen 
alde: urte berri on!

Iker Gómez de Segura

TOBERA Musika-eskolaren ize-
nean
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Ikusi musika-eskolaren 
iragarkia QR hau 

mugikorrarekin eskaneatuta.
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ZEGAMARRAK ERREALAREKIN
Urte berezia izan da guztiontzat 2020a, erreala-
rentzat ere bai. Urte hasieran, otsailaren 25ean 
Aitxuri herri eskolako 3,4,5, eta 6. mailako umeak 
Zubieta ezagutzera joan ziren, Zegamarrak Rea-
lakin taldeari esker. Bertan egun borobila izan 
zuten haurrek. Goizean goiz autobusa hartu eta 
irteera ederra zuten zain. Zubietan, eskola des-
berdinetako haur gehiagorekin batera, zenbait 
ekintza egiteko aukera izan zuten. Lehenengo, 
zelaiak ikusi eta futbolariek erabiltzen dituzten 
espazio batzuk ezagutzeko aukera izan zuten. 
Jarraitzeko, errealaren historia laburbiltzen zuen 
bideo bat erakutsi zieten, eta haurrek jakintzak 
erakusteko aprobetxatu zuten. Uste baina gehia-
go dakite haur hauek gure taldeari buruz! Buka-
tzeko, zelaian jolas batzuk egin zituzten, baloia-
rekin edo baloirik gabe. Ederki pasa zuten herriko 
gaztetxoek. Jarraian, lehenengo taldearen entre-
namenduaren zati bat ikusi zuten eta sinadura 
batzuk jasotzeko aukera izan zuten batzuk. Bi-
sitari bukaera emateko, mutilen lehenengo tal-
deko jokalari bat eta nesken lehenengo taldeko 
beste jokalari bat igo ziren haurrak zeuden areto-
ra. Aurretik prestatutako galderak egin zizkieten 
eta bakoitzaren sinadurarekin itzuli ziren haurrak 
gustura. Igotako jokalariak Robin Le Normand 
zentrala eta Leire Baños erdiko jokalaria izan zi-
ren. Argazkiak ikusi besterik ez dago, egun ede-
rra benetan! Haurrez eta irakasleez gain, peñako 
partaide batzuk ere bertan izan ziren.
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Apirilaren 18an Errealzaleek balkoietan ospatu zuten eguna.

Martxoaren hasieran, poz izugarri bat eman zigun gure tal-
deak, errege kopako finalera sailkatu zen, Mirandes taldea 
mendean hartuta. Finaleko arerio, Athletic taldea da, Gra-
nada kanporatu ostean. Euskal derbi berezia bizitzekoa zen 
Sevillan, La Cartujan. Martxo bukaera aldera ordea, gauzak 
okerrera egin zuten. Denok ezagun dugun COVID 19-aren 
eraginez dena bertan behera geratu zen. Apirilaren 18an os-
patu behar zen festa polita ere bai. Hala ere, Euskal Herri-
ko balkoiak ondo apaindu ziren egun horretan, jolastu behar 
zen finalaren omenez, baita Zegaman ere. 
Denboraldi berriari dagokionez, talde dotorea osatu du 
Errealak eta partida izugarriak jolastu ditu. Egoera dela eta 
ez dugu Reale Arena zapaltzeko aukerarik, baina etorriko 
dira garai hobeak. Kopako finalari dagokionez badakigu jo-
lastuko dela, ea bertan egoteko aukerarik dugun. Bitartean, 
etxetik ikusten jarraitu beharko dugu. 
Aupa Erreala!
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Covid-19a dela eta odol emaileontzat ere urte berezia 
izan da 2020. Urtea. Martxotik aurrera egoera erabat 
gaiztotu zen guztiontzat eta edozer ekimen antolatzea 
ere ezinezkoa izan zaigu guri ere. Hala eta guztiz ere, 
gure ospitaletan odolaren beharrak berdin jarraitu 
duenez, gutxieneko baina behar beharrezkoa den odol 
emate ekimenak hiru burutu ditugu 2020. Urtean.

Urtarrilaren 21eko emanaldian 41 emaile gerturatu 
ziren, garai hartan oraindik ez zegoen konfinamendurik 
aginduta nahiz eta ordurako Covid-19 gaixotasunaren 
kasuak gero eta gehiago ziren. Maiatzaren 29rako 
antolatu genuen odol ematera 28 pertsona gerturatu 
ziren. Bigarren odol emate hau egoera berriari egokituta 
burutu behar izan genuen segurtasun neurriak hartuz 
hain zuzen ere eta irailaren 11ko odol ematean ere 30 
emaile izan genituen eta hau ere segurtasun neurriak 
hartuta burutu genuen.

Aurten, urtero ospatu izan ohi dugun odol emaileen 
egunik ez da ospatu Covid-19 pandemia dela eta.

ODOL EMAILEEN ELKARTEA

Hemen dituzue 2019ko abendutik 2020ko azarora 
bitarteko metereologiari buruzko datu batzuk.

Datu hauek, www.euskalmet.euskadi.eus web orritik 
eskuratu ditugu:    

ARGIBIDEAK
Prezipitazioa l/m2  Euria, m2 bakoitzean zenbat litro.
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.

Prez.
(l/m2)

T. max.
(ºC)

T. min.
(ºC)

Haizearen 
abiadura 

(km/h)

Hezetasun 
erlatiboa

(%)

PREZIPITAZIO GEHIEN EMAN ZEN EGUNA 
3/10/2020 • 55,6 l/m3
T. MAXIMOA EMANDAKO EGUNA  
7/8/2020 • 36,6ºC
T. MINIMOA EMANDAKO EGUNA 
30/3/2020 • -0,9º
HAIZEAK ABIADURA HANDIENEKO EGUNA (Km/h)
2/3/2020 • 120 km/h

ZENTRO METEOROLOGIKOA

Abendua 2019

Urtarrila 2020

Otsaila 2020

Martxoa 2020

Apirila 2020

Maiatza 2020

Ekaina 2020

Uztaila 2020

Abuztua 2020

Iraila 2020

Urria 2020

Azaroa 2020

149

47,4

31

36,1

61,6

65,6

58

17

54,3

104,7

217

17,9

19

16,7

21,7

9,6

21,3

27,6

31,8

35,3

36,6

31,1

21,4

22,3

0,3

-0,5

2,2

-0,9

2,6

6,5

6,3

9,5

9,6

5,8

4

1,8

93,5

92,4

85,4

120

74,8

64,2

62,8

62,5

65,3

72,3

96,7

85

99

100

98

102

101

99

100

101

100

95

101

98
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AIZKORRI
FUTBOL TALDEA

Aizkorri Futbol Taldeak, azkeneko urteetan 
egindako lanaren fruituak, pixkanaka, jasotzen 
ari dira. Bukatutako denboraldian 6 talde federa-
tuekin hartu dute parte Gipuzkoako lehiaketetan:

KADETE HONOR (2005), 15 jokalariekin  
(6 zegamarrak).

1. MAILAKO KADETEA NESKAK, 19 jokalariekin  
(3 zegamarrak).

1. MAILAKO KADETEAK (2006) , 17 jokalariekin  
(3 zegamarrak).

1. MAILAKO INFANTILAK (2007), 16 jokalariekin 
hartu dute parte (1 Zegamarrak)

1.MAILAKO INFANTIL (2007), 17 jokalariekin hartu 
dute parte (5 Zegamarrak).

INFANTIL TXIKI (2008), 19 jokalariekin hartu dute 
parte (7 Zegamarrak)

FUTBOL ESKOLAN; aurten Zegamar asko hasi 
dira ikasten eta gozatzen futbolarekin.2012. Urteko 
5 jokalari, 2011. Urteko 13 jokalari, 2010. Urteko 15 
jokalari, 2009.urteko 8 jokalari eta 2008.urteko 
9 jokalari. Alebin neskak (2008-9-10) urteko 6 
jokalari.

Gaur egun, Aizkorri Futbol Taldearen atzetik 265 
pertsonako taldea dago (jokalari, eskolako ikasle, 
entrenatzaile, delegatu eta juntakideen artean), 
jende asko beraz, baina bere lana eta ekarpena 
eman nahi duten zegamarrentzat, beti dago leku 
bat. 

Urte korapilatsu honetan, klubean albiste on bat 
izan dugu, Real Sociedadeak bere Infantil txikian 
Abiot de Prado Zegamarra hartu duela. 

Abiot de Prado Azurmendi Errealean hasi da, Infantil Txiki mailan

Aizkorri Futbol taldea
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SAN MARTIN  
PARROKIA

Aurten Covid-19a dela-eta Parrokian 
ia ez dugu ez bataio eta ez bestelako 
elizkizunik egin. Konfinamentua dela-eta 
hileta elizkizunak bertan behera geratu 
ziren une latzenetan eta Jaunartzeak ere 
bertan behera geratu dira. Meza ematea 
izan denean ere aforoa eta segurtasun 
neurri guztiak errespetatu behar izan dira. 
Honela, konfinamentu batetik bestera 
bitartean haur bakar baten bataioa egin 
genuen ekainaren 14an, Ekia Lekuona 
Garmendiarena hain zuzen ere.

BAKE ETA ON GUZTIOI! 
Bittorio Zabalgogeaskoa

HERIOTZAK

Pio Berasategi Berasategi
Donato Arrieta Arrizabalaga
Maria Agirretxe Argote
Manuela Apaolaza Otaegi
Angel Isidro Rodriguez Moreno
Miren Edurne Alustiza Zufiaurre
Francisco Irastorza Mendizabal
Jose Migel Arakama Arrizabalaga
Miren Nekane Azurmendi Agirre
Jose Larrea Mendizabal
Juan Migel Larrea Antia
Doroteo Mujika Etxeberria
Jose Luis Arkonada Lasa

San Martin parrokia
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AIZKORRI GURASO ELKARTEA

Aurtengo egoera dela eta, 2020an ezin izan dira, urtero 
bezala, hainbat ekintza antolatu. Dena den, itxialdian 
sartu baino lehen, Inauteriak, Otsailak 21ean, ospatu ziren 
eskolako haurren ikuskizunekin eta jarraian txokolatada 
eta buruhandiak izan ziren.
 Martxotik aurrera, hainbat ekintza bertan behera geratu 
dira: igeriketa, udako festa, San Martin feria…. 
Beste hainbat zerbitzu eta ekintza egoera berrira moldatu 
behar izan ditugu; beti Hezkuntza Sailaren protokoloak 
jarraituz:
- Zaintza zerbitzua bi taldetan antolatu da: Haur 
Hezkuntzako haurren taldea eta Lehen Hezkuntzako 
haurren taldea.
- Eskola kirola. Gipuzkoako Foru Aldundiak urritik 
aurrera lehiaketarik gabeko eskola kirola martxan 
jartzeko baimena eman zuen. Kontakturik eta materialik 
gabe jarduera fisikoa eta kirola sustatu behar zen. Xabi 
Intxausti, entrenatzaileak, hori betetzeko, 

taldeka eta ordutegi bereziekin antolatu zituen haurrak. 
Egungo osasun egoeran eskola kirola berriro ere bertan 
behera geratu da.
- Aipatu behar da, aurreko urtean bezala, Lehen 
Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetako ikasleek 
mekanografiako saioak (Kluppy programa) jaso dituztela 
eskola orduetan, Guraso Elkarteak kudeatuta eta bertako 
irakasleen laguntzarekin. Gainera gurasoei ere aukera 
eman zaie programa hori erabiltzeko.
Aurten ere, Robotikako proiektuan Lehen Hezkuntzako 
4., 5. eta 6. ikasleek parte hartuko dute.
Finantzaketari dagokionez, gurasoen ekarpen eta Udal 
zein Foru Aldundiaren ohiko diru sarrerak jasotzeaz 
gain, inguruko enpresa batzuen laguntza ere jasotzen 
dugu. Aipamen berezia egin beharra diogu Ampo 
S.Coop eta Orkli S.Coop kooperatibei bere ekarpen 
garrantzitsuagatik.
 Eskerrik beroenak Aizkorri Guraso Elkartearen izenean!.

Inauterietako saioa

Guraso Elkartea ere Euskaraldiarekin bat eginda.
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Azken urteotan, euskal lurralde 
osoan zehar, Memoria Histori-
koaren inguruko berreskurapen 
eta ikerketa asko egin dira, 
zehazki, Gerra Zibila eta haren 
ondorengo Lehen Frankis-
moari buruzkoak. Ildo honetan, 
Zegamako Udala eta Aranzadi 
Zientzia Elkarteak elkarlanean 
Gerra Zibila eta Lehen Fran-
kismoan Zegaman eman ziren 
Giza Eskubideen Urraketa eta 
Errepresioa ikertzeko proiektu 
bat abiatu genuen. 

Proiektu hau abiapuntua 
Zegamako Udal Artxiboa izan 
da, non 1930tik eta 1945ra 
bitarteko urteak ikertu diren eta 
hauekin erlazioa zuen doku-
mentazio guztia kontsultatu eta 
aztertu da. Batez ere nabarme-
nenak udal korrespondentzia, 
Zegamako soldadutzarako 
ordezkapenak eta udal aktak 
izan dira, guztira 2942 doku-

mentu digitalizatu ditugularik. 
Dokumentu guzti hauek, ondo-
rengo hilabeteetan bai Euskal 
Herriko zein Espainiar Estatuko 
hainbat artxiboetan (bai mili-
tarrak, administrazioak zein his-
torikoak) ikerketak garatzeko 
hari-muturrak eskeini dizkigu.

Ikerketa honetan, azpima-
rratu nahiko genuke Zegamako 
Udalak duen artxiboaren bere-
zitasuna, izan ere bertan 
gordeta dauden dokumentu 
zein artxiboek balio historiko 
nabarmena dute, bai herriko 
historia azaltzeko unean baita 
urte horietako Euskal Herriko 
bilakaera historikoa azaltzeko 
unean ere. Xehetasunak xehe-
tasun, Juan Telleria musikaria 
zegamarra izateak eta Ernesto 
Gimenez Caballero industria-
-gizon eta idazlea Zegaman 
bizitzeak dokumentu eta liburu 

interegarriak utzi dizkigu iker-
ketarako. Horretaz gain Herriko 
Eskolan behin-behineko 
espetxe bat izatea eta bertan 
preso izan zirenen argazki eta 
izenak identifikatuta edukitzeak 
ezinbesteko garrantzia izan du 
Zegaman Gerra Zibileko lehen 
egunak ulertzeko unean. 

Halaber Zegaman bertan Lan-
gileen Batailoi bat trenaren-
tzako geraleku bat eraikitzen 
jardun izanak, frankismoak 
bere aurkari politikoak esklabu 
gisa erabili zituzten uneak 
ulertzeko eta hauek bizi izan 
zutena gertutik aztertzeko 
aukera eman digu. Gainera 
Gipuzkoako Artxibo Historiko 
Probintzialari esker, behin-
-behinean bertan bortxazko 
lanak egitera behartuak agertu 
ziren 172 preso identifikatzea 
lortu ditugu, eta honi esker 
hauek estatu mailako hainbat 
artxibo eta datu-baseetan kon-

ARTXIBO IKUSGARRIAREN 
LEKUKO IZAN GARA

Zegaman, irratia entzuteko irizpideak (Iturria ZUA)

1942ko abuztuan 
Ondarretatik 
bidalitako presoen 
zerrenda(Iturria:GPAH)



tsultatu dira eta hauen gaineko 
informazioa biltzen gabiltza.

Azkenik, 2019an ireki genuen 
Oroimen Bulegoari esker eta 
Udalak berak zegamarrak hona 
urbiltzeko egindako lan handia 
ahaztu gabe, hainbat zega-
marren testigantzak bildu ahal 
izan dira, Gerra Zibilean zein 
Lehen Frankismoko urteetako 
Zegamako historia eta bizi-
modura gerturatzea ahalbidetu 
digutelarik. Ez genuke ahaztu 
nahi ere zegamarrek gure esku 

utzi dituzten dokumentu eta 
argazkiak, ez eta herritar ezber-
dinek azken urteetan herriko 
historia eta memoria berres-
kuratzeko eginiko ikerketa his-
toriko eta publikazioak ere, 
hauek ezinbesteko oinarria 
baitira gure proiektu hau gara-
tzeko unean. 

Guzti honi esker metodologia 
ezberdinez baliatuz, Euskal 
Herriko eta Zegamako his-
toria garaikidean izugarrizko 
garrantzia duen eta ahanzturan 

ezkutatua egon den aldia 
berreskuratzea ahalbidetuko 
du proiektu honek. Gainera, 
Gerra Zibilean eta fran-
kismoan zer gertatu zen eza-
gutzeak eta ezagutarazteak, 
memoria historikoa berres-
kuratzeko lan kolektiboa honi 

esker, zegamar eta euskal 
herritar guztion eskubideak 
diren, Egiarako eskubidea, Jus-
tiziarako eskubidea eta Errepa-
raziorako eskubidea aldeztuko 
dira. 

1 Zegaman irratia entzuteko 
irizpideak (Iturria: ZUA)

2 1942ko abuztuan Onda-
rretatik Zegamara bidalitako 
presone zerrenda (Iturria: 
GPAH)

3 Pedro Aguirre zegamarraren 
Gurseko fitxa (Iturria: EAH)

4 Eli Etxeberriaren doku-
mentua (Iturria: EAH)

ZEGAMAKO URTEKARIA | 65

Pedro Agirre zegamarraren Gurseko fitxa 
(Iturria:EAH)

ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA

Eli Etxeberriaren 
dokumentua (Iturria:EAH)
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Iritsi zaigu urte bukaera, eta 
mendi irteeren errepasoa egi-
terakoan, nola ez, urteko izen 
madarikatua bilakatu den 
“Koronabirusak”, gizarteko 
beste ia atal guztietan bezala, 
guri ere eragin digu. Konfi-
namenduak, debekuak etab. 
direla-eta, ezin izan dugu urte 
hasieran prestatua geneukan 
egutegia bete. Dena den, hona 
hemen burutu ditugun irteeren 
laburpentxo bat: 

Urtarrilean, urteko lehen irteera 
Ernio-ra izan zen. Larrauldik 
abiatu eta Hirumugarrietatik 
barrena, Ezkurreta lepotik 
zehar, Ernio-ko gurutzeraino 
joan ginen. Bertatik Tolo-
saldeok bazterrak eta urrutira 
itsasoa bera ere ikusteko aukera 
izan genuen. Esamoldeek 
dioten bezala, eta gerriko 
minak betirako ekidin asmoz, 
azpialdean dauden altzairuzko 
uztai karratu eta zirkularrak 
burutik behera pasatzeko apro-
betxatu genuen. Sinismen 

haundiarekin egin behar omen 
da, bestela ez omen du emai-
tzarik ematen. Etorkizunean 
ikusiko da zenbaterainoko 
fedearekin egin genuen!!! 
Zelatun-a jaitsi eta Antonion 
bordan, kafe ta guzti, hamai-
ketako ederra egin ondoren, 
berriro Larraul-a jaitsi ginen, 
kasu honetan Alkiza ikusten zan 
aldetik. Goizean barnealdean 
izotz galanta baldin bazen ere, 
eguzki printzak irten orduko, 
“goxatu” zuen eguna eta goiz 
pasa ederra egin genuen.

Otsailean, Araba eta Nafa-
rroako mugetan zehar ibili 
ginen. Urbasa eta Entziako 
mendilerroan hain zuzen ere. 
Andoin herritik abiatu eta 
Toberako ur jauzien aldame-
netik gora, Legaireko portura 
igo ginen eta bertatik Urbasa 
alderako bidea egin gainez gain. 
Lehenik Belleku eta Bigateko 
gainak pasa eta Legunbera 
iritsiz. Bertan dagoen “leihoa” 
(harkaitzean zuloa), Araba eta 

Nafarroaren arteko muga da. 
Hamaiketakoarekin indarrak 
berreskuratu ondoren, berriro 
Andoina itzuli ginen, oraingoan 
pistaz.

Ekainean, “Gipuzkoako Bira” 
deitutako ibilbidearen 4.etapa 
burutu genuen, Zumaia-
-Deba-Mutriku. Lehen zatia, 
Flysch bezala ezagutzen da, 
nazioarteko geologiaren mirari 
handietako bat da. Harrizko 
geruza bertikal hauek geo-
logiako liburu ireki bat omen 
dira, bere barnean historiaren 
50 milioi urtetik gora, geruzaz 
geruza gorde dituena. Deban 
txakolin batekin indarrak 
berrituz, Langa auzotik zehar, 
Mutrikura iritsi ginen. 

Atzera utzitako irteerak erre-
kuperatu asmoz, bi aste 
geroago, Gorbeian izan ginen, 
Araba aldetik, Zaratetik igo 
eta Muruara jaitsiz. Eguraldi 
bikaina lagun, jende mordoxka 
elkartu ginen tontorreko kuru-
tzearen bueltan, beti ere segur-

AMEZTI  
MENDI 
ELKARTEA
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SAIOA



tasun distantziak betez. Manurgako 
kultur etxearen aurrean bazkaldu, Mur-
giako Zuia Plaza kafetegian kafea 
hartu eta ondoren Goiuriko ur-jauzia 
ikusteko asmotan hara hurbildu ginen, 
baina nonbait oso lehor, ez zegoen urik 
bertan.

Uztailaren lehen igandean, Aizkorriko 
Lagunen Eguna ofizialki ospatu ez 
arren, ohiturari edo eutsi asmoz, kaletik 
oinez nahiz eta Aldaolatik abiaturik, 
lagun talde polita elkartu ginen Aizko-
rriko kurutzearen bueltan.

Uztailean, Ipar eta Hego Euskal Herriko 
mugan ibili ginen, orain dela 2 urte 
hasitako “Euskal Herriko Ur mugen 
banalerroa”, proiektuari jarraipena 
emanez. Asteburu horretan, burutu 
genituen urte honetarako iragarrita 
genituen hurrengo 2 etapak.

Ibilaldi hau, urak, Kantauri edo Medite-
rranear itsasoetara banatzen diren pun-
tuetatik pasatzen da eta GR-12 bezala 
ere ezagutzen da, Euskal herrian, Bela-
guatik, Peña Angulora (Araba, Bizkai 
eta Burgos arteko muga) doa. Larun-
batean, Orreagan, Ibañeta mendatetik 
abiatu, Aztakarritik igaro eta Adi ton-
torretik zehar, Urkiaga mendatera iritsi 
ginen, lehen eguneko ibilaldiari bukaera 
emanez. Iluntzean, Eugi eta Zubirin 
trago pare bat hartu ostean, indarrak 
berreskuratu asmoz afari goxoa egin 
ondoren, Zubiriko Usoa ostatuan 
lotaratu ginen.

Igandean Urkiagatik, Belate arteko ibil-
bidea egin genuen, Artesiaga men-
datean hamaiketakoa egin eta Saioa 
mendi tontorrera abiatu ginen, bidea 
laburtu nahi izan genuen baina, hamaika 
izerdi tanta isuri genituen batzuek, 
hango malda gogorrak igo ezinik.

Hurrengo urtean Ultzama aldea iragan 
ondoren, bi urte barru, etxe ingurura, 
Otsaurtera iristea aurreikusten dugu, 

GORBEA
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ERNIO

ZUMAIA - MUTRIKU

beti ere urtean asteburu bakar 
bat hartuz bide hau burutzeko.

Irailean, Kantabria aldean izan 
ginen, Picos de Europatik zehar 
asteburu pasa. Larunbatean, 
Fuente Détik abiatu eta Peña 
Vieja (2.619 m) Kantabriako 
gailurrik garaienean izan ginen 
taldekide trebeenak, eta beste 
batzuk Cabaña Veronica eta 
Collado de Horcados Rojos gai-
netan. Iluntzean Potes bisitatu 

ondoren, Ojedoko Peña Sagra 
ostatuan iragan genuen gaua 
afaria ere bertan zela.

Igandean, Ruta de Cares 
delako ibilbide ezaguna burutu 
genuen, Poncebostik Cain 
arteko joan etorria. Bi egu-
netan, eguraldi zoragarria 
lagun, asteburu ederra pasatu 
genuen, paisaia bikainak ikusiz 
gain, lagunarte oparoan eta 
bertako jaki tipikoak dastatuz 

(Unkerako palmerak eta kor-
batak, torto betea, picón gazta, 
orujoa). Badakizue, mendiko 
desgasteari aurre egiteko, 
indarrak hartu behar!!!

Abenduan, Amezti mendira 
joateko irteera finkoa dugu 
Aitxuri Herri Eskolako ikasle 
eta gurasoekin batera. Aur-
tengoan, buzoia jarri genuela 
10. urteurrena betetzen delarik, 
eta denok elkarrekin joa-
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CABLE FUENTE DE

terik izan ez dugunez, oroi-

tzapen modura zerbait egin 

nahi izan genuen. Honela, aste 

horretan zehar, bakarka, famili 

artean edo talde mugatuetan, 

Ameztira igotzeko gonbitea 

luza genuen, argazki bat atera 

eta bidali diezaguten.

Nahiz eta ez den beste 

urteetako berdina izan (batek 

baino gehiagok Urretane edo  

Ameztiko hamaiketakoa faltan 

bota genuen), ohitura eusteko 

balio izan digu eta jende 
dezentek parte hartu zuen.

Abenduak 31an, ez dakigu 
zein egoeratan egongo garen 
eta Aizkorrira joateko modua 
izango dugun.

Mendi ibilaldietatik aparte 
aurten beste ekintza hauek ere 
egin ditugu:

• Mandabiden izandako lui-
ziaren ondoren, bidea txu-
kuntzen lagundu Elkartu Nahi 
T.E. batera.

• Andraitz magalean, Zegama 
aldera dagoen iturria berritu

• Datorren urterako, ehundik 
gora federatu txartel egin eta 
kudeatu.

Zegamar adiskideok, ea lehen-
bailehen gaitz honi aurre egiten 
diogun eta berriro lehengora 
itzultzeko moduan garen. Bes-
terik gabe, nahiz eta aurtengo 
eguberriak ezberdinak izango 
diren, ahalik eta ondoen pasa.

ZAINDU ETA URTE BERRI 
ON!!!!
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Konturatzerako joan zaigu 2020, eta 
ziur gaude denok oroituko dugula urte 
hau, 2020 urtea.

2020a Covid-19ak eragindako urtea 
izan da eta urtero egin ohi diren ekintza 
asko ezin izan dira egin.

Dena den, 2021ean ilusio berrituarekin 
eta gogo betez helduko diogu 
ekinari eta Amezti Elkarteak Zegama 
indartzen jarraituko du. Herrigintza 
guztion zeregina dela garbi izanik eta 
Amezti Elkarteak ere filosofia horrekin 
bat eginik, eragile xume moduan, 
eguneroko lanean jarraituko dugu, 
Zegama eraikitzen eta gorpuzten.

2020 urteari helduz, urtea zehar 
izandako albiste eta ekintzen laburpena 
jaso dugu jarraian:

AMEZTI
ELKARTEA

BAZKIDEEN ARTEKO 
BAZKARIAK

Uztailaren 4an egin zen 
elkarteko bazkideen arteko 
udaberri-udarako bazkaria. 
Senide arteko giro ezin 
hobean burutu zen otordua 
eta solasaldi atsegin eta 
dibertigarriak egiteko aukera 
eman zigun elkartze honek.

Amezti elkartea ere, Euskaraldian Arigune izan da

Bazkide batzuk, solasean  
elkarteko bazkari batean



Jada igaro da 2020. urtea eta 
honakoa erabat bitxia izan den 
arren, nahikoa zuku atera dio 
Orkatzek urteari.
2019ari agur esateko, abendua-
ren 28an, XXXV. Eguberri Jaial-
dia ospatu zuen abesbatzak. 
Inuzente eguneko txantxen ar-
tean kantu eta dantzaz Gabo-
nak girotuz.
2020ko ikasturtea hasteko, ur-
tarrilaren 3an, Donostiako Ga-
bon Azokan kontzertua eskaini 
zuten Orkatz eta Orkatz Gaz-
teak abesbatzek. Urumea ibaia-
ren magalean ipinitako igluan 
gabon giro goxo bat sortuz.
Otsailaren 4ean, ohitura zaha-
rrak alde batera utzi behar ez 
direnez; Santa Ageda bezpe-
rako kopla eta bertso saioa os-
patu zen. Orkatz kideak ez ezik 
herritar ugari ere animatu ziren 
kantu egitera. Amaitzeko, ur-
tero lez, kasino elkartean luntx 
afari ederra burutu zen berta-
ratutakoentzat.
Bestetik, otsailaren 29tik mar-
txoak 1erako asteburuan, “Ro-
quiem-Rock Arrakastak” ize-

neko Gazte koruen 
X. tailerrean parte hartu zuen 
Orkatz Txikik. Zehazki, gazte 
abesbatzako 13 neska-mutilek 
parte hartu zuten bertan; aste-
buruaren amaieran ikasitakoa 
erakusteko Zarautzen kontzer-
tu paregabea eskaini zutelarik.
Martxoaren 6an, elkartearen 
unean-uneko egoera eta bu-
rututako zein burutzeko zeu-
den mugimenduak adosteko, 
Batzar Orokorra gauzatu zen. 
Bertan, 2020ko ekintzak balo-
ratu eta aurrekontuak zehaz-
teaz gain, batzorde berriaren 
osaera ere adostu zen. Zehaz-
ki, bi aldaketa gauzatu ziren 
batzar honetan. Hots, ordura 
arte diruzain gisa aritu zen Lei-
re Igoaren postua Ainara Azur-
mendik hartu zuen. Bestalde, 
Uxue Alberdik burututako idaz-
kari lanak; egun Garazi Orma-
zabalek burutzen ditu. Gainon-

tzeko eginkizunen banaketak 
berdin jarraitzen du; izan ere, 
Tomas Lasak presidente gisa 
dihardu Orkatzen. Bestetik, Ai-
nitze Azurmendik abesbatzako 
bokala izaten segitzen du. Az-
kenik, elkartea osatzeko, abes-
batzaren zutabe garrantzitsua 
den Osane Leiza aipatzea ezin-
bestekoa da. Batzarreko kidea 
izatez gain, eta bi abesbatzeta-
ko ahots-zuzendaria baita.
Gida Batzorde berria osatu os-
tean, egun bizitzen ari garen 
egoera garratzaren hasiera ere 
nabari zuen Orkatzek. Horren 
lehen ondorioa, “Jan Dezagun 
Musikala” Haur koruen XIV. Tai-
lerra izan zelarik. Izan ere, Or-
katz Txikiko 30 haurrek bertan 
parte hartzeko asmoa zuten 
arren, lehen entsegua martxoa-
ren 7an burutu ostean, bertan 
behera geratu zen.
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ORKATZ
ABESBATZA

Orkatz Txikiko zaharrenak Gazte koruan X. tailerrean Zarautzen

Orkatz Txikiko partaide gaztetxoenak Jan Dezagun Musikaleko 
entseguan beste abesbatza batzuetako kideekin
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Abesbatzako zuzendari den Osane eta Dorleta, Irati, Malen eta Adur 
musikari laguntzaileak

Orkatz eta Orkatz Txiki abesbatzak 2019ko abenduaren 28an ospatutako XXXV. Eguberri Jaialdian

Aste Santuan, urtero bezala, 
Orkatzek Ostiral Santuko egu-
nean abesteko aukera galdu 
Jada igaro da 2020. urtea eta 
honakoa erabat bitxia izan den 
arren, nahikoa zuku atera dio 
Orkatzek urteari.
2019ari agur esateko, abendua-
ren 28an, XXXV. Eguberri Jaial-
dia ospatu zuen abesbatzak. 

Inuzente eguneko 
txantxen artean 
kantu eta dantzaz 
Gabonak girotuz.
2020ko ikasturtea 
hasteko, urtarrila-
ren 3an, Donostia-
ko Gabon Azokan 
kontzertua eskaini 
zuten Orkatz eta 
Orkatz Gazteak 
abesbatzek. Uru-
mea ibaiaren ma-
galean ipinitako 
igluan gabon giro 
goxo bat sortuz.

Otsailaren 4ean, ohi-
tura zaharrak alde ba-

tera utzi behar ez direnez; San-
ta Ageda bezperako kopla eta 
bertso saioa ospatu zen. Orkatz 
kideak ez ezik herritar ugari ere 
animatu ziren kantu egitera. 
Amaitzeko, urtero lez, kasino 
elkartean luntx afari ederra bu-
rutu zen bertaratutakoentzat.
Bestetik, otsailaren 29tik mar-
txoak 1erako asteburuan, “Ro-

quiem-Rock Arrakastak” izene-
ko Gazte koruen X. tailerrean 
parte hartu zuen Orkatz Txikik. 
Zehazki, gazte abesbatzako 
13 neska-mutilek parte har-
tu zuten bertan; asteburuaren 
amaieran ikasitakoa erakusteko 
Zarautzen kontzertu parega-
bea eskaini zutelarik.
Martxoaren 6an, elkartearen 
unean-uneko egoera eta bu-
rututako zein burutzeko zeu-
den mugimenduak adosteko, 
Batzar Orokorra gauzatu zen. 
Bertan, 2020ko ekintzak balo-
ratu eta aurrekontuak zehaz-
teaz gain, batzorde berriaren 
osaera ere adostu zen. Zehaz-
ki, bi aldaketa gauzatu ziren 
batzar honetan. Hots, ordura 
arte diruzain gisa aritu zen Lei-
re Igoaren postua Ainara Azur-
mendik hartu zuen. Bestalde, 
Uxue Alberdik burututako idaz-
kari lanak; egun Garazi Orma-
zabalek burutzen ditu. Gainon-
tzeko eginkizunen banaketak 
berdin jarraitzen du; izan ere, 

Roquiem-Rock Arrakastak kontzertuan parte hartu zuten Orkatz 
Txikiko kideak

Orkatzeko kideak Donostiako Gabonetako Azokan abesten urtarrilean
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Tomas Lasak presidente gisa 
dihardu Orkatzen. Bestetik, Ai-
nitze Azurmendik abesbatzako 
bokala izaten segitzen du. Az-
kenik, elkartea osatzeko, abes-
batzaren zutabe garrantzitsua 
den Osane Leiza aipatzea ezin-
bestekoa da. Batzarreko kidea 
izatez gain, eta bi abesbatzeta-
ko ahots-zuzendaria baita.
Gida Batzorde berria osatu os-
tean, egun bizitzen ari garen 
egoera garratzaren hasiera ere 
nabari zuen Orkatzek. Horren 
lehen ondorioa, “Jan Dezagun 
Musikala” Haur koruen XIV. Tai-
lerra izan zelarik. Izan ere, Or-
katz Txikiko 30 haurrek bertan 
parte hartzeko asmoa zuten 
arren, lehen entsegua martxoa-
ren 7an burutu ostean, bertan 
behera geratu zen.
Aste Santuan, urtero beza-
la, Orkatzek Ostiral Santuko 
egunean abesteko aukera gal-
du nahi izan ez zuenez; modu 
birtualean izan arren, egungo 
aurrerapen teknologikoeta-
ra egokitu eta “Hil da Jesus” 
abestea lortu zuten Orkatz ki-
deek. Horretarako, abeslari ba-
koitzak bere etxean zegokion 
ahotsa grabatu eta ondoren, 
Osane Leizak ahots guztiak bi-
deo muntaia baten bidez bate-
ratu zituen. Bestetik, pianoaren 
melodiaz abestia goxatu zuen 
Dorleta Alzelaien parte hartzea 
ere aipatzekoa da. Honela hor-
taz, Ostiral Santua etxeetan ba-
zen ere, kantuz girotzea lortu 
zuen Orkatzek.
Modu birtualean burututako 
eginkizunekin jarraiki, Gipuz-
koako Abesbatzen Federazioak 
proposatutako “Kantuz Poliko-

rala”-ren erronkan parte har-
tu zuten abesbatzako zenbait 
partaideek. Bertan, bakoitza-
ren etxetik bazen ere, beste 22 
abesbatzekin batera, Alexander 
Lesbordesen “Kantuz” abes-
tu zuten. Honela, Gipuzkoako 
txoko ezberdinetako kantuak 
bateratzen zituen bideo muntai 
bat lortuz.
Egungo egoerari aurre egin eta 
ikasturte berriari hasiera indar-
tsua emateko asmoz, zenbait 
bileraren ostean, urriaren 2an bi 
koruak martxan jartzea eraba-
ki zen. Bertan, errealitate berri 
honek eskatzen dituen aldake-
tak burutu ez ezik, abesbatza 
bertan ere zenbait berrikuntza 
nabari izan dira. Horien artean 
nagusiena, Malen Otaegi eta 
Irati Goibururen esku hartzea 
delarik. Izan ere, bi gazte hauek 
azken ikasturtetik bide lagun 
paregabeak bilakatu dira Orka-
tzentzat, entsegu zein kontzer-
tuetako kantu oro pianoaren 
doinu goxoez apaintzen baiti-
tuzte. 

Bestetik, Covid-19ak eragidako 
egoera honi erantzun egoki bat 
emateko, uneoro Gipuzkoako 
Abesbatzen Federazioak es-
kainitako osasun gomendioak 
jarraitu direla aipatzekoa da. 
Hortaz, normaltasun berrira 
egokitzeko, entseguak herri-
ko ludotekan burutzea erabaki 
zen Zegamako Udalarekin ba-
tera.
Bertan, aipatutako osasun 
neurri horiek betetzea lortu 
dela esan daiteke. Izan ere, 
kide bakoitzaren artean 1,5 

metroko distantzia ziurtatzeaz 
gain, entsegu osoan musukoa 
erabiltzen da. Horrez gain, ins-
talazioak desinfektatu eta ai-
reztatzeaz ere arduratzen dira 
abesbatzako kideak.
Halaber, bizitzea egokitu zai-
gun egoera honek ekartzen 
dituen gora-behera guztietara 
egokitzen ari da Orkatz; har-
tzen diren erabaki oro, Gipuz-
koako Abesbatzen Federazioa-
rekin kontsultatzen direlarik. 
Hortaz, hori dugu momentuko 
jarduna: errealitate berri hone-
tara egokitzea eta kantuan ari-
tzea. Azken finean kantua baita 
gure oinarri zein xedea. 
Honenbestez, etorkizun hurbi-
lean kontzertu zein eginkizun 
zehatzik eduki ezean, kantuan 
jarraitzeko grina dugu. Beraz, 
ahal dugun heinean horretan 
jarraituko dugu. Urte berri hau 
ere kantuz jasoz! Beraz, abes-
tiak dioen bezala, bukaera zein 
hasiera ederra eman diezaio-
gun urteari!
URTE BERRI ON DENOI!

Orkatz Elkarteak Euskaraldiko 
egitasmoarekin bat egin du

Entsegu lekua aldatuta, abesbatzek ludotekan ensaiatzen dute orain
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GAZTE  
HEREXA
ELKARTEA
Behin 2019ko Gabonak amaituta, eta epe 
honetan ospatutako bazkari eta kantu eskea 
atzean utzita, Gazte Herexak 2020. urteari 
harrera eman zion. 

Zegamako gazte elkartearen urteko lehenengo 
ekitaldia, aurten desberdina izan da. Otsailaren 
8an Petritegi sagardotegira egin genuen irteera, 
egun ederra pasatu genuen Astigarraga aldean. 
Eguerdiko hamabietan atera ginen Zegamatik 
Petritegi sagardotegira, bazkari eder baten 
ondoren, bertan sortutako giroa Hernaniko 
kaletara mugitu zen gaueko ordu txikiak arte. 
Bigarren ekitaldia Martxoaren 1ean izan zen. 
Egun honetan, herria mozorro ezberdinez eta 
giro apartaz jantzi zen, inauteriak ospatu nahian. 
Herriko gazteak “Aizkorpe” tabernan gelditu 
ziren 7terdietan JO MOTEL txarangarekin eta 
hauen kantuen atzetik, herriko tabernetan zehar 
poteoa egin zuten. Ondoren, “Ostatu” jatetxean 
afaria izan zuten. Nahi zuenarentzako, festa 
polita aurreikusten zen! 

2020 honetako Gazte Eguna berezia izan behar 
zela bagenekien baina erabat desberdina izan 
zen. Eguna balkoiko eguerdiko poteoarekin hasi 
genuen denok gure balkoietan arrosa kolorezko 
kamisetak jantzirik, dantza onak bota genituen. 
Ondoren herri bazkari berezia izan zen, bakoitza 
bere etxean, arratsaldeari bingo onlinarekin 
eman genion hasiera, herritar askok hartu zuten 
parte. Bingoa amaitu bezain pronto arratsaldeko 
poteoari hasiera eman genion, Zegamako kale 
gehienetan(balkoietan) festa ederra egon zen. 
Txalogarriak izan ziren Zegamako herritarren 
jarrera eta gogoak festa eder hau gurekin ospatu 
ahal izateko, herritarrak balkoietan ez balira 
egongo ez zen horrelako festa ederrik ikusiko, 
Gazte Herexaren izenean MILA ESKER!!! Aurten 
ezin izan ditugu gure ohiko ekitaldiak egin, baina, 
badakigu ahal diren momentuan ondo ospatuko 
ditugula.

Gazte Herexako kideak Ostatun lagunarteko bazkari batean

Zegamako Gazte Herexak atera duen kamixeta: “Ez, ezetz da” 
leloarekin

Gabonetako irteera, Maittegin

Petritegira egindako txangoan
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JUBILATUEN ELKARTEA

Jubilatuak elkartean pandemia aurretik

Hauek dira aurten jubilatuen 
elkartean burutu ditugun ekin-
tzak.

LOURDESEN AMAREN EGUNA

Urteroko moduan, otsailaren 
11n, Lourdesko Amaren egu-
nean Meza ospatu genuen jubi-
latuen elkartean. Meza entzun 
ondoren txokolate beroa txu-
rroekin dastatu genituen.

BATZAR OROKORRA

Aurtengo batzar orokorra mar-
txoaren 7an izan zen eta ondo-
ren txokolate eta txurroekin bu-
katu genuen.

Martxoaren 14an Covid-19 de-
la-eta Jubilatuen Elkartea pre-
zintatuta geratu zen. Hori dela 
eta jubilatuek ez dugu ekintzak 
gehiago antolatu segurtasun 
neurri modura.

Martxoak 26 eta 27 kuotak ko-
bratzeko egunak ziren baino 
Covid-19 dela-eta baina kutsa-
dura ekiditeko ordainketa Ku-
txan egitea proposatu zen eta 
10€ ordez 5€ ordaintzea.

Gabonetako Loteriaren bana-
keta azaroaren 19 eta 20an egin 
genuen. Udaletxeko arkupetan.

Abenduan ohitura den bezala 
78 urte betetzen dituzten baz-
kideei Gabonetako saskitxo bat 
oparitzen zaie. Aurten: JOXE 
MARI LARREA AROZENA, ES-
PERANZA GERRA ARRIZABA-
LAGA eta ANGEL IRASTORZA 
LARREAari banatu zaie.

Bestalde, Jubilatuen Elkarteko 
bazkide guztien artean Gabo-
netako saski berezi bat zozke-
tatuko dugu.
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TARTALOETXE
KULTUR ELKARTEA

EGUBERRI ZORIONTSUAK ETA 
URTE BERRI ON, HERRITAR 
GUZTIOI! 

Bai, asmoak behintzat ez 
ditzagun galdu, 2020. urtea 
honelako asmoarekin hasi 
genuen, guztiontzat, urte berri 
on bat izateko asmoarekin, 
baina, asmoak asmo geratu 
dira; hala ere, hastear dugun 
urte berri hau asmo onarekin 
hastea nahi genuke guztiontzat; 
era berean gure elkartasuna 
adierazi nahi dizuegu delako 
pandemiak zigortu gaituen 
herritar guztiori, ea, aurrekoa 
baino hobea suertatzen zaigun. 

Esaerak dio pasatakoaren berri 
izan behar dugula gaurkoan 
bizi eta aurrera egiteko, hala 
bada, bukatzear dugun urtean 
pasatakoaren berri izan dugu 
guztiok, batzuek larriago eta 
denok ere beldurpean esango 
genuke.

Udaletik urriaren erdialdera 
jaso genuen gonbitea 2020ko 
urtekarian gure ekarpentxoa 
egiteko; asmo horrekin jarri 
gara idazten, naiz jakin, 
Tartaloetxe elkartean ere, 
Covid-19aren aurka erakundeek 
emandako aholkuak eta 
prebentzio neurriak direla eta, 
beste urteetan antolatu, parte 
hartu edo laguntza eskaini izan 
ditugun hainbat kultur eta kirol 
ekitaldi bertan behera gelditu 
dira; baita gure elkartearen 

erabilera ere, ondorioz urte 
gehiena, itxita edo ekimenik 
egin gabe pasa behar izan 
dugu.

Urte hasierarako, azken 
urtetakoetan bezalaxe, Euskal 
Preso, Iheslari eta beraien 
senideen eskubideen aldeko 
manifestaziora deitu genuen 
Tartaloetxetik ere, Orain 
Presoak lelopean, urtarrilaren 
12an Bilbon egin zen eta 
jendetsua (65.000 lagun) 
suertatu zen manifestaziora 
joateko autobus bat antolatu 
zelarik.

Otsailaren batean, larunbata, 
arratsaldeko 15:00etan 
XII. Euskal Herriko Mus 
Txapelketaren gure herriari 
zegokion kanporaketa 
jokatu zuten Tartaloetxera 
bertaratutako sei muslari 
bikoteak. Jokoak, joko, 
azkenean Aitor Arakama eta 
Jon Arakama, lehengusuak, 
suertatu ziren irabazle eta 
hauek izan ziren Zegamako 
ordezkariak Seguran otsailaren 
29an jokatu zen Gipuzkoa 
herrialdeko kanporaketan. 
Bigarren suertatu zen, Josu 
Oiarbide eta Mikel Reyek, 
osatutako bikotea. 

Martxoaren erdialdera delako 
pandemia zela medio, hilabete 
batzuk elkartea istea ekarri 
zuen, eta tartetxoren bat 
irekita izan badugu ere, esan 

dezakegu aurtengo ekimenak 
otsaileko mus txapelketarekin 
amaitu zirela.

Beraz, aurten ez dugu antolatu, 
ez parte hartu urteroko zenbat 
ekimenetan, hala nola, martxoan 
23-29 aldera Segurako XXV. 
izan behar zuen, Iparra 
Hegoako sukalki txapelketan; 
San Bartolometako Paella 
prestaketan; ez eta, preso, 
iheslari eta hauen senideei 
elkartasuna adierazteko 
herriko festatan egiten dugun 
ekimenetan. Berdin, ez dugu 
antolatu urteroko Tartaloetxe 
Mus txapelketarik, XXVIII. 
izango zena; urriaren amaieran, 
ez genuen parte hartu Cava 
ez festan; azaroan txakolin 
dastatzerik ez genuen antolatu, 
(...).

Hala ere, hala nolako urtea 
bukatzear dugun honetan, 
ez gara errenditu eta urte 
berriari begira, hasiera 
osasuntsuagoa izango 
dugulakoaren esperantzan, 
dagoeneko, Tartalotik ere 
bat egiten dugu, datorren 
urtarrilaren 9an, Bilbon, SAREk, 
presoen giza eskubideak 
bete daitezen antolatu duen 
manifestazioarekin eta herritar 
guztioi bertara joateko 
gonbitea luzatzen dizuegu. 
Presoak Etxera! Bitartean, 
Eguberri Zoriontsuak eta Urte 
Berri On, herritar guztiori! 

Josu Oyarbide - Mikel Rey - Arakamatarrak
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Amaitzear dugun urte hau ohi 
baino luzeago egin zaigu, eta 
ez bisiesto izanik egun bat 
gehiago izan dugulako, baizik 
eta, denok dakigun bezala, 
Covid-19ak sortu arazi dizkigun 
bizimoduaren aldaketa eta 
buruhausteak hain zuzen ere.

Pilota alorrean, gizarteko beste 
atal gehienetan bezala, eragina 
izan du Koronabirusak. Lehenik 
martxoko itxialdirekin batera, 
txapelketa guztiak bertan 
behera gelditu ziren eta fron-
toiaren itxierarekin, ume nahiz 
gazteen entrenamenduak 
bertan behera gelditu ziren. 
Ekaina aldera, federatuak 
berriro entrenamenduetan hasi 
ziren, haurrak oporretan zire-
larik, ez. Irailean, ikasturtearen 
hasierarekin, berriro hasiak 

ginen entrenamenduetan, 
baina azaroan berriro gelditu 
beharra izan dugu, epidemiari 
aurre egiteko berriro neurriak 
jarri baitirelako.

2020 urtean zehar, Tarta-
loetxe P.E.an federatu moduan 
jarraitzen duten gazteak hauek 
dira: Iban Matxinandiarena, 
Iñaki Galdos, Beñat Azketa 
(beasaindarra), Aitor Elizegi 
(zaldibiarra) eta Beñat Unanue 
(urretxuarra).

Emaitzei dagokionez gutxi 
dago kontatzeko, txapelketa 
gehienak bertan behera gelditu 
zirelarik. Hala ere, aipatu, Afi-
zionatuetan, Gipuzkoako txa-
pelketako Ohorezko mailan, 
Azketa - Elizegi bikotea fina-
lerdietara iritsi zela eta baita 

Zumarragako Goñiren oroime-
nezko txapelketan ere.

2019ko urtezahar egunean, 
Elizegi, Zaldibarko txapelketa 
garrantzitsuan, garaile suertatu 
zen, Enero Labaka albiztur-
tarrekin batera. Egindako lan 
eta emaitza hauen ondorioz, 
Elizegi, Bankoa – Diario Vasco 
txapelketan parte hartzeko 
hautatua izan da.

Azken albisteek diotenez, 
birusari aurre egiteko txer-
toaren asmakuntza bide 
onetik omen doa eta ea ahalik 
eta azkarren bukatzen den 
amets gaizto hau eta berriro 
lehengora edo antzeko zer-
baitera itzultzen garen.

 ZAINDU ETA URTEBERRION!!!

TARTALOETXE PILOTA 
ELKARTEA

Pilotalekua
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Aurtengo urtean gure elkarteak 
eman duena laburbildu aurretik, 
lehenik eta behin eskerrak 
eman nahiko genituzke. Nori? 
Elkarteko 84 bazkide diren 
emakume eta gizonei. Uneoro 
gida batzordeak hartu behar 
izan ditugun ezohiko neurri 
eta neurri zorrotzak zuzen eta 
leial bete dituztelako; elkarteko 
garbitzaileari, erabakiak har-
tzean bidea erraztu duelako 
eta egoerak hala behartuta 
bere lana azpimarratu nahiko 
genuke; elkarteko hornitzaile 
eta kolaboratzaileei, bidea erra-
zagoa izaten lagundu digu-
telako. Eskerrik asko guztioi 
benetan.

Besterik gabe, aurtengo urteak 
eman duena laburbilduko dugu; 

JUNTA BERRIAREN ERAKETA

Batzar Orokorra otsailaren 14an 
izan zen. Urtero bezala gai-ze-
rrenda jarraitu zen eta eraba-
kietako bat KASINO Elkartean 
diruaren erabilpena poliki-
-poliki desagertzen joatea 

izan da Elkartea gaur egungo 
garaietara egokituz.

Junta berritzea ere erabaki 
zen, aurten sartu direnak hauek 
dira: Jose Angel Alberdi, Jose 
Francisco Alustiza, Pedro Mari 
Insausti, Euken Olaziregi eta 
Aritz Irastorza izan dira, eta 
irten direnak: Esteban Atxa, 
Iñigo Atxa, Iñaki Collado, 
Joseba Zubizarreta eta Pedro 
Jose Rodrigo izan dira. 

Aurreko taldeak eginiko bideari 
jarraituaz, talde berrituak 
gogotsu ekin dio, lanari, hainbat 
erronka eder aurretik dituelarik. 
Bejondiezaiela!!

BERTSO JAIALDIA

Erlezain eguneko bertso saioa 
martxoaren 15ean, igandean 
izan behar zuen. Justu aste 
horretan bertan Europan zehar 
Covid-19 koronabirusa, gero 
eta azkarrago hedatzen hasi 
zen eta Erlezain Eguna bertan 
behera uzteko erabakia hartu 
zuen udalak. Erlezain eguna eta 

berarekin batera Bertso jaialdia 
bertan behera gelditu ziren.

Bertarako plantela Andoni 
Egaña, Iker Zubeldia, Alaia 
Martin eta Onintza Enbeitak 
osatzen zuten, dena Amaia 
Agirreren gidaritzapean.

Hala eta guztiz, Elkartearen 
izenean esker ona eman beharra 
daukagu babesle bezala parte 
hartu zuten elkarte, lantegi eta 
partikular guztiei. 

Aurtengoan ezin izan dugu 
antolatu baina gogotsu gaude 
hurrengo urteko ekitaldia 
antolatu ahal izateko. Animo!!!!

XXXI. KASINOKO IPUIN LEHIA-
KETA-“VIII. JOXE ANTONIO 
ORMAZABAL “AIERDI”

Ekainaren 1ean banatu behar 
ziren sariak, peregrinazioa 
ailegatu ondoren, urtero egiten 
dugun bezala. Baina aurten ez 
da posible izan, beste hainbat 
ekintza bezala hau ere ez da 
gauzatu.

Aurtengo honetan gure herriko 
neska-mutikoek ezin izan 
dituzte ipuin eta marrazki eder 
horiek aurkeztu eta lan eskerga 

ZEGAMAR
BATASUN 
KASINOA

Piper egunean, piperrak erretzen Herritar batzuk piperrei haziak kentzen dizkie erre aurretik



ZEGAMAKO URTEKARIA | 79Herritarrak piper egunean gosaltzen

egin ondoren hain gustura 
jasotzen duten saririk ez da 
egon. A zer pena!!!

Animo neska-mutilak!!!!, zuen 
sormenaren emaitzak eta egun 
horretan ematen diguzuen alai-
tasuna hurrengo urtean izango 
ditugula pentsatuaz agurtzen 
zaituztegu. 

Hurrengo urtean bai!!!!!

VII. PIPAR EGUNA

Irailaren 26an ospatu genuen 
piper eguna, udaletxearen 
azpiko portikoan, eguraldi 
txarrak hala beharturik.

Momentuko egoera kontuan 
izanik, eta definiturik zeuden 
babes neurri eta protokolo 
guztiak kontuan harturik, 
ekintza hau antolatzeko gai 
ginela ikusi genuen eta horrela 
jakinarazi genion Udalari.

Udalaren baiezkoarekin 
martxan jarri genuen ekintza 
eta urtero bezala arrakastaz 
betea izan zen. Jendeak ez 
zuen hutsik egin eta Elkarteko 
gosarietan zein piperrak erosiaz 
parte hartu zuen.

Bertara hurbildu ziren herritar 
guztien jarrera goraipatu 
beharra daukagu, distantziak, 
elkartzeak, musukoa neurri 
guztiak zuzen bete zituztelarik 
eta egun hau borobil ateratzen 
lagundu zigutelako. ESKERRI-
KASKO DENOI!!!!

HAINBAT EKINTZATAN PARTE 
HARTU DU ELKARTEAK

Urtero izaten diren beste 
hainbat ekintzatan parte har-
tzerik ez dugu izan. Aizkorriko 
Lagunen egunean, festatan 
paella egiten, Ibaiaren gar-
biketan, Cava festan eta San 
Martin egunean,…guzti hauek 
gauzatzeko modurik ez delako 

izan, bizi dugun pandemia 
honen erruz.

Hala eta guztiz ere, Kasino 
Elkarteak egoerak buelta eman 
eta gauzak normalizatzen 
direnean gogo biziz ekingo dio 
jarduera guztietan parte har-
tzeari.

Bai ordea Euskaraldian parte 
hartzeko modua izan dugu, 
Elkartea Arigune bezala izen-
datuaz. Horrela, Elkarteak eus-
kararekin duen konpromisoa 
adieraziz. 

Egin dezagun euskaraz, 
gehiago, gehiagorekin eta 
gehiagotan!!!!

COVID-19 ETA PANDEMIA 
EGOERA

Mundu guztia hankaz gora 
jarri duen egoera aski eza-
gunak Elkartean ere berebiziko 
eragina izan du. 

2020ko martxoaren 14an, 
elkarte gastronomikoak ixteko 
aginduarekin batera Kasino 
Elkartea ixtea erabaki genuen. 
2020ko ekainaren 12an berriz 
irekitzeko aukera zegoela eta 
neurri berriak hartuz, edu-
kiera murrizketa, gel hidroal-
koholduna, desinfekzio solu-

zioaren erabilera, … ezarri behar 
izan genituen. Baita Zegamako 
Udaletik eta, Donostiako, Ordi-
ziako eta Tolosako elkarte gas-
tronomikoek hartu zituzten ire-
kiera protokoloak lortu genituen 
eta hiru hauek aztertu eta gure 
elkartera egokitu genituen. 

Zenbait garaietan Elkartea ere 
itxirik izan dugu, bai legediak 
horrela eskatzen zuelako eta 
baita ere Elkarteko zuzenda-
ritzak prebentzio moduan ego-
kiena zela ikusten zuelako. 

Adibidez, urrian, herrian eman 
zen Covid-19 kasuen goraka-
darekin batera, herriko gainon-
tzeko elkarteekin koordinatuta, 
elkartea ixtea erabaki zen, abisu 
berri bat arte.

Erabaki guztiak Elkarteko kideei 
jakinarazi zaizkie eta zailtasu-
nakzailtasun beraien aldetik 
babesa eta konpromisoa jaso 
dugu. Eskerrak ematea besterik 
ez zaigu gelditzen eta gure 
ANIMO handienak Zegamako 
herritar guztiei! 

URTE BERRI ON ETA OSASUNA 
DENONTZAT!!!!

Piper egunean, Kasino elkarteak gosariak ematen ditu
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AITXURI
HERRI 
ESKOLA

ROBOTIKA AITXURIN

Duela bi ikasturte, STEAM hezkuntza proiektua-
ren ingurukoak entzuten hasi ginen gure artean. 
Baina zer demontre da STEAM proiektua?

STEAM siglek bost disziplina identifikatzen 
dituzte: Zientzia (Science), Teknologia, Ingeneri-
tza (Engineering), Artea eta Matematikak. Baina, 
nolakoa da STEAM-en oinarritzen den hezkuntza?, 
zer suposatzen du? Hiru ildo nagusi ditu proiektu 
honetan oinarritzen diren ikasketak. Alde bate-
tik lehen aipaturiko bost arloak elkar lotzen ditu, 
zeharkako zein disziplinako oinarrizko gaitasunak 
garatzen ditu eta azkenik, ikasleak, gure gizarteko 
erronkei aurre egin ahal izateko prestatzen ditu.

Guzti hori kontutan hartuta 2019/2020 ikastur-
tean, STEAM proiektuaren barnean, Teknologia 
arloa gure ikasleekin jorratzea erabaki genuen, 
besteak-beste bi helburu nagusiekin; gure haurren 
artean bokazio zientifiko-teknologikoa piztea eta 
heltzen direnean euren inguruko munduan modu 
aktibo batetan parte hartzea. 

Gizartea etengabe aldatzen doan bezala, hez-
kuntza ere martxa berean aldatzen doa, gizartea 
berak eskatzen baitio. Adituek diotenez, geure 
etorkizuneko ikasgeletan, buruz ikasteari poliki-
-poliki uzten joango gara eta eguneroko erronkei 
aurre egiten saiatuko gara bakoitzaren ahalme-
nak kontutan hartuta. Erronka hauei aurre egiteko 
modu eta era ezberdinen artean, robotika arloan 
lehen urratsak ematea erabaki genuen eta horrela 
sortu zen ROBOTIKA: EKIMEN,PENTSAMENDU 
LOGIKO ETA ARAZOEI AURRE EGINEZ ROBO-
TAK SORTZEN proiektua.

Iazko ikasturtea normaltasunez hasi bagenuen 
ere, denontzako ezagunak diren arrazoiak medio, 
martxo aldera ezohiko egoera batetan sartu 
ginen, konfinamenduan hain zuzen ere. Hori 
dela eta L.H. 4, 5 eta 6. mailetarako aurreikusita 
genuen proiektua kurtso erdira mugatuta geratu 
zen. Hala eta guztiz ere, robotikako hainbat 
proiektu egiteko parada izan genuen, hala nola: 
Speedy Autoa, Zaldiko Maldikoa edo eskiko pis-
tetan elur jauzi kontrolatuak eragiteko erabiltzen 
den Kañoia.

Esan behar dugu proiektu guzti horiek egiteko, 
haurrak, hiru edo lau partaidez osaturiko taldee-
tan banatu ditugula. Talde bakoitzak Lego kaxa Ikasleak, robotikako tailerretan parte hartu dute
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bat izan du eskura eta bertan bi motatako ele-
mentuak aurkitu dituzte, alde batetik elementu 
mekanikoak: 

habe, adreilu, plaka, ardatz, engranai,… eta 
bestetik elementu elektrikoak: hub adimen-
dua, motor eta sentsoreak. Azkenik, bluetooth 
sistemaren bitartez eta, euren tabletean agin-
duak eman ondoren, sortutako proiektuari 
“bizia” eman diote martxan jarriaz.

Emaitzak oso onak izan dira, gure ikasleen 
artean ilusioa eta jakin mina pizteaz gain, hau-
rrek, beren gaitasunez gogoeta egiteko aukera 
izan dute, gaitasun horiek ezagutu eta gara-
tzen joan direlarik. Bide horretan, gure gazteen 
formakuntzan funtsezkoak diren pentsamendu 
kritikoa, komunikazioa eta lankidetza abileziak 
era “hazten” joan diren alderdiak izan dira.

Aurtengo ikasturteari, komatxoen artean 
dagoen “normaltasun” batekin eman diogu 
hasiera eta gure proiektuan ere hortxe darrai. 
Aurreko ikasturteko emaitzak ikusi ondoren, 
L.H.3. mailako ikasleei luzatzea erabaki dugu. 

Azkenik, ez genuke idatzi hau amaitu nahi 
Aitxuriko Guraso Elkarteari eskerrak eman 
gabe, zuen laguntza eta ekarpen ekonomikorik 
gabe ez posible izango eta. Eskerrak baita ere 
Hezkuntza Sailari guk aurkeztutako proiektuari 
oniritzia eman eta bertatik ere laguntza jaso 
dugulako.
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ELKARTU NAHI T.E.

Denok bizi dugun egoera dela eta, 2020 honetan, Elkartu nahi T.E.-
ko kideok, ezin izan ditugu horrenbeste urtez antolatu ditugun 
txirrindu probak aurrera eraman. Elkarteko kide garenok, oso zaila 
ikusten genuen partaide eta antolakuntza lanetan aritzen diren 
boluntarioen segurtasuna bermatzea eta arrazoi hori dela eta, proba 
denak bertan behera uzteko erabakia hartu genuen.

Geure probarik antolatu ez dugun arren, herritik pasa diren 
zenbait txirrindu proben antolakuntza lanetan laguntzen aritu 
gara. Honez gain, uztailean, posible zenez, elkarteko kide batzuk, 

Pirineoetara eginiko irteera.

Elkartu Nahi T.E. - ZEGAMA txirrindurako ekipazio berria.
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Zegamarrak Col de Aubisque-eko gainean.

hainbat herritarrekin batera, 
Pirinioetara irteera bat egin 
genuen. Bertan, lagunarteko 
giro paregabean, oso ezagunak 
diren portuetatik pasatzen zen 
ibilbide gogor bezain polita 
osatu genuen. Ondoren bizipen 
horiek mahai inguru batean 
konpartitu genituen.     

Datozen denboraldietarako 
materiala berriz hornitzeko 
ere aprobetxatu dugu urte 

arraro hau. Banderin, txaleko, 
eta helmuga eremurako 
material ezberdinak erosiz. 
Bestalde, hainbat herritarren 
interesa ikusirik, Elkartu Nahi 
T.E. – ZEGAMA, txirrindurako 
ekipazio berria ere atera dugu, 
hau eskatzeko aukera herritar 
guztiei zabalduz.  

Amaitzeko, elkarteko kide 
guztion izenean, eskerrak eman 
nahi dizkizuegu horrenbeste 

urtez, musu truk, bide 
bazterrean gure lasterketak 
antolatzen lagundu diguzuen 
herritarroi. Baita udal eta 
ekonomikoki laguntzen diguten 
enpresa guztiei ere. 

2021. urtean normaltasunera 
itzuliko garenaren animoz, 
lanean jarraituko dugu gure 
probak berriro ere errepideetan 
izan daitezen.

URTE BERRI ON  

OPA DIZUEGU 

GUZTIOI!!
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2020ko uztailaren 10etik 
abuztuaren 23ra

Aurtengo Zegama-Aizkorri 
mendi maratoiaren egunean, 
lasterketa ofizialik egon ez 
arren, Karmele Ormazabalek 
eta biok maratoia egin genuen, 
Nahiak bere amari egiteko ani-
matu baitzuen. Ibilbidean zehar, 
Nahiaren gaixotasuna ezagu-
tzera emateko erronka solida-
rio bat egiteko asmoa nuela 
esan nion Karmeleri. Nahia 
Gomez zegamarraren gaixota-
suna “Glomerulonefritis fokal 
eta segmentario kortikorresis-
tentea” da, eta duela bi urte 
birus batengatik giltzurruneko 
funtzioak galdu zituen.

Eta besterik gabe, Karmelek 
eta nik hitz egindakoa hortxe 
geratu zen. Noiz erabakitzen 
dut erronka egitea? Nahiak, 
giltzurrun-transplantea errefu-
satu zuela jakinarazi zidanean 
Karmelek.

Nola bideratu erronka? Hasie-
ratik argi izan nuen erronka 
3.000 kilometro egitea izango 
zela eta 3 zatitan banaturik, 
hau da, 1.000 kilometro men-
diz edo 24 Zegama-Aizkorri 
mendi maratoi, 1.000 kilometro 
txirrinduz eta 1.000 kilometro 
errepidean korrika.

Erronka hau aurrera eramateko 
laguntza handia behar zenez 
eta Zegama-Aizkorri mendi 
maratoiko antolakuntzako jen-

dea ezagutzeko zorte handia 
dudanez, beraiekin harremane-
tan jarri nintzen. 

Lehenengo gauza eta garran-
tzitsuena erabaki genuena 
Nahia eta bere gurasoen bai-
mena izatearena izan zen. 
Behin familiaren onespena 
izanda, erronkari forma ema-
ten hasi ginen, batez ere, 3.000 
kilometroei nola aurre egin 
zehazteko. Garrantzitsuena 
erronka bukatzea zela erabaki 
genuen eta azkar egitea ez zen 
nire helburua, kilometro horiek 
ondo bukatu eta ez lesionatzea 
baizik, eta hasiera data finkatu 
genuen ere, horretarako, kon-
tuan hartu genuen erronkaren 
lehenengo zatia mendiko 1.000 

3000kmXNah ia

• 1.000 km mendiz: 24 Zegama-Aizkorri  
 mendi maratoia

• 1.000 km txirrinduz

• 1.000 km errepidean korrika

Nahia, Karmele eta Carlos Nahia eta Carlos Nahia eta Carlos

Carlosek ibilbidean zehar animatzaile asko izan zituen

CARLOSEN
ERRONKA



kilometroak egitea izango 
zirela, beraz, 23+1 Zegama-
-Aizkorri mendi maratoi, ondo 
bidean, egunero maratoi bat 
eginez hasiko nuela erronka, 
alegia. 

Gauzak horrela, uztailaren 
10ean, ostirala, arratsaldeko 
hiruretan, lehenengo Zega-
ma-Aizkorrirekin eman nion 
hasiera erronkari, abuztuaren 1 
arte luzaturik.

Aipamen bezala esan, uztai-
laren 25ean, larunbata, arra-
tsaldeko zortziretan egun 
horretako 2. maratoia jarraian 
egiteari ekin niola, Zegama 
herrian oso ezagun eta mai-
tatua dugun Depa eta Idiaza-
balgo Aimar bidelagun nituela.

Hurrengo egunetan zehar, bizi-
kletako 1.000 kilometroak eta 
errepideko 1.000 kilometroak 
nola egin zehazten joan ginen.

Bizikletako 1.000 kilometroak 
Pako Gomezek, Nahiaren aitak, 
antolatu zituen eta kilome-

tro guztiak 7 etapatan banatu 
ziren, hau da, abuztuaren 2tik 
8ra bitartean burutu zirenak.

Bizikletaren zatia amaitu ondo-
ren, abuztuaren 9an hasi nin-
tzen errepideko 1.000 kilome-
troei aurre egiten. Kilometro 
guzti hauek egiteko 14 egun 
behar izan nituen, abuztuaren 
22an amaitu nituelarik.

Eta abuztuaren 23an, igandea-
rekin, amaitu nuen 3000 km X 
Nahia erronka, Zegama-Aizko-
rri mendi maratoari azken itzulia 
emanik, hau da, 24. itzuliarekin, 
hortik dator 23+1 zehaztapena.

Une oro entrenatzaile handi 
baten aholkularitza izan dudala 
aipatu behar dut, Santi Perez, 
hain zuzen ere.

Txanton tabernan egon ziren dortsalak ikusgai

Zegamako Maiora plazatik izan ziren irteerak egunero goizeko 9:00tan.

Herritarrak, Carlos eta Nahia animatzen Karmelek ere Carlosekin batera maratoi batzuk egin zituen

Carlos eta Karmele, Txanton tabernan  | 85
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Ondorio gisa, esan behar dut babes handia jaso dudala 
erronkaren zati bakoitzean lagundu didan jendearen aldetik, 
eta baita emozioz beteriko 45 egun izan direla ere; eta erron-
karen azken egunean helmugan esan nuen bezala, “erronka 
amaitzeko neukan itxaropen hori ere badaukat Nahia ongi 
jarriko dela jakiteko”.

Bukatzeko, lerro hauen bitartez eskerrak eman nahi dizkiet 
egunero Zegamako plazan goizeko bederatzietan ni anima-
tzeko txaloka egon diren herritarrei, egunero helmugara ger-
turatu zirenei, nirekin batera parte hartu zuten herritar nahiz 
beste herri askotatik etorritako guztiei… izan maratoia egi-
nez, izan txirrinduz edo izan korrika. Asko izan zarete! Bejon-
deizuela denoi!

Eskerrak eman ere, Alberto Aierberi, berak eskainitako lagun-
tza eta babes guztiagatik! A zer momentuak eta argazkiak 
oparitu dizkidazun! Mundiala izan da! 

Eskerrak ere, Maialen Arizkorretari, a zer lana burutu duzun! 
Erronka honetan atzetik egon den pertsona, orduro, momen-
tuoro, egunero… lanean; garbi daukat egitasmoaren berri 
azaleratzea oso zaila izango zela bera hor egongo ez balitz.

Eskerrak ere, orokorrean Nahiaren familia guztiari, baina, 
batez ere, Nahia zeuri, aukera hau aurrera eramaten uztea-
gatik; Karmele ama, Pako aita, eta Elorri ahizpari.

Eskerrak etxekoei, Unai eta Ane, egoerara oso ondo egoki-
tzeagatik, 45 egunetan erakutsi eta eskaini didazuen konfi-
dantza eta babesagatik; eta nola ez, eskerrak Nereari, nire 
emazteari, bera gabe, ezin izango nuelako erronka hau 
aurrera eraman.

Azkenik, eskerrak ere Zegama herriari!! Mila mila esker, 
bihotz-bihotzez!!

CARLOS MORAN

Nahiaren aitak, Pako Gomezek antolatu zituen txirrindu irteerak Carlosekin batera.



MOVEMBER
2001 urtean Australiako gazte batzuk euren 
lagun eta familiartean prostata eta barrabile-
tako minbizia ugaritzen ari zela ikusirik, sentsi-
bilizazio kanpaina bati ekin zioten gaixotasun 
hau ezagutzera emateko.

Honela sortu zen MOVEMBER, bi hitzen jokoa: 
MOUSTACHE (bibotea) eta NOVEMBER (aza-
roa), gizonek azaroa osoan bibotea uzteko eki-
mena.

Hasieran, koadrila baten ekintza izan zena 
zabaltzen joan da mundu osoan zehar, batez 
ere, kirolariek eman dioten laguntzagatik.

Ekimen honek bi helburu ditu, bata gizonez-
koak kontzientziatzea prostata eta barrabilen 
minbiziaren arriskuez eta bestea, gaixotasuna-
ren ikerketarako dirua biltzea.

Zegaman, ekintza pertsonal bezala hasi zena 
indartzen joan da eta duela hiru urtetik bada 
gizonezko taldetxo bat herrian, azaroan euren 
biboteak paseatzen ibiltzen dena.

Aurten egin duten elkarretaratzea.

PIO BERASATEGI HERRIKO 
IDAZLEA OTSAILEAN ZENDU ZEN 
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Otsailaren 4an hil zen Atxe-
txeko Pio Berasategi. Literatu-
ra beti izan zuen gustuko eta 
ipuin eta hitz lauz idazteko tre-
betasuna zuen.

Pio Atxetxe baserrian jaio zen 
1935eko urtarrilaren 14an. Be-
rak zioen bezala “Aita Baran-
diaranek” animatuta hasi zen 
herriko ipuinak jaso eta idazten 
eta baita argitaratzen ere. “Ciu-
dad de Irun” Saria irabazi zuen 
behin eta beste batean 2. Saria 
lortu zuen.

Hona hemen berak idatzitako 
liburuen tituluak:

• Hiltamuzko lantuak.  
Lur Argitaletxea (1982)

• Herbesteratuak.  
Lur argitaletxea (1982)

• Hamabost istorio Aizkorpeko. 
Elkar argitaletxea (1984) 

• Zaharrak berri.  
Elkar argitaletxea (1985)

• Samur eta Gordin.  
Elkar argitaletxea (1987)

• Beste zenbait istorioa (MA-
TIA zaleak-en ekimena 2020) 
oraindik jendaurrean aurkez-
teke.

Aurten, bere azken liburua ar-
gitaratu da, oraindik ezagutze-
ra eman ez bada ere MATIA 
zaleak-en ekimenaren bitartez. 
Covid-19a dela eta bere aurkez-
pena atzeratu egin da eta ea 
datorren urtean, bera ez bada-
go ere, herritarrei ezagutzera 
emateko aukerarik dugun! 



Ez zen urtea ongi hasi Unaientzat: iazko abenduaren 30ean gaixo jarri eta 
herriko San Silbestrean parte hartu ez izanak urtea ondo amaitzea galarazi 
zion. Ondoren, handik beste hiru astera edo, berriro beste birusen batek jo eta 
martxo hasiera arte burua ezin altxa.

Otsailaren bukaeran hasi zitzaion gorputza erantzuten eta Euskadiko estalpeko 
txapelketan maila polita erakutsi eta 1000 metrotan brontzezkoa eta 600 
metrotan urrezko dominak kolkoratu zituen. Handik astebetera estatuko txapel-
ketetara joateko txartela eskuratuko zuen gutxieneko marka lortzean: covid19 
malapartatuak galarazi zion Madrileko esperientzia bizi izana, txapelketa bertan 
behera erori zenean.

Konfinamentuan geldi ez zen egon eta udan gogor aritu ondoren, irailaren 
20an Ordiziako pista berria estreinatzen zen egunean, Granollersen egingo 
ziren zerupeko txapelketetara joateko gutxienekoa egingo zuen 1000 metrotan 
2:40.56 markarekin. Hori gutxi ez eta, Granollersen finalera pasatzea lortu zuen. 
Aho zapore gazi-gozoa utziko zion 10. postua lortu zuen bertan.

Ordutik ere gogor aritu da Madrilen abenduaren 19 eta 20an egingo den txa-
pelketa prestatzen. Penatan, hala ere, herriko San Silbestrea aurten ere egin 
ezinean izango delakoan; hankak Madrilerako prestatuagatik, bihotza Zegaman.

Jarraitu ekinean! Bejondeizula!

UNAI MENDIZABAL LEKUONA

Unai, laisterketa batean

88



ZEGAMAKO URTEKARIA | 89

ELKARRIZKETAJABIER
OLAETXEA
ELOSEGI

Zertarako balio du lurren 
mugak digitalizatuta edukitzea?
Zure ondorengoei bakoitzaren lur-
sailak non dauden eta nondik nora 
diren betirako dokumentu digital 
batean jasota uzteak, bere koor-
denadak jasoz, esan nahi du ino-
ren menpe ez direla egongo beren 
lursailak identifikatzeko eta fisikoki 
aurkitzeko. 
Ez al dago guzti hori 
katastroaren bidez jasota?
Kasu batzuetan bai eta beste asko-
tan ez. Askotan gertatzen da, katas-
troan dauden marrak eta terrenoak 
dituen mugek zer ikusirik ez edu-
kitzea. Ondorioz, asko, katastroko 
marrak hartu eta terrenoan hori 
identifikatu nahian ibiltzen dira eta 
gaizki badaude ezinezkoa da.
Horregatik lan hau, terreno jabeak 
mugak dakizkien bitartean egitea 
oso garrantzitsua da lehen aipatu 
ditudan arrazoiengatik: alde batetik 
zure oinordekoei betirako mugak 
ezarrita utziko dizkiezu eta jakinduri 
hori katastrora pasatzen baduzu, 

zure lursailei dagokien subentzioa 
emango zaie eta dagokion zerga 
kobratu edo ordainduko du. Asko-
tan aldamenekoarena ere ordain-
tzen ari zintezke, konprobaketak 
egin gabe daudelako.

Mugarriak non dauden jakitea 
ezinbestekoa al da lurren 
mugak digitalki jasotzeko?

Ez ez da beharrezkoa. Terreno 
jabeek mugarriak non dauden bal-
din badakite oso ondo eta ez bal-
din badakite, azkenean bi terreno 
jabeen adostasuna behar da mugak 
non jarri. Gutxi gora-behera jakiten 
dute non zeuden eta biek adosten 
badute non jarri, ba koordenada 
horiek hartzen dira eta betirako 
adostasunez jasota utziko dituzte 
mugak. Uste dut irtenbide hau bi 
terreno jabeentzat askoz hobea 
dela, ondorengoei dena zintzilika 
utzi baino.
Azkenean edozein lursailen eros-
keta edota salmenta egin nahi 
baduzu oinarri-oinarrizko doku-
mentu bat da, saltzen duenak 

badaki zer saltzen duen zehazki eta 
erosten duenak badaki zer erosten 
duen zehazki, azkenean etxe bizitza 
bat erosteko eskatzen dugun oina-
rrizko dokumentu zehatz bat bezala 
lursailetarako zehaztasun bereko 
agiri bat eskuartean izatea da.

Gai al da lur-jabea, eskriturekin 
bakarrik lursaila fisikoki 
mendian aurkitzeko?

Horixe da bakoitzak bere buruari 
egin behar dion galdera. Lursaile-
kin kontaktua izan duenak bai baina 
gero eta gutxiago dira eta hurrengo 
belaunaldietan lehenengoan ez 
bada bigarrengoan jakinduria hori 
galtzen joango da, lursailen erabil-
pena gure bizitzan gero eta urriagoa 
delako, batez ere mendi lurrena eta 
orain bermatuta duzun jakintza hori 
galtzen joateko arrisku handia dago, 
familia batzuetan lehenago eta bes-
tetan geroagoa .

Herri gehiagotan ari al dira 
horrelako lanak egiten?

Bai poliki-poliki gero eta herri 
gehiago ari dira zeregin honetan, 
gero eta jabeago baitira lurrak fisi-
koki identifikatzeko garaian belau-
naldi berrietan dagoen arazoaz, 
horregatik zegamarrak animatu nahi 
nituzke udalak mahai gainean jarri 
dien aukera honetaz baliatzeko eta 
mugarriak non dauden zehazki ez 
badakite ere mugakideekin ados-
tasunera iritsi eta oinordekoei lanak 
eginda uzteko.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL
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GIPUZKOAKO BASO ELKARTEKO KIDEA ETA  
ZEGAMAKO LURREN DIGITALIZATZE LANAK  
BURUTZEN ARI DEN TEKNIKARIA.
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DAGOENEKO OFIZIO UGARIRI BURUZ ELKARRIZKETAK EGIN 
BADITUGU ERE, SEGURU ASKO OFIZIO ZAHARRENETAKOA DA 
AURTENGO HONETAN LANDU DUGUNA, KOMERTZIALAK EDO 
BIAJANTEAK HAIN ZUZEN ERE.

AURTEN , BEREN OGIBIDEA, DENDAZ DENDA EDO HOTELEZ 
HOTEL BEREN PRODUKTUAK SALTZEN ARITU IZAN EDO ARI 
DENARI EGIN DIEGU ELKARRIZKETA, DATORREN URTEAN 
BERRIZ LANBIDE BERA BAINA BULEGO BATETIK SALMENTA 
EGITEN DITUZTENAK IZANGO DITUGU JOMUGA.

BATZUK OFIZIO HAU UTZIA DUTE JUBILATU DIRELAKO EDO 
BESTE LANBIDEREN BAT HARTU DUTELA BAINA EZ GENUKE 
AIPATU GABE UTZI NAHI, OFIZIO HONETAN HERRIAN EZAGUTU 
GENUEN LEHENETARIKOA DEN JUAN ANGEL OLARTE, BERE 
OSASUN EGOERA DELA ETA ELKARRIZKETA EZIN IZAN DIOGU 
EGIN, BAINA BERE ESPERIENTZIA JASOTA UTZI DUGU.
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Komertzianteak

Ofizioak

Juan Angel Olarte Ugarteburu, urte 
luzeetan janzteko arropen biajantea 
edo komertziala izan zen jubilatu 
zen arte.
Juan Angel, Bilbon Begoña auzoan 
jaio zen Troka baserrian konkretuki. 
Aita 4 urte zituela galdu zuen gudan 
eta amari baserriko lanetan lagunduz 
gain, oso gaztetatik pintxe modura 
hasi zen Bilboko zazpi kaleko uhin 
denda batetan. Hasieran enkarguak 
etxeetara eraman eta dendan 
tokatzen zen lanetan aritzen zen, 
ondoren, auto gida lortu zuen 

bezain laster, biajante modura hasi 
zen Euskal Herriko herri txiki ugari 
bisitatuz eta aste guztia etxetik 
kanpo pasatuz. 
Bere ibilbideak luzeak ziren, Nafarroa 
asko bisitatzen zuen, txoko guztiak 
primeran ezagutzen zituen eta beti 
oso gogoan eta gogoko izan zituen: 
Bera, Lesaka, Etxalar, Elizondo, 
Igantzi, Goizueta…; Gipuzkoan 
(Zegama, Segura, Beasain, Tolosa, 
Donostia…; Errioxan ere zenbait 
herria bisitatu zituen.

Zegamara Perfektanera etortzen zen 
(gero denda hori Garmendiaenea 
bezela ezagutu genuen eta egun 
Plazape okindegi bezala) eta bertan 
ezagutu zuen bere emaztea izango 
zen Lourdes Garmendia, hau 
dendari zela. Emaztearen eraginez, 
Juan Angel zegamartu zen bertan 
familia sortuz, eta Bilboko semea, 
Gipuzkoako herri txiki honetan, 
Zegaman, pozik bizi izan den gizona 
izan dela esan dezakegu, nola diren 
gauzak…

JUAN ANGEL  
OLARTE 
UGARTEBURU

Juan Angel Olarte,Garmendiaeneko dendaren zaindari, bere lagun Sebas 
Alzelai eta Inazio Arakamarekin
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Non jaio zinen?
Zegaman jaio nintzen 1960an. Lan-
bide honetan hasi aurretik, Garmen-
dia, Aitz eta Zegamako Paperte-
gian ere ibili nintzen lanean 1986an 
azken hau itxi zen arte.
Nolatan hasi zinen komertzial 
lanean?
Batxilerra egin ondoren administrari 
ikasten aritu nintzen eta nahiz eta ez 
nuen bukatu Iruñean lan egin nuen 
administrari modura, Pamplonica 
etxean.
Aurrez Oteic etxean azterketa bat 
egina nuen, test psikotekniko bat 
izan zen, komertzialetarako bi lan-
postu zeudelako eta zerrenda 
horretatik deitu zidaten lanerako. 
Azterketa horretan giza harremane-
tarako nuen erraztasuna azpimarra-
tzen zen.
Etxean ondo hartu al zuten ogi-
bide hori?
Etxean, negozioa bagenuen, 
Manolo taberna eta jatetxea hain 
zuzen ere, gurasoei ez zitzaien asko 
gustatu etxeko negozioa utzi eta 
lanbide horretan hastea baina hala 
erabaki nuen.
1988ko apirilaren 4an hasi nintzen 
lanean eta apirilaren 8an Zegama 
Euskadiko Txirrindu Bira Zegaman 
bukatzen zenez, jai eskatu behar 
izan nuen hasi bezain laster etxean 
laguntzeko, izan ere kanpoko bi 
behar izaten ziren etxeko bat falta 
ezkero baina hala ere ez nuen ara-
zorik izan enpresaren aldetik.
Pamplonica etxean zenbat urte-
tan aritu zinen?
5 urte egon nintzen Pamplonica 
etxean; enpresa ez zebilen ongi eta 
bi komertzialek alde egin genuen 
eta gero finantziar talde batek erosi 
zuen Pamplonica etxea.
Zein zen zure eguneroko egin-
kizuna enpresa honetan?
Harategiz harategi eta dendaz 
denda ibiltzen nintzen gure elika-
gaiak eskaintzen. Egia esan Pam-
plonica produktua salduta zegoen, 
oso ezaguna baitzen eta “Pam-

plona” txorixoak bazuen ukitu berezi 
bat oso gustagarria egiten zitzaiona 
orokorrean ia jende gehienari; oso 
irteera ona zeukan produktua zen.
Zein lan baldintza izan zenituen 
Pamplonica etxean?
Lehen 5 urteetan autonomo bezala 
aritu nintzen baina gero soldata-
pean egon nintzen.
Gero salmenten arabera pizgarri 
batzuk ematen zizkiguten.
Pamplonicatik alde egin eta gero 
zein produkturekin aritu zinen?
Anoray etxearentzat 18 urte aritu 
nintzen lanean, hau enpresa txiki bat 
zen eta iberikoak, pateak, lasañak, 
plater prestatuak eta era horretako 
jakiak saltzen genituen. Gabone-
tan, edariak ere saltzen genituen. 
Enpresa oso ondo zebilen, Bartzelo-
nako jakien ferian ere parte hartzen 
genuen, banaketa kate ona genuen 
baina askori gertatu zaien bezala 
hauei ere gertatu zitzaien. 20 irabazi 
eta 40 nahi, etxegintzako negozioan 
sartu ziren eta dena galdu zuten.
Egun zein etxetan zabiltza 
lanean?
Egun Celedón-Mirandesan nabil. 
Hemen produktu edo erreferentzi 
asko ditugu, aurreko etxean 160 
inguru baziren hemen 8.000 inguru 
ditugu. Gehiegi dira eta ezinezkoa 
da denak eskaintzea, horregatik 
geuk egiten dugu bezeroei eskain-
tzeko aurre aukeraketa bat.

Zure lan ibilbide honetan alda-
keta nabarmenik eman al da 
denboran zehar?
Bai aldaketa duela 10-15 urte eman 
zen. Etxe handiek, edo superfizie 
handiko hipermerkatuak zabaldu 
zirenean, asko aldatu zen. Uste dut 

Zegama bezalako herri txiki batean 
ditugun dendak izatea asko balo-
ratu beharrekoa dela.
Garai horretan hasi ginen gu ere, 
harategiz harategi eta dendaz den-
daz gain, ostalaritzan ere gure pro-
duktuak saltzen. Dendetan egiten 
genuen salmentetatik bakarrik zaila 
zen soldata ateratzea.
Erraza al da saltzea?
Gero eta zailago da saltzea. Konpe-
tentzia handia dago. Bizitzako kos-
tua asko igo da, batez ere esango 
nuke 2001ean euroa indarrean sartu 
zenetik eman zela igoera handiena.
Bokazioz komertziala zara?
Bai, nahiago dut komertzial lana 
fabrika batean 8 orduz lan egin 
baino. Jendearekin harremana asko 
gustatzen zait. Ni gainera ohituta 
nengoen tabernan lan egiten eta 
niretzat ez da zaila izan. Gainera 
behin bezeroak egin ezkero, nahiz 
eta enpresaz aldatu, bezeroen 
zerrenda baduzunez errazagoa da.
Zer alderdi txar du komertzial 
lanak?
Askotan eskuartean besteen dirua-
rekin ibiltzen zarela eta hori oso 
konprometitua izaten da. Bestalde 
gidatzea ere beharrezkoa da nire 
kasuan eta urteak bete ahala, gero 
eta pisuagoa egiten da hau ere. 
Hala ere 65 urte inguru arte lan egin 
beharko dugu ahal badugu behin-
tzat.
Zein eremuan aritzen zara  
saltzen?
Normalean, Gipuzkoa, Bizkaia, 
Araba eta Nafarroan.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

JOSETXO 
ARIZKORRETA 
ETXARTE

Uste dut Zegama 
bezalako herri 
txiki batean 
ditugun 
dendak izatea 
asko baloratu 
beharrekoa dela.
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Non jaio zinen?
Zegaman, jaio nintzen, 1958 
urtean, gaur egun bizi naizen etxe 
eta logela berean.
Lehen urteetan Zegaman bizi izan 
nintzen eta 9 urterekin Donostiara 
joan ginen, han geundela aita 
berehala gaixotu eta hil zen.
Berriro Zegamara itzuli al 
zineten?
Ez, Donostian jarraitu genuen, 
amak mertzeri bat ireki zuen Ama-
ran eta bertan geratu ginen. Nik 
albaitaritza ikasi nahi nuen baina 
horretarako Zaragozara joan 
beharra neukan ezinbestean eta 
nik ez nuen inongo gogorik Zara-
gozara joateko. Beraz, Donostian 
batxilergoa egin ondoren, delinea-
zioa ikasi nuen. 
Nolatan bada, ez duzu lan egin 
ofizio horretan?
Deliniazio ikasketak amaitzean, 
amari dendan laguntzen hasi nin-
tzen, ordurako mertzeria itxi eta 
liburu denda bat genuen irekita, 
eta lanik ez zegoenez bertan hasi 
nintzen lanean. Tartean solda-
duzka ere Donostian egin ahal iza-
teko zortea izan nuen.
Dendan amarekin lanean nen-
goela izan nuen lehen hartu-
-emana komertzialekin. Dendara 
“biajante” edo komertzial asko 
etortzen ziren eta ogibide horrek 
enbidia ematen zidan. Honela, 
dendan nengoela, lehen pausoak 
eman nituen salmenta munduan, 
eta 1982an, hasi nintzen legez 
komertzial bezala.

Zer gai edo produkturekin hasi 
zinen?
Hasera batean, oihal gaiekin hasi 
nintzen, mukizapiekin hain zuzen 
ere. Gai horrekin zebilen ezagun 
bat banuen eta haren eskutik hasi 
nintzen. Geroago, barruko arropak 
ere eramaten hasi nintzen baina 
produktu hauek egiten zituzten bi 
etxeak itxi egin ziren.
Ondoren, hotel edo ospitaletako 
arropekin hasi nintzen (izarak, 
koltxak, toailak, albornozak, man-
telak, etb) “Balanzo” etxearekin, 
bertan aritu naiz ia jubilatu arte.
Oso arropa ona zen eta ohikoak 
baino garestiagoak izan arren oso 
kalitate onekoak zirenez bezeroak 
errepikatu egiten zuten.

Erraza al zen, ezezaguna 
zinen ospitale eta hoteletara 
gerturatu eta salmenta 
bideratzea?
Lehen bisita horri “Colo-
nena egitea deitzen diogu”, 
honek Amerikak konkistatu 
zituen bezala, guk ere beze-
roa konkistatu behar dugu. 
Guretzat erronka bat bezala 
da, hori da oinarrizko lana 
lehen urteetan, zure beze-
roak ugaritzea. Behin bezero 
kopuru bat lortuta zure lana 
asko errazten da, hauei tele-
fonoz deituta nahikoa izaten 
da gehienetan, batez ere 
produktu edo gai berdinak 
edukitzen badituzu.

Nor izaten zen leku hauetan 
zure erreferentzia salmenta 
bideratzeko?
Ospital eta hoteletan gerentea edo 
zuzendaria. Hotel berrietan, hasie-
ran jabearekin egoten nintzen 
normalean. Hitzordua eskatu eta 
gero gure produktuak eskaintzera 
joaten nintzen. Beharren arabera, 
aurrekontuak aurkezten nizkien. 
Oheko 2 edo 3 joko izara, manta, 
koltxa, toaila, behar zutenaren ara-
bera.
Ofizio honetan bizi izan al 
zenuen lan egiteko moduan 
garapenik?
Bai. Hasiera batean, arropa ospi-
tale eta hotelek erosi egiten zigu-
ten, geroago, aldaketa garran-
tzitsu bat eman zen, erosi ordez, 
hauek labanderiei alokatzen hasi 
ziren. Honela, nik, ospitale eta 
hoteletako arduradunekin, zein 
arropa nahi zuten lotzen nuen 
eta arropa hori gero, labanderiek 
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Jabierrek lan asko etxetik egiten zuen
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erosten zidaten, jarraian beraiek, 
ospitale eta hoteletakoei aloka 
ziezaieten. Gaur egun ere, leku 
hauetan formula honek indarrean 
jarraitzen du.

Beste produkturik ez al zenuen 
saldu?
Bai, hauekin batera, Pikolin etxeko 
koltxoiak ere saldu nituen. Balanzo 
etxeko nire nagusiei baimena 
eskatu nien eta ez nuen arazo-
rik izan, ez baitzen konpetentzia 
beraientzat.

Noiz arte aritu zinen lanean etxe 
honekin?
Jubilatu baino 3 urte lehenago 
arte aritu nintzen. Nagusiak jubi-
latu zirenean, hauen semeek hartu 
zuten baina 3-4 urteetan kiebra 
jo zuten. Semeen esku geratu 
zenean hauek ez zuten jakin 
negozioarekin jarraitzen, ez bai-
tzuten lanerako konstantziarik ezta 
kudeaketarako seriotasunik. Kris-
toren zorra egin zuten eta azken 
urtean oso gaizki pasa nuen. Hor-
nitzaileei ez zieten ordaintzen, 
hauek generoa ez zuten banatzen, 
eta ondorioz, bezeroen eskariei 
ezin nien erantzun. 
Enpresa itxi eta gero labanderi bat 
ere jarri zuten, baina hau kudea-
tzen ere ez zuten asmatu, ez bai-
tzuten ideiarik ere lana nola buru-
tzen zen, hemen ere porrot egin 
zuten.
Jubilatu aurreko hiru urteetan nero-
nek gizarte segurantza ordaindu 
nuen jubilatzeko adina iritsi zitzai-
dan arte.

Zure lan baldintzak nolakoak 
ziren?
Ni enpresako plantilan nengoen, 
beraz gizarte segurantza enpre-
sak ordaintzen zidan. Lana komi-
siora egiten nuen, beraz, zenbat 
eta gehiago saldu orduan eta sol-
data hobea lortzen nuen.

Salmentak areagotzeko 
presiorik izan al zenuen? 
Nik ez. Zorte handia izan nuen. 
Bai baitakit askok presio handia 
izaten dutela, eta hilabetero-hila-
betero aurreko hilabeteko salmen-
ten kopurua igotzeko eskatzen 
dietela.
Niri ez zidaten inoiz kargurik hartu 
gutxi edo asko saldu nuen esa-
teko. Enpresa oso indartsua zen 
eta Estatu mailan salmenta han-
diak zituzten, beraz, nik asko edo 
gutxi saldu ez zen arazoa beraien-
tzat.

Zein eremutan ibiltzen zinen?
Ni gehienbat lau lurraldetan ibil-
tzen nintzen: Gipuzkoa, Bizkaia, 
Nafarroa eta Araba. Noizbehinka 
Errioxa eta Santanderra ere joaten 
nintzen. Nafarrak ziren bezerorik 
jatorrenak diferentzia handiare-

kin eta Bizkaitarrak berezienak, 
Gipuzkoar eta Arabarrekin ere 
nahiko ongi moldatzen nintzen.
Zein zen lanbide honetan 
gogorrena zuretzat?
Hasieran bakarrik bazkaldu beha-
rra. Ez nengoen ohituta eta jate-
txean beste bat bakarrik ikusten 
banuen, ea berarekin eser ninte-
keen galdetzen nion. Batzuk ongi 
hartzen ninduten baina beste 
batzuk ez eta egunkaria irakurriz 
egoten ziren. Horrela ni ere baka-
rrik esertzen hasi nintzen egunka-
ria lagun.
Salmentarako teknikak garatu 
al dira denbora honetan?
Bai, gure garaian, komertzialak 
behar ziren bai ala bai zerbait 
saltzeko. Etxe bakoitzak bere 
komertzialak zituen, bere maleti-
nekin hara eta hona. Gaur egun, 
horretaz gain publizitatea egi-
teko aukera askoz gehiago dago, 
teknika eta bide gehiago daude 
bezeroarengana iristeko eta tele-
fono mugikorra izateak ere asko 
errazten du eguneroko lana.
Berriz hasieratik hasi beharko 
bazenu lanbide hau aukeratuko 
al zenuke?
Dudarik gabe bai. Ni oso gustura 
ibili naiz lanbide honetan. Delinea-
zioa bukatu nuenean ez nuen nire 
burua bizitza osoan ofizina batean 
8 orduz eserita ikusten. Oso garbi 
neukan zein lanbide nahi nuen. 
Zegamara itzultzeko erabakia ere 
neurri handi batean horregatik 
hartu nuen, lanbide horretarako 
hobeto kokatuta zegoelako, bisita-
tzen nituen hiriburuen erdialdean. 
Gainera aita zenak lursailak zituen 
Zegaman, ez nekien non zeuden 
ere eta Zegamara etortzeak lur-
sailak non zeuden ezagutzeko 
modua eman zidan.
Zer moduz bizi zara jubilatuta? 
Faltan botatzen duzu aurreko 
dinamika?
Oso ondo, ezin hobeto bizi naiz 
jubilatuta. Ez naiz aspertzen, beti 
dut etxe inguruan egiteko lanen 
bat. Jubilatu eta egun gutxira 
biloba jaio zen gainera, beraz, oso 
entretenituta pasatzen dut eguna.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Gure garaian, 
komertzialak 
behar ziren bai 
ala bai zerbait 
saltzeko.

Jabierrek saltzen zituen produktuen ohilak erakusten 
zituen bezeroek aukera zezaten



94

Goikaravan

Aurten gure herrian negozio berri 
bat abian jarri dute, Arakama-Errasti 
familiak.
Goikaravan izena jarri diote enpresa 
berri honi eta beren jarduera nagu-
sia autokarabanak alokatzea da. 
Xabier Arakama eta bere arreba eta 
koinatuak, Mari Jose Arakama eta 
Asier Errasti senar- emazteak sortu 
dute kooperatiba berri bat ekimen 
hau garatzeko.
Noiz hasi zineten ekimen berri 
hau abian jartzeko pausuak 
ematen?
Ekimena aurten abian jarri badugu 
ere, esan 2019an zehar aritu garela 
proiektua martxan jartzeko aurre 
lanak egiten. Nik egia esan, auto-
karabana bat duela 10 urte hauetan 
banuen eta azken urteotan alokatu 
ere egiten nuen horretarako bidera-

tutako plataforma baten bidez. Nire 
egoera pertsonala zela eta, ez nuen 
hainbeste erabiltzen eta horregatik 
eman nuen pausu hori. Bide batez, 
modu honetan, autokarabanak 
berez dituen gastuei aurre egiteko 
ere ongi zetorkidan, segurua, zergak 
eta abar. Etxekoekin behin baino 
gehiagotan komentatzen nuen, 
nire autokarabana partikularrei alo-
katzen niela, eta hortik hasi ginen 
geure negozioa jartzeko lehen ideiei 
bueltak ematen. Azken batean, 
horrelako zerbitzuen eskaera baze-
goela aurrez ikusi ahal izan genuen 
eta horrek animatu gintuen.

2020 urtea ona izan al da  
ekimenarentzat?

Beste hainbat negozioetan bezala, 
gureak ere une gazi-gozoak eduki 
ditu. Hasiera gogorra izan zen, 
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Goikaravan enpresa sortu duten hiru ekintzaileak, Mari Jose, Xabier eta Asier

Etxekoekin behin 
baino gehiagotan 
komentatzen 
nuen, nire 
autokarabana 
partikularrei 
alokatzen niela, 
eta hortik hasi 
ginen geure 
negozioa 
jartzeko lehen 
ideiei bueltak 
ematen
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martxoko konfinamentua baino 2-3 
aste lehenago eman genuen Goi-
karavan ezagutzera eta esan, uda-
berriko asteburuak, Erreala-Athletic 
koparen finalerako asteburua, Aste 
Santuak eta udarako ere jende 
askok egin zituela bere erreserbak 
eta konfinamentua edo etxealdia 
agindu zenean, erreserba guztiak 
bertan behera geratu ziren. Udan, 
lan pixka bat egin dugu, baina esan 
oso berezia eta gogorra izan dela 
2020. urtea zentzu honetan. Asko 
lagundu digu, inbertsio gehiena gure 
aurrezpenetik egin ahal izan dugula 
eta ez gara itota sentitu negozioari 
aurre egiteko.
Denbora asko behar al da  
zerbitzua emateko?
Aurtengo egoera dela eta, nire musi-
kari lanaren zati handiena galdu dut 
kontzertu guztiak bertan behera 
gelditu direlako, baina egia esan 
ongi etorri zait negozio hau martxan 
jartzeko denbora izateko.

Baina bai, uste baino denbora eta 
lan gehiago ematen du. Izan ere, 
bezeroa datorrenerako dena prest 
izan behar duzu, txoko guztiak ongi 
desinfektatuta, izarak, toailak eta 
esku trapuak garbitua eta plantxa-
tuta… barruan behar diren ontzi 
eta gailu guztiak ondo daudela ziur-
tatu… 

Horretaz gain, aurrez prestatu behar 
dira alokairu kontratuak eta faktu-
rak. Eta nola ez, bezeroa etortzen 
denean, autokarabanaren erabilpen 
azalpen guztiak eman. Horrek den-
bora asko jaten duenez, Youtubeko 
kanal bat martxan jartzea erabaki 
genuen, non bertan gure ibilgai-
luen erabilpenaren azalpen zehatz 
guztiak ematen ditugun. Modu 
honetan, bezeroak alokatu aurreko 
egunetan bideo horiek bere etxean 
ikusi ditzake eta autokarabana hartu 
baino lehen dena ondo ikasi. 
Autokarabanaren alokairuan, “dena 
barne”-ko zerbitzu integrala ere 
eskaintzen dugu, bezeroak bere 
arropa bakarrik ekarri behar du. 
Nahi izan ezkero, erosketak ere hoz-
kailuan sartzen dizkiogu bezeroari.
Batzuetan tarte handiagoa duzu lan 
hori egiteko eta besteetan gutxiago 
alokairuen daten arabera. Gainera, 
segurtasuna bermatzeko, alokairu 
batetik bestera, autokarabanari 

Goikaravan enpresak zerbitzua emateko dituen karabanak.

Nahiz eta 
enpresa xumea 
den, lan eta 
betebehar asko 
sortzen dira 
egunero eta ondo 
antolatu ezean, 
gauzak okertu 
litezke
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errepaso bat ematen zaio mekanika 
aldetik ere.

Denok lan bera al duzue?

Ez. Bakoitzak badauka bere zere-
gina eta hori nahiko zuzen eramaten 
saiatzen gara. Nahiz eta enpresa 
xumea den, lan eta betebehar asko 
sortzen dira egunero eta ondo anto-
latu ezean, gauzak okertu litezke. 

Dena den, bakoitzak bere esparru-
tik kanpo besteari laguntzen aritzen 
gara behar den guztietan. Badakizu, 
gaur zuregatik, bihar niregatik...

Zenbat autokarabana dituzue?

Guztira 4 autokarabana eta minika-
rabana bat ditugu. 2 autokarabana 

eta minikarabana, gure jabetzakoak 
dira. Beste 2 autokarabana berriz, 
azpi-alokatutakoak dira. Plaza 
kopuruei dagokienez, minikarabana 
2 plazakoa da, bi autokarabana 5 
plazakoak dira, bestea seikoa eta 
azkena berriz, zazpi plazakoa. 

Xabier, Karabanak 
gordetzeko duten 

garajearen aurrealdean.

Karabana bat barrualdetik.
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Nola gauzatzen da alokairua, 
hitzarmenik edo egiten duzue?
Guk bezeroari zein aukera dituena-
ren berri ematen diogu, ondoren, 
berak, autokarabanekin ditugun 
zerbitzu eta datak aukeratu behar 
ditu. Honela, adostutako baldintzak 
emailez bidaltzen diegu dena idatzia 
edukitzeko eta kontratuan islatuta-
koa bi aldeek sinatu ahal izateko. 
Covid-19aren pandemia dela-eta, 
ez dugu % 30eko aurrerapenik 
eskatzen erreserba egiterakoan, 
eskatutako dataren aurretik kobra-
tzen dugu zerbitzua baina hau arris-
kutsua da, izan ere, azken momen-
tuan norbaitek zerbitzua bertan 
behera utzi ezkero ez dugu tarterik 
beste bati alokatzeko. Hasieran 
gaude eta geure burua ezagutzera 
ematen aritu gara aurten.
Zerbitzuaren kostutik aparte, fidan-
tza bat kobratzen dugu autokara-
bana egoera onean itzultzeko hel-
buruarekin. Bestalde, autokarabana 
zerbitzua kontratatu duen aurreko 
egunean libre badago, ez zaigu 
aurreko egunean ematea inporta 
eta berdin, autokarabana entrega-
tzeko dataren hurrengo eguna libre 
badago, hurrengo egunean entre-
gatzen ere uzten dugu.
Bestalde, aipatu nahi nuke, gure 
bezeroei bertako produktuen 
lote bat ere ematen diegula opari 
moduan.
Uste gabeko tresnarik eskatu al 
dizute?
Bai, gure ustez dena geneukan 
baina Donostiako bikote batek bar-
bakoa bat eskatu zigun eta hori ere 
zerbitzuen barne daukagu.
Zenbat urteko bizia dute auto-
karabanek?
Erabileraren arabera izaten da hori, 
gauza guztietan bezala. Eta noski, 

nola zaindu eta mimatzen duzuna-
ren arabera. Normalean, autokara-
bana bat ondo zaindu ezkero, 20 
urte baino gehiagoz goza dezakezu 
inongo arazorik gabe. Baina noski, 
alokairu enpresek ertain eta handiak 

normalean bi urtetik behin aldatu 
egiten dute, merkatuan dagoen 
eskaera eta konpetentziaren aurrean 
lehiakorrak izaten jarraitzeko. Gu 
hasi berriak gara eta oraingoz lau 
urtetik behin edo aldatu beharko 
dugu, hori da asmoa behintzat. 
Zein bezero mota dituzue?
Gehienbat, bi ume dituzten familia 
gazteak eta bikoteak dira. Baina 
gazte kuadrila batzuk ere izan 
ditugu.
Zein baldintza dituzue zuek 
autokarabana erabiltzeko, gida 
baimen berezirik behar al da?
Ez, gida baimena kotxe normal 
bat erabiltzeko berdina da. Hori 

bai, autokarabanentzat kontratatu 
dugun aseguruak eskatzen duen 
bezala, gutxienez 25 urte izan behar 
dira eta 2 urteko antzinatasuna gida 
baimenarekin. Bestalde, bezeroei 
beti eskatzen zaie alokatzen duten 
autokarabana ondo zaintzeko eta 
mimatzeko, beraiena balitz bezala. 
Eta egia esan, alde horretatik jen-
dea oso ondo portatzen ari da. Oso 
ondo zaintzen dituzte gure ibilgai-
luak. 

Jendea ongi moldatzen al da?

Normalean bai. Autokarabanaren 
tamaina eta neurriak kalkulatzea iza-
ten da jendearentzat zailena, pixka 
bat ohitu arte. Gehienbat aparkatu 
eta maniobrak egiterako garaian. 
Bidean eramateko oso-oso errazak 
eta erosoak dira. Askotan gazteen 
trebetasunaren beldurra izan deza-
kegu, baina agian, gai hauetarako 
prestatuago daude pertsona hel-
duagoak baino.

Beste zerbitzurik ematen al 
duzue autokarabanen inguruan?

Bai, oraintxe Guardiko industrial-
dean pabiloi bat hartu dugu. Ber-
tan, eguzki plakak jarri, toldoak jarri, 
konponketa ezberdinak egin eta 
autokarabanen garbiketa zerbitzuak 
eskaintzen hasi gara. Horretaz gain, 
autokarabana eta karabanentzako 
behar diren produktu eta errekanbio 
salmenta puntu txiki bat ere jarriko 
dugu. Goierrin bertan, autokara-
bana-zale asko dago, eta ehun-
daka autokarabana. Horiek denei 
beste aukera bat eskaini nahi diegu 
beraien beharrei erantzun bat ema-
teko, lehendik joaten ziren beste 
denda edo tailerrez gain. Eskaintzen 
dugun guzti honengatik jarri diogu 
Goikaravan Caravaning Zerbitzuak 
izena. 

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Guardiko 
industrialdean 
pabiloi bat hartu 
dugu. Bertan, 
eguzki plakak 
jarri, toldoak 
jarri, konponketa 
ezberdinak 
egin eta 
autokarabanen 
garbiketa 
zerbitzuak 
eskaintzen hasi 
gara

www.goikaravan.eus
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Noiz eta non jaio zinen?

Zegaman, 1985ko uztailaren 4an. 

Zein ikasketa burutu zenituen?

Enpresa Zientziak ikasketak hasi 
nituen EHU unibertsitatean Donos-
tian. Hori gustuko ez nuela eta Goi 
Mailako zikloa ikasi nuen Goierrin. 

Holandan, Negozio Tekniko lizen-
tziatura ikasi dut.

Nolatan erabaki zenuen  
Holdandara joatea?

Erasmus programarekin etorri nin-
tzen Holandara praktikak Philips 
Lighting enpresan egitera, duela ia 
10 urte. 

Zertan lan egiten duzu?

Gaur egun (European Oprations 
Director) Europako Operazio Zuzen-
daria naiz Premier Tech System and 
Automation empresan. Empresa 
berez Kanadiarra da, baina Euro-
pako sedea hemen dago, Holan-
dan, Eindhoven ondoan. 

Erraza izan al zaizu “bertakoen” 
gizartean txertatzea?

Urte asko dira hemen bizi naizela, 
martxoan 10 urte egingo ditut 
Holandan bizitzen! Nik uste zaila 
baino gehiago, erraza izan dela, 
baina gora-behera asko izan ditut 
hamar urte hauetan, hori ez dut uka-

tuko. Hemengo gizartea gustukoa 
dut, desberdina da, eta nik gauza 
desberdinak gustuko ditut. Bertako 
lagunak egiteko, Hockey-en hasi 
nintzen (hemen futbolaren ondoren 
kirol garrantzitsuena). Lagun pila 
egin ditut kirol honen bidez eta gaur 
egun familia bezala dira. Orokorrean 
nortasun itxiagoa dute, ez dira hain 
irekiak baina nortasun espontaneoa 
daukadala esaten dutenez, nik uste 
horrek asko lagundu didala. 

Mutil laguna bertakoa izateak ere 
asko laguntzen du. 

Erreza izan al da bertako  
hizkuntza ikastea zuretzat?

Ez. Hizkuntza ez da erraza. Grama-
tikalki erabat desberdina da, ahos-
kera ere erabat desberdina. Hiz-
kuntza ikasi dut eta holandesez hitz 
egiten dut egunero bai lanean eta 
bai etxean, baina erraza ez da izan. 
6 iloba ditut mutil lagunaren aldetik, 
ez dakite ingelera oraindik beraz 
ez dut beste aukerarik. Holanda 
hegoaldean, ni bizi naizen probintzia 
honetan (Noord-Brabant) bere dia-
lekto partikularra dute eta berezia 
ere esango nuke dela. Brabans dei-
tzen da eta hau ez dut erabat kon-
trolpean. Gazteek ez dute dialekto 
hau erabiltzen eta ezta oso arrunta 
entzutea lantokian edo lagun artean. 
Baina adibidez, nire mutil laguna-
ren amonaren etxera joatean, eta 

bakarrik banago, batzuetan sufritu 
ere egiten dut ez dakidalako ondo 
ulertzen dudan esaten ari zaidana 
edo ez. Baino azkenean beti mol-
datzen naiz, galdera pare bat egin 
ondo ulertzen ari naizen jakiteko, 
eta aurrea! 

Zein da gehien harritzen  
zaituena kultura horietan?

Hasiera batean otorduak eta ordu-
tegiak. Lantokietan “bazkaltzeko” 
30 minutu dauzkazu. Hemen ez da 
hor bezala bazkari kantitatea jaten 
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bazkaltzeko. Sandwich bat norma-
lean. Asteburutan zopa, entsalada... 
eta bazkaria normalean 12:00 edo 
12:30etan. Ordu batetatik aurrera 
norbait bazkaltzen ikustea ez da 
oso arrunta. Afaria ordea arratsal-
deko bostak eta erdietatik zapiak 
tarte horretan afaltzen da. Zazpieta-
tik aurrera afaltzea ere ez da arrunta. 
Harritu baina gehiago, kostatu egin 
zitzaidan bizi modu honetara mol-
datzea. Orain berriz, Zegamara joa-
tean horko ordutegietara moldatzea 
kostatzen zait. Gainera, bazkaltzeko 
Inazio eta Lierniren janari goxoa ezin 
ukatu eta tripa beteta gaixo ere jarri 
izaten naiz. 

Lanetik irten eta kafetxo bat har-
tzera tabernara lagunekin... hori 
hemen ez da existitzen! Hasieran, 
arratsaldeko 5etan lanetik irten eta 
arratsaldeak izugarrizko luzeak egi-
ten zitzaizkidan. Behin lagunak egi-
ten hasten zarenean ulertzen duzu 
tabernara ez direla joaten, baina bai 
elkarren etxeetara afaldu ondoren. 
Aste barruan, lanetik etxera joaten 
gara, afaldu eta zapietatik bedera-
tziak bitarte horretan normala da 
lagunekin, familiarekin elkartzea 
etxeren batean kafea edo te bero 
bat edateko eta denboratxo bat 
elkarrekin pasatzeko. 

Lehen aipatu bezala, nortasunez 
itxiagoak dira, baina pentsamenduz 
askoz ere irekiagoak. Homofobia, 
arrazakeria, sexismoa... oso-oso 
gutxi dago. 

Zertan dugu antza eta zertan 
gara desberdinak bai lanean bai 
aisialdian?

Langilearen kondizioak erabat des-
berdinak dira eta oso babestua 
zaude. Soldatak altuagoak dira bai, 
baina zergak ere bai. Zerga sis-
tema erabat desberdina da, egia da 
hasiera batean erabateko sorpresa 
eta harridura dela zenbateko % joa-
ten den soldatatik. Baina beste alde 
batetik, laguntza pila bat daude. 
Azpiegitura oso aurreratuak daude. 
Orokorrean Holanda herrialdearen 
sistema erabat desberdina da. 

Holandarrak oso kirolariak dira, 
nik uste horretan badugula antza. 
Hemen ez dago mendirik, dena oso 
laua da, baina badute bai mendi-
zaletasuna. Jende asko joaten da 
Suitzara, Austriara oporrak men-
dian pasatzera. Bai, ondoregoa ere 
egia da, mediterraneo kostara ere 

Holandar pila joaten da eguzki bila!! 

Lagun artean eta famili artean ego-
tea oso gustuko dute kafea edo 
zerbeza edaten. Horretan nik uste 
antz handia badugula, euskaldunak 
tabernetan eta hauek etxeetan. 

Gomendatzen al diozu gazteei 
kanpora irtetera?

Erabaki oso pertsonala da. Batzuek 
gustuko dute, besteek ez. Gustuko 
dutenei eta ausartzen ez direnei, 
noski gomendatzen diodala. Behin-
tzat ausartu esperientzia bizitzea! 
Gero gustuko ez baduzu itzuli eta 
listo! Abentura bat da, biziko aben-
tura bat! 

Zergatik?

Gauzak ez dira inoiz aurreikusitako 
moduan joango, hori garbi eduki. 
Baina ez duzu ezer galduko, gauzak 
gaizki joaten badira edo azkenean 
ez baduzu gustuko, itzuli. Ez pen-
tsa hutsegite bat izan dela, seguru 
gauza asko ikasi dituzula. Biziko 
beste esperientzia bat izan dela 
pentsatu. Abentura bat gehiago 
lagun artean kontatzeko! 

Etorkizunean non ikusten duzu 
zure burua?

Hemen, Holandan, Son en Breu-
gel-en, nire etxean eta bizi naizen 
herrian. 

Zergatik erabaki hori?

Gustuko dudalako, etxean sentitzen 
naizelako. 

Ama, Atte eta Aitorren azkeneko bisitan Amsterdameko tabernan.

Lanetik irten 
eta kafetxo 
bat hartzera 
tabernara 
lagunekin... hori 
hemen ez da 
existitzen!

Nere Holandako familia. Pierren ama eta arrebak.
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Baina erabaki hau hartu izanak ez 
du esan nahi Zegaman ez nintzela 
pozik bizi. 

Hemengo zer botatzen duzu 
faltan? 

Gehienbat familia (Aitte, ama, anaia), 
Urbizu-Telleria familia eta lagunak. 
Baina gehienbat momentuak. Famili 
arteko tertuliak, besarkadak, zaldi-
tegiko abenturak, anaia eta lagune-
kin afariak, mendi pasoak, Txanto-
neko kafetxo momentuak, Ainhoa 
eta konpainiarekin poteoak... sozie-
dadetako afariak... momentu asko!!! 
Familia guztia elkartzen denean 
osabaren baserrian Haritz-Haundin 
adibidez, nostalgia eta bertan ego-
teko gogoa edukitzen dut. Lagu-
nek edo familiak umeak edukitzen 
dituztenean hor ez egoteko aukera. 
Adibidez, orain nire lehengusu Elik 
umea eduki du, oraindik ez dut eza-
gutzen Maren. 

Pintxo-poteoa ere bai, etxean anto-
latu izaten dut “pintxo-poteoa”. 
Euskal tradizioak... Lehengo urteko 
Gabonetan ez nintzen Zegamara 
joan, Gabon eguneko tradizioa, 
Eguberritako tradizioa ikaragarri 
bota nuen faltan... Gabonak oso 
desberdinak izan ziren, ez dut uka-
tuko malko batzuk erori zirela. Olen-

tzero ere bai... hori ere faltan bota 
nuen! 
Bisitarik izan al duzu? 

Bai, asko izan ditut. Familia, lagu-
nak... Anekdota asko ere bai bisi-
tekin. Gurasoekin restaurantetan 
beti izaten da abentura bat, behin 
Eli lehengusua bizikletarekin denda 
baten eskaparatearen kontra txoke 
egin zuen, Ainhoa eta Maider etorri 
zirenean... egonaldi osoa izan zen 
abentura eta anekdota. 
Anaiak eta lagunak hitz emanda 
daude bisitan etorriko direla, zain 
nago oraindik. Jende askok hor 
ikusten nautenean esaten dute bai, 
“jungo gea...” Lehen aipatu bezala, 
nire etorkizuna hemen ikusten dut, 
beraz oraindik badago denbora 
bisita gehiago edukitzeko, ez? 
Urtean zehar herrira etortzen 
zara? 

Urtean bi aldiz joan izan naiz. Gabo-
netan eta udaran. Bueno, batzue-
tan sorpresan ere agertu izan naiz! 
Aurreko urteko Gabonetan ez nin-
tzen joan, etxea erosi berria genuen 
eta hemen gelditu nintzen. Aurten 
Covid-19 asunto honekin, ez naiz 
udaran joan, eta Gabonetan ez dut 
uste joateko aukerarik izango duda-
nik.
COVID-19, nolakoa izan da eta 
nola dago Holandan egoera? 

Hasiera batean, otsail-martxo ingu-
ruan, Italia eta Espainiako asuntoa 
gaizki jartzen hasi zenean, hemen 
oraindik ez genuen kasu asko. 
Apirilean kasuak igotzen hasi ziren 
eta Holandako gobernuak gomen-
datu zuen ahal zuen guztiak etxetik 
lan egiteko, 1,5 metroko distantzia 
errespetatzeko, kirol guztiak sus-
penditu zituzten eta eskolak itxi 
zituzten. Ekainean, tabernak eta 
jatetxeak itxi zituzten. Ez dugu orain-
goz konfinamenturik eduki, hilabete 
horietan kalera irten gintezkeen, 
beti distantzia mantenduz. Abuztu 
bukaeran kurtso eskolarra eta kirol 
partiduak normaltasunez hasi ziren. 
Tabernak eta jatetxeak ireki ziren 
baita, beti ere aforo mugatuarekin. 
Jende asko oporretan Holandatik 

kanpora joan zen, eta udako opo-
rretatik bueltan, iraila bukaeran – urri 
hasieran kasuak azkar igotzen hasi 
ziren. Gobernuak berriro ere taber-
nak eta jatetxeak ixtea erabaki zuen 
eta kirol partiduak suspenditzea. 
Berriz jaisten hasi dira kasuak. 

Musukoa ez da derrigorrezkoa 
berez, gomendagarria bakarrik. Guk 
lanean, derrigorrezkoa dela era-
baki genuen. Kasuak eduki ditugu 
lanean, nik pare bat aldiz egin behar 
izan dut testa lankide pare batek 
positibo eman duelako, baina nik 
beti negatibo eman dut. Lanetik 
aparte, nire inguruko inor ez dut 
izan gaixo edo positibo oraingoz. 

Lehen aipatu bezala, musukoa ez da 
derrigorrezkoa, baina kalean jendea 
musukorik gabe ikustea oso arraroa 
da. Holandarrak, gomendioak beti 
errespetatzen dituzte. Supermerka-
tuak, dendak, beti egon dira irekita. 
Hemen etxeetan elkartzeko ohitura 
dagoenez, orain gomendatu dute 
lau pertsona gehienez gonbidatzea. 
Bizi normala egin dezakegu beti ere 
gomendioak errespetatuz. 

Honelako gauzak gertatzen dire-
nean, nire burua beti dago kezka-
tuta etxekoekin, hor gertatzen ari 
dena hemen gertatzen dena baino 
gehiago jarraitzen dut. Aurtengo 
Gabonak ere hemen pasako ditu 
ziur aski, gauzak ez badira oso 
azkar aldatzen. 

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Nere Holandako kuadrillarekin

Musukoa ez da 
derrigorrezkoa, 
baina kalean 
jendea musukorik 
gabe ikustea 
oso arraroa da. 
Holandarrak, 
gomendioak beti 
errespetatzen 
dituzte
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ELKARRIZKETA
OFIZIO BERRIAK

ONINTZA
ARAKAMA
EZEIZA

Zegaman jaio nintzen 1993an. 
Lehen ikasketak Aitxuri Herri esko-
lan egin nituen, gero, Beasaingo 
Loinazpen ibili nintzen eta handik 
Txindoki Institutuan, bertan egin 
nuen teknologia adarreko batxi-
lergoa eta bukatzeko Donostiako 
E.H.U Unibertsitatean, Informati-
kako ingeniaritza.
Noiz piztu zitzaizun informati-
karako interesa?
Aitxuri Herri Eskolan Juananekin 
piztu zitzaidan interesa, klase haiek 
asko gustatzen zitzaizkidanaren 
oroimena daukat eta Juananek bul-
tzada handia eman zidala esango 
nuke ordenagailuen munduan. 
Loinazpen, IKT irakasgaian ere, 
ordenagailu bidezko edizioan ere 
aritu ginen, 3D irudiak sortzen eta 
mugimenduekin jolasean. Ondo-
rioz, D.B.H. amaitzean, teknologia 
adarreko batxilergoa egingo nuela 
ez nuen batera zalantzarik izan. Ins-
titutuan, informatika arloan, ofima-
tika pixka bat ikasi genuen eta baita 
fotoshop programaren oinarrizko 
pausu batzuk ere. Gaur egungo 
informatikaren konpetentzietan, bai 
DBHn eta baita Batxilergoan ere, 
programazioaren mundua ukitzen 
dutela zertxobait esango nuke.
Unibertsitatera joan zinenean 
salto handia sumatu al zenuen?
Bai, guk ordurarte informatikari 
buruz ezagutzen genuena ofimatika 
hutsa zen. Hala ere, gogoan dut 
Aitxuri Herri Eskolan, 12 urte ere ez 
genituela, web orriak egiten aritzen 
ginela. Unibertsitateko lagunekin 
umetako oroitzapenak partekatze-
rakoan, beraien eskoletan horrelako 
esperientziarik ez zutela ondorioz-
tatu genuen.

Unibertsitatean informatikako 
ingeniaritza egiteko oinarrizko 
zein ikasketa behar da?
Lehenengo ikasturtean matematika 
puru asko ematen da, gainerako 
ingeniaritzetan bezala. Nik uste dut, 
matematika hauek iragazki baten 
moduan jokatzen dutela. Gainerako 
ikasturteko matematikak logikan 
aplikatuak dira. Gaur egun nire ikas-
leak ere kexatzen zaizkit galdetuz 
ea zer ikusi duen matematika eta 
informatikak.
Gainerakoan, ez nuke esango 
beste oinarririk behar denik ikasketa 
hauek egiteko.

Informatikako ingeniaritzan 
adar desberdinak ikasten al 
dira?
Bai, EHUn hiru adar daude, 3. Mai-
lan adarretako bat aukeratu behar 
da:
Konputagailuen Ingeniaritza edo 
Hardware adarra, Software Ingenia-
ritza eta Konputazioa.
Konputagailuen Ingeniaritzakoak, 
ordenagailuen funtzionamendu 
onaz, azkarraz, segurtasunaz eta 
interkomunikazioaz arduratzen dira 
batik bat.
Software ingeniaritzakoak berriz, 
programazioaren munduan barne-
ratzen dira. Aplikazio bat egiteko 
behar diren faseen erantzukizuna 
dute. Hasteko, analisiaz arduratzen 
dira, betebeharren eta premien ana-
lisiaz hain zuzen ere. Bestalde, pro-
gramaren kalitateaz arduratzen dira, 
errendimendu azkarrekoak izatea 
eta abar. 
Konputazioan berriz, horrenbeste 
entzuten dugun Big-data, errendi-
menduak, datuen analisiak eta abar 
ikasten dira. Gaur egungo egoe-
rara ekarrita, hauek dira txertoaren 
sorkuntzako denbora murrizten 
lagundu dutenak; milioika daturen 
prozesamenduak, hain zuzen ere.
Ingeniaritza gradua amaitu eta 
gero zein lan ibilbide izan duzu?
Ikasketak bukatutakoan aplikazioak 
egiten dituzten enpresa batean aritu 
nintzen, mugikorretarako aplika-
zioak programatzen, hain zuzen ere. 
Zer da programatzea?
Egunerokoan erabiltzen ditugun 
aplikazioak sortzeko programatu 
edo garatu egin behar dira. Enpresa 
batek duen behar bati erantzuteko, 

Aitxuri Herri 
Eskolan 
Juananekin 
piztu zitzaidan 
interesa, klase 
haiek asko 
gustatzen 
zitzaizkidanaren 
oroimena daukat 
eta Juananek 
bultzada handia 
eman zidala 
esango nuke 
ordenagailuen 
munduan 
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Egungo neskak animatu nahi nituzke teknologia  
alorreko ikasketak egitea eta gustatzen zaiena  
ikastea, estereotipoak alde batera utzita.
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beraien beharrak zehaztu ondoren, 
horiei erantzun bat eman bitarteko 
prozesu guztia dela esango nuke 
programatzea. Kasu honetan, Udala 
eta herritarren arteko komunikazio-
rako erreminta bat programatzen 
aritu nintzen: alde batetik, udalari 
bere sailen arteko barne koordina-
zioan hobetzeko eta bestetik hiri-
tarrekin komunikazioa sendotzeko. 
Udalak herritarrei bere informazioa 
bidal ziezaiekeen eta era berean 
herritarrak udalari ere bere kexa, 
gertakari eta abar udaletxera bidal 
zezaketen. Mugikorrerako aplikazio 
bat zen.
Enpresa berean egin nuen bigarren 
lana, elkarte batentzat sare sozial 
espiritual eta esoteriko bat egitea 
izan zen. Gaia menperatzen ez 
nuen arren, beraien eskaerak ondo 
zehaztu genituen eta aplikazioa 
garatu nuen.
Ondoren, informatikarekin zer ikusi-
rik ez zuen lan batean aritu ondoren 
Ordiziako udaletxean aritu nintzen 
6 hilabeteko lan batean. Bertan, 
administrazio elektronikoaren apli-
kazioetan aritu nintzen, erregistro 
eta espedienteen kudeaketarekin.
Honela, lan hau amaitu eta gero 
Derrigorrezko Bigarren Hezkun-

tzako, Batxilergoko eta Lanbide 
Heziketako Irakaskuntzako maste-
rra egitea erabaki nuen, hezkuntzan 
aritzeko aukera izan nezan. 
Masterreko praktikak Tolosaldea 
Lanbide Heziketako zentroan egin 
nituen, Informatika familiako Erdi eta 
Goi mailako zikloetan.
Honela, hau bukatu ondoren, Info-
jobs atarian iragarki bat ikusi nuen 
Donostiako zentro batean klaseak 
emateko eta han izena eman nuen. 
Izena eman eta gero, damutu ere 
egin nintzen, izan ere, klaseak gaz-
teleraz izango ziren eta nik ikasketa 

guztiak euskaraz egin ditut, Ingenia-
ritzako Gradua barne. Honela, izena 
eman eta hurrengo egunean deitu 
zidaten elkarrizketa egitera eta ber-
tan lanean hasi nintzen, Donostiako 
Gros auzoan dagoen SEIM eskolan 
hain zuzen ere. Hemen, Goi mailako 
bi ziklo irakasten ditugu, biak infor-
matika alorrekoak. Egun oso gus-
tura nago bertan, gaztelerara ere 
segituan jarri nintzen.
Informatikak alor zabal bat barne-
ratzen du, guk irakasten ditugun 
bi zikloek, Sareko Informatika-Sis-
temen Administrazioak eta Plata-
forma Anitzeko Aplikazioen Garape-
nak, lan irteera desberdinak dituzte. 
Oinarrizko irakasgai batzuk komu-
nak dituzten arren, ez dute batak 
bestearekin zer ikusirik. Nik bietan 
irakasten dut.
Sareko Informatika-Sistemen Admi-
nistrazioa graduaren lan irteera 
nagusia, enpresa bateko informa-
tika administraria da, hau da, sare, 
sistema, nahiz, datu baseen kudea-
ketaz arduratzen den langilea. Esate 
baterako, enpresa bateko orde-
nagailu eta sarearen mantentzeaz 
kargu egiten dena.
Plataforma Anitzeko Aplikazioen 
Garapena graduaren lan irteera 
berriz, lehen komentatu dudan 
programazioa da batik bat. Alor 
honetan ere irteerak desberdindu 
ditzakegu: entretenimenduaren eta 
mugikorraren esparruko aplikazioak 
garatzen dituztenak, enpresa- eta 
negozio-kudeaketako informatika-
-aplikazioak garatzen dituztenak.
Zein ikasgai ematen dituzu?
Markatzeko lengoaiak eta informa-
zioa kudeatzeko sistemak: Hemen, 
web orriak egiten ikastea da helbu-
rua. 
Datu-baseak kudeatzea: Enprese-
tako datuak gordetzeko sistemak 
konfiguratzen eta kudeatzen ikastea 
da helburua.
Datu-atzipena: Datuak gordeta 
dauden zerbitzaritik, geure orde-
nagailura datuak ekarri, eraldatu, 
eta berriz ere zerbitzarira itzultzeko 
dauden programatzeko erramintak 
erabiltzen ikastea da helburua. Bai 
mahai gaineko aplikazioetarako eta 
baita web bidezko aplikazioetarako 
ere.
Enpresa-kudeaketako sistemak: 
Enpresa bateko almazen gestioe-
tarako (eskari, albaran, faktura…), 
kontabilitaterako, nahiz, enprese-

Gaur egungo 
gazteak, aro 
digitaleko 
gazteak direla 
esaten da, baina 
neure ustez, 
digitalizazioan 
gazteek oso 
maila baxua dute. 
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tako beste txostenak sortzeko apli-
kazioen funtzionamendua eta gara-
pena ikastea da helburua. 
Enpresa eta ekimen sortzailea: 
Gradu guztietan komuna den ira-
kasgaia da. Enpresa bat munta-
tzeko ematen diren pausuak ikastea 
da helburua.
Informatikarekin loturarik ez du eta 
beraz, niretzat azken hau da irakas-
teko zailena egiten zaidana. Eusko 
Jaurlaritzak badu ikastaro sistema 
bat irakasleak prestatzeko eta ikas-
taro bat egina dut irakasgai honi 
buruz. 
Zentro hau aspaldikoa al da?
Bai, aurten 50 urte bete ditu, Infor-
matika alorra sortu berria zen 
garaian ireki zuten. Zuk deitu nindu-
zunean ofizio berriei buruz elkarriz-
keta egiteko, horixe da lehenengo 
pentsatu nuena, eskola honek 
dagoeneko 50 urte daramatzala 
Donostian. Gipuzkoako lehenen-
gotako Informatika zentroa da lehe-
nengoa ez bada eta bakarra, soilik 
Informatikako graduak eskaintzen 
dituena, hau da, irakasleen %100a 
informatikariak gara.
Badirudi azken hamarkada edo 
20 urte arte ez duela pisu handi-
rik izan gai honek lan munduan 
edo gizartean ez dela zabaldu 
azken garai hauek arte ez?
Hori ematen du, baina informatika 
aspaldidanik aplikatu da. Hasiera 
batean, enpresa munduan soilik 
zabaldu zen, enpresen kudeaketa 
errazteko batik bat. Garai horretan 
informatikariak kudeaketa-siste-
maz arduratzen ziren. Informatika 
enpresa barnean geratzen zen, 
informazioa ez zen kanpora atera-
tzen.
Gaur egun ordea, Internet sortu 
geroztik, informazioa kanpora doa. 
Datuak enpresa artean elkar bana-
tzen hasi ziren, horrek segurta-
sun beharrak ekarri zituen.. Behar 
horien arabera, lanpostu berriak 
sortu ziren, denak informatikarekin 
lotutakoak.
Gaur egun zeure ikasleengan 
gabeziarik ikusten al duzu? 
Ongi prestatuta al doaz?
Gaur egungo gazteak, aro digita-
leko gazteak direla esaten da, baina 
neure ustez, digitalizazioan gazteek 
oso maila baxua dute. Whatsapp 
eta gainerako sare sozialak era-
biltzen badakite, baina ordenagai-

lua ez dutela menperatzen esango 
nuke. Nik uste dut gure garaikoak, 
ordenagailu aurrean eta bere fun-
tzioen aurrean interes gehiago jar-
tzen genuela bere erabilera ikas-
teko. Gaur egun hainbat ikasle ditut, 
teklatuaren botoi guztiak ezagutzen 
ez dituenak.
Guk mekanografia ere Aitxurin ikasi 
genuen eta gaur egungo askok ez 
dakite ordenagailuz idazten. Hori 
dela eta, normala da galdetzea gal-
dera ikurra edo harridura ikurra nola 
idazten den. Idatzi ere guk baino 
gutxiago egiten dutela nabarmen-
tzen da.
Informatikaren eboluzioa edo 
garapena azkar al doa?
Bai, nik ikasketak bukatu nituenetik 
dagoeneko guk ikasi gabeko gauza 
berriak atera dira. Etxe adimenduak, 
mikroordenagailuak eta abar. Ondo-
rioz gu ere beti azken aplikazio eta 

berrikuntzen gainean egon behar 
dugu atzera ez geratzeko.
Emakumea izateak izan al du 
zure lan ibilbidean eraginik?
Aldekoa izan dela esango nuke. 
Orain dudan laneko elkarrizketan, 
emakume izatea beraientzat plus 
bat zela esan zidaten. Beste irakas-
leek komentatu izan didate, 2003 
urtean, emakume gehiago zeudela 
informatika ikasketak egiten gizo-
nezkoak baino. Hortik aurrera, este-
reotipoak zirela eta ez zirela, infor-
matika eta orokorrean ingeniaritza 
guztiak, gizonezkoen lanak direla 
gizarteratu da. 
Ondorioz, egungo neskak animatu 
nahi nituzke teknologia alorreko 
ikasketak egitea eta gustatzen 
zaiena ikastea, estereotipoak alde 
batera utzita.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Onintza, eskolak ematen dituen ikasgela batean
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Sakristauenekoa, hauxe izan da 
elkarrizketa hau egiteko arrazoia. 
Izan ere, guk ez baitugu sakristaurik 
ezagutu Zegamako Sakristauenean 
eta izen honen nondik-norakoa 
jakin nahian Maria Doloresengana 
hurbildu gara solasean.
Zergatik ezagutzen zaitugu 
Maria Dolores Sakristauenekoa 
bezala?
Nire aitona Raimundo Azurmendi 
zen eta bera sakristaua izan zen. 
Hortik izena.
Raimundo aitona, Txantone-
neko 1.go solairuko etxe batera 
ezkondu omen zen eta Txantone-
neko 2. Solairuan bizi zen Patrizia 
izeneko emakumeren bat zaintzen 
omen zuten sakristau lanak egi-
teaz gain. Honela, Txantoneneko 
Patrizia hori hil zenean, nire aito-
naren asmoa, Txantonen etxearen 
ondoan dagoen etxea erostea zen, 
ur potzua zuelako. Baina ikusten 
denez, Candida Gorrotxategiren 
familia bizkorrago ibili zen eta nire 
aitona, etxe hori gabe geratu omen 
zen. Honela, gaur egun Sakristaue-
nea bezala ezagutzen den etxea,ni 
bizi naizena, hil zen Patrizia horrena 
omen zen eta hura hil zenean beren 
oinordekoek salgai jarri zuten eta 
hori dela eta erosi ahal izan omen 
zuten etxea hau. Etxe honek Arku-
gaina du izena, arku batean gainean 
dagoelako eraikita. Erosi zutenean, 
etxe txiki bat omen zen, zahar-zaha-
rra. Eta beraiek bizitzera etortzeko 
goitik behera berritu zuten.
Zure aitonak sakristau lanak 
bakarrik zituen edo beste ofi-
zioren bat bazuen?
Nire aitona “pintor de brocha gorda” 
zen eta kaldereri lanak ere egiten 
zituen: ontziak, marmitak, kazuelak 

eta abar konpontzen zituen etxe 
azpian zuen tailerrean. Tailerra ez 
ezik denda ere bazuten etxe azpiko 
lokalean. Aterkiak ere konpontzen 
zituzten, aitonak barilak konpontzen 
zizkien eta amonak, zerbait joste-
koa baldin bazuten, berak egiten 
zuen lan hori. Garai hura, beste era 
batekoa zen. Dena konpondu egi-
ten zen. Gailuen bizia luzatu egiten 
zen, ahal zen moduan konponduta. 

Ez gaur egun bezala, non dena bota 
eta berria erosten den.
Noiz hasi zen zure aitona 
sakristau?
Nire aitonaren aita ere, Jose Antonio 
Azurmendi, sakristaua izan omen 
zen. Beraz, beti egin zituen aitonak, 
aurrekoekin batera sakristau lanak, 
etxean hala tokatu zelako. Nire 
aitonaren aita bat-batean hil omen 
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Garai bateko sepulturaren itxura, Argizaiolak eta bi kandelabro, zapi bat zoruan zutela eta 
ondoan dena biltzeko saskia.

Sakristauenekoa
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zen gaueko kanpaiak jotzera joan 
("Angelusak”) eta etxera itzultzean 
hil egin omen zen. 
Zer da “Angelusa”?
Gauen jotzen ziren kanpaiak ziren. 
Hauek jo eta gero denak etxera joan 
behar izaten zuten.
Sakristau lanak asteburuan 
izaten ziren edo egunero?
Sakristau lanak, garai hartan, egu-
nero izaten ziren. Goizero, goizeko 
6etan, elizako erlojuari “kuerda 
eman” behar izaten zitzaion, eta 
horretarako egunero kanpando-
rrera igo behar izaten zuen. Gero 
egunaren arabera, zein kanpai jo 
behar zen, ba kanpai haiek jotzen 
zituen. Kanpaiak ziren gertakizu-
nak iradokitzeko bidea: sua bazen, 
su-kanpaia; heriotzaren bat bazen, 
hil-kanpaia (gizona bazen 13 kan-
pai, emakumea bazen 12 kanpai 
eta umea bazen aintzazko kanpaia 
jotzen zen, ez hil-kanpaia) eta beste 
zenbait kanpai doinu orain gogora-
tzen ez ditudanak.
Horretaz gain, egunero, goizeko 
6etan izaten zen mezako sakristau 
lanak egin behar izaten zituen.
Eliza ere, sakristauaren familiak gar-
bitzen zuen. Bere ardura zen txukun 
mantentzea.
Argizariak jartzea bere lana 
izaten al zen?
Ez, argizariak jarri eta argizaiolak 
jasotzea seroraren lana izaten zen. 
Nik eginkizun horretan, Isabel Arin 
ezagutu nuen. Serora zen eta Santa 
Barbara kaleko etxe batean bizi 

zen. Orain Covirana dagoen denda 
zegoen etxean, bigarren solairuan.

Noiz erabiltzen ziren  
argizaiolak?
Argizaiolak mezetan erabiltzen ziren. 
Familiaren sepulturan jartzen ziren. 
Famili bakoitzak bere sepultura zuen 
elizan eta ohitura zen, mezetara joa-
tean, nor bere familiako sepulturan 
kokatzea, eta argizaiola piztea.

Familiak ordaindutakoaren arabera, 
nahiz eta sepulturan inor ez egon, 
argizaiola piztu egiten zen. Ordain-
ketaren arabera, egunero edo igan-
detan soilik pizten ziren argizaiolak.
Norbait hiltzen zenean, familiaren 
sepulturan zapi beltz bat jartzen zen. 
Kandelabroak ere jartzen ziren sas-

kitxo batzuetan eramanda. Familia 
bakoitzak bi kandelabro eramaten 
zituen beren sepulturetan jartzeko. 
Saskia, kandelabroak eta argizaio-
lak eramateko izaten zen. Bedera-
tziurrenean, ohitura zen kandelabro 
eta argizaiola hauek jartzea.
Zein ohitura zegoen gehiago?
Norbait ezkontzen zenean, emaz-
tea, ezkondutakoan senarraren 
sepulturara joan behar zuen eta 
erresponso bat errezatu behar zuen. 
Egun hartatik aurrera, bere senarra-
ren familiaren sepulturan errezatu 
behar zuen aurreko familiarena 
utzita. Sepultura horietan jartzen 
ziren sila batzuk, San Bartolome 
ermitan daude gaur egun. Lehen, 
elizan bankuak bakarrik aurrealdean 
zeuden. Han gizonak jartzen ziran 
eta emakumeak, familia bakoitzaren 
sepulturan, bakoitzaren eserlekue-
tan (silatan) jartzen ziren. Silak famili 
bakoitzarenak ziren eta era askota-
koak ziren.
Seroraren lanak zein ziren?
Esan bezala, argizariak jarri eta 
argizaiolak jasotzea. Hau da, famili 
bakoitzaren sepulturaren gainean 
jartzea. Sepultura hauek elizaren 
barruan egoten ziren ea famili bakoi-
tzak berea zuen.
Argizaiola batzuk igandetan bakarrik 
jartzen ziren. Familia bakoitzak bere 
argizaiola edukitzen zuen, batzuk 
zoragarriak ziren, Iturburukoa oso 
polita zen.

Famili bakoitzak 
bere sepultura 
zuen elizan, 
eta ohitura 
zen, mezetara 
joatean, nor 
bere familiako 
sepulturan 
kokatzea, eta 
argizaiola piztea

Arkugain etxea
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Serorak soldatarik ba al zuen?
Serora ordaintzeko etxez-etxe eta baserriz-baserri joa-
ten ginen eskean. Zegamako baserri guztietara iritsita 
nagoela esango nuke Isabelekin zeregin honetan. Astoa 
asta-saskia jarrita joaten ginen. Baserrietan garia edo 
zeukaten uztatik ematen ziguten eta uzta ez zeukanak 
dirutan ordaintzen zuen. Ez nago ziur baina esango 
nuke sakristaua ordaintzeko ere, era horretara biltzen 
zela dirua edo uzta. Zenbat gari edo izaten zen? “ imilau” 
bat (lakari, erderaz celemin, 4.6 litro inguru) gari izaten 
zen, garai hartako neurri bat da.
Elizkizunetan ez al zuen lanik izaten serorak?
Bataioetan Isabelek hainbat lan izaten zituen. Garai har-
tan bataioak bakarka izaten ziren eta bataiatu beharreko 
umeei, burutik behera ura botatzerakoan, arropak ken-
tzea bere lana izaten zen.
Serorak beste lanik izaten al zuten?
Bai, Isabelek adibidez, serora lanez gain, Papelerako eta 
"Banco de Vizcaya"ko bulegoak garbitzen zituen.
Elizari lotutako lanik egiten al zenuten etxe azpiko 
dendan?
Gure dendan “formak” egiten ziren, oraindik ere mol-
deak edo plantxak ganbaran ditugu. Hauek nire izeba 
Asuntxionek egiten zituen bere borondatez. Argizari eta 
kandelak saltzen genituen dendan. Egia esan, herriko 
denda guztietan saltzen ziren. Guk Ordiziatik ekartzen 
genituen gero dendan saltzeko.
Zure aitonak sakristautza utzi zuenean ez al zuen 
inork jarraitu zure etxean zeregin hauekin?
Ez. Gure etxean jarraipenik ez zuen izan, baina aitona 
Raimundogatik deitzen zaio etxe honi Sakristauenea.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

San Martin Parrokia, garai bateko sila eta bankuekin.

San Martin Parrokia kanpoaldetik



ZEGAMAKO URTEKARIA | 107

Noiz jaio zinen?
1934an jaio nintzen Zegamako 
Beruntze baserrian. Lau senide 
ginen baina mutikotan hil zen bat 
“escarlatina” gaitzak jota. Teodoro, 
Kontxi, Beasainen bizi dena eta ni 
neu gazteena. Ama hiru urte nitue-
nean hil zen eta aitaren arrebak 
hazi gintuen.
Eskolan ere ibiliko zinen.
Bai, Zegaman ibili nintzen. Behin, 
ijito bat etorri zen eskolara mutil 
batzuk harrika eman ziela esanaz. 
Maisuak, zeintzuk izan ziren gal-
detu zion eta, Jesus Telleria, Inazio 
Zabaleta eta ni apuntatu gintuen. 
Nik ez daukat arrastorik harrika 
aritu nintzenik baina hark hori esan 
zuen eta komeriak. Eskolatik irten 
ginenean, ijito hori gure atzetik 
korrika abiatu zen kutxilo handi bat 
eskuan zuela, hil egin behar gin-
tuela esanaz. Gu, hiru mutikoak, 
korrika batean ihesi eta ni hara-
tegiko pasadizora sartu nintzen 
eta han despistatu nuen. Jesus 
eta Inaziok berriz, Beruntze-txiki 
aldera hartu zuten eta han, Jesu-
sek Beruntze-txikiko berri bazue-
nez, baserrian sartu eta sukaldea-
ren ondoan zegoen logelako ohe 

azpian ezkutatu ziren. Ijitoa joan 
zen Beruntze-txikiko Mariaren-
gana ea bi mutiko ikusi zituen gal-
detuz, “hil egin behar zituela eta”, 
eta hark “ez zituela bada ikusi“ 
esan eta horrela libratu ziren.
Ijitoak egoten al ziren  
Zegaman?
Udaletxe azpian, egun iragar-
ki-taula dagoen toki horretan 
askotan pasatzen zuten gaua eta 
hurrengo egunean bidaiarekin 

jarraitzen zuten. Beti izaten zuten 
karro zaharren bat edo beraiekin.
Mutikotako beste anekdotaren 
bat izango duzu.
Bai. Behin Donostiara joan ginen 
Donostiako “Congreso Eucarís-
tico de Gipuzkoa”n parte hartzera. 
Don Julian maisuarekin joan ginen 
Zegamatik hiru monagilo. Uste dut 
kamioiren batean edo eraman gin-
tuztela. Funtzioa bukatu zenean, 
Aquarium-a ikustera eraman gin-
tuzten. Aquariumen barruan ikus-
ten denez hiru zegamarrak galdu 
egin ginen eta aurki ziren bozgo-
railutik Zegamako hiru monagiloak 
galdu zirela eta hoska.
Aizkorriko ermita ere 1947an 
berritu zen eta han ere ibilia naiz 
lanean mutikotan.
Aizkorriko ermita berritzeko langile 
batzuk Zegamako Papertegiak 
jarri zituen. Batzuk aipatuko ditut, 
gehiago ere izango ziren baina: 
Norberto Aierbe ofizial bezala, Luis 
Atxatxe, Felix Azurmendi, Joxe 
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Angel monagilo lanetan aritu zen

Angel jaio berritan eta 
mutikotan

Angel eta emaztea  
ezkon egunean
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Urbizu Kalekokoa, Joxe Irigoras, 
Joxe Arrieta Handikoa, Manolo Ariz-
korreta sukaldari aritu zen, eta Ata-
nasio Zabaletaren arreba Manuela 
zaldiekin ibili zen ura eramaten masa 
egin ahal izateko. Eugenio Ormaza-
balen dendaren ondoan astoak kar-
gatu eta Langanetik Muño gainetik 
zehar, Gesalbizkardik gora (Irue-
txeta) eguerdirako Aizkorrira iristen 
ginen. San Adrianen ere materiala 
edukitzen genuen eta handik ere 
mandoak edo astoak kargatu eta 
garraioan ibili ginen ermitako berri-
kuntza egin ahal izateko.
Soldadutzarik egin al zenuen?
Bai, Gasteizen egin nuen, “Regi-
miento de Artillería nº 46”ean egon 
nintzen. Niri Jakara joatea egokitu 
zitzaidan baina osaba batek bazuen 
“Caja de Reclutamiento”n zegoen 

batekin hartu-emanen 
bat eta haren bidez, Gas-
teiza joateko bidea egin 
zuten. Hark, Jorge Uribe-
salgo Zalaña komandan-
teari aurkezteko eskutitz 
bat eman zidan baina ez 
nekien zer zen eta zaku 
patata bat bezala erabili 
nuen hara eta hona puska 
batean. 
Zein oroitzapen dituzu?
Nahiko ondo pasatu nuen, 
ondo ikusita negoela 
esango nuke, ni ere zuzen 
antzekoa nintzen baina 
”rebajatu”ta ere eduki nin-

duten behin.
Ostegunetan instrukzioa izaten zen 
eta normalean ibiltzen ginenetik at 
egun horretan gidariak eta beste-
lako batzuk zeuden gurekin. Hauek 
ez zeukaten gure entrenamendu 
bera eta gaizki ibili ohi ziren pausoa 
eramateko. Batean, “paso ligero” 
agindu zuten eta ezin asmatuta 
zebiltzanez farreak ihes egin zidan 
eta honela “rebajatu” ninduten.
Zer esan nahi zuen  
“rebajatzeak”?
8 eguneko “prebentzio” zigorra 
izaten zen: 8 egunetan beste lokal 
batera joan behar lo egitera. Egun 
bakarrean ere ez nuen bete, han ere 
lagunak bainituen.
Beste batean, Palma de Mallorkara 
edo eraman behar gintuztela itsa-
sontzi belero batean eta Bartzelo-
nara joan ginen. Hala pasatu geni-

tuen 13 egun Bartzelonan itsasontzi 
horren zain, baina iristen ez! 
Egun horietako batean hondartzara 
joatea erabaki genuen eta bertara 
iristeko autobus bat hartu genuen, 
3 ordu autobusean buelta eta 
buelta ibili ginen Bartzelonan eta ez 
genuen hondartzarik aurkitu! Ez zen 
urrutian egongo baino…
Oroitzapen politak ditut soldadu-
tzaz.
Baserritik bizi zineten edota 
beste lanbideren batean?
Lanbide desberdin asko izan ditut 
neure denboran, baina ia beti 
herrian bertan egin dut lan.
Aitak ferra-fabrikan lan egiten zuen 
eta ni ere oso gaztetan hasi nin-
tzen han eta hemen lanean. 1952 
aurretik Udaletxerako ere aritu nin-
tzen peoi lanetan. Jauregi-errotako 
aldaperoa itxi eta hodiak jarri geni-
tuen Konfiterik behera. Izarragatik 
zetozen urak ere hartu eta Car-
men Erauskinen etxe ondotik hodi 
batean pasa genituen errekaraino, 
lan hauetan Roberto Aierberekin 
aritu nintzen.
1952an, San Bartolome auzoko 
etxeak egiten aritu nintzen. Etxe 
hauek egin zituen enpresa madrilda-
rra zen. San Bartolome auzoko lana 
bukatu zenean, entresaka handi bat 
egiten aritu ginen Telesforo Zaba-
leta eta Agustin Aseginolazak Mur-
gasarrin zuten terreno batean. Lan 
horretan Gregorio Aizkoneta, Inazio 
Ugarte eta Jose Mari Gosategi aritu 
ginen.
Mendiko lan hau bukatu zenean, 
Klaudio Gorrotxategik deitu zidan 
zinea egitera joateko 1954an. 
1954an izugarrizko izoztea izan zen 
eta hondarretan palarik ere ezin 
sartu ibili ginen; masarik ere ezin 
zen egin egoera hartan.
Ugarmintako harrobian ere ibili nin-
tzen barrenoarekin zuloak egiten 
hondarra egiteko.
Norena zen Ugarmintako  
harrobia?
Harrobia bera dagoen lursaila 
Intxaurrondokoa da baina, harrobia-
ren ustiaketa Klaudio Gorrotxategik 
zuen hartuta. Garai hartan Klaudio 
Gorrotxategik lan asko egin zuen, 
Beasaingo etxe luze horietako bat 
ere egin zuen, Zegamako mediku 
etxea, Ezkioko mediku etxea eta 
abar.

Angelen izeba Saturnina, emaztea, aitona eta makurkuta Jukal 
eta Pili alabak.

Angel bere emaztea eta bilobaren alaba.
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Beste lanbiderik izan al zenuen?
Bai, Fernando Urbizurekin ere ibili 
nintzen igeltseritza lanetan eta elek-
trokimikan ere bai. Fernandorekin 
gustura aritu nintzen eta uste dut 
bera ere bai nirekin, ondo molda-
tzen ginen elkarrekin. 55 urterekin 
ia ezinean nenbilen eta jubilatu egin 
nintzen.
Manolo taberna ere, gaur egun eza-
gutzen den bezala jartzeko, barruan 
tiroak egiten aritu ginen, arbela sun-
tsitzeko. Arbela zegoen eta taber-
naren erdia edo mendiari janda egin 
ahal izan zen gaur egungo kokale-
kua izan zezan. Nik esango nuke lau 
edo 5 metroko luzera kendu geniola 
mendiari. Arretxeko ukuiluan arbel 
horren jarraipena hor egongo dela 
uste dut.
Zein oroitzapen dituzu elektroki-
mikako lanari buruz?
Elektrokimikako lanetik alde egin 
nuen, egoera larri asko pasatzen 
genituen hango produktuak zire-
la-eta. Kloroa askotan irensten 
genuen eta larrialdia pasatzen 
genuen arnasa ongi hartu ezinda. 
Elektrokimikan kloroa eta sosa 
kaustikoa egiten genituen. Horiek 
egiteko merkurioa asko erabiltzen 
zen. Behin baino gehiagotan 800 
kg merkurio jarri deposituan eta 
hurrengo egunean lanera joaten 
ginenean arrastorik ere ez zen ego-
ten, dena ormigoian edo iragazi egi-
ten zen. Kolkotik behera dariola ere 
askotan ibiltzen genuen merkurioa. 
Batzuk ura zela ona edatea, bes-
teak koñaka, nik uste dut hoberena 
koka kola zela, honek haizeak atera 
arazten baitzizkigun.
Istripu bat ere izan nuen elektrokimi-
kan, 9 metro altueratik erori nintzen 
eta hankan esgintze bat egin nuen. 
Beasaingo San Migel klinikan egon 
nintzen; asko kostatu zitzaidan 
golpe hura sendatzea.

Kimikorik egoten al zen  
lantegian?
Bai, normalean kanpokoak izaten 
ziren. Bat San Bartolome auzoan 
bizi zen, Martinez delakoa, eta bes-
tea, Marco zen.
Festa ere egingo zenuten ba?
Bai. San Bartolometan egiten 
genuen, gu nahiko formalak ginen. 
Herrian taberna asko zeuden garai 
hartan eta geure martxan ibiltzen 
ginen. Zirkuloan giro handia egoten 
zen, Kontzeju edo Ostatua, Txoko, 
Txurreria, Manolo, Taberna-berri…
bazegoen non aukeratua.
San Martinetan berriz, ez zen gaur 
egungo adinako feria egiten, xumea-
goa zen. Olarango eskola bidean 

horma bat zegoen eta horma horre-
tan zeuden ganadua lotzeko anila 
batzuk eta hor kokatzen zituzten 
erakusgarri.
Zer moduz bizi zara egun?
Oso ondo bizi naiz, etxekoek lagun-
tzen naute. Ez dut batere lanik 
egiten, lehen egindakoak kontatu 
beharko ditut. Askotan pentsatzen 
dut, garai bateko aiton-amonak eto-
rriko balira eta herria ikusi, Zegama 
eta beste edozein esan nahi dut, 
berriro bueltatuko liratekeela egin 
den aurrerapena ikusita. Garai har-
tan etxe zahar gutxi batzuk ezagutu 
genituen, ikaragarri hobetu dira bizi 
baldintzak.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Angelen alabak suhiak eta hauen seme-alaba eta bilobak

Angel, bere emaztearekin bazkari batean Angel bere bilobarekin
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Otsaurteko Bentan jaio nintzen. 8 
senide ginen baina bat hilda jaio 
zen eta beste bat, nire aurrekoa, 
osaba-izebekin Irunen bizi zena, 
13 urterekin hil zen meningitisak 
jota.
Otsaurten bizi izan al zinen?
Aste egunean Zegaman, kalean 
egoten nintzen osaba-izebekin eta 
eskolara joaten nintzen. Otsaur-
ten ere eskola egon zen baina 
oso denbora gutxian. Nire osaba 
Papertegiko mekanikoa zen eta 
ni beraiekin egoten nintzen, lehen 
esan bezala aste barruan. Honela 
Hernaniko papertegira joateko au-
kera izan zuen, lan eskaintza bat 
izan zuelako eta ni ere beraiekin 
Hernanira joan nintzen.

Garai hartan, eskolan kultura oro-
korra ikasten zen batez ere, nire 
asmoa Hernanin ikasten jarraitzea 
zen, baina nire aurreko ahizpa, 

Iruñean bizi zena beste osaba-
-izeba batzuekin bizi zena gaixotu 
egin zen eta egoera hori zela eta 
Otsaurtera bueltatu nintzen.
Garai hartan Iruñean epidemi bat 
egon zen, tifusaren epidemia hain 
zuzen ere eta gaixo asko egon zi-
ren Nafarroan. 1944-1945 inguru 
zen eta esaten zuten uraren bidez 
zabaldu zela gaixotasuna, jende 
asko hiltzen.
Ahizpa ez al zenuten etxera  
ekarri?
Garai hartan Zegaman Zatarain 
zegoen sendagile, eta hark esan 
zigun ez zela komeni hura etxera 
ekartzea, izan ere guk Benta ge-
nuen Otsaurten jendearen sartu-ir-
ten handia zegoen eta kutsagarria 
zenez ez ekartzeko gomendioa 
egin zigun. Iruñean ospitale ba-
tean ingresatuta egon zen baina 
azkenean gaixotasuna menperatu 
zuen.

Otsaurte auzoa eta harrobia ikus daitekeen argazkia

Otsaurteko Benta
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XXX

Zuk beti ezagutu al zenuen 
Otsaurten, zure jaiotetxean  
Benta?

Bai, nire aitonak ireki zuen Benta. 
Ni jaiotzerako irekita zegoen, nik 
beti ezagutu nituen etxean taber-
na, jatetxea eta baita apopiloak 
ere lotan. Garai hartan, guk 18-20 
ohe edukitzen genituen jendea-
rentzat.

Nondik joaten zen bada garai 
hartan Otsaurtera hainbeste 
jende?

Garai hartan jendea Otsaurtera 
trenez iristen zen batez ere. Gaur 
egun kotxez joaten da baina ga-
rai hartan Otsaurteko trenaren 
estazioa zen jendetza erakartzen  
zuena.

Udan, Donostiatik familiak ere 
etortzen zitzaizkigun aste bete 
edo 15 egun pasatzera ume txi-
kiekin, klima aldatzeagatik. Ikus-
ten denez, Donostian baino klima 
lehorragoa zegoen hemen. Batek 
asma zeukan eta ekialdeko logela 
jartzen genion beti eta askoz ho-
beto egoten zela esaten zigun.

Otsaurteko estazioan hainbes-
teko mugimendu al zegoen?

Bai Otsaurteko estazioan jende 
asko ibiltzen zen, oso garrantzi-
tsua izan zen, Papertegitik bagoi 
asko kargatzen ziren eta horrezaz 
gain Otsaurteko harrobiak ere mu-
gimendu handia zeukan. Harro-
bia, Patrizio Etxeberriarena zen 
eta harrobitik bagoiak zuzenean 
kargatzen ziren kable batzuen bi-
dez zamak garraiatuz.

Harrobian nongo jendeak lan 
egiten zuen?

Altsasu eta Idiazabalgo jendea 
behintzat bai, harria tiroak eginez 
hausten zuten, jende asko ibiltzen 
zen eta ondorioz, Otsaurte herri 
txiki bat zen tren eta guzti.

Herriko jendea ez al zen esta-
zioan ibiltzen?

Herriko jendea normalean apea-
derotik ibiltzen zen, gertuago zeu-
katen eta. Legazpira jende ugari 
joaten zen lanera Zegamatik eta 
apeaderon hartzen zuten trena.

Altsasutik etortzen al zen jendea 
Otsaurtera?

Oso gutxi baina gu Altsasura joa-
ten ginen erosketak egitera.

Zaldia eransten genien bi karro 
genituen bata txikia eta beste han-
diagoa eta han joaten ginen Altsa-
sura eta Zegamara, mezetara ere 
karro txiki horretan etortzen ginen. 
Gu trenez Donostiara eta Iruñeara 
joaten ginen eta igandetan Zuma-
rragako merkatura, nik uste dut 
inguruko herri asko baino komuni-
kabide hobeak genituela.

Otsaurten zein jende mota ibil-
tzen zen garai hartan?

Perretxiko bila zetorren jendea, 
ehiztariak, mendizaleak gutxi iza-
ten ziren. Garai hartan ere Beun-
den eta Apotako ehiz postuek 
estimazio handia zuten. Donostia 
aldetik etortzen zen jendea ehiz 

Gaur egun kotxez 
joaten da baina 
garai hartan 
Otsaurteko 
trenaren estazioa 
zen jendetza 
erakartzen zuena

Otsaurteko Mikelete etxea.
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garaian eta egunetarako etortzen 
ziren gure etxean lo eginez.
Artzainik ibiltzen al zen?
Bai asko, artzainen gora behera 
asko ikusten zen, artaldeekin gora 
udaberrian eta behera udazke-
nean eta ikazkinak ere asko izaten 
ziren. Gure etxean ere egoten zi-
ren apopilo.
Gari hartan mendian ikatz asko 
egiten zen eta gure etxean ego-
ten ziren batzuk apopilo.Gogoan 
dut ikazkin bat zein txukuna zen, 
zein garbi mantentzen zituen iza-
rak, burukoan edo izararen gai-
nean beste zerbait jarriko zuen ez 
zikintzeko. Ikazkin honek 5 mando 
zeuzkan eta egun osoan ikatza 
garraiatzen aritzen zen gora eta 
behera.

Denontzako adina lan bazenu-
ten orduan etxean hainbeste 
jenderekin ez?
Bai, mugimendu handia geneu-
kan. Gure ama Aritzaundi-berri-
tik ezkondu zen Bentara. Gure 
amona, Bentakoa ikusten denez, 
zerbitzatzen ibilia zen Agurainen 
albaitero baten etxean eta asko 

ikasita zeukan ofizio hau eta amo-
naren ondoan, gure amak asko 
ikasi zuen.
Zer eskaintzen zenuten jateko?
Tripakiak, txorixoa, tortilak, etxean 
egindako ardi zezina, makailua 
ere ikaragarri kontsumitzen zen 
eta paraje hartan erraz eduki ge-
nezakeen jakia zen, gazta … Gure 

Nieves eta Juan Patxi Garmendia ezkon egunean

Nieves bere familiarekin



ZEGAMAKO URTEKARIA | 113

etxean beti ezagutu genituen ar-
diak. Gure aita ez zen artzaina 
tratantea baizik eta artaldea asko 
maneiatzen zuen, saldu eta erosi 
aritzen zen. Beti edukitzen zituen 
mutil pare bat ardiak maneiatzen 
laguntzeko.

Bentaz aparte jende asko bizi al 
zen garai hartan Otsaurten?

Nik 18 famili ezagutu nituen ber-
tan bizitzen Otsaurten. Mikelete 
etxean lau familia ezagutu nituen, 
laurak mikeleteak ziren. Gure 
etxean elkartzen ziren tertulia egi-
teko. Etxezurietan Renfeko enple-
gatuak bizi ziren eta beste etxe 
txikian ere bai.

Zegamarako joerarik ez al  
zenuten?

Bueno lehen esan bezala astea 
Zegaman pasatzen nuen hasie-
ran eta gero Hernanin. Herrira San 
Bartolometan jaisten ginen. Gure 
etxera lehengusu jendea etortzen 
zen eta denok batera jaisten ginen 

etxera nire anaiarekin bere furgo-
netan. Anaia eta lehengusu zaha-
rrenek Gerrikonen edo afaltzen zu-
ten eta gainerakoak Aldanondoren 
etxe azpian, afaltzen genuen amak 
jarritako legatz frijitua askotan eta, 
gauen, nahiko garaiz, anaiaren 
furgonetan itzultzen ginen denok 
Otsaurtera.

Ezkondu ere egin zinen.

Bai 25 urterekin Juan Patxi Gar-
mendiarekin ezkondu nintzen eta 
herrian jarri ginen bizitzen, gaur 
egun bizi naizen etxean. Garai 
hartan emakumeen lana etxeaz 
arduratzea izaten zen eta horixe 
egin nuen nik ere.

Zer moduz bizi zara gaur egun?

Lasai bizi naiz, gainera orain ilo-
barekin bizi naiz. Nire Zegamako 
familiarekin beti oso babestuta 
sentitu naiz eta zoragarri bizi naiz. 
Bestalde, egungo egoera dela 
eta, Covid-19a dela eta ez daukat 
batere etxetik irteteko gogorik eta 
lasai hartu beharko dugu.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Nieves bere lagunekin oporretan

Nieves eta bere ahizpa

Garai hartan 
emakumeen 
lana etxeaz 
arduratzea izaten 
zen eta horixe 
egin nuen nik ere
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Noiz eta non jaio zinen.
Zegamako Ordargoena baserrian 
jaio nintzen 1929ko urriaren 14an. 
Guztira sei senide ginen lau neska 
eta bi mutil, ni nintzen gazteena. 
Zegaman zeunden monjetan ibili 
nintzen eskolan, han josten ere 
erakusten zuten baina niri ez zitzai-
dan gustatzen, nire ahizpa Joxepak 
ordea afizio handia zuen josten ari-
tzeko eta baita talentua ere.
Zure gazte denboran Zegamako 
Papertegira joaten ziren Zega-
mako emakume asko lanera. Zu 
ez al zinen joan?
Ni ez baina nire ahizpa Joxepa 
ibili zen Papertegian lanean aldi 
batean, baina ez zebilen oso gus-
tura. Honela, egun batean, Teresa, 
Arbeltxokoa etorri zen gure etxera 
nire bila Beasaina neskame joateko, 
Indarreko Ramon Ormazabal nagu-
siaren etxera. Teresa eta Pilar ahiz-
pak zeuden garai hartan Indarreko 
Ramonen etxean neskame eta Pilar 
ezkondu egin behar zela eta, bere 
ordekoren bila etorri zen. Honela, 
nire ahizpa prestatu zen Pilarren 
ordez sartzeko eta bera joan zen. 

Urte batzuk geroago, Teresa ere 
ezkondu egin behar zela eta ni joan 
nintzen bere tokira, ondorioz bi 
ahizpak lan egin genuen Ramonen 
etxean, lehenik Arbeltxoko bi ahiz-
pak eta gero Ondargoengo bi ahiz-
pak.
Zenbat urterekin joan zinen 
Beasaina neskame?
26 bat urterekin, joan nintzen. 
Gogoan dut negarrez irten nuela 
etxetik Beasaingo bidea hartzeko. 
Aitak esan zidan, negarrik ez egi-
teko, ez banengoen gustura, bane-
kiela nondik joan nintzen eta atzera 
bueltan etortzeko.
Ohiko al zen garai hartan nes-
kame joatea?
Bai nahiko normala zen etxe parti-
kularrera neskame joatea, Zegaman 
Papertegia joatea ere normala zen 
bezala.
Ramon Ormazabal al zen Inda-
rreko nagusi bakarra?
Ez, Ormazabal anaiak bi ziren eta 
Larrañagatarrak 3 anaia ziren baz-
kideak hasieran baina gero Larraña-
gatar batek utzi egin zuen eta bina 

geratu ziren familia bakoitzetik. Bea-
saingo San Inazio kalean, 6. Zen-
bakian zegoen gure etxea, “Gure 
Ametsa” zuen izena.
Zer zen zure egitekoa eta zure 
ahizparena egunero?
Joxepa, ume zain aritzen zen eta 
ni sukaldari, etxea garbitzera beste 

KLARA  
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Klara bere lagunekin

Klararen Ondargoengo familia Klara eta Teresa gaztetan



ZEGAMAKO URTEKARIA | 115
Mendira ere txangoak egiten zituzten

emakume bat joaten zen, etxe oso 
handia baitzen.
Otorduak bereziak izaten al 
ziren?
Ez, haiek guk bezalako otorduak 
egiten zituzten, plazara erosketak 
egitera nire ahizpa Joxepa joaten 
zen. Han gertu zegoen “Bar Nava-
rro”, bertan denda ere bazegoen 
eta hara joaten zen normalean.
Harategira, “Rafaelengana” joaten 
ginen.

Nik, beraz, hiru otorduak prestatu 
sukaldea jaso eta arropak garbitzen 
nituen.
Beti Beasainen egoten al  
zineten?
Ez, Alcoceberren etxe bat zeuka-
ten eta hara ere asko joaten ginen 
guztiok, Aste Santutan, udan eta 
abar. Donostian ere beste etxe bat 
bazuten eta hara ere joaten ginen, 
hango etxea ere oso handia zen. 
Egia esan, Espainia osora bidaiatu 
nuen beraiekin, Galizia aldera ezik.

Kotxez bidaiatzen al zenuten?
Bai bi kotxetan joaten ginen, Segu-
rako Iñaki Etxeberria ere gurekin bizi 
zen, hau Ramonek etxeko bezala 
zeukan hartuta. Iñakik Indarreko 
“porterian” lan egiten zuen eta gero 
gure etxera etortzen zen otorduak 
eta lo egitera. Esan dezakegu nagu-
siak bere lagun bezala zuela, etxe-
koandreak gu gintuen bezala. Iñaki 
mutikotan hasi zen Indarren lanean, 
Ramon nagusia kanpora joaten 
zenean berarekin joaten zen, txofer 
bezala eramaten zuen.

Klara, Joxepa eta 
Teresa, zaintzen 

zituzten haurrekin

Juan Ramon Ormazabal eta emazte Maria Pilar Klara, bere lagunekin
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Donostian ere bizi omen zineten.
Bai, nagusien seme-alabak Donostiara joan zirenean ikastera, 
etxeko andrea Donostiara joan zen seme-alabekin eta ni etxeko 
andrearekin Donostiara joan nintzen.
Ramonek berriz nahiago zuen astea Beasainen pasa eta Iñakik 
eta nire ahizpak Joxeparekin Beasainen egiten zuten aste eguna 
eta zapatuan, hirurak Donostiara joaten ziren guregana asteburua 
pasatzera eta astelehen goizean, berriro, Ramon nagusia, Iñaki 
eta Joxepa Beasaina itzultzen ziren astea pasatzera.
Beste herriren batean lan egin al zenuen familia honekin?

Bai. Lanarengatik edo bai alaba eta bai semea Gipuzkoatik kanpo 
bizitzea tokatu zen. Bata Madrilen eta bestea Zaragozan hain 
zuzen ere eta neskameren batek alde egiten bazien, beste bat 
aurkitu arte ni joaten nintzen beren etxera lanak egitera. Madrilera 
joten nintzenean hegazkinez eramaten ninduten eta aireportura 
taxi bat bidaltzen zidaten. Alcoceberreko etxera ere behin nagusia 
hil eta gero, etxeko andrearekin hegazkinez joaten ginen. Hegaz-
kina Bilbon hartzen genuen.
Markesak bezala bizi zinen orduan, Klarita?
Begira, neskamea, neskame izaten da, baina egotetik egotera 
diferentzi handia dago. Gu etxe onean tokatu ginen, janaria nahi 
adina genuen. Beraiek kanpora zihoazenean, inoiz ez gintuzten 
apartatzen. Lehen esan bezala bi kotxetan joaten ginen, oporre-
tara ere beraiekin joaten ginen denok; familia, Iñaki, ahizpa eta ni. Etxekoandrea, Klara eta Joxeparekin

Klara eta Joxepak, Juan Ramonen alaba eta semearekin harreman estua izan dute.

Teresa eta Joxepa ume zain Etxekoandrea, bilobekin
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Zenbat urtetan egon zinen 
Ormazabal familiaren etxean?
Nik 53 urte egin nituen, 81 urte arte 
beraiekin lanean aritu nintzen.
Ba al duzu beraiekin traturik 
orain?
Bai, etxeko ospakizun guztie-
tara eramaten naute, ni Ramonen 
seme-alabentzat ama bezala naiz. 
Pandemia dela eta, egunero deitu 
didate txandaka-txandaka, egun 

batean alabak eta hurrengo egu-
nean semeak. Asko estimatzen 
naute.

Eta zure ahizpa Joxepa?

Nire ahizpa beraien etxean hil zen. 
Gaixotu zenean, bera zaintzeko 
zaintzaile bat kontratatu zuten hil 
zen arte. Beraz gu etxekoak bezala 
hartu gintuzten beti. 

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Nagusiekin oporretan, mahai inguru batean

Etxeko ospakizun 
guztietara 
eramaten naute, 
ni Ramonen 
seme-alabentzat 
ama bezala naiz. 
Pandemia dela 
eta, egunero deitu 
didate txandaka-
txandaka

Etxeko andre eta bi ahizpak bidai asko egin zituzten

Klara eta Joxepa Txomin Landa sakristauari omenaldia egindako egunean
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Non jaio zinen?
Goiena baserrian jaio nintzen 
1933ko urtarrilaren 7an. 9 senide 
ginen, bi hil dira dagoeneko, bata 
zaharragoa eta bestea gazteagoa.
Baserritik bizi al zineten?
Aitak Zegamako Papertegian lan 
egiten zuen baina hala ere base-
rrian lan asko egiten genuen. Esko-
lara oso gutxi joan nintzen, norma-
lean behi zain aritzen nintzen.
Erosketak astoarekin egiten geni-
tuen, zama Goieneraino eraman 
behar baitzen.
Ama Asturiagoa omen zenuen.
Bai, nire ama, Asturiasgoa zen, 
Castañeda herrikoa. 9tik 11 urte 
bitartean Astuariasera eraman nin-
duten, hango amonarengana eta 
eskolara ere han joaten nintzen. 
Han ere behiak zeuden eta han ere 
behi zain aritzen nintzen askotan. 
Bi urtetan euskara ahaztuta etorri 
nintzen bueltan.

Zein behi mota zeuden zure 
amonaren etxean?

Esne-behiak zeuden, esnea sal-
tzen zuten gaina kenduta. Asturia-
sen janari gehiago zegoen Goienen 
baino. Amona beti nire zain egoten 
zen.

11 urterekin berriz Zegamara 
etorri eta zer?

Behi zain ibiltzen nintzen eta base-
rriko lanak egiten, idiekin goldan 
aritzen ginen, bai etxeko lanak eta 
bai beste batzuen lurrei ere buelta 
ematen.

Noiz hasi zinen kamioiarekin 
lanean?
28 urterekin hasi nintzen kamioi-
lari modura. Hasiera ez zen erreza 
izan, ez neukan mundu horren 
inongo berririk eta horrekin batera 
eskola gutxi nuen.
Zer garraiatzen zenuen?
Arcelor enpresatik burdina garraia-
tzen nuen Bartzelonara joaten nin-
tzen batez ere. Espainiako batxe 
guztiak non zeuden ikasi nuen ofi-
zio honetan.
Emaztea ere kamiolari modura 
ezagutu al zenuen ?
Ez. Nire emaztea Manolonera etorri 
zen lanera, Manuel eta Maria Lui-
saren ezkontza zirela-eta. Maria 
Luisak bere herriko neskak eka-
rri zituen mahaia zerbitzatzera 
eta horrela etorri zen Maria Jesus 
Zegamara lanera. Gero, lehen bi 
semeak, Manolo eta Josetxo nire 
emazteak zaindu zituen.
Geroago, Donostiara joan zen 
lanera “Chopera” familiara. Hauek 
zezenak zituzten eta Salamanka 
aldean ere ibili zen lanean. Donos-
tiara etorri zenean han topo egin 
genuen eta elkarrekin hasi ginen; 
32 urterekin ezkondu nintzen eta 
nire emazteak 21 zituen.
Emazte gaztea “hartu” zenuen, 
Juanito.
Uste dut berak hartu ninduela ni. 
Oso sukaldari ona zen.
Noiz arte lan egin zenuen, 
kamioilari?
Jubilatu ninduten arte. Bihotzetik 
operatu ninduten eta, kamioirik ezin 
nuela gehiago gidatu esan zidaten 
eta, gidatzeko karneta kendu zida-
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Juanito eta emaztea bost alabekin

Asturiasen janari 
gehiago zegoen 
Goienen baino. 
Amona beti nire 
zain egoten zen
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ten. Lehen kamioia Pagaso markakoa zen, berri-berria 
erosi nuen eta, aurreztuta diru gutxi nuenez, kosta zitzai-
dan ordaintzea.
Jubilatu aurretik ere, bestelako bizimodua ere 
izango zenuen.

Esan iezadazu zerbait gaztetan ezagutu zenituen 
San Bartolome jaiei buruz.
Guretzako festa gutxi egoten zen. Normalean, Txaratxi-
piko Manuelarekin dantza egiten nuen, bertako musika-
riak egoten ziren eta inguruko jendea Zegamara etortzen 
zen. Orain ere Zegamara etortzen da jendea festara.
Aitak San Bartolome jaietarako pezeta bat ematen zigun 
eta harekin pasatzen genituen jai guztiak. Izozkiekin 
Ibañez etortzen zen eta “tiobiboak” ere etortzen ziren 
baina ez genuen dirurik izaten horietarako.
Zer gehiago oroitzen duzu garai haietaz?
Mezetara ere ia egunero joaten ginen. Gure helbu-
rua aita harrapatzea izaten zen, hauek tabernan ego-
ten ziren meza ondoren eta aitarengana joaten ginen, 
Aguardientea edaten genuen aitarekin, pittin bat; hura 
gauza handia izaten zen guretzat! 
Herrian lau apaiz zeuden eta dotrina ere ikasi genuen. 
Gure amonak asko errezatzen zuen. Berastegi baserriko 
errosarioa ere gure etxetik ongi entzuten zen. Beraste-
gin egunero erratzen zuten errosarioa.

Juanitok, aizkoran apustu asko irabazi zituen 

Juanito eta Maria Jesus ezkon egunean

Goserik pasatu al zenuten?
Baserrian hobeto pasatzen zen kale gorrian baino. Jan 
gehiago egoten zen. Guk artoa eta garia ereiten genuen 
etxerako. Amonak eta amak, ogia egiten zuten eta taloa 
ere bai artirinarekin. Garia igotzera normalean Errota-
-berrira,Jauregi-errotara edota Arakama errotara joaten 
ginen. Bolada batzuetan ezkutuka ibiltzen ginen, bildu-
tako uztaren proportzio bat entregatu egin behar izaten 
zen eta. Askotan, ezer ez etxean eta kanpoan erosi egin 
behar izaten zen zerga ordaintzeko.
Gerra ondoren, kalan bizi zen jende askok, baratzak har-
tzen zituen errentan jateko zerbait gehiago izan zezaten. 
Errazionamendua zela eta ogi eta azukre beltza ematen 
zien familiei. Ardoa egoten zen baina ordainduta.
Soldadutzarik egin al zenuen?
Bai, Getafen egin nuen. Soldaduskan ongi egon nin-
tzen” nagusi” egon nintzela esan dezaket. Aizkoran 
ibiltzen nintzelako “maestro leñador” kargua eman zida-
ten eta, nire lana zegoen egurra zaintzea izaten zen eta 
sukaldean egurra behar zutenean atea irekitzea handik 
egurra har zezaten.
Garai hartan aizkoran ibiltzen nintzen, herrian 6 bat mutil 
geunden afizio honekin eta, hori dela eta soldadutzan 
ongi ikusia nengoen.
Gu bi anaia, Jose Larrea Apaztegikoa, Urruztiko Joan, 
eta abar eta, normalean irabazi egiten nuen. Zegamako 
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pilotalekuan antolatu genuen aiz-
kora txapelketa zela eta Aitak 1.000 
pezeta eman zizkidan lehen aizko-
rak erosteko eta bi aizkora erosi 
nituen diru horrekin 
Soldadutzan ere egin genuen aiz-
kora apustua.
Soldadutzan geundela txapelketa 
bat antolatu zuten baina ni ez nintzen 
apuntatu. Ikusten denez, Andueza 
abizena zuen beasaindar batek 
tenienteari esan zion, nik ez nuela 
txapelketa horretan izenik eman eta 
honek berarengana joateko abixua 
pasa zidan. Ea zergatik ez nintzen 
apuntatu galdetzen zidan “usted 
me han dicho que corta bastante 
bien” esaten zidan. Nik erantzun 
nion ni baino jende hobea egongo 
zela pentsatu nuela eta horregatik 
ez nintzela apuntatu esan nion. Hala 

ere Coronelarengana bidali ninduen 
eta izena eman arazi zidan, baina 
orduan beste zazpiak borratu ziren.

Honela, ikusten denez Coronelak 
txapelketa ikusteko gogoa zeu-
kan bi lagun nire kontra jokatzeko 
apustua proposatu nion koronelari. 
Ongi iruditu zitzaion, honela, 6 egur 
ipini genituen eta bikoteak hiruna 
ebaki behar zituen eta nik 6 egurrak 
bakarrik. Apostua irabazi egin nuen 
eta koronelak hilabeteko baimena 
eman zidan etxera joateko.
Urriaren 10ean itzuli nintzen bai-
mena beteta.
Beste kapitain batek “Eskerrik asko” 
deitzen zidan. Que hay””eskerri-
kasko “esan zidan itzuli nintzenean. 
Ba ondo nengoela baina ehizean 
aritzeko gogoa nuela erantzun nion. 
Ba, beste 20 egun apuntatzeko 
esan zidan eta berriro ehizara etorri 
nintzen.

Juanito eta emaztea zilarrezko ezteietan

Juanito bere alaba, suhi eta bilobekin

Garai hartan 
aizkoran ibiltzen 
nintzen, herrian 
6 bat mutil 
geunden afizio 
honekin eta, 
hori dela eta 
soldadutzan ongi 
ikusia nengoen

Juanitok, bere anaia Gabriel oso estimatua zuen
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Juanito bere bost alabekin: Miren,Idoia, Ramoni, Ana eta Mari Sol

Juanito, biloba eta biloben seme-alabekin

Juanito, udaletxean elkarrizketa egindako egunean

Ehizarakoa afizioa beti izan al zenuten etxean?
Gure aita eta bere senideak ehiztariak ziren. Aze-
riak ehizatzen ere aritzen ziren eta azeri gazteren bat 
botaz gero eskean aritzen ziren baserriz-baserri. Nor-
malean, Urtsuaran aldera joaten ginen, han pezeta 
ere ematen zuten baserrietan. Nik 10 urte nituene-
rako aitaren eskopetarekin ibiltzen nintzen, kartu-
txoak Sakritauenean erosten genituen.
Zer moduz bizi zara orain?
Nire bizi poza umeak dira. Ditudan alaba, biloba eta  
biloba txikiak. Alabek ongi zaintzen naute. Niri umeei 
propina ematea gustatzen zait eta horretan gozatzen 
dut, 11 biloba eta 6 biloba txiki ditut, horiek ematen 
didate poza.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL



COVID-19 dela eta, gutako asko 
atzeraka begira jarri gara 1918. ur-
teraino joanez, orduan, lehenengo 
mundu gerra puri-purian zegoen 
garaian, sortu eta bizi izan baitzen 
ezagutu den pandemia larrieneta-
koa. Lerro hauen bidez memoria 
pixka bat egingo dugu eta Anton 
Erkorekak idatzitako “La Pande-
mia de gripe española en el País 
Vasco. 1918-1919” eta “Una nue-
va historia de la gripe española. 
Paralelismos con la COVID-19” 
liburuetatik aterata, hasieran gri-
pe española deritzonaren datu 
orokorrak emango dira. Ondoren, 
Zegamako artxiboak gainbegiratu 
ondoren, pandemia horrek Zega-
man izan zuen eragina komenta-
tuko da, bertan eman ziren datuak 
aurkeztuz eta egoera erakutsiz.

Zer izan zen “gripe española” 
deitu zitzaion pandemia? 
Gripe hitza frantseseko “grippe” 
espresiotik dator eta atzaparra, 
kakoa, gantxoa esan nahia du gai-
xotasunak heldu egiten duelako. 
Italiarrak eta ingelesak influenza 
deitu zioten haizea, tenperatura 
edo astroak, kanpoko influentziak, 
eragindako arrazoiak ikusten zi-
tuztelako. Gehienetan, bat-batean 
sintoma orokorrekin (buruko mina, 
kalentura, giharretako mina,….) 
hasten eta garatzen den gaixota-
suna da. Gripea bi modu desber-
dinetan azal daiteke: bata urtero 
ematen dena, bereziki hilabete ho-
tzetan eta, eragina eta hilkortasu-
na batez ere 65 urte baina gehia-
goko pertsonetan ematen dituena 
eta bestea era pandemikoan 20-

25 urtez behin azaltzen dena eta 
mundu guztiko pertsonei eragiten 
diena, 1918koak bezalaxe.
Española deitu zitzaion, lurralde 
gehienak 1. mundu gerran murgil-
duta zeudenean, Espainian (neu-
trala mantendu zenez), informa-
zioa askatasun gehiagorekin eman 
zitekeelako. Egoera honetan, Ma-
drileko egunkarietan (El liberal, El 
Sol), 1918ko maiatzean, hilkorta-
sun tasa nabarmenki igotzen ari 
zela informatu zen, 1. agerraldi 
nabarmena bertan eman zelako. 
Gaixotasuna, militarren eta zibilen 
artean azaltzen ari zela adiera-
zi zuten egunkariek eta sintomen 
artean, buruko minak, hotzikarak, 
ahultasuna, sukarra, artikulazioe-
tako mina edo bular eta hesteeta-
ko sintomak azpimarratzen ziren. 

ZER GERTATU ZEN  
1918-1920 INGURUAN? 
“Gripe española”  
deitutako pandemiaren  
inguruko apunteak
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Zegama joan den mendean.



Gainontzeko Europako herrialde-
tan apenas eman zen gaitz honen 
berri, gerran ari ziren tropen artean 
desinformazioa izanez atseka-
bea zabalduko ez zelakoan. Hau 
igartzen da ikusten diren garaiko 
argazkietan, soldaduak oso ondo 
zainduta ikusten baitira. Baina 
hauek idealizazioa hutsa dira, 1. 
gerra mundialak gizatasunik gabe-
ko egoera latza besterik ez zigu-
lako eskaini. Española, izendapen 
geografikoa bada ere, ez da irain-
garritzat kontsideratu behar, baizik 
eta leku baten izena jartzea, era 
errazena da pandemia bat identi-
fikatzeko eta horregatik leku baten 
identifikazioa erabili da pandemia 
gehienetan XIX. mendez geroztik.
Pandemia deritzo agerraldiak kon-
tinente baten baina gehiagotan 
azaltzen direlako, mundu guztira 
zabaltzen da infekzioa eta gainera 
komunitate transmisioa dago, hau 
da, herrialde batean kanpotik eka-
rritako kasuez gain, komunitate 
baten barnean ere eraso egoerak 
sortzen doaz. Baina ez da bakarrik 
hau, sorrarazten duen gaixotasu-
na, hilkortasuna eta osasunean 
eragiten dituen zeharkako efektuz 

gain, ondorio demografikoak, eko-
nomikoak, politikoak erantsi behar 
zaizkie. Ezin ahaztu gainera bes-
te aldaketa nabarmen batzuk ere 
ematen direla: harremanetan (pu-
blikoan eta pribatuan), heziketan, 
kulturan, ohituretan …
Horregatik gripe española deritzon 
pandemiari buruz hitz egiten de-
nean, ez da bakarrik birus batek 
(H1N1 birusak zehazki) eraginda-
ko gaitzez hitz egiten baizik eta 
bertan sartu behar dira hainbat 
elementu eta egoera latz eta kasu 
honetan 1. gerra mundialak zer 
esan handia izan zuen.
Ikerketa asko daude 1918ko gri-
peari buruz eta gehienetan mun-
du guztian portaera antzekoa izan 
zuela probatu ohi da. 

• 1. agerraldia 1918ko udabe-
rrian antzeman zen, eta gure ingu-
ruko gehienetan gripearen sintoma 
arinak ezaugarri gisa izan bazituen 
ere, Madrilen adibidez, oso zabala 
izan zen, populazio zati handi ba-
tean eragina izan zuelarik. Erkore-
kak dionez, mila biztanletik 1,7 hil 
ziren Madrilen 1918ko maiatza eta 
ekainean gripearen eta arnasaren 
arazogatik.

• 2. agerraldia udazkenarekin 
garatu zen, eta munduko popu-
lazioaren zati handi batean izan 
zuen eragina, klinika beldurgarri 
eta azkarra izan zuelarik. Nabar-
menena biriketan sorrarazten 
zuen odoljario akutua. Honek, 
heriotza bi edo hiru egunetan 
itolarrian eta minez eragiten 
omen zuen, beste inongo infek-
ziorik gabe. Itzelezkoak dira ja-
sotzen diren informazioak, sarri 
lehen sintomak hasi eta 12 ordu 
baina lehen pertsona hil egiten 
zelako eta askotan famili arteko 
kide bat baina gehiagori ere hel-
tzen ziolako gaixotasunak. 
• 3. agerraldia 1919ko hasieran 
eman zen eta hain larria izan ez 
bazen ere, baztertuta edo apar-
te zeuden herri batzuetan izan 
omen zen nabarmenena; herri 
batzuetan horregatik deitu zi-
tzaion 1919ko gripea. 
• Batzuetan 4.eta 5. agerraldi 
bat ere egon zirela esaten da 
1920 eta 1921 tartean haur txi-
kiei bereziki eraginez.

1918ko gripearen jatorria begi-
ratuz gero, hipotesi desberdinak 
antzematen dira eta segur aski 
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Zegama joan den mendean



denek batuta kontsideratu behar-
ko lirateke. Hipotesi hauen artean, 
hiru nabarmentzen dira: Lehenen-
goa, Txinatik langile asko etorri 
zirela lanera 1916-1918 artean 
Europara eta Estatu Batuetara eta 
beraiekin ekarriko zutela; bigarre-
na Europan, soldadu-kanpamen-
duetan eta gerrako trintxeretan 
gizatasunik gabeko egoeran sortu 
zela eta hirugarrena Estatu Batue-
tan hasi ziren gripe kasuak, 1. ge-
rra mundialean parte hartu zuten 
tropa amerikarrek, Europara ekarri 
zituztela eta apiriletik aurrera Fran-
tziara lehenengo eta ondoren Eu-
ropa guztira zabaldu zirela. Baina, 
ez dira hauek hipotesi bakarrak, 
ingelesen ejertzitoan 1916-1917 
gripe epidemia latza egon zela 
esaten baitute autore batzuek eta 
Frantziako artxibo militarrak ere 
data berean jasotzen omen dituzte 
garai horretako gripe kasuak. 
Pandemia honek milioika pertso-
na infektatu zituen mundu guztian 
zehar zabaldu zenean. Datuak 
begiratuz horrela ziurta daiteke 
behintzat: orduan munduko po-

pulazioa bi mila milioira gutxigatik 
iristen ez zenean, munduan %55 
pertsona gutxi gora-behera infek-
tatu omen ziren, beraz, munduko 
populazioaren erdiak baino gehi-
xeagok gripea jasan zuen. Hilda-
koei dagokionez, zifrak ez dira 
zehatzak eta ikerlariek 25 milioitik 
– 50 milioirainoko urkila plantea-
tzen dute, gehienek 40 milioi ingu-
ru kontatzen badituzte ere.
Espainiako kasuak aztertuz gero, 
“Instituto Geográfico Estadísti-
co”aren estimazioaren arabera, 
182.865 pertsona hil ziren gripea-
rengatik: 1918. urtean 143.930, 
1919an 21.094 eta 1920an 17.841. 
Ondoren egindako beste ikerke-
ta-lan batzuetan, Echeverrirena 
kasu, gripe pandemian 250.000-
270.000 pertsona hil zirela esaten 
da, hau da, mila pertsonekiko, 12 
hil ziren (0/0012)(1920ko zentsuan 
Espainian 21.388.551 pertsona 
zeuden).

Echeverrik dionez, 1. agerraldia 
Espainian, Gibraltarretik sartu zen. 
Espainiako hegoaldean eta zen-
troan izan zuen eragina batez ere 
eta apenas nabaritu zen Espainia-
ko iparraldeko lurretan. 2. agerral-
dia dirudienez Frantziatik sartu zen 
eta Euskal Herrian eragin gehien 
izan zuena izan zen. 3. agerral-
diak, aldiz, oso leku zehatzetan 
izan zuen eragina, batez ere, bide 
nagusietatik urrunean zeuden he-
rrixka batzuetan hain zuzen ere.
Erkorekak, Euskal Herrirako egin-
dako estimazioan, 1920. popula-
zioa erreferentziatzat hartuta, dio 
1918ko maiatzetik 1919ko apirile-
ra arte, 15.399 pertsona hil zirela 
gripe eta arnasketa aparatuaren 
gaixotasunagatik, hau da, mila 
pertsonetatik hamabi (0/0012,1), 
beti ere tuberkulosia kontuan izan 
gabe orduan zegoen kopuru altua-
gatik (Ikus 1. Taula).
1918ko Gripea Zegaman
Zegamako datuak aztertuz gero, 
Euskal Herrian eman ziren oroko-
rraren antzekoak direla esan daite-
ke (Ikus 1. Grafikoa).

Araba 98.668 1.194 12,1

Bizkaia 409.550 4.956 12,1

Gipuzkoa 258.557 3.129 12,1

Nafarroa 329.585 3.991 12,1

Iparralde 175.995 2.129 12,1

GUZTIRA 1.272.355 15.399 12,1

1.Taula. Euskal Herrian gripe eta arnasketa aparatuko arazoengatik 1918ko maitzetik-1919 apirilera arte 12,1hildako 
pertsonak (Erkoreka, 2006)

Lurraldea Populazioa (1920) Hildakoak  %o
 (gripe+arnasketa  
  aparatuaren gaixotasunak)

Hildako kopuru handiena 15-34 
urteko pertsonen artean eman zen, 
bataz besteko adina 28 urtekoa 
izan zelarik. 1. agerraldia, 1918ko 
udaberrian eman zena urteroko 
urtaro-gripearekin pareka zitekeen, 
hau da, ez zen larria izan eta ez 
zuen eraginik izan lurralde guztian. 

Bigarrena, aldiz, 1918 urrian eta 
azaroan eman zena bereziki, oso 
larria izan zen eta hau izan zen 
Euskal Herrian %o12 pertsona hil 
zituena; hirugarren eta laugarren 
agerraldiak hilabetetan zehar 
mantendu ziren noizbehinkako 
heriotzat eraginez. 

Ekonomiak eta gizarteak ez zuen 
gehiegi nabaritu gerra mundialaren 
ondoren, Espainiako neutraltasuna 
zela eta, hedapen ekonomiko 
nabarmena eman zelako.
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Datu hauek Udaletxeko erregis-
trotik hartu dira eta gripe moduan 
kontsideratu dira, agirietan ho-
nako diagnostikoren bat idatzita 
zegoenean: enteritis gripal, bron-
coneumonía gripal, gripe, asma 
gripal eta congestión pulmonar. 
Diagnostiko horietakoren bat 
1918ko ekainetik aurrera eman 
zenez, finkatu den epea lehenen-
go kasua azaltzen denetik, 1918ko 
ekainetik, azken kasua azaltzen 
den arte, 1919ko maiatzera arte, 
kontsideratu da.
Datu guztien irakurketa egin on-
doren ikusten da guztira, edozein 
arrazoigatik epe horretan 34 hilda-

ko izan zirela. Horietatik 17 gripe-
gatik edo gripek eragindako gai-
tzen bategatik hil ziren, beraz, epe 
horretako heriotzen %50 gripeak 
eragin zituen. 
Datu hauek orduan Zegaman bizi 
zen populazioarekin nahi izan dira 
erkatu eta horretarako 1920ko 
zentsuko datuak hartu dira errefe-
rentziatzat (ikus 2. taula).
Eskubidezko biztanleria 1993 per-
tsonek osatzen bazuen ere, por-
tzentajeak deduzitzeko bertan bizi 
zirenak hartu dira erreferentziatzat, 
hau da, 1845 biztanle. Dagozkion 
eragiketak egin ondoren ikus dai-
teke hildakoak 0/009,21 izan zi-

rela, hau da, Zegaman, mila biz-
tanletik bederatzi hil ziren 1918ko 
gripearen ondorioz. Datu hau Eus-
kal Herrian hil zirenekin konpara-
tuz gero, esan daiteke orokorrean 
baina pertsona gutxixeago hil zire-
la Zegaman pandemia garaian.
Adinari dagokionez, 34 urte baina 
gutxiago zituzten gazteen artean 
izan ziren heriotza gehien (Ikus 1. 
grafikoa), 12 hildako 0-34 arteko 
pertsonetan eman baitziren. Azpi-
marratzekoa da haur gaztetxoen 
artean (0-4 urte artean) izandako 
sei heriotzak. Adin hauetako beste 
sei heriotzak banatuta daude: bat 
10-14 urtekoa; bat 15-24 urtekoa 

 Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira

Bertan dauden biztanleak 907  938  1.845

Kanpoan dauden biztanleak  71  77  148

GUZTIRA 978  1015  1.993

2.Taula. 1920ko Zegamako zentsuko datu orokorrak

1. Grafikoa. Zegamako heriotza orokorrak + gripegatik hildakoak konparatuta 
1918ko maiatzetik 1919ko maiatzera arte adinaren arabera

1920an ESKUBIDEZKO BIZTANLERIA ZEGAMAN
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eta lau 25-34 urtekoak. Gainontze-
ko bost hildakoen artean ere, hiru 
65 urte baina gutxiagokoak dira. 
Sexuari erreparatzen badiogu oro-
korrean begiratuta ez dago dife-
rentzi nabarmenik sexu baten eta 
besteen artean, bederatzi gizonez-
koak dira eta zortzi emakumez-
koak. Hala ere, azpimarragarria 
da honen banaketa, 1. grafikoan 
ikusten den moduan. Emakumez-
koak edo oso gazteak (0-4 urtean 
4 neska, 2 mutil) edo edade gehien 
dituenak dira(65 urte baina gehia-
go 2 emakume, gizonezkorik ez). 
Aldiz, 10-64 tarteko adin horretan 
egon ziren bederatzi heriotzetatik 
zazpi gizonezkoak izan ziren. Datu 
hauek bat datoz bibliografian aipa-
tzen diren datuekin, hau da, per-
tsona gazteen artean (10-64 urte 
zituenen artean) izan zuela eragina 
batez ere 1918ko gripeak eta gizo-

nezkoengan, emakumezkoengan 
baina gehixeago. 
Aztertutako beste puntuetako bat 
1918ko gripe pandemiaren age-
rraldiak Zegaman ere eman ote zi-
ren izan da eta hona hemen emai-
tzak (ikus 2. grafikoa):

• Aurrez deskribatu den 1. age-
rraldia izango litzakeenean, 
1918ko udaberrikoa hain zuzen 
ere, kasu bat azaltzen da. Ezin 
da ziurtatu gripe pandemikoa 
edo ohikoa ote zen, baina bat 
dator bibliografian esaten dena-
rekin, hau da 1. agerraldiak ape-
nas izan zuela eraginik.
• 2. agerraldiak, aldiz, eragin zu-
zena izan zuen Zegaman, Eus-
kal Herriko leku gehienetan izan 
zuen bezalaxe; 17 kasutik bede-
ratzi, hau da erdia baina gehia-
go bi hilabetetan eman ziren, lau 

urrian (bi emakume, bi gizon) eta 
bost azaroan (emakume bat eta 
lau gizon).
• Gainontzekoak, 1919an eman 
ziren, 3. agerraldia kontsidera 
daitekeena. 1919ko maiatzetik 
aurrera ez daude gripeko kasuak 
deskribatuta eta arnasbideko 
aparatuarekin erlazionatuta dau-
den kasuak tuberkulosiarekin lo-
tzen dira.

1918 herriko diru kontuak aztertuz 
ere, konturatzen gara arazoa larria 
izan zela, medikuak errefortzua 
behar izan zuelako. Horrela dedu-
zitu daiteke Zegamako artxiboan 
1918ko bukaeran esaten dena-
ren arabera: “Pagado a D. Ignacio 
Aramburu Medico titular de Segu-
ra cuatro cientas ochenta y dos 
pesetas por sus honorarios deven-
gados en unión con su compañe-

2. Grafikoa. Zegamako heriotza orokorrak + gripearengatik hildakoak konparatuta 
1918ko maiatzetik 1919ko maiatzera arte hilabetez-hilabete
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ro Sr. Irigoyen sustituyendo pres-
tando servicio al Medico titular de 
esta D. Justo Alsua por enfermo 
cuando la epidemia de gripe” (Ze-
gamako artxiboa 209.2).
Eta diru kontuekin jarraituz, ez di-
rudi inor baztertuta utzi zenik do-
kumentu berean jasotzen baita: 
“Satisfecho a D. Calisto Echeverria 
trescientas cuarenta y cinco pese-
tas y veintidos centimos por im-
porte de los panes y otros artícu-
los suministrados a los pobres de 

esta villa en concepto de socorros 
domiciliarios con deducción de lo 
entregado cuando la epidemia de 
gripe” (Zegamako artxiboa 209.2).
Bukatzeko eta bitxikeri gisa bada 
ere, komentatu 1918ko gripearen 
pandemia mundu guztian oso la-
rria izan zen arren, Zegamako hil-
dakoen kopuru orokorra begiratuz 
gero, ikus daiteke 1918-1919an 
herrian heriotza gutxiago izan zire-
la aurreko eta ondorengo urteetan 
baino, hau da 1917an 36 pertso-

na hil ziren Zegaman, 1918an 30, 
1919an 23 eta 1920an 37 (Ikus 3. 
grafikoa)
Datu hauek ez dira erraz ulertzen 
baina zer edo zer argitu nahian 
esango nuke herritarrak askoz ere 
gehiago zaindu zirela gripearen 
beldurrez eta hartutako neurriak 
arindu ahala hildako kopuruak 
gora egin zuela. Baina hau hipotesi 
bat besterik ez da eta ziurtatzeko 
ikertzen jarraitu beharko genuke.

3. Grafikoa. Zegamako heriotza orokorrak 1917-1920ko tartean
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COVID-19 IZENEKO BIRUSAREN  

PANDEMIAREN BILAKERA LABUR-LABUR

2020 urtea, mundu osoa Co-
vid-19 izeneko birus baten 
menpe egondako urtea beza-
la gogoratuko dugu. Munduko 
ekonomia gelditu eta izugarriz-
ko hildako kopurua eragin, he-
rrialde gehienetako osasun sis-
temak gainezka egindako urte 
bezala hain zuzen ere eta mila-
ka eta milaka langabetu sortu-
tako urtea bezala. Hona hemen, 
lerro handitan 2020. Urtearen 
kronograma xume bat hartu-
tako erabaki garrantzitsuenak 
jasoz:

2019 bukaeran Txinako kontu 
bat bezala ikusten bagenuen 
ere, bertatik bidaltzen zituzten 
berriak zirela eta, urtarrila eta 
otsailerako Espainiako Esta-
tuan lehen kasuak ezagutzen 
hasi ziren, honela, eta inork 
uste baino abiada handiagoan 
gaitza erabat zabaldu zen Eus-
kadin ez ezik Estatu Espainia-
rrean ere, eta martxoaren 14an, 
Espainiako Gobernuko Presi-
denteak, Estatu mailako alarma 
egoera deklaratu eta Estatuko 
aginte bakarra hartuz, guz-
tiok etxeratzeko agindua eman 
zuen. 

Hasera batean 15 egunerako 
iragarri bazuen ere, hamabos-
tero-hamabostero etxealdia 
luzatzeko baimena lortu zuen. 
Horrezaz gain sanitate priba-
tuen zerbitzuen gaineko kon-
trola hartu zuen Estatuak.

Euskal eta Galizia Autonomia 
Erkidegoetako hauteskundeak 
atzeratu ziren.

Martxoaren 16an mugak itxi zi-
tuzten bai lurrez eta bai airez 
eta behar beharrezko merkan-
tziak bakarrik utziko dira Es-
tatura sartzen. Langileak, lan 
oinarrizkoa egiten zutenen ka-
suan ezik, etxetik lan egin behar 
zuten edota ERTEra joan ziren. 
Haurrak eta ikasleak ere etxetik 
aritu ziren eta beharrezko eros-
ketak egiteko baimena zegoen 
soilik. 

Martxoaren 20rako Espainian 
mila hildakotik gora eta 20.000 
gaixotutik gora zenbatzen zi-
ren. Honela pandemia erabat 
zabaldu zen arte.

Martxoaren 22an, etxealdia 
beste 15 egunetarako luzatu 
zen Estatu osoan apirilaren 11 
arte.

Hasera hartan, osasun langi-
leentzat segurtasun materia-

len eza pairatu zen ospitale 
eta osasun zentro guztietan. 
Ospitaleak gainezka egin zu-
ten estatuko Erkidego askotan, 
gaixoak artatzeko oinarrizko 
azpiegituren falta izan zen Es-
tatuan eta 3. Adineko zentroe-
tako adindu asko, bertan hil zi-
ren ospitalera joateko aukerarik 
gabe. 

Apirilaren 9an alarma egoera-
ren bigarren luzapena onartu 
zen kongresuan apirilaren 29 
arte.

Apirilaren 18an alarma egoera-
ren beste luzapen bat onartu 
zen kongresuan, maiatzaren 9 
arte baina haurrekiko jazarpe-
nak arindu ziren.

Apirilaren 2an haurrek ere etxe-
tik irteteko baimena jaso zuten.

Apirilaren 28an, Estatuak 4 fa-
setako deseskalatzea onartu 
zuen, Autonomia Erkidego ba-
koitzak bere erritmoan egingo 
zuena, zituen intzidentzien eta 
ezarritako parametroen arabe-
ra. Garai honetan musukoaren 
erabilera derrigortzen hasiko 
dira eremu gehienetan.

Maiatzaren 20an, ekainaren 7 
arte iraungo zuen alarma egoe-
raren luzapena onartu zen.
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Maiatzaren 31n Erkidego bakoi-
tzak bere agintea hartu zuen 
pandemiaren kudeaketa buru-
tzeko.

Ekainaren 3an, alarma egoera-
ren azken luzapena burutu zen, 
ekainaren 21 arte iraungo zue-
na.

Ekainaren 16an, Euskadi Canta-
bria eta Cataluinia “normalitate 
berrian” sartu ziren. Erkidego 
bakoitza, kasuen arabera “nor-
malitate berrira” sartzen joan 
zen.

Honela, poliki-poliki ekainaren 
14an Estatuko mugak ireki zi-
ren, nazio batetik bestera joate-
ko segurtasun neurriak ezarriz .

Ekainaren bukaeran pande-
mia dela eta errekonozitutako 

28.315 hildako daude Estatu 
mailan. 

Honela, uda nahiko libre pasa 
ondoren eta abuztuaren hasie-
ratik aurrera gero eta kutsatu 
gehiago zeudenez bai Euskadin 
eta bai Estatu mailan ere, Eus-
kadin bigarren olatuan gaudela 
onartu zuen Eusko Jaurlaritzak 
eta ondoren berriro ere, mugi-
kortasunean murrizketak etorri 
zitzaizkigun guztioi.

Irailean eskolak segurtasun 
neurri guztiekin abian jarri zi-
ren, ahal zen lantegietan tele-
lana bultzatu zen eta taberna, 
jatetxe eta dendetan aforoak 
mugatu ziren olatuari eusteko. 
Hala ere azaroan, egoera txa-
rrera zihoala eta, ostalaritza 
guztia itxi zuen azaroaren 7an 

Eusko Jaurlaritzak eta gaueko 
22:00etarako denok etxera-
tzeko agindua eman zuen bes-
teak beste. Honela neurri hauek 
abenduaren 10 arte luzatu dira 
eta egoeraren arabera Gabon 
jaiak pasatzeko moldaketak 
egin beharko ditugu; egun es-
kuartean dituzten datuen ara-
bera, abenduaren 24 eta 25 eta 
abenduaren 31, urtarrilaren 1 eta 
6an gehienez 10 pertsonako 
taldeak onartuko dira familie-
tan Gabonak ospatzeko. Horre-
zaz gain gauean ere 22:00ta-
rako etxeratu beharko dugu 
abenduaren 24 eta abenduaren 
31n ezik, hauetan goizeko 01:00 
arteko epea izango dugu etxe-
ratzeko.

ZEGAMAKO DATUAK MARTXOTIK AZAROAREN 15 ARTE

Kasuak guztira: 86

Biztanleko tasa: 5613,6/100mila biztanleko

Honela, aurtengo jazotzen ari garen pandemia dela eta urtekari 
honetarako medikuntza ikasi duten herritarrei gai honi buruz hainbat 
galdera luzatu dizkiegu: Hona hemen iritzi batzuk:
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NORA IMAZ
ARISTIMUÑO
Medikuntza eta Kirurgian Doktorea Oftalmologoa, 
Familia Medikua Donostia Unibertsitate Ospitalean,  
Miranza-Begiteken ere lan egiten du.

Zer den azalduko al diguzu?
COVID 19 edo SARS-CoV2 (hau da 
bere jatorrizko izena) Coronavirus 
familiako birus mota bat da. Coro-
navirusak oso ohikoak dira animalie-
tan eta hauengan arnas, heste, gibel 
eta garuneko gaixotasunak sortu ohi 
dituzte. Coronavirusen erretserborio 
naturala saguzaharrak dira eta ugaz-
tun bitartekarien bidez gizakietara 
transmititu daitezke. Gizakiak infekta-
tzeko gaitasuna duten Coronavirusak 
zazpi dira; horietatik lauk arnas apara-
tuko gaixotasun arinak sortzen dituzte 
eta hiruk gaixotasun larriak. Azken 
hauek dira MERS-CoV, SARS-CoV 
eta SARS-CoV2. 
Oraingoa ez da Coronavirusek giza-
kiengan sortzen duten lehenengo 
izurritea. 2002an SARS-CoV birusak 
izurritea sortu zuen Txinan eta 26 
lurraldeetara hedatu zen. 8000 kasu 
erregistratu ziren (Espainian kasu bat) 
eta %10eko hilkortasuna izan zuen. 
2012an MERS-CoV birusak eragin-
dako izurritea hasi zen Saudi Ara-
bian, 27 lurraldeetara hedatu zena 
eta %35eko hilkortasun tasa azaldu 
zuena. Azken izurrite honetan, 2500 
kasu erregistratu ziren.
Orain daukagun Coronavirusak, 
SARS-Cov2 edo COVID19 ak, arnas 
aparatua du jomuga. Birusa arnas-
ten dugunean biriketako albeoloak 
inbaditzen ditu eta bertan inflamazio 
kate bortitza hasten du. Gaixoek, 
kasu gehienetan, sintoma arinak iza-
ten dituzte (sukarra, eztula, giharre-
tako mina e.a.) baina beste batzuetan 
arnas gutxiegitasun larria, sepsia eta 
shock egoera pairatu ditzakete. 
Zure ustez nola sortu da?
2019ko Abenduaren 31an Txinako 
Wuhan hiriko Udalaren Osasun 
Batzordeak jatorri ezezaguneko 27 
neumonia kasu jakinarazi zituen. 
Kasu guztiek arrain, itsaski eta ani-
malia biziak saltzen zituzten mer-
katu batekin harremana izan zuten 
aurreko egunetan. 2020ko Urtarrila-
ren 7an Txinako agintariek Corona-
viridae familiako birus berri bat iden-

tifikatu zuten brotearen agentetzat, 
SARS-CoV-2 izena hartu zuena eta 
birus honek pertsonen artean trans-
mititzeko zuen gaitasunaz ohartarazi 
zuten.
Hurrengo asteetan kasu berriak atze-
maten joan ziren Txinako hiri desber-
dinetan eta Asiako estatu batzuetan. 
Birusa Europara hedatu zen eta Urta-
rrila bukaeran lehenengo kasuak iden-
tifikatu zituzten Frantzian. Ondoren 
etorri ziren Italia, Espainia eta Euro-
pako gainontzeko estatuetako kutsa-
tze masiboak. 2020ko Martxoaren 
11an Munduko Osasun Erakundeak 
pandemia egoera ezarri zuen. Pande-
mia deritzo mundu-hedapena duen 
gaixotasun berri bati. Kasu honetan, 
birusa berria da, mundu osoan heda-
tuta dago eta jende gehienak ez du 
bere aurkako inmunitaterik. Gaur 
egun, 48 milioi kasu baieztatu dira 
mundu osoan. 
Ekiditeko gizarte bezala zer egin 
beharko genuke?
Osasun agintariek emandako gomen-
dio eta arauak zuzen betetzea garran-
tzitsua dela deritzot. Norberarengan 
pentsatzeari utzi eta talde ikuspe-
gia hartu behar dugu, norbanakoak 
egiten dituen arau-hausteek gizarte 
osoari eragin diezaieketelako. 
Norbanako bezala zer egin 
beharko genuke?
Gaur egun denok ongi ezagutzen 
ditugu birusa ekiditeko hartu behar 
diren neurriak, baina neurri hauek 
bete egin behar dira. Alde batetik, 
musukoaren erabilera zuzena aldarri-
katu nahiko nuke. Musukoa sudurrera 
eta aurpegira ondo itsatsita eraman 
behar da, bestela, ez du ezertarako 
balio. Gainera, musukoa egunero 
aldatzea gomendatzen da. Bestetik, 
familia eta lagun arteko elkarretara-
tzeak kontu handiz egitea aholkatzen 
dut: beti ere, gomendatutako kopu-
rua betez eta ahal bada, aire librean, 
edo ondo aireztatutako gela batean. 
Kutsatze gehienak familia eta lagun 
arteko ospakizunetan ematen direla 
kontuan izanda, puntu hau ondo 

betetzea oso garrantzitsua dela irudi-
tzen zait. 
Osasun langile bezala, zer eska-
tuko zeniguke bai gizarte, norba-
nako eta politikoei?
Guztiei gauza bera eskatuko nieke: 
osasun adituei kasu egitea. Beraiek 
dira birusa ikertzen ari direnak, pande-
miaren bilakaera hobekien dakitenak 
eta osasun zentro eta ospitaleetako 
egoera gertutik ezagutzen dutenak. 
Beraien aholkuak eta gomendioak 
estuki jarraitzea eskatuko nuke. 
Txertoari buruz, zenbat denbora 
itxaron beharko da zure ustez?
Txerto bat garatzea ez da gauza 
erraza izaten eta laborategiek urteak 
behar izaten dituzte txerto bat kale-
ratzeko. Txerto guztiek hiru fase 
gainditu behar izaten dituzte mer-
katuratu aurretik eta laugarren fase 
bat behin merkaturatu eta gero, non 
txertoaren segurtasuna eta eragin-
kortasuna neurtzen jarraitzen diren. 
Gaur egun, 47 proiektu fase klinikoan 
daude eta gizakiekin frogak egiten ari 
dira. Horietatik 10, hirugarren fasean 
daude, merkaturatze aurreko fasean. 
Azken fase horretan dauden zenbait 
laborategik aurretiazko emaitzak kale-
ratu dituzte, non txertoaren eragin-
kortasun eta segurtasun maila altuak 
nabarmentzen diren. Lehen txertoak 
Abenduan merkaturatzea espero 
da eta dena ondo badoa, 2021eko 
lehen hiruhilekoan txertaketekin has-
tea espero da. Arrisku gehien duten 
taldeak txertatzen hasiko dira lehe-
nengo eta hurrengo hilabeteetan pix-
kanaka beste taldeak. 
Etorkizunari begira, baikor nago. 
Txertoa badator eta hilabete batzuen 
buruan gaitza kontrolatuta eduki-
tzea espero dut. Bitartean, osasun 
gomendioak betetzen jarraitu behar 
dugu. Ea 2021ean San Bartolomeak 
ospatzeko moduan gauden! Seguru 
baietz!

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL
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Zer den azalduko al diguzu?
Gaixotasun infekzioso bat da. Birus 
batek eragindako infekzio kutsakorra. 
Birus honen ezaugarriak gure gizar-
tearentzat arriskutsuak direla erakutsi 
dute. Eta gezurra badirudi ere, duela 
urte bete pasatxo ez genuen bere 
berririk.
Izenaren jatorria hau da: co “corona”, 
vi “virus” eta d “disease” (gaixotasuna 
ingelesez). 19 bere berri lehen aldiz 
eman zen urtea da.
Koronabirusa birus klase bat da.Ko-
ronabirus izenaren barruan sartu litez-
keen birus asko ezagutzen genituen 
lehen ere. Hauetako batzuk arnas 
aparatuaren infekzio ezagunak sor-
tzen dituzte. Baina COVID 19 -ak 
sortzen duena ez zen ezaguna. Infor-
mazio asko dugu, baina frogak eta 
jakituria oraindik bidean daude.
Zure ustez nola sortu da.
Ez dakit.
Ekiditeko gizarte bezala zer egin 
beharko genuke?
Krisi hau gure gizartea proban jartzen 
ari da. Bere on eta txar guztiak nabar-
mendu ditu.
Gizarte bezala emergentzia egoera 
onartu, eta funtzionamendu egokian 
jardun behar gara kalteak ahalik eta 
txikienak izan daitezen. 
Bestalde esperientzia honetatik ikasi 
beharko luke gizarteak. Eredu sozial 
eta ekonomiko justuagoak, lasaia-
goak eta sendoagoak lortu behar 
ditugu.
Zientzia motela da, eta frogak behar 
ditu aurrera egiteko. Politikak aldiz, 
presa du, eta askotan politika pre-

bentiboan jardun beharrean dago 
osasuna eta elkarbizitza bermatzeko. 
Beraz politikariek erabakiak hartu 
behar dituzte. Borondate onez, zien-
tzilarien usteak kontutan hartuz, eta 
neurri bihotz-onekoak eta egiazkoak 
hartuz.

Norbanako bezala zer egin 
beharko genuke?

Batez ere logika eta zentzua erabili. 
Egia da halaxe egiten dugula gehiene-
tan. Beti ez zaigu erraxa egiten ordea.
Badira aholku batzuk askotan entzun 
ditugunak. 
Horrela: 
Eskuak sarritan garbitu, musukoa 
erabili, begiak sudurra eta ahoa ez 
ukitzen saiatu, eztula egitean ahoa 
eta sudurra estali ukondoarekin, per-
tsonen arteko distantziak manten-
tzen saiatu, lagunekin eta familiarekin 
elkartzerakoan aire libreko espazioei 
lehentasuna eman, leku itxiak airez-
tatu, sintomak izanez gero edo isola-
menduan egonez gero, etxean gelditu 
eta osasun zerbitzuekin harremane-
tan jarri, saiatu esku askok erabiltzen 
dituzten gailuak edo lekuak ez uki-
tzen, arrisku berezia duen pertsona 
izanez gero neurriak hartu,etab.
Eta norbanakoari agian hau ere 
esango nioke:
Ez triste jartzeko. Pozari uko ez egi-
teko, eta ahal den neurrian elkar zain-
tzeko. Bizitzeko grinari eusteko. 
Uste baino lehenago berriz ere planak 
egiten egongo gara.

Osasun langile bezala, zer eska-
tuko zeniguke bai gizarte, norba-
nako eta politikoei?

Norbanakoari, laguntzeko gure egin 
beharretan osasun langileoi. Halaxe 
ari zarete hain zuzen gehienak.
Osasun zerbitzuak behar dituzue-
nean, erabiltzeko. Ez alboratzeko 
COVID-arekin zerikusirik ez duten 
gaitz eta minak. kontuz honekin!
Gizarte eta politikariei zera eskatuko 
nieke. Benetako apustua egin deza-
tela zerbitzu publiko eta sozialen 
alde. Osasun arloan gabezi izugarriak 
nabarmendu dira, eta hauetariko asko 
pandemia aurretik ere hortxe zeuden. 
Langile gehiago behar da. Mediku 
gehiago eta gaixoarekin egoteko den-
bora gehiago. Ordezkapenak bete 
behar dira.
Lehen arreta sistema indartsuagoa 
behar dugu, eta herrikideentzat esku-
rago dagoena. Horretarako irudimena 
eta dirua jarri behar dira. 
Gure sistemak daraman atzerabideak 
benetazkoa den aldaketa bat behar 
du. Horretarako aukera izan deza-
kegu honako hau.

Txertoari buruz zenbat denbora 
itxaron beharko da zure iritziz?

Badirudi uste baino lehenago lehen 
aleak heldu daitezkeela. Ondorengo 
plangintza nola izango den esaten 
hasi dira, baina ez dago ezer garbirik 
oraindik. 
Datorren urtean, 2021ean, lehen 
seihilekoan zehar heltzen joango dira 
ziurrenez. 

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

JUANJO
PIKASARRI
AIZPEOLEA
Familiako Medikua eta AEGn  

(Etengabeko Arreta Gunean)  

lan egiten du Donostiako Ospitalean.
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Zer den azalduko al diguzu?

SARS-CoV2 birusak eragindako gai-
xotasun infekziosoa da. Pertsona 
batetik bestera transmititzen den 
koronabirus mota bat da, eztula zein 
doministikua egitean igortzen diren 
arnas tantekin kontaktu zuzena iza-
tean, zein hitz egitean eta arnasa 
hartzean igortzen ditugun aerosolekin 
kontaktua izatean.
Sintomarik ohikoenak hauek dira: 
Sukarra, eztul lehorra eta nekea. 
Beste sintoma batzuk ere eragin 
ditzake: Dastamena eta usaimena 
galtzea, beherakoa, eztarriko mina, 
konjuntibitisa, buruko mina etab. 
Sintomarik larrienak honako hauek 
dira: Arnasa hartzeko zailtasuna, aire 
faltaren sentsazioa, bularreko mina 
edo presioa. Oro har, birusaren era-
ginpean egon eta 2-14 egunera ager 
daitezke sintomak.

Zure ustez nola sortu da?

SARS-CoV2 koronabirusaren iturri 
probableena animalia-jatorrikoa da. 
Lehen kasuak Txinako Wuhan hiriko 
itsaski, arrain eta animalia bizien mer-
katu batean izan ziren, 2019ko aben-
duan.

Birusa animalietatik gizakietara trans-
mititzeko modua ezezaguna da baina 
itxura guztien arabera, kutsatutako 
animaliekin edo haien jariakinekin 
kontaktu zuzena izan zutelako gai-
xotu ziren. 

Ekiditeko gizarte bezala zer egin 
beharko genuke?

COVID-19a ez zabaltzeko, honako 
neurri hauek hartu behar dira: Eskuak 
maiz garbitu urarekin eta xaboiare-
kin 20 segundoz gutxienez, edo gel 
hidroalkoholiko bat erabilita; gutxie-
nez 1,5-2 metroko segurtasun-tartea 
mantendu; ez ukitu begiak, sudurra 
eta ahoa; maskara erabili jendau-
rrean egonez gero; sintomak izanez 
gero edo gaixo zaudenaren susmoa 
badaukazu, etxean geratu eta espa-
zio itxiak ondo aireztatuta eduki. 
Azken aldian garraio publikoetan (tre-
nean, autobusean, metroan) ez hitz 
egitea gomendatzen da, izan ere hitz 
egitean sortzen diren aerosolak mas-
karetatik irten egin baitaitezke. Posi-
tibo batekin kontaktuan egon bazara, 
gorde berrogeialdia etxean. Lurralde 
bakoitzak ezartzen dituen gomen-
dioei jarraitu birusaren hedapena 
saihesteko.

Osasun langile bezala, zer eska-
tuko zeniguke bai gizarte, norba-
nako eta politikoei?

Gizarteari eta gizabanakoei aipatu-
tako prebentzio-neurriak betetzea. 
Politikariei berriz osasun zerbitzueta-
rako eta ikerketarako beharrezkoak 
diren baliabide guztiak ematea eta 
herritarrei prebentzio neurriak ezar-
tzea.

Txertoari buruz, zenbat denbora 
itxaron beharko da zure ustez?

Azken berrien arabera, Pfizer, 
Moderna eta AstraZeneca laborate-
giek urte amaierarako edo datorren 
urtearen hasierarako merkaturatuko 
dute txertoa. Txertoek %90eko edo 
gehiagoko eraginkortasuna dutela 
iragarri dute “hirugarren fasean” egin-
dako saiakuntzaren lehen analisien 
arrakastan oinarrituta. Hirugarren fase 
honetan, boluntarioetan jartzen da 
txertoa.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

RAQUEL ASO 
RICOL ETA LUIS 
IZKO KARRIKA  
senar-emazteak
Familiako Medikua Zegaman  

jubilatu arte, Luis.

Raquel, Familiako Medikua izan zen eta 

egun dietetika eta nutrizioa, akupuntura 

eta homeopatia kontsulta du.
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IDOIA ETA
JOSUNE
ZUBIZARRETA
ORMAZABAL 
ahizpak

Zer den azalduko al diguzu? 
SARS-COV2 koronabirusak eragi-
ten duen gaixotasun infekziosoa da, 
2019ko abenduan Txinako Wuhan 
hirian lehen aldiz detektatu zena. Sin-
toma nagusiak sukarra, eztul lehorra, 
nekea eta aire-faltaren sentsazioa 
dira. Badaude, hala ere, nagusiak 
izan ez arren, SARS-COV2-gatiko 
infekzioa iradoki ditzaketen hainbat 
sintoma: usaimen eta dastamen falta, 
giharretako eta artikulazioetako mina 
edota beherakoa besteak beste. 
Kasu larrienetan, neumonia, arnasa 
hartzeko zailtasuna, giltzurrun gutxie-
gitasuna eta heriotza eragin ditzake.
Norbanako bezala zer egin 
beharko genuke. Ekiditeko 
gizarte bezala zer egin beharko 
genuke?
Osasun sailak zein Ministeritzatik 
ematen dizkiguten aholkuak zorrotz 
jarraitzea garrantzitsua da kutsadu-
rak ahalik eta gehien ekiditeko. Neu-
rri horien artean garrantzitsuenak 
maskararen erabilera, elkarren arteko 
2m-ko distantzia mantentzea, jende 
pilaketak ekiditea, geletako airezta-
pena eta eskuak sarritan hidroalkoho-
larekin garbitzea dira.
Norbanakoaren erantzukizuna da 
gizarte baten segurtasuna bermatzen 
duen lehen gauza.
Osasun langile bezala, zer eska-
tuko zeniguke bai gizarte, norba-
nako eta politikoei?
Gaur egun bizitzen ari garen osasun-
-alerta egoera honen aurrean, politi-
koei elkarlana eskatu nahi genieke. 
Guztiok etsai beraren aurka borro-
katzea garrantzitsua da. Errekurtso 
ekonomikoen kudeaketa berebizikoa 
izanik momentu honetan. Bestalde, 
bada osasun arazoa hertsiki ez duen 
gizartearen zati bat, baina pandemiak 
egoera ekonomiko latz batean utzi 

duena. Hauei ere irteera bat ematea 
ezinbestekoa da.
Gizarteari dagokionez, arduratsua iza-
tea eta larritasunaren kontzientzia ez 
galtzea eskatuko genioke. Bat baino 
gehiago eramango genuke ZIU-ra 
bertako egoera ikusiz jokabidea alda 
dezan.
Azkenik, norbanakoari gizarteari 
eskatzen zaion gauza bera eskatuko 
genioke, gure buruari eskatzen dio-
gun berdina; hau da, buruz jokatzea 
eta kasu positibo batekin kontak-
tua izatekotan, osasun profesiona-
lek ematen dizkiguten jarraibideak 
zorrotz betetzea ezinbestekoa da hau 
guztia errotik mozteko.
Txertoari, buruz zenbat denbora 
itxaron beharko da zuen ustez?
Une honetan (2020ko azaroa) ez 
dago merkaturatuta dagoen txerto-
rik. Halaber, 155 txerto inguru daude 
garapen fasean. Horietatik 11 dira une 
honetan III. fasean daudenak. Horien 
artean Moderna eta Pfizer farma-
zia-konpainiak garatzen ari direnak. 
Kontuan hartzekoa da gaixotasun 
honen inguruko albisteak egunero 
aldatzen direla.
Farmako batek gure farmazietara iritsi 
baino lehen lau faseko entsegu kliniko 
zorrotza gainditu behar du. Egoera 
normal batean merkatuaratzeko den-
bora hau nahiko luzea izaten da eta 
kalitate eta segurtasun neurri zorro-
tzak pasatu behar ditu. Denbora 
epaile dugun momentu honetan, 
burokrazia errazten saiatzen ari dira 
instituzioak eta honi esker erlojuaren 
aurkako lehian, berandu baino lehen 
gure artean izango dugu txertoa. 
Zein izan da zure papera osasun 
langile bezala? 
Idoia: Azken urteko Anestesiako 
Mediku Egoiliarra naiz Valdecilla Ospi-
talean, Santanderren. Koronabirusa-

ren kasuak gora eta gora egiten duten 
heinean, ospitalearen ehuneko handi 
bat (ospitaleratze arrunta + zain-
keta intentsiboak) paziente hauekin 
bete dira. Hori dela-eta, programazio 
kirurgikoa murriztera behartuak izan 
ginen. Anestesiako mediku egoilia-
rrak, gure eguneroko kirurgiez gain, 
Zainketa Intentsiboetako Unitateko 
(ZIU) parte izatera pasa gara. Gure 
lana COVID paziente kritikoen kargu 
egitea da. Momentu latzak bizi iza-
ten dira paziente eta familien egoerak 
ikustean. 
Josune: Urologiako Mediku Egoi-
liarra naiz Donostia Unibertsitate 
Ospitalean. Pandemiak MIR azter-
keta egin berri harrapatu ninduen ni. 
Aurreko urteetan jada aukeraketa 
egiteko ospitaleak bisitatzea normala 
zen une horretan, guztiok etxean sar-
tuta geunden; beraz, herritarren beste 
gehiengoarentzat bezala, nirea ere 
urte arraroa izan dela esan gabe doa.
Plaza hartzeko zain geunden horretan 
medikuen beharra etengabe goraka 
zioan. Beraz, autonomia eta Mediku 
Elkargo ezberdinetatik lanerako 
izena emateko deialdia egin ziguten. 
Horrela bada, izena eman bezain las-
ter Donostiako Unibertsitate Ospitale-
tik dei egin zidaten Lan Osasun zerbi-
tzuan errefortzu gisa lanean hasteko. 
Bertan osasun langileen medikua 
izatea egokitu zait. Osasun langile-
ren bat gaixo jartzen zen unetik alta 
eman arte jarraipen ahalik eta zorro-
tzena egiten zitzaion. Alarma egoera 
amaitu zenean, azkenik Urologiako 
plaza lortu nuen eta gaur egun ospi-
tale berean horretan ari naiz lanean 
Mediku Egoiliar gisa.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Anesteasiako mediku egoiliarra  
Valdecillako ospitalean (Idoia).

Urologiako mediku Egoiliarra Donostiako  
Unibertsiate Ospitalean (Josune).
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GURE  
BASERRIAK  
ETA PARAJEAK

Arretxe

Beruntza
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Aizkoneta
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Mazkiaran erdikoa
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Mazkiaran erdikoa

Posta etxea



Ugartezar

Ugarte
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Ibarretaazpikoa

Ibarretagarakoa



NATURAREN TXOKOA

Leizeetako hartza (Ursus spelaeus)

Euskal Herriko lurrak itsasopetik azaleratu zirenean (duela 5-3 milioi urte inguru) eremu honetan 
klima subtropikala zegoen eta beraz, klima horri zegokion landaredia garatu zen: egun kanariar 
irletan dauden kutsu tropikaleko basoen antzekoak. Hemen bizi ziren animaliak egun Afrika 
aldean bizi direnen antzekoak ziren: errinozeronteak, dortokak, krokodiloak, elefanteak… 

Duela 1,1 milioi urte, inguru honetako klima erabat hoztu zen (4 izotzaldi izan ziren) eta ondorioz, 
hemengo baso subtropikalak desagertu eta hauen lekuan belardi hotzak hedatu ziren. 
Animaliekin ere gauza bera gertatu zen, jatorriz zeuden animaliak desagertu eta klima hotzera 
moldatutako animaliak hedatu ziren: mamutak, errinozeronte iletsuak, elur oreinak…

4 izotzaldi hauen artean, izan ziren garai epelak ere (aro interglaziarrak). Garai hauetan, 
izotzaldietan kostaldeko leku babestuetan isolaturik gelditu ziren zuhaitzek (pinu gorria, urkia, 
haritza…) belardi hotz haiek kolonizatu eta basoak eratu zituzten. Basoen hedapenari atxikita, 
klima hotzeko animaliak desagertu eta oreinak, sarrioak, basahuntzak, basakatuak, zaldiak… 
agertu ziren.

Azken izotzaldia amaitu zenetik (duela 12000 urte) orain dugunaren antzeko klima izan dugu. 
Honela, klima epeleko landaredia eta fauna nagusituz.

Leizeetako hartza, Zegama eta inguruko mendietan bizi izan zen duela 10.000 urte desagertu zen 
arte. Hartz handi hau basoetan bizi zen bertako fruitu, hosto eta belarrez elikatuz. Udazkenean, 
basoa utzi eta kobazuloetan babesten zen negua pasatzeko. Aizkorriko zenbait kobazulotan 
aurkitu dira antzinako hartz hauen aztarnak, Aketegikoan adibidez. 

LANDAREAK ETA ANIMALIAK, NATURAREN 
ELEMENTU BIZIAK
Zegama eta inguruko bizidunak antzina
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Pagadiak
Euskal Herrian biztanle berria dugu pagoa, duela 3000 
urte hedatu zen gure mendietan pagadiak eratuz nahiz 
eta lehentxeago ere baziren beste zuhaitz batzuekin 
nahasian. Geroztik, pagadiak gizakiarentzat baliabide iturri 
garrantzitsua izan dira eta beraz, egun ditugun pagadiek 
gizakiaren jardueren aztarna ugari gorde dituzte.  

Zegama eta inguruko mendietan pagadiek hedapen zabala 
dute eta beraz, pagoa gure goi mendietako (600m-tik gora) 
zuhaitz ugariena dela esan daiteke. Pagadietako zuhaitz 
nagusia pagoa bada ere, beste zuhaitz eta zuhaixka batzuk 
ere ager daitezke bertan: gorostia, hagina, txilarra, ahabia…

Pagadien berezitasun bat, iluntasuna da. Bere hosto ugariek 
ez dute oihanpera argirik sartzen uzten eta beraz, oso 
landare gutxi hazten dira bertan. Bizi diren landare gehienak, 
pagoei hostoak irten baino lehen loratzen dira, argia behar 
baitute ugalketarako. Beraz udaberri hasieran lore ikusgarri 
ugari topatuko ditugu pagadietan. Udazkenean berriz, beste 
bizidun batzuk bilakatzen dira protagonista, perretxikoak 
alegia. 

Leizeetako hartza (Ursus spelaeus)
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Pagoaren hostoak (Fagus sylvatica)

Txakur-hortza
(Erythronium dens-canis)

Lathraea clandestina

Kuletu faltsua 
(Amanita muscaria)
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SAN PEDRO ERMITAKO  
ERROMATAR GARAIKO HILARRIA

Estela Amiao baserrien ondoan aurkitzen den San Pedro ermitan dago, alda-
rearen oinean (etzanda) egon ere. Mertxe Urteagak eta Txomin Ugaldek aurkitu 
zuten 1986an eta Echevarríak eta Urteagak eman zuten haren berri bi urte 
beranduago.

Hareharrizko lauza errektangularra da, goiko aldean dekorazioa duena. Ins-
kripzioa bost lerrotan idatzita dago, marra finez zizelkaturiko hizki larri arkai-
koekin. Apaingarria zutabeak zein kapitelak dituzten hiru arkuk osatzen dute 
eta Hades edo hilen bizilekuko ateak adieraziko lituzke. Idazkuna hildakoaren 
izenak, adinak eta hileta formula batek osatzen dute. Nahikoa hondatua dago.

Echevarríaren eta Urteagaren iritzirako, K.o. I. gizaldiaren amaierakoa edo K.o. 
II. gizaldikoa dateke. Esteban iritzi berekoa da; azken honek Arabako hilarrien 
eitea duela azpimarratzen du, letrakerarengatik eta dekorazioarengatik.

Echevarriak eta Urteagak honako irakurketa argitara eman zuten: La[r]ici/
us[--]om/n[- -f(ilius)]/ an(norum) XXXX/. H(ic) i(acet). Alabaina, hasierako 
izena Lanicivs, Laticivs nahiz L. Annicivs izan daitekeela erantsi zuten, azken 
aukera hori, Annicivs izena Araban ugari samarra izan arren, zaila irudituagatik. 
Ciprés-ek L.? A[n]icius […]oman[…]? dakusa aurreneko zatiko sekuentzia ono-
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San Pedro ermitan 
dagoen hilarria.

mastikoan, baina Vallejok La[b]icius [--]omn[--] ematen du. Torregarayk uste 
du Laricius jar dezakeela.

Irakurketa ezberdinak direla medio, idazkuna aztertu duten ikertzaileak ez 
datoz bat izenaren egituraz denaz bezainbatean. Muturreko bi aipatzeagatik, 
Ciprés-en iritzirako filiazioa (aitaren izena) adierazten ez duen tria nomina 
(hiru osagaitako izen) baten aurrean gaude, baina Torregarayren ustez nomen 
unicum (izen bakar) bat da. Idazkunean f laburdura (‘semea’) dagoela aintzat 
hartuz gero, izateagatik, izen bakarra + filiazioa egitura izan dezake (cfr. Oiar-
tzungo Val[erius] Beltesonis).

Labicius ez da oso izen zabaldua. Ezagutzen diren lekukotasunak Cartage-
nakoak dira: L. Labicius W. l. Malcio; Labicia W. l. Maura; Labi[cia/-us] W. l. Scu[-
--]. Gorrotxategik, bestalde, Labvsivs izena biltzen du Akitaniako onomastika 
indigenari buruzko ikerlanean.

Balizko cognomenaren (ezizenaren) [--]om/n[--] segidari dagokionez, Somnius 
(‘lotia’) lekukotua dago Italian. Horrenbestez, Labikius lotia zatekeen San Pedro 
ermitan dagoen hilarria eskaini zioten berrogei urteko gizasemearen izena.

Guztiarekin, argi dago Gipuzkoako kultur ondarearen atal garrantzitsua dela 
Zegamako estela, probintzia osoan erromatar garaiko hiru hilarri besterik ez 
direlako aurkitu gaurdaino. Herriko ondarea nola zaintzen den ikusita, zorionez, 
bermatua dago altxor honek ondo gordeta jarraituko duela.

LUIS MARIA ZALDUA ETXABE
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BA AL ZENEKIEN?
UDAL LURREN SALMENTAK ENKANTE BIDEZ

Herri lurren salmentak udalen beharrei aurre egiteko 
erabili ohi dira. Batez ere XIX. mendetik, Napoleonen 
aurkako gerra dela eta, udalen egoera ekonomikoa 
larriagotu zen. Horiek horrela, 1800. urtetik herri lurrak 
subasta edo enkante bidez saltzeko oinarriak ezarri 
ziren Zegaman eta baita Gipuzkoan ere garai hartan 
egindako herri mailako bilera eta lurralde mailako 
bileren bidez. Esan bezala, lur hauek saltzeko beharra 
eta arrazoia, tropa frantsesek Gipuzkoan eragindako 
gastuei aurre egitea izan zen.

Francisco de Larrea, Jose Ramon de Mayora, Bartolo-
me Irimo eta Pedro de Olavegoitiak osatzen zuen Zega-
mako udal kontzejua edo kontseilua 1811. Hauek herria 
nahiz lur komunalak ordezkatzen zituzten.

Elgoibarren 1808an burututako lurralde mailako bile-
ran tropa frantsesek Gipuzkoan sortutako gastuak pa-
gatzeko herri bakoitzak zer ordaindu behar zuenaren 
banaketa adostu zuten. Ondorioz, herri gehienek zor 
hauek ordaintzeko dirurik ez zutenez, herri lurrak salgai 
jarri behar izan zituzten.

Honela, herri lurrak saltzeko oinarriak ezarri zituzten eta 
prozedura martxan jarri Gipuzkoa osoan. Herritar batzuk 
herri lur hauen salmentaren aurka agertu baziren ere, 
prozedurak aurrera jarraitu zuen. Kontuan izan behar 
da, baserrien eta etxeen ekonomiak osatzeko herri 
lurrak oso inportanteak zirela. Hortik egurra, fruituak, 
iratzeak, nekazaritza eta abar lortzen zituzten. 

Herri lurrak eremu handia zuenez, zatikatu egin zituzten, 
egindako zatiei zegokien mugarriak jarriz, honetarako 
perito baten laguntza izan zuten, besteak beste lurretan 
zer zegoen baloratu eta baita mugarriak jartzeko ere. 

Salmenta modua enkantea izan zen, ondorioz, enkan-
tean ateratzen zen lur mutur bakoitzeko, interesatuek 
udaletxean egin behar zuten bere diru proposamena. 
Prozedura honen ondorio nagusia jabe gutxiren eskue-
tan pribatizatu zirela izan zen. Erosleen artean Zegama-
ko eta Gasteizko auzokoa zen Trinidad de Porcel nabar-
mendu behar da. Zegaman baserriak zein burdinolak 
eta errotak zituen eta herri lurretatik ateratakoa hauen 
funtzionamendurako interesgarria edo onuragarria zen.

Dokumentu horretan aipatzen denez, enkantean berak 
bakarrik parte hartu zuen. Baina enkantean jarri aurretik, 
salgai jarriko ziren herri lur horietan aurrez herritar 
askok soroak, baratzak, egur tokiak, larreak zituzten 
eta ondorioz lurren balorazioa egiterakoan guzti hau 
kontutan hartzen zen, bai zeintzuk ziren soroak zeintzuk 
larreak eta abar. 
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Herritarren eskubideak gordetzeko, Udalak nahiz eta 
lurrak saltzen zituen lur horietara zeuden herri-bide, paso, 
serbidunbre sarrera, iturri, ur, kantera edo harrobiak eta 
abar ez zituen saltzen, aurreko izaera berean mantentzen 
zituen, erabilpen publikoa libre utziz. 

Bestalde, baserritar edo erabiltzaileek aurrez herri lur 
hauetan egindako lan hau ere baloratua izango zen eta 
ondorioz, hauek enkantera aurkezten baziren 1/3aren 
beherapena izango zuten, beti ere berak eskaintzen zue-
na baino goragoko proposamenik ez baldin bazen izaten. 
Kasu horretan diru gehiena eskainitakoak erosiko zuen 
enkantean ateratako lurra. Enkantean diru proposame-
naren iraupena kandela bat piztu eta hura itzali arte irau-
ten zuen, itzali aurretik gehien eskainitakoak lortuko zuen 
lurra.

Lursailak saldu ahala, udalak zorrak kitatzen zituen.

Enkantean hartutako lurrak ordaintzeko bi era zituzten 
edota epeetan edo denak epe bakarrean.

Hona hemen, garai hartan udalak enkantera ateratako 
herri lur baten planoa, bertan lurra zatitzeko jarritako 17 
mugarrien kokapenak eta guzti.

Informazioa:

AHPG-GPAH 2-1579,D116r-123V

(Gipuzkoako Artxibo Historikoa)
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1. Es el trozo de monte conprado a esta villa, el 
señor don Trinidad Antonio de Porcel
2. Es el deposito de el agua salada
3. Es el cañal que biene dicha agua salada a la 
casita
4. Es la casilla que se haze la sal
5. Es un camino carretera serbidunbre que se 
dirije a los montes del comun
6. Es otro camino carretil serbidunbre que 
tiene por la parte superior y que da este primer 
mojonera
7. Es el rio que tiene de su bajera dicho trozo

8. Yesera antigua sobre Yruechetas
9. Guesala de las tres casas; el nº 1 se halla 
circunscrito y amojonado con 17 mojones de 
piedra arenisca circunvalado todas ellas en su 
bizuales como demuestra. Lla figura nº 8 se 
halla cinrcunscrito y amojonado con 10 mojones 
de piedra arenisca cirunbalados entre si como 
demuestra. El nº 9 se halla circunscrito con 5 
mojones de piedra arenisca con sus distancias 
que han de mojon a mojon, que son los pies 
castellanos. (Jose Ramon Mayora).

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL
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ATZOKO
ZEGAMA

Atzean ezkerretik eskubira:

 1.- Xabier Gereñu Irastorza
 2.- Joseba Zubizarreta Urbizu
 3.- Urko Agirre Txoperena
 4.- Urko Egimendia Arrondo
 5.- Agustin Izagirre Ormazabal
 6.- Rafa Gonzalez Garcia
 7.- Xabier Irastorza Galarza
 8.- Mikel Goiburu Goia

Aurrean ezkerretik eskubira:

 9.- Ainhoa Gonzalez Larrea
10.- Amaia Gorospe Bidaola
11.- Oroitz Inza Arrieta
12.- Dorleta Alzelai Arakama
13.- Izaskun Irastorza Larrea
14.- Ainitze Azurmendi Alustiza
15.- Leire Murua Gorrotxategi
16.- Unai Izagirre Arozena
17.- Leire Igoa Arizkorreta
18.- Eider Arrieta Azurmendi
19.- Garbiñe Arakama Ruiz de Egino

Aizkorpe Dantza Taldeko partaideen argazkia
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1970. hamarkadako argazkia.
San Martin Parrokiaren aurrean zegoen iturria ikus dezakegu eta iturriaren 
atzealdean ezkerretara, zeuden hormigoizko eserlekuak. Elizaren portikoak 
berdin jarraitzen du.

1970. hamarkadako argazkia.
 San Martin Parrokiaren eta Txantoneneko tabernarean atzealdea da. Bertan San Martin ferian herriko ganadua erakusgai jartzen zuten herriko baserritarrek. Eskubian, zegoen 
etxetxo xaharra ikus dezakegu Inazio Mari Atxukarrok bere zaharkinak gordetzen zituen behin baino gehiagotan, eta ezkerraldean desagertutako Elizondo etxea. Egun plaza 
dagoen tokitik Ostatu aurreraino kotxez pasatzea posible zen garai hartan, leku hori aparkaleku bezala zegamar askok erabili genuen plaza egin aurretik.

Zegamako Aitxuri Herri Eskolako xake taldea. 1987-88 ikasturtean Gipuzkoako txapelketa jokatu 
zuten eta azken partida segurarren aurka aritu ondoren Gipuzkoako Txapeldunak izan ziren.

Zutik:

1.- Dorleta Alzelai Arakama
2.- Izaskun Irastorza Larrea
3.- Josune Irastorza Aizpeolea

Makurtuta:

4.- Leire Murua Gorrotxategi
5.- Ainitze Azurmendi Alustiza
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Ibarreta baserria ikus dezakegu. Gaur egun horma zuria 
duenak harria du bistaratuta bere horman eta eskubiko 
etxeak aurrealdean terraza handi bat du eraikita. 
Aurrealdean duten txabolaren arrastorik ez dugu baina 
egungo baratzak bertan dirau urteetan zehar. Atzealdean 
Beruntze eta Murgialdai baserriak ikus ditzakegu eta 
errepide zaharra eraberritu gabe.

Zegamako lagun talde bat ikus 
dezakegu, garai hartan herriko apaiza 
izan zen Don Jose Uranga Iturrioz  
erdian dutela.

1.- Santiago Irastorza Saigos
2.- Maria Isabel Larrea Berasategi
4.- iñaki Zuloaga Intxaurraundieta 
3.- Maria Isabel Larrea Mendizabal
4.- Don Jose Uranga Iturrioz apaiza
5.- Arantxa Arakama Garro
6.- Sebastian Alzelai Irigoien.

Argazki hau Olaberri auzoan 
zegoen elkartean ateratakoa 
da. Bertan Olaberri auzoan bizi 
zirenak eta kalean bizi ziren 
batzuk ikus ditzakegu:

1.- Jose Antonio Etxeberria Vitoria
2.- Domingo Vitoria Lapizetxea
3.- Ascensio Azurmendi Arana
4.- Jose Angel Alberdi Etxeberria
5.- Sebastian Alzelai Irigoien
6.- Pedro Azurmendi Rodriguez
7.- Marcos Avila (bizkarrez)
8.- Benito Ibarreta ibarreta
9.- Juan Larrea Azurmendi



1.- Joakin Aierbe Erauskin
2.- Pedro Azurmendi Rodriguez
3.- Juan Jose Gorrotxategi Landa
4.- Loren Garmendia Zabaleta
5.- Antonio Otaegi Berasategi

 6.- Angel Irastorza Arrieta
 7.- Roman Ormazabal Telleria
 8.- Klaudio Gorrotxategi Mendizabal
 9.- Andres Irulegi Artajo
10.- Juan Mari Ormazabal Agirre

11.- Sebastian Ormazabal Lasa
12.- Santi Azurmendi Ormazabal
13.- Carmelo Noguereas
14.- Joxe Garmendia Zabaleta
15.- Jabier Azurmendi Ormazabal
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Lagun taldea, ezkerretik hasita  
eta goitik behera:

1.- Kontxi Gereñu Lazkano
2.- Pakita Gorrotxategi Gorrotxategi
3.- Patxi Irigoras Agirre
4.- Kontxi Ormazabal 
5.- Dominika Arraiago
6.- Klara Gorrotxategi Gorrotxategi
7.- Nieves Zabaleta Azurmendi

Beheko ilara ezkerretik hasita:

1.- Damiana Muñoa
2.- Ines Goia
3.- Klara Gorrotxategi Gorrotxategi
4.- Juana Aizpeolea

Goiko ilara:

5.- Kontxi Gereñu
6.- Maria Teresa Zurutuza
7.- Pakita Gorrotxategi Gorrotxategi

70. hamarkadako argazkia.
Gabon jaietan, San Martin parrokiaren aurrean jartzen zen jaiotzaren aurrean daude 
zegamar taldea. Haurrean atzealdean gaur egungo okindegiko eraikuntza ikusten da, 
garai hartan Garmendiaenea denda, Juan Angel Olarte eta Mari Lourdes Garmendiarena. 
Denda aurretik, Kooperatibara (Eroskira) errepidea zegoen.
Ezkerretik eskubira:
1.- Eli Irastorza Larrea
2.- Agurtzane Irastorza Aizpeolea
3.- Eider Azurmendi Irastorza
4.- Jon Aramendia Auza
5.- Iñaki Aramendia Auza
6.- Gurutze Azurmendi Irastorza
7.-Ainhoa Irastorza Larrea
8.- Iker Alzelai Arakama
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