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Joseba Izagirre Arozena. ALKATEA

Agurra

Herritarra agur,

Iazko abenduan zuengana zuzendu nintzenean guztion desioa ge-
nuen Covid-19 birusari aurre egin aurreko urteetako bizimodu nor-
malera bueltatzeko. Zoritxarrez ez dugu birusa erabat menderatu eta 
gure bizitzetan barneratu da. Gaur egun iristen zaizkigun mezuen ara-
bera birusarekin elkarbizi beharko dugu. Birusa erabat gainditu nahi 
genuen baina dirudienez ez da posible izango. Jakina da urte hau 
ere ez dela urte normala izan. Pandemiaren ondorioz konfinamentuak, 
aforo mugatuak, itxiera ordutegia, murrizketak, bertan behera utzita-
ko ekintzak… izan ditugu.

Aforo mugatua zuten ekintzak egin ditugu, aurretik izena hartu, 1,5 
metrotara pertsona batetik bestera jarri, musukoarekin momentu 
oro… Kultur ekintzak egiteko aukera izan dugu batik bat. Urtean zehar 
beste urteetan baino antzerki saio gehiago izan ditugu eta hitzaldi eta 
tailerrak ere areagotu egin dira pandemiaren ondorioz.

Urriaren 6ko lehendakariaren dekretoak osasun emerjentzi egoera 
bertan behera utzi du. Agindu bakarra barnealdean 1,5 metrotako dis-
tantzia bermatzen ez denean musukoa erabiltzea delarik. Dekreto ho-
nen ondorioz VII Kaba Festa eta San Martin feria ia normaltasun osoz 
ospatu ditugu. Dakizuen bezala San Martin ferian babarrun eta gazta 
banaketa ez ditugularik egin.

Lerro hauek idazten ari naizenean berriz 6. olatutaz hizketan ari gara. 
Positiboak goraka doaz alegia.

Aurtengo urteak eman beharrekoak eman duela deritzot eta hurren-
go urtera begira esperantzatsu jarri nahiko nuke. Datorren urtera-
ko lehendik egiten genituen ekintza denak egitea aurreikusten dut.  
Covid-19a gure artean dugula kontutan hartuz antolatuko dira ekin-
tzak. Beste modu batetara agian baina egin egingo dira. Esku artean 
ditugun proiektuak ere argia ikusi eta erabat burutzeko ahalegin guz-
tiak egingo ditugu.

Datorren urteari gogotsu eta ilusioz beterik ekiteko esango nizuke. 
Lagunak, familia, lankideak, bidelagun dituzu horretarako. Azken ur-
teetan agian egun grisak gure artean gailendu egingo ziren baina 
esfortzuak merezi du eta gure esku dago neurri handi batean 2022.
urtea urte onen multzoan jartzea edo ez hain onen multzoan jartzea.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!
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Azaroak 27, larunbata. Azke-
nean eta kostata heldu diot 
Edurnek egindako enkarguari. 
Aitortu beharra daukat Zega-
mako urtekarian parte hartzeko 
eskaria jasotakoan harridura, 
eta era berean esker-on, puntu 
batekin jaso nuela. Izan ere Ze-
gamarekin harremana izan bai, 
baina ez naiz ni Zegamako he-
rrigunean askotan ikusiko nau-
zuen pertsona.

Hori bai, larunbata (nik jaso 
dudan hizkeran, Zapatue) iza-
nik eta gu ere ohitura-anima-
liak garenez, Zegamara astean 
behin egiten dudan bueltatxoa 
egiten ari naiz berriro ere. Sua-
ren epelean eta aurtengo lehen 
elur egunari probetxurik onena 

ateraz, kanpoko lanik egin ezin 
eta aspalditik egin beharreko 
hau egiten jarri gara.

Zegamarekiko harremana txi-
kitatik dut nik. Aita mutiloa-
rra eta ama zegamarra izanik, 
bietakoren batekin izan behar 
(momentu berdinen bi aldetan 
ezin egona) eta bizitzaren non-
dik-norakoek bultzatuta Zega-
marekin harreman estuagoa 
osatu nuen txiki-txikitatik. Ama 
Muñoa baserrikoa izanik, 80. 
hamarkada hasieran, haur bat 
nintzela, baserriaren berritze 
prozesua bizi izan nuen, kons-
zientzia handirik gabe, baina 
Zegama aldera makina bat bia-
je eginda bai. Nire guraso, osa-
ba eta haien harreman sarea 

osatzen zutenen “gazte” garai 

haiek, sasoia eta lanerako grin 

garaiak.

Bizia zegoen garai haietan 

Muñoa baserri inguruan, jende 

asko astebururo lana erruz egi-

naz… Horrek nire izakeran izan 

du bere eragina, Zegamako 

Muño aldeko parajeetean bizi-

tako beste hainbat gauzek be-

zala. Gaur egungo Axier urtee-

tan zehar Zegamako ibilkeretan 

ezagutu eta ikasitakoaren frui-

tu ere bada, beste eragin asko-

rekin batera, eta alde horretatik 

zorretan nago Zegamak bizi-

tzeko eta ikasteko eman dizki-

dan aukerekin.

ZEGAMAKO MUÑOA BASERRI 
INGURUKO OROITZAPENAK

ASIER LEKUONA
ARRIZABALAGA

OROITZAPENAK

4



Garai haietan auzolana gaur 
baino finago josten zen, segu-
raski beharrak eraginda. Dirua 
justukoa, gauzak lanarekin egin 
behar, eta horretarako jendea 
behar. Orduan ere dena urre 
kolorekoa ez, baina garbi dago 
kultura erabat aldatu dela gaur 
egun. Garai haietako bultza-
dari esker altxa zen, arkitekto-
rik gabe, makinaririk gabe,…. 
Muño-txiki txabola. Aita-ama 
eta osaba-izeben lanari esker, 
lan horietarako gaitasun gabe-
ziak betetzen zituzten lagun 
eta familiakideei esker (bere-
ziki gogoan Hernaniko Migel, 
dagoeneko joana…) altxa zen. 
Bertatik idazten dizuet, eta 
bera da nire Zegamarekiko ha-
rremanaren zutarri nagusi.

Ordutik hona makina bat urte 
pasa dira, eta gutako bakoitzak 
bizitzan egiten duen ibilbidean 
zeresana duten gauzen artean, 
nire kasuan Zegama eta Muño 
inguruari lotutako bizipen eta 
ikasketek nire izakera osatzera-
koan garrantzia izan dute. Nire 
asteroko errutinak eraman nau 
ziur aski natura, baratza, men-
diarekiko gaur egun daukadan 
zaletasuna izatera, eta berauek 
eguneroko bestelako erruti-
netan denok jasaten ditugun 
presa, estres, haserrealdi eta 
gainerantzekoak modulatu eta 
hobeto jasateko aukera izatea.

Gaztaroan gurasagoengandik 
baratzezaintzan ikasitakoak 
ditut gogoan, urtez urte eta 
praktikaren bidez sendotutako 

Muñoa baserri ingurua elurtuta.

Herri txikiek, 
txikitasunak, 
niretzako beti 
balio berezia 
izan duenak, 
etorkizunean 
geroz eta 
handiagoa 
izango 
duelakoan 
nago.

ZEGAMAKO URTEKARIA | 5



ezagupenak. Baita bere garaian 
frutagintzan aurrerapausoak 
eman nahiean ere egindako 
lanak, lehenik ezagutza hori 
zutenak inguratuz, gero geuk 
horren inguruko zenbait treba-
kuntza jasoz, gaur egun dau-
kagun sagasti kozkorra jarriz, 
haren manejuan berrikuntzak 
sartuz…. Udaberri eta Udazken 
arteko asteburuak ondo beteta 
egoten ziren, eta egoten dira 
gaur egun ere, baratza eta fru-
tarbolen zaintzarekin.

Dagoeneko antzemango ze-
nutenez, lanak presentzi asko 
izan du nire Zegamako ibilkere-
tan. Baina ez da dena lana izan. 
Eskerrak… Gaztaroko nire oroi-
tzapenetan nire beste afizio 
bat dago ondo iltzatuta: gazte 
garaiko ehiz egunak, sekula ez 
beste leku batzuetakoak bezain 
aberatsak… baina ilusio handia-
rekin hartzen genituenak ga-
rai haietan. Tenporada aurreko 
postu prestatze lanak, pinudi 

garbiketak (birigarroak juxtuan 
bota, eta galtzerik nahi ez…), 
hurrengo egunean zer gerta-
tuko ote zen pentsatuz lo gutxi 
egindako gauak, ilusioa azken 
finean. Eta uso pasa atzean 
utzitakoan, Aizkor azpiko men-
dietatik ematen genituen buel-
tak, ehiz gutxi egin baina paraje 
ederrak ikusteko aukera ema-
ten zutenak.

Guzti hau izan da niretzat Ze-
gama. Asteburuetan nire afi-
zioak landu, eta lanarekiko eta 
biziarekiko ikuspegi jakin bat 
osatzerako garaian garrantzi 
handia izan duen herria. Hasie-
ratik esan dudan bezala, ez naiz 
ni herrigunean oso ezaguna 
izango naizen pertsona, Goial-
deko baserri eta inguruetan 
mugitzen den jendeak gehiago 
ezagutuko nau… baina edozein 
kasutan herri-gunean ere buel-
tatxo batzuk emanak gara, gure 
gaztaroko Zegamako festak ez 
ziren makalak eta…

Dagoeneko elurra egiteari utzi 

eta eguzkia atera du. Mahaitik 

altxa eta kalera atera naiz, eta 

a ze txori festa: zozo, birigarro, 

exkinoxo, karraztarro … hauek 

ere Zegamako parajeetaz goza-

tzen, nik oraintxe berriro egin-

go dudan bezala. Banoa, gaur 

ere betiko moduan zer eginen 

bat badugu eta horri ere heldu 

behar. Baina aurretik hamaike-

takoa ezin falta.

Zegamar guztioi zuen herriaz 

nire pare disfrutatu dezazuen 

opa dizuet, gaur egun bizi di-

tugun garai nahasi hauetan ere. 

Herri txikiek, txikitasunak, ni-

retzako beti balio berezia izan 

duenak, etorkizunean geroz eta 

handiagoa izango duelakoan 

nago.

EGUBERRI ON GUZTIOI!!!

Muño baserria
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ELURRA KENTZEKO PALA 
ETA GATZ BANATZAILEA 
EROSI DIRA
Azken urteetan kaleak elurrez 
izan ditugun honetan elurra ken-
tzeko pala berria erosi da. Pala 
hau aurrekoa bezala traktoreari 
eransten zaio. Aurrekoarekin 
alderatuta pala hau zabalagoa 
eta arinagoa da. Berri Lantegia 
S.L enpresari erosi zaio 6.047,58 
eurotan (BEZ barne)

Bestalde elurra bidetik kanpora 
nora bideratu aukera gehiago 
ematen ditu. Honekin batera elu-
rretako lanak erabat bukatuta 
uzteko traktorearen atzealdean 
erasten den gatz banatzaile bat 
ekarri da baita ere. Gatz bana-
tzailea ere Berri Lantegia S.L 
enpresatik erosi da 3.940,97 
eurotan (BEZ barne).

ESKOLAKO PATIOKO 
TRANSLUZIDOAK 
ALDATU EGIN DIRA
Eskolako patioan argia sartzeko 
zeuden transluzido garden guz-
tiak aldatu egin dira. Alde bate-
tik oso zikinduak zeuden, argia 
sartzea eragozten zutelarik, eta 
bestalde tenperatura aldaketen 

ondorioz zulatuta ere bai. Iruko 
Talde Eraikuntza SL egin ditu 
lan hauek 5.742,66 eurotan (BEZ 
barne).

BASERRI BIDE  
PUBLIKOEN  
KONPONKETAK
Urretane eta Goiena baserri 
arteko bidea zulatuta eta asfal-

UDALA

Elurra garbitzeko pala. Gatz banatzailea.

Eskolako patioko transluzidoak aldatu dira.
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torik gabe zegoen zenbait leku-
tan. Bertan erreten berria egin da 
eta berdindu ondoren hormigo-
natu egin da. Lan hauek Oiarbide 
Exkabadora Txikiak SL enpresak 
burutu ditu 13.612,5 eurotan (BEZ 
barne).

Maittegi eta Aztiñe baserrietako 
sarrerak hobetu egin dira. Bi 
baserrietako sarrerak handitzea 
izan da batik bat hobekuntza 
nagusia. Lan hauek Lurkide Hon-
darlanak S.L enpresak burutu 
ditu. Maittegiko egokitze lanak 
27.870,84 eurotan (BEZ barne) 
eta Aztiñekoa 11.058,67 eurotan 
(BEZ barne).

Murgialdai baserriko bideguru-
tzera iritsi aurreko kurbatik Beun-
tze gainera doan “todo uno”zko 
bideko erretenak garbitu, zuloak 
tapatu eta urak bideratu dira.

KIROLDEGI ETA  
IGERILEKUAN  
KUDEATZAILE BERRIA
Goierri Kirol Teknikoak enpresa 
izan da azken urteotan kiroldegi 
eta igerilekuen kudeatzailea. 
Martxoan, arazo ekonomikoak 
medio, enpresa honetatik bere 
jarduera bertan behera uzten 
zuenaren idatzia jaso genuen. 
Ondoren kiroldegia eta igerile-
kuak kudeatzeko pliegoak argi-
taratu genituen. Pliegoak argita-
ratu eta esleipena egin bitartean 
aldi baterako Zerki Koop. Elk. Txi-
kia enpresa kontratatu zen kirol-
degia eta igerilekuak kudeatzeko. 
Pliegoak argitaratu eta jaso 
ditugun proposamenak aztertu 
ondoren Zerki Koop. Elk. Txikia 
enpresari egin zaio esleipena. 
Kontratu berri honen iraupena 2 
urtekoa izango da eta ondorengo 

2 urteetan urtero luzagarria, guz-
tira 4 urtetakoa. Esleipena urteko 
61.105 eurotan (BEZ barne) egin 
da. Kiroldegian eta igerilekuan 
Goierri Kirol Teknikoak enpresa-
rekin lanean zebiltzanak lanean 
jarraitzen dute baina Zerki Koop. 
Elk. Txikia enpresarekin.

HERRITARRAK  
TELEBISTA- 
LEHIAKETETAN
Susana De Los Mozosek Tele-
cinco kateko “El Precio Justo” 
programan hartu du parte. 
Bestalde Aintzane Etxebarriak 
ETBko “Baserria” programan.

OLABERRIKO PRESA 
GARBITU DA 
Olaberrian dagoen presa txikiko 
ura kaleak garbitu nahi ditugu-
nean erabiltzen dugu batez ere. 

Olaberriko presa garbitu da.Aztiñe baserriko sarrera zabaldu da.

Goiena-Urretane bidea konponduta. Maittegiko sarrera egokituta.
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Udaleko zisterna bertara eraman 
eta urez betetzen dugu. Ondo-
ren ur hau kaleak garbitzeko era-
biltzen dugularik. Presa hau loka-
tzez eta adarrez betea zegoen. 
Zisterna kargatzeko arazo han-
diak egoten ziren izan ere ura 
xurgatzen duen hodiak lur eta 
adar zati asko xurgatzen baitzi-
tuen. Presa hau garbitzeko lanak 
Oiarbide Exkabadora Txikiak SL 
enpresak egin ditu.

PATINETEAK UZTEKO 
APARKALEKUA
Aitxuri Herri Eskolara joateko 
moduak aldatzen ari dira. Ber-
tara jende asko oinez joaten da, 
kotxez edo txirrindan joaten 

direnak ere badaude. Azken urte 
hauetan berriz patinetez joateko 
ohitura handiagotzen ari da. Hori 
dela eta eskola aurrean patine-
teak utzi ahal izateko egitura bat 
kokatu da.

EKINTZAILETZA LOKALA 
ZEGAMAN
Izenburu hau duen hitzaldia 
eman zen eskolako gimnasioan 
maiatzaren 27an. Lidergoaren 
eta garapen pertsonalaren gai-
neko kontzeptuak eta ekintzaile 
lokalaren ibilbidea adierazi ziren. 
Hitzaldi honetan Maider Inclan 
Coach profesionalak parte hartu 
zuen alde batetik erabaki-hartze 
prozesuari eta lidergo pertso-

nalari buruz hitz-egiteko. Beste 
alde batetik herrian ditugun bi 
ekintzailek beraien proiektuak 
martxan jartzearen esperientzia 
kontatu ziguten: aurkitu zituzten 
zailtasunak, lorpenak … Xabier 
Arakama izan da ekintzaileetako 
bat. Musika munduan dituen 
proiektuak azalduz eta batez ere 
Goikaravan Koop. Elkarte Txi-
kia enpresa irekitzera nola iritsi 
den azaltzeko. Beste alde bate-
tik herrian ingeleseko akademia 
antolatu duen Susana De Los 
Mozos. Akademi hau irekitzera 
iritsi arte izan dituen esperien-
tziak kontatuz.

FRONTOIKO SARRERAK KONPONDU DIRA

Frontoira sartzeko bi ate irekitzen ditugu. Ate hauen bisagrak hai-
zearen eta jasotako kolpeen ondorioz okertuta zeuden eta ateak 
isteko zailtasun handiak zeuden. Ate hauek aldatu beharrean zeu-
denez bi ate hauek osatzen duten eremu osoak aldatu ditugu. 
Goiko kristal handiak mantendu egin dira eta behealde dena 
aldatu da estruktura sendotuz.

Gimnasiora sartzeko beste ate berri bat atera dugu. Ate berri 
honekin frontoia eta gimnasioa banatzea lortu da. Gimnasiora 
joan behar duenak frontoiko sarrerako lehengo ateak ez ditu era-
bili beharko. Ate berri hau gimnasiora joateko da soilik. Ate berri 
hau irekitzeko gimnasioko bazkideek duten txartel bera erabiltzen 
da. Ateak irekitzeko sistema informatikoa aldatu dugu eta gimna-
sio barruan txartelik gabe ere ibili daiteke. Ateak irekitzeko gimna-
sioan emandako zenbaki bat tekleatuta behar da soilik.

Ate berria eta frontoiko sarreren konponketa Goierri Aukera SL 
enpresak egin du 13.375,93 eurotan (BEZ barne). Gimnasioko sis-
tema informatikoa berriz Istek S.L.U. enpresak berritu du 2.814,11 
eurotan (BEZ barne). 

Gimnasioko ate berria

Patineteentzako aparkalekua jarri da eskolako sarreran. “Ekintzailetza Lokala Zegaman” hitzaldia eman zen gimnasioan.



Dakizuen bezala aurtengo urtean 2019-2020 denboraldiari zegokion futboleko errege kopako finala 
jokatu da. Final hau apirilaren 3an jokatu da Sevillako La Cartuja estadioan. Final hau Errealak eta 
Athleticek jokatu dute eta Erreala izan da garaile Mikel Oyarzabalek penaltiz lortutako gol bati esker.

Martxoaren 10ean gonbidapen berezi bat jaso dugu Udalean. Jokin Aperribay errealeko presiden-
teak luzatutako gonbidapena hain zuzen ere. Gonbidapen honen bidez gipuzkoarron bultzada eta 
berotasuna eman nahi zaio Realak abian jarri duen “Gurekin” kanpainari. Pandemian gaudenez 
ez baita ikuslerik izango finalean. Herriko bandera eskatzen zaigu La Cartujara eraman eta final 
egunean bertan kokatzeko. Horren truke errealak beraien bandera eman digu. Ekitaldi xumea eta 
jende gutxikoa izatea nahi dute errealekoek eta horrela egin da. Martxoaren 24an goizeko 09:30ean 
errealeko autobusa udaletxera gerturatu da. Errealeko ordezkariak etorri dira eta banderen truka-
keta egin da. 88 herri egon dira La Cartujan ordezkatuk eta horien artean izan da Zegama ere.

REAL SOCIEDAD FUTBOL TALDEAREKIN  
BANDERA ALDAKETA

Errealeko autobusean etorri ziren futbol taldeko ordezkariak.

Udaleko eta errealeko ordezkariek 
bandera trukaketa egin zuten.

10
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BIDEAK DOKUMENTALA
Ekainaren 5ean eskolako gimna-
sioan Aritz Ganboa protagonista 
duen “BIDEAK” dokumentala 
ikusteko aukera izan genuen. 
Dokumental honetan Aritz Gan-
boak bere bi pasio uztartzen 
ditu: artzaintza eta mendi laster-
ketak. Arruazu bere jaioterritik 
Izabaraino gazta bat motxilan 
hartuta joan zenekoa kontatzen 
da. Tarte horretako bizipenez 
eta egindako gogoetez osa-
tuta dago dokumentala. Doku-
mentala ikusi ondoren Aritz eta 
dokumentalaren zuzendaria den 
Xabier Unanuarekin solasaldia 
izateko aukera izan genuen.

FRONTOIKO TEILATUKO 
KANALOIAK ALDATU DIRA
Frontoiko teilatu-horiak urteen 
ondorioz herdoilak janda eta 
zulatuta zeuden. Honen ondo-
rioz euri asko egindakoan fron-
toiko kantxan zenbait itogin sor-
tzen ziren. Kanaloi hauek guztiak 
aldatu egin dira. Bestalde malda 
justu justukoa zutenez handia-
goa eman zaie honela teilatu-ho-
diak gainezka egiteko arriskua 
ekidin egiten da. Lan hauek Iruko 
Talde Eraikuntza SL enpresak 
egin ditu 17.363,5 eurotan (BEZ 
barne).

ERRALDOIEN ERREPLIKA
Zegamako erraldoiek beti piztu 
izan dute interes berezia. Katalu-
niako Unibertsitateko ikasle bat 
bere tesia erraldoiei buruz egiten 

ari dela-eta Zegamako artxiboan 
beraiei buruzko informazioa aur-
kitzen ibili da.

Bestalde Sant Sadurni d´Anoiako 
zinegotzia den Carlos del Amor 
zinegotziak Zegamara etorritako 
batean udaletxe sarreran ditu-
gun erraldoiak ikusi zituen. Erral-
doiak asko gustatu eta berauek 
kakorratzez eginda, tamaina 
txikiagoan noski, eman dizkigu.

GOILURRAK RALLYA 
Euskadiko txapelketarako pun-
tuagarria den Goilurrak Rallya 

uztailaren 2 eta 3an ospatu zen. 
Urte honetan uztailaren 3an 
tramu baten bukaera Intxaus-
tiko industrialdean izan da. 
Tramu hau bi aldiz korritu dute. 
Tramu bat bukatu eta berriz 
korritu aurretik kotxeak herriko 
kaleetan egon dira ikusgai. Rally 
honetan Joseba Berasategi eta 
Ruben Zabaleta herritarrek hartu 
dute parte. Antolakuntzari 500 
euroko diru-laguntza eman zaio 
Udaletik.

Zegamako erraldoien erreplikak kakorratzez eginda. Frontoiko teilatu-hodiak aldatzen.
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ZAKARRONTZI BERRIAK 
JARRI DIRA
Kaleetan gaika zakarrak biltzeko 
jarrita dauden zakarrontziak jarri 
genituenean lehengo zaharrak 
kendu egin genituen. Herriko hiru 
eremutan jarri genituen zaka-
rrontziak txiki gelditzen direla 
eta segituan zakarrez betetzen 
direla ikusirik lehen kendutako 
zakarrontzi hauek margotu eta 
berriro jarri egin ditugu. Aurten 
jarritako eremuak hiru dira: kultur 
etxeko magnoliaren aurrean, ige-
rilekuetako sarreran eta eskolako 
patioan.

Martxoan lehen faseko poligonoen (1etik 11ra eta 
21etik 25era) digitalizazio lanak bukatutzat 

eman ditugu. Egin den lanaren dokumenta-
zioa terreno jabe bakoitzari ematen ari gara. 

Terreno jabe bakoitzak 10 eguneko epea 
du bere mugak ondo jasota dauden onar-
tzeko edo horrela ez bada alegazioak aur-
kezteko. Dokumentu hau onartu eta gero 
dokumentu honetan jasota dagoenaren 
arabera katastroan egin beharreko aldake-
tak egingo dira. Fase honetan Zegamako 
terreno guztien erdia sartzen da gutxi gora 
behera.

Bigarren faseko lanetan, geratzen den 
beste erdia, 12. poligonotik 20.era eta 26 
eta 27 poligonoak digitalizatuko dira. Plie-

goak argitaratu ditugu eta jasotako propo-
samen guztietan onena Basoa Elkarteak aurkez-
tutakoa izan da. Honela lan hauek uztailaren 22an 
esleitu dizkiogu Basoa Elkarteari 60.000 eurotan 
(BEZ barne). Gogoratu lan hauek burutzeko Gipuz-
koako Foru Aldundiko Mendietako eta Natura Ingu-

runeko Zuzendaritzak 30.000 euroko diru-laguntza  
  eman zuela.

Gogorarazi nahi dugu lan hauek aurrera eramateko terreno jabeen 
laguntza eta inplikazioa behar beharrezkoak direla.

Gaika zakarrak biltzeko zakarrontzi handiagoak jarri dira eremu batzuetan.

Digitalizatutako lursailen planoak 
jasotzen dituzten liburuxkak.

LANDA LURREN 
 DIGITALIZAZIOA (2. FASEA)



Gaur egun eguneko zentroa 
kokatzen den eraikinak bere 
ateak 2004. urtean ireki zituen. 
Nahiz eta anbulatorio zerbi-
tzua eta jubilatu elkartea urte 
bete lehenago martxan jarrita 
egon. 390m2-ko eraikin honetan 
mediku zerbitzua, eguneko zen-
troa eta jubilatu elkartea egon 
dira. Eguneko zentroari dago-
kionez erabiltzaileen bilakaerak 
goraka egin du. Ateak ireki zire-
nean 5 erabiltzailerekin eman 
zitzaion hasiera baina azken 
urteetan ia 10 lagunera ere ger-
turatu gara. Hau ikusirik eguneko 
zentroa berrantolatu beharrean 
aurkitu gara eta espazio handia-
goak sortu. Espazio handiagoa 
eguneko zentrokoak erosoagoa 
egoteko. Honen ondorioz bertan 
zegoen jubilatu elkartea kendu 

beharrean izan gara. Gauzak 
honela orain anbulatorio zerbi-
tzua eta eguneko zentroa daude 
bakarrik orube horretan. Egu-
neko zentroan egin diren obra 
garrantzitsuenak ondorengoak 
dira: kalefakzio sistema aldatu 
da “aerotermia” sistema ezarriz, 
komun sanitario berri bat jarri da, 
sukaldetik gertu biltoki berri bat 
egin da besteak beste. Aldun-
diarekin elkarlanean eta beraiek 
aholkatuz egindako lanak izan 
dira, gauzak honela egindako 
obra eta egokitzapen guztiak 
kontuan hartuz 23 egoiliar arta-
tzeko aukera dugu. 

Eguneko zentroko obra haue-
kin batera pelet biltegia dugun 
eraikina ere handitu egin da. 
Aurreko eraikinak 5000 kg pelet 
hartzen zituen. Zegamara etor-

tzen den pelet kamioiak 10.000 
kg pelet ekartzen ditu. Guk 
gehienez 5000 kg behar izaten 
genituenez kamioia inguruko 
herriren batera etortzen zenean 
Zegamara ekartzeko aprobetxa-
tzen genuen. Orain almazenean 
15.000 kg pelet kabitzen dira. 
Honela kamioi bat osoa kabitzen 
da eta peleta ekartzeko gestioak 
asko errazten zaizkigu. Almazena 
handitzearekin batera peleta gal-
darara iristeko sistema ere aldatu 
egin dugu. Orain galdararen gai-
nean kokatu dugu pelet tolba eta 
beraz ez du inongo sistemarik 
behar galdarara peleta iristeko. 
Bere pisuaz bakarrik iristen da.

Aurretik aipatutako obra hauek 
guztiak Iparragirre Eraikuntza 
Lanak S.L. enpresak burutu ditu 
152.661,6 eurotan (BEZ barne).

EGUNEKO ZENTROA BERRITU  
ETA HANDITU EGIN DA

Pellet biltegia handitzeko lanetan.

Eguneko Zentroan egin den komun berria.

LANDA LURREN 
 DIGITALIZAZIOA (2. FASEA)
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Eguneko zentroan zegoen kokatuta jubilatu elkartea. Aipatutako 
handitze lanak egin ondoren eguneko zentroa eta jubilatu elkartea 
bertan egoteko aukerarik ez zegoen. Hori dela eta jubilatu elkartea 
bertatik ateratzea pentsatu da. Jubilatu elkarte berri bat egiteko ges-
tioetan hasita gaude baina denbora nahiko luzatuko denez berau 
egin arte lokal baten bila ibili gara. Herriko zenbait aukera aztertu eta 
baloratu ondoren momentuz egokiena Itzala taberna dela ikusi dugu. 
Momentuz Itzala taberna errentan hartu zaio Jesus Berasategiri eta 
jubilatu elkartea bertan kokatu da. Itzala taberna errentan urte bete-
rako hartu da printzipioz abuztutik hasita. Itzalaren errenta 1.089 euro 
(BEZ barne) ordaintzen du Udalak hilero.

ITZALA TABERNA UNEKO  
JUBILATU ELKARTEA

DENBORA MUGATUKO 
APARKALEKUETAN  
KARTELAK JARRI DIRA
Komertzio aurreetan 10-15 minu-
tuko aparkaldi mugatuko karga 
deskarga aparkalekuak koka-
tuta ditugu. Hau adierazteko 
lurra arrasto horiz dago mar-
gotuta. 3 gune ditugu honela 
izendatuta. San Bartolome 
Kontsumo Kooperatiba (Eroski) 
aldamenean frontoiko zubiaren 
aurretik bidean, Manolo taber-
naren aurrean eta Correoseko 
bulegoaren aurrean. Gaizki 
ulertuak egon ez daitezen hiru 
gune hauetan seinale bana jarri 
ditugu eremu hori 10-15 minutuz 
kotxea uzteko dela adieraziz.

SAN BARTOLOME  
KONTSUMO  
KOOPERATIBAKO 
(EROSKI) SARRERA  
KONPONDU DA
San Bartolome Kontsumo Koo-
peratiba dendarako sarrerako 
eskailerak puskatu dira eta 
arrapalaren hasieran karroekin 
igotzeko koska handia zegoen. 
Eskailerak eta arrapala publi-
koak izanik berauen konpon-
keta gastuei Udalak egin die 
aurre. Konponketak Josu Iras-
torzak egin ditu.

San Bartolome Kontsumo Kooperatibako eskailerak 
konpondu dira.

Denbora mugatuko aparkalekuetan jarri diren seinaleak.



KONTSUMO TXIKIKO 
FAROLAK JARRI DIRA
Herriko farola guztiak kontsumo 
txikikoak jartzeko helburuari 
jarraiki aurtengo urte honetan 
32 farola aldatu dira. Aldatutako 
eremua San Martin kalean hasi 
eta Ibarreta baserrirainokoa izan 
da. Askatasunaren etorbideko 9, 
11 eremua eta Buztinkale kalea 
hartuz. Farolak aldatzeko lan 
hauek Leycolan SAL enpresari 
esleitu zaizkio 18.440,7 eurotan 
(BEZ barne).

AZAROAK 25:  
EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIARIK EZ
“Emakumeen aurkako indarke-
riarik ez” lemapean aurtengo 
urte honetan ere deialdia 
egin zaie herritarrei iluntzeko 
19:00tan udaletxe aurrera ger-
turatu daitezen eta isilean XXI. 
mendeko arazo larrienetakoa 
bihurtu dena salatzeko. 

ARANTXA  
URRETABIZKAIAK 
HITZALDIA EMAN DU
Urriaren 7an Anduetza parke-
txean zahartzaroari buruzko 

gogoeta bat egin da. Hizlaria 
Arantxa Urretabizkaia idazlea 
izan da. Hitzaldiaren izenburua: 
“Zahartzaroaren inguruko ema-
kume zahar baten hausnarketa”.

GAZTELEKURAKO HEZITZAILE BAT KONTRATATZEA
Gaztelekuaren erabiltzaileen kopurua goraka dioala ikusirik Ainitze Azurmendi gazte tekni-
kariari gaztelekuaren kudeaketan laguntza eskaintzeko gazte hezitzaile bat kontratatzea era-
baki da urte baterako. Gazte hezitzaile honek ostiral eta larunbatetan egingo du lan batik bat. 
Aurtengo kontratuaren arabera azaroan hasi da eta hurrengo urteko uztailean bukatuko luke. 
Gazte hezitzaile hau kontratatzeko Zerki Koop. Elk. Txikia enpresarekin jarri gara harremanetan 
eta enpresak berak kontratatu du. Gazte hezitzaile hau kontratatzeko deialdia egin ondoren 
eta Zerki enpresak bere hautaketa prozesua amaitu ondoren Aitzol Arrondo izan da aukeratua 
gazte hezitzaile lanak burutzeko.

Askatasunaren etorbidea kalean jarri diren kontsumo baxuko farolak.

Emakumeen aurkako indarkeriari ez esateko egin zen elkarretaratzea.
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AZAROAK 10:  
BIKTIMEN ALDEKO  
ELKARRETARATZEA
Azaroaren 10a da biolentzia-
ren biktimei gure elkartasuna 
adierazteko Eusko Jaurlaritzak 
aurreikusita duen eguna. Honela 
aurten elkarretaratzea arratsal-
deon 18:00etan egin da udale-
txearen aurrean.

PEOI LANETARAKO  
LANPOSTUA
Otsailaren 28ra arte Maitane 
Otaegi izan dugu aguazilaren 
laguntzaile lanetan. Ordurako 
herrian dauden langabetuen 
artean beste deialdi bat egin da. 

Izena eman dutenen artean des-
brozadora eta motozerra erabil-
tzeko frogak egin ondoren eta 
euskaraz komunikatzeko inongo 
arazorik ez dutela ikusi ondoren 
zozketaz Aaron Fernández izan 
da aukeratua lan hauek buru-
tzeko. Bere kontratua martxoa-
ren 1ean hasi da eta 2022eko 
otsailaren 28ra arte luzatuko da.

IZALDARRAK  
SAN ADRIANEN
Ekainaren 13an izaldarrak, ohitu-
rari jarraiki, San Adrianera eto-
rri dira. Korporazioko 3 lagun 
eta beraien laguntzaileak etorri 
dira bakarrik. Udaletxe aurrean 
elkartu eta ohikoa den aginte 

makila aldaketa egin dugu. 
Eguerdiko ordu bete horretan 
Zegamako alkatea Idiazabalgoa 
den Iñaki Alberdi izan da. Alde-
rantziz berriz Joseba Izagirre 
momentu horretan Idiazabalgo 
alkate izan da. Ostatuan Idiaza-
balgo korporazioak eta Zegama-
koak hamaiketakoa egin ondo-
ren, alkate bakoitzari dagokion 
aginte makila eman eta Idiaza-
baldarrak agurtu ditugu.

HERRIKO ELKARTEEI 
DIRULAGUNTZAK
2020. urteko ekintzengatik 
herriko Kirol eta Kultur Elkarteen 
artean diru-laguntzak honela 
banatu dira:

Kultur Elkarteak:

Orkatz Abesbatza K.E. 
3.820,00€

Gazte Herexa K.E. 
1.720,00€

Kirol Elkarteak:

Amezti M.E. 
1.620,00€

Elkartu Nahi T.E. 
3.866,77€

Aizkorri F.T. 
2.070,00€

Jentilbaratza Eskalada 
1.378,50€

Karraztarro Ehiz eta Arrantza E. 
1.970,00€

Tartaloetxe P.E.: 
1.620,00€

-Horrekiko adierazten da, Elkartu 
Nahi T.E.ri, aurten kasu berezi 

“Euskadi Lagunkoia” Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak sustatu eta Matia 
Fundazioak koordinatzen duen ekimena da. Ekimen honen helburua herrian dauzkagun gabeziak iku-
saraztea da eta proiektu ezberdinak, beti ere herritarren onurarako, aurrera eramatea. Adineko per-
tsonen ikuspegiak beti ere pisu handia izanik ekimen honetan. Ekimen honetan arlo ezberdinak landu 
nahi dira hala nola garraio publikoa, osasun-arreta, etxebizitza, herritarren parte-hartzea,aisialdia … 
Ekimen honi hasiera emateko bilera deialdi bat egin da lehenik ekimen honen nondik norakoak espli-
katzeko. Deialdi hau herritar guztiei egin zaie eta deialdi berezia herriko elkarte eta eragile ezberdinei. 
Elkartutako jendearekin ekimena dinamikoa izan dadin talde eragile bat sortu da. Herriko diagnosia 
egitea izan da hurrengo pausoa. Diagnosi hau egiteko galdera sorta bat prestatu da eta herritarren 
artean banatu. Honela Zegaman dauden behar edo gabezien berri izan dugu. Inkesta hauek jaso 
ondoren elkarte ezberdinekin elkarrizketak egiteko prozesuan gaude. Elkarrizketak bukatu ondoren 
jasotako erantzunekin akzio plan bati hasera emango diogu.

EUSKADI LAGUNKOIA

Memoriaren egunean, biktimen aldeko elkarretaratzea egin zen.
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Ugarte Zelai kalean eraikitzen ari diren etxebizitzen azpian 311 m2 dituen lokal bat egokitu 
zitzaion Udalari. Lokal honetan 2018an Ormazpei S.L enpresari 85.000 euroko (BEZ barne) 
lanak adjudikatu zitzaizkion. Adjudikazio honekin lokalaren kanpoko fatxada egin zen eta 
leiho eta ateak jarri zitzaizkion. 

Aurten lokal guztia egokitzeko lanak esleitu ditugu. Lan hauek esleitzeko pliegoak argitaratu 
ondoren aurkeztu diren enpresen artean Ormazpei S.L. enpresarena izan da proposamenik 
onena eta enpresa honi esleitu zaizkio lokal honen obrak 307.852,48 eurotan (BEZ barne).

Azken esleipen honekin barruko obra guztiak egingo dira. Bertan bi komun, biltegi txiki bat, 
bilera gela bat eta sukaldetxo (office) bat egingo dira. Bertan edozein bilera, hitzaldi edo 
dokumental ikusteko 80 lagunentzako espazio bat sortzea ere aurreikusten da.

Lan hauek burutzeko Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta 
Landa inguruneko Departamentutik 100.000 eurotako diru-laguntza lortu du Udalak.

GAZTE LEKUKO OBRAK

Gaztelekuko lokal berriaren  
obrak aurrera doaz.
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bezala, 1.896,70 euroko laguntza 
gehitzen zaiola helmugako arkua 
ordaintzeko. Era berean adieraz-
ten da, Jentilbaratza Eskalada 
taldeari, 241,50 euroko zenbate-
koa duen fakturaren ordainketa 
aurreratu zaiola, laguntza osoa 
1.620,00 eurokoa izanik.

BASERRI BIDE  
PUBLIKOAK  
DESBROZATU ETA  
ERRETENAK GARBITU 
DIRA
Udalak hartutako konpromisoari 
jarraituz baserri bide publikoen 
desbrozatzea eta garbiketa egin 

da. Lehen auzolanean egiten 
ziren lan hauek. Udalak, baserri 
bide publiko hauen erabiltzai-
leekin elkartu ondoren, urtean 
behin garbiketa hau bere gain 
hartu zuen. Lehenik desbroza-
dora duen traktorea pasatzen da 
eta ondoren Arakama Anaiak SL 
enpresak erretenak garbitu ditu. 
Lan hauek egiteak 13942,50 
eurotako (BEZ barne) kostua 
izan du.

OLARAN AUZOAN HODIA 
ALDATU DA
Olaran auzoko parkearen in-
guruko urak ez zeuden behar 
bezala kanalizatuta alde batetik 

eta horretarako zegoen hodia 
puskatuta zegoen baita ere. Ara-
zo honek bizilagunen garajeetan 
hezetasun arazoak ekarri ditu. 
Hodi berria sartu da eta eman 
beharreko malda egokia eman 
zaio alde batetik. Etxeetako 
teilatuko urak ere hodi honetara 
bideratu dira. Lan hauek Jose 
Irastorza Aldasorok egin ditu 
3932,50 eurotan (BEZ barne).

EUSKARA ERREFORTZUA
Euskara errefortzu hau Aitxuri 
herri eskolan dabiltzan ikasleei 
edota 18 urtetik behera dituzten 
ikasleei eskaintzen zaie. Ikasle 
hauei bideratutako laguntza da 

Gipuzkoako Foru Aldundiak bigarren fase honetan Intxaustitik Kortaberrirako 
bidearen egokitze eta zabaltze lanak burutu zituen. Bide honetan dauden 
baserriei autobus zerbitzua ezarri zaie. Autobusa Maittegi, Benta, Altzibar, 
industrialdea eta Kalekon geratzen da. Geltoki hauetan autobusa geldituko 
da beti ere baserri horietako edo geltoki horietan gelditu behar duen erabil-
tzaileren bat badago. Horretarako beharrezkoa den seinalizazioa jarri da. Sei-
nale hauek jartzeko lanak Ceprenor (Cerramientos y prefabric. Del norte S.A.) 
enpresari esleitu zaizkio 5.315,23 eurotan (BEZ barne).

Honez gain Intxausti baserritik Megarena den eraikinera pasatzeko (bidea 
gurutzatzeko) oinezkoentzako pasabide bat margotu da. Pasabide honetan 
kotxeek dute lehentasuna. Pasabide hau jartzeko Intxausti baserriaren ondoan 
dagoen espaloiari, irisgarritasun legeak adierazten duen bezala, rebaje bat 
egin zaio. Gosategi aldera joateko bidegurutzean markesina berri bat jarriko 
da. Markesina honen ondoan Barrenaldeko baserri guztientzat buzoi berriak 
jarri dira. Azken lan hauek Mikel Urbistondok egin ditu 7.865 eurotan (BEZ 
barne).

GI-2637 ERREPIDEAN HOBEKUNTZAK

Olaran auzoko hodia aldatzeko lanetan.Baserri bide publikoak garbitzen.



kontutan izanik beraien gura-
soek euskaraz ez dakitela. Klase 
hauek euskara ezagutu eta ikas-
tea dute helburu. Klase hauek 
emateko pliegoak argitaratu 
ondoren Ttakun elkarteari esleitu 
zaio datozen 4 urteetarako. Era 
berean Ttakun elkarteak aur-
tengo urterako herritarra den 
Aitzol Arrondo eta Oihane Laz-
kanoiturburu zeraindarra kontra-
tatu ditu euskara errefortzu hau 
emateko.

EUSKARAREN  
ALDEKO EKINTZEI  
DIRU-LAGUNTZAK
Pandemiaren ondorioz euskara-
ren aldeko jaiak betiko moduan 
behintzat nahiz eta ospatzerik 
ez diren izan, urteroko diru-la-
guntzak eman egin dizkiegu. 
Kilometroak, Ibilaldia, Araba 
Euskaraz, Nafarroa Oinez eta 
Herri Urrats jaien antolakuntzei, 
2021 ekitaldian eta bakoitzari, 
500,00 euroko laguntza. Guztira 
2.500,00 euro.

ALDERDI EDERREN 
KONTSUMORAKO  
URAREN HODITERIA  
BERRIA JARRI DA
Gipuzkoako Ur Zerbitzuak en-
presarekin 2027. urtera arteko 
hitzarmena sinatua dugu. Hit-
zarmen honetan 2027.urterarte 
Zegaman ur hoditerian egingo 

diren hobekuntzak jasota daude 
besteak beste. Hitzarmen ho-
netan jasota dago Alderdi Eder 
auzoan egin den hobekuntza. Ur 
kontsumoaren zirkuituari beste 
adar berri bat jarri zaio Alderdi 
Ederren. Adar honi esker Txarape 
inguruan matxuraren bat ematen 
bada Alderdi Ederren ur mozke-
tarik ez da egin beharko. 

ZEGAMA 1936-1945  
GIZA ESKUBIDEEN  
URRAKETAK ETA  
ERREPRESIOA GERRA 

ZIBILEAN ETA LEHEN 
FRANKISMOAN
Proiektu honi hasiera 2019. urtean 
eman genion. Proiektu hau hiru 
fasetan zegoen banatuta eta 
lehen biak burutuak ditugu: 
artxibo eta dokumentu idatzien 
bilaketa lanak lehen fasean eta 
pertsonen testigantzak bigarren 
fasean. Oraingo honetan proiek-
tuaren hirugarren faseko lanak 
esleitu dizkiogu Aranzadi Zien-
tzia Elkarteari 12.100 (BEZ barne) 
eurotan. Fase honetan liburuaren 
idazketa eta zabalkunde lanak 
daude. 

San Bartolome baratzak egokitu zirenetik 
erabiltzaile kopuruak nabarmen gorantz egin 
du. Orain arte genuen ur-instalazioak, udan 
batik bat, arazoak ematen zituen eta erabil-
tzaileak baratzak ureztatzeko urik gabe gel-
ditzen ziren. Alde batetik herriko ur deposi-
tuari aldaketa batzuk egin zaizkio eta baratza 
hauetarako herriko ura ere irisgarri jarri da. 
Honekin batera baratza erabiltzaileentzat 
aska gehiago jarri dira eta bertako instalazio 
guztia berritu egin da. Lan hauek Mendizabal 
C.B enpresari esleitu zaizkio 17.266,70 eurotan 
(BEZ barne).

SAN BARTOLOMEKO BARATZETAKO 
UR HORNIDURA BERRIA

San Bartolome auzoko baratzetarako ur instalazioa.

Olaran auzoko hodia aldatzeko lanetan.

Alderdi Eder auzoan kontsumorako uraren hoditeria berria jarri da.
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BERDINTASUN SAILA

2021 urterako programatuta-
koa betez, pandemia dela-eta, 
bideo-bileren bidez, hiru tailer 
eman ditugu Zegamako udale-
ko Berdintasun Batzordetik:

Otsailaren 10ean, iluntzeko 
19:00etan. “Aukera librearen 
mitoa”ri buruz eman zen taile-
rra.

Martxoaren 8an, arratsaldeko 
18:30etan, “Nork zaintzen du? 
Jar dezagun agerian. Egin de-
zagun dagokiguna” ri buruz 
tailerra izan genuen 

Ekainaren 3an, iluntzeko 
19:00etan “Osasunean ere ber-
din” gaiari buruz tailerra izan 
genuen.

Hiru tailer hauek bideo bilera 
bidez izan ziren eta Idoia Le-
kue Berdintasun teknikariaren 
eskutik jaso genituen.

Honela, poliki-poliki gizarteri 
gai hauei buruz formakuntza 
ematea da helburu eta gizarte 
berdinago eta berdinzalego ba-
tera bidea egitea.

Honela, gairi jarraituz, Ema-
kunderekin lankidetzan, “30 
emakume ahaztezin” izeneko 
erakusketa jarri genuen ikusgai 
Anduetza Parketxean eta baita 
pilotalekuko sarreran ere.

Emakunde sortu zenetik 30 
urte direla- eta, herriz herri, he-

rri bakoitzeko emakume ahaz-
tezinak bistaratzea du helburu 
erakusketa honek. Honela, Ze-
gamako kasuan, nahiz eta artxi-
boa gehiago arakatu emakume 
ahaztezinak izango dira gure 
herrian ere, Paskuala Legorbu-
ruren izena azaleratu zuen uda-
lak. Paskuala Legorbururi buruz 
azalpen batzuk eman zituen, 
Parketxean egin zen hitzaldian. 
Izan ere emakume honek, Ze-
gama eta inguruetako 12 per-
tsona txiro artatzeko dirutza 
bat utzi zuen fundazio bat egi-
nez eta bere aipamenik ez dugu 
ez herriko kale eta plazetan ere. 
Honela antzeko dirua jarri zu-
ten gizonezkoen izenak herriko 
plaza eta kaleei izenak emate-
ko erabili direnean herriz herri. 
Zegaman, adibide dugu Jose 
Maiora Plaza, bere garaian Pas-
kula Legorburu bezalako diru 
kantitatea jarri zuelako herriko 
baserrietako haurrei jantoki bat 
antolatzeagatik eta ondorioz 
herriko plazari bere izena jarzea 
erabaki zuen udalak.

ZEGAMAKO UDALA  
BERDINBIDEAN  
PROGRAMAN SARTU DA 
2021 URTEAN
Honela, Foru Aldundiaren es-
kutik Berdinbideanen baitan 
2021-2022 epealdian garatu 

beharreko berdintasun politi-
ken planifikazioa jaso da. Plani-
fikazio honen helburu nagusia 
udalak martxan jarriko dituen 
berdintasunerako ekintza guz-
tiak marko estrategiko baten 
barruan kokatzea da. Era be-
rean planifikazio hau, 4/2005 
Legea, Otsailaren 18koa, Ema-
kumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako ezartzen duen beza-
la, Eusko Jaurlaritzak legealdi 
bakoitzean onesten duen plan 
orokorrak jasotzen dituen ja-
rraibide eta gidalerroekin bat 
dator.
Plan orokor honek EAEko Ema-
kume eta Gizonen Berdintasu-
nerako VII. Plana jarraituz lau 
ardatz ditu:
1) Gobernu ona (Lan egitura eta 
dinamikak, Formazioa eta Lan 
egiteko moduak finkatzen ditu.
2) Emakumeen ahalduntzea 
(Ahalduntze prozesu estrategi-
koak, Jaiak Berdintasunean eta 
Herritarrei zuzendutako sen-
tsibilizazio kanpainak jasotzen 
ditu.
3) Ekonomiak eta gizarte an-
tolakuntza eraldatzea, eskubi-
deak bermatzeko. 
4) Emakume zaintzaileen egoe-
ra eta Zaintza-sare komunita-
rioak” jasotzen ditu
5) Indarkeria matxista gabeko 
Gipuzkoa: “Indarkeria matxista-
ren prebentzioa gazteen artean 

Berdintasun sailetik, indarkeria matxistari buruzko senstsibilizazio kanpaina burutu da 
foiletoak banatuz.
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“30 Emakume ahaztezin”en erakusketa.

Elena Ciordiaren 30 akuarela daude, 
30 emakume esanguratsuei buruz 
hain zuzen ere. Erakusketaren inau-
gurazioan, Emakundeko Lehenda-
karia den Izaskun Landaida, Gipuz-
koako parketxeetako gerentea Luis 
Mari Zaldua eta herriko alkatea den 
Joseba Izagirrek parte hartu zuten.

Erakusketa ekainaren 11tik uztailaren 
15 arte egon zen ikusgai, Anduetza 
Parketxean.

eta Arreta zerbitzuren koordi-
nazioa” jasotzen ditu.

Honela, 2021 urtean zehar zera 
egin da:

a) Udal Berdinbidean progra-
man parte hartzeko gonbitea 
luzatu zitzaien herritarrei.
b) Lehen aipaturiko hiru tailer 
antolatu dira: “Berdintasuna-
ren espejismoa, “Osasunean 
ere bai” eta “Nork zaintzen du? 
Egin dezagun dagokiguna”.
c) Udal teknikariei hizkuntza in-
klusiboa erabiltzeko formakun-
tza eman zaie.

d) Udal langile eta politikariei 4 
orduko formazioa eman zaien 
gaiari buruz.
e) Genero ikuspegia prozedura 
administratibo arruntetan txer-
tatzea jaso da.
f) Herriko jaiak eta aisialdi gu-
nean emakume eta gizonen 
berdintasunaren aldeko gu-
neak bihurtzeko pausoak ema-
tea jaso da. Ildo honetan San 
Bartolome jaietan ematen diren 
diskriminazio egoerak identifi-
katzeko partaidetzako prozesu 
bat ireki da, jaietako eragilee-
kin. Partaidetza prozesua Fara-

pi S. koop. Enpresaren eskutik 
garatu da eta amaitzear dago 
eta 2022 urtean emango dira 
egindako lanaren emaitzak.
g) Partaidetza prozesuak, 
6.201,93€tako aurrekontua izan 
du eta, Gipuzkoako Foru Al-
dundiko Diputatu Nagusiaren 
alorrak 2.500 € ko dirulagun-
tza eman dio udalari, honela  
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gobernantza eta Gizarteareki-
ko Komunikazio Departamen-
tutik ere 2.645,5€ etako la-
guntza jaso du udalak ekimen 
honetarako.

“30 EMAKUME  
AHAZTEZINEN  
ERAKUSKETAN” 
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ERAIKITUA DESERAIKITZEN

1969.urteko ekainak 28, Stonewall Inn taberna (New York)

Transexual, transgenero eta trabestiak dantzan zebiltzan. Hiri osoan zehar dantza 
egiteko baimena zuten taberna bakarra izanik nola ez ziren ba dantzan arituko... 
Goizeko 1:20ean garai hartako jai gauetan ohikoa zen moduan polizia sartu zen 
tabernara, ohikoak ziren betiko atxiloketak egitera. Bertan ongi pasatzen ari 
ziren batzuek bazekiten prozedura, beste batzuek modu txarrera ikasi behar izan 
zuten, baina hain ohikoa zen egoera haren ohikotasuna puskatu zen egun hartan: 
tabernaren kanpoan jendea pilatzen hasi zen. Honen aurrean, atxilotua eraman 
behar zuten emakume batek oihukatu zuen "Zergatik ez duzue zerbait egiten?" 
esaldiak ikusle guzti haiek piztu zituen. Oihu honek 6 eguneko borroka eta protesta 
bortitzei hasiera eman zien. Ordutik, ekainak 28 guztietan LGBT Harrotasunaren 
Nazioarteko Eguna ospatzen da. Ordutik, LGBTI+ komunitatearen eskubideen 
aldeko borroka sendoa daukagu.

Erantzun galdera hauek zure barnean:

• Zein da nire generoa1 ?

• Zergatik kontsideratzen dut nire burua genero horretakoa?

Pertsona transgenero2 edota transexual3 batek erraztasunez erantzungo ditu bi galdera horiek ziurrenik, 
gure burua zisgenero4 

Lierni Ortiz Elorzak hitzaldi interesgarri eman zuen Parketxean

1 GENEROA: Pertsona batek izateaz duen barne pertzepzioa: gizona, emakumea, beste genero bat edo generorik gabekoa.
2 TRASGENERO: Sexu identitatea eta jaiotzean esleitutako sexua ezberdinak dituzten pertsonak deskribatzeko terminoa.
3 TRANSEXUAL: Medikuntzan, ebakuntzaz trantsizioa egin duten pertsona transgeneroak deskribatzeko terminoa.
4 ZISGENERO: Sexu identitatea eta jaiotzean esleitutako sexua berdinak direnean.

Egun hau ospatzeko asmoz, uztailaren 14ean Anduetza 
Parketxean elkartu ginen 50 bat Zegamar. Bertan, LGBTI+ 
komunitatearekin zerikusia duten gaien inguruan hausnar-
keta kolektibo bat egin genuen, hainbat gai landuz. 
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Datuak datu… 
Homosexuala izatea 70 herrialdetan delitua da. Horietatik 11etan heriotza  
zigorra ezartzen da.

Homosexualitatea gaixotasun psikiatrikoa kontsideratua izan da OMSen ustez 1990eko 
maiatzak 17arte

Transexualitatea gaixotasun psikiatrikoa kontsideratua izan da OMSen ustez 2018. 
urterarte. Hala ere, gaur egun "inkoengruentzia sexuala" atalean dago.

Sexu orientazio konbertsio terapia Malta, Alemania eta Kanadan debekatuta dago. 
Frantzia, Herbehereetan eta Erresuma Batuan legea prozesuan dago. Gainontzeko 
herrialdeetan terapia psikologiko hau baimenduta dago, elektroshockeraino iritsi dai-
tekeelarik.

Euskal Autonomia Erkidegoan astean behin sexu orientazio edo identitatearekin erla-
zionatzen den salaketa bat jartzen da bataz beste.

Zergatik ez da erraza ideia hauek deseraikitzea? Barruan sartuta ditugulako, hain sa-
kon, hor daudenik konturatu ere ez garela egiten. Horren froga nabaria da hitz egitean 
dugun diskurtsoa. Zenbait aldiz entzun dugu lagunartean "Hiii, marikoiaa!" esaldia adi-
bidez? Imajinatu zure sexualitateaz jabetzen zabiltzan nerabe bat zarela eta inguruan 
esaldi hori entzuten duzula beti konnotazio negatiboz kargaturik. Zure buruari hete-
rosexuala zarela esaten hasiko zinateke, hain gogor, sinesten bukatuko duzula nahiz 
eta horrela ez izan. Berdina gertatzen da genero identitatearekin edota genero rolekin. 
Urteak joan, urteak etorri, askok ez dugu inoiz jakingo ideiak deseraikitzea lortu dugun 
edo ez, beti biziko gara guretzat egia dena benetan hala ote den jakin gabe.

gisan identifikatzen dugunok 
berriz zailtasun gehiago ditugu. 
Gizonezkoa naiz, emakumezkoa 
ez naizelako? Emakumezkoa 
naiz betidanik esan didatelako 
hala naizela? Agian ez dut beste  
aukerarik planteatu... Ideia erai-
kiak ditugu buruan, gizarte mai-
lan kulturalki nahi gabe eraiki 
ditugunak eta askotan kontura-
tu ere ez gara egiten hauek hor 
daudenik.

Generoa kulturalki sortu dugun 
termino bat da. Gurean, oroko-
rrean bitan sailkatzen delarik: 
emakumezkoa ala gizonezkoa. 
Badaude kulturak aspaldidanik 
hirugarren generoa barnera-

tuta dutenak. Indian adibidez,  
Hijra izenez ezagutzen da ge-
nero hau, jainko askok ezaugarri 
hau hartzen dutelarik. Biologi-
koki, sexuak hiru errepresenta-
zio ditu gure barnean: genitala, 
kromosomikoa eta burmuinekoa. 
Bakoitza haurdunaldiaren fase 
ezberdinetan garatzen da, beraz 
ez dute zertan bat etorri. Hortaz, 
argi esan dezakegu transfobia 
eraikuntza soziala dela. Antze-
koa gertatzen da homofobiare-
kin ere.

Pertsona bat beti jaiotzen da 
heterosexual gure ustetan, gero 
"armairutik irtetea" erabakitzen 
duen arte. Ez zaigu burutik pasa 

ere egiten pertsona heterosexual 
bat guraso edo lagunengana 
joango denik ondorengoa esa-
nez: "Gauza bat esan nahi dizuet, 
heterosexuala naiz". Hor ideia 
eraiki bat beraz: pertsona bat he-
terosexuala da, ni heterosexuala 
naiz.

Gainera, pertsona baten geni-
talek bere generoa zehaztuko 
dute gure gizartean. Alua duten 
mutilak, edota zakila duten nes-
kak hala direla espreski jakinarazi 
egin beharko dute bere inguru-
koen artean. Eraikia dugun ideia 
ondorengoa baita: pertsona bat 
zisgeneroa da, ni zisgeneroa naiz.

LIERNI ORTIZ ELORZA
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OLENTZERO ETA MARI DOMIN-

GI, 2020ko abenduaren 24an 
eskolako patioan izan genituen 
Olentzero eta Mari Domingi. Co-
vid-19 pandemiak eraginda ezin 
izan zuten urteroko ibilbidea egin 
herriko kaleetan zehar baina, es-
kolako patioan era txukunean 
artatu zituzten herriko txikienen 
eskariak.

MAITE FRANKO, IPUIN KONTA-
LARIA COVID 19a dela eta se-
gurtasun neurri guztiekin anto-
latu zen ipuin kontalaria herriko 
haurrentzat.

Ipuin kontalariak bi saio eman zi-
tuen, bata arratsaldeko 16:30etan 
eta bigarrena 17:30etan, eta bi 
saioak 4-10 urte bitarteko haurrei 
zegoen zuzenduta.

Maite Frankok kontatu zuen ipui-
na "Panpinak Aitorrentzat” zuen 
izenburua eta haurrak ederki 
pasa zuten. Ludotekaren edukie-
ra 38 pertsonakoa zela-eta, saio 
bakoitzean 38 pertsonek parte 
hartu ahal izan zuten.

“BESTE ZENBAIT ISTORIO” Pio 
Berasategi zenaren liburuaren 
aurkezpena egin zen maiatzaren 
6an, eskolako patioan. Bertan 
MATIAzaleak eta Zegamako uda-
laz gain, Gipuzkoako Foru Aldun-
dia, “Fundación Goteo” eta herri-
ko zenbait enpresa eta herritar 
boluntarioak izan ziren proiektu 
honen babesleak. Liburuki hone-
tan Piok idatzitako hainbat ipuin 
jasotzen dira, Zegamako hainbat 
hitz, asko galduak, bertan jaso-
tzen dituelarik.

Liburuaren aurkezpenerako ere 
prestaketa egin behar izan zen 
Covid neurriak hartuz eta berta-
ratu guztiak beharrezko zen 1,5 
m tako distantziara jarriz.

“BE YOUR LEADER”, lidergo-
tzat pertsonala eta ekintzaile-
tzari buruzko saioa burutu zen 
maiatzaren 27an Gimnasioan. 
Ekimen honetan, Maider Inclan 
Coach profesionalak eta Xabier 
Arakama eta Susana de los Mo-
zosek parte hartu zuten, azken bi 
hauek zegamar ekintzaileak.

BIDEAK, dokumentala ere ikus-
gai izan genuen ekainaren 4an, 
eskolako patioan. Dokumentala-
ren emanaldian bertan izan zen 
Aritz Ganboa ezaguna behar 
ziren azalpenak emanaz doku-
mentalari eta baita bere edukiei 
buruz ere.

TURISTREATZEN antzezlanaz 
gozatzeko aukera izan genuen 
ekainaren 19an, Trapu Zaharra 
antzerki taldearen eskutik. An-
tzerki emanaldi hau 12 urtetik go-
rakoentzat izan zen eta bertara 
joateko aurrez izena eman behar 
izan zen udaletxean, gainerako 
ekimenekin bezala.

TONBOLA ikuskizuna ere ikus-
gai izan genuen Hika Teatroa tal-
dearen eskutik, uztailaren 17an, 
eskolako patioan hau ere. Kasu 
honetan ere izenematea aurrez 
eman behar izan zen COVID-19 
neurriak betez.

KULTUR  
EKINTZAK

Aritz Ganboa bera izan zen Zegaman, BIDEAK dokumentalen aurkezpena eginez.

Olentzero eta Mari Domingi eskolako patioan izan ziren.

Maite Franko ipuin kontalaria



Angel Olaran misiolariak hitzaldia ludotekan eman zuen.

Hitzaldi interesgarria izan genuen Anduetza Parketxean  
Luis Mari Zalduaren eskutik.

Joan den martxoaren 18an, An-
gel Olaran misiolaria Zegaman 
izan zen. Angel Olaran azken 
50 urte hauetan misiolari beza-
la dabil Afrika aldean eta azken 
28 urteetan Etiopiako Tigray 
eskualdeko Wruko herrian hain 
zuzen ere. 

Lurralde hauetan proiektu soli-
darioak bideratzen ditu eta ho-
rien artean dago eskola buruja-
beak sortzea.

Eskola eta bere proiektuetan 
artatzen dituen pertsonak gi-
zarteko ahulenak izaten dira, 

batez ere, adinduak, emaku-
meak eta umezurtzak hain zu-
zen ere.

Egungo egoera ordea asko 
okertu da, Covid-19ak sortu 
duen pandemiaz gain, gosete 
latza zabaldu da bertako go-
bernuak eragindako txikizioa 
dela medio, dagoeneko gerra 
zibil bat bideratuz. Bere esane-
tan “gizatasunik gabeko gerra-
ri aurre egiteko” laguntza eske 
dabil.

Egun 40.000 errefuxiatu dau-
de, langabezi handia dago eta 

Wukro bonbaz txikitu dute. 
Angel Olaran, gertaera hauek 
eman direnean, lurralde haie-
tatik kanpo harrapatu du eta 
bertara ez itzultzeko gomen-
datzen die bertako lagunek, 
arrisku handia izango lukeela-
ko. Honela. Bertan laguntze-
rik ez duenez, Euskadi eta Es-
painiako estatuan zehar dabil 
Wukro herrirako laguntza lor-
tu asmoz. Besteak beste go-
sea ekiditeko dirua bildu nahi 
du eta baita oinarrizko behar 
gehiago ekiditeko ere.

Angel Hernanin jaio bazen ere 
1938an, esan bere aita sortzez 
zegamarra zela, Gozategi-goe-
na baserrikoa hain zuzen ere 
eta Zegaman familiarteko ugari 
mantentzen dituela.

Angel Olaranen misioen  
eta bere proiektuei buruz in-
formazio gehiago nahi badu-
zu www.angelolaran.com Web 
orrian aurkitu dezakezu. Ho-
nela, bere proiektuei laguntza 
eman nahi badiezu ES62 2095 
5041 1510 6167 4080 kontu ko-
rrontean egin dezakezu zure 
ekarpena.

ANGEL OLARAN MISIOLARIAREN BISITA

Luis Mari Zalduak eman zuen hitzaldia Anduetza parketxean

NOIZTIK HITZ EGITEN DA EUSKARAZ ZEGAMAN? 
EUSKARA BERANTIARRAREN TEORIAZ, aritu zen Luis 
Mari Zaldua Anduetza parketxean, azaroaren 30ean. 
Dagoeneko, Bertan, hainbat teoria landu zituen Zegama 
eta Euskal Herrian euskararen presentzia aztertuz.
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GIZARTE
EKIMENAK

EUSKADI LAGUNKOIA
“Euskadi Lagunkoia” Eusko Jaur-
laritzako Enplegu eta Gizarte Po-
litiketako Sailak sustatu eta Matia 
Fundazioak koordinatzen duen 
ekimena da. Ekimen honen hel-
buru herrian dauzkagun gabe-
ziak ikustaraztea da eta proiektu 
ezberdinak, beti ere herritarren 
onurarako, aurrera eramatea. 
Adineko pertsonen ikuspegiak 
beti ere pisu handia izanik. Eki-
men honetan arlo ezberdinak 
landu nahi dira hala nola garraio 
publikoa, osasun arreta, etxebi-
zitza, herritarren parte-hartzea, 
aisialdia … Ekimen honi hasera 
emateko bilera deialdi bat egin 
da lehenik ekimen honen nondik 
norakoak esplikatzeko. Deialdi 
hau herritar guztiei egin zaie eta 
deialdi berezia herriko elkarte eta 
eragile ezberdinei. Elkartutako 
jendearekin ekimena dinamikoa 
izan dadin talde eragile bat sor-
tu da. Herriko diagnosia egitea 
izan da hurrengo pausoa. Diag-
nosi hau egiteko galdera sorta 
bat prestatu dira eta herritarren 
artean banatu. Honela Zegaman 

dauden behar edo gabezien berri 
izan dugu. Inkesta hauek jaso on-
doren elkarte ezberdinekin elka-
rrizketak egiteko prozesuan gau-
de. Elkarrizketak bukatu ondoren 
jasotako erantzunekin akzio plan 
bati hasera emango diogu.

ERAKUNDE EZ GUBERNA-
MENATALEI 2020KO DIRU 
BANAKETA:
Elikagaien bankua 2.800 € 

Aupadak GGKE  650 €

Ortzada 650 €

Mundu Solidarioa 650 €

GUZTIRA 4.750 €

GKE 2020 URTEA  
ZEGAMAN

1.- GIPUZKOAKO ELIKAGAI 
BANKUA:

Arduraduna: Jose Maria Beitia. 

Diru-laguntza: 2.800 € 

Helburua: Koronabirusaren pan-
demiak herritar zenbat familiei 
sortu dien prekarietate egoerari 

lagundu asmoz, Bergarako Elika-
gai Bankuko kanpainei ekonomi-
koki laguntzea.

Non: Bergara

2.- ONG TaupadaK

Arduraduna: Fernando de la Hera 
Galarza (Irun)

Diru-laguntza: 650 €

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

Non: Bolivian amazonako Herri 
Indigena Chimanak

3.- MUNDO SOLIDARIOA

Arduraduna: Isabel Medina Gomez 
Diru-laguntza: 650 €

Helburua: Inklusioa sustatuz Des-
gaitasun duten gate eta helduen 
fomazio sozio laborala Nicara-
guako Dirimba herriabn

Non: Nicaragua Diriamba herrian 
Carazo bailaran.

MATIAzaleak,Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta hainbat enpresa eta herritarren babesa jaso zuen ekimenak

Pio Berasategiren liburuaren aurkezpena.



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

Arduraduna: Mikel Moreno Diez 
(Lasarte).

Diru-laguntza: 650 €

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 priba-

tuekin elkarlanean aritzeaz ardu-
ratzen direlarik.

Non: Gipuzkoan

HITZALDIAK ETA  
ELKARRETARATZEAK

ARANTXA URRETABIZKAIA
Urriaren 7an Anduetza parke-
txean zahartzaroari buruzko go-
goeta bat egin da. Hizlaria Aran-
txa Urretabizkaia idazlea izan da. 
Hitzaldiaren izenburua: “Zahar-

tzaroaren inguruko emakume 
zahar baten hausnarketa”.

AZAROAK 25 EMAKUMEEN 
AURKAKO INDARKERIARIK EZ

“Emakumeen aurkako indarkeria-
rik ez” lemapean aurtengo urte 
honetan ere deialdia egin zaie 
herritarrei iluntzeko 19:00tan 
Udaletxe aurrera gerturatu dai-
tezen eta isilean XXI. mendeko 
arazo larrienetakoa bihurtu dena 
salatzeko.

Matia Fundazioa irabazi asmo-
rik gabeko fundazio pribatua 
da, 130 urte baino gehiagoko 
ibilbidearekin eta Gipuzkoan 
zerbitzu soziosanitarioak es-
kaintzen ditu. Hau da gure 
xedea: pertsonei zahartzeko 
prozesuan laguntzea, haien 
ongizatea hobetzea xedetzat 
harturik, eta, horretarako, haien 
autonomia eta duintasuna sus-
tatuko dituzten ezagutza eta 
zerbitzu pertsonalizatuak sor-
tzea.

Zerbitzuen prestazioa, asisten-
tzia maila desberdinetan es-
kaintzen dira; bai osasun arlotik 
baita ere gizarte zerbitzuetatik 
eta desgaitasun arlotik. Arreta 
eredua, integrala eta pertsonan 

oinarritua da, pertsonen auto-
nomia eta duintasuna sustatu 
ahal izateko. 

2003 urtean Matia Institutua 
sortu zen, ezagutza eta berri-
kuntza etengabe bilatzea, ga-
ratzea eta aplikatzea eta gizar-
tean zabaltzea zede duen, eta 
Espainian bakarra den Institutu 
Gerontologiko pribatua.

MATIAZALEAK 

MatiaZaleak, Matia Fundazioa-
ren xedearekin identifikatzen 
diren eta bat egiten duten 
pertsona eta erakundeak dira. 
Matiaren arlo parte-hartzailee-
nateko bat da eta 3 helburu na-
gusi ditu:

• MatiaZaleen sarea sortzea 
eta sare horren aintzatespe-
na burutu

• Gizartea adinekoen eta 
desgaitasuna duten pertso-
nen errealitatearen inguruan 
sentsibilizatzea eta haien 
autonomia, duintasuna eta 
pertsonalizazioa sustatzea.

• Adinekoek eta desgaita-
sunen bat duten pertsonek 
estali gabe dituzten beharrak 
identifikatzea eta asetzea.

PIOREN ISTORIOAK 

Pio Berasategi Berasategi, Ze-
gamako semea (1935-2020). 
Hainbat liburu idatzi zituen 

MATIA FUNDAZIOA ETA PIOREN ISTORIAK UZTARTU DIRA

Pio Berasategiren argitaraturen liburua.
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euskal mitologiaren eta bere 
herrialdeko istorioen inguruan, 
eta liburuetako edukia beneta-
ko gertaeretan eta euskal kul-
tura eta tradizioan oinarritzen 
da.

Piok bizitzako azken garaia Ma-
tia Fundazioko zentro batean 
egin zuen, laguntza behar zuen 
egunerokotasunerako eta osa-
suna zaintzeko. Horrek ordea 
ez du esan nahi ametsak lor-
tzen eta bere denbora betetzen 
jarraitu ez zuenik, bere bizitzan 
zehar egin zuen bezala.

Eta hori da MatiaZaleaken fun-
tzioetako bat, bizitza proiektu 
esanguratsuei jarraipena ema-
tea, eta sarea eta komunitatea 
aktibatzea berauek lortzeko.

Hala hasi ginen, Pioren ingu-
ruan zeuden langileek antze-
man zuten amets bat zuela: 
aspaldi idatzitako kontakizunak 
argitaratu eta partekatzea. Bizi 
garen kulturaren eta gizartea-
ren parte direlako eta horiek 
galtzea nahi ez zuelako, eta era 
berean, ohiturak eta balioak 
belaunaldiz-belaunaldi trans-
mititzea zuen helburu.

MatiaZaleak-etik proiektu ho-
netan sinesten genuen: desio 

pertsonal bat betetzeaz gain, 
proiektu honen bidez beste 
bi helburu betetzen genituen: 
batetik, kultura-ondarea eta 
tradizioak sustatzea, eta bes-
tetik, adinekoak aintzatestea 
eta haien ezagutza eta jarduera 
balioestea.

Beraz, jardunari ekin genion eta 
MetaKultura deialdiaren berri 
izan, kolaboratzaile sarea bi-
latu, eta bertara aurkeztu ge-
nuen, hasiera-hasieratik Zega-
mako Udala lagun genuela.

Liburu honen edizio eta argita-
ratzea euskal kulturan errotuta 
egon den auzolanean lortu zen. 
Jende eta erakunde askok eta 
askok lagundu zuten eta egin 
zuten bere ekarpena.

Eta azkenean, lortu genuen au-
rrera eramatea. Adinkideko bo-
luntaria eta Pioren laguna zen 
Mª Carmen Izagirrek lagundu 
zion errepasoan eta digitali-
zazioan. Ilustrazioak, maketa-
zioa … Piok gertutik parte har-
tu zuen prozesu horretan, eta 
edizio digitala ere ikusi zuen. 
Guztizko konfiantza zuen eta 
azken momentura arte honen 
parte izan zen. Ordea, 2020ko 
Urtarrilean, Pio zendu zen. On-

doren, pandemia zela medio, 
liburua gordeta izan zen, eta 
egoerak baimendu zigunean, 
bere herrian, Zegaman, Udala-
ren laguntza osoz, aurkezpena 
egin genuen. Bertaratu ziren 
bere familia, bere inguruko jen-
dea, herritarrak … Eta guztion 
artean burutu genuen aurkez-
pena, eta bere oroitzapenerako 
omenaldi txiki bat ere.

Piok eskuzabaltasun osoz utzi 
zigun familiako inguruan en-
tzundako eta ikasitako ohitura 
eta kontakizunen bilduma, guz-
tiontzat, ondare kultural bezala.

Guztion eskura dago edizio 
digitala, disfrutatu eta zabal-
du dezagun, “BESTE ZENBAIT 
ISTORIO”: https://www.matia-
zaleak.eus/eu/crowdfundig-so-
ziala/pioren-istorioak 

Besterik gabe, eskerrak eman 
Zegamako Udalari, eta bidean 
lagun izan ditugun erakunde 
eta pertsona guztiei, zalantza-
rik gabe, ez zen posible izango 
eta guztion laguntzarik gabe.

MAIDER AZURMENDI, 
AINHOA ARRILLAGA  
ETA ESTI CARRASCO

Ainhoa Arrillaga, Matia Zaleak eko dinamizatzailea, Esti Carrasco, Gizarte Lan Praktiketao ikaslea eta Maider Azurmendi Matia Fundazioko Lankidetza komunitarioko arduraduna 
eta zegamarra

28



ZEGAMAKO URTEKARIA | 29

ANDUETZA PARKETXEA

Aurtengo urtea baloratzeko mo-
mentua iritsi da eta oraindik ere, 
gora behera asko izan baditugu 
ere, Anduetza Parketxeak aurre-
ra egin du; ateak zabalik izanik 
eta martxan jarraitzeko ahalegin 
guztiak eginaz. 

Aurten, ikastetxeekin garatzen 
ditugun heziketa programak 
martxan izan ditugu eta partai-
detza handia izan da. Antolatu 
izan ditugun jarduera berezietan 
ere, bisitari asko izan ditugula az-
pimarratu beharra dago. Hauen 
artean, “Euskal Herriko mito 
eta ipuin zaharrak”, “Leizarrate 
(San Adrian) igarobidean indus-
keta arkeologikoak zuzenean” 
eta “Olentzero eta talo tailerra” 
besteak beste. Aipatzekoak dira 
Luis Mari Zalduak eskainitako 
hitzaldia “Euskalduntze Beran-
tiarraren jatorriaz” titulu pean; 
aurrekoetan bezala, zegamarren 
arteko partaidetza handia iza-
nik. Eta “Baso Bainua” jarduera 
berria, non, basoa zentzumenen 
bitartez gozatzeko aukera izan 
genuen.

Bisitarien kopuruari dagokionez, 
hasieratik argi geneukan ezin 
izango geniola eutsi pandemia 
aurreko urteetako datuei. Bai-

na azken urtearekin konparatuz, 
bisitarien kopuruari dagokionez, 
igoera nabarmena izan dugu.

Baina aurten, Anduetza Parke-
txearen atal hau, parketxean ber-
tan dugun altxor ezkutuari eskai-
ni nahi diogu: xilotekari eta egur 
bildumari, alegia.

Ezer baino lehen, Imanolen es-
kuzabaltasuna azpimarratu nahi 
dugu. 2003. urtean, bere egur 
bilduma Zegama herriari eskaini 

zion eta, egur museoaren sorre-
ra izan zen. Ondoren, Anduetza 
Parketxea bihurtu zenean, xilote-
ka ere bertan kokatu zuen.

Edozein lekutik datozen bisita-
riak harrituta gelditzen dira al-
txor ezkutu hau ikustean. Maiz 
esaten digute bertan sortzen den 
atmosferak kutsu magikoa duela: 
koloreak, egur usaina, ukimen 
ezberdinak … zentzumenak piztu 
eta aukera paregabea da basoa 
eta egurra gertutik ezagutzeko.

Anduetza parketxeko altxor ezkutua

Anduetza Parketxeko enborren erakusketa.

Anduetza Parketxeko xiloteka Imanol Artolarena da.
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Honenbestez, Zegamako altxor 
ezkutu hau balorean jartzeko 
bere protagonistari, Imanol Ar-
tolari elkarrizketa bat egin diogu:

Zerk bultzatu zintuen egur bil-
dumarekin hastera?
Hasiera batean, ilargiak ze era-
gina zuen jasotako enborretan 
jakiteko izan zen hastera bultza-
tu zidana. Baina ikusita ez nuela 
ezer berezirik ikusten Euskal He-
rrian dauden zuhaitz eta zuhaix-
ken espezie gehienen enborrak 
biltzea pentsatu nuen. Enborrak 
bi ebaketa mota dituzte, trans-
bertsala eta radiala, egurra ba-
rrutik nolakoa den ikusteko hel-
buruarekin.

Zenbat urte eman dituzu bil-
duma osatzen?

Euskal Herriko enbor bilduma 
osatzen zazpi bat urte eman 
nituen. Baina gero, munduko 
zuhaitzen oholtxoak inguratzen 
hasi nintzen eta azken honek, 
ez du bukaerarik. Momentu ho-
netan, 1.545 muestra edo lagin 
dauzkat, baina milaka dira mun-
duan zehar dauden zuhaitzen 
espezie ezberdinak … honegatik 
diot bukaerarik ez duela.

Zuk ekarri dituzu egur pieza 
guztiak?

Euskal Herrian jasotako enbor 
gehienak nik bilduak dira. Kan-
potik ekarritako batzuk ere bai 
baina besteak trukearen bitar-
tez eginak dira. Egur oholtxoen 
trukera dedikatzen den mundu 

mailako elkarte bat badago eta 
honen bitartez ere egiten ditut.

Egur pieza bat ekartzean, zein 
izan da joan behar izan zaren 
lekurik urrunena?

Behin, Zegamako bi aizkolari 
profesional hartuta, Javier Garzia 
eta Pello Zuluaga, Argentinako 
Patagoniara joan nintzen

Noizbait hegazkinean ekarri al 
duzu egur piezarik?
Bai, nola ez, baina pentsatu 
behar duzue muestra txikiak iza-
ten direla, oholtxoak. Bestela, ez 
zen posible izango. Hala ere, nor-
malean postaz bidaltzen dizkiate 
oholtxoak.

Anekdotarik izan al duzu 
horrelako kasuetan (aduanan 
arazoak, aurpegi arraroak,…)?

Behin, Kanaria uhartean Laurisil-
va basoan egoten diren zuhaitz 
espezie guztiekin maleta oso bat 
bete nuen. Aireportura ailegatu 
nintzenean, enbarkatzeko mo-
mentuan, harri bolkaniko koxkor 
bat ere ezin zela atera ikusi nuen, 
irla osoa Reserva de la Biosfera 
deklaratua delako. Ez zidaten 
megafoniatik deitu baina egun 
horretan dardara ez zitzaidan 
egun osoan pasa. Esan beharra 
daukat, zuhaitz hauek moztuta 
zeudela senderismoko ibilbideak 
txukun edukitzeko baina hau, 
aduanan ez zuten jakingo.

Baita korreoz bidaltzen dizkiate-
nekin arazo izan non behin Bil-
bon ere. Paketea irekitzea ni neu 

joan behar izan nintzen, Mexiko-
ko Xalapako Unibertsitatetik ze-
torren paketea zela eta. Ikusten 
denez, txakurrari usain ezagunen 
bat egingo zitzaion eta horrega-
tik pentsatuko zuten Chapo Guz-
manek bidalitakoa izango zela 
(dio Imanolek farrezka)

Eta azkenik, Gasteizeko Foron-
dan aireportuan, Hondurasetik 
bidalitako paketea, urte bat rete-
nituta egon zen hantxe. Egur zale 
bateri egur oholtxoz betetako 
estutxe bat erosi nion Hondura-
seko egur muestrekin eta estutxe 
horretako bi muestra ezin ziren 
komertzializatu eta horregatik 
ez zidaten entregatu nahi pake-
tea. Kontuz ibili behar da gauza 
hauekin …

Zein da zure egur xafla gustu-
koena? Zergatik?

Denak ditut gustuko baina bat 
aukeratzekoan eskuratu nuen 
lehena izango zen: Txinako Kuni-
gami-a. Honi esker hasi nintzela-
ko xiloteka egiten.

Deskriba ezazu hiru hitzetan 
Xiloteka (zuretzat zer suposa-
tzen duen kontuak edukiz)
Zuhaitzak barrutik ezagutzeko 
aukera

Jende berria eta oso jatorra eza-
gutzeko aukera

Xiloteka Zegaman dagoenez, 
nire herriarekin harremana man-
tentzea.

NEREA TAUSCHKE
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Zegamarrok gure inguruan aurki ditzakegun zuhaitz bereziak ezagutzea (adi-
na, tamaina, edertasuna eta historia berezia duten zuhaitzak) interesgarria izan 
daitekeela iruditzen zaigu. 

Euskal Autonomi Erkidegoko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen bidez, zuhaitz 
horiek babesteko helburuarekin, Zuhaitz Berezien figura sortu zen. Gaur egun, 
Euskal Autonomi Erkidegoan 25 zuhaitz berezi katalogatu dira eta horietako 
10 Gipuzkoan daude.

Zegaman Zuhaitz Berezirik egon ez arren, bereziak diren zuhaitz batzuk dau-
de. Etorkizunean zerrenda zabaltzen bada, katalogora baten bat gehitu daite-
keela uste dugu. Bitartean, desager ez daitezen, behar duten garrantzia eman 
diezaiegun. Horretarako, Udalarekin elkarlanean, urtero berezia den zuhaitz 
bat ezagutaraziko dugu. 

Interesgarria den lehenengo zuhaitza hauxe da:

Gizaki bat bizitzaren esanahiaz jabetzen  
hasten da bere azpian inoiz eseriko  
ez den zuhaitza landatzen duenean.

Elton Trueblood. 

• Espeziea  
 Quercus robur – Haritz kanduduna –  
 Roble pedunculado
• Kokapena 
 Zegama, Goialde auzoa
• Jabetza  
 partikularra
• Enborraren perimetroa  
 4,79m
• Zuhaitzaren altuera  
 18m
• Zuhaitz-koparen zabalera  
 21,38-22,33m
• Adina 
 100 urtetik gorakoa
• Kontserbazio egoera: 

- Adarrak: Adar bakarren bat moztu-
ta eta beste bat lehortuta.

- Ez dira zuloguneak ikusten.
- Bidezidor baten alboan kokatzen 

da, aldapa handi batean. Hori dela, 
eta duen adina kontuan hartuz, 
itxura bihurritua eta protuberantzia 
duena da.

- Bere kontserbazio egoera ona da.

ZEGAMAKO ZUHAITZ BEREZIAK
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GIPUZKOAKO ETA  
ARABAKO PARTZUERGOA
Gipuzkoako eta Arabako Patzuergoak 2021  
URTEAN hartutako erabaki eta burututako  
ekimen garratzitsuenak

Partzuergoa, gizarteko gainon-
tzeko arlotan bezala, aurten nor-
maltasunera itzuli da, Pandemia 
egoerara nolabait egokituz. 

2021-2022 denboraldian 58 ga-
naduzalek igo dute ganadua 
Partzuergoko mendietara eta 45 
ehiztariek hartu dute parte 48 
ehize postuen enkantean. Gai-
nontzeko postuak herri partzo-
neroen artean zozketa bitartez 
banatu dira. Osasun egoerak 
hala utzi duelako, ehiza normal-
tasunez egiteko aukera izan da, 
hori bai, usoen pasearen menpe. 

Inbertsioei dagokionez, larre-
tan, GOILARRE (*), bigarren ur-
tez burutu da, pasa den urteko 
murrizketarik gabe. Inbertsio 
gehiago egiteko aukera izan da, 
besteak beste, xehaketak, pista 
konponketak eta uren hornidura 
bideratzeko. 

Bestetik, ohizko ehiza postuen 
mantendua eta Urdalurreko pis-
tan errepasoa egin da. Solaba-
rritik Urbirako Pistaren konpon-
ketan ere Partzuergoa parte 
hartzen ari delarik. 

Aipatzeko baita ere, hirugarren 
aldiz, Zegamako eskolako hiru-
garren mailakoekin Partzuergoa-
ren aurkezpena egin dela.

Junta eta Lehendakari aldaketa: 

Uztailean ospatu zen junta bi-
leran, Zeraineko ordezkaria zen 
Amaia Junquera Landetak, Iza-
rra Urdalleta Iraola Segurako 
alkatea den ordezkari berriari 
urtebeterako izango den lehen-
dakaritzaren erreleboa pasatu 
zion. 
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2.2- EHIZA Hobekuntzak

Urtero bezala ehiza postuen be-
rritze eta mantendua egin da. 
Ehiztariekin bi bilera egin dira, 
bata martxoan Segurako Uda-
letxean eta bestea ekainean 
Otsaurten ehiza postuak ikuste-
ko. Hobekuntzei begira, aurre-
kontuak eman duen heinean egin 
dira, lehentasuna postuen segur-
tasuna bermatzen zituzten lanei 
emanez. 

Gastatutakoa ondorengo taulan:

 KOSTUA

LANAK  14.088,64 €

MATERIALA  12.627,57 €

Urdalurreko pista 2.555.52 €

GUZTIRA  29.271,73 €

MENDIA ARDI 
KOPURUA

BEH KOPURUA BEHOR 
KOPURUA

AHUNTZ 
KOPURUA

Ganaduzale 
kopurua

ALTZANIA 1517 166 179 154 31

URBIA 4078 261 246 60 27

GUZTIRA 5595 427 425 214 58

1.- Larre denboraldia

Partzuergoak, aurreko urteetan bezala, larre eskaeretan jasotako buru kopurua eta mendian ibili-
tako buru kopuruen arteko desdoitzeak saihesteko neurriak aplikatu ditu. 

Bi mendietarako egon diren eskaerak, espeziez banatuta:

2.-Inbertsioak

2.1- Larre Hobekuntzak 

2.1 Aldundiak martxan jarritako GOILARRE programa barruan bi mendietan hainbat hobekuntza 
egin dira: 

Altzanian: 

 • 100Ha garo xehaketak. 
• (*) Gipuzkoako mendi publikoetan larretako hobekuntzak kudeatzeko programa
• Arkaun eta Iramendi txaboletan eta Beundeko aisialdi-gunea urez hornitzeko arazoak kon-
pondu dira.
• Iramendiko itxituran ateak ipini dira.

Urbin: 
• 115 Ha eskuzko ote xehaketak.
• Lanbita eta Oltzerako pista akzesoak konpondu.
• Txoko txabolako putzu beltzaren konponketa.
• Laskaolatzako deposituaren kloradorak duen ur jarioa konpondu da.

Martxan jarri den GOILARRE programak jasotzen duen bezala, gastuak hurrenez hurren, 
bi erakundeen artean banatu dira: GFAk (65.000 €) eta Partzuergoak (25.000 €), guztira 
90.000 €.

2.3-Urbiko pista

2021ko udazkenean Urbiko pis-
taren konponketa lanak hasi dira, 
Partzuergoak 20.000€tako ekar-
pena egingo duelarik. 

3.- Dirulaguntzak: 

San Adrianeko indusketa lanen 
jarraipena egiteko Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Kultura, Turis-
mo Kirol eta Gazteria sailak ate-
ratzen dituen diru-laguntzetara 
aurkeztu da eta Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxe Natura Ondarearen eta 
Klima Aldaketa sailak ateratzen 
dituen biodibertsitate diru-la-
guntza programara Partzuer-
goko habitat bereziak manten-
tzea sustatzen duen proiektua 
ere aurkeztu da.
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4.- Ehiza

Enkante eguneko aurreneko bueltan 
48 postuetatik 15 hutsik geratu ziren 
eta bigarren bueltan 8. Juntak aur-
ten ere aho batez onartu du enkan-
tean desertu geratu diren 8 postuak 
Partzuergoko udal bakoitzari dago-
kion zatiaren arabera banatzea eta 
dagozkien tasak eta aprobetxamen-
duaren %20a Partzuergoak bere gain 
hartzea. Postuko ehizari dagokio-
nean, urte oso eskasa joan da, nahiz 
eta Frantziako kontaketetan urte 
oparoa izan, uso oso gutxik hartu du 
Partzuergoko noranzkoa. Urriko az-
ken astean birigarroa izan da eta hori 
Izan da ehiztariek gozatzeko izan 
duten aukera. Oilagor denboraldia 
oraindik bukatu ez den arren ehizan 
aldiz gustura azaldu da jendea, ehiza 
espezie hau agertzea kostatu baldin 
bazen ere azkenean azaldu zen eta 
ehiztariak kontentu egoteko moduko 
egunak eman ditu."

Azkenik, 2020-2021 denboraldian Al-
tzanian 3 uxaldi eman ziren, guztira 
20 basurde eta 11 orkatz bota zituzte-
larik eta Urbin, 4 basurde, eman zen 
uxaldi bakarrean. Ehiz postua

Maruk, Aitxuri Herri Eskolako ikasleei Partzuergoa zer den azaldu zien

5.- Partzuergoa Kanpora
Aitxuri Eskolarekin Proiektu Pilotoa

Zegamako Aitxuri eskolan, hirugarren 
urtez, 2021-2022 ikasturteko planean, 
Agenda 21 ekintzetan barruan Partzuer-
goaren inguruko tailerra antolatu da, hi-
rugarren mailako ikasleekin. 

Eskolan bi saio egin dira, eguraldiak 
asko lagundu ez badu ere Partzuergo-
ko bisita batekin osatu dena. Eskolako 
bigarren saioa Begoña Etxezarretaren 
lekukotzarekin egin da.

Tailerraren helburua Partzuergoa eza-
gutu arazteaz gain, inguruaren man-
tenuan artzainek izan duten eta egun 
duten garrantziaz jabetzea da. Artzain 
munduaren inguruko jabetza hori, ge-
nero ikuspegi berdintzaile batetik abia-
tuta egin da.

Umeek saioetan parte hartze haundia 
izan dute galderak eta adibideak ipiniz. 
Saio aberatsak izan dira.
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KIROL EKINTZAK

Pandemia dela medio, aurten ere kirol ekimen antolatu gutxi 
burutu dira Zegaman, batez ere pilotalekua ekimen horietarako 
itxita egon delako. Hala ere, saskibaloi txapelketa antolatu ahal 
izan dugu eskolako patioan, eremua aireztatuagoa delako eta 
pandemiaren arin unean, segurtasun neurriak arindu dituzte-
nean, horretarako aukera eman duelako. Ea bazterketa guztiak 
jokatu eta Inauterietan finala jokatzeko moduan gauden.

SASKI BALOIKO TXAPELKETA

Aurten saski baloiko txapelketan 9 taldek izena eman dute:

Tellerine Biok B.T. Panathimankos

Zepetx

Aston Bila

Zanparrotek

Belekoiak

Terrex

Maite Remate

Mikelotek

Honela, dagoeneko elkarren arteko bazterketa partiduak jokatzen 
ari dira eskolako patioan eta inauterietan jokatuko dute lehen bi 
sailkatuek lehen postua eta bigarren postua jokatzeko.

Saski baloiko txapelketako iazko saridunak.
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BADOK HAMAHIRU! Hamahiru 
urte bete dira dagoeneko Zega-
mako Udalean haur, nerabe eta 
gazteria arloan lanean darama-
gula. Urte korapilatsua izanik ere, 
emankorra izan denik ezin uka 
gure arloan. Eskaintzen den zer-
bitzuarekin, Zegamako haur, ne-
rabe eta gazteei haien haurtzaro 
eta gaztetasunaz gozatzeko au-
kera egonkorra eta etengabea 
bermatzea du helburu Udalak, 
lurralde mailan Gaztematika sa-
rearekin elkarlanean. Egoerak 
eraginda, oztopoak oztopo, aur-
tengo urtean aurrera eraman di-
ren egitasmo nagusienak labur-
tzen dira ondorengo lerroetan. 

HAURRAK

Haurren udako oporrak iristeare-
kin batera, 3-11 urte bitartekoen-
tzat Udaleku Irekiak eta 2 urteko 
haurrentzako Udako Haur Txo-
koa antolatu ditu aurtengoan ere 
udalak. Ekainaren 21etik uztaila-
ren 30 arte eskaini dira zerbitzu 
hauek. Urtero bezala, bi egitasmo 
hauetan haurren parte hartzea 
handia izan da; udaleku irekie-
tan 142 haur aritu dira eta udako 
haur txokoan berriz 10. Covid19a-
ren protokolo guztiak betez, 21 
hezitzaile kontratatu ditu udalak 

sei astez eskaintza hau aurrera 
eramateko. Sei astetan burutu-
tako ekintzak asko izan dira hau-
rren gozamenerako eta haurrek, 
gurasoek, hezitzaileek eta udalak 
egindako balorazioak oso positi-
boak izan dira.

Kiroldegian dagoen ludotekako 
ekipamendua berriro ere ireki da 
aurtengo ikasturtean 0-11 urte bi-
tarteko haurrentzat, arratsaldeko 
16:00etatik 18:30etara. 

Berrikuntza gisa, haurren ata-
lean, Aldundiak eta Gipuzkoako 

Udalek gurasoei zuzendutako 
TREBA Gurasoak prestakuntza 
ekimen berria jarri dute abian. 
Gurasoak hezkuntza gaitasune-
tan trebatuz, haurren eta nera-
been bizi-kalitatea eta aukerak 
hobetzea du helburu programa 
honek. Honen arira, 0-11 urte bi-
tarteko haurren gurasoei zuzen-
dutako “Haurren eta pantailen 
arteko harremana ulertzen” hi-
tzaldia antolatu da azaroan Ze-
gaman. 

NERABEAK

Bele Gazte Gaztelekua, Kultur 
Etxean aurkitzen den ekipamen-
dua, aisialdiaz baliatuz nerabeak 
bizitzarako trebatzea jomuga 
duen zerbitzu publiko eta profe-
sionala da. Bertan, 12-18 urte bi-
tarteko neska-mutilak elkartzen 
dira ostiral eta larunbatetan eta 
hainbat ekintza egin dituzte urte 
honetan ere, beti ere, egungo 
osasun irizpideetara egokituta. 
Nerabeen proposamen eta iri-
tziak kontutan hartuta osatzen 
da urteko programazioa eta egin 

ZEGAMAKO HAUR, NERABE  
ETA GAZTEEN PARTE HARTZE 
ZERBITZUA

Aurten gaztelekuan hasitako 12 urteko partaide berriak

Udan, herriko txokoak garbitu ondoren
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diren ekintzetako batzuk segi-
dakoak izan dira: sukaldaritza, 
jolas mota desberdinak, irtee-
rak, eskulanak, gaztelekuko ne-
rabe talde baten parte hartzea 
Zuk Zeuk Lehiaketan, ziberse-
guratsunari buruzko tailerra, 
etab. 

Adin tarte honetan egun ehun 
nerabe inguru ditugu Zegaman 
eta erreferentziazko gunea da 
adin tarte honetako herrita-
rrentzako. Heziketa helburuak 
izateaz gain, aisialdia eta ondo 
pasatzea dira helburu nagusie-
nak. 

Gaztelekuko erabiltzaileen 
gurasoei zuzenduta “ziberse-
gurtasunerako kontzientziazio 
jardunaldia” antolatu zen api-
rilean. 

Atal honetan aipatu baita ere, 
hezitzaile berri bat hasi dela 
lanean gaztelekuan, herritarra 
den Aitzol Arrondo Larrea. Ze-
gamako Udalaren eskariz, Zer-
ki enpresak ikasturte honetan 
gaztelekuan lanean aritzeko 
langile bat kontratatu du. 

GAZTEAK

Nerabeek hemezortzi urte be-
tetzean, gaztelekua uzteko 
garaia iristen zaie eta herriko 
elkartea den Gazte Herexan 
inplikatu daitezen sustatzea 
da zerbitzuaren helburua, bai 
elkarteak antolatzen dituen 
ekintzen kudeaketan eta baita 
urtean zehar antolatzen dituz-
ten ekintzetan parte hartzea 
ere. Beste urtetan lez, udaleko 
gazteria suspertzailearen eta 
elkarte honetako kideen artean 

Sukaldaritzako tailerra egten larunbat batean

Sobrongo abentura 
parkera egindako egun 
pasan

Gaztelekukoak Aizkorrin eta Urbian aurtengo udan

Zegaman orientatzen ikasten
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elkarlana nagusitu da urteko ekintza des-
berdinak antolatzeko garaian. 

Gazteen atalean ere izan da nobedaderik 
aurten, TREBA Gazteak proiektu berri-
tzailea. Aldundiak eta udalek elkarlanean 
martxan jarritako egitasmoa. 18-30 urte 
bitarteko Gipuzkoako gazteei beren ahal-
duntze-prozesuan lagunduko dien pres-
takuntza-eskaintza da. TREBA gazteak 
programaren asmoa da beren emantzipa-
zioko, garapeneko eta hazkunde pertso-
nal eta kolektiboko prozesuak sortu eta 
finkatzea. Bide honetatik, Zegaman urrian 
tailer bat antolatu zen “Osasun mentala. 
Zeure burua ulertzen ikasi” izenburupean. 
Bertan, herriko hainbat gaztek parte har-
tu zuten eta egindakoarekin gustura azal-
du ziren. 

Zerbitzuko hiru atal nagusiak aipatuta, 
aurten garrantzia handia eman zaio uda-
leko gazteria arlotik sare sozialen espa-
rruari. Udaleko web orrian etengabe elika-
tu da “Zegamagazte” atala. Bertan, haur, 
nerabe, gazte eta hauen eragileei (guraso, 
elkarte…) zuzendutako informazioa zintzi-
likatzen da herritar guztion eskura. Insta-
gram eta facebook kontuak ere erabiltzen 
dira informazioa elkarbanatzeko asmoz. 

Urtez urte, poliki-poliki, atal honetan au-
rrerapausoak ematen goaz, haur, nerabe 
eta gazteak baitira Zegamaren eta zega-
marron etorkizuna eta beraz, talde haue-
kin eta hauentzat lan egitea oinarrizkoa 
dela irizten dugu etorkizun oparo bat izan 
dezagun herrian. 

Yoga saioa murgizelain nerabeekin

Udaleku irekietako hezitzaile taldea

Zuk Zeuk Lehiaketako gaztelekuko partaideak



ZEGAMAKO URTEKARIA | 39

Udalekuetako Haur Hezkuntzako taldeak

Udalekuetako Lehen Hezkuntzako taldeak
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ZEGAMAKO
EUSKARA PLANA

Hona hemen Zegamako Euska-
ra Batzordeak 2021ean eginda-
koak:

• Jaio berrien gurasoentzat 
banatzen dugun opariarekin 
batera, jaio berrien gurasoen-
tzat eskuorri bat sortu dugu 
hizkuntzaren inguruko hainbat 
gomendiorekin.

• Parketarrak izeneko ekimena 
antolatu dugu Guraso Elkartea-
rekin elkarlanean.

• Mintzalagun egitasmoa abian 
jartzeko proposamena egin 
dugu eta hiru talde sortu dira: 
guztira zortzi mintzalagun (7 
emakumeak) eta hiru mintzaki-
de (emakumeak), hiru taldetan.

• Matrikulazio kanpaina egin 
dugu. Euskara ikasten aritu 
diren herritarrei diru laguntzak 
banatu dizkiegu. ikastaroaren 
kostuaren % 50eko dirulagun-
tza eman zaie.

• Harrera gidan euskararen 
inguruko informazioa txertatu 
dugu.

• Merkatari eta ostalariei es-
kaintza egin: kartelak, me-
nuak, karta digitalak (QR kode 
bidez)… Urtean bitan establezi-
menduetan bisitak egin ditugu 
euren beharren arabera balia-
bideak sortu eta eskaintzeko. 

• Herriko enpresa, autonomo 
eta abarrei, lanerako euskaraz-

Haur jaioberriei udalak oparitu dien liburua.
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ko baliabideen berri eman die-
gu: itzultzaileak lanerako idaz-
kiak, udalaren diru laguntzak…

• Gaztelekun Egunean Behin 
lehiaketa martxan jarri dugu. 
Gaztelekuko ekintzetan eus-
kararen erabileraren inguruan 
hausnartzeko materiala lortu, 
landu eta bertako arduraduna-

ri helarazi diogu: bideoak, di-
namikak, ariketatxoak… Gailu 
mugikorrak euskaraz konfigu-
ratzeko informazioa zabaldu 
dugu watsappez gazteen ar-
tean. https://www.gozatusa-
reaneuskaraz.eus/eu/bideotu-
torialak 

• Sare sozialetan euskararen 

erabileraren aldeko mezuak za-

baldu ditugu: Arnasagara kan-

paina. Mintzalaguna eskaintza…

https://www.facebook.com/

Zegamako-Euskara-Batzordea 

Herriko haurrak Parketarrak-en gustora parte hartu zuten.

Nazioarteko euskera egunen karaokea egin zen.
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INDUSKETAK  
SAN ADRIAN-LEIZARRATEKO  
TUNELEAN
2021. urtean arkeologia lanen XV. 
Kanpaina egin da San Adrian-
-Leizarrateko Tunelean. Berres-
kuratze eta ikerketa lanak 2008. 
urtean hasi ziren eta geroztik lor-
tutako emaitzek kokapen honen 
giza okupazioaren ikuspegi gero 
eta osoagoa eskaintzen digute.

Lan hauek Gipuzkoako eta Ara-
bako Partzuergo Orokorrak bul-
tzatzen ditu Zegamako Udala 
eta Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren laguntza estuarekin, Aranza-
di Zientzia Elkartearen koordina-
ziopean.

Aurten indusketa lanetan Euskal 
Herriko eta beste lurraldeetako 
hamar ikasle eta arkeologo gaz-
teek hartu dute parte. Era berean, 
Tuneletik igarotzen diren bisita-
riei arreta berezia eskaini zaie. 
Aurtengo arkeologia-kanpaina, 
berriz ere, unean uneko osasun-
-egoera bereziak baldintzatuta 
etorri da. Horren ondorioz, lanak 
dibertsifikatu behar izan dira, eta 
osasun-segurtasuneko beharre-
tara egokitu.

Aurreko urteetan bezala, lanak 
tunelaren ekialdeko muturreko bi 
sektoreetan egin dira: antzinako 
bolborategiaren eremuan, Base-
lizarako sarbidearen parean, eta 
antzinako benta edo ostatuaren 
eremuan.

Espazio horietako lehenengoan, 
bolborategi zaharrean, ordura 
arte erregistratutako giza oku-

pazioaren maila zaharrenaren 
dokumentazio-prozesua amaitu 
ahal izan da. Dagoeneko aban-
donu-maila bat azaleratuz, non 
ez den dokumentatzen giza oku-
pazioaren presentziarik. Bertan, 
Madeleine aldiko okupazio mai-
latan jarraitzen da lanean, due-
la 14.000 urtekoak. Gizaki talde 
bati dagokio maila, ehiztari-bil-
tzaileak hauek, denboraldi txi-
kietan kanpalekua Tunelaren ba-
rruan jartzen zutenak. Egonaldi 
hauek belaunalditan zehar luzatu 
ziren eta beren kultura materia-
laren aztarna ugari utzi dizkigu-
te (ehizatutako fauna eta silex 
pieza kopuru handia). Ehizatuta-
ko animalien artean nagusienak 
oreinak, basahuntzak, hartzak, 
basurdeak, etab. jarraitzen dute 
izaten. Une horretatik aurrera, 
gune honetan ikerketa-fase berri 
bat hasiko da, hurrengo indus-
keta-kanpainei begira. Hurrengo 
urtean, zundaketa txiki bat egin 
nahi da, maila zaharragoen pre-
sentzia zehazteko. Maila horien 
zantzu isolatuak daude, etorkizu-

Erdi Aroko eta egungo Gazteluaren hormaren planoa

Lan Taldea
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Gazteluaren berreraiketa

neko lan-plana diseinatzeko aukera emango digute-
nak, eta lanerako ikuspegi berriak irekiko dituztenak.

Aldi berean, garai bateko bentaren edo Ostatuaren 
barruan, 2020an hasitako lanekin jarraitu da. Aurten, 
azkenean, hainbat alditan planteatutako alderdieta-
ko bat baieztatu ahal izan da arkeologikoki. Horre-
la, gaur egun tunela Ekialdetik, Zegamarantz, ixten 
duen horma, berreraikuntza berantiar baten emai-
tza dela ondorioztatu ahal izan da, XVIII. mendearen 
lehen erdialdearen inguruan koka daitekeena, benta-
ko eraikin zaharraren erabateko berreraikuntzarekin 
eta jatorrizko komunikazio-sistemaren birmoldake-
tarekin batera (gurdientzako galtzada egokia).

Eraikin berri hau eraikitzeak Erdi Aroko Gazteluare-
kin lotutako itxitura zaharra ia erabat eraistea ekarri-
ko du. Tunelaren barrualderago 1,50-1,70 m ingurura 
zegoen horma, eta egungoarena ez bezalako traza-
dura zuen. Gaur egun zimenduetara murriztuta da-
goen horma da. 1,10 metroko zabalerako horma zen, 
eta hasiera batean ia tunelaren aurrealde osoa ixten 
zuen (orain 1,25 metro baino ez ditu). Kanpoaldean 
harrizko bloke handiz egina zegoen eta karezko ar-
gamasaz lotua. Horma hau, puntu honetan, gutxie-
nez XIII. mendetik gaitutako gazteluarena zen (ziur 
aski, XI. mendean eraikia zegoen), geziak jaurtitzeko 
gezileiho batzuk eta gaur egun kontserbatzen dena-
ren antzeko sarrera arku bat zituena. Oso litekeena 
da arku bera izatea, ondoren berraprobetxatu eta 
horma berrian birkokatutakoa.

2022ko Kanpainan, aurten hasitako lanak amaitu 
nahi dira, eta ingurune horretako indusketa amaitu, 
egon daitezkeen zalantzak argituz.
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ZEGAMA-AIZKORRI
MENDI MARATOIA

2022ko maiatzaren 29an egingo da XXI. edizioa

ITZULI DA MARATOIA
2020ko otsailaren 21ean, maratoiaren XIX. ediziorako dortsal zozketa egin 
eta berehala, zalantza guztiak gorriz piztu ziren antolakuntzan. Martxoaren 
13an Iñigo Urkullu Lehendakariak Larrialdiei aurre egiteko bidea - LABI 
batzordea abiarazi zuen Euskadin eta biharamunean dekretatu zen Espai-
nia guztirako alarma egoera: COVID-19a eragiten duen birusa gure artean 
zebilen solte; bizi garen belaunaldiok inoiz ezagutu gabeko pandemia 
baten aurrean geunden. 2020ko maiatzaren 24an egitekoa zen Zegama-
Aizkorri maratoiaren XIX. edizioa bertan behera utzi beste erremediorik 
ez zen izan; eta, urtebete geroago, XX. edizioa ere bai, 2021eko ekaina-
ren 6an egitekoa zena. Baina pandemiaren tunel luzetik irteteko txertoen 
eraginarekin, itzuli da maratoia: 2022ko maiatzaren 29an, behin berritan, 
munduko mendi-lasterkaririk lehiatsuenak Zegama-Aizkorri maratoian 
izango dira eta nazioarteko kirol-ikuskizuna goi-goi mailakoa izango da 
berriro ere. Maratoiarekin batera, Kilometro Bertikala eta Junior Trail las-
terketa ere itzuliko dira.

2020ko otsailaren 21an egin 
zen XIX. ediziorako 225 dortsa-
len zozketa, izena emana zuten 
11.000 kirolarien artean. Ordu-
rako bideratua zeukaten antola-
kuntza-arduradunek maratoiaren 
edizio berria eta korrikalariak 
egun handirako prestatzen ha-
siak ziren; maratoirako ez ezik, 
baita maiatzaren 22ko Kilometro 
Bertikalerako eta maratoiaren 
egun bereko gazteen Junior Trail 
lasterketarako ere. Mundu osoan 
zabaltzen hasia zen pandemiak, 
ordea, dena geldiarazi zuen ber-
tan behera.

Erabakia zaila eta mingarria izan 
zen, baina, egoera hartan, denok 

etxean egotera behartuak eta 
batetik bestera ibiltzeko mugi-
kortasuna oso mugatuta, ongi 
ulertua eta animo onez hartua 
izan zen korrikalarien artean. Be-
raiengandik sortu zen, bapatean, 
zerbait berezia egiteko eskaria, 
eta antolakuntza-arduradunek, 
Udalak eta SALOMON-ek elka-
rrekin bideratu zuten ekimena: 
batetik, norberak bere kasa eta 
bere etxe inguruan entrenamen-
du ariketa gisa osa zezakeen ma-
ratoiarena. Horretarako, espresu-
ki antolatutako web-orrian izena 
eman [Zegama-Aizkorri Virtual 
(salomonspain.es)] eta, 10 egu-
neko epean 42 kilometroak osatu 

behar zituen norberak. Partehar-
tzaile eta zaletuentzat #Zegama-
DesdeCasa, @salomon.spain eta 
@zegamaaizkorri izan ziren eki-
menaren testigantza eguneratua 
zabaldu zuten sare sozialetako 
erreferentziak. 9.870 parte-har-
tzaile izan ziren guztira, askok 
eta askok maratoiaren 42,5 Km-
-ak osatu eta “Finisher Diploma” 
lortu zuten, saritzat eskaintzen 
ziren dortsalaren zozketan parte 
hartzeko aukera eskuratuz. Dor-
tsalaren irabazlea Costa Rica-ko 
Roberto Vargas Masis izan zen 
eta horri esker 2022ko maratoian 
parte hartzeko aukera izango du.

2020AN ETA 2021EAN BERTAN BEHERA, PANDEMIAREN ERAGINEZ
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Bestetik, 2020ko maiatzaren 
24ean bertan – maratoia egite-
koa zen egunean, alegia – zu-
zeneko ekitaldi birtualean par-
te hartzeko aukera izan zuen 
hala nahi zuenak, horretarako 
SALOMON etxeak Facebook 
eta YouTube sare sozialen bi-
dez antolatutako zuzeneko 
ekimenetan  
[Live: https://www.youtube.
com/watch?v=NIFaOZIyjkM]. 

2020ko maiatzean, XIX. edizioa 
bertan behera utzi zenean, inork 
gutxik uste zuen urte bete ge-
roago ere osasun-egoera ber-

dintsuan, pandemiaren mende 
egongo ginenik. COVID19aren 
pandemia gainditu ezinik, gai-
xotasuna eta heriotzak eragi-
ten ari zen SRAS-CoV-2 biru-
saren aurkako borrokan neurri 
zorrotzak hartzera behartuak 
oraindik ere. Hala gertatu zen, 
bigarren urtez Zegama-Aiz-
korri mendi-maratoiaren os-
pakizuna bertan behera uztea 
erabaki zuten antolatzaileek, 
Zegamako Udalak eta SALO-
MON etxe-babesleak, arduraz 
eta erantzukizunez, pandemia-
ren larrialdia arintzen ari zen 

txertaketaldiaren helburuekin 
eta eraginkortasunarekin bat 
eginez. 

Kasu honetan ere, etsipenean 
erori gabe, SALOMON etxeak, 
antolakundeak eta Zegamako 
udalak bat egin zuten behin be-
rritan, Zegama-Aizkorri mendi 
maratoiaren ibilbideaz gozatu 
nahi zuten korrikalarientzako 
ordezko ekimen berri eta bere-
zi bat abiaraziz. 

Uztailaren lehenetik irailaren 
azkenera arte, “Zegaman korri-
ka egin eta lehiatzearen zirrara 

Maratoiko irteera eta helmuga aurten udaletxeko arkuetan jarri da.

Izena Izenemate-zenbakia Kilometroak Denbora
BORJA 4.661 330,81 Km. 37 ordu 08 min.
JAYLAN ANDREAS 6.594 301,36 Km. 22 ordu 50 min.
NARDO 11.364 279,95 Km. 24 ordu 37 min.

2020ko maratoi birtualean, 10 eguneko epean kilometro gehien egin zituztenak:

Aurten maratoiko denborak neurtzeko erabili diren gailuak.
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bizi ezazu” lemapean, aukera 
eman zitzaien maratoiaren ibil-
bidea egin nahi zuten korrikala-
ri guztiei: aurrez Rockthesport 
plataforman izena emateko 
aukera bete, Zegamako Kul-
tura etxean dortsala jaso eta 
norberak bere neurrira – egun 
bakarrean ala gehiagotan – 
Udaletxeko ataritik abiatu eta 
maratoiaren ibilbidea osatze-
koa. Horretarako eskuko telefo-
noak [Open Trail Races App-a] 
eta ibilbidean zehar kokatutako 
Bluetooth bidezko balizak era-
bili dira. Eguneko 50 dortsal 
jarri ziren aukeran eta hiru hi-
labeteren buruan, guztira 572 
korrikalari pasa ziren Zegama-
ko Kultura etxetik dortsala jaso 
Zegama-Aizkorri mendi-mara-
toia egiteko modu berezi hone-
tan parte hartzera. Guztira, 340 
lasterkarik lortu zuten ibilbide 
osoa egitea, egun bakarrean 
edo zatika, Bluetooth bidezko 
balizak finkatutako tarteak osa-
tuz: Zegama-Otzaurte (0 km – 
7 km ), Otzaurte - St Spiritu (7 
km – 20 km), St Spiritu - Moa-

no (20 km – 34 km) eta Moa-
no-Zegama (34 km - 42 km). 
Guztien buru, Zorion Baradia-
ren zegamarra izan da [Ikus, 
alboko elkarrizketa], gizonez-
koetan denborarik onena egin 
duena [5:07:39] eta Zegaman 
bizi izandako Ana Ramos ema-
kumezkoetan [7:45:37].

Uztailatik irailera bitartean 
izandako esperientzia aintzat 

hartu eta SALOMON etxeak 
babestuta, Zegamako Udalak 
mantendu egingo ditu Open 
Trail Races-ek ibilbidean 
ezarritako baliza puntu batzuk, 
urtean zehar maratoi erdia 
edo osoa egin nahi luketen 
lasterkariei horretarako aukera 
eskainiz. 

Bestalde, izan da 2021ean 
maratoiaren ibilbidean guztiz 

Korrikalarien denborak neurtzeko erabili diren gailuak.

Sancti Spiritun beti egoten da maratoilariak animatzen jende ugari.
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nabarmena den puntu bati 
lotutako ekimen berezi 
bat ere. Sancti Spiritun, 
Aizkorrirako bidea hartzen den 
aldapa-gunea nork denbora 
laburragoan egin neurtzeko 
lehia. 180 m. dira luzeran eta 
57 m.-ko aldea altueran [% 
30ko aldatza]. Laburra baina 
gogorra, maratoia egin dutenek 
ongi ezagutzen duten bezala. 
Mendiko lasterketen munduan 
eta korrikalarien artean ezik, 
Zegama-Aizkorri maratoiaren 
jarraitzaileen artean ere xarma 
eta ikusmira berezia pizten 
duen puntua da, bertara biltzen 
baita maratoilari jende andana, 
handia, korrikalariek aldatz 
gorako zati horri nola ekiten 
dioten ikustearren. 

Uztailaren 15etik abuztuaren 
15era bitartean, korrikalari eta 
txirrindularientzako mobil-apli-
kazioak garatzen dituen Strava 
etxeak eta Zegama-Aizkorriko 
antolakuntzak mendi maratoiko 
ibilbide-zati berezi hori ahalik 
eta azkarren igotzeko gonbita 
egin zieten mendizale guztiei. 
211 korrikalarik erantzun zioten 
erronkari, 185 gizonezkok eta 
26 emakumezkok. Araian bizi 
den Carlos Jimenez izan zen 
azkarrena gizonezkoetan: 58” 
behar izan zituen, hiru saiake-

ra egin ostean. Emakumezkoe-
tan, berriz, Aiara Garaialde se-
gurarra izan zen azkarrena eta 
1´39”-tan utzi zuen marka, lau 
saiakera egin eta gero.

2022ko maiatzaren 29an  
itzuliko da maratoia

2022ko maiatzaren 29an egin-
go da Zegama-Aizkorri Mendi-
-maratoiaren XXI. edizioa. Egun 
berean 18 urtez azpiko korrika-
larientzako Junior Trail laster-
ketaren XI. Edizioa ere bai eta 
aurreko ostiralean, maiatzaren 
27an, Kilometro Bertikalaren 
[KB] VIII. edizioa. Horrela, bere 
onera eta ohiko izaerara itzuli-
ko dira Zegaman mendi-laster-
keten inguruko eginkizun eta 
ospakizunak.

Zegama-Aizkorri Mendi-ma-
ratoiaren edizio hau ere, SA-
LOMON etxeak bideratzen 
duen GOLDEN TRAIL WORLS 
SERIES txapelketako laster-
ketetako bat izango da eta 
mundu mailako mendi laster-
kari trebeenen topaleku bihur-
tuko da Zegama maiatzaren 
29an. Behin berritan, Stian 
Angermund-Vik norbegiarrak 
[03:45:08] eta Maite Maiora 
euskaldunak [04:34:27] 2017an 
ezarritako markak izango di-
tuzte ezinbesteko erreferente 

munduko txapelketan lehiatze-
ko helburua duten korrikalaririk 
onenek. 

Gainerakoan, aurten ez da ire-
kiko izena emateko eperik; 
2020an egin zen dortsal-zoz-
keta errespetatuko da. Dortsa-
la ordaindu eta parte hartzea 
baieztatzeko orduan egon li-
tezkeen huts egiteak ere 2020 
zozketa-zerrendatik beteko 
dira. Partaidetzari ohiko zen-
bakietan eutsiko zaio, 500 ko-
rrikalari inguru bilduko dira Ze-
gamako irteera-puntua 2022ko 
maiatzaren 29an.

Maiatzaren amaierako astebu-
rua berezia izango da Zega-
man. Mendi lasterketetan parte 
hartzera hurbilduko diren korri-
kalariez gain, kirol-proba hauen 
jarraipena egiten duten heda-
bideak, kirolariak eta zaletuak 
bilduko dira COVID19aren pan-
demiak bi urtez galarazi duena 
berreskuratu eta kirol ikuskizu-
nez bezainbat, Aizkorri-Aratz 
Parke Naturalaz, herriak es-
kaintzen dituen zerbitzuez eta 
lasterketaren inguruan sortzen 
diren ikuskizunez disfrutatzera.

JULIAN BELOKI GERRA ETA 
MAIALEN ARIZKORRETA 

ARANZA

Maratoiko ibilbidea oso teknikoa da.
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ZORION 
BARANDIARAN

URTETIK URTERA  
ONTZEN DOAN  
KORRIKALARIA

Zorion Barandiaranek 2002ko 
uztailaren 7an, estreineko Ze-
gama-Aizkorri Mendi-maratoia 
egin zen egunean, Sancti Spi-
ritun ikusi zituen korrikalariak, 
Aizkorrirako bidean, hasierako 
aldapa gogor hari ekiten. Or-
durako berak Aizkorriko joan-
-etorria egina zeukan, Aizko-
rriko Lagunen Elkarteko Eguna 
ere bazelako. Aurten, 19 urte 

geroago, uztailaren 25ean, 
5 ordu eta 15 minututan osa-
tu zuen bere hamazazpigarren 
Zegama-Aizkorri maratoia, be-
rak bakarrik, etxekoen eta la-
gun gutxi batzuen laguntza 
logistikoarekin. Bi helburu lortu 
zituen egun horretan: batetik, 
bere marka pertsonalik onena 
eta uda honetan maratoia egi-
ten saiatu diren 572 korrikala-
rien artean txapeldun izatea. 

Zorion ataundarra da, 46 urte 
ditu, Zegaman bizi da eta txa-
peldun berriak etxean dauzka 
laguntzaile eta zaleturik su-
tsuenak: emaztea, Langaneko 
Amaia Mujika Arrieta eta bi se-
meak, Unai, 17 urtekoa, eta Xa-
bier, 15ekoa. 

Beraz, Zorion, Zegama-Aizko-
rri Maratoiaren bigarren edi-
ziotik aurrera, beti hor, urtez 
urte erronka berriei aurre 
eginez...

Bai. Hirutan bakarrik huts egin 
dut: 2006, 2008 eta 2009an, 
belauneko kartilagoko arazo 
batzuk medio. Gainerako guz-
tiak egin ditut, baita pandemia 
garaiko biak ere!

Eta hori?

2020ko maiatzaren 26an, be-
rez maratoia egin behar zen 
egunean, nire kasa egin nuen, 
5 ordu eta 18 minututan. Eta 
aurten ere bai, ekainaren 6an, 

maratoirako izendatutako egu-
nean, 5 ordu eta 15 minututan. 
Gainera, aurten, udako beste 
formatu berri honetan ere bai, 
uztailaren 25ean, serio-serio 
egin dut, familiaren laguntza-
rekin, bidean janari-edariak iza-
teko eta. Eta, oso pozik, hortxe 
egin nuelako denborarik onena: 
5 ordu eta 7 minutu. 

Txalogarria benetan. Xalbador 
zenak bere emazteari jarri-
tako bertsoa etorri zait burura, 
urteak joan ahala, hobetzen 
zoazela, “armairu txokoan 
den arnoa bezala”, baina zure 
kasuan, ez geldirik egonda, 
ekinaren ekinez baizik…

Bai, urte hauetan guztietan, 
ia astero, uda eta negu, lehor, 
euri ala elur, Aizkorriko punta-
tik pasa naiz… Oso larunbat eta 
igande gutxi izan ditut Aizko-
rri tontorreko gurutzea ukitu 
gabe.

Nolakoa den bizitza, batzuk 
hainbeste eta beste batzuk 
hain gutxi… Zuri noiz piztu 
zitzaizun mendi lasterketa 
hauetarako zaletasuna eta 
Zegama-Aizkorri maratoiaz 
beste, non ibili izan zara?

Nere mendizaletasuna txiki-
-txikitakoa da. Aitarekin maiz 
joan ohi ginen Ataundik Ara-
lar aldera, San Migelera, Igara-
tzara… Baina mendian lasterka 

Zorion Barandiaran

Zorion, Sancti Spirituko aldapari helduz.

Zorion Barandiaran,  
2021eko Zegama-Aizkorri/Salomon/ 
Rockthesport, bakarkako  
maratoian txapeldun!

E
L

K
A

R
R

IZ
K

E
TA



ZEGAMAKO URTEKARIA | 49

ibiltze hau, Zegama-Aizkorri 
mendi maratoia sortzearekin 
batera piztu zitzaidan… Ordu-
ra arte ez. Lehenbiziko urtean, 
emazteak eta biok, Sancti Spi-
ritun ikusi genituen pasatzen 
korrikalariak Aizkorriko buel-
ta egin eta gero. San Fermin 
eguna zen eta egun bikaina 
egin zuen … Baina, hurrengo 
urtetik aurrera, neu ere saltsa 
horretan, etengabe, belauneko 
gorabeherengatik huts egin-
dako hiru urte kenduz gero. 
Eta azken urte hauetan, Ze-
gamako maratoiaz beste, joan 
izan naiz Zeanuriko Gorbeia 
-Suzien lasterketara, Idiaza-
balgo Axeri-Trail-era, Oñatiko 
Aloñako igoerara, Pantikosako 
Trail Valle de Tena lasterketara, 
Isabako Camile-ra …

Oker handirik ez dela, 2022ko 
maiatzaren 29an, XXII Zega-
ma-Aizkorri mendi-maratoia 
bere ohiko izaeran egingo da 
… Zure helburua?

5 orduren bueltan, hortxe ibil 
naitekeela iruditzen zait … Hasi 
nintzenean 6 ordu pasatxo 
behar izaten nituen, gero hor 
ibili izan naiz 5:59, 5:51, 5:45… 
Eta denborarik onena 2016an 
neukan, 5 ordu eta 9 minu-
tukoa. Eta, lehen esan dudan 
bezala, aurten, uztailaren 25an 
hobetu dut denbora hori, 5 
ordu eta 7 minuturekin … Ez da 
erreza izango, baina horri eutsi 
nahi nioke. Saiatuko naiz. Nik 
prestaketa guztia Zegama-Aiz-
korri maratoiari begira egiten 
dut, nahiz eta gero beste ka-
rrera batzuk ere egin eta, egia 
esan, hori niretzat ez da sakri-
fizio bat, alderantziz, gozatu 
handia da.

JULIAN BELOKI GERRA

Zorionek 17 aldiz egin du maratoia.

Mendian 
lasterka  
ibiltze hau, 
Zegama-
Aizkorri  
mendi maratoia 
sortzearekin 
batera piztu 
zitzaidan… 
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SAN MARTIN FERIA

2020ko San Martin Feria bertan 
behera geratu zen, COVID-19 
pandemiak eraginda. Honela, 
aurten urte sasoi horretarako 
oraindik pandemiaren datuek 
eta zeuden osasun neurriek ahal-
bidetzen zutelako udalak, feria 
antolatzea erabaki zuen. Hala ere 
esan azken orduan, herrian eta 
Euskadi mailan ematen ari zen 
kutsatzeen igoera zela eta Eusko 
Labeldun Tolosako babarruna-
ren dastatzea eta Aizkorri-Aratz 
gazta lehiaketara aurkeztutako 
gazten dastatzea ez burutzea 
erabaki zen, era horretara berta-
ratuok musukoa kentzeko aitza-
kiarik izan ez genezan.

Honela, Maria Mitxelenaren Talo 
postuak eta Fermin Mazkiaranek 
jartzen duen gaztaina postua, 
kanpoan zeudela-eta beren zer-
bitzua eman ahal izan zuten.

Azaroaren 10ean, San Martin Fe-
riaren aurrekari modura, girotze 
ekintzen artean, Jose Mari Arto-
lak “Herri inguruan kontu kontari 
IV.” Ikus-entzunezkoa proiektatu 
zuen Anduetza parketxean eta 
emanaldian 25 pertsona inguru 
elkartu ziren.

Azaroaren 11n, iluntzeko 
19:00etan, Anduetza parketxean, 
iluntzeko 19:00etan Etorlurreko 
teknikaria den Jabier Jauregi-
ren eskutik “Gipuzkoako mendi 
larreei” buruz hitzaldi-solasaldia 
izan genuen, bertan Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiko Mendietako 
Zuzendaritzak, mendi larreak 
kudeatzeko dituen eredu des-

berdinak ezagutzeko aukera izan 
genuen.

Azaroaren 12an, 19:30etan Goza-
tegi akustikoan, entzuteko auke-
ra izan genuen San Martin parro-
kian, iluntzeko 19:00etan.

Azaroaren 13an, larunbatez, izan 
zen San Martin feria. Herritarren 
arteko ganadu lehiaketa, Aizko-
rri-Aratz Parke Naturaleko ar-
tzainen arteko gazta lehiaketa 
eta artisauen erakusketan oina-
rritzen da feria egun hau.

Herriko ganadu lehiaketa herriko 
baserritarren esfortzuari esker 
antolatu ahal izaten da urtero.

Ugarte-zelaiko aparkalekuetan 
behi, zezen, behor, zaldi eta as-
toren bat jarri zituzten ikusgai. 
Eskolako patio aldera, ardi eta 
ahari loteak, ahuntz, antxume 
eta akerrak eta poniak ere egon 
ziren ikusgai.

Azkenik, Udal pilotalekuan Aiz-
korri-Aratz Parke Naturaleko ar-
tzainen arteko gazta lehiaketa 
burutu zen. Han zeuden Aizko-
rri-Aratz Parke Naturaleko 4 ar-
tzain ere beren gazta postuekin: 
Aizpea, Aranburu, Sat Olano, Io-
ritz Etxeberria hain zuzen ere.

San Martin Feriaren barnean an-
tolatu zen gazta lehiaketan, La 
Leze gaztandegiak lortu zuen 
lehen saria. Bigarren saria, Ga-
larretako Azkarra gaztandegiak 
lortu zuen eta hirugarren saria 
Eginoko, Sat Olano gaztande-
giak. Guztira Aizkorri-Aratz Par-
ke Naturaleko 13 gazta aurkeztu 
ziren lehiaketara. Epaimahai la-
netan urteroko legez, Sant Sa-
durni d´Anoiako Alkatea, Josep 
Maria Ribas eta ta Seu d´Urge-
lleko Carme Espuga zinegotzia 
aritu ziren; hauezaz gain honako 
pertsona ezagun hauen ekarpe-
na ere izan zen gazta lehiaketan: 

Jabier Jauregik, Etorlurreko teknikariak,Gipuzkoako larreetako 
kudeaketa azaldu zuen hitzaldian.

Hernaniko albokariak izan genituen San Martin egunean.

San Martin egunean herritarrak ganadua erakusketa tokira eramaten.
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Xabier Orbegozo, Arria V.a, Oihane Mateos, Zigor 
Iturrieta eta Jaione Mariezkurrena.

Guztira 13 artzainek parte hartu zuten lehiaketan: 
Aizpea Gaztandegia, Azkarra S.C., Xabier Azurmen-
di, Jabier Muñoa, Garoa S.C., J.Aranburu Elkartea, La 
Leze, S.C., Ander Barandiaran, Ioritz Etxeberria, Patxi 
Lopez de Uralde, Zabaleta S.C., Sat Olano, Unai Le-
kuona .

Hona hemen XXII. Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko 
artzainen arteko gazta lehiaketaren aurtengo irabaz-
leak:

1go saria: La Leze, Ilarduiakoa.

2. Saria: Azkarra S.C., Galarretakoa.

3. saria:. Sat Olano, Eginokoa.

Herritarren arteko ganadu lehiaketan ere ganadu 
ugari aurkeztu zen plazara eta hona hemen sari-
tuen izenak:

Ardiak: Ioritz Etxeberria

Bildotsak: Irantzu Zubeldia

Ahuntzak: Ander Lasa

Antxumeak: June Lasa

Pirenaika behiak: Andres Zabaleta

Behi mestizoak: Andres Urbizu

Antxumeen begira gustura egon ziren haurrak Astoak

Adi loteak Behiak

Behiak

Ahuntzak
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Behi suizoak: Andres Zabaleta

Zezenak: Andres Zabaleta

Zaldiak: Migel Mari Esnaola

Etxe behorrak: Jabier Arrondo

Mendi behorrak: Eneko Otegi

Aipatzeko da, herriko ganaduza-
leekin adostuta eta beraien eska-
riz, San Martin eguneko ganadu 
lehiaketako sarietan aurten alda-
keta nabarmena egin dela, izan 
ere ohiko kopak alde batera utzi 
eta ganadu bakoitzarentzat ego-
kiak diren zintzarriak beren uha-
larekin banatu baitzituen udalak, 

sarituen artean.

Bestalde, sari banaketen tartean 
bi zozketa egin ziren:

Bat Gazte Herexaren saskiaren 
zozketa: Goizean zehar pilotale-
kuan saldu zituzten saskia zoz-
ketatzeko boletoak eta irabazlea 
Adur Arrizabalaga suertatu zen.

Bestalde, Udalak, San Martin 
Egunean baserritar jantzia soi-
nean eraman zutenen artean 
zozketa bat egin zuen eta saria 
San Martin ferian gazta lehiake-
tako 3 sarituen bina gazta izan 

zen eta zozketa honetan Kloe 
Aramendi Izarra izan zen saritua.

Goizean zehar, herriko txistu-
lariak eta Hernaniko albokariak 
izan genituen kalean zehar. Al-
bokariek, Zegamako Altzibar ba-
serrian bizi ziren Gorrotxategita-
rren soinuak jo zituzten .

Arratsaldean, herritarren arteko 
pilota partiduak egon ziren. Aur-
ten urtean zehar bazterketarik ez 
zen egiterik izan pandemia ze-
la-eta, pilota erakustaldiak egon 
ziren herriko pilotarien artean:

Fermin Mazkiaranek urtero erretzen ditu gaztainak. Oreka Mendian postua, mendi larreetako 
azalpenak ematen aritu ziren, Gipuzkoako 
Foru Aldundiko mendi zuzendaritzaren 
eskutik.

Larruzko jantziak salgai izan genituen.

Aizkorri-Aratz Gazta Lehiaketako epaimahaia lanean
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Ganadu zale sarituak. Aurten saritzat beren ganaduentzat zintzarria eta uhala jaso dituzte Zegamako Udalaren 
izena itsatsita.

JOXE MARI USTARROZI 
OMENALDIA

Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko gazta 
lehiaketan norbait buru belarri aritu bada 
urteak joan urteak etorri, Idiazabal Jatorri 
Izendapeneko lehendakaria izan den Jose 
Mari Ustarroz jauna aipatu eta goraipatu 
beharrean gaude. Izan ere, urte luze 
hauetan bere laguntza eta aholkularitza 
etengabea izan baitugu gazta txapelketa 
honetan. Jose Mari Ustarrozek, Idiazabal 
Jatorri Izendapeneko gaztagintza mundu 
mailan ezagutzera eman eta gazta 
hoberenetakoen artean kokatzea beste 
batzuen artean berari esker izan da, 
eta Lehendakaritza utzi duen honetan, 
zegamarrok ere errekonozimendua zor 
genion. Honela, Aurtengo San Martin ferian, 
Joseba Izagirre herriko alkatearen eskutik, 
Zegamako udalaren armarria eta zegamar 
guztion eskerrona idatzita daraman “euskal 
makila” bat oparitu zion eta herriko bi 
dantzariek ere ohorezko Agurra dantzatu 
zioten oholtza gainean.

Mila esker Jose Mari zegamarroi ere 
emandako laguntzarengatik!!!

Jose Mari Ustarrozi, Zegamako Udalak errekonozimendu 
ekitaldia egin zion

Gazta lehiaketako saridunak.

Gazta lehiaketako saridunak agintariekin.

Ormazabal-Landa I/ Izagirre-Lada II. artean izan zen 
partida bat eta bigarren partidua: Sukia- Iñaki Gal-
dos/ Ivan Matxinandiarena-Egoi Telleriaren kontra hain  
zuzen ere.

Azaroaren 14an, igandea, Aizkorri Guraso Elkarteak  
eta udalak antolatuta, 2 eta 12 urtera bitarteko haur eta 
gaztetxoentzako tailer eta jolasak izan ziren Txatxilipurdi 
elkartearen eskutik.
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Nongoa zara?
Uharte Arakilen jaioa eta Uharte 
Arakilen bizi naiz eta bizi izan naiz beti.
Aralargo San Migel 
Santutegiarekin harreman 
berezia omen duzu.
Bai, San Migelgo Santutegia nire 
bigarren etxea da, han errefuxiatu 
modura egon bainintzen 18 urte bete 
arte, nire aita errepresaliatua izan 
zelako, eta hango Kaperaua Ayerbe 
Jaunak eman zidan eskola, kultura 
eta izateko modu bat. Harrezkero ahal 
dudan guztietan laguntzen dut, eta 
igande eta jai egunetan igotzen naiz 
eta ez bakarrik sinesmendun bezala 
elizkizunetan parte hartzera, baizik 
eta etortzen diren hainbeste bisitariei 
merezi duten arreta eta eskatzen 

dituzten argibideak ematera ere bai.
Ayerbe Kaperauak, euskaltzale gutxi 
bezalakoa, 56 urtez Santutegia zain-
tzen egin zituen, eta ia 1.000 urte 
dituen Kofradia eguneratzen lagundu 
nion eta harrezkero Elkarte horren 
Lehendakaria naiz.
Artzaintza etxetik ezagutzen 
duzu edota beste bide 
batetik? 
Nire etxean ez dugu sororik ezta abe-
rerik ere, baina San Migelen ezagutu 
nituen artzaintzaren kultura eta bizi-
modua, eta gazta egiten ere ongi ikasi 
nuen.
Nire ama gaixotu zela-eta etxera itzuli 
nintzen eta herrian lanean jarri nin-
tzen eta hor sortu zitzaidan, artzain-
tzak eta nekazaritzak une horretan 
zituzten arazo eta zailtasunak ikus-

tean, zerbait egiteko grina eta herriko 
ARALAR MENDI Elkartea beste lagun 
talde batekin antolatu genuen; elkarte 
honen babesean egin zen lehenda-
biziko ARTZAI EGUNA, bertan anto-
latzen diren artzaintzarekin lotutako 
ekitaldiak direla-eta artzaintza balioan 
jartzea da helburu. Honela, aurten 
53.a Artzain Eguna antolatu da jada-
nik.
Hor sartua nengoenean eta nire 
komertzial lana metalurgi lantegian 
bukatu nuen garaian, IDIAZABAL 
JATORRI IZENDAPENEKO Lehenda-
karitza hartzea proposatu zidaten, eta 
esan nien froga egingo genuela, eta 
horrela egin ditut 18 urte.
Noiz ohartu zinen Idiazabal 
sor-marka beharrezkoa zela? 
Beste sor-markarik ezagutzen 
al zenuen garai horretan?
Ni ez nintzen egon barruan Idiazabal 
Izendapena antolatzen edo sortzen 
ari zirelarik Lehendakari bezala, baina 
Artzain Egunaren Antolakuntzatik 
parte hartu eta lagundu ere egin nuen 
ekimen hori aurrera eramaten.
Garai hartan, beste izendapen bat 
bazen Hego Euskal Herrian, Idiaza-
balgoa baino 4 urte aurrerago, Erron-
kari Izendapena, penintsula guztiko 
gaztetan aurrenekoa, nahiz eta Idia-
zabalgoa egiteko lanak hasiak ziren, 
baina luze xamar joan zen tramita-
zioa, Europako Komunitateak 1987 
urtean urriaren 1ean onartu arte.
Zein egoeretan zegoen 
artzaintza eta gaztagintza 
Idiazabal Jatorri Izendapeneko 
sor-marka sortu arte?
Izendapena egin aurretik artzaintza 
eta gaztagintza arriskuan zeuden, 
“alegalak” baitziren artzain gaztagi-
leak, eta ikusteko nola zeuden adie-
razgarria da, 1983an Uharte Arakilgo 
ARALAR MENDI Elkarteak egin zuela 
Nafarroako lehendabiziko gazta lehia-
keta, eta hiru edo lau egun aurretik 
gaztegileei deika aritu ginen beren 
gaztak saltzera etortzeko egun horre-

JOSE MARI
USTARROZ 
RAZKIN
IDIAZABAL SOR-MARKAKO LEHENDAKARIA

Jose Mari Ustarroz Zegamako gazta lehiaketa gidatzen.
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tan, eta ez zen inor ausartu beldu-
rrez, kalean jartzen baziren saltzen 
bahituak izango zirelakoan, eta guri 
Gobernutik, orduko Diputazioak 
laguntza ordez abisua eman ziguten 
“kontuz ibiltzeko zertan ari ginen esa-
naz”, baina aurrera egin genuen eta 
bigarren lehiaketan gaztagileak etorri 
ziren, eta hirugarren urtetik aurrera 
laguntzak jasotzen hasi ginen.
Urte horietan zenbait kanpoko ardi 
arraza presioa egiten ari ziren latxa-
ren aurka, eta Idiazabal Izendapenetik 
lan asko egin behar izan da ardi latxa 
daukan tokian eta errekonozimen-
duan jartzeko.
Egun Espainiatik kanpo 
ezaguna al da idiazabal Jatorri 
Izendapena duen gazta? 
Non saltzen da gure gazta 
Euskaditik kanpo?
Mundu guztian ezaguna da Idiazabal 
Gazta eta prestigio handia du, baina 
zorionez gehiena Euskal Herrian eta 
Penintsulan zehar jaten dugu.
Euskal Herritik kanpo ere saltzen da 
baino ez da bolumen handia atera-
tzen, eta espero da ekoizpena handi-
tzen doan eran gehiago aterako dela 
atzerrira ere.
Noiztik zaude lehendakari? 
Zenbat urte egin dituzu kargu 
honekin?
Nik Lehendakaritza eraman dut 
2004tik aurrera aurten arte.
Zer dauka Idiazabal Gaztak 
besteek ez daukatena? Zein 
balio erantsi du?
Idiazabal Gazta latxaren esne gordi-
naz egina dagoenez eta dena Eus-
kal Herriko lur honen barruan egina 
denez, beste gazta guztietatik des-
berdina da eta hemendik kanpo erre-
pika ezina da.

Ardi arrazan, Latxan hain 
zuzen ere hobekuntzarik eman 
al da urte hauetan?
Ardi Latxan hobekuntza handia egin 
da ia azkeneko 40 urte hauetan, 
bai genetikoki, bereizitasunean 
(selekzioan) eta nola ez arrazak 
(artegiak) egokitzen, bazkatzeko 
moduan, lurrak egokitzen eta 
kontrolean, eta hobekuntza hauek 
direla-eta ekoizpena bikoiztu baino 
gehiago egin da.
Erraza izan al zen artzainak 
lan ildo honetara bideratzea? 
Zeintzuk izan ziren oztoporik 
handienak?
Hobekuntzak eta aldaketak izan 
dituzte gure inguruko arlo guztietan, 
baina gure artzainak eta artzain gaz-
tagileak aurrera pauso handiak eman 
dituzte, arlo gutxitan bezala eta zalan-
tzarik gabeko prestigioa eta izen ona 
lortu dute.
Bilakaera nolakoa izan da? 
Erakundeak bidelagun izan al 
dituzue?
Bilakaera ezin esan dugu txarra izan 
denik, baina erakundeek gehiago eta 
hobeki jokatu behar zuten izan diren 
zenbait une larrietan batez ere.
Gure lurraldean, bereziki mendiko 
herri eta baserrietan, gehien eta 
hobekien dagoen aberea ardi latxa 
da eta erakundeetatik ez da aski 
baloratu.
Aizkorri-Aratz Parke 
Naturaleko Gazta Lehiaketa 
aurten XXII. saioa egitera 
iritsi da. Zertarako balio dute 
txapelketa hauek?
Egiten diren lehiaketak, denak dira 
beharrezkok eta komenigarriak, 
gure gaztak, gure ardiak eta gure 
gaztagileak kaleratzeko, eta hemen 
esan behar dut, argienetako artzain 
gaztagile batek Ordiziako frontoian 
esan zidana “ez duzue idearik egiten 
zuen lehiaketak egiten hasi ezkero 
nola igo zitzaizkigun salmentak, guk 
7 aldiz gazta gehiago egiten dugu, 
eta dena saltzen dugu salmentarako 
inongo lan berezirik egin gabe”.
Idiazabal Jatorri Izendapenaren 
barruan egiten den gazta guztiak etor-
kizun zabala du, batez ere gaztagileak 
elkartzen badira eta, nola ez kontsu-
mitzaileok bertako elikagaik dasta-
tzeko kontzientzia hartzen badugu.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

JOXE MARI UZTARROZ-EN 
OMENEZ

Urte aunitzez artzainen artzain,
Euskal Herrian barrena,
latxa ardia ta gazta ona
bikain zaindu dituena;
zeuk izan duzu ardirik gabe,
artalderik bikainena,
Uztarroz jauna, agur, ohore,
jaso gure aitormena.

Zegamak ere badu zuretzat
eskertu beharrekorik,
ezpaitiozu inoiz ukatu
berak eskatutakorik;
zu gabe ez da San Martinetan
izan gazta azokarik,
gaur ordainetan omenaldi hau
nahiz-ta ez izan askorik.

Aizkorri-Aratz larreetako
artzain guztien aitortza,
horko larretan bazkatzen diren
artalde zintzarri-hotsa, 
Idiazabalgo gazta landua
maite dugunon ahotsa,
gaur Joxemari zurekin dago
zegamar denen bihotza.

San Martin Azokan, Zegaman, 
2021eko azaroaren 13an

JULIAN BELOKIREN BERTSOAK

Ohorezko Agurra dantzatu zien herriko dantzariek Jose Mari Ustarrozi.
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CAVA FESTA
2020ko martxotik ia ekintza guz-
tiak bertan behera utzita izanik, 
pandemia egoera hobera bidean 
zihoala eta, Cava festa aukera 
ederra zela ikusi zen berriro gure 
jaien egutegia martxan jartzeko. 
Urriaren 29 eta 30ean eskolako 
patioko ateak ireki ziren, VII. Cava 
festa ospatzeko. Hartu beha-
rreko osasun neurriak harturik, 
mahaietako distantziak, musu-
koa erabiltzeko gomendioak,... 
denok festarako prest. 

Dakizuen bezala Zegamako he-
rriak Kataluiniako Sant Sadurni 
d´Anoia herriarekin duen se-
nidetzearen aitzakian, beraien 
urrezko produktu hau zabaltzeko 
sortutako festa da 2014.urtetik 
ospatzen duguna. 

Zazpi urte hauetan cava desber-
din asko ezagutzeko aukera izan 
dugu, batzuk izugarrizko arra-
kasta izan dutelarik, eta jendeak 
behin eta berriro errepikatzeko 
eskatzen dituenak, eta horren 
ondorioz herritarrontzat guztiz 
ezagunak bilakatu direnak. Aur-
tengoan honako hauek izan dira 
dastagai:

• Oliver Viticultors etxeko Oliver 
Viticultors Brut Nature eta Gem-
ma. 

• Llopart etxeko Llopart Brut 
Nature Reserva 

• Blancher etxeko Capde-
villa Pujol Reserva Nature 
eta Gran Reserva Nature

• Raventos etxeko Ra-
ventos i Blanc Blanc de 
Blancs.

• Grimau etxeko Grimau 
Brut Nature. 

• Freixenet etxeko Trepat 
Rosadoa. 

Urtero bezala Cava guzti 
hauek, bai botilaka eta bai-
ta kopaka erosteko aukera 
izan zen, baita honi laguntzeko 
Euskal kalitate goreneko jakiak 
dastatzeko aukera ere. Bi egu-
netan zehar, 500 lagunetik gora 
elkartu ginen eskolako patio ere-
muan, bai ostiral eta bai larunba-
tean Cava botilaz beteta zeuden 
hozkailuak guztiz hustu zirelarik. 
600 botila kontsumitu ziren as-
teburuan zehar. Giro aparta sortu 
zen aurtengoan ere! 

Aurten ere, nahiz eta beste urte 
batzuetan baino buruhauste edo 
duda gehiago izan, ilusio handiz 
antolatu zen zazpigarren Cava 
Festa herriko elkarteen laguntza-
rekin, Amezti elkartea, Tartalo El-
kartea, Karraztarro ehiz elkartea, 
Orkatz abesbatza, Gazte Herexa, 
Jubilatuen elkartea, Elkartu Nahi 
txirrindulari elkartea, Kasino el-
kartea eta Zegamako udala bera. 
Azpimarratzekoa elkartetako 

bolondresen lana. Egun bakoi-
tzean, 20 bat laguneko lantaldea 
elkartu ginen jendeak Cavaz go-
zatzeko zerbitzatzen, mahaiak 
garbitzen, muntai desmuntai la-
netan,...

Herritarrek ez ezik, Goerritarrek 
ere festara etortzeko aukera izan 
zezaten ohiko lineako autobus 
zerbitzuaz iluntzean Zegama al-
dera gerturatzeko aukera izan 
zen, eta gaueko 12:10etan eta 
goizeko 1:55etan bueltan Beasain 
aldera bueltatzeko ere zerbitzu 
berezia jarri zen. Bai ostiralean 
eta baita larunbatean ere. 

Bertan ibilitako bolondres guz-
tiek eta parrandan zebilen jende 
guztiak garbi utzi zuen, antola-
tu gabe uzterik ez dagoela, eta 
datorren urtean ere, ahal dugu-
la, denok han elkartuko garela. 
TOPA!!!

Cava Festako boluntarioak lanean

Eskolako patioa jendez gainezka egon zen bi egunetan
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LXXXIX. SAN  
BARTOLOME SARIA

Aurten San Bartolomeren in-
guruan ez du Zegamako uda-
lak jai ofizialik antolatu, izan ere 
COVID-19ren pandemia medio, 
jende elkarketak ekiditeko hel-
burua finkoa zen erakundeetatik. 
Honela, eta aire libreko ekimena 
zelako, LXXXIX. San Bartolome 
Txirrindu froga egitea erabaki 
zen. Froga honen antolaketa El-
kartu Nahi Txirrindulari elkartea 
aritzen da buru belarri, hala ere 
San Bartolome Jaietako ekimen 
bat izaten denez, bertan sortzen 
diren gastuak udalak bere gain 
hartzen ditu urtero. Esan aurten-

go frogaren kostua, 1.865,00€ta-
koa izan dela.

Hona hemen frogako emaitzak:

Julen Arriola-Bengoa Beitia ESP 
S23 CAJA RURAL-SEGUROS 
RGA 3:01:26

Asier Etxeberia Zafra ESP ELI 
LABORAL KUTXA- FUNDACION 
EUSKADI d.b.

Xabier Berasategi Garmendia 
ESP S23 LABORAL KUTXA–
FUNDACION EUSKADI d.b.

Esan hirugarren sailkatua, Xabier 
Berasategi Garmendia, herriko 
udaletxeko langilea den Jose 
Luis Berasategiren semea dela, 
azken urteotan, txirrindularitzan 
nabarmentzen ari delarik lortzen 

dituen emaitzak medio. Bestalde, 
taldeko saria, LABORAL KUTXA-
-FUNDACION EUSKADIk irabazi 
zuen eta taldeko saria besteak 
beste-, herrikoa den Jon Araka-

ma txirrindulariak jaso zuen. 

SAN  
BARTOLOME 
JAIAK

Ez festaren ondorioz zabor ugari sortu zen

Garailea 
helmugan sartzen

Txirrindu frogako garaileak eta udal ordezkariak sari banaketa burutu ondoren.

EZ JAIAK

Aurrean aipatu bezala, herriko jaie-
tako eragileekin hitz egin ondoren 
nahiz eta udaletik ez zen inolako 
ekimenik antolatu, San Bartolome 
Txirrindu froga ezik, esan behar 
da larunbat gauean, abuztuaren 
28ean, jendetza ugari bildu zela 
kioskoko plazan, inolako segurta-
sun neurririk hartu gabe, bertan 
utzitako zaborrak ere ugariak izan 
ziren, argazkian ikus daitezkeen 
moduan.

Taldekako saria Laboral Kutxak irabazi zuen. Taldeko 
saria jasotzeko argazkian Xabier Berasategi eta Jon 
Arakama ikus daitezke, lehen eta bigarren hurrenez 
hurren.

Ez festan jendetza elkartu zen plazan

Xabier Berasategi, udal lagilea den Jose Luis 
Berasategiren semea.



58

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. 

Norentzat da 
TOBERA

4 urtetik gorakoentzat,  
baita helduentzat ere.

MUSIKAREN ERNETZEA

‘Arraro’ joan zen 2019/2020 
ikasturtea, eta muturra okertu-
ta begiratu genion 2020/2021 
ikasturteari –mesfidati–, orain-
dik hasi besterik egin ez ze-
nean. Baina, uste ez bezala –
hara zer diren aurreiritziak eta 
ezustekoak!–, aurrez aurreko 
hezkuntza-modalitatean egin 
ahal izan zuen 20/21 ikastur-
tea osorik TOBERA Musika- eta 
Dantza-eskolak, eta orain arte 
COVID-19aren inongo broteren 
iturburu ez da izan gure eskola.

Horrek ez du esan nahi, noski, 
azken ikasturtea eta oraingo 
21/22 ikasturtea ‘aldapagora’ 
jarri ez zaizkigunik tarteka-tar-
teka. Egoera pertsonalak eta 
familiarrak latzak izango ziren 
askorentzat azkeneko urtebe-

tean, koronabirusak eta bere 
ondorioek eraginda. Bihoakie 
horiei guztiei gure besarka-
darik estuena. Musika-eskolak 
ere izan du gainditu beharre-
ko erronkarik, baina erraz-edo 
asmatu dugu arazoari gainetik 
zilipurdia egin eta airoso ate-
ratzen, zer arraio! Ikasleei eta 
familiei, txalo lerrootatik izan 
duten jarreragatik! Egindakotik 
ikasi eta, zortea lagun, jarrai de-
zagula arduratsu eta kementsu 
aurrerantzean ere.

Ahaztu gabe beti ere egunero-
-eguneroko lana dela guztiaren 
oinarri eta funtsa, eta ikasgela-
ren barruan musika-unibertsoa 
desplegatzen dela ikaslearen 
eta irakaslearen artean, publi-
koki egin ditugun 2021eko mu-
sika-ekintza nagusiak aletzeari 
ekingo diogu jarraian:

Otsaileko azkeneko asteburuan 
16. piano-jaialdia egin zen An-
doaingo Bastero kulturgunean. 
Jaialdiaren edizio guztietan 
hartu izan dute parte TOBE-
RA Musika-eskolako ikasleek. 
2021eko ediziora joandako TO-
BERAko 9 ikasleek pozarren 
egoteko motiboak dituzte. Ur-
tebete publikoki jo gabe egon 
eta gero, antzoki batean jen-
daurrean aritzeko aukera izan 
zuten. Egindako lan bikainaga-
tik brontzezko eta zilarrezko 
dominak eman zizkieten epai-
mahaikideek, gainera. 

Astebete lehenago arte bai-
no ez zen jakin jaialdia egiterik 
izango ote zen, baina posible 
izan zen azkenean, osasun-se-
gurtasuneko neurriak zorrotz 
beteta. Aurreko edizioetako 
ohiko ikasle-kopuruen erdia 

Andoaingo jaialdi entzutetsura egindako irteeratik hainbat dominarekin bueltatu ginen. Zorionak!
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baino gutxiago onartu zuten 
aurten Andoainen; 290 piano-
jotzaile guztira. TOBERAtik 
joandakoek obrak buruz 
jotzeko ausardia izan zuten, 
hala egitea beharrezko ez izan 
arren. TOBERAtik aurkeztutako 
ikasle gehien-gehienak –7–, 11 
urtetik beherako gaztetxoak 
izan ziren, eta horietako 3k, 
gainera, aurreneko aldiz hartu 
zuten parte jaialdian. ‘Promesa 
berrien’ eta harrobi-lanaren 
alde musika-eskolak egiten 
duen apustuaren adierazgarri.

Entzunaldiak. Entzunaldiak 
ikasleek bakarka edo talde 
oso txikitan interpretatzen 
dituzten abestien emanaldiak 

dira. Eskoletan lantzen dituzten 
ariketak familiei eta ikaskideei 
erakusteko kontzertu txikiak 
dira, instrumentu bakoitzaren 
ezaugarriak erakusteko. Aurten 
ere egin egin ziren entzunaldiak, 
apirilean hasita. Zegaman, 
Seguran eta Zerainen grabatu 
zituzten ikasleek piezak, kalean. 
Iragarri gabe jo ziren abestiak 
kalean, eta jendea inguruan 
geratzen ez zen utzi; halabaina, 
herriak girotzeko balio izan 
zuten, bide batez. Grabazio 
guztiak sare sozialetan emititu 
zituen musika-eskolak, eta 
maiatzean webgunean eta 
YouTubeko kanalean jarri zuen 
bideo-bilduma osoa ikusgai –

Goierri telebistak ere emititu 
zituen–. Euskal dantzatako; 
musika-hizkuntzako; txistu 
eta danbolineko; gitarra 
klasiko zein elektrikoko; baxu 
elektrikoko; trikiti, pandero eta 
perkusioko; zeharkako txirulako 
eta pianoko ikasleen 25 bideo 
izan ziren.

Eskaintza oso zabala du mu-
sika-tresnetan TOBERAk. Mu-
sika-taldeetan ere bai. CO-
VID-19agatik eta ikasleen eta 
langileen segurtasuna berma-
tzeko, ordea, talde gehienak 
bertan behera utzita izan di-
tugu 2020/2021 ikasturtean. 
2021ean, egoera hobetzen ari 
zela baliatuz, taldean musika 
egiteko, sona handi samarra 
hartu zuen proposamena abia-
tu genuen: Musika Elkarrekin.

Musika Elkarrekin ekimenaren 
ezaugarriak:

Zertarako -- Modu informalean, 
presiorik eta konpromiso zailik 
gabe, lagunartean eta natural-
tasunez, norberaren antzeko 
kideekin elkartu eta musika jo 
eta abestuz gozatzeko.

Edozein adin. Edozein instru-
mentu edo ahotsa. Edozein 
maila. Musika-eskolako ikasleak 
izan, garai batean izandakoak 
edo sekula ikasle izan gabe-
koak.

Gustuko abestiak jotzera iritsi, 
musikaren teoria errepasatu, 

Dantzariak Aizkorriren magalean: COVID-19agatik talde txikitan aritu behar izan dugu, baina aire zabalean ekintzak 
egin ahal izateko, irteerak ere egin ditugu!

Matrikula-kopuruak % 27ko igoera izan du iazkoarekiko. Inoizko handien da aurten TOBERA. Zuk egiten gaituzu handi.
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elkarrekin eta elkarrengandik 
ikasi... izan ziren saioen 
helburuak. Aparteko anbiziorik 
gabe; partaideen aukeren eta 
nahien arabera beti.

INFO gehiago [audioa] -- 
https://labur.eus/TOBERA

Martxoan 'Musika elkarrekin' 
proiektuaren ezagutarazten-
-kanpaina egin genuen TOBE-
RAko hezkuntza-komunita-
tearen eta herritarren artean, 
eta apirilaren 13an lehenengo 
aurkezpen-bilera egin genuen 
Zegaman, interesatuetako ba-
tzuekin zenbait gai argitu eta 
lotzeko. Apirilaren 19ko astean 
hasi ziren lehenengo entse-
guak, 15 musikazale 2 taldetan 
banatuta. Ekainaren bukaera-
-bitarte egin zuten partaideek 
proba, sentsazioak neurtzeko. 
Tarte horretan, partaideek ez 
zuten ezer ordaindu beharrik 
izan, gainera. Ikasleak esperien-
tziarekin gustura daudela eta, 
ikasturte honetan ere martxan 
segitzen du proposamenak, eta 
nahi duen edonori ateak irekita 
dago oraindik orain.

Apirilaren bukaeran spota es-
treinatu zuen TOBERAk. Musi-
ka-eskolako ia 100 ikasle agertu 
ziren iragarkian. "Ginena izate-
ko: musika" izan zen iragarkia-
ren leloa, eta ikasle ugari mas-

kara kentzen erakusten ditu, 
garai berri baten itxaropenean 
musikak eta kulturak jokatzen 
duten ezinbesteko funtzioa 
agerian jarri nahian.

2021/2022 ikasturtean instru-
mentua aukeratzea zegokien 
musika-eskolako ikasleentzat 
ezagutza-saioak antolatu zi-
ren apirilean. Hala, zehatzago 
eta bertatik bertara ikusi eta 
entzunda, argiago aukeratu 
ahal izan zuten gure ikasleek 
zer instrumentu jo. Instrumen-
tu bakoitzeko irakasleek eman 
zizkieten azalpenak.

Kurtso-bukaera. Birtuala eta 
aurrez aurrekoa uztartuta, TO-
BERAk ekainean agur esan 
zion ikasturteari. Hain zuzen 
ere, ekainaren 21ean, Musika-
ren Nazioarteko Eguna izanik, 
TOBERA Musika- eta Dantza-
-eskolako ikasleek emanaldia 
eskaini zuten Zeraingo pilota-
lekuan 18:30ean, ZerainLab el-
kartearekin lankidetzan. Udako 
solstizioa ospatzeko jaialdia 
izan zen, eta musika-eskolako 
‘Musika Elkarrekin’ egitasmoko 
partaideez gain, haur eta heldu 
dantzariak aritu ziren eta bai-
ta Goierriko Bertso-eskolako 
bertsolari gazteak ere. Sagar-
doa txotxetik edateko aukera 
egon zen. Hurrengo egunean, 

22an, Zegamako eskolako pa-
tio estalian izan zen kontzertua, 
19:00etan. Covid-19ak ezarri-
tako edukiera-mugak errespe-
tatuta, asistentzia handia izan 
zuen kontzertuak. 2 emanaldi 
horietan Fito&Fitipaldis, Kata-
malo, The Waterboys, Sorotan 
Bele, The Pogues, Billy Joel eta 
Drindotsen piezak jo zituzten 
14 eta 74 urte bitarteko musi-
kariek.

Bestalde, ikasturtearen bukae-
rako ekintzen artean, ikasleek 
grabatutako hainbat bideoklip 
argitaratu zituen musika-esko-
lak bere sare sozialetan. Bideo 
horietako batzuen atzean lan 
polita egon zen: egun bete-
ko irteera egin zen ikasle-tal-
de batekin bideoa grabatzeko, 
grabazio-estudio baten fun-
tzionamendua nolakoa den eta 
bertan audioak nahasteko pro-
zesua zein den ulertzeko lanke-
ta egin zen beste ikasle-talde 
batekin, e.a.

2021/2022 ikasturtea. Ikaslee-
tan eta izenemateetan markak 
hautsita ekin zion 35. ikastur-
teari TOBERA Musika-eskolak. 
Musika-eskolaren estrategia eta 
kudeaketa onak batetik, eta ga-
raiotako kultura-premiak bes-
tetik, herritarren aldekotasuna 
areagotu dute. Hala, 2021/2022 

Eskola telematikoak, kontzertu birtualak, telelana, musika-talde txikiak eta distantziadunak, aforo mugatuko kontzertuak, bideo-edizioa… Asko ikasi dugu, 
baina… zuzenekoan dago musikaren magia!
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ikasturtea inoizko beteen du 
TOBERAk: aspaldi-aspaldiko 
ikasle-kopuru gehien eta ma-
trikula-kopuru gehien ditugu; 
aurreko ikasturtean baino laur-
dena pasa gehiago: 300 ma-
trikulatik gertu eta 180 ikasle. 
Ikasle guztiei diseinu esklusibo-
ko karpeta bana oparitu genien 
irailean, iaz eskola-agenda edo 
beste aldi batzuetan bestela-
koak oparitu dizkiegun antzera.

Hain zuzen ere, baina, arreta-
gune jarraituko du izaten mu-
sika-eskolarentzat ikasleen eta 
langileen osasunaren zaintzak. 
Asmo horrekin, koronabirusa-
ren aurrean TOBERAn zer-no-
la jardun azaltzen duen proto-
kolo zehatza definitu genuen. 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailak irakaskuntza arauturako 
abuztuaren amaieran emanda-
ko irizpide orokorrak kontuan 
hartuta eguneratu genuen kon-
tingentzia-plana: helburuak, 
babes-neurriak, ikasgelen anto-
laketa, erabakiak eta informa-
zioa, jarraibide-sorta... Familia 
guztien esku jarri genuen 20 
orrialdeko txostena ikasturtea 
hasi baino lehenago.

Koordinatuta, lankidetzan eta 
taldean lan egitea garrantzi-
tsua denez, Euskal Herriko Mu-
sika Eskolen Elkartearen Batzar 
Orokorretan, Gipuzkoako mu-
sika-eskoletako zuzendarien 
bileretan, e.a. izan gara partai-
de. Barneko erabaki-organoak 
martxan izan ditugu: Bazkideen 
Batzar orokorra otsailean, Zu-
zendaritza-batzordea, Klaus-
troak, udalekin harremanak… 
Komunikazioa eta gardenta-
suna bereziki praktikatu behar 
dira aparteko egoeretan.

Urrian familientzako eta herri-
tarrentzako aurkezpen-bilerak 
egin ziren. Azaroaren 18an mu-
sikarien zaindari Santa Zezilia-
ren omenezko kontzertua es-
kaini zuten TOBERAko ikasleek, 
18:30ean. TOBERAn ohikoak 
ditugun formatuetara itzultzea-
ri ekin genion horrekin. Partai-
de gutxiagoko musika-emanal-
dietan, kontzertu birtualetan, 
publikorik gabeko saioetan eta 
edukiera mugatuko plazetan 
aritu eta gero azkeneko urte 
eta erdian, itxura ia 'normala' 
hartu zuen Zegamako eskolako 
gimnasioan egin genuen kon-
tzertuak, 30 ikasle baino gehia-

goko taldeak osatzeraino pieza 
bakar batean.

Azaroan bertan, egon ziren 
bestelako ekintzak ere: aza-
roaren 13ko Zegamako San 
Martin azokan dantzariak eta 
txistulariak aritu ziren; azaroa-
ren 25ean Seguran emakumez-
koekiko indarkeriaren kontra 
egindako elkarretaratzean tri-
kiti, pandero, txistu eta gita-
rrako ikasleek zenbait pieza jo 
zituzten; eta Goierrin indarkeria 
matxistaren aurka antolatu zen 
sormen-lehiaketara ikus-en-
tzunezkoa aurkeztu genuen, 
besteak beste. Abenduan, be-
rriz, eguberri-giroko ekintzetan 
hartu zuen parte TOBERAk. 
Eta euskal dantzatako ikasleek 
urtean zeharreko hainbat gai 
koreografien bitartez jorratu 
zituzten, familien aurrean edo 
ikus-entzunezkoekin: inaute-
riak, klima-aldaketa, euskara-
ren eguna… Musika ernetzen ari 
den seinale. Ginena izateko.

Osasuna, babesa, bizipoza, la-
saitasuna, zoriona eta musika 
guztiontzat! Urte berri on!

IKER GÓMEZ DE SEGURA
TOBERA Musika-eskolaren  
izenean

Ikusi musika-eskolaren 
iragarkia QR hau 

mugikorrarekin eskaneatuta.

Esperimentazioan oinarritutako irakaskuntza praktikoa eskaintzen dugu TOBERAn. 4 eta 71 urte-arteko ikasleak ditugu oraintxe. Kuotak merkeak dira erlatiboki.
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ZEGAMARRAK ERREALAREKIN
Urte berezia izan da 2021a 
Errealzale guztiontzat. Aspal-
di bizi gabeko esperientziak 
bizitzeko aukera izan baititu-
gu. Pandemiarekin urtea Rea-
le Arenatik urrun pasa arren, 
denboraldi bikaina osatu zuten 
gure taldeek. Baina bazegoen 
oraindik aurreko urtetik ospa-
tu gabeko final berezi bat eus-
kaldunontzat, kopako finala. 
Egoeragatik, bi taldeek zalee-
kin jolasteko autua egin arren, 
gehiago luzatzeko aukerarik ez 
zegoela eta, apirilaren 3an jarri 
zuten data. Sevillan, La Cartuja 
zelaian jolastu zen, zale gutxi 
batzuen aurrean eta euskal der-
bi batek izan dezakeen aurreko 
giroa bizi gabe. Errealak, Gi-
puzkoako udal guztietara egin 
zuen bidaia, errealeko bandera 
bat hartu eta udal bakoitzeko 
bandera eskuz aldatzeko. Ko-
pako finalean Gipuzkoako ar-
marriak bertan egon zitezen.
Udalaz gain, herrian ere txo-
koak apaintzeko erabakia har-
tu genuen, eta apirilaren 3rako 
ekintza batzuk prestatu ziren. 
Zegamako etxeetara, balkoiak 
apaintzeko deialdia ere luzatu 
zen, eta itxura oso ederra hartu 
zuen herriak.

///////////////

Herria apaintzeaz gain, Diario 
Vasco egunkariak osatu zuen 

aurreko ekintza batean ere par-
te hartu zuten taldeko kide ba-
tzuk. Taldea animatzeko argaz-
ki batzuk atera ziren, egunkaria 
apaintzeko eta egun ederra 
pasa zuten Donostiako El Dia-
rio Vascoren eraikuntzan.

///////////////

Apirilaren 3rako egun handia 
zegoen iragarrita. Erreal zaleok, 
Zegamarrak Realakin taldearen 
eskutik, gure taldea animatze-
ko globoak, banderatxoak eta 
aurpegia margotzeko aukera 
izan genuen. Ondoren, Errea-
leko kamiseta jantzi eta kalean, 
Zegamako erraldoi eta beleare-
kin batera erreal zaleon argazki 
ederra atera genuen.

///////////////

Egun osoan herrian sortu zen 
festa politaren ostean, partida-

ren garaia iritsi zen. Gure pozta-
sunerako, ERREALA GARAILE! 
Urte asko pasa ostean, 2021eko 
apirilaren 3an berriro ere ERRE-
GE KOPAK Donostiarako bidea 
hartu baitzuen. Bakoitzak bere 
erara ospatu behar izanagatik 
ere, ondo ospatuta geratu zen 
garaipena. Denboraldiak au-
rrera egin ahala, gizonezkoen 
taldeak Europako lehiaketa 
jolasteko txartela lortu zuen, 
eta emakumeen taldeak postu 
ederra lortu zuen liga bukatu 
zenean. 
Uda ostean, pandemiaren 
egoerak hobera egin ostean, 
Reale Arenako eta Zubietako 
ateak irekitzen joan ziren pixka-
naka. Aforo bidez hasi ostean, 
zelai osoa zabaldu eta zaleekin 
irabazitako kopa ospatzeko au-
kera ere izan genuen.

Zegamako bandera jasotzera Errealeko arduradunak eta Errealeko autobusa etorri zen Zegamara,

Kioskoan Errealeko bandera jarri zen, kalea girotzeko. Santa Barbara kalean giro ederra egon zen apirilaren 3an.
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Gizonezkoen taldea Europako lehiaketa jolasten ari da orain-
dik eta Zegamako erreal zale batzuk izan ditugu kanpoan 
gure taldea animatzen, Monaco, Eindoven eta Graz bisita-
tzeko aukera izan du errealak. Partida onak jolasten ari da 
baina oraindik aurrera jarraitzeko aukera izango duen edo ez 
erabakitzeko dago. 
Ligari dagokionez, gizonezkoen zein emakumezkoen taldeak 
oso hasiera ona eman diote lehiaketari. Emakumeen taldeak 
lehenengo sei jardunaldiak bata bestearen atzetik garaitu 
ditu eta klasifikazioaren goiko aldean kokatuta dago. Udan 
izandako aldaketa handietara uste baina hobeto gainjarri di-
rela dirudi. Gizonezkoek ere ez dute batere gaizki hasi lehia-
keta. Hasierako postuetan kokatuta dago eta joko oso polita 
erakusten ari da. Pandemiak uzten duen heinean, gure tal-
dea animatzera joateko aukerak ere sortzen ari dira. Taldeko 
batzuk, Iruñeara, Sadar futbol zelaira joateko aukera 
izan zuten Osasuna-Erreala partida ikustera, peñari 
esker. Egun ederra benetan!
Talde moduan, egindako ekintzetan parte hartu du-
zuen guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu! Urte zo-
ragarriaren ondoren, gauza politak ditugu bizitzeko 
oraindik ere! Urte Berri on eta Jai zoriontsuak opa 
dizkizuegu Zegamarra Realakin taldeko guztien par-
tetik! Gora Reala, Beti Reala!

Aizkorri ere Errealeko banderaz jantzi zen.

Kaleko edozein txokotan ageri ziren Errealeko banderak.

Reale Arenara eraman zuten Errealzaleek “Zegamarrak 
Realakin Aupa Real” kartel historikoa.

Udaletxeko plazan erraldoiak ere herriko Errealzale txikienekin batera 
festara irten ziren.

Udaletxeko aurreko plazan herritar Errealzaleak argazkia atera zuten partidu 
aurretik.



Covid-19a dela eta odol emaileontzat ere urte berezia izan da 2021. urtea. Hala ere Zegamako 
odol emaileek ongi erantzun dute egindako odol eskariari eta bi txandatan pertsona kopuru 
handia gerturatu zaigu odola ematera.

Lehen emanaldia, urtarrilaren 22an egin zen ohiko tokian eta 52 pertsonek eman zuten odola.

Bigarren emanaldia maiatzaren 28an izan zen eta bertara 42 odol emaile gerturatu ziren.

Aurten ere, urtero ospatu izan ohi dugun odol emaileen egunik ez da ospatu Covid-19 
pandemia dela eta baina odol emaileen elkarteak herri bakoitzean oroigarriak banatzea 
erabaki zuen, honela, odol emaileetako arduradunek lau herritarri eman zizkioten oroigarriak 
eta horretarako udal batzar aretoa erabili zuten.

ODOL EMAILEEN ELKARTEA

Hemen dituzue 2020ko abendutik 2020ko urrira 
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)

PREZIPITAZIO GEHIEN EMAN ZEN EGUNA 
2020/12/7 • 53,7 l/m3
T. MAXIMOA EMANDAKO EGUNA  
2021/9/6 • 33,8ºC
T. MINIMOA EMANDAKO EGUNA 
2021/1/6 • -3,1º
HAIZEAK ABIADURA HANDIENEKO EGUNA (Km/h)
2020/12/27 • 96,3 km/h

ZENTRO METEOROLOGIKOA

Abendua 2020

Urtarrila 2021

Otsaila 2021

Martxoa 2021

Apirila 2021

Maiatza 2021

Ekaina 2021

Uztaila 2021

Abuztua 2021

Iraila 2021

Urria 2021

334,2

107,4

139,8

49,4

53,3

50,8

138,9

26,8

16,9

62,9

51,5

16,5

16,3

17,6

21,6

20,8

28,4

29,3

30,9

31,7

33,8

23,1

0,1

-3,1

2,6

0,1

1,8

3,6

7,6

9,4

10

10,3

6,2

Jon Etxezarreta, Jose Mª Arakama, Juan Mari Ormazabal arduraduna,Idoia Alustiza eta Olatz Olartek jaso zuten 
odolemaileen oroigarria.

96,3

81,1

86,1

78

74,1

72,3

69,8

52,2

40,2

63,5

75,5

Haizealdi  
maximoa  
(km/h)
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AIZKORRI
FUTBOL TALDEA

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

OHOREZKO KADETEA (2006), 16 jokalariekin  
(3 zegamarrak).
1. MAILAKO KADETE NESKAK, 18 jokalariekin  
(3 zegamarrak).
1. MAILAKO KADETEAK (2007), 32 jokalariekin  
(3 zegamarrak).
1. MAILAKO INFANTILAK (2008), 16 jokalariekin  
(7 zegamarrak)
INFANTIL TXIKI (2009), 18 jokalariekin  
(6 zegamarrak)
INFANTIL NESKAK (2008/2009), 13 jokalariekin  
(6 zegamarrak)

FUTBOL ESKOLAN; Pandemia dela medio, gazte-
txoenekin entrenamenduak eta partiduak egin gabe 
jasandako hilabeteak igaro ondoren, denon par-
tetik ilusio handiz ekin genion jarduerari, batez ere 
gaztetxoek Gazte horietatik 13 zegamarrak izanik 
hain zuzen ere. Inoiz ez dugu izan kurtso hasieratik 
horrenbeste gaztetxo. 2012. urteko 28 jokalari (10 
zegamarrak), 2011. urteko 30 jokalari (8 zegamarrak), 
2010. urteko 21 jokalari (7 zegamarrak), Alebin neskak 
(2010/2011) urteko 13 jokalari (7 Zegamarrak). 

Gaur egun, Aizkorri Futbol Taldearen atzetik 297 per-
tsonako taldea dago (jokalari, eskolako ikasle, entre-
natzaile, delegatu eta juntakideen artean), jende 
asko beraz, baina bere lana eta ekarpena eman nahi 
duten zegamarrentzat, beti dago leku bat.

2012 2013

2010

Alebin neskak

2011
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AIZKORRI GURASO ELKARTEA

2021 urtea amaitzear den hone-
tan, iritsi da urteko errepasoa 
egiteko garaia eta halabeha-
rrean, aurten ere Covid19a aipatu 
behar. Pandemia dela-eta, 2021.a 
ere 2020aren ildo beretik joan 
da oro har, nahiz eta iazko urtean 
bertan behera gelditutako hain-
bat jarduera berreskuratu ahal 
izan diren normaltasun osoz ez 
bada ere.

Guraso elkarteak urtean zehar 
antolatu ohi dituen ekitaldiak 
hizpide hartuta, urte hasieran an-
tolatu ohi diren jarduerak bertan 
behera gelditu zirela esan behar. 
Inauterietako ikuskizunaren os-
tean egin ohi den txokolate ba-
natzea ezin izan zen egin eta ez 
zen buruhandirik ere egon. Kur-
tso amaierako festa ere, bertan 
behera gelditu zen egoerak hala 
behartuta. 

Dena dela, ekainaren 17an, Ne-
rea Mendizabal adituaren esku-
tik “Txerto Emozionala” hitzaldia 
antolatu zen. Guraso ugarik par-
te hartu zuen bertan eta bene-
tan aberasgarriak izan ziren gure 
haurren heziketa egokirako be-
rak emandako jarraibideak. 

Ekitaldiei dagokienez aurten-
goan, berrikuntza bat izan da. 

Arantzazuko Peregrinazioari 
lotuta Kasino Elkarteak antola-
tu ohi duen ipuin-lehiaketa ere 
bertan behera gelditu zela iku-
sirik eta kontuan izanik ikasleek 
lehiaketa honetan jartzen duten 
ilusioa eta eskolako curriculume-
rako duen garrantzia, eskolarekin 
elkarlanean ipuin lehiaketa hau 
antolatzea erabaki zen beste for-
matu batean. Nahiz eta ipuinik 
ez saritu, Guraso Elkarteak haur 
guztientzako opariak banatu zi-

tuen hauek egin zuten ahalegina 
saritu asmoz.

2021-2022 ikasturtearen hasiera 
berriz, zertxobait arinagoa izan 
da pandemiaren ikuspegitik eta 
hori dela-eta, San Martin Feria-
ren ondorengo eguneko ekital-
dia antolatzeko aukera izan da. 
Azaroaren 14an, Txatxilipurdi el-
kartearen eskutik, Aitxuri Herri 
Eskolako haurrek, bakoitzak bere 
adinari egokitutako jolasak eta 
eskulanak egiteko aukera izan 

LH1 eta LH2ko ikasleentzako “Jolashezi” 
programa jarri da martxan.

Nerea Mendizabalek “Txerto emozionala” hitzaldia eman zuen.
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zuten. 2tik 5 urtera bitartekoek 
naturarekin lotutako materialak 
(harriak, hostoak, lurra, hondarra, 
egurrezko piezak) izan zituzten 
jostagarri, 6tik 8 urtera bitarte-
koek kartoia erabiliz eta irudime-
na landuz, eraikuntza dotoreak 
egin zituzten eta ikasle heldue-
nek “ihesbidea” jolasa izan zuten 
jostagai.

Orain, Gabon eguneko kantu-es-
kearen antolaketan dihardugu 
nahiz eta pandemiagatik orain-
dik ez dugun ziurtasunik ospatu 
ahal izango den. 

Udalak sustatutako hainbat eki-
menetan ere partaide izan da 
guraso elkartea: 

Udalak martxan jarritako “Ber-
dinbidean” egitasmoan parte 
hartu du herriko beste eragi-
le eta elkarte batzuekin batera, 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunari dagokion gaietan 
sakonduz. 

Euskara Batzordeak antolatu 
duen “Parketarrak” egitasmoare-
kin bat egin du, jolasaren bidez 
haurren hizkuntza ohituretan 
eragitea helburu duen ekintza 
honi buruzko informazioa gura-
soen artean zabalduz.

Zegamako Udaleko Gazteria Sai-
larekin elkarlanean, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak eskainitako 
“TREBA Gurasoak” doako pres-
takuntza egitasmoan parte hartu 
du, hainbat ikastaro egiteko es-
kaera eginez. Ildo horretatik aza-
roaren 24an “Haurren eta Pantai-
len arteko harremana ulertzen” 
hitzaldia antolatu zen Rakel Ga-
mito adituarekin.

Udaleko Euskara Batzordeak 
sustatutako “Haurren aurrean, 
helduok heldu” ekimenarekin ere 
bat egin du. Haurren zuzeneko 
erreferente diren helduen arteko 
hizkuntza-praktikak aldatzeko 
eta euskara gehiago erabiltzeko 
aktibazio ekimena da hau. Aza-
roaren 22tik abenduaren 5era 
izan da martxan.

Guraso elkarteak martxan jarri 
ohi dituen zerbitzuen inguruan 
berriz aipatu, aurtengo urtean 
ere martxan izan dela zaintza 
zerbitzua 7:30etatik 9:30etara 

bitartean. Zaintzaile lanetan, Ma-
rian Telleria aritu da.

Eskola Kirolari dagokionez, ai-
patzeko bi berritasun izan dira 
aurtengoan. Gipuzkoako Foru 
Aldundiak LH1 eta LH2ko ikas-
leentzat abian jarrita duen “Jolas 
Hezi” programa martxan jartzea 
izan da bat. Pandemiaren era-
ginez psikomotrizitatea egite-
ko aukerarik ez zenez eskolan, 
egoki iruditu zen programa hau 
martxan jartzea adin honetako 
ikasleek jarduera fisikoa egiteko 
aukera izan zezaten. Honenbes-
tez, martxoan, abian jarri zen 
Jolashezi programa eta jasota-
ko erantzun eta balorazio po-
sitiboaren ondorioz, 2021-2022 
ikasturtean ere jarraipena ema-
tea erabaki da.

Eskola kirolari dagokion beste 
berritasuna, pandemiaren eragi-
nez bertan behera gelditu ziren 
asteburuetako lehiaketak berriro 
martxan jartzea izan da, azarotik 
abian dira berriro lehiaketak.

Lehen hezkuntzako 4. 5. eta 6. 
mailetako ikasleei eskola ordue-
tan eskaintzen zaizkien mekano-
grafia saioak (Kluppy programa) 
ere abian jarri dira Guraso elkar-
teak kudeatuta Aitxuriko irakas-
leen laguntzarekin eta Robotika 
proiektuari ere jarraipena eman 
zaio. 

2021-2022 ikasturtean psikomo-
trizitatea berriro ere martxan 
jartzea ahalbidetzeko, desinfek-
tatzeko aukera eskaintzen duen 

materiala erosi du guraso el-
karteak eta honetaz gain, baita 
eskolako irakasleek eskatutako 
beste hainbat material ere: mu-
sika-tresnak, liburuak, tabletak 
etab.

Hilero hilero eskolan egiten den 
behatokiko bileran ere parte 
hatu du guraso elkarteak esko-
lako zuzendaritzako eta jangela-
ko arduradunekin batera. Bilera 
hauetan, gurasoen kezka, zalan-
tza eta proposamenak partekatu 
ditu behatokiko beste kideekin 
eta eskolako eguneroko funtzio-
namenduari dagozkion gaietan 
ekarpenak egin ditu gure seme-
-alaben heziketan eskolari lagun-
tzeko helburuz.

Era berean, aurtengo ikastur-
tean LH1 eta LH2koentzat berriro 
martxan jarri diren igeriketa ikas-
taroetarako garraio zerbitzuaren 
kostua bere gain hartu du guraso 
elkarteak eta baita, eskolatik au-
tobusez egin diren beste irteeren 
garraio kostuak ere. 

Finantzaketari dagokionez, gu-
rasoen ekarpenak, Udalak zein 
Foru Aldundiak emandako diru-
-laguntzak eta beste zenbait en-
presa pribatuk emandako lagun-
tzak izan ditu diru-iturri. 

Eskerrik asko urte honetan zehar 
bidelagun izan zaituztegun guz-
tioi. Urte berri ona eta zoriontsua 
izan dezazuela!

“Ihesbidea” jolasean herriko gaztetxo batzuk.
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GAZTE HEREXA ELKARTEA
Ezin dugu esan 2021. urtea 
guretzat oparoa izan denik baina 
gutxi bada ere, zerbait burutzen 
saiatu gara gure elkartetik. 
Atzera begira jarriz gero, 2019ko 
Gabonak aipatzea ezinbesteko 
egiten zaigu. Badakizue 
urtero bazkari zein kantu-eske 
dotore batez ospatzen dugula 
abenduaren 24a, baina azken urte 
gorabeheratsu honetan, orain 
artekoa birformulatu eta Gabon 
ospakizun berri bat sortzea 
egokitu zitzaigun. Horretarako 
beraz, 2020ko abenduaren 
6an erronka dibertigarri bat 
zabaldu genien Zegamako 
herritarrei: bideo baten bitartez 
kantu-eske herrikoi bat osatzea. 
Kantu-eske hau osatzeko 
Zegamako koadrila bakoitzak 
“Gabonetako Bertsoak” abestuz 
bideo bat bidali behar ziguten 
eta herritarren partaidetza 
handitzeko sari erakargarriak 
prestatu genituen. 

Herritar guztiontzat 2020a 
urte gogorra izan zenez, 
Gazte Herexatik gure aletxoa 
ezartzea erabaki genuen. 
Urtero egiten genituen ekintzak 
aurrera eramateko aukerarik 
ez genuenez, udaletik jasotako 
diru-laguntzari erabilera berri 
bat ematea adostu genuen. 
Ondorioz, saski hauek herriko 
komertzioetan zein tabernetan 
erositako produktu ezberdinez 
osatu genituen, guztira bost 
saski eratuz: Olentzeroren, 
Mari Domingiren, Meltxorren, 
Gasparren zein Baltasarren 
saskiak hain zuzen.

Honenbestez, horren berezia 
den abenduaren 24a ospatzeko, 
herritarrek aurretik bidalitako 
bideoekin osatutako bideo 
muntaia zabaldu eta bide 
batez, partaide ororen artean 
Gabonetako saskien zozketa 
burutu genuen.

Zegamako gazte elkartearen 
2021. urteko lehenengo ekitaldia 
apirilaren 10ean izan zen. Neguko 
hotzak bukatuta, kalera atera 
eta Zegamako Gazte Eguna 
ospatu genuen. Oraingoan ere 
modu ezohikoan baina ilusioz 
beteta! Egun berezia zela 
ohartarazteko herriko kaleak zein 
etxebizitzetako balkoiak kolore 
arrosaz apaindu genituen. Gazte 
sentitzen zen herritar orok ere 
gure kamiseta edota kamiseta 
arrosa bat jarri zuen. Zegamako 
marea arrosa osatuz! Bestetik, 
Santa Barbara kalean photocall 
moduko bat ezarri genuen, 
herriko haur, gazte, heldu zein 
adineko orok bertan argazkiak 
artera zitzaten. Ospakizun 
guztietan bezala, musika ere 
egon zen, elektro-txaranga bat 
egon beharrean, bozgorailu 
dotore baten bitartez. Horretaz 
gain, batera izan ez bazen ere, 
koadrila bakoitzak bere festa 

izateko aukera izan zuen. Beraz, 
denon artean, egun polita sortu 
genuela esan genezake!

Urteak gehiagorako eman ez 
badu ere, etorkizun laburrean 
beste zenbait ekitaldi 
aurreikusten ditugu. San 
Martingo feria lehena. Bertan, 
azken urteetan egin izan den 
moduan, arratsaldeko poteoa 
“Kitadelpare” txarangarekin 
girotuko dugu eta ez pentsa 
ospakizuna bertan amaituko 
denik, egunari amaiera goxoa 
emateko herriko ostatuan luntx 
eder bat antolatu dugu.

Amaitzeko, San Martin egunaren 
itxierarekin batera, Gazte 
Herexako gida talde zaharraren 
agurra zein gida talde berriaren 
sarrera ere ospatuko dugu. Jada 
lau urte igaro dira Gazte Herexa 
gure eskuetara iritsi zenetik, eta 
hainbat barre, lan, kantu, afari zein 
festa ondoren, etapa hau ixteko 
garaia heldu zaigu. Talde berria 
gogoz zein indarrez datorkigu, 
beraz, Zegamako Gazte Herexak 
etorkizun oparoa duela esan 
genezake. Aupa zuek!

XX

“Gaurkoa hemen bukatzen da.

Ez dugu nahi inongo malkorik.

Abesti txalo eta algara,

oroitzapen ederrez beterik.

Gero arte, laster arte, 

muxuak bihotzez ditugu banatzen.

Izango da berriz elkartzeko aukera,

bitartean gero arte.”

Zegamako produktuekin osatutako saskiak Gazte Herexako gida taldea Gabonetako bideoa egiten

Gida taldea 2021. urteko Gazte Eguneko 
photocall-ean
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Konturatzerako joan zaigu 2021 
urtea, eta ziur gaude denok oroi-
tuko dugula urte hau.

2021- urtea Covid-ak eragindako 
urtea izan da eta urtero egin ohi 
diren ekintza asko ezin izan dira 
egin.

Covid-a dela-eta Amezti elkartea 
(beste guztiak bezala) ekainera 
arte itxita egon da.

Dena den 2022an ilusio berri-
tuarekin eta gogo betez helduko 
diogu ekinari eta Amezti Elkar-
teak Zegama indartzen jarraitu-
ko du. Herrigintza guztion zere-
gina dela garbi izanik eta Amezti 
Elkarteak ere filosofia horrekin 
bat eginik, eragile xume mo-
duan, eguneroko lanean jarraitu-
ko dugu, Zegama eraikitzen eta 
gorpuzten. 

Eta 2021urteari helduz, urtean 
zehar izandako albiste eta ekin-
tzen laburpena jaso dugu ja-
rraian.

BAZKIDEEN ARTEKO  
BAZKARIAK

Uztailaren 24an egin zen elkar-
teko bazkideen arteko udaberri-
-udarako bazkaria. Senide arte-
ko giro ezin hobean burutu zen 
otordua eta solasaldi atsegin eta 
dibertigarriak egiteko aukera 
eman zigun elkartze honek.

BATZAR OROKORRA

Irailaren 25ean Ohiko Batzar Oro-
korra egin zen, bertan, ohikoak 
ziren gaiak aztertu ziren (2020ko 
kitapena eta 2021ko aurrekontua, 
besteak beste).

ETORKIZUNA

Amezti Elkartetik 2022 urteari 
begira animoak eman nahi diz-

kizuegu denoi eta gogorazi nahi 
dizuegu burutzea espero ditu-
gun ekintzak:

Herrigintza helburu hartuta San 
Bartolome jaietan ekintza ezber-
dinetan parte hartu (paella lehia-
keta, goizetako gosariak prestatu 
kale garbitzaileei eta txirrindulari 
frogako boluntarioei).

Mus txapelketa antolatu.

Sagardotegira bidaia antolatu.

Aizkorriko Lagunen egunean 
parte hartu eta hegaluzea pres-
tatzen lagundu.

Zegama Aizkorri Maratoian la-
gundu.

VIII. Cava Festan parte hartu eta 
lagundu.

Eta abar.

Zorionak eta Gabon zoriontsuak 
opa dizkizuegu guztioi.

Urte berri On !!

AMEZTI
ELKARTEA

Amezti Elkarteko kidak, 
bazkalostean kontu kontari.



2021 urtea ere ez da izan 
guretzat arrunta eta “korona-
birusak” aurtengoan ere gure 
irteerak dezente baldintzatu 
ditu. Irteera batzuk egin gabe 
utzi ditugu eta beste batzuetan 
aldiz, parte hartzaileen kopurua 
murriztu duela pentsatzen 
dugu. Beste urteekin alderatuz, 
jende gutxi elkartu gara irteera 
gehienetan. Jarraian labur-
bilduko ditugu aurtengo urtean 
egindako ibilaldiak:

Martxoan, Aralar mendiaren 
hegoaldean estreinatu genuen 
denboraldia. Lizarrusti-ko gai-
netik irten eta Lareoko urtegira 
doan bidean, bidegurutzea 
bat hartu eta GR-12 jarraituz 
Alleko tontorraren magaletik, 
Putterrira iritsi ginen. Bertatik, 
ikusmira ederrak gozatzeko 
aukera izan genuen, Sakana, 
Urbasa, Entzia, Aralar, Aizkorri, 
Goierri bailara, etab. Behin 
indarrak berreskuratu ondoren, 
tontorraren azpialdean dagoen 
Mariren kobazuloan sartu 

ginen. Ondoren Gipuzkoako 
muga ingurutik, baina Nafa-
rroko lurretatik itzuli ginen 
berriro Lizarrustira.

Apirilean, etxetik gertu, baina 
aldi berean askorentzat segu-
raski ezezaguna bezain ederra 
izango den leku batean izan 
ginen, Araiatik gertu dagoen 
Zirauntza errekaren sor-
buruan hain zuzen ere. Aldao-
latik abiatu ginen eta Allar-
tetik barrena, Araiarantz jaitsiz, 
Urbian izkutatzen diren urak 
jaiotzen diran tokira, Zirauntza 
errekaren sor puntura iritsi 
ginen. Bertan eskuinaldera 
doan ubide zaharra aldenik-
-alde zeharkatu eta Aratz 
alderako bidea hartu genuen, 
gero Iturriotz pasatu eta Aska-
saroiko zelaira, ondoren Leiza-
rratetik (S. Adrian) Aldaolara 
iritsiz.

Maiatzean, “Gipuzkoako Bira” 
ibilbidearen 5.etapa burutu 
genuen, Mutriku-Eibar artekoa. 
Gipuzkoako kostaldeko azken 

herritik, Saturrarango hondar-
tzara joan ginen. Bertan, Gipuz-
koako biraren azken txanpara 
arte, itsasoaren kresal usaiaz 
agurtu ginen. Ondarrutik 
barrena, barrualdera doan 
zatiari ekin genion, Tontorra-
mendi, Armitxa, Arnoate, Urka-
rregi, Kalamua eta Usartzatik 
igaro eta 6 ordu luzetan 30 
km egin ondoren, Eibar a iritsi 
ginen.

Hilabete bukaeran, Baztan 
aldea ere bisitatu genuen, 
aspaldiko partez, pandemiaren 
egoera hobetu eta Nafa-
rroko erkidegora mugitzeko 
baimena eman zutenean. Eli-
zondotik gora, Otsondoko gai-
netik aurrera dagoen Intzu-
legiko leporaino autoz, hortik 
irten ginen oinez, Gorramendi 
tontorraren magaletik Meaka 
lepora iritsi ginen aurrena, gero 
Urritzateko ibarra zeharkatu 
genuen Sumusuko Bordara 
iritsi arte eta bertatik Aritzakun 
ibarretik gora berriro Intzu-

AMEZTI  
MENDI 
ELKARTEA

Putterri - Aralarren

70



legira itzuliz. Bi bailara ikusgarri 
hauetan, urritz eta haritzez 
beteak (hortik beren izenak), 
nahiz eta orain dela urte gutxi 
arte, baserri dezente zegoen, 
gaur egun bakan batzuk bes-
terik ez daude zutik. Taldekide 
bati gaztaroan bertan ira-
gandako oporraldiak gogora-
tzeko balio izan zion eta orduko 
ibilera eta pasadizoen berri ere 
eman zigun.

Ekainean, iaztik zorretan 
geneukan Behorlegi mendian 
izan ginen. Baxenafarreko 
izen bereko herrixkan kokatua 
dagoen mendi hau, Iparraldeko 
Txindoki bezala ere ezagutzen 
da, behetik ikusita daukan 

piramide itxurarengatik eta 
bukaeran daukan malda gogo-
rragatik ere agian bai!! Egin 
zuen bero galanta tarteko, kosta 
zitzaigun gaina hartzea, baina 
bertatik zeuden ikuspegi zora-
garriez gozatzeagatik bakarrik, 
merezi izan zuen, Pirinioetako 
hainbat punta zeuden bistan 
(Ani, Hiru Erregeen mahaia, 
Orhi,…), Nafarroa, Lapurdi eta 
Zuberoa ere bai. Ondoren, 
alboan dagon Hauskoa ton-
torra ere igo genuen. Behe-
rakoan, asfaltatutako bidea 
saihestu nahi eta, sasi eta otez 
betetako “ataju” batzuk hartu 

genituen, trukean ez ziran gure 
hankak urratu gabe gelditu!!

Uztailaren lehen igandean, “Aiz-
korriko Lagunen Eguna” ofi-
zialki ospatu ez zen arren, ohi-
turari eutsi asmoz edo, kaletik 
nahiz Aldaola tik oinez abiatuta, 
lagun talde polita elkartu ginen 
Aizkorriko kurutzearen bueltan.

Hilaren erdialdean, duela 3 
urte hasitako "Euskal Herriko 
Urmuga", proiektuari jarraipena 
eman genion, aurten 7 eta 8. 
etapak burutuz. 

Ibilaldi hau, urak, Kantauri edo 
Mediterraneo itsasora banatzen 
diren puntuetatik pasatzen 
da eta Euskal herrian GR-12 

5 herrien ibilaldia

Behorlegi
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Aritzakun -Baztanen

bezala ere ezagutzen da. Arlas 
mendian hasi eta Peña Angulora 
(Araba, Bizkaia eta Burgosek 
bat egiten duten puntua) doa. 
Ildo beretik, musika eta mendia 
uztartuz, kultur ekitaldiak 
ere antolatu dituzte azken 2 
urteetan, eta aurten Zegaman 
geldialdia egin eta kontzertuak 
ere eskaini dituzte.

Larunbatean, Belate eta Goros-
tieta lepoa arteko bidea burutu 
genuen. Pagadi ederren artean 
burututako ibilbidea, Bidekorri 
eta Leurtzako urtegitik hurbil. 
Arratsaldean, bertako baz-
terrak ezagutuz turismo pixka 
bat egiteko erabili genuen: 
Donamaria, Gaztelu, Elgo-
rriagako bainuetxea eta Men-

dukilo kobazuloa. Lekunberrin 
geneukan ostatua eta igan-
derako “pilak” kargatuz han 
egin genituen afaria eta gosaria. 
Honela, igande goizean, Goros-
tietara itzuli eta bertatik Lekun-
berri arteko ibilbidea burutu 
genuen. Otsolako zelai ederrak 
igaroz, Ireber tontorrera igo 
ginen. Bertatik bista ederra 
zegoen, Aralar, Andia mendi-
lerroa, Pirinioak eta laino artean 
Aizkorri ere bai. Pixkanaka 
beherentzako bidea eginez 
Aldatz eta Larraulgo Etxa-
rritik aurrera, Lekunberrira iritsi 
ginen, bukaera antzinako “Pla-
zaola” trenaren bidetik eginez 
(Leitzarango bidea). Hurrengo 
urtean, Gipuzkoan Lizarrusti-tik 

barrena sartu eta Otsaurte-ra 
iritsiko gara, pixkanaka, Araban 
sartu eta azken etapei aurre 
egiteko.

Irailean, Pirinioetan izan ginen 
asteburu pasa. Lehen egunean, 
Astundik abiatu eta bertan 
dauden laku ezberdinak igaroz 
Frantziako lurretan sartu ginen. 
Ayous eta Larry aterpetxe-
tatik pasatu. Gouetsoule eta 
Lazaque ko lepoak gaindituz 
Peyrenareko errebueltara iritsi 
ginen. Gaua Jacan pasa eta 
hurrengo egunean, Espelun-
guerretik Estanesko lakura, 
ondoren Aguas-Tuertasetik 
Escalé portutik behera, berriro 
abiapuntura. Eguraldi ona 

Saturraran - Mutriku Eibar ibilaldian
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lagun, asteburu ederra eta 
atsegina pasatu genuen.

Urrian, Gipuzkoako Biraren 
hurrengo etapa burutu genuen, 
gure kasuan 6.na, Eibar eta 
Arrasate artekoa. Eibartik irten 
eta San Salbador ermitatik 
gora Azurtza baserria pasatuz 
Karabieta gainetik barrena, 
Elgetara iritsi ginen. Bertan 
hamaiketakoa egin eta Asen-
tsioko baselizatik Kanpazar 
gainera jo genuen, hango itu-
rrian tragoa egin eta Arra-
sateko Udala auzoraino. Uda-
laitz magalean bazkaldu 
ondoren, Besaideko tontorrera, 
hau da, Gipuzkoa, Bizkaia eta 
Araba elkartzen diren puntura. 
Ibilaldiari amaiera, Arrasateko 

Gesalibar auzora jaitsiz eman 
genion, 30 km burutu ondoren.

Abenduan, Amezti mendira 
joateko irteera finkoa dugu 
Aitxuri Herri Eskolako ikasle eta 
gurasoekin batera.

Urte Zahar egunean, Aizko-
rrira joateko plana ere badugu. 
Iazkoan, azken momentuko

eguraldi txarrak baldintzatuta 
(elurra, izotza eta haizea, denak 
batera), plana aldatu eta Elor 
Txikin eman genion amaiera.

Mendi ibilaldietatik aparte 
aurten ere beste ekintza hauek 
egin ditugu:

• Ihaz Mandabidean izandako 
luiziaren ondoren, bidea  

hirugarrenez txukundu dugu 
Elkartu Nahi T.E. batera.

• Haizeak botatako pinudian 
kanalera erorita zeuden 
zuhaitz guztiak kendu eta 
sasiak moztu pare horretan 
kanaleko ibilbidea libratuz.

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

Ea 2022 urtean erabateko 
egonkortasun puntura itzultzen 
garen eta berriro mendi 
irteeren egutegi osoa buru-
tzeko moduan garen, eta zuen 
guztion partehartzearekin.

URTE BERRI ON!!!!

Pirineotako argazkia, Ayous-ko aterpetxe ondoan daude, atzean Midi d´Ossau mendia dagoelarik.

Udalan - Eibar Arrasate

ZEGAMAKO URTEKARIA | 73



74

ORKATZ
ABESBATZA

Osane Leiza, Tomas Zubizarreta eta Miguel Zeberio Urmugako prentsa-aurrekoan

Bukaera eder bat eman behar 
diogu kanta eta dantzari urte 
zaharrari…

Hainbatetan abestu ditugun hi-
tzek dioten bezala, jada iritsi da 
2021. urteari agur esateko unea. 
Urte bitxia izan arren, atzera be-
gira jarriz gero Orkatzek urteari 
nahikoa zuku atera diola esan 
genezake.

2020ko abenduaren 24ean ho-
rren kuttunak ditugun egube-
rriak ospatu eta bide batez, he-
rriko txoko ezberdinetara gure 
kantua zabaltzeko, irudiz zein 
melodiaz jositako bideo labur 
bat egin genuen hiru abesba-
tzok. Horrez gain, uneko egoerak 
mugatzen bagintuen ere, urte-
ro egin izan dugun bezala, he-

rriko eguneko zentroari bai eta 
Segurako zein Beasaingo zahar 
egoitzei gure goxotasuna eskaini 
genien. Hauetaz oroitzen ginela 
adierazteko zenbait opari bidali 
baikenizkien.

2021. urte hasiera berriz, garra-
tza izan zen Orkatz-kideentzat. 
Kantuan hasi ahal izateko zen-
bait hilabete igarotzea itxaron 
behar izan baikenuen. Hala eta 
guztiz ere, entseguak hasi baino 
lehen, Orkatzek inoiz bizi gabeko 
Batzar Orokorra egiteko aukera 
izan zuen. Hots, Meet platafor-
man bilera birtual bat burutu ge-
nuen. Hortaz, aurrerapen tekno-
logikoek eskaintzen zizkiguten 
erraztasunez baliatuz, eginda-
ko zein egiteko genituen ekin-

tzak baloratu eta aurrekontuak 
zehaztu genituen. 

Horrez gain, topaketa honetan, 
hurrengo hilabeteei gogor hel-
tzeko energia eman zigun erron-
karen berri izan genuen. URMU-
GA. Ordenagailuen pantailen 
atzean geunden arren, berri hau 
entzutean, orkatz-kide ororen 
irribarrea ikustera heldu ginen.

Hortaz, jomuga argi bat izanik, 
2021ko apirilaren 23an Orkatz 
Txiki-ren, Orkatz Gazteak-en zein 
Orkatz-en entseguekin hasi gi-
nen. Urrian egin genuen moduan, 
herriko ludotekan elkartzen hasi 
ginen.

Bertan, osasun neurri guztiak 
bete genituen. Kide bakoitza-
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Orkatz kideak Meet plataformako bilera birtualean Orkatz Txiki, Orkatz Gazteak eta Orkatz Urmugako entseguan

Hiru abesbatzak gainontzeko partaide guztiekin URMUGA ekitaldian

ren artean 1,5 metroko distantzia 
ziurtatzeaz gain, entsegu osoan 
musukoa erabiltzen baikenuen.

Urmuga esku artean izanda, Ur-
muga esku artean izanda, eki-
taldi hau ezagutzera eraman eta 
Zegamako zein inguruko herri-
tarrak erakartzeko asmoz, ekai-
naren 29an Goierri Telebistaren 
eskutik, Osane Leizak, Tomas 
Zubizarretak eta Miguel Zebe-
riok Anduetza parketxean pren-
tsa-aurrekoa eskaini zuten.

Entseguz zein prestakuntzaz be-
tetako zenbait aste igaro ondo-
ren, azkenik iritsi zen horrenbes-
te itxaro genuen uztailaren 19a. 
Argiz beteriko eguna izan zen. 
Anduetza inoiz ere ikusi gabeko 
agertokian bilakatu zuten Or-
katz-kide zein herriko laguntzai-
leek. Herriko altxor bat desestali 
balute bezala. 

Eguzkia Aizkorriko mendi katean 
ezkutatzen zen bitartean Et In-
carnatus Orkestra, Mattin Leris-
sa, Nerea Urbizu eta Gorka Ur-

bizurekin kantatzeko zortea izan 
genuen. Kontzertua zoragarri 
joan zen, hiru abesbatzok hiru hi-
labetez egindako lana arrakastaz 
erakusteaz gain, kantaldia izuga-
rri gozatu baikenuen. Herritarrek 
eta herritarrak ez zirenek ere, gu-
rekin batera une goxo bat igaro 
zutela esan ziguten. Berriro ere 
horrelako ekitaldi batean parte 
hartzeko gogoz gaude!

Urmugak lehen esan bezala, in-
darberritu egin gintuen eta orain, 
esperantzaz begiratzen diogu 
ikasturteari. Irailaren 17tik ostira-
lero elkartzen gara hiru taldeak. 
Orkatz Txiki 19:00tan. Orkatz 
Gazteak 20:00tan eta Orkatz 
21:00tan. Apurka-apurka denbo-
ra luzez jasandako egoerari aurre 
egiten ari garela esan genezake, 
abeslari berriak izan ez ezik, zen-
bait jomuga ezarri baititugu au-
rrean.

Lehenengoa, azaroaren 27an 
izango da, Santa Zezilia egunean. 
Aurten kutsu berezi bat emango 

diogu urtero eskaini izan dizue-
gun ikuskizunari. Hau da, kon-
tzertu ibiltari bat egitea pentsa-
tu dugu, Zegamako kaleak gure 
kantuez girotuz. 

Eguberrietara begira berriz, 
aurtengo gabonak ohikoagoak 
izango direla espero dugunez, 
Eguberri Jaialdia ospatzeko as-
moa dugu. Hala ere, egoera apur 
bat ezegonkorra denez, azken 
denboraldi honetan ikasi beza-
la, etorkizunak ekarriko dizkigun 
ezbeharretara egokituko gara. 
Ahal dugun neurrian behintzat 
gure onena eskainiz. 

Honenbestez, etorkizun hurbi-
lean kontzertu zein eginkizun 
gehiago izan ezean, kantuan ja-
rraitzeko grina dugu. Beraz, ahal 
dugun heinean horretan jarraitu-
ko dugu. Urte berri hau ere kan-
tuz jasoz! Beraz, abestiak dioen 
bezala, bukaera zein hasiera ede-
rra eman diezaiogun urteari!

URTE BERRI ON DENOI!
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JUBILATUEN ELKARTEA
• 2021urtean ekintza gutxi egin 
ahal izan ditugu Covid-19aren 
pandemia dela-eta.

• 2020ko martxoaren 14an, Co-
vid-19a zela-eta, Jubilatuen El-
kartea itxi egin zen legeak agin-
dutakoa betez.

Aurrez udalak Jubilatu Elkar-
teari eskatuta zeukan gure are-
toaren zati bat, Eguneko Zen-
troko zerbitzua egokiago eman 
ahal izateko, baina azkenik, Ju-
bilatuen Elkartea izan den are-
to osoaren beharrean zeudela 
jakinarazi zigun udalak, honela, 
Jubilatuen Elkartea zentrorik 
gabe geratu ginen.

2021eko abuztuan, Udalak “San 
Barbara kalean dagoen Itzala 
Taberna alokatu zuen, Jubila-
tuen Elkarteari uzteko eta ho-
nela, abuztutik bertan dugu el-
kartzeko gunea.

Aurten egin dugun ekimeneta-
ko bat Gabonetako Loteria ba-
natzea izan da, honela, azaroa-
ren 4 eta 5ean, loteria banatu 
genuen. Banatu den zenbakia 
honako hau da: 42.890

Dakizuen bezala, urtero, 78 urte 
betetzen dituzten bazkideei 
Gabonetako saski bat opari-
tzen die elkarteak eta aurten 
honako hauek dira:

RAMONI URREAGA  
ARRIZABALAGA

JOXE ZUBIZARRETA ARANA

JUANITA PEÑAGARIKANO 
GARIN

MILAGROS ARANBURU  
ETXEBERRIA

DAMIANA ECHEVARRIA  
NAZABAL

PILAR OTAEGI BERASATEGI

FERNANDO URBIZU ARRIETA

BERAIEK JASOKO DUTE  

GABONETAKO SASKITXO 

BANA.

2020ko abenduan 78 urte 

zituzten bazkideak hiru izan 

ziren:

JOXE M. LARREA AROZENA

ESPERANZA GUERRA  

ARRIZABALAGA

ANGEL IRASTORZA LARREA

Beste bazkideen artean egin-

dako zozketan honako honi 

egokitu zitzaion saskia:

KLAUDIO MENDIZABAL  

MENDIZABAL.

Saski hauek Santo Tomas egu-

nean banatu ziren.
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Itzala Taberna alokatu du udalak, Jubilatuen Elkarteari uzteko zentro gisa.

Sebastian Lujanbio Jubilatuen Elkarteko Lehendakaria, Esperanza Gerra eta Angel Irastorza.Sebastian Lujanbio, Jubilatuen Elkarteko Lehendakaria eta Claudio 
Mendizabal.
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TARTALOETXE
KULTUR ELKARTEA

Aurtengo urtea bukatzear dugun 
honetan, Tartaloetxe elkartetik ur-
tean zehar egin dugun ekimenen 
berri emateko asmoarekin jartzen 
gara papertxoaren aurrean.

Ba, esan beharrean gaude Co-
vid-19 dela-eta ez dela, elkartea 
itxita izan dugula urteko denbora 
gehienean eta jende pilaketarik ez 
zegoenez egiterik ba nahiko eki-
men gutxi egin ditugula bukatzear 
dugun urte honetan.

Bakarren bat aipatzekotan, dagoe-
neko, XXII. Txakoli dastaketa anto-
latu ahal izan dugu azaroaren 13an, 
aurtengo San Martin Feri egunean. 
Urtero bezala nahiko arrakastatsua 
izan dela esan dezakegu. Bertan 
jendeak aukera izan du, baso bat 
erostearen truke, salda bero-beroa 
eta giro ederrean, hainbat txakolin 
ezberdin frogatzeko aukera.

Aurtengo Txakolin dastaketa egun 
hau, aprobetxatu nahi dugu hasie-
rako urteetan egun hau martxan 
jarri zutenetako bazkide bat gogo-
ra ekarriz. Berau, Otsaurteko, Etxe-
zuritako, Maite Berasategi Zabalo 
izan genuen; delako Covid-19 ma-
darikatu honen eraginez aurtengo 
urtarrilaren 27an betirako fisikoki 
utzi gintuen. Bai 1999. urtean, Aiz-
korri-Aratz Parke Naturaleko Gazta 
lehiaketarekin batera hasi genuen 
Tartaloetxeko Txakolin eguna ere. 
Eta lehengo urtean huts egin ba-
genuen, aurten 22a. ospatu dugu.

Esan bezala, Otsaurteko Maite izan 
genuen egun honen sortzaileetako 
eta bultzatzailetako bat. Bere bizi 

guztian borrokalari nekaezina izan 
genuen. Ez bakarrik gure herrian, 
baizik, esaterako Urretxun, bere 
bigarren herrian eta Gipuzkoan 
zehar ere hainbat lan egin zuen 
herritarron bizitza hobeago baten 
alde.

Gaztea zela, tren istripu baten on-
dorioz, bi hankak moztu behar izan 
zizkioten, gerritik behera. Ondo-
rioz gurpildun aulki batean jarraitu 
zuen justiziaren aldeko borrokan, 
bai elkartean, esaterako txakolin 
dastaketa edo festak antolatzen. 
Aipatu dugun bezala Urretxu-Zu-
marragako geltokietako festak edo 
baita hainbat herrietako barrera 
arkitektonikoak kentzearen aldeko 
borroketan, edo berdin saiatu zen 
gizarte hau hobea izan zedin guz-
tiontzat borrokatzen.

Bere gurpil-aulkitik, guztioi era-
kutsi zigun, zailtasunak zailtasun, 
borrokaren ondorioz gauzak lor 
daitezkeela eta sekulan ez dela etsi 
behar. Hala ere, azkenean ezin izan 
zuen birus madarikatuaren aurrean 
borroka irabazi. Ordu ezkero, Mai-
teren ahotsa hainbat tokitan ez 
da entzungo, hala ere gure artean 
jarraituko du betirako. Agur eta 
Ohore Maite!

Ondorengo bertso hauek, Iker Zu-
beldia Katarain “Txapi”k, Beunden 
Maiteri egin zitzaion agur egunean 
eskainitakoak dira.

ONDO BUKATU AURTENGO  
URTEA ETA HOBETO HASI  
HURRENGOA URTE BERRI ON 
GUZTIORI!

Maite Berasategi Tartaloetxe elkartearen aurrealdean. Txakolin dastaketaren sortzaileetako bat izan zen.

Maite genitun geltokitako
Jaitako zenbat pasarte
Maite zenitun zure lagunak
Azkeneko unerarte
Maite zenuen zure herria
Beti Borrokan jota ke
Gaur horregatik gaude gu hemen
Maite bai zaitugu Maite.

Zenbat arazo ta zenbat koska
Pasa dituzu bizitzan
Guztiei aurre egin zenien
Gudari ausarten gixan
Behin aholku bat eman zenidan
“Segi ezak herrigintzan”
Zuk horrenbeste eztet egingo
Hortan dudarik ez izan.

“Nik dantzaria izan nahi nuen”
Behin esan zenidan plazan
Eta badakit jungo zinela izateko 
esperantzan
Zure indarra utzi diguzu
Ez zaitez egon zalantzan
Orain pakean utziko zaitut
Hegoi haizeakin dantzan.

2021-09-05

Beundan, Maiteren agur 
egunean, Iker Zubeldia Ka-
tarain “Txapik” eskainitako 
bertsoak.



ZEGAMAKO URTEKARIA | 79

2021. urtean ere Covid pande-
miaren eragina jasaten jarraitu 
dugu pilota alorrean. Nahiz eta 
neurriak pixkanaka-pixkanaka 
lasaitzen joan, txapelketa asko 
bertan behera gelditu dira eta 
ikusleak pilotalekuetara itzultze-
ko zailtasunak izan dira.

Ahal izan den neurrian eta beti 
ere baldintzen arabera, bai ume 
eta federatuen entrenamendue-
kin jarraitu dugu. 

2021 urtean zehar, Tartaloetxe 
P.E.an federatu moduan jarrai-
tzen duten gazteak hauek dira: 

Iban Matxinandiarena, Iñaki Gal-
dos, Beñat Azketa eta Iñigo Sua-
rez (beasaindarrak), Aitor Elizegi 
eta Alex Sukia (zaldibiarrak).

Esan bezala txapelketa gutxitan 
parte hartu dugu, dena den lor-
turiko emaitzak benetan aipa-
garriak izan dira. Afizionatuetan, 
Gipuzkoako txapelketako Oho-
rezko mailan, Azketa - Elizegi 
bikotea txapeldun izan zen fina-
lean Tolosako Aurrera Sayaz-eko 
bikoteari gailenduz. Garaipen 
honen ondorioz, Euskal Herri-
ko txapelketarako txartela lortu 
ondoren, bertan ere txapeldun 

suertatu ziren Iruñeko Oberena-
-ko bikoteari gain hartuz.

Hauez gain aipatu beharra dago, 
Zegaman adin bereko lagunen 
faltan, gaur egun Lazkaon fede-
raturik dabiltzan herritarren lana, 
Egoi Telleria, Enaitz Landa, Jurgi 
Landa, Eneko Ormazabal, Amets 
Izagirre, non beti ere Zegamako 
harrobiko mutilak diren eta beren 
lanaren jarraipena egiten dugun.

Ea 2022an betidanik ezagutu 
dugun normaltasunerako bidea 
hartzen dugun.

 ZAINDU ETA URTEBERRION!!!

TARTALOETXE PILOTA 
ELKARTEA

Beñat Azketa eta Aitor Elizegi Beñat Azketa eta Aitor Elizegi

Tartaloetxe pilota eskolako ikasleak Egoi Telleria eta Beñat Zubizarreta
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JUNTA BERRIAREN  
ERAKETA

2020 urte berezia izanik, pan-
demia dela medio, Junta osa-
tzen duten kide guztiek aho 
batez beste urte bat osorik egi-
tea erabaki zuten.

Eskerrak eman talde honek era-
kutsi duen konpromiso eta in-
plikazioari.

Gora zuek!!!

BERTSO JAIALDIA ETA  
KASINOKO IPUIN  
LEHIAKETA-  
“VIII. JOXE ANTONIO  
ORMAZABAL “AIERDI”

Pandemiaren erruz bi ekitaldi 
hauek ezin izan dira gauzatu. 

Ea 2022an normaltasunera itzul-
tzen garen !!!

VIII. PIPAR EGUNA

Irailaren 25an ospatu genuen pi-
per eguna, Kasino elkartearen 
aurrealdean

Momentuko egoera kontuan iza-
nik, eta definiturik zeuden babes 
neurri eta protokolo guztiak kon-
tuan harturik ekintza hau antola-
tzeko gai ginela ikusi genuen eta 
horrela jakinarazi genion Udalari.

Udalaren baiezkoarekin martxan 
jarri genuen ekintza eta urtero 

legez arrakastaz betea izan zen. 
Jendeak ez zuen hutsik egin eta 
Elkarteko gosarietan zein pipe-
rrak erosiaz parte hartu zuen.

Bertara hurbildu ziren herritar 
guztien jarrera goraipatu beha-
rra daukagu, distantziak, elkar-
tzeak, musukoa … neurri guztiak 
zuzen bete zituztelarik eta egun 
hau borobil ateratzen lagundu 
zigutelarik. ESKERRIKASKO DE-
NOI!!!!

HAINBAT EKINTZATAN  
PARTE HARTU DU  
ELKARTEAK

Urtero izaten diren beste hain-
bat ekintzatan parte hartzerik ez 
dugu izan. Aizkorriko Lagunen 
Egunean, festatan paella egiten, 
Ibaiaren garbiketan, mus txapel-
keta,... Aldiz Cava festan eta San 
Martin ferian gure ekarpena egin 
dugu.

Espero dezagun hurrengo urtean 
normaltasunera itzuli eta ekintza 
gehiagotan parte hartzeko mo-
duan izatea.

Eutsi eta Urte Berrion!!!!

ZEGAMAR
BATASUN 
KASINOA

Kasino Elkarteko Juntakideak.

Piperrak erosten dituzten askok, erre aurretik 
haziak kentzen dizkie, lana erraztearren.

Piper ugari erretzen dira.

Kasino elkartearen aurrealdean  
erretzen dituzte piperrak.
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SAN MARTIN PARROKIA
Covid-19a dela-eta, iaz bertan 
behera gelditutako hainbat os-
pakizun berreskuratu ahal izan 
ditugu aurten parrokian. Dena 
dela, Covid19a oso presente izan 
dugu aurtengo urtean ere eta 
hori dela-eta, Mezetan aforoa eta 
segurtasun neurriak zorrotz bete 
behar izan ditugu guztion one-
rako. Hauexek dira aurten beste 
batzuen artean, Zegamako Pa-
rrokian izan ditugu ospakizunak:

Bataioak:
Matias Rios Bulla
Jon Moran Cedeño
Hugo Mendizabal Rehecho
Enaitz Urteaga Larrea

Jaunartzeak:
Iaz jaunartze ospakizunik egite-
rik izan ez zenez, aurten bi taldek 
egin dute jaunartzea:

Irailaren 4an:
Jare Urbizu Rodriguez
Natale Jimenez Arrieta
Garazi Albizu Gorospe
Aiala Lasa Ugarte
Noa Otaegui Arizkorreta
Heber Martin Goikoetxea
Alaia Herrera Apaolaza
Sara Zuñiga Arana
Ander Otaegui Vidal
Eneko Otegui Ariztimuño
Enare Perez Gonzalez
Mara Gallego Monroy

Urriaren 2an:
Jurgi Landa Telleria
Kaiet De Prado Ormazabal
Jokin Etxezarreta Urbizu
Amets Izagirre Ugartemendia
Naroa Murua Gonzalez
Nora Elizegi Yarza
Paule Galdos Imaz
Antton Iraola Ruiz

Aratz Aizpeolea Azkona
Xun Larrea Olaberria
Myphu Amenabar Arsuaga
Fabricio Rivera Medina

Hiletak:
Juan Angel Olarte Ugarteburu 
Maria Agirre Gorospe
Maria Asuncion Urreaga  
Arrizabalaga
Maria Soledad Apaolaza Garcia
Maria Zabaleta Zabaleta
Juan Apaolaza Garcia
Juan Sarraoa Gallastegi
Prudencia Sukia Sukia
Jose Guridi Munduate
Ramon Arrizabalaga Mutiloa
Maria Jesus Irazu Sustaeta
Jose Manuel Landa Arizkorreta
Luisa Arrieta Berasategi
Fermin Arrieta Otaegi
Antonio Otaegi Berasategi
Jose Miguel Asurmendi Aya
Bernardina Arana Larrea

BAKE ETA ON GUZTIOI! 
Bittorio Zabalgogeaskoa
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Nerea Tauschke, Anduetza Interpretazio zentroko 
arduraduna, urte askotan eskolarekin batera elkar 
lanean aritu da Agenda 2030eko hainbat gai landuz. 
Badira hamar urte inguru, Nerea gure eskolako 
taldeekin lanean hasi zela. Orduz geroztik, makina 
bat gai jorratu dira museoan edo Zegama inguruko 
bazterretan gai honekin lotutakoak.
Hori dela eta, Nereari elkarrizketa bat egitea pentsatu 
dugu hainbat urtetan eman digun laguntza eskertu 
nahian.
Zer eta nola hasi zinen eskolarekin batera 
elkarlanean?
Hasiera batean Zegaman ospatzen diren jai egun 
berezien inguruan tailerrak burutzen hasi ginen: San 
Martin Ferian gazta kata bat, Erlezainen egunean ezti 
kata … Baita ere, zentroan jartzen ziren erakusketetara 
ikasleekin bisitak egiten genituen; zeramika eta egur 
lanen erakusketak besteak beste. Ondoren, Anduetza 
Parketxearen inguruan Marti Boadaren eskutik landatu 
ziren “Zuhaitz berezien” azterketa eta jarraipena egiten 
hasi ginen. 
Honela, ikasturtero egitarau bat osatzeko ideia sortu 
zen urtero gai edo ardatz bat aukeratuz.
Urte hauetan egin diren zein ekintza 
gogoratzen dituzu?
Ikasturteroko gaia aukeratu izan dugunean helburua 
betidanik izan da Zegama herria ardatz izatea. Ez 
bakarrik Aizkorri-Aratz natura parkean dauden natura 
ondareak aztertuz, baizik eta Zegamako kultura arloa 
ere barneratuz.
Adibidez, hasiera batean Zegamako ogibideak 
ezagutarazteko helburuarekin basogintza edota 
okinen lanbideak aztertu ziren. Basogintza lantzeko, 
Arakama anaien haztegia bisitatu genuen ikasleek 
elkarrizketak sortu zituztelarik. Eta okinen lanbidea 
ezagutzeko, Zegamako okindegian egon ginen, 
ikasleek ogia eta pastak egin zituztelarik.

NEREA
TAUSCHKE
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Nerea Tauschke, Anduetza Parketxeko arduraduna, Aitxuri Herri eskolako haurrekin.

AITXURI
HERRI 
ESKOLA

NEREA TAUSCHKE 
ELKARRIZKETA



ZEGAMAKO URTEKARIA | 83

Ondare naturalari erreparatuz nola 
ez, Aizkorri-Aratz natura parkea 
landu da, zuhaitz motzak, Oria ibaia, 
Anduetza Parketxean dagoen egur 
bilduma, artzaintza, orientazioa, 
fenologia, San Adrian igarobidearen 
historia eta Bisoi Europarra besteak 
beste.
Zer nolakoa da haurren 
inplikazioa egiten diren 
ekintza hauetan?
Anduetza Parketxean Gipuzkoa 
guztiko ikastetxeetako ikasleak 
artatzen dira eta hauekin ere inguru-
men heziketaren hainbat programa 
burutzen ditugu. Hauek egun batez 
etorri eta beraien herrietara buelta-
tzen dira.

Baina Aitxuri Herri Eskolako ikas-
leek urtero garatzen dituzte hainbat 
programa Anduetza Parketxearekin 
eta beraien eskolako atal bat bezala 
hartzen dute, elkarrekin hazi gara 
urtez urte. Honela, parketxea berea 
sentitzen dute, herria eta inguruak 
ezagutzeko gune moduan. 
Honenbestez, ikasleen inplikazioa 
oso handia da eta gustura hartzen 
dute parte antolatutako ibilaldi, tai-
ler edota jolasetan. Gainera esan 
beharra dago, orokorrean eta beste 
herri batzuekin konparatuz, naturari 
buruzko ezagutza handia dutela 
Zegamako ikasleek.
Nola egiten da gaien 
aukeraketa eta horien  
aurre prestaketa?
Ikasleak ezagutzen ditugun heinean, 
irakasle gehienak ere gertukoak 
ditugu, baita zuzendaria ere. 
Anduetza Parketxearen eta Aitxuri 
Herri Eskolaren arteko harremana 
oso ona dela esango nuke, edozein 
gauzatarako beti laguntzeko prest 
azaltzen garelarik.
Honela ba, urteroko gaiaren 
aukeraketa egiteko, AGENDA 
2030eko arduradunekin, Ainhoa eta 
Aintzanerekin, elkartu ohi gara mahai 
baten inguruan. Behar izan denean, 
beste irakasleekin ere elkartu izan 
gara. Behin titulua adostuta, maila 
bakoitzeko helburuak finkatzen dira 
eta honi lotuta, azkenik, egutegia. 
Beti ere, giro oso atsegin batean. 

Naturari buruz, Zegamako ikasleek asko ikasi dute 
Parketxean.

Aitxuri Herri 
Eskolako 
ikasleek urtero 
garatzen 
dituzte hainbat 
programa 
Anduetza 
Parketxearekin 
eta beraien 
eskolako atal 
bat bezala 
hartzen dute.
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Nereak, Anduetza Parketxearen barnean ere azalpenak ematen dizkie.
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Ekintza hauek aurrera 
eramaterakoan izan al duzue 
Udaletxe edo herritarren 
laguntzarik?

Bai, beti Zegamako herriaren par-
taidetza sentitu dugu Parketxean. 
Udalari dagokionez, noski izan 
dugula laguntza programak gara-

tzeko bidean, herriko instalakuntzak 
bisitatzeko edota zuhaitz berezien 
azterketa egiteko, besteak beste. 
Eta herritarrei dagokionez, askok 
eta askok parte hartu dute gure 
programetan, ikasleekin elkarrizke-
tak gauzatzen, beraien lan lekuetan 
bisitak egiten eta antolatutako ibilal-
dietan edo tailerretan parte hartzen.

Badakigu askotan gai 
hauek lantzerakoan herriko 
helduenen jakinduriari jotzen 
duzuela. Nola prestatzen 
dituzue beraiekiko saioak?

Aurretik Udalaren oniritzia eskatu 
izan dugu, beraiekin pertsonalki 
harremanetan jarri baino lehen. 

Zegamako 
herriaren 
partaidetza 
sentitu dugu 
Parketxean. 

Etxola egiteko tailerra ere egiten da Parketxeari esker.

Zuhaitz berezien bizitza ere bertatik bertara irakasten zaie.
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Ondoren, herritarrekin jartzen gara 
harremanetan eta beti ere, beraien 
jarrera positiboa izan da. 
Nerearekin egoteaz gain, gure 
ikastetxeko ikasle zaharrenen 
iritziak ere jakin izan nahi ditugu. 
Horretarako galdetegi bat pasatu 
zaie eta, laburbilduz, hauek izan dira 
beraiengandik jasotako erantzunak. 
Urte hauetan egin diren zein 
ekintza gogoratzen dituzu?
Asko izan dira egin ditugun jarduerak 
baina guk gogoratzen dugun 
berezienetako bat zuhaitzena da.
Duela urte batzuk zuhaitzak landatu 
eta zaindu genituen. Hiru hilean 
behin zuhaitzak behatzera joaten 
ginen, belar txarrak kendu eta itxitura 
egin edo konpontzen genuen.
Honez gain beste batean,egur 
museora joan ginen eta Nereak 
museoa erakutsi zigun. Egurraren 

inguruan hitz egin zigun, adibidez: 
egur motak, zertarako zen egur 
bakoitza, nola bereiztu adina… 
Horrez gain, txoriez, zuhaitzez, 
hosto motez… hitz egin zigun.
Bestalde, txondorraren inguruko 
azalpenak, Murgizelaira egindako 
irteerak, orientazio jolasak, garo eta 
egurrezko txabolak egiteko tailerrak 

ere gogoan ditugu eta primeran 
pasatu izan dugu. 
Urte hauetan zehar, hainbat 
anekdota izango dituzue; 
kontaiguzue bateren bat, 
mesedez.
Zuhaitzei dagokienez, txukunketa 
egitera joan ginen batean ikusi 
genuen gure zuhaitzetako bat hil 
egin zela eta horren inguruan haus-
nartzen ibili ginen. Urte hauetan 
baita ere, hainbatetan ikasi izan 
dugu zuhaitzen adina jakiteko enbo-
rrak dituen eraztunak kontatu behar 
direla eta gogoan dugu oraindik. 
Beste batean, orientazio saioa 
burutzen ari ginela, gaizki ulertu 
baten ondorioz, pistak jasoz ibili 
ginen beste taldeek ere behar 
zituztela jakin gabe, eta ondorioz, 
ezin izaten zuten beren lana burutu 
eta haserrea sortu zen. Xxxx

E
L

K
A

R
R

IZ
K

E
TA

Herritarrei 
dagokionez, 
askok eta 
askok parte 
hartu dute  
gure 
programetan.

Aitxuri Herri Eskolako haurrak txango batean.
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ELKARTU NAHI T.E.

Elkartu Nahi T.E.-an, Covid-aren 
aurretik genuen ekintza egute-
gira gerturatzea lortu dugu 2021. 
urte honetan. Hau guztia aurrera 
eramateko ordea, ezinbestekoa 
da urtez-urte laguntza eskain-
tzen diguzuen boluntarioen lana 
eta hori eskertuz hasi nahi genu-
ke, beraz mila esker. 

Urteari dagokionean, Benjamin, 
Infantil eta Alebin mailako pro-
bak uztartzen dituen V. ZEGA-
MA SARIA antolatzerik izan ez 
dugun arren (hauen denboraldia 
bertan behera uztea erabaki zen 
federaziotik), gainontzeko proba 
guztiak gauzatzea lortu dugu. 
Jarraian azalduko dizuegu an-
tolatu ditugun ekintza hauetan 
gertatua. 

XXXIV. ELKARTU  
NAHI SARIA:
Proba hau Maiatzaren 2an buru-
tu zen Junior mailako txirrindu 

proba da. Bizi dugun egoera dela 
eta (proba asko bertan behera 
geratu direnez) betiko taldeez 
gain, Nafarroako eta Iparraldeko 
hainbat talderen parte hartzea 
izan genuen gure lasterketan. 

Ibilbideari dagokionean, azken 
urteetan proposaturiko ibilbi-
de bera jartzea erabaki genuen. 
Lehen kilometroak nahiko lauak 
izan ziren arren (Seguratik 2 itzu-
li), ondoren Lierniko mendatea 
pasa behar izan zuten hiru aldiz 
eta baita Barbariko portu gogo-
rra ere Zegamako kaleetan hel-
muga marrara iritsi baino lehen, 
guztira 75,5 km osatuz.

Probaren garailea, Bellota - Goie-
rri taldeko Nicolas Alustiza izan 
zen 1 ordu, 56 minutu eta 12se-
gunduko denborarekin sartu zi-
ren 3 txirrindulariko taldetxoan 
nagusituz. 

LXXXIX. SAN BARTOLOME 
SARIA:
Abuztuaren 28an gauzatu zen 
Elite eta 23 urtez azpikoen las-
terketa, Torneo Helduz izeneko 
txapelketarako puntuagarria. 
Bertan, Julen Arriola Caja-Rural 
taldeko txirrindularia nagusitu 
zen.

Ertzaintzatik jarritako eragozpe-
nengatik, urteroko ibilbidean al-
daketa txiki bat egin behar izan 
genuen aurtengoan, eta honela 
geratu zitzaigun. 

Zegaman irten eta itzuli bat eman 
zuten partaideek Segurako he-
rritik ondoren Lierniako gainetik 
pasatzen zen zirkuitu bati sei ja-
rraian emateko, eta azkenik Bar-
bariko igoera, lasterketako azken 
mendate erabakigarri bezala. 

Aipatu nahiko genuke, herritar 
denok jakin dezazuen, Ertzain-
tzatik jarritako araudia dela eta 

XXXIV. Elkartu Nahi Sariko irabazleak

Aurten San Bartolome jaietan, txirrindu froga bakarrik antolatu zen.
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ezinezko zaigula lasterketa Zega-
mako herritik gehiagotan pasa-
tzea, bertan antolatutako proba 
izan arren. Hasieran egiten den 
Segurako lehen itzuli hori egite-
ko ere, ozta-ozta ematen digute 
baimena. Txirrindulari eta laster-
ketaren antolakuntzan parte har-
tzen duten ibilgailuentzat herriko 
“birageak” sortzen duen arriskua 
dela eta horrela arautu dutelako. 

II. ZEGAMA-AIZKORRI  
MENDI DUATLOIA:
Urriaren 16an gauzatu zen biga-
rren urtez proba hau. 2016an an-
tolatu genuen lehen mendi duat-
loia baina azken bi ekitaldietan 
eraman dugu proba Aizkorriko 
tontorreraino. Proba honetan 2 
modalitateetan parte har dai-
teke, indibidualki edo bikoteka. 
Indibidualki eginez gero, txirrin-
du eta korrikako sektore guz-

tiak egin behar ditu partaideak. 
Bikoteka berriz, kideetako batek 
txirrinduko sektorea egingo du 
eta besteak korrikakoa. Bitxike-
ria hau dela eta, sailkapen ez-
berdinak daude, eta aurtengoan 
hauek izan genituen irabazle: 

• Gizonezkoetan (indibidualki): 
Iñaki Isasi

• Emakumezkoak (indibidualki): 
Enara Oronoz

• Bikoteka: Jon Urteaga / Aitor 
Perez

Aipamen berezi bat merezi dute 
gainera proban parte hartu zu-
ten 3 elkarteko kideek (tartean bi 
herritar). Aitor Perezek eta Jon 
Urteagak (Idiazabal) bikotekako 
modalitatean garaipena lortu zu-
ten, eta Xabier Azurmendik lan 
bikaina egin zuen indibidualki. 

IX. ZEGAMAKO  
SAN SILVESTREA:
Aurtengoan, berriz ere, lanean 
gabiltza abenduaren 31rako San 
Silvestre proba antolatzeko. He-
rritarren artean, gustukoa de-
lakoan, arratsalde polit bat pa-
satzeko eta korrikarako afizioa 
duten herritarrek aprobetxa de-
zaten, betiko ibilbidean, giro polit 
batean, gauzatzea espero dugu 
proba. 

IV. ELKARTU NAHI  
EGUNA:

Lehiaketa alde batera utziz, txi-
rrinduan ibiltzea gustuko du-
gun herritarrontzat antolaturiko 
eguna. Uztailaren 10ean anto-
latu genuen aurtengo ekitaldia 
eta betiko egitarau bera pres-
tatu genuen. Goizeko 9:00etan 
herriko plazan elkartu ginen eta 
Lizarraustiko buelta (68km) egin 
genuen, denok elkarrekin, gus-
tuko dugun afizioa konpartituz. 
Lizarraustiko gain honetan gai-
nera, hamaiketako bikaina izan 
genuen, autoz laguntzen diguten 
Juan Martin eta Diegori esker. 
Eguna borobiltzeko Zegamako 
Ostatuan bazkaria izan genuen.

Amaitzeko elkarte honetako ki-
deek eskerrak eman nahi diz-
kiegu, berriro ere, proba hauek 
egiten laguntzen diguten herri-
tar eta lagun guztiei, eta baita 
laguntza ekonomikoa ematen 
diguten enpresei eta Zegamako 
udalari ere. 

Mila esker eta urteberri on!!

Xabier Azurmendi Alustizak, duatloian parte hartzen du

Elkartu Nahi Elkarteko taldekideak egun pasako egunean.
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Ofizioen atal honetan era askotarikoak elkarrizketatu 
ditugu gaurdaino. Aurten denok ezagutzen ditugun 

seguru saltzaileak ditugu hizpide. Egun nork ez dauka, 
kotxe, etxe edota negozio bateko asegurua eginda? 

Edota bizi asegurua, maileguen asegurua, langabezian 
geratzen bazara beste aseguru bat e.a. honela aurten 
seguru saltzen aritzen direnengana jo dugu eta hona 

hemen beraien ikuspegi eta iritziak.

Ofizioak

Nolatan hasi zineten ogibide 
honetan?

ZELIA; Aitak bigarren eskuko 
autoak saltzen zituen eta honekin 
batera seguruak egiten hasi zen. 
Denborarekin bezero multzo bat 
egin zuen eta euren premiei etxetik 
erantzuten zien baina halako batean 
Beasainen bulego bat jartzea era-
baki zuen. Nik orduan COU zena 
eta selektibitatea eginak nituen eta 
unibertsitatean hasi aurretik, berari 
hasieran laguntzeko asmotan Bea-
saingo Kale Nagusiko,42an beste 
bi abokaturekin batera alokairuan 
bulego bat ireki zuen.
Bi urtetara oraindik bertan jarraitzen 
nuen lanean eta ikasten aldi berean 
eta momentu batean unibertsita-
teko ikasketekin jarraitu edo seguru 
munduan sartzea aukeratu beharra 
sortu zen. Aitarekin segi eta seguru 
munduan segitzeko asmotan “Ase-
guru korredore” titulua atera nuen 
eta oraindik bertan nabil.

KARLOS; Nire aita hasi zen ase-
guru munduan, nire arrebarekin 
batera bulego bat ireki zuten Bea-
sainen. Ni ikasketak egiten ari nin-
tzen Zumarragako La Salle eskolan 
baina askotan laguntzera joaten 
nintzen bulegora eta azkenean ber-
tan bukatu nuen lanean.
Zein urtetan hasi zineten ofi-
zio honetan?
KARLOS; Ni 1993ko urtarrilean 
hasi nintzen aseguru mundura dedi-
katuz.

ZELIA; Egun hura oso gogoan dau-
kat, 1985eko uztailaren 2an hasi 
ginen Beasaingo Kale Nagusiko 
pisu batean alokairuan eta 1993ko 
urtarrilean orain daukagun lokalera 
pasa ginen.
Urte guzti hauetan zein gara-
pen izan duen lanbide honek.
Lan egiteko modua erabat aldatu 
da eta bezeroarekiko harremana 
ere asko aldatzen ari da. Ni hasi 
nintzenean oraindik papera erabil-

ZELIA ETA KARLOS 
TELLERIA ASURMENDI 
ANAI-ARREBAK

E
L

K
A

R
R

IZ
K

E
TA

Karlos eta Zelia, Beasainen duten bulegoaren aurrealdean.
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tzen genuen gestio eta dokumen-
tazio guztietarako, bezeroarekin 
harreman gertua zegoen, sinadurak 
eskatzen ziren…. Poliki-poliki guzti 
hori ordenagailu bidez egiten hasi 
ginen eta honekin batera lan sistema 
erabat aldatu zen. Orain berriz, digi-
talizatze sistema bezeroetara zabal-
tzen hasi da eta beraiek egin ahal 
dezakete gestio askoren kudeaketa. 
Orain guztia digitalizatze sistemara 
bideratua dago eta honek berrikun-
tza eta aldaketa asko dakar….
Produktu aldetik, esango nuke 
produktu berberak daudela mer-
katuan baina askoz ere kobertura 
bereziagoekin, adibidez lehen 
autoaren seguruentzat oinarrizko 
kobertura batzuk zeuden eta 
orain aukera zabala eskaintzen 
da aukeran (kristalak, lapurreta, 
animaliak, gertakari naturalak, 
garabiak…). Etxe aseguruetan 
ere koberturak asko eguneratu 
dira bezeroen beharretara eta 
egoera berrietara eta beste hain-
bat produktuetan berdin gertatzen  
ari da.
Zein produktu dira gehien 
saltzen direnak? Zergatik uste 
duzue?
Dudarik gabe gehien saltzen dena 
motordun ibilgailuen (auto, motor, 
furgoneta, kamioi…) segurua da, 
derrigorrezkoa delako baina etxe-
bizitzen, lokal eta enpresen asegu-
ruak ere asko saltzen dira, balore 
handiko ondareak izaten dira eta 
hauek babestu nahi izaten dituzte 
bezeroek. Beste neurri batean, 

bezero bakoitzaren beharretara 
egokitzen diren beste produktu 
batzuk ere, akzidenteko polizak, 
bajak estaltzeko polizak, auto-
nomo polizak, bizitza seguruak, 
aurrezki seguruak… saltzen dira.
Adinaren arabera, gauza 
ezberdinak kontratatzen al 
ditu bezeroak?
Bai, adinaren arabera behar ezber-
dinak sortzen dira eta hori asko 
nabarmentzen da. Adibidez, 18-25 
urtera bitartean normalean motor 
ibilgailuren bat izaten da gehien, 
25-45 urte bitartekoetan honez 
gain etxebizitzak, enpresaren bat, 
autonomo, bizitza, akzidente.. etb. 
izaten dira eta 45-75 tartekoetan 

ikusten da bizitza,aurrezki, jubila-
tze- planak, heriotza seguruak… 
ere interesatzen direla.
Iruzur asko al dago, adibidez, 
istripuen alorrean?
Orain lehen baino gutxiago. Jen-
dea saiatzen da baina gaur egongo 
aurrerakuntzekin nahiko zaila 
egiten da iruzur egitea. Aseguru 
etxeak horretarako prestatuagoak 
daude eta normalean harrapatzen 
dituzte, asko kontrolatzen dute 
erreklamazio bakoitza eta susmo-
rik txikienean... laster hasten dira 
guztia konprobatzen eta lupaz 
begiratzen.
Konpetentzia handia al dago?
Bai, nahiko konpetentzia dago 
eta hori ere asko aldatu da. Lehen 
konpetentzia sanoagoa zegoela 
esango genuke, lehen konpainia 
bakoitzak bere produktu eta pre-
zioekin lan egiten zuen eta orain 
batak besteari begira jartzen ditu 
baldintzak.
Euskara erabiltzen al da poli-
zetan? Zein bataz-bestekoan?
Oso gutxi. Guk lan egiten dugun 
konpainietatik bik bakarrik ematen 
digute dokumentazioa euskaraz 
jartzeko aukera. Eskatu izan diegu 
zenbaiti aukera hau izateko baina 
konpaini gehienetako zentralak 
Madrid, Bartzelona, Zaragozan… 
daude eta hor alperrik dira gure 
eskaerak.

Karlos eta Zelia anai-arrebak, Beasaingo bulegoan, lankide gehiagorekin.

Karlos eta Zelia, beren bulego propioa ireki zuten egunean.
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Karlos eta Zelia, atera berri duten argazkian.

Edozein modutara guk beti eus-
karaz egiten dugu eta euskarazko 
dokumentuak jasotzeko ez dugu 
inongo arazorik jartzen, guk geuk 
egiten ditugu itzulpenak behar iza-
nez gero.
Etorkizuna nola ikusten 
duzue? Zein produktu indar-
tuko dira zuen ustez?
Produktuak momentuko beha-
rretara egokitzen joango direla 
esango nuke eta bezeroak beti 

izango du bere ondare eta bizia 
nolabait babesteko beharra. Lan-
bideak jarraituko duela esango 
nuke, seguru asko beste lan sis-
tema batekin, geroz eta moder-
noago.
Gustuko lanbidea izan al da?
ZELIA; Egia esan, ni oso gustura 
aritu naiz lanean. Famili giroan 
beti eta bezeroekin ere orokorrean 
ondo moldatu izan naiz. Orain 
ordea, pixka bat nekatzen hasia 

naiz… zahartzen arituko naiz (je, 
je, je…)
KARLOS; Lotura eta konpromiso 
handiko lana da, batzuetan buruko 
min batzuk ematen dituena. Asko-
tan pentsatu izan dut fabrika 
batean 8 ordu sartu eta kitto! hobe 
izango zela baino… Hemen jarrai-
tuko dugu.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Beasaingo bulego berria inauguratu zutenean, beren lanbideko lagunez inguratuta.
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Nolatan hasi zienen lanbide 
honetan?
Hasiera batean lan administrati-
boak, idazkari lanak, etab. nituen 
gustukoak eta ez nuen lan komer-
tzialean pentsatu, baina Lanbi-
deko poltsan sartuta aukera sortu 
zen eta honela eman nion hasiera 
ibilbide honi.
Noiz hasi zinen?
Ikasketak burutu ondoren, eta 
ikasketen inguruko hainbat lane-
tan aritu ondoren 2008ko uztailean 
hasi nintzen Beasaingo MAPFRE 
bulegoan lanean.
Zein produktu dira gehien  
saltzen direnak?
Gehien saltzen diren produktuak, 
alde handiz, auto eta etxeko ase-
guruak dira. Autoaren asegurua 
derrigorrezkoa delako eta honekin 
batera etxeko asegurua, honek 
familia batean duen garrantziaren-
gatik eta gerta daitekeen edozein 
ezbeharren aurrean babestuak 
egoteko.
Dena den, ezin aipatu gabe utzi, 
pertsona bakoitzaren beharren 
arabera, geroz eta gehiago saltzen 
direla, bizi aseguru, istripu ase-
guru, aurrezki produktu eta batez 
ere, pandemia ondoren, mediku 
aseguruak ere.
Adinaren arabera seguru des-
berdinak kontratatzen al ditu 
bezeroak?
Bai, hala da. Adinaren arabera, 
ikuspuntu ezberdinak sortzen dira 
norberaren lehentasunei dagokie-
nez eta norberaren beharrak ere 
aldatzen joaten dira.
Adibidez, bikote batek familia berri 
bat sortzea erabakitzen duenean, 

osasun zein babes ekonomikoa 
bilatzea arrunta izaten da.
Bizi aseguru baten beharra, etxe 
erosketa baten aurrean eta hipo-
teka tarteko sortzen da edo familia 
ezbehar baten aurrean ekonomi-
koki babestua egon dadin kontra-
tatzen da.
Eta horrela beste hainbat adibide 
badaude.
Iruzur asko al dago, adibidez, 
istripuen alorrean?
Kasuren bat edo beste tokatu izan 
da baina ez da ohikoena.
Konpetentzia handia al dago?
MAPFREn lanean daramatzaten 
hamahiru urteetan, nik uste, hasie-
ran konpetentzia gehiago genuela 
gaur egun baino, nahiz eta orain 
partaide berriak izan, banke-
txeak. Produktu lehiakorragoak 
ditugu eta prezioan ez dago alde-
rik konpetentziarekin. Baina jen-
deak gugandik gehien baloratzen 
duena, aholkularitza eta ezbeha-
rren aurrean emandako erantzun 
eta zerbitzuak dira.

Euskara erabiltzen al da segu-
ruen polizetan? Zein bataz 
bestekoan?
Produktu ohikoenen polizak eus-
karaz eskuragarri ditugu nahi due-
narentzat.
Etorkizuna nola ikusten duzu? 
Zein produktu indartuko dira 
zure ustez?
Etorkizunera begira, seguru per-
tsonalak geroz eta indar gehiago 
hartuko dutela uste dut. Batez ere 
mediku aseguruak indartuko direla 
iruditzen zait, batez ere jendeak 
norberaren eta etxekoen osasu-
nean, efikazak izatea eta batez 
ere, azkartasuna eskatzen dute-
lako, eman daitezkeen gaixotasu-
nen aurrean.
Gustuko lanbidea al da?
Bai, gustuko lanbidea da. Urteen 
poderioz produktuak barneratzen 
dira eta lortzen den esperientzia-
rekin, gustura eta eroso lan egiten 
dut.
EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

LIERNI 
GALARRAGA 
AGIRRE

Lierni Galarraga,lan egiten duen Beasaingo Mapfreren bulegoaren 
aurrealdean.
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Zegaman jaio zen 1975eko abuz-
tuan eta gaur egun bertan bizi da.
Goierri Lanbide Eskolan adminis-
traritza ikasketak amaitu ondoren, 
Gizarte Laneko diplomatura ikas-
ketak egin zituen Gasteizen. Urte 
batzuk pasa ondoren, 2011an 
hasita eta ama izateak bultzatuta, 
pertsonen barne ezagutzara zuzen-
dutako ikasketak egin zituen. 
Zaletasunen artean dauzka mendian 
eta basoan ibiltzea, mahai inguruan 
edo paseo bat emanez lagunekin 
berriketan aritzea eta irakurtzea.
Ipuin liburuxka bat argitaratu 
duzu?. Noiztik zabiltza murgil-
duta alor honetan? 
Ikastolatik kanpo sortutako lehen 
ipuinak haurrei ahoz kontatutakoak 
izan ziren, momentuan bururatu 
ahala. Idatzi nuen lehena, “Bilorri eta 
amaiera gabeko bidaia” izan zen, 
baina ezin naiz gogoratu zehazki 
noiz egin nuen, agian pasa dira 
8-10 urte eta nire buruari harriduraz 
galdetzen diot ze momentutan, zerk 
bultzatuta inspiratu nintzen ideia 
hori paperera pasatzeko. 
2020an argitaletxeekin hitz egitera 
animatu nintzen eta buruan neukan 
bigarrena idatzi nuen, “Loreak ez 
dira aspertzen”. Ondoren marraz-
kilariekin harremanetan jarri nintzen 
eta aurten biak batera argitaratu 
ditut liburuxka txiki batean.
Ipuin batek, zertan laguntzen 
dio haurrari?
Ezin dut aditu bezala hitz egin baina 
esango nuke, alde batetik eta batez 
ere, haur bakoitzak bere barnean 
sortzen duen mundua aberasten 
laguntzen duela, galdera berriak 
sortu, beste batzuk erantzun... 
Bestetik, ipuinak ikutzen duen gaia-

ren arabera errealitate ezberdinak 
ezagutzen ere lagundu dezake eta 
azkenik, ezin aipatu gabe utzi isto-
rioan barneratzeak ematen duen 
gozamena. 
Euskaraz, aukerarik ba al 
dago, zure ustez, haurren 
beharrak lantzeko ipuin mun-
duan?
Bai, uste dut propio haurren behar 
eta emozio ezberdinak lantzera 
zuzendutako ipuin aukera zabala 
dagoela, baina esango nuke, hel-
buru hori betetzeko sortu ez diren 
beste ipuin askok ere, batzuetan, 
mezu, ikasgai eta erantzun ederrak 
eman ohi dizkigutela, bai haurrei eta 
baita helduoi ere. 
Beste libururen bat ba al duzu 
buruan argitaratzea? Edota 
beste genero motako zerbait? 
Nobela…
Ideia txikiren bat ba daukat bai baina 
momentuz ez naiz jarri horretara; ez 
dut baztertzen eta agian laster sor-
tuko dut besteren bat. Beste gene-
roei dagokionean, ez zait burutik 
pasa istorio luzerik idaztea, agian 
zerbait esatekotan, bertsotik eta 
olerkitik gertuago ikusten dut nire 
burua eleberritik baino. 
Zein da zure txikitako ipuinik 
kuttunena?
“Zesar eta Ernestina”. Hartz bat 
eta xagu bat protagonista zituen 4 
ipuin ezberdinez osatutako bilduma 
bat neukan. 6 urte nituenean ospi-
talean egon behar izan nuen eta 
han nengoela Joxan Ormazabalek 
oparitu zizkidan; oso kuttunak izan 
dira beti niretzat eta urteak joan eta 
urteak etorri behin eta berriz irakurri 
ohi nituen. Ondoren, Jamal eta Luar 
nire semeek ere gustura entzun izan 
dituzte.

Zertan duzu inspirazio iturria 
ipuinak sortzerakoan?
Naturan. Naturak daukan magiak 
asko erakartzen nau, zikloen bila-
kaerak eta oreka bilatzeko daukan 
gaitasunak txunditu egiten nau eta 
oso miresgarria iruditzen zait eskain-
tzen digun guztia. Uste dut errespe-
tuz begiratzera eta sentitzera gera-
tzen bagara mezu interesgarri asko 
jaso ditzakegula bertatik geure egu-
nerokotasunerako baliagarriak izan 
daitezkeenak. 
Irakurketa gomendatzen al 
diezu haurrei? Edo ahozko 
transmisioa ere garrantzitsu-
tzat jotzen duzu? Zergatik.
Bai, gomendatzen diet beraien gus-
tuko gaiak aukeratu eta irakurtzera. 
Hala ere, agian oker nabil baina 
esango nuke haur eta gaztetxo 
garaian joera orokorra derrigorrez-
koa denean bakarrik irakurtzea dela. 
Eta bigarren galderari erantzunez, 
esan, ahozkotasuna galdu ezinezko 
altxorra iruditzen zaidala bai ipuin 
eta istorio zaharrei dagokionean eta 
baita ere tradizioaren barne dauden 
ohitura, toponimia, erritu eta natu-
rari lotutako jakinduriaren transmi-
sioari dagokionean ere. Pentsatzen 
dut, batetik, azken belaunaldietan 
arrazoi ezberdinak tarteko, ahoz 
espresatzeko gaitasuna galduz joan 
garela, horrekin batera euskalkiak 
lardaskatuz, lekuan lekuko hitzak 
eta esamoldeak galduz… eta beste-
tik, nahiz eta orain bizi garen mundu 
teknologiko honetan lehengo kontu 
zaharrek baliorik ez daukatela iru-
ditu, uste dudalako jakinduria guzti 
horrek ez duela inoiz gaurkotasunik 
galtzen. 

MAIDER 
ZABALETA 
GALARRAGAE
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Liburuez gain, gurasoei 
zuzendutako hitzaldiak ere 
ematen dituzu, zer da eskaini 
ohi duzuna?
Ama izatera pasa nintzenean pus-
katu zitzaizkidan sineskerak mahai 
gainean jartzea da nire helburua. 
Beharrezkoa ikusten dut, guraso 
izan nahi dutenei, nire ustez jakin-
garriak diren zenbait puntu azal-
tzea, neure esperientziatik abiatuz, 
beste askorena ere aintzat hartuz 
eta ondoren jaso dudan formazioan 
oinarrituz. Uste dut idealizazio han-
dia dagoela gai honen inguruan eta 
ama edota guraso bihurtzen gare-
nean inolaz ere espero ez genituen 
bizipen asko izaten ditugula, sarritan 
nola bideratu ez dakizkigunak, eta 
gainera isilean gordetzen ditugunak. 
Sortzen zaizkigun behar berri horiei 
begirada zabal bat ematea funtsez-
koa dela uste dut.
Zer da isiltzen dena?
Sentitu ohi dugun bakardadea, ingu-
rukoek ulertzen ez gaituztenaren 
sentimendua, haurrarekiko izaten 
ditugun sentimendu kontrajarriak, 
errua, tristura, gaindituta sentitzea, 
amorrua, beste batzuk hobeto dau-
dela pentsatzea, askatasuna galdu 
izanaren irudipena e.a. Agian ez da 
ama guztien kasua izango baina 
bai oso orokortuta dagoen zerbait, 
normalean emakumeekin bakarka 
egoten naizenean guztiek dauzkate 
lasaitasunez aipatzera ausartzen ez 
diren gai asko. 
Zertaz aritzen zara  
hitzaldietan?
Alde batetik, haurdun dauden ema-
kume eta bikoteei zuzentzen naiz 
egoera berriaren aurretik beraien 
burua kokatu eta agian inoiz buru-
ratu ez zaizkien baina garrantzitsuak 
diren gai batzuk aztertzeko. 
Bestetik, 0-2 urte arteko haurren 
gurasoekin egoten naiz, egoera 
berrian, familiako kide bakoitza nola 
aurkitzen den eta zer behar duen 
aztertzeko eta haurrei denbora 
zabalago bat eskaintzen diegu bi 
urte arteko fase ezberdinetan dauz-
katen beharrak zeintzuk diren begi-
ratzeko.

Zein izan da zuk egin duzun 
bidea?
Bidean jarraitzen dut baina niri 
hasera batean argi asko eman 
zidan liburu batek; ama izan ondo-
ren, sentitzen ari nintzen guzti hori 
oso ohikoa dela ikusten lagundu 
zidalako eta guzti horrek zergati edo 
jatorri bat daukala ulertu nuelako 
ere bai.
Ondoren, liburu horretan propo-
satzen zen sistema baten bitartez 
neure galderei erantzuna bilatzeko 
bide bat hasi nuen metodo horretan 
espezializatutako lan talde batekin. 
Segidan neu hasi nintzen metodolo-
gia horri buruzko formakuntza jaso-
tzen, bizitzan zerbait ulertu edota 
aldatzeko beharra sentitzen dute-
nei, bidean lagun egiteko.
Laguntzeko sistema honekin, jaio-
tzatik gaur egunera arte etxetik jaso 
duguna, dauzkagun oroitzapenak 
eta geure sinesmenak modu zabal 
batean errepasatzen eta aztertzen 
dira. Horrek gaur egungo gure 
egoera hobeto ulertzea errazten du, 
gero nahi bada, bide berriak ikusi 
eta aldaketak egiten hasteko.
Zerk bultzatu zaitu zeure kasa 
lan honetan hastera?
Neure barnean zer gertatzen zen 
jakiteko egin nuen lanketak muga-
rri bat suposatu zuen nire bizitzan, 
eta geroztik, orain ia 10 urte forma-
kuntzarekin hasi nintzenetik, neure 
barnean bultzada moduko bat sen-
titzen dut ikasi dudan hori behar 
duen edonorekin konpartitzeko, eta 
batez ere, beste ama eta gurasoen 
lekuan jarri eta ahal dudan neurrian 

babesa eskaintzeko, sentitu ditza-
keten egonezin horietaz hitz egiteko 
eta lanketa moduak aztertzeko.
Esango nuke, haserre, arazo edo 
zailtasun asko gaizki ulertueta-
tik datozela, eta haurrei buruz ari 
garenean, beraien mundura ger-
turatzeak mesede handia egiten 
digula, bai beraiei eta baita helduoi 
ere. Askotan sentitzen dugu haurra 
dela guregan haserrea edota amo-
rrua bezalako emozio desatseginak 
sortzen dizkiguna, baina haurrek, 
bakoitzak bere izaerarekin, aspaldi-
tik gure barnean dagoena kanpora 
atera besterik ez dute egiten. Neuk 
ere gai batzuetan behin eta berriz 
harri berdinarekin topo egiten jarrai-
tzen dut neure haurrekiko erlazioan 
eta esango nuke horrexek bultza-
tzen nauela arlo honetan lan egitera. 
Amaitzeko zerbait gehiago 
esan nahiko zenuke?

Bai, eskerrak eman nahi dizkiet, alde 
batetik Pili Arizkorreta eta Ordiziako 
Elikaleku dendari hitzaldiak eta kon-
tsultak eskaintzeko ate guztiak ireki 
dizkidatelako, baita Udalari ere, eta 
bestetik estankoko Mireni, Okinde-
giko Anari eta Mirentxu liburu den-
dari liburuak salgai jartzeko beso 
zabalik hartu nautelako, eta nola ez 
liburua erosi duzuen guztioi. Azken 
finean niregan konfiantza jarri duten 
guztiei!

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Maider Zabaletak argitaratu berri dituen ipuinak
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HI! Ready for English?

Non jaio zinen, urtea…
Beasainen jaio nintzen, 1981eko 
uztailaren 6an. Badira 12 bat urte 
Zegamara bizitzera etorri nintzela.

Zein ibilbide egin duzu 
irakaskuntzan akademia sortu 
aurretik?
Ibilbide nahiko luzea daramat 
eginda dagoeneko eta oraindik ere 
asko daukat ikasteko.

17 urterekin hasia nintzen Beasainen 
eta inguruko herrietan bakarkako 
klaseak ematen. Begirale titulua ere 
atera nuen, Zegamara etortzen nin-
tzen larunbatetan; orain gimnasioa 
dagoen tokian elkartzen ginen eta 
gogoan dut atsedenetan Haizeako 
kroketak jatera irteten ginela.

Magisteritza Atzerriko Hizkuntza 
espezialitatea ikasten nuen bitar-
tean, Beasaingo ludotekan hasi 
nintzen lanean haur eta nerabeekin 
eta udaleku desberdinetan ere aritu 
nintzen. 

Ikasketak amaituta, akademi des-
berdinetan aritu nintzen lanean eta 
Ikastoletan ordezkapenak egiten 
aldi berean. Egia esan denbora 
gehiago ematen nuen autoan zein 
trenean lanean baino, baina ez nuen 

ezezkorik inoiz ematen, eskaintzen 
zidaten guztiari baiezkoa ematen 
nion. Atzerrian egonaldi asko ere 
egin ditut monitore bezala: Irlanda, 
Ingalaterra, Malta, New York...

Urretxu Zumarraga Ikastolan lortu 
nuen azkenean behin betiko lanpos-
tua orain 17 urte eta badira 4 esze-
dentzia eskatu nuela. Euskal 
Herriko Ikastolen Elkartean 
ere lan egiten dut, material-
gintzan eta prestakuntzan. 

Ingelesa irakasten 
diharduzu ekimen 
pribatua sustatuz. 
Zerk bultzatu zintuen 
honetara?
Bazen aspalditik buruan nera-
bilkien ideia edo amets bat, 
baina bestelako amets asko 
bezala hor dauzkagu, zain, 
egitekoen zerrendan eta lan-
postu finkoa daukazunean, 
etxeko mailegua ordaindu 
beharra, familia… oso zaila da 
horrelako erabaki bat hartzea, 
hau da, babesa eta ziurtasuna 
ematen dizuna utzi eta ekin-
tzailea bihurtzea.

Nire kasuan bultzada Zegama 
herriak eman zidan eta beti 

egongo naiz oso eskertua nigan 
konfiantza jarri zuten familiei. Herrian 
bazegoen beharra eta nik nahiko 
garbi sentitu nuen eman niezaio-
kela erantzuna. Ez zen oso erabaki 
arriskutsua izan, lanean murrizketa 
eskatu nuelako eta poliki-poliki hasi 
nintzelako, 3 talde besterik ez eta 
astean bitan. Aukera eman zidan 
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SUSANA  
DE LOS MOZOS  
DE MIGUEL

Ingelera ikasteko egokitu dituen geletako bat.
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horrek ikusteko ea benetan bete-
tzen ninduen, gustura nengoen, 
bide hori jarraitu nahi nuen … eta 5 
urte geroago hemen jarraitzen dugu 
hasierako ilusio eta gogo berbera-
rekin!
Zure ikasleak zein 
adinetakoak dira? eta 
nongoak? zenbat talde dituzu?
Hasi 3 urteko txikienetatik 70 urte-
tik gorakoetaraino. Tartean haur, 
nerabe, gazte, guraso, heldu… 
gehienak zegamarrak, baina 
dagoeneko hasi dira Segura, Idia-
zabal, Gabiri eta Urretxu-Zumarra-
gatik etortzen! Zenbat ikasle dauz-
kadan galdetu izan bazenit, artzain 
bati zenbat ardi dauzkan galdetzea 
bezalako galdera dela esanez eran-
tzungo nizuke… 
Taldeak berriz, momentu honetan 
maila guztiei erantzuten dioten tal-
deak dauzkagu B2 mailara arte, 
hain ezaguna zaigun First Certificate 
mailara arte, alegia.
Matrikulazioa egonkorra  
al da?
Oraingoz bai, oso gustura nago, 
baina bada epe luzera kezkatzen 
nauen zerbait. Covid-19 honek bir-
gogoratu digu ezer ez dela betiko 
eta jakitun izan behar gara edozein 
momentuan alda daitekeela eta 
horretarako prest ere egon behar 
gara. Jakin izan dugu honi pande-
mia honi ahal genuen bezala, gure 
onena eskainiz aurre egiten, baina 
aitortu behar dut matrikula kopu-
rua murriztea espero nuela iazko 
ikasturtean eta nire sorpresarako 
mantentzea lortu zen eta berriz ere 
aukera hau aprobetxatu nahiko 
nuke nire ikasleei eta familiei eske-
rrak emateko, beraiengandik sen-
titzen dudan babesa ikaragarria da 
eta batek daki bihar zer datorren 
beraz, jarraituko dugu egiten dugu-
narekin gozatzen ikasleek ere goza 
dezaten.
Ingelesa ikasteko zein 
diferentzia dago haurren eta 
helduen artean?
Aldea nabarmena da zentzu guztie-
tan: jarreran, motibazioan, izaeran...
eta ez bakarrik ikasteko, irakasteko 
ere. Gezurra badirudi ere saio zaile-
nak, gehien prestatu behar direnak, 

Haur Hezkuntzako ikasleenak dira. 
Laburrak bezain biziak!

Hizkuntza baten ikasketa proze-
suan gehiegi sakondu gabe esango 
nuke haurrak, helduak ez bezala, 

ez direla lotsatzen, ez diotela aka-
tsak egiteari beldur eta erraztasun 
handiagoa daukate ahoskatzeko, 
memorizatzeko, parte hartzeko eta 
oso erraz motibatzen dira. 

Helduak, beraiek esaten didate gai-
nera, urduri egoten dira, euskara 
edo gaztelaniara itzultzeko beharra 
ikusten dute eta oso motibatuta 
hasten diren arren, ez badaukate 
ingelesa ikasteko benetako beha-
rra, erabiltzeko beharra alegia... 
orokorrean, urte bete edo bira utzi 
egiten dute.

Zer da gehien kostatzen 
zailena ikasleei, ahoskera, 
gramatika…
Ez da galdera erraza erantzuten, 
ikasle bakoitza mundu bat da, indar-
gune eta ahulezi desberdinak dauz-
kate, talde berean zailtasun des-
berdinak dauzkaten ikasleak garbi 
antzeman ditzakezu, oso ahoskera 
ona eta hitz egiteko erraztasuna 
daukatenak eta gero idazten oso 
trebeak ez direnak eta alderantziz, 
ia hitzik esaten ez dutenak baina 
gramatikan oso maila altua dau-
katenak. Hala ere, galderari eran-
tzunez esango nuke atalik zailena, 

Haurrentzat erakargarri diren espazioak sortu ditu ingelera irakasteko.

Hizkuntza 
baten ikasketa 
prozesuan 
gehiegi 
sakondu 
gabe esango 
nuke haurrak, 
helduak 
ez bezala, 
ez direla 
lotsatzen, ez 
diotela akatsak 
egiteari beldur.
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orokorrean ingelesean, idazmena 
dela. Prozesu luze bezain asperga-
rria egiten zaie ikasleei; egia esanda 
ez ditugu ikasleak egoera errealetan 
jartzen eta idazten ikasteko idatzi 
beharra, bere horretan ez da oso 
motibagarria. 
Hirugarren adinekoak zergatik 
animatuko zenituzke ingelesa 
ikastera?
Beti ikasi edo egin izan nahi duten 
hori egitera bultzatuko nituzke!  
Hizkuntza bada, asko gustatzen 
zaien edo bisitatu nahiko luketen 
hiri edo herrialdeko hizkuntza ikas-
tera animatuko nituzke, bidaiatzeko 
ilusioa piztu eta ikasten duten hori 
erabiltzeko aukera izan dezaten. 
Noski, ingelesa bada eta nirekin, 
hobe! Atzerrira bidaiatzeko aitzaki 
perfektua!

Astean behin elkartzen naiz erre-
tiratu laukote batekin eta oso gus-
tura egoten gara; dena-den, ez zaie 
erretiratu hitza gustatzen, ezta niri 
ere, jakingo bazenute zenbat gauza 
egiten dituzten oraindik ere …
Abantaila asko eskaintzen dizkie 
hizkuntza berri bat ikasteak: memo-
ria bizkortu eta sendotu, garuna 
aktibo mantendu, lagun berriak 
egin, talde bateko kide sentitu, egu-
neroko errutinatik atera...onurak 
besterik ez dizkiot ikusten!
Zein erronka edo proiektu 
dauzkazu esku artean?
Epe motzera badaukat lortu nahiko 
nukeen zerbait. Cambridgeko azter-
tzaile izateko formazioa eskaini 
zidaten irailen eta dagoeneko hasi 
naiz ikastaroa egiten eta formazioa 

jasotzen; froga guztiak gainditzen 
baditut 2022ko ekainerako izango 
dut PET eta FIRST bezalako azter-
ketetan, ahozko frogak ebaluatzeko 
aukera. 

Erronka berriz, beste lokal bat bila-
tzea ahalik eta azkarren. Badara-
mat hilabete batzuk gai honekin eta 
ez da erreza izaten ari. Hemendik 
deialdia egiteko edo laguntza eska-
tzeko aprobetxatu nahiko nuke. 
Lokalen bat daukanak pasa dadila 
nirekin hitz egitera!

 hi.readyforenglish

zegamaenglish@gmail.com

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Ingelerako ikasleei, akademiak kamiseta oparitu izan die.

Txikienentzako espazio egokiak eta erakargarriak sortu ditu Susanak.Susana, ingelerako akademiaren aurrealdean.
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OFIZIO BERRIAK

MAIALEN
ARIZKORRETA
ARANZA
Noiz eta non jaio zinen?
Zegaman jaio nintzen 1989ko aza-
roaren 5ean.
Zein ikasketa egin dituzu?
Haur eta lehen hezkuntza Zega-
mako Aitxuri Herri Eskolan egin 
nituen, lehenik zine zaharreko 
geletan, gero frontoiko geletan eta 
azken urteak gaur egungo eraiki-
nean. Bigarren hezkuntza eta batxi-
lergoa egitera Beasaina joan nintzen 
Loinazpera eta Txindoki Institutura. 
Selektibitatea egin ondoren, Bil-
bora joan nintzen ikastera eta ber-
tan Ikus-entzunezko komunikazioan 
lizentziatu nintzen lehendabizi eta 
gero aukera eman ziguten urte pare 
batean Publizitate eta Harreman 
Publikoetako lizentziatura atera-
tzeko, eta horrela egin nuen.
Beti izan al duzu garbi zer 
ofizio zenuen gustuko edota 
abaniko baten tartean eta 
aukeren artean, hau da 
eskuartean suertatu zaizuna?
Inondik inora ez dut izan inoiz garbi, 
uste dut orain ere ez dudala garbi. 
Pentsa, batxilergo zientifikoa egin 
nuen (Matematika, fisika, kimika 
eta biologia egin nituen) eta selek-
tibitatean besteek baina azterketa 
bat gehiago egin nuen eta bi nota 
media ezberdin nituen. Komunika-
zioa eta teknologiak beti gustatu 
izan zaizkit eta horregatik eta notak 
ematen zidalako egin nituen Ikus-
-entzunezko komunikazioak.
Ikasketak amaitzean, Expressive 
enpresak (EiTB taldeko publizitate-
-merkaturatzaileak) komisionistak 
behar zituela jakin nuen, autono-
moetan alta eman eta komertzial 
bezala hasi nintzen. Denbora asko 
pasatzen nuen ordenagailuaren 
aurrean eta Zegama-Aizkorriko 
gida batzordetik galdetu zidaten ea 
esku bat botako nien sare sozial eta 
emailekin eta horrela hasi nintzen.

Gaur egun bi lanak uztartzen ditut, 
duela bi urte sortu nuen nire publi-
zitate agentziaren bidez komertzial 
bezala jarraitzen dut eta Community 
Manager, ekimenen antolakuntza 
eta komunikazio lanak ere egiten 
ditut. Komunikazio munduan egiten 
ditudan lan gehienak boluntarioak 
dira eta Zegama-Aizkorriko kasuan 
ere sartzen ditudan lau ordutik bat 
boluntario gisa egiten dut.
Komunikazioaren mundu 
honetan eroso sentitzen al 
zara?
Ba egia esan nahiko eroso sentitzen 
naiz. Nik egiten ditudan komunika-
zio lanak ezkutukoak dira, sareetan 
jarri behar dena pentsatu, argazkiak 
lortu, argitalpenak noiz egin pen-
tsatu, iristen diren emailak erantzun, 
prentsa oharrak idatzi… Maratoi-
rako antolaketa lanak ere egiten 
ditut, gida batzordeko idazkari tek-
niko bezala; bilerak antolatu eta 
dinamizatu, jorratu beharreko gaiak 
zehaztu, ekimenak aurrera atera…
Maratoiko komunikazioa esaterako 
ia guztia hiru hizkuntzatan egiten 
da, boluntarioei aldian behin bidal-
tzen dizkiegun emailak dira bi hiz-
kuntzatan, baina segituan hori ere 
ingelesez idatzi beharko dut!

Erraza al da jendearengana 
iristea?
Gaiak horretan zerikusi handia duela 
esango nuke, nik zorte handia dut, nik 
Zegama-Aizkorri mendi maratoiaz 
hitz egiten dut eta hartzaileei 
interesatzen zaien gai bat denez 
lan asko dut aurreztuta. Maratoiko 
sare sozialetan adibidez argitalpena 
egin aurretik jada badakit gutxi gora 
behera izango duen erantzuna, 
Aizkorri edo Aratz-ko argazki polit 
bat iristen bazait badakit jendeari 
gustatuko zaiola, Kilian Jornet-ek 
Zegamaz nonbait hitz egiten badu 
web orriko trafikoa igo egingo dela 
eta informazioa eskatuz email-en 
batzuk iritsiko direla, boluntarioei 
emailen bat idaztean dezentek 
erantzungo dutela…
Zein da zure eginkizuna 
egun arrunt batean edota 
ekintzen arabera egunak oso 
desberdinak dira?
Garaiaren arabera asko aldatzen 
da nire egunerokotasuna, EiTBko 
komisionista bezala hezkuntzako 
matrikulazio kanpaina eta ate irekiak 
adibidez lan handiko sasoiak izaten 
dira. Maratoiarekin ere egun guz-
tietan ez dago lan karga berdina, 
sare sozial eta emailak bai jarraipen 
batekin egunean eramaten ditudala 
baina esaterako zozketaren aurreko 
aste eta ondorengo egunekin ez 
dago konparatzerik edo maiatzean 
zehar idatzi beharreko prentsa ohar, 
eliteko korrikalarien zubi, babes-
leen beharrak bete, jendeak dituen  
galderak erantzun… ordu askoko 
lana da.
Estres handia sortarazten al 
du lanbide honek?
Lan guztietan bezala, badaude 
estres handia daukazun egunak, 
egun horietan ez mugikorreko bate-
riak eta ezta nireak ere ez dute egun 
osoa irauten! Jajaja

Alberto Aierbe eta Maialen Goierri Telebistarentzako 
elkarrizketa bat grabatzen.
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Momentu horietara ez iristeko kro-
nograma on bat aurrez egitea (eta 
betetzea) garrantzitsua da eta gau-
zak aurretik prestatzen joatea. Gaur 
egun baliabide asko daude argital-
penak, emailak… aurrez programa-
tuta uzteko.
Baina beste alde batetik poz asko 
ere eman izan dit lan honek, 2020ko 
udan esaterako Carlos Moranek 
burutu zuen 3000kmxNahia elkar-
tasun erronkako komunikazioa era-
man nuen, sare sozialak elikatu, 
prentsa oharrak egin eta bidali, 
elkarrizketak bideratu… Herrian 
horrelako ekimen bat egin eta zure 
aletxoa jarri ahal izatea izugarria da. 
Gero, azaroan, Aritz Egea mendi 
korrikalaria jarri zen nirekin harre-
manetan, buruan zuen Eguzkiak 
Iraun Bitartean elkartasun erronkan 
lagunduko ote nion galdezka. Kasu 
horretan, komunikazio lanaz gain 
zozketa birtual bat nola egin asmatu 
behar izan nuen.
Hainbat urteetan, Zegamatik Maro-
kora Panda Raid egitera joan dire-
nen lagunen abenturak ere kontatu 
izan ditut bertan banengo bezala!
Ordutegirik ba al duzu edota 
beti konektatuta zaude? 
Astean zehar, lan ordu “normaletan” 
egiten ditut lan gehienak (plangin-

tzak egin, emailak erantzun…) baina 
egia da sare sozialetako mezuak 
momentuan erantzun behar direla 
eta hori dela eta ia 24 ordu egoten 
naizela konektatuta. Asteburuetan 
ere kirolari asko etortzen da ingu-
ruetara eta argazkiak atera eta adi-
bidez Instagramen etiketatzen du 
maratoia, beraz asteburuetan ere 
konektatuta egoten naiz.
Uda honetan egin den ekimen bere-
zian esaterako, egunero eguerdiko 
12etan hurrengo eguneko izen 
ematea kendu behar nuen. Horrek 
esan nahi zuen, 92 egunez eguer-
dian Internetera konektatzeko 
moduan egon behar nintzela nen-
goen lekuan nengoela ere.
Zure lanbidearen alde onak 
eta txarrak azpimarratuko al 
dizkidazu?
Alde onak asko dira, aurrez esan-
dako hainbat proiektutan nire alea 
jartzeko aukera izan dut esaterako, 
eta horrek pertsonalki izugarrizko 
satisfakzioa eragiten du. Gainera, 
egindako lanak ia momentuan ema-
ten ditu emaitzak, beraz, ikusten 
joan zaitezke eta publikoaren eran-
tzuna ere momentuan jaso deza-
kezu, oso bizia da guztia. 
Baina lan guztiak bezala baditu 
gauza txarrak, uneoro aldatzen ari 

Astean zehar, 
lan ordu 
“normaletan” 
egiten ditut 
lan gehienak 
(plangintzak 
egin, emailak 
erantzun…) 
baina egia da 
sare sozialetako 
mezuak 
momentuan 
erantzun 
behar direla 
eta hori dela 
eta ia 24 ordu 
egoten naizela 
konektatuta.

Kilian Jornetek “Path to Everest” dokumentala aurkeztu zuen egunean Bilbon. Tolosako T3T lasterketan Maialen Maite Maiora 
korrikalariarekin.

Maratoiko asteburuan prentsarekin laguntzera etortzen diren Lymbus 
enpresako Laura eta Carlotarekin Maialen lanean.

Zegama Aizkorri antolakuntza eta Salomon-en arteko bilera bat Zegamako Kultur 
Etxean.
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den mundu bat da komunikazioa-
rena eta zer esanik ez teknologia 
berriena, ikasketa prozesua etenga-
bekoa da. Esaterako, oraintxe ber-
tan UNED fundazioak eskainitako 
Community Management ikastaroa 
egiten ari naiz. Sareetako erremien-
tarik gehienak neuk neure kasa ikasi 
ditut nola erabiltzen diren. Emailak 
bidaltzeko plataforma esaterako, 
orain emailak maratoiko korrikalariei 
eta baita boluntarioei ere bakoitzari 
bere izenarekin pertsonalizatuta eta 
ez soilik testu mezu bat bezala iris-
ten zaizkie. Kosta zitzaidan mara-
toiko beharrei egokitzen zitzaion eta 
dohainik erabili zitekeen plataforma 
bat aurkitzea, eta askotan pasa-
tzen den bezala, guztia ingelesez 
zegoen, egun batzuk pasa nituen 
proba eta tutorial artean behar 
nuena lortu arte.
Zein bide da komunikazio 
gehien edo handiena 
sortarazten duena? Instagram, 
Facebook… 
Komunikazioan, mezua zeini 
zuzendu nahi diozun izaten da 
gakoa, maratoiko kasuan esate-
rako naturan eta kirolean interesa 
duten 55 urtez azpikoak dira gehie-
nak, hori dela eta sare sozialak bide 
egokia da beraiengana iristeko. 
100.000 erabiltzaile baina gehia-
goko komunitatea du Zegama Aiz-
korri mendi maratoiak bere sare 
sozialetan (Twitter, Facebook eta 
Instagram-en). Nahiz eta Faceboo-
keko orrialdea izan jarraitzailerik 
gehiena dituen plataforma, gaur 
gaurkoz Instagram da elkarrekintza-
rik gehien sorrarazten duen bidea. 
Esan behar da, Zegama-Aizkorriko 
Instagram kontua Espainiar esta-
tuko lasterketen artean, bai men-
diko eta baita errepidekoen artean, 
bigarren dagoela jarraitzaile kopu-
ruari dagokionez. 

Ez da ahaztu behar nahiz eta sare 
sozialak komunikazio bide garran-
tzitsu bat izan, Interneten presentzia 
eta informazio eguneratua beti web-
gunean aurkituko duela jendeak. 
Beraz, maratoiko web orria pasa 
den urte bukaeran berritu eta ego-
kitu zen garai berrietara. 
50-60 urtetik gorako 
herritarrengana iristeko 
zein bide erabiltzen duzue? 
Erabiltzen bada. Arrakala 
digitala handia al da?
Bai, egia da badagoela arrakala 
digital bat baina datuek diote geroz 
eta txikiagoa dela. Gaur egun ia 
mundu guztiak du smartphone edo 
telefono adimendun bat, hau da, 
Interneterako konexioa duen mugi-
kor bat. Hori martxan jarri ahal iza-
teko email kontu bat behar da. Egun 
aukera kontu bat baina gehiago 
gogo kontu bat dela esango nuke.
Boluntarioekin urtean zehar hain-
bat komunikazio horrela egiten 
dugu, email bidez. Duela urte pare 
bat gure datu basea eguneratu 
eta datu berriak eskatu genizkien, 
horien artean email helbidea. Orain 
oso erraz eta azkar bidali dezakegu 
mezu bat 500 boluntariori argazki, 
bideo, hizkuntza aukera ezberdin 
etab-ekin eta guztiz pertsonalizatua. 
Etorkizun laburrean zein 
da biderik eraginkorrena 
komunikaziorako eta epe 
luzera nola ikusten duzu?
Pertsona bakarrarekin komunikatu 
behar baduzu, dudarik gabe, bide-
rik eraginkorrena berarekin geratu 
eta hitz egitea izango da. Baina 
100.000 pertsonarekin komuni-
katu behar baduzu, gauza aldatu 
egiten da, ezinezkoa da guztiekin 
geratu eta esan beharrekoa esatea. 
Hor sartzen dira komunikazio bide 
ezberdinak, eta geroz eta garran-
tzia handiagoa dute komunikazio 

digitalek bere azkartasun eta erraz-
tasunagatik. Telebista saio bat egi-
tea oso prozesu garestia eta geldoa 
da, baina gaur egun ordenagailu 
bat duen edonork emititu dezake 
esaterako dohainik bere zuzeneko 
saioa Twitch-en (zuzeneko emisioak 
egiteko plataforma) etxeko egonge-
latik. 
Epe luzera zer pasako den inork ez 
daki, oso azkar aldatzen dira joerak 
komunikazio digitalean. Sare sozia-
lak etorri bezala joaten dira, jada 
norbait gogoratzen da MSN Mes-
senger-etaz? Edo Fotolog-etaz? 
Horiek ere sare sozialak ziren baina 
erabiltzeari utzi zitzaion eta beste 
batzuek hartu zuten beraien lekua. 
Orain ia horren ohituta gauden Wha-
tsapp-ak ez ditu 12 urte eta ematen 
du bizi guztian erabili dugula, gure 
egunerokotasunean sartuta dugu 
baina iritsiko da momentua beste 
aplikazioren bat iritsiko zaiguna eta 
alde batera utziko duguna. Komuni-
kazio digitala ere aldatuko da, erre-
mienta eta aukera berriak etorriko 
dira, baina gizarteak egiten duena 
komunikatu beharko duenez horie-
tara ohitu eta ikasi beharko ditugu 
aurrera jarraitzeko.
EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Aritz Egearen “Eguzkiak Iraun Bitartean” elkartasun 
erronkan Maialen lanean.

Golden Trail World Series-en parte diren Mount Blanc Marathon lasterketan prentsak 
ateratako argazkia.
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Maialen Arizkorreta Zegama Aizkorriko 
arkuaren azpian.
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Noiz eta non jaio zinen?
1984 urtean Zegaman jaio nintzen, 
Urzelaieta baserrian.
Non bizi zara?
Azken urteak Alemanian egin ondo-
ren, orain Hego Koreako Jeju irlan 
bizi gara.
Zein ikasketa burutu zeni-
tuen?
Beasainen Batxilergo Teknologi-
koa amaitu ondoren, Donostiako  
EHU-ren Informatika fakultatean 
Ingeniaritza Informatikoa ikasi nuen. 

Unibertsitate garaian Erasmus pro-
gramaren bidez, urte bete Belgi-
kako KU Leuven unibertsitatean 
egin nuen.
Azalduko al zeniguke zure lan 
ibilbidea?
Ikasketak amaitu ondoren Kolonian 
(Alemanian) Software garatzaile 
moduan praktikak egin nituen ale-
maniera ikasten nuen bitartean. 
Praktiken ondoren segurtasun 
informatikoan aritzen den bertako 
enpresa baten hasi nintzen lanean 
eta han pasa ditut azkeneko 10 
urtetik gora. 

Zertan lan egiten duzu?
Orain arte segurtasun informatikoan 
eta programatzaile bezala aritu naiz 
lanean. Orain berriz, emaztea eta ni 
Hego Koreara etorri berriak garenez, 
Jeju irlako unibertsitate nazionalean 
koreera ikasten ari naiz, lehenbai-
lehen bertan ere Informatika mun-
duan lana bilatzeko asmoz.
Zure esperientzia edo ikas-
ketekin izan al duzue zuen 
belaunaldikoek aukerarik zure 
inguruan lan egiteko?
Nik uste dut baietz, gehienak infor-
matika munduan dabiltza bertan 
lanean, beste batzuk Euskal Herri-
tik kanpo lanean aritu garen arren. 
Ez dira garai onenak izan lan mun-
duan sartzeko baino gehienak 
lanean dabiltza. Alemanian berriz 
ez zegoen Euskal Herrian bezalako 
zailtasunik lana bilatzeko, han infor-
matika arloan lan asko dago eta beti 
jendea behar dute.

JOSEBA
GORROTXATEGI
URTEAGAE
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Azken urteak 
Alemanian egin 
ondoren, orain 
Hego Koreako 
Jeju irlan bizi 
gara.

Hau ere Seongsan inguruan ateratakoa da. Atzeko irlan tradizio handiko emakume buzeatzaileen omenezko 
monumentu bat da. Emakume hauei “Haenyeo” deitzen zaie.

Sinyang hondartzan ateratakoa da. Atzean dagoena oso famatua den 
“Seongsan Ilchulbong” da, euskaraz “Seongsan-go egunsenti tontorra” 
bezela izango litzateke. 
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Erraza izan al zaizu “berta-
koen” gizartean txertatzea 
edo ez horrelakorik eman?
Erraza ez dakit … Uste dut denbo-
rarekin naturalki gertatzen den zer-
bait dela, eta moldatu egiten da bat 
egoera edo gizarte berrietara. Ber-
tako lagunak egiteak edo bertakoe-
kin lan egiteak asko laguntzen duela 
uste dut.
Erreza izan al da bertako hiz-
kuntza ikastea zuretzat?
Eskolan ez zaizkidan hizkuntzak 
gustatzen eta ez zait sekula erreza 
iruditu. Baina behin ikusiz gero 
bertako hizkuntza ikasteak zenbait 
ate zabaltzen dituen (lagunak egi-
teko, lanerako, bertako jendearen 
pentsamoldeak ulertzeko…) beste 
inportantzia bat ematen diozu eta 
motibazio gehiagorekin ikasten da. 
Zein da gehien harritzen zai-
tuena kultura horietan?
Nire ustez alemaniarrak uste dena 
baino irekiagoak dira, horretaz gain 
bertan errespetua irabazi beharreko 
zerbait izaten da eta ez galtzen den 
zerbait.
Korean denbora gutxi daramat 
baina hemen gauza gehiagok 
harritu naute eta gehienak onerako. 
Baina bat aipatzekotan burokra-
ziaren azkartasuna azpimarratuko 
nuke, gehienbat Alemaniakoarekin 
alderatuz gero.
Gomendatzen al diozu gazteei 
kanpora irtetera?
Urte bat edo bi edonori gomenda-
tuko nioke. Hortik aurrera ia norbe-
rak ikusi beharko luke.

Zergatik?
Nik uste dut esperientzia aberasga-
rria dela edonorentzat. Lagun berri 
eta hizkuntzez aparte bizipen asko 
ere izaten dira eta beti egoten da 
horietatik zerbait ikasteko aukera.
Etorkizunean non ikusten duzu 
zure burua?
Ez dakit. Oraingoz Hego Korean 
gaude. Iritsi berriak gara eta ondo 
gaudenez ez dugu epe laburrean 
beste inorako planik.
Zergatik erabaki hori?
Luzerako planak alferrikakoak suer-
tatzen dira maiz, nire kasuan behin-
tzat. Nik ez nuen Alemanian luze-
rako geratzeko asmorik adibidez 
eta bertan hamar urtetik gora egin 
nituen. 

Nola irudikatzen duzu zure eta 
ondorengoen lana hemendik 
20 bat urtera?

Ez dut uste hemendik 20 urtera infor-
matika munduan lan faltarik izango 
denik. Informatika arlo zabala da eta 
oso azkar aldatzen den mundu bat 
da eta beti dago zerbait berria ikas-
teko. Nik uste dut hurrengo urtee-
tan adimen artifizialak salto handia 
joko duela eta gure bizitzetan geroz 
eta eragin handiagoa izango duela, 
onerako eta txarrerako. Lan mun-
duan ere antzemango zaio. Ze itxura 
izango duen ez dakit baino beste 
lan mota batzuk bezala, gurea ere 
aldatu egingo da.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL
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Hego
Korea

Jeju irla

Hau etxetik gertu ilunabar batetan, Woljeongni-n itsasbazterrean ateratakoa da.

Hau Yeongrak-ri inguruan ateratakoa da, eta atzean ikusten dena Sanbangsan mendia da. Eta Sanbangsan atzean 
eskubialdean ikusten dena Hallasan sumendia da, Hego-koreako mendirik altuena.
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Jose Luis, Zegaman igarotako 
haur denborako oroitzapen 
asko al dituzu?
Noski, noski, oroitzapen asko ditut, 
nire aitaren baserriaz, Mazkiaran, 
eta Maxkarren zituzten sagarrondo 
batzuez, niri asko gustatzen zitzaizki-
dan sagar txiki goxoez. Gogoan ditut 
belar onduzko balak airean hegan, 
zirga bat baitzeukaten jarria, goiko 
belarditik baserriko ganbararaino. Eta 
gogoan ditut Papertegik ekartzen ziz-
kiguten paper-soberakinekin egiten 
genituen hegazkinak eta, nola San 
Bartolome auzoan fabrikako etxeetan 
bizi ginen, hango desnibela aprobe-
txatzen genuen auzotik behera pape-
rezko hegazkin haiek aireratzeko. Eta 

gogoan dut, baita ere, txoriak harra-
patzen genituela kaioletan sartu eta 
ogi-apurrak esnetan jaten emateko, 
baina amak askatu egiten zituen libre 
bizitzen jarrai zezaten. Kanposan-
tuaren ondoan bizi ginen, eta handik 
aurrera dena zen mendia eta basoa, 
eta han mugitzen ginen gu pinu 
artean eta.
Sarritan itzultzen al zara Zega-
mara haurtzaroko oroitzapen 
horiek berritzera?
Noizean behin joaten naiz, denbora 
dudanean, horixe da-eta gehien falta 
dudana, denbora. Duela gutxi pare 
bat aldiz egon naiz. Uda honetan, 
adibidez. Lehen ere egona nintzen 
semearekin, baina orain 14 urte ditu 

eta jakin-min handiagoa sentitzen 
du bere aitonaren baserria, bizi izan 
ginen etxea eta familia ikusteko eta 
Altsasura joan aurretik non eta nola 
bizi ginen hurbilagotik ezagutzeko.
Nondik nora sortu zitzaizun 
Arte Ederrak ikasteko  
interesa?
Txikitatik, uste dut nire aitarengandik 
jasotako zerbait dela, mekanikaria 
baitzen lanbidez, baina nik uste dut 
gauza asko izan zitekeela. Esku-tre-
betasun handiko pertsona zen, eta 
etxean ez zen profesionalik sartzen, 
ez pintorerik, ez arotzik, ez argiketa-
ririk, inor ere ez. Gure etxean dena 
konpontzen zen eta dena berak egi-
ten zuen, eta, noski, etxeko lanetan ni 

JOSE LUIS
ARRIZABALAGA
AGUIRREBENGOAE
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“ARRI”, ZUZENDARI ARTISTIKOA

Jose Luis Arrizabalaga Aguirrebengoa, “Arri”, Zegaman jaio zen, 1963ko 
otsailaren 23an. San Bartolome auzoan bizi izan zen 7 urte bete arte, harik 
eta bere gurasoek, Jose eta Felisak, bizitza familiarra eta profesionala Altsa-
sura eramatea erabaki zuten arte. Zegaman bizi izan zen aldiko oroitzapen 
asko gordetzen ditu, eta intentsitatez eta maitasunez berpizten ditu. Fami-
lia-inguruneari eta naturari egindako erreferentziak nabarmentzen dira. 
Aitarengandik jaso zituen Arrizabalagatarren eskulanerako abileziek, sen-
tsibilitate artistikoak eta espiritu sortzaileak eragina izan zuten Arte Ederrak 
ikasteko erabakian. Ikasketak egiteko Bilbora joan zen bizitzera eta, gerora, 
ibilbide horrek eman zizkion aukerak zinemagintzako bokazioa landu eta 
lanbide bihurtzeko. 38 urte daramatza Madrilen bizitzen eta 14 urteko seme 
bat du. Film arrakastatsu askoren zuzendari artistikoa da, eta zuzendaritza 
artistiko onenaren bi Goya sari lortu ditu orain arte.
Elkarrizketa honek bere giza-izaerara eta jarduera profesionalera hurbil-
tzeko aukera eman digu eta, beste gauza askoren artean, Jose Arrizaba-
laga, MUTILOA, bere aitaren lehengusu propioaren ibilbide artistikoa ere 
ekarri digu gogora. 50eko hamarkadan hainbat modutara nabarmendu zuen 
bere kirolari eta artista izaera, hala nola borroka librean, aktoretzan eta zir-
kuko ikuskizunetan: kontorsionista gisa zituen trebetasunak akrobazioa eta 
umorearekin konbinatu zituen Europan barna ezagutzera eman zuen ikus-
kizunean. Jose Luisi gustatuko litzaioke haren irudia biziberrituko lukeen 
erakusketa bat antolatzea. 
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nintzen haren laguntzailea. Denetarik 
egiten ikasi nuen, hormak paperezta-
tzen, argiak aldatzen, altzariak egiten 
ere bai, hori nire aitak egiten zuen eta 
nik ere egiten dut orain. Gogoan dut 
berogailu bat eta txiskero bat ere egin 
zituela, tornularia baitzen eta laneko 
erramintez baliatzen zen denbora 
libretan. Gauza horietan guztietan oso 
trebea zen.
Sortzailea ere bai…
Bai, hori ere bai. Oraindik ere, Zega-
man bizi gineneko kilker-kaiola bat 
daukat aitak egina; leihoan kilkerrak 
izaten genituen eta euren etengabeko 
kantuez aspertzen gintuzten. Hortik 
datorkit, neurri batean, nik ere badu-
dan eta Arrizabalagatarrek oso berez-
koa duten arte-zaletasun eta artisau 
trebetasun hori. Nire osaba Bartolo 
ere, baserrian bizi zena, nahiko tre-
bea zen, lanparak egiten zituen pina-
buruekin eta baserrian tailer txiki bat 
ere bazeukan. Ramon, beste Arriza-
balaga bat, duela gutxi hil den aitaren 
lehengusu propioa, Mazkiaran-erdi-
koa baserrian bizi zena trebea zen 
zura lantzen, eta zeramika ere egiten 
zuen. Arrizabalagatarren arte edo 
artisau zainetik datorkit niri arterako 
bokazio hori.
Eta Arte Ederretako ikasketak 
amaituta zinegintzaren mun-
dura, nola egin zenuen urrats 
hori? 
Nik ez nuen ikus-entzunezkorik ikasi 
karreran, baina ikasketak amaitzean 
arte-galeria bat sortu genuen, LA 
SAFI, Bilboko Gorteen auzoan eta, 
mundu guztiak dakien bezala, garai 
hartan oso auzo txiroa eta marginala 
zen. Han tailer izandako areto bat aur-

kitu genuen, Udalak desjabetua, oso 
alokairu merkean, eta han antolatzen 
genituen ekitaldi eta jaialdien bidez, 
pixkanaka ikus-entzunezkoen mun-
duarekin harremanetan jarri ginen. 
Antton Urrusoloren “Xirimiri” progra-
maren platoko dekoratuak egiteko 
enkargua eman ziguten, eta film labur 
bat egiteko aukera ere sortu zen, 
eta hor hasi nintzen mundu horre-
tan seguru sentitzen eta, pixkanaka, 
arakatzen eta ezagutzen ari nintzen 
ikus-entzunezko hizkuntzarekin eta 
hizkuntza zinematografikoarekin lotu-
tako lanbide horretara bideratzen joan 
ginen.
Zer eragin izan zuten horretan 
gerora bidelagun izan dituzun 
Arturo García, “Biaffrak”, eta 
Alex de la Iglesia-k?
Elkarrekin egin genuen lan LA SAFI 
galerian, hasierako proiektu horietan, 

eta Alex de la Iglesia-k, bideoklubekin 
eta, oro har, zinemaren munduarekin 
lotura handiagoa zuenak, zuzendari-
-bokazioa aztertzea erabaki zuenean, 
berarekin jarraitu genuen, eta ni haren 
begien bitartez zinema eta hizkuntza 
zinematografikoa nolakoa zen desku-
britzen joan nintzen eta mundu horre-
tan seguru sentitzen hasi nintzen, eta, 
pelikulen ikusle arrunt-arrunta izatetik, 
bat-batean, gauza horietarako begi-
rada sakonagoa zuen norbait bihurtu 
nintzen, eta gauzak eta narratiba 
zinematografikoaren mekanika eta 
trikimailuak nola egiten ziren ulertzen 
hasi nintzen. Horrela iritsi zitzaigun 
Biaffrari eta bioi Alex de la Iglesia-ren 
laguntzaile gisa lan egiteko aukera 
Enrique Urbizuren “Todo por la pasta” 
filmean. Bera zen zuzendari artistikoa 
eta gu, Biaffra eta biok, laguntzaileak. 
1990. urtea zen eta hori izan zen gure 
estreinaldia film luzeen munduan. 
Ondoren, Alex bera filmak zuzentzen 
hasi zenean, Biaffrak eta biok berare-
kin jarraitu genuen zuzendari artistiko 
lanetan, eta gaur arte.
Mundu hori ezagutzen ez 
dugunontzat, zein da zuzen-
dari artistiko baten ekarpena 
pelikula bat egiteko orduan?
Orain izen bat baino gehiago erabil-
tzen dira, arte-zuzendaria, zuzendari 
artistikoa, ekoizpen-diseinatzailea, 
alegia, betidanik antzerkian dekora-
tzaile edo eszenografo bezala eza-
gutu izan dena, aktoreen lana ez den 
guztiaz arduratzen den pertsona. 
Zineman, aktoreekin pantailan lan egi-
tea ez den guztia arte-zuzendariaren 
ardura da, hau da, planoen hondoak 
eta eszenak filmatzeko tokiak aukera-
tzen ditu, dekoratuak eraikitzen ditu, 
diseinatzen ditu, planoak egiten ditu 
eta eraiki behar izaten den guztiaren 
jarraipena ere bai, arotzak, margola-
riak, eskaiolariak, behar den guztia 
koordinatuz eta gainbegiratuz, azken 
emaitzara iritsi arte. Hori da pixka bat 
zuzendari artistikoaren eginkizuna, 
eszenak filmatuko diren tokiak eta 
espazioak aukeratzea. Bai naturalak, 
basoak eta kaleak, bai eraikinak edo 
etxeak, berriak eraikitzeko diru asko-
rik ez dagoenean eta jendeak peliku-
lak errodatzeko alokatzen dituenean. 
Hor erne al zen zure aitaren eta 
Arrizabalagatarren jakin-min 
artistikoaren eta trebetasunen 
hazia?
Bai, bai, horixe, nire haurtzaroko 
jakin-mina bere horretan mantentzen 

Nire
haurtzaroko
jakin-mina
bere
horretan
mantentzen
dut.
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“Arrik”, bere senitartekoa zen MUTILOA (Joxe Arrizabalaga)ri buruz erakusketa antolatu nahi du.
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dut, nire balio handienetako bat dela 
uste dut. Joaten naizen leku guztie-
tan, atentzioa ematen didaten gauzez 
galdetzen dut, eta nola eta zergatik 
funtzionatzen duten jakin nahi izaten 
dut. Jakin-min horrek berdin jarraitzen 
du, txikitatik nire baitan mantendu 
den zerbait da.
Zuzendari artistiko gisa parte 
hartu duzun filmen zerrenda 
luzetik, zer nabarmenduko 
zenuke, zein lan egiteko modu 
edo zein film nabarmenduko 
zenituzke?
Nik oso gustuko dut “Acción 
mutante”, Álex de La Iglesia-rekin 
zuzendari artistiko gisa egin genuen 
lehena. Baina, parte hartu genuen 
lehen film luzea izateagatik, Enrique 
Urbizurekin egin genuena nabarmen-
duko nuke, “Todo por la pasta”. Hura 
izan zen film luze batean lan egiteko 
lehen esperientzia eta bat-batean 
jabetu nintzen hau jada ofizio bat 
zela, eta horretan lan egin nezakeela. 
Ordura arte film laburren bat eta tele-
bista pixka bat egin genuelako, gutxi 
kobratzen edo kobratzen ez genituen 
lanak eta, bat-batean, hilabeteetan 
zehar lan bat egitera pasatu gine-
lako. “Todo por la pasta” egiten 12 
asteko errodajea izan genuen, 3 hila-
bete, gehi prestaketa denbora. Maila 
horretan, Enrique Urbizuren pelikula 
hori garrantzitsua izan zen, horrega-
tik, hasiera izan zelako, baina, esan 
dudan bezala, “Acción mutante” ere 
bai, hor hartu baikenuen geure gain 
lehenbiziko aldiz zuzendari artistiko 
izatearen ardura eta erantzukizun  
guztia.
Hori hasieran, eta gero?
Badira beste film batzuk ere, oso 
maitagarriak zaizkidanak, hala nola, 
«El día de la bestia» edo «La Comu-
nidad», edo «Justino, asesino de la 
tercera edad». Hori ere asko gus-
tatzen zait, oso diru gutxirekin eta 
gogo handiz egindako film inde-
pendentea izan zelako, eta Madri-
len jende garrantzitsua ezagutzeko 
aukera ekarri zigulako, oraindik ere 
harreman eta adiskidetasun han-
dia izaten jarraitzen dugun jendea. 
Oso oroitzapen onak ditut, baita 
ere, Lugon, Loiban, Picón Viveiro-n, 
filmatu genuen beste film batez, 
“Matías, juez de línea”, la Coadrilla 
taldearena. Duela gutxi gogorarazi 
zidaten, Fuerteventurako errejimendu 
bateko kuartel batera egindako bisita 
batean. Agian pelikula berri bate-

rako utziko zizkiguten ibilgailu militar 
batzuk ikustera gindoazen eta hura 
guztia erakusten ari zitzaigun pertso-
nak aipatu zuen behin bere herrian 
pelikula bat errodatu zela, “Matías 
juez de línea” hain zuzen ere, eta hun-
kitu egin zen nik film horretan parte 
hartu nuela esan nionean. Bera han-
goa zen, biztanle gutxiko herri lasai 
hartakoa, normalean gauza handirik 
gertatzen ez den herria, eta mutil gaz-
tea zen film hori egin zenean, baina 
oso oroitzapen biziak zituen gertakari 
hark bertakoentzat ekarri zuenaz. Bi 
hilabete baino gehiago eman geni-
tuen bertan bizitzen, ustezko ermita 
bat eta kanpandorre bat ere eraiki-
tzera iritsi ginen, eta jendea ikustera 
joaten zen, eta harreman oso bere-
zia sortu zen, oso komunio maitaga-
rria jendearen eta gu, farandularion 
artean, artearen eta bizitzaren arteko 
nahasketa berezi hori.

Zer eragin izan zuen zure ibil-
bide profesionalean, zuzendari 
artistiko bezala, bi GOYA sari 
irabazteak, “La bella y las bes-
tia” eta “Las brujas de Zuga-
rramurdi” pelikuletan egindako 
lanagatik?
Ni ez naiz, berez, sarien oso aldekoa, 
baina, tira, orain bi ditudanez, hobeto 
hitz egin dezaket horretaz. Beti iru-
ditu zait oso gauza zaila, oso-oso 
zaila, lanak nola egin diren baloratzea 
eta alderatzea. Askotan ez dituzu 
beste film batzuk behar adinean kon-
tuan hartzen. Gu bost edo sei aldiz 
izan gara GOYA sarietarako izenda-
tuak, baina, gogoan dut, lehenbiziko 
aldian, “Acción Mutante” filmagatik 
izendatuta geundela eta zuzendaritza 
artistiko onenaren GOYA saria “Belle 
Epoque”-k eraman zuela. Guk, peli-
kularako, espazio-ontzi oso bat eta 
meategi bat eraiki behar izan geni-

“Joxe Arrizabalaga” MUTILOA, izen artistikoz eman zen ezagutzera eta munduan zehar ibili zen, erakustaldiak egiten, 
kontorsionista modura akrobazia eta umorearekin konbinatuz.
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tuen, barruan taberna superero bat 
zeukana, eta ikusgarritasun aldetik 
eta etorkizuna aurreikusteko egin 
genuen sormen-lanagatik eta... Oro 
har, ekoizpen hura irudikatzeko egin 
genuen ahalegina izugarria izan zen, 
eta saria jaso zuenak, ordea, Portuga-
len landetxe bat alokatu eta pixka bat 
apaindu eta jantzi zuten errodaje guz-
tia han egiteko. Ez zitzaidan alderaga-
rria iruditu. Horiek dira sariek dituzten 
gauzak, eta, horregatik, ni neu ez naiz 
sari horien oso aldekoa. Ez da kiro-
lean bezala, hor argi dago nork ira-
bazten duen, lehenengo iristen denak 
edo tanto gehien markatzen dituenak, 
eta ez dago zalantzarik. Baina, tira, 
onartzen dut, sariek laguntzen dutela 
gehiago aintzat hartu eta balora zai-
tzaten, eta soldata borrokatzerakoan 
ere ekoizleek baldintza hobetan kon-
trata zaitzaten.
Eta zer iruditzen zaizkizu 
zine-jaialdiak, Donostiako 
Nazioarteko Zinemaldia  
bezalako zine-jaialdiak?
Zinemaldiak eta, zehazki, Donostia-
koa oso ondo daude. Gainera oso 
beharrezkoak dira, ez baitira urteko 
azken filmak aurkezten dituzten sail 
ofizialak bakarrik. Era eta gai asko-
tako zikloak antolatzen eta eskaintzen 
dituzte, bestela ikusten oso zailak 
diren lanak erakutsiz. Zoragarria da 
jaialdi baten inguruan, zinegile edo 
aktore-aktoresa jakin batzuetan edo 
zine-genero ezberdinetan zentratu-
tako proiekzioak eta zikloak eskain-
tzen dituen hiri batean egotea. Hori 
zoragarria da eta, zentzu horretan 
ere, jaialdiak oso beharrezkoak dira, 
oso ondo daude. Donostiakoak, adi-
bidez, sail asko ditu, desberdinak, ez 
dira sail ofizialeko filmak bakarrik. Atal 
horietako batean, adibidez, burutu 
ezin izan diren proiektuak saritzen 
dira, hau da, zu hor aurkezten zara, 
eta irabazteko zortea baduzu, proiek-
tua amaitzeko azken bultzada ematen 
dizute. Zentzu horretan, gauzak oso 
ondo daude Donostian, aspaldidanik. 
Eta ez bakarrik nazioarteko jaialdiare-
kin, baita Nosferaturekin ere, Beldu-
rrezko Zinemaren Astearekin … ere. 
Zinemaren inguruan modu askotako 
ekimenak daude Donostian urtean 
zehar eta, zentzu horretan, niri beti 
iruditu izan zait aukera aparta Donos-
tian bizitzea, adibidez Bilborekin alde-
ratuta, jarduera zinematografikoen 
ikuspegitik dezenteko aldea baitago.

Inoiz pentsatu edo irudikatu al 
duzu Zegama zinema-agertoki 
bezala?
Ez, ez delako horretarako aukera 
zehatzik izan. Baina, esaten dizu-
dana, nik nahiko oroitzapen zinema-
tografikoa dut han bizi izan nuena-
ren irudiei dagokienez, eta, beraz, 
ziur nago horrek nolabait islaren bat 
izango duela egiten ari naizen gau-
zetan. Nahi ala ez, bizi izan dituzun 
esperientzien eta ikusi dituzun gauzen 
ondare horrek guztiak beti du bere 
eragina norberarengan.

Azkenik, aurten ezin izan zara 
Aizkorri-Aratz Parke Natura-
leko gazta-lehiaketako epai-
mahaikide izan San Martin 
ferian…
Gustatuko litzaidake, baina planifika-
tuta geneukan Perurako bidaia, azken 
orduan atera ez zena … Baina Kana-
rietara joan ginen, Alex de la Iglesia-
-rekin daukagun grabazio-proiektu 
berri bat prestatzera. Denbora asko 
daramagu proiektu horrekin, eta ia 
esklusiboki lan egiten dugu bera-

rekin, asko ekoizten duelako. Oso 
proiektu konplexuak dira. Dekoratuei 
eta zuzendaritza artistikoak dakarren 
guztiari garrantzi handia ematen die 
Alex-ek, eta Kanarietara egindako 
bisita oso garrantzitsua zen proiektu 
berrirako.
2022an, Jose Luis, zure izena 
ikusi ahal izango dugu estrei-
naldiren bateko kredituen 
zerrendan?
Urte amaiera baino lehen, Venezian 
egin genuen “Venezafrenia” filma 
estreinatuko da. 3 hilabetez egon 
ginen bertan, pandemia bete-be-
tean; luxu bat: kaleak hutsik, hiri dis-
tiratsu bat, jenderik gabe. Ni 1984an 
egona nintzen, 20 urterekin, eta uste 
nuen ez nintzela itzuliko, ez bainuen 
gogorik, Venezia ikusten ohituta gau-
den bezala, turismoa pil-pilean, hiria 
kolapsatzen. Nik oroitzapen hori nuen, 
baina begira, pelikula hau erroda-
tzera joan ginen eta 3 hilabetez egon 
ginen han, hirian, ia jenderik gabe. 
Veneziatik ostiral batean itzuli ginen, 
eta hurrengo astelehenean bertan, 
Alex de la Iglesias-en filma berrian 
lanean hasi ginen, “El cuarto pasa-
jero”, datorren urtean, 2022an estrei-
natuko den komedian, eta, bestalde, 
HBO plataformarako serie bat ere 
bidean da, “Las 30 monedas ”, biga-
rren denboraldia, seguruenik ere 
2023an zabalduko dena.
Nola eragin dio pandemiak 
zinemagintzaren munduari? 
Egia esan, lan handia egiten ari gara, 
oro har, inoiz baino gehiago. Pande-
miarekin eta konfinamenduarekin bur-
buila moduko bat lehertu da, gezurra 
dirudielako orain dagoen adina lan 
egotea. Jende guztiak galdetzen 
diogu geure buruari zenbat iraungo 
duen honek. Izan ere, orain lana 
dago, urteetan izan ez den bezala. 
Lan-taldeak sortzea eta osatzea kos-
tatzen ari da, jende guztia lanpetuta 
dagoelako. Lan asko dago une hone-
tan, astakeria bat da.
Jendeak zinema kontsumitzeko ohi-
turak aldatu dituela ikusten da. Jen-
deak gauzak ikusten ditu ikusi nahi 
dituenean, botere hori du orain bere 
esku: orain denbora daukat, orain 
film edo serie bat ikusiko dut. Etxean 
ikusteko erosotasuna, ondo datorki-
danean, pantaila handiekin, proiek-
tore eta soinu onarekin, horrek ez 
du atzera bueltarik. Hasieran bazi-
rudien pirateriaren kontu guztiarekin 
zinea eta ikus-entzunezko produk-
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da. 3 hilabetez 
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kaleak hutsik, 
hiri distiratsu 
bat, jenderik 
gabe.
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tuak arriskuan zeudela; orain ez da ia 
pirateriaz hitz egiten, desagertu egin 
baita. Jendea, jende guztia, gutxien 
duena, pare bat edo 3 plataformatan 
abonatuta dago, eta inoiz ez da mer-
keagoa izan zinema, telesailak, doku-
mentalak kontsumitzea, eta jendeak 
mordoa kontsumitzen du. Ni ez naiz 
oso telesailetakoa, baina ikusten dut 
jendeak kantitate handitan kontsu-
mitzen dituela eta, zentzu horretan, 
esan dizudan bezala, urrezko une bat 
bizitzen ari da gara. Inoiz baino lan 
gehiago dago.
Inoiz izan al duzu film- 
zuzendaritzara pasatzeko 
tentaziorik?
Nik errespetu handia diot lanbide 
horri. Errespetu handia diot, iruditzen 
baitzait oso konplexua dela, eta ez 
dut izan zerbait kontatzeko, istorio 
bat kontatzeko premia larririk ere, eta 
hori da zuzendari batek egiten duena. 
Zuzendari egin zaitzakeena irudiekin 
zerbait kontatu nahi izatea da, eta ez, 
egia esan, ez dut behar hori izan.
Baina, Zegamara egin berri 
duzun bisitetako batean, zure 
jakin-mina piztu duen istorio 
bat berpiztu duzu…
Bai, ideia bat daukat buruan; izan 
ere, Zegamara, 14 urteko semearekin 
egin nuen azken bisitetako batean, 
senide baten istorioa berpiztu nuen, 
nire aitaren lehengusu propioa den 
Jose Arrizabalagarena, oso ezaguna 
izan zena bere izen artistikoagatik, 
MUTILOA, bere amaren abizena. 
Borroka librea, harrijasotzailetza eta 
kontortsionismoa egin zituen, «Fray 
Escoba» edo «El Cid Campeador» 
bezalako pelikuletan agertu zen eta 
60ko hamarkadan Europan zehar ibili 
zen hainbat zirku garrantzitsutan LOS 
PLATA, malabarismo komikoa egiten 
zuen hirukotearekin.
Zegamara egindako bisita horre-
tan, aitaren lehengusu baten biloba 
bat ezagutu nuen kasualitatez, nire 
aitaren familiaren baserrik gertu eta 
berarekin berriketan hasita jakin nuen 
MUTILOAren anaia bat, Ramon Arri-
zabalaga, duela gutxi hil zela, eta 
beste anaia bat, Luis, Beasainen 
bizi dena, 30 urtetik gora CAFen lan 
egina eta urteak daramatzana erre-
tiratuta, eta berak gordetzen zituela 
MUTILOAren orogarriak. Eta, horrela, 
bera ikustera joan nintzen, bera eza-

gutzeko jakin-mina nuelako. Ikusi dut 
Luis argazkizale handia dela, maisua 
gainera horretan [Ikus, www.larriz.
com], eta MUTILOAri buruzko oroi-
garri asko dauzkala, balio artistiko 
handiko argazkiak, ez argazki doku-
mentalak bakarrik, eta gustatuko 
litzaidake erakusketa txiki bat egitea 
material horrekin guztiarekin, eta bere 
istorioa kontatzea, oso interesgarria 
izan baitzen.
MUTILOA pertsonaia harrigarria izan 
zen, bere pasioak lehenetsi zituena, 
bizimodu arrunt bat izatearekin kon-
formatu gabe. Disziplina desberdine-
tan lan egin zuen eta zirkua munduko 
ikuskizunik miresgarriena zen garaian, 
arrakasta lortu zuen berak Europako 
zirkurik onenetan. Zor diogula irudi-
tzen zait, bere artista izaerari aitormen 
publikoa egitea, bizitzan zehar bildu 
zituen eta bere anaia Luisek hain 
ondo gorde dituen argazkiok ezagu-
tzera emanez.
Ba daude berak parte hartutako fil-
meetako irudiak eta baita LOS PLATA 
hirukotearekin Hanburgoko antzoki 
batean eskaini zuten akrobazia umo-
retsuko ikuskizunaren esku-panfleto 
bat ere, eta ez zen nolanahiko ikus-
kizuna izango, ze, antzoki hartan, 
aukera-aukerako ikuskizunak bakarrik 
ematen baitzituzten. 
Aitarekin Zegamara egindako bisite-
tako batean ezagutu nuen nik MUTI-
LOA, eta gogoan dut nola aitak esan 
zidan bere lehengusua zela, ospe-
tsua, eta Italiako zirku batean lan egi-
ten zuela, eta ni, mutikoa, oroitzapen 
horrekin geratu nintzen... Horregatik, 
erakusketa txiki bat egin nahiko nuke 
dagoen material grafiko horrekin guz-
tiarekin, nahiz eta jakin nire arazoa, 
benetakoa denborarik ez dela. Baina 
ideia horrek merezi du.
Elkarrizketa amaitzeko, Jose 
Luis, agur bat Zegamako jen-
dearentzat, urte amaierako 
URTEKARI honetan irakurriko 
dutena...
Jendeari esan nahi nioke bizitzaz 
goza dezatela, zoriontsuak izan daite-
zela, gutxienez saia daitezela, bizitza 
ez dezatela konplikatu bizitzak berez 
konplikatzen duena baino gehiago. 
Hauxe, besterik ez: zorionak eta Urte 
Berri on!

JULIAN BELOKI GUERRA

Filmografia – Jose Luis Arrizabalaga 
Aguirrebengoa-K, “Arri”-k, zuzendari 

artistiko gisa lan egindako filmak:
Mirindas asesinas (1990)

Acción mutante,  
Álex de la Iglesia (1992)

Justino, un asesino de la tercera edad, 
La Cuadrilla (1994)

Txarriboda, Manuel Lorenzo (1994)
El día de la bestia,  

Álex de la Iglesia (1995) 
 – Zuzendaritza Artistiko onenaren 

GOYA SARIA 
Matías, juez de línea, 
 La Cuadrilla (1995)

La fabulosa historia de Diego Marín, 
Fidel Cordero (1996)

Torrente, el brazo tonto de la ley,  
Santiago Segura (1997)

Perdita Durango,  
Álex de la Iglesia (1997)

Muertos de risa,  
Álex de la Iglesia (1998)

Atilano, presidente,  
La Cuadrilla (1998)

El corazón del guerrero,  
Daniel Monzón (1999)

La comunidad,  
Álex de la Iglesia (2000)

Torrente 2: Mission in Marbella,  
Santiago Segura (2001)

800 balas,  
Álex de la Iglesia (2002)

Una de zombis,  
Miguel Angel Lamata (2003)

Crimen perfecto,  
Álex de la Iglesia (2004)

Torrente 3,  
Santiago Segura (2005)

Los cronocrímenes,  
Nacho Vigalondo (2007)

Pagafantas,  
Borja Cobeaga (2009)

Tensión sexual no resuelta, Miguel 
Angel Lamata (2010)

Torrente 4,  
Santiago Segura (2011)

Las brujas de Zugarramurdi,  
Álex de la Iglesia (2013) – Zuzendaritza 

Artistiko onenaren GOYA SARIA 
Torrente 5,  

Santiago Segura (2014)
Words with gods,  

Álex de la Iglesia (2014)
Ayer y mañana,  

Rodrigo Gallardon (2016)
El bar,  

Álex de la Iglesia (2017)
Los del túnel, 

Pepón Montero (2017)
Perfectos desconocidos,  
Álex de la Iglesia (2017)

Sin rodeos, Santiago Segura (2018)
Born a King, Agustí Villaronga (2018)

Justo antes de cristo,  
Pepón Montero (2019)

30 Monedas, Álex de la Iglesia (2020)
Veneciafrenia, Álex de la Iglesia (2021)

El cuarto pasajero,  
Álex de la Iglesia (2021)
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Noiz jaio zinen?
1943an jaio nintzen Goiena baserrian.
Beti izan al duzu ehizarako 
afizioa?
Bai, etxean eskopeta bazegoen eta  
7 urterako hasita nengoen tiroak 
botatzen… baina txikia nintzen eta 
beldurrez egoten nintzen tiroa bota-
tzeko eskopetak ematen zidan gol-
pearengatik, kañoi bakarrekoa zen.
Noiz bota zenuen lehenengo 
basurdea?
17 urterekin bota nuen, argazkia ere 
badaukat lehenengo basurdearekin, 
1960 otsaileko argazkia da, lehen 
basurdea bota nuenekoa. Zegama 
guztia etorri zen nik bota nuen lehen 
basurdea ikustera, garai hartan ez 
baitzegoen basurderik paraje hone-
tan.
Basurdetarako nik koadrila eduki 
nuen Zegaman eta Joxe Zabaleta 
“Txitxi” eduki nuen “sekretario”, kon-
tuak berak eramaten zituen eta oso 
ondo ibili ginen. 
Basurdetan asko ibilia naiz eta 46 
urtetan kotoa ere eduki dut Andoinen. 
Guztira 2.500 basurde botata nago.
Zegaman egin al zenuen lehe-
nengo koadrila?
Ez, lehenengo koadrila Idiazabalen 
neukan, Idiazabal, Zaldibia eta Ordi-

ziako jendea ere bazegoen. 25 urte 
izango nituen lehenengo koadrila 
sortu nuenetik. Goierriko basurde 
koadrilak, denak nirekin hasitakoak 
dira. Gero sortu zen Zegamakoa 
eta oso ona zen, jende asko baitze-
goen baina gero bitan banatu zen eta 
orduan, jende gutxi badago ba ia ez 
da hain ona izaten ehizarako.
Aurrez ez al zen ezagutu 
basurderik paraje honetan?
Gure aita zenak aurrez 7 bat basurde 
botata ba omen zituen, baina orain 

dela ehun eta 
gehiago urteko kon-
tuak dira. Gero paraje 
honetatik basurde 
guztiak desagertu 
ziren, terreno guztiak 
segaz pasatzen ziren 
eta dena garbi-garbi 
zegoen eta hura ez 
zen basurdeak haz-
teko tokia. Basur-
deak kostan eta Arti-
kutza aldean egoten 

ziren eta nik bota nuen basurdea ere 
Artikutza aldetik etorriko zen. Gure 
aita zenak Garagartzako haitzaren 
ondoan ere elurretan bota zuela esa-
ten zuen duela ehun eta gehiago urte. 
Oltza eta Legazpi-txaran ere egoten 
ziren, baina herri inguruan ez. Gure 
aitaren garaian basurdetarako koadri-
lak ere bazeudela esaten zuen baina 
gero denak ezkutatu ziren.
Zergatik desagertu zen basur-
dea paraje honetan?
Gure aitak esaten zuen Estricnina 
izeneko pozoiak desagertarazi zuela 
paraje honetan, bai basurdea, bai 
azeria eta baita mika ere.
Pozoina nolatan jartzen zen?
Baserri guztietan zeuden 50 bat ardi 
eta azeria ikaragarri zegoen, honela 
ardi, behor edo horrelako animaliaren 
bat akabatzen bazen, haren haragi 
pusketak Estricnina pozoiarekin jar-
tzen ziren azeriak akabatzeko eta, 
basurdeak haragia ere jaten due-
nez, guzti hori soka bat bilakatu zen 
eta basurde eta azeriak, nahiz mikak 
desagertu ziren, mikak ere hara-
gia jaten baitu. Basurdeak, haragia, 
zapoa, zapo-igela eta denetik jaten 
du.
Zenbat basurde bota dituzue 
gehien egun batean?
Hueskako Castillo de Loarren, egun 
batean 46 bota genituen. Hemendik 
koadrila osoa eramaten nuen ehizara.
Basurde asko botatako egunik 
izan al duzue Zegaman?
Urte batean Zegaman 43 basurde 
bota genituen, ez genuen granorik ere 
utzi bizirik.
Basurdea beti leku berean 
egoten al da?
Ez basurdeak lekuz aldatu egiten 
dira, lau edo bost egun egon daitezke 
paraje batean eta gero beste batera 
joan. Horregatik basurde arrastoa 

JOSE  
APAOLAZA
GARCIA

Olazagutian, Joxe Apaolazak,tiro-platoan saria lortu zuen, 1960. Urtean.

Joxe Apaolaza, bere garaian, Zegamako lehen basurdea 
bota zueneko argazkia da, Joxek 17 urte zituen eta 1960. 
Urtean bota zuen lehen basurdea. Argazkia Manolo 
tabernako biltegian dago aterata.
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aurkitzen denean saiatzen gara basur-
dea arrastoei jarraituz hauek bilatzen. 
Posible da arrastoak bilatzea baina 
dagoeneko beste paraje batera joanda  
izatea.
Hemendik zein tokitara  
mugitzen dira?
Andoina Urbasa aldetik sartzen dira 
eta hemen inguruan edozein tokitara 
doaz, mendia dena zikina dago eta 
leku aproposa daukate ibiltzeko.
Basurde kumak ere hazi omen 
dituzu.
Bai, basurde batek 7 ume egin zizki-
dan eta untxiekin batera hazi nituen 
etxean. 
Txakurra ere edukita nago azerie-
kin batera. Ehizatzekoan, txakurra 
azeri usainera joaten zen azeriaren 
atzetik basurdeari jarraitu ordez eta 
orduan txakurra azeriekin edukitzen 
nuen etxean, honela, txakurrak azeriei 
jarraitzeari utzi eta basurdeari jarrai-
tzen zioten.

Txakurrak zauritzen al ditu 
basurdeak?

Bai askotan, eta akabatu ere bai.Luis 
Izko medikuak makina bat aldiz josi 
zizkien txakurrei zauriak. Behin Zega-
man 140 kg.ko basurde bat bota 
genuen Mariña –mendin “Maiñin”, 
hura “Joxe Katarain “Joxe Txapitxik” 
bota zuen eta basurde hark txakurra 
akabatu zuen.

Ehiza txakurrik ba al zeuden 
hasera hartan?
Ez, hona lehen ehiz txakurra, basur-
detarako Frantziatik ekarri nuen, han 
hemengo aldean basurde eta orkatz 
asko zegoen eta txakurrak ere asko 
zituzten.
Zer egiten zenuten ehizatu-
tako basurdeekin?
Hasieran gutxi zeudenez banatu egi-
ten genituen, baina ehiza ugaritzen 

Xxxx

1. Felix Larrea 2. Joxe Zabaleta 3. Unai Larrea 4. Joxe Apaolaza

Zazpi basurdekuma hazi zituen Joxek, untxiekin batera. Txakurrak basurdea harrapatzen. Mikel Telleria, Joxe Katarain eta Luis Izko taldeko mediku 
ehiztaria, txakurrari zauria josten.

Gehienak zegamarrak dira, Arbizuar batzuk ezik. 1. Esteban Arakama 2. Arbizukoa  
3.Karlos Murua 4. Pello Rodrigo 5. Antton Urbistondo 6. Arbizukoa 7. Joxe Apaolaza  
8.Urko Gorrotxategi 9. Juan Apaolaza 10. Arbizukoa 11. Joxe katarain 12. Inazio Katarain  
13. Inazio Zurutuza 14. Arbizukoa 15. José Luis Perez 16. Arbizukoa

1. Esteban Arakama 2. Inazio Zurutuza 3. Joxe Apaolaza 4. Joxe Zabaleta
5. Juan Apaolaza 6. Ezezaguna 7. Romantxo Guridi 8. Antton Urbistondo
9. Joxe Katarain
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joan zen heinean, lan handia ematen 
zuen: banatu, analisiak egin, hozkai-
luan beren paper, data, pisu eta guz-
tiarekin gordetzen aritzea lana zen eta 
azkenean saltzen hasi ginen, hain-
beste haragi dominatzea ez baitzen 
erraza.Honela, Murietan eta Iruñan 
ere badaude enpresak basurdeak 
erosten dituztenak eta hauei saltzen 
genizkien eta egun ere saltzen diz-
kiegu. Enpresa hauek arduratzen dira 
dagozkien analisiak egitera ere.
Gaur egun, telefono 
mugikorrak dituzue 
komunikatzeko baina nola 
komunikatzen zineten talkien 
aurretik?
Talkiak ere nik ekarri nituen lehenengo 
aldiz basurde ehizarako, baina tal-
kien aurretik adarra erabiltzen genuen 
ehiztariok komunikatzeko.
Ez naiz ongi gogoratzen zenbat ziren 
zehazki, agindu bakoitzerako baina 
horrelako zerbait zen:

Arrastoa bilatuz gero  
3 adar hots.
Txakurrei jaregiteko:  
5 bat adar hots
Taldea etxeratzeko, 
erretiratzeko: 8 edo 10 
adar soinu luze.

Garrantzitsuena azke-
neko hauek dira, “pos-
turan” dagoena igual 
hotzak egoten da hain-
beste denboran zain eta 
garrantzitsua da etxe-
ratzeko garaian denek 
ongi entzutea.
Nor zen adarra 
jotzeko arduraduna?
Adarra txakurrak eramaten zituenak 
jotzen zuen.
Zuek egiten al zenituzten 
adarrak?
Frantzian erosten genituen baina gaur 
egun hemen ere badaude.

Jarraitzen al duzu egun 
basurde ehizan?

Bai oraindik jarraitzen dut, Hueska 
aldera joaten naiz. Iaz 3 bota nituen. 
Lehen txakurrekin ibiltzen nintzen.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

24 bat basurde eta azeri bat ehizatu zituzten egun batean. 140 kg.ko basurdea Marina mendin bota zuten. Serapio Garaiar eta Andres Larrea basurdea 
ikusten, Joxe Apaolaza berriz pozik botatako basurdearen ondoan.

Eginon ateratako argazkia. 2009ko urtarrilaren 18an. Taldean hainbat zegamar ikus ditzakegu:
1. Felix Larrea 2. Agustin Arakama 3. Joxe Apaolaza 4. Fermin Mazkiaran  5. Joxe Zabaleta

Santi eta Joxe Katarain Apaolaza anaiak, 140 kg.ko basurdea bota ondoren. 
140 kg.ko basurde hori, Joxe Katarainen tiroz akabatu omen zuten.
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Nor da talde-burua?
Inazio Zurutuza
Zuen taldea noiztik ari da 
basurde ehizean? Guztiok 
zegamarrak zarete?
1976 inguruan hasi ginen gure tal-
deko batzuk basurde ehizan eta 
poliki-poliki taldean jende berria sar-
tzen joan da, baten laguna zelako, 
semeak, tarterikoak, eta abar. Denak 
ez gara zegamarrak, inguruko jendea 
ere badugu taldean, Zegaman ez ezik 
Araba aldean ere ehizatzen dugu eta 
Arabarrak ere baditugu.
Gure aurretik ere bazeuden, Gozate-
giko Jose Antonio Arizkorreta “Karto-
las”, Jeronimo Agirre,Roman Guridi, 
Joxe Zabaleta, Juan Sarraoa “Elo-
rrio”, Goieneko Joxe Apaolaza…
Geroago taldea bitan zatitu zen. 
Basurdetan ibiltzen diren taldeak 
zenbaki bat dute eta gure taldeak 44 
zenbakia du, zatitu ondoren, beste 
taldeak beste zenbaki bat hartu zuen. 
Gainera, talde bakoitzak bere “burua” 
izendatuta eduki beharra dauka, 
arduradun bezala bera agertuko baita 
erakundeen aurrean.
Burokrazia handia al dago 
ehiza mota honetan?
Bai, Federazio edo Foru Aldundiare-
kin beti harremanetan egoten gara. 

Beraiek agintzen 
digutenean ehizatu-
tako basurdeen odola 
hartu behar izaten 
dugu analisiak egin 
ditzaten eta horretarako xiringa edo 
material bila ere joan ohi gara Fede-
raziora.
Basurdeen odola Fraisorora bidaltzen 
dugu analizatua izan dadin eta ondo-
ren analisien emaitzak ere bidaltzen 
dizkigute ehiztarioi.
Zertarako egiten dira bada 
analisia hauek?
Ehizaren osasun kontrola egiteko, 
azkenean basurde artean gaitzik sortu 
den jakiteko, zein gaitz… analisien 
emaitzekin esaten digute gaitzen bat 
agertu den eta basurdearen haragia 
jangarria den edo ez. Guk, edozein 
zalantzaren aurrean, nahiz eta janga-
rria dela adierazi, bota egiten dugu.
Zertarako erabiltzen duzue 
basurdeen haragia?
Normalean txorixoak egiteko. 
Basurde asko botatzen da eta egun 
ehiztariok ia ez dugu inoiz basurde 
haragia etxera eramaten eta txorixo-
tarako saltzen dugu.
Horretarako dagoeneko badaude 
enpresak, ehizatutako basurdeak 
jasotzen aritzen direnak eta txori-

xoak egiten dituzten tokira eramaten 
dituzte, Nafarroako Murieta herrira 
hain zuzen ere. Txorixoak egiten 
dituenak, albaiteroari ematen dizkio 
“muestrak” analisiak egin ditzan.
Harakin bati ere saltzen diogu, hilte-
gia dauka eta basurdeak erosten ditu 
txorixoak egiteko.
Basurdea saltzeko gibela ezin diozu 
kendu hesteak bakarrik. Basurdearen 
gibela izugarri goxoa da baina..
Etxean izoztutako basurdea ere ez du 
inolako harakin edota enpresak eros-
ten, bota berria izan behar du.
Basurdetarako zaletasuna 
nondik datorkizue? Zuen  
etxekoak ere horretan  
ibiltzen al ziren?
Gure etxeetan, ehizarako zaletasuna 
bazegoen baina basurdetan ez ziren 
ibiltzen. Garai hartan ia ez zegoen 
basurderik paraje hauetan, mendiak 
garbi zeuden eta zelai ugari. Zega-
man batez ere Jose Apaolaza, “Joxe 
Goiena” zen horretan ibiltzen zena.
Egun mendiak oso zikinak daude eta 
basurdeak ugaritzeko oso habitat 
egokia dago.

BASURDE
EHIZTARIAK
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44 Taldea
1. Jose Victor 2. Txomin 3 Inazio Zurutuza (Xagu) 4. Apaiza 5. Morenin  
6. Josetxo 7. Xabat 8. Berasategi 9. Jose Manuel Deba 10. Marpal  
11. S. Esnaola 12. I. Esnaola 13. Iñaki Urteaga 14. Felix Larrea  
15. Fermin Mazkiaran 16. Ezezaguna

1. Paulino Urteaga 2. Joxe Apaolaza 3. Fermin Arakama 4. Cuevas 5. Felix Larrea  
6. Fermin Mazkiaran 7. Jesus Oiarbide 8. Xabat 9. Unai Larrea 10. Ezezaguna 
11. Jose Victor 12. Agustin Arakama

1. Txutxo 2. Apaiza 3. Pello 4. Xagu 5. Odriozola 6. Iñigo 7. David Mendia  
8. Mayi 9. Juantxo 10. Felix
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Orkatzak ere asko daude, baina gure 
gazte denboran ez zegoen mendi 
hauetan orkatzik. Gogoan dugu, 
Otsaurten, Partzoneriko lurretan itxi-
tura batean nola eduki zituen Foru 
Aldundiak hilabete batzuetan jaregin 
aurretik.
Gipuzkoa osoan al dago hain-
beste basurde?
Orain bai, baina garai batean itsa-
sertzean ez zegoen hainbeste, orain 
izugarri botatzen dute, asko dagoe-
lako. Garai hartan, Zegama, Oñati eta 
Ataun aldea ziren basurde tokiak.
Zegamako parajean ehizatzen 
duzue, nola erabakitzen duzue 
nora joan?
Herria eremuka edo zonaka dago 
banatuta, Aizkorrazpi, Arrano Aitz, 
Itzubiaga, Otsaurte, honela ehiza 
kontrolpean egin daiteke. Batida egin 
behar dugunean, internet bidez bai-
mena eskatzen diogu Foru Aldundiari 
eta era honetara, Ertzaintzak, baso-
zainek, Foru Aldundiak … badakite 
zein eremutan zein talde ari garen ehi-

zatzen. Sua egiteko baimena egiten 
den bezala, aurrez tramiteak eginda 
egon behar duzu eta gero batida 
egiteko momentuan eskaera luzatu 
internet bidez eta baimena segituan 
jasotzen dugu.
Zein izaten dira batida egin 
aurreko pausoak?
Goizean, txakurrarekin buelta ema-
tera joaten gara basurderik dagoen 
ikuskatzera; ez badugu basurderik 
barruntatzen ez da batidarako baime-
nik eskatzen.
Basurdeak daudela barruntatzen 
badugu batidarako baimena eska-
tzen da eta taldeko jendea, ahalik 
eta gehien elkartu dadin deiak egiten 
dira, era honetara basurdeak zuk nahi 
duzun tokira bideratu eta bota ahal 
izateko.
Zegaman, adibidez bi talde 
bazaudete nola konpontzen 
zarete nork non ehizatu ados-
teko?
Hitzarmen bat dago, Foru Aldundia, 
Ehizako federazio eta basurde tal-

deen artean. Honela, aste bakoitzean, 
errepidez alde batera talde bat eta 
errepidez beste aldera beste taldea 
dago hitzartua denboraldi osoa eta 
talde bakoitzak badakigu zein eremu 
dagokigun aste bakoitzean.
Arazorik izaten al duzue men-
dizaleekin?
Batida egiteko baimena badugu, 
txapa batzuen bidez eremua mar-
katu egiten dugu jendeak jakin dezan 
eremu horretara ezin duela sartu, 
kexaren bat edo beste izaten dugu 
baina normalean hemengo jendeak 
badaki arauak zeintzuk diren eta ez 
dugu arazorik izaten.
Basurde taldean zein ehiztari 
kopuru da egokiena?
Taldean zenbat eta gehiago orduan 
eta hobe izaten da, ehiz eremua 
hobeto kontrolatu dezakezulako 
eta basurdeak ihes egitea zailagoa 
delako.
Inoiz basurde ehizarik ikusi  
ez duenarentzat azaldu  
iezaguzue nola hasten  
zareten eguna.
Lehenengo goizean, normalean zaha-
rrenak, mendira joaten gara bakoitza 
bere txakurrarekin basurdeak lokali-
zatzera. Gazteak normalean eguerdi 
aldera edo beranduago azaltzen dira, 
beste konpromisorik ez dutenean … 
Basurdea ahalik eta terreno txikienean 
lokalizatu behar da, jende gutxirekin 
ehizatu ahal izateko. Basurdeak loka-
lizatutakoan, taldeko jendeari abisa-
tzen zaio eta jende gehiago biltzen da 
taldera eta jendea batutakoan egiten 
da batida, jende gehiagorekin erra-
zago baita ehizatzea. Batzuk txaku-
rrekin joaten dira basurdea mugitzera 
eta beste batzuk zain egoten dira. 
Txakurrek oso paper garrantzitsua 
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Inazio Zurutuza eta Felix Larrea 1. Luis Oiarbide 2. Jose Zabaleta 3. Odriozola 4. Jose Apaolaza 5. David Mendia 6. Ignacio Zurutuza 
7. Jon Oyarbide 8. Iñaki 9. Juantxo 10. Iñigo 11. Felix Larrea 12. Unai Larrea 13. Txutxo

1. Paulino Urteaga 2. Joxe Apaolaza 3. Fermin Arakama 4. Cuevas 5. Felix Larrea  
6. Fermin Mazkiaran 7. Jesus Oiarbide 8. Xabat 9. Unai Larrea 10. Ezezaguna 
11. Jose Victor 12. Agustin Arakama

1. Jose Luis Perez 2. Esker 3. Jose Manuel Deba 4. Ander Lasa



112

E
L

K
A

R
R

IZ
K

E
TA

dute, txakur eramalea eta txakurren 
artean ekipo bate gin behar da eta 
horretarako “berezkoa”ere eduki 
behar izaten da. 
Txakurrak asko entrenatu 
behar izaten al dituzue  
basurdetan erakusteko?
Txakurrak txiki txikitatik hartuz gero, 
bai ordu asko behar dira eta gerta 
daiteke, ordu asko sartu baina txa-
kurrak zuk nahi duzun horretarako ez 
balio izatea eta beste zeregin batzue-
tarako hobea izatea.
Zein prezio dute txakurrek oro 
har?
Txakur onek diru asko balio dute, 
esan batzuk ez dutela preziorik ere, 
ez daude salgai.
10.000€ - 12.000€ tartekoak ere 
badaude, 3.000€ takoak ere bai…
Zein arraza erabiltze dituzue?
Polenkoak, Sabuesoak, Kirofonak…
Zegamako taldean zenbat 
basurde botatzen dituzue oro 
har?
12-15 bat inguru, Arabako taldean 
ere ibiltzen gara eta han 60 bat inguru 
goaz. Alde handia dago larunbatero 
eta igandero joaten bazara edota 
astean behin edota hamabostean 
behin joaten bazara… gerta daiteke 
ehizarako jarritako eguna oso euritsua 
egokitzea eta ez joatea… 

Basurdea ehizatutakoan odola 
ateratzen al diozue beti, txe-
rriei bezala?
Ez, normalean ez diegu ateratzen, 
balaz hiltzen direnez, odola botatzen 
dute eta, korrika estuan erabiltzen 
ditugunez ez dute, guk ezagutzen 
dugun baserriko txerriek adina odol 
ematen. Batzuk badaude nahiz eta 
balaz hil, odola ateratzeko kutxi-
loa sartzen dienak ere, ahal duten 
gehiena ateratzeko.. 
Albaiteroak eskatutakoan, osasun 
kontrola egiteko orduan hartzen 
diogu odola, normalean hesteak ken-
dutakoan.
Ehiza mota hau garestia al da?
Ehiza mota guztiak dira garestiak. 
Ehiza mota honetan gainera txakurrak 
ere mantendu behar dira eta zaindu, 
gastuak sortzen dira zainketan. Asko-
tan zauritu egiten dira txakurrak eta 
operatu ere egin behar izaten ditugu, 
puntuak eman eta horrek albaiteroa-
ren gastua guregan hartzea dakar.
Beste gasturik izaten al 
duzue?
Bai, basurde taldean izena ema-
teko 45 € ordaindu behar dira “kal-
teak” ordaintzeko. Seguroa eta 
lizentziaren artean 80 € - 90 € 
euro izaten dira. Gure ustez, guk 
ez genuke zertan ordaindu beha-
rrik basurde taldean parte hartzeko 
ordaintzen ditugun 45 € horiek izan 

ere, basurdeak ez dira gureak, eta 
hauek egindako kalteak ez ditugu guk 
zertan ordaindu.
Ehizarako txakurrei ere lepokoa jar-
tzen diegu, GPS bidez jakin dezagun 
non dabiltzan, izan ere basurdeen 
atzetik oso urrutira joan daitezke eta 
era honetara badakigu nora joan 
beren bila.
Zuen arteko komunikazioa 
nola egiten duzu eta nola egin 
izan duzue duela hamarkada 
batzuk?
Egun mugikorrekin egiten da, baina 
gogoan dugu, Joxe Apaolaza “Goie-
nak” talkiak ekarri zituenekoa, hura 
ikaragarrizko aurrera pausoa izan zen. 
Joxe “Goienak” ekarri zituen lehen 
aldiz basurdetarako talkiak.
Talkien aurretik, adarra erabiltzen 
omen zen.
Adar soinu bat, bi edo hiru jo esanahi 
desberdina omen zuen.
Basurde kantitatea bakantzen 
ari da edo mantendu egiten 
da?
Basurdearentzat habitat aproposa 
dago egun, mendi guztiak sasiz 
beteta daudelako eta gutxienez man-
tendu eta ugaritzen ere ari dela ema-
ten du.
Ehizatzeko modua ere asko erraztu 
da, pista eta “todoterrenoei” esker.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

1. Inazio Zurutuza 2. Felix Larrea 1. Jose Luis Perez 2. Felix Larrea 3. Josetxo 4. Fermin Mazkiaran
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Nor da talde-burua?
Karlos Murua
Zuen taldea noiztik ari da 
basurde ehizean? denak  
zegamarrak zarete?
Gutxi gora behera, orain dela 35 urte 
gabiltza ehizean. Gure taldean denak 
ez gara zegamarrak, inguruko herrie-
tatik ere etortzen dira gure taldera  
ehizera.
Noiz edo nolatan hasten zarete 
ehiza modalitate honetan. zuen 
familietan tradiziorik izan al da 
ehiza mota honetan?
Kasu batzuetan ehizean etxeko ohi-
turei jarraituz hasten dira ehizean eta 
beste kasu batzuetan, lagun artean 
probatzen hasi eta ehizatzeari gustua 
hartu eta taldean jarraitzen dute.
Noiztik noiza izaten da Gipuz-
koan ehiza mota hau egiteko 
aukera?
Basurdetan aritzeko denboraldia, irai-
leko lehen aste bukaeran hasi eta api-
rilaren 3. aste bukaera arte izaten da.
Horrela al da beste  
lurraldeetan ere?
Ez lurralde bakoitzak bere egutegia 
edukitzen du.
Zein parajetan ehizatzen 
duzue?
Guk batez ere, Zegama eta Segurako 
mendietan ehizatzen dugu.
Mendiak garbiak al daude  
ehizean aritzeko?
Ez, mendiak zikinak daude, hau 
da sasiz beteta daude eta horre-
gatik ugaritu da hainbeste basurde  
kopurua.

Zenbat lagun behar dira tal-
dean ehizean ongi egiteko?
Mendiak oso zikinak daudenez geroz 
eta jende gehiago behar da basurde 
ehizean aritzeko.
Kide guztiek zeregin bera  
izaten al duzue? zein da 
bakoitzaren rola?
Basurdetan aritzeko taldekideek 
bakoitzak bere lanak izaten ditu. 
Batzuk baimenak eskatu batida egi-
teko, beste batzuk basurdearen 
arrasto bila joan, beste batzuk pos-
tura jarri, beste batzuk basurdeak 
menditik atera eta tripak atera, odola 
atera analizatzera eramateko eta 
basurdeen atzetik joandako txakurrak 
bilatzera ere joan behar izaten da. 
Txakurrek ba al dute garran-
tziarik basurdetan aritzeko?
Ehiza modalitate honetan txakurrak 
dira garrantzitsuenak. 

Nola entrenatzen dituzue txa-
kurrak, urte asko behar al dira 
erakusteko?
Ehiza denboraldian kanpo ehiz fede-
razioko basurde itxituratan entre-
natzen ditugu eta beste batzuetan 
basurdeak sokatik erabiltzen ditugu 
usaina mendian utziz, ondoren txa-
kurrarekin jarraitzeko. Ehiz denboral-
dian berriz, ehiza eginez entrenatzen 
ditugu.
Zein arraza duzue gustukoena 
basurdetarako?
Gure taldean, sabuesoak, grifoiak eta 
podenkoak ditugu gustukoen.
Zenbat balioko luke basurde 
txakur on batek?
Ehiztari batentzako bere txakur hobe-
renak ez du preziorik, ez da saltzen.
Aste bukaeraro aritzen al 
zarete ehizean?
Orokorrean bai eguraldi ona dagoen 
bitartean.

1. Juantxo Amoztegi 2. JoxeAntonio Azurmendi 3. Axier Errasti 4. Angel Aramendi 5. Joseba Izagirre  
6. Oier Berasategi 7. Joanes Telleria 8. Aratz Murua 9. Antton Urbistondo 10. Roman Guridi 11. Iraitz Izagirre  
12. Ander Garmendia 13. Jon Azurmendi 14. Oiñatz Azurmendi 15. Amets Izagirre 16. Oier Errasti

1. Asier Zabalo 2. Beñat Katarain 3. Roman Guridi 4. Gregorio Arizkorreta 5. Joseba Izagirre  
6. Oier Berasategi 7. Dabid Irigoien 8. Jon Lekuona 9. Joxe Antonio Azurmendi 10. Pedro Azpiroz 11. Antton 
Urbistondo 12. Angel Aramendi 13. Eneko Larrea 14. Inazio Katarain 15. Iraitz Izagirre 16. Beñat Berasategi  
17. Jon Azurmendi 18. Aratz Murua 19. Naroa Murua 20. Karlos Murua

68 TALDEA
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1. Eneko Esnaola 2. Inazio Katarain 3. Aratz Murua

20
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Mendian kilometro asko egin 
behar izaten al dituzue ehizatu 
al izateko?
Gehienetan bai, orokorrean egun 
guztia behar izaten dugu ehiza buru-
tzeko.
Gazteengan ba al dago 
afiziorik ehiza mota 
honetarako?
Ez, ehiza mota hau oso lotua da eta 
orokorrean gazteek ez dute nahi iza-
ten ardura hau hartu.
Urtean gutxi gora behera 
zenbat basurde ehizatzen 
dituzue?
Urtean gutxi gora behera 50-60 bat 
basurde ehizatzen ditugu.

Zer egiten duzu 
ehizatutakoekin, txorixoak, 
haragitarako.
Lehen gure artean banatzen genituen 
baina orain nola geroz eta gehiago 
botatzen ditugun ehizeko produktuak 
erosten dituzten enpresa bati saltzen 
dizkiegu.
Analisiarik egiten al diozue?
Urtero, Foru Aldundiak botatzen ditu-
gun basurdeen odola atera eta anali-
zatu egiten ditu gaixotasunik ez dutela 
egiaztatzeko eta guk gure basurderen 
bat hartzen badugu etxerako, anali-
zatzera eramaten dugu albaitariaren-
gana.

Garestia al da ehiza mota 
hau?
Bai, gastu asko daude ehiza moda-
litate honetan: txakurrak mantendu, 
materiala,arropak, munizioa, pgs-ak, 
remolkeak etb.
Basurde produkturik 
erosi nahi bagenu nora jo 
genezake?
Gure ehizakiak eramaten dituen 
enpresak mota guztietako ehizakien 
produktuak lantzen ditu eta enpresa 
horren izena Biurrun Ehiza Zentroa 
S.L. da, Murietan dago kokatua (Nafa-
rroa) eta interesdunik balego ehiza 
produktuak erosteko hau da enpresa 
horren telefonoa: 649044569.
EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

1. Oinatz Azurmendi 2. Oier Errasti 3. Oier Zabalo 4. Aratz Murua 5. Aimar Zabalo 6. Inazio Katarain

1. Luis Calvo 2. Amets Izagirre 3. Aratz Murua  
4. Joseba Izagirre 5. Iraitz Izagirre 6. Oier Errasti  
7. Maru Amenabar 8. Inazio Katarain 9. Odriozola  
10. Asier Zabaleta 11. Joxe Mari Aramburu 1. Oier Errasti 2. Aratz Murua 3. Iraitz Izagirre

1. Aratz Murua 2. Antton Urbistondo 3. Joseba Izagirre  
4. Karlos Murua 5. Oiñatz Azurmendi 6. Jon Azurmendi  
7. Iraitz Izagirre 8. Amets Izagirre

Aratz Murua1. Aimar Zabalo 2. Aratz Murua 3. Iraitz Izagirre
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FERMIN
MAZKIARAN 
ARANA

Noiz jaio zinen?
Zegamako Iruetxeta baserrian jaio 
nintzen 1935ean, zazpi senide ginen 
eta sei bizi gara. Gaztetan San Pedro 
eskolara joan nintzen eta ondoren 
monjetan ibili nintzen Zirkuluan.
Zure familiak bizimodua nola 
ateratzen zuen? Baserritik bizi 
al zineten?
Aitak Iturbietako kanalean lan egiten 
zuen mantentze lanak egiten baina 
baserrian ere lan asko egiten genuen. 
Behiak, behorrak eta 50 bat ahuntz 
izan genituen.
Iruetxetako Ermitan igandero 
ematen al zen Meza?
Ez igandero nik ez dut ermitan meza-
rik ezagutu baina erromeria bai, abuz-
tuaren 5ean.
Meza ematen beranduago hasi ziren. 
Gu txikiak ginenean erromeria ere ez 
zen ermita aurrean egiten, gure etxea-
ren atzealdean dagoen zelaian baizik. 
Erromeri horretara herritik jende asko 
etortzen zen eta argi eta guzti jartzen 
genuen etxe atzealdea.

Zer ereiten zen garai hartan 
zuen etxean?
Denetik ereiten zen, artoa, babarruna, 
garia ere bai. 1941ean gogoan dut bi 
gari kutxak bete-bete eginda eduki 

genituela. Ogia berriz, Legazpitik lor-
tzen genuen. Aita Legazpin lanean ibi-
lia zen eta hango lagunen baten bidez 
edo, trenean ekartzen zuten eta guk 
bagenekien zein trenetan etorriko zen 
pertsona hura eta leihotik botatzen 
zigun, gu trenbidearen ondoan zain 
egoten ginen ogia jasotzeko.
Kontrabandorik ezagutu al 
zenuen paraje horietan?
Guk Arabatik patata ekartzen genuen 
eta ardo pixka bat ere bai, eraman 
berriz, gaztainak eta indabak erama-
ten genituen..
Zein ogibide izan dituzu  
bizitzan zehar?
Mendi lanean lau urtez aritu nintzen. 
Haritza eramaten zuten itsasontziak 
egiteko. Haritzezko oholak oso onak 
dira itsasontziak egiteko. Aizkonetako 
Estanisekin eta Langaneko Demetrio-
rekin ibili nintzen baso lanean.

Ferminen Ameriketara joandako bi anai hainbat lagunekin. 1. Julianen  laguna  2. Julian Zelaia 3. Ramon Mazkiaran
4. Albino Perez 5.Tomas Mazkiaran

“Maxki” oso trebea izan da ehizean eta baita tiro-pitxoian ere.
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Ikazkinik ezagutu al zenuen 
Aizkorrazpin?
Bai ezagutu nituen batzuk baina ni 
neu ez nintzen ikazkin inoiz ibili.
Gure ama zenak, ikazkinei ogia egiten 
zien, orain ere labea han dago ikazki-
nei ogia erretzen ziena, baina hau ere 
abandonatuta. Normalean Nafarrak 
izaten ziren ikazkin ibiltzen zirenak 
inguru horretan.
Zuen baserriak izena Gesal-
bizkar du. Gatz-iturriak omen 
daude zuen paraje horretan.
Bai beti ezagutu dugu gatz-iturria. Ni 
akordatzen naiz, burdinezko ontzi bat 
nola zegoen gatza egiten zuten tokian, 
gaintxo batean, baina garai hartarako 
abandonatuta zegoen, orain ere hura 
han dago baino sasipean dago. 
Ba al dakizu gatza nola lortzen 
zuten? Ura irakin eta lurrinduz 
borla batzuetan edota eguzki 
berotan ura lurrinduz?
Ez dakit seguru, eguzkitan uste dut 
baina ez nago seguru.

“Maxki” bere emazte Kontxi Apaolazarekin eta Buenavistako Juan Aldasoro artzainarekin.

“Maxki” Egurra laukitzen

Ni akordatzen 
naiz, 
burdinezko 
ontzi bat  
nola zegoen 
gatza egiten 
zuten tokian.
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Baso lanetik nora joan zinen?
Olaberriako Aristrainen lan egin nuen 
44 urtez, egungo Arcelor Mittal enpre-
san.
Ehiza ere gustuko izan duzu? 
Zein ehiz mota egin duzu?
Basurdetan ibilia naiz eta egun ere 
ibiltzen naiz. Ehizarako lizentzia 15 
urterekin atera nuen aitaren baime-
narekin. Harrezkero beti ibili naiz ehi-
zean.
Pitxoi-tiroan ere aditua izan 
zinen.
Bai Espainiako txapelketa irabazi zuen 
eta Italiara joan behar nuen 1965ean 
Europako txapelketan parte hartzera, 
baina istripu larria eduki nuen eta ez 
nuen joaterik izan.
Ehiz Federazioaren baimena nuen 
Itailara joateko eta Aristrain enpre-
saren baimena ere bai baina istripua 
zela-eta ez nintzen joan.
Goialdean garai hartan jende 
asko bizi al zen?
Nire gazte denboran orain baino 9 
baserri gehiagotan behintzat bizi zen 
jendea Goialdean.
Ameriketara ere jende asko 
joan zen garai batean. Zure 
lagunik joan al zen?
Bi anaia joan ziren, Ramon eta Tomas, 
Fresnon bizi dira. Oraindik bizi dira. 

Bata 29 urterekin eta bestea 36 urte-
rekin joan ziren.
Zergatik joaten ziren?
Elizondoko emakume bat zegoen 
hemengo jendea Ameriketara bidal-
tzeko elkarteko bateko presidente 
bezala eta haren bidez joan ziren. 
Tomasek Legazpin egiten zuen lan 
eta besteak Ormaiztegiko enpresa 
batean baina hara joateko grina zuten 
eta horrela joan ziren. Tomasek orain 
fruitu biltegi batean lan egiten du eta 
Ramonek, aluminiozko leihoak egiten 
diren enpresa batean lan egiten du 

eta mekaniko lanak ere egiten ditu 
partikularki.
Ondo bizi zara?

Bai, nire neurrien barnean ondo bizi 
naiz baina emaztea ez zebilen ongi 
eta momentuan alaba batekin dago, 
baina bizkortzen denean etortzekotan 
da.
Herrian giro ona ikusten dut, gaztee-
kin eta haurrekin ere hartu-eman ona 
daukat eta ondo bizi naiz.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Iruetxetako erromerian, jendea solasean.

Iruetxetatik Aizkorriko bistak.
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Non eta noiz jaio zinen?
1932an jaio nintzen Txantoneneko 
etxean, nire ahizpa Anita berriz Ordi-
zian jaio zen. Aitak CAfen lan egiten 
baitzuen. Txantoneneko etxetik, gero 
Toki-Txokora joan ginen bizitzera eta 
han jaio ziren Juantxo eta Joxe seni-
deak eta azkenik etxea erosi zuten 
Santa Barbara kalean. Joxe Gorospe 
harakinaren etxea lehenengo solai-
ruan zegoen eta gurea bigarren solai-
ruan. Etxe hau oso zaharra zen eta 
berritu egin zuten eta gure bizitzara 
joateko harmailak kanpoaldetik egin 
genizkion.
Aitak Caf-eko lana galdu zuelako 
Zegamara etorri ziren bizitzera. Aita 
arotza zen eta aroztegia, garai bateko 
eskola zaharren ondoko pabiloian jarri 
zuen (egungo alkoholerako tximinia-
ren ondoan).
Ondarretatik presoak Zegamara eka-
rri zituztenean Apeaderorako bidea 
egiteko, aroztegiko pabiloirik handie-
nean egon ziren, Izan ere pabiloi hori 
Papertegiarena zen eta egurra lehor-
tzeko erabiltzen zuen aitak eta gero, 
presoak lo egiteko utzi behar izan 
zuen.
Noiz arte izan zen zure aita 
arotz?
Gure aita jubilatu arte, arotz lanetan 
aritu zen; lan multzoaren arabera, lan-
gileak ere edukitzen zituen.
Amak ere lanbideren bat 
izango zuen.
Bai, amak denda zeukan: fruta, mer-
tzeria… denetik saltzen zuen. 
Anita ahizpak ere josten ikasi zuen 
CCC akademian posta bidez eta 
honek ere, neskak edukitzen zituen 
josten ikasten.
Lanean hasi aurretik, eskolara 
ere joango zinen bada?
Bai, Señorita Carmen Jauregi izan zen 
nire maistra. Esan, oso maistra ona 
zela. Eskolak, bitan zeuden banatuta. 
Bat mutilentzat; 100 bat mutiko izaten 
zituen kontrolatzeko eta hauen maixu 
Don Julian Aseginolaza zen. Bestean, 
neskak aparte egoten ginen.

Jose Maioraren “kantina” eza-
gutu al zenuen?
Bai, urruti bizi ziren baserriko umeei 
platerkada bat babarrun ema-
ten zitzaien eta fabrikako mantekin 
(papertegikoak) kapak egiten zitzaiz-
kien. Baserriko jendea etortzen ez 
bazen eta janaria soberan baldin 
bazegoen, gu ere apuntatzen ginen 
eta bazkaltzera joaten ginen base-
rrikoekin batera. Kantinan bazkaria, 
Mari Tere Zurutuzaren amak presta-
tzen zuen. Maistraren Kantina, Ola-
ran auzoan zegoen eskolan bertan 
zegoen, goiko pisuan. Gero kantina 
bukatu zenean, “Don Jose dentistak” 
kontsulta jarri zuen leku berean.
Zein afizio zenituen gaztetan?
Baratza ikaragarri gustatzen zitzai-
dan eta loreak ere bai. Garai batean 
“mataderia” edo hiltegia zegoen ere-
muan soro bat geneukan. Errekatik 
ateratzen genuen ura baratzerako. 
Behin errekara ere erori nintzen. 
Eskerrak ez zegoenik ur asko! Honela 
aitak, eskuzko bonba bat jarri zuen 
ura atera genezan. Baratzetik barazki 

asko ateratzen genituen eta gero den-
dan saltzen genituen. Baratza itxita 
zegoen eta jendeak asko estimatzen 
zuen, txakur edo katurik sartzen ez 
zen eremu bateko baratzeko baraz-
kiak erosteko modua izatea.
Gorospelara ezkondu zinen.
Bai, 21 urterekin. Aurretik, 15 urtera 
arte eskolan ibili nintzen eta gero 
ezkondu arte, etxeko lanak egiten. 
Gure ezkontza tristea izan zen. Ezkon-
tza eguna baino 25 egun lehenago, 
Sinforo nire senarrak, bere aita itota 
topatu zuen Papertegiko kanalean.
San Bartolome auzoko etxeak egitera 
etorri zen jendearen artean, bertako 
zuzendaritza egingo zuena eta bere 
laguntzailea etorri ziren Zegamara 
maleta txiki banarekin. Gure aitak, 
sukaldea eta logela alokatu zizkien. 
Faustino zuen izena zuzendaritza 
zeramanak eta obretako materiala 
zaintzeko norbait behar zuela esan 
zion aitari. Honela, Sinfororen aita 
eskaini zen lan horretarako. 
Gaua bi polizi txakurrekin pasa-
tzen zuen. Haietako gau batean, 
ordea, soldata kobratuta edo poza-
ren pozez, lanera Papertegira joan 

ARANTZA
KEREJETA
MAZKIARANE
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Arantxa 17 urterekin

Arantxa lehen jaunartze egunean.
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dirua uztera. Kanaleko bidetik joaten 
zen Gorospelara. Uste dugu, kanal 
ondoko bide-xendan irrist egin, erori 
eta bertan ito zela. Urte hartan, 1954a 
zen, elurte eta izozte handiak egin 
zituen eta ikusten denez, irristadaren 
bat egingo zuen; golpe txiki bat bai-
tzuen buruan.
Handik 25 egunetara zen gure ezkon-
tza. Hasieran, Sinforok eta biok 
ezkontza atzeratzeko asmoa izan 
genuen, baina Sinfororen amak, ez 
zuen nahi izan. Orduantxe behar 
zuela “laguntza” esaten zigun eta 
azkenean ezkontzea erabaki genuen. 
Izan ere, aita hiltzean, soldata baka-
rrarekin geratu ginen etxean eta 5 
lagun ginen: amona Joxepa Luisa, 
ama Tomasa, Mari Tere koinata eta 
ezkonberriak. 
Zer egin zenuten bizimodua 
ateratzeko?
Zer edo zer egin beharra zegoen. Ni 
osasun onekoa izan naiz eta lanerako 
gogoa ere beti izan dut. Edozein gau-
zari heltzen nion. Lehenengo, etxean 
apopiloak hartu nituen. Klaudio Gorro-
txategi, Zegamako konstruktorea zen 
eta Beasainen etxe mordoxka bat ari 
zen egiten; igeltseroak Andaluziatik 
etortzen zitzaizkion. Igeltsero hauek 
gure etxean apopilo hartzen genituen. 
Ondorioz, arropak garbitu, otorduak 
prestatu eta abar egiten genien. Garai 
hartan eguneko eta pertsonako 60 
pezeta ordaintzen zizkidaten eta diru 
asko zen…
Klaudio Gorrotxategiri ere ondo zetor-
kion nik apopiloak edukitzea. Izan ere, 
jaki denda bat ere bazuen Zegaman 
eta nik erosketak bertan egiten nituen.
Elektrokimikara etorritako bi mutil 
ere izan nituen etxean apopilo. Mutil 
horiek soldata ona zeukaten “ Union 
de Tubos Plásticos” enpresan. 160 
pezeta irabazten zituzten egune-

roko gastuetarako eta horietatik 110 
pezeta ordaintzen zizkidaten niri egu-
nero.
Mutil hauek, ongi jan nahi zutela 
esan zidaten eta bazkal ondoren, 
kafea eta markako koñak kopa nahi 
izango zutela egunero. Gorospelak 
7 gela zeuzkan: beheko solairuan 
hiru familiarentzat eta beste 4 goian 
apopiloentzat. Aste buruetan, nagusia 
etorri eta asteko ordainketak egiten 
zizkidan eta nik, izarak garbitu eta 
astelehenerako prest jartzen nizkien.
Lanak bukatu zituztenerako, 16.000 
pezeta aurreratuta neuzkan Kutxan 
eta gainera, erosketak egiteko 
eskuarteko dirua neukan. Sinfororen 
ama Tomasak horrela esan zidan: 
“Salbatu gara Arantxa!”. Izan ere, 
Sinfororen aita hil ondoren, estutasun 
larrian geratu ginen.
Geroago, “Plasticos Mel” enpre-
san aritu nintzen lanean. Zegamako 
Olaberria auzoan zegoen eta Zega-

matik Legazpira eraman 
zuten. Zegaman zegoe-
nean Eduardo Telleria egon 
zen enkargatu. Legazpin, 
enpresa erre egin zen sute 

baten ondorioz eta azkenik Irunen 
eraiki zuten.
Gero, Angelita Katarainen etxean aritu 
nintzen lanean Idiazabalen. Ange-
lita alaba bakarra zen eta gurasoak 
etxean jaso behar izan zituen. Egun 
batean etxera etorri zitzaidan bila, 15 
bat egunetarako laguntza eske. 15 
egunetako lan hura, 15 urte bihurtu 
ziren. Neguan, autobusez joaten nin-
tzen Idiazabalera; uda garaian berriz, 
Angelita askotan Segurara etortzen 
eta Seguratik biok oinez joaten ginen 
Idiazabalera. 
Osasun ona izan duzu beraz 
batean eta bestean lanean 
aritzeko?
Bai, 58 urtera arte... 58 urterekin 
bihotzetik gaixotu nintzen.
Nire senarrari eta semeari Moanon 
geneukan lursailean txabola bat egi-
tea bururatu zitzaien. Goizez lanera 
joaten nintzen eta arratsaldeetan 
etxeko lanak egiten nituen. Semeak 
istripu baten ondorioz begi bat galdu 
zuen eta medikuak geldi egoteko 
agindua eman zion.

Ezkontza eguneko argazkia. Arantxa eta familia MariTere koinataren ezkontzan

Mosku 1981 Familiarekin opòrretan
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Ondorioz, Moanora joateko Land 
Roverra nik eramaten nuen, nire 
senarrak ez baitzuen karnetik. Nik 
uste, estres handian nuela garai har-
tan eta bihotzean arritmia bat sortu 
zitzaidan “cardiopatia isquémica” hain 
zuzen ere.
Ba al duzu beste kontakizunik 
lan mota honetan?
Bai, Elortxikiko txabola egiten ere aritu 
nintzen. Gure etxean asto bat geneu-
kan eta boluntario modura lanera 
joaten ginen astoarekin igandeetan. 
Udalak janaria bidaltzen zuen bolun-
tarioentzat. Hiru seme-alabak hartu 
eta egun pasa joaten ginen. Guk 
astoarekin ura garraiatzen genuen. 
Asta-saskitan bi bidoi jartzen zizkida-
ten traste guztiak eramateko.
Irteera horietako batean, nire senarrak 
zera esan zuen; ”Gaur nire andreak 
untxia prestatu du bazkaltzeko”, eta 
nik esan nien: “Ez ez, katua da!”.
Antonio-txiki (Antonio Otaegi), Ramon 
Beruntze (Ramon Agirre), Eduardo 
Telleria, etab. ziren taldean besteak 
beste. 
Katua zela, untxia zela, ez zuen inork 
sinetsi eta bapo jan zuten untxia zela-
koan! Bazkal ostean aitortu nien katua 
zela. Horrela esaten zidan Eduardo 
Telleriak: “Jakin izan banu, ez nuen 
inola ere jango!”.

Noiz atera zenuen gida-bai-
mena?
42 urterekin atera nuen gida-baimena. 
Nire senarrak ez zeukan gidatzeko-
-baimenik. Gerrateko garaian eskolak 

itxi egin zituzten eta 
ikasketa gutxi egin 
ahal izan zituenez, 
ez zen gida-baimena 
ateratzera animatu. 
Gida-baimena ate-
ratakoan, alde guz-
tietara joaten ginen 
hiru seme-alabekin 
edo koinata eta haren 
familiarekin. Behin, 
Tarragonara joan 
ginen. Gogoan dut 
“Camping La Sirena 
Dorada” izena zuen 
batera joan ginela. 
Aurretik, ordea, Can-
danchura joan ginen 

eta konturatu gabe, militarren kanpa-
mendu batean akanpatu genuen. Afal 
ondoren kafea hartzera gindoazen 
kontu kontari eta militar batek “alto” 
eman zigun: “¿A dónde van uste-
des?” eta “a tomar un café” erantzun 
genion. “Han acampado ustedes en 
un campamento militar” esan zigun. 
“La tropa está descansando y guar-
den ustedes silencio”. Goizean goiz 
kanpina kendu eta lehenbailehen 
handik alde egiteko agindua eman 
zigun. Honela, hurrengo egunean 
Tarragona aldera joan ginen. Bertan 
egun batzuk pasa, Zaragozan Pilarika 
bixitatu eta etxera etorri ginen. Kotxea 
eta gida-baimena edukitzeak askata-
sun handia ematen zuen orduan ere.
Atzerrian ere izan omen  
zineten.
Bai. Nire senarrak arazo batzuk izan 
zituen alkoholarekin. Aitaren bat-ba-
teko heriotza, ezkonberriaren bizi-
modua... “Alkoholicos Anonimos” 
elkarteari esker sendatu zen. Ordi-
ziatik gizonezko bat etortzen zen eta 
hark hitzaldi batzuk ematen zizkion 
etxean bertan. Askotan esaten zidan, 
alkohola edateari utzi nahi ziola baina 
ezin zuela, hura droga bat bezala zela.
“Alkoholikos Anonimosen” sartu 
ginenean, Donostiara joaten ginen. 
Autobusa hartzen genuen Zegaman 
eta gero trena Beasainen. Bilerak 
iluntzeko 20:00etan izaten ziren eta 
batzuetan bikotekideoi ere uzten gin-
tuzten biletara sartzen. Bikotekideoi 
“Alanon” deitzen ziguten.
Honela, han jakin genuen Alemanian 
kongresu bat zegoela eta nire sena-
rrari, bidaiatzea ikaragarri gustatzen 
zitzaionez, joan egin ginen. Ni edozer-
tarako prest nengoen arazoari buelta 
emateko.
Garai hartan, Zegamako inpren-
tan Kur izeneko alemaniar batek lan 
egiten zuen. Hark jakin zuenean gu 
Alemaniara gindoazela, pakete bat 
eman zigun bere ilobari entrega-
tzeko. Honela, Alemaniako Wiesba-
den herrira joan ginen eta han taxi bat 

Arantxa Gorospelako lorategian

E
L

K
A

R
R

IZ
K

E
TA

Moanoko txabola eraikitzen Ainara bilobarekin. Arantxa eta Carmen alaba Gorospelan.

Elortxikiko 
txabola egiten 
ere aritu nintzen. 
Gure etxean asto 
bat geneukan 
eta boluntario 
modura lanera 
joaten ginen 
astoarekin 
igandeetan. 
Udalak janaria 
bidaltzen zuen 
boluntarioentzat.
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hartu eta ilobaren etxera joan ginen. 
Bere etxera sartu ginenean, Manolo 
Escobarren diska bat eta Anis botila 
bat zituen prest guri harrera egiteko! 
Han izan zuen muga eta handik hasi 
zen, alkoholaren arazoari buelta ema-
ten. Edateari eta tabakoari utzi zion.
Orduan, eraikuntza eta konponke-
tari eman zion eta Gorospela inguru 
honetan hainbat eta hainbat kon-
ponketa eta eraikuntza egin genituen 
elkarrekin.
1980an Errusian izan ginen. Beti 
esaten zuen Errusiako Plaza Gorria 
zapaldu gabe ez zela hilko! Errusian 
eta Bielorrusian izan ginen. Baita Pari-
sen, Luxenburgon eta Ginebran ere. 
Portugal, Estoril, Nazareth, Fatima… 
egia esan leku asko bisitatu ditugu.
Ba al duzu beste bitxikeriarik 
kontatzeko?
Bai. Nire aita herriko arotza zen eta hil-
kutxak berak egiten zituen, pilotaleku 
ondoan zeukan zerrategian. “Perfek-
taenean”, gaur egun Plazape izena 
duen okindegia dagoen tokian, oihal 
denda bat zegoen. Bertan, oihal bel-
tza erosten zuen. Garai hartan, hiletak 
hiru mailatan bereizten ziren: lehen 
mailakoak, bigarren mailakoak eta 
hirugarren mailakoak. Lehen mailako 
hileta bazen, apaingarri asko ipintzen 
zitzaizkion eta aldarean 5 apaiz ego-
ten ziren meza ematen. Honela, mai-
laren arabera, apaingarri gutxiago eta 
apaiz gutxiago egoten ziren. Bereiz-
keta hauek, Don Joxe Andres Oiar-
bide parrokoak egiten zituen. Hura 
hiltzean, Don Joxe Antoniok kargua 
hartu zuen eta horrelako kontuak 
zuzendu egin zituen. Ezkondutakoan 
ere apaizari oilo bat oparitzea ohikoa 
zen, baina ohitura hau ere Don Joxe 
Antoniok kendu zuen.
Aita hil zenean, “zerbitzua” nire esku 
geratu zen. Galiziatik ekartzen geni-
tuen hil kutxak eta biltegian gorde. 
Norbait hiltzen zenean, gure etxera 
etortzen ziren kaxa bila. Berdin zen 
zein ordutan; goizeko ordu txikietan 

ere berdin-berdin artatu behar iza-
ten ziren bezeroak. Hildakoak etxean 
edukitzen ziren hiletara arte eta biz-
karka eramaten ziren elizara eta baita 
hilerrira ere.
Geroago, zerbitzu hau Beasaingo 
Oiarbidek jarri zuen eta guk ere geni-
tuen kaxak berari saldu genizkion. 
Horrela utzi genuen lanbide hau.
Pertsona aktiboa izan zara 
Arantxa.
Bai, menbriloa ere egiten genuen 
Madrilera bidaltzeko. Adelita Aiz-
peoleak, Zerain sagardotegia jarri 
zuenean Madrilen, jakiak hemendik 
eramaten zituen: babarrunak, bakai-
laoa... eta nik menbriloa egiten nion. 
Aldiko 25 kg sagar erabiltzen nituen.
Sagarrak bildu, garbitu eta txikitu egi-
ten nituen azal eta guzti. Kobrezko 
ontzi batean, azukrea bota eta saga-
rrek zukua botaz egosten edukitzen 
nituen; galdara hau elektrikoa zen.
Egosten eduki poliki-poliki eta behin 
sagarra bigundutakoan turmixaren 
bidez txikitu dena eta ontzietan sar-
tuta izozgailuetan gordetzen genuen. 
25 kg sagarrentzat, 20 kg azukre era-
biltzen nituen gutxi gora behera.
Erregeen jantziak
Hiru errege Magoak ere Gorospelan 
janzten ziren, kabalgatara joateko.

Afizioak ere izan dituzu eta 
dituzu.
Bai,oso animalia zalea izan naiz beti. 
“Kotti” izeneko txakurra izan dut 
azken urteetako konpainiarik han-
diena. Kalean aurkitu zuen alabak eta 
15 urtez egon da nirekin. Abuztuan hil 
zitzaidan eta asko nabaritu dut bere 
hutsunea. 
Txoriak ere eduki izan ditut; kanarioak 
batez ere. Haien umeak ateratzen 
genituen eta Gardenen saltzen nituen. 
Kanarioak ateratzea oso erraza da. 
Perikitoak ere ateratzen nituen.
Orain Kalekon bizi zara.
Bai, Sinforo senarra alzehimerrak jota 
hil zenean, Kalekora etorri nintzen 
alabarekin eta suhiarekin bizitzera. 
Belauneko ebakuntza egin berri nen-
goen.
Egun, bisuterizko bitxiak egiten eta 
landareak erein eta hazten pasatzen 
dut denbora. Afizio handia dut loree-
tarako eta landareetarako oro har. 
Oso ondo bizi naiz eta suhiarekin 
denbora gehiago pasatzen dut alaba-
rekin baino. Nire suhia zoragarria da, 
edadeko jendearekin ohituta dago eta 
gustura bizi naiz. 
Gainera, astean bitan, urte askotan 
bizilagun izan nuen Gorospeko Maria 
Luisa Arrieta etortzen da Kalekora. 
Auzoko kontuen berri eman eta kon-
painia handia egiten dit. 

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Arantza eta bere lagun min Angelita Katarain indioilarra prestatzen. Urrezko ezteiak ospatzen.
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Leoncio Garmendia Zabaleta “Loren” 
1935eko irailaren 1ean jaio zen, 
Leoncio Garmendia Arizkorretak 
eta Gregoria Zabaleta Arrizabalagak 
osatutako familiaren seme-alabetatik 
seigarrena izan zen berau.. Aurretik 
Juan Patxi (+), Joxe (+), Telesforo 
(+), Mariatxo eta Ixabel etorri ziren 
mundura; bere ondoren, Mª Lurdes 
ere jaio zen, etxeko zazpigarrena. 
Teles apaiza izan zen eta Mariatxo 
moja (lekaime) da Valladoliden.

Etxeluze izeneko etxean jaio zen 
Loren, Zegamaren bihotzean bi etxe-
bizitzeko eraikina zen Etxeluze. Gaur 
egun zoru horretan “Jabier Otaegi” 
kultur etxea dugu: azken urteotako 
herriko kultur sortzaile nagusienak 
izena eman dio, industria alorrean ere 
sustatzaile izan den familietako baten 
sorlekuari. Uztartze polita!

Ezkondu ere zegamar batekin 
ezkondu zen, Maria Jesus Ariztimuño, 
Iturburukoarekin, eta beraiek eta 
beren bi alabek osatutako familia ere 
Zegaman bizi izan da beti.

Lorenekin solasaldia izan dugu, bere 
bizitzan burutuako lan-egitasmoak 
ezagutzeko eta, bide batez, berak 
bizitako pasarteak ere elkarrekin 
disfrutatzeko.
Moda–modakoa da 
ekintzailetza goraipatzea 

(gazteleraz, emprendimiento), 
komunikabideetan egunero 
agertzen den hitza da. 
Garmendiatarren sena hori 
aitaren aldetik al datorkizue?
Bai, gure aitak kamioi propioa zuen 
eta Zegamako Papertegirako egiten 
zuen lan nagusiki. Paper kargak 
Madrilera eraman eta bueltako bidaia 
Papertegirako materialak ekartzeko 
aprobetxatzen zituen. Hala ere, tornu 
bat erostea bururatu zitzaion eta 
tailer txiki bat martxan jarri zuen. Bere 
negozioa izan zen eta horretarako 
seme-alabekin kontatu nahi izan 
zuen.
Eta ama?
Etxeko lanak egiten zituela esan 
beharko nuke, baina amak aitak izan 
zuen meritua berbera edo handiagoa 
izan zuela esan behar da. Zazpi 
seme-alaba aurrera atera zituen, hori 
bai lana! Eta Zegamatik kanpo ere 
eskolak jasotzeko animoa eta aukera 
eman zigun. Tailerra aitaren eskuetan 
izan zen bitartean berak eraman 
zituen bertako kontuak, fakturak… 
Sekulako emakumea!
Nolakoak izan ziren zure 
ikasketak?
Sei eta hamar urte artean mojatara 
joan nintzen eskolara, gaurko 
frontoiaren aldamenean zuten eskola. 
Eta 11 eta 14 urte bitartean Eskola 
Nazionaletara, Don Julianekin. Behin 
14 urte betetakoan, Deustura bidali 
ninduten gurasoek, Salestarren 
kolegiora, Mekanika ikastera.
Ikasle ona izan al zinen?
Ez, erdibidekoa beti. Deustun 52 
ikasle ginen eta han egin nuen 
azken urtean 26. izan nintzen, ideia 
bat egiteko. Ez nituen Mekanikako 
ikasketak bukatu, 17 urte nituenean 

LOREN
GARMENDIA
ZABALETA
"Ez dago Zegama bezalakorik,  
herri ederra da bizitzeko." 
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Loren gaztetan

Aurten 86 urte bete dituen ekintzailearekin, Zegaman garatu dituen 
lan-egitasmo nagusienei errepaso bat egin dugu.

1. Teodoro Arizkorreta 2. Jesus Alzaga 3. Alberto Zatarain 4. Juan Migel Garcia 5. Ezezaguna  
6. Jose Arizkorreta Murgiondo 7. Juan Kerejeta Mazkiaran 8. Loren Garmendia Zabaleta
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erosi eta tailerra martxan jartzeko nire 
beharra zuela esan zidanean, ziztu 
bizian ikasketak utzi eta Zegamara 
etorri nintzen. Handik denbora gutxira 
gauza bera egin zuten beste nire bi 
anaia zaharrenek, Juan Patxik eta 
Joxek. Biak bere ikasketak bukatu eta 
lanean zeuden ordurako. Egia esan, 
hasiera horietan ez zegoen hainbeste 
langileen beharrik, baina oso etxe-
tirakoak izan gara beti familian eta 
anaiek ere ez zuten etxeratzeko 
aukera hori galdu nahi izan.
Pena hartu al zenuen 
ikasketak uzteko garaia iritsi 
zitzaizunean?
Poza galanta! Deustuko egonaldia 
oso gogorra izan zen, hiru hilabetez 
behin bakarrik izaten genuen 
Zegamara etortzeko aukera eta gose 
latza pasatzen genuen gainera… 
Zegamatik Deustura joatea ere ia 
egun osoko bidaia zen, Zegamatik 
Zumarragara lehenik Renfeko trena 
hartzen zen, gero bide estuko trenean 
kostaraino eta handik Bizkaiaruntz… 
Oroitzapen onak ere izango 
dituzu Deustuko  
egonaldikoak…
Bai, noski, lagun onak egin nituen, 
hamaika tokitatik Deustura joanak. 
Igandeetan San Mamesera gertu-
ratzeko aukera izaten genuen, izen 
handiko futbolariak bertatik bertara 
ezagutzeko parada izan nuen, baina 
nik etxekoak faltan botatzen nituen, 
Zegamako lagunak… Eta amaren 
lapikoa… Gose handia pasatzen 
nuela kontatu dut: isildu gabe ariko 
nintzen kontu honekin etxekoei eta 
halako batean, nire anaia Joxek, 
ordurako lanean ari zenak (nik baino 9 
urte zaharragoa zen) astero pezetako 
ogi bat eskolan nik jasotzeko modua 
egin zuen. Horixe bai notizi ona!

Konta iezaguzu aitaren 
tailertxoa non kokatu zen eta 
zein lan egiten ziren bertan.
Oso modu xumean hasi ginen 
lanean, aitak erositako tornuarekin. 

Frontoiaren atzealdean zegoen tailerra 
eta gure kaxa ikasi genuen tornuan lan 
egiten, batetik eta bestetik kopiatzen 
saiatzen eta hamaika proba eginez. 
Aita oso iaioa zen tailer lanetan eta 
harengandik ikasi nuen nik ere ofizioa.
Gustura orduan tailer lanean?
Ez pentsa. Txikitatik nik kamioilari izan 
nahi nuen, baina aitak hori burutik 
kendu eta tailerrean jarduteko esan 
zidan. Aukeran, kamioietarako tira 
handiagoa nuen.
Ze lan egiten zenituzten 
tailerrean?
Gehienbat Zegama bertako kantere-
tarako piezak, Claudio Gorrotxategik 
eta Luis Berasategik enkargatzen ziz-
kigutenak.
Eta aitaren lekukoa seme-
alabek hartu zenuten.
Bai, aitaren lekukoa hiru semeek 
eta amak egiten zituen kontu eta 
paper-lanak gure arreba Ixabelek. 
Aitak negozioa pasa zigun, tailerreko 
erremintak eta dirua ere bai. Guzti 
honek tailer berria Intxaustin egin 
eta lan berriak hasteko aukera eman 
zigun.
Ze lan berriei ekin zenieten?
Garai haietan italiar batzuk etortzen 
ziren Elektrokimikara lanera eta 
haiek eman ziguten pista bat: 
elektrokimiketarako lanak egiteko 
inor ez zegoela Espainian eta anaiok 
horretan saiatzea pentsatu genuen, 
ordura arte ezagutzen ez genuen 
material bat landuz, gainera: titanioa. 
Eta bigarren lan klase batean ere hasi Hiru senide beren bikoteekin. Loren Garmendia eta Maria Jesus Ariztimuño Joxe Garmendia eta Maite Iruretagoiena  

Juan Angel Olarte eta Maria Lourdes Garmendia

1. Juan Perpiñá Berasategi  2. Pilar Aseginolaza  3. Isabelita Aseginolaza  4. Loren Garmendia Zabaleta   
5. Maripi Ormazabal Aseginolaza  6.Joxe Kerejeta Mazkaiaran

Oso modu 
xumean hasi 
ginen lanean, 
aitak erositako 
tornuarekin. 
Frontoiaren 
atzealdean 
zegoen tailerra 
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ginen: gasolina eta olioa nahasten 
zuten “mezcladora”-k egiten. Ia urte 
bete behar izan genuen patentea lortu 
eta egitasmo hori martxan jartzeko.
Bietako zein lan izan zen 
arrakastatsuen?
Hasieran “mezcladorak” egitearena, 
zalantzarik gabe. Orduan motor asko 
zegoen “motor de dos tiempos” dela-
koarekin zebiltzanak, merkatua oso 
zabala zen eta beste inor ez zegoen 
holakorik fabrikatu eta saltzen. “Mezc-
ladorak”egin bai, baina saltzeko ez 
genekien nola egin eta Beasaingo 
Galarzaren bitartez hasi ginen komer-
tzial bila, han-hemenka. Izan genuen 
hoberena Valentziako bat zen, Isto-
bal, 14 langilerekin ezagutu genuen 
hasiera horretan eta gero 400era ere 
iritsi da. Horien bitartez egiten geni-
tuen salmenta handienak.
Eta familiakoak moldatzen al 
zineten lan-karga hori aurrera 
ateratzeko?
Ez, berehala herriko jendearekin hasi 
behar izan genuen tailerrerako. Jose 
Luis Arizkorreta izan zen familiako 
ez zen lehena, gero Luis Telleria eta 
urteetan hainbat herritarri lana ema-
teko zortea izan genuen.
Baina halako batean 
“mezcladorak” egiteari utzi 
eta katu hidraulikoekin hasi 
zineten.
Bai, merkatua aldatzen hasi zela ikusi 
genuen, “motor de dos tiempos” 
delakoa zuten ibilgailuak beheraka 
hasi ziren. Eta Istobal valentziarrek 
katu hidraulikoen beharra zuela eta 
horretan hasteko animatu gintuzten. 
Eta buru-belarri horrekin hasi ginen, 
katuak ongi egiten ikasi arte. Salmen-
tak handitzeko Mega enpresarekin 
jarri ginen harremanetan eta handik 
gutxira Mega produkzio osoa eros-

teko prest genuen. Familiari eskaintza 
hau egin ziguten: Garmendia S.A. ero-
siko zigutela eta negozioa zabaltzeko 
inbertsioa bermatu, baina familiakoek 
bertan lan egiten jarraitzen bagenu.
Titanioa enpresa 
elektrokimikoen beharretara 
egokitzen zenuten.
Bai, horretan espezializatu ginen. 
Titanioa oso material gogorra eta ona 

da eta elektrokimikek oso produktu 
korrosiboak erabiltzen zituztenez, 
benetan aproposa beraien beharreta-
rako. Joxek plano lanak egiten zituen 
eta nik tornuarekin jo eta su. Gertuko 
enpresentzat hasi ginen lanean, baina 
berehala zabaldu zen sektorean pieza 
onak egiten genituela eta lanbide hori 
ere hobetzen hasi zen.
Komertzial lanetan zeu 
moldatzen zinela ere  
badakigu…
Bai, urtero abuztua iristen zenean 
hiru asteko “Vuelta a España” egiten 
nuen kotxean familiakoak eramanez, 
bezero denak bisitatu eta enkarguak 
jasotzera. Bide hauxe egiten nuen: 
Cantabriako Torrelavegan hasi, Pon-
tevedraraino segi, Portugalera pasa 
Estarreja izeneko hiriraino iristeko, 
bueltan Espainiara Huelvatik sartu 
eta gero ferrya hartu Marokoko ipa-
rraldean Tetuan eta Casablancan 
enpresak bisitatzeko. Afrikatik buel-
tan Jaeneko Jódar-era sartzen ginen 
eta zuzenean Tarragonako Flixera eta 
etxeratu aurretik Huescako Monzo-
nen ere banuen azken enpresa bat 
bisitatzeko. Ikasturte osorako lana 
ekartzen nuen eta bidaia oso neka-
tsua bazen ere, pena merezi izaten 
zuen.
Eta titanioarekin aritzea ala 
katu hidraulikoen lana zenuen 
gustukoagoa?
Titanioarena, dudarik gabe. 
Lan kontuekin amaitzeko: zure 
umetako kamioilari izateko 
ametsa ez zenuen bete. 
Bai jauna! 50 urte inguru izango 
nituen eta amets hori betetzeko 
garaia banuela pentsatu eta bi kamioi 
erosi nituen. Beasaindar baten bitar-
tez Frantziatik Espainiako enpresa-
tara gasa ekartzeko lana sortu zitzai-
dan eta Kino Irastorza eta Aztiñeko 
Joxe Antonio Agirre gidari lanerako 
kontratatu nituen, gas garraioarekin 

Titanioa oso 
material 
gogorra eta 
ona da eta 
elektrokimikek 
oso produktu 
korrosiboak 
erabiltzen 
zituztenez

Garmendiatarrak, mendian txango batean.

Joxe eta Loren Garmendia Arantzazun



hasi ahal izateko. Nik udan bakarrik 
egiten nuen lan kamioiekin, urtean 
zehar aurretik nituen bi lanekin nahi-

koa bainuen. Baina bost urte bakarrik 
iraun nuen negozio honekin, bestee-
kin nahikoa nuen-eta. Txoferrei saldu 

nien kamioi bana eta denok gustura.
Erretiroa hartzeko garaia ere 
iritsi zitzaizuen.
Bai. Nahikoa lan egin genuen eta 
merezitako erretiroa ere tokatzen 
denean hartzen jakin behar da. 
Huelvako enpresa bati saldu nion 
titanioren negozioa eta Megakoekin 
ere oso ongi bukatu nuen. Poz handiz 
egin nuen lan bizi osoan eta poz 
handiz ere deskantsatu nuen.
Zegaman sortu, Zegaman lan 
egin eta Zegaman ere hartu 
duzu erretiroa. Ikaragarrizko 
giroa edota anbientea omen 
dago Benidorren…
Hori ez da niretako! Ez dago Zegama 
bezalakorik, herri ederra da bizitzeko 
eta ni ez naiz beste inora mugituko. 
Gora Zegama!

Loren, Telex,Maria Lourdes, Joxe eta Isabel, Zegamako Ostatu aurrean.

Ze oroitzapen gordetzen 
dituzu ume garaikoak?
Orokorrean, oso oroitzapen onak. 
Eskolako kontuak aipatu ditugu, 
ez nintzen ni oso zalea. Pilotan 
aritzea nuen gustukoa, Celestino 
Urkizurekin bikoteka jolasten genuen 
eta Zegaman askotan irabazten 
genuen. Bikote ona osatzen genuela 
uste genuen eta Segurara aurkeztu 
ginen torneo batera, zorterik ote 
genuen probatzera. Egurtu galanta 
eman ziguten segurarrek, haiek bai 
jakin pilotan, eta umil-umil bueltatu 
ginen herrira, lagun artean jokatzen 
segitzera.

Eutsi al zenion pilotan 
jolasteari?
Intxaustira tailerra eraman genuenetik, 
larunbatero, goizetik ere lana egiten 
baitzen orduan, tailerra itxi ondoren 
palan jolastu genuen urte askotan 
familiakoek eta lagunek.

Eta jarraitzen al duzu 
pilota gaur egun, telebistan 
gau eta egunez dugun 
bonbardeoarekin.
Ez, futbola gustatzen zait gehiago 
ikusteko. Realzale sutsua naiz, oso 
gaztetatik gustatu zait Donostiara 
joan eta Realari animatzea eta orain 
ere ahal dudanetan tabernara joan 
eta gauza bera egiten dut

Koruan ere kantatu zenuen.
Bai, urte askoz, baxu bezala. 
Elizkizun garrantzitsuenetan beti 
parte hartzen zuen koruak. Bestela 
ere, musikari ederrak izan ditu beti 
Zegamak. Organu jotzaile bikainak, 
konpositoreak, koru zoragarria eta 
iganderako banda ere bai, herriko 
jendeak osatutakoa. “Hil da Jesus” 
Zegamako koruari entzuteak ez du 
preziorik, hori da gozamena.
Banda ere ba al zen 
Zegaman?
Bai eta igandero dantzaldia plazan. 
Inguruko herri guztietatik etortzen 
ziren jai arratsaldetan gure musikariak 
entzun eta dantza egitera.
Zuk ez al zenuen bandan 
jotzen?
Ez, instrumentuetarako ez nintzen 
batera iaioa. 

Festak eta jai egunak ere 
gustatzen al zitzaizkizun?

San Bartolometako festak nola ez, 
asko disfrutatzen nituen. Oraingotik 
oso ezberdinak ere ez ziren. San 
Joan gaua ospatzen zen parte-
hartze handiarekin Zegaman eta 
Arantzazurako erromeria ere oso 
garrantzizkoa izan da beti. Errege 
Magoen etorrera ere oso gustukoa 
nuen: Izarratik agertzen ziren hiru 
Magoak eta elizarainoko bidea egiten 
zuten. Hamaika karamelu banatzen 
zituzten eta ume denak ezin lo eginda 
gelditzen ginen, opari esperoan.

LIERNI GARMENDIA 

ETA EDURNE ALBIZU

GAZTE DENBORAK SOLASGAI
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Loren, bere emazte Maria Jesus Ariztimuño, Lierni eta Itziar alabak, suhiak eta bilobak.
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Non eta noiz jaio zinen?
1932an Mutiloako Mendizabal base-
rrian jaio nintzen.
Nolakoa izan zen zure 
haurtzaroa?
14 urte arte eskolan ibili nintzen, lau 
senide ginen baina senide bat hil egin 
zitzaigun istripuz.
Behin eskola bukatu eta gero, 
zein izan zen zure bizimodua?
Baserrian denetarik egiten nuen, laian 
ere bai. Baserrian behiak ere bage-
nituen eta txahalak hazten genituen 
haragitarako saltzeko. 
Untxiak, oilaskoak, eta arrautzak ere 
bai. Ama zena joaten zen Ordiziako 
feriara generoarekin, oilaskoak eta 
untxiak bizirik eramaten ziren garai 
hartan autobusez. Oilaskoak hankak 
lotuta garraiatzen ziren eta, nahiz 
eta autobusa Mutiloan, herrian har-
tzen genuen, bertaraino oinez joaten 
ginen, gauza guzti hauekin.
14 urtetik aurrera josten ere ikastera 
bidaltzen ninduten arratsaldeetan. 
Maestraren etxean ere lan egiten nuen 
eta lanaren truke klase partikularrak 
ematen zizkidan. Berekin harreman 
estua nuen, ikasteko gaitasun handia 
nuen eta klaseak ematen zizkidan.
Maestra euskalduna zen, nahiz eta 
dena gazteleraz izaten zen eskolan 
eta bere gizona berriz Mutiloakoa 
zuen.
Maestrak, nik magisteritza ikastea 
nahi zuen baina urte hartan tokirik ez 
zegoela eta ikasketa horiek egiteko 
eta han geratu ziren nire ikasketak.
Honela, 19 urte arte etxean aritu nin-
tzen baserriko lanetan eta josten ikas-
ten eta 19 urterekin ezkondu nintzen. 
Zegamara etorri nintzen bizitzera, 
Angel Aranza Agirregoia, Murgi base-
rriko, nire gizonarekin.

Mutiloan eskola handia al 
zegoen?
44 ikasle egoten ginen, neska eta 
mutil, gela bakar batean irakasle 
bakar batekin.

Gabon eskean aritzeko 
ohiturarik ba al zegoen 
Mutiloan?
Bai, ibiltzen ginen baina garai hartan, 
neska eta mutilak aparte aritzen 
ginen.
Zegamara etorritakoan bizi-
modua aldatu al zitzaizun?
Bai asko aldatu zitzaidan. 5 alaba 
izan nituen, (Kontxi, Emi, Maite, Koro 
eta Nekane) 26 urterekin 3 alaba 
banituen eta 36 urterekin izan zuen 
5. alaba. Seigarren alaba dudala ere 

esaten dut oso erlazio berezia baitut 
euskera ikastera etorri zen Amurrioko 
Ugerekin.
Lehenengo Intxaurtxotan jarri ginen 
bizitzen, gero Zirkuloko etxera joan 
ginen. Zirkuloan, han bizi aldera, 
baratzako lanak egiten genituen. 
Zirkuloa Zufiriarena zen, Perfektaren 
iloba zen. Perfekta, gaur egungo 
okindegian, denda zuen emakume 

DOLORES
TELLERIA GOYA
"Lehenengo Intxaurtxotan jarri ginen 
bizitzen, gero Zirkuloko etxera joan 
ginen. Zirkuloan, han bizi aldera, 
baratzako lanak egiten genituen."
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Dolores enfermeraz jantzita Lourdes-eko bidaiarako 
prest.

Mutiloko eskolan Teresa eta Felipe anai-arrebekin.

Maestrak, nik 
magisteritza 
ikastea nahi 
zuen baina urte 
hartan tokirik 
ez zegoela eta 
ikasketa horiek 
egiteko eta han 
geratu ziren 
nire ikasketak.
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etorri ginen bizitzera. Bertan bizi zen 
maiorazgoa zuen Emilia koinatak, 
Zegamako ostatua hartu zuenean. 
Murgi baserrian saskiak 
egiten omen ziren.
Bai, senarraren aita hasi omen zen 
saskiak egiten. Murgin zegoen labea, 
saskiak egin ahal izateko egurra bero-
tzeko erabiltzen zuten. Nire senarra-
ren senideak ziren, Emilia, Mariatxo 
eta Antonio aritzen ziren saskiak egi-
ten aitarekin batera ferra fabrikarako. 
Gu Murgira etorri ginenean Angelek 
segitu zuen zumitza lantzen baina ia 
ez perra fabrikarako.
Nola ateratzen zenuten bizia?
Angelek Aittamarrengo perra fabrikan 
lan egiten zuen eta ondoren baserriko 
lanak egiten zituen.
Nik etxeko lanak, bost alabak zaindu 
eta baserriko lanak egiten nituen. Ikui-
luko lanak egin, esnea partitu etxez 
etxe, baratza landu… Gerora Agrarian 
(Seguridad Social Agraria) alta eman 
eta urtero hainbesteko bat ordaintzen 
nuen jubilazioa izateko. 
Zure ikasteko grina ordea 
ez da izan makala, jakin 
dudanez…
Bai EPAn ibili nintzen. Helduentzako 
Hezkuntzan, Mazkiarango Maitere 
Larrea eta Segurako Garbiñe Etxebe-
rria, biak nire lagunak, egun berean 
hil ziren eta oso golpe gogorra izan 
zen niretzat. Honela, pixka bat burua 
beste nonbait izateko edo, EPAn 
matrikulatu nintzen, matrikula epea 
pasata zegoen baina, egoera berezia 
zela eta onartu ninduten. Hurrengo 
ikasturtean ere jarraitu nuen. Egia 
esan, lagun handiak egin nituen han.
INTERNETen ibiltzen ere ba 
omen dakizu.
Bai Zegamako KZGUNEA abian jarri 
zenean, han ibili nintzen eta Ordiziko 
EPAn ere ikasi nuen.

Gaur egun egunero irakurtzen dut 
periodikoa ordenadorean eta diru 
kontuak kontrolatu.
Kotxea gidatzeko karneta 
ere garai hartan emakumeek 
ateratzea ez zen hain ohikoa.
Ez, nik ez neukan gidatzeko baime-
nik 42 urte arte. Garai hartan SEAT 
600 bat tokatu zitzaigun Maite Otsau-
tekoaren rifan eta nire senarrak ez 
zuenez kotxea gidatzeko karnetik 
neuk atera nuen gidatzeko baimena. 
Kotxeak autonomia handia eman 
zidan, bizia eman zidan eta oraindik 
ere jarraitzen du.
Beste zein afizio dituzu?
Irakurri eta jostea dira nire afizioak. 
Garai batean, Murgin, 4 edo 5 ema-
kume elkartzen ginen elkarrekin jos-
teko. Ezkondu bitartean kanporako 
ere josten nuen baina ezkondu eta 
gero ez.

Maitere, Dolores, Tere, Luixa eta Itziar lagunekin oporretan.

Kuadrillakoen juntadizoa Aminabarrena baserrian.

Maestrak, nik 
magisteritza 
ikastea nahi 
zuen baina urte 
hartan tokirik 
ez zegoela eta 
ikasketa horiek 
egiteko eta han 
geratu ziren 
nire ikasketa
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Gailu elektronikoetarako ere afizio 
berezia dut, asko gustatzen zaizkit eta 
erostearen aldekoa naiz. Thermomixa, 
mobila, ordenagailua… ilobek diote 
beste garai batean jaio beharrekoa 
naizela.
Don Maximo mediku zela, auzotarrei 
indizioak jartzen ere ibili nitzen. Beran-
duago, Lurdesera ere joaten nintzen 
gaixoak zaintzera, enfermera unifor-
mea jantzita joaten nintzen.
Helikopteroan ere ibilita omen 
zaude.
Bai, Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia 
dela eta helikopteroak gure etxe atzean 

lur hartzen du eta lehenengo urtean 
ez baina bigarren urtean probatzeko 
aukera izan nuen. Aizkorrira ura eta 
materiala eraman behar zuten bidai 
horietako batean egin nuen buelta 
bat. Oso esperientzia polita izan zen.
Oporretara ere kanpinean 
joaten omen zineten.
Bai taldean joaten ginen, hiru edo 
lau bikote. Galiziara, Lagos de Cova-
donga, Jaka… Biajatzea beti gustatu 
izan zait.
Eta karta jokalari aparta:
Bai, dozena erdi bat emakume eda-
detu elkartu ohi gara astero kartatan 
aritzeko. Lehen Jubilatuen elkartean 
aritzen ginen eta orain obrak direla eta 
kultur etxean aritzen gara.
Bizi modua asko aldatu al da 
zure gazte denboratik?
Bai bizi baldintzak asko aldatu dira. 
Murgira bizitzera etorri nintzenean, Laguardian Esperientzia eskolako taldekideekin.

Murgin Gabonetan Dolores birbiloba gazteenekin, Kattalin eta Ibai, inguratuta.

Arropa 
garbitzera 
Dirintiko 
errekara 
joaten ginen, 
fregaderan 
urik ez genuen 
eta, itxusure 
geneukan, eta 
bonba baten 
bidez ateratzen 
genuen. 

Dolores, Anjel senarra, Maite, Nekane, Koro, Kontxi eta Emi alabak eta Uge-z inguratuta.
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Dolores Telleria eta Anjel Aranza. 55.en ezkon urteurrena ospatzen Anjelekin.

Dolores bere familia guztiarekin.

orain ezagutzen dugun errepidea ez 
zegoen. Murgialdai baserri ondoan 
dagoen bide-senda batetik ibiltzen 
ginen. Arropa garbitzera Dirintiko 
errekara joaten ginen, fregaderan urik 
ez genuen eta, itxusure geneukan, eta 
bonba baten bidez ateratzen genuen. 
Argi indarra ere eskasa zen. 
Enkarguak egitekoa astoa behar 
genuen eta, pentsuak ere asta-sas-
kietan ekartzen genituen.

Auzoko lehen telebista gure etxean 
jarri genuen eta auzotarrak igandetan 
sukaldean biltzen ginen ari begira.
Jateko era ere asko aldatu al 
da?
Bai, garai hartan indoabak urdai pus-
ketatxo batekin ohikoa izaten zen eta 
porru patatak ere bai, etxeko bara-
tzeak ematen zuena. Etxerako, urtean 
behin txerri bat hiltzen zen. Gerora, 
txahala ere hiltzen hasi ginen urte 

guztirako haragia izateko, kongelado-
rea erostean hasi ginen hortan.
Urteak pasa genituen San Martin, 
Santo Tomas eta Santa Luzi ferietan 
taloak egiten.
Zer moduz bizi zara orain, zer 
eskatzen diozu bizitzari?
Orain bizitzari eskatzen diot pakea, 
pakea eta osasuna. 

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL
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BARBARIN DE LA GRANJA ANAIAK  
FUTBOLEAN DIHARDUTE

HODEI
Anai gazteenak, Aitorren antzeko ibilbidea egin du. Aizko-
rri futbol taldean ibili ondoren, Beasaingo taldean jokatu 
zuen eta Beasaindik Antiguoko taldera joan zen. Hodeiek 
ere jubenilen mailako formazioa Antiguoko taldean egin 
zuen, honek ere, lehen aipaturiko talde garrantzitsuenen 
aurka jokatu duelarik jubenilen mailan.

Aurten Eibar taldeak fitxatu du, futbol formazioan ibilbi-
dea egiten jarraitzeko.

Hodei Barbarin anaia gazteena ere, bere anaia Aitorren antzeko pausoak ematen ari da, futbol formazioan.

Aitor eta Hodei Barbarin De La Granja anaiak, Donostian jaio ziren, zaharrena 
1999an eta gazteena 2002an. Honela, lehen oroimenak Donostian badituzte 
ere, 2008an, gurasoek Zegamako Olaberria auzoan aukeratu zuten beren 
ohiko etxebizitza kokatzeko gunea eta harrezkero zegamarrak ditugu.

Futbol munduan honako ibilbidea egin dute:

AITOR
Aizkorri Futbol taldean ibili ondoren lehenengo urteetan, 
Beasaingo taldera joan zen eta Beasainen esan dezakegu 
hasi zela nabarmentzen bere futbolari sena. Beasaindik 
Antiguoko taldera jo zuen saltoa. Antiguoko taldean ari-
tu zenean, lehen mailako taldeen aurka ere jokatu izan 
du, hala nola Reala, Athletik, Osasuna, Alaves eta Eiba-
rren aurka ere bai, Estatu mailako talde hoberenen aurka 
beraz.

Jubenil mailako formazioa bukatu ondoren, Beasain tal-
deak fitxatu zuen 3. Mailan jokatzeko baina, urte txar bat 
pasa ondoren Ordiziako taldeak fitxatu zuen eta hemen 
bere maila ona erakutsi ahal izan zuen. Honela, Ordiziako 
taldean zegoela, Azkoitiako Anaitasuna taldeak fitxatu 
zuen 3. Mailan jokatzeko berriro ere. Hemen, Anaitasuna 
taldeak eta bai Aitorrek berak ere maila oso ona erakutsi 
zuten. Denboaldi horretan Erregearen Kopan bazterketa 
batzuk gainditu ondoren lehengo mailan zegoen Getafe 
FC.ren aurka jokatu zuten, 2020ko abenduaren 17an hain 
zuzen ere.

Partidu oso ona jokatu zuten, izan ere Getaferi irabazten 
aritu baitziren baina azken unean Getafek markagailuari 
buelta ematea lortu zion, Anaitasuna taldea kopako sail-
kapenetik kanpo utziz.

Martxoan belauneko lesio garrantzitsu bat izan zuen eta 
uztailean operatu zuten, honela, dena ondo badoa, aurki, 
martxoan berriro ere futbol zelaian ikusteko aukera izan-
go dugu.
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Aitor Barbarin, Getafe taldeko Cucurella futbolariarekin baloiaren 
lehian.

Aitor Barbarin txikitatik izan da trebea futbolean.
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BEHOBIA. Zegamarrak

56. Behobia- Donostia lasterketan

Behobia-Donostia lasterketa, azaroaren 13an izan zen. Aurtengo lasterketan bi zegamarrek 
hartu dute parte, Xabier Morillok eta Asier Berasategik. Hona hemen biek ibilbidea egiteko 
erabilitako denbora:
XABIER MORILLO MENDIZABAL 1:25:07
ASIER BERASATEGI URDANGARIN 1:38:43
Aurtengo edizioa Eneko Agirrezabal Telleria segurarrak irabazi du 1:01:41ko denbora erabiliz 
eta emakumeetan Nuria Luguerosek 1:12:43 denbora erabiliz. Zorionak denei, eta bi irabazleei, 
batez ere segurarrari gertukoa dugun heinean!!!

MOVEMBER MUGIMENDURA 
ZEGAMAR TALDE BAT 

ATXIKITU DA AURTEN ERE

Aurten ere Zegamako gizonezko taldetxo bat Movember mugimendura atxikitu da eta azaroan 
zehar herriko kaleetan, beren aurpegietan bibotea edukitzea ohikoa ez duten gizonezkoak be-
ren bibote eta guzti ikusi ditugu. Honela urtero bezala, azken egunean elkarretaratzea egin eta 
argazkia ere atera zuten, egin duten atxikimenduaren lekuko modura.

Mugimendu hau Australian hasi zen 2001 urtean, gazte talde batek, bere etxeko gizonezkoetan 
gero eta barrabiletako minbizi gehiago sortzen ari zela-eta sentsibilizazio kanpaina egin asmo-
tan. Honela, mugimendua mundu osora zabaldu dela esan behar, baita Zegamara ere!



GURE BASERRIAK ETA PARAJEAK

Dirintibarrena

Dirintibarrena
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Arakamaazpikoa

Arakamagarakoa134
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2021/2/10 Euskadiko Epaitegiak Ostalaritza irekitzeko agindua eman zuen.

2021/2/15 Elkarren ondoan dauden herrien artean mugikortasuna baimendu 
zen kirola eta jarduera sozioekonomikoak egiteko.

2021/3/21 Neurri babesleak luzatu egin ziren eta Euskadi barnean mugitzeko 
baimena eman zen.

2021/5/3 Alarma Egoerara bukatutzat eman zen eta neurri berriak ezartzen 
dira egoera berrirako.

2021/5/14 Osasun Publikoaren arauak, Covid-19aren transmisioa ekiditeko  
helburuarekin planak eta protokoloak egiteko.

2021/6/2 Gimnasioetan covid-19az ez kontagiatzeko arauak eman ziren.

2021/6/10 Covid-19-az ez kontagiatzeko zeuden arauak aritzea erabaki zen.

2021/7/8 indarrean zeuden neurri murriztaileak mantentzea erabaki zen.

2021/7721 Larrialdi eskenatokian sartu izanagatik prebentzio neurriak  
gogortzea erabaki zen.

2021/8/30 Aforo muga berriak onartu ziren eta 01:00 ordutegia mantentzea.

2021/9/21 LABIaren aholkularitza kontseiluak aforoak % 75era igotzea erabaki 
zuen eta goizeko 03:00ak arteko ordutegiak baimentzea tabernetarako, gaueko 
aisialdiko establezimenduak irekitzea ere baimendu zuen.

2021/10/6 Euskadiko Osasun Larrialdiaren egoera bukatutzat ematea.

2021/11/16 150eko intzidentzia gainditzen duten herrietan prebentzio neurriak 
ezartzea, erabaki zen.

2021. URTEAN, COVID-19AK 
SORTUTAKO PANDEMIAREN 
AURREAN HARTUTAKO 
NEURRIEN LABURPENA
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COVID 19 BIRUSAREN ERAGINA ZEGAMAN

2020ko positibo kopurua: 95

2021eko positibo kopurua (abenduaren 6ra arteko datuak): 198

Pandemia hasi zenetik positiboak guztira: 293

2021eko positiboak hilabeteka:

Urtarrila 8

Otsaila 13

Martxoa 35

Apirila 29

Maiatza 2

Ekaina 2

Uztaila 9

Abuztua 13

Iraila 19

Urria 9

Azaroa 52

Abenduaren 1etik 6ra 7
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1. Euskara Araba, Bizkai eta Gi-
puzkoara Antzinaroaren amaie-
ran Nafarroatik heldu zelako 
teoria, alegia, erromatarrak iri-
tsi zirenean arabarrak, bizkai-
tarrak nahiz giputzak euskal 
enborrekoa ez zen hizkuntza 
batean mintzatzen zirelako us-
tekizuna, ez da atzo goizeko 
ideia linguistikoa.

XX. gizaldiaren lehen erdian bi 
ikertzaile handik, Manuel Gó-
mez-Moreno historialari gra-
nadarrak (idazkera iberiarra 
irakurtzea erdietsi zuenak) eta 
hizkuntzalari gipuzkoar batek, 
Gerhard Bähr-ek, bultzada ga-
rrantzitsua eman zioten, baina 
beste euskaldun bat, Arnaut 
Oihenart zuberotarra, izan zen 
hiru gizaldi lehenago euskara 
Probintziara eta ondoko he-
rrialdeetara Erdi Aroaren has-
mentan nafarrek ekarri zutela 
irizten aurrenetakoa.

Egun bizirik dirauen ustekizuna 
da. Izan ere, gaurko zenbait hiz-
kuntzalariren aburuz, dagoen 
informazioa urria eta behin bai-
no gehiagotan zalantzazkoa 
izan arren, ezagutzen den apu-
rra aski da Gipuzkoako Antzi-
naroko hizkuntza arloko egoe-

ra zein zen jakiteko eta, kemen 
gehiagorekin edo gutxiagore-
kin, sasoi hartan latinaren au-
rreko mintzaira indoeuropar 
(zelta) bat gailentzen zelako 
hipotesia proposatzeko. Auto-
re horietariko batzuk hizkuntza 
paleohispaniarretan ospe ona 
duten adituak dira, eta euren la-
nak zabalkunde handiko aldiz-
kari eta liburuetan plazaratzen 
dituzte. Haatik, egungo euska-
lari entzutetsuenetariko asko 
(Gorrotxategi, Lakarra, Salabe-
rri...) –eta Caro Baroja eta Mi-
txelena joan den gizaldian– ez 
datoz bat teoria horrekin eta 
uste dute erromatarren den-
boran euskaldunak hemen bizi 
ginela.

2. Harrian grabaturiko erroma-
tar garaiko hiru idazkun azal-
du dira gaurdaino Gipuzkoan: 
Oiartzunen, Zegaman eta Arra-
saten. Aurrenekoak onomasti-
ka akitaniarrean agertzen diren 
osagaien kuntza duten elemen-
tuak dauzka zati batean. Biga-
rrenean irakur daitezkeen «oni-
mo» guztiak, berriz, latinekoak 
dira. Hirugarrena euskal enbo-
rrekoa ez dirudien jainko bati 
eskainitako aldarea da. 

Nafarroan kausitu den multzoa-
rekin alderatuz gero, Gipuz-
koan dagoen euskal sustraiko 
inskripzio sortatxoa hutsaren 
hurrengoa da; ez, ordea, Ara-
ban, Bizkaian, Lapurdin edota 
Zuberoan idorotako aztarna 
epigrafikoekin erkatzen bada, 
herrialde haietan ere urri baiti-
ra, oso, latinekoak edo hizkun-
tza zeltetakoak ez diren harrian 
grabaturiko izenak.

Oiartzun ingurutik landara epi-
grafian euskal kutsuko aztarna-
rik ez dagoenez gero, gaurko 
zenbait ikertzaileren iritzirako 
bi barruti zeudekeen Antzina-
roan Gipuzkoan, bata euskal-
duna, lurralde txikia hartzen 
zuena (iparraldeko baskoien 
eragina zuena), bestea, lurralde 
handiena harrapatzen zuena, 
ez-euskalduna. Hain justu, an-
tzinateko geografo eta historia-
lariek aipaturiko toponimoetan 
oinarri hartuz, oldozten dute 
zati nagusian latinaren aurreko 
hizkuntza indoeuroparren bat 
gailentzen zela, eta ez euskal 
enborreko mintzaira.

Inskripzio gutxi batzuk eta 
lauzpabost toponimo (gehie-
nak ilunkarak eta kokapen eze-

Luis Mari Zaldua Etxabe

EUSKALDUNTZE 
BERANTIARRAREN  
TEORIAZ

138

Izen indoeuropearrak, latinetikoak eta erromantzeak nola bertakotu diren ezin hobe 
erakusten duen errepide-seinalea, Antzinaroko euskal enborreko hizkuntzaren 
ezaugarrien berri ematen duena.



zagunekoak) dira erromatarren 
garaian Gipuzkoan bizi zirenak 
euskaldunak zirela zalantzan 
jartzeko argudio nagusiak. Epi-
grafiari bagagozkio, esan du-
gunez, hiru erakuskari besterik 
ez daude, beste hainbeste hiz-
kuntzaren aztarnak dituzkete-
nak eta lurraldearen periferian 
ediren direnak. Pentsatu izan 
da Gipuzkoan sumatzen den 
idazkun urritasunak erromani-
zazioaren eragin mugatuarekin 
zerikusia duela, baina bertako 
onomastika ondarean ikusten 
den deantroponimiko sortak ez 
du ideia horren alde hitz egiten. 
Bestalde, autore klasikoek aipa-
turiko balizko toki izen indoeu-
ropar apurrek, etimo ilunekoak 
eta jatorri ezezagunekoak dire-
nek, eremu txikia harrapatzen 
dute, eta ez Probintzia osoa, ez 
bada kostaldea.

Ez dut esaten nik, ezta esan 
nahi ere, Probintziak ondare 
indoeuroparra jaso ez zuenik. 
Harritzekoa alderantzizkoa li-
tzateke, arrazoizkoena garaian 
garaiko kultura nagusiek arras-
toa uztea baita, latinaren aztar-
na lekuko. Bistakoa da Gipuz-
koak Mesetaren iparraldearekin 
hartu-emana izan zuela, baita 
hizkuntzaren arloan ere. Ala-
baina, gauza bat da hondoa eta 
bestea goiko aldea edo azala. 
Gipuzkoan, gaurko datuen ar-
gitan, jatorri indoeuroparreko 
mintzairen ekarpenak gaineko 
geruza ematen du, ez azpikoa, 
hau da, itxura batean badirudi 
Antzinaroan euskaldunak he-
men bizi ginela eta gure hiz-
kuntza (edo haren sustraia) ez 
zela hona gure aroaren lehen 
gizaldietan heldu.

3. Oiartzungo Belteso patroni-
moaren balizko data Nafarroan 
eta Araban ediren diren euskal 
ondareko erromatar garaiko 
teonimo batzuenarekin erkatuz 
gero –antroponimoen adinekin 
alderatuz gero agitu bezala– ez 
da antzematen zio agerikorik 
Antzinaroko euskal sustraiko 
Gipuzkoako epigrafia Nafarroa-
koa eta Arabakoa baino beran-
duagokoa dela sinesteko. 

Barduliarrak, hobeki esanda, 
ipar-sortaldean bizi ez ziren gi-
putzak zeltiberiarrak baziren, 
(Araban gertatu bezala) zerga-
tik ez dago hizkuntza zeltibe-
riarrean grabaturiko idazkunik 
eta zergatik ez dago izenak 
emateko Mesetako gizataldeak 
zerabilen molde onomastikoa-
ren arrastorik inskripzioetan?

4. Zuzeneko informazio gu-
txi dagoenean ez dago beste-
rik: iturri zeharkakoak erabili 
behar dira. Gauza ezaguna da 
azterbide horretan toponimiak 
duen garrantzia eta egin de-
zakeen ekarpena. Garbi dago 
toponimia, zeharkako iturria 
den heinean, tresna lagungarria 
besterik ez dela iraganeko hiz-
kuntzak ikertzeko, baina, ez da 
egia txikiagoa, erabakigarriak 
izan daitezkeen aurkikuntza 
berriak egin bitartean, ez da-
goela beste baliabiderik, beste 
aukerarik.

Hain zuzen, gaurdaino iraun 
duten antzinako toki izenen ar-
tean badira batzuk idazkirik ez 
dagoen garaiak argitzeko infor-
mazio arras interesgarria eman 
dezaketenak; mailegu zaha-
rretan jatorri dutenez ari naiz, 
neurri batean bederik, euska-
rara iritsi zirenean zuketen for-
ma antzeman daitekeelako eta, 
gainera, hura, gutxi gorabehe-
ra, data batzuekin lot daitekee-
lako.

Euskal jatorkikoak ez diren 
zenbait leku izenen hizkun-
tza trataerak edo bilakaerak, –
erromantzearekin bateraezina 
denak eta euskarak berezkoa 
edo barnekoa duenak– garbi 
samar adierazten du izendapen 
horiek sortu edo iritsi zirenean 
euskal enborreko hizkuntza 
gailentzen zela, alegia, biz-
tanleria euskalduna zela, egun 
ditugun formak ezin direlako 
azaldu hasieratik bertatik eus-
kal hiztunak egon ezean, -ama 
atzizki indoeuroparra duten 
(Arakama, Beizama, Zegama...) 
nahiz latinetiko deantroponi-
mikoak diren (Getaria, Zestoa, 
Garikao...) toki izenak lekuko. 

Deizio horiek guztiek barru-
ti zabal samarra hartzen dute 
Probintzian, eta ez, erromatar 
garaiko geografo eta historiala-
riek ahotan harturikoek bezala, 
eremu txikia (kostaldea).

Inork ez daki, ordea, bardulia-
rren eta baskoien esparruen 
arteko irudipenezko muga hori 
non zegoen, are gutxiago as-
paldikoa edota finkoa zen ala 
ez. Hitz bitan, dauden datuen 
argitan ez dago arrazoi aski 
hizkuntzaz bestelakoak ziren bi 
Gipuzkoen hipotesiari eusteko.

5. Lergan euskararen lekuko-
tasunak dituen Hegoaldeko 
aurreneko epigrafea azaldu ze-
netik gutxira, Mitxelenak (ohiko 
ironiarekin) esan zuen –nera-
bezaroko ilusio arrosak atzean 
utzirik– ez zuela amesten Orixe 
pagano baten poema edo Xen-
pelarren eta Basarriren aurreko 
patriarken bertsoak aurkitzea-
rekin, baina izen indigena on 
batzuk dituen inskripzioren bat, 
kastako euskaldunenak izateko 
bakoitzak hatxe pare bat era-
man beharko lituzketenak, ez 
zitzaiola gehiegi eskatzea iru-
ditzen.

Aitortu beharra daukat, Erren-
teriako maisuak ez bezala, ida-
tzita ez dauden harrien zale ere 
banaizela, historiaurreko egitu-
rak osatzen dituztenena batez 
ere. Hark bezala, Probintzian 
hatxe pare bat dituen izen in-
digena on bat azalduko dena-
ren itxaropen gutxi dut, ordea. 
Errazagoa da, beharbada, Fla-
viak, Fabioak eta Sempronioak 
baino ez agertzea, gure aurre-
ko guraso zaharrek ez baitzu-
ten atsegin moda kontuetan 
atzean geratzea.

Bien bitartean leku, jainko eta 
jende izen zaharrak aztertzen 
jarraitzea besterik ez dago, 
makurra (eta asko aldiz irrista-
korra) izan arren, hori delako 
antzinako populazioen hizkun-
tzak ezagutzen joateko bide 
bakarretakoa, bakarra ez esa-
teagatik.
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BA AL ZENEKIEN?
Duela 99 urte, 1922an egun Anduetza Parketxea ezagutzen dugun etxean, Zega-
mako udalak, “Casa Albergue” delakoa berritzeko baldintzen pleguak onartu zi-
tuen. Anduetza aterpetxea berritzeko aurrekontua 11.132 pezetakoa izan (10.012,00 
€) zen eta enkantean parte hartu nahi izan zuten kontratistek 300 pezetatako (50 
€) fidantza jarri behar izan zuten. Honela lanak hartu zituen kontratistak beste 
300 pezetako (50 €) fidantza gehigarria jarri behar izan zuen, obrak bukatu arte 
berme bezala. Obrak bukatutakoan, behin zuzendaritzak jarritako baldintzak ongi 
bete zituela egiaztatu ondoren itzultzekotan betiere.

Zegamako udalak iaz eraiki zuen Santiago Bideko erromesentzat beste aterpetxe 
berri bat, beraz esan dezakegu, ez dela gaurkoa Zegaman horrelako zerbitzu bat 
emateko beharra izatea, arrazoi batengatik edo bestearengatik herrira hurbiltzen 
diren pertsonak artatzeko. Anduetza Parketxea, oraindik ere askok “ospitala” be-
zala ezagutzen dute, paper hori ere jokatu baitu eraikin honek historian zehar.

Anduetza etxea, XVII mendetik XIX. mendera arte ospitale bat izan zen, bertan 
gaixoak, ama ezkongabeak eta Santiagora zihoazen erromesak artatzen ziren.

Ondoan duzue, 1922an berritu zen “Albergue Andueza” -ren enkantean ezagutze-
ra eman ziren Guillermo Eizagirre arkitektoaren planoak”.

ITURRIA: Zegamako udal artxiboa: Sig. 14.16

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL
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NATURAREN TXOKOA

XX. Mende hasieran Urbiako etxola bat Arbelar eta Lanbita artean dagoen sarobea

Etxolak eta sarobeak, artzainen udako bizileku eta ardien bazkaleku

Artzainen udaberri eta udako bizilekuak dira etxolak. Neguko hilabete hotzak beheko bailaretan pasa
ondoren, maiatzaren hasiera aldera, artzainek mendiko larreetara eramaten dituzte beraien ardiak udara
pasatzera. Denboraldi honetan, artzainak mendiko etxoletan bizi izaten dira. Sarritan etxolen inguruan harriz
egindako itxiturak ikusten dira, sarobeak alegia. Hauek, ardiak bilduta edukitzeko funtzioa dute. Beste
batzuetan, harriz egindako itxitura oso txikiak ere atzeman daitezke. Hauen funtzioa argi ez badago ere,
gaztainak gordetzeko erabiltzen zirenaren susmoa dago.

Ardi latxa, ile latzeko euskal ardia

Zegama eta Partzuergoan egon den 
ardi arraza bakarra latxa da. Ardi 

arraza hau aspaldi iritsi zen gure mendietara 
eta orduz geroztik poliki-poliki Aizkorri ingu-
ruko baldintzetara moldatuz joan da, ile luze 
eta latzeko ardi hau, hortik datorkio latxa izena. 
Euskal Herrian bi ardi latxa mota daude: mutur 
beltzak eta mutur zuriak. Aizkorri inguruan ardi 
mutur beltzak topatuko ditugu nagusiki.Latxa arrazako ardi mutur txuria

Ba al zenekien...

Artzainek beren  
ardi guztiak ezagutzen dituztela 
eta bakoitzak bere izen propioa 
izaten duela? Eta izena jartze-

rakoan, ardi hori besteengandik 
bereizten duen ezaugarriren bat  

erabiltzen dutela.
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ATZOKO
ZEGAMA

Altziber inguruan ateratako argazkia 1961 inguruan.

Belar zuhatzak edota metak, Julian Agirre Altzibergoak eginak dira. Garai batean 
belarra gordetzeko egiten ziren belar onduarekin zuhatzak, negurako etxeko 
ganaduarentzat gordetzeko. Gaur egun nahiko zaila da horrelakoak gure baserri 
inguruetan ikustea, duela 20-30 bat urte arte ohiko elementuak baziren ere base-
rri inguru guztietan.

Argazkian dauden haurrak lehengusuak dira.

1. Begoña Albisu Agirre
2. Maite Albisu Agirre
3. Belen Agirre
4. Juan Bautista Agirre
5. Pio Agirre

1960 edota 70. Hamarkadako argazkia. 
Etxeraia Kalea 6an dagoen eraikina, 
gaurko itxura berean dagoela ikus  
dezakegu. Etxe aurrean Juan Migel  
Garcia eta Ramonita Arizkorreta  
bikoteak eta hauen aita eta  
aitaginarrebak erabiltzen zituzten  
kotxeak ikus ditzakegu. Renault 12  
familiarra, taxi zerbitzua emateko  
erabiltzen zuten, eta Citroen  
2 Zaldiduna, enkarguak egiteko.  
Zegamarrek Donostia aldetik zerbait 
ekarri edo bidali behar bazuten,  
norbera joan ordez, Ramonitari  
“rekarderari” ematen zioten lan hau, 
beraz “mezularien” lana aspaldikoa  
dela esan dezakegu.

San Martin kalean ateratako argazkia 1950-60ko hamarkadan. Migel 
Goiburu harategiaren ondoan horma bat zegoen bertan askotan 
zaldi, behor edota astoak kargatzeko lagungarri zena. Atzealdean 
garaiko autobusa dago aparkatua San Martin Parrokiaren ondoan 
eta, atzerago,jadanik desagertutako etxea ikus dezakegu.

Argazkian daudenak:

1. Felix Etxeberria
2. Manuel Urbizu
3. Ezezaguna
4. Ezezaguna
5. Calixo Zabaleta

1950-160. hamarkadako argazkia. Udaletxe aurreko plazan, 
Jose Maiora plazan, Gabon sasoian ateratako argazkia da. 
Bertan orduko haurrak Gabon eskean aritzeko dotore jantzita 
daude, Belengo estalpe eramangarri eta guzti. Atzealdean, 
Jose Maiora Plaza eta Jabier Otaegi kultura-etxeko plaza 
banatzen zituen burdinezko eta harrizko hesia ikus dezakegu, 
2000. hamarkada arte iraun zuen bertan.
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Goialdean ateratako argazkia. 
Zaldiaren gainean dagoena 
Jose Antonio Asurmendi  
Zabaleta (aita Uztarangoa 
eta ama Buenavistakoa,  
Ameriketara joan omen zen 
eta bertan zendu omen zen 
urte gutxira) eta Martin  
Arrieta “Erlotxo”  
zaldiari eusten.

Zegamako lagun taldea 
elkarrekin jolasean.
1. Tomas  
 Mazkiaran Arana
2. Jose Laskurain  
 Ariztimuño
3. Ramon 
  Irastorza Larrea
4. Ezezaguna.

Santa Barbara Kalean ateratako argazkia, duela 
65 bat urte, 1956 inguruan.

Eskubian ikus dezakegun eraikinean dagoen atea, 
gaur egun Santa Barbara kaletik Txanton Taber-
nako sarrera nagusia dagoen ate bera da. Garai 
hartan ate horretatik “sastreri” batera sartzen zen, 
Jesus Arizkorreta Olaranen sastrerira eta atea 
bera eskaparate antzekoa zen. Atearen gainean 
dagoen baloian ere gaur egungo toki berean 
dago. Hurrengo eraikina ere Txantonenekoen 
etxea da, garai hartako Gure Txoko tabernako 
atea ikus dezakegu eta egungo etxebizitzetara 
joateko atariko atea ere leku berean dago.

Argazkian dauden haurrak Jose Mari Azurmendi 
Ormazabal eta Arantza Azurmendi Ormazabal 
anai-arrebak dira, Gabon eskerako dotore jantzita.

1960 . hamarkadako argazkia.San Martin Kalean ateratako argazkia. Atzeal-
dean Sakristauenea eta Ostatuaren etxaurreak ikus ditzakegu. Sakristauenea 
etxearen itxura antzekoa bada ere, Ostatuaren aurrealde asko aldatu da. Ate 
gainan agertzen den arkua egun ez dago, harrizko bi harri daude esertzeko, 
gaur egun Kasinoko leihoak dauden parean.

Argazkian agertzen diren lagunak:

1. Jose Agirre Ariztimuño
2. Eusebio Ormazabal
3. Roman Guridi
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4. Jose Mari Berasategi” Atxatxe”
5. Migel Arizkorreta “Zatizalier”
6. Joxe Asurmendi “ Tabernaberri”
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