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Herritar adiskidea agur!
2003. urtea ere azken txanpara iritsi zaigu. Lerro hauek prestatzerakoan, uztea goazen urteak
eskaini diguna biltzerakoan, laburbilduz esan daiteke, giro nahasia eta euskal biztanlegoaren
gehiengoaren aurkako erasoak izan direla protagonista. Alde batetik, jarrera inposatzailea, eta
bestetik, indarkeria. Beraz, ez da ez une gozoa, baina itxaropenerako garaia dela uste dut.
Zegaman ere ez gara bizi esandako girotik at. Edozein kasutan, Udala, elkarteak eta herritarrak saiatu gara Zegamaren aldeko gure jarduera ahalik eta modu eraginkorrenean eta emankorrenean egiten. Udalaren ikuspuntutik esango nuke hainbat lanen amaiera garaia izan dela
2003. urtea; hain zuzen ere, Industrialdea, Ostatua, Olarango zerbitzu sozialen behe oina,
Anduetzako bi eraikinen errehabilitazioa eta Haurtzandegia, besteak beste. Orain, zerbitzu
hauek modu txukun eta egokienean martxan jartzea dagokigu. Egindakoak batzuk badira ere,
egin beharrekoak ugari dira. Hauxe da datorren urterako ere zegamarron erronka. Gure orainak
etorkizuna landu behar du, iragana ahaztu gabe baina aurrera begira. Herri txikia gara eta gure
biziraupena ez da batere erraza. Lan asko egin beharko dugu, eta guztion eskuak dira
beharrezkoak
1999. urtean hasi eta aurtengoan 5. alea dugun hau osatzen lagun izan zareten herritar, udallangile, laguntzaile eta elkarteei nire eskerrona azaldu nahi dizuet.
Azkenik, sasoiak agintzen duen moduan, Udal ordezkari guztien izenean, Eguberri eta Urte
Berri osasuntsuak eta zoriontsuak opa dizkizut.
Itzalak argia behar duen bezala,
behar du gauak eguna.
Hotzak beroa behar duen bezala,
behar du gorrotoak maitasuna.
Untzak zuhaitza behar duen bezala,
behar dute kateek askatasuna.
Sutondoak falta zaizkionak behar dituen bezala,
behar du etsipenak itxaropena.
2003ak 2004a behar duen bezala,
behar du Euskal Herriak PAKEA.
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Zegama Urtekaria
ZEGAMAKO OROITZAPENAK

Udaletik urteko aldizkari honetan
idazteko eskatu zidaten, eta horregatik
atseginez nire bizitzan zehar Zegaman
pasa dudan denboraldiaz idatziko dut.

mako apeaderoa Brinkolarekin elkartzen duen Tunel Haundia zeharkatzea
bururatu zitzaigun eta trena pasatzen
ari zenean, tunelaren zirrikituetan gorde
ginen.

Zegaman jaio nintzen 1946 urtean
eta han bizi nituen nire haurtzaro eta
gaztaroa.
Nire lehenengo oroitzapenak Jauregi
etxera naramate. Han nire gurasoak,
anai-arrebak eta aiton-amonak bizi
ginen. Etxe honek gainera errota bat
zuen eta nire aitona arduratzen zen
berataz.
Konfiteriaren ondoan zegoen presa
txiki baten bitartez, hartzen zen Oria
ibaitik errota mugitzeko behar zen ur
emaria. Ura kanal batetik bideratzen
zen errotaren aldaparaino eta errota
mugitu ondoren, berriro Oria ibaira
itzultzen zen Herreriaren ondoan bukatzen zen beste kanal baten bidez.
Nire aitonaren kezka handiena eguraldia zen, euririk gabe ez baitzegoen
ez arto, eta ez gariaren produkzioa
aurrera ateratzerik. Baserritarrak artoz
eta gariz betetako zakuak ekarri ohi
zituzten eta egun batzuk beranduago
hauengandik lortutako irina jasotzera
etortzen ziren.
Urte batzuk beranduago, makina
hidrauliko zaharra motore elektriko
batengatik ordezkatu zuten eta honek,
lan erritmoaren ikuspuntutik, hobekuntza handia suposatu zuen errotaren
funtzionamendua ez zegoelako eguraldiaren menpe.
Etxetik gertu, “Circulo” eraikuntzaren
beheko solairuan, monjen haurreskola
aurkitzen zen. Han irakurtzen, idazten
eta matematikako lehen eragiketak egiten ikasi genuen.
Bost-sei urte genituenean haurreskolatik oinarrizko hezkuntzara pasa
ginen. Garai hartan bi eskola zeuden
Toki Txoko-ren ondoan, non bertan D.
Julian eta D. Tomas-ek irakasle bezala
ziharduten.
Garai hartan, euskeraz hitzegiten
genuen Zegamako herritar gehienok;
eskolan, aldiz, erderaz bakarrik irakasten ziguten.
Orduan, monagiloa izan nintzen
nire beste lagun batzuekin batera eta
honek zeregin batzuk zekartzan: meza
garaian apaizari laguntzea, kanpai
dorrera igotzea elizako erlojuari korda
ematera, etab. D. Andres eta D. Jose
Andres ziren orduko apaizak, lehenengoa parrokua izanik.
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Lehenengo meza goizeko sei t’erditan izan ohi zen, horregatik goizeangoiz esnatzen ginen mezako ofiziotan
laguntzera joateko. Gauetan kanpaidorrera igo behar izaten zen erlojuari
korda ematera. Kanpaidorrera igotzeko
eskailera luze eta ilun bat zegoen eta
farola batekin joan ohi ginen zerbait
ikusi ahal izateko. Eskailera erdi aldean
solairu txiki bat zegoen eta Azaroak
1ean, Santu Guztien egunean, hain
zuzen, gaztainak erretzen genituen,
egun guztian zehar, kanpaiak jotzen
genituen bitartean.
Aipagarria zen, elizaren teilatu abobedatua kanpaidorretik ikustea. Gaztetan,
nire lagunarekin elizako sabaiko alde
batetik bestera joaten ginen egurrezko
teilatutik zintzilik egoten ziren xaguzaharren bila.
Garai hartan, Zegamatik irtetzeko
garraiobide gutxi zegoen. Alde batetik,
Zegamatik Beasainera Costantinok gidatzen zuen autobusan ibili gintezkeen.
Bestetik, trena ere bagenuen, baina
honek bi geltoki soilik zituen eta biak
herritik oso urrun aurkitzen ziren, Tunel
Haundiko eta Otzaurteko geltokiak.
Neguan zehar orain baino elur gehiago egiten zuela iruditzen zait. Herria
ezin komunikaturik geratzen zen, baina
paisaia oso polita izan ohi zen. Elurra
egiten zuenean, batzuetan eskola itxi
egiten zen eta elurrarekin jolastera
joaten ginen, elurbolak bata besteari
jaurtikiz, elurrezko gizonak eginez,
etab. Gure alaitasuna pertsona helduen
nahigabearekin kontrastazen zen,
beraientzat elurrak hotza eta lanerako
zailtasuna suposatzen baitzituen.
Urteko beste garai batzuetan, mendira joaten ginen, perretxiku eta zizen
bila. Udan, berriz, Gurutze Santura
joaten ginen "Papelera"ko ur deposito
eta kanalean igeri egitera, bero asko
egiten zuelako.
Beste batzuetan berriz, jokuak arriskutsuagoak izaten ziren: behin, Zega-

Tunel honek 3 Km neurtzen zituen.
Berau eraikitzerakoan putzu bertikalak
eraiki ziren eskabazioko materiala kanpora ateratzeko. Izugarria izan ohi zen
harriak putzutik behera botatzean sortzen zen soinua, batez ere Arranoiatzetik gertu dagoen bostgarren putzutik
behera.
Beste batzuetan lagun guztiak ateratzen ginen bihurrikeriak egitera. Liburu
bat idazteko haina bihurrikeri egin genituen, oraingo honetan bat kontatuko
dut.
Behin fruituz beteta zeuden zuhaitzez
beteriko baratza batetara joatea bururatu zitzaigun bertako udara, aran eta
bestelako fruituak ohostera. Baratz hau
"Circulo" deitzen zen etxearen atzeko
aldean aurkitzen zen. Bertaraino iristeko ibaia zeharkatu behar izaten zen
lehenik, eta gero, "Circulo" etxearen
paretatik gora igo behar izaten genuen
euri uretako kanaloi baten bidez. Beraz,
ez zen batere erraza haraino iristea.
Gau batean lagun batzuk ibaia zeharkatu ondoren, sabairaino igotzea lortu
zuten. Bitartean beste batzuek frontoian itxaroten zuten, norbait agertzen
zenean besteei trato baten bidez ohartarazteko.
Zuhaitzetako aranak ohosten ari ziren
momentu batean gutako batek, broma
bat egin nahian, txistu egin zuen.
Honek sabaiako lagunak urduri ipini
zituen eta berehala kanaloitik behera
jeisten hasi ziren denak . Batek oreka
galdu zuen, kanaloitik jeisten ari zen
bitartean, eta ibaira erori zen guztiz blai
eginda gelditu zelarik. Gainera ur zikinetan barne erori zen. Beraz, golpeaz
gain, blai eginda geratu zen, sekulako
kirats usaiarekin.
Urte batzuk beranduago Donostiara
joan nintzen ikastera. Gaur egun, han
bizi naiz, baina maiz etortzen naiz
Zegamara eta nabaria da herriak jasan
duen hobekuntza. Horregatik, Zegamako udalatxea, Alkate jauna buru
duela, egiten ari den lana goretsi nahiko nuke.
JAVIER LARREA MENDIZABAL
Industri Injeniaria
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ZEGAMA GOGOAN
joan eta hiru “Agur Maria” errezatu
nituela ere gogoan dut. Garai hartan
Parrokia irekita egoten zen, jendea
errezuak egitera joan ahal izateko. Txiki
txikitatik izan dut irakurtzeko eta ikasteko grina handia; 13-14 urte bitartean
ibili nintzen eskolan eta azken urteetan
partikularrean ibili nintzen, nire gurasoak ezaguera handiagoak izatea nahi
zutelako.
Orokorrean bizimodua monotonoa
zen, oso bizimodu erlijiosoa zen, errezu
eta mezak garrantzitsuak ziren, eta gainerakoan senideak zaindu, baserriko
lanak egin eta etxea garbitu; garai hartan “alirón” izeneko pastilak gasolinarekin nahastuta urtu eta zorua igurzten zen brilua ateratzeko.
Urtekarirako Zegamari buruz idazteko esan eta, lehenik burura datorkidana
da, nik oso urrun ditudala gaztetako
bizipen haiek, izan ere 20 urterekin
Bartzelona aldera jo nuen eta urte
askotan Zegama azaldu gabe egon
naiz, eta azaldu naizenean, Arretxera jo
dut zuzenean, nire bistako arazoa dela
eta ezin baitut bakarrik moldatu kalean.
1933ko otsailaren 4an jaio nintzen
Zegaman eta 11 senideetatik zaharrena
izateak berarekin eginbehar batzuk
ekarri zizkidan. Normalean, eskolaz
kanpo nire ardura gainerako senideak
zaintzen amari laguntzea izaten zen.
Zegamari buruz idaztean, lehen
eskola eguna datorkit burura. Gogoan
dut 6 urterekin hasi nintzela, Toki-Txoko
ondoan zegoen eskolan, nire amak
eraman ninduen. Koadernoak eta lapitzak Sakristauenean erosten ziren, koadernoak arrastodunak izaten ziren eta
bakoitzak berea eramaten zuen eskolara. Neskentzako “Señorita Carmen
Jauregi” andereñoa zegoen, hau, 18
urte ezkero zegoen Zegaman, irakaskuntza lanetan eta nire ustez andereño
eredua zen, umeekin oso goxoa eta
errespetu handikoa. Lehenengo eskola
egunean, bokalak jarri zizkidan kopiatzeko, larritasun handia izan nuen “a”
eta “e” idazteko, ez bainekien non hasi
eta non bukatu eta “Señorita
Carmenek” lehen eskola egunean nola
idazten diren irakatsi zidala oso gogoan
dut. Beste behin, hizki maiuskulak jarri
zizkidan eta “ D” hizkia ezin nuen nola
idatzi asmatu eta San Martin Parrokiara

Udazkenean uzta desberdinak bildu
eta Julio anaiarekin gari sortak etxeratzen genituen, zeinek baino zeinek handiagoak, Mazkiaran Barrena eta
Sakristauene etxearen tartean “labadero” bat zegoen, inguruko etxeetako biztanle guztientzat eta uste dut lau harri
zituela. Normalean erropa etxean garbitzen zen, beratzen edukita eta gero
xaboia kentzera joaten ginen errekara.
Ama askotan jaikitzen zen goizeko
4:00etan arropak garbitzera. Askek
urez betetzen denbora asko behar izaten zuten eta tubo antzeko tapa bat
jartzen zen aska bete zedin erropa
aklaratu ahal izateko eta aska betetzen
ari zen bitartean, jantzi bat uzten zen
harri gainean okupatuta zegoela adierazteko.
Ogia, amak egiten zuen egunero eta
ekonomikako labean erretzen zuen,
ogia egiteko Olaberriko okindegi batetik
erosten genuen legamia. Garai hartan
“razionamenduko” ogia banatzen zen,
ogi beltz bat baina gure etxean ez dut
gogoan ogi hura jaten zenik.
Txerria ere urtero hiltzen zen eta
odolkiak eramaten genituen urtero
urtero zenbait familiarte eta etxeetara.
Eguneroko bizimodutik aparte, zenbait pasadizo baditut Zegamako
kaleetan. Gogoan dut, eliza atzeko
kaletik Santa Barbara kalera pasadizo
bat behintzat bazegoela. Behin, ni
Arretxeko atean nengoen, lehenagoko
ate haietako zuen, atea bi zatitan ireki
eta ixten zena, erdiz behera eta erdiz
gora, ni han nengoela, nire anaia Julio

ziztu bizian azaldu zen pasadizo hartatik, atzetik Manuel Urbizu zuela, ikusten
denenez, senidea defendatze jaiotzetik
datorkigun instintoa da, nahiz eta ez
jakin zer egin duen, eta Juliori etxeko
atea ireki nion Manuelengandik ihes
egin zezan; Manuel ate ondora iritsi
zenean, atarian zegoen arta-lasto
makila batekin burutik behera eman
nion. Harrezkero, bere iheska ibili nintzen kalean baina denbora pasatu eta
horretan amaitu zela uste dut.
Asteburu eta festetan berriz, kanpotik
jende ugari etortzen zen Zegamara,
atsedenaldietan neskak kalean gora
eta kalean behera ibiltzen ginen paseatzen, ez ginen tabernetan sartzen,
garai hartako ohitura zen. Esaten duten
“seiscientosa” asmatu zenean hasi zela
jendea kanpora irtetzen. Nire garaian,
“Don Eugenio”ren kotxea eta papelerako kamioiak bakarrik ikusten ziren
Zegaman eta 20 urterekin Bartzelonara
joan nintzenean 18 kotxe ikusi nituelako ikaragarria iruditu zitzaidan.
Garai hartan, herri txikietan ez zegoen gazteentzat aukera handirik. Eskola
bukatutakoan, baserri lanak eta mutilak
tailerretan sartzen ziren, emakumezkoak berriz, neskame edota tailerretan.
Nik ez nuen etxetik irteteko aukerarik
izan senideak zaintzen lana izan nuelako. Makina bat haur, edozertarako trebezia handikoak aukerarik gabe geratu
zen garai hartan herri txikietan. Nire
anaia Sabinok argizariz irudiak egiteko
izugarrizko trebezia zuen. Behin
Aizkorriko ermitan geunden anaia eta
biok aitarekin eta aita lagun batetik
kontutan hasi eta asper-asper eginda
geundela, bertan urtuta zegoen kandeletako argizariarekin izugarrizko irudiak
egin zituen.
Nik 20 urterekin alde egin nuen
Zegamatik, 17tik 20ra bitartean “argia”
bilatzen eta gogoeta sasoia izan nuen
eta 20 urterekin Bartzelonara joan nintzen “Frantziskotar Lekaime” izateko
prestakuntzak egitera eta nire bizitza
bideratzera, gaur arte; egun Donostiako Egia auzoan dagoen “La Paz”
egoitzan nago nire zereginetan.
JOSEFA AZURMENDI OTAEGI
Frantziskotar lekaimea
5

2003

Zegama Urtekaria

UDALA
KIOSKOAREN ERABERRITZEA
Eliza aurreko kioskoa 1.987an egin zenetik arpegi garbitu bat hartzeko premian
zegoen. Lau haizetara irekita dagoen
kioskoari sabaia berritu zaio eta berriro
margotu egin da. Itxuratu honek asko
alaitu du bere presentzia gure artean.
UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEAN
PARTE HARTZEAGATIK
DIRULAGUNTZAK
Aurtengoan ere, Udalak 661,11� edo
110.000 pezetako dirulaguntza partida
bat ireki du Udako Euskal Unibertsitatean
parte hartu nahi duten herritarrentzat.
Azkeneko urtearekin alderatuz, aurten
diruz lagundu diren bi eskaera egon dira,
nahiz eta partida ekonomikoan nahi
baino diru gehiago soberan gelditu den.
Ea, zegamar gehiago animatzen den
aurten ikastaro hauetan parte hartu
duten bi herritar hauen babesean.

Ostatu aurrea obretan

guztiz jazteko korostiekin apaindutako
jardinerak eta “Escofet” etxeko aulkiak
jarri ziren. Noski, obra honen ondorioz
fatxadan zehar zihoazen kable guztiak
eta argiteria kendu egin zen.
Bestalde, berurbanizazio lan hauekin
batera Udal Gobernu Batzordeak apirilaren 7an hartutako erabakiaren arabera,
“Ibañez Pintores” enpresak Ostatuko fatxada (kale aldekoa) margotu zuen. Bere
kostua, 3.421,77 � edo 569.334 pezetakoa (BEZ barne) izan zen.

ZULOAGA, ZATIZALIBAR,
DINTI, MURGIZELAI ETA
DINTI GARAKOKO BIDEETAN
KONPONKETA ETA
ZOLADURA LANAK
Iaz, Udal Gobernu Batzordeak azaroaren
18an Zuloaga eta Zatizalibar baserri
bideak konpontzea eta berriro asfaltatzea erabaki ondoren, aurtengo lehen
hilabeteetan gauzatu dira lan hauek.
Udal Gobernu Batzordeak otsailaren
24an erabaki zuen Bixente Otegi Lizasok

OSTATU AURREKO EREMUAREN
BERURBANIZAZIOA
Santa Barbara kalean zerbitzuak lurperatzen eta berurbanizatzen egindako
lanen ondorioz, Ostatu aurreko eremua
gelditzen zen apaintzeko. Ostatuko birgaitze lanek ere atari aurrea txukuntzea
eskatzen zuenez gero, Udalak urtarrilaren 27ko Gobernu Batzordean lanen
kontratazioa eta exekuzioa arautzeko
baldintza ekonomiko-administratiboen
plegua onartu zuen. Lizitazio oinarria
46.044,86 � edo 7.661.220 pezetan
(BEZ barne) finkatu zen. Legeak eskatutako eskaintza ekonomikoak esku artean
izan ondoren, Udal Gobernu Batzordeak
lanak “Construcciones Lopetegi Anaiak
S.L.” enpresari 45.066 � edo 7.498.351
pezetan (BEZ barne) adjudikatzea erabaki zuen. Lanak maiatzean amaitu ziren,
Santa Barbara kalean zegoen tratamendu berdinari jarraipena emanda; hain
zuzen ere, hormigoizko adokina eta
ertzetan kalizazko pabimentua jarrita.
Halaber, berurbanizatutako eremua
6
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ZEGAMAKO UDAL ARTXIBOKO DOKUMENTUEN ANTOLAKETA
Iazko irailean hasitako Udal Artxiboko
dokumentuen antolaketa lanak dagoeneko
bukatuta daude. Lan horretan ibili dira
artxiboetako bi teknikari 9 hilabete luzez.
Beraz, lanaren hasieran iragarriko helburua
lortu dela esan daiteke, hots, Udaleren titularitateko ondare dokumental osoa kontsultagarri eta eskura izatea.
Udaletxean ezarri den Udal Artxibo
Sistemak, Udala bera zein herritarrak izango ditu aurrerantzean bezero gisa. Sistema
honek dokumentu kopurua kontrolatu,
espedienteak antolatu, deskribatu eta
kokaleku fisikoa zehazteaz gain, izan daitezken kontsultak bilatzeko gaitasuna
dauka. Ondorengo urteetan udal bulegoetatik artxibora eramango diren dokumentuak ere Udal Artxibo Sistemaren bitartez
kudeatuko dira. Sistema guztiz automatizatua dago eta kontsulta puntuak ditu
Udaletxeko zenbait ordenagailutan.
1 koadroa

Zuloaga bidean egindako lanengatik aurkeztutako 35.717,64 � edo 5.942.915
pezetako faktura (BEZ barne) onartzea.
Halaber, areka edo kunetak egiteagatik
“Mª Telleria Telleria y CB”-k aurkeztutako
1.429,35 � edo 237.824 pezetako faktura ere onartu zuen Gobernu
Batzordeak. Zuloaga pistan esandako
kostuei “Lazaro Etxeberria S.A.” enpresak hormigoia hornitzeagatik kobratutako 7.111,72 � edo 1.183.291 pezetako
faktura (BEZ barne) erantsi behar zaio.
Bestalde, Zatizalibargo bidea zolatzeagatik Bixente Otegi Lizasok aurkeztutako 3.753,88 � edo 624.593 pezetako
faktura (BEZ barne) onartu zuen otsailaren 24an Gobernu Batzordeak. Halaber,
otsailaren 10ean Udal Gobernu
Batzordeak Dinti auzora doan bidean
eskailera egiteko lanak “Excavaciones
Teide S.A.” enpresari 3.777,77 � edo
628.568 pezetan (BEZ barne) adjudika-

Udal Artxiboko Sisteman dagoen Fondo
garrantzitsuena Udal Fondoa da. Fondo
hau, Udalak bere iharduera administratiboren ondorioz sortu eta jasotzen dituen
dokumentuek osatzen dute. Udala bat izanik, nahiz eta historian zehar izen desberdinak eduki; Hala nola Udala, Ayuntamiento, Concejo, Conzeio, Regimiento...- Udal Fondoa ere bat bakarra da.
Bertan, gaur egun, XV. mendeko dokumentuak XXI. mendekoekin batera daude
antolatuta, nahiz eta dokumentu berrienetako batzuk, 30-50 urte zahartzen direnean hautaketa prozesu bat jasan beharko
duten. Horren ondorioz, batzuk betirako
bizitza izango dute, beste batzuk, aldiz,
errautsi egingo dira.
Udal Fondoaz gain, udal jatorria ez duten
beste dokumentu batzuk ere jasotzen dira
Artxiboan. Batzuk beste garai batzuetan
izan ziren erakundeen lekukoak dira. Beste
batzuk, ordea, handik eta hemendik ibili

ondoren udalaren eskuetara etorri diren
dokumentu bildumak. (ikusi 1 koadroa)
Udal Artxiboaren biltegia –nahiz eta
kontsultak udal bulegoetan egin- Udaletxeko 3. solairuko areto batean egokitu da.
Bertan daude 967 kaxa, guztira 5.172
espediente eta liburuen gordailu lanak egiten dituztenak. Espediente batzuk zaharrak dira, beste batzuk berriagoak. Eta adinari dagokionez, Artxiboaren antolaketak
zera erakutsi digu, zera, XX. gizaldian udalak ekoiztu duen dokumentu kopurua,
aurreko 5 gizaldietan bildutako guztia
baino 4 aldiz gehiago dela. Datu hau kezkagarri samarra izan daiteke, izan ere,
hurrengo urteetan paper hazkuntza honek
neurri berdinean jarraituko balu, Udalak
bere artxiboa gordetzeko beharko lituzkeen lurzoru m2ak ere dexente gehitu beharko baitira. Oraingoz, Udal Artxiboaren
biltegian zortzi edo hamar urtetarako lekua
badago. (ikusi 2 koadroa)

2 koadroa

tzea erabaki zuen. Lan hauek egin ondoren, Udal Gobernu Batzordeak martxoaren 24an faktura (esleitutako kopuru berdinean) onartzea ebatzi zuen. Azkenik,
Murgizelaira doan bidea ere konpontzea
(behin-behineko partxeoa) erabaki zuen
Udal Gobernu Batzordeak irailaren 23an,
eta lanen exekuzioa “Excavaciones Teide
S.A.” enpresari 1.688,26 �an edo
280.903 pezetan (BEZ barne) adjudikatzea ebatzi zuen.
Udal Gobernu Batzordeak abenduaren
3an erabaki zuen Dinti-Garakoa baserritarra doan bidea asfaltatzea eta areka
edo kunetak hormigoiez eraikitzea.
Orotora kostoa 24.691,27 � edo
4.108.282 pezetako (BEZ barne) izango
da.
Lan hauek guztiak Udala eta baserri
bideetan parte dutenen artean erdibana
finantzatu dira.

AURTENGOAN ERE EPE
MOTZERAKO MAILEGUA
Iazko antzera aurtengoan ere Udaleko
tesoreri gabeziari aurre egiteko tarteko
edo epe motzeko mailegua kontratatu
zuen Udalak KUTXArekin. 480.890,68 �
edo 80 milioi pezetako altxortegiko kreditua kontratatu zen, Euribor gehi 0,20
puntuko interes tasarekin. Jakina den
moduan “Izartu” programaren garapenak berarekin darama egindako gastuei
lehenik eta behin Udalak aurre egin
behar izatea, ondoren Eusko Jaurlaritzatik egindako inbertsioaren erdia (BEZ
kanpo) jaso ahal izateko. Honenbestez,
otsailaren 18an indarrean jarri eta maiatzaren 16an indargabetu zen maileguaren kostua 2.129,94 � edo 354.392
pezetakoa izan zen Zegamako Udalarentzat.
7
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ANIMALIA ARRISKUTSUEN
ERREGISTROA SORTU DA
Udal Batzarrak apirilaren 7an animalia
arriskutsuen erregistroa sortzea erabaki
zuen.
Honen xedea udalerrian dauden etxeko
animaliak, animalia etxekotuak eta animalia basatiak babesteko, elkarbizitzeko,
edukitzeko, erabiltzeko, erakusteko eta
merkaturatzeko arauak jartzea da, jabe

edo edukitzaileak nonahi bizi direla ere,
udalerrian erroldatuak dauden ala ez
kontuan izanik.
Horretarako animaliek tratuari, higieneari,
zainketari, identifikazioari eta babesari
dagokionez jaso beharreko arreta minimoak zein diren ezartzen da eta, halaber,
establezimendu bereiztuetan, osasunarretan, merkaturatzerakoan eta saltzerakoan bete beharreko arauak ere ezartzen dira.

Honako arlo hauek ordenantza honen
ezarpen eremutik kanpo daude, bestelako araudi berezia dutelako:
a) Ehiza
b) Arrantza
c) Basoko faunaren babesa eta kontserbazioa bere ingurune naturalean.
d) Zezenekin eta/edo bigantxa, idi eta
zaldiekin egiten diren festak.
e) Animaliak ikerkuntza eta bestelako
helburu zientifikoetarako erabiltzea.

ZERBITZU SOZIALAK ESKAINIKO DIREN
LOKALEN EGOKIERA LANEN AMAIERA
2001eko ekainaren 5ean Zegamako
Udalak eta “Saiatu S.A.” enpresak
izenpetutako hitzarmenean oinarri
izanik, gauzatu dira Olaran auzoan
zerbitzu sozialen lokalen egokierak.
Hain zuzen ere, Zegamako Udalak
“Saiatu S.A.” enpresarengandik, eraikin haundiaren beheko solairuaren
(390m2ko lokalaren) jabetza eskuratu
zuen. Udalak trukean etxebizitzak
eraikitzeko lurzorua eman, hirigintza
probetxamenduaren % 10 zeditu eta
udal zergatik libre utzi zuen “Saiatu
S.A.”.

eskertu eta goraipatu egin zuen
Aldundiaren eta Maximo Goikoetxearen
aldekotasuna eta herritar guztiek
gozatzeko lokalak izan daitezela opa
zuen.

Udal Batzarrak 2002ko irailaren
25ean erabaki zuen 390m2ko lokalaren egokiera lanen adjudikazioa
“Pedro Iparragirre S.A.” enpresari
316.605,35 � edo 52.678.697 pezetan (BEZ barne) egitea.

Irailaren 15ean jarri zen martxan
anbulatorioa Olaranen, hainbat urtez
Ibarreta ondoko mediku-etxean egon
ondoren. Hogar sozialak bere ateak
lehen aldiz, azaroaren 12an eta 13an,
San Martingo ekitaldiaren barne, ireki
bazituen ere, Jubilatuek zuzenduta
abenduaren 6an bukaeran ireki zituen
ateak. Eguneko zentroa, bestalde,

Zegama eta zegamarrentzat oso
garrantzitsua den proiektu hau gauzatzeko Erakunde eta pertsona askoren laguntza jaso du Zegamako
Udalak; hauetako bat guztien artean
nabarmendu beharrekoa da. 1999tik
2003ko ekainera arte Gizartekintza
Diputatua
izan
den
Maximo
Goikoetxea da egun Zegaman dugun
zerbitzu paregabe hauen “errudun”
nagusia. Beraz, nahiz eta obrak
amaitzeko egon, Udalari bidezkoa
eta zuzena iruditu zitzaion lokalen
inaugurazioa Maximo Goikoetxeak
egitea. Ekitaldi xume baina hunkigarri
hau ekainaren 6an egin zen. Bertan
Maximo Goikoetxea Diputatuak azpimarratu zuen berarentzat ohore handia izan zela Zegamak honelako lokal
bat izan zezan ahalegina egin eta
laguntza ematea. Alkateak, bestalde,

8

Inagurazioa egin eta ondorenean
obrak amaitzeko lanek jarraitu zuten.
Hala nola, hasierako adjudikaziotik
kanpoko hainbat lan gehigarri adjudikatu zizkion Udalak “Construcciones
Pedro Iparragirre S.L.” enpresari
59.652,37 �tan edo 9.925.319
pezetan (BEZ barne).

Inaugurazio ekitaldia

oraindik ez da ireki, bere gestioa
Diputazioak eraman behar duelako,
eta zerbitzuaren kontratazioa oraindik
egin gabe duelako. Edozein kasutan,
Udala Aldundiarekin harremanetan
dago, eta lehenbailehen abian jarriko
den itxaropena dago, Aldundiak
borondate ezinhobea erakutsi baitu.
Azkenik, azpimarratu lokalen egokiera lanez gain hainbat hornidura ere
egin direla (altzariak, telebista, sukaldea, tresneria, etabar) eta kostu guztia gutxi gorabehera 901.500 � edo
150 milioi pezetan (BEZ barne) zifra
daitekeela, inguruko urbanizazio
lanetan eta babestutako etxebizitzen
erosketan egindako lanak kontuan
hartu gabe.
Guztion esku dago zerbitzu hauetaz
gozatzea eta era berean erabilera
egokia ematea. Guztion altxorra da
eta guztion artean aprobetxatu eta
zaindu behar ditugu.
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f) Hegazti-tiroko lehiaketak.
g) Hainbat herri-kirol, elementu nagusia
etxeko animaliak direnean.
Txakur-jabe edo edukitzaileek derrigorrez identifikatu eta erroldatu beharko
dituzte beren txakurrak, txakurra jaio edo
erosi den momentutik hilabeteko epean.
Berdin egingo da bestelako edozein konpainiako animalia bada ere.
Animaliak beren zentsu identifikazioa
eraman beharko dute beti nahitaez.

UDALA

TXARAPE ETA ALDERDI-EDERREN
ARTEKO ORUBEAN LUR-AZPIKO
GARAJEEN ERAIKITZEA
Jakina da Udal Batzarrak 2003ko urriaren 7an Txarape eta Alderdi-Ederren
arteko orubean 20 lur-azpiko garaje
(19,23m2ko 18 garaje indibidual eta 50
m2 inguruko 2 garaje) eraikitzeko eta gaineko lurzoruan plaza bat egokitzeko
proiektua eta exekuzioa arautuko duten
baldintzen pleguak onartzea erabaki
zuela. Jarraian, Udal Batzarrak abenduaren 2an, lizitazio publikoan aurkeztu zen
“Saiatu S.A.” enpresa bakarrari, adjudikatu zion lanen exekuzioa. Garajeak
eskuratzeko, Udalak irekita zuen epean
16 lagunek eman zuten izena.
Urtarrilaren 27an, notarioaren aurrean
egindako zozketa publikoaren ondorioz,
hurrengoak izan ziren adjudikazio-hartzaileak:
Jose Maria Larrea Arocena, Iñigo
Aizpeolea Legorburu, Antonio Otaegi
Berasategi, Ramon Otaegi Berasategi,
Zorion Barandiaran, Maria Jesus Mugika
Ordozgoiti, Jabier Arrondo Etxabe, Maria
Teresa Aranza Telleria, Juan Inazio
Gereñu Gorrotxategi, Javier De Prado
Quinoa, Diego Maria Arratibel Rezola,
Luis Jose De la Hera Garate, Joaquin
Irastorza Larrea, Maria Lourdes Larrea
Arana , Maria Angeles Larrea Berasategi
eta Amaia Acha Calvo.
Aurtengo martxoan izenpetu zen zuinketa edo obra hasi aurreko akta. Beraz, ia
amaitzear dauden lur-azpiko garajeak
eta hauen gaineko plazak Txarape eta
Alderdi-Eder arteko eremua egokitu eta
lotuko ditu.
Azkenik, gogoratu 70. hamarkadan
onartutako Plan Partzialak eskatzen
zuen moduan, Txarapeko Kooperatibak,
egindako lur-zesioen artean, orube
honetako lursailak Udalari zeditu zizkiolako, burutu ahal izan dela aktuazio hau.
“ZEGAMA-AIZKORRI.COM”
JABETZA EROSTEA
Udal Gobernu Batzordeak otsailaren
10ean
erabaki
zuen
“zegamaaizkorri.com” izena duen interneteko eremua erostea. Honen bidez, urtetik urtera
indar handiagoa hartzen doan frogaren
helbide elektronikoa Udalaren esku
egongo da.

Obrak hasi aurretik

Zimentazio lanak

Garaje gaineko plaza

“BEASAIN-ZUMARRAGA”-GOIERRI
JARDUTE EREMUKO LURRALDEAREN ZATIKO PLANAREN
HASIERAKO ONARPENA JASO DUEN
DOKUMENTUARI ALEGAZIOAK
Udal Batzarrak martxoaren 24an erabaki
zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak onartutako
“Beasain-Zumarraga”-Goierri
Jardute Eremuko Lurraldearen Zatiko
Planaren hasierako onarpena jasotako
dokumentuari
alegazioak
jartzea.
Ondoren zehazten dira alegazio hauen
xehetasunak:
• Dokumentu teknikoak (PTP-ak) datozen 16 urtetan Zegamarako 137 etxebi-

zitza berri aurreikusten ditu. Kontuan izanik aurreikuspen hau onartuz gero, udalerriko arau subsidiarioak bere (PTP-aren)
aginduetara egon beharko luketela, eta
egun tramitatzen ari den arau subsidiarioen errebisioak datozen 8 urtetarako ia
150 etxebizitza eraikitzea aurreikusten
duela, kontraesan hau zuzentzea eta
Zegaman datozen 16 urtetan eraiki ahal
izango diren etxebizitzak 212an finkatzea
eskatzen da.
• Jardute Eremuko Lurraldearen Zatiko
Planak (PTP-ak) adierazten du Zegaman
eremu industriala sendotu egin behar
dela eta mugatu egin behar direla etorkizuneko garapenak. Zentzu honetan,
9
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tramitatzen ari den arau subsidiarioen
errebisioko dokumentua aintzakotzat
hartuta 3tik 4Ha-ra bitartean eremu
industriala haunditzea eskatzen da.
• Anduetzako egurraren erakusketa
iraunkorra Jardute Eremuko Lurraldeen
Zatiko Planean (PTP-an) jasotzea eta
aitortzear dagoen Aizkorri-Aratz Parke
Naturaleko interpretazio gune finkatzea
eskatzen da.
• Zegamako oihal tailerra ere dokumentuaren barnean jasotzea eskatzen da,
mota honetako jarduerarik Euskal Herri
guztian ez dagoelako eta irakaskuntza
ere bultzatzen duelako. Zentzu honetan,
elementu garrantzitsua izanik, sustatzea
eta bultzatzea proposatzen da.
• Santiago Bidea ere Zegaman zehar
San Adrian aldera doala kontuan izanik,
dokumentuan jasotzea eskatzen da, ibilbide honek duen historia eta garrantzia
ahaztu gabe.
UDAL PLANEAMENDUKO
ARAU SUBSIDIARIOEN
ERREBISIOA ETA ALDAKETA
1992ko azaroaren 10ean Gipuzkoako
Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak
onartutako arau subsidiarioak daude
egun indarrean Zegaman. Urteak pasatu
dira eta planeamenduak berrazterketa
behar duela kontuan izanik, Udal
Gobernu Batzordeak 2002ko uztailaren
10ean erabaki zuen Zegamako udal planeamenduko arau subsidiarioen errebisio lana Ignacio Ibarretxe Pariente, udal
arkitektoari adjudikatzea. Adjudikazio
honen ondorioz, dokumentu egileak aurkeztutako udal planeamenduko errebisioko Abantzea, iazko abenduaren 20an
onartu zuen Udal Batzarrak.
Errebisio prozedurak bere baitan udalerri
osoa hartzen duela kontuan izanik, eta
honen konplexutasunak prozedura geldotu dezakeela aintzat hartuta, Udalak
udalerri eremuko zati batzuen aldaketa
abian jartzea ebatzi zuen. Hain zuzen
ere, aldaketa honen xedea udalerrian
etxebizitza berriak eraikitzeko tresna
legalak onartzea (Gerrikonetik Joxearretxeraino, Elizako etxearen orubean eta
Olaberrian), eta ahalik eta lehen bere
exekuzioa ahalbideratzea izan da.
Honenbestez, Udal Gobernu Batzordeak
otsailaren 24an erabaki zuen udal planeamenduko arau subsidiarioen aldaketarako dokumentua idazteko esleipena
Ignacio Ibarretxe udal arkitektoari
10.457,61� edo 1.740.000 pezetan
(BEZ barne) egitea.
Udal Batzarrak, (aurrez hasierako onarpeneko baimena emanik) maiatzaren
12an udal planeamenduko arau subsi10

diarioen elementuen aldaketari behinbehineko onarpena eman ondoren,
Gipuzkoako Foru Aldundira bidali zuen
espediente administratiboa, Erakunde
honek aldaketaren dokumentuari behin
betiko onarpena eman diezaion.
ZEGAMAKO KALEEN
EUSKARATZEA
2002ko azaroaren 18an Udal Gobernu
Batzordeak Zegamako kaleak euskaraz
jartzeko adjudikazioa Jabier Arrieta
Arraiagori
egitea
erabaki
zuen.
Aurtengoan Jabier Arrietari lan asko pilatu zaio, eta aurreikusita zegoen bezala
ezin izan ditu denak amaitu, baina bere
lan bikainaren isla utzi du gure kaleetan.
OSTATUKO USTIAPENEAN
ALDAKETAK
Aurtengoan amaitu dira Ostatuko eraberritze edo birgaitze lanak. Honen ondorioz, Ostatuko zerbitzu guztiak ustiatzaile
bakarrak ustiatzeko xedez, Udal
Batzarrak maiatzaren 12an, ustiatzaile
ziren Eneko Sorzabal eta Naiara
Landazabali adjudikatzea erabaki zuen.
Honenbestez, taberna, jatetxea eta ostatua bere osotasunean eman zitzaien, eta
adjudikazio osagarri honek, baldintza
berri batzuk ezartzea suposatu zuen.
Udal Batzarrak maiatzaren 12an, ustiatzaileen alde taberna, jatetxe eta pentsio
zerbitzuen ustiapenerako egindako esleipenean, Ostatuko lehen eta bigarren
oinetan egindako obrak, jarritako altzairu
eta horniduren zaintza eta kontserbazioa
bermatzeko, 30.050,61 � edo 5.000.000
pezetako abala ezartzeko baldintza jarri
zien (abal honek hileko eragingo lukeen
kostua 90 � edo 15.000 pezeta inguru
izanik); Eneko Sorzabal eta Naiara
Landazabalek egindako adjudikazioa ez
onartzea erabaki zuten, ezarritako baldintzak beraientzat garestiak zirelako.

Kaleak euskaraz (Lehen eta orain)

Ondorioz, irailaren 8an, Udal
Batzarrak erabaki zuen Eneko
Sorzabal eta Naiara Landazabalek
egindako errenuntzia onartzea eta
indarrean zituzten baldintzetan abenduaren 10 arte ustiapena luzatzea
erabaki zuen. Halaber, esandako udal
erresoluzioan berriro ere, Ostatuko
zerbitzu guztien ustiapena lehiaketa
publikora ateratzea erabaki zen.
Onartutako Oinarriak, 2002ko otsailaren 4an Udal Batzarrak onartutako
berberak izan ziren. Hala nola, hilero
ordaindu beharreko prezioa lehen
zegoen moduan mantentzen da,
kontuan hartzen badugu oraingoan
10 logela eta ustiatzailearentzat etxea
ere ematen direla ustiaketarako.
Aldaketa nabarmena izan da eskatutako fidantza edo abala. Jakina da,
herriak 720.000 � edo 120 milioi
pezeta gastatu ondoren, udalak nolabaiteko bermea behar duela sortu
daitekeen edozein arazori aurre egiteko. Deialdi zabala egin ondoren (irailaren 24ko Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen deialdi irekiaren iragarkia) ez zen inongo eskaintzarik aurkeztu.
Honenbeztez udal batzarrak azaroaren 5an Ostatuko zerbitzuen ustiapena kontratatzeko bigarren deialdia
egitea ebatzi zuen, aurrez onartutako
baldintza berdinetan.
ENERGIA AURREZTEKO DIRULAGUNTZA ESKAERA
Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak eraginkortasun energetikoa hobetzeko inbertsio
eta azterketa proiektuetarako laguntzen programa atera ondoren,
Zegamako Udalak Olaran auzoan,
kultur-etxeko parkean, Ostatu aurrean eta Elizalde kalean argindar ekipoak jartzeko dirulaguntza eskaera aurkeztu zuen. Oraindik, Eusko
Jaurlaritzak ez dio erantzunik eman
egindako diralaguntza eskaerari.
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ANDUETZAKO ERAIKINEN
ERREHABILITAZIOA AMAITUTA
2000.urteko urrian Gipuzkoako Foru
Aldundiko Nekazaritza eta Ingurugiro
Departamentuak eta Zegamako Udalak
sinatutako hitzarmenak abian jarri zuen
Aranburu edo Hospital deiturako eraikinaren eraberritze lana. Ordurako
Zegamako
Udalak
Arantzazuko
Frantziskotarrekin, Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin eta Manolo Artola
Agirretxerekin (herriko basozaina eta
zuhaitz
enborren
erakusketaren
egilearekin) elkarrizketak izan eta beren
adostasuna lortua zuen, Euskal Herrian
ditugun zuhaitz enborren bilduma
Zegamara ekartzeko eta bertan ikusgai
jartzeko.

Inaugurazio ekitaldia

Urrats ugari eman dira gaur egungo
egoerara iristeko. Diputazioak Anduetzako edo Hospitaleko eraikinaren birgaitze lanak kontratatu eta finantzatu
zituen, Udalak Iñaki Aspiazu Iza arkitektoaren eskutik egindako proiektu teknikoen arabera.
Diputazioko zerbitzu forestalen lehen
mendeurrena ospatu behar zela eta,
esandako zuhaitz bildumari, mendi lan
eta zerbitzuan erabilitako tresneri, lanabes eta beste hainbat elementu bildumari eransteko asmoa eta borondatea
zegoen. Honela, eta zegoen espazioan
sartu nahi ziren gauzak sartzeko txikia
zela kontuan izanik, Zegamako Udalak
2001eko azaroaren 23an Miguel

Arostegi Azurmendiri, Anduetza baserria
eta bere inguruko 5411m2 lursailak erosi
zizkion. Erosketa 159.268,2 � edo 26,5
milioi pezetan gauzatu zen, eta Eusko
Jaurlaritzako Ogasun Sailak sustatutako
“Izartu” programaren bidez finantzatu
zen bere erosketa %50ean.
Iñaki Aspiazu Iza arkitektoak egindako
birgaitze proiektuan oinarrituta Aldundiak
kontratatu eta finantzatu ditu aurten
amaitu diren bi eraikinen errehabilitazio
lanak. Esandako arkitektoarekin batera
Sabino Ruiz Madina aparejadoreak
obren zuzendaritza eraman du, eta aldi
berean egonkortze eta egitura lanen
segurtasun eta osasun lanen koordinatzailea izan da. Birgaitze lanen aurretik bi
eraikinak autonomoak eta independienteak baziren ere, errehabilitazio lanen
ondorioz, eraikinak barnetik komunikatu
egin dira. Eraikinen inguruko urbanizazio
lanak oraindik egin gabe badaude ere,
eraikinen errehabilitazio lanen inaugurazio ekitaldia ekainaren 25ean egin zen.
Ekitaldi honetan Eusko Jaurlaritzako
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen
Sailburua den Sabin Intxaurraga eta
Diputazioko Nekazaritza eta Ingurumen
Diputatua zen Jon Mikel Murua izan
ziren.
Maiatzaren 25eko udal hausteskundeen
ondoren, Diputazioko hainbat departamentuetan izandako aldaketen ondorioz,
Zegamako Udalean, abuztuaren 29an,
gai honen inguruan bilera egin zen
Diputazioko Landa Garapenerako
Diputatu berria den Nuria Lopez de
Gereñu eta zuzendari berria den Jose Mª
Aldanondorekin. Bileran, Udaleko ordezkariez gain Eusko Jaurlaritzako Lurralde
Antolamendu eta Ingurumen Sailburua
den Sabin Intxaurraga, Sailburuordea
den Abel Muniategi eta Biodibertsitateko
zuzendaria den Iosu Erkiaga egon ziren.
Bilera honetan Anduetza, Aizkorriko
Parke Naturalaren interpretazio zentroa
izatea adostu zen, eta honenbestez bere
gestioa Diputazioak eramatea. Bestalde,
Jaurlaritzak konpromezua hartu zuen
eraikinak eta bere inguruak behar dituen
inbertsioetan laguntzeko.
Anduetza, Aizkorri Parke Naturalaren
interpretazio gune bihurtzen den bitartean, Zegamako Udalak, “Linue kooperatiba”ren bidez, elementu erakargarri
hau Zegamara hurbiltzen diren bisitariei
erakusten die asteburuetan.

Anduetzako eraikinak eraberrituak
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AITXURI HERRI ESKOLAN LANAK
EGITEKO DIRULAGUNTZA
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak martxoaren 4an emandako Aginduaren bidez,
hezkuntza administrazioaren menpeko
ikastetxeak dauden udal jabetzeko eraikinetan obrak egiteko gastuen finantzaketa arautu zuen. Agindu honetan oinarrituta Udalak, besteak beste, aldageletarako gas instalazioa egin eta ur beroa
jartzeko eta gimnasioa berotzeko aerotermoa erosteko dirulaguntza eskaera

egin zuen. Eusko Jaurlaritzak aipatutako
inbertsioaren % 60 (diruz) laguntzea erabaki du, eta beraz, Zegamako Udalari
4.734,07 � edo 787.683 pezetako diru
aportazioa egingo dio.
EGUNKARIAREN ALDEKO MOZIOA
Udal Batzarrak martxoaren 10ean, otsailaren 20an epailearen aginduz itxia izan
zen “Euskaldunon Egunkaria”-ren
defentsan eta aldarrikapenean ondorengo testua zuen mozioa onartu zuen:
“Otsailaren 20an, Guardia Zibilak, Juan
del Olmo epailearen aginduz, Euskal-

dunon Egunkariaren egoitzak itxi eta 10
lagun atxilotu zituen, euskaraz idatzitako
egunkari bakarraren aurkako operazioan. “Argia” eta “Jakin” aldizkariak,
Ikastolen Federazioa eta Euskalgintza
Elkarlanean Fundazioa ere miatu zituen
operazio hartan.
Eraso horiek, eta euskalgintzako beste
erakunde batzuen aurka lehenago izandako beste hainbat, euskararen normalizazioaren aurkako estrategia kalkulatu
eta iraunkor baten barruan kokatzen ditu
Kontseiluak.

INTXAUSTIN ERREPIDE ETA IBAIKO LANAK
“GI-2637 errepidean bihurgunea zuzentzea eta Oria ibaiaren uholdeen aurkako
defentsa
egitea
eta
bideratzea
Intxaustin” deituriko proiektuaren exekuzioa aurtengo otsailean hasi zen. Jakina
den bezala, “Sestra S.A.” injineritzak
egindako proiektuaren exekuzioa,
“Antzibar S.A.” eta “Sukia S.A.” enpresen arteko aldi baterako enpresari (UTEri)
900.373,71 � edo 149.809.580 pezetan
(BEZ barne) esleitu zitzaion.
Munduan desagertzeko zorian
dagoen bisoi europarra bizi den eremu
gutxienetarikoa Intxausti eremua da, eta
Ingurumenaren gaineko eraginaren
azterlanean ezarritako betebehar edo
baldintzen arabera burutu da obra, normalean hartzen ez diren babes neurriak
hartuta.
Obraren ardatz nagusiak, zubi zaharra
bota eta berria eraikitzea; “Garmendianeko” edo “Intxaustiko” bihurgunea egokitzea, zabaltzea eta ikuspen hobea
ematea; Oria ibaia Intxausti baserri ondoan zabaltzea eta honenbestez uholdeen
aurka ekitea; errotatxo berria berreraikitzea, eta Industrialde berrian sarrera eta
irteerak egokitzea izan dira.
Obren exekuzioaren epea zazpi hilabetekoa bazen ere, zertxobait luzatu egin da,
ezustean sortutako hainbat lan berri eta
aldaketaren ondorioz.

Intxaustiko
zubia eta
errepidea
berrituta
(Lehen eta orain)
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Lan garrantzitsu hauek Eusko Jaurlaritzako
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen
Sailak, erdi batean, beste erdia
Gipuzkoako Foru Aldundiko Garraio eta
Errepideetako Departamentuak (300.506 �
edo 50 milioi pezeta), eta Aldundiko
Hirigintza eta Obra Hidraulikoetako
Departamentuak (108.182 � edo 18
milioi pezeta) eta kopuru osora iristeko
falta dena “Goierri Beheko Industrialdea
S.A.-k, ordaindu dute, eta beraz,
Zegamako Udalaren diru aportaziorik
gabe gauzatu da.
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Egoera horren aurrean Kontseiluak bere
mozioan aurkeztutako ebazpen proposamenak aztertu eta eztabaidatu ondoren, Udalbatzarrak, ahobatez, honako
hau erabaki du:
1) Zegamako Udalak, Euskaldunon
Egunkariaren itxiera eta bere arduradunen atxiloketa salatzen du, euskararen
normalizazioaren eta adierazpen askatasunaren aurkako erasoak direlako.
2) Eraso hau euskararen aldeko jarduera
oro susmopean jarri eta kriminalizatzeko
saio bat gehiago delako eta euskararen
normalizazio prozesua geldiaraztea helburu duelako tinko deitoratzen du Udal
honek.
3) Udal honek bere elkartasuna adierazi
nahi die operazio honetan atxilotutakoei
eta kartzelaratuen berehalako askatasuna
eskatzen
du.
Euskaldunon
Egunkariko langile, arduradun, eta irakurleei ere elkartasuna adierazi nahi die, bai
eta Argia eta Jakin aldizkari, Herri Irratia,
Ikastolen Federazioa eta Euskalgintza
Elkarlanean Fundazioko kide guztiei ere.
4) Udal honek Euskaldunon Egunkariaren aurkako erasoa amaitu eta kioskoetan berriro egon dadila exigitzen du.
5) Udal honek Euskaldunon Egunkaria
berrabiarazteko dirulaguntza kopurua
zehazten denean, hau Kontseiluari jakinaraziko zaio.“
OLARANGO BABES OFIZIALEKO
ETXEBIZITZEN AMAIERA
Olarango babes ofizialeko etxebizitzen
adjudikaziorako, 2000ko abenduaren
19an Notario aurreko zozketa egin zen,
aurrez Udaletxean izena eman zuten 30
herritarren artean. 19 etxebizitza eraiki
badira ere, hauetatik bi txikienak Udalak
erosi ditu etxebizitza babestuak martxan
jartzeko. Beraz, 17 onuradun suertatu
eta beste 13 itxaron zerrendan gelditu
ziren. 2001eko hasieran, ekindako eraikitze lanek aurtengoan ikusi dute amaiera. Honenbestez, Udal Gobernu
Batzordeak martxoaren 24ean “Saiatu
SA” enpresari Olarango babes ofizialeko
lehen erabilpenerako udal baimena ematea ebatzi zuen. Bestalde, Udal Gobernu
Batzordeak apirilaren 7an erabaki zuen
Olarango babes ofizialeko etxebizitza
azpian dauden garajeen legalizazio baimena “Saiatu S.A.” enpresa sustatzaile
eta eraikitzaileari ematea.
UDALERRIKO AZTERLAN
SOZIOURBANISTIKOAREN
IDAZKETA
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako Sailburuaren 2002ko
ekainaren 12ko Aginduak, birgaitze integratutako areetan edo egoitza-area
degradatuetan ondare urbanizatua edo
ondare eraikia birgaitzeko dirulaguntzak
arautu zituen. Honenbestez Zegamako

Olarango babes ofizialeko etxebizitzak

Udalak Udalerriko azterlan sozio-urbanistikoa idazteko dirulaguntza eskaera
egin zuen.
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordeak 2002ko abenduaren 30eko
ebazpenaren bidez Zegamako Udalari
aurkeztutako
aurrekontutik
%90
(24.340,99 � edo 4.050.000 pta) finantzatzea ebatzi zuen.
Hau horrela, Udal Gobernu Batzordeak
udalerriko azterlan sozio-urbanistikoa
udal arkitektoa den Natxo Ibarretxeri
31.372,83 � edo 5.220.000 pezetan
(BEZ barne) esleitzea erabaki zuen.
Natxo Ibarretxek adjudikatutako dokumentua egin ondoren, urrian aurkeztu
zuen Udalean. Dokumentu honetan udalerriko hiri-eremuko eraikin guztien
zehaztapena eta ezaugarriak jasotzen
dira. Modu berean, zein hirigintza aktuazio eman beharko liratekeen aipatzen da,
eta biztanlegoaren azterlan soziologikoa
ere egiten da (arlo hau, soziologoa den
Ion Vicentek garatu du, dokumentuaren
barnean). Beraz, dokumentu garrantzitsua da Udalak egindakoa, are gehiago
iragana kontuan hartuz oraina eta geroa
jaso eta uztertzen baititu.
Bestalde, Udalak azterlan sozio-urbanistikoa jaso bezain pronto Eusko
Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako Sailera bidali zuen bere onarpenerako, eta integratutako errehabilitazio

eremua aitortu dezan. Aitorpen hau jaso
ondoren, eremu horren baitan, herritarrek burutuko dituzten birgaitze lanek
ordurarte jasotzen zituzten baino dirulaguntza handiagoak jaso ahal izango
dituzte. Halaber, Eusko Jaurlaritzak aitortutako eremu hauen barnean, aurrerantzean Zegama hirigintzako aktuazio
publikoak egiteko ateratzen dituen dirulaguntza programan ere, sartu ahal izango dira.
LANGILEEN KONTRATAZIOA
INEM-EN LAGUNTZAREKIN
INEM-ek lan-sustapenaren egitasmoaren barnean, Zegamako Udalari
9.211,07 � edo 1.532.593 pezetako
dirulaguntza eman zion epe eta betebehar ezberdinetarako 5 langile kontratatzeko. Udalak behar zituen lanpostuen
eskaera egin ondoren, INEM-ek ondorengo langileak izendatu zituen Udalak
kontratatzeko: Juan Miguel Larrea Antia
(pioi lanetarako); Aloña Berasategi
Gorrotxategi (bulegorako administrarilaguntzaile lanetarako); Nagore Martin
Otaegi (Kultur teknikariari laguntzeko
administrari lanetarako) eta Mª Luisa
Gorrotxategi Irastorza eta Saioa Azkona
Larrea (udako haur monitore lanetarako).
INEM-ek eskainitako aukera aprobetxatuz, Udalak lanean dabiltzan hiru langileen kontratuak 2004ko martxoaren 31ra
arte luzatzea erabaki zuen.
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ELIZALDE INGURUKO
BERURBANIZAZIOA

UDALEKO LANPOSTUEN
BALORAZIOA

OSTATUKO JANGELA HANDIKO
EGURRARI TRATAMENDUA

Jakina da bere egunean etxebizitzak
eraikitzen zirenean soberako lursailak
(jabari publikoak izan behar zutenak) ez
zitzaizkiola Udalari zeditzen eta beraz,
bizilagunen jabetasunean gelditzen zirela. Gauzak horrela, Elizalde inguruko
berurbanizazioari ekiteko, Udalak ElorTxiki, Arrano-Aitz, Toki-Goxo, Andres
Larrea Mendizabal eta Mª Jesus
Mendizabal
Gorrotxategiri
eta
Kooperatiba San Bartolomeri eraikin
ondoko lursailen jabetasuna Udalari
zeditzeko eskaera egin zien. Aurtengoan
gauzatu dira jabetasun zesioak (eskritura
publikoaren bidez eginak) eta honenbestez, Udalak zeditutako eremua kontuan
izanik, proiektu teknikoa egin du Xabier
Gallastegi aparejadorearen eskutik.
Irailaren 8an Udal Batzarrak proiektu teknikoa eta baldintza ekonomiko-administratiboen plegua onartu zuen. 140.299
edo 23.346.789 pezetako lizitazio oinarriarekin (BEZ barne) lehiaketa publikora
atera zen obra hau, Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratu ondoren, Udal
Batzarrak azaroaren 5ean aurkeztutako
eskaintza
bakarra
izan
zen
“Construcciones Pedro Iparragirre, S.L.”
enpresari, 139.686,24 �tan edo
23.241.834 pezetan (BEZ barne) adjudikatzea erabaki zuen. Lanen exekuzio
epea hiru hilabetetan finkatu da.
Adjudikatutako lanen eremua Zupurrutiko zubi berritik kooperatibarainokoa
izango da; kontuan izanik, kooperatiba
atzealdeko guneak pribatua izaten jarraituko duela, Kooperatiba San Bartolomek
jabari publikora ez zeditzea erabaki
duelako. Edozein kasutan, eraikinen
atzealdeko pasealekuari jarraipena eman
ahal izateko eta udal polikiroldegi aurreko
zubira irtenbidea emateko, Oria ibai ertzean 45m2ko lurzatiaren doaneko
zesioa egin zuen Kooperatibak Udalaren
alde.

Udal Gobernu Batzordeak martxoaren
10ean erabaki zuen gizarte laguntzailearen eta euskera, kultura eta turismo teknikariaren lanpostuen balorazioa “LKS “
enpresari 1.680 � edo 279.528 pezetan
(BEZ barne) adjudikatzea. Horrela Udal
Gobernu Batzordeak maiatzaren 12an
“LKS”k egindako balorazio txostena
onartzea erabaki zuen. Honen ondorioz,
ordurarte 11. maila zuen gizarte laguntzaileari 14.maila jarri zitzaion (hilean gutxi
gora behera 180 � edo 30.000 pezetako igoera gordina suposatuz) eta euskera, kultura eta turismo teknikariari 2 maila
igo zitzaizkion; 14.enetik 16.era (hilean
120 � edo 20.000 pezetako igoera gordina suposatuz).
Bestalde, Udal Gobernu Batzordeak
azaroaren 17an erabaki zuen baloratu
gabe gelditu ziren Idazkari-kontuhartzaile, administrari, zerbitzu anitzeko ofiziala
eta garbitzaileen lanpostuak baloratzea,
eta honetarako “LKS” enpresa aholkulariaren aldeko esleipena egin zuen (3.500
� edo 582.351 pezetan).

Ostatuko jangela handiko egur-habeei
xilofagoen arazoa somaturik, Udal
Gobernu Batzordeak apirilaren 28an
erabaki zuen, xilofagoen aurkako tratamendua egiteko lana “Tecma, S.A.”
enpresari 2.204 � edo 366.715 pezetan
(BEZ barne) adjudikatzea. Lanak abuztuko lehen egunetan egin ziren, tratamendua egin ondoren lokalak itxita egon
behar zuelako, eta horregatik opor egunak aprobetxatu ziren.

Elizalde kalea berrurbanizazio lanak hasi aurretik
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UDALERRIAN IRISGARRITASUNA
BERMATZEKO JAURLARITZAREN
DIRULAGUNTZA
Udalak hainbat urbanizazio lanen barnean irisgarritasun baldintzak betetzeko
borondatea izanik, Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari
dirulaguntza eskaera luzaturik, Zegamako Udalari 251.763,08 � edo
41.889.991 pezetako dirulaguntza ematea ebatzi zuen. Diru honekin Aizkorpe
taberna azpiko espaloia, Ostatu aurreko
berurbanizazioa, Kultur-etxeko parkeko
berurbanizazioa, Elizaldeko berurbanizazioa eta Olarango berurbanizazio lanetan
dauden irisgarritasun baldintzak beteko dira.

SANEAMENDUA
Zegamako Udalak maiatzaren 23an
egindako Udal Gobernu Batzordean
“Sestra, S.A.” injineritzak egindako
Zegamako saneamenduko (UrgamintaBarrenaldea zatia) lehen proiektu aldatua
onartzea ebatzi zuen. Aipatutako onarpena Gipuzkoako Foru Aldundiko
Hirigintza eta Obra Hidraulikoetako
Departamentura jakinarazi zen dokumentu teknikoarekin batera beren onarpena emateko. Halaber, ekainaren 13ko
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen onarpena, eta jendeaurrean jarri
zen erreklamazioak eta alegazioak aurkeztu ahal izateko.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Hirigintza
eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak jarraian idatzia bidali zuen non adierazten zuen: “udalerri horretarako saneamenduaren konponbideari buruz zuzendaritza nagusi honen iritzi teknikoa aldatu egin dela. Izan ere, egokia iruditzen
zaigu Zegamako saneamendua Segurako interzeptoreari lotzea, araztegi udalerri horretarako bakarrik egin ordez.
Ondorioz, obra proiektua idazteko beharrezkoa den laguntza teknikoa kontratatuko da lehenbailehen”.
Gauzak horrela, Diputazioak lehen mailako saneamendu sarearen proiektuaren

Elizalde kalea beste puntu batetik ikusita
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idazketa kontratatzeko lehiaketa publikoa abian jarri zuen, eta ekainaren 27ko
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia
argitaratu ondoren, “Gain” injineritza
enpresari 53.167,43 � tan edo 8.846.316
pezetan adjudikatu zion.
Honenbestez, adierazitakoaren arabera,
azpimarratu behar da Zegaman ez dela
araztegi edo depuragailurik eraikiko, eta
Zegamako ur-zikinak Legorretako araztegira joango direla, Segurako interzeptorearekin lotu eta gero. Diputazioak sare
nagusia edo lehen mailako exekuzioa
finantzatuko du. Zegamako Udalak, bestalde, bigarren mailakoa eta, printzipioz,
onuradun partikular bakoitzak etxebizitzatik bigarren mailako sarera egiten den
akometida, ordaindu beharko du.
Edozein kasutan, Udala arduratuko da
bigarren mailako sarearen proiektua eta
sare partikularreko proiektu tekniko
berria idazten.
ESZENATOKI BERRIKO
ESTALKIAREN EROSKETA
Jakina den bezela Udalak iaz eszenatoki
berria erosi zuen, 6.010,12 � edo
1.000.000
pezeta
ordainduta.
Aurtengoan, bestalde, eszenatoki honi
egokituko zaion estalki berria erosi du.
Erabakia, maiatzaren 23an hartu zuen
Udal Gobernu Batzordeak, eta horniduraren truke “Ulma Kooperatiba”-ri
4.750,29 � edo 790.382 pezeta (BEZ
barne) ordaindu zizkion Udalak. San
Bartolome jaietan (bere osotasunean)
estreinatu zen instalazioa urte askotarako izan dadila.
ODOLEAN OXIGENOA NEURTZEKO
APARAILUAREN EROSKETA
Herriko medikuaren proposamenari
jarraituz Udal Gobernu Batzordeak uztailaren 7an erabaki zuen odolean oxigenoa
neurtzeko, anbulatoriorako pulsometro
digitala erostea. Egindako erosketaren
prezioa 514,47 � edo 85.600 pezetakoa
izan zen.
“IDATZIAK” LIBURUA EROSI ETA
HERRITARREI BANATU
Udal Gobernu Batzordeak uztailaren 7an
erabaki zuen “Idatziak” euskarazko liburu
praktikoaren 500 ale erostea, eta herritar
sendi guztiei etxera ale bana doan bidaltzea. Inbertsioaren kostu osoa (1.125 �
edo 187.184 pezeta) Udalak ordaindu
du. Liburu honen bidez, euskararen erabilera sustatzea eta indartzea da helburu,
eta honenbestez euskerari toki handiagoa egiteko, tresna erabilgarri hau bidali
da abenduan Zegamako etxe guztietara.
2004. URTEAN GIPUZKOAKO
ITZULIA ZEGAMAN
Zegamako Elkartu Nahi Txirrindulari
Elkarteak eta Gipuzkoako Txirrindulari

Elkargoak egindako eskaera aintzakotzat
hartuta, Udal Gobernu Batzordeak uztailaren 21ean erabaki zuen 2004.urtean
“Junior” mailako XV. Gipuzkoako Itzuliko
erlojuaren aurkako lehen etapa Zegaman
antolatzea eta honek berarekin izango
duen 2.300 � edo 382.688 pezetako
gastua Udalak bere gain hartzea. Beraz,
datorren urtean aukera izango dugu
“Junior” mailan ospatzen den itzuli
garrantzitsuenetariko bat Zegaman izateko, eta bide batez gure herritar txirrindulariak aupatu eta txalotzeko.
KULTUR-ETXEKO PARKEKO
BERURBANIZAZIOA
Kultur-etxeko parkeko egoera nahiko
txarra zela kontuan izanik, Gipuzkoako
Foru Aldundiak Zegamako Udaletik egindako dirulaguntza eskaerari emandako
aldeko erantzuna aintzakotzat hartuta
eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako Sailak irisgarritasuna
bermatzeko emandako dirulaguntza bermatuta izanik, Udal Gobernu Batzordeak
apirilaren 28an berurbanizazio proiektuaren idazketa Fernando Corazo eta
Maider Romo arkitektoari 15.005,76 �
edo 2.496.748 pezetan (BEZ barne)
esleitzea erabaki zuen.
Fernando Corazo eta Maider Romo arkitektoek egindako proiektu teknikoan
oinarrituta, lehiaketa publikoa deitu zen.
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 26 eguneko epea iragan ondoren,
“Construcciones Pedro Iparragirre, S.L.”
enpresak bakarrik aurkeztu zuen bere
eskaintza. Lizitazio oinarria 267.458,88
� edo 44.501.413 pezetakoa (BEZ
barne) bazen ere, Udal Batzarrak irailaren
8an erabaki zuen esandako enpresari
aurkeztutako eskaintzaren arabera,
259.194,10 � edo 43.123.269 pezetan
(BEZ barne) adjudikatzea.
Urrian hasiera eman eta lau hilabeteko
iraupena izan behar duten obrak oinarri
duen proiektuan kultur-etxearen jarraian,
Olaran auzo aldera 6 aparkaleku eraikitzea aurreikusten zen, baina Gipuzkoako
Bide Azpiegituretarako Departamentuak,
bidearen titularra izanik, debekatu egin
du aparkalekuak egitea.
Bestalde, proiektuan aurreikusita zegoen
pabimentoa aldatzea eta hobetzea, eta
aurreikusi gabe zeuden beste lan batzuk
burutzea
erabaki
du
Gobernu
Batzordeak abenduaren 3an hartutako
erabakian. Honen ondorioz, enpresa
adjudikazio
hartzailearen
aldeko
84.756,56 � edo 14.102.304 pezetako
(BEZ barne) adjudikazio gehigarria egin da.
GIZARTE LAGUNTZAILEAK
ORDUTEGI BERRIA
Jakina da Begoña Olarte, Udaleko gizarte lagutzaileak bere zerbitzuak Zegamaz
gain Segura, Zerain eta Mutiloan eskain-

Obrak hasi aurretik

Botatze lanak

Obren hasiera

tzen dituela. Ekainaren 14an eratutako
Udal Korporazio berriak funtzionamendu
aldaketak ere, askotan berarekin izaten
ditu. Gauzak honela, lau herrietan
eskaintzen duen zerbitzua, alderdi guztientzat modu egokienean emateko
asmoz, ordutegi aldaketa batzuk adostu
dira, eta honen ondorioz, Zegamako
Udaletxean ondorengo ordutegia du,
irailaren 1etik aurrera:
Astelehenetan: 8:30 etatik 13:45etara
Asteartetan: 8:30etatik 12:00etara
Ostegunetan: 8:30etatik 11:15etara
15

2003

Zegama Urtekaria
UDALA

Goimenek
Erlezain
Eguna
antolatzeko
dirulaguntza
eman du

GOIMENEK ZEGAMAKO UDALARI
DIRULAGUNTZA
Goimenek Zegamako Udalari Gipuzkoako Erlezainen Eguna antolatzeko
2.507,5 � edo 417.213 pezetako dirulaguntza eman zion. Halaber, Aizkorri eta
Urbiako artzantza bekarako 2.253,75 �
edo 374.992 pezetako dirulaguntza
ematea ebatzi zuen.
ZEGAMA.NET - WEB ORRIA
Gipuzkoako Foru Aldundiak, “Gipuzkoa
Informazioaren Gizartean” proiektua bultzatzeko asmotan, Gipuzkoako udaletan
eta toki-administrazioko beste erakundeetan, Web atariak sortu eta berritzeko
sustapen proiektuak martxan jarri zituen,
maiatzaren 21eko 28/2002 Foru
Dekretua onartuz; Zegamako Udala
laguntza hauetara atxikitu zen Web ataria
sortzeko asmoarekin eta 3000�ko
laguntza jaso zuen Gipuzkoako Foru
Aldunditik: Web ataria sortzeko proposamen ezberdinak aztertu ondoren,
Goierriko Lanbide Eskolari esleitu
zitzaion lana 2002ko urriaren 8ko
Gobernu Batzordean, www.zegama.net
ataria sortu eta datuak sartuz; gaur egun
aurrean aipatutako helbide horretan ikus
dezakezu Zegamako Udalaren web
orria.

dura ere jasotzen da. Diputazioko
Errepideetako Departamentuak bidegorria eraikitzeko lurren okupazioa eta
esplanazioa egingo du, ia trazadura guztian, eta bidegorriaren amaieran exekuzioa eta finantzaketa negoziatu egin
beharko da, besteak beste, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Garapen Eramangarrirako Departamentuarekin.
Beraz, proiektua idatzi ondoren,
Diputazioak onartu, obren exekuziorako
behar diren lursail eta ondasunen okupazioa egin, exekuziorako kontratazio prozedura abian jarri eta honen ondorioz
adjudikazioa egitea erabaki beharko du.
Urrats hauek emanik, lanei hasiera
emango zaie. Diputazioak 2004ko aurrekontuan ez du aurreikusi inbertsioa hau
egitea. Edozein kasutan, 2004.urtea
lurren eta eskubideen okupazioa egiten
pasatuko da, eta hitzez bada ere
2005eko aurrekontuetan bide zabaltze
honen partida jasoko dutela adierazi
dute Aldunditik. Esana izana bihurtzea
falta zaigu.
ESKOLA KIROLA
Eskola Kirolaren helburuetako bat,
Gipuzkoako ikasleei, lehiaketa jo muga
bakar bezala hartu gabe, kirol askotan
aritzeko aukera ematea da. Aldun-

IDIAZABALGO N-1EKO BIDE
GURUTZETIK SEGURARAINO
BIDEA ZABALDU ETA
BIDEGORRIA EGITEKO
PROIEKTUA ETA EXEKUZIOA
Gipuzkoako Foru Aldundiko Garraio eta
Errepide Departamentuak GI-2637 errepidea Idiazabaldik Seguraraino zabaldu
eta hobetzeko proiektua adjudikatu
ondoren, dagoeneko amaitu da. Proiektu
honetan (Zegamako Udalak 2001eko
uztailaren 23an hartutako erabakian
eskatzen zuen moduan), bidea hobetu
eta zabaltzeaz gain, bidegorriaren traza16

Zegama.net web orrian urtekaria ikus daiteke

diko, Gazteria eta Kirol Zuzendaritza
Nagusiak, Gipuzkoako Eskola Kiroleko
Jardueren Programa urtero onartzen du
eta Gipuzkoako Udalek, programa honetara atxikita daudenek, beren gain hartzen dute Foru Aldundiaren batera, programa hau herrian garatzea. Jarduera
hauek bete daitezen, Gipuzkoako Foru
Aldundiak Gipuzkoako Udalekin hitzarmen bat sinatzen du urtero eta aldi berean, Zegamako Udalak, Aitxuri Herri
Eskolarekin beste hitzarmen bat sinatzen
du, Eskola Kirola aurrera eramateko
hitzarmen honen ondorioz, Zegamako
Udalak 1562.63 �ko (260.000 pzta)
dirulaguntza ematen dio Aitxuri Herri
Eskolari. Akordio hauek direla medio, eta
hitzarmena azken muturreraino betea
izan dadin, Aitxuri Herri Eskolako Guraso
Elkarteak, kirol teknikari bat (Xabier
Intxausti) kontratatzen du, Eskola
Kiroleko klase praktikoak eman ditzan.
ZEGAMAKO UDALEKO
EUSKARA PLANA
2002. urtean, Eusko Jaurlaritzako
Hizkuntza Politikarako Sailordetzak,
Zegamako Udaleko Euskara Planari
buruz txostena egin zuen eta ondoren,
Zegamako Udalak, bere edukinarekin
onartu zuen; ondorioz, bertan jasotako
helburuak poliki-poliki betetzen dihardu
Udalak. Txosteneko helburu horien artean, Zegamako kaleetan hizkuntz paisaia
euskaratzea jasotzen zen eta 2003.
urtean, helburu hori betetzen ari da,
Jabier Arrieta Arraiagok egindako harri
lanetan kale izenak euskaraz jarriz.
KIROL TXAPELKETAK
Urtero 3 txapelketa antolatzen ditu
Zegamako Udalak herritarren artean.
Frontenis Txapelketa, eskuz binakako
esku pilota txapelketa eta Futbito
Txapelketa.
Hiruretan zaharrena, futbito txapelketa
dugu eta dakizuen modura, San
Bartolomeetan lehen egunean jokatzen
da finala. Aurten Shalky 07 taldeak irabazi zuen azken partidua. Bestalde San
Martinetarako eskuz binakako pilota txapelketa egiten da herritarren artean. San
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OSTATUKO ERABERRITZE LANEN AMAIERA
2001. urtean hasi eta iaz burutu ziren
behe oineko eraberritze lanak.
Honenbestez, Ostatuko taberna eta
jatetxearen ustiapena abian jarri zen
iazko ekainean. Ondoren, lehen eta
bigarren solairuetako eraberritze lanak
iazko udaran hasi eta aurtengo maiatzean amaitu dira. Ostatuan, bere osotasunean, birgaitze lanetan barne horniduran egindako inbertsioak (altzariak, tresneria, etabar) kontuan izanik
720.000 � edo 120 milioi pezeta

Idoia Zenarruzabeitia plaka agertzen

inguru gastatu dira. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio
Saila (“Izartu” programaren bidez) eta
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta
Arrantza Saila (“Erein” programaren
bidez) izan dira nagusiki, proiektu
honen exekuzioa ahalbideratu dutenak, emandako dirulaguntza zabalari
esker. Laguntza eta aldekotasun hau
eskertu nahirik Zegamako Udalak
Eusko Jaurlaritzako Lehendakariordea
den Idoia Zenarruzabeitia gonbidatu

Idoia Zenarruzabeitia ostatua ikusten

Martinetan jokatu ziren finalean txapeldunak helduen mailan, Ruben Zabaleta eta
Jesus Zabaleta eta bigarren Xabier
Agirre eta Jose Ramon Zurutuza.
Gaztegoen mailan, garaileak Estebe eta
Arkaitz Ariznabarreta izan ziren eta bigarren, Eñaut Alberdi eta Mikel Berasategi.
Udaberrian jokatzen den frontenis txapelketan berriz, lehenik Urko Agirre eta
Urko Egimendiak osaturiko bikoteak irabazi zuen, bigarren Argoitz Toledo eta
Jon Urteaga izan ziren eta hirugarren
Aritz Toledo eta Aitor Bitarte.
ERAIKIN BERRIAK
“Muguruza Etxegintza, S.L.” enpresak
amaitzear du Aseginolaza Anaien Etorbidean eraiki duen etxebizitza bifamiliarra.
Bestalde, Murgialdai baserriko lursailetan
(Murgizelaien) Itziar eta Eduardo Irastorza
Larrea, anai-arrebak bifamiliko etxebizi-

zuen ekainaren 13an egin zen inagurazio ekitaldian. Ekitaldi xume honetara
hainbat herritar eta agintari bertaratu
ziren. Ohore handia izan zen, inolaz ere,
Zegaman EAEko Lehendakariordearen
presentzia izatea.
Zegamako Herriak egindako inbertsio
honekin bere ondarea haunditu egin du
eta herritarrok hain maite dugun Ostatua,
itxuratuta, bere zerbitzuak herritar nahiz
kanpokoei eskaintzeko prest eta txukun
dagoela esan dezakegu.

Ostatua eraberritua

tza eraikitzeko udal baimena lortu dute,
eta berehala hasi eta obra amaitzeko
asmoa azaldu dute.
ZEGAMA, LEGAZPI ETA ZERAINGO
ONURA MENDIKO LARRETAN
URAREN ERABILERARAKO
HITZARMENA
Zegama, Legazpi eta Zeraingo udalerrietako herri onurako mendietan larrean
egiten duten abere aziendak nahiko urik
ez zuelako, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Nekazaritza eta Ingurumen Departamentuak arazo hori konpontzeko
“Arrobimendi eta Oamendiko ur hornidurari buruzko azterketa” enkargatu zuen,
eta aldi berean proiektu honen kostua
finantzatzeko konpromisoa hartu zuen.
Hala eta guztiz ere, obrak egingo zirela
ziurtatzeko udalen lankidetza behar
beharrezkoa zenez, arestian aipatutako 3
udalerriek 2002ko bukaera aldera hitzar-

men bat sinatu zuten. Hitzarmen honen
ondorioz, hiru udalerriek (Zegama,
Legazpi eta Zerain), honako konpromezu
hau hartu dute:
a) Azterketa egin ondoren beharrezko
ikusten diren lurrak Foru Aldundiko
Nekazaritza eta Ingurumen Departamentuaren eskuetan jartzea aldi baterako eta hala behar ezkero betirako uraren
arazoa konpontzeko.
b) Behar izanez gero, proiektuan
aurreikusi gabe erabili diren zerbitzuak
birjartzea, baimen hidraulikoak barne, eta
beharrezkoak diren tramite administratiboak egitea.
c) Onuradunei, hau da adierazitako herri
onurako mendietan larre eskubidea duen
ganaduaren jabeei eta auzokoei, obra
eta instalazioez egoki balia daitezen eta,
batez ere ura zentzuz erabil dezaten
eskatzea.
17
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FRONTOIKO ESTALKIAN
INPERMEABILIZAZIO LANAK
Badira dagoeneko urte batzuk hain erabilia den udal pilotalekua egin zenetik.
Gizakioi gertatzen zaigun antzera eraikinei ere bere zahartzaro prozesua gertatzen zaie. Badira bizpahiru urte estalkian
itokinak somatu zirenetik, eta uneoro
hauek estaltzen joan dira. Aurtengoan,
itokin handiagoak ikusi dira, eta honen
ondorioz udal pilotalekuko estalkian
kanaloiak inpermeabilizatu dira. Obra
egilea “Aislamientos Goiherri, S.L.”
enpresa izan da, eta egindako lanaren
kostua 1.117,08 � edo 185.866 pezeta
(BEZ barne). Beraz, lan hauek aditzera
ematen digute, berandu baino lehenago
lan sakonagoak egin beharko direla,
estalkian, behintzat.
BERRIA-REN AKZIO EROSKETA
Egunkariaren inposatutako itxieraren
ondoren, “Berria” euskarazko egunkari
berri bat abian jarri zen Euskal Herrian,
“Egunkaria” ordezkatzeko. Gauzak
horrela, Udal Gobernu Batzordeak
maiatzaren 23an erabaki zuen 1.502,53
� edo 250.000 pezetako balioa zuten
akzioak erostea.
TOKIKO AGENDA 21 ABIAN
Rio de Janeiron (Brasil) 1992an egin zen
Ingurumen eta Garapenari buruzko
Nazioarteko Konferentzian Agenda 21
izeneko estrategia orokorra erabaki zen
garapen eramangarriaren bidetik planetaren suntsipena eragotzi lezaketen politika ekonomiko, sozial, kultural eta ingurumenekoak hartzeko. Garapen eramangarriaren aldeko ekimenak duen garrantzia kontuan hartuta, Agenda 21eko
28.kapituluan dei egiten da udal administrazioen, herritarren, gizarte erakundeen
eta enpresen arteko elkarrizketa eta
adostasunaren bidez tokian Tokiko
Agenda 21 erabaki dadin.
Ingurumeneko auziari irtenbide orokorra
eman nahi bazaio, espazioan eta denboran ugari izan behar duten tokian tokiko
ekimenak hartzea da gakoa. Eta, horre-

Berria egunkaria
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Udal pilotalekuko estalkian inpermeabilizazio lanak egin dira

gatik bada, euskal udalerrietan Agenda
21 abian jartzea lehentasuneko jomuga
bilakatu da 2002-2020 Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen Estrategian
zehazten ari den Euskadiko ingurumen
politikarentzat.
Johannesburgeko Lurrari buruzko iragan
gailurrean, berretsi egin zen Tokiko
Agendak 21 ezartzearen aldeko apustua, hitzak ekintza bihurtzeko biderik eraginkorrentzat hartuz.
“Gautengo adierazpenak, Regional
Government Network for Sustainable
Developmet” erakundea eratzetik atera
zen dokumentuak, berretsi egiten du
sarean egindako lanak duen garrantzia,
maila guztietan (tokian tokikoan, autonomikoan, estatalean eta nazioartekoan)
garapen eramangarriaren aldeko helburuak arrakastaz lortzeko.
Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko
Lege Orokorrak (otsailaren 27ko 3/1998
Legea) dituen helburuen artean dago hiri
ingurumenaren eramangarritasuna bermatzea hiri plangintzan ingurumen kontsiderazioak eta ondare historikoaren
babesa efektiboki sartuz. Gainera, 87.
artikuluan, adierazten du, udal erakundeek ingurumenari buruzko udal ordenantzak onartu behar dituztela. Eta
horrek esan nahi du udalek protagonismo gehiago izan behar dutela beren hiri
ingurumenaren kudeaketan.
Ingurumen arloko Ekintza Planetan
(Tokiko Agenda 21), udala garapen eramangarriko printzipioen arabera kudeatzeko bidea erraztuko duten ekimen,
programa eta estrategiak landu behar
dira, hau da, aukera izan behar da unean
uneko eta tokian tokiko beharrak asetzeko, baina gureak ez diren geografia eremuen edota datozen belaunaldien garapena baldintzatu gabe.
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolaketa
eta Ingurugiro Departamentuak “Euskal
Udaletan Tokiko Agenda 21 Sustatzeko
2000-2003 Programa” egin du. Sailak
ahaleginak egingo ditu 2000-2020
Garapen Jasangarriaren Euskal Ingu-

rumen Estrategian ingurumenari buruz
jasotako helburuetara arian-arian iristeko
Tokiko Agenda 21 Sustatzeko Programaren bidez, horretarako lortutako
emaitzen jarraipena eginez. Jaurlaritzako
Sail horrek, IHOBE S.A. Ingurumena
Sustatzeko Sozietate Publikoaren bidez,
sustapen publikoaren estrategia praktikara eraman, udalek lan tresnetan dituzten beharrak atzeman eta ingurumenaren inguruko jarduera teknikoak koordinatuko ditu.
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Garapen
Eramangarrirako
Departamentuaren
bidez, eramangarritasuneko irizpideak
bere egiten ditu jardun guztietan, horrela
lurralde historikoak garapen eramangarria izan dezan.
Gauzak horrela, Goierri osatzen duten 18
udalerriak Gipuzkoako Foru Aldundiko
Garapen Eramangarrirako Departamentuarekin eta IHOBE-rekin lankidetza hitzarmena izenpetu zuten urriaren 3an
Ordizian, aipatutako Udalen artean
Udaltalde 21 Goierri proiektua eratu eta
aurrera eramateko; hain zuen ere, Tokiko
Agenda 21 proiektua diseinatzeko fasea.
Udaltalde 21 Goierri proiektuaren helburu nagusia GOIEKIren zuzendaritzapean
eta Foru Aldundiarekin eta IHOBE Elkarte
Publikoarekin koordinatuta, Udalen lan
taldea eratzea da, ezar ditzan Agenda 21
ekimenak, parte hartzen duten udaletarako prestakuntza eta laguntza bateratuaren bidez.
Udal bakoitzaren konpromiso politiko eta
etengabeko hobekuntzarako eta udalerriaren garapen eramangarriari egiten
dioten ekarpen gisa, Goierriko Udalek
izenpetutako hitzarmenaren ondorioz,
Tokiko Agenda 21 proiektua abian jarriko
dute.
Hitzarmenaren iraupena 2005eko abenduaren 31 artekoa izango da. Zegamako
Udalak Agenda 21eko proiektua garatzeko, biztanleko 2 � edo 333 pezetako
diru aportazioa egingo du. Azkenik, azpimarratu, Goiekiko Administrazio Kontseiluak apirilaren 11an hartutako eraba-
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Josune Vivanco Ochoa
Asun Etxegia Loiarte
Susana Vivó Subijana
Asce Arizkorreta Aldanondo
Pili Gereñu Laskibar
1999-2003 ARTEKO UDAL
KORPORAZIOAREN AMAIERA
1999tik 2003 urtera bitartean dauden 4
urteko, legealdiko, ibilbidea amaitu dute
aurtengoan Zegamako Udala osatzen
duten 9 udalkideek.
Alkatea: Juan Inazio Galdos Larrea
Alkateordea: Jon Ormazabal Berasategi
Alkateordea: Jose Ramon Agirre Berasategi
Zinegotziak: Carlos Ormazabal Urbizu
Miren Arantza Albizu Ormazabal
Andres Urbizu Murgiondo
Nikolas Zabaleta Ormazabal
Angel Irigoras Ormazabal
Elena Azurmendi Gorostizu-Orkaiztegi
Gogoratu behar da, lan arazoak medio
legealdi hasieran zinegotziak izan ziren
Iosune Irastorza Aizpeolea eta Angel
Gomez Torresek kargua utzi behar izan
zutela, eta beren ordez Elena Azurmendi
Gorostizu-Orkaiztegi eta Angel Irigoras
Ormazabal-ek hartu zituztela beraien
zinegotzi postuak.

Linue Zegama Kooperatiboek turismo bulegoaren ardura dute

kiaren bidez, Udaltalde 21 Goierri Tokiko
Agenda 21 ezartzeko ingurumen aholkularitza kontratatzeko baldintza teknikoen
plegua onartu zuela (azaroaren 3ko
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da).
TURISMO BULEGOA ZEGAMAN
Azken urteotan gure herrira gero eta kanpotar gehiago zetozela ikusirik eta azken
finean, Zegama turismo destino bilakatzeko gutxieneko azpiegiturak izatea
behar beharrezkoa dela oharturik, Udal
Gobernu Batzordeak martxoaren 24an erabaki zuen turismo bulegoko zerbitzua kontratatzeko baldintzen plegua onartzea.
Eskaintzak aurkezteko epea iragan ondoren
eskaintza bakarra aurkeztu zen. Hau “Linue
Kooperatiba Elkartea”-k aurkeztutakoa izan
zen. Udal Batzarrak maiatzaren 23an turismo bulegoko zerbitzua “Linue Kooperatiba
Elkartea”-ri adjudikatzea erabaki zuen.
Kontratuaren iraupena 30 hilabetekoa da eta
urtean Udalak empresa adjudikazio-hartzaileari 15.250 � edo 2.537.387 pezeta (gehi
BEZa) ordainduko dizkio, 12 hilabetetan
banatuta. Halaber, enpresa adjudikazio-hartzaileak aurkeztutako eskaintza ontzat eman
ondoren, turismo bulegoa San Martin 9
beheko lokalean (garai bateko botikan)
kokatu da eta abuztuaren 1etik aurrera abian
jarri zen, eta bertan turismo informazioa eta
dokumentazioa banatzen da (lokaleko gastuak Linue Kooperatiba Elkarteak ordaintzen
ditu). Bestalde, “Linue Kooperatiba
Elkartea”-k Udalak utzitako udal pilotalekuko
2. solairuko lokalak erabiltzen ditu bere lan
eta ekoizpenerako.
Informazio Bulego honetan, Zegamako
Udalak emandako turismo informazio,
foileto, kartel etabar. eskuragarri egon
dira.
Bestalde, Informazio Bulego honetan,
hilabetero herrian, eta konkretuki bulego
horretan izandako bisitarien kontrola edo
zenbaketa egiten dute.

Honenbestez azpimarratu behar da
abuztuaren hasieratik azaroaren bukaera
arte 435 turista izan direla Bulego
Turismoa informazioa eta dokumentazioa jasotzen. Halaber gogoratu, “Linue
Kooperatiba Elkartea”-k asteburuetan
Anduetzako erakusketa iraunkorra erakusten dietela bertaratuei, urriaren 11tik
aurrera.
“Linue Zegama” Kooperatiba honako
hauek osatzen dute:
Camino Albisu-Iribe Rekalde

MAIATZAREN 25EKO HAUTESKUNDEAK
Joan den maiatzaren 25ean, Batzar Nagusietarako eta Udaletako ordezkariak
aukeratzeko hauteskundeak izan ziren. Hona hemen Zegaman izandako emaitzak, bai aurtengoak eta baita duela lau urtekoak ere:
UDAL HAUSTEKUNDEETAKO EMAITZAK
H.B.

I.U

2003(Udal Hauteskundeak)

EA/PNV
661

------

0

P.S.E-E.E P.P
0

14

AIZKORRI
223

1999 (Udal Hauteskundeak)

528

367

0

0

9

------

BATZAR NAGUSIETARAKO HAUTESKUNDEEN EMAITZAK
HB

I.U

P.S.E-EE

P.P

ARALAR

AUB

2003 (Batzar Nagusiak) 629

EA/PNV

-----

9

4

16

------

212

1999 (Batzar Nagusiak)

367

1

8

23

35

502

Ekainaren 4an Udala eratzeko batzar
berezia egin zen. Maiatzaren 25ean
herritarrek emandako bozken ondorioz, Alkate Juan Inazio Galdos Larrea
(EA/EAJ) aukeratu zen eta zinegotziak
honako hauek izan ziren aukeratuak:
Jon Ormazabal Berasategi Jn.
(EA7EAJ); Carlos Ormazabal Urbizu
Jn.(EA/EAJ); Miren Arantza Albizu
Ormazabal And. (EA/EAJ); Nikolas
Zabaleta Ormazabal Jn. (EA/EAJ);
Jabier Otaegi Goia Jn. (EA/EAJ);
Mª Pilar Elorza Intxausti And (EA/EAJ).

------

Maiatzaren 25ean izan ziren emaitzak
aintzakotzat hartuta, eta “Aizkorri” plataformako emaitzak ilegalizatuak izan
ez balira, Zegamako Udalak dituen 9
zinegotzietatik 2 ordezkari zegozkion
Udalean: Anjel Irigoras Ormazabal, eta
Iosune Irastorza Aizpeolea.
Jakina den bezala, “Aizkorri” plataforma ilegalizatua izan zen eta beraz,
ordezkaritza legalki ez du Udalean.
Aurreko Legealdian EA/EAJ koalizioak
5 ordezkari eta H.B.k 4 ordezkari izan
zituzten.
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UDALAREN BARNE ERAKETA
Alkateak ekainaren 30ean emandako
Dekretuaren bidez, Jon Ormazabal
Berasategi eta Carlos Ormazabal Urbizu
lehen eta bigarren alkateorde izendatu
zituen; eta honenbestez esandako bi
udal ordezkariek Alkatearekin batera
Udal Gobernu Batzordea osatzen dute
legalki; nahiz eta Gobernu Batzordeko
bileretan udal ordezkari guztiek parte
hartzen duten.
Bestalde, ondorengo batzorde informatzaileak eratu dira, eta bakoitzaren
jarraian azaltzen den udal ordezkaria batzordeko lehendakaria izendatu da:
• Gizarte Ongizate Batzordea:
Mª Pilar Elorza
• Hirigintza, Ingurumen eta Zerbitzuen
Batzordea: Jon Ormazabal
• Turismo Batzordea:
Miren Arantza Albizu.
• Hezkuntza eta Gizarte Informazio
Batzordea: Carlos Ormazabal
• Mendi eta Auzoen Batzordea:
Nikolas Zabaleta
• Kultura, Euskera eta Gaztedia
Batzordea: Jabier Otaegi
• Kirol Batzordea: Jon Ormazabal
• Hazienda eta Pertsonal Batzordea:
Juan Inazio Galdos

Azkenik, gogoratu, Alkateak hartutako
erabakiaren arabera, dituen eskumenetatik, legez eskuordetu daitezkeen guztiak Udal Batzar eta Gobernu Batzordearen alde eskuordetu zituela.
LINUE ZEGAMA KOOPERATIBA
BITAN SARITUA
“Linue Zegama” Kooperatibak, “Goierri
2005 Ideia Berrien VI. Lehiaketaren lehen
saria iazko abenduan eta Garapenen
“Euskal Enpresa Berria” Lehiaketako 2.
saria jaso zuen aurtengo maiatzean.
“Goierri 2005 Ideia berrien VI.
Lehiaketa”-n ehungitza tradizionalean
oinarritutako kooperatiba modura jaso
zuen lehenengo saria; besteak beste
9.000 �ko laguntza, lokal bat uztea eta
enpresa abian jartzeko aholkularitza irabazi zituen kooperatibak. Kooperatiba
honetan, denda bat ireki, ehungintza tradizionaleko erakusketa eta heziketa zentro bat martxan jartzea baloratu zen
batez ere.
Honek, bultzada garrantzitsua eman zion
enpresa berriari eta etorkizuna lantzen
hasteko kemena eta ilusioa ere bai.
Epaimahaiak era positiboan baloratu
zuen, “Linue Zegama” proiektuak bi helburu desberdin aldi berean izatea: alde
batetik, langabezian zeunden eskualdeko emakumeei irteera bat ematea eta
bestalde galtzear zegoen ehungintza tra-

Linue Kooperatiba elkartekoa lanean

dizionala berreskuratu eta bultzatzea;
horrezaz gain, turismoa Zegama bezalako herri txiki batera erakartzeko ere elementu garrantzitsutzat jo zen.
Bestalde, maiatzaren 7an, Garapen
Sariketako, “Euskal Enpresa berria”
deritzon 2. saria jaso zuten, hemen
4.500 �tako diru saria jasoz. Sariketa
honetan, ehungintza tailer eta turismo
dinamizatzaile izatea baloratu zen batez
ere. Aurreko sariketetan ez bezala, orain

OLARANGO BERURBANIZAZIOAREN EXEKUZIOA
Udal Batzarrak otsailaren 10ean erabaki zuen Natxo Ibarretxe Parientek,
arkitektoak, Olaran (etxe berrietatik
Mazkiaran arteko eremuko) berurbanizatzeko egindako proiektu teknikoa,
lehiaketa publikoa eta exekuzioa arautuko zituzten baldintza plegu ekonomiko-administratiboak
onartzea.
Lizitazio oinarria 156.643,13 � edo
26.063.223 pezetan (BEZ barne) finkatu zen.
Prozedura legala bete ondoren, Udal
Batzarrak apirilaren 7an egindako bilkuran lanen exekuzioa “Excavaciones
Teide, S.L.” enpresari 145.677,75 �
edo 24.238.738 pezetan (BEZ barne)
adjudikatzea erabaki zuen. Bestalde,
Udal Gobernu Batzordeak irailaren
23an, obra zuzendaritzak horrela proposatuta, “Excavaciones Teide S.A.”
enpresari lanen esleipen gehigarria
28.964,14 �tan edo 4.819.227 pezetan (BEZ barne) egitea erabaki zuen.
Obrak abenduan amaitu dira, eta
60.hamarkada bukaeran eraiki ziren
etxebizitza inguruko urbanizazioak
beste itxura bat hartu du.
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arte saritutako proiektu guztiak teknologia
berrietan oinarrituak izan baitira, oraingoan era tradizionalean lan egiten den
enpresa saritu zen, hau da eskuz lan egitea oinarrizkoa den enpresa proiektu bat.
HERRIKO KULTUR ETA KIROL
ELKARTEEI DIRULAGUNTZA
BANAKETA
Udal Gobernu Batzordeak irailaren 23an
erabaki zuen udalerriko kultur eta kirol
elkarteen artean 2002 urteko aurrekontuetan jasota dagoen dirua banatzea.
Indarrean dagoen araudiaren arabera,
Kultur elkarteen artean % 45 (2.704,55 �
edo 450.000 pta) eta kirol elkarteen
artean % 55 (3.305,57 � edo 550.000
pta) banatzen dira:
Kultur Elkarteak
Orkatz Abesbatza......…......(1.771,00 �)
Gazte Herexa...............….......(915,00 �)
Kirol Elkarteak Amezti.............(866,00 �)
Elkartu Nahi.............……........(547,00 �)
Aizkorri.....................……....(1.892,00 �)
Ekitaldi berezietarako erreserba...(1.202,02 �)

Ikusten den bezala, Udalak, azkeneko
urteetan alderdi politiko guztien adostasunarekin finkatutako irizpideak jarraituz dirulaguntza hau, kultur eta kirol
elkarte izaera soila duten elkartei bakarrik banatzen die, herrian dauden
gastronomi elkarteak kanpoan utziz:
Tartalo Elkartea, Kasino Elkartea eta
Amezti Elkartea (Amezti Mendi
Elkartea, gastronomi elkartetik kanpo
legez eratuta dagoelako, eta Gipuzkoako eta Euskadiko Mendi Federazioko kide delako dirulaguntza ematen
zaio; baina ez gastronomi elkarteari).
Bestalde, gogoratu behar da Udalak
Tobera Musika Eskolari aurten 9.916,7 �
edo 1.650.000 pezetako dirulaguntza
eman diola.
BENTA BASERRI ONDOAN
ERREPIDEAK IZANDAKO
HONDORATZEAREN KONPONKETA
Zegamako Udalak Zegamako Benta
baserri ondoan errepidean izandako
hondoratzea gertatu bezain pronto,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Garraio eta
Errepide Departamentuari idatziz jakina-

razi zion errepidearen egoera larria eta
berehala konpontzeko eskatu zion.
Uztailaren 11ko Udaleko erregistro sarrerarekin Gipuzkoako Foru Aldundiko
Garraio eta Errepide Departamentuak
bidalitako eskaerari erantzun ematen
zion idatzia aurkeztu zuen. Honek honela zion:
“GI-2637 errepideko 6.500 kilometro
puntuan izandako hondoratzea, galtzadaren 80 metro inguru hartzen dituena,
proiektua onartu ondoren konponduko
dugu, eta konponbide teknikoa dagoeneko LURTEK ingeniari aholkulariak
aztertzen ari dira. Konponbidea laster
aurkeztuko dute, jarraian, proiektua
onartu bezain laster, enkantera aterako
dugu, eta irailaren erdialderako egina
egongo dela uste dugu.”
Edozein kasutan, Diputazioak hasiera
batean uste baino obra haundiagoa zela
kontuan izanik, lanen kontrataziorako
prozedura luzatu egin da. Beraz, datorren urteko lehen hiruhilabetean errepidearen konpontze lanak hasiko direla
jakinarazi dute Aldunditik.

HAUR ESKOLA (HAURTZANDEGI) ZERBITZUA MARTXAN
Zegamako Udalak 2002an Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin
hasitako harremanak, aurtengoan
eman dute fruitua.
Ignacio Ibarretxe Pariente udal arkitektoak egindako proiektu teknikoa
oinarritzat hartuta Aitxuri Herri
Eskolan egokiera lan ugari egin dira,
bertan 0 eta 1 urteetako neska-mu-

tikoei haur eskola zerbitzua eskaini
ahal izateko. Inbertsioa orotara
41.958 � edo 6.981.224 pezetakoa
izan da. Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailak Mikel Urbiztondo
igeltseroak egindako inbertsio lan
hauen erdia ordaindu du.
0 eta 1 urteko gurasoei jakinarazi eta
beraiekin bilera informatiboa izan
ondoren, abenduaren 3an abian jarri
da Zegaman haur eskola zerbitzua
Hainbat galdera eta ezbai sortuko
badira ere, udalerriarentzat eta bere
bizi-iraupenarentzat garrantzizko
zerbitzua jarri da martxan. Gurasoek
gehienez 8 ordu eduki ahal izango
dute bere haurra haur eskolan, eta
180 � edo 30.000 pezeta ordaindu
beharko du gehienez. Halaber,
gogorazi behar da Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako

Sailak beka proposamen bat jarriko
duela martxan, gurasoen gastuak
murriztuko dituena.
Haur Eskola Publikoaren azpiegitura
lortzeko prozesu guztia burutu eta
zegozkion izenemateak egin ondoren, abenduaren 3an ireki zituen
Zegamako Haur Eskola Publikoak
bere ateak Zegamako haurtxoentzat. Haur Eskola Publikoan lanean
hasi den hezitzailea Maider Redondo
Monzon zegamarra da eta hasera
batean hiru haur izango ditu bere
gain. Etor Olarte Azurmendi, Leire
Berasategi Azurmendi eta Uxue
Elorza Arsuaga. Etorkizunean haur
gehiagok izena emango balu, Haur
Eskolarako Hezkuntza Ordezkaritzak
dagozkien hezitzaileak izendatuko
ditu.

Haur Eskolaren egokitze lanak patioan

Haur Eskolako sukalde eta komuna

Leire, Uxue, Maider (hezitzailea) eta Etor
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GIZON ETA EMAKUMEEN
AUKERA BERDINTASUNA
BULTZATZEKO PLANA
Udal Gobernu Batzordeak ekainaren 4an
erabaki zuen, Eusko Jaurlaritzak onartutako EAEko emakumeentzako ekintza
positiboko 3. planaren barnean,
Zegamarako plana onartzea. Honen helburua da gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna aldarrikatzea eta
lerro honetan ekimenak antolatzea.
Honenbestez Jaurlaritzari dirulaguntza
eskatu zitzaion onartutako ekimen hauek
abian jarri ahal izateko.
HURBILTZEN PROGRAMA
HURBILTZEN
PROGRAMAREN EDUKIA
Hurbiltzen Programa 2000 biztanle baino
gutxiago dituzten Gipuzkoako 48 herrietan Gizarte Zerbitzuak finkatu eta sendotzeko helburuarekin sortua dago. Herri
guzti horien tartean Zegama ere egongo
litzatekeelarik.
Gipuzkoako lurralde historikoan hainbat
landa ingurune daude, tradizioz nekazaritza jardueretan edo horiekin lotuta
dauden jardueretan oinarritu diren ekonomiak dituztenak; zailtasunak dituzte
nahikoa enplegu eta errenta aukera
eskaintzeko, eta eragozpenak dauzkate
hirietako biztanleek dituzten bizi kalitatearen mailak bermatzen dituzten ekipamenduen eta zerbitzuen arloan, baita
horiek eskuratzeko orduan ere.
Eremu horiek, gehienetan, ekonomia eta
gizarte jasangarritasuna falta duen egitura prozesua pairatzen ari dira, jarduera
ekonomikoa moteldu egin delako,
demografian atzera egiten ari direlako,
eta pixkanaka jendez husten ari direlako.
Eremu horiek berariazko politikak garatzea eskatzen du, landa eremuko berezitasunetara egokituak direnak lurralde
oreka bermatu ahal izateko, eta, biztanleak bizi kalitate eta bizi baldintza egokietan oinarrituta mantenduz, gune horien
biziraupena bultzatu ahal izateko.
Gizarte Zerbitzuek eginkizun garrantzitsua daukate landa eremuko biztanleen
bizi kalitatea hobetzeari dagokionez.
Garrantzi hori Gizarte Zerbitzuen Legeak
definitzen du, horren arabera Gizarte
Zerbitzuek herritar guztiei gizarte egoera,
adina, sexua eta, jakina, bizilekua zein
diren ere bermatu behar baitiete gizarte
bazterketaren eta ezberdintasunaren
arrazoiak aurrez ikusi eta desagerraraziko direla, eta beharrizanak dituzten pertsonak eta kolektiboak gizarteratuak
izango direla.
Landa inguruneko udalerrietako gizarte
zerbitzuak indartu nahi dituen Hurbil22

Hurbiltzen programaren aurkezpena Zegaman

tzen Programa minusbaliatuen eta adineko pertsonen kolektibora bideratua
egongo da.

ko, nahiz gizarte gaietan ukiturik sentitzen diren zenbat kolektibok parte hartu
zuten.

HURBILTZEN PROGRAMAREN
AURKEZPENA ZEGAMAN

POSTA EGOITZA LEKUZ ALDATZEA

Aurtengo martxoaren 6an, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen
Departamentuak, Hurbiltzen Programaren aurkezpena egin zen Zegaman,
aurrez azaldutako programaren xehetasunak emateko.
Jardunaldia Maximo Goikoetxea Gizarte
Zerbitzuko Foru Diputatuak inauguratu
zuen. Inauguratzeaz gain, Diputatuak
nabarmendu zuen, Gizartekintzak duen
lehentasuna, landa ingurunean dauden
herri txikietara gerturatzea eta dituzten
beharrei erantzutea izango dela.
Catalunyako Generelitateko Jon Barrubés eta Asturiasko Printzipaduko ordezkariak ere parte hartu zuten, beraien
elkarte autonomoetan eramaten dituzten
esperientzi ezberdinak kontatuz eta jardunaldia aberastuaz.
Hauezaz gain, Gipuzkoa bertako landa
inguruneko herri txikietan aurrera eramaten ari diren beste zenbait esperientzien
ponentziak ere egon ziren; Iñaki Labaka
Errezilgo alkatearena, Juan Inazio Galdos
Zegamako alkatearena, Josu Garaialde
Mendikoiko teknikariarena, eta Cristina
Mujika LKSko teknikariarena eta
Hurbiltzen Programan parte hartu duenarena.
Azkenik Gizartekintzako teknikaria den
Jon Iribarrek, Hurbiltzen Planak eskaintzen dituen proposamen ezberdinak
azaldu zituen eta datozen urteetan,
Gipuzkoako 2000 biztanle baino gutxiago dituzten herrietan aurrera eraman
nahi diren “berariazko politikak” azaldu
zituen.
Ponentzia hauetan, Gipuzkoako 2000
biztanle baino gutxiago dituzten herri txiki
guztietako ordezkari politiko nahiz tekni-

Santa Barbara 4 beheko lokalean Posta
edota “Korreos” zerbitzuak bere egoitza
izan du azkeneko hamarkadatan, baina
2003ko maiatzaren hasieran zineko
lokaltxo batean kokatu zen. Esan, Santa
Barbara 4 behean kokatu aurretik, udaletxeko eskaileretan, erdi parean, kokatua zegoela posta zerbitzua. Garai hartan
udaletxera igotzeko bi eskailera aldi
omen zeuden ezker eskubi erdi pareraino eta eskaileren erdi parean lokal (posta
zerbitzuarena) bat omen zegoen eta handik gora eskailera aldi bakar bat omen
zegoen udaletxera igotzeko.
GOIERRI TELEBISTA
Goierri Telebistak, Goierriko eskualdean
euskarazko komunikazio zerbitzua garatzea du helburu, informazioaren arlo tradizionala nahiz berria jorratuz.
Proiektu hau aurrera ateratzeko,
Goierriko Udaletan aukeztua izan da eta
onartua tokian tokian.
Zegamako Udalak, uztailaren 7an egin
zuen Gobernu Batzordean, onartu zuen
“Goierri Telebista Proiektua”. Zegaman,
Goierri Telebista ikusi ahal izateko
Zegamako Udalak bi antena jartzeko
(beste herri gehienetan ez bezala) 14.636
�ko (2.435.225 pezetako) inbertsioa
egin beharko du Zegamak duen kokapenarengatik. Bestalde, Gobernu Batzordeak telebistaren urteko mantenimendurako biztalde bakoitzeko 2 �roko kuota
ordaintzea erabaki zuen. Guzti hau bideratzeko, Goierriko Udalak, Goieki eta
Goierriko Ikuskari S.L. enpresak hitzarmen batean jaso zituzten beren betebehar eta eskubideak.
Zegaman, Goierri telebista, datorren
urtean ikusi ahal izango da, antenak jarri
bezain laster.
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Buztinkale 11 edo Gerrikoenea bota aurretik

BOTATAKO ERAIKINAK
Aurtengoan udalerriko hiriguneak aldaketa nabaria jasan du. Lehenik,
Buztinkale 11ko Gerrikone bezela ezagututako eraikina bota zuen “Inversiones
Bidelan, S.L.” enpresak. Ondoren, abuztuan, Santa Barbara 3 eraikina bota du.
Bien erdian dagoen Santa Barbara 1
eraikina ere epe laburrean botako da.
GERRIKONETIK SANTA BARBARA
3RAINO ETXEBIZITZAK
EGITEKO HITZARMENA
Abenduaren 3an Udal Batzarrak
“Inversiones Bidelan S.L.” enpresarekin
hirigintza hitzarmena onartzea erabaki
zuen.
Hitzarmen
honen
bidez,
Gerrikonetik Santa Barbara 3raino doan
eremuko erdialdeko 1.arean, esandako
enpresa sustatzaileak 27 etxebizitza,
merkatal beheak eta lur-azpiko garajeak
eraikiko ditu. Udalak edozein kasutan
ondorengo baldintzak ezarri dizkio
enpresa sustatzaileari:
•70 m2tik gora dituen etxebizitzak,
gehienez, 1.442,43 � edo 240.000
pezeta erabilgarria den m2ko prezioa
izango du.
•15m2 inguru izango dituen lur-azpiko
garajeek 15.025,3 � edo 2.500.000
pezetako salmenta prezioa izango dute,
gehienez.
• Santa Barbara kalea gutxien zabalduko
den puntuan 1,5 metro haundituko da.
• 2 metroko zabalera izango duen portxea eraikiko da egun San Adriango iturria dagoen lekutik (gutxi gorabehera)
Santa Barbara 3raino.
• “Inversiones Bidelan, S.L.” enpresak
Zegamako Udalari 30.050,61 � edo
5.000.000 pezeta ordainduko dizkio hirigintza probetxamenduaren truke.
• Zegamako Udalak 20m2ko azalera
duen behe oineko lokala erosiko dio
“Inversiones Bidelan S.L.” enpresari
540,97 � edo 90.000 pezeta m2-a
ordainduta.

Santa Barbara 1 eta 3

• “Inversiones Bidelan, S.L.” enpresak
eraikitze lanak 20 hilabeteko epean
amaituko ditu.
• Herritarrek lehentasuna izango dute,
beste edonoren aurrean, 2004ko ekainerarte etxebizitza
hauek erosteko.
Honenbestez, “Inversiones Bidelan S.L.”
enpresak konpromezu hori hartzen du.
• Zegamako Udalak “tanteo eta atzeraindarrezko eskudidea” izango du, lehen
salmenta ematen denetik ondorengo 5
urteetan. Honenbestez, edozein eroslek
etxebizitza saldu nahi balu, aurrez
Zegamako Udalari egin beharko dio
eskaintza, eta Udalak urteko Kontsumoen Gaineko Prezioen Igoera gehituta
ordaindu beharko lioke etxebizitza, hala
balegokio.
APAIZ-ETXEKO ORUBEAN
ETXEBIZITZA BERRIAK
“Ormazpei, S.L.” enpresa Apaiz-etxe
orubean eta ondoko lursailetan lur-azpiko garajeak, merkatal beheak eta 12
etxebizitza eraikitzen hasiko da
2004.urtean.
Santa Barbara kaleko kasuan bezala,
kasu honetan ere Udalak etxebizitza eta
garajeen salmenta prezioa tasatuko du.
Honenbestez, 70m2ko baino gehiago
duen etxebizitzetako erabilgarria izango
da m2-aren (m2 útil) prezioa 1.442,43 �

Gerriokoenetik Santa Barbara 3rainoko irudia

edo 240.000 pezeta izan beharko du
gehienez, eta 15m2ko garajeak
15.025,3 � edo 2.500.000 pezetako salneurria izango du gehienez. Datu hauek,
beste batzuekin batera onartzear dagoen hirigintza hitzarmenean jasoko dira.
ZEGAMA, URBIA ETA AIZKORRIKO
ARTZAINTZA BEKA
2002ko uztailaren 22ko Udal Gobernu
Batzordeak, Zegama, Urbia eta
Aizkorriko Artzaintzari buruzko azterketa
burutzeko beka (9.015,18 �) Aitziber
Muruari eman zion eta Juan Mari
Apaolazari beka osagarri bat eman zion
Urbia eta Aizkorriko artzainek artzaintzarako dituzten ezaugarri orografiko eta
teknikoak garatzeko, beka hau 4.507,59
� edo 750.000 pezetakoa izan zen.
Gaur egun, esan, Juan Mari Apaolazak
bere lana bukatua duela eta Zegamako
Udalaren eskutan dagoela; Aitziber
Muruak berriz, idatzi baten bidez, bekari
uko egin zion maiatzaren 6an, Udal
honen aurrean aurkeztu zuen idatzi
baten bidez. Horiek horrela, Zegamako
Udalak, Zegama, Urbia eta Aizkorriko
Artzaintza Beka berriro ere deialdi publikora atera du eta 2004ko urtarrilaren 15
arte aurkeztu daitezke ikerketa proposamenak. Interesa duenarentzat oinarriak
Udaletxean daude.

Santa Barbara kaleko etxebixitza berrien hitzarmena sinatzen
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UDALA
egurrak haritza, gerezia eta gaztaina izan
dira. Esan daiteke, euskal hilobi artea eta
arte herrikoiaren irudia osatzen zuela erakusketak.
GAZTE PLANGINTZA

Zuhaitz eguna

ZUHAITZ EGUNA
Martxoaren 5ean Zegamako Udaleko
mendietako ordezkaria den Nikolas
Zabaleta eta Aitxuri Herri Eskolako haurrek zuhaixkak aldatu zituzten herriko
lorategietan. Zuhaixka hauek landatzeko,
aurrez lorazainak beharrezko ziren zuloak
prestaturik zituen eta ikasleek zuhaixka
ipini eta aitzurraren bidez lur eman zioten.
Ekimen honek, gure haurrengan naturaren zainketa guztion ardura dela helaraztea du helburu besteak beste.
TURISMO KARTELA
Zegamako Udalak, Eusko Jaurlaritzako
Turismo Sailak, Turismoaren dinamizaziorako atera zuen dirulaguntza aginduari helduz, lehen Kantera ondoan jarri
zen bezalako beste kartel bata Otzaurten
jartzea erabaki zuen. Era honetara, kanpotik datorren turistak, Otzaurte aldera
doanean, inguru horretan zer aurkitu
dezakeenez gain Zegamako udalerrian
dabilela jakinaraztea lortzen baita.
UDALAK ANTOLATUTAKO HITZALDI
ETA ERAKUSKETAK
Gizarte Zerbitzuetatik osasunari dagozkion hainbat hitzaldi antolatu baditu ere
Udalak, eta kultur eta kirol arlokoak ere
antolatu ditu.

edota ez sendatu neurri handi batean
Jaungoikoaren nahian oinarrituta zegoela
garaikoen ustearen arabera.
FELIPE URIARTE ETA
JOSUNE BEREZIARTU
Zegama-Aizkorri mendi maratoiari girotze bat eman asmoz, udalak, mendiarekin zer ikusia zuten bi hitzaldia antolatu
zituen. Uztailaren 1ean, Felipe Uriartek
“Hiru handiak” espediazioari buruzko
ikustentzunezkoa bota zuen Kultur
Etxean eta ondoren mendiarekin zaletasuna dutenek galdera egin ahal izan
zituzten. Bestalde, uztailaren 3an,
Josune Bereziartu izan genuen gur artean eta honek ere Kultur Etxean
Udaletxean bota zituen “ kirol eskalada”ri
buruzko diapositibak.
“ARGIZAIOLAK” ERAKUSKETA
Abenduaren 9tik 19ra egon da Udaletxeko Batzar Aretoan erakusketa ikusgarri hau. Bertan, Gipuzkoako edozein
herritan bildutako jatorrizko argizaiolen
kopiak ziren eta jatorrizko bilduma osoa
San Telmo Museoan omen dago.
Argizaiola hauek Felix Pinillos Martinezek
landutakoak dira eta erabili dituen

ANTTON AGIRRE SORONDO
Ekainaren 26an, Anduetza Egur Museoa
“Ospital Zaharra” bezala ezagutuak, bere
historia bazuela eta, izan ere, gaur egun
ere zegamar gehienok izen horrekin ezagutzen dugu, XIX. Mendean “ospitalak”
zer ziren eta gizarte hartan mediku, botikario, praktikante... eta era horrelako
·”ofizio”en zereginak azaldu zituen, gaur
egungoarekin zer ikusi handirik gabekoak halajaina!! Hitzaldi interesgarria eta
esanguratsuak izan zen Anttonek eman
zuela. Garbi geratu zen “ospitala” etxean
hiru lau bat ohe gaixoak edukitzeko
zituen etxe bat zela eta gaixoa sendatu
24

Turismo kartela Otzaurten

Zegamako gazteen behar soziologikoen
azterketa bat egitea Zegamako udaleko
aurreko legealdiko Gobernu taldearen
lehentasunetako bat izan zen.
2000ko abenduaren 11n ospatutako
Udal Batzarrak, zegozkion aurrekontuak
eskatu ondoren, gazteen beharrei buruzko azterketa hau egin zezan eskatu zion
SIADECO kontsultorari, 14.935,15 � ko
kostuarekin (2.485.000 pts).
Azterketa aurreko prestaketa faseak
burutu ondoren (taldeak zehaztea, galdeketak...), materialaren prestaketa
2001eko uztaila eta abendua bitartean
egin zen eta gazteei 2002ko maiatzaren
31n aurkeztu zitzaien, gutxi gorabehera
15-20 gazte bertaratuz aurkezpen horretara.
Ondoren, iraila bitarteko epea ireki zen,
nahi zuten gazteek, azterketaren ondorioetan markatzen ziren helburuen zabalketa parte har zezaten; epe hau, boluntario gutxi aurkeztu zirelako abendu arte
luzatu zen.
Lehenengo bilera, aurtengo otsailaren
25ean egin zen, bertara 8 gazte aurkeztu ziren; bigarren bilera martxoaren 18an
egin zen, 4 gazte etorri ziren eta hirugarrena, apirilaren 8rako aurreikusia, ez zen
egin 2 gazte bakarrik etorri zirelako.
Beraz, parte hartze murritza.
Denboraldi honetan, Udalak gazteei
Kultur Etxean gela bat utzi die erabil
zezaten eta beraien gauzak gorde ahal
izateko altzaria erosi zitzaien.
Azaroaren 28an, gaiari berriz heltzeko
asmotan, berriro ere deia bidali zitzaien
12tik 25 urte bitarteko gazte guztiei eta
bilera honetara ere bakarrik 12 pertsona
agertu ziren. Udalaren asmoa gai hau
lantzen joatea da.

Zegama Urtekaria 2003

UDAL BASOETAN EGINDAKO INBERTSIOAK
UDALAREN HERRI ONURAKO
BASOETAN, ETA 2003. URTEAN
BERRIRO ERE, LAN ETA INBERTSIO
GARRANTZITSUAK EGIN DIRA

13,89 Ha.tan 5.150 intsigni pinu sartu
dira. Honen kostua 1.866,98 � izan da.

egin da. Guzti hauen kostua 675,52 �
izan da.

GUZTIRA HUTSARTE BETETZE LANAK:
10.450 ale eta 4.092,98 �

Duela hiruzpalau urte hasi zen Udal baso
sailen berrantolaketa egitasmoa, horretarako lehen urratsa Herri Onurako izendapenez katalogatzea izan zelarik.

3.- LANDAKETA GAZTEEN
UDARAKO GARBITZE LANAK

• Elorhaundi: Sail honetan ere, etzanda
zeuden 2.500 pinu gazte altxatu dira. Lan
honen kostua 1.709,28 � izan da.

Handik eta hara, behar ziren hainbat bide
ebaki dira basoetan, ondoren hain beharrezkoak zituzten bakanketak egin zaizkielarik.
Aspaldiko urteetan bakanduta eta hobetuta egon behar zuten sailak, batik bat
kontsortzio bidez Foru Aldundiarekin partekatuta daudenak, aurrekontu eskasia
zela eta biderik gabe egon dira, eta ondorioz behar bezala zaindu gabe.
Orain aldi honetan, aldiz, eta Herri
Onurako izendapena eman zaienetik
aurrera, eta aurrekontu emankorragoa
egokitu denez, hain beharrezkoak ziren
inbertsioak egin dira, bai bide berriak irekitzen, bai lehengoak konpontzen, lur soilak landatzen, e.a.
Aurtengo urte hau izan da, urte oso bezala hartuta, lan eta inbertsio mailarik handiena eman duen urtea, ondoren ikusiko
den gisan.
Esan behar da, 2003. urte oso honetan
guztira inbertitutako diru kopurua
420.657,67 �, (69.993.230 pta.) izan
dela, egiaren izenez zera esan behar
bada ere, alegia, hauetarik 166.903,53 �
(27.771.078 pta.), joan zen urtearen
azken unetan esleitutakoak izan zirela.

• Txermatxo: 2002 eta 2003. urteetan
guztira landaturiko 17,90 Ha. ilaratan garbitu dira. Lan hauen kostua 5.323,42 �
izan da.
• Arakama haitz gaina: 2001. urtean landatutako 6,47 Ha.tan ilaratako garbiketa
egin da. Lan hau 2.299,70 � kostatu da.

GUZTIRA BESTELAKO LANAK: 6.503,68 �

• Aldabide (Alustiza Jna.ri permutan hartutako saila): Sailtxo honen 1,10 Ha.tan
ilaratako garbiketa egin da, eta 371,68 �
kostatu da.

Han eta hemen, birlandaketa zein hutsarte betetzen erabili diren landareak,
36.200 intsigni pinu izan dira.

• Elorhaundi eta Armuñoeta: Guztira 8,17
Ha. osatzen dituzte, eta 7,36 Ha.tan garbiketa ilaratan egin da, beste 0,80 Ha.tan
aldiz, erabat egin delarik. Lan hauen kostua 2.451,84 � izan da.
GUZTIRA UDARAKO GARBITZE LANAK:
33,63 Ha. eta 10.446,64 �

4.- PISTAK ERAIKI EDO
KONPONTZE LANAK
4.1.- Bide berriak ebakitzea
• Aierdi Burua (iazko aurrekontuan aurrikusita): TXERMATXO eta BURNIKURUTZE lotzen dituen bidea da hau. Bide
nagusia eta zenbait bide adarrekin 2.123
metro ireki dira. Hauen kostua 116.536 �
izan da.

Inbertsioak, ondoren aipatuko diren sei
ataletan sailkatuko dira:

• Elortxiki eta Arranoaitz: Lehen aipaturikoaren parean eta gorago ireki diren bideak dira. Guztira 5.150 metro ebaki dira,
eta hauen kostua 197.096,92 � izan da.

1.- BIRLANDAKETAK

4.2.- Lehengo bideetan konpontze lanak

• Armuñoeta (iazko aurrekontuan aurrikusita): 3,80 Ha.ko azalera landatu da
6.000 intsigni pinuaz, eta 833 metroko
itxitura egin zaio. Guztiaren kostua
8.053,36 � izan da.

• Armuñoeta: Sail horretarako bidean
hainbat makina ordu eta 300 tona material erabili dira. Hauen kostua 1.617,87 �.

• Txermatxo (iazko aurrekontuan aurrikusita): 9,0 Ha.ko azalera landatu da
17.900 intsigni pinuaz. Honen kostua
13.276,0 � izan da.
• Olatza (Basazabalgoari permutan hartutako saila): 1,09 Ha.ko azalera landatu da
1.850 intsigni pinuaz, eta 420 metroko
itxitura egin zaio. Guztiaren kostua
3.326,20 � izan da.
GUZTIRA BIRLANDAKETA
13,89 Ha. eta 24.655,56 �

LANAK:

2.- HUTSARTEAK BETETZE
LANAK (FALTA BERRITZEA)
• Arakama haitz gaina: 2001. urtean landatu ziren 6,47 Ha.tan 2.250 intsigni pinu
sartu dira. Honen kostua 945,0 � izan da.
• Txermatxo: 2002. urtean landatu ziren
8,90 Ha.tan 3.050 intsigni pinu sartu dira.
Honen kostua 1.281,0 � izan da.
• Armuñoeta, Txermatxo eta Olatza
(2003): 2003. urtean landatu diran

• Aierdi Burua eta Elortxiki: Leku hauetan,
bide berriak ebaki aurretik EKOS eta
ARANZADIk egin dituzte Ingurugiroarekiko eta Arkeologiarekiko eraginari buruzko txostenak. Hauen kostua 4.118,88 �
izan da.

• Oazurtze eta Itzubiaga: Inguru horietarako bide nagusian hainbat konponketa
egin dira, makina ordu eta bertako materiala erabiliz bidea hobetzeko. 5.000
metro hauetan egindako lanak 17.429,35
� kostatu dira guztira.
• Bosthaitzeta eta Txermatxo: Bi inguru
hauek lotzen dituen bidean ere hainbat
makina ordu erabili dira. Bestalde, dinamitarekin hautsitako lekura lurra eraman
da, inguru hura berreskuratze asmoz.
Lan hauen kostua 9.796,29 izan da.
• Saader, Aztio eta Motto: Leku horietan
eraiki berriak ziren bideetan gertaturiko lur
jauziak kendu eta behar izan den lekuetan eskoilerak eraiki dira. Aldi berean,
berdindu eta zapaldu ere egin dira. Guzti
horien kostua 23.599,96 � izan da.
GUZTIRA BIDEETAKO LANAK: 361.076,39 �

5.- BESTE LAN MOTA BATZUK
• Armuñoeta: Bere egunean permutan
hartu zen 0,80 Ha.tako sailtxoan, etzandako pinu gazteak altxatu dira; inguruan
ere, lehengo itxitura zaharra bildu da, eta
pinu mozorroaren aurkako trtamendua

6.- ERABILI DIREN LANDARE,
ETA BESTE MATERIALAK:

Aldi berean, 1.253 metro itxitura berri egin
dira (gutxi gora behera 750 hesola eta 6.300
metro alanbre), eta 2.800 hesolatxo erabili
dira etzandako pinu gazteak altxatzen.
GUZTIRA ERABILI DIREN MATERIALAK:
10.882,42 �
OROTARA INBERTSIOAK: 420.657,67 �
edota 69.993.230 pta. izan dira aurten
burututakoak, baldin eta aipatu bezala,
aurtengo aurrekontuari dagozkionak
253.754,14 � edota 42.222.152 pta. izan.

LABURPENA ETA ESKER UNEA
Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza
eta Ingurumen Departamentuko, Mendi
eta Natura Zaintzako Zuzendaritzak
2003. urtean Zegamako Udal honen Herri
Onurako mendietara zuzendutako inbertsioek, aurreko urteetan izan zirenekin
batera, sail hauek urteetako atzerapenetik atera dituela esan liteke.
Hori horrela, 2000. urtean hasi eta hainbat baso bakantze egin ahal izan da,
BURNIKURUTZE; OAZURTZE; SAADER,
NAPAR ITURRI, AZTIO, ALDABIDE eta
MOTTO; ARRANOAITZ – OAMENDI; eta
azkenik, AIERDI BURUA eta ELORTXIKI,
garai hauetan egiten ari direna. Horrela
eta lan hauek guztiak amaitutakoan datu
zehatza eskainiko bada ere, aurreratu liteke orain artekoarekin 17.000 estereo
egur egin direla bakanketa hauetan.
Beraz, Udal jabetzako eta adinez eta
beharrez premian zeuden pinudi guztiak,
beren bakanketa lanak bukatuta dituzte,
edo azken ikuttuetan. Alde horretatik
esan dezakegu inoiz ez bezala daudela
herri sailak.
Honekin batera, soil hartu diren sailak,
edo agurra moztu ondoren soildu direnak, guztiak landatuta eta aurrera doazela ikusita, azken lau urte hauen oparotasuna, eta mendiak Herri Onurako izendatzearen erabaki zuzenaren balioa
aitortze besterik ez dugu.
Era berean, aitortu eta eskertu, Foru
Aldunditik izandako erantzuna eta arreta,
maila goreneko kargudunetatik hasi, eta
mendiko lan taldea osatzen duten
Injeniero eta Basozainak arte, beraiek
gabe egin direnak egitea posible izango
ez zelako.
BIXENTE DORRONSORO
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ETXEZ ETXEKO
LAGUNTZAILEETZAT IKASTAROA
Zegamako Gizarte Zerbitzuak, aurreko
urteetako arrakasta ikusirik, etxez etxeko zerbitzuan lanean ari diren pertsonei
edo adinekoekin erlazioa duen edozein
herritarrei zuzenduta 10 ordutako ikastaroa antolatu du. Ikastaroa gaisotasun
luzeko pertsonak nola zaindu gaiaz
aritu da eta Amagoia Muruamendiaraz
geriatrian espezializaturik dagoen
medikuak zuzendu du.
Gaiean interesaturiko pertsonak daudela garbi gelditu da, hamabost lagunek parte hartu baitute, iaz baino
portzentai altuagoarekin. Datorren
ikasturtean ere kontutan hartu beharreko izango da.
JUBILATU ETA
PENTSIODUNENTZAT SOIN
HEZIKETA IKASTAROA

Victoria Urriolabeitia

UDAL GIZARTE ZERBITZUAK
GIZA ELKARTEEN ARTEAN
DIRU BANAKETA
2002 urteko Udal aurrekontutik giza
elkarte ezberdinen artean 7.362,37 �
banatu ziren, modu honetara ezberdindurik:

Orellana probintzian. Orainartekoan
Lehen Mailako osasun sistemarik ez
zuten. Beraz, indigena beraiek bultzatuta, arazoa konpontzeko asmoarekin,
osasun sistema ezarri zuten, eta oraingo helburua da hau sendotzea, eta
indigenoen osasun maila hobetzea.
3. OSCAR ROMERO, EEG.

• GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDEAK

El Salvadorreren lau Osasun Zentru
eraikitzeko proiektua da.

1. Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús

4. SAHARA

1.803,04 �

2. Medicus Mundi

450,76 �

3. Oscar Romero

450,76 �

4. Sahara herriari laguntza

601,01 �

5. Erreserban

1.202,02 �
GUZTIRA

4.507,59 �

1. ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN
JESÚS, EEG.

DE

Talde honetako arduraduna Victoria
Urriolabeitia, Zegamako parrokoa zen
Pelloren arreba da. Bolivian, Santa
Cruz hiriko “Estación Argentina” auzo
txiroan aurkitzen den “Fe y Alegría”
ikastetxean jarduten du eta proiektu
honen bidez, bertako haurrek sekundaria bukatu ondoren ikasketekin jarraitu
dezaten bultzatu nahi da. Helburu hau
lortu ahal izateko, gazteen familiei
laguntza ekonomikoak ematen zaizkie.
2. MEDICUS MUNDI, EEG.
Ecuadorreko Amazonian Lehen mailako osasun sistema indartzea da proiektuaren helburua.
Komunitate indigenak Nago ibaiaren
ertzean aurkitzen dira, Ecuadorko
26

HERRIARI LAGUNTZA

Saharaui herriari lagundu nahian, bertara Euskal Herritik eraman nahi diren
zenbat material eramateko, kamioi
konboi bat, hau da, lau edo bost kamioi
erosteko laguntza ematen da.
Oharra:
• ELKARTEEI

LAGUNTZAK

Urteko
aurrekontutik,
Zegamako
Udalak, beharrean daudenen alde ari
diren Giza Elkarte ezberdinei 2.854,78 �
banatu dizkie, ondorengo era honetara:
Herriko Parrokia (Zegama)

751,27 �

Odol Emaileak (Zegama)

420,71 �

ATZEGI

240,40 �

ASPACE

240,40 �

GIZAKIA HELBURU

240,40 �

FONTILLES

240,40 �

GURUTZE GORRIA

240,40 �

HIES

240,40 �

Urrian hasi eta ekaina bitartean, ikasturtean zehar ematen den ikastaroa dugu.
Jubilatu eta pentsiodunentzat bideratua dago, hau da, soin heziketa bai
baina patxadan egiten da.
Aurten izenematean igoera izan da eta
18 lagunek parte hartu behar dute.
Aurrera begira ere, mantenduko den
ohitura bat izango dela uste dugu.
Ohitura sanoa eta gorputzari onura
handiak ematen dizkiona baita.
Astean bi egunetan biltzen dira, asteartean eta ostegunean eta Joakin Elkoro
ordiziarra da ikastaroaren arduraduna.
YOGA IKASTAROA
Yogako ikastaroek irakasle aldaketa
izan dute, urteroko taldeak aurrera
jarraitzen du Yoga ikastaroarekin.
Bi irakasleen artean zuzentzen dute
ikastaroa, Jose Felix Sandonis eta
Marian Aranguren dira.
HITZALDIAK
• Martxoak 27an: “Boliviako Santa
Cruzeko egoeraren azalpena”.
Victoria Urriolabeitiak emaniko hitzaldia.
Zegamako Udalak Aurrekontuaren
% 0,7tik, Erakunde Ez Gubernamentalei ematen dien laguntzen barruan,
2002ko aurrekontutik 1.803,04 � emaniko EGGa da.

2.854,78 �

Hitzaldia Kultur Etxean izan zen eta
Boliviako Santa Cruzeko egoera azaldu
zuen eta Zegamako herriak emaniko
dirua zertan banatzen duten adierazi
zuen.

Oharra: Erreserban dagoen dirua, larrialdiren bat gertatu ezkero erabiliko da.

• Urriak 16: “Menpekotasuna duten
pertsonei nola lagundu”

Minbiziaren aurkako elkarte 240,40 �
GUZTIRA
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Kutxa eta Udaleko Gizarte Zerbitzuak
bultzaturiko hitzaldia dugu. Hizlaria
Edurne Lizarazu erizaina izan zen.
• Azaroak 12: “Osasunari buruz:
bihotzeko arazoak, kolesterola, azido
urikoa...”
Guretzat hain ezaguna den Julian
Bereziartua Medikuak, zenbait osasun
gaiei buruz hitzegin zuen eta bertaratutakoen zenbait galdera ere erantzun
zituen. Hitzaldia estreinatu berria dugun
Olarango Jubilatuen zentroan eman
zen, jendez beterik aurkitzen zen aretoa, gaia interesgarria izan zela nabarmendu dezakegu.
• Abenduaren 11: “Larruazala nola
zaindu”
Kutxaren eta Udaleko Gizarte Zerbitzuen laguntzaz antolaturiko hitzaldia
dugu honako hau. Hizlaria Edurne
Lizarazu erizaina izan zen.
JUBILATUEN EGUNA

Jubilatuen bazkaria

Uztailaren bigarren igandean, hilaren
13an, Jubilatuen eguna ospatu genuen.

izan zen eta azkenik baita dantza saio
bat ere.

Urtero bezala, eguna txistularien kalejirarekin hasi genuen; ondoren herriko
Parrokian Meza entzun eta bertsolariek
eta Orkatz abesbatzak parte hartu
zuten; Meza entzun ondoren polikiroldegira bazkaltzera hurbildu ziren jubilatuak. Zegamako Ostatu jatetxekoek
emaniko bazkaria dastatu lagunartean
eta Joxe Agirre eta Txomin Garmendia
bertsolariek, saio ederra emanez egin
genuen bazkalostea; sari banaketa ere

Garrantzizko eguna beraz guztiontzat,
horrelaxe urte askotan izan dadila!
ETXEZ ETXEKO LANGUNTZA
ZERBITZUA
Lehiaketa publikoaren prozedura amaitu ondoren, eta eskaintzak azterturik,
Udal Batzarrak apirilaren 7an erabaki
zuen etxez-etxeko zerbitzua “ Gizaintza
S.L./Clece S.A.” enpresak osatutako

aldi baterako enpresari (UTEri) esleipena egitea. Udalak orain arte langileei
ordaintzen ziena ordaintzeaz gain, lanegoera normalizatu eta legeztatuko die.
Beraz, langileen egoera hobetu egingo
da. Enpresa adjudikazio-hartzaileari
Udalak langile eta orduko 14,42 � edo
2.300 pezeta ordainduko dizkio.
Bestalde, zerbitzua jasotzen duen lagunak edo bere sendiak (dependientea
bada) zerbitzuaren % 5-6 ingurua
ordaindu beharko du.

DROGOMENPEKOTASUNAREN
PREBENTZIORAKO ZEGAMAKO UDAL PLANA:
Drogomenpekotasunaren Prebentziorako Zegamako Udal Plana; Zegaman drogomenpetasunaren aurrean dagoen
kezka oinarritzat hartuta, arazoari nola
aurre egin aztertu nahirik aurrera eraman
den lana, taldean oinarritutakoa izan dela
esan dezakegu. AGIPADeko kideak,
Zegamako elkarte eragile ezberdinek eta
batez ere, Zegamako Udalak bere
garaian gazteen artean eta Siadecoren
bitartez jasotako informazioan oinarrituriko plana dela esan dezakegu.
Plan hau aurrera eramateko eta prestatzeko 22 pertsonako talde eragile lanean
aritu da, bost edo sei bilera ezberdinetan
bilduaz, AGIPADeko bi kideak bilerak
gidatuaz.
Talde eragilearen partaideak era honetara sakabanatu ditzazkegu:

• AGIPAD, drogomenpekotasun prebentzioan lanean aritzen den eta Eusko
Jaurlaritzaren laguntza duen elkartea da
eta gidaritzapen lanetan aritu dira, bilerak
bideratuz.
• Taldean partaide eraginkorrak parte
hartu dute: Udaleko Gizarte Zerbitzuko
batzordeko kide guztiak, Kultur batzordeko kideak, Aitxuri eskolako irakasleen
bi ordezkari, guraso elkarteko bi ordezkari, 12 urtetik gorako gazteen gurasoen
bi ordezkari, Gazte Herexa taldeko bi
ordezkari, Gazte pastoraltzako bi
ordezkari.

1. Eskola mailan lan egiteko programa:
irakasleekin eta ikasleekin osasun heziketa eta baloreak lantzeko proiektua
aurrera eraman nahi da.
2. Familientzako prebentzio programa:
gurasoen formazioa bultzatu nahi da.
Helburua “Guraso Eskola” antolatzea.
3. Gizarteari orokorrean zuzendutako
programa. Herritarrak informatzearen
helburua izango luke.
4. Gazteei zuzenduriko prebentzio programa, gazteak beraiek protagonista
nagusiak izango liratekelarik.

Plana, Zegamako Osoko Bilkuran onartua izan da.

- 12-15 urte bitarteko gaztetxoen prebentzio plana.

Planaren barruan 4 programa jasotzen
dira:

- 16tik gorako gaztetxoen prebentzio
plana.
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INDUSTRIALDEA AMAITUTA
Lan amankomunaren lorpena edo
emaitza izan da Intxaustiko industrialdea errealitate eginda ikustea. Lehenik
eta behin, Eusko Jaurlaritzako
Industria, Merkataritza eta Turismo
Sailaren agindupean dagoen SPRILUR-i Zegamak duen beharra ikusarazi
eta bere aldekotasuna lortu zen.
Jarraian Gipuzkoako Foru Aldundia
proiektura atxekitzeko bidea egin zen.
Bidelagunak izan bezain pronto, bideragarritasun azterlana egin behar izan
zen, hasi behar zen bidea zuzena izango zen ala ez jakiteko. Sestra injineritzak egindako azterlanaren ondorioz,
Intxaustiko industrialdearen ekimena
bideragarri ikusten zen, beti ere, baldintza batzuk betez gero; hala nola,
hirigintza aprobetxamendu egokia izatea, lurzoruaren prezioa orekatua izatea, urbanizazio gastuak handiak ez
izatea, etabar.
Intxaustiko industrialdeko lursailak erosi
ondoren, urbanizazio proiektuaren
idazketa egitea iritsi zen. Proiektu hau
“Sestra” injineritzak egin zuen eta bere
ardura ere izan zen “Hijas de J.C.
Mendiola” enpresak egin zuen urbanizazio lanen zuzendaritza. Bestalde,
Xabier Yeregi arkitektoak irabazi zuen
pabilioiak eraikitzeko antolatutako
lehiaketa. Egun gauzatuta dagoen
proiektuko obrak “Antzibar” enpresak
egin ditu.
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Urrats hauen ondorioa da begien bistan daukagun Zegamak duen industria
tradizioari eta herritarren ahobatezko
eskaerari erantzuna ematen dion, eta
Zegamaren bizi-iraupenerako eta etorkizunerako giltzarri izango den ia
12.000 m2ko sabaia duen industrialdea. Orain, ekintzaileak, enpresariak
behar ditugu, gure inguruan lana, oparotasuna eta itxaropena izateko.
Lan hauen guztien amaiera apirilaren
30ean egindako inaugurazio ekitaldian

ospatu zen. Bertan, besteak beste,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia
eta Turismo Diputatua zen Jose Ramon
Beloki eta SPRILUR-eko zuzendari
nagusia, Anton Zubiaurre izan ziren.
Jakina den moduan industrialdean bi
motatako pabilioiak daude. Alde batetik
“txikiak”, 230m2ko azalera dutenak;
guztira 8. Bestetik 1100m2ko azalera
duten 9 pabilioi “handi”. Ondorengo
pabilioiak dagoeneko salduta daude:
Jarraian pabilioiak eta erosleak zehazten dira:

INDUSTRIALDEAN PABILIOIAK EROSI DITUZTEN ENPRESAK:
Pabiloia EROSLEA

JARDUERA

M2

14-A
14-B
14-C

URBIZU ZEGAMA S.L
URBIZU ZEGAMA S.L.
ROTULO STUDIO

237,32
237,32

14-D
14-E

SOLANA ARCE

Barazki eta arrautzen manipulazioa
Barazki eta arrautzen manipulazioa
Diseinu eta errotulazioa
Biniloan egindako inpresio digitala
Prekozinatuak

14-F

SUMINISTROS ARRANO S.L.

14-G
14-H
14-P

SUMINISTROS ARRANO S.L.

ZEGAMA OKINDEGIA S.L.
ZEGAMA OKINDEGIA S.L.
ITSASGAMA,S.L.L.

Erabilpeneko material elektrikoak
eta motor elektrikoen bobinatzea
Erabilpeneko material elektrikoa
eta motor elektrikoen bobinatzea
Okindegia
Okindegia
Galdaragintza eta aspirazioak

226,98
226,98
226,98
226,98
226,98
237,32
1.083,03
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2005.urtean Idiazabaldik Seguraraino
hasiko diren GI-2637 errepidearen bide
hobekuntza eta zabaltze lanek, egoera
ekonomiko baikorrak, ekintzaileen ausardia eta pabilioien egokiera eta prezio erakargarriak (pabilioi handiak 420,71 �/m2
edo 70.000 pta/m2 eta pabilillo txikiak
450,71 �/m2 edo 75.000 pta/m2) era-

ginda, beren salmenta bultzatuko dutela
uste da. Norbaitek interesik izango balu
pabilioi industrial hauen inguruan “Goierri
Beheko Industrialdea, S.A.” enpresako
gerentearekin (Jose Ramon Lasarte)
harremanetan jartzea besterik ez du,
943-880617 telefonora deituz.

Azkenik, gogoratu Intxaustin Udalak egin
duen inbertsioa berreskuratu egingo
duela pabilioiak saldu eta inbertsioa
bideratzeko “Goierri Beheko Industrialdea S.A.”-k eskatu zuen mailegua
ordaindutakoan.
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ZEGAMA: LEHENA ETA ORAINA

Urtero garatzen den atal honetan udalerrian azkeneko urtean izandako aldaketa batzuen islara jaso nahi dugu. Beraz, argazkiak
eskaintzen duten testigantzaren bidez ikusi dezakegu hainbat lanen bilakaera egungo egoerara iristeko.

Kioskoa obrak egin aurretik

San Martin Kalea Udaletxe parea adokinatu gabe

Kioskoa obratan

Kioskoa eraberritua

Adokina jartzeko prestaketak egiten

Adokina jarrita
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Mediku etxe ondoko orubea eraikina egin aurretik

Olarango parke zaharra

Eraikina hasita

Parkea eraberritzen

Eraikinari teilatua ematen

Etxea bukatuta

Parkea aparkaleku bihurtuta
31

2003

Zegama Urtekaria
taldeak elkartu eta kalez-kalez, gabon
abestiez alaitu genituen inguruak.
Urtekari hau eskuartean duzunean,
2003ko irteera egitear izango gara eta,
herrikide, zatoz gurekin abestera.
SANTA AGEDA ESKEA

KULTUR
ETXEA
ORGANO KONTZERTUA
Kultur Etxea, Foru Aldundiko Kultura
Departamentua eta Zegamako San
Martin Parrokiaren artean, azken urteotan organo kontzertu bat antolatzen da.
2002ko abenduaren 21ean Loli Oteiza
azpeitiarrak eta Jon Zarrabe elgoibartarrak eman zuten kontzertua. San Martin
Parrokian dagoen organoa 1911ko
azaroaren 11n estreinatu zen eta
Akelino Amezuak egindako organo
baliotsuenetako da, Kontzertuaz gain,
Kultur Etxeak urtero organo honen afinazioaren finantzaketan parte hartzen
du, era honetara herriko kultur balio bat
babestuz.
GABON IRTEERA
Gabonetako antzinako ohiturari jarraituz, gure arduratako bat, gabon irteerari tinko eustea da. Abenduaren 24an,
eguerdiko 14:30etan elkartu ginen Zine
ondoan, bi taldetan banatu eta batzuk
Goialdeko baserrietara eta besteak
Barrenaldeko baserrietako abiatzeko.
Arratsaldeko 18:30ak aldera, herrian bi

San Agedako koplak lagun, Zegamako
kaleak astindu genituen makila hotsez
Santa Ageda bezperan, hau da otsailaren 4an Santa Ageda eskeko dirua eta
Gabon eskeko dirua, Beasain eta
Segurako III. Adineko egoitzetan daudenentzat merezi duten opariak erosteko erabiltzen dugu, otordutxo bat, kantariei eman ondoren.
Jakin, irteera hau ere, Gabon eskekoaren antzera edozein herritarrok parte
hartzeko dela eta beraz, zatoz gure
artera abestera 2004ko otsailaren 4an.
BERTSO JAIALDIA
OTSAILAREN 22AN
Nahiz eta antolakuntza dena Kasino
Elkarteak duen, duela 6 -7 urte ezkero
Kultur Etxeak jaialdi honi babes ekonomikoa ematen dio. Bataz beste, urtero
600 �ko
edo 100.000 pezetako
“zuloa” egiten du jaialdi honek eta
Kultur Etxeak egiten du zorraren kitapena. Kultur Etxeko batzordeak planteamenduari buelta ematen dio, eta
guretzat hain jaialdi bikain 600 �tan
edo 100.000 pezetan ekartzea guztiz
ona da gure herriarentzat eta etorkizunean ere, hitzarmen hau bi erakundeen
artean sinatzeko ez da arazorik izango.
Otsailaren 22an izan zen jaialdia eta
aurten berrikuntza bat izan zuen, lehen

mailako bertsolariekin batera Iker
Zubeldia zegamarra bertsotan aritu zen
eta froga “airoso” pasatu zuela esan
behar. Gainerako bertsolariak honako
hauek izan ziren:Andoni Egaña,
Sebastian Lizaso, Jexux Mari Irazu,
Angel Mari Peñagarikano eta Sustrai
Kolina. Adituen hitzetan bertso politak
eta maila onekoak izan ziren.
UZTAILA, UDA KUTSUAN
Abuztuko oporrak begi bistan ditugunean, Zegaman uztaila hilabete polita
izaten da. Gau giroa lagun, gauerako
hainbat ekitaldi antolatzen hasi ginen,
izan ere, zegamarrok aitzakiarik txikienarekin nahiko dugu kalera irteteko.
ANTZERKIA
Uztailaren 24an, “Arrautza delikatuak”
antzerkia izan genuen udal arkupetan.
Inprobisatutako antzoki hau oso erosoa
ari zaigu gertatzen, izan ere, jendea oso
erraz gerturatzen baita bertara antzezlana ikustera eta aurten ere 100 lagunetik gora izan ditugu bertan. Eta
“arrautza delikatuak” obrarekin leher
egin genuen parrez. Aktoreak Mikel
Laskurain eta Teresa Andonegi izan
ziren.
KONTZERTUA
Uztailaren 29an, Folk-jazz “mugak
zabalduz” kontzertu fusioa izan genuen
“Unhe” boskotearen eskutik. Plazako
kioskoan eman zuten kontzertua eta
jendetza ugari bildu zen ekimen honetara ere.
SAN BARTOLOMETAN
MOZORRO LEHIAKETA
San Bartolome jaietan mozorro lehiaketak badu historia dagoeneko. Zenbat
eta zenbat mozorro egin ditugun talde
bakoitzean, asko ezta! Aurten ere saiatu da jendea mozorroa pentsatu eta
egiten, eta esan, giro aparta izaten
duela mozorro egunak Zegamako jaietan. Epaimahai jende ezberdina izaten
saiatzen gara, gazte xamarretik jubilatuak bitarte eta iluntzeko 19:00ak aldera elkartzen gara ongien datorkigun
elkarte batean. Bertan mozorro guztien
zerrenda egin eta bakoitzak bere puntuazioa ematen dio bakoitzari eta azkenean batuketak agintzen du.
Hona hemen aurtengo irabazleak:

Sukaldaritza ikastaroko ikasleak Aiert Izagirre irakaslearekin
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a) Giro gehien sortu zuen taldea:
Hawaiano taldea.
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b) Mozorro laduena: Piratak.
c) Bakarkako saria: Iñigo Atxa.
Bestalde, Kultur Etxeak antolatzen
duen eskulanen tailerreko partaideek,
urtean zehar, Iñaxi Urreagaren zuzendaritzapean egindako lanen erakusketa
zoragarria egon zen Kultur Etxean ikusgai San Bartolome jaietan zehar.
BELEAREN ENTIERROA
Aurten izugarrizko jendetza izan zen
belea enterratzen, denak penaz eta
goibeldurik bidali zuten gure belea
Izarraga aldera datorren abuzturarte.

“Arrautza delikatuak” antzerkia

KASINO
ELKARTEA
Kasino Elkartean aurten zehar bi ekitaldi nagusi ditugu, geure elkartetik kanpo
herrira begira garatzen ditugunak.
Lehenik,urtea hasi bezain laster, kasinoko bertso jaialdia izaten da, Aurten
otsailaren 22an izan genuen. Bertso
saioan hirurehun lagundik gora izan
ziren eta maila oneko bertsoak entzun
ahal izan ziren. Aurtengo berrikuntza,
Iker Zubeldia zegamarra, bertsolaritzako eliteekin batera bertsotan aritzea
izan zen eta maila jatorra erakutsi zuen
Ikerrek. Bertso jaialdian honako bertsolari hauek parte hartu zuten: Andoni
Egaña, Sebastian Lizaso, Jexux Mari
Irazu, Angel Mª Peñagarikano, Sustrai
Kolina eta Iker Zubeldia. Gai jartzen
Laxaro Azkune aritu zen. Esan, bertso
saio honetarako Kultur Etxearen babes
ekonomikoa izaten dugula.

dagoeneko. Sukaldaritzako ikastaroan
berriz, 30 pertsona inguru ibili zen eta
ikaragarri gustura amaitu zuten ikastaroa, egunero zalantzak eta plater xume
eta goxoak egiten ikasi omen zuten.
Tailerrak berriz bi ditugu, Iñaxi
Urreagaren eskulanen tailerra eta Maria
Luisa Gorrotxategiren pintura tailerra.
Bietan ere, irakasle ezin hobeak izanik
herritarrak oso gustura omen dabiltza.
Pintura tailerreko partaideek San
Martinetan beren lanen erakusketa jarri
zuten Kultur Etxean.

IKASTARO ETA TAILERRAK

AUTOBUSAK

Aurten honako ikastaro hauek eman
dira:

Aurten autobus bakarra antolatu da,
Herri Urratsera ziona. Kilometroak
Lazkaon zirenez, antolakuntzatik
garraio publikoa erabiltzeko eskatu
zuten eta Nafarroa Oinezerako, autobusa antolatzeko behar diren gutxieneko 30 lagunak ez ziren elkartu.

Tailaketa Jabier Arrietak eman zuen;
Oinarrizko sukaldaritza ikastaroa. Aiert
Izagirrek . Tailaketa ikastaroan, hiruzpalau urteko esperientzia duten jendea
dabil eta lan ikusgarriak egiten dituzte
Kultur Etxeko Batzordearen laguntza
jaso dugu ipuinak idatzarazi eta ondoren epaimahai batek irakurtzeko eta originalenak
aukeratzeko.
Kasino
Elkarteak, haurrei hainbesteko ilusioa
egiten dien oparitxoa erosteko dirua
jartzen dugu eta, Arantzatzuko
Peregrinazio bukaera hori zertxobait
berezia izaten saiatzen gara gure haurrentzat.
Hona hemen aurtengo irabazleak:
1 maila: Lorea Garaiar eta Maddi
Ormazabal.
2. maila: Libe Galdos eta Maria Atxa.
3. maila: Joanes Etxaide eta Sheila Rey.

4. maila: Onintza Arakama eta Nerea
Galdos.
5. maila: Ohiana Agirrezabalaga eta
Iñigo Atxa.
6. maila: Amaia Berasategi eta Nelson
Bautista.
MUS TXAPELKETA
Azaroaren 21ean eta 28an Mus
Txapelketa egin genuen elkartean. 32
bikotek parte hartu zuten eta azaroaren
28an jokatu zen finalean, irabazle, Jose
Manuel Collado eta Fermin Mazkiaran
bikotea suertatu zen eta bigarren postuan, Asier Berasategi eta Igor Elizegik
egin zuten.

KASINOKO XV. IPUIN LEHIAKETA
Aurten XV. Ipuin Lehiaketa antolatu
dugu Aitxuri Herri Eskolako haurren
artean. Lehiaketa aurrera eramateko
Aitxuri Herri Eskolako irakasle eta

Mus txapelketako irabazleak eta bigarrenak
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AITXURI
HERRI-ESKOLA
URTEAN ZEHAR EGINDAKO
EKINTZAK ETA IRTEERAK
2003KO 1go HIRUHILABETEA
NUTRIZIO ETA ELIKADURARI
BURUZKO HITZALDIA
3. Zikloko ikasleek urtarrilaren 15ean,
Kutxak antolatutako hitzaldi baten
bidez, bi kontzeptu horien esanahiak
argitu zituzten. Era egokian egiteko
hartu behar diren neurriez ere hitzegin
zuten.
GALTZAGORRI
Irakurketa suspertzearen ildotik Galtzagorriren bisita izan genuen gure ikastetxean. Makina bat liburu ekarrita, zenbait ekintza burutu zituen ikasleekin.
Hilabete batez liburuak gure zentruan
geratu ziren haurrek irakur zitzaten.
CARREFOUR
3. Mailako ikasleak, goiz batean Carrefourrera joan ziren bertako funtzionamendua ikusteko eta, produktoei buruz
informazioa jasotzeko.
PIANISTA
Kutxak antolaturiko ekintzen artean,
Xabier Lizaso pianojolea etorri zen ikastetxera eskolako ikasleei musika saioa
eskeintzera.
ROKODROMOA
Kirol sustaketa jardueren barruan L.H
3. Zikloko ikasleak, Beasaingo rokodromora joan ziren.
PILOTA
5. Mailako ikasleek inguruko beste
ikastetxe batzuekin batera, pilota jardunaldi batean parte hartu zuten.
ANTZERKIA ATAUNEN
L.Hko 1go zikloko eta 5 urteko ikasleak, Ataunera joan ziren Joxemiel
Barandiaran Eskolak antolaturiko abesti eta antzerki jaialdia ikustera.
ANTZERKIA SEGURAN
Laiotz Herri Eskolak luzaturiko gonbidapenari erantzuna emanez, 2. eta 3.
zikloko ikasleak bertara joan ziren han
prestaturiko jaialdiaz gozatzera.
IHAUTERIAK ETA TXOKOLATADA
Eguraldi txarra zela eta, ezin izan zen
herrian zehar desfilerik egin. Hala ere,
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Eskulan tailerrean parte hartzen duten gurasoak

festa bikaina antolatu genuen ikastetxean bertan.
ZUHAITZ EGUNA
Eskola inguruko eremu batean 5. eta 6.
mailako ikasleek zenbait zuhaitz landatu zituzten.
EUSKERAREN EGUNA
Martxoan bi egunetan burutu zen ekintza hau. Ilusio handiz ikasleak prestaturiko emanaldia izan zen, bertara herriko
jendeaz gain, Ataun eta Segurako zenbait ikasle etorri ziren.
HOSTO BILTZEA
2. Zikloko ikasleak ingurumeneko
gaiarekin loturik hosto desberdinak biltzea eta ezagutzera joan ziren.
2003KO BIGARREN
HIRUHILABETEA
ERLEZAINAREN HITZALDIA
Herrian ospatu zen erlezainen egunarekin bat eginez, eskolan ere hitzaldi
bat izan genuen. Honekin batera ikasleek eztia dastatzeko aukera izan
zuten.
KORRIKA TXIKIA
Korrika Seguratik, igande gauez pasa
tzen zenez, Korrika Txikia herriko
kaleetan zehar burutu genuen ostiralean.
IDAZLEA ESKOLAN
Herrikoa den Joxe Mari Ormazabal izan
genuen berak idatziriko liburu baztzuei
buruz hitzegiten. Eta bereziki, argitaratu
berria zuen Antonio Bolas liburuaren
azterketa eginez.
SASIETAKO JAIALDIA
5. eta 6. mailako ikasleak Zelai Aresti
antzokira bailarako beste zenbait ikastetxekin batera joan ziren, ingurumenarekiko kanpainaren barruan parte
hartzera.

Antzerkigintzan ikasleak

ESKOLA IBILTARIEKIN VALENTZIA
Valladolid eta Ciudad Realgo beste bi
ikastetxetako ikasleekin batera, joan
ginen Valentziara 6. mailako ikasleak
eta 5. mailako beste lau. Komunitateen
arteko harremanak zabaltzeko eta bide
batez, Valentzia ezagutzeko.
ZARAUTZEKO EGONALDIA
3., 4. eta 5. mailako ikasleak Zarautzen
izan ziren bi egun pasatzen, ingurugiro
proiektuaren barruan.
AMEZKETAKO ANTZERKIA
Herri horretako L.Hko ikasle guztiak
etorri ziren arratsalde batez beren jaialdia eskeintzera.
KASINOKO IPUIN LEHIAKETA
Ikastetxe osoak parte hartu zuen ipuin
eta marrazki lehiaketa honetan eta
denentzako izan ziren sariak. Sari
hauek Arantzazuko peregrinaziotik
itzultzean banatu ziren.
BARATZAKO ERAKUSKETA
Herriko ferian baratzako produkto desberdinen erakusketa burutu genuen
ikasturte bukaeran, ikasleak txanda
desberdinak eginez.
OSASUNKUME SARIA
3. eta 4. mailako ikasleak Elgoibarrera
joan ziren, baloreetaz egin zuten lan
batekin irabazitako saria jasotzera.
Saririk potoloena bidaia bat egiteko
aukera izan zen.
SEBASTOPOLEKO TITIRITEROAK
Carrefourren irabazitako Olentzero sariko diruarekin jaialdi bat antolatu genuen
Sebastopoleko titiriteroekin ikasturte
amaieran. Ondoren antzerkietan parte
hartzeagatik lunch bat eskeini zitzaien
ikasle guztiei.
TXINGUDIKO PADURA
L.Hko 2. eta 3. zikloetako ikasleak kurtso bukaerako irteera bezala, Txingudiko paduran izan ziren txalupaz itsasoan buelta bat emanez eta Plaiaundi
aztertuz.
KOSTALDEA ETA TXIKI PARK
Haur Hezkuntza eta L.H 1 zikloko ikasleek egin zuten irteera hau. Kostaldeko
herriak bisitatu zituzten eta arratsaldez
Txiki Parkean gozatu zuten.
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ESKULAN TAILERRAK AITXURIN

Ikasleak laborategian

ZERAINERA IRTEERA
2 urteko ikasleak kurtso amaierako
bidaia zela eta, Zeraingo parkera joan
ziren goiz pasa.
OPORRAK ONDORENENGO
HIRUHILABETEA
IGERIKETA IKASTAROA
Aurten ere, L.Hko lehenengo eta bigarren zikloko haurrak, Majori polikiroldegira joan ziren igeriketa ikastaroa
egitera.
MOMO PELIKULA
Tinko elkarteak antolaturik H.Hko eta
L.H lehenengo zikloko ikasleak Beasainera joan ziren pelikula hau ikustera.
ARAKAMA AZPIKO ERROTA
Energia iturri ezberdinak ezagutzeko
asmotan H.Hko eta L.Hko ikasleak
errota hau bisitatzera joan ziren.
IZOTZ IRRISTAKETA ETA ONCE
Kirol sustaketa kanpaina barruan L.Hko
2. eta 3. zikloko ikasleeek, irristaketa
ikasi eta trebatzeko aukera izan zuten
Donostiako Txuri Urdinen. Aurretik,
ONCEn ikusmenik ez duten pertsonen
lanak eta baliabideak probatu ahal izan
zituzten.
ZEGAMA EZAGUTUZ
3. Mailako ikasleak goiz batez herrian
zehar irteera bat egin zuten bertako
aintzinako etxeak behatu, herriko erakunde garrantzitsuenak ezagutu eta
gelan lantzen ari ziren gaiarekin loturiko
zenbait alor tratatu zituzten.
SAN NIKOLAS
Urtero bezala L.H 2. eta 3. zikloko ikasleek parte hartu zuten ekintza honetan.
Herrian zehar San Nikolas abestiak
kantatu ziren eta bertan jasotako dirua
haurrak aukeraturiko herrialde batetara
bidali zen.
ROKODROMOA
Kirol berriak ezagutu ahal izateko,
5. eta 6. mailako ikasleak Beasaingo
Rokodromora joan ziren eskaladako
lehen pausoak ematera.
GABONAK
Ohiturari jarraituz, ikastetxeko ikasle
guztiak eta zenbait guraso, kantari
atera ziren Abenduaren 24ean.

Hogei bat urte badira eskulan tailerrak gure eskolan hasi zirela. Garai
hartan hasi ginen guraso eta herritarren laguntza jasotzen arlo honetan.
Lehen hastapenak ordungo goi zikloan (6.,7. eta 8. mailan) izan baziren
ere, berehala erdi ziklora (3., 4. eta 5.
maila) zabaldu zen; izan ere, lan egiteko modu honek ate berriak ireki
zizkigun: talde txikiak eta maila
ezberdinetako ikasleak nahasturik,
eskulan mota ugariagoak eta nola-

bait guraso-herritarren partaidetza
handiagoa ...
Hezkuntz erreforma zela medio, 12
urtetik gorakoak herritik kanpora
ikastera joaten hasi zirenean, tailerretan 3. mailatik 6. maila bitarteakoak
tailerretan nahasturik ekin zioten
lanari.
Benetan ugariak izan dira urte
hauetan egindako tailer motak. Hona
hemen horietako batzuk:

- Bonsaiak

- Makramea

- Saskigintza

- Teknologia

- Sukaldaritza

- Marrazki artistikoa

- Marketeritza

- Puntua

- Ispiluak

- Kuadro tridimensionalak

- Punto kruz

- Tapizak

- Buztingintza

- Loreak galtzerdiekin

- Eztainua

- Jaboiezko saskitxoak

- Marrazketa lineala

- Pirograbatua

- Kuadroak hari eta iltzeekin

- Baratza

- Gantxiloa

- Karetak

- Kamisetak

- Panpinak josi

- Argazkigintza

- Berziklaketa

- Zulo pintaketa

- ...
Tailer hauetan guztietan egidako
lanen islada festetan egin ohi dugun
erakusketa da. Garai batean eta urte
askotan zehar jaietako igandean egiten zen erakusketa hau, azkeneko
urtetan berriz, umeen egunera aldatu
da. Erakusgai izaten ditugu bertan
urtean zehar egindako lan zoragarri
ezberdinak: jositako txakurrak, margotutako kamisetak, erretako kutxak,
kareta apaingarriak, zumezko saskiak, punto kruzeko koadroak, zerratutako pertxak, makaramezko lorontziak, galtzerdizko loreak, etabar luze
bat.
Ikasturte bukaeran ere beste erakusketa bat izaten da, baratzeko produktuena. Zegamako feri egunean,
ekaineko ostegun batean egiten da
festak arte ezin baititugu gorde
baldintza egokietan. Ikusgarriak izaten dira bertan jartzen ditugun letxuga, aza, azelga, porru, perrexil, azenario, erremolatxa ... Nahiz eta erosle faltarik ez izan, ez dira egoten
salgai eta ikasle guztien artean
banatzen da urteko uzta.

Aipagarria deritzogu, laguntzaile izan
ditugun guraso eta herritar hauek guztiak sartzen dituzten orduak musutruk direla. Gainera kontutan izan
behar da, ostiralero etortzeko konpromezua hartzeaz gain, askotan,
beraiek ere aldez aurretik irakasteko
prestatu egin behar izaten dutela hainbat ordu sartuz. Benetako irakasle
bihurtzen dira ostiralero!
Lan honetan aritutako guztiak aipatzea ezinezkoa zaigu zerrenda oso
luzea baita. Gaur egun honako lagun
taldea dugu gure artean: Maixabel
Azurmendi, Pili Ezeiza, Mª Luisa
Marin, Arantxa Berasategi, Arantxa
Ormazabal, Mª Jesus Telleria, Ainhoa
Sukia, Ramoni Apaolaza, Juani Arzelus, Mª Carmen Laskurain eta Kati
Zeberio.
Gure eskerrik beroena luzatu nahi
dizuegu orain ari zaretenoi, atera
berri zaretenoi eta aurretik ere aritu
zareten guztioi, zuen laguntzarik
gabe ezinezkoa izango zelako lan
aberats hau aurrera eraman ahal
izatea.
MILA ESKER GUZTIOI!!!!!!!
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Aizkorpe Bailara eratu dute. TOBERAk,
baina, aspaldidanik betetzen du hutsune hori eta, hortaz, bere orain arteko
ibilbidea berresten da modu honetara.

TOBERA
MUSIKA
ESKOLA
MUSIKAK BATZEN GAITUELAKO
Urtekariak etorri, urtekariak joan,
fideltasunez erantzuten dio herriko
TOBERA Musika Eskolak azkeneko
urtearen errepasoa egiteari orriotan.
Urteak ere alferrik pasatzen ez direnaren seinale. Horren adierazgarri dugu
2003ko irailean hasi dugun hamazazpigarren ikasturtea. Zegaman kultura
arloak bultzada nabarmena ezagutzeko
helburuarekin herritarren beraien ekimenez abian jarritako musika egitasmoa izan zen hasierako hazia, apal sortua baina orduko asmo tinkoak erreferentzial egin duena. Urteen joan-etorrian asko aldatu dira gauzak 1987/88
estraineko ikasturte hartatik. Herriaren
mugak gainditu eta Zerainera lehenik
eta Segurara gerora zabaltzera iritsi zen
eta, gaur egun, Goierri eskualdearen
barruan izaera propioa duen Aizkorpe
Bailarak ezagutzen duen berezko egitura bateratu estrategikoenetarikoaren
aurrean gaude.
Udalek kudeatzen eta beren bizkar
hartzen dituzten herri mailako zerbitzu
prestazio zerrenda luzea aurkitzen
dugu, premia lokalak herri bakoitzak
ase beharrari erantzutera datorrena.
Goierri funtzionamendu eremu duten
eskualde mailako erakundeak ere asko
dira, eskualdea bera kohesionatu eta
-sinergiak baliatuz- udalerri bakoitzak
bere aldetik baino eraginkortasun handiagoz zerbitzu komun bat eskaintzea
bilatzen dutenak. Gipuzkoa mailakoak
ere bai, eta baita hortik gora mailazmailakako estaldura ematera etortzen
diren elkarte, erakunde, egitura, antolamendu edo dena delakoak. Udalerriaren eta eskualdearen artean kate-begi
berri bat ezartzeko beharra ikusi dute,
ordea, gure udal agintariek; are gehiago Segurak, Zerainek, Mutiloak eta
Zegamak osatzen duten zonaldearen
ezaugarri diferentzialei erreparatuta, eta
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Une gazi-gozoak bizi ondoren, egonkortasuna islazten dute TOBERA
Musika Eskolaren datuek azkenaldian.
2003/04 ikasturtean 151 matrikula egin
dituzte 84 ikasle zegamarrek gurean.
Aukera benetan zabala dute horretarako: musika tailerra 4 urtetik aurrera, hizkuntza musikala, dantza, pianoa, akordeoia, gitarra klasikoa zein elektrikoa,
trikitixa, pnaderoa, txistua, klarinetea
eta saxofoia. 84 ikasle hauek, aldi berean, 59 sendi ezberdinetako kide dira.
Kopuru hauei Bailarako beste hiru
herrietatiko datuak batu behar zaikie
zenbaki orokorretara iritsi ahal izateko.
Ikastegi honen baloreak oso gogoan
ditugu langile taldea osatzen dugun
guztiok: gertutasunean eta kalitateko
irakaskuntza integral batean oinarrituz
herriotako kultur bizitza suspertzea,
maila pribatu zein jendaurrekoan.
Seguran, Zerainen zein Zegaman bere
presentzia aipagarria izan dadin TOBERA Musika Eskolak egiten duen ahalegina handia da. Ekintza kopurua koalitatiboki eta koantitatiboki hobetzeko
konpromisoa hartu zuen duela bi ikasturte Musika Eskolak eta, lortutako
maila guraso eta herritarrek zoriontzen
dutela ikusirik, maila honi eustea izango
da gure erronka etorkizunean. Ekintzen
izaerari erreparatuta, duela bi ikasturtetik hona bi asmo izaten ditugu buruan
jarduera egutegia finkatzerakoan: batetik, beste musika eskola batzuekin
elkartrukeko harreman ziklo bat hastea
erabaki genuen; eta bestetik, urtero
ekintza “bereziren” bat barneratzea
monotonia hausteak pedagogikoki
duen garrantziaz jabetuta. Lehengoaren
baitan, Beasain eta Ormaiztegi bisitatu
ditugu dagoeneko, eta aurtengo ikasturterako ere bada segidarik. Bigarren
asmoak lan gehiago ematen du. Duela

Tobera Musika
Eskolako
dantzariak

bi urte bi kontzertu didaktiko antolatu
genituen izen handiko musikarirekin
ikasleei eta herritarrei irekita, eta iaz irteera bat egin genuen ikasleekin
Donostiara. Aurten, berriz, ikastaro
interesgarri bat antolatzekotan gara
herritar orori begira.
Honako hauek izan dira zehazki
TOBERA Musika Eskolak 2003 urtean
Zegaman burututako ekintza publikoak:
• Urtarrilaren 5ean iluntzean ohiko
Erregeen Kabalgata antolatu genuen
beste urte batez. Aurrera begira, ospakizun hau erakargarriagoa egiteko helburuarekin, beste elkarte eta herritarren
partaidetzara zabaldu nahi litzateke
ekintza honen antolaketa.
• Martxoaren 27an pianoko ikasleek
entzunaldia eskaini zuten Kultur Etxeko
aretoan. Beasaingo ‘Loinatz’ Musika
Eskolako pianoko ikasle batzuen
laguntza izan zuten tarteko Zegamako
gure ikasleek.
• Apirilaren 3an Akordeoiko ikasleen
entzunaldiaren txanda izan zen areto
berean. Entzunaldi honetan txirularen,
panderoaren eta pianoaren soinuak ere
entzungai izan ziren akordeoiari lagunduz.
• Apirilaren 8an Trikitixa eta
Panderoko ikasleen biribilketa eta fandango doinu alaiez gozatzeko aukera
eskaini zen musika-tresna honetako
entzunaldian.
• Hizkuntza Musikaleko ikasleek gela
barruko lan isilaren edukiaren eta funtzionamenduaren berri eman ziguten
apirilaren 10ean San Martingo Eliza
Nagusian egindako erakustaldian. Bide
batez, bertaratutakoek musikaren
ezaugarrien eta teoriaren zertzelada
batzuk jasotzeko aukera izan zuten.
• Ormaiztegiko Kultur Etxean eskolako dantzariek eta talde ezberdinek
kontzertua eskaini zuten maiatzaren
15ean. Kontzertu hau elkartrukearen
barruan sartu zen.
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• Gloria Fuertes olerkari zenduaren
testu batean oinarritutako “Gloria” izenburudun ipuin musikala entzun eta
ikustera eraman genituen ikasleak
Donostiako Kursaal Entzutegira maiatzaren 24an. Euskadiko Okestra
Sinfonikoaren Ganbera Taldeak hainbat
aktore ezagunekin batera prestatutako
kontzertu didaktikoa izan zen eta erabateko estreinaldian antzeztu zuten
egun horretan.
• Gitarra entzunaldia ekainaren 2an
izan zen Kultur Etxean.
• Ormaiztegiko ‘Txindata’ Musika
Eskolako ikasle, irakasle eta arduradunak ekainaren 6an izan genituen bisitan
herrian. Kontzertua eskaini ziguten
Elizan eta hamaiketakoa eskaini genien
ondoren bertaratutakoei.
• Ekainaren 9ko Arantzazurako
Erromesaldian musika jartzearen erantzukizuna hartu zuten bere gain trikitixa
eta panderoko zenbait ikaslek urtero
legez.
• Txistuko ikasleek ekainaren 10ean
eskaini zuten beren urteroko entzunaldia. Piezetako batzuk eskolako pianojoleekin batera jo zituzten.
• Ikasturteari amaiera emateko
Kontzertua ekainaren 17an izan zen
San Martin Parrokian. Hizkuntza
Musikaleko ikasleek, musika-tresna

AITZGORRI
FUTBOL
TALDEA
AIZKORRI F.K.
Aizkorri F.K. taldeak bi ekipo ditu, bata
kadeteen mailan eta bestea infantilen
mailan. Talde hauek Segurako futbol
zelaian jokatzen badute ere, egoitza
Zegaman dute.

ezberdinetakoek eta taldeek hartu
zuten parte kontzertu honetan.
• Dantzako ikasleen saioa egin zen
ekainaren 23an herriko enparantzan
txistulariekin batera. Ondoren afarimerienda izan zuten parte hartzaileek.
• San Joan bezperako suaren inguruan “San Joan Ereserkia” dantzatu
zuten gure dantzariek Txistulari Bandak
lagunduta. Euskal mitologian hain
esanguratsua den egun honetako ohitura eta usadio zaharrak berreskuratzeko xedearekin izan zen burutua honako
ekimena.
• Aizkorriko Lagunen Egunean, uztailaren 6an, musika jarriz lagundu zuten
trikitixa eta panderoko hainbat ikaslek.
• Zegamako garai bateko Jai
Egitarauan herriko dantzariek parte
hartzea tradizio zenez, 2002an ohitura
hau berritzea egokitzat jo genuen.
2003ko San Bartolome egunean ere
saioa eskaini zuten bigarren urtez
TOBERAko Dantza Taldekoek txistulariekin.
• Azaroaren 16an dantzariek hainbat
koreografia egin zituzten ‘Takolo, Pirritx
eta Porrotx’ pailazoen jailadiaren
barruan.
• Azaroaren 22a musikarien zaindari
den Santa Zeziliaren eguna izanik, egun
horretan bertan kontzertu berezia

eskaini zuen TOBERA Musika Eskolak
‘Orkatz’ Abesbatzarekin batera Elizan.
Musika Eskolak eta Abesbatzak norberaren egitaraua prestatzeaz gain, aurten lehenengoz abesti batzuk elkarrekin
prestatu eta eskaini zituzten.
Aurreko ekintza sorta mardul honi
Txistulari Bandak urtean zehar burutzen dituenak erantsi beharko litzaizkioke. Edonola ere, bistan da gurea bezalako musika eskola txiki batentzat
ezohiko marka dela tamaina honetako
ekintza-plangintza izatea. Gozatuko
duzuelakoan gaude eta, hala bada, ez
zalantzarik izan etsiko diogunik!
Zegamako Udalari, Aitxuri Herri
Eskolari, Zegamako Elizari, Kultur
Etxeari, eta modu batera edo bestera
laguntzen gaituzuen guzti-guztioi eskerrak emateko baliatu nahi genuke aukera hau. Zuek egiten gaituzue indartsu.
Denboran zehar zuengandik jaso izan
dugun laguntza behar genuke aurrerantzean ere. Guk gure aldetik, TOBERA Musika Eskola osatzen dugun irakasle eta arduradunok, urte berrian ere
gauzak hobe egiten saiatzen jarraitzeko
konpromisoa hartzen dugu gure gain.
Lortuko dugun ala ez zuek duzue
azken hitza, eta Urtekari hau izango da
horren lekuko. Bien bitartean, laster
arte!

Aitzgorri
Futbol
taldeko
jokalariak

KADETEEN MAILA

INFANTILEN MAILA

2002-2003 denboraldian talde hau oso
gogor eta ongi jokatuz hasi zen, hasierako partiduetan goiko postuetan
sailkatuta egon zen. Denboraldia aurrera joan ahala, zertxobait maila jaitsi
zuen eta 7-8. postuetan ibili zen denboraldia bukatu arte. Esan, talderako
16 lagun bakarrik zeudela eta giza
baliabideak kontutan hartuta oso
emaitza ona lortu zutela.

Infantilen taldeak denboraldia motel
xamar hasi zuen. Talde polita da, eta
nahiz eta hasieran maila onik ez izan,
prestaketaren ondorioz gorakada ona
egin zuten denboraldian zehar. Uste
genuen mailari ez ziola eutsiko baina
lortu egin zuen helburu hori.
Realak Aizkorri F.T tik sei bat jokalari fitxatuta ditu dagoeneko.
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ZEGAMAKO
ORKATZ
ABESBATZA
Beste urte bateko lan urtea laburtzeko
garaia iritsi zaigu. Beti bezala ustekabean igaro dira 12 hilabete luze hauek.
Nahiko kantu, dantza, entsaio... egin
ditugu, baina hala ere gu ez gara aspertu. Beste urte gehiagotan lanean jarraituko dugu, eta jakin egunen batean
gurekin lanean, kantu giroan ondo
pasatu nahi baduzu Orkatz edo OrkatzTxikiko ateak zabalik dituzula!
Guregana etortzen bazara ondorengo
ekintzen antzekoetan parte hartzeko
aukera izango duzu, eta zehatz mehatz
deskribatzen ez ditugun afari, bidai...eta ederki pasatuko dugu.
ORKATZ ABESBATZA
• Ekintza guztien erabakiak urtearen
hasieran egiten dugun Batzar Orokorrean hartzen ditugu. Berau da gure
asmoak, aurrekontuak eta proposamenak adierazten ditugun une garrantzitsuena.
• “III.Ciclo de Musica Coral de Ujue”
dela eta, Orkatz-txikirekin batera kontzertu bat eman genuen Nafarroako
Uxue herrian (apirilak 13).
• Ostiral Santuko mezetan urteroko ohiturari jarraituz “Hil da Jesus” abestu genuen
beste batzuen artean (apirilak 18).
• Ekainean Igantzin eman genuen kontzertu bat, bertako koruarekin elkarral-

Orkatz abesbatzako kideak Oviedon

datze bat hasiz. Hauek XIX. Eguberri
Jaialdian izango ditugu (ekainak 14).
• Beste elkarraldatze batekin jarraituz
La Seu d’Urgell-eko lagunak izan genituen gurekin, inguruak ezagutu eta
beraien ahotsak entzuteko aukera izan
genuelarik herriko elizan (ekainak 27,28
eta 29).
• Herriko adinekoen eguna zela eta
mezetan abestu genuen (uztailak 13).
• Herriko Jaiak! San Bartolome eguneko
meza nagusian abestu (abuztuak 24).
• 14 urtetan gurekin egon ondoren
Pellori agur egiteko unea iritsi zen eta aldi
berean Bittoriori ongi etorría. (irailak 21).
• Oraingoan Asturiasko paraje batzuk
ikusteko aukera izan genuen, Oviedo
hain zuzen ere (azaroak 8 eta 9).
• Gure patroiaren eguna dela eta, musika eskolakoekin batera Santa Zezilia
eguna ospatu genuen herriko elizan
kontzertu bat emanaz (azaroak 22).
• Gabonak gerturatzean Beasaingo
adinduen egoitzera joango gara, bertakoei abesti batzuk eskaini eta egonaldi
txiki bat egitera (abenduak 20).
• Eguberri egunean mezetan abestu
(abenduak 25).
• Gure lan urte guztia laburtuz (hemen
hitzez egiten ari garena) XIX. Eguberri

Jaialdia eskainiko dugu. Aurtengoan
orain urte batzuetako eskemari jarraituz, herritik kanpoko koru batzuen partaidetza izango dugu (abenduak 28).
Aipatzekoa da baita ere urtean zehar
zenbait ezkontzetan abestu dugula:
Igor Ariztimuño eta Sonia (maiatzak
17), Ainhoa Urbizu eta Ion Etxezarreta
(apirilak 26), Amaia Arrieta eta Santi
Jimenez (ekainak 7), Leire Ormazabal
eta Karlos de Prado (irailak 20) eta azkenik gure abeskideak diren Amaia Berasategi eta Joseba Izagirre (urriak 18).
ORKATZ-TXIKI
Gure txikiak 20 urte bete zituela aipatu
genuen aurreko urtean. XVIII. Eguberri
Jaialdian estreinatu zuten horrenbeste
lan egin ondoren “Txori Metereologoa”.
Estreinaldia aurkezteko prentsaurreko
bat eman genuen eta honi esker jendez
betetako emanaldia izan zen. Honez
gain beste ekintza batzuk egin ditugu:
• Urte berria dela eta lehenengo eguneko meza nagusian abestu (urtarrilak 1)
• ORKATZ-ekin batera Uxuen Kontzertu bat eman genuen (apirilak 13).
• Aste Santuari hasiera emateko
Ostegun Santuko meza (apirilak 17).
• Herrian egiten dugun bezala, beste
jaialdi batzuetara joateko aukera ere
izaten dugu. Oraingoan Asturiasko
parajeak izan ziren haurren ahots goxoez gozatu zutenak, Aviles-en hain
zuzen (apirilak 26 eta 27).
• Jaunartzetan abestu genuen (ekainak 15).

Aurtengo kantu festa
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• Kurtso bukaera zela eta aurtengoan
modu berezi batez ospatu nahi
genuen. Lehenengo Orkatz-txikiko
zaharrenek txikiei abesti bat eskaini zioten eta ondoren alderantziz. Denak
bata besteekin harriturik geldituz. Saio
berean koruko partaide batek egindako
abesti bat eskaini zuten 3 lagunek.
Bukatzeko, joku batzuen ondoren,
guraso batzuk prestatutako bazkari
goxoa. Mmmm….!!
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• Pello apaizari agurra emateko asmoz
mezetan abestu genuen, berak eskaini
digun laguntza guztia eskertzeko (irailak 21).
• Askotan joan gara Segurako adinduen
egoitzara hango aiton-amonekin arratsalde alai bat pasatzeko. Oraingoan
zegamarra den Angela Maioraren 100.
urtebetetzea ospatzera joan ginen, gure
abestitxo batzuk abestu eta medeurrenarengatik zoriontzera (urriak 1).
• Santa Zezili egunez kontzertua Zegamako San Martín parrokian (azaroak 22).
• Gabonak gertu direla eta Segurako
adinduen egoitzara joan gara gabon
kanta batzuk abestera (abenduak 22).
• Urtea lanean bukatzeko asmoz,
aurreko urtean bezala Donostian ospa-

tuko den Gabon Kantuz Txikin parte
hartuko dugu (abenduak 26).
• Bukatzeko XIX. Eguberri Jaialdia
ospatuko dugu Orkatz abesbatza eta
Igantziko abesbatzarekin batera (abenduak 28).
Aurtengoan proiektu berri bat jarri dugu
martxan, hobeto esanda, aurreko
proiektu bati aldaketatxo bat egin
diogu. Kantu Festaz ari gara. X. kantu
festa dela eta, musikari batzuk ekarri
eta bokata batzuk banatzeaz aldatu
dugu, guztiaren ondoren txokolate
beroa banatuz. Jendea dexente hurbildu zen eta gustatu zela iruditzen zaigu.
Eskema honek gutxienez beste 10
urtetan jendea animatuko duelakoan lanean jarraituko dugu.

Urtean zehar egin ditugun ekintza guztiak aipatu baditugu ere oraingoan
gauza garrantzitsu bat azpimarratu nahi
dugu. Orain urte gutxi koruan haur
gutxi genituela eta oso kezkatuta ibili
ginen. Gaur egun arazo hori konpondu
dugu. Zorionez 43 lagun ditu gure
abesbatzak abeslari gisa. Ongi etorri
orain gutxi etorri direnei eta animo
etortzeko azken pausua ematea falta
zaizuenoi, bai Orkatz-txiki eta bai
Orkatzera!
Badira beste modu batean guregana
hurbildu direnak ere aurtengoa. Bai,
Orkatz txikin jende asko badugu ere
handiak eskasian gaude, batipat tabernak dituen lan guztiak ondo burutzeko.
Horregatik laguntza eskaera bat luzatu
genuen, eta jaso ere egin dugu. Guztiei
bihotz-bihotzez ESKERRIKASKO!

MIKEL ZABALETA MULACENen
Joan den irailaren 14an, Mikel Zabaleta zegamarra Granadan izan zen, bertako Mulacen
mendian egiten den Maratoi erdia korritzen.
Mulacen mendian egiten den maratoia 1400
metrotako altueratik hasi eta 3.400 metrotaraino igotzen da. Zegama-Aizkorri mendi maratoian ez bezala, Mulacenen ez dago gorabeherarik, beti gorantz baizik.

ELKARTU NAHI
TXIRRINDULARI
ELKARTEA
ELKARTU NAHI
TXIRRINDULARI ELKARTEA
Aurten ere gure elkarteak urteroko hiru
froga antolatu ditu: Apirilaren 18an,
kadeteen froga antolatu genuen, ekainaren 12an Jubenilen froga, ekainaren
18an, Gipuzkoako Itzuliaren hasera.
Aurten ezer aipatzekotan Aitor Perez
Arrieta herritarra profesionalen mailara
iritsi izana da. Aitorrek azken bi urteetan
oso bikain lan egin du eta garaipen
asko lortu eta azkenean zegokion saria
iritsi zaio. Gure helburua, azken finean
Zegaman txirrindularitzako zaletasuna
izatea da eta herritar bat profesionaletan izatea izugarri garrantzitsua da
guretzat.
Bestalde, txirrindularitzan dabiltzan gainerako herritarrak ere ezin ditugu ahaztu, eta esan poliki-poliki hauek ere
beren lana egiten ari direla.

Granadako maratoia gogorra dela aitortzen
du, batez ere bertarainoko bidaiak gogortzen
duela dio, maratoi hau.
Mikelek, 23 Km lau ordu eta 15 minututan
burutu zuen. Mulacenen maratoilari modura
estreinatu ondoren, Madrilen ere “La Pedriza”
herrian 20 Km.ko maratoi erdia korritu zuen.
Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia korritzea
oraindik ez omen du bere helburuetan.

HERRIKO TXIRRINDULARIAK
Profesionalen
Arrieta

mailan:

Aitor

Perez

Afizionatuen mailan: Aritz Irastorza
Jubenilen mailan: Ruben Zabaleta, Oier
Arkonada eta Eneko Iraola.
Zegamak beti eduki du txirrindularitzarako afizio berezi bat eta eskuartean
ditugun mutil hauei gure animorik bizienak eman nahi dizkiegu lanean jarraitzeko eta mailarik gorenera iritsi
daitezen opa diegu.
XIX. SANTA KRUZ FROGA
Apirilaren 5ean korritu zen kadeteen
mailako froga hau eta 92 txirrindularik
eman zuten izena.
Hona hemen sailkapena:
1.- JOSEBA ICIAR ZABALETA (ULMA)
1ordu 19 minutu 54 segundo.
2.- GORKA IZAGIRREN INSAUSTI
(GARMENDIA) 1 ordu 19 minutu eta 54
segundo.
3.- JON LAZKANO IRIONDO (COLCHON) 1 ordu, 19 minutu eta 54
segundo.

XIX. ELKARTU NAHI SARIA
Jubenilen mailako froga honetan 85
lagunek eman zuten izena.
1.- HASIER MUJIKA AGIRRE (CAJA
RURAL) 2 ordu 55 minutu eta 50
segundo.
2.- IGOR ROMERO ETXEBERRIA
(COLCHON) 2 ordu 55 minutu eta 50
segundo.
3.- JON DAVID ITURRALDE (SOLOZABAL) 2 ordu 55 minutu eta 50 segundo.
LXXIII SAN BARTOLOME PROBA
Abuztuaren 31n korritu zen San
Bartolome jaien barnean eta hona
hemen emaitzak:
1.- JORDI GRAU SOGAS (WÚRTHONCE) 2 ordu eta 52 minutu.
2.- JOKIN ORMAETXEA BADIOLA
(CAJA RURAL) 2 ordu eta 52 minutu.
3: EDUARD VORGANOV (SAUNIER)
2 ordu eta 52 minutu.
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AMEZTI
ELKARTEA

katu du. Beraz, hemendik aurrera gure
artean bazkide berri bat izango dugu.
ONGI ETORRI!
Denbora garai honetan ere, hau da
udaberri inguru honetan, kultur etxeak,
sukaldari ikastarotxo bat antolatu zuen
eta gure elkartea izan zen ikastaro hau
aurrera eramateko txokoa.

Aurtengo urtea berrikuntzekin hasi
genuen. Elkartea, zenbait urteren
ondoren, berrikuntza batzuk egin beharrean ikusi zen, ontzi garbigailua, mikroondasa, ... Baina aurtengo berrikuntzarik handiena ordenagailua izan da.
Honek elkarteko kontuak ordenagailuz
egiteko aukera ematen digu eta era
automatizatu eta kontrolatuagoan gauzak egiteko aukera. Amezti elkartea ere
eboluzionatzen doa lagunok!

Udarara iritsi gara dagoeneko, eta
uztailaren 12an garai honetan ohikoa
dugun anaitasun afaria egin genuen.
Bertan 45 bat lagun elkartu ginen giro
ezin hobean.
Festetan ere, urtero bezala gure
ordezkaritza ere izan genuen udaletxeak antolatzen duen elkarte arteko paella lehiaketan. Nahiz eta jendea animatzea zaila egiten zaigun hurrengo urtetan ere parte hartuko dugulakoan
gaude nahiz eta saria lortzea urtetik
urtera zailagoa egon.

Amezti elkartea lagunartean egoteko
txoko ontzat daukagu. Udazkenean
eguraldia txepeltzen hasten dela eta
gure artean egoteko aukera gehiago
ditugu eta ohitura hori ez galtzeko iazko
urtean bazkide afaria egiten hasi ginen.
Udazkeneko jaki goxo horiek aprobetxatuz, giro epelean afari ederra egiteko
aukera izan genuen gure elkarteak
duen adin guztietako lagunarte hori
sakonduz.
Azkenik, azaroaren 29an neguko
anaitasun afaria egin genuen neguari
ongietorria emanez eta udazkena agurtuz. Giroa paregabea izan zen beste
behin ere gure elkarteko epelean, heldu
eta gazteen artean.
Besterik gabe, eta urtekari honetako
beste zenbait artikulu irakurtzeko irrikitan egongo zaretelakoan, ez zaituztegu
gehiago aspertu nahi. Eguberri zoriontsuak eta urte berri oparoa opa dizkizuegu Amezti elkarteko bazkide guziok.

Lanaren ondoren astialdia datorrela
eta berrikuntzak amaitu bezain pronto
Amezti Elkarteak Candanchurako irteera prestatu zuen. Otsailaren 22an izan
zen, nahiz eta batzuk, benetan min hartuta etorri, orokorrean egun polita igaro
genuen ipurdikoren bat edo beste hartuagatik.
Udaberria
hastearekin
batera,
Batzarra dator martxoaren 29an.
Hemen, diruzaina eta bokal berriak
aukeratu dira eta lehen zeuden Aitor
Galdos, Juan Mª Ormazabal eta Patxi
Arrizabalagaren ordez Emilio Txurruka,
Antonio Morillo eta Joxe Agirrebengoa
sartu dira. Honetaz gain bazkide aldaketa bat izan dugu aurten Juan
Berasategik, Amaia bere alaba ordez-

Amezti Mendi Elkarteak antolatutako Candanchuko bidaia

¡GABONAK
ONDO PASA ETA

URTE BERRI ON!
Tel.: Bulegoa: 943 812 462 - Planta: 943 813 141 Ferralla: 943 813 885 Fax: 943 816 619
Bº Landaeta s/n. Apdo. 176 • 20730 AZPEITIA e-mail: konstruc@antzibar .com
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“ZEGAMARRAK REALAREKIN. AUPA
REAL” PEÑA BERRIA ZEGAMAN
2002-2003 denboraldi bikainaren
ondorioa Zegaman ere bizi izan da leiho
eta balkoi gehinak txuri-urdin jantziz.
Errealaren aldeko “Peña” bat sortzeko
asmoa aspaldidanik geneukan eta
azken denboraldian gainera Zegaman
geroz eta bazkide gehiago ginela ikusiz,
Zegaman “Peña” bat edukitzeko aukera ezinhobea zen. Gainera ze arraio,
Zeamakok ez gea Segurakok eta
Izalgok baino gutxiago izango, ezta?
Arrazoi hauek bultzaturik, 2002ko irailean, Errealaren aldeko “Peña” bat sortzeko ideia benetan lantzen eta jorratzen hasi ginen. Hamaika bidai eta
komeri ibili ondoren, hala nola;
Errealera joanez, erregistro eta Eusko
Jaurlaritzara makina bat “buelta” egin
ondoren, azkenean, 2003ko martxoan
peña bezala jaiotzea lortu genuen,
“ZEGAMARRAK REALAREKIN. AUPA
REAL” izenpean eta peñako zuzendaritza honako hau da:
Lehendakaria: Asier Elizegi
Lehendakariordea: Luis Lasa
Idazkaria: Joseba Zubizarreta
Altxortegiko Arduradunak: Jose Migel
Encinas eta Urko Gomez
Bokalak: Aitor Azurmendi, Unai Izagirre,
Unai Martín eta Imanol Garmendia
Ondoren “Peña”ren inaugurazio ekitaldia egin zen maiatzaren 2an eta bertan,
besteak beste, Errealeko administrazio

kontseiluko Felix Puy, Francis Tamayo
eta Joakin Barberia, Errelako Gabi
Schurer jokalaria eta Xanti Bakero jokalari ohia izan ziren eta Joxe Arizkorretak
gidaturiko solasaldi entretenigarri baten
ondoren denok mahai inguruan bildu
ginen Zegamako Ostatuan; gau-giro
alai batez gozatzeko aukera izan
genuen goizeko ordu txikiak arte.
Ondoren, errelarekin bidaiatzeko grinak
mugiturik, lehenbailehen Vigoko bidaia
antolatzen hasi ginen eta ekainaren
14an Galizi aldera abiatu ginen peñako
13 partaide + 3 satelite. Bertako giroa
aparta eta sinesgaitza izan zen, Vigok
Gipuzkoa zirudien eta bertako txoko
guztiak errealzalez bete ziren. Garaipena ospatzeko zorterik ez genuen
eduki arren, aitortu beharra dago bertako tratua eta estantzia apartak izan
zirela.
2002–2003ko kanpaina mundialaren
ondoren, 2003-2004koa hasi berria
dugu eta azpimarratzekoa da Errealaren partaidetza Champions League-n.
Dagoeneko peñako partaide diren
Joxe Arizkorreta, Joseba Zubizarreta
eta Urko Gomez joan dira Turin aldera
erreala animatzera eta Zegamaren
izena lau haizetara zabaltzera.
Etorkizun laburrean, bidai gehiago
antolatzeko asmoa dago, hala nola:
Villarreal, Zaragoza edo Bartzelona
aldera eta nola ez Campions Leagueko
hurrengo kanporaketara.

Gijona eramandako pankarta

Zegamarrak edonon Realaren alde

BITXIKERIAK
ZEGAMARRAK REALAKIN “AUPA
REAL” izena, Errealak Gijonen irabazitako ligatik dator. Bertan zenbait
Zegamar, orain Peñaren izena den
mezu berdinarekin ibili ziren erreala animatzen. Hori dela eta, geuk ere Peñari
eta pankartari izen berdina ematea
pentsatu genuen.
• Gaur egun 109 bazkide gara peñan.
• Etorkizunean hitzaldi eta bidaiak
antolatzeko asmoa dugu. Kamixeta
edo txartelak ateratzeko aukera ere
jorratzen ari gara eta peña garen heinean laguntzak ditugu sarrerak lortzeko
eta bidaiak antolatzeko.

Gora ERREALA

ZEGAMARRAK REALAKIN
“AUPA REAL”
Zegamako peñaren sorrerako ekitaldia
41

2003

Zegama Urtekaria

PELLO URRIOLABEITIA

“ NIRE BIZITZAKO

Juan Mari
Uriarte Gotzainarekin eta
Joxe Goiarekin, Pellok Zegaman eman zuen azken mezan

Noiz eta non jaio zinen?
1948ko azaroaren 17an jaio nintzen.
Kortezubin. Beraz, ikusten duzu:
55 urte ditut gainean. Asko harritu
nintzen Zegamara etorri nintzenean
jendeari Kortezubi ezaguna egitearekin.
Denek berdin erantzuten zuten:
“Kortezubi? Ah! Markoren herria...!”

“FORUTIK ETORRI NINTZEN ZEGAMARA 1989KO URRIAREN 2AN”
Noiz eta nola hasi zen zure bokazioa?
Gauzak nola diren! Mundua txikia
dela? Bai horixe! Nik bederatzi urte
nituanean nire jaiotetxea utzi eta
Nabarnizera joan nintzen. Nabarniz
Bitorioren jaioterria da. Han zegoen
ezkonduta nire anaia. Nire anaiak eta
koñatak 5-6 hilabeteko alaba txikia
zeukaten; eta nola baserrian lan
egiten zuten, eta sailetako asko
baserritik urruti, askotan egun osoa
pasatu behar izaten zuten belarretan
edo garotan joanda. Baina umearekin
ezin ziren biak joan. Orduan Andra
Mari jaietara joan ginen batean anaiak
ea bizitzera Nabarnizera joango
nintzen galdetu zidan, bertan eskolara joan eta eskola orduetatik kanpo
umea zaindu ahal izateko. Aldameneko baserrian bizi zen Bitorio. Honek
hiru anai frantziskotar zeuzkan
Arantzazun teologia ikasten. Beraz,
bere azken urteetan. Bitoriok bazuen
beste anaia bat: Tomas. Egun batean,
Tomasek esan zidan: “Pedro, Arantzazura noa, fraile”. Egia esan, eman
zidan albisteak hasiera batetan ez
zuen entusiasmo haundirik niregan
sortu. Ez zitzaidan inoiz horrelakorik
burutik pasatu ere egin. Asko pentsatu nuen. Azkenean, Tomasekin joatea
erabaki nuen. 1959ko irailaren 14a
zen. Gurutze santuaren eguna.
Jaiotetxera joan nintzen egun batean
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URTERIK ONENETAKOAK
PASATU DITUT
ZEGAMAN.”
amari esan nion. Eta ama asko poztu
zen. Horra hor nire bokazioa non eta
nola sortu zen.
Zein izan da zure ibilbidea Zegamara
etorri aurretik?
Arantzazun ikasketak bukatu ondoren,
Probintzialak Gasteiza bidali ninduen.
Gasteizko seminarioan hiru urte egin
nituen teologia ikasten. Gasteizen bizi
nintzela ordenatu nintzen apaiz.
Arantzazun. Hau 1974ko otsailaren
2an izan zen. Ondoren Arrasatera joan
nintzen. Han urte bakarra egin nuen,
probisional joan bainintzen. Gero
Gernikara bidali ninduten, orain lanean
jardungo naizen parrokira. Baina ni
joan nintzenetik orain dagoenera
gauzak asko aldatuta daude: etxe
berri asko egin dituzte, eliza berri bat
ere bai, lehen zeukan baserri kutsua
galdu eta auzo haundia bihurtu da...
Gernikan 7 urte egin nituen. Ondoren,
Forura. Beste 7 urte egon nintzen,
seminarioko hezitzaile eta herriko
parroko bezala. Hain zuzen, Forutik

1962-63 ikasturtea, Oñatin aterata

etorri nintzen Zegamara 1989ko
urriaren 2an. Eta ia 14 urte egin ditut
Zegaman.
Nolatan etorri zinen Zegamara?
Labur eta argi esanda, Aita Probintzialak bidali ninduelako. Berriro ere,
“gauzak nola diren”, diot. Zegamarako destinoa eman zidaten bezperan,
ni Foruko eta Gernikako gazte talde
batekin Aizkorri puntan egon nintzen
Zegamara begira, dendakin egun
batzuk pasatzera Urbiara joanak
baiginen. Ni Zegaman izanda nengoen,
bai estudiante nintzela Arantzazutik
oinez joanda; bai seminariorako mutikoak bila eskolara joanda. Beraz,
gazteen aurrean Zegaman egon eta
Zegama ezagutzen nuelakoa egin
nuen. Gutxien pentsatzen nuena,
ordea, Forura itzuli nintzenean eman
zidaten berria entzutea izan zen: “zuk
edo nik Zegamara joan behar dugu”,
esan zidan nire lagun batek. Biok
elkarrizketatu ondoren, lehenengo neu
etortzea erabaki genuen, eta bera
hurrengo urtean etorriko zela. Ni
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etorri nintzen. Bera, ordea, ez. Baina
ez nago damututa; eta bai nago
eskertuta. Nire bizitzako urterik onenetakoak pasatu ditut hemen.
Nola definituko zenituzke Zegama eta
Zegamarra?
Nire lagun askok esan didate ni
Zegaman ondo integratu naizela. Eta
horrek harrotasunez betetzen nau.
Horrek esan nahi du ondo hartu
nauan herri bat aurkitu nuela hemen.
Eta egia da: hasiera hasieratik harrera
oneko herria eta pertsonak aurkitu
ditut. Adibide pila bat ekarriko nituzke. Inoiz ahaztuko ez ditudan keinuak
eta pertsonak.
Eta Zegama, berriz, herri bizia dela
iruditzen zait. Jendea asko mugitzen
den herria. Herri langilea. Azken urte
hauetan, adibidez, zenbat gauza egin
diren herrian!

“APAIZ

BATEN LANIK GARRANTZITSUENETAKO BAT PARROKI BATEAN
KATEKESIA DA”

Zegamatik berriro zure sorlekura
zoaz. Zuk eskatuta?
Ezta pentsatu ere! Esan dizut
Zegamara gure aita probintzialak
bidalita etorri nintzela, eta Zegamatik
ere horrelaxe noa. Aspalditxotik,
Arantzazun Kapitulo Probintziala hasi
baino lehenagotik zebilen gure aita
probintziala burua berotzen, esanez
Zegaman urte batzuk egin ditudala
eta aldaketan pentsatzen hasi beharra
zegoela. Gaur ez dira erabakiak
“ordeno y mando” hartzen. Gaurko
nagusiak pertsona demokratikoak
dira. Elkarrizketatu ondoren hartzen
dituzte erabakiak eta ematen dituzte
destinoak. Baina, azkenean, gauza
berera iristen dira. Eta nik uste dut
gure nagusiei

Pello,
Lehenengo
Jaunartzea egindako haur batzuekin

ezin diezaiekegula oztoporik jarri eta,
horrela, eskuak lotu. Bakoitzak geure
“kabi” goxoa egingo genuke, baina
Probintzia bat ezingo litzateke antolatu eta aurrera eraman. Beraz,
Zegamatik ateratzea ez da niregandik
sortu, baina Anaidi haundiaren
(Probintziaren) onerako bada, ongi
etorria izan dadila.
Fede artzain eta hezitzaile bezala, nola
ikusten duzu fedea gure gizartean?
Orain dela urte batzuk (1988) Euskalerriko gotzaiek “federik ezak
jotako gizartean bizi garela” esaten
zuten. Kultur aldi bat bukatzen ari
dela, kristau fedea berez bezala bizi,
irakatsi ea zabaltzen zen kultur aldia;
eta Elizaren historian aldi berri bati
hasiera ematea tokatzen zaigula
gaurko kristauei. Pentsa ezazu! Harrez
gero 15 urte pasatu dira.
Beste garai batzuk ezagutu ditugun
apaiz eta fededunoi min ematen digu
igandeko ospaketetara etortzen direnen kopurua gutxitzen ikusteak.
Egiten dugun katekesi-lanaren ondorioak ez ikusteak. Zenbaiten aldetik
Jainkoarekiko ardurarik eza. Fede
hoztasuna... Bizitzen ari garen une
historiko hau fededun sentitzen
garenontzat dei bat da: gure fedea
berplanteatzera eta leialtasun haundiagoarekin bizitzeko deia. Atzera
begira barik aurrera begiratzeko deia.
Beste garai batetan sinismena bizitzeko
inguruak asko laguntzen bazigun:
familiak, eskolak, parrokiak, etabar,
gaur sinismena aterperik gabe geratu
da. Euritan. Eta fedea euritan, aterperik
gabe bizitzen ohitu behar gara.
Segurantzirik gabe. Konfiantza osoz.
Konfiantza bakarra Jaunarengan
jarrita. Honek fededunok sinesten
dugunarekin konbentzituta gaudela
eskatzen du Fede sendo eta ondo
oinarritua bizi dugula.
Eta dena den, zenbait pertsonak bere
bizitzatik Jainkoa alboratuta
badauka ere, sarritan utzikeriagatik da. Hau pertsona askok esan didate; batez ere, guraso
gazte askok. Ez da
Jainko-esperientzi
negatiboren
bat
bizi izan dutelako.
Inguruak ere eragin
haundia du. Lagunek zer egiten dutenek ere bai... Nola esan
hauei “sinesteak on egiten duela” eta “Jesukristorekin hobeto” dela?

PELLORI AGURRA
Irailaren 21ean Zegamako herriak
orokorrean eta Kristau Elkarteak
batez ere Pello Urriolabeitia fraileari
agur berezi eta hunkigarria eskaini
zion. Eguerdiko mezan, Joan Mari
Uriarte Gipuzkoako Gotzaina, Iñaki
Bereziartua eta Jose Goia apaiz zegamarra izan zituen Pellok Zegaman
emango zuen azken mezan laguntzaile, herrira zetorren Bittoriorekin
batera. Mezatan hainbat oroigarri eta
opari jaso zituen Pellok eta bertaratu
nahiz Pellorentzat momentu goxo
hunkigarriak bizi izan ziren mezak
iraun zuen bitartean. Ondoren
herriko Ostatun egin zen lagunarteko
bazkarian herritarrok Joxean Ormazabalek egindako bertsoak abestu
genizkion Pellori. Zegamako Udalak
ere herriko oroigarri bat oparitu zion,
bere eskerrona agertuz.
Pello gurea urrun
doa Zegamatik
eta gu triste samar
Gaude horregatik.
Agur,agur,agur,
Agur, Pellori.
Joan, joan joan,
Baina etorri.
Hamalau urtez artzain
Animen gidari
Beti laguntzeko prest
Honi eta hari.
Agur...
Apaiz eta gizona
Bi gauza batera,
Baietz Pello iritsi
Santu izatera.
Agur...
Garbi esanda Pellok
Meritoak ditu
Sinesgabeak ere
Ditu konbertitu.
Agur....
Orain Pello badoa
Baina z betiko.
Bizkaira joan eta dugu ekarriko.
Agur...
43
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Zein baldintza uste duzu bete behar
dituela herriko apaiz batek?
Nire ustez, bizitzan, edozein alorretan, ilusioa eukitzea da garrantzitsuena. Ilusioz bizi denarengandik asko
espero daiteke; baina ilusiorik ez daukanarengandik... zeuk esango didazu!!
Horregatik, apaiz baten lehen baldintza bere kristau bokazioa eta apaizgintza ilusioz bizitzea da. Hemen
apaiazarengatik esaten dut, hori
galdetu didazulako. Baina horixe bera
esan daiteke gurasoengatik, agintariengatik edo langileengatik ere.
Horrekin batera, apaizak fededuna eta
Jainko-esperientziadun gizona izan
behar du. Barne-bizitza aberatsa duen
gizona: otoizlaria, “mistikoa”, norbaitek esan zuen bezala. Herrian txertatua. Jendearekiko hurbila. Eta gizakoia. Gizatasunean espezialista. Niri
batek baino gehiagok esan dit: “Hor
(elizan) ez nauzu ikusiko, baina niretzat lagun bat zara”. Normala da apaiz
batek jende asko fededun izateko
gogoarekin kezkatuta eta Jainko bila
ikusi nahi izatea. Eta horrela ez balitz
kezkatzekoa izango litzateke. Gehienetan ez da horrela. Horrek ez du
eragozten denen laguna izaten saiatzea; beraiekin gizarteko zenbait
kezka konpartitzea; herrian gertatzen
denarekin mindu eta poztutzea.
Eta nola ez! Apaiz baten lanetako bat,
gaur urjenteenetakoa, fede heziketa
lana da. Katekesia. Katekesia ez da
“tarroa jatea”, baizik sinistearen
edertasuna eskaintzea; Jesus eredu
eta jarraibide eskaintzea. Eta katekesia
pertsona guztiei, batez ere, helduei.
Pertsona helduak, hoien artean gurasoak, fede-heziketa on bat izan badute, horrek berak ekarriko du otoitza
baloratzea eta egitea. Igandean elkartean eukaristia ospatzea. Behartsuekin
solidaritzaz jokatzea. Bere seme-alabentzat fede-testiguak izatea, konpromisoa...

“ Gasteizen
bizi nintzela
ordenatu
nintzen apaiz.
Hau 1974ko
otsailaren 2an
izan zen”
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Herritar adiskide asko uzten dituzu
Zegaman. Noizean behin etortzeko
asmoa izan duzu?
Zeuk esan duzu. Uste dut
noizean behin etorriko naizela.
14 urtetan bizitako herri bat
eta hainbeste lagun on ez
dira errax ahazten. Orain,
beste hau ere esango dizut:
neu ez naiz egon naizen
herrira asko joaten den
hoietakoa. Dena den, eta
askotan etorri edo gutxitan
etorri, ez naiz ahaztuko
Zegamarekin eta hemen
uzten ditudan lagunekin.
Zegamak eta zegamarrek
ondoegi hartu ninduten
1989ko urriaren 2an eta
ondoegi
tratatu
naute
beraiekin ahaztutzeko. Denei
eskerrik asko!.
Nola laburtuko zenuke urte hauetan
Zegaman egin duzun lana?
Ni Zegamara etorri nintzenean nire
asmoetako bat herriko gaixoengandik
eta etxetik ateratzen ez direnengandik
hurbil egotea izango zela agindu
nuen. Eta neurri batean esandakoa
bete dudala esango nuke: hospitaletara gaisoak bisitatzera joanaz. Hileko
lehenengo ostiraletan nahi zutenei
Jauna eramanaz. Familiara ikustera
joanaz. Batzuetan leialtasun gehiagorekin
jokatu dut, beste batzuetan zabarrago.
Behar bada, norbaitek esan dezake
bere etxera sekula ez naizela joan.
Barkamena eskatzen diot.

“APAIZ

BATEN LEHEN BALDINTZA
BERE KRISTAU BOKAZIOA ETA
APAIZGINTZA ILUSIOZ BIZITZEA DA”

Denbora dedikatu diodan beste alor
bat “Katekesi familiarra” izan da. Hau
izan da urte hauetan nire atsekabe eta
poz. Lehen esan dut apaiz baten lanik
garrantzitsuenetako bat parroki batetan helduen katekesia dela; alegia,
pertsona helduak katekesi on baten
bidez fedean heztea. Hari beretik
jarraituz, gure haurrak fedean heztea
nahi badugu, lehenfede heziketa eta
fedearen sarbidea familian egingo dute
ondoen, gurasoen eskutik. Horrekin
konbentzituta nago. Hortan ordu eta
kezka asko eman ditut. Eta uste dut
bide horretatik jarraitu behar dela.
Neuk behintzat noan lekuan bide
horretatik jarraitzeko asmoa dut.
Katekesi familiarra nire kezka eta poz
izan bada, gazteekin izan dudan
esperientzia nire tristura izan da. Fede
hezitzaile talde on bat urteetan ordu
asko sartuaz aritu gara lanean. Poz

Pello, Txomin Landa
sakristau zenari,
bere omenaldi
egunean
oparia
ematen

haundiak
ere
izan ditugu. Baina
azken hiru urte hauetan ez dugu
asmatu gure herriko gazteei eskaintza
erakargarri bat egiten. Eta honek
mindu egin nau. Badakit problema ez
dela Zegamakoa bakarrik, baina
horrek ez du nire mina kentzen.
Eta zer esango dizut gehiago?
Bederatzi urtetan herriko umeekin
udalekutara joan gara, umeekin batera
begiraleok ere asko gozatuz eta ondo
pasatuz.
Parrokian zenbait obra ere egin ditugu. Guzti hauek egiteko Parrokian
komisioak daude. Beraiei esker egin
dira egin diren gauza guztiak. Nik
lerro hauen bidez nire esker ona agertu nahi diet denei.
Frantziskotarra zara. Nola ikusten
duzu egungo bokazio falta? Zein
arrazoi daude? Ondoegi bizi al gara
fedeari leku egiteko?
Ondo bizitzea ez da txarra. Ondo
bizitzea ona da. Horretarako jaio gara,
ezta? Eta hori nahi du Jainkoak.
Beraz, ahalegin guztiak egin behar
ditugu ondo bizitzen. Gaizki bizitzeko
egunak berez etorriko dira, bila joan
gabe.
Bokazio faltaz eta horren arrazoietaz
galdetzen didazu. Badira 3-4 urte
frantziskotar izan nahi duela eta inor
etorri ez zaigunik. Eta hori Asisko San
Frantziskok duen tirarekin. Hamaika
mugimendu bada mundu zabalean
San Frantziskoren itzalpean!. Bokaziorik eza problematika zabalago
baten barruan kokatu behar dugu;
eta problematika zabalago baten
ondorioa da. Zeuk esan duzu: gaur
denok ere ondo bizi gara. Gauza asko
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dauzkagu. Nahiko eroso bizi gara.
Diru batekin kontatzen dugu. Ez
zaigu ea ezer falta, gauza materialak
behintzat. Horren ondorio bezala,
gure bizitzatik Jainkoa baztertu egin
dugu. Jainkoarekin ahaztu egin gara.
Bizitzeko ez dugu bere beharrik
sentitzen. Jainkorik gabe ere ondo
bizi gara, nahiz eta berarekin ez garen
guztiz ahaztu.
Hortik abiatuta ez da harritzekoa
apaiz eta erlijioso izateko bokazio
gutxi izatea. Baina ez bakarrik apaiz
eta erlijioso izateko, parrokiko katekista izateko ere ez dago bokaziorik;
edo parrokiko zereginetan inplikatzeko;
edo igandeko eukaristian parte hartzeko.
Gizon eta emakume eta gazte fededun
konpromeiturik ez baldin badago...
nondik aterako dira apaiz eta frantziskotar izateko bokazioak?
Horregatik, etxean, familian sortzen da
bokazioa, fededun izaten familian hasten eta ondoen ikasten den bezala.
Familiako girorik gabe ez dago bokaziorik, baina kristaurik ere ez. Noski, eskola
ere hor dago, parrokiko katekesia, herri
bateko giroa... Gauza asko dira bokazioa
sortzeko orduan eragina dutenak.
Beno, Pello, Zegaman egondako 14
urte hauetako gauzarik onena eta
txarrena zehaztea eskatzen dizugu.
Ni oso gustora egon naiz Zegaman.
Oroitzapen gehienak onak dira:
lehenengo egunetik Zegamako herriak
egin zidan harrera... izan ditudan
lagunak...parrokiko lanetan izan
ditudan hainbeste lankide leial eta
jator... Guzti hoiek esker onez gogoratzen ditut. Eskerrik asko, guztiei!
Eta txarrena? Aurreko beste puntu
batetan ere esan dut. Gazteen fede
heziketan urte onak izan ditugu
parrokian. Baina orokorrean ez dut
jakin bere kezka eta beharrekin
konektatzen. Pena hori daramat
neurekin. Barkamena eskatzen diet
Zegamako gazteei.
Azkenik, lerro batzuen bidez Zegama
eta zegamarrak, fededunak eta fedegabeak, agurtzeko aukera eskaintzen
dizugu.
Esanak esanda, ez daukat besterik
esateko. Bakarrik AGUR eta ESKERRIK
ASKO, Zegama. AGUR eta ESKERRIK
ASKO, zegamarroi. Askotan etorriko ez
banaiz ere Zegamarekin eta zegamarrokin ez naiz berehala ahaztuko,
hemen eman baititut nire bizitzako
urterik onenak. Eta bukatzeko: min
eman diedan guztiei barkamena
eskatzen diet. Guztioi besarkada
haundi bat!!
EDURNE ALBIZU

BITTORIO
ZABALGOGEASKOA

“ HERRI BATEN
DOTORETASUNA ETA
BALIOA BERTAN BIZI
DIREN PERTSONAK
EMATEN DUTE,
BESTE BALIO GUZTIAK
AHAZTU GABE ”
Nongotarra zara?.
Nabarnizen jaio nintzen 1950eko
otsailean, Gernikatik bederatzi kilometrora.
Zegamara etorri aurretik zein herritan
egon zara?
Frantziskotar anaidiaren partaide izateak munduko leku desberdin askotan
ibilarazi nau: La Aguileran (Burgosen)
8 urte parroko bezala lan eginez.
Madrilen 2 urte pastoral ikasketak
egiten. Segurako anaidian 4 urte
Zeraingo
herria
eramanez.
Cantabriako Potes inguruko Santo
Toribio monastegian bi txandatan 15
urte egin ditut azken bederatziak bertako arduradun. Azkenik berriro ere
Segurako anaidira etorri gara
Zegamako parrokian zerbitzu-lan bat
egin nahirik.

Bittorio eta Pello Zegamako eliza aurrean

Zein inpresio egin dizu Zegama eta
Zegamarrek?
Zegama herria ezagutzen nuen aspalditik. Arantzazun ikasle ginelarik
askotan joaten ginen Aizkorrira eta
bertatik Zegamako herria ikusten
genuen. Zalantzarik gabe, paraje
dotorean kokatuta dago Zegamako
herria eta azken urte hauetako berrikuntzak jantzi berri bat eman dio
Zegamari. Eta Zegamarrek? Niretzako
garrantzitsuenak Zegama herrian bizi
diren pertsonak dira. Herri baten
dotoretasuna eta balioa bertan bizi
diren pertsonak ematen dute, beste
balio guztiak ahaztu gabe. Nire lehen
inpresioa oso pozgarria izan da eta
honekin ez dut nahi xaboirik inori
eman. Nahiz eta gauza asko ez jakin
niri egin didazuen harrera zintzoa eta
goxoa izan da benetan; herri jator eta
zintzo bat zaretela ez daukat dudarik.
Beste datu bat ere kontuan izanik
zuek nireganako errespetua eta jatortasuna azpimarratu nahi nituzke:
Pello hamalau urtez zuen parroko eta
adiskide izan ondoren eta zuen artean
lan asko eta ugari bete ondoren,
inortxok ere ez dit esan Pellok bezala
egin behar nituela gauzak: naizen
bezala, nire akats eta alderdi onekin
onartu nauzuela uste dut. Eskertu
nahi dizuet zuen harrera jatorra!
Gaurko gizartean Kristau izatea erreza al da?
Liburu bat eta nahiko potoloa idazteko gaia ematen du galdera honek.
Baina lasai, ez dut liburu bat idazteko
asmorik ezta ere gaitasunik. Galdera
jasota
berehala etortzen zaidan
erantzuna hauxe da:
Kristau izatea ez da inoiz ere erraza
izan, eta erraz erraza izango balitz
zalantza handiko kristautasuna izango da. Egiazko kristau izateak poztasun handia ematen du, maitasun histori baten inguruan kokatuta dagoe45
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lako; maitasunak beti ematen du
poza, egiazkoa baldin bada bizitzako
arlo guztietan. Baina denok dakigu
maitatzea ez dela izan inoiz ere “erraza” eta maitatzen uztea ere ez.
Kristautasunari buruz gauza batzuk
jakitea erraza da, ideia dotore batzuekin janztea polita da, arrazoizko argumentu sakonak baliatzea ere komenigarri izaten da, baina bihotza hotza
baldin badago nahiz burua bero ez
nau holako jakiteak bakarrik poztuko
nire bizitzako bidean.
Kristau izatea Pertsona batekin “topo”
egitea da eta bere bihotzak duen
erritmoa, estiloa ea modua onartu eta
horrela bizitzen saiatu. Baina “topo”
egin gabe ez dago Kristok duen estiloa eta modua bizitzerik nahiz eta
azkarra izan teologi eta beste arlo
guztietan!

“KRISTAU

IZATEA EZ DA INOIZ
ERE ERRAZA IZAN, ETA ERRAZ
ERRAZA IZANGO BALITZ ZALANTZA HANDIKO KRISTAUTASUNA
IZANGO DA.”

Maitatzea ez da sekulan erraza izan!
Baina bai poz eta alaitasun ugari eta
sakona ematen duela. Honen gose
gabiltza denok uste dut, barne barnean behintzat, eta gose hori asetzen
duen Norbait bakarra dugula uste eta
sinesten dugu kristauok. Azken batean kristau izatea “apostu” bat egitea
da, Pertsona baten aldeko apostua!;
beste guztia bigarren edo laugarren
mailan jarrita... Erraza al da hori? Ez
da erraza baina merezi duela uste
dut...

Bittorio Meza ematen
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Picos de Europa atzean dituela Bittorio Santo Toribio de Liebanan (Kantabrian)

Kristau izatearen zein alderdi on
azpimarratuko zenituzke?
Bizitzan sortzen duen alaitasun eta
poz sakona azpimarratuko nuke
lehendabiziko
alderdi
bezala.
Norbaiten maitasun sendoa daukagula gure esku eta gure artean, honek
pertsona berri bat egiten gaitu; nahiz
eta zalantza eta huts egitez jantzirik
egon, Norbaitek “garen bezala” maitatzen gaituela jakiteak, poz handia

“ELKARTZERA

ERAMATEN EZ
GAITUEN SINISMENA ZALANTZAN
JARRIKO NUKE NIK.”

ezartzen du gugan, naiz eta ere bizitzan gorabehera latzak izan.
Bigarren alderdi bezala, senidetasuna
edo elkartasuna esango nuke. Ez
nago bakarrik sinismen bizitzan,
Kristo gurekin dabil bidari baina beste
lagun askok ere nik bezalako apostua
egin dute Kristoren alde. Bakardade
uneak
izan behar ditugu, baina
“bakarrik” inoiz ere sentitu gabe. Nik
uste dut igandetako elkartea, “elkarrekin ospatzea” denok sinisten duguna,
egiazko sinismenean sendotzera eta
berritzera
eramaten
gaituela.
“Elkartean” inor ere ez da soberan,
denok bata bestearen beharra dugu,
besteen arnasa beroa behar dut “bizi
naizela” sentitzeko. Elkartzera eramaten ez gaituen sinismena zalantzan
jarriko nuke nik.
Beste alderdi bat ere azpimarratuko
nuke nik: Gizatasuna.
Kristok ematen digun mezuan gizaki
izateren balorea sakon sakonetik azpi-

marratzen da. Gaur egun alderdi
askoren nahi guratsua pertsonaren
balioak eta beharrak gogoratzea da,
baina eraikitzen ari garen gizarte
honetan pertsona eta bere balioak
hirugarren edo laugarren mailan jartzen ditugu askotan. Alderdi askoren
interesak ez dute defendatzen gizakien duintasun txikiena ere. Niretzako
Kristoren Berri Onaren ardatz nagusietako bat betidanik jarrita duen “pertsona izatearen” balio sakona berreskuratzea da. Hemen ez da aitzakiarik
ez inolako interesik pertsona “guztien
gizatasuna” defendatzeko bide honetan. Txikienak eta “ezinez” jantzita
daudenak dira batez ere Kristorentzako
gogokoenak. Eta guretzat? Teorian
bai, baina eguneroko bizitzan ez da
izaten gure jokabidea.
Azkenik, bukatzeko, ez nuke aukera
hau galdu nahi, urtekari honen bitartez zegamar guztioi nire agurra eta
eskerrona azaltzeko: hasieratik denok
egin didazuen harrera gozo eta zintzoagatik. Niri kasu handirik ez egin,
ez naiz inportantea; beste askok
bezala hutsegite asko izango ditut,
baina zerbaiten Kristoren jarraitzaile
izaten eta bizitzen laguntzen bazaituztet, horretan nahi baduzue kasu
pixka bat egin eta horrela guztion
zerbitzuan eta zerbitzari apal bat izan
nahi dut. Honela ez balitz elkarrekin
Jesusen Ebangelioa irakurri eta bizimamitu beharrean gaudela uste dut.
Egon lasai! Gure Jainkoa gu baino
indartsuagoa eta jakintsuagoa baita
eta beregan jarri nahi dugu gure uste
ona. Bihotz maitasunarekin betetako
besarkada handi bat guztioi !Zuen
adiskide baten agurra: Bittorio
EDURNE ALBIZU
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GURASO
ELKARTEA
Guraso Elkartea Aitxuri Herri Eskolako haurren guraso guztiok osatzen
dugun Elkartea da. Gure egitekoa gure
seme-alaben heziketan laguntzea da.
Helburu honekin 2003. urtean burutu
ditugun ekintzetako batzuk hauek dira:
IHAUTERIAK
Gure haurrek urtero ospatzen dituzte
ihauteriak Zegaman. Aurten otsailaren
23an, ostiral arratsaldean ospatu zituzten. Lehenik Eskolan prestatutako
mozorroa jantzita Zegamako kaleetan
zehar desfilea egin zuten. Ondoren
Guraso Elkartekook, Udaletxe azpiko
arkupean txokolate beroa bizkotxoekin
eskaini genien bertaratutako ikasle, irakasle eta gurasoei eta festa bukatzeko
buruhandien aurretik ibili ziren.
IKASTURTE AMAIERA
ETA FESTA
2002/2003 ikasturtearen amaieran
urte osoko ostiraletan muxutruk tailerretan aritzen diren guraso eta gainontzeko bolondresei afaritxo bat eskaini
zien Guraso Elkarteak Ostatun.
Badakigu afari honekin ez dela ordaintzen beren urte osoko lana eta horri
honen bidez gure esker ona luzatu nahi
diegu.

Ikasleak sokatiran kirol egunean

ZEGAMAKO
ODOL EMAILEEN
ELKARTEA
Odol emaileok urtero bi zita izaten
ditugu Zegaman bertan geure odola
besteentzat emateko. Bi odol emanaldi
hauek martxoaren 1ean eta irailaren
27an izan dira eta, lehenengoan 39
emaile bertaratu ziren eta iraileko ateraldian 45 emaile.

Bestalde, aurten ere “ikasturte
amaierako festa” ospatu genuen ikasturtea amaitu zen egunean, ekainaren
20an, arratsaldez, frontoian puzgarriak
eta beste hainbat joko jarri ziren eta
Aitxuriko eskola umeak salto ugari
egiteko aukera izan zuten. Aurreko
urteetan, eguraldi beroak, zenbait
puzgarri eta jokoen aukera oztopatu
zituela ikusiaz, aurten festa dena frontoian antolatzea erabaki genuen.
IKASTURTE BERRIAREN
HASERA
Ikasturte berria hastearekin batera
Guraso Elkartearen Gida Batzordeak
zenbait ekintza burutu eta antolatu
behar izaten ditu. 2003/2004 ikasturtearen hasieran besteak beste ondorengo hauek burutu dira: Eskola
Kiroleko irakaslearekin (Xabier Intxausti)
kontratua izenpetu, Aitxuri Eskolako
ikasleen istripuetako asegurua kontratatu, liburuak banatu, txandalak eskatu
eta banatu, urteko bideo emanaldien
egutegia egin, gurasoentzat hitzaldia
antolatu, Batzar Orokorra antolatu e.a.
Aipamen berezia merezi dute, ikasturtean zehar haur eta gaztetxoek parte
hartzen dutelako, urtero antolatzen
ditugun ondorengo ekintzek:
1) Bideo emanaldiak: igande arratsaldeetan (hamabostean behin) Kultur
Etxean haurrentzat zinea edo bideoak
jartzen dira.
2) Eskola Kirola: eskolako orduez
kanpo 3. mailatik gorako ikasleek kirol
ezberdinak ikasten eta praktikatzen ari
dira Xabier Intxausti irakaslearekin.
IKASTURTE AMAIERAKO
KIROL FESTA
Iaz hasitako bideari jarraituz, irailaren
27an egin genuen. Xabier Intxaustik,
kirol irakasleak, prestatu zituen kiroletan saio bikaina eskaini ziguten. 1. mailatik 6. maila arteko gure seme alabek
frontoian. Haurrek urtean zehar lantzen
dituzten kirolak azaldu ziguten, eta
gurasoek parte hartu zuten zenbait
jokoetan, nahiz eta trebezia gutxiago
azaldu, goiz polita pasatu zuten kirolari

Ikasturte
bukaerako
puzgarrietan
haurrak

eta ikusleek. Ondoren haurrek, oroigarri
bezala, domina bana jaso zuten.
SAN MARTINETAN TAKOLO,
PIRRITX ETA PORROTX
Guraso Elkartea, 2000. urtean hasi
zen San Martinen inguruan Zegaman
ospatzen den aste bukaeran, haurrentzat zerbait antolatzen. Honetarako
Udalarengatik laguntza ekonomikoa
jasotzen dugu.
Aurten, azaroaren 16an, igande arratsaldean, Takolo, Pirritx eta Porrotx pailazoak, “Katxiporreta” ikuskizuna ekarri
ziguten frontoira. Saioan Tobera Musika
Eskolaren barruan Jon Zubeldia irakaslearekin dantza ikasten duten haurrek
ere parte hartu zuten eta oso saio polita eskaini zen. Ondoren txokolate
beroa bizkotxoekin eskaini genuen
frontoian bertan. Hurrengo urteetan ere
San Martinetako igande arratsaldeetarako antzeko ikuskizunak antolatzen
jarraitzea da gure asmoa eta nahia,
Udalak ematen digun laguntzarekin eta
sarrera kobratuz jasotzen dugun diruarekin. Honela Zegama eta inguruko
haurrek arratsalde pozgarria pasa ahal
izango dute.

Urtero egin ohi dugunez, osasuntsu
zaudeten zegamar guztioi luzatzen
dizuegu odolemaile egiteko gonbitea,
eta animatzen bazara behintzat,
hurrengo ateraldian odola ematen den
tokira agertu besterik ez duzu. Noiz eta
non, egunkari eta kartelen bidez jakitera emango zaizu.
Bestalde, urriaren 25ean, Beasainen
izan zen Goierriko odol emaileen eguna
eta aurten Jose Luis Berasategi Arrieta
eta Juan Inazio Galdos Larreak jaso
zuten 25 aldiz odola eman izanagatik
domina.

Zegamako Odol Emaileen elkarteko lehendakaria
eta bi sarituak
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TARTALOETXE
KULTUR
ELKARTEA
ZEGAMA 1993 - 2003
TARTALOETXE KULTUR
ELKARTEAREN X. URTEURRENA
Zegamako
TARTALOETXE
Kultur
Elkarteak hamar urte bete ditu aurten.
Hori dela eta, hainbat ekimen berezi bultzatu edo egiteko asmoa daukagu aurtengo urtea amaitzerako. Bazkideok hasiera
hasieratik saiatu gara beste elkarte “gastronomiko” bat gehiago ez izaten, baizik
eta gure herriko ohitura, kultur eta kirol
ekintzak edota denborapasako ekimenak
antolatzen edo bultzatzen ere saiatu gara,
bazkideentzat ez ezik, herritar guztien
gozamenerako. Beste batzuen artean,
mus eta tute txapelketak, bertso-saioak,
txalaparta-saioak, gaztetxoek parte hartzeko arrantza txapelketak, euskal preso,
iheslari eta senideen eskubideen aldeko
ekimenak, txakoli-dastaketak, sagardotegirako irteerak, sukaldaritzako txapelketetan parte hartzea (Segurako IparraHegoan, Zegamako festetan...). Duela bi
urtetik hona, Zegamako gaztetxoek pilotan federatzeko aukera izan dezaten, pilotasaila irekita dugu elkartean.
Gure herria eta herritarrak gaitzat hartuta,
bideo pare bat ere atera ditugu. Horrez
gain, Zegamako artzaintzari buruzko liburuxka ere argitaratu eta herrian banatu
dugu. Herriko festetarako berriz, lepo
zapiak eta kamisetak atera genituen,
Zegamako Belearen irudia zabalduz.

eta kamisetak erosten…) ezin dugu gauza
bera esan udaletxeari buruz. Izan ere,
Zegamako udalak herriko kultur eta kirol
elkarteei dirulaguntzak banatzerakoan,
gure elkartea baztertu egiten dute, ez
digute subentziorik ematen. Araudia
betetzen dugun arren (Eusko Jaurlaritzan
erregistratutako elkarte kultural, kirol eta
gastronomikoa gara) badirudi guk antolatutako ekintzak ez direla kulturalak.
Horregatik, udaletxeak daraman politika
diskriminatzaile hori salatu nahi dugu, guk
ere, kultur elkarte modura, dirulaguntzak
jasotzeko eskubidea dugulako.
Bestalde, gure eskerrik beroena luzatu
nahi dizuegu 10 urte hauetan modu batera zein bestera gurekin bat egin eta gure
ekimenetan parte hartu duzuen herritar
guztioi, zuei esker jarraituko baitugu
herriari bizia ematen eta gure konpromisoak aurrea eramaten.

ZORIONAK ETA
URTE BERRI ON GUZTIOI!
Jarraian, 2003. urtean zehar parte hartutako nahiz antolatutako ekimenen aipamena egitera goaz:

VII. ARRANTZA LEHIAKETA
Martxoaren 22an, Gipuzkoako ibaietako
arrantza denboraldia zabaldu zen egunean, 16 urtetik beherakoentzako VII.
Arrantza Txapelketa antolatu genuen.
Aurten ere ez zen falta izan partaiderik,
guztira hamalau izan ziren goizean goiz
jeiki eta arrantzarako prestatu ziren gaztetxoak.
Errekako zirrikitu guztiak ondo miatu
arren, inor ez zen gai izan amuarrain triste
bat Tartaloetxeko epaimahaiari aurkezteko. Aldiz, Segurako erreketan Foru
Aldundiak askatutako ehundaka amuarrain zirela eta, harrapaketak ugariak izan
ziren.
Agian, datorren urtean Seguran antolatu
behar izango dugu arrantza-lehiaketa.
Dena dela, urtero bezala, partaide guztientzat aurreikusita zeuden sariak banatu
ziren.

Orain, lerro hauek idazterakoan, burubelarri gabiltza Tartalo Elkartearen 10.
Urteurrena antolatzen. Abenduaren 8an
ospatuko den festan sagardo-barrikotea,
bertsolariak, trikitilariak, poteoa, bazkaria
eta beste hainbat ekitaldiz gozatzeko
aukera izango dugu.
Orain arte bezala, gure herriko ohiturak,
kultura, ekimenak… bultzatzen jarrai
dezagun, behar-beharrezkoa da bazkideen eta herritarren partehartzea. Horretan,
herritarrek jarrera ona azaldu badute ere
(ekintzetan parte hartzen, errifa, bideoak
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TARTALOETXEAREKIN
SAGARDOTEGIRA
Goizean gaztetxoek arrantza egiteko
aukera izan bazuten, ilunabarrean hain
gazte ez direnei eskaini zitzaien beste
arrantza mota bat egiteko aukera.
Hernaniko Ereñozu auzoko Larre-Gain
sagardotegira joateko autobusa antolatu
zen.
Herriko 40 lagun inguru animatu ziren bertara joaten, ondoren goizaldeko ordu txikiak arteko parranda egin zutelarik
Hernanin.

IV. TUTE TXAPELKETA
Maiatzaren 3a izan zen aurtengo Tute
Txapelketa ospatzeko aukeratutako
eguna.
Irabazleak Jon Ormazabal eta Toño
Kastro suertatu ziren. Txapelketa egun
berean jolasten da eta dagoeneko ohitura
bihurtu denez, bertaratutako bikote guztiek arkume-jana egin zuten.

V. BERTSO AFARIA
Bertsolari gazteei jendeaurreko saioak
egiteko aukera emateko asmoz batetik,
eta herritarrek afalosteko bertsoez goza
zezaten, bestetik, maiatzaren 3an bertsoafaria antolatu genuen elkartean bertan.
Parte hartu zuten hiru bertsolariak, Iker
Zubeldia, Aitor Sarriegi eta Iñaki Apalategi
izan ziren. Giro apartaz eta jatorraz gozatzeko aukera izan genuen bertaratutako
30 lagunek.

PAELLARIK ONENA
TARTALOETXEKOENA
Aurten ere, San Bartolometan herriko
elkarte desberdinen artean ospatu ohi
den paella txapelketan, gure ordezkariak
izan ziren garaile, Anartzek eta Eiderrek

Zegama Urtekaria 2003
Migel Berasategik osatutakoa garaitu da.
Lerro hauen bitartez eskerrak eman nahi
dizkizuegu sariak musutruk ematen dizkiguzuen dendari, harakin, tabernari, etb.
guztioi. Eskerrikasko.

SAN MARTINETAN
TXAKOLI DASTAKETA
Dagoeneko askorentzat ohitura bihurtzen
arituko da San Martin peri egunean
Tartalo-etxek antolatzen duen Txakoli
Dastaketatik bueltatxo bat ematea, eta
buelta aprobetxatuz bertan aukeran egoten diren salda, bokadutxo eta txakolia
dastatzea. Aurtengoari erreparatuz, goizean zehar 160 edalontzi saldu ziren guztira.
osatutako bikotea hain zuzen ere.
Zorionak bazkide guztion izenean eta
hurrengorarte.

ZEGAMAN EZ GAUDE DENOK
2003ko
San
Bartolome
jaietan,
Zegamako Preso eta Iheslarien aldeko taldeak, egun berezia antolatzea erabaki
zuen. Egitarauaren barruan, herri-bazkaria
egitea aurreikusita zegoelarik, Tartaloetxeko
elkarteari eskatu zioten horretarako
laguntza.
Egun horretarako gure ekarpena horixe
izan zen beraz: izena emanda zeuden 96
lagunentzat bazkari ederra prestatzea.
Gure paella-txapeldunek aukera paregabea izan zuten sukaldari lanetarako.
Bazkalostean herriko kaleetan zehar
jarraitu genuen festarekin trikitilariz eta
bertsolariz alaiturik.

IRAILAK 26 – URRIAK 3
XI. MUS TXAPELKETA
Aurreko hamar urteetan bezalaxe, aurten
ere iraileko azken ostiralean egin ziren
kanporaketak eta urriaren lehenengo ostiralean bukaerako saioa. Aurtengo mus
txapelketa hamaikagarrena izan da eta
parte hartu duten hemeretzi bikoteetatik
Jose Luis Perez “Kalderete” eta Jose

GAZTE
HEREXA
ELKARTEA
Zegamako Gazte Elkartea
duela lau urte eratu bazen
ere, bere ibilbidea 1997an
hasi zuen. Herriko gazte batzuk elkartu eta hainbat helburu adostuz, mugimendu
bat sortu zen. Beste gauza
askoren artean, gure asmoak

Esan beharrik ez dago solasaldi ederrak
sortu zirela giro jatorrean, bazkaltzeko
ordua iritsi bitartean.

TARTALOETXE
PILOTA BULTZATZEN
Azken urte hauetan Zegamako gazteen
artean pilotarekiko zegoen zaletasuna ikusirik, 2002. urtean Tartaloetxe Pilota
Elkartea sortzea erabaki genuen. Honen
helburua, ondo pasatzeaz gain, pilotan
ikastea eta gazteak probintzi mailan
Zegamako herria defendatuz lehiatzea da.
Adin ezberdinetako haur eta gazte dexente ibiltzen dira asteko bi egunetan Juan Mª
Gereñu, Luis Arrieta eta Asier Berasategiren gidaritzapean. Pilotan astero-astero
dabiltzenen zerrenda honakoa da:
• Aurre-Benjaminak: Iban Matxinandiarena,
Xabier Azurmendi, Aitor Oiarbide, Josu
Oiarbide, Lander Irastorza, Mikel Rey.
• Benjaminak: Luis Malkorra, Ioritz
Etxeberria, Imanol Otaegi, Joanes
Etxaide, Joseba de la Hera.
• Alebinak: Arkaitz Urbistondo.
• Infantilak: Joseba Arakama, Jon Otaegi
(Segurarra), Iker Irastorza, Jon Irastorza.
•Jubenilak: Aitor Zabaleta, Eñaut Alberdi,
Gorka Aierbe, Iker Azurmendi, Mikel
Berasategi.

aurrera eraman ahal izateko,
hainbat aldarrikapen egin
ganituen, horietako bat udalari lokal baten eskaera egitea
izanik. Honen aurrean udalak
baldintza hauxe jarri zigun:
Eusko Jaurlaritzako elkarteen
erroldan erregistratzea. Pausu hau 1999an eman
genuen, Gazte Herexa elkartea sortuz, baina gaur da
eguna oraindik udalak bere
hitza bete ez duena.
1999-2003 bitarteko legealdian, Udaletxeko Gazteria

Parte hartu duteneko txapelketei buruz
aipatu beharra dago gazte hauetako
gehienak “5 Herrien Arteko Txapelketan”
(Zegama, Segura, Idiazabal, Zerain, eta
Mutiloa) lehian aritu direla eta nabarmentzekoa da Eñaut Alberdi bigarren postuan
gelditu dela Kadete mailan.
Honez gain, Infantil eta Kadete mailan
Gipuzkoan zehar txapelketa ezberdinetan
ibili dira, besteak beste Zegamako izena
eramanez, hala nola: Añorga, Deba, Itziar,
Donostia, Azpeitia, Bergara, Beasain,
Elgoibar, Zumaia, Amezketa, Ordizia,
Hernani, Lazkao, Urnieta, Segura,
Idiazabal, Zerain, Mutiloa, .... Goraipatu
beharra dago Beasaingo Infantil mailako
txapelketan, Ariznabarreta anaiak irabazle
suertatu zirela.
Bestalde Gipuzkoako Txapelketako lehenengo bi faseetako eskualdeko kanporaketak Zegaman jokatu ziren, Gipuzkoako
Federazioak horrela eskaturik.
Aurtengo pilotari federatuek (infantil,
kadete eta jubenilak) beraientzat kategori
berria izango denean jokatuko dute, bertan aldaketa handia somatuko dutelarik.
Beraz, helburua bakoitzaren kategorian
esperientzia hartzea izango da, partidak
jolastu, aurkariak ezagutu... Emaitza
honak lortzea zaila izango da baina saiatu
egin behar da, desanimatu gabe.
Azkenik esan, ateak ez daudela itxiak eta
pilotan jokatzeko edo laguntzeko gogoa
duen edonork entrenamendu egunetan
pilotalekura joatea besterik ez duela.
Eskertzekoa izango litzateke jendearen
jarraipena, laguntasuna, partiduak ikustera joatea, herritarrei babesa eta animoak
emateko.
Animo mutilak eta ea urte batzuk barru
denok egindako lanaren ondorioz, herritar
guztiok pilotari handi batzuekin gozatzeko
aukera izaten dugun.
AURRERA MUTILAK!

Batzordeak eskatuta, Siadeco elkarteak herriko gazteriari buruzko azterketa bat
egin zuen. Azterketa honetan
herriko gazteok ditugun hainbat behar oso garbi agertu
baziren ere, oraindik ez du
horiei erantzuteko inolako
asmorik azaldu.
Hori guztia kontuan izanik,
elkarte bezala gure aldarrika-

penak egiten eta ekintzak
burutzen jarraituko dugula
jakinarazten dugu.
Bestalde, Zegamako gazteriak horrelako egitasmo eta
mugimenduen aurrean azaltzen duen pasibitatea ikusirik,
guztiei dei egiten diegu, modu
batera zein bestera, bertan
parte hartzera, etorkizuna
guztion esku dagoelako!

Gazte, esnatu
Zegamak behar zaitu!
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SAN MARTIN
PARROKIKO
ZENBAIT EKINTZA
ETA OSPAKETA
EKAINAK 15: LEHENENGO
JAUNARTZEAK
Parrokian aurten bederatzi izan dira
Lehenengo Jaunartzea egin duten haurrak:
Idoia
Berasategi,
Janire
Matxinandiarena, Unai Aierbe, Unai
Atxa,
Onintza
Arakama,
Ane
Gorrotxategi, Mirian Estevez, Nerea
Galdos eta Laura Vieites. Eguraldiak
ere lagundu zuen, eta zer esanik ez,
poza eta festa giroa haur, guraso eta
herritar guztiengan gailendu zen. Meza
ondoren, parrokiak eskainita, “lunch”
txiki bat eman zen Jaunartzea egin
zuten haur, guraso eta familiakoentzat.
ERAKUSKETA PARROKIAN
Parrokian, gordeta zeuden zenbait
gauzekin erakusketa antolatu da bertan. Hona hemen zer ikusi ahal izan
zuten bertara hurbildu zirenek: lehenagoko apaiz jantziak, aldareko zerbitzurako kopoi, kustodia, kaliz... gurutze,
kandelabro...Zegamako “seme ospetsuen” izen zerrenda...XVIII. gizaldiko
zenbait santu: San Roke, Aingeru
Guardako umearekin, Parrokian gordetzen diren zenbait dokumentu interesgarri; horien artean 1893.ko ekainaren 16an San Adriango ermita berriaren
bedeinkapenaren eguneko berriak
ematen dituen eskueskritura. Eta...
nola ez! Zegamako parrokian 46 urte
sakristau izan zen Txomin Landaren
erretratua Jabier Soto margolariak
egina. Erakusketa ekainaren 29an ireki
zen eta abuztuaren 31n itxi.

Zegamara.
Bere
aurretik
Iñaki
Bereziartua egon zen 8 urtez. Beraz,
Pellok 14 urte egin zituen. Beti pozik.
Zegamako herriak hasieratik egin zion
harrera ona. Pellok lagun asko izan
zituen Zegaman, norbaitek esan duen
bezala, “fededunak eta fedegabeak”.
Eta bere pastoral-lanetan lagun on
asko ere bai. Irailaren 22an joan zen
Foruko anaidira, handik Gernikako San
Frantzisko parrokia atendituz.
Joan aurretik, irailaren 21ean Zegamako
Kristau Elkarteak agur beroa egin zion
omenaldi gisa, eta parroko berriari,
Bitoriori, ongietorria. Meza nagusia Juan
Mari Uriarte gotzainak eman zuen.
Berarekin batera Iñaki Bereziartua, Jose
Goya, Pello eta Bitorio izan ziren meza
emaile. Pellorentzat opariak ere izan
ziren. Dena herriak eta kristau elkarteak
esker onez egindakoak. Ondoren, bazkaria Ostatun. Anaitasun, kantu eta alaitasun ederrean dena. Agur, Pello. Nahi
duzun arte!!
BATAIOAK
Aurten lau umeren bataioa ospatu zen
parrokian: Uxue Elorza Arsuaga, Manex
Apalategi Ormazabal, Josu Arakama
Iraola eta Markel Arrondo Atxa.

EZKONTZAK
Parrokian aurten ezkondu direnak (San
Martin parrokian eta Otzaurten) bederatzi izan dira: Asier Errasti Astiazaran
eta Mari Jose Arakama Ruiz de Egino.
Antonio Otero Rey eta Miren Igone
Etxaide Urreaga. Joseba Barandiaran
Andueza eta Monica Agirre Martinez.
Santiago Jimenez Garcia eta Amaia
Arrieta Ugartemendia. Francisco Jabier
Ormazabal Alustiza eta Nerea Apalategi
Aseginolaza. Josu Karrera Uria eta
Amaia Alberdi Lizarazu. Carlos de
Prado Urreaga eta Leire Ormazabal
Mendizabal. Zorion Barandiaran Larrea
eta Amaia Mujika Arrieta. Iñaki Agirre
Altube eta Mª Angeles Berasategi
Arrieta. Zorionak guztiei!
HERIOTZAK
Aurtengo urtean hamabi herritarrek
agur egin digute, hauek dira: Mª
Dolores Zabaleta Zabaleta. Manuel
Collado Martinez. Domingo Landa
Etxeberria. Martin Berasategi Larrea.
Pedro Guridi Munduate. Monika
Murgiondo Lizarralde. Carmen Oiarbide
Oiarbide. Maria Arrieta Ormazabal.
Jose Larrea Ormazabal. Bittoriano Aia
Murua (lur ematea). Doroteo Arrieta
Ormazabal, eta azkenik, Kandida
Gorrotxategi Gorrotxategi. Jainkoaren
pakean goza dezatela!

PELLORI AGURRA ETA
BITORIORI ONGIETORRIA
Zegamako parrokian 14 urte lanean
egin ondoren, Pello joan zitzaigun. Pello
1989ko urriaren 2an etorri zen

Pello Urriolabeitia aurten jaunartzea egin duen gaztetxoen taldearekin

• HIRI MOBILIARIOAK (MOBILIARIO URBANO) •
• HAUR JOLASTOKI EDO PARKEETAN SEGURTASUNEZKO ZORUAK •
• BELAR ARTIFIZIALEZKO FUTBOL ZELAIAK •

Calle Aldapeta 2 -1º B IRUN - 943 635 277
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ZEGAMARRAK ERROMES SANTIAGORA
Bost
Zegamarrak
Santiagon:
Mariaje,
Arantxa,
Iñaki, Jose
Inazio eta
Inazio

Zegama, erromesen pasalekua izan da
mendeetan zehar, barneko Santiago
Bidea edo Done Jakue bidean kokatuta baitago gure herria. Baina esan,
badirela zegamarrak Santiago bidea
egitera animatzen direnak ere eta aurtengoan, eta guk jakin dugunez, alde
batetik Pedro Azurmendik egin du
Roncesvallestik Santiagorainoko bidea
oinez, eta beste boskote batek, ere
bai, baina kasu honetan zaldi gainean:
Mariaje Larrea, Inazio Urbizu, Arantxa
Ariztimuño, Jose Inazio Oiarbide eta
Iñaki Albizu, (azken hau, kotxe eta gurdiarekin, zaldientzat eta erromesentzat
beharrezko ziren elikagaiak eraman,
gaua pasatzeko leku eta baimenak
bilatu eta psikolo lanetan)
PEDRO AZURMENDI
Pedro Azurmendik ekainean egin zuen
Santiago Bidea, guztira 750 Km egin
zituen 28 egunetan. Berak dionez,
nahiz eta bakarrik abiatu, jende askorekin egin du amistadea. Batez ere,
frantsesak, alemanak eta espainolak
omen dabiltza bidea egiten hurrenez
hurren. Bere esanetan, esperientzia
oso positiboa izan omen da, egunero
ibiltzen ohituta zegoelako edo, hanke-

ZEGAMAKO
EHIZTARIEN
ELKARTEA
BELEA ELKARTEA
Iazko Urtekarian, ehiz urte kaxkarraren
berri eman genuen eta aurtengorako
esperantza azaltzen bagenuen ere,
aurtengoan ere ez da uso urtea izan
Zegaman. Usoa, oso berandu etorri da
gure parera eta gainera oso altutik
pasatu da. Berriro ere datorren urterako esperantza izan beharko dugu.
Zegamari aurten egokitu zaizkion ehiz
postuen zerrenda.

tan ez omen du zauririk izan eta bidea
ondo egiteko sekretua, motxilan karga
gutxi eta egunero-egunero goizari heltzea omen da eguneko kilometro saioa
burutzeko, kilo bat gehiago, asko antz
ematen omen da eguna bukatzerako;
bestalde, bidegileek elkar laguntzen
omen dute.
ZALDI GAINEAN
SANTIAGORA 5 ZEGAMAR
Bestalde, Inazio Urbizu, Jose Inazio
Oiarbide, Iñaki Albizu, Mariaje Larrea
eta Arantxa Ariztimuño, beste kanpoko pare batekin, uztailaren 4an, arratsaldeko 16:00etan abiatu ziren
Otzaurtetik Santiago aldera eta uztailaren 19an, iluntzeko 20:00etan iritsi
ziren.
Bataz beste egunero 45 Km egiten
zituzten zaldi gainean, nahiz eta 67 Km
egindako eguna ere izan zuten.
Egunero 10-11 ordu zaldien gainean
egiten zituzten eta gogorrena egunero
5 orduko loa bakarrik izatea izan omen
zen. Eguneko lanik garrantzitsuena,
etapa amaitzen zuten bakoitzak, norberaren buruaz ahaztu eta zaldiari
beharrezko zituenean zainketa guztiak
ematea zen: urarekin garbitu, zepilatu

Parajea

Postua

eta krema hidratantea eman, hurrengo
egunerako prest izan zitezen, zainketa
hauek behar beharrezkoak omen ziren
zaldiei eta zauririk sor ez ziezaien.
Horrenbesteko ibilaldirako beharrezkoa omen zen zaldiei bitaminak eta
elektrolitoak e.a. ematea. Albaitero
lanak Inazio Urbizuk egiten omen
zituen, jakiak erosi eta zaldiak eta zalduna gaua pasatzeko leku egokia
bilatzen omen zen Iñakiren eguneroko
lana, Mariajek, ibilbidearen liburua
omen zeraman, Jose Inaziok jakiak
moldatu eta Arantxak taldean “txispa”
jarri. Hotela, normalean “mil estrellas”
erabiltzen zuten, hau da izarrei begira
eta aldian behin bestelakoa. Elkarren
arteko armonia oso ona izan omen
zuten, eta aipatu nahi dute, Najeran
Don Joxe Urangaren bixita izan zutela,
eta azken egunetan Joxe Domingo
Ariztimuño ere beraiekin izan omen
zuten. Datorren urterako Orreagatik
Zegamara egiteko asmoa omen dute.

Peio Arrizabalaga eta Peio Rodrigo, Pedro
Azurmendirekin

APOTA

2

Partzonerian egindako enkante publikoan
gehien ordaindu diren postuak honako hauek
dira:

APOTA

8

Parajea

LARREBIL

7

LARREBIL

13

ITURGAIN

1

AGIÑARAN

6

ARATZ

1

ARATZ

APOTA

Postua

Enkantea

11

9.075,00 �

AGIÑARAN

2

8.011,00 �

AGIÑARAN

1

7.759,06 �

APOTA

9

7.542,00 �

3

AGIÑARAN

5

6.190,00 �

PEAZULUETA

6

ITURGAIN

6

6.011,00 �

GARAGARZA

2

LARREBIL

18

6.000,00 �
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ANTTIGUENEKO AITA BENITO,
SANTU IZENDATZEKO BIDEAN

“ LAUDORIOZ

AIPATZEN ZUTEN DENEK

AITA BENITOREN LANA SANTO
DOMINGON POBREEN ARTEAN
ETA HAREN BIZIMODU LATZA
IÑAKI ZUBIZARRETA
KAZETARIAK JOXE RAMON
ZUBIZARRETA PASIOTARRARI
EGINDAKO ELKARRIZKETA

Zegamakoak ziren eta sei seme-alaba
izan zituzten. Severiano, bigarrena.
Gero, Anttiguena baserrira joan zen
bizitzera.

Zegamak ez dauzka herriko seme-alabak ahazteko, izan ere haien oroitzapenak eta ohoratzeak janzten du
herria handitasunez eta edertasunez.
Aita Benito dohatsu egiteko prozesuari ekin diote Pasiotarrek eta Aita
Jose Ramon Zubizarreta dugu horren
arduraduna. Iñaki Zubizarreta, idazle,
itzultzaile eta kazetariak egin dion
elkarrizketa honek Aita Benito nor
izan zen eta santu egiteko bidea zertan den ezagutzeko aukera eskaintzen
digu. Aita Jose Ramon Zubizarreta,
Azpeitiko semea da eta, Pasiotarren
anaidian, Karibeko Bikarioa.

Zer bide ibili zuen Aita Benito
bihurtzeko?

“1907KO AZAROAREN 7AN
BASERRIAN
ARANTZA-AZPIKOA
JAIO ZEN. GERO ANTTIGUENA
BASERRIRA JOAN ZEN BIZITZERA”

Emango diogu gainbegiratu bat Aita
Benitoren pasiotar bizitzari?

Noiz eta non jaio zen Severiano
Arrieta?
Severiano
Arrieta
Gorrotxategi
Zegaman jaio zen 1907ko azaroaren
8an, Arantza-azpikoa baserrian.
Gurasoak ere, Kristobal eta Frantziska,

13 urte zituela, Gabiriako Pasiotarren
Kolegio-Seminarioan sartu zen eta
gogoz ikasi zuen han. 1923ko urrian,
16 urte betetzeko zorian, hasi zuen
nobiziotza urtea eta han aldatu zuen
Severiano izena Benito izenarekin,
garaiko ohituraren arabera, baina beti
gorde zuen gogoan lehen izena eta
sarri agertzen da haren idatzietan
sinadura bi izenekin, Severiano
Benito, batez ere senideei idaztean.
Familiatik kanpo Benito izango da
nagusi.

de eta aitor-entzule karguak hartu
zituen. Kargu horietan urtebete eskas
zeramala Frantziara joateko agindua
hartu zuen 1933ko martxoan. Beste
ordena erlijiosoak bezala, pasiotarrak
ere babesleku bila saiatu ziren inguruko nazioetan, Espainiako politikaren
joerak ikusita. Aita Benitok frantsesa
ikasteko aprobetxatu zuen denbora,
eta sermoi batzuk osatu zituen frantsesez.
Zer lan egin zuen, gero, Jesusen
Lurralde Santuan?
Pasiotar frantsesek etxe bat zeukaten
Lurralde Santuan, Betanian, baina
jendea falta eta zaila egiten zitzaien
mantentzea. Euskal Herritik zetozen
gazteengan pentsatu zuten eta Aita
Benito hautatu zuten Betaniarako.

1924ko urriaren 22an erlijioso pasiotar bezala profesa egin eta gero, A
Coruñako Melidera joan zen filosofia
eta teologia ikastera. Ikasketa horietaz
gainera, arretaz landu zuen euskara,
hizkuntza ondo jakitea garrantzitsua
baitzen predikari izateko. Sei urte
egon zen Meliden, 1930eko urria arte.
Deustura etorri zen teologia eta predikari ikasketak osatzeko oratoriaren
ikasketa eta praktikarekin. Bien bitartean lehen meza eman zuen 1931ko
urriaren 4an Gabiriako kolegioan.
Esplikaiguzu orain xehekiago haren
bizitza eta lana. Zein lanetan ibili zen
Gabirian eta Frantzian?

Aita Benito bere sendiarekin Anttiguenen
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Ikasketak
bukatu
berriak
eta
Gabiriako Kolegiora bidali zuten
hango seminarista gazteen hezkuntzaz arduratzeko. 1932ko maiatza zen
eta Seminarioko irakasle, zuzendarior-

”

Aita Benito Jerusalenen
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1935eko urrian iritsi zen hara. Liburu
Santua ikasteari ekin zion aita
Domingotarren Eskola Biblikoan.
Gerra areagotu zenean, eta lagundu
nahian, erizain egitea erabaki zuen.
Jerusalemgo Ospitale Britainiarrean
ikasi, praktikak egin eta titulua atera
zuen. Toki askotan aritu zen erizain,
baita Nazareten ere denboraldi labur
batean. Hamabi urte egon zen
Lurralde Santuan eta azken hiru urteetan poloniar iheslariei laguntza espirituala emateaz arduratu zen. Nazien
eskuetan hainbeste sufritu eta errejimen komunistaren mendean gero.
Idazkari kantzilerra eta kapilau
laguntzailea izan zen Pietruszka
monsinorearen agindupean.
Berriro Euskal Herrira.
Bere probintziako nagusiek eskatuta,
Aita Benitok Euskal Herrirako itzulera
antolatu zuen, senideei poz-pozik iragarri zien bezala. 1947ko urriaren
16an iritsi zen Irungo tren geltokira,
Erromatik. Hiru komunitatetan igaro
zituen hurrengo hamaika urteak.
Aurrena,
Arabako
Angoston.
Nobizioen aitor-entzule, etxearen
administratzailea eta Hoja de Angosto
aldizkariaren arduraduna izan zen
han. Angostotik Deustura joan zen.
Han eskolak eman zizkien teologia
ikasleei eta “Redención” aldizkarian
parte hartu. 1952an komunitateko
erretore hautatu zuten hiru urterako.
Deustuko
zerbitzua
bukatuta,
1955ean, Pontevedrako Caldas de
Reisa joan zen komunitateko erretore
izateko.
Eta azkenik, Dominikar Errepublikako
urteak etorri ziren.
1958ko urriaren 12an iritsi zen Santo
Domingora eta bi egunera, urriaren
14an, Los Alcarrizosko San Antonio
de Padua Parrokiaren ardura hartu
zuen. Hiriko auzune zabal eta jendetsua zen. Hantxe hustu zituen bere
indar guztiak eliztarren alde, 1975eko
abuztuaren 29an hil zen arte. 17
urteotan bere parrokia maitearentzat
bizi izan zen etenik gabe. Haren lan
pastorala heroikotzat jo genezake.
Nori bururatu zitzaion dohatsu egitekoa?
Ia beti gertatzen den bezala, haren
eliztarrak eta arimako zuzendari zutenak izan ziren aurrenak santutasuna
aipatzen, aitor-entzule gisa nabarmendu baitzen. Kongregaziokideak

Joxe Ramon
Zubizarreta
Aita
Santuaren
bedeinkapena
hartzen

ere mirespenez mintzatzen ziren hari
buruz. Eta hala 1989ko kapitulu probintzialean kanonizazio prozesuari
ekiteko erabakia hartu zen eta lehen
urratsak egiten hasi: datuak, lekukotasunak eta idatziak biltzen. 1992ko
abenduan haren gorpuzkinak hilobitik
atera eta parrokia-tenplura eraman
ziren; han daude aldare aldean pausaturik.
Nola doa prozesua?
Arau kanonikoetan ezarritako baldintzak bete, Dominikar Errepublikako
Konferentzia Episkopalari kontsultatu
eta erromatar Kongregazioen placet-a
lortu eta gero, Santo Domingoko
Kardinal eta Artzapezpiku Nicolás de
Jesús López Rodríguez Ameriketako
Primatuak Aita Benito Arrietaren
kanonizazioko elizbarruti-prozesua
zabaldu zuen. 1999ko martxoaren
10a zen. Ondoren eliz tribunaleko
ekitaldiak hasi ziren Aita Benito ezagutu zuten lekukoen azterketarekin,
baita Donostiako eliz tribunalekoak
ere Euskadiko lekukoenarekin. Fase
hori bukatua dago. Eliz tribunal
dominikarra aurki hasiko da teologo
zentsoreei entzuten eta historia batzordekoei. Eta gero, prozesuari
jarraitzeko, Erroman, Santuen Kausen
Kongregazio Santuan aurkeztu beharreko kopiak prestatuko dira.
Zuk zeuk ezagutu zenuen?
Oso denbora laburrean ezagutu nuen
Aita Benito, Deustuan, 1974an, profesaren urrezko ezteiak ospatzera etorri zenean. Arretaz begiratu nion,
banuen haren berri eta. Laudorioz
aipatzen zuten denek haren lana
Santo Domingon pobreen artean eta
haren bizimodu latza. Ordu batzuk
izan ziren, besterik ez. Eta bera hil
zenean, ni Erroman nengoen; gogoan
dut Aita Benito ondo ezagutzen zuen
moja bati eman niola berria. Zirrara
eragin zidaten haren hitzek berria
hartzean: “Aita Benito hil bada, nik

badakit zerez hil den: gosez”.
Harrezkero baieztatu ahal izan dut
hitz haien egia lekuko askoren aipamenetan.
Zer nabarmenduko zenuke Aita
Benitogan dohatsuen zerrendan ezar
dezaten?
Zaila da hitz gutxitan mugatzen, eta
ausardia handia, pertsona baten aberastasuna. Aita Benitori dagokionez,
ezin falta hitz hauek: apaltasuna,
pobreenei laguntzea, bizimodu latza,
otoitza… Beste hitz asko ere beharrezko dira, baina horiek ezin inola ere
falta.
Gure solasaldi hau bukatzeko, zer
esan nahi diezu zegamarrei, Aita
Benitoren oroimenean.
Aita Benito beti egon zen harro bere
familiaz, Zegama jaioterriaz eta orohar
bere Euskadi maiteaz. Maite zuen
hain ondo zekien euskara ere. Eta
benetan maite zituen, bere burua sare
engainagarrietan harrapatzen utzi
gabe; bakez, baretasun handiz, bihotza denei zabalduta… Bi gauzak dira
garrantzitsu gaur egun ere, nik uste:
nork berea maitatu, nortasun pertsonala eta kolektiboa, baina era horretan maitatu.
IÑAKI ZUBIZARRETA
Idazlea, itzultzailea eta kazetaria.
Puerto Rico, 2003ko azaroa.

Iñaki Zubizarreta kazetaria
53

2003 Zegama Urtekaria
OFIZIO BATEN DESAGERTZEA

LUIS OTAEGI LARREA

“ JENDEAK

DIRURIK EZ ZUEN
TXIRRINDUA EROSTEKO, ORDUAN
BIZIKLETA EDUKITZEA ORAIN
IBILGAILUA EDUKITZEAREN
PAREKOA ZEN. ”

JUAN OTAEGI LARREA

“ TXIRRINDU

GURPILA
KONPONTZEA DURO BAT
KOBRATZEN GENUEN,
IBILGAILUARENA, BERRIZ,
BOST DURO. ”
Non eta noiz jaio zineten?
Luis.- Zegamako Labekoa etxean jaio
nintzen 1.927ko irailaren 7an.
Juan.- Ni ere Zegamako Labekoa etxean
jaio nintzen 1.932ko uztailak 26an.
Noiz eta nola hasi zineten lan honetan?
Juan.- Martin Azurmendik, konfiteriko etxe pareko nagusiak, Olaberrian
bizikletak alkilatzeko lokal bat
zeukan. Ni berarekin hasi nintzen
lanean 18 urte bete aurretik.
Martinek, zentralean egiten zuen lana
eta gero biajante gisa hasi zen lanean.
Hark alkilerista lana utzi egin zuen eta
ondoren Txantoneneko Pedro Berasategi, nire anaia Luis eta nik hartu
genuen negozioa.
Zegaman, Luis eta Juan alkileristea
deitzen zaituztegu. Zergatik?
Luis eta Juan Otaegi, “alkilerra” izandako
lokalaren aurrean
54

Luis.- Lehen esan bezala, Martinek
bizikletak alkilatzen zituen eta hortik
dator alkilerista hitza. Garai hartan

dirua urria zen eta bizikleta alkilatzea
erostea baino merkeago izaten zen.
Egia esan Martin izan zen bizikletak
alkilatzen zituena, guk gutxi alkilatzen
genituen, konpontzeaz gehiago arduratu ginen alkilatzeaz baino. Bizikleta
salmenta ere ez genuen landu, gutxi
saldu genituen.
Juan.- Jendeak Beasaina joateko,
paseatzeko... alkilatzen zituen bizikletak.
Mutikoek berriz, ordu erdirako, ordu
beterako… alkilatzen zituzten, baina
zoritxarrez ia txikituta bueltatzen
zituzten. Alkilerista negozioa Martinek
eduki zuenean, txirrindua orduerdi
batez alkilatzea pezeta bat kobratzen
genuen. Dirua Martinek kobratzen
zuen, ni bere laguntzailea nintzen.
Zein lokaletan hasi zineten?
Juan.- Martinek Olaberriako Laskurainen
etxe azpian zuen bizikletak alkilatzeko
lokala. Ondoren, Txantoneneko baratzako tejabanaren azpian jarri genuen
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negozioa Pedro Berasategi eta bi
anaiok. Gerora Pedro taxista hasi zen
lanean eta alkilerista lana utzi egin
zuen. Luis eta nik lan honekin jarraitzea erabaki genuen eta elizaren
atzean dagoen Labekoa etxearen
azpialdean jarri genuen negozioa.
Normalean zein izaten zen zuen eguneroko lana?
Luis.- Gurpil zulatuak konpondu,
kableak ondo jarri, motoei pistoiak
aldatu, motorrak demontatu eta konpondu... denetarik egiten genuen.
Bizikleta eta motoei dagokienez, mota
guztietako konponketak egiten genizkien. Motorrak desmontatu, Tolosara
bidali pintatzera, berriz montatu...
Berebilei dagokionez aldiz, gurpilak
konpontzen genizkien soilik, berebilen motorra eta bestelako mekanika
ez genuen lantzen.

“GURE

GARAIAN
HELDUAK
ASKOZ GEHIAGO IBILTZEN ZIREN
BIZIKLETAZ, LANERA JOATEKO
GARRAIOBIDEA ZEN.” (LUIS)

Zein lanabes erabiltzen zenituzten?
Luis.- Gurpil zulatuak konpontzeko
“sacacubiertas” bat geneukan, geuk
egindakoa hain zuzen ere. Honek,
gurpilaren kubierta “llanta”tik bereizten
zuen. Pintxazoa konpondu ondoren,
kubierta berriz bere tokian sartzen
genuen. Gurpilak handiak zirenean,
porra erabiltzen genuen.
Juan.- Kubiertak puzteko eskuzko
bonba bat geneukan haseran, geroago
konpresora asmatu zuten eta bi aldiz
pentsatu gabe erosi egin genuen.

Zegamako musika banda, bertan Luis Otaegi ikus daiteke

Nondik dator ofizio edo lanbide hau?
Luis.- Bi anaiok erreleboan egiten
genuen lan “Industrias Aitz”en, batak
goizez eta besteak arratsaldez.
Alkilerista negozioan ere horrelaxe
egiten genuen lan, bakoitzak genuen
erreleboaren arabera, beraz bat goizez
eta bestea arratsaldez izaten ginen.
Anaiak esan duen bezala, lan osagarria zen, diru pixka bat ateratzen
genuen batzuetan, baina beste
batzuetan lana baino gehiago festa
izaten zen, jendearekin hitzegin,
bromak esan...
Juan.- Beharretik datorren ofizioa da.
Alkilerista lana lan osagarri bat zen.
Anaia eta biok “Industrias Aitz”
izeneko perra fabrikan egiten genuen
lan. Ni 13 urtetatik hasita nenbilen
lanean perra fabrikan.

“GARAI HARTAN, OTZAURTE
20 MINUTUTAN IGOTZEN ZUENAK TXIRRINDULARI ONA ZELA
ESAN NAHI ZUEN.” (JUAN)

Ofizio edo afizioa?
Luis.- Derrigorrak eragiten zigun lana
zen, obligazioz egiten genuena.
Egun lehen baino jende gehiago ibiltzen al da txirrinduan?
Luis.- Gure garaian helduak askoz
gehiago ibiltzen ziren bizikletaz, lanera joateko garraiobidea zen. Orduan
berebil gutxi zeuden eta jendea txirrinduan joaten zen lanera. Beasaingo fabrika handira bizikletaz joaten ziren, baita
Seguratik Zegamako papelerara ere.
Juan.- Egun orduan baino txirrindu
gehiago daudela pentsatzen dut.
Haurrak erabiltzen dute batez ere
txirrindua, garai batetan berriz jende
helduak erabiltzen zuen bizikleta.
Lehengo haurrek ez zuten bizikletarik,
ez baitzegoen dirurik erosteko.
Ibilgailuen gorakada nabaritu zenuten?
Juan.- Noski baietz. Ibilgailuen gorakada orain dela 35 urte nabaritzen
hasi zen. Gu alkilerista lanean hasi
ginenerako ugaritzen hasiak zeuden
kotxeak. Guk ere orain dela 35 bat
urte erosi genuen gure lehenengo
berebila, “Simca Mil Novecientos” bat
hain zuzen ere.
Zenbat urtetan egin duzue alkilerista
lana?
Luis.- Soldaduzkatik etorri eta berehala hasi nintzen lan horretan eta 65
urte bete nituenean utzi egin nuen.
Beraz, 45 urte inguruz aritu izan naiz
alkilerista gisa.

Zegamako eskolako haurrak:1932-33 ikasturtea

Juan.- Nik 40 bat urte pasa nituen
alkilerista lanean. “Aitz” fabrika itxi
egin zen 49 urte nituelarik eta papeleran hasi nintzen lanean. Papeleran
mantenimentuan hasi nintzen lanean
eta alkilerista lana utzi beharra izan
nuen. Papeleran normalean egunez
egiten nuen lan baina aberiak izaten
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zirenean edozein ordutan deitzen
zidaten, baita gauean ere eta hau zela
eta ezin izan nuen alkilerista lanarekin
jarraitu.
Zenbat kobratzen zenuten, adibidez,
txirrindu gurpil baten pintxazoa konpontzea? eta ibilgailuena?
Luis.- Azkeneko urtetan, lan hau utzi
nueneko urtetan, ibilgailuaren pintxazoa konpontzea 200 pezeta kobratzen
nituen.
Juan.- Txirrindu gurpila konpontzea
duro bat kobratzen genuen, ibilgailuarena, berriz, bost duro.

“ZEGAMAREN HOBEKUNTZARI
DAGOKIONEZ, INTXAUSTIKO PABILIOIETAN DAGOELA ETORKIZUNA
PENTSATZEN DUT. LANA SORTZEN
BADA, GAZTE JENDEA HERRIAN
GERATUKO DA ETA HORIXE DA
ZEGAMAK BEHAR DUENA AURRERA EGITEKO.” (LUIS)
Txirrindu eta ibilgailuen kalitatean
urtean zehar diferentzia nabarituko
zenuten ez da?
Luis.- Noski baietz, kalitatearen
hobekuntza denetan nabaritu genuen,
eta batez ere moto txikietan. Haseran,
moto txikietako errodamenduak bolakin etortzen ziren eta gero berriz ia
montatuta etortzen ziren.
Juan.- Motoak behintzat urte gutxian
zehar hobetu ziren. Gogoratzen naiz
lehendabiziko motorra Frantziatik ekarri
zuela Joxe Abellanalek, Aierdiko
etxean bizi izan zen gizonezko batek.
Motor hau txirrinduari

eransten zitzaion baina ez zuen arrakastarik izan. Aurreko gurpilarekin
egiten zuen lana, baina patinatu egiten zuen hemengo
aldapetan. Frantziako lautadetarako balio zuen,
baino hemengo parajetarako ez zuen batere
balio.
Zegamak, txirrindulari
bikainak eman izan
ditu. Zergatik dela uste
duzue?
Juan.Otzaurteko
aldaparengatik da hori.
Garai hartan, Otzaurte 20
minututan igotzen zuenak
txirrindulari ona zela esan
nahi zuen eta jende ugarik
entrenatzen zuen Otzaurteko
bidean denbora hori lortzeko
ahaleginetan.
Herritarren zaletasuna nabaritzen al
zenuten?
Luis.- Afizio izugarria zegoen herrian,
baina afizio hau aurrera eramateko
behar zen gauzarik garrantzitsuena
falta zen: dirua. Jendeak dirurik ez
zuen txirrindua erosteko, orduan
bizikleta edukitzea orain ibilgailua
edukitzearen parekoa zen.
Juan.- Zegaman bizikleta gutxi zeuden
garai hartan, dirua ere urria zelako.

“ZEGAMAN,
HONA 400

GARAI BATETIK
BAT LANPOSTU
GALDU DIRA. ARAZO HONEK
HERRIARI KALTE EGIN DIO ETA
JENDEAK KANPORA JO BEHARRA
IZAN DU LAN ESKE.” (JUAN)

Herritarrekin harreman asko izango
zenituzten. Diferentziarik somatzen
al duzute lehengo eta egungo
Zegama eta zegamarretan?

Zegamako papertegiko kamioia
errekara erorita 1932 urtean
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Luis.- Lehengo eta egungo zegamarrak berdintsu ikusten ditugu. Egia
esan, gu jendearekin harreman ona
genuen, inorekin ez genuen ezer
txarrik izan eta hori pozgarria da.
Zegamako herrian somatu dugun
aldaketa handiena enpresei dagokiona
da. Enpresak erori egin dira eta honekin batera alkilerista lana. Jendea
kanpora joan da lan bila eta berebilen
gurpilak zulatuz gero kanpoko
tailerretan konpontzen dituzte,
lanean dauden bitartean. Gaur egun
Zegaman alkilerista gisa ez dago etorkizunik. Gainera lan horretan aritzeko
zergak daude ordaindu beharrean eta

Juan Otaegi,
erdiko gaztea. Atzean
Don Lorentzo Arakama apaiza ikus daiteke.

askotan zerga horiek ordaintzeko
dirua ere ez litzateke lortuko.
Juan.- Zegaman, garai batetik hona
400 bat lanpostu galdu dira. Papelera,
kimika, Olaberriko lasto fabrika, Aitz
industria... enpresa asko itxi dira urte
gutxietan zehar. Arazo honek herriari
kalte egin dio eta jendeak kanpora jo
beharra izan du lan eske.
Nola ikusten duzue biharko Zegama?
Zer egingo zenukete bere hobekuntzarako? Nora bideratu beharko lirateke ahaleginak?
Luis.- Biharko Zegama, hiri txiki bat
izango da. Baserriak husten ari dira
eta jende guztia kalera etorriko da
bizitzera. Nire iritziz lehenagoko
Zegama politagoa zen, jendea denean
zegoelako banatuta, nahiz Barrenaldera joan nahiz Goialdera joan, bazter
guztietan jendea ikusten zen.
Juan.- Intxaustiko pabilioietan dago
etorkizuna. Horiek langileekin betetzen badira izugarrizko bultzada
izango da gure herriarentzat.
Zegamaren hobekuntzari dagokionez,
nik ere Intxaustiko pabilioietan
dagoela etorkizuna pentsatzen dut.
Lana sortzen bada, gazte jendea
herrian geratuko da eta horixe da
Zegamak behar duena aurrera egiteko.
Mª JOSE ARAKAMA
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100 URTE ANGELA MERCERO MAIORAK
Urriaren 1ean bete zituen 100 urte
Angelak. 1903ko urriaren 1ean jaio zen
Azpeitian. Ezkondu eta Zegaman jarri zen
bizitzen; ezkonberritan, haurdun zegoela,
alargundu zen eta bizimodua ateratzeko
lan ugari egin behar izan zuen; besteak
beste Zegamako Papertegian, etxeak
garbitzen eta goxoki saltzen ibili zen.
Makina bat zegamar goxatutako emakumea dugu Angela.
1997 ezkero, Segurako San Juan
Egoitzean bizi da.

Angela Mercero, Zegamako Udaletxearen kantoian
goxokiak saltzen. 1967 urtea

100. urtemuga zela eta Foru Aldundiko
Gizartekintza Departamentuak, San Juan
Egoitzak,
Segurako
Udalak
eta
Zegamako Udalak ospaketa ekitaldiak

antolatu zituzten. Goizez meza, eta lagunarteko bazkaria egin zen, meza ondoren Zegamako bi haurrek agurra dantzatu
zioten (Amets eta Joanes Etxaide).
Goizeko ekitaldien ostean bazkaria ospatu zen Angelaren errekonozimenduaren
alabantzan. Arratsaldez, bestalde, Xabier
Azurmendi dantzari ezagunak berriro ere
ohorezko agurra eskaini zion eta, ondoren Jose Intxausti bertsolari segurarrak
egindako bertsoak abestu zizkien bertaratuek. Jarraian, Zegamako Orkatz Txiki
abesbatzak eskainitako abestiak lagun,
egun dotorea pasatu zuten bertaratuek
eta baita Angelak ere. Zorionak eta urte
askotarako!!!

JUBILATU ELKARTEKO EKINTZAK
URTARRILA

UZTAILA

URRIA

Erregetako kabalgatan parte hartu
genuen bertako jantziak prestatuz.
Urtarrilaren 5ean ospatu zen eta
Tobera Musika Eskolarekin lankidetzan errege eta pajeen jantziak prest
jarri genituen.

Bigarren irteera Hondarrabira, egun
honetan bertako aeropuertoko
jatetxean bazkaldu genuen.

Zestoan ospatu zen martxa erregulatuan
parte
hartu
genuen.
Partehartzaileak ondorengo hauek
izan ziren: Jose Urbizu, Maritxu
Galarraga, Jesus Telleria, Begoña
Etxezarreta, Eugenio Ormazabal, Mª
Carmen Zabaleta, Nieves Arratibel
eta Teresa Guridi.

OTSAILA
Hilak 13an, Lourdesko Ama
Birjinaren jaia ospatu genuen, horretarako meza izan genuen Jubilatu
Elkartean Pello Urriolabeitia apaizaren eskutik eta ondoren txokolate
beroa hartu genuen bertaratutako
guztiok.
MARTXOA
Elkarteko Batzar Orokorra ospatu
genuen eta bertan Zuzendaritza
Batzordea berritu zen. Juan Migel
Garcia eta Jose Azurmendik utzi
zuten batzordea eta Jesus Mari
Gerra eta Xanti Azurmendi izan ziren
aukeratuak batzordekide bezala.
APIRILA

Hilabete honetan, Jubilatu eguna
ospatu genuen. Egun bete-betea
izan zela aipatu behar da. Lehenik
meza izan genuen eta ondoren
Udaletxeak eskeinita bazkaria herriko polikiroldegian. Bazkal ostean
opariak zozketatu zizkiguten.
ABUZTUA
San Bartolome jaietan ospatzen
den “Paella Lehiaketa”n parte hartu
genuen bi bikoteekin eta 2.. tokian
gelditu ginen. Sukaldariak Mª Carmen Artano eta Maritxu Galarraga
izan ziren.
IRAILA
Urteko hirugarren irteera Ondarrua
eta Lekeitio aldera.

ABENDUA
Olarango Jubilatuen Elkarte berriaren inaugurazioa, loteri eta giltza
banaketarekin. Ondoren txokolate
beroa hartu genuen bertaratutako
guztiok.
15tik 20rako astean, mus, briska,
punttu eta tute txapelketak ospatu
berriak ditugu.
Hilaren 20an Santo Tomas egunaren ospaketa, txistorra jatea eta
gabonetako saski eder baten zozketa egin genuen. Honekin batera,
adindunei aginaldoak banatu eta
egoitza ezberdinetan dauden bazkideei bisita egin genien.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte
Zerbitzuek antolatuta hitzaldira joan
ginen Tolosara. Foru Aldundiak
astean behin autobus bat bidali
zuen jubilatuok hitzaldietara joan
ahal izateko eta berriro etxeratzeko.
Gai guztiak III. Adinekoi zuzendutakoak izan ziren.
MAIATZA
Urteko irteera ofiziala egin genuen
eta Najera eta San Millan aldera
joan ginen. Bazkaldu Najerako San
Fernando Hotelean egin genuen.

Jubilatuek Haron ateratako argazkia
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SAN BARTOLOME JAIAK
Sariak, estreinatzen zen eszenatoki
berrian, banatu bezain pronto Oria txarangako kideak plazara hurbiltzen hasi
ziren, txupinazoaren inguruko giroa
piztu eta alaitzeko. Hamabiak hurbiltzen ari ziren heinean, gazte kuadrilak
plazara gerturatzen joan ziren. Iaz
bezala, Izaskun Igoak aurkeztutako
argazkia izan zen Zegamako Jaien egitarauko portada aurtengoan ere, eta
honenbestez txupinazoa botatzeko
bost minutu gelditzen zirenean Kultur
zinegotzia den Jabier Otaegik irabazlearen saria eman zion Udaletxeko balkoian, bertaratutako herritarren aurrean
eta hauen txalopean.

Elkartu Nahi Txirrindulari Elkarteko laguntzaileak

A

ABUZTUAREN 22a

urtengoan,
San
Bartolome
jaien
hasiera egun bat
aurreratu zen, festak egutegira ahalik
eta modu onenean
egokitzeko asmoz.
Urtero bezala, jakina da, Zegaman
festa ospaketa egitarauko lehen
egunaren bezperan hasten dela.
Berezia izan zen beraz, aurtengoan
bezperaren bezperaren bezperan
(21ean) hasi baitzen algara gure
kaleetan.
Udara guztian antzera, bero-bero
argitu zuen eguna abuztuaren laugarren ostiralean. Lehen orduetan haur
eta gazteak herriko plazara hurbiltzen hasi ziren aurreikusita zegoen
bezala bederatzi eta erdietatik
aurrera txirrindulari froga ezberdinetan parte hartzeko. Elkartu Nahi
Txirrindulari Elkarteko kideen laguntzari esker txirrindu froga entretenigarriak ospatu ziren (7 urtetik beherakoak; 7/8 eta 9 urtekoak; 10 eta
11 urtekoak eta 12 eta 13 urtekoak
bata besteen jarraian). Halaber,
23.aldiz Apeaderoko Igoera ospatu
zen (Mendiata baserriko Jabier
Berasategiren omenez 6.a) eta bertan 14 lagunek hartu zuten irteera.
Aurtengoan gogoratu behar da iazko
irabazlea izan zen Joxe Jabier
Mendizabalek ezin izan zuela parte
hartu, izandako lan-istripuak mugatuta. Deigarria izan zen Joxe Ramon
Berasategik (“Mendiatak”) irteera ez
hartzea ere; orain arte beti parte hartutako bakarra baitzen. Eguraldia
lagun eta zalego ugari bide ertzetan
egonik, emozio handiko txirrindulari
frogak ospatu ziren, ondorengo sailkapenekin:
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Aitor Oyarbide
Xabier
Azurmendi
7

1

2

Luis

3 Malkorra

URTETIK BEHERAKOETAN

Ibai Arrizabalaga
Imanol
Otaegi

1

2
7, 8

ETA

9

Luis

3 Malkorra

URTEKOAK

Joseba Olaziregi
Unai
Atxa

2
10

ETA

1
11

Aritz

3 Olaziregi

URTEKOAK

Joseba Arakama
Kepa
Soraluze

2
12

ETA

1
13

Xabier

3 Estebez

URTEKOAK

Ander Perez
Xabier
Goiburu

2

1

3

Iñaki
Lasa

14 URTETIK GORAKOAK “APEADERORA IGOERA”

Futbito txapelketako finalistak

Hamabiak puntuan Alkateak txupinazoa bota zuen, eta bat-batean kanpai
eta tutu soinuak nagusitu ziren Zegaman. Eta nola ez, adi zegoen belea
plazara iritsi zen, eta berarekin alaitasuna eta algara ekarri zituen. Egun guztian nagusitu ziren mozorroak kaleetan
zehar ibili ziren, festen lehen orduei kolore eta giro paregabea eskainiz.
Arratsaldeko lehen orduan, Elizondo
plazan kuadrilen bazkaria egin zen.
Bertan 180 lagunetik gora parte hartu
zuten. Bazkal ostean, futbito txapelketaren finala ospatu zen frontoian.
Shalky 07 eta Tripi aurrez aurre aritu
ziren, eta Shalkyk 7 eta 2 irabazi zion
Tripiri. Partiduaren bukaeran sariak
banatu ziren, eta hauen artean lehiaketako pitxitxiari (Xabi Azurmendiri) eta gol
gutxien jaso duen atezainari (Urko
Agirreri). Egun osoan zehar kaleak girotu, alaitu eta poztu zituzten mozorroturiko kuadrilak epaimahaiaren emaitzaren zain elkartu ziren herriko plazan
erraldoi, buruhaundi eta zankodunek
Oria Txarangarekin herriko buelta amaitu ondoren. Kultur Etxeak antolatzen
dituen sarien irabazleak ondorengoak
izan ziren:
• Giro gehien sortu zuen taldea:
Hawaianoak.
• Mozorro landuena: Piraten taldea.
• Bakarkako saria: Iñigo Atxa.
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Sariak banatu eta txalotu ondoren,
“Gau Bela” musika taldearen txanda
hasi zen gaueko 9etatik 10etara eta
gauerditik goizeko 3retara bitartean.
Gau giro ederrak musika doinu jatorrekin eman zion amaiera festetako lehen
egunari.
ABUZTUAREN 23a
San Bartolome bezperak hasiera mugitua izan zuen. Hain zuzen ere, goizeko
7etan Olaberriko futbol zelaian
Lasturgo zezentxoekin sokamuturra
ikusi baitzen. Bertan, gau-pasa egindakoak eta bezperan ohera joan eta lo
egindakoak elkartu ziren. Aurpegira
begiratzea nahikoa zen, bakoitzak zer
egin zuen jakiteko. Sokamuturra amaitzearekin batera ohikoa dugun Irungo
dultzainero hirukoteak bere saioari
hasiera eman zion. Ez da behar ez, jotzaile ugari musika doinuak entzunarazteko. Urantzu dultzaineroak hori
garbi adierazten dute, hiru lagun dira
baina musika banda baten adinako
“zarata” sortzen dute. Beraz, eguna
argitzearekin bat doinu eta musika alaia
eta mugitua entzun genituen Urantzu
dultzaineroen eskutik.
Laugarren aldiz Zegamako bost elkarteek, bakoitzeko bi bikotek, paella
prestaketaren lehiaketari ekin zioten
Zegamako plazan. Honenbestez,
goizeko 10etan ekin zioten lanari esandako hamar bikoteek, aurrez Udalak
plazan jarritako sukaldeetan eta bikote
bakoitzari emandako osagai berdinekin. Beroa izan zen nagusi egun

Jose Maria Esnaola lanean

honetan ere,
eta honen ondorioz
Udaletxeko arkupeetatik eta botika
ohiaren ate aurretik jarraitu zituzten bertaratuek lehiatu ziren hamar bikoteen
gorabeherak. Eguerdiko ordubatean
jaso ziren paella guztiak eta Maite
Albisu, Edurne Urbizu eta Eneko
Sorzabalek osaturiko epaimahaiak
“Tartaloetxe” elkarteko Eider Arrieta eta
Anartz Goia izendatu zituen garaile.
Bigarren tokian Jubilatuen elkarteko
Maritxu Galarraga eta Mª Carmen
Artano gelditu ziren. Epaimahaiaren
hitzetan lehiatutakoen maila haundia
eta paretsua izan zen. Bertaratutakoek,
hamar bikoteek prestaturiko paella
doan jan ahal izan zuten, berarekin
batera eskaini zen ardoarekin batera.
Asko bazkaldu behar handirik gabe
irten ziren plazatik.
Arratsaldeko ekitaldiak ere berehala
hasi ziren. Honela, 15,30etan, apeaderoan bertaratutako ehiztari mordoxkaren artean, herritarren arteko tiroplato
lehiaketa ospatu zen. Honenbestez,
gaztetxoen arteko kategorian Joseba
Arakama izan zen garailea eta Jaun
Perez gelditu zen bigarren. Bestalde,
nagusien kategorian Aitor Bitartek lortu
zuen garaipena eta Jesus Mª Alustiza
eta Esteban Arakama izan ziren bigarren eta hirugarren urrenez urren.
San Bartolome bezpera izanik, urteroko
ohiturari jarraituz San Bartolome
Ermitan Bezpera Nagusiak ospatu
ziren, Pello Urriolabeitiaren zuzendaritzapean. Bezperak amaitutakoan
Txarape auzoan herritarren arteko bolo
txapelketa ospatu zen. Gaztetxoen
kategorian David Bonikowskyk irabazi
zuen, Unai Aierbe izan zen bigarren eta
Beatriz Otaegik hirugarren postua lortu
zuen. Nagusietan, Juan Inazio Galdosek irabazi zuen, Jesus Telleria eta
Juan Mª Ormazabalen aurretik. Baina
arratsaldeak bazuen bai oraindik zer
erakutsia. Hain zuzen ere, udal pilotalekuan herri kiroleko saio bikaina ikusi
ahal izan zen. Herritarren arteko sokatirarekin batera, etorkizun haundiko
Aimar Irigoien, 17 urteko harrijasotzaile
errezildarraren erakustaldia ikusi zen
(100 kiloko harriarekin 15 altxaldi, 200
kilokoarekin hiru altxaldi eta esku bakarrarekin 140 kiloko harriarekin beste
hiru altxaldi). Halaber, garai bateko
sasoia eta ahalmena dutela frogatu

Paella lehiaketako
bikote sarituak

zuten Arria II.ak eta Aierbe ataundarrak.
Lehenak 58 urterekin eta Aierbek 62
urterekin adina garrantzitsua dela azaldu zuten, baina eguneroko lanak eta
prestaketa egokiak zeresan handia
dutela. Bien arteko lehian ataundarrak
garaitu zuen Arria II.a. Gainezka zegoen
udal pilotalekuko ikuslegoak txalo
zaparradaz hartu zuen Jose Mª
Esnaolak egindako erakustaldi bikaina
ere (besteak beste, 4 metro inguruko
altueran bi aldiz moztu zuen zutika
zegoen enborra). Jaialdian, ez zen falta
izan azkeneko urte hauetan ohikoa den
herritarren arteko sokatira lehia. Jose
Ramon Berasategi, Imanol Azurmendi,
Mikel Matxinandiarena, Imanol Ruiz de
Eguino, Segundo Arrizabalaga, Aitor
Urbizu Telleria eta Santiago Berasategik irabazi zioten Imanol Berasategi, Juan
Karlos Azurmendi, Josu Zabaleta, Iñigo
Aizpeolea, Antonio Otero, Joxe Mari
Arakama eta Felipe De Pradok osaturiko taldeari.
Dultzaineroek alaitutako doinuekin
erraldoi, buruhandi eta zankodunek
kalejira egin zuten gazte eta helduen
gozamenerako.
San Bartolome bezpera eta egunaren
arteko lotura Joxe Jabier Arizkorreta
zegamarra kide den Basajaun musika
taldeak egin zuen.
ABUZTUAREN 24a
Igandez ospatu zen aurtengoan San
Bartolome eguna. Udaletik emandako
agindua betez, tabernari eta txoznak
goizeko 6etan itxi zituzten beren ateak.
Honi esker, kaleetako zaborra bildu eta
kaleak garbitu ahal izan ziren, goizeko
11etarako. Aurrez, herriko txistulari
taldeak goizeko 9etan ekin zion goiz
eresiari.
San Bartolome egunean, urteetako ohiturari jarraituz, Alkateak tarta eta txanpaina eramaten ditu Segurako Egoitzara, bertan dauden zegamarrak eta
hauekin daudenak ere San Bartolome
eguna Zegaman egonda bezela ospa
dezaten.
Goizeko 11etan eman zitzaion hasiera
San Bartolome Ermitatik Parrokiara
doan prozesioari, herriko txistularien
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Bestalde, goiz eta arratsaldean Txarapeko bolalekuan, Gipuzkoa mailako
Bolo Txapelketa ospatu zen, hainbat
urteetan Zeferino Agirre segurarrak
egiten duen bolaleku konponketa
lanari esker. Xabier Lazkano donostiarra izan zen irabazlea eta Imanol Agirre
segurarra bigarrena.
Arratsaldean zehar, umeek aukera izan
zuten Olaberriko aparkalekuan buruhauste-joko eta haizezko puzgarriekin
jolasteko. Buruhaundi, zankodun eta
erraldoiek Zegamako txistulari bandaren doinuekin zeharkatu zituzten
herriko kaleak. Ondoren, gure artean
ezagunak diren Drindots taldeak ordubeteko saioa eskaini zuen, eta berriro
ere, afaltzeko etenaldia eginik, hamabietatik goizeko hirurak arte iraun zuen
bere emanaldiak.

Orkatz Abesbatza San Bartolome eguneko elizkizunean

ABUZTUAREN 25a

Tobera Musika Eskolako dantza taldea

doinuaz lagundurik. San Bartolome
Eguna eta Gabon Gaua dira Zegamatik
kanpo bizi diren herritar asko herrira
hurbildutako egunak. Honela aspaldi
ikusi gabeko zegamar adiskide, senitarteko eta ezagun ugari ikusteko aukera paregabea izan zen aurtengoan ere
abuztuaren 24ean. Pello Urriolabeitiak
eta Joxe Goiak Eliza betearen aurrean
Meza eman zuten. Irailean Zegama utzi
zuen Pello Urriolabeitia frantziskotar
jatorrak aukera aprobetxatu zuen zegamarrak agurtzeko eta etorkizunean ere,
San Bartolomeak orain arte bezain giro
onean ospatuz jarrai dezagun opatzeko. Orkatz Abesbatzak bere jakinduri
eta esperientzia erakutsi zituen berriro
ere Meza Nagusian eskainitako abestietan.
Meza bukatutakoan herriko agintariek
soka dantza eskaini zieten herritarrei.
Garbi gelditu zen

arlo honetan zer hobetu badutela udalkideek. Jarraian, urtetik urtera sendotzen, hobetzen eta haunditzen doan
Tobera Musika Eskolako dantza taldeak urtean zehar landu eta prestaturiko
dantza politak eskaini zituen. Bertaratuek atsegin handiz txalotu zituzten
hauen dantzaldiak. Bestalde, azkeneko
urte hauetan egin den moduan, balkoi
eta leihoen apainketa lehiaketaren
sariak banatu ziren. Hain zuzen ere
Maitere Albizurik, Larreko baserrikoak
etxe inguruko lorategiaren lehen saria
lortu zuen eta, bestalde, Mª Jesus
Telleriak balkoi eta leihoen lehen saria
eskuratu zuen.
Saioa amaitu eta, Zegaman bizi diren
eta Zegamatik kanpo bizi eta hurbildu
ziren ezagun eta lagunek, iraganeko
hainbat kontu eta gertakizun astintzeko
aukera izan zuten herriko kale eta
tabernetan.

Bazkaldu ondoren, udal pilotalekuan
pilota partiduak ospatu ziren. Lehen
partiduan iazko San Martinetan izandako finalaren errebantxa jokatu zen.
Asier Berasategi eta Xabier Agirrek 22
eta 10 irabazi zioten Ruben Zabaleta
eta Jon Arakama lehengusuei. Asier
Berasategi Ander Perezen ordez aritu
zen. Bigarren partiduan, denbora gutxi
arte “Asegarce” enpresan, lehen
mailan aritutako Alustiza segurarra eta
Barberito VIa errioxarra aurrez aurre
ikusi ahal izan ziren. Barberito VI eta
Gorritik 22 eta 21 irabazi zioten Alustiza
Maite Albizuri eta Elola bikoteari. Lehia polita izan zen
eta Mª Jesus Telleria
eta ikuslegoa gustora irten zen bertatik.
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Trikitixa doinuak alaitu zuten Zegama
San Bartolome bigarrengo lehen orduetan. Festetan ere tarte bat hartzen da
urtean zehar joan zaizkigun herritar anaiarrebak gogoratzeko. Honenbestez,
San Bartolome Ermitan goizeko 10etan
azkeneko urtean hildako zegamarren
aldeko meza ospatu zen. Jende ugarik
parte hartu zuen Mezan, beren senide,
lagun eta ezagunen alde otoitz egiteko
eta beren oroimena eta bizipenak aurrez
aurre izateko.
Abuztuaren 25ak normalean berarekin
izaten du toka lehiaketa. Olaberriko
elkartea desegin bada ere, Olaberri
auzoko Xanti Martin eta Jabier Aranari
esker toka txapelketa antolatu zuten.
Hainbat herritarrek parte hartu zuten
eta hauen artean garaile Juan Jose
Garaiar izan zen 6 aldiz burnia jo ondoren. Bigarren, Iker Alzelai eta hirugarren
Joakin Irastorza izan ziren.
Jaietako egitarauak azaltzen zen
moduan San Bartolome bigarrena
umeen eguna ere izan zen. Herriko
plazan, gazte kuadrila saiatuek antolatuta, haurrentzat jokuak ospatu ziren,

Bolo jokoak ere presentzia izaten du jaietan
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eta irrifarra, alaitasuna eta algara nagusi izan ziren. Ume jokoetan parte hartu
zutenen artean sariak banatu ondoren,
Iñaki Murua, Angel Mª Peñagarikano
eta Aitor Mendiluze bertsolariak aritu
ziren, goiz eta arratsean, Aierdiko
Joxeantonio Ormazabalen puntuei
erantzunez. Ikuslegoa oso gustora gelditu zen eta bertsolariek beraiek ere
egindako saioa goraipatu zuten amaieran.
Aurreko egunean antzera, arratsaldeko
5etatik 8etara bitartean udal pilotalekuan buruhauste-jokoak eta haizezko
puzgarriak izan ziren, bertaratu ziren
umeen zoramenerako.
Bertsolariek arratsaldeko saioa bukatu
bezain pronto, jendea plazara hurbiltzen hasi zen bertan erretzen ari ziren
55 kg sardina jan eta sagardo freskoa
edatera. Lagun ugari elkartu zen, giro
paregabea bizi izan zuen herriko plazara. Ekintza hau antolatzen laguntzen
dutenak goraipatu behar dira, eta nola
ez doan beren sagardoa eskaintzen
duten sagardotegiak (Aburuza, Aulia,
Artzaienea, Etxezuri, Isastegi, Otatza,
Urbitarte eta Zabala) ere bai. Gure
esker ona beraientzat.
Ilunabarrenean buruhaundi, zankodun
eta erraldoiak, trikitilariak bidelagun
zituztela Olaberri auzoraino joan ziren,
festa eta algara herriko lau haizetara
zabaltzeko.
Aurtengo lehortea izugarria izan bada
ere, urtero iragarrita egoten den “Joselu
Anaiak” dantza taldeak, ohikoa duen
bezela, euria ekarriko zuela uste bazen
ere, tantan bakar batzuk besterik ez
zituen berarekin ekarri. Beraz, aurtengo
lehorteak “Joselu Anaiak” taldeak baino
indar handiagoa izan zuen. Nahiz eta
batzuek esan zuten hauen beharra
bazegoela, eguraldia lainotu zutelako
eta euriari ateak ireki zizkiotelako, San
Agustinak (abuztuaren 28ak) euria
ekarri zuen berarekin.
“Joselu Anaiak” taldea herritarren
musika talde gustokoena dela begibistan dago. Jende asko elkartu zuen
plazan, eta festa egunetan dantza
gehien egin zen gaua izan zen azken
hau. Herritar askok, datorren urtean
egun baten ordez bi egunetan ekartzeko eskaera egiten zuten.
Jaiei amaiera emateko, bela maiteari
agur, adio esan zitzaion gauerdian. 100
lagunek parte hartu zuten agur honetan, eta iaz ez bezela aurtengoan belea
txistu bizian joan zen gure artetik.
Behar bada bazekien oraindik ere
berarekin dakartzan festa eta algara
txertatuta uzten zituela Zegaman urte
guztirako.
Aipagarria izan zen, bestalde, lehortearen ondorioz ez zela suziri eta traka
erretzerik egin, sute arriskua ekiditeko.
Suziriak bota behar zituen “Pirotecnia
Zaragozana” etxekoek aurtengoan

Sardinak eta sagardoa uztertzen dira jaietan

Herritarren laguntza eta partehartzea goraipatzekoa da

beste hainbat herrietan ere suziri erretzea bertan behera utzi behar izan
zutela jakinarazi zioten Udalari.
Azkenik, esan abuztuaren 23, 24 eta
25ean, Kultur-Etxean ikasturtean zehar
egindako eskulanen erakusketa bikaina
egon zela ikusgai. Modu berean, abuztuaren 25ean, Aitxuri Herri Eskolan,
haurren eskulanen erakusketa ere ikusgai egon zen. Segi horrelaxe!!!
ABUZTUAREN 30a
Abuztuaren 30ean herriko taberna eta
txoznek jarritako jai eguna ospatu zen.
Arratsaldeko 19.00etan buruhaundi eta
erraldoiekin kalejira egin zen. Esan
behar da, kalejira motza izan zela, hainbeste behar genuen euria hasi baitzuen. Ilunabarrenean eta gauean
Trikizio taldeak plazan dantzaldia eskaini zuen. Arratsaldean euria egin bazuen
ere, gauean elkartu zen hainbat jende
lehorrean ibiltzeko aukera izan zuen,
euririk ez baitzuen egin.
ABUZTUAREN 31
Hilaren azken igandea izanik, 70. San
Bartolome Txirrindulari Froga ospatu
zen. Zegamako Elkartu Nahi Txirrindulari Elkarteak modu ezinhobean
antolatutako frogak, bere ibilbidean
aldaketak izan zituen. Hain zuzen ere,
Aztiriko gaina pasatzea kendu zen
ibilbidetik, eta horrek eragin nabarmena

izan zuen frogan. Tropela hausteko
aldapa handirik ez zegoenez, tropel
nagusia bat eginda iritsi zen helmugara. Eguraldi paregabea egin zuen
frogarako. Irabazlea Würth-ONCE
taldeko Jordi Grau kalaluiniarra izan
zen. Bigarren Azkoitiko, Caja Rural
taldeko Jokin Ormaetxea eta hirugarren Eduard Vorganove ukraniarra izan
zen. Frogan Aritz Irastorza herriko
semeak parte hartu zuen eta ibilbidean
zehar erretiratu egin behar izan zuen.
Bestalde, Aitor Perezek ez zuen irteerarik hartu, froga hau ospatu aurreko
astean “Vuelta a Palencia”-n erorketa
baten ondorioz klabikula hautsi zuelako.
Herriko bi txirrindulariei urdaiazpiko
bana oparitu zitzaien indarrak berreskuratu eta bide beretik jarrai dezaten.
Aitor Galdos ermuarrak irabazi zuen
mendiko saria.
Elkartu Nahi Txirrindulari Elkartearen
antolakuntza lana goraipatu eta eskertu behar da eta era berean berau ahalbideratu duen borondate oneko herritarrei eskerrak eman.
Honela, alai eta jator burutu ziren jaiei
amaiera eman zitzaien. Hilaren azken
egun honek (goizean lehorra egin
bazuen ere), festak amaituta, arratsaldean, hain gogokoa zen euria ekarri
zuen, guztien pozerako.
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suna etabar, aztertu ziren eta bakoitzak
bere puntuaketa eman zion kontzeptu
bakoitzari. Gazta baten dastaketa
bukatu eta bestearekin hasi aurretik
sagar zati bat jan ohi da eta ur trago bat
edan. Ikastaroan, Jose Ramon
Agirianok argitu zigunez, garbitasunak,
klimak, ardien elikadurak, gatzagiak
e.a. eragin zuzena dute gaztarengan.
Kata bukatu ondoren, gainerako gazta
eta ogia, oraingoan ardoa lagun, jan
zituzten bertaratutako 16 lagunek eta
tertulia polita egin zuten.

S

JULIAN BEREZIARTUAREN
HITZALDIA

an Martin Feriaren
aurretik zenbait hitzaldi eta ikastaro
antolatu zituen Udalak, betiere gazta eta
gastronomia ardatz
hartuta.

POSTREEI BURUZKO IKASTAROA
Azaroaren 6an, Koldo Lasa, Bergarako
“Koldo Lasa” jatetxeko sukaldari ezaguna izan genuen gure artean; Amezti
Elkartean 22 lagun elkartu ziren sukaldaritzako eta zehazki postreak egiteko
dauden sekretuak ikasteko asmotan.
Ikastaroan “laranja pudina”,”Jijonako
turroia” eta “intxaur saltsa” nola egiten
ziren azaldu eta prestatu ere, prestatu
zituen. Postreak egiterakoan, bertaratuek zituzten zalantzak argitu eta sekretuak adierazi zizkien. Turroia egitea zein
erraza zen ikusi eta konprobatu ahal
izan zen.

Azaroaren 12an, Julian Bereziartua,
sendagile ezaguna izan zen Jubilatuen
Olarango Egoitza berrian. Oraindik ofizialki
inauguratu
gabe
zegoen
Jubilatuen Elkartean (abenduaren 6an
Jubilatuak erabiltzen hasi ziren) hirurogei lagun inguru elkartu ziren Julianen
hitzak entzuteko asmotan. Julianek
luze eta zabal hitz egin zuen “Bihotz,
birika eta junturetako” gaixotasunei
buruz, hitzaldiak iraun zuen ordu eta
erdian. Azken finean, bihotz eta birikak,
behar baino gehiago ez behartzea
gomendatu zuen eta ikaragarrizko ibilaldi gogorrak eta izerditu galantak hartzea baino, eguneroko kirola hobea
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zela bere ustez argitu zuen; bihotza
% 100ean jartzean, “pott” egin dezakeela abisatuz. Eta, orokorrean, pertsona
alferrak omen daudela gaixotasunen
aurrean indartsuen ere bota zuen,
estresik gabeak, lanean leher egin
gabeak.
ALBERTO IÑURRATEGIREKIN
SOLASEAN
Azaroaren 13an, Zegaman izan zen
Alberto Iñurrategi mendizale ospetsua.

GAZTA DASTAKETA
Azaroaren 11n, “gazta dastaketa” izan
genuen Kasino Elkartean; ikastaroa
ematera, Jose Ramon Agiriano etorri
zen, Idiazabal Jatorriko izendapeneko
partaidea. Ikastaroan, lehenik bi gazta
ezberdin probatu ziren, bata ketua eta
bestea kerik gabea. Katan, itxura, usaina, gaztaren begiak, pastaren leunta-

Alberto Iñurrategiren azalpena

Julian Bereziartua mediku ospetsua

Arratsaldeko 18:00etan, Aitxuri Herri
Eskolako haurrekin bildu zen Olarango
Jubilatuen Elkartean, bertan beraiekin
solasaldi bat egiteko asmoz. Zegamako haurrek, eskolan, mailaz maila,
galdera desberdinak prestatu zituzten
eta Aizkorri Guraso Elkartekoan laguntzaz, Albertori elkarrizketa bat egin zioten. Bukaeran hirugarren eta laugarren
mailakoek, bertso pare bat bota zioten.
Haurrentzat ahaztezina izango den
mailan izan zen solasaldia, beti telebista eta irratian ikus-entzuten zuten mendizalea aurrez aurre izan baitzuten,
beraien galderei gustura erantzunaz eta
autografoak ere sinatuz.
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HIRE HIMALAYA
IKUSTENTZUNEZKOA
Solasaldiaren ondoren, Aitxuri Herri
Eskolako haurrak, lurrean eseri eta,
ikustentzunezkoa ikustera zetozen
herritarrei egin zien leku eserlekuetan.
Hogeitamar bat herritar izan zen bertan, “Hire Himalaya”, Felix zena eta
bere mendi bizipenak jaso eta gogoeta
sakonak jasotzen dituen irudi eta hitzak
ikus-entzuten. Ekitaldi hunkigarria
bezain polita izan zen.
PROFESIONALEN PILOTA
PARTIDUAK

Lehen mailako pilota partiduak ospatu ziren

Azaroaren 14an, gaueko 22:15etan,
Profesionalen pilota partiduak izan
genituen Toki Alai udal pilotalekuan.
Jende ugari bildu zen pelota partiduak
ikusteko, nahiz eta ETBk zuzenean
eskaini zituen.
Lehenengo partidua, Galarza V.Galarza VI.// Del Rey eta Elkororen
artean izan zen, bigarren bikoteak irabazi zuen partidua 22-11 emaitzarekin.
Bigarren patidua, Goñi II-Lasa III //
Mtez de Irujo-Barriola bikoteen artean
jokatu zuten eta Goñi II- Lasa III.a 229ko emaitzarekin gailendu ziren.

Segurako talogileak

AZAROAREN 15EAN FERIA
Urbia eta Aizkorriko Artzainen arteko
5. Gazta Lehiaketa, Felix Goiburu segurarrak irabazi zuen.
Antzinatik datorren tradizioari eutsiz
Zegaman ganadu feria egin zen joan
azaroaren 15ean; bertan herriko ganaduen arteko lehiaketa eta erakusketa
egin zen eta eguraldia ateria lagun,
Zegamako kaleak jendez bete ziren;
ganadu, artisau, nekazaritza makina,
pintura erakusketa, perraketa lanak
zuzenean, gazta aintzinako erara egiten, egur museo eta ehungintza lanak
ikusten. Guzti horren tartean, Urbia eta
Aizkorriko Artzainen arteko 5. Gazta
Lehiaketa burutu zen kiroldegian. Aurten
arte, bertan parte hartzeko eremua
Gipuzkoa eta Arabako Partzuergoa
edota hauek osatzen duten herriak izan
badira ere, aurten, lehiaketa eremua
zabaltzea erabaki zuen Udalak, eta
Aizkorriko Parke Naturalak bere barnean hartuko dituen udalerri guztietako
artzainei ateak zabaltzea erabaki zen.
Esan, partehartze handia izan zuela
lehiaketak, bertara 35 gazta aurkeztu

Abereak feriko ardatz

Euskal oiloaren erakusketa originala
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HERRITARREN ARTEKO ESKUZ
BINAKAKO PILOTA PARTIDUAK
Azaroaren 15ean, arratsaldez, Herritarren arteko eskuz binakako Pilota txapelketa burutu zen eta gazteetan
Arkaitz eta Estebe Ariznabarreta, Mikel
Berasategi eta Eñaut Alberdiren aurka
aritu ziren, eta bi anaiak gailendun ziren
18-17ko emaitzarekin.
Helduen mailan, Ruben Zabaleta eta
Jesus Zabaleta, Xabier Agirre eta Jose
Ramon Zurutuzaren aurka aritu ziren
eta, osaba-ilobak gailendu ziren 22-17
emaitzarekin eta Kiroldegian giro bikaina sortu zen, herritarren artean.
XII. DV TORNEOA
Azaroaren 16an, XII. DV Torneoa jokatu
zen udal pilotalekuan. Goizeko
11:30etan hasi ziren aurrikusitako pilota partiduak:

Gazta lehiaketako lehen hiru sailkatuak

baitziren. Epaimahaian pertsona ezagun asko izan genituen, Txomin
Perurena, Edurne Pasaban, Fernando
Garcia Herrero (Zegama-Aizkorriko
Mendi Maratoiaren irabazle madrildarra) Miquel Colom (Seu d´Urgellelko
Alkate-ordea), Pello Garcia Amiano, eta
Idiazabal Jatorriko Izendapenetik, Jose
Ramon Agiriano, eta Juanjo Martinez.
Azkenik, eta bigarren urtez jarraian,
Felix Goiburu Errazkinen, segurarraren
gazta aukeratu zuten hoberena bezala,
bigarren postuan, Zeraingo Maria
Angeles Iñurrategiren gazta eta hirugarren Zegamako Uztaran baserriko Jose
Migel Azurmendiren gazta. Epaimahaikideek, orokorrean maila oneko gaztak
aurkeztu zirela aipatu zuten. Ondoren,
txapelketara aurkeztutako gaztak,
banatu egin ziren bertaratuen artean,
herriko Elkarteak eskainitako ardoarekin batera.

Zegamako Udalak, San Martin feriarako, Urbia eta Aizkorriko Artzainen arteko Gazta Lehiaketa irabazten duen artzainaren 12 gazta saritzat duen errifa
ateratzen du eta zozketa, Gazta
Txapelketa egiten den egun berean
egiten du, kiroldegian bertan, artzain
sariduna zein izango den jakin aurretik.
Aurtengoan, zenbaki sariduna 2689
zenbakia izan da eta Lazkaoko Jon
Soraluze Aierdiri tokatu zaizkio Felix
Goiburu artzain segurarraren (aurtengo
txapelduna)12 gaztak.

Herri mailako Ganadu Lehiaketan
honako hauek suertatu ziren garaile:
Ardiak: Mari Paz Oiarbide
Bildotsak: Inazio Katarain
Mestizo behiak: Pedro Asurmendi
Pirenaika behiak: Xanti Katarain
Suiza behiak: Mari Carmen Argüelles
Zezena: Xanti Katarain
Etxe behorra: Aloña Larrea
Mendi behorra: Ibai Aizpeolea
Zaldia: Antton Urbistondo
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Xanti
Katarainek Seu
d’Urgelleko Mikel
Colom-en eskutik jaso
zuen saria

Lehenengo partidua, “Promesa” mailakoa izan zen eta Belloso-Galarraga//
Retegi-Urrezelkiren arteko partidua
jokatu zen. Julian Retegi (Retegi II) pilotari ospetsuaren semea den Julen
Retegi eta Urrizelki nafarrak izan ziren
garaileak 22-17ko emaitzarekin.
Bigarren partidua, “senior” mailakoa,
Albizuri II (Dominguezen ordez aritu
zen)-Altuna// Berasaluze-Zapirainen
artekoa izan zen, eta lehen bikoteak irabazi zuen 22-11 emaitzarekin, final
aurrekotara pasatuz.
Esan egun euritsua izanik, 250 pertsonatik gora bildu zela Zegamako pilotalekuan.
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TAKOLO, PIRRITX ETA
PORROTXEKIN SAN MARTINEI
BUKAERA ALAIA
Arratsaldean ere, kiroldegia gainezka
izan genuen, bertan 500 pertsonatik
gora bildu baitziren Takolo, Pirritx eta
Porrotxen “Katxiporreta” emankizuna
ikusteko.
Pailazoen emanaldi hau, Zegamako
Udala eta Guraso Elkarteak antolatzen
dute elkarlanean. Bukaeran, Guraso
Elkarteko partaideek txokolate beroa
eta bizkotxoak banatu zituzten bertaratuen artean.
Beraz, San Martin ospakizunaren inguruan antolatutako egitaraua guztiz
emankorra izan zen, herritar nahiz kanpoko jende asko bertara hurbildu
zelarik.

Pailazoak umetxoen zoramena

Epaimahai ospetsua

Retegi aita-semeak ere Zegaman izan ziren San Martinetan

UA OPA DIZUEGU
2004 URTE ZORIONTS

JUAN TELLERIA KALEAN

URTE BERRI ON !!!

(APAIZ ETXEAREN ORUBEAN)
ETXEBIZITZA BERRIAK,
GARAJEAK ETA LOKALAK SALGAI

SAN JUAN AUZOA 20- LEHENA AXIRI ERAIKUNTZA
AZKOITIA • 943 85 73 54

¡Gabonak ondo
pasa eta
Urte Berri On!
27 Etxebizitzen sustapen berria ZEGAMAN

TOLOSA

Próxima promoción de 27 viviendas en ZEGAMA

943 697 416
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ERLEZAIN EGUNA

U

daberriaren sorrerarekin batera apirilaren
6an, igandez ospatu
zen
aurtengoan
Zegaman
Erlezain
Eguna. Eguraldi zoragarria lagun,
Erlezain Egunaren barnean lau ardatz
garatu ziren nagusiki. Lehen ardatza,
Gipuzkoako V. Ezti lehiaketa izan zen.
Bertan, Gipuzkoako 24 ezti hoberenak
lehiatu ziren (Gipuzkoako zortzi eskualde izaki, bakoitzetik hiru ezti onenak).
Goi mailako epaimahaia osatzen zuten
Isabel Telleria, albaitari eta erlezain ezaguna; Antonio Gomez Pajuelo, erlezain
ospetsu eta famatua eta Euskal Herriko
Unibertsitateko bertako erlearen genetikan lanean ari diren bi teknikariak, ezti
lorebakarrean
Segurako
Ageda
Zeberiori eman zioten lehen saria eta
Urnietako Haritz Haitzbitarteri ezti
loreanitzeko lehen saria.
Bigarren ardatza, eztiz eginiko II. Postre
Lehiaketa izan zen. Izandako partaidetza eta maila goraipatu behar da. Hain
zuzen ere, 15 postre aurkeztu ziren
lehiaketara, eta Luis Irizar Eskolako
Leire Bonailenzat izan zen lehen saria;
eta bigarrena, Zarauzko Ayala Eskolako
Fernando Piñeiro eta Maiko Calderonek

Ioxe Albizuri egindako omenaldia
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EGUN BOROBILA

Milalore eta
lorabakarreko ezti
lehiaketaren irabazleak

eskuratu zuten. Zegamarekin lotura
handia duen Joxe Mari Gorrotxategi
gozogile famatuak, munduko emakume eskalatzaile onena den Josune
Bereziartuak eta bere senar eta goi
mailako eskalatzailea den Rikar Otegik
epaitu zituzten lehiara aurkeztutako
kutixiak.
Arlo honetan azpimarratu eta eskertu
behar da Gipuzkoako gozogile hoberenak izan zuten jarrera txalogarria.

Zegamako “Zegama okindegiak”,
Ordiziako
“Unanue”
gozotegiak,
Hernaniko “Adarraga” gozotegiak,
Hondarribiko “Hawai” gozotegiak eta
Tolosako “Gorrotxategi” gozotegiak
beren goxoki eta postreen erakusketa
jarri zituzten, eta sariak banatu ondoren, bertaratuek doan lehiara eta erakusketara aurkeztutako goxokiak dastatu ahal izan zituzten.
Festaren hirugarren ardatza, lehen aldiz
egin zen argazki lehiaketak osatzen
zuen. Izadia, natura eta erlea orokorrean
hartuta, 80 argazki aurkeztu ziren
lehiaketara. Garailea Julen Sainz Dallo
izendatu zen eta antolakuntzak ezarritako 300 euroko sarira eraman zuen berarekin. Zentzu honetan azpimarratu behar
da, lehiara aurkeztu ziren argazki guztiak
ikusgai egon zirela udal pilotalekuan.
Eta festari “ginda” jarriko zion laugarren
ardatza, erlezain omenduaren ekitaldiak bete zuen. Jakina den moduan,
Gipuzkoako Erlezain Elkarteak aurtengorako Joxe Albizu erlezain zegamarra
izendatu zuen omentzeko. Zegamarrontzat ere ohorezkoa izan zen,
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Astigarretan jaiotako zegamarrari
omena egitea. Udal pilotalekuan egin
zitzaion omenaldia, hainbat urteetan
bere emazte eta lagun duen Miren
Ormazabalekin hurbildu zen. Plazagizon handi bat bezala jaso zituen txistuz alaitutako doinuez Xabier Azurmendik eginiko aurresku dantza, eta
Gipuzkoako Erlezain Elkarteko Lehendakariak, Gipuzkako Foru Aldundiko
Nekazaritza eta Ingurumen Diputatuak
eta Zegamako Udaleko Alkateak eginiko opariak. Hona hemen Zegamako
Udalak Joxe Arbeltxori emandako oroigarrian jasotako bertsoa:

“ Arbeletik zelaira zoazen artzaia
gazterik etorri zinen gure artera
erleen “errege”, ardien adiskide,
aita eta aitona on ere bazera.
Senar zintzo, herrikide maite,
zegamarron lagun leiala zera.
Zure umorearen ziztada eta
Bihotzaren eztia dastatzen dugunok
Zu eta zure gozoaz Joxe,
harro sentitzen gera”.
Zegaman, 2003ko apirilaren 6an.

Epaimahai aditua

Bestalde, eguna animatzeko hainbat
jarduera osagarri eman ziren; hain
zuzen ere, artisauak, produktu ekologikoen salmenta postuak, taloak, senda
belar, ezti, argizari, propoleo, etabar.
Halaber, Gipuzkoako Erlezain Elkarteak, jarritako panel informatiboak eta
erleak zuzenean kristalezko kaxan
ikusteko aukera izan zuten bertaratuek.
Modu berean, azoka berezi honetara
etorritakoak goizean zehar aukera izan
zuten, doan, Gipuzkoako ezti desberdinekin dastaketa “ Kaiku” yogurtarekin
eta ezti ardoa dastatzeko. Baita ere,
azpimaratu behar da, Gipuzkoako
Erlezain Elkartearen eskutik burututako
“erle durrunba” eta antzeztu zuten
erlekumearen bilketa.
Arrakastatsua eta borobila suertatu zen
apirilaren 6ko Erlezain Egunari amaieran eman zitzaion Ostatu jatetxean
egindako bazkari herrikoiarekin.
Azkenik, gogoratu behar da, Erlezain
Eguneko egitaraua martxoaren 31n

hasi zela, Gipuzkoako Erlezain
Elkarteak, Aitxuri Herri Eskolako
haurrei erlezaintzari buruz emandako
hitzaldia eta bideo emanaldiarekin.
Ezin ahaztu ezta ere, apirilaren 3an, hil
berria zen Joxe Mari Satrustegi, apaiz,
etnologo, erlezain eta Euskaltzaindiko
kideak eman behar zuen hitzaldiaren
ordez, Xabier Kintana, EHU-ko irakasle,
Euskaltzaindiko kide eta erlezainak
“Erlezaintza euskaldunon bizitzan,
sinismenean ohituretan eta mitologian” izenburupean emandako hitzaldi
bikaina. Eta nola ez, larunbatean,
apirilaren 5ean, Aitxuri Herri Eskolan,
mundu mailan ezaguna den erlezain
aditu eta ospetsuak (Antonio Gomez
Pajuelok) emandako ikastaro-hitzaldia
eta ezti dastaketa praktikoa gogora
ekarri behar dira.
Aurtengoan ere, iazkoaren antzera,
zegamarrok gozo-gozo utzi gaituzte
datorren urteko antolakuntzarekin
dagoeneko hasteko.

Eztiz egindako postreak, erleak zuzenean eta irabazleak argazkietan
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MKL IRRATIA
M.k.l. irratie “martxan” eon da urte
guztin
Aurki beteko die lau, emititzen hasi
zaneti
Bai jauna, argi-indarran gorabeheran
bat ez dala, martxan eon da m.k.l.
irratie 2.003. urten zehar. Lau urte
betetzear dittunen, haserako mun
seitzen deu: gure entzulego kopurue
apenas aldau danik –denborek erainda itxuraz ez dala- ; antzeko seitzen
deu beraz gure dozena inguruko entzulegoi eusteko audientzi burrukan.
Egie esan, horretxek ematen diu lanik
haundíña. Kontu eiñ gurea “afiziozko
lana” dala, gaur-eun nahiko modaz
kanpo daona, diruz ordaintzen ez
dana... Jende gutxi gea Zeaman,
ikusten danez, irratiako afizioa deunak. Ihaz bezela, aurten e, “Erreala
Aidén” saioa mantentzen da, astelehenero, illuntzako zortzi t’erditan,
zintzo, Joxe Angel Otaegi, Joseba
Albizu eta Joxe Arizkorretan kolaborazioi esker. Saio hontatik bultzauta
burutu zan aurreko futbol-denboraldi
bukaeran “m.k.l. porrea”, 86 laun
herriko Ostatun afaltzen elkartu
giñutzena. Era berén mantentzen da
68

baita “m.k.l. gaztea”, eunero, eguerdi
ta illuntza, ohiko saion ondoren entzungai izaten dan gaztean emanaldie; nahiz eta azken aldi hontan,
ikasketa aldeko betebeharrak gaindittuta eo zenbait arazo izan dittuen
jarraiko emanaldiai eusteko. Eta,
azkenik, hainbestén mantentzen deu
“m.k.l.-n ohiko saioa”, larunbat
eguerditan lehen aldiz entzun eta
eunero, 13:00tan eta 20:00tan errepikatzen dana. Ahaztu be, hamabostero, gurekin izaten diela Aitxuri
Herri Eskolako berri-emailek, eta,
goizeko 8:00retati gaueko 22:00k
bittartén, saioz gain, bi mila abesti
inguru darela entzungai.
Lehenengo aldiz, aurten, eta Maratoia
aitzeki zala, zuzeneko emanaldi bati
ekin giondun. Indar guztik elkartu
giñutzen hartako: mkl gaztea + mkl
“zaharra” –gaztek bultzautakoa deu
izena-. Ondo kostatakoa batipat
aurretik ein beharreko lan teknikoa,
eun beren e bere lanak eman zittuna
(“kale” ein ziun zuzenen telefono
mugikor bidezko konexiok eitteko
moduk)... Hala ta guztiz, aurreko
nahiz eun beren partaide , antolatzaile, ikusle, e.a.-i grabautako elkarrizketak entzun ahal izan zien. Benetan
eskertzekoa alde hortatik Joxe
Arizkorretak grabaketakiñ eta Mikel
Egurenek korrikalarian denborak

puntualki jaso eta sailkatzen eindako
lana. Aurreneko aldie gendun, esan
bezela, eta, guztira, gustora geldittu
giñen burututakokin, eta, gañea,
hurrengo batzutan antzeko “koberturak” eitteko ideakin.
Baño proiektuk errealitatei lotutakok
behar doe izan eta, hala beharrez,
irratie bezelako komunikabide batek
eskeintzen dittunak askoz zabalagok
izanda re, momentuko posibilitatekin
bakarrik jokauta, horita mugautako
aukerak gare kontutan euki beharren.
Ildo hortati, aurreatzeko modun gea,
datorren urten saio aintzindari bat
izango dala; izan e, Gipuzkoako
Bertsolari Txapelketea dala ta Iker
Zubeldia bertsolarikiñ eindako elkarrizketan “irrati bidezko bertso jaialdi
koxkor bat” burutzeko proposamena
ontzat eman ondoren, adierazi berri
diu beste zenbait bertsolariñ oniritzie
eta, Txapelketea bukau ondoren ,
nundi noakok zehaztekotan gea.
Azkenik, eta herritarrai esan beharrik
ez daonan jakiñen gañen, gehittu,
akaso kanpoko irakurleren batek
gukiñ harremanetan jartzeko interesik balo, mkl@libre.net -en aurkittu
gaittula. Urte berri on danoi!!
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TRADIZIOAK
ARANTZAZUKO PEREGRINAZIOA
Belaunaldiz belaunaldi dirauen peregrinazio hau, ekainaren 8eta 9an egin genuen.
Igandean, mendiz laurehun bat pertsona
joan ginen eta eguraldi umela eta hezea
izan bagenuen ere astelehenean oinez
etorri ziren 119 pertsonek ez zuten hotzik
izan. Urtero bezala, udalak bokadiloak jarri
zituen eta boluntario taldeak salda eta
kafe ederra egin zuten. Astelehenean ere,
ohi bezala egin zen Goiko Bentatik prozesioa herriko txistulari eta agintariekin
baina, berrikuntza bat ere izan genuen,
garai batean bertara joandakoek
Santutegiaren aurrean argazkia ateratzeko zuten ohitura berrekuratu genuen eta
ikaragarrizko jendetza bildu zen argazkia
ateratzera. Etorkizunerako gera bedi gure
ondorengoentzat.
OHITURAZKO BESTE MEZAK
Zegaman, San Martin Parrokiaz gain 7
ermita ere baditugu eta gehienetan urtean
meza bat ematen da:
Gurutze Santuko Ermita: Maiatzaren
3an izaten da meza, Santa Kruz egunean.
Santu Espirituko Ermita: Eguna aldakorra du, aurten ekainaren 15ean izan zen.
Esan, mez hau azken urteotan Jose Mari

Satrustegi euskaltzainak ematen zuela,
baina bere heriotzaren ondorioz aurten
Mikel Gartziandiak eman duela.
San Adriango Ermita:
• Ekainaren 15ean aurten idiazabaldarrek
izan zuten meza. Zegamako jaunartze
egunarekin tokatu izan ohi da.
• Ekainaren 22an, zegamarrok izan
genuen meza eta hamaiketakoa.
San Pedro Ermita: Ekainaren 29an ematen da meza, San Pedro egunean.
Santa Kruz Ermita: Aizkorriko puntan
dagoen ermita honetan abuztuko lehen
igandean ematen da meza eta udalak
11tako ematen du, abuztuaren 3an eman
zen.
San Bartolome Ermita: Ermitarik dotoreena da eta San Bartolome egunean, hildakoen aldeko meza ematen da San
Bartolome jaietan, eguna aldatu egiten da.

Goiko Bentan prozesioa hasi aurretik

SAN JUAN BEZPERA ETA
SAN JUAN EGUNA

ematen die Udalak laguntzaile taldeari.
Arbola jasotzearekin batera, aurten
Tobera Musika Eskolako dantzariek tradiziozko dantzak dantzatu zituzten plazan
eta baita gaueko suaren inguruan ere.
Kutsu berezi bat eman ziotela ezin ukatu.
Ondoren suaren bueltan saltoka ibili ziren
haurrak.

Ekainaren 23an San Juan arbola jasotzearen erritoa bete zen. Oso herri gutxi
omen daude oraindik era tradizionalean,
hau da eskuz eta sokaz lagunduta, San
Juan arbola zutik jartzen dutenak.
Ekinaren ondoren, mokadutxo bat

San Juan Egunean, ohiko ardo banaketa
udal arkupeetan udalaren eskutik eta afariak egin ziren arkupeetan, musikari eta
guzti. Azken urteotako Iturrioz ezaguna
izan zen aurten ere gaua alaitzeko
arduraduna.

Iruetxetako Ermita: Gaur egun ez da
mezarik ematen.

Zegamarrak
meza ondoren
ateratako
argazkia
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Prec.
(l/m2)

t.max.
(°c)

t.min. Racha max. Humedad
(°c)
(km/h)
relativa (%)

79,1

18,8

4,5

99,36

101

Abendua (2002) 327,5

17,9

0,6

104,76

100

Urtarrila

227,4

16,2

-2,9

113,04

95

ZENTRU

Otsaila

183,1

11,7

-6,8

125,28

102

Martxoa

68,5

21,6

2,2

84,96

97

METEOROLOGIKOA

Apirila

93

25,3

1,9

108,72

90

Maiatza

114,5

29,1

5,3

65,88

96

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Garraio
eta Herrilan Saila. Meteorologi eta
Klimatologi Zuzendaritza.

Ekaina

48,1

34,9

11,5

61,92

81

Uztaila

12,3

33

10,2

63,72

90

Abuztua

38,9

38,3

11

77,76

95

Iraila

75,5

28,2

8,4

69,48

Urria

184,9

21,9

-1,3

102,24

Azaroa (2002)

ZEGAMAKO

Aurtengo urteko egunez eguneko
datu meteorologikoak bertan ditugu
baina zerrenda izugarri luzea denez
hilabete bakoitzeko batazbestekoak
azaltzea erabaki dugu:
Bestalde, norbaitek egun zehatz
bateko datuak nahiko balitu, atseginez
adieraziko diogu Udaletxean.

Argibideak:
• Prec. L/m2
= Euria, m2 bakoitzean zenbat litro.
• T.max (°c)
= Tenperatura edota hozberorik altuena.
• T.min (°c)
= Temperatura edota hozberorik txikiena.
• Racha max. (km/h)
= Haizearen indarrik handiena, orduko zenbat kilometro.
• Humedad relativo (%) = Hezetasun haundieneko eguna.
Ondoren dituzuen urtean zehar izan diren lau egun puntualenak:
• Prec. L/m2
= 68,7……… otsailak
4
• T.max (ºC)
= 38,3……… abuztuak 13
• T.min (ºC)
= -6,8……… otsailak
18
• Racha max (km/h)
= 125,28…… otsailak 24
• Humedad relativo (%)
= 102………... otsailak
2

KZ GUNEA
azken hiruhilabetean iritsi zen eta 2003
urtean bete betean martxan aritu da.
Programa honen helburua, Euskadiko
udalerrietan autoprestakuntzako programak eta bertaratze-prestakuntzako
programak garatuko dituzten Interneten sartzeko guneak sortzea da, betiere udalekin lankidetzan.
Zegamako Udalak urtarrilaren 27ko
Udal Batzarrean hartu zuen erabakia
Zegaman KZgune bat kokatzeko;
horretarako EJIE.SA (Kzgunean martxan jartzeko Eusko Jaurlaritzak duen
enpresa) eta Zegamako Udalak elkarren betebeharrak hitzarmen batean
jaso zituzten.
KZguneak Euskadi osoan zehar sortzearen oinarrian, 2001eko apirilaren
10ean Eusko Jaurlaritzako Gobernu
Kontseiluak “Konekta Zaitez Herrit@r”
programa “Euskadi Informazioaren
Gizartean” Planean barne hartzea
dago. Ondorioz Euskadiko udalerrietan
KZguneak kokatzen hasi ziren tokian
tokian zegokien hitzarmenak sinatuz
eta Zegamara ere 2002ko urtearen
70

Eusko Jaurlaritzak, “Konekta Zaitez
Herrit@r” programaren kudeaketa eta
jarraipena egin zezan agindu zion eta
programa garatzeko beharrezkoak
diren informatika-edukiko zeregin guztiak EJIEri esleitzeko ahalmena eman
zion.
KZgunen honekin lortu nahi diren helburuak laburbilduz zerak lirateke:
“Zegamako herritarrak teknologia
berrietarako prestatzea orokorrean,
askatasun osoz eta ondo egituratuta. “
Horretarako beharrezko diren azpiegitura tekniko bai begiraleen hornitzea
jarri du EJIEk, eta Zegamako Udalak,
gela bat uzteko konpromisoa hartuko
du, baita ere, argindar eta garbitasun
gastuak ere Udalaren kontura izango
dira.

Bestalde, Zegamako Udalaren ardura
izango da, bertako ikastaroen berri
ematea eta, KZGunea erabiltzako sensibilizazio kanpainak egitea ere besteak
beste.
KZgunean oinarrizko 19 kurtso eman
dira, 20 ordu eta 10 ordukoak
tartekatuz.
2003 urtean, Zegamako KZGunearen
erabiltzaileen kopurua handituz joan da.
Gaur egun, Zegamako KZGneak 70
erabiltzaile baino gehiago ditu. Azken
estadistiken arabera, hauetatik %
41,43 lanean dabilen jendean da, % 20
etxekoandreak, % 18,57 langabezian
daudenak, % 12 jubilatuak eta % 2
ikasleak.
KZGunea erabiltzeko ordutegia honako
hau
duzu,
goizeko
9:00etatik
14:00etara eta arratsaldeko 17:00etatik 19:00etara (ostiraletan ezik) eta giltzak, goizez Udaletxean eskuratu behar
duzu eta arratsaldean Liburutegian. 18
urtetik gora badituzu zatoz nabegatzera. (18 urtetik beherakok heldu batekin
joan behar dira)
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IKER ZUBELDIA BERTSOLARI ZEGAMARRA

Iker Zubeldia
bertsolaria

Ezaguna dugu Ikerren abilezia
bertsotan aritzeko. Zegamar
bertsolariak paper bikaina
lortu
du
Gipuzkoako
Bertsolari Txapelketan. Iker
finalaurrekoraino iritsi zen eta
Tolosan azaroaren 30ean

maila oso ona eman bazuen
ere, ez zuen lortu finalera
pasatzea. Hamarreko txikiko
lanean, Ikerrek bat baino
gehiago gailendu zituen bertsotan. Ea hurrengo urtean
zorte hobea duen.

ARABA EUSKARAZen DOINUAK, KUTSU ZEGAMARRA
Araba Euskaraz, 2003ko ekainaren 8an
ospatu zen Arabako Oion herrian.
Aurtengo Araba Euskerazeko kantaren
doinu eta letrari bi zegamarrek eman
diote beren ikuitua.
Doinua, Xabier Arakama, Musikeneko
bere ikaskide eta Kepa Junkerak egindakoa dela esan behar. Oiongo
Ikastolakoek Xabiri eskatu zioten
Trikiziorekin abestia egiteko. Baina

Xabik beste zentzu musikal bat ematea
erronka interesgarriagoa zela ikusi
zuen, beraz, abestiaren hiru zati berak
konposatu zituen eta Kepa Junkerak
beste zati bat. Xabi koordinatzaile orokor lanetan ibili zen; bai kantaren
estruktura, progresio eta ideian, bai eta
estudioko azken nahasketetan. Era
berean, berak jo zituen grabeketetan
trikitixa eta txalaparta. Bestalde, doinua

konposatu eta gero, hitz egokiak behar
direla estrofa bakoitzerako eta lan hori
Iker Zubeldia zegamarrak egin zuen.
Urtean zehar, hainbat joaldi egin dituzte
Xabi eta Ikerrek elkarrekin, trikitixa eta
bertsoak uztartuz. Gainera, egon diren
lekuetan, nahiko arrakastatsu suertatu
dira beraien emanaldiak. Aurrerantzean
ere badituzte hainbat emanaldi elkarrekin egiteko.

RUBEN ZABALETA
Ruben Zabaleta txirrindularitzan emaitzak lortzen ari da azken urteotan eta
aurtengoan ere ez dago esku hutsik.
Besteak beste, Anoeta, Intxaurrondo,
Deba, Lazkao. Segura eta Ibarrako txirrindu frogak irabazi ditu eta gainera,
Pistako Euskadiko txapelketa
eta

Gipuzkoako erlojuaren kontrako ekipotako txapela ere eskuratzea lortu ditu.
Garaipen guzti hauei, beste hiru bigarren postu eta 5 hirugarren postu erantsi behar zaizkio. Zorionak Ruben, segi
horrela !!!

XABIER AZURMENDI
Xabier Azurmendi eta Janire Urbieta
dantzako bikotea fin-fin aritu dira urte
osoa beren prestaketetan arin-arin
eta fandangoa lantzen. Seguran San
Juan
inguruan
burutzen
den

Euskadiko Dantza Txapelketako finalera ere pasatzea lortu zuten ekainean,
eta 9. postuan geratu ziren. Zorionak
biei eta segi aurrera!

ZEGAMA
943 802 044
650 420 109
AROZTEGI ETA ZERRATEGIETAKO ASPIRAZIOAK
GALDARAGINTZA OROKORRA ETA MOTA
GUZTIETAKO HERRERIGINTZA

¡URTE BERRI ON!
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III ZEGAMA-AIZKORRI MENDI
MARATOIA

ORAINGOAN MUNDOKO KOPA!
2004ko maiatzaren 23-an
Zegama-Aizkorri mendi maratoiak ospe
haundia lortu du. Urtetik urtera hobetzen joateko asmo sendoarekin sortu
zen duela bi urte eta gogor eutsi dio
erronkari. Horregatik, urte berrian,
SKYRUNNER‚ WORLD SERIES 2004
Munduko Txapelketan egongo da
ZEGAMA-AIZKORRI Mendi Maratoia.
Munduko zortzi mendi-lasterketarik
haundienen maila berean. Hori dela
eta, uztaileko lehenbiziko igandea utzi
eta maiatzaren 23a hartu behar izan
dugu 2004ko Maratoia antolatzeko.
Hala bedi aurtengoagatik, eskaini zaigun aukerak merezi du eta. Kontuan
izan beraz, irakurle, zure egutegirako:
2004ak bi ospakizun izango ditu,
Mendi Maratoia maiatzaren 23an eta
Aizkorriko Lagunen Eguna uztailaren
4ean.
Zegama-Aizkorri Maratoia munduko
zortzi probarik haundienen artean egotea ez da nolanahiko lorpena. Aurreko
bi urteetan eginkizunak ondo bete izanaren ordaina da. Udaletxetik eta
Amezti Mendi Elkartetik hasi eta babesle, laguntzaile eta herritar guztiengana
iritsiz, gogotsu eta burubide haundiz
egindako lanaren ondorena.. Hala
aitortu digute uztailaren 6an Zegaman
egon ziren laurogei korrikalarik, antolatzaileegandik jasotako inkestaren
erantzunetan. Lau gauza nabarmendu
dituzte denek ahobatez: antolakuntza
bikaina, burubide haundiz eramana;
ibilbidea teknikoa, gogorra eta ongi
prestatua; ingurunea, berriz, ezin ederragoa; eta, batez ere, ikusleen erantzuna, paregabea. Hauxe, gainera,
gehien estimatzen dutena: korrika egin
ahala, nekeak pilatzen doazen eran,
beti norbait mendian, ibilbidean zehar,
txaloka eta animoak emanez.
Hobetu beharreko gauzak ere bai, irteera ordua, sari banaketa, masajita zerbitzuak, ur hornidura eta abar. Gogoan
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Amezti Mendi Elkarteak urriaren 31n laguntzaileekin egindako afaria
hartu beharreko kontuak denak ere, eta
zer esanik ez urte berriak dakarkigun
erronkari maila berdinean erantzun nahi
badiogu. 2004ko maiatzaren 23an
ZEGAMA-AIZKORRI Mendi-Maratoia,
Federation for Sport at Altitude [FSA]
erakundeak antolatzen duen SKYRUNNING WORLD CHAMPIONSHIP CIRCUIT RACES delakoan sartuko da,
urteko zortzi probarik onenen tartean.
Hortxe daukagu erronka berria eta
aukera paregabea. Paisaiaren edertasuna, ibilbidearen zailtasun teknikoa,
antolakuntzaren arreta eta eskuzabaltasuna, eta ikusleen berotasuna, Euskal
Herri guztiko korrikalariei ez ezik, Italia,
Catalunya, Suitza, Espainia, Frantzia…
eta beste hainbat nazioetako korrikalari
trebeenei eskainiko diegu 2004ko
maiatzaren 23an, Zegama-Aizkorri
Mendi Maratoiaren hirugarren edizioan
parte hartzeko aukera.
Elkarri URTEBERRION opa izateko
aitzaki bat gehiago!
Hala izan dezazuela!
EMILIO TXURRUKA
Frogako Zuzendari Teknikoa

Guillermo Pinillos

Frontoi hotzean sortu genuen
lagunarte giro ederrik,
etzen han izan inondik ere
berogailuen beharrik;
gu pasatako lekuan ez da
errez haziko belarrik,
argazki honek erakusten du
etzaigula falta indarrik.
Afal orduan kontu-kontari
giro on eta alaia,
tartean pozik gogoratu zen
telebista-erreportaia;
hango erronka jo beharra-ta
hango korrika egin nahia,
edonork oihu egiten zuen:
baietz egin maratoia!
Merezimenduz lortutakoa
langile famaren jabe,
iazko hori ondo joan zen
datorrena nahi dugu hobe;
urte berriak erronka dakar,
mundu-txapelketan gaude,
Ureteberrion izan lagunok
sasoia ordurako gorde.
JULIAN BELOKI

Zorion Barandiaran, Jon Elorza, Eduardo Irastorza,
Jon Urteaga

Zegama Urtekaria 2003

FERNANDO GARCIA
II ZEGAMA-AIZKORRI MENDI-MARATOIAREN
IRABAZLEA ETA ESPAINAKO TXAPELDUNA

“ HA SIDO SIN DUDA LA
CARRERA MÁS DURA
QUE HE CORRIDO”
TXAPELDUN TXINPARTAK
San Martin azokako V Gazta
Txapelketan epaimahaikide izan ziren
lagunen artean, Fernando Garcia
Madrilgo suhiltzaile eta korrilakari gaztea ikusi hala izan genuen. 2003ko
Zegama-Aizkorri mendi-maratoiaren
irabazlea. Azoka egunaren bezperan,
Madrildik Zegamara iritsi orduko,
Aizkorrira eta Aitxurira igo zen Yoli
Santiuste lagun zuela, Mikel Zabaleta
gidari hartuta. Esan beharrik ez dago,
denak ere sasoi bete-betean daudela.
Gau hortan bertan, ia eskuak mintzeraino bizi omen zuen pilota partidaren
emozioa, eta, ikusitakoak ikusita, kirolez
aldatzeko tentaziorik ez; piloten gogortasuna baino mendikoa nahiago. Azoka
egunean, gazta probaketa-lanak amaituta, lagunarteko otorduan babarrun
beltzak probatzeko aukera izan zuten.
Yoli eta biak, Madrilerako itzulera hasteko zorian zeudela utzi zizkigun honako
hitz hauek:
¿Qué recuerdas del día 6 de julio, del
Maratón Zegama-Aizkorri y de tu victoria?
Ha sido sin duda la carrera más dura
que he corrido yo y tengo un recuerdo
muy bonito, pocas veces se olvida una
experiencia así. Y menos cuando se
gana.
¿Qué te pareció la prueba desde el
punto de vista técnico?
Tiene tramos muy técnicos de mucha
intensidad, combinados con otros nada
técnicos y, así, pasas de prácticamente
no correr nada a correr mucho. El resultado final de esa combinación es una
carrera bonita y bastante dura.

¿El nivel de los corredores?
A mi entender, buen nivel, difícil de
superar.
¿Crees que la carrera podría llegar a
formar parte del circuito de la Copa del
Mundo?
Creo que sí porque atractivo y dureza no
le faltan y el entorno es muy bonito, de
una belleza muy intensa.
¿Cómo te entrenas habitualmente?
Prácticamente vengo de correr en el
asfalto y el tipo de preparación que realizo es muy parecido. Traslado los entrenamientos que hacía en el asfalto a la
montaña. Pero, evidentemente, es más
duro en montaña.

que son muy bonitos y no acaban de ser
suficientemente conocidos como para
crear auténtica afición.
¿Un deseo navideño para el pueblo de
Zegama?
Es un pueblo maravilloso y desearía que
Olentzero, vuestro Papa Noel, que creo
que vive aquí, con los duendes y las
hadas de estos bosques tan bonitos, os
traiga todo lo que os merecéis.
Yo estoy muy contento y agradecido
con todo lo que me habéis dado.

J. BELOKI

De profesión eres bombero. ¿Supone
una ventaja para el ejercicio del deporte que practicas?
Me ayuda bastante. En el ejercicio de la
profesión tenemos más tiempo libre y
eso me ayuda bastante en este tipo de
carreras.
¿Cómo ves el futuro de las carreras de
montaña?
Yo creo que este tipo de carreras tiene
bastante futuro porque la gente las
acepta mejor que en el asfalto. Pero,
todavía, en general, no hay mucha
mentalidad de competición. Quitando
lo que sea fútbol, en España no hay
mucha mentalidad para que la gente se
vuelque en este tipo de pruebas.
¿Alguna petición especial
Federaciones en este sentido?

a

las

Pues que, además del fútbol, dediquen
más tiempo a otros deportes, a las
carreras de montaña y a otros muchos

Fernando García Aizkorri igotzen
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AITOR PEREZ ARRIETA PROFESIONALETAN
Zegamako Gorospe baserrian jaio zen
1977ko uztailaren 24an.
Aitor Perez Arrieta txirrindulari zegamarrak 2003 urtea gogoan izango du, izan
ere hainbat urteetan txirrindu gainean
gogor eta fin ibili ondoren, azkenean
lortu baitu profesional mailara igotzea.
Aitorrek, joan den denboraldian eman
zuen gorakada nabarmena, izan ere 6
txirrindu froga irabazi zituen eta aurreko
puntako sailkapenak lortu zituen korritutako froga gehienetan. Hala eta guztiz ere, beste urte bat itxaron behar izan
du bere saria jasotzeko. Aitorrek aurtengo denboraldian ere, 4 garaipen
garrantzitsu eta sailkapen oso onak
lortu ditu. Esan, 2002 urtean “Caja
Rural” taldean korritu zuela eta 2003
denboraldian, “Cafés Labarca 2”.
Profesional

mailan

korritzeko

ere

“Cafés Labarca 2” taldeak fitxatu du.

XABIER ARAKAMA

Xabier Arakama bere talde berriarekin Seu d’Urgellen
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Xabier Arakama zegamar musikaria,
gogor aritu du 2003an zehar lanean.
Besteak beste “Musikene”, Euskal
Herriko goi mailako musika ikastegian
dabil bere musika ikasketak burutzen,
Kepa Junkerarekin batera azken bi
urteotan. Bere bizimodua dela bide,
Holanda, Frantzia, Catalunyan eta
Euskal Herriko txoko guztietan ibili da
musika egiten Trikizio taldean musika
joz. Bestalde, proiektu berri baten atarian ere badago, hemen instrumentu
tradizionalak uztartzea du helburu;
horretarako seguraski AUSKALO izena
izango duen taldea osatzen ari da, trikitixa, txalaparta, alboka, panderoa, txirula, txistua, kitarra, baxua eta bateria
uztartuz bertan eta estilo berri bat lortuz. Lehenik ere diska bat badu grabatua “Arakajun” taldearekin.

Zegama Urtekaria 2003
ZEGAMAKO KAMIONEROAK
Ez da erraza, diren guztiak ezagutzea
eta ezta denak lokalizatzea ere. Gure
asmoa, zegamar izanik ogibide bezala
kamioia edo txofertza duena edota izan
duena (jubilatu arte) biltzea izan da

eta, ikusita zenbateko kopurura iritsi
garen, elkarrizketak 2 urtetan argitaratzea erabaki dugu. Bestalde, bakarren
bat ahaztu bazaigu, aurrez doakio barkamen eskaera, eta baita eskaera bat

ere; Jo ezazu udaletxera, datorren urtekoak sar zaitzagun eta era horretara
zareten eta izan zareten guztiok liburuxka honetan bederen elkartzea lor
dezagun.

Zegamako kamioneroak,
bai jubilatuak eta baita
egun lanean dihartutenak ere

Egun txofer lanean
dabiltzan kamioneroak

Jubilatuta dauden kamioneroak

Elkarrizketen egileak: Mari Jose Arakama Ruiz de Egino - Nagore Martin Otaegi
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ANTONIO
ARAMENDIA
VELAZ
1938-06-13

“ ATZERRIKO ERREPIDEAK OSO ONAK DIRA.
AUTOPISTA ASKO DITUZTE, ONDO ZAINDUAK,
GARBIAK ETA SEINALEZTAPEN EGOKIEKIN. ”
Noiz hasi zinen txofer?
1.961an hasi nintzen txofertzan,
Beasaingo Ifarra enpresan hain zuzen
ere. Gipuzkoan zehar paketeria kargatu,
partida bat baino gehiago, eta Bilbora
eramaten nituen. Bost edo sei hilabete
egin nituen enpresa honetan. Ondoren
Ataungo Zurutuzarekin ibili nintzen
lanean nire anaia Albertorekin batera.
Bartzelonara joaten ginen astean hirutan. Burnia eraman eta itzuleran txatarra ekartzen genuen. 14 ordu igarotzen
genituen errepidean, gaur egun erdi
denboran joaten gara. Urte pare bat
egin genituen Zurutuza enpresan.
Handik berehala, autonomo hasi ginen
bi anaiok kamioi batekin. Espainian
zehar ibiltzen ginen, karga suertatzen
zitzaigun lekuan kargatuz. Orain dela 34
urterarte ibili ginen elkarrekin, ondoren
bakoitza norbere kontura hasi ginen.
Ze ibilbide egiten zenuen bakarrik hasi
zinenean?
Bakarrik hasi nintzenean penintsulan
zehar ibili nintzen urte batzutan.
Geroxeago, orain dela 18 urte hain
zuzen, frigorifiko kaxa jarri nion
kamioiari. Kaxa honek edozer karga
garraiatu eta edozein ibilbide egiteko
aukera eman zidan. Miko enpresarentzat hasi nintzen lanean martxotik irailera bitarte, udako kanpainan. Beste
hilabetetan berriz, Europa eta Marruekosera joaten nintzen. Ingalaterra,
Alemania, Beljika, Holanda.... nazioetara joan izan nintzen. Orain dela bi urte-

Leylan Beaber markako Antonioren kamioia.
1964ko argazkia, Olaberrin ateratako argazkia
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1963ko argazkia

rarte ibili izan naiz nazioarteko bidaiak
eginez, egun ez naiz atzerrira joaten.
Gaur egun, Mikoko denboraldian ia egunero etxeratzen naiz, eguerdi edo arratsaldetan kargatzen dugu eta iluntzean,
nahiz eta berandu izan, etxera etortzen
naiz lo egitera. Neguan berriz, frigorifikodun kaxan langostinoak, arraina, lanparak, txokolatea, edaria... denetarik kargatzen dut, ateratzen den edozein karga.
Ez dut ibilbide finkorik, eta agian aste
guztia etxetik kanpo edota hurrena ia
egunero etxean izaten naiz.

1978ko argazkia, Antonio Aramendia, Joakin
Irastorza eta Jose Antonio Agirre

iritsi nintzen Madrilera. Trafiko gutxi
zebilen egun horretan autobian, baina
hala ere, kamioirik ezin mugitu.
Nafarroan ez dago horrelako galerazpenik eta askotan handik ibili izan naiz.
Madrilen berriz, ordu batzuz debekatzen dute kamioi garraioa eta hemen
berriz 24 orduak. Igande eta jai
egunetan garraioa galeraztea ez zait
batere ondo iruditzen.
Bestalde, esan behar, porteak igotzea
komeni direla. Beste gainontzeko gastuak gora joan dira, garestitu egin dira
eta porteak geldi daude. Merkatu honetan gauzak asko estutzen dira.
Portugesak zerikusi handia dute prezioetan, porte merkeagoak eskaintzen baitituzte. Industriak etekin handiak izaten
ditu kamioilari portugesak kontratatuz
gero. Guretzat kaltegarria da arazo hau.

“GARRAIOLARITZAN IGANDE ETA
JAI EGUNETAN GALERAZITA DAGO
KAMIOIAREKIN LAN EGITEA. NIRE
IRITZIZ NEURRI HORI EZ DA BEHARREZKOA, HEMEN TRAFIKO GUTXI
IBILTZEN BAITA EGUN BEREZI
HORIETAN.”
Zer hobetuko zenuke garraiolaritzan?
Garraiolaritzan geroz eta erosotasun
gutxiago dugu lan egiteko. Igande eta
jai egunetan galerazita dago kamioiarekin lan egitea. Nire iritziz neurri hori ez
da beharrezkoa. Hemen trafiko gutxi
ibiltzen da egun berezi horietan, hau
dela eta, kamioilarioi jarritako neurria
gehiegizkoa da.
Behin, Madrilera nindoala Gasteizko
autobian geldi arazi ninduten eta han
egon beharra izan nuen arratsalde
guztian, arratsaldeko 5etatik gaueko
10ak arte. Ondorioz, goizeko 4etan

Antonio bere kamioiarekin

Miko izozkiak garraiatzeko Antonioren kamioa
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JOSE
ARIZKORRETA
MURGIONDO
1937 - 04 - 04

“ USTEGABEKO ARAZO ASKO SORTZEN DIRA
ERREPIDEAN ETA HORIEI AURRE EGITEKO GUSTOKO LANA IZATEA EZINBESTEKOA DA. ”
Noiz hasi zinen txofer?
23 urterekin hasi nintzen txofertzan.
Aurretik Beasaingo frailetan eta
Donostiako eskola profesional batetan
egin nituen ikasketak. Irakasle gisa ere
aritu nintzen eta ondoren Ramon
Bizkainokin lan egin nuen. Txofertzari
dagokionez, etxetik zetorren afizioa,
aitonarengandik hasita. Nire aitona
zaldi karroarekin ibiltzen zen kotxero
Zegamatik Beasaingo estaziora jendea
eta korreoa garraiatuz. Kristobal txiki
deitzen zioten. Aita eta bi osaba ere
txoferrak ziren. Aita jubilatu egin zen
eta ondorioz bere kamioiarekin hasi
nintzen lanean. Osaba batekin batera
ibili nintzen kamioiean urtebetez.
Ondoren jubilatu egin zen eta nire
lehengusu Jose Luis Arizkorretarekin
hasi nintzen. Hasieran biok kamioi
bakarrarekin ibili ginen eta gero bakoitzak berearekin. 10 urtez ibili ginen
elkarrekin, gero banatu egin ginen.

Lezora, Iruñara, Zaragozara, Burgosera…
joaten gara. Burnia, burnizko barrak,
“rolloak”... garraiatzen ditut. Frantzitik
Zumarragarako ibilbidea ere asko egiten
dugu. Kanpotik 12 metrotako palankila

“NIRE AITONA ZALDI KARROAREKIN
IBILTZEN ZEN KOTXERO ZEGAMATIK BEASAINGO ESTAZIORA JENDEA ETA KORREOA GARRAIATUZ”

ekartzen dugu. Puertotik, aldiz, txatarra
ekartzen dugu Zumarragara, fundiziorako.
Bestalde, Zaragozatik, paletak, adreilua,
hormigoi prefabrikatuak... ekartzen
ditugu.
Txoferraren oinarririk sendoena zein da?
Oinarririk sendoena lanbide hau gustatzea da. Ustegabeko arazo asko sortzen
dira errepidean eta horiei aurre egiteko
gustoko lana izatea ezinbestekoa da.
Nik urte asko igaro ditut bai ibilbide
motzean eta bai luzean ere, asteak etxetik kanpora igaroz edota iluntzetan
etxera ezin ailegatuz. Hauek denak afizioarekin gainditzen dira. Azpimarratu
behar, kalkulatu izan ditudala kamioi
eta berebilarekin egin ditudan km-ak.
guztira: 6 miloi km, hain zuzen ere.
Zer hobetuko zenuke garraiolaritzan?
Lehenik aparkalekuen premia dagoela
aipatu behar. Herri ingurutan kamioiak
aparkatzeko tokirik gabe geratzen ari
gara. Guk, esaterako, Ikaztegietan edota
Zumarraga-Urretxun uzten ditugu,
Tolosa inguruan ez dagoelako tokirik.
Aipatu behar, ezkutuan dauden aparkalekuetan lapurreta asko gertatzen direla,
Beasain aldean batez ere.

Atzerrian ere ibili zinen ezta?
Hiru urtez ibili nintzen atzerrira joanez.
Gainontzekoetan Espainian zehar eta
ibilbide motzean aritu nintzen.
Zisternadun kamioiarekin urte askotan
ibili nintzen Repsolentzat lan eginez.
Gasoila edo gasolina garraiatzen nuen
eta hilean 14 – 15 mila km egiten
genituen.
Zenbat kamioi dituzu? Eta zein ibilbide
egiten duzu gaur egun?
Egun hiru kamioien ardura dut. Bat
semeak erabiltzen du, bestea langile
batek eta bestea nik. Zumarragan kargatzen dut orokorrean, handik Bilbora,

1978ko argazkia
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ANGEL
IRASTORZA
LARREA
1942 - 09 - 14

“ LAN AUKERARIK EZ ZEGOELAKO ZEGAMA
ALDEAN HASI NINTZEN TXOFER. BASOAN
ETA FABRIKAN LANEAN IBILI NINTZEN BAINA
DIRU GUTXI IRABAZTEN ZEN ”
Noiz hasi zinen txofer?
Soldaduzkan hasi nintzen txofertzan,
karnet militarra atera nuen. Ondoren
Olaberriako Gregorio eta Benardorekin
ibili nintzen. Tolosako papeleran
kargatu eta eta Madrilera eramaten
genuen papera. Itzuleran, mikrofila,
errekorteak, blokeak... ekartzen genituen. Hauekin urtebete egin nuen eta
segidan Cruz Garcia eta Jose Mari
Alcarazekin hasi nintzen paketeria
garraiatzen. Valentzira joanez ibili ginen
denboraldi
bat
eta
geroxeago
Bartzelonarako ibilbidea egin genuen.
Handik urtebetera Joxe Urbizu, Blas eta
Manuel difuntuarekin hasi nintzen txofer. Kamioiean bakarrik ibiltzen nintzen.
Zegamako papeleran papera kargatu eta
gehienbat Madrilera joaten ginen,
Bartzelonara ere joan izan ginen.
Bueltakoan errekorteak ekartzen genituen eta Zaragozatik etortzen ginenean,
kaolina ekartzen genuen.
Ondoren nire anaia Joxe eta biok direkzio bikoitza zuen Pegaso 165 bat erosi
eta bazkide hasi ginen.
Zein ibilbide egiten zenuten?
Arrasaten alanbrea kargatu eta Bartzelonara joaten ginen eta itzuleran txatarra ekartzen genuen. Astean hirutan
egiten genuen ibilbide hau. Bi urte
igaro ondoren beste kamioi bat erosi
genuen eta ibilbide berdina egiten
jarraiatu genuen.
Geroxeago, Pasaiako portuan kargatu
eta Zumarragako Orbegozonera hasi
ginen.
Gaur egun Idiazabalgo Esnaola txatarreroarekin nabil lanean. Hemendik
Bilbora,
Amurriora,
Balmasedara,
Durangora, Salbatierrara... joaten naiz.
Ibilbide motzean nabil eta egunero
etxean lo egiten dut. Etxetik kanpora lo
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egitea ez da batere atsegingarria, probatu ez duenak ez daki zer den hori.
Izotza, elurra, bero kiskalgarria... denetarik jasan behar.

“AUTOPISTEI DAGOKIENEZ, OSO
GARESTIAK DIRELA AZPIMARRATU
NAHI DUT. NI EIBARREN PASATZEN NAIZ EGUNERO ETA OSO
GARESTIA DA, HEMEN INGURUKO
GARESTIENA.”
Zergatik sartu zinen txofer?
Lan aukerarik ez zegoelako Zegama
aldean. Basoan eta fabrikan lanean ibili
nintzen, baina diru gutxi irabazten zen.
Honez gain, etxean txoferrak ezagutu
nituen betidanik eta horrelaxe hasi nintzen neu ere. Egia esan, txofer lanbidea
oso gogorra da. Ordu asko kentzen ditu
eta erabateko lan lotua da.
Gaur egun egoera kaxkarrean aurkitzen
da garraiolaritza, porteak ez dira altxatzen eta gastuak berriz ugarituz doaz.
Konpetentzia handia dago eta inork ez
du nahi pezeta bat igotzerik. Batek prezio bat eskaini eta hurrengoak oraindik
eta merkeago eskaintzen du.
Non daude errepide onenak?
Errepide onenak Nafarroan eta Araban
daude, autobia zabalak eta ondo zainduak dituzte. Txarrenak berriz,
Beasaindik Azpeitira, Bergarara eta
Durangora dihoazten errepideak dira.
Autopistei dagokienez, oso garestiak
direla azpimarratu nahi dut. Ni Eibarren
pasatzen naiz egunero eta oso garestia
da, hemen inguruko garestiena. Beti
komentatzen diet prezioa jaisteko ni
jubilatu aurretik!

JOSE LUIS
ARIZKORRETA
TELLERIA
1944 - 03 - 11

“ AUTONOMO ON BATEK

EZAUGARRI ASKO BEHAR
DITU: PERTSONA LANGILEA IZAN, ARDURATSUA,
SERIOA, ZUZENA ETA
EMANDAKO HITZA
BETETZEN DUENA. ”
Noiz hasi zinen txofer?
1961ean Garmendianen ibili nintzen 14
hilabetez. Berehala, aitak, kamioi berri
bat erosi zuen eta nire lehengusu Joxe
eta biok kamioiarekin hasi ginen.
Zumarragan, Orbegozonean tuboak
kargatu eta Espainian zehar egiten
genituen
banaketak.
Vigora,
Bartzelonara, Madrilera, Zaragozara,
Sevillara, Murtzira, Coruñara.... joaten
ginen. Bueltakoan ateratzen zen zama
ekartzen genuen.
Geroxeago zisternadun kamioia ekarri
genuen. Joxek hau erabiltzen zuen eta nik
berriz bestea, ibilbide luzean jarraituz.
Ondoren, nik nenbilen kamioiari zisterna
jarri genion eta biok Pasaian kargatu eta
Gipuzkoa eta Nafarroan zehar egiten genituen banaketak. Campsarentzat egin
genuen lan eta 1.969an, autonomo hasi
nintzen nire kontura.
Zein ibilbide egiten zenuen bakarrik
hasi zinenean?
San Joserekin lana egiten zuen kamioi
bat erosi nuen eta atzerrian hasi nintzen
Europan zehar. Valladolidetik Pariserako
ibilbidea asko egiten nuen; honez gain,
Madrilen kargatu eta Beljikara,
Holandara, Alemaniara joaten nintzen.
Bidaiarik luzeena Dinamarkara egin
nuen.
Hizkuntzari dagokionez, ulertu dena
egiten genuen, ingelesa, alemana,
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frantsesa... hitzegitea zailagoa zen, baina
oinarrizkoena galdetzeko ondo moldatzen
ginen, derrigorrez ikasten genuen.
Aste guztia edota hamabost egun
igarotzen nituen etxera etorri gabe. Bi
urtez ibili nintzen atzerrian eta
ondoren bolketedun kamioi batekin hasi
nintzen ibilbide motzean. Zumarragan
kargatu eta Andaluziara joaten nintzen,
burnia eraman Sevilla edo Cadizera, eta
bueltakoan Huelvan tripolifosfato hautsa kargatu eta ekartzen nuen. Gero
berriz, Kordoba inguruko mina batzuetatik fundizioetarako materiala ekartzen hasi nintzen. Era berean, Madrilen
“sepioli” eta lur absorbentea kargatzen
nuen Frantzirako.
Orbegozok ordainketa suspentsioa egin
zuen eta Billabonako papeleran hasi
nintzen kargatzen. Astean hiru bidai
egiten nituen Madrilera.
Orain 11 urte, aldiz, zisterna jarri nion
kamioiari eta Aviarentzat hasi nintzen
lanean gasoila edota gasolina garraiatuz.
Santanderren kargatu eta banaketei dagokienez, Euskal Herrian zehar, Valladoliden,
Segovian, Salamankan, Avilan, Leonen...
egiten ditugu.

“IGANDE

ETA JAI EGUNETAN
KAMIOIAREKIN
TXOFERTZEA
GALERAZTEA EZ ZAIT ONDO IRUDITZEN, EZ DA BEHARREZKOA.
BESTALDE, GALERAZTEKOTAN,
EUROPA MAILAN EGON BEHARKO
LITZATEKE GALERAZITA ; EDO
ESTATU DENETAN EDO INON EZ.”

Zeintzuk dira autonomo on bat izateko
behar diren ezaugarriak?
Autonomo on batek ezaugarri asko
behar ditu: pertsona langilea izan,
arduratsua, serioa, zuzena eta emandako hitza betetzen duena. Autonomoa
izan edo beste norbaitentzat lana egin
oso ezberdina da. Autonomoa, bere
enpresako arduradun bakarra da eta
buru belarri defendatu behar du.
Horretarako, agindutako lana txintxo
egin behar da eta era berean, edozein
enpresatako zuzendariarekin hitzegiteko
ahalmena edukitzea ere oso garrantzitsua da.
Pasadizuren bat izango duzu bada
kontatzeko.
Behin, Madrilen izugarrrizko elurrak egin
zituen, harrez gero ez dut ikusi hainbeste elurrik Madrileko kaleetan. Puerta de
Toledon kamioiari kateak jarri larunbat
eguerdi batetan eta igande goizean
heldu ginen Altsasura kate eta guzti.
Legorretako Izagirre anaiekin batera etorri ginen poliki poliki elurretan.

ANDRES
AZURMENDI
ARRIETA
1944 - 09 - 14

“ ABANTAIL IZUGARRIA DUGU KARGA DESKARGA-

RAKO ZISTERNADUN KAMIOIA ERABILTZEN DUGUNOK. KARGATZEKO ETA DESKARGATZEKO GARAIAN
INOR EZ DUGU AURRETIK IZATEN ETA BATERE
DENBORARIK EZ DUGU GALTZEN. ”
Noiz hasi zinen txofer?
18 urterekin segundako karneta atera eta
Juan Agustin Ibarbururekin hasi nintzen
lanean laguntzaile gisa. Zegamako papeleran kargatu eta Madrilera eramaten
genuen papera astean hirutan. Itzuleran
errekorteak ekartzen genituen. Bederatzi
hilabete egin nituen berarekin eta 19
urte nituela nire anaia Joxe eta biok
kamioia erosi eta geure kontura hasi
ginen. Madrilera joan nintzen kamioi
berriaren bila eta handik bueltakoan nire
anaia Antoniori erakutsi nion soldaduzka
egiten ari zen lekura eramanaz.
Zein ibilbide egiten zenuten?
Joxe eta biok Valentzira, Bartzelonara,
Sevillara, Cadizera.... joaten ginen, eta
zamari dagokionez, paketeria, arraina,
Zegamako papeleratik papera... garraiatzen genuen. Aipatu behar, Gregorio
Irastorzaren kamioiarekin ere ibili
nintzela Madrilera joanez bost edo sei
hilabetez, berak hanka hautsi baitzuen.
Handik berehala, beste kamioi bat erosi
genuen eta gure anaia Antonio ere
gurekin hasi zen lanean. Geroxeago,
Xanti ere bateratu egin zen eta etxeko
enpresa bat sortu genuen.
22 urte bete aurretik soldaduzkara joan
nintzen eta handik bueltatzean hirugarren kamioia erosi genuen. Gero, ia urteko, kamioi bat ekartzen genuen.
Amezketako papeleratik kargatzen hasi
ginen eta Espaini guztian zehar egiten
genituen banaketak.

1964 Urtean
Olaberri
auzoan

1.986an Aceros Bergara enpresarentzat
hasi nintzen lanean. Bergaran txapak,
barilak edota tuboak kargatu eta Bizkai
eta Gipuzkoan zehar banatzen nituen.
12 urtez aritu nintzen lanean hemen eta
ondoren ibilbide luzean hasi nintzen
berriz ere, autonomo. Espainian zehar,
Mailorkara, Ibizara edota Frantzira joanez ibili nintzen.
Gaur egun duzun lana defini ezazu.
Gaur egun zisternadun kamioiarekin lan
egiten dut gasoila eta gasolina garraiatzen. Bilbon, Somorrostron kargatu eta
Nafarroa, Gipuzkoa eta Bizkaiko gasolindegietan deskargatzen dut. Soriara
ere joaten naiz batzuetan. Goizean goiz
jaikitzen naiz eta normalean bazkaltzerako amaitzen ditut banaketak.
Abantail izugarria dugu karga deskargarako zisternadun kamioia erabiltzen dugunok. Kargatzeko eta deskargatzeko garaian
inor ez dugu aurretik izaten eta batere
denborarik ez dugu galtzen.

“PERTSONA “ABENTUREROA” IZATEAK
ASKO LAGUNTZEN DU, BATEZ ERE IBILBIDE LUZEETARAKO. NORBAIT DIRUA
IRABAZTEAGATIK HASTEN BADA TXOFER, PORROT EGINGO DU BEREHALA”
Zeintzuk dira kamioilari ona izateko
eduki behar diren ezaugarriak?
Ezaugarririk garrantzitsuena kamioia
gustatzea da, hitz batetan, afizioa edukitzea. Honez gain, pertsona “abentureroa” izateak asko laguntzen du, batez
ere ibilbide luzeetarako. Norbait dirua
irabazteagatik hasten bada txofer,
porrot egingo du berehala. Kamioiaren
bizimodua gustatu egin behar da,
orduak oso erraz joaten baitira lanbide
honetan.
Ni Zegamako papeleran ibilitakoa naiz
lanean, eta esan behar, kamioia askoz
ere nahiago dudala; fabrikan lana egitea
erabat itoa da niretzat.
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“ BIZIMODU GOGORRA DA KAMIOILARIONA. GOIZEAN
EZORDUTAN JAIKITZEN GARA ETA ILUNTZEAN EZ
DAKIGU NOIZ BUELTATUKO GAREN ETXERA. ”
Noiz hasi zinen txofer?
Nire jaiotetxean, Olaberrian, gaseosa,
lejiak... egiten genituen eta haiek
banatzeko furgoneta bat erosi genuen.
Furgoneta harekin hasi nintzen txofer.
Goizetan esnea biltzen genuen baserrietatik: Urruztin hasi eta Basazabal,
Idiazabal, Zerain, Zegama eta Olazagutia igaro ondoren, Altsasun amaitzen
genuen. Arratsaldetan, berriz, gaseosa
banatzen genuen Zegaman, Idiazabal,
Lazkao, Ataun, Mutilo eta Zerainen.
21 urte bete eta primerako karneta atera
nuenean, Cruz Garciarekin egin nuen
hilabete bat. Handik soldaduzkara joan
nintzen. Soldaduzkan koronelaren txofer izan nintzen eta hilean 15 egun libre
izaten nituen. Hamabostaldi horretan
Jose eta Jose Luis Arizkorretarekin hasi
nintzen lanean. Soldaduzkatik bueltatzean beraiekin jarraitu nuen txofer
beste lau urtez. Zisternadun kamioia
erabiltzen nuen eta Campsarentzat egiten genuen lan. Ondoren Jose Luisekin
ibili nintzen urtebetez. Berehala kamioia
saltzeko jarri zuen eta erosi egin nion.
22 urtez aritu nintzen Campsarentzat
lanean fuela garraiatuz.
Kamioien eboluzioa nolakoa izan da?
Eboluzio izugarria jasan dute kamioiek
alderdi guztietan. Gaur egungo
kamioietan azpimarratu nahi nuke ABS
sistema edukitzea oso garrantzitsua
dela, seguritate osoa ematen baitio
kamioiari. Errepide bustian frenatuz
gero, kamioi dena, bai kabina eta bai
atzekaldea, zuzen joaten da. Lehengo
kamioiak aldiz, atzekaldea alde batera
edo bestera irristatzen zen eta ondorioz
istripua gertatzen zen. Nire kamioiak
badu sistema hori eta oso ondo erantzuten du. Kamioia lanerako tresna da
eta ahalik eta seguritate gehiena behar
dugu egunero errepidean gabiltzanok.
Sakrifizio handiko bizimodua al da
kamioilariarena?
Bizimodu gogorra da kamioilariarena.
Goizean ezordutan jaikitzen gara eta
iluntzean ez dakigu noiz bueltatuko
80

“KAMIOILARI DENOK ELKARTU
BEHARREAN GAUDE EGUNGO BALDINTZAK HOBETU ETA ENPRESA
HANDI HORIEI AURRE EGITEKO,
BESTELA JAN EGINGO GAITUZTE
GAUR EDO BIHAR.”

JOSE
APAOLAZA
GARCIA

garen etxera. Ordu asko behar dituen
lana da. Egunean zehar gora-behera
asko gertatzen dira, errepideko
geldiuneak, deskargatzerakoan askotan
bi edo hiru orduz zain egon behar... hitz
bitan, ordurik gabeko lana da.
Nola ikusten duzu garraiolaritzaren
etorkizuna?
Prezioak geroz eta gehiago estutzen ari
dira, gastuak garestitzen eta porteak ez
dituzte igotzen. Abantail bakarra dugu,
gaur egungo kamioiak hobeak direla eta
aberi gutxiago izaten dituztela.
Bestalde, aipatu behar, kamioilari denok
elkartu beharrean gaudela egungo baldintzak hobetzeko. Banaka gabiltzanok
ez dugu zereginik enpresa handi horien
kontra, jan egingo gaituzte gaur edo
bihar. Elkartuz gero indar gehiago izango dugu baldintza egokiak jarri eta
aurrera jarraitzeko. Gu talde edo kooperatiba batetan gaude sartuta eta beste
gainontzeko kamioilariak ere elkarte
batetan parte hartzea beharrezkoa dela
iruditzen zait.

1943 - 04 - 13

“ ABIADURA LIBRE

IZAN BEHARKO LUKE,
NORBERAK JAKIN
BEHAR DU NON AZKAR
IBILI DAITEKEEN ETA
NON EZ. ”
Zein eremutan zabiltza txofer?
Olaberria eta Madril bitartean ibiltzen
naiz egunero.
Emakume kamioilaria zer iruditzen
zaizu? Asko al daude?
Emakume kamioilari gutxi daude, hala
ere ez zait iruditzen emakumeentzako
lana denik.

Inazio eta
kamioia bat
izan dira beti

Zein hobekuntza somatu dituzu bide
sarean? Eta kamioiean?
Bide sare eta kamioi hobeak daudela
orain.
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MANUEL
APAOLAZA
GARCIA
1950 - 02 - 02

“ TAKOGRAFOA ONDO IRUDITZEN ZAIT
IBILBIDE MOTZEAN GABILTZANONTZAT,
Joxe, Aizkorri kamioiarekin

BAINA IBILBIDE LUZETARAKO ORDU BATZUK
GEHIAGO UTZI BEHAR LITUZKE ”

Irratia entzuten al duzu? Zer entzuten
duzu?
Cadena Ser eta Euskadi Irratia entzuten
ditut.
Takografoari buruz zer diozu? Eta limitadoreari buruz?
Takografoa

ondo

iruditzen

zait.

Limitadorea arriskutsua da eta ez du
inolako abantailik.
Zein arrisku ikusten dituzu bidean?
Turistek zuhurgabetasun asko sortarazten dituztela.
Kamioien abiada murriztea ondo ikusten al duzu?
Abiadura libre izan beharko luke,
norberak jakin behar du non azkar ibili
daitekeen eta non ez.
Anekdotaren bat?
Poliziek oso tratu txarrak ematen
dizkigute eta kamioilariok ez gaude
abuso hoiei aurre egiteko prestatuta. 6
milioi

km

izan gabe.

daramatzat

istripurik

Noiztik duzu txofer ogibidea?
1971. urteko apirilean hasi nitzen txofer. Hasera batean anaien enpresan hasi
nintzen eta gerora kamioia erosi eta
burdina garraiatzen hasi nintzen
Azpeitiako Marcial Ucin enpresan.
Ibilbidea nazionala zen Valentzia,
Bartzelona....
Zein ibilbide egiten duzu egunero?
Gaur eguneko ibilbidea Beasaindik Ejea
de los Caballerosera da, etxetik goizeko
7etan irten eta arratsaldeko 8ak aldera
bueltatzen naiz.
Emakume kamioilaria nola ikusten
duzu? Geroz eta gehiago daude?
Emakumea kamioiean ondo ikusten
dut, hala ere oso gutxi ikusten dira
oraingoz, baina gutxinaka gehitzen
doaz.
Zein hobekuntza somatu dituzu bide
sarean? Eta kamioiean?
Bai errepideak, eta kamioiak asko hobetu dira azkenaldian.
Irratia entzuten al duzu?
Bai. Eramangarriago egiten zait irratia
entzuten banoa, eta gehien entzuten
dudan emisora Radio Euskadi da.
Takografoari buruz zer diozu? Eta limitadoreari buruz?
Takografoa ondo iruditzen zait ibilbide
motzean gabiltzanontzat, baina ibilbide

luzeetarako ordu batzuk gehiago utzi
behar lituzkete. Limitadorearekin berriz,
ez nago ados.
Zein arrisku ikusten dituzu bidean?
Toreroak ematen dugu kamioilariok, alde
guztietatik datozenei paso ematen.
Kamioien abiada murriztea ondo ikusten al duzu?
Abiadura murriztea ez zait ondo iruditzen, zein askotan aurre-hartzerakoan
gaizki ibiltzen gara kamioizaleok.

Manuel, bere kamioiarekin
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“ MIKON, NEGUKO DENBORALDIAN 7 KAMIOILARIK
EGITEN DUGU LAN ETA UDARAN BERRIZ HOGEITA
HAMAR IZATERA IRISTEN GARA. ”
Noiz hasi zinen txofer?
1.968an hasi nintzen txofer San Adrian
enpresan. Amezketan papera kargatu
eta Bartzelonara joaten ginen astean bi
edo hiru aldiz. Urtebetez aritu nintzen
hemen.
Ondoren, Blas eta Manuel Urbizurekin
ibili nintzen bost edo sei urtez. Zegamako
papeleran kargatu eta orokorrean
Madrilera joaten ginen. Honez gain,
Bartzelonara, Sevillara, Zaragozara,
Toledora... joan izan ginen.
Segidan, Garmendianeko Leontxioren
kamioiarekin hasi nintzen. Aristrainen
burnia kargatu eta Espainian zehar egiten
nituen banaketak. Berehala zisterna jarri
genion kamioiari eta butanoa garraiatzen
hasi nintzen. Frantziatik Hernanira ekartzen nuen butanoa eta hemendik,
Fuenmayorrera, Santurtzera, Tarragonara,
Puertollanosera... joaten ginen.
ETORKIZUNA
Gazteak ez dute nahi ibilbide luzeetan
hasi, motzean bakarrik. Orain 20-30
urte euskaldun ikaragarri ikusten ziren
kanpoko ibilbideetan, bazkaltzen edo
afaltzen asko koinziditzen genuen.
Gaur egun gutxi ikusten dira, geroz eta
gutxitago eta hori bukatzera doa. Urte
gutxi barru ez da inor ibiliko.
Kanpotarrak ari dira inguratzen, atzerritarrak, ekuatorianoak, hemen inork
ez duelako nahi kanpora ibili.
LIMITADOREA
Takografoa bezain txarra ez da. Arazorik handiena aurre-hartzerako garaian sortzen dira. Bizitasuna behar du,
bestela asko luzatzen da eta istripua
gertatzeko erabat arriskutsua da.
Teknologia sortzen da baina askotan
kalterako izaten da.
IRRATIA
Irratirik gabe bizitzen ez dakit. Egunez
eta gauez, beti piztuta. Bizioa sortzen
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1.979an Leontxio Garmendiari kamioia
erosi eta nire kontura hasi nintzen.
Zoritxarrez butanoaren lana bukatu
egin zen eta zisterna kendu eta bolketea jarri nion kamioiari. Puertotik ibili
nintzen lanean txatarrarekin.
Geroxeago, altzari garraioan hasi nintzen
Azpeitiko Danona kooperatiban. Espainian zehar banatzen nituen altzariak.
Azkenik, Miko enpresan hasi nintzen eta
16-17 urte daramatzat hemen.
Zein ibilbide egiten duzu gaur egun?
Araian izozkiak kargatu eta Espaini guztian zehar egiten ditut banaketak.
Lehen martxotik irailera bitartean
egiten nuen lan hau, orain dela 10 urtetatik hona, aldiz, urte guztian zehar dut
lana Mikotik. Beroari begira egoten gara
baserritarren antzera, beroak hasten
direnean eskaerak ugaritu egiten baitira.
Neguko denboraldian 7 kamioilarik egida. Albisteak entzun, grina sortzen
du. Albisteak gehienbat, bestelako
programak, munduko gorabeherak,
erreportaiak. Txarrak ere badaude.
Emisorak, “Radio Euskadi” eta kanpoan
“Cadena SER”.
TELEFONO MUGIKORRA
Oso inbento ona, orainarteko inbentorik onena. Edozein aberi dela ere, tailerrera deitu eta listo. Lehen kamioia
abandonatu eta kotxeren baten bidez
telefonoa zegoen tokira joan behar
zen. Lanerako asko errazten ditu gauzak. Edozein lekutara deitzen da telefonoz kamioiean bertatik. Lanerako
asko erraztu da. Beti lokalizatuta
gaude. Beti kontaktuan. Etxera deitzeko ere beti lokalizatuta. Lehen ahal zen
bezala ibili behar. Orain 15 urte gogoratzen naiz Madrilen kola izugarria
egoten zen kabinetan etxera deitzeko
joaten ginenetan. Alderdi hortatik asko
hobetu da.

ten dugu lan eta udaran berriz, hogeita
hamar izatera iristen gara.
Kamioia Araian bertan uzten dut banaketak amaitzerakoan, eta automobilez egiten
dut joan-etorria. Otzaurten bihurgune
arriskutsuak daude eta zuhaitz adarrak ere
kaltegarriak dira kamioientzat.
Zenbat km egin dituzu orainarte?
5 miloi km baino gehiago egin ditut
kamioiarekin nire bizitzan zehar.
Sakrifizio handiko bizimodua al da
kamioilariarena?
Egia esan oso lan gogorra da baina neri
izugarri gustatzen zait. Berriz jaioko
banintz, kamioilaria izango nintzateke
berriro, benetan.

“MUNDUAREN GARAPENA GARRAIOARI
ESKER DA ETA JENDEAK EZ DU
KONPRENITZEN KAMIOIAK BEHARREZKOAK DIRELA ERREPIDEAN.”

Takografoari buruz zer diozu?
Teorikoki oso egokia da kamioilariaren
deskantsurako, baina errealitatean ezin
da hori bete. Oso asmakizun txarra da
kamioilariontzat, batez ere ibilbide
luzean gabiltzanontzat. Adibidez,
hemendik Cadizera joateko, ezinezkoa
da egun berean iristea, bidean geratu
beharra dago takografoa zuzen eramateko. Ondorioz ordu pila bat galtzen
ditugu eta hau dela eta, presaka ibiltzen
gara beti. Laburbilduz, takografoak
oztopo ugari jartzen dizkigu kamioilarioi, eta okerrena, lana ezin dugula egin
behar bezala.
Garraiolaritzaren egoera zein da?
Munduaren garapena garraioari esker da
eta jendeak ez du konprenitzen kamioiak
beharrezkoak direla errepidean. Alderdi
guztietan kamioiek oztopo egin dute,
ingurukoak beti kexaka izaten ditugu, eta
bitartean kamioi barruan egunero erabiltzen ditugun produktuak garraiatzen ditugu. Lanbide hau ez dago behar bezala
baloratua.
Bestalde, gaur egungo kamioilaria presaka
bizi da, biltegiak desagertu egin dira eta
fabrikak eguneroko banaketekin lan egiten
dute. Administrazioak, ordea, ez du uzten
lana presaka egiten, takografoak eta limitadoreak jarri ditu horretarako eta honekin
kontraesan izugarria sortzen da.
Kamioilarion egoera aldatzea derrigorrezkoa da eta horretarako denok elkartu
beharrean gaude. Grebak egin izan ditugu,
baina orainarte ezer gutxi hobetzea lortu
dugu. Ondorioz, indibidualismoa sortu da,
kamioilari bakoitzak bereari begiratzen dio
soilik. Garraiolaritzaren arazoak konpontzeko mentalitate berria duen jendea
behar dela pentsatzen dut, belaunaldia
aldatu beharrean dago.
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“ BIDEA EGIN GABEKO LEKUETAN ETA
ALDAPA ARRISKUTSUETAN
IBILTZEN NAIZ HORMIGONERAREKIN. ”
Noiz hasi zinen txofer?
22 urte nituela hasi nintzen txofertzan
Klaudio Gorrotxategirekin. Eraikuntzetarako materiala garraiatzen nuen
kamioiean eta aldi berean, berak zuen
tailerrean ere lan egiten nuen gurpildun
makina batekin kamioiak kargatu edota
deskargatzen.
Donostiako Añarbeko presan ere ibili
nintzen lanean nire anaia zenarekin
batera. Menditik harria jaisten genuen
kamioietan eta astea han inguruko
baserri batetan lo eginez igarotzen
genuen. Sei hilabetez aritu ginen lan
honetan.
Guztira hamabi urte egin nituen
Klaudiorekin eta ondoren gaur egun
nabilen enpresan hasi nintzen lanean
hormigoietan. 20 urte daramatzat jadanik lantoki honetan.
Zer nolakoa da hormigoietako txoferraren lanbidea?
Lan ezberdinak egin izan ditut erabiltzen nituen kamioien arabera, mota
guztietako kamioiak gidatzeko aukera
izan
baitugu
gure
lantokian.
Gondoladun kamioia, bolketeduna, hormigonera, trailerra… denetarik. Lau edo
bost kamioi ezberdin gidatutako egunak ere izan ditut.
Zamari dagokionez, hormigoia, porlana,
harria, makinak… hitz bitan, eraikuntzetarako materiala edota makinaria
garraiatzen dut.
Gaur egun erabiltzen dudan kamioia
dut orainartekoetatik gustokoena.
Hormigonera txiki bat darabilt eta
dominatzeko errazagoa da. Biderik
gabeko
lekuetan
ibiltzen
naiz.
Esaterako, Etxegaraten uren jaitsierak
egiteko sekulako aldapak jaitsi behar
izan nituen goitik behera. Oso arriskutsuak dira leku hauek, ustez ondo joanagatik kamioiak irrist egiten du lur

gainean inor konturatzerako, eta hura
geratzea zaila da. Halaber, lur azpian
zuloren bat tokatzea posible da eta
askotan egin izan ditugu eskapadak.
Zamari dagokionez, altura handia hartzen du hormigonerak, eta kamioia
okertzea edota balantzeoak eragiten
ditu.
Leizarango autobian ere parte hartu
genuen hormigoia eramanez, jaitsiera
beldurgarrietan ibiltzen ginen eta behin,
kamioiari buelta emateko lekurik ez
SEGURTASUNA
Istripua izan nuen. Jende gutxik
ibiltzen zuen kamioi hau eta frenu
txarrak zituenez, kaxkatekoa hartu
nuen.
KAMIOIEN EBOLUZIOA
Askoz segurogoak direla. Batez ere
frenuetan. Nire aita frenuek huts
eginda hil zen, anaia eta biak
zihoazen. Nik 22 urte nituela hil zen.
Anaia berriz Valladoliden hil zen, 31
urte zituela. Kamioiek direkzioa bigunago, samurragoa dute. Errepideak
ere aldatu dira. Lehen juxtu-juxtuko
indarra zuen, aldapak primeran

“NIRE

AITA FRENUEK HUTS
EGINDA HIL ZEN, NIK 22 URTE
NITUELA. ANAIA BERRIZ, 31
URTE ZITUELA HIL ZEN”

zegoela eta, kamioia atzeraka eraman
behar izan nuen sei kilometrotan.
Honez gain, Arriaran eta Urdalurgo presak egiterako garaian ere, han izan
ginen.
Halaber, aipatu nahi nuke, lanbide honi
esker eraikuntzen munduan erabat murgildu naizela. Obrak eraikitzeko garaian
adi egoten naiz eta egunero ikasten dut
zerbait eraikuntzei buruz. Asko atsegin
dudan sektorea da hau.
Kamioia ofizio edo afizioa?
Afizioa, dudarik gabe. Etxean betidanik
ezagutu dugu kamioia, aita kamioilaria
zen eta baita nire anaia Bernardo ere.
Aitak papeleran kargatzen zuen kamioia
eta hura etxera joaten zenetan, kamioia
batera eta bestera mugitzen genuen
anaia eta biok. Umeetatik ekarri genuen
txofertzarako afizioa.
igotzen zituzten. Oraingo kamioiek
erraz igotzen dituzte aldapak.
Motorren aldaketa izugarria dago eta
barruan, kabinan askoz erosoagoak,
komodoagoak dira.
Goizean hasteko ordua dugu baina
arratsaldean amaitzeko ordurik ez
dugu. Plana eginez gero juxtu egun
horretan zerbait tokatuko da.
ISTRIPUAK
Istripu larri bat izana dut materiala
fabrika batean sartzen ari ginela
makina ataskatu zelako eta koman
egon nintzen.

Santi bere
kamioiarekin
83

2003

Zegama Urtekaria
ZEGAMAKO KAMIONEROAK

ROMAN
GONZALEZ
JUAREZ
1949 - 05 - 26

“ GOIZETAN OSO GOIZ JAIKITZEN NAIZ,
BAINA ILUNTZERO ETXERATZEN NAIZ ETA
HORI DA GARRANTZITSUENA NIRETZAT. ”
Noiz hasi zinen txofer?
1.974an hasi nintzen txofer Ordiziko
“Hierros Arratibel” enpresan, hain zuzen
ere. Txatarra kargatu eta fundizioetara
eramaten nuen, Lazkaoko Etxeberriara,
Aristrainera, Orbegozora, Bergarara,
Azpeitiko Marcial Ucinera, Aceros
Llodiora...
Bueltakoan, Gasteiztik Michelineko
hondakinak ekartzen genituen eta
Pasaian ere kargatzen genuen. 1.982an
empresa hau itxi egin zen eta ondoren
autonomo hasi nintzen.
Zein ibilbide egiten zenuen?
Hendaiako estazioan txatarra kargatu
eta Orbegozora, Azpeitira, Bergarara eta
Bilboko fundizioetara eramaten nuen.
Gerora Hendaiako zama gutxitu egin
zen eta Orbegozon kargatzen hasi nintzen. Hemendik Zaragoza, Lerida,
Salamanca, Zamora eta Valladolidera
joaten nintzen. Bueltakoan, garagarra
edo garia ekartzen nuen Irungo
Monterorentzat eta ondoren txatarra
Azpeitiko Marcial Ucinera.
1.988an ibilbide iraunkorrean hasi nintzen, Zumarragatik Zaragozara joanez.
Egunero ibilbide berdina egiten dut,
alanbre roiloa eraman eta bueltan
Opeletik txatarra paketeak ekartzen
ditut. Goizetan oso goiz jaikitzen naiz,
baina iluntzero etxera etortzen naiz eta
hori oso garrantzitsua da niretzat.
Takografoa onerako edo txarrerako izan
da?
Bi alderdiak ditu takografoak. Batetik,
txoferraren deskantsuetarako onuragarria izan da, baina beste aldetik, isunak
jartzeko beste mota bat da. Kamioilariak
erabat kontrolatuak gaude takografoarekin. Nire desadostasuna azaldu nahi
dut administrazioak dituen neurriekin.
Urtean zehar takografoak eska ditzazke
eta adibidez, aurten lehengo urteko
takografoak eskatu eta hutsegiteren bat
antzematen badute, isuna jarri
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dezakete, eta hori ez dago batere ondo.
Isuna hutsegitearen momentuan jarri
behar da eta ez handik urtebetera.

“EMISORA

EGUNEROKO OGIA DA
KAMIOILARIONTZAT. BATA BESTEAREKIN HITZEGITEKO TELEFONO MUGIKORRA BAINO EGOKIAGOA DA, BESTEAREN TELEFONO
ZENBAKIRIK EZ DA JAKIN BEHAR
ETA GAINERA GASTURIK EZ DU.”

Zer hobetuko zenuke garraiolaritzan?
Gauza ugari hobetu daitezke garraiolaritzan, baina eskaera gehiegizkoa da eta
zentzu honetan ezinezkoa gertatzen da
hobekuntzak aurrera eramatea. Esaterako, karga deskargan gaizki onartuak
gaude. Ez gaituzte hartzen behar bezala, beti modu txarretan. Ordua ez dute
betetzen sekula, korrika eta presaka
ibiltzen gara ordurako joateko eta iristen garenean, beti zain egon behar.
Honez gain, esan behar, kamioiek almazen gisa balio dutela, egun berean ezin
badugu deskargatu, hurrengo egunarte
kamioiean egoten da zama.
Emisora erabiltzen al duzu?
Emisora eguneroko ogia da kamioilariontzat. Momentu guztietan informatuta gaude, edozein istripu gertatu baldin bada errepidean, trabaren bat baldin
badago, errepideen egoera nolakoa den
edota helbideak galdetzeko tresna ezin
hobea da. Era berean, bata bestearekin
hitzegiteko telefono mugikorra baino
egokiagoa da, telefono zenbakirik ez da
jakin behar eta gainera gasturik ez du.
Suertatu izan da, aurreko kamioiak gurpila zulatuta eraman eta ez konturatzea. Emisora bidez abisoa eman eta
listo.

AKILINO
PEREZ
CIRES
1950 - 10 - 26

“ EUROPAN ZEHAR
HEMEN BAINO EBOLUZIO
HAUNDIAGO JASAN DUTE
KAMIOI, ERREPIDE.... ”
Noiztik duzu txofer ogibidea?
21 urte nituenetik. Hasieran San
Adrianekin hasi nintzen, Joxe Azurmendi zen nire irakaslea, eta honekin
soldaduska egin arte ibili nintzen.
Soldaduska bukatu ondoren bakarrik
hasi nintzen lanean.
Zein ibilbide egiten duzu egunero?
Zenbat km?
Europar Batasun guztian zehar ibiltzen
naiz, eta egunean 500-700 km inguru
egiten ditut.
Kamioien eboluzioa, trafikoa, takografoa... Onerako edo txarrerako izan da?
Europan zehar hemen baino eboluzio
haundiagoa jasan du ofizio honek,
kamioari, errepideei, karga-deskargari
dagokionez, kasi dena automatikoa da,
bai empresa eta plataformen aldetik.
Dena modernizatuta dute, askoz hobeto dago.
Takografoari esker gaudela uste dut
bizirik. Orain GPS-ari esker bulegotik
dena kontrolatzen digute: non gauden,
zenbat km daramatzagun.... Lehen ez
lorik, pisuarekin abusatzen genuen, lan
ordu gehiegi….Orain berriz lanordu justuak ditugu, atseden gehiago…hau
dena hobera dihoala uste dut.

“IRRATIRIK

GABE EZ NAIZ
GIDATZEKO KAPAZ. ESPAINIATIK
KANPO NABILENEAN MUSIKA
ENTZUTEN DUT, HIZKUNTZA EZ
DUDALAKO ULERTZEN.”
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“5 MILIOI KM.

EGINIK DARAMATZAT NIRE BIZITZA GUZTIAN”

Kamioia ofizio edo afizioa?
Afizioa duzulako hasten zara lan honetan, gidatzea gustatzen zaizulako,
kamioak gustuko dituzulako.... eta orain
berriz, kamioi berria estreinatzea ere ez
zaizu gustatzen. Hasieran afizioa, eta
urteak pasa ahala ofizioa.
Emakume kamioilaria nola ikusten
duzue? Geroz eta gehiago daude?
Nik ondo ikusten dut, eta egunetik egunera emakume gehiago ikusten da
kamioiean. Emakumeek gizonezkoek
bezelaxe eraman dezakete kamioia, gainera Europan zehar ez daukazu deskargatzen lagundu beharrik, ez da lehen
bezala. Hemen oraindik deskargatzen
lagundu beharra izaten duzu askotan.
Zenbat kilometro egiten diozu kamioiari urtean?
160.000 km urtean. 5 milloi km eginik
daramatzat nire bizitza guztian.
Istripurik izan al duzu inoiz?
Bai, bi izan ditut. Bat soldaduskara joan
aurretik
eta
bestea
ondoren.
Lehenengoa, kotxe bat kruzatu zen
kaminoan, eta lokatza haundia
zegoenez aurreko kotxeak tijera egin eta
bere kontra jo nuen. Bigarrena berriz, bi
kotxeen arteko txoke bat ebitatzeagatik
bidetik atera nintzen.
Zenbat bide egiten duzu jarraian,
kamioirik gelditu gabe?
4-4,30 ordu bitartean, hau da egin
dezakezun gehiena.
Zein herrialde zeharkatu dituzu kamioiez?
Europar Batasun osoa, eta Noruega,
Suiza eta Turkia.
Irratia entzuten al duzu? Zer entzuten
duzu?
Beti entzuten dut irratia. Irratirik gabe
ez naiz gidatzeko kapaz. Espainiatik
kanpo nabilenean beti musika entzuten
dut, hizkuntza ez dudalako ulertzen.
Hemendik nabilenean Radio Euskadi.
Europan zehar Radio Nacional eta Radio
Euskadi entzuteko aukera izaten dut
gaueko 10-11 bitartetik goizeko 6ak
bitartean, gero 6etatik aurrera beste
emisorak hasten dira martxan eta irrati
hauek tapatzen dituzte. Ondoren berriz
musika entzun behar izaten dut.
Inoiz lagunarekin bidaiatzen al duzu
kamioian?
Normalean bakarrik ibiltzen naiz.
Noizean behin emazteak laguntzen dit.
Errepide onenak non daude?
Autopista onenak Frantzian daude,
baita Italia eta Alemanian ere. Alemanian errepideak oso beteta ibiltzen dira
normalean eta ezin izaten dugu beste
kamioirik aurreratu. Hala ere ibiltzeko
lurralde onena Europar Batasunetik
Inglaterra da, oso edukatuak dira kanpoko jendearekin ezkerraldetik gidatzen
ohitu gabe gaudela eta.

JOSE
AIZPEOLEA
OIARBIDE
1950 - 07 - 16

“ FABRIKA UTZI ETA TXOFER HASI
NINTZEN, TXOFER OGIBIDEA GEHIAGO
GUSTATZEN ZITZAIDALAKO ”
Noiztik duzu txofer ogibidea?

Takografoari buruz zer diozu?

23 urte nituenetik daukat txofer
ogibidea. Haseran fabrika batean lan
egiten nuen, eta hau utzi eta txofer hasi
nintzen, txofer ogibidea gehiago gustatzen zitzaidalako. Kamioi karneta soldaduskan atera nuen 22 urterekin, soldaduskatik etorri eta kamioiarekin hasi
nintzen. Lau urte egin nituen Legazpiko
Udana enpresan txofer bezala lanean,
ondoren beste bi urte San Adrianekin. Bi
enpresa hauetan papera, burnia, paketeria.... denetik garraiatzen nuen
Espainian zehar. Kanpora irtetzen pixka
bat nazkatu eta neure kamioa erosi eta
autonomo bezala hasi nintzen lanean.

Gaur egun neri takografoak ez dit
ondoriorik ekartzen, egunean 8 ordu
baino gehiago ez naiz kamioiean ibiltzen eta beste enpresatan ibili nintzenean berriz, ez zegoen takograforik ezta
limitadorerik ere.

Gaur egun erabiltzen dudan kamioia
nire zerbitzuetarako erabiltzen dut, hau
da neure lanerako.
Lanaren egoera nola ikusten duzu gaur
egun?
Nahiko gaizki. Nire ustetan, lana hainbeste ez jeitsi arren, gastuak
gehitu eta porteak jeitsi egin dira.

Zenbat kilometro egiten diozu kamioiari urtean?
Lehen asko eta orain berriz gutxi. Beste
enpresatan lan egiten nuenean 100.000
kilometro inguru egiten nion kamioiari
urtean, orain berriz 20-25.000 kilometro.
Bide sarean hasi zinenetik gaurdaino
hobekuntzarik somatu duzu?
Bideak asko hobetu dira, autobia gehiago... eta kamioiak ere geroz eta hobeagoak egiten dituzte.
Kamioia ofizio edo afizioa?
Gaur egun ofizio bezela, baina hasi
nintzenean afizioa.
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ANJEL
ARAMENDI
AGIRRE
1951 - 01 - 24

“ BOLANTEA NAHIAGO DUT TAILERRA BAINO.
BETIDANIK ATSEGIN IZAN DUT TXOFERTZEA, NIRE AFIZIOA BOLANTEA IZAN DA. HORTAN HASI NINTZEN ETA
HORTAN JARRAITZEN DUT ORAIN ERE.
Noiz hasi zinen txofer?
20 urterekin hasi nintzen txofer
Aristrainen dunper batekin burnia, txatarra, eskoriak batera eta bestera eramaten, fabrikan bertan. Ondoren Transportes Zelaiarentzat egin nuen lan.
Obretan ibiltzen ginen, desmonteak egiten... dunperra erabili nuen hemen ere.
Segidan, trailer batekin hasi nintzen
lanean Transportes Ordizian. Pasaiako
portuan kargatu eta Zumarragara joaten
ginen. Zumarragan berriz kargatu eta
Lezora bueltatu. Geroxeago, kanporako
ibilbidean hasi ginen. Orbegozonean
tuboak kargatu Sevillarako eta bueltan,
Kordobatik hain zuzen, fundiziorako
materiala ekartzen genuen. 12-13 urtez
aritu nintzen hemen.
Autonomo hasi nintzen gero kamioi
batekin, Orbegozon kargatu eta
Zaragozako ibilbidea egiten nuen.
Bueltan errepidetan botatzeko gatza
ekartzen genuen. Berehala, handik hiru
urtetara hain zuzen, Orbegozok ordainketa suspentsioa egin zuen eta kamioia
kendu nuen. Ondorioz, enbalajetako
tailer batetan hasi nintzen lanean. Tailer
hau itxi egin zen eta ondoren autobusarekin hasi nintzen, gaur arte.
Zer nahiago duzu, txofer lanbidea edo
tailerreko lana?
Bolantea nahiago dut tailerra baino.
Betidanik atsegin izan dut txofertzea,
nire afizioa bolantea izan da. Hortan
hasi nintzen eta hortan jarraitzen dut
orain ere.
86

”

Kamioiarekin gustora ibili nintzen,
baina bai autobusarekin ere, zama edo
pertsonak garraiatzea berdin zait.
Orain 8 urte hasi nintzen autobusarekin;
orduan enpresak Gaiara zuen izena,
egun Goerrialdea da.

“ATAUNEN BAZEN AMONATXO BAT
ASTEAZKENERO AUTOBUSA ORDAINTZEKO DIRUA MUKIZAPIAN
BILDUTA
EKARTZEN
ZUENA,
LEHENGO OHITURA ZAHARREAN.”
Jendearekin pazientzia beharko da
ezta?
Bai noski, batez ere erdaldunekin.
Gehienak kexatzen direnak hauek dira,
nahikoa da minutu bat lehenago edo
beranduago joatea denetarik entzuteko.
Bestelako kontuak ere izaten ditugu
zorionez, bezero gehienak oso atseginak
dira eta errespetoz hartzen gaituzte.
Pasadizo ugari ikusten ditugu eta parre
gehien santu guztien egunaren inguruan egiten dugu. Emakume denak
loreekin azaltzen dira eta denak korrika
eta presaka sartzen dira autobusean
aurreko aulkietan esertzeko, lorak babesean eramateko. Asteazkenetan ere, zer
esana izaten da. Jende ugari joaten da
Ordizira poltsa eta kanpazo handiak
hartuta, emakuma edadetuak batez ere.
Ataunen bazen amonatxo bat asteazkenero autobusa ordaintzeko dirua mukizapian bilduta ekartzen zuena, lehengo

AUTOBUSAREN ERABILTZAILEAK
Gehiena emakumezkoa ibiltzen da
autobusean. Oso gustora nabil lan
honetan, ordu asko egiten ditugu.
Gauero etxera etortzen naiz, bazkaldu ere etxean egiten dut eta
hori gauza haundia da.
Bestalde eskola umeak dira autobusean ibiltzen direnak. 3 urtetik
8 urte bitartekoak oso esanekoak
dira, eserita formal joaten dira. 8
urtetik 14-15 urtekoak bihurriagoak dira, okerrenak dira nire
ustez. 16 urtetik gorakoak burua
asentatzen hasten dira.
EMAKUME TXOFERRAK
Miren Apaolaza eta Zaldibiko
Jaione ezagutzen ditut batez ere.
Oso ondo eramaten gara elkarrekin. Autobusekin oso ondo moldatzen dira, ez dute aitzakiarik.
Laguntzeko ere beti prest daude
eta niri lagundu izan didate, eta
guk ere laguntzen diegu.
Gizonen pare dabiltza txofertzan,
gizonen inbidiarik ez dute, gizonezkoek bezelaxe egiten dute lan.
Oso txofer goxoa dira, xuabeak.
Emakume asko daude txofer; 4
edo 5 neska Goierribusen. Oso
langile onak dira eta ondo konpontzen gara.
ohitura zaharrean. Gainera, esan behar,
amona bat baino gehiago erori izan
direla autobus barruan heldulekuei ez
heltzeagatik. Makina bat bider, autobusean sartu, norbaitekin hizketan hasi eta
frenazoren bat egin orduko lurrera,
heldulekuari eustea ahaztuta!
Errepideei buruz zer diozu?
Herri barrutan dauden koxkak kaltegarriak dira guretzat, oso kontuz pasa
behar dira. Egunean zehar 10 aldiz
pasatzen ditugu gutxienez eta ez da
batere erosoa.
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JOSE LUIS SAEZ
DE MATURANA
AGIRRE
1959 - 08 - 26

“ LANBIDEAK EZ LIRATEKE SEXUAREN MENPE
EGON BEHAR, BAIZIK ETA GUSTUAREN, GOGOAREN ETA ERAGINKORTASUNAREN MENPE. ”
Noiz hasi zinen txofer? Orainarte ibilitako enpresak, zein zama mota eta egiten zenituen ibilbideak definitu.
21 urterekin atera nuen kamioiaren
karneta, baina aurretik ere nire aitarekin
ibiltzen nintzen kamioiean. Transportes
San Adrian-en ibili nintzen Kataluina
eta Andaluzia aldean papelerako zama
garraiatzen. Ondoren Transportes
Irvisarekin hasi nintzen lanean BergaraValentzia ibilbidea eginez garbigailuak
eraman eta fruta ekarriz. Ondoren hiru
hilabete Transportes Azkar-en Bartzelonara paketeria garraiatuz Cruz
Garciaren kamioiarekin egin nituen.
Gero Euskadi mailan Tradeco enpresarekin kotxeak garraiatzen ibilia naiz.
Hamasei urtez, Artoa enpresan pentsua
garraiatzen ibili nintzen ibilbide motzetan.
Gaur egun duzun ibilbide, zama, ordutegia...esplika itzazu.
Azken urte eta erdian Transportes
Ortagui-n nabil, txatarra, burdina eta
harea garraiatzen. Ibilbide motzean
ibiltzen naiz, normalean Pasaia-Beasain
edota Bergara edo Zaragozara. Ordutegi
oso zabala daukat, goiz atera eta berandu etxeratu.

Emakume kamioilaria zer iruditzen
zaizu? Asko al daude?
Ondo iruditzen zait. Kamioilaria izateko
gustatu eta balio egin behar duzu, eta
ogibide honetan hasten den emakumea
bokazioz hasten da. Ez dira emakume
asko ikusten, baina ikusten diren gehienak autobusean ikusten dira. Lanbideak
ez lirateke sexuaren menpe egon behar,
baizik eta gustuaren, gogoaren eta eraginkortasunaren menpe.

“AZKEN

URTEETAN SORTZEN DIREN
ARRISKU GEHIENAK KAMIOIEK
AUTOBIAKO TRAMUETAN AURREHARTZERAKOAN
DEBEKATUTA
DUTELAKO SORTZEN DIRA.”

Zein hobekuntza somatu dituzu bide
sarean? Eta kamioiean?
Hobekuntzarik onena Etxegarate zabaltzean somatu dut, baina N-1 batean
Pasaia bidea kotxez gainezka, hobekuntzarik gabe eta asfalto txarrarekin dago.

Jose Luis,
Olaberriko
kamioi
aparkalekuan

Pentsua banatzeko erabili zuen kamioia.

Jose Luis, egun duen kamioiarekin bere hiru
seme-alabekin

Kamioiak , egunetik egunera erosoagoak
dira eta frenatzeko sistema hobea
daukate.
Irratia entzuten al duzu?
Albisteak, musika pixka bat bainan
normalean emisoratik hitzegiten dut.
Takografoari buruz zer diozu? Eta limitadoreari buruz?
Takografoa ondo iruditzen zait, beti ere
karga eta deskarga orduak errespetatzen
badira enpresetan. Ordu asko galerazten
digute eta lanordu bezala kontatzen
dira. Limitadoreak berriz, arazoak ematen ditu aurre-hartzerakoan eta autobiarik ez dagoenean arrisku asko sortzen ditu. Abiadura kontrolak egotea
ondo iruditzen zait, baina horretarako
dago takografoa. Nire ustez, limitadoreak ez digu mesederik egiten.
Zein arrisku ikusten dituzu bidean?
Azken urteetan sortzen diren arrisku
gehienak kamioiek autobiako zatietan
aurre-hartzera debekatuta dutelako
sortzen dira, kotxeak autobiara sartzeko
karriletan istripuak gertatzen dira. Kotxe
asko egotea ere arrisku bat da eta geroz
eta azkarrago gidatzen da.
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SERAPIO
GARAIAR
AGIRRE
1952 - 02 - 23

“ EMISORA ASKO ERABILTZEN DUT, OSO
TRESNA BALIAGARRIA DA GARRAIOLARIONTZAT.
BESTE KAMIOILARIEKIN HARREMANETAN JARRI
ETA INFORMAZIOA LORTZEKO PAREGABEA DA. ”
Noiztik duzu txofer ogibidea?
1995an hasi nintzen txofer. Automobilak garraiatzeko kamioiarekin hasi
nintzen lanean nire lehengusu Iñaki
Agirreren bidez. Bost urte egin nituen
“portacoches” kamioiarekin eta ondoren
Alvarez e Hijos enpresarentzat hasi nintzen lanean.
Nondik nora garraiatzen zenituen automobilak?
Gehienbat Iruñatik Baionarako ibilbidea
egiten nuen. Honez gain, Espaini guztian zehar ibiltzen nintzen eta baita
atzerrian ere. Belgikara, Frantzira eta
Portugalera ere eraman ohi nituen automobilak. Iruñan Volkswagen markako
automobilak kargatu eta bueltakoan
Frantziatik Opelak, Belgikatik Seatak...
ekartzen genituen. Okerrena banaketak
ziren, automobilak toki bat baino
gehiagotan banatu beharra izaten baikenituen.
Belgikara joanez gero 3 edo 4 egun
etxetik kanpora egiten nituen. Bestelako ibilbideetan egun pare bat igarotzen nituen kanpoan eta zorionez asteburu gehienetan etxean izaten nintzen.
Egun zein motatako zama garraiatzen
duzu?
Mota guztietako zama garraiatzen dut
kamioiean: burnia, patxarana, esnea...
Kaxadun kamioia erabiltzen dut, toldoduna da eta edozer garraia dezaket.
Ikaztegietan kobrea kargatzen dut
Bartzelona eta Geronara eramateko.
Bueltakoan burnia ekarri ohi dut.
Deskargatzeko garaian beraiek deskar88

gatzen dute grua edo femwicha erabiliz.
Supermerkaturako zama dudanean berriz,
neuk deskargatu beharra izaten dut.
Emisora erabiltzen al duzu?
Bai noski, oso tresna baliagarria da
garraiolariontzat. Beste kamioilariekin
harremanetan jarri eta informazioa lortzeko paregabea da. Tokiak bilatzeko,
errepideen berri jakiteko… edozertarako.

“KAMIOILARIAK ESKU ARTEAN ZER
DARAMAN ONDO JAKIN BEHAR DU
ETA INGURUKOAK ERRESPETATZEN
IKASI BEHAR DU.”

Zeintzuk dira kamioilari on batek eduki
behar dituen ezaugarriak?
Esku artean zer daraman ondo jakin
behar du. Arduratsua izan behar da
kamioiarekin eta ingurukoak errespetatzen ikasi behar du. Batak bestea gehiago errespetatuko bagenu ez zen hainbesteko komeria izango errepideetan.
Errepidean gidari asko gabiltza egunero-egunero eta pazientzia izatea beharrezkoa da.
Egunez ala gauez nahiago duzu gidatzea?
Egunez nahiago dut dudarik gabe.
Egunez inguruko dena ikusten da, beste
argitasun bat dago eta nondik nora
zabiltzan badakizu. Bide berriak ikasteko ere askoz hobe izaten da. Gauez toki
berriak bilatzea askoz zailagoa da eta
bestalde, jendeari ezin zaio galdetu.

JOSE
ETXEBERRIA
BARRIOLA
1953 - 03 - 19

“ ORAIN 30 URTE HASI
NINTZEN TXOFER.
LEHENIK ANDOAINGO
OTAÑO ENPRESARENTZAT LAN EGIN NUEN
ETA GERORA, TXAPEL
ENPRESAREKIN HASI
NINTZEN. ”
Noiz hasi zinen txofer?
Orain 30 urte hasi nintzen txofer.
Lehenik Andoaingo Otaño enpresarentzat lan egin nuen eta gerora, Txapel
enpresarekin hasi nintzen. Ardoa,
gaseosa, garagardoa, olioa eta kafea
Tolosako almazen batetan kargatu eta
Gipuzkoan zehar banatzen ditut.
Egunero eremu ezberdinean ibiltzen
naiz, hamabostean behin izaten naizelarik leku berean. Eremuak ondorengoak dira: batetik, Asteasu, Zizurkil,
Andoain eta Urnieta; bestetik, Berastegi,
Elduaien eta Amezketa inguruak;
Goierrialdean berriz, Zegaman hasi eta
Gabiriraino.
Nola antolatzen duzu eguna?
Goizean zortziak aldera hasten naiz
eta eguerdian 12:30ak edo ordubatak
izaten dira amaitzerako. Bazkal
ondoren, 14:30etan edo hiruretan hasten naiz eta arratsaldean 17:30etan edo
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seietan amaitzen dut. Ordutegia banaketen eremuaren arabera aldatzen da.
Eremu bakoitzeko orduak ahalik eta
zuzenen errespetatzen ditut, eta aldi
berean, baserritarrak txintxo egoten dira
nire zain.
Karga deskargak nola antolatzen dituzu?
Banaketa gehienak baserri eta etxe partikularretan egiten ditut. Tabernetan ere
bai, baina gutxiago. Eskuz kargatu eta
deskargatzen dut kamioia, karroa erabiltzeko ohiturarik ez dut, baina ez da
hain lan astuna. Garai batetan, ordea,
behar bezalako biderik ez zegoen zenbait baserrietara joateko eta produktuak
eskuz garraiatzen nituen, hura gogorra
zen. Beste batzutan, edariak bidegurutzetan utzi eta baserritarrak astoa edota
gurdiarekin etortzen ziren bila. Orain
abantaila handia dugu, etxe atariraino
joateko aukera baitugu. Urte gutxitan
bideak izugarri hobetu dira.

“BASERRITAR ASKO ETORTZEN
DIRA NIREKIN BATERA KAMIONETAN , KALERA JAITSI BEHAR
DUTELA, KALETIK BASERRIRA
IGOTZEKO EDOTA TOLOSAKO
FERIRA JOATEKO.”
Gustoko lana al da?
Bai, noski. Nire lana, errepidean txofertzea baino gehiago, produktuen
salmenta da eta hau dela eta, jende
askorekin ditut hartuemanak. Baserri
giroan murgiltzen naiz batez ere eta
hori izugarri atsegin dut. Makina bat
baserritarrekin tratatzen dut eta baserri
bakoitzean zein animalia duten saltzeko
jakiten dudanez, askok jotzen dute niregana informazio eske.
Aipatzekoa da ere, behin baino gehiagotan suertatu izan zaidala baserrietan
behiei umea egiten laguntzea edota
behorrak perratzen laguntzea.
Honez gain, baserritar asko etortzen
dira nirekin batera kamionetan, kalera
jeitsi behar dutela edo kaletik baserrira
igotzeko, Zaldibitik Tolosako ferira joan
behar dutela… Edadetu jendea izaten da
batez ere, bidean egoten dira nire zain
eta niri ez zait axola elkarrekin joatea,
bide batez eramaten baititut. Kamioiera
igotzeko izaten dituzte arazorik handienak baina koxka baten parera eramaten
dut kamioia igoera errazteko.

JESUS
ZABALETA
LEKUONA
1955 - 04 - 08

“ KATUAK PALESETAN EZARRI ETA
PLASTIFIKATU EGITEN DIRA. PIEZAK ONDO
LOTUTA GARRAIATZEN DIRA, ASKATZEKO
ARRISKURIK GABE ETA HORI TXOFERRARENTZAT
LASAITASUN HANDIA DA. ”
Noiz hasi zinen txofer?
Orain 15-16 urte hasi nintzen Garmendianeko kamioiarekin txofer. Aurretik
langile gisa ibili nintzen enpresan
bertan eta kamioia eskaini zidatenean
atseginez hartu nuen, bolanterako
afizioa betidanik izan baitut. Aipatu
behar, gaur egun oso gustora nabilela
lanbide honetan.
Zein ibilbide eta ordutegi duzu?
Egunero Durango eta Berriz artean
dagoen almazen batetara joaten naiz.
Han deskargatu ondoren, beste almazen
batzuetan katuak montatzeko piezak
kargatzen ditut Zegamara ekartzeko.
Ordutegiari dagokionez, goizeko 6etan
hasi eta arratsaldeko 14:30etan
amaitzen dut bidai bakarra izanez gero;
bi baldin baditut, arratsaldeko bostak
aldera bukatzen dut. Aipatu nahi dut,
orain dela bi urtetik hona dudala ordutegi hau, lehen, ordea, goizean bidaia
egin eta arratsaldean lantokian bertan
jarraitzen nuen lanean. Gaur egun,
arratsaldeak bizikletan entrenatzeko
erabiltzen ditut, kirola izugarri atsegin dut.
Karga deskargak nola dituzu antolatuta?
Katuak palesetan ezartzen dira eta nire
lanik handiena, kamioiean sartu edo
ateratzea da, horretarako traspaleta erabiltzen dudalarik. Lana asko erraztu da
lehendik hona, lehen katuak banaka
banaka kargatzen ziren eta orain palesetan jartzen dituzte. Katuaren neurriaren araberakoak izaten dira palesak eta
honez gain plastifikatu egiten dira.
Asmakizun onena plastifikazioarena

izan da, piezak ondo lotuta garraiatzen
dira, askatzeko arriskurik gabe eta hori
txoferrarentzat lasaitasun handia da.

“AUTOMOBILETAKO

GIDARIEK EZ

DAKITE KAMIOIEN BERRI ETA
ASKOTAN MANIOBRA ARRISKUTSUAK
ERAGITEN DIZKIGUTE.”

Zeintzuk dira txofer on batek eduki
behar dituen ezaugarriak?
Garrantzitsuena bolantea gustatzea da,
lanbide honetan gustora aritzea. Era
berean, lasai txofertu eta burua garbi
eramatea beharrezkoa da, edozein arazoren aurrean ez da segituan estutu
behar. Gaur egun errepidean ez dago
jolasik, arrisku izugarria dago eta arduraz txofertzea ezinbestekoa da. Errepideko arauak zuzen errespetatu behar
dira, hutsegite txikienarekin norberak
min hartu edota besteei min emateko
arriskua baitago.
Aipatu behar, automobiletako gidariek
ez dakitela kamioien berri eta askotan
maniobra txarrak eragiten dizkigutela.
Kamioi bat ezin da automobil bat bezala dominatu, zentzu honetan, zamak
zerikusi izugarria baitu. Bihurgune handietan ere, aurrerapen arriskutsuak egiten dizkigute automobilek, distantziak
ez dituzte gordetzen. Laburbilduz,
kamioiekiko errespetoa falta zaie.
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JOSE LUIS
BERASATEGI
ARRONDO
1955 - 06 - 02

“ SOLDADU NENGOELA ORDU LIBREAK
APROBETXATUZ, HUESKAKO AUTOESKOLAN
PRIMERAKO KARNETA ATERA NUEN. ”
Noiztik duzu txofer ogibidea?
Gazte gaztetatik nire izebaren okindegian hasi nintzen lanean, gauez ogia
egiten genuen eta egunez ogia banatu
behar izaten genuenez furgoneta batekin, hortik sartu zitzaidan bolanterako
afizioa. Gero 20 urterekin soldaduskara
joan nintzen Hueskara. 21 urte behar
izaten zen orduan primerako karneta
ateratzeko. Soldadu nengoela ordu
libreak aprobetxatuz Hueskako autoeskolan primerako karneta atera nuen.
Garai hartan primerako karneta 11.000
pta kostatu zitzaidan. Beste karnetak 18
urte bete bezain laister atera nituen.
Soldaduskatik etorri eta Campsarekin
hasi nintzen lanean zisternadun
kamioiarekin, gaur egun Repsol enpresarentzat egiten dut lan eta 26 urte
daramatzat zisternadun kamioiarekin
lanean. Hasiera batean Joxe Arizkorretarekin egiten nuen lana, baina azkeneko 8 urtetan niretzat egiten dut lan,
autonomo bezala. Gasoila, gasolina,
fuela garraiatzen ditut.
Zein ibilbide egiten duzu egunero?
Zenbat km?
Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako
gasolindegietara eramaten dugu gasoila
edo gasolina, eta fuelakin gabiltzanean
enpresetara eramaten dugu. Eguneroko
kilometrajearen media 400tik 800 km
bitartekoa izaten da, zein probintzitara
joaten naizenaren arabera.
Takografoari buruz zer diozu? Eta limitadoreari buruz?
Takografoari dagokionez, nire ustez
onerako da. Behar den bezala gauzak
eginez gero, takografoa kontrol bat da,
adibidez istripu bat izanez gero takografoak esanahi haundia dauka. Limitadoreari dagokionez berriz, hau ere onerako dela esango nuke. Gaurko egunean
dauden automobilekin muga bat behar
da, bestela... Limitadorea 90-99 km/h
bitartean dago, eta nik uste dut nahikoa
dela, hau baino gehiago ez dela behar
izaten.
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“GAUR

EGUN JENDEA GEROZ ETA
ESTRESATUAGO BIZI DA, PRESAKA,
ERLOJUAREN MENPE... ETA HONEK
BIDEAN AZKARRAGO IBILI BEHAR
IZATEA BULTZATZEN GAITU.”

Emakume kamioilaria nola ikusten
duzu? Geroz eta gehiago daude?
Nik emakumea bolantean ondo ikusten
dut, eta gaur egun geroz eta gehiago
ikusten dira. Nik lan egiten dudan
enpresan, bi emakume daude ni bezala
lan egiten dutenak kamioi zisternarekin,
eta gizonezkoak bezalaxe lan egiten
dute. Hauek kamioia gidatu eta mangera kolokatu behar izaten dute, agian
beste lan batzutan edo orain dela urte
batzuk neke haundiko lanak egin behar
izaten ziren kamioia gidatzeaz gain.
Zein arrisku ikusten dituzu bidean?
Arrisku asko ikusten dira bidean zoazela,
gehienbat geroz eta kotxe, kamioi...
gehiago dabilelako bideetan. Hala ere
bideak hobekuntza haundia izan dute,
baina gaur egungo kotxeak potentzi
haundiagokoak dira. Bestalde, jendea
geroz eta estresatuago bizi da, beti
presaka, erlojuaren menpe, eta honek
bidean azkarrago ibilli behar izatea
bultzatzen digu.
Nola ikusten duzu kamioi garraioaren
etorkizuna?
Nire ustez okerrago egon da. Gaur
egunean sortu diren agrupazio eta sindikatuak onerako dira, eta honek hobera joango den esperantza ematen dizu,
ematen diren pauso guztiak hoberako
izaten dira.
Kamioia ofizio edo afizioa?
Hasiera afiziotik. Nire kasuan, txiki
txikitatik kamioi askoren artean jaio
nintzen, Olaberrin, honen ondorioz
txikitatik kamioiarengan afizioa sartu
zitzaidan. Gero mundu hortan sartzen
zara, lortzen duzu nahi zenuena, eta
azkenean haserako afizioa ofizio bihurtzen da konturatzerako.

JOSE ANTONIO
ETXEBERRIA
VITORIA
1955 - 09 - 05

“ GAUR EGUNGO AUTONOMOAREN GASTUAK
BELDURGARRI UGARITU
DIRA, GASOILA DELA,
ZERGAK DIRELA,
AUTONOMOAREN SEGUROA, GURPILAK... DENA
GARESTITU DA ETA
BETIKOA, PORTEAK EZ
DIRA BATERE IGO. ”
Noiz hasi zinen txofer?
18 urterekin hasi nintzen txofer nire
kontura. Hiru metrotako kaxa zuen Avia
2.500 bat ibiltzen nuen. Zamari dagokionez, denetarik garraiatzen nuen, ateratzen zen edozer zama mota.
Animaliak ere askotan garraiatu izan
nituen, baserrietatik jaso eta Beasaingo
mataderira eramaten nituen batez ere.
Ibilbidea berriz, Gipuzkoan zehar ibiltzen nintzen batez ere, goierrialdean.
Ordutegirik ez nuen, goizetan goiz jeiki
behar, iluntzetan amaitzeko ordurik ez
eta asteburuetan ere lana izaten nuen.
Hamar urtez lan egin nuen kamioi
honekin eta ondoren beste kamioi bat
erosi nuen. Gaur egun ere antzera nabil,
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egunero lan ezberdinak eginez.
Batzuetan enbalajea garraiatu, hurrengoan lastoa edota patata, ateratzen den
edozer zama eramaten dut.
Autonomo izateak zer suposatzen du?
Gaur egungo autonomoaren gastuak
beldurgarri ugaritu dira, gasoila dela,
zergak direla, autonomoaren seguroa,
gurpilak... dena garestitu da eta betikoa,
porteak ez dira batere igo. Gainera, txofertzeaz gain eskulana egitea ere suertatzen zaigu eta honez gain, ordu galtzeak ere hor daude. Autonomoak buruko min ugari jasaten ditu kamioiaren
erruz. Lan baldintzak ere eskasak ditugu, aldatzekotan omen dabiltza eta ea
egia den. Niretzat, autonomo izatea
baino hobe da beste norbaitentzat lan
egitea, dudarik gabe.
Zergatik daude Zegaman hainbeste txofer?
Garai batetan enpresa asko zituen
Zegamak, papelera, elektrokimika,
Garmendia... eta horien produkzioa
batera eta bestera eramateko, kamioiak
beharrezkoak ziren.
Olaberriko Irastorzatarrak aipatuko
nituzke batez ere, meritu handiko
kamioilariak ziren hauek. Txofertzeaz
gain, mekanikoak ere baziren, denetarako balio zuten.
Gerora, enpresak ixten joan ziren neurrian, jende askok kamioiaren lanbidea
hartu zuen lan aukera gisa, eta kamioilariak ugarituz joan dira.

“TRAFIKO

IZUGARRIA

DABIL

GAUR EGUN ERREPIDEETAN.
BEREAN,

JENDEAK

ERA

AZKARREGI

GIDATZEN DU, ABIADURA HANDIEGIAK HARRAPATZEN DITUZTE
ORAINGO

AUTOMOBILEK

ETA

HORI OSO ARRISKUTSUA DA.”

Zeintzuk dira errepideko arriskuak?
Trafiko izugarria dabil gaur egun
errepideetan. Era berean, jendeak azkarregi gidatzen du, abiadura handiegiak
harrapatzen dituzte oraingo automobilek eta hori oso arriskutsua da. Jende
dena presaka ibiltzen da, batere pazientziarik gabe. Gure kamioiek bolumen
handiak hartzen dituzte eta arreta handiz gidatu beharra izaten dugu.

JOSE MARTIN
IBARBURU
ORMAZABAL
1956 - 11 - 11

“ ORAINGO KAMIOIAK OSO EROSOAK DIRA, SUSPENTSIO NEUMATIKOA DUTE, GERRIA BEROTZEN
DUTEN ESERLEKUAK, AIRE EGOKITUA, BEROGAILU AUTONOMOA... ERABAT HORNITUAK DAUDE. ”
Noiz hasi zinen txofer?
15 urte nituela aitarekin hasi nintzen
lanean kamioieko laguntzaile bezala.
Zegamako papeleran resma edo bobinak
kargatu eta Madrilera eta Bartzelonara
joaten ginen orokorrean. Bueltakoan
errekorteak edota ateratzen zen beste
edozer ekartzen genuen. Astean hiru
bidaia egiten genituen.
Soldaduzka amaitu ondoren bakarrik
hasi nintzen kamioiean, aitak beste
kamioi bat erosi baitzuen beretzat, 4
ejetakoa hain zuzen. Hasieran ibilbide
berdinarekin jarraitu nuen, baina
Zegamako papelera itxi egin zen eta
ondorioz ateratzen zen edozer zama
garraiatzen hasi nintzen, burnia, paketeria... Espaini guztian zehar ibiltzen
nintzen. Burniari dagokionez, Bergaran
eta Aristrainen kargatzen genuen batez
ere eta paketerian, berriz, Madrileko
joan etorria egiten genuen.
Ondoren Transportes Arano kooperatiban sartu nintzen eta garagardoak
garraiatzen hasi nintzen. Gaur egun,
Espaini guztian zehar egiten ditut
banaketak eta bueltan boteila hutsak
ekartzen ditut.
Zer diozu kamioien eboluzioari buruz?
Kamioiek izugarrizko eboluzioa jasan
dute. Garai batetako kamioiak oso
gogorrak ziren eta gerrietatik asko
sufritzen genuen. Oraingoak oso erosoak dira, suspentsio neumatikoa dute,
gerria berotzen duten eserlekuak, aire
egokitua, berogailu autonomoa... erabat
hornituak daude. Egia esateko, automobila baino nahiago dut kamioia gidatu.

Kamioietik bista zabalagoa dugu eta
ematen duen segurtasuna askoz ere
handiagoa da. Mekanikari dagokionez,
lehengo kamioiak alanbrea, soka pusketa bat eta alikateak izanez gero, konpontzea posible zen, baina gaur egungoak dena elektrikoa dute. Aberiak pantailan adierazten dituzte eta era berean,
erraztasun handiak ematen dizkigute.

“NIRETZAT,

AURRERATZE KASUETAN BI MINUTUZ LIMITETIK GORA
GIDATZEA LIBRE EGON BEHARKO
LITZATEKE, DERRIGORREZKO NEURRIA DELA IRUDITZEN ZAIT ISTRIPUAK EKIDITEKO.”

Limitadorea onerako edo txarrerako
izan da?
Kaltetarako izan da kamioilariontzat,
batez ere aurreratzeko garairako.
Askotan, aurreratzen hasi eta komerietan ibiltzen gara, ez aurrera eta ez atzera geratzen gara.
Niretzat, aurreratze kasuetan bi minutuz limitetik gora gidatzea libre egon
beharko litzateke, beharrezkoa dela iruditzen zait. Aurreratzeko abiaduraz kanpoko bi minutu digutula jakitea eta
horretara moldatzea paregabea litzateke. Errepidea oso arriskutsua da gaur
egun, gure bizia eta ingurukoena jokatzen dugu eta istripuak ekiditeko neurririk onenetako da aipatu dudana.
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JOSE FRANCISCO
ALUSTIZA
AZURMENDI
1957 - 04 - 29

“ EMISORA ASKO ERABILTZEN DUT, OSO
TRESNA BALIAGARRIA DA GARRAIOLARIONTZAT.
BESTE KAMIOILARIEKIN HARREMANETAN JARRI
ETA INFORMAZIOA LORTZEKO PAREGABEA DA. ”
Noiztik hasi zinen txofer? Orainarte ibilitako enpresak, zein zama mota eta egiten zenituen ibilbideak definitu.
Orain 14 urte hasi nintzen. 8 urte eta 8
hilabete egin nituen T. Iribarrekin
(Getaria) beti Madrilera altzari fabriketara herrajeak, kajoiak, bisagrak e.a. eramaten, Madrilaldea ondo ezagutzeko aukera izan nuen 40tik gorako banaketak eramaten nituen. Ondoren, T. Rodriquezekin 3 hilabete egin nituen gehienbat
Bartzelonara karga generalekin.
Gaur egun duzun ibilbide, zama, ordutegia… esplika itzazu.
4 urte eta gehiago T. Vicuñarekin nabil
espezialekin trenak, gruak, motorrak,
e.a. garraiatzen ditut; denak neurri
arruntetik kanpokoak, beti ere Espainia
barruan.
Zeintzuk dira errepideko arriskuak?
Asko daude, bai tresna haundiekin
nahiz eta lehengo aldean frenu
hobeak izan, denen beharra dago. Egunetik egunera errepidean kotxe eta
kamioi gehiago dago eta inork ez dugu
gure tokia inori utzi nahi.
Inoiz lagunarekin bidaiatzen al duzu
kamioiean?
Tarteka bai, nahiz eta guk beti izaten
dugun laguna, batez ere espezialekin
gabiltzanean.
Pazientzia asko behar al da bolantean?
Ikaragarri, nik daukadana baino gehiago. Hamaika juramentu eta famili
gogoratu izan ditut.
Anekdotaren bat.
Orain 10 edo 11 urte Madrilen afaldu
nuen eta emakume txofer bat, 48 urte
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ingurukoa, erdi erderaz egiten zuen (nik
behintzat ingelesez tutik ez) eta harrituta utzi ninduen Bilbo ingurua ni baino
hobeto ezagutzen zuelako. Baina,
gehiena harritu ninduena Antzuolako El
Caserio izeneko jatetxea nola ezagutzen
zuen bere babarrunengatik.
Nola ikusten duzu kamioi garraioaren
etorkizuna?
Nahiko nahastuta, geroz eta estuago,
enpresa handiak txikia ito nahirik.
Zerga, gasoil eta okerrena geure arteko
konpetentzia.

“ERREPIDEAN

PAZIENTZIA HAUNDIA BEHAR DU. HAMAIKA JURAMENTU ETA FAMILI GOGORATU
IZAN DITUT”

Takografoa onerako edo txarrerako izan
da?
Langileentzat ona, zeure orduak
kontrolatzen dituelako baina nagusiarentzat akaso ez horrenbeste.

Jose Francisco, berak gidatzen dituen kamioien
aurrrean

KRISTOBAL
ETXAIDE
URREAGA
1957 - 06 - 30

“ LANEAN HASI
NINTZENEAN, 11 ORDU
BEHAR IZATEN NITUEN
BIDAIA EGITEKO, ORAIN
ORDEA, 6 ORDU
ERAMATEN DIT IBILBIDE BERDINAK, ETA
HALA ERE LEHENAGO
IRISTERA BEHARTZEN
GAITUZTE. ”
Noiz hasi zinen txofer? Orainarte ibilitako enpresak, zein zama mota eta egiten zenituen ibilbideak definitu.
18 urte nituenean hasi nintzen. Lehenbizi
B-1 karnetarekin baserriz-baserri esnea
biltzen nuen Rania enpresarentzat,
Lekunberrira eramaten nuen esnea.
Segurako Martin Berasategiren bidez,
Olaztiko portland fabrikatik inguruko
kontratisteentzat Portland-a ekartzen
nuen. 21 urterekin C karneta atera
nuen. La Guipuzcoana-rentzat hasi
nintzen lanean. Ibilbidea hau zen: PESA
(Beasain) eta Hnos. EGAÑA (Bergara)
kargatu paketeria eta Madrilera eramaten nuen, Iruñara eta Beasainera (PESA)
etortzen nintzelarik paketeriarekin.
Ibilbide hau bost urtez egin nuen.
Gaur egun duzun ibilbide, zama, ordutegia... esplika itzazu.
Gaur egun dudan ibilbidea egiten
26 urte nituenean hasi nintzen: IruñaMadril, Madril-Iruña, La Guipuzcoana
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enpresarentzat paketeria garraiatzen, bi
kamioi behar nituen eta txofer bat kontratatu nuen.
Hasi nintzenean, 11 ordu behar izaten
nituen bidaia egiteko, orain ordea, 6 ordu
eramaten dit ibilbide berdinak egiten, eta
hala ere lehenago iristea behartzen
gaituzte.
Inoiz lagunarekin bidaiatzen al duzu
kamioiean?
Noizbehinka familia eramaten dut
lagun: emaztea, semea edo alaba.

“LEHEN

GURPIL BAT LEHERTZEN
ZITZAIDANEAN, ERREPIDEAN ZIHOAZEN EZAGUNEK, ZEUK ESKUAK ZIKINDU GABE ALDATZEN ZIDATEN
GURPILA, ORAIN BERRIZ, BOZINA JO
ETA AURRERA JARRAITZEN DUTE.”

Pazientzia asko behar al da bolantean?
Bai, baina guk alde horretatik abantaila
bat dugu, gauez gidatzen baitugu.
Egunez, trafiko gehiago dago eta arreta
gehiagorekin ibili behar da.
Anekdotaren bat.
Lehen gurpil bat lehertzen zitzaidanean,
errepidean zihoazen ezagunek, zeuk eskuak zikindu gabe, aldatzen zidaten gurpila, orain berriz, bozina jotzen dizute eta
aurrera jarraitzen dute. Lehen laguntasun
handia genuen errepidean, orain berriz ez.
Nola ikusten duzu kamioi garraioaren
etorkizuna?
Oso gaizki. Autonomoak, kamioi bat
edo bi dauzkagunak, ematen dizkiguten
laguntzak ez zaizkigu iristen, kooperatiba eta enpresa handiak jasotzen dituztelako. Bidai bat egiteagatik kobratzen
dudana, orain dela hamar urte kobratzen nuena da. Bestalde, gasoleoa,
zergak, tailerrak eta behar ditugun beste
gauza batzuk garestitzen doaz, eta
porteak beheruntz doaz.
Takografoa onerako edo txarrerako izan da?
Bere abantailak eta eragozpenak ditu.
Lehen deskantsatzeko zeuk erabakitzen zenuen lekua, orain berriz,
takografoaren orduak eta abiadura
errespetatu behar dituzu.

Kristobal
bere
kamioiaren
aurrean

JABIER
GARCIA
ETXEBESTE
1958 - 02 - 24

“ ZORIONEZ, AUTONOMOEN BALDINTZAK ALDATZERA DOAZ, LEGE BERRIA ORAIN GUTXI ATERA
DA. ESATERAKO, BAJAKO LAUGARREN EGUNETIK
KOBRATZEN HASIKO GARA ETA 55 URTEREKIN
JUBILAZIOA LORTZEA POSIBLE IZANGO DA. ”
Noiz hasi zinen txofer?
Orain dela 20 urte hasi nintzen txofer.
Nire aita txoferra zen eta Azkar enpresarentzat lan egiten zuen. Hura hil ondoren hasi nintzen neu ere enpresa berdinean, autonomo gisa.
Zein ibilbide egiten zenuen?
Bartzelonara, Madrilera edota Valentzira joaten nintzen, aste batetan bi
bidaia egiten nituen eta hurrengo
astean hiru, txandatuz. Ibilbide nazionalean ibili izan naiz beti eta zama ere
beti berdina garraiatu dugu, paketeria
hain zuzen ere. Gaur egun, aldiz,
Donostian kargatu eta Lermaraino joaten naiz soilik, Burgostik 30 km-tara
dago herri hau. Han plataforma askatu
eta Madriletik datorren kamioiaren plataforma hartzen dut, berak nirea hartzen duelarik, elkartrukea egiten dugu.
Orain dela hiru urte hasi nintzen ibilbide honekin.
Ordutegiari dagokionez, gaueko bederatzietan irten eta goizeko bostak
aldera itzultzen naiz. Lanegunak, bost
ditut, astelehen gauean hasi eta larunbat goizean amaitzen dut. Aipatu behar,
kamioia Donostian bertan uzten dudala, automobilez egiten dudalarik joan
etorria.
Karga deskargak nola daude antolatuta?
Lehen karga deskargak eskuz egiten
genituen, karretilaz baliatzen ginen
horretarako, baina hala ere oso lan astuna zen. Gaur egun, izugarri arindu dira
karga deskargak gure enpresan, kamioilarion eginkizun bakarra kamioiari ateak
irekitzea da, gainontzekoaz enpresako
langileak arduratzen dira. Era berean,
dena automatikoki antolatuta dago:
kamioiaren barruan zinta bat sartzen da
paketeak gainean jar ditzaten, ondoren

eskaner batek paketeen kode barrak irakurtzen ditu eta zintak pakete bakoitza
dagokion lekura eramaten du zuzenean.
Nolako eboluzioa jasan dute kamioiek?
Izugarrizko eboluzioa jasan dute, alderdi guztietatik hobetu direlarik.
Mekanika hobea dute, motorrean indar
gehiago, askoz ere erosogoak dira,
segurtasun aldetik paregabeak, kontsumo urria dute… aldaketa denak onerako
izan dira, km asko egiteko oso ondo
daude prestatuta. Era berean, elektronika aldetik ere aurrerakuntza handia
dute, edozein aberi edo matxura
sortzen bazaio garbi markatzen duelarik
pantailan.

“AUTONOMO IZATEAK BERE
ABANTAIL ETA DESABANTAILAK
DITU. BESTE NORBAITENTZAT
LAN EGINEZ GERO BURUKO MIN
GUTXIAGO IZATEN DIRA.”
Autonomo izateak zer suposatzen du?
Autonomo izateak bere abantail eta
desabantailak ditu. Lehenik “bizkarra
babestu” behar da, eta ondoren ardura
handiz lan egitea derrigorrezkoa da.
Autonomoak betebehar zehatzak ditu
eta formal ibili behar du. Langilea
izatea oso ezberdina da, baja hartzeko
oztoporik ez, kamioieko ordainketak
egin beharrik ez… buruko min gutxiago
izaten ditu langileak.
Zorionez, autonomoen baldintzak
aldatzera doaz, lege berria orain gutxi
atera da. Esaterako, bajako laugarren
egunetik kobratzen hasiko gara eta
55 urterekin jubilazioa lortzea posible
izango da.
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JABIER
ZABALETA
LEKUONA
1958 - 04 - 19

“ EMAKUMEZKOAK GIZONEZKOEN
ESKUBIDE BERDINAK DITU LANBIDE BAT
AUKERATZEKO ORDUAN. ”
Noiztik duzu txofer ogibidea? Zergaitik
sartu zinen txofer?
Orain dela 14 urte hasi nintzen
kamioiarekin lanean. Txiki txikitatik
gurpilen gainean ibiltzen zen dena gustatzen zitzaidan, gehienbat kamioiak,
hauek haundiak zirelako. 29 urterekin,
Zegamako papelera istean langabezian
gelditu nintzen, ezkondua eta bi seme
alaba txiki mantendu beharrean.
Honela, kamioi bat salgai zegoela enteratu nintzen lan eta guzti, eta kamioi
hura probatzera joan eta gaur arte
kamioiean jarraitzen dut.
Zein ibilbide egiten duzu egunero?
Zenbat km?
Nire egungo ibilbidea hemen inguruan,
Euskal Herrian eta honen alboko herrietakoa izaten da. Kilimetroei dagokionez, ez ditut kilometro asko egiten egunean zehar, obratan ibiltzen naizelako
eta hauetan denbora asko behar dutelako deskargatzen.
Kamioien eboluzioa, trafikoa, takografoa... Onerako edo txarrerako izan da?
Dena onerako. Gaur egungo kamioiak
hobeak, erosogoak dira. Errepideak ere
hobeak dira, eta denbora gutxian kilometro asko egin ahal izaten ditugu.
Takografoa berriz, kontrolerako ondo
dago bestela libre utziko bagintuzkete
gehiegikeriak gertatuko litezke.
Emakume kamioilaria nola ikusten
duzu? Geroz eta gehiago daude?
Oso ondo iruditzen zait, emakumezkoak gizonezkoen eskubide berdinak ditu
lanbide bat aukeratzeko orduan. Geroz
eta gehiago ikusten dira, gehienbat
autobusak gidatzen.
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“HASIERA

BATEAN AFIZIOA ZENA

GIDATZEA GUSTATZEN ZITZAIDALAKO,

ORAIN

AFIZIO

JOSE MARI
ARAKAMA
LARREA
1958 - 05 - 09

HURA

OFIZIO BIHURTU DA”.

Zenbat kilometro egiten diozu kamioiari urtean?
Gaur egun gutxi gora-behera 70.000
kilometro urtean.
Egunez ala gauez nahiago duzu gidatu?
Nahiz eta beti egunez lan egin, gauez
gidatzea gustokogo dut. Gauez bidea
motzagoa egiten zait, eta trafikoa ere
laburragoa izaten da.
Nola ikusten duzu kamioi garraioaren
etorkizuna?
Adituek diotenez nahiko gaizki, autonomoentzat garai txarrak inguratzen ari
omen dira. Administrazioak autonomoei
kooperatiba edo elkartetan biltzeko esaten ari zaizkigu, enpresa haundiekin
lehiatu ahal izateko.
Errepide onenak non daude?
Nik ezagutzen ditudan errepide hoberenak Castilla la Mancha-koak direla
esango nuke, autobia asko dagoelako
eta gehienak lauak direlako.
Kamioia ofizio edo afizioa?
Hasiera baten afizioa zela esango nuke
gidatzea gustatzen zitzaidalako, baina
orain afizio hura ofizio bihurtu da, hilaren bukaeran soldata etxera eramateko
ezagutzen duzun ogibidea dela esango
nuke orain.

“ GOIERRI BAILARAKO
EMAKUME
AUTOBUSZALEAK EDERKI
MOLDATZEN DIRA
OGIBIDE HONETAN,
TXOFER TREBEAK DIRA
ETA EDOZEIN MOTATAKO
ZERBITZUAK EGITEKO
GAITASUNA DUTE. ”
Noiztik duzu txofer ogibidea?
1.992ko udaberrian hasi nintzen txofer
Ataioko enpresa txiki batetan hiru ejeko
kamioi batekin. Bartzelonara joaten
nintzen astean bi edo hirutan eta denetarik garraiatzen nuen. Ondoren egurretako kamioi batekin ibili nintzen urte
t´erdiz eta segidan Zumarragako Irbisa
enpresarentzat egin nuen lan. Valentziara joaten nintzen batez ere, honez
gain, Murtzia, Madril, Sevillara... joan
ohi nintzen. Burnia eraman eta bueltakoan txatarra ekartzen nuen. 1.998an
berriz, autobuseko txofer gisa hasi
nintzen lanean eta gaur egun hortan
dihardut.
Kamioia edota autobusa duzu nahiago?
Oso desberdinak dira, egia esan biekin
gustora ibili izan naiz, baina aukeratzekotan, autobusa aukeratuko nuke ordutegia dela eta. Kamioiarekin lan egin
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nuenean ez nintzen egunero etxeratzen,
kamioiean lo egin beharra askotan suertatu zitzaidan eta gaur egun aldiz, egunero etxean bazkaldu, afaldu eta lo egiteko aukera dut. Hori izugarri estimatzen den gauza da. Aipatu nahi dut,
nire alaba Onintza jaio zenean ere etxetik kanpo nengoela, Bartzelonan hain
zuzen ere. Igande arratsalde batetan
abiatu nintzen kamioiarekin eta
Bartzelonara iritsi orduko, gurasoek
deitu zidaten nire alabaren jaiotzaren
berri emateko.
Emakume autobuslaria zer iruditzen
zaizu?
Oso ondo iruditzen zait eta ea geroz eta
gehiago animatzen diren. Goierri bailarako emakume autobuslariak ederki
moldatzen dira ogibide honetan,
edonoren pare gidatzen dute. Txofer
trebeak dira eta edozein motatako
zerbitzuak egiteko gaitasuna dute.
Ondo konpontzen gara elkarrekin,
langile onak dira eta beti laguntzeko
prest daude.

“EGIA

ESAN, IRRATIKO INFORMAZIOAZ GAIN, BEZEROEK ERE
INFORMAZIO UGARI EKARTZEN
DIGUTE, DENETAKO KONTUAK
ENTZUTEN DITUGU ETA “AL DIA”
EGOTEN GARA.”

Irratia entzuteko ohiturarik ba al duzu?
Bai, egunero entzuteko ohitura dut eta
Euskadi Irratia dut gustokoen gainera.
Egia esan, irratiko informazioaz gain,
bezeroek ere informazio ugari ekartzen
digute, denetako kontuak entzuten
ditugu eta “al dia” egoten gara.
Bestalde, aipatu, autobusean gauza
asko azaltzen zaizkigula jendeari ahaztu edota galdutakoak: motxilak, janak,
poltsak, erlojuak, aterkiak.... azkeneko
hauek dira gehien azaltzen direnak.
Eguraldi txarra dagoenetan, bost aterki
azaltzen diren egunak izaten dira. Eta ia
inork ez ditu erreklamatzen.

JOSE ANGEL
OTAEGI
GALARZA
1959 - 04 - 03

“ KAMIOILARI ON BATEN EZAUGARRIAK:
PAZIENTZI HAUNDIA, IKUSMEN ONA ETA
ZUHUR JOKATZEA GIDATZEKO ORDUAN. ”
Noiztik duzu txofer ogibidea? Zein ibilbide egiten duzu egunero?
Lantokia txiki gelditu eta Ikaztegietatik Lazkaora aldatzea pentsatu
zutenean, kamioi bat jarri behar izan
zuten Lazkaoko enpresa egokitzen joateko, hau da, enpresa batetik bestera
materiala eramateko. Bi urte t´erdi daramatzat nik txofer moduan.
Ibilbide berdina egiten dut egunero:
Lazkaotik-Ikaztegietara eta Ikaztegietatik Lazkaora.
Lanaren egoera zein da?
Nahiko ona, ia makina gehienak egokitzen ari dira Lazkaoko enpresan, eta
poliki-poliki makina denak ekartzen ari
direnez, uste dut nire lana berehala
bukatuko dela txofer moduan.
Kamioien eboluzioa, trafikoa, takografoa...Onerako edo txarrerako izan da?
Nik ez daukat esperientzi haundiegirik
honetan baina takografoa jarri beharra
suertatu zen eta orain berriz beharrezkoa da, obligatuta dagoelako. Nik uste
dut orain jende asko urte batzuk baino
deskansatuago ibiltzen dela takografoari esker.

Jose Mari, gidatu ohi duen Goierrialdeako
autobusa ondoan duela.

Trafikoari dagokionez, geroz eta oztopo
gehiago ikusten ditut ni nabilen ibilbidean.

Pazientzia asko behar al da bolantean?
Nik uste dut gaurko egunean geroz eta
pazientzi gehiago behar dela. Jende asko
errepidea bustita edo lehorra egon abiadura berdinean ibiltzen dira, eta honen
ondorioz ingurukoak arreta gehiagorekin
gidatu behar izaten dugu.
Bide sarean hobekuntzarik somatu al
duzu azken urte hauetan?
Nik uste dut, Diputazioa saiatzen dela
seinaleak ondo jartzen, baina hala ere
zuhurgabetasun asko ikusten dira errepidean, jendea geroz eta azkarrago
ibiltzen dela eta.
Zeintzuk dira kamioilari on batek eduki
behar dituen ezaugarriak?
Nik uste dut lehenengo gauza pazientzi
haundia, ikusmen ona eta norberak
zuhur jokatzea gidatzeko orduan.
Sakrifizio haundiko bizia al da kamioilariena?
Nik uste dut baietz, ez da nire kasua,
nik beti lantegiko ordutegian lan
egiten dut, baino beste batzuei entzunda hala iruditzen zait, ordu asko etxetik
kanpo pasatu beharra....
Kamioia ofizio edo afizioa?
Nire kasuan
afizioa baino.

ofizioa
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PEREZ
ARNAIZ
1957 - 11 - 09

“ PAZIENTZI ASKO ETA BOST ZENTZUAK DIRA
BEHARREZKOAK BOLANTEAN ZOAZENEAN. ”
Noiztik duzu txofer ogibidea? Zein ibilbide egiten duzu?
1986tik dut txofertza ogibide. Betidanik
gustatu izan zait eta familiak bultzatuta
lan honetan hasi nintzen. Nazional mailan ibiltzen naiz normalean, sortzen zaizkidan bidaien arabera.
Nola garatu edota eboluzionatu da txofertza? Kamioen eboluzioa, trafikoa,
takografoa... Onerako edo txarrerako
izan da?
Zentzu guztietan txofertzak eman dituen
eboluzionak positiboak dira; gaur egun
makinak hobeak dira, takografoa ere
azken finean ondo dagoela esango nuke
kontrolerako oso sistema ona delako.
Pazientzia asko behar al da bolantean?
Pazientzi asko eta bost zentzuak dira
beharrezkoak bolantean zoazenean.
Emakume kamioilaria nola ikusten
duzu? Geroz eta gehiago daude?
Emakumea bolantean ondo ikusten dut,
baina hala ere ez dira oraindik gehiegi
ikusten. Nire ustez oraindik ez zaie aukera haundiegirik ematen lan honetan.
Astean etxetik kanpora zenbatetan egiten duzu lo?
Zein bidai tokatzen zaidan, baina normalean bi edo hiru gau.
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Bide sarean hasi zinenetik gaurdaino
hobekuntzarik somatu duzu? Non daude
errepide onenak?
Errepideak hobetzen dihoaz, baina geroz
eta trafiko gehiago dabil. Autobia asko
dago, batzuk besteak baino hobeak
baina hala ere oraindik asko dago hobetzeko. Nire ustez, errepiderik onenak
Levante aldean daude.
Nola ikusten duzu kamioi garraioaren
etorkizuna?
Pixkanaka hobetzen joango dela iruditzen zait. Zaharrenek diotenez, makinak
eta takografoa oso garrantzitsuak dira,
baina diruari dagokionean dena oso
garesti dago; makinak, gasoila, dietak,
aseguruak, zergak... hau dena parekatuta
ikusteko oraindik denbora dexente pasatu beharko du.
Egunez edo gauez nahiago duzu gidatu?
Egunez, gaua lo egin eta atseden hartzeko da. Egunez lo eginez gero, ez duzu
berdin deskansatzen.
Kamioia ofizio edo afizioa?
Dudarik gabe afizioa.

JUAN
APAOLAZA
GARCIA
1933 - 01 - 07

“ LEHENBIZIKO
EMAKUME KAMIOILARIA MADRILEN IKUSI
NUEN ORAIN DELA 30
BAT URTE. KAMIOIA
ATZERAKA SARTU ZUEN
ETA OSO ONDO
DOMINATZEN ZUEN. ”
Noiz hasi zinen txofer?
24 urterekin hasi nintzen txofer,
soldaduzkatik etorritakoan primerako
karneta atera nuen eta kamioiarekin
hasi nintzen lanean. Transportes Teisa
enpresan egin nuen lan urtebetez.
Hilean 2.000 pta irabazten nituen eta
asegurorik gabe lan egin nuen. BergaraBartzelona ibilbidea egiten nuen. Gero
aita gaixotu egin zen eta etxean geratu
nintzen. Idi zaintzan (itzain) lanean ibili
nintzen eta 28 urterekin kamioi berri
bat erosi nuen, Pegaso 165 bat.
Autonomo izan al zinen ondoren?
Bai. Nire anaia Gabriel eta biok ibiltzen
ginen kamioiean. Txandaka gidatzen
genuen, aspertu arte gidatzen genuen.
Astean bi edo hiru bidai egiten genituen
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Madrilera, Bartzelonara, Valentzira...
Takograforik ez zen orduan eta deskantsuak urriak ziren. Zamari dagokionez, batzuetan burnia, bestetan papera...
denetarik izaten zen. Zegamako papeleratik ere ibili izan ginen. Lan asko eta diru
gutxi izaten zen lanbide honetan.
Anaiarekin bidaiatu al zenuen beti?
Hasieran bai, baino gero bakarka ibili
ginen. 1.970 inguruan, bost anaion
artean 15 kamioi jarri genituen. Azpeitiko Marcial Ucinetik eta Aristrainetik
hartzen genuen karga eta ondoren
Bartzelona, Sevilla, Huelva, Malaga...
denean deskargatzen genuen. Kargek
gora behera handiak izaten zituzten eta
azkenean kamioi banarekin geratu
ginen bost anaiok. Jubilazioa berriz, 60
urterekin hartu nuen.
Emakume kamioilaririk ezagutu al
duzu?
Lehenbiziko emakume kamioilaria
Madrilen ikusi nuen orain dela 30
bat urte. Kamioia atzeraka sartu zuen
eta oso ondo dominatzen zuen. Hurrengo emakume kamioilaria Aristrainen
ikusi nuen. Senarra eta biak kamioi
banarekin etortzen ziren, eta hura ere
oso ondo moldatzen zen kamioiarekin,
gizonen pare lan egiten zuen.

“ALKOHOLAREN

FROGAK BEHARREZKOAK IRUDITZEN ZAIZKIT.
GAUR EGUN TRAFIKO IZUGARRIA
DAGO ERREPIDEAN ETA NEURRIAK
HARTZEA EZINBESTEKOA DA.”

Alkoholaren frogei buruz zein da zure
iritzia?
Alkoholaren frogak beharrezkoak iruditzen zaizkit. Gaur egun trafiko izugarria
dago errepidean, automobil eta
kamioien abiadura ere handia da, eta
neurriak hartzea ezinbestekoa da.
Zentzu honetan istripuak ekiditen dira.
Istripurik izan al duzu inoiz?
Bai, bat izan nuen gogor xamarra.
Andoain parean ur potzu handi
bat zegoen eta beste bidetik kamioia
zetorrenez, ur potzu honetan sartu
beharra izan nuen. Kamioiak “tijera”
egin zidan. Bizkar hezurrean min hartu
nuen, eta zazpi hilabetez eskaiolatuta
egon beharra izan nuen.
Zergatik dago Zegaman hainbeste txofer?
Zegama betidanik nagusi izan da
kamioi eta kamioilari kopuruan.
Lanerako tailer gutxi egon ohi dira eta
aukera onena kamioiarekin hastea izan
da. Aipatu behar afizioa ere oso garrantzitsua izan dela. Kanpoko jendeak esaten zuen, Zegaman bezain hainbeste
kamioi eta kamioilari zuen herririk ez
zegoela Euskal Herri guztian.

LUZIO
ARIZKORRETA
OLARAN
1918-12-01

“ NIRE

AITA ZENAK ERE, GARRAIO MUNDUAN
LAN EGITEN ZUEN. BI IDI ETA GURDIA ZIREN BERE
LAN TRESNAK ETA 5 TONELADARAINOKO ZAMA
ERAMATEN ZUEN. BEASAINDIK ZEGAMAKO
PAPELERARA PASTA EKARTZEN ZUEN. ”
Noiz hasi zinen txofertzan?
29 urterekin hasi nintzen txofer. 18 urte
bitartean papeleran ibili nintzen lanean,
eta segituan gerra sortu zen. Gerra
amaitu ondoren, kamioiarekin hasi nintzen txofer. Lehenengo urteetan nire
kontura ibili nintzen, autonomo, lana
sortzen zitzaidan lekutik lekura. Lasto
garraioan,
Zegamako
papeleratik
Iruñara bidaia bat edo beste, Jose Mari
Olearen zerrategitik Donostira egurra
eramaten... denetarik egiten nuen.
Geroxeago, Campsarentzat hasi nintzen
lanean eta guztira 29 urte igaro nituen
fuela garraiatzen. Azkenik 66 urterekin
jubilatu nintzen.
Nolatan sartu zinen txofer?
Papelerako lanean aspertu egin nintzen, jornal txikia zegoen eta betidanik
gustatu zitzaidan txofer lanbidea. Nire
aita zenak ere, garraio munduan lan
egiten zuen. Bi idi eta gurdia ziren bere
lan tresnak eta 5 toneladarainoko zama
eramaten zuen. Beasaindik Zegamako
papelerara pasta ekartzen zuen.
Zeintzuk izan ziren Zegamako lehen
kamioiak?
Lehenengo kamioia papeleran jarri
zuten. Kamioi horren txoferrak Ondargoengo Agustin eta Benardo txiki ziren.
Herri mailan, lehenbiziko kamioia Juan
Frantzisko Irastorzak erosi zuen. Kontu
hauek 1.940 urte ingurukoak dira.
Zein izaten zen zure eguneroko lana eta
ibilbidea?
Goizean 4:30k inguruan jaiki eta 6etarako
fuela kargatzera joaten nintzen. Goizean
Arrasatera, Zumarragara, Beasainera...
joaten nintzen deskargatzera. Bazkal

ondoren Añorgan kargatzen nuen berriz
eta Hernanira, Eibarrera... joaten nintzen fuela ustutzera. Eibarra askotan
joaten nintzen, bertan tailer txikiak
zeuden, deposito txikiekin eta leku
askotan deskargatu behar izaten nuen.
Ibilbide motzak egiten nituen, Euskal
Herritik atera gabe.

“KAMIOILARI

ON BAT IZATEKO,
OINARRIZKOENA SERIOTASUNA
DA. KAMIOILARIAK BERRIKETA
GUTXI BEHAR DU , HAIZEA
ABANIKOAN UTZI BEHAR DA
LANBIDE HORRETAN.”

Zeintzuk dira kamioilari on batek eduki
behar dituen ezaugarriak?
Kamioilari on bat izateko, oinarrizkoena
seriotasuna da. Kamioilariak berriketa
gutxi behar du, haizea abanikoan utzi
behar da lan honetan jarduteko. Kamioi
handi horiek dominatzeko arduratsua
izan behar da eta norberaren izaera oso
garrantzitsua da lanbide honetan.
Istripurik izan al duzu inoiz?
Bai, bat izan nuen, baina ez zen nire
erruz izan. Arrasatetik Zumarragara
bideko bidegurutze batetan, automobil
batek jo ninduen kamioiaren ezkerraldean. Automobilaren gidaria fraile bat
zen eta boligrafoa hanketara erori
zitzaiola eta despistatu egin omen zen.
Gurpilak eta direkzioa puskatu zizkidan
eta kamioia deskargatu ondoren garajera joan nintzen hauek konpontzera.
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ALBERTO
ARAMENDIA
VELAZ
1936-04-17

“ ZEGAMAKO DEMETRIO ALUSTIZA LAGUNTZAILE
BATEN BILA ZEBILELA ENTZUN NUEN ETA HONELAXE ETORRI NINTZEN ZEGAMA ALDERA, 1.957.
URTEAN HAIN ZUZEN ERE. ZEGAMAN 46 URTE
DARAMATZAT OROTARA. ”
Noiz hasi zinen kamioi garraioaren
munduan?
Behin, Arbizuko ijitoa, nire herrira,
Azkonara joan zen ganadua erostera.
Nik behiak ekartzen lagundu nion eta
berehala berarekin hasi nintzen lanean.
18 urte nituen ordurako eta laguntzaile
gisa ibili nintzen. Patata banatzen
genuen Gipuzkoa guztian zehar.
Geroxeago, 20 urte betetzerako, Zegamako Demetrio laguntzaile baten bila
zebilela entzun nuen eta honelaxe etorri nintzen Zegama aldera, 1.957. urtean hain zuzen ere. Zegaman 46 urte
daramatzat orotara.
Nolakoa izan zen kamioilari hasiera?
Demetriorekin bi urte igaro nituen.
Zegamako papeleran papera kargatzen
genuen handik Donostira eramateko eta

1964 - Azkonan aterata Leylan Beaber kamioia
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bueltakoan errekorteak ekartzen genituen. Honez gain, Bentako Juan Pikasarrik egurra kargatzen zigun Errenteriako
papelerara eramateko eta Iruñara ere
joan ohi ginen ardo bila Jose Manuel
Izagirrerentzat. Ondoren Juan Frantzisko Irastorzarentzat egin nuen lan
urte betez. 23 urte betetakoan primerako karneta atera nuen eta Segurako
Transportes Galarzarekin hasi nintzen
lanean. Reus, Tarragonara pentsua eramaten genuen eta bi urtez egin nuen
lan berarentzat. Ondoren, Ataungo
Zurutuzarekin ibili nintzen lanean
Zumarragako Orbegozonetik Bartzelonara burnia eramanez. Bueltakoan
txatarra ekartzen genuen.
Kamiorik erosi al zenuen inoiz?
1.964ko martxoan kamioia erosi nuen
ijitoaren semearekin erdi bana. “Leylam
Beaber” markako kamioia erosi genuen,
ingelesa zen. Ijitoaren semea ibilbide
luzean ez zuen nahi ibili eta ondorioz
nire anaia Antoniok hartu zuen kamioaren erdia. Arrasatetik Bartzelonara joaten ginen orokorrean, burnia eraman
eta txatarrarekin bueltatzen ginen.
Garai hartan takograforik ez zegoen eta
txandatuz gidatzen genuen anaiak eta
biok. Gau eta egun ibiltzen ginen,
kamioia geratzeko astirik gabe. Astean 3
bidaia egiten genituen Bartzelonara.
Aste guztia etxetik kanpora igarotzen
genuen, igandetan etorri eta astelehenean irtetzen ginen. Larunbatean kargatuz gero berriz igandean, bazkal
ondoan irten behar.

1957 urtea Olaberrian ateratako argazkia

Zein ibilbide egiten zenuen jubilatu
aurretik?
1.981ean ni bakarrik hasi nintzen
kamioiean. Frantziatik txatarra eramaten nuen Orbegozo, Azpeiti eta
Gasteizeko fundizioetara. Txatarrarik ez
bazegoen Aranda de Duerorako kargatzen genuen, Michelinentzat. Hogei
urte igaro ditut ibilbide berbera egiten.
Normalean ia egunero etxera etortzen
nintzen. Ordutegia berriz, goizeko
6etan jaikitzen nintzen, batzuetan bai
goizago ere. Kamioiean lo egitea suertatzen zitzaidanetan fabrikako atean
kamioia utzi eta bertan egiten nuen lo.

“ASTEAN

3 BIDAI EGITEN
GENITUEN BARTZELONARA. ASTE GUZTIA ETXETIK KANPORA
IGAROTZEN GENUEN, IGANDETAN
ETORRI
ETA
ASTELEHENEAN
IRTETZEN GINEN. ”
Ze iritzi duzu takografoari buruz?
Takografoak bi alde ditu, bat ona eta
bestea txarra. Alde onari dagokionez,
kamioilariaren lanorduak mugatzen
dituela da, lehen gehiegizko orduak egiten ziren bolantean eta kamioilariarentzat neke izugarria zen. Alde txarra,
deskantsuak takografoak dionean egin
behar izaten direla da. Lau ordu t´erdi
bolantean egitean obligazioz geratu
behar da, eta askotan kamioilariak
momentu hortan ez du atseden hartzeko premiarik. Gertatzen da ere, deskantsu honek atzerapenak ekartzea deskargatzeko garairako. Egun berean deskargatzeko ailegatu ezean, hurrengo egunerarte itxaron behar.
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JUBILATUAK

SANTI
AZURMENDI
ARRIETA
1948-11-07

“ LEHEN BI TXOFER IBILTZEN GINEN
KAMIOI BATEKIN, ORAIN TXOFER BAKARRA
IBILTZEN DA ETA HALA ERE SOLDATA
ATERATZEKO KOMERIAK PASA BEHAR. ”
Noiz hasi zinen txofer?
18 urterekin hasi nintzen kamioieko
lanean anaiarekin batera. Laguntzaile
gisa ibili nintzen, karga-deskargatan
lagunduz, kaleak bilatzen lagundu...
Gidatzen berriz 21 urterekin hasi nintzen. Soldaduzkan karnet militarra atera
nuen eta ondoren karnet zibilera aldatu
nuen, berdin balio zuen eta.
Zein zen zuen ibilbidea?
Astean bi bidai egiten genituen
Bartzelonara Amezketako papeleratik.
Valentzira ere joan ohi ginen, baina
gutxiago. Laranjen garaian Valentziatik
Hendaiarako ibilbidea egiten genuen.
Gero, urte batzuk Amezketatik Mirandara, Burgosera, Gasteizera, Logroñora… joanez egin nituen. Papera eraman eta pasta ekartzen nuen bueltakoan.
Orain dela 15 urte arte binaka ibili
ginen kamioiean, gero bakarka hasi
ginen.
Kamioiek zein eboluzio jasan dute?
Izugarrizko aldaketa jasan dute.
Frenuetan, direkzioan eta denean.
Neguan belaunetan manta botata ibiltzen ginen zegoen hotzarekin. Kamioiek
kalefaziorik ez zuten eta udaran berriz
beroarekin kixkaldu egiten ginen. Gaur
eguneko kamioiek berogailua eta aire
girotua dute. Lolekuak ere erosoak dituzte, baita eserlekuak ere. Lehengo kamioietan ez ginen batere deskantsatzen.
Non zegoen trafiko gehiena?
Trafiko gehiena Bartzelonako bidean
izaten zen, Burgoskoak eta Madrilekoak
ere bide berean joaten baitziren. Errepideak berriz, txarrak eta arriskutsuak
zeuden. Gaur egun errepideak asko ho-

betu dira baina dagoen trafikoarentzat
oraindik gehiago hobetzeko premia
dute. Trafikoa ugaritzen ari da eta errepideak ez dira konpontzen trafikoaren
proportzioan.

“KAMIOILARIAK

TXOFERTZEAZ
GAIN ESKULANA ERE EGITEN DU
ETA LANBIDE HAU OSO GOGORRA
DELA ZIHURTA DEZAKET.”

Karga deskargak nolakoak izaten ziren?
Garai batean dena eskuz deskargatu
beharra izaten zen, 6-7 banaketakin
joaten ginen eta lan neketsua zen. Gaur
egun ere, enpresak ez daude behar
bezala prestatuta alor honetan.
Pertsonalik ez dute karga deskargan
laguntzeko, Femwicharekin ibiltzen dira
bakarrik, baina zama dena kamioilariak
prestatzen die. Kamioiari toldoa kendu,
ateak ireki, bobinei takoa kendu eta
bueltaka bota... Kamioilariak txofertzeaz gain eskulana ere egiten du eta
lanbide hau oso gogorra dela zihurta
dezaket.

San Adrian enpresako 5 kamioiak

Santi, bere bi semeak alboan dituela, kamioiaren
aurrean

Nola ikusten duzu kamioi garraioaren
etorkizuna?
Ez diot etorkizun onik ikusten, lehen
baino baldintza okerragoak baitituzte
oraingo kamioilariek. Gasoila, aseguruak, gurpilak... dena garestitu da eta
porteak ez dira proportzio horretan igo.
Bizimoduak gora egin du eta porteak
ez. Lehen bi txofer ibiltzen ginen kamioi
batekin, orain txofer bakarra ibiltzen da
eta hala ere soldata ateratzeko komeriak
pasa behar. Lanbide hau ez dago behar
bezala ordainduta, lanordu asko dira eta
lan neketsua da. Ondo ordainduta balego, aspaldian aberastuta nengoen!

Pegaso 200a. 1970 urtea. Laranjaz kargatuta
Valentziatik Hendaiara.
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ARRIETA
1939-03-27

“ ORDU ASKO ETA GASTU
ASKO DITUEN LANBIDEA DA. ”
Noiz hasi zinen txofer?
Soldaduzkatik itzultzean primerako karneta atera eta kamioiarekin hasi nintzen
lanean, 23 urterekin hain zuzen ere.
Nolako kamioiarekin hasi zinen?
Pegaso Comet bat izan zen nire lehen
kamioia, 8-10 toneladakoa. Gehienetan Zegamako papeleratik Madrilera
joaten nintzen, baita Andaluziara eta
Bartzelonara ere. Bueltakoan errekortea
ekartzen nuen Legazpirako eta batzuetan fruta ekarri ohi nuen.
Gero hiru eta lau ejeko kamioiak hasi
ziren eta Klaudio Gorrotxategirentzat
ibili nintzen eraikuntzarako materialen
garraioan. Ondoren Beasaingo txatarrero batentzat lan egin nuen, Barreiros
batekin ibili nintzen.
Handik berehala, 4 anaiok kamioiak jarri
genituen, 3 kamioi jarri genituen hasieran. Kanpora ibiltzen ginen eta kamioiean bertan lo egiten genuen. Kamioiak
ez ziren batere erosoak, kalefaziorik ez
zuten eta ohelekuan espumazko koltxoi
zahar bat. Teruelen 0 azpitik 7 gradutan
lo egitea ere suertatu zitzaigun behin
baino gehiagotan. Zamari dagokionez, Amezketako papeleratik papera
garraiatzen genuen Bartzelonara,
Caceresera.... Cacerestik ikatza ekartzen
genuen bueltakoan
Zenbat km egiten zenituen urtean?
Kanpora ibili ginenean 100.000tik gora
egiten genituen urtean. Astean hiru bidai
egiten genituen, lehen esan bezala,
Madrilera, Bartzelonara.... km asko. Bi
anai joaten ginen eta txandatuz gidatzen
genuen. Askotan aste guztia etxetik kanpora igarotzen genuen.
Errepide onenak non zeuden?
Denean txarrak zeuden. Orduan autobiarik ez zegoen eta herriz herri joan
beharra izaten genuen. Esaterako,
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hemendik Zaragozara 6 ordu behar
ziren eta Zaragozatik Valentzira 8 ordu.
Gaur egun erdi denbora behar dute
kamioilariak ibilbide horiek egiteko.
Aipatu nahi dut, autobia gehiago behar
direla oraindik ere, trafiko izugarria
baitago.

“MAKINA BAT URTETAN LAU
ORDU BAKARRIK LO EGINEZ IBILI
IZAN NINTZEN.”
Lan gogorra al da?
Astolana dela esango nuke nik, oso lan
gogorra.
Loarekin
izaten
dira
arazorik handienak. Makina bat
urtetan lau ordu bakarrik lo eginez ibili
izan nintzen. Logureak jotakoan kafea
hartu, otarteko bat jan eta segi aurrera.
Gehiago ezin zenean deskantsua egin
behar. Dirurik ez du ematen kamioiak.
Berez hilaren amaieran diru asko ateratzen da baina asegurua, gasoila, gurpilak... ordaindu ondoren gutxi geratzen
da etxerako. Ordu asko eta gastu asko
dituen lanbidea da.
Nola ikusten duzu kamioi garraioa?
Inondik laguntzarik ez duen lanbidea
da kamioilariaren lanbidea. Guardia
Zibilek ere edozein aitzakia txiki nahikoa dute isuna jartzeko. Estatuak diru
pila jasotzen du kamioilarien isunetatik,
lotsagarria da, lagundu ordez kontra
egiten dute. Gida baimenarekin ere
badira komeriak. Esaterako, automobilaren gida baimena kenduz gero, zuzenean kamioiarena ere kendu egiten
dute, eta ea kamioilariek nola egin
behar duten lana gida baimenik gabe.
Hori oso gaizki dago, ez dute zertan
kendurik kamioiaren gida baimena.
Automobilarekin hutsegitea eginez gero
kamioiak ez du zerikusirik.

JUAN AGUSTIN
IBARBURU
ORMAZABAL
1919-08-12

“ ZEGAMATIK
MADRILERA JOATEKO
HAMAR ORDU BEHAR
IZATEN ZIREN, GAUR
EGUN ALDIZ, 6 ORDU
NAHIKOA DIRA. ”
Noiz hasi zinen txofer?
18 urterekin, 1.937an, hasi nintzen txofer. Garai hartan karneta ez zuten eskatzen ia eta hala tokatuz gero, motoristei
bost duro eman eta arazoa konpontzen
zen. 69 urterarte aritu nintzen txofertza
lanean, berez 65 urterekin eman zidaten
jubilazioa baino seme gazteak kamioia
hartu nahi zuen eta hura soldaduzkatik
etorri arte jarraitu nuen lanean.
Zein ibilbide egiten zenuen?
Bidaia ateratzen zen tokitara joaten
nintzen, Madrilera, Bartzelonara...
3.000 km inguru egiten nituen astean
zehar eta edozein motatako karga
garraiatzen nuen.
Iruñatik harri minerala ekartzen ere ibili
nintzen. Astean 3 egunetan joaten nintzen harria ekartzera.
Autonomoa izan al zara beti?
Bai betidanik izan naiz autonomoa.
Autonomo izateak baditu bere alde txarrak, diru gehiena gasoiletan eta gurpiletan joaten baita. Gaur egun, beste
baten langile izatea aukera hobea dela
pentsatzen dut.
Sakrifizio handiko bizia al da kamioilariena?
Bai, hala da, nolabait bizi behar izaten
da eta, nik lanbide hau aukeratu nuen.
Kamioiera igo, toldoa jarri, toldoa
kendu, bolantean ordu asko... lan
gogorra eta arriskutsua da.
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Ze eboluzio izan dute kamioiek?
Eboluzio izugarria izan dute kamioiek.
Ni kamioi zaharrarekin hasi nintzen,
kamioi txikiak ziren ordungoak, kajak
6 metrotako luzera zuten. Direkzio
gogorra, eserlekua ere gogorra... baldarrak ziren garai hartako kamioiak.
Abiadura ere txikia zuten, esaterako,
Zegamatik Madrilera joateko hamar
ordu behar izaten ziren, gaur egun
aldiz, 6 ordu nahikoa dira. Oraingo
kamioiak katxarro latzak dira, eta gidatzeko askoz ere xamurragoak.

“3.000

KM INGURU EGITEN
NITUEN ASTEAN ZEHAR.”

Inoiz lagunarekin bidaiatzen al zenuen?
Emaztea etorri ohi zen nirekin noizbehinka. Eguna atseginagoa eta motzagoa izaten zen emaztea etortzen
zenean, bidean kontuak esan, paisaiak
ikusi… lagunarekin bidaiatzea askoz
hobea da bakarrik baino.
Pazientzia asko behar al zen karga-deskargan?
Pazientzia izugarria behar zen. Jende
alperra zegoen karga-deskargan eta
orduak galtzen genituen. Askotan gertatzen zen, goizean deskargatzeko ordurako joan eta iluntzea iritsi eta artean deskargatu gabe. Garai hartan gainera eskuz
deskargatzen zen, eta ondoren karro txiki
batetan eramaten genuen zama. Geuk ere
laguntzen genuen kargatzen eta deskargatzen. Gaur egun ordu pare batetan
deskargatzen dituzte kamioiak, beste
fundamentu bat dago. Gainera eskulana
desagertu da, grua eta fenwich-a erabiltzen baitira.
Takografoa onerako edo txarrerako izan
da?
Takografoa txarrerako izan da, denuntzia asko izaten dira honen erruz. Ni
erretiratu baino lehenago takograforik
ez zegoen, eta liburu bat erabiltzen
genuen. Liburu horretan, irteera ordua,
nora gindoazen, ze karga mota eramaten zen... idazten genituen. Liburu
hauek gestorian entregatzen genituen
hiru hilabetetik behin.

Juan Agustin eta Luzio Arizkorreta

JUBILATUAK

JOSE
IZAGIRRE
MENDIARAZ
1927-08-29

“ BEDERATZI URTETARAKO AITAMARRENGO
OKINDEGIAN HASI NINTZEN LANEAN
AITAREN OKINDEGIAN, BERTAKO
LANGILEAK GERRARA JOAN ZIRELAKO. ”
Noiz etorri zinen Zegamara bizitzera?
Bi urte nituela etorri nintzen Zegamara.
Buztinkalera etorri ginen bizitzera. Nire
aita kontratista zen eta Ezpaleoko zentrala egiteko, kanalak egiteko... kontratatu zuten. Gero papeleran lan gehiago
sortu zen eta famili guztia Zegamara
etorri ginen.
Zein lanetan aritu zinen txofer izan
aurretik?
Txikitatik okinaren lanbidea izan nuen,
bederatzi urtetarako Aitamarrengo
okindegian hasi nintzen lanean aitaren
okindegian, bertako langileak gerrara
joan zirelako. 1.939an Errementariko
etxea erosi genuen, labe berria egin eta
esnea, pentsua, ardoa... denetarik saltzen genuen.
Zergatik sartu zinen txofer?
Gidatzea betidanik atsegin izan dut eta
1.969an kamioi berria erosi nuen zisternaduna Campsan lana egiteko.
Kamioiarentzat langile bat hartu nuen
eta Altsasun, anaia zenak eta biok
bi autobus jarri genituen. Langileak lantokietara eramaten genituen eta kanpora ere egiten genituen bidaiak. 6-8 urtez
izan genituen autobusak, baina diru
gutxi ematen zuten eta kendu egin
genituen. Ondorioz, neure kamioiarekin
hasi
nintzen
lanean
1.975ean.
Campsarentzat egin nuen lan 18 urtez
fuela garraiatuz. Gero, industrietan gasa
sartu zen eta fuela alde batera geratu
zen. Hau zela eta, lanik gabe geratu
nintzen eta zisterna kendu eta kaja jarri
nion kamioiari. Kanpora hasi nintzen
lanean beste bi urtez: Bartzelonara,
Tarragona,
Lerida,
Zaragozara...
Azkenik, 63 urterekin erretiratzeko
aukera izan nuen eta halaxe egin nuen.
Kamioia ofizio edo afizioa?
Afizio handia nuen txikitatik eta garaiz
ikasi nuen txofertzan, bederatzi urtetarako ikasi nuen. Zatizal Txikiko Jose
Antoniok erakutsi zidan gidatzen.

“ORAIN DELA 60-70 URTE ERE
BAZEN TXOFERTZARAKO AFIZIOA.
NI MUTIL KOXKORRA NINTZELA
4-5 KAMIOI ZEUDEN ZEGAMAN.
PAPELERAN BI KAMIOI ZEUDEN,
KUN-KUN DEITURIKOAK, RUSOAK, KATEIAKIN, LEHENBIZIKO
KAMIOIAK ZIREN HAIEK.”
Zergatik dago Zegaman hainbeste txofer?
Betidanik ezagutu dut txofer asko
Zegaman. Gerriko zana, Garmendiatarrak, Irastorzatarrak... lehenagoko txoferrak dira. Orain dela 60-70 urte ere
bazen txofertzarako afizioa. Aipatzekoa
da biztanleen proportzioan gidari asko
dauden herria dela Zegama. Ni mutil
koxkorra nintzela 4-5 kamioi zeuden.
Papeleran ere bi kamioi zeuden, kunkun deiturikoak, rusoak, kateiakin,
lehenbiziko kamioiak ziren haiek.
Garraioa suspertzeko herri paregabea
zen Zegama: baso ugari eta bai baserriak ere. Honekin egurretarako, lastotarako... kamioiak beharrezkoak ziren.
Istripurik izan al duzu?
1.980 an istripu bat izan nuen, Urretxu
pasa eta bihurgune txar batetan. Egun
hartan lainoa zegoen eta Azpeitiko
beste kamioi batekin izan nuen zartatako handi bat. Ezkerreko hankan min
hartu nuen, tendoian arazoak izan
nituen. Ondorioz beste kamioi bat erosi
beharra izan nuen. Hurrengo urtea ere,
urte txarra izan zen niretzat. Kamioia
kargatzen ari ginela, bombak haizea
hartu eta mugimendu gogor bat egin
zuen. Ni kamioietik erori nintzen atzeraka. Eskerrik kaskoa jantzita neukan.
Pelbisa hautsi nuen, baita zenbait
saihets ere.
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OIARBIDE
BERASATEGI
1932-05-01

“ GARAI HARTAKO KAMIOIAK TXARRAK
ZIREN, BURNI HOTS UGARI ETA
ABIADURA GUTXIKOAK ZIREN. ”
Noiz hasi zinen txofer?
24 urte nituela hasi nintzen txofer, soldaduzkatik etorri eta berehala. Txikitatik artzai ibili nintzen baina ez zen nire
gustoko lana. Txofertza lanbidea atsegin nuen eta halaxe hasi nintzen.
Gustoko lanean aritzea oso garrantzitsua da. 52 urterekin utzi nion kamioari, nire aita gaixorik zegoen eta etxean
laguntzearren utzi nuen lanbide hau.
Ze zama mota garraiatu ohi zenuen?
Lehenengo urtetan ondarra garraiatzen
ibili nintzen. Kanteratik ondarra hartu
eta eraikintzetara eramaten nuen. Nire
koinatuak etxe ondoan kantera txiki bat
eduki zuen eta handik hartzen nuen
ondarra. Hura amaitzean, Altsasuko
Lazaronera joaten nintzen ondar bila.
Ondar garraioan hamar urte pasa nituen
eta gero txatarrakin hasi nintzen.
Pasaiako portutik Zumarragako Orbegozonera eramaten nuen txatarra.
Nolako kamioiak ziren garai hartakoak?
Ondarretan hasi nintzenean, “cien pies”
izeneko kamioi bat erosi genuen, gerran
ibilitako kamioi zahar bat. Egun gehiena
bere azpian pasatzen nuen torlojuak lotzen. Gero Pegasoa eduki genuen, eta
ondoren Tamesa. Kamioi txikiak ziren 3-4
metrotako kaja zuten eta guztira 8 metro
zituzten. Txatarra garraiatzeko, berriz, lau
ejeko Barreirosa izan nuen. Oso kamioi
txarrak ziren, burni hots ugari eta abiadura gutxi zuten. Gaurko kamioiak askoz
hobeak dira. Ez dago sinisterik ze aurrerakuntza jasan duten kamioiek.
Pazientzia asko behar al da bolantean?
Bai, pazientzi asko behar da bolantean.
Errepidean jende izugarri ibiltzen da, ez
norbera bakarrik. Gaur egun denak jenio
eta edukazio txarrarekin gidatzen dute,
edozein huskeriagatik haserretzen da
jendea. Errepidean gabiltzan denok egiten dugu okerren bat eta hori konprenitu beharra dago.
Alkoholarekin izaten al zen arazorik?
Gure garaiean ez zen izaten alkoholaren
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kontrolik. Egia esan, guk egunero edaten genuen kopatxo bat edo beste,
orduan libre zegoen. Gaur egun aldiz,
oso neurri zorrotzak daude, zorrotzegiak nire ustetarako. Kopa bat edateagatik ez da ezer gertatzen, kamioia
ondo gidatzen da. Niretzat alkohola
baino okerrago da abiadura. Abiadura
gehiegi ibiltzen dute bai kamioi eta bai

“GAUR EGUN DENAK JENIO ETA
EDUKAZIO TXARRAREKIN GIDATZEN DUTE, EDOZEIN HUSKERIAGATIK HASERRETZEN DA JENDEA.”
berebilek. Lehen bezalako kamioi eta
berebil geldoak baleude istripuen arazoa
konponduko litzateke.
Bide sarean hasi zinenetik gaurdaino
hobekuntzarik somatu duzu?
Noski baietz. Lehen denbora asko galtzen zen Zegamatik Pasaiara joateko.
Autobiarik ez zegoenez herriz-herri joan
beharra izaten zen eta denbora asko
pasatzen zen. Trafiko gehiena udaran
izaten zen, beraneanteak etortzen ziren
garaian. Izugarrizko kolak sortzen ziren,
6 ordu itxaroterainoko kolak. Autobiari
dagokionez, lehenengo Donostitik
Billabonara arteko zatia ireki zuten.
Ondoren Tolosatik Legorretara, eta
azkenik, Legorretatik Beasaina bitarteko
zatia. Gaur egun ez dago distantziarik
autobiarekin, konturatzerako Donostira
heltzen gara.

Antonio, 1972ko argazkian, Barreiros kamioiarekin

JOSE
IRASTORZA
LARREA
1941-05-21

“ TAKOGRAFOA
ASMAKIZUN TXARRA
DA, DENUNTZIAK
EGITEKO HELDULEKU
“GRABEA” DA. ”
Noiz hasi zinen txofer?
23 urte nituela hasi nintzen txofer, soldaduzkatik etorri eta berehala karneta
atera nuen eta kamioiarekin hasi nintzen. Soldaduzka Afrikan egin nuen eta
han ere txofer ibili nintzen, karnet militarra nuen. 61 urterarte lanean ibili naiz
eta gaur egun jubilatuta nago.
Ze ibilbide egiten zenuen egunero?
Zenbat km?
Lehenengo Espaini guztian zehar ibili
nintzen. Gero Zumarragatik Frantzirako
ibilbidea egin nuen, Baionara joaten
nintzen gehienetan. Goizeko 6tarako
joan beharra izaten nuen Baionara.
Egunean 500 km-tik gora egiten nituen
kamioiarekin. Kilometro gehiegi, gauza
onerako.
Takografoei buruz zer diozu?
Takografoa asmakizun txarra da,
denuntziak egiteko helduleku “grabea”
da. Guardiek, 8 egunetako takografoak

Zegama Urtekaria 2003
ZEGAMAKO KAMIONEROAK
eskatzen dituzte, egun horietakoren bat
orduz pasata ibiliz gero denuntziatuak
izaten dira kamioilariak. Takografoaren
arabera, lau orduz gidatu ondoren ordu
beteko deskantsua, eta beste lau ordu
gidatu ondoren, berriz ordu beteko deskantsua egin behar da. Lo egiteko 8
ordu daude eta Frantzian berriz 9 ordu.
Egunez ala gauez nahiago zenuen
gidatzea?
Berdin zitzaidan gauez edo egunez
gidatu. Esan behar, gauez trafiko gutxiago egoten dela, baina jendea “grabeago” ibiltzen da, “pelikula” asko ikusi
izan nituen gauez errepidean. Hau dela
eta, gauez gidatzea arriskutsuagoa da
egunez gidatzea baino.

“URTEAN 80

MILA - 90 MILA
KILOMETRO EGITEN NIZKION
KAMIOIARI. EHUN MILA KILOMETRO EGINDAKO URTEAK ERE
IZAN NITUEN.”

Urtean zenbat kilometro egiten zenizkion kamioiari?
80 mila – 90 mila kilometro. Ehun mila
kilometro egindako urteak ere izan
nituen. Makina bat kilometro egindakoa
naiz!
Istripuren bat izan al zenuen kamioiarekin?
Zorionez zorte izugarria eduki dut
kamioiarekin istripuei dagokienez.
Behin batetan izan nuen horrelako
pasadizo bat. Euria ari zuen egun batetan, Pasaiatik atera nintzen kamioiarekin eta Ertzainen berebil batek nire
kamioiaren gurpila jo, beste aldeko bazterra jo eta erruedaz gora geratu zen.
Azkenik, eztabaidan aritu ondoren,
denuntziatu egin ninduten kulparik
gabe.
Errepide onenak non daude?
Errepide onenak Andaluziako partean
daude, dudarik gabe. Karril bikoitza
duten errepideak daude han, errepide
zabalak eta zaindutakoak. Azpimarratu
behar da, errepide okerrenak Euskal
Herrian daudela. Donostirako bidean
esaterako, Andoaindik behera karril lau
koitzak behar dira, trafiko izugarria baitago. Garestina ere hemengo errepidea
da, Bilbotik Donostira doan autopista.

JUBILATUAK

JUAN
SARRAOA
GALLASTEGI
1936-11-19

“ MOTORISTEK DOKUMENTAZIOA ESKATZEN
BAZUTEN, BOST DUROKOA BARRUAN ZUELA
EMATEN GENIEN ETA EZ ZUTEN KASORIK EGITEN. ”
Noiz hasi zinen txofer?
18 urterekin GMC kamioi batekin hasi
nintzen lanean, menditik zerrara
egurra jaisten. Askotan mendi puntara
igo eta eguraldi txarra zela eta, jaitsi
ezinda geratzen ginen eta bertako txabolaren batean lo egin beharra
izaten genuen. Adin horretan ez genion
beldurrik ezeri baina eskapada asko egin
genituen mendiko bide malkartsuetan.
Soldaduzkara joan bitartean ibili nintzen egurretako kamioarekin, 21 urte
bete arte hain zuzen.
Soldaduzka ondoren txofertzan jarraitu
al zenuen?
Soldaduzkan Ondarruko bat ezagutu nuen
eta bere anaiak txofer bat behar zuela eta
harekin hasi nintzen arrainetan. Bi lagun
joaten ginen kamioiean, hark egunez
gidatzen zuen eta nik berriz gauez, ez
bainuen karnetik. Motoristek dokumentazioa eskatzen bazuten, bost durokoa
barruan zuela ematen genien eta ez zuten
kasorik egiten. Gu bezala askok egiten
zuten, garai hartan diruarekin gauza asko
konpontzen ziren.
Eguerdiko ordu batetan irtetzen ginen
Ondarrutik kamioia arrainez kargatuta.
Madrilera joaten ginenean goizeko 4etarako arraitokira joan beharra izaten
genuen eta Bartzelonara joaten ginenean
goizeko 6etarako. Kamioiak 5 metro
t´erdi zituen eta arraina izotzez estalita
garraiatzen genuen, hozkailurik ez zuen.
Gero kamioi Pegaso batekin ibili nintzen
Azazetatik fundizioetara ondarra eramaten.
Noiz arte ibili zinen ondarra garraiatzen?
23 urterekin primerako karneta atera
nuen eta Aginagako Errastirekin hasi
nintzen lanean. Biok ibiltzen ginen kamioi berberean. Bartzelonako ibilbidea

Juan, autobusa
gidatzen

geneukan, paketeria eraman eta bueltakoan paketeria edo txatarra ekartzen
genuen. Mikeletekin nahiko komeri izaten genituen, zenbait paketerik zergak
zituzten eta ez ordaintzeagatik bestelako karga zeraman kamioia bidaltzen
genuen gure aurretik. Otzaurten,
Etxegaraten, Atayon... denetan zeuden
mikeleteak. Errastirekin ibili ondoren,
Gipuzkoana enpresarekin hasi nintzen.
Trailerrakin ibili nintzen, Bartzelona eta
Madrilera joaten nintzen astean hirutan.
Geroxeago Campsara pasa nintzen, 26
urterekin, hain zuzen. Jose Luis
Arizkorretarekin batera ibili nintzen
lanean, eta orduan etorri nintzen
Zegamara. Zisterna kendu eta kaxa jarri
zioten kamioiari eta Andaluziara,
Galiziara... joaten ginen burniz kargatuta. Azkenik, Legazpiko Patrizio Etxeberria enpresan hasi nintzen bertako
kamioi eta berebilarekin txofer, 23 urte
egin nituen guztira lantoki honetan.

“PAZIENTZI

GEHIENA AUTOBUSAREKIN BEHAR DA. ATZEALDEAN
55 LAGUN ERAMATEA ARDURA
HANDIA DA ETA KONTU HANDIZ
GIDATU BEHAR DA.”

Autobuseko txoferra ere izan zinen ezta?
Bai, Patrizio Etxeberriako langileak
lanera eraman eta lanetik ekartzen
nituen autobusez. Honez gain, asteburuetan eskurtsioak egiten genituen. Aste
guztia lotuta izaten nuen, jairik ez
zegoen niretzat.
Lehenengo hartu nuen autobusa
Imazena zen eta gero ibilbide edo
“linea” hori Perezek hartu zuen.
Zein garraiobideetan behar da pazientzi gehien?
Pazientzi gehiena autobusarekin behar
da. Atzekaldean 55 lagun eramatea
ardura handia da eta kontu handiz
gidatu behar da. Bestelako zamarekin
istripuren bat izanez gero nola edo hala
konpondu liteke, baina autobusean
pertsonak garraiatzen dira.
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JUANITO
IRASTORZA
ARRIETA
1931-10-07

“ 16 URTETARAKO IKASI NUEN GIDATZEN.
NIRE AITA PAPELERAKO KAMIOIAREKIN
IBILTZEN ZEN ETA NI AITAREN LAGUNTZAILE
GISA HASI NINTZEN LANEAN. ”
Noiz ikasi zenuen gidatzen?
16 urtetarako ikasi nuen gidatzen. Nire
aita papelerako kamioiarekin ibiltzen zen
eta ni aitaren laguntzaile gisa hasi nintzen lanean. Gero soldaduzkara joan
nintzen eta han ere txofer ibili nintzen,
karnet militarra nuen. Soldaduzkatik
itzultzean primerako karneta atera nuen
eta papelerako kamioiarekin hasi nintzen
txofer. Papeleran bi kamioi zeuden eta
bestea Ondargongo Joxek gidatzen zuen.
Zein zen zure ibilbidea eta nolako zama
garraiatzen zenuen?
Zegamako papeleratik kamioia hartu eta
Otzaurtera joaten nintzen bagoiak
paperez kargatzera, 200 kiloko fardoak
izaten ziren eta guk kargatzen genituen
bagoiak. Handik Bartzelonara, Madrilera... bidaltzen zen papera. Bueltan
espartzua eta ikatza ekartzen genituen.
Beasain eta Altsasuko estazioetara ere
joan ohi nintzen. Iruñatik, Belatetik
hain zuzen, kaolina ekartzen genuen,
hau lur zuri bat izaten zen paperari
nahasteko. Gasteizetik, berriz, errekorteak ekartzen genituen.
Gipuzkoa aldean, Tolosa, Donosti,
Arrasate eta Pasaiara joaten ginen
gehienbat. Pasaiako portutik espartzua, ikatza eta pasta ekartzen genituen. Aipatu nahi nuke, Arantzazura ere
joaten ginela papera eramatera, han
inprenta bat baitzuten bertako fraileek.
Papelerako makinariarik garraiatu al
zenuen inoiz?
Noski baietz. Papelerako prentsak eramaten genituen Tolosara rektifikatzera. Hiru
tailer zeuden: Gorostidi, Talleres Tolosa
eta Basagoitia. Bueltakoan paperari
nahasteko kola eta alumina ekartzen
genituen Tolosa edo Alegitik.
Beti papelerarentzat egin al zenuen lan?
Bai, guztira 40 urte igaro nituen papelerantzako lanean. Kamioiarekin urte
asko egin nituen eta gero, kamioiak
saltzean, bertako berebilarekin ibili
nintzen. Nagusien txofer gisa ibili nintzen. Honez gain, zaurituak batera eta
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bestera eraman, enkarguak egin... denetarik. Papelera itxi zenean jubilatu egin
nintzen, 58 urterekin, hain zuzen.

“GARAI

HARTAKO KAMIOIAK OSO
ESKASAK ZIREN, INDAR GUTXIKOAK ETA OSO GOGORRAK, BETI
ABERIREN BAT SORTZEN ZITZAIEN.”

Nolako kamioiarekin hasi zinen lanean?
GMC markako kamioiarekin hasi nintzen. Garai hartako kamioiak oso eskasak ziren, indar gutxikoak eta oso gogorrak. Beti aberiren bat sortzen zitzaien.
Ez ziren batere erosoak, eta hots izugarria ateratzen zuten. Kamioi txikiak
ziren, 6-7 metrotakoak, baina gaur egunekoak baino zailagoak ziren gidatzeko.
Gaurko kamioiak errazak dira gidatzeko,
direkzio biguna, frenu onak, kalefazioa,
irratia, ohe onak... denetarik dute.
Lan gogorra al da?
Gogorrena karga-deskarga izaten zen.
Gu aritzen ginen kamioia kargatzen eta
deskargatzen eta neke handia zen. Bi
lagun izaten ginen beti, bat txoferra eta
bestea laguntzailea. Orduan lagun
bakarra ez zegoen ibiltzerik, kargatzeko
eta deskargatzeko bi lagun behar ziren,
bai aberiren bat sortuz gero ere. Nire
lehenengo laguntzailea San Juan etxeko Jose Mari izan zen eta bigarrena
Justo Ugartemendia.

Juanito, Zegamako papeleran kamioia kargatzen

PEDRO
BERASATEGI
ARRIETA
“ IGANDEETAN,
KAMIOIA GARBI-GARBI
EGIN ETA EGURALDI
ONA EGITEN BAZUEN,
FAMILIA ETA LAGUNAK
KAMIOIAREN ATZEALDEAN HARTU ETA
URDALURGO PRESARA
JOATEN GINEN. ”
Noiz hasi zinen kamioiarekin?
1.957. urtean hasi nintzen txofertzan.
Jose Urbizu eta biok kamioi bat erosi
eta bazkide ibili ginen.
Zein izaten zen zuen ibilbidea?
Errenteriako papeleran kargatu eta handik Madrilera joaten ginen gehienetan.
Bobinak eramaten genituen eta bueltakoan errekorteak ekartzen genituen
Zegamako papelerara.
Handik berehala, erremolkea jarri
genion kamioiari, eta harekin 12 ordu
behar izaten genituen Madrilera ailegatzeko. Kamioiaren motorra berdina zen
eta zama gehiago hartzen zuenez polikiago joaten zen. Deskargatzeko garaian, bertako langileak husten zuten
kamioia guk esku bat botatzen genielarik. Astean 3 biaje egiten genituen eta ia
gelditu gabe joaten ginen, txandaka
gidatuz. Astebururako etxera etortzen
ginen normalean, igandean iritsi eta
astelehenarte egoten ginen. Hiru urte
t´erdiz ibili ginen elkarrekin.
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Ondoren zer egin zenuen?
Gero ni bakarrik jarraitu nuen kamioiarekin. Orokorrean Azpeitian kargatzen
nuen, Marcial Ucinen eta handik
Madrilera, Bartzelonara, Zaragozara,
Sevillara... joaten nintzen. Bueltan txatarra ekartzen nuen. Takograforik ez
zegoen garai hartan eta lo egiteko astirik gabe ibiltzen nintzen. Ondoren,
kamioiari erremolkea kendu eta bolketedun kaxa luze bat jarri nion. Gatza ere
ekarri izan nuen Zegamako elektrokimikara eta erraz deskargatzen nuen bolketearekin. 8-10 urtez Azpeititik Zaragozarako ibilbidean ibili nintzen. Lau
ejeko kamioia erosi nuen eta Zaragozara
joateaz gain, Bartzelonara, Sevillara,
Valentzira... joaten hasi nintzen. Kamioi
hau 3-4 urtez eduki nuen, eta burni
luzeak egiten hasi zirela eta beste bat
ekarri nuen luzeagoa, 12 metro t´erdikoa, hain zuzen. Jubilatu arte honekin
segi nuen.

“LEHENENGO EDUKI GENUEN
KAMIOIAK ESKUBITIK ZEUKAN
BOLANTEA, KANBIOA EZKERREAN, ERREDUKTORA ESKUBIAN...
DENA ALDREBES.”
Kamioiari beste erabilpen berezi bat ere
ematen omen zenion, ezta?
Bai, igandeetan, kamioia garbi garbi egin
eta eguraldi ona egiten bazuen, familia
eta lagunak kamioiaren atzealdean hartu
eta Urdalurgo presara joaten ginen.
Kamioiak nolakoak ziren?
Lehenengo eduki genuen kamioiak
eskubitik zeukan bolantea, kanbioa
ezkerrean, erreduktora eskubian… dena
aldrebes. Oso baldarra eta gogorra zen.
Hots izugarria zuen eta beroarekin oso
gaizki pasatzen genuen. Gogoratzen
naiz behin Sevillan 42 gradu zeudela
eta izugarrizko beroa jasan genuela.
Neguan berriz, nahiko ondo igarotzen
genuen motorrak botatzen zuen beroarekin. Oheak ere bazituen, estuak ziren
baina moldatzen ginen lo egiteko.
Zer diozu errepidei buruz?
Garai hartako errepideak oso txarrak
ziren. Errepiderik txarrena Altsasutik
Bartzelonara bitartekoa zen. Zulo gutxi
zituen baina bideak oso estuak ziren eta
beste batekin gurutzatzeko geratu
beharra zegoen. Gora behera askoko
bideak ziren. Madrilera eta Sevillara joateko bide hobeak zeuden. Autobiarik ez
zegoen eta herriz-herri joaten ginen.
Hemen inguruan Zumarragatik Azpeitirako bidea ere oso txarra zen, kurba
askoduna eta estua zen.

JUBILATUAK

GABRIEL
APAOLAZA
GARCIA
1935-07-15

“ TXOFER ASKOK KAMIOIA HARTU ETA MADRILERA
JOATEKO EZ ZUTEN INONGO ARAZORIK, ETA
HARRIGARRIA BADIRUDI ERE, AUTOMOBILAREKIN
BEASAINERA JOATEN EZ ZIREN AUSARTZEN ”
Noiz hasi zinen txofer?
25 urterekin hasi nintzen txofer anaia
Juanitorekin batera. Aurretik baserrian,
Zegamako txorixerian eta mendi lanetan
ibili nintzen. Aipatu behar aizkoran ere
aritu izan nintzela, afizio handia nuen.
Zein ibilbide egiten zenuten kamioiarekin?
Espaini guztian zehar ibiltzen ginen,
gehienbat Valentzira, Bartzelonara eta
Madrilera joaten ginelarik. Papera
garraiatzen genuen batez ere, Tolosako
papeleran eta Zegamakoan ere kargatzen genuen. Bobinak eraman eta bueltan errekorteak ekartzen genituen.
Hasierako urteetan kamioi txikiarekin
ibili ginen, 12 toneladakoarekin.
Geroago 25 toneladakoa ekarri genuen
eta Azpeitiko Marcial Ucinen burnia
kargatzen hasi ginen. Aristraindik ere
kargak hartzeko aukera izan genuen
azkeneko urtetan. Espaini guztian zehar
egiten genituen banaketak eta bueltan
txatarra ekartzen genuen. Azkeneko
hamar urteetan Pasaiako portura eta
Bilbora eramaten genuen burnia, Euskal
Herritik atera gabe ibili ginen.
Bost anaiok Aitzgorri izeneko enpresa
sortu genuen eta bakoitzak bere kamioiarekin hasi ginen lanean. Nire koinatu
zana, Eujenio Katarain ere kamioiarekin
ibili zen gurekin batera bazkide.
Garai hartako kamioiak gogorrak ziren
ezta?
Bai, oso gogorrak ziren, batez ere direkzioa. Kolpe handia eman behar zitzaion
bolanteari edozein bihurgune hartzeko.
Leylam Beaber kamioia eduki genuenean,
Otzaurteko kurbatan bi lagunek heltzen
genion bolanteari. Maniobra eta bihurgunetan gaizki ibiltzen ginen. Berezitasun
bezala, esan behar, kamioilari askok (baita
neuk ere) automobila gidatzen ezin izaten
zutela asmatu. Txofer askok kamioia hartu
eta Madrilera joateko ez zuten inongo
arazorik, eta harrigarria badirudi ere, automobilarekin Beasainera joateko ez ziren
ausartzen. Kamioia gidatzeko indar

handia egin behar zen eta automobila berriz
erabat arina zen, ezberdina alde guztietan.
Karga deskargak nolakoak ziren?
Dena eskuz egin beharrekoak ziren.
Tolosan hiru edo lau papeleratan kargatu, Zegamarako papelerara etorri karga
osatzera eta ondoren Madrilera joaten
ginen 11 ordu errepidean igaroz. Han
banaketak egin eta berriz kargatu
ostean alderdi hauetara etortzen ginen.
Lan txar asko egiten genituen. Aste
osoak pasatzen genituen etxeko ohea
ikusi gabe, kamioiean lo eginez.

“BETIDANIK IZAN DIRA KAMIOILARIAK ZEGAMAN, GARAI BATEKO ESAERA DA “PAPELA TOLOSAN ETA KAMIOIAK ZEGAMAN.”
Zergatik daude Zegaman hainbeste
txofer?
Herri honetan industri gutxi ezagutu
dugu, eta zeudenak ateak itxi dituzte.
Jende askok kamioia aukeratu zuen lanbide gisa. Gainera, txofer gehienak, zaildutako jendea zen, baserrian eta mendian
ohitutakoa. Gidatzeaz gain, karga deskargan ere egin behar zen eta indar pixka bat
behar zen. Betidanik izan dira kamioilariak
Zegaman, garai bateko esaera da “papela
Tolosan eta kamioiak Zegaman”.
Normalean binaka ibiltzen ginen kamioilariak, gerora, kamioiak hobetu ziren
heinean, banaka hasi ginen. Binaka
zenbiltzan txofer batzuk haserretu eta
istripuak izandako kasuak ere badira.

Gabriel, bere
kamioiarekin
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ROMAN
ORMAZABAL
TELLERIA
1931-09-06

“ ERABILI NITUEN IBILGAILUETATIK GUSTOKOENA TAXIA NUEN. LANBIDERIK ERRAZENA
HAUXE ZEN ETA LEKU BERRIAK EZAGUTZEKO
AUKERA PAREGABEAK EMATEN ZITUEN. ”
Nolatan hasi zinen txofertzan?
Betidanik atsegin izan nuen txofertza,
afizioa handia nuen eta herreritzako
lanarekin tartekatuz burutu nuen lanbide hau. Kamioia, autobusa eta taxia
gidatu ohi nituen. Egia esan kamioiarekin gutxi ibili nintzen, esnea banatzen
denboraldi bat eta nire koinatu Juan
Agustineri lagundu izan nion bidai batzuetan ere. Autobusean berriz 12 urtez
ibili nintzen eta taxiari dagokionez, 38
urtez eduki nuen zerbitzu hau.
Zein ibilbide egiten zenuen autobusarekin?
Zegamako Goialdeko eta Barrenaldeko
haurrak goizean eskolara ekarri eta
arratsaldean eskolatik baserrietara eramaten nituen. Beasaingo eskolara eta
Goierriko eskolara ere eramaten nituen
ikasleak. Honez gain, eskurtsioak egin
izan nituen asteburuetan. “Autobuses
Gaiara”rentzat egin nuen lan eta beraiek
ezin zutenean bidairen bat egin, niri
deitzen zidaten. Herreriko ateak itxi eta
gustora joaten nintzen autobusa txofertzera.
Taxiko zerbitzuari buruz zer diozu?
Erabili nituen ibilgailuetatik gustokoena
nuen taxia. Lanbiderik errazena hauxe
zen eta leku berriak ezagutzeko aukera
paregabeak ematen zituen. Garai batetan Zegaman 6 taxista egon ginen eta
ahal genuen preziorik onenak eskaintzen
genituen bakoitzak bezeroak lortzeko.
Esaterako, apeaderora joan, trenaren zai
egon denbora luzez eta 10 duro kobratzen zen, itxarotea ez zen kobratzen.
Ordu asko galdu izan nituen jendearen
zain.
Nora egin zenuen zerbitzurik urrutiena?
Behin Tolosako Nuestra Señora del
Pilar-era joan nintzen norbait eramatera. Han aleman batzuk zeuden ingresatuta, berebil istripu baten ondorioz.
Alemanira eramango al nituen galdetu
zidaten. Nik onartu egin nuen eta nire
emaztea aldamenean hartuta Alemanira
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joan ginen laurok. Sttutgar-en izan
ginen eta hiru egunetan egin genuen
buelta, 3.000 km guztira. Hau 1.970ean
izan zen eta bi farotako 1.500 ibilgailua
erosi berria nuen.

“OTZAURTEKO

BIDEAN ZULO IZUGARRIAK ZEUDEN, PATATA ZULOEN
ANTZEKOAK. ALTSASURA JOAN
BEHAR GENUENETAN, IDIAZABALDIK JOATEN GINEN BEREBILA
GUTXIAGO HONDATZEAGATIK.”

Zeintzuk dira txofer ona izateko behar
diren ezaugarriak?
Garrantzitsuena nahikoa lo eginda ibiltzea da. Baita ere, alkohol gutxi edatea.
Garai batetan alkohol asko edaten zen,
batere kontrolik gabe. Garai hartako
kamioi eta autobusak oso geldoak ziren
eta eskerrik horri. Gaur egun jarrita dagoen alkoholaren maila berriz, baxuegia
dela iruditzen zait, kafearen ondorengo
kopa batengatik txoferrak zentzu guztiak
baldintza egokietan ditu bere lana ondo
egiteko.
Errepideak nolakoak ziren?
Hemen inguruko txarrena Otzaurteko
bidea zen. Zulo izugarriak zeuden,
patata zuloen antzekoak. Altsasura joan
behar genuenetan, Idiazabalgo bidetik
joaten ginen, automobila gutxiago
hondatzeagatik. Lehenbiziko izan
nituen bi automobilak oso zaharrak eta
baldarrak ziren. Bat Peugeota zen, kalitatez gogorra zen baina astean behin
bailestaren bat puskatzen zitzaion,
eskerrik bi bailesta edukitzen zituen.
Hirugarren berebila berria erosi nuen eta
Otzaurteko bidea orduantxe konpondu
zuten, 1.970an hain zuzen ere. Gaur
egungo errepideak aldiz, oso onak dira,
trafikoa ugaria da baina errepideak
ondo zainduak daude.

JOSE LARREA
ARRIZABALAGA
1912-11-26

“ TRAFIKOA, OSO URRIA
ZEN. ESATERAKO,
MADRILA BI KAMIOI
JOATEN GINEN INGURU
HAUETATIK, BAT GUREA
ETA BILBOTIK BESTEA. ”
Nolatan hasi zinen txofer?
Gerrikoenean egon nintzen morroi mutikotan, abarkak egin eta behien lanak eginez. Gerora Gerrikoeneko Joakinek
kamioia jarri zuen eta horrelaxe hasi nintzen berarekin batera laguntzaile gisa.
Zegamako papeleran papera kargatu eta
Otzaurteko estaziora eta beste hainbat
lekutara eramaten genuen. Beasaindik
ikatza eta gatza ekartzen genuen bueltan. Dodge markako kamioia erabiltzen
genuen, 3-4 metrotakoa.
20 urte nituela kamioi handiarekin hasi
ginen, Renault batekin. Zegamako
papeleran, Lasarteko Michelinen edota
Pasaiako portuan kargatzen genuen
handik Madrilera joateko. 12 ordu behar
genituen Madrilera ailegatzeko eta
kamioieko asientuetan lo egiten
genuen, ez baitzuen inolako oherik.
Noiz arte ibili zinen Gerrikoeneko
Joakinekin?
Gerra ondoren Joakin Legazpira etorri
zen bizitzera eta baita geu ere. Joakin

Joxe, bere kamioiaren aurrean
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ANTONIO
AZURMENDI
ARRIETA
1941-06-30

Joxe bere lankideekin

hil ondoren, Patrizioneko fabrikan hasi
nintzen lanean. Leylam Beaber markako
kamioi handia erabili nuen. Gehienbat
Bilbora eta Santurtzera joaten nintzen.
Hauez gain, Kordobara, Iruñara,
Valentzira, Portugalera... leku askotara.
Kamioiean ez genuen lo egiten, hoteletan lo egiteko aukera ematen zigun
fabrikak.
Jubilatu aurretik, hanka azpian aurkitzen den kalkaneo hezurra puskatu
nuen kamioitik salto txar bat egin
ondoren. Hanka gaizki geratu zitzaidan
eta azkeneko bi urtetan furgoneta batekin ibili nintzen lanean.
Kamioi eta trafikoaren eboluzioari
buruz zer diozu?
Lehenengo kamioietik gerora diferentzi
handia somatu nuen. Kamioirik onena
azkeneko urtetan erabili nuen Leylam
Beaberra izan zen. Automobil bat bezala gidatzen zen. Trafikoa, berriz, oso
urria zen. Esaterako, Madrila bi kamioi
joaten ginen inguru hauetatik, bat
gurea eta Bilbotik bestea.

“IJITOA

IZATEA HOBEA ZEN
KAMIOILARIA IZATEA BAINO. OSO
BIZIMODU GOGORRA ZEN GARAI
HARTAKO KAMIOILARIENA.”

Nolakoak ziren errepideak?
Madrilerako errepidea nahiko ona zen,
bai Kordoba eta Valdepeñas-ekoa ere.
Somosierran komeriak ibiltzen genituen
igo ezinda, aldapa izugarria zegoen,
1.444 metro zituen, pentsa. Jaisterakoan berriz frenuei zapaldu ezinda, oso
gogorrak ziren eta bizkarreko minez
bukatzen genuen. Valentzirako bidea
ere oso txarra zen.
Bizimodu gogorra al zen garai hartako
kamioilariarena?
Bai, ijitoa izatea hobea zen kamioilaria
izatea baino. Oso bizimodu gogorra zen
garai hartako kamioilariena. Ordu askoz
gidatu behar, loleku gabeko kamioiak
eta okerrena karga deskargarena.
Patrizioneko fabrikako kamioiarekin hasi
nintzenean, askoz bizimodu hobea eraman nuen. Karga deskarga fabrikakoek
egiten zuten, nik pixka bat laguntzen
nuen bakarrik.

“ “LOS CHAVALES” DEITZEN ZIGUTEN BESTE
KAMIOILARIEK, NIRE ANAIA ANDRESEK
19 URTE ZITUEN ETA NIK BERRIZ 23. ”
Nolatan hasi zinen txofer?
14 urtetatik 21 urterarte Olaberriko Joxe
Izagirreren okindegian ibili nintzen
lanean. 21 urte betetakoan soldaduzkara joan nintzen. Nire anaia Andresek
kamioi bat erdi bana erosteko proposatu zidan eta onartu egin nuen. Andres
ilusio handiko txoferra izan da betidanik
eta meritu denak berak dituela azpimarratu nahi dut. Madrilera joan zen 19
urte zituela eta Pegaso Comet markako
kamioia erosi zuen. Ni soldaduzkan nengoen eta bertara eraman zuen kamioia
nik ikusi nezan. Soldaduzka amaitu nuenean, 23 urterekin, txofer hasi nintzen.
Kamioilari hasiera nolakoa izan zen?
“Los chavales” deitzen gintuzten beste
kamioilariek, Andresek 19 urte eta nik 23
nituelako. Espaini guztian zehar ibiltzen
ginen, aste batean egin izan genuen
bidai bat Sevillara, beste bat Geronara
eta bestea Valladolid-era. Gau eta egun
txofertzen genuen. Zamari dagokionez,
burnia, papera... ateratzen zen karga eramaten genuen. Ondoren, Amezketako
papeleratik lana eskaini ziguten eta
horrelaxe Amezketatik Bartzelonarako
ibilbidean hasi ginen Andres eta biok.
Berehala, beste bi anaiak, Santi eta Joxe,
gurekin batera hasi ziren lanean eta
elkarte bat osatu genuen. 7 kamioi edukitzeraino iritsi ginen.
Ofizinako lanak egiten geratu nintzen
kamioia alde batera utzita. Gerora, gauzak estutzen hasi ziren elkartean eta 60
urterekin berriz kamioia hartu nuen
beste bost urtez, jubilatu nintzen arte.
Nolakoak ziren errepideak?
Garai hartako errepideak aldapatsuak
eta zoru txarrekoak ziren. Okerrenak
Galiziako eta Valentziako errepideak
ziren, Asturiaseko bidea oso txarra zen.
Madrilera joateko bide ona zegoen
baino aldapa handiak igaro behar ziren.
Gainera autobiarik ez zegoen, baina
egia esan, politagoa izaten zen ibilbidea. Herriak ikusi, geldiuneak egin eta
jende asko ezagutzen genuen. Beti toki

berdinetan geratzen hasi ginen, jateko
ona non ematen zuten azkar ikasi
genuen.

“KAMIOIAREKIN HASI GINENEAN
“NOBEDADE” HANDIA ZEN BARTZELONA EDOTA MADRILERA JOATEA,
URRUTIKO HIRIAK BAITZIREN.”
Etxetik kanpora egunak igarotea sakrifizio handia al da?
Emazteek sufritzen dute gehienbat gu
aste guztia kanpoan izanda. Gu hasi
ginenean, “nobedade” handia zen
Bartzelona eta Madrilera joatea, urrutiko
hiriak baitziren. Tarte libreak genituenetan teatroetara eta zinera joan izan
ginen. Esaterako, Madrilgo teatroan Lina
Morgan eta Pepe Navarro ikusi nituen.
Zinean berriz, behin baino gehiagotan lo
hartu izan nuen nekea zela eta.
Zeintzuk
dira
garraioilaritzaren
akatsak?
Garraiolaritzan guardia munizipal, foral
eta ertzainekin kontuz ibili beharra
dago. Denengandik ihesi ibili eta fabrikara iritsi orduko, han ere komeriak.
Itxaron egin behar eta gainera laguntzarik ez dute eskaintzen behar bezala.
Ordu asko galdu izan genituen deskargatzeko garaian, zorrotzegiak ziren
fabriketako arduradunak.

Antonio
kamioiarekin
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EDUARDO
URBIZU
ARANA
1936-05-12

“ GASEOSA LA CASERA-KO LEHENENGO
KAMIOIA NIK ESTREINATU NUEN ETA GAINERA,
BERTAN EZAGUTU NUEN NIRE EMAZTEA. ”
Noiz hasi zinen txofer?
20 urterekin hasi nintzen Juan
Frantzisko Irastorzaren laguntzaile gisa.
Bi kamioi zituzten Irastorzarrak. Kamioi
zaharra Iruñara joateko erabiltzen zuten
eta bestea berriz Madrilera joateko.
Zegamako papeleran kargatzen genuen
gehienbat, bobinak eta fardoak eramaten genituen Madrilera astean hirutan.
Garai hartako errepideak eta kamioiak
oso txarrak ziren. Neurriz txikiak eta
indar gutxiko kamioiak ziren. Gauak ere
bertan pasatzen genituen asientuetan lo
eginez. Eserlekuak banku luze baten
gisakoak ziren. Gerora, kabinari zulo bat
egin atzealdean eta ohe txiki bat jarri
genion
Noiz arte ibili zinen Irastorzatarrekin?
Soldaduzkara joan bitartean ibili nintzen beraiekin. Soldaduzka amaitutakoan, “Gaseosa La Casera”-ko lehenengo
kamioia nik estreinatu nuen eta bertan
lan egin nuen bi urte t´erdiz. Emaztea
ere hantxe ezagutu nuen, ofizinan lan
egiten baitzuen.
Ondoren Eskoriatzako enpresa batetan
hasi nintzen txofer. Iltzeak, alanbreak...
3 kilotako paketetan garraiatzen nituen.
Madril, Alicante, Valentzia, Leon,
Sevilla, Bartzelona... ziren banaketak
egiten genituen hiriak. Bueltakoan,
Alicantetik txatarra ekartzen genuen eta
Albazetetik espartzua. Aste guztia, baita
bi aste oso ere, kanpoan igarotzen
nituen. Karga deskargan ere astolanak
egiten genituen eta ondorioz bizkarreko
min izugarriak jasaten ditut.
Enpresa horretan ia 20 urtez ibili nintzen eta ondoren autonomo hasi nintzen, nire kontura. Pasaiako portuan
kargatu eta handik Beasain, Bergara,
Zaragoza, Madril, Valentzira... joaten
nintzen. Gehienbat txatarra garraiatzen
nuen, abonoa eta kaolina ere eraman
izan nituen.
62 urterekin istripu bat izan nuen
kamioiarekin eta berehala jubilatu nintzen.
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JOSE ANTONIO
AGIRRE
GARMENDIA
1946-03-03

“ TXIKI TXIKITATIK GARBI
1967 urte
ingurukoa.
Anoetan
(Donostia)

Zeintzuk ziren errepideko arriskuak?
Errepide txarrak zeuden eta kamioiak ere
eskasak ziren. Pisu handia ibiltzen
genuen, pentsa, 11 toneladako Pegasoa
erosi nuen eta 18 tonelada botatzen nizkion. Aldapetan frenuekin kontu handia
izan beharra zegoen. Abiadura txikia
harrapatzen zuten kamioiek eta eskerrik.

“EMISORA

ASMAKIZUN PAREGABEA IZAN ZEN, BESTE KAMIOLARIEKIN HITZEGINEZ ARINAGO
EGITEN ZITZAIDAN IBILBIDEA.”

Irratia entzuten al zenuen?
Ez nuen ohiturarik irratia pizteko,
motorraren zarata entzutea nahiago
nuen. Zenbait txoferri irratia piztuta
eramateagatik distribuzioko korrea puskatu eta motorra aberiatu izan zaie.
Emisora, aldiz, sarri erabiltzen nuen,
asmakizun paregabea izan zen. Beste
kamioilariekin hitzeginez arinagoa egiten zitzaidan ibilbidea.
Karga deskargak nolakoak ziren?
Madrilera eta Segoviara iltzekin joaten
nintzenean, goizeko 8etan deskargatzen hasi eta arratsaldeko 6etan bukatzen nuen. Almazenera bezeroak joaten
zirenean, ni alde batera geratzen nintzen, itxaron egin behar. “Partida”
bakarra eramaten nuenean, 5 edo 6
ordu behar izaten nituen beste edozein
lekutan ere deskargatzeko.

NUEN ZEIN IZAN BEHAR
ZEN NIRE LANBIDEA. ERREGEETAN, NIRE
JOSTAILUAK, KAMIOIAK
IZATEN ZIREN BETI. ”
Noiz hasi zinen kamioilaritzan?
16 urte nituela Beasaingo Ifarra enpresan ibili nintzen kamioieko laguntzaile
gisa. Beasainen, Tolosan, Donostian...
paketeria kargatu eta Bilbora eramaten
genuen. 18 urterekin soldaduzkara joan
nintzen eta handik bueltatzean osaba
baten kamioiarekin hasi nintzen txofer.
Bi urte egin nituen osabaren kamioiarekin eta ondoren Segurako Ramon
Lezetarekin ibili nintzen. Azpeitiko
Marcial Ucinen kargatu eta Bartzelonara
joaten ginen astean bi edo hirutan. Aste
gehiena kanpoan igarotzen genuen
kamioiean lo eginez. Asteburuan pozik
etortzen nintzen amaren ondora.
Ze motatako zama garraiatzen zenuten?
Konstrukzioko barilak garraiatzen genituen, 12,20 m neurrikoak. Karga eta
deskarga beraiek egiten zuten gruen
edo garabien bidez, guk kableak pasatzen laguntzen genien. Bueltan txatarra
ekartzen genuen. Lezetarekin bi urte
egin nituen eta gero Olloquiegi enpresako txofer izan nintzen beste bi urtez.
Ondoren autonomo hasi nintzen.
Zisternadun kamioia nuen, butanoa
garraiatzen nuen Frantziatik Fuenmayorrera. Ia egunero etxeratzen nintzen. Hiru urte egin nituen lan honetan
eta berehala kamioia erosi eta atzerrira

Zegama Urtekaria 2003
ZEGAMAKO KAMIONEROAK
hasi nintzen. Hamasei bat urte egingo
nituen atzerrira joanez. 42 urte bitarte
ibili nintzen txofertzan, istripua izan
nuen arte.
Zein herrialdeetara joan ohi zinen
atzerrian ibili zinenean?
Ingalaterrara, Holandara, Italiara... joan
izan nintzen. Zamari dagokionez,
Michelin gurpilak, Sarrio papeleratik
papera, Asturiasetik burnia eta
Frantziatik aluminioa kargatzen nituen.
Gehienbat aluminioa garraiatu nuen,
St Ciprianen kargatzen nuen. Hizkuntzekin nahiko ondo moldatzen nintzen,
batez ere frantsesarekin. Ingelesa gehiago kostatzen zitzaidan.
Nolakoak dira atzerriko errepideak?
Hemengo errepideak baino askoz hobeak. Zoru onak dituzte, leunak, koskarik
gabeak. Seinaleztapen aldetik ere,
hobetoago prestatuak daude. Semaforoak handiagoak eta argitsuagoak
dira. Garbiketa aldetik, oso ondo antolatuak daude. Frantzian esaterako, estatu guztian enpresa bakarra dago errepideen garbiketaz arduratzen dena.
Enpresa hau taldeetan banatua dago,
Frantziako eremu bakoitzak bere garbiketako taldea duelarik. Errepideak garbi
eta txukun mantentzen dira, ez hemen
bezala. Hemen, edozer gauza erori eta
errepidea eta ingurua zikintzen bada,
denbora luzez ez dute behar bezala garbitzen. Zoruen egoera ere txarra da,
koska ugari daude bazterretan. Hemengo errepideak oso gutxi zainduak daude,
batez ere Donostira dihoana, mantenimentu gehiago behar du.
Afizioz hasi al zinen txofertzan?
Noski baietz, txiki txikitatik garbi nuen
zein izan behar zen nire lanbidea.
Gogoratzen naiz behin, Arantzazuko
fraile bat etorri zela gure baserrira
eskean eta haunditan zer izan behar
nintzen galdetu zidala, nik txoferra
izan behar nintzela erantzun nion.
Erregeetan nire jostailuak kamioiak
izaten ziren beti. Kamioiari lista bat
erantsi, morkotsez kargatu eta harekin
jolasten nuen etxekoak errosarioa
errezatzen zuten bitartean.

Joxe Antonioren MAN etxeko kamioia

JUBILATUAK

JOSE MARI
ZABALETA
BERASATEGI
1935-02-17

“ TUDELA ALDEAN, PIPAR ETA TOMATE GARAIEAN,
JENDEA MANDOEN GAINEAN JOATEN ZEN
LANERA EGUNA ARGITZERAKO ETA IZUGARRIZKO
ARRISKUA ZEN KAMIOILARIONTZAT. ”
Noiz hasi zinen txofer?
27 urte nituela hasi nintzen kamioiarekin txofer, nire kontura. Orbegozorentzat egin nuen lan zazpi urtez. Bilbora
joaten ginen gehienetan, tuboak eta
“fermatxina” bobinetan eramaten genuen
eta bueltakoan txatarra ekartzen
genuen. Geroxeago arazoak sortu ziren
enpresa honetan, eta ondorioz kooperatiba batetan hasi nintzen lanean,
Pasaiako garraiolaritzako kooperatiban,
hain zuzen ere.
Kobrea, aluminioa, txatarra, egurra...
zama mota guztietatik garraiatzen
nuen. Pasaiako portuan edota Bilboko
portuan kargatzen nuen eta hau zela
eta, Oreretara joan ginen bizitzera,
Zegama urruti geratzen baitzitzaidan.
Ibilbideari dagokionez, Aragoiko probintzira, Hueska aldera, Soriara,
Nafarrora, Errioxara, Arabara, Gipuzkoa
edota Bizkaira joaten nintzen. Lesakara
asko joan izan nintzen bobinak eramatera. Frantzira ere joaten nintzen prefabrikatutako
materiala
eramatera.
Hendaian izugarrizko estazio handia
dago eta askotan joan ohi ginen zama
bagoietara eramatera.
Enpresa oso sendoa zen, beti izaten
genuen lana, egunik hutsegin gabe. Junta
errektoran ere egon nintzen eta igandetan
hara joan behar. Astea eta asteburua
kamioiari lotuta nengoen, etxekoekin ez
nintzen ia egoten eta azkenik dena saldu
eta etxean geratu nintzen. 14 urtez aritu
nintzen txofer orotara.
Kamioiaren konponketak zuk egiten
zenituen ezta?
Kamioiaren mantenimentu dena nik
eramaten nuen. Motorreko latigiloak
eta injektoreak aldatu, bonbari begiratu,
frenuak tentsatu... ahal nituen gauza
denak konpontzen nizkion. Kamioiari
egunero begiratu behar zaio, gora behera asko izaten baititu kamioiak.
Lehenengo MAN bat eduki nuen, bolante mekanikoa zuen, oso gogorra eta

maniobrak zirela eta, iluntzerako besoetako minez bukatzen nuen. Ondoren, lau
ejetako Barreiros bat erosi nuen. Garai
hartako kamioiak eta automobilak gogorrak ziren, ez ziren erosoak.
Zeintzuk ziren errepideko arriskuak?
Tudela aldean, pipar eta tomate garaiean, jendea mandoen gainean joaten zen
lanera bide bazterretatik. Gauez joaten
ziren, eguna argitzerako, eta izugarrizko
arriskua zen kamioilariontzat. Asko eta
asko lo joaten ziren mando gainean eta
zoritxarrez hildakoak ere bat baino
gehiago izan ziren.
Altsasuan berriz, ahuntzak errepideetan
ibiltzen ziren eta begiak argi ibili beharrean izaten ginen.
Era berean, errepideak oso txarrak ziren,
zulo galantak zeuden eta denontzat
kaltegarriak ziren. Aldapak ere handiak
ziren eta frenuekin kontu handiz ibili
beharra izaten genuen. Garai hartako
aldapik arriskutsuenak Azpirozen zeuden eta gainera errepidea oso estua zen.
Bestalde, Antzuolako bidean dagoen
Deskargan ere sustoak pasatakoa naiz
frenuak zirela eta. Frenu elektrikoek salbatzen gintuzten, baina hauek ere
bazuten akats bat, bide luzean emanda
joanez gero, berotu egiten ziren eta
larrialdiak pasatzen genituen.

MAN etxeko kamioia. Ondoan Jose Mari
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URBIZU
ARIZTIMUÑO
1927-12-19

“ KAMIOILARI ON BATEK ALKOHOL GUTXI
EDAN, ABIADURA EGOKIAN IBILI ETA
KAMIOIA GUTXITAN GERATU BEHAR DU. ”
Noiz hasi zinen txofer?
27 urterekin hasi nintzen lanbide honetan. Txofer izan aurretik papeleran ibili
nintzen lanean, 14 urtetarako papeleran
nenbilen eta guztira 9 urte igaro nituen.
Aipatu behar, Aizkorriko errefugioa
konpontzen izan ginela lau lagun,
papeleratik pioi bidalita. Hilabete pasatu genuen errefugioa konpontzen.
Soldaduzka ere egin nuen, handik etorritakoan baserrian egin nuen lan eta 27
urterekin txofer hasi nintzen jubilatu
arte, 64 urterarte, hain zuzen.
Nolakoa izan zen zure garraiolari
hasiera?
Jose Lartxaun eta biok kamio bat hartu
genuen eta geure kontura ibili ginen.
Madrilera joaten ginen gehienbat. Bi
urte egin genituen elkarrekin eta ondoren Pedro Berasategi izan zen nire bazkidea. Lau urte egin genituen elkarrekin
eta gero Muebles Xey-rentzat lan egin
nuen hamar urtez. Ibilbide finkoa nuen,
Zumaiatik Sevillara joaten nintzen.
Sevillara ibili nintzen denboran bueltakoan letxuga edo platanoa ekartzen
nuen. Askotan bi gau segidan lo egin
gabe egiten nituen, Coca-cola eta kafea
edaten nituen logurea kentzeko.
Zenbat kilometro egiten zenituen?
Espaini denean ibilitakoa naiz eta egun
ere kilometro asko egiten ditut nire
automobilean Euskal Herritik kanpora.
Nik kalkulatu ditut, kamioi eta automobilarekin egin ditudan kilometroak guztira 4 miloi izango direla.
Zein kamioi eduki zenituen?
Pegaso 165 batekin hasi ginen gu,
bolantea eskubian zuena. Bi urte
Pegaso 165 batekin eta beste lau urte
beste Pegaso 165 batekin egin genituen. Kamioi hauek indar gutxi eta
frenu txarrak zituzten. Aldapak, primeran igo eta jaisten genituen. Gero, 11
urtez direkzio bikoitza eta lau eje zituen
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kamioiarekin ibili nintzen. Kamioi horri
guztira 1.100.000 km eragin nion;
600.000 km hiru ejerekin ibili nintzen
eta beste 500.000 lau ejerekin.
Ondoren, bi urtez Volvoa eduki nuen.
Kamioi onena bera izan zen.
Inoiz lagunarekin bidaiatzen al zenuen
bakarrik hasi zinenean?
Ama eta aita askotan etorri izan ziren
nirekin kamioiean. Oso gustora joaten
ziren Sevilla aldera. Behin, Burgos baino
lehenago dagoen Brujula herrian, izugarrizko elurrak zeuden, metro erdi
ingurukoak, eta lau egun pasa behar
izan genituen kamioiean lo eginez ama
eta biok. Monasterio de Rodillan bazkaldu eta afaltzen genuen. Azkenerako,
ama aspertu egin zen eta talgoan itzuli

“AMA

ETA AITA ASKOTAN ETORRI
IZAN ZIREN NIREKIN KAMIOIEAN”

zen etxera.
Nolako errepideak zeuden?
Errepide txarrak zeuden garai hartan,
batxe ugari eta zubietan gurutzatzeko
beti gelditu egin behar.
Kamioia afizio edo ofizio?
Kamioia afizioa izan dut betidanik,
dudarik gabe. Txofertzea beti atsegin
izan dut eta egun ere gozatu egiten dut
bolantean.
Kamioilariok beti izan duzue erretzailearen fama.
Bai, ni ere erretzaile handia izan nintzen. Egunean lau bat puru erretzen
nituen. Neri erretzeak mesede egiten
zidan, benetan. Entretenigarria izaten
zen eta logurea kentzen zidan. Honez
gain, kontzentratzeko ere balio zuen.
Zeintzuk dira txofer on batek eduki
behar dituen ezaugarriak?
Kamioilari on batek alkohol gutxi edan,

abiadura egokian ibili eta kamioia
gutxitan geratu behar du. Kamioia sarri
geratuz gero denbora galdu egiten da.
Txofer on batek gauza bat pentsatu
behar du beti: beste kamioi eta
automobiletako gidarien egingo duten
jokaera bai bidegurutzetan, bai bihurgunetan eta bai edozein motatako
egoeretan. Beti besteetaz arduratu
behar da, nahiz eta norbera ondo joan
errepidean, besteren bat gaizki etorri
liteke eta ondorioz istripua sortu.
Sakrifizio handiko bizimodua al da
kamioilariarena?
Noski baietz, oso bizimodu gogorra da.
Kamioilaria afizioz edo obligazioz hasi
den lan honetan da oinarririk sendoena.
Zorionez niri oso ondo joan zait nire
lanbidean eta ez naiz batere damutzen.
Azpimarratu behar, sakrifiziorik handiena familiagatik pasatzen nuela. Astean
zehar etxean lo egiten banuen, iluntzerako ohera joaten nintzen nekatuta
nengoelako eta goizean umeak lo zeudela berriz martxa. Asteburuetan, larunbatetan lana egiten nuen eta igandetan
berriz, eguerdi ondoan bidaiera ateratzen nintzen. Honen ondorioz, umeak
hazten ez nituen ezagutu.
Anekdotaren bat.
Anekdota ugari ditut nik. Ni Urtain
boxeolariaren zalea izan naiz eta edozer
egiten nuen hura goraipatzeko. Behin,
Madrilen jokatzen zuen Urtainek, eta
Palacio de Deportesen aurrean utzi
nuen kamioia txatarraz kargatuta. Hiru
lagun ginen, aita, Ormaiztegiko gizon
bat eta ni. Azkenean guardiek kamioia
kendu eragin ziguten. Beste batetan,
Urtainek Bartzelonan boxeatzen zuen.
Brujulako gainean nengoen, eta bertako
tabernako nagusiari irratia eskatu nion,
Urtainen anaia nintzela eta irratia nahi
nuela boxeoa entzuteko. Irratia lortu
nuen eta entzundako dena tabernakoei
azaltzen nien. Zerbitzariak galdetu
zidan ea nolatan ez nintzen Bartzelonara joan eta anaiarekin haserre nengoela erantzun nion, altxatzeko harria
prestatzen niola eta hortik haserretu
ginela. Handik egun batzutara lagun
batek esan zidan, hurrena joaten nintzenerako 150 kiloko zaku bat prestatu
zutela tabernan nik altxa nezan.
Beste behin, Burgosko sarreran afaltzen
ari ginen Pedro Txanton eta biok.
Txofer batek esan zuen, kamioi batek
errepidea gurutzatu zuela gidaririk
gabe. Kanpora irten eta gure kamioia
zela konturatu ginen. Aparkatuta
zegoela, atzetik beste kamioi batek jo
zuen, errepidea gurutzatu, makal
zuhaitzen artetik pasa eta sororaino
joan zen. Zorte izugarria izan genuen
ezer puskatu ez zitzaionean.
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BA AL ZENEKIEN?

Joxe Alustiza
eta Joxe
Urreaga
Gesalbizkarko
iturri gaziaren
ondoan

- Gizakiek eta animaliek bizi ahal izateko
behar beharrezkoa dutela gatza hartzea?
- Eta gatza lortzeko bidea hasiera batean ur gazia urtuz egiten zela edota gatz
meategietatik ateraz?
- Eta ur gazia jatorrian, ur geza izaten
dela eta kanpora irten aurretik gatza
dagoen beta edo eremu batetik pasa
delako gazitu dela?
- Eta gatza urtzearen industriak gainbehera trenaren erabileraren ondorioz
egin zuela, garraiatutakoa merkeagoa
zelako urtuta lortutakoa baino?

- Eta Zegaman ere iturri gazia badagoela Goialdeko Gesala izeneko
tokian?
- Eta gesala hitzak “gatza” esan nahi
duela?
- Eta egungo zegamarrok Iruetxeta
bezala ezagutzen dugun tokiak jatorriz
“Gesalbizkar” izena duela?
- Eta Latxane erreka, iturri horretako
urak nahastean gazi bihurtzen dela?

hartan oso garestia zelako, beren aitonamonei entzun ohi ziela iturri horretatik
hartzen zutela ura ogia egiteko?
- Eta, Arakamaeneko Jose Alustizak
ere gogoan duela, herritar batzuk bertako ura etxera eraman eta lurrindu
ondoren gatza lortzen zutela, txerria
gazteko edo gaztari gatza emateko?

- Eta Latxane baserriko Joxe Urreagak
oraindik ere gogoan duela, gatza garai
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LUZIO ARIZKORRETA
OLARAN

“ HAMALAU URTE BETE
NITUENEAN PAPELERAN LAN
EGITEKO DEITU ZIDATEN. ORDUNTXE
ERREPUBLIKA EZARRI ZEN ETA
ORDURARTEKO 12 ORDUKO
LANORDUA, 8 ORDUKOA IZATERA
PASATU ZEN. ”

BARTOLO ARRIZABALAGA
GORROTXATEGI

“ ZEGAMAN ERE EGITEN ZEN
FERIA, HILAREN AZKENEKO
ASTELEHENEAN EGITEN ZEN,
BEHIAK, ASTOAK, TXERRIAK...
DENETARIK EGOTEN ZEN. ”
Non eta noiz jaio zineten? Zenbat senide zineten?
Bartolo.- Zegamako Mazkiaran-Goena
baserrian jaio nintzen 1.919ko abuztuaren 24an, San Bartolome egunean hain
zuzen. Guztira zazpi senide ginen, lau
anai eta hiru arreba, ni azken aurrekoa
nintzen.
Luzio.- Ni Zegamako Barrenalde auzoan jaio nintzen, Gosategi-Goena baserrian, 1.918ko abenduaren 1ean.
Bederatzi senide izatera ailegatu ginen,
baina zoritxarrez nire aurrekoa eta
ondorengoa hil egin ziren gaixotasun
batek jota. Sei anai eta hiru arreba
ginen.
Zegamaren itxura. Nola gogoratzen
duzue gerra aurreko Zegama 1.930
inguru horretan?
Bartolo.- Zegama oso ezberdina zen
gaur egunetik. Etxe gutxiago zeuden
112

herrian baino jende gehiago bizi zen
baserrietan. 1.600etik gorako biztanleria zegoen, gaur egun aldiz 1.300 inguru bizi gara. Eskolara gutxi joan ginen,
baserrian lana baldin bazegoen bertan
geratzen ginen. Zegamako eskolan
88 mutil ibili izan ginen maixu bakarrarekin, don Julian Aseginolazarekin.
Bestalde, gerratean ere parte hartu
genuen, 18 urterekin eraman gintuzten
eta 25 urterarte bertan egon ginen.
Pena izugarria hartzen dut gazte denborako urterik onenak gerratean pasa
nituela gogoratzean. Zentzugabekeria
izan zen, anaiak anaiaren kontra tiroa,
aitak semearen kontra tiroa... tabernara
joan eta denak haserre.
Luzio.- Garai hartan jendeak gehiago
elkar hartzen zuen, laguntasun gehiago
zegoen, bai konfidantza gehiago
ere. Eskolari dagokionez, galerazita

geneukan euskaraz hitzegitea. Maixuak
euskaraz hitzegiten entzuten bagintuen,
atsedenaldiko garaian makilarekin
jotzen gintuen behatz puntetan. Gure
maixua Don Julian izan zen. Errespeto
handia sartu zigun, zuzen asko ibiltzen
ginen haren ondoan. Garai hartako
umeak 6 urterekin hasten ziren eskolan,
orduan umea ugaria baitzen, ez gaur
bezala. Eskolan berogailurik ez zegoen
eta berotzeko saltoka ibiltzen ginen.
Mutikoak ginela, 11-12 urte baino lehenago, Goiena bidean dagoen zelai batetan baloiakin jostatzen ginen Joxe
Zuloagakoa, Joxe Apaztegi, Miguel
Karnizeroa, Luis, Nikasio eta ni.
Urtsuaran barrutian, Juan Antonio
Ezpaleok zituen behiak ikusi, bueltatxo
bat eman eta behera jaisten ginen.
Astelehen goizetan leher eginda egoten
nintzen, aste guztian lanean baino
gehiago nekatuta.
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Gerratean izugarri sufritu genuen.
Bartoloren antzera, 18 urterekin eraman
ninduten ni ere.

“GARAI HARTAN ONTZI BATETIK
JATEN GENUEN FAMILIKO DENAK.”
(BARTOLO)
Jendearen ogibideak, bizimodua...
Komertzioa, zerbitzuak, ura, argia,
garraioa, elikadura...
Bartolo.- Jendea baserriko lanetatik
bizi zen. Orduan familiak ugariak ziren,
10–12 lagunez osatutakoak. Nik argirik
gabe ezagutu nuen nire etxea.
Petroleozko argia erabiltzen zen gure
etxean. Neguko iluntzetan, gure bizilagunekin, txandan elkartzen ginen bata
bestearen etxean tertulia egiteko, kandila mahaiaren erdi erdian ipiniz. Gerora
argindarra sortu zen, nik 7 edo 8 urte
izango nituen ordurako. Etxean argindarra izateko kontratua egin beharra
zegoen eta bi bonbilen kontratua egiten
bazen, hirugarren bonbila bat jarriz
gero ez zen pizten.
Luzio.- Ni 11 urtetarako aitarekin nenbilen lanean harriak puskatzen.
Gogoratzen naiz Otzaurten, Joxepa
Joakina amonak kafesnea ematen zidala sutondoan. Jende gehiena baserritik
bizi zen baina papeleran ere bazegoen
lana. Hamalau urte bete nituenean
papeleran lan egiteko deitu zidaten.
Orduntxe Errepublika ezarri zen eta
ordurarteko 12 orduko lanordua, 8
ordukoa izatera pasatu zen.

“ETXEAN ERE URIK EZ GENUEN NI
JAIO NINTZENEAN. NIK 6 URTE
NITUELA, AUZOKO BI-HIRU FAMILIK JARRI GENUEN URA, ZULA
MUÑOTIK DATORREN ERREKATIK
HARTUTA” (LUZIO)
Dendei dagokionez, Gerrikoene, Inazio
Polonie, Perfektane, Jose Gregorion
denda, Konfiteriko denda, Garakoan,
Ezpaleon... denda ugari zeuden garai
hartan.
Etxean ere urik ez genuen ni jaio nintzenean. Nik 6 urte nituela, auzoko
bi-hiru familik jarri genuen ura, Zula
Muñotik datorren errekatik hartuta.
Tabernak berriz, Rubionen, Garakon,
Ostatua,
Anastasi
Taberna-Berri,
Olaberriko panaderia... Olaberriko panaderira atzeko atetik sartzen ginen
arrantxoa egitera mutikoak ginela, ez
ginelako atrebitzen sarrerako atetik
sartzen. Larrekon, Intxaustin, Arretxen... taberna gehienetan sartzen
ginen. Urzulaitan ere taberna zegoen,
bai Otzaurten ere.
Elikadurari dagokionez, lapikoko asko
jaten zen, babarruna eta urdaia zen ohi-

Luzio eta Bartolo adiskideak

koena. Ogia baserrian bertan egindakoa
eta haragia berriz, gutxi jaten zen.
Gosaltzeko, taloa eta esnea izaten zen.
Bazkaltzeko, babarruna, azarekin eta
urdai pusketatxo batekin. Afaltzeko
patata egosiak edo porru zopa. Ondoren
gaztina erreak edo egosiak, taloa eta
esnea ere bai. San Bartolometan jana
ugariagoa zen. Gure etxera gonbidatuak
etortzen ziren, osaba izebak. Bazkarian
oilo salda jaten genuen eta postrean
arrozesnea. Osabak amari esaten zion
aparteko arrozesnea egiten zuela.
Bartolo.- Garai hartan ontzi batetik
jaten genuen familiko denak. Hau dela
eta, azkar jan behar izaten genuen, bestela goseak geratzen ginen. Haragi
gutxi jaten zen orduan, baina etxe
bakoitzean bi txerri ez ziren faltako.
Gure etxean oilasko gehienak Ordiziko
ferian saltzen ziren prezio ona egiten
zutela eta.

“ORDURAKO

LURRA LANTZEN
BAGENEKIEN ETA HORTIK ATERATZEN GENUEN BEHARREZKOENA. OKERRENA ZEN INPUESTOAK
ZEUDELA ETA ETXEAN LORTZEN
GENUEN
JENEROAREN
ZATI
HANDI BAT ENTREGATU BEHARRA
ZEGOELA” (LUZIO)

Goseterik ezagutu al zenuen?
Luzio.- Ordurako lurra lantzen bagenekien eta hortik ateratzen genuen beharrezkoena. Okerrena zen inpuestoak
zeudela eta etxean lortzen genuen jeneroaren zati handi bat entregatu beharra
zegoela. Etxea arakatu egiten zuten eta
ikusitako dena eramaten zuten.
Behin, fabrikatik etorri nintzenean, aitak
gaztinariko oilategia tapatzeko esan
zidan. 400 litroko barrika eraman nuen,
barruan sartu, teilakin tapatu eta itxita
utzi nuen. Aita eta lau semeak bizkarrean
eraman genituen babarrunak barrika
bete-bete egin arte.
Bartolo.- Garai hartan deklaratu beharra zegoen zenbat lursail landatzen zen.
Hortik ateratzen zuten zenbat babarrun,

gari eta arto geneuzkan entregatu
beharrean zerga gisara. Urtero ale
ezberdina landatzen zen: batetan babarruna, hurrengoan garia eta hurrena
artoa.
Estraperloan ere ibili ohi zen jendea.
Arabara joaten ziren gauetan astoekin
baserriko jeneroa hartuta han trukean
egiteko.

“IHAUTERIEI
HIRU-LAU JAI

DAGOKIONEZ,
AURRETIK HASTEN
ZIREN OSPAKIZUNAK. ORDUAN
MUTIKOAK MOZORROEKIN JAZTEN ZIREN” (BARTOLO)

Garai hartako ohiturak: Ihauteriak,
Santa Ageda, Arantzazuko peregrinazioa, Gabon eskea, San Juan Sua...
Bartolo.- Ihauteriei dagokionez, hirulau jai aurretik hasten ziren ospakizunak. Orduan mutikoak mozorroekin jazten ziren. Ihauteriak festa handiak ziren.
Eskean ibiltzen ginen soinujoleekin
batetik bestera. Adarra ere jotzen
genuen jendeari aditzera emateko nondik nora gindoazen. Ihauterietako astelehenean Segurara joaten ginen ihauteriak ospatzera.
Santa Agedan ere eskean ateratzen
ginen. Behin batetan, auzo lanean ari
ginen gure etxetik gorako errekan eta
eskean joatea erabaki genuen Ibuztetako asto belarri okerra hartuta, Fermin
Larrea koplero genuelarik. Toki Txokon,
sarreran behetik gora igo zen astoa,
eskilaratan gora. Taberna Berrin, sukalderaino sartu zen astoa, Anastasik musu
eman nahi zion eta..
Gerra zibila amaitu zenean aurpegia
estaltzera galerazi zuten, festa gehienak
galerazi zituztelarik.
Arantzazuko peregrinazioa, Pizkunde
Pazkotik 40 egunetara ospatzen zen,
gaur egun bezala. Bazkal ondoren,
14:30etan, irtetzen zen herriko plazatik
gora oinez. Hurrengo egunean, astelehenean, Arantzazuko Sindikan, babarrunak urdaiarekin ematen zuten
Zegamako udaletxeak ordainduta.
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Juan Mari
Ormazabal,
Bartolo eta Luzio
Zegamako kalean
aurtengo San
Bartolome jaietan

“ARANTZAZUKO

PEREGRINAZIOA,
BAZKAL ONDOREN, 14:30ETAN,
IRTETZEN ZEN HERRIKO PLAZATIK
GORA OINEZ. HURRENGO EGUNEAN, ASTELEHENEAN, ARANTZAZUKO SINDIKAN, BABARRUNAK
URDAIAREKIN EMATEN ZUTEN
ZEGAMAKO UDALETXEAK ORDAINDUTA.” (BARTOLO)

Gabonetan eskean irtetzeko ohitura
gutxi zegoen. Mutikotan atera ohi
ginen baino gure auzoan bakarrik, kalera ez ginen jaisten.
San Juan sua ere egiten zen.
Luzio.- Ihauterietan Soka dantza dantzatzen zuten, Konfiteriko Klaudiok,
Antonio tuertoak... Behin, ihauterietan,
Otzaurtetik Altsasura doan bidean aurkitzen den Zumitz-Urkuiluko zentrala
egiten ari ziren langile denek, alkandorak eta prakak josi zituzten, denak berdin jantzita atera ziren. Karro bat ere
prestatu zuten eta arratsalde guztian
dantzan ibili ziren Zegamako plazan.
Ihauterietan Joanito Goiena, Jose Mari
Urbizu eta hirurok herri guztia pasa
genuen eskean eta iluntzean Joanitori
etxera joaten lagundu genion.
San Juanetan oraingo moduan ospatzen zen festa.
San Bartolomeak nola izaten ziren?
Luzio.- Festak “serio” joaten ziren.
Goizeko ordu batetarako etxera itzultzen ginen. Orduan ez zen egiten gaupasarik. Zezenak, su artifizialak... izaten
ziren. Su artifizialak betidanik ezagutu
ditugu. Kalean bertan botatzen zituzten
egun jakinetan.

“SAN BARTOLOMETAN

GOIZEKO
ORDU BATETARAKO ETXERA ITZULTZEN GINEN. SU ARTIFIZIALAK BETIDANIK EZAGUTU DITUGU.” (LUZIO)

Aste Santua nola ospatzen zen?
Luzio.- Aste Santuan “mucho cuidau”,
“alerta” ibili behar zen. Mezetara txintxo joan beharra zegoen.
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Bartolo.- Jai arratsaldean, bezperatan,
mezetara
joaten
ginen.
Behin,
Azkonietako, Beruntze Txikiko eta
Mazkiarango mutikoak bezperata joan
ginen eta gero hanka egin genuen kalbarioei itxaron gabe. Txoriapi bila ibili
ginen. Etxean galderak egin eta gezurretan harrapatu gintuzten.

“GEHIEN BILTZEN ZUEN JENDEA,
URTZELAIETAKO ERROMERIA IZATEN
ZEN. HAMABOSTEAN BEHIN IZATEN
ZEN ERROMERI HAU.” (BARTOLO)
Igandetako erromeriak.
Luzio.- Hamabostean behin kalean
banda egoten zen eta kalean ez zegoenetan Urtzelaietan izaten zen erromeria.
Jende izugarri etortzen zen Zegama
aldera. Inguruko herrietatik bizikletatan
etortzen ziren Zegamara. Gogoratzen
naiz 100 bizikleta egoten zirela aparkatuta.
Bartolo.- Gehien biltzen zuen jendea,
Urtzelaietako erromeria izaten zen.
Hamabostean behin izaten zen erromeri hau. Guk ere sarritan egiten genuen
dantza erromerietan. Gogoratzen naiz
nola behin, neska batekin nenbilela
dantzan, mareatu egin zitzaidala
besoetan. Atzera eta atzera egiten hasi
zen eta juxtu-juxtu heldu nion lurrera
erori baino lehen.
Behin baino gehiagotan, Goienaldekoak, belarrak zirela eta, kalera festara
ezin etorrita geratu ziren. Gazteek gurasoek esandakoa egiten zuten ixilik,
errespeto handia zegoen orduan.
Gerra iritsi zenean musika banda amaitu egin zen, erdiak gerrara joan baitziren. Honen ondorioz kuadrilak festak
antolatzen hasi ziren.

“GERRA IRITSI ZENEAN MUSIKA
BANDA AMAITU EGIN ZEN, ERDIAK
GERRARA JOAN BAITZIREN. HONEN
ONDORIOZ KUADRILAK FESTAK
ANTOLATZEN
HASI
ZIREN.”
(BARTOLO)

Zein gogoramen dakarkizue Zirkuloak?
Luzio.- Komediak egoten ziren
Zirkuloan, noizean behin egoten ziren
horrelako antzerkiak.
Behin batetan komerianteak etorri ziren
kalera, haiek ikusi eta afaltzera joan
ginen emaztea eta lagun batzuk.
Emazteari dirua eman nion loteriko
zenbakia erosteko. Zenbaki hori ez zitzaiola gustatzen eta aldatu egin zuen.
Kasualitatez lehenengo hartu zuen zenbakian tokatu zen premioa.
Bartolo.- Plazan ere egon ohi ziren
komerianteak, titiriteroak... Herriz herri
ibiltzen ziren, zirkoaren modura.
Niretzat komedia politena “tonto mala
pata” zen.
Non eta nola elkartzen zineten garai
artako gazteak?
Luzio.- Ahal genuen lekuan elkartzen
ginen. Esan behar da, gaur egun baino
gehiago hartzen genuela elkar gazteok,
konfidantza gehiago zegoen gure artean,
oso ondo konpontzen ginen elkarrekin.
Bartolo.- Neska laguntzen ere lan asko
izaten genuen. Gehienak baserritarrak
ziren eta bide txarrak zeuden gainera.
Gustora asko joaten ginen neska
laguntzera!
Ehizean ibiltzen al zineten?
Bartolo.- Aizkorri inguruan ibili izan
naiz ehizean. Ehiztaria nintzen baina
askotan baserrian lan asko izaten
genuen eta ehizerako denbora gutxi.
Udazkenean gaztainak, garoa... jaso
beharra izaten genuen eta gainera
behien lanak egin behar.
Gerra ondoren eskupetak kendu egin
zituzten baina geroxeago berriz bueltatu zituzten.
Badut pasadizo bat kontatzeko ehiz
kontuan. Behin batetan, Iturburuko bi
anai, Damian eta Santiago etorri ziren
niregana. Damianek erbi txakur bat ekarri zuen Nafarrotik eta hura probatu
behar genuen. Meza entzun eta Anatxe
aldera joan ginen erbia ehizatzeko
asmotan. Behera begira geundela erbia
eta txakurra nire atzetik pasatu ziren.
Azkenean bi erbi botatzeko zortea izan
genuen.
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Geroxeago, Anatxeko goi hartan genbiltzala Santiago eta biok, txakurrak
zaunkan zenbiltzan Atxatxen eta
orduan konturatu ginen erbi txakurra
altan zegoela. Bestalde, egun horretan
ere zapelatxari tiro bat bota genion eta
gugandik bi metrotara lehertu zen bala.
Ondoren Iturbietara joan ginen. Gero
herrira jeitsi ginen eta Anduetzako soroetan erbia aurkitu zuen berriz gure txakurrak, baina ez genuen botatzerik izan.
Ondoren Txanberoene alderdian aurkitu
genuen erbi arrastoa, baina zoritxarrez
gu behetik gora gindoazela, bi gizonezko zetozten beheruntz guk ateratako
erbiarekin eta beste erbi bat eskuartean
zutela.

“ARRATSALDEAN BIRIGARROETAN
ARITU GINEN. BERRIZ ETXERA
BUELTATU ETA GERO URTSUARANA JOAN GINEN MENDIZ NESKATAN EGITERA. AFALDU ETA

DANTZAN IBILI GINEN NESKA
BATZUEKIN. GAUEAN BERANDU,
26 LAGUN BUELTATU GINEN
LASTO ARGITAN MENDIZ ZEGAMARA. ANAIA BIDEAN AURKITU
NUEN, LARTXAUN INGURUAN,
XXX
NIRE BILA OMEN ZIHOAN.
ETXERA ETORRI, BEHIEI JATEN
EMAN ETA OHIA BEROTU GABE
GAROTARA JOAN BEHARRA IZAN
NUEN.” (BARTOLO)

Ondoren Izarrara igo eta etxera joan
nintzen bazkaltzera. Arratsaldean birigarroetan aritu ginen. Berriz etxera
bueltatu eta gero Urtsuarana joan ginen
mendiz neskatan egitera. Afaldu eta
dantzan ibili ginen neska batzuekin.
Gauean berandu, 26 lagun bueltatu
ginen lasto argitan mendiz Zegamara.
Anaia bidean aurkitu nuen, Lartxaun
inguruan, nire bila omen zihoan. Etxera
etorri, behiei jaten eman eta ohia berotu gabe garotara joan beharra izan
nuen.
Zer aldatu da Zegaman zure lehen
oroitzapenetik gaur egunera?
Luzio.- Dena aldatu da goitik behera,
bai jendea, bai herria, bizimodua...

Luxio bere
lagunekin

Bartolo.- Aldaketa nabarmenena asteburuetan jende gutxi ibiltzen dela da. Garai
batetan jende izugarri ibiltzen zen kale
aldean, batez ere gazte jendea.
Non egin zenuten lana?
Luzio.- Gerra aurretik papeleran egin
nuen lana, 14 urtetatik 18 urte bitartera. Gerra ondoren berriz, kamioiarekin
hasi nintzen txofertzan. Aita txoferra
izan zen eta neuk ere kamioia jarri izan
nahi nuen.
Bartolo.- Baserrian nahiko lan izaten
genuen eta geroxeago aroztegian hasi
nintzen. Aroztegi hau frontoian ezkerraldean aurkitzen zen. Handik elektrokimikara pasatu nintzen lanera.

“GARAI

HARTAN GEHIEN IRABAZTEN ZEN FABRIKA INDAR
ZEN.” (BARTOLO)

Garai hartan papelerak zer suposatu
zuen Zegamarako?
Luzio.- Papelerak izugarri suposatzen
zuen herriarentzat. Lanpostu ugari
sortu zituen eta hark defendatu zuen
Zegama. Han lana egin eta handik irten
ondoren jendeak baserrian lana egiteko
aukera zuen. Bertatik bertara oinez joan
zitekeen lanera, ibilgailu beharrik gabe.
Bartolo.- Papelerak gauza txar bat zeukan, jornal baxua ematen zutela.
Langileetaz aprobetxatu egin ziren. Jende
asko Legazpira joaten zen lanera lan osagarri baten bila. Garai hartan gehien irabazten zen fabrika Indar zen.

Bidea noiz asfaltatu zen gogoratzen
zarete?
Bartolo.- Ni militarizatuta egon nintzen soldadu joan baino lehen eta goizeko 4etarako lanera joaten nintzen.
Ordurako bide txarrean barrena joaten
nintzen bizikletaz. Izugarrizko zuloak
eta harri handiak zeuden bidean. Behin,
Zubi-Berrin zuzenean aurrera joan nintzen, min hartu nuelarik. Nik 18 urte
egin nituen garaian harria botatzen hasi
ziren bidean.
Luzio.- Nik harri jotzen egin nuen lana
gaztetan aitarekin batera. Bidea asfaltatzeari dagokionez, 1.960 urte inguruan egin zuten.

“LAU IBILGAILU ZEUDEN ZEGAMAN: AITAMARRENEN, MEDIKUAK, DON EUJENIOK... MOTORRA, BERRIZ, JOXE MUGARZA,
“JOXE MEKANIKOA” DEITZEN
GENIONAK ZUEN.” (BARTOLO)
Lehenengo irratia, lehen telebista, lehen
ibilgailua... gogoratzen al dituzue?
Bartolo.- Lehen telebista Don Eujeniok
eduki zuen. Nik 10 bat urte izango
nituen ordurako. Gero segituan zabaldu
zen etxe guztietara.
Lau ibilgailu zeuden Zegaman: Aitamarrenen, Medikuak, Don Eujeniok...
Motorra, berriz, Joxe Mugarza, “Joxe
Mekanikoa” deitzen genionak zuen.
Luzio.- Lehendabiziko irratia Jose
Goienak eduki zuen, 1.925 inguruan.
Irratia edukitzea izugarrizko luxua zen.
Telefonoa berriz, Elizondon ezagutu
nuen lehenengoa, telefono publikoa
zen, herrian bakarra zegoen.

“BETIDANIK EZAGUTU DUGU
BEASAIN-ORDIZIA AUTOBUSA.
ASTEAZKENETAN JENDE IZUGARRI
JOATEN ZEN ORDIZIKO FERIRA
AUTOBUSEAN, AUTOBUSAREN GAIBartolo bere
sendiarekin

NALDEAN ZINTZILIK ERE JOAN OHI
ZEN JENDEA AUTOBUS BARRUAN
EZ ZEGOELAKO TOKIRIK.” (LUZIO)
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eta harrezgero beti elkarrekin ibili izan
gara. Hamalau urtez ibili gara elkarrekin
egunero-egunero. Astean zehar paseoak
egiten genituen eta igandetan berriz
eguerdiko 12:00etako meza entzun
ondoren Jubilatu Elkartera joan, 21 lagun
elkartu izan ginen. Aizkorpen basoerdi
bat edan, eta iluntzan afaltzera. Zeraina,
Mutilora, Aztirira... joaten ginen afaltzera.

“BAI,

Bartolo belarretan
bere lagunekin

Autobusak Beasain-Ordizia noiz hasi
ziren?
Luzio.- Betidanik ezagutu dugu
Beasain-Ordizia autobusa. Gu eskolan
hasterako bazebiltzan autobusak.
Constantino ibiltzen zen txofer. Egunean bi buelta egiten zituen Beasain eta
Ordizira. Goizean joan eta eguerdian
etorri, arratsaldean berriz joan eta iluntzean bueltatu. Jende ugarik erabiltzen
zuen autobusa. Asteazkenetan jende
izugarri joaten zen Ordiziko ferira autobusean, autobusaren gainaldean zintzilik ere joan ohi zen jendea autobus
barruan ez zegoelako tokirik.

“ORDUAN

DIRURIK EZ ZEGOEN
ETA TRUKEA ERABILTZEN ZEN.
ZEGAMAKO FERIA ARRATSALDEZ
IZATEN ZEN. GU, MUTIKOAK,
ESKOLATIK ATERATAKOAN JOATEN
GINEN FERIA IKUSTERA, ARRATSALDEKO HIRU T ´ERDIETAN
HAIN ZUZEN.” (LUZIO)

Ordiziko feria betidanik ezagutu al
duzue? Jende asko joaten al zen?
saltzera edo ikustera?
Bartolo.- Bai, betidanik ezagutu dugu
Ordiziko feria. Feri honek izugarrizko
fama zuen. Garai hartako emakumeak
dozena bat arrautza buru gainean hartuta joaten ziren ferira. Han saldu eta
trukean mantala edo beste zerbait ekarriko zuten.
Zegaman ere egiten zen feria, hilaren
azkeneko astelehenean egiten zen, behiak,
astoak, txerriak... denetarik egoten zen.
Luzio.- Gure amak dozena bat arrautza edo bi hartu eta Ordizira joaten zen.
Bueltakoan guretzat zerbait ekartzen
zuen. Orduan dirurik ez zegoen eta trukea erabiltzen zen. Etxeko jeneroa eraman eta han beste zerbaitekin truke
egiten zen.
Zegamako feria arratsaldez izaten zen.
Gu, mutikoak, eskolatik ateratakoan
joaten ginen feria ikustera, arratsaldeko
hiru t´erdietan hain zuzen. Gogoratzen
naiz, ferian, gizonezkoen adinagatik
aritzen ginela hizketan: hark hirurogei
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urte omen ditu, beste harek gehiago...
eta orain begira niri, larogeita lau urte
beteak ditut!

“GURE AMAK DOZENA BAT
ARRAUTZA EDO BI HARTU ETA
ORDIZIKO FERIRA JOATEN ZEN.
BUELTAKOAN GURETZAT ZERBAIT
EKARTZEN
ZUEN.
ORDUAN
DIRURIK EZ ZEGOEN ETA TRUKEA
ERABILTZEN ZEN.” (LUZIO)
Zegama betidanik juerga, festa, algaraleku paregabea da. Zuen gazte denboran ere bai? Zergatik dela uste duzue?
Bartolo.- Musika bandak eta erromeriek
inguratzen zuen jendea gure herrira.
Zegamako bandak premio bat ere atera
zuen Donostian. Zegama urruti geratzen
zen baina hala ere jende izugarri etortzen
zen. Herriarentzat gastua suposatzen
zuen banda jartzea, baino benetan merezi zuen.
Luzio.- Jendea bizikletaz etortzen zen
inguruko herrietatik gustora asko.

“JENDEA BIZIKLETAZ ETORTZEN
ZEN INGURUKO HERRIETATIK
ZEGAMARA.” (LUZIO)
Nola ikusten duzute biharko Zegama?
Non egingo zenituzte ahaleginak?
Bartolo.- Gaur egun Zegama asko ari da
handitzen, etxeak geroz eta gehiago ari
dira eraikitzen eta hori pozgarria da. Ondo
prestatzen ari den herria da. Intxaustiko
pabiloietan esperantza jarrita dut, Zegama
geroz eta hobetoago doa.
Luzio.- Intxaustiko pabilioietan lana
sortzen bada gauza ona izango da herriarentzat. Oso leku onean daude kokatuak
eta zorte piska batekin denak beteko dira.
Etxeak ere ugaritzen ari dira Zegaman,
hori seinale ona da. Bestalde, aurten
ezkon urtea dela esan dezakegu, bikote
asko animatu dira ezkontzeko eta honekin batera Zegamako biztanleria gehitu
egingo da.
Noiztik zarete lagunak?
Luzio.- Txiki-txikitatik gara lagunak, 6-7
urtetatik. Alargunduta geratu ginen biok

ESKOLATIK HASITA GARA
LAGUNAK.
ASTEAN ZEHAR,
ARRATSALDETAN, BUELTATXO BAT
EMATERA
JOATEN
GINEN.
LARUNBATETAN PELOTA PARTIDUAK IKUSTEN GENITUEN NIRE
ETXEAN SAGARDO BOTILA BAT
EDANEZ.” (BARTOLO)

Bartolo.- Bai, eskolatik hasita gara lagunak. Astean zehar, arratsaldetan, bueltatxo bat ematera joaten ginen. Larunbatetan pelota partiduak ikusten genituen
nire etxean sagardo botila bat edanez.
Jaietan berriz, 12:00etako mezetara joaten ginen. Handik Jubilatu Elkartera joan
denbora pasa eta bazkal aurretik basoerdi bat edo beste hartu etxera bidean.
Iluntzetan afari pasara egin eta berriz
buelta etxera.
Egun Luzio Zegaman eta Bartolo
Seguran. Elkartutakoan kontu asko
izango dituzue elkarri kontatzeko?
Luzio.- Bai, guk kontu asko esaten
diogu elkarri. Nik Zegamako berri denak
ematen dizkiot Bartolori. Jainkoari
eskerrak ondo konpontzen gara orain
arte Bartolo ta biok.
Bartolo.- Denetarik hitzegiten dugu,
gazte denborako kontuak, gaur egungo
kontuak...
Luzio eta Bartolo bi gizon eta izen
bereziak. Egun zenbat daude Zegaman
zuen izenekin?
Bartolo.- San Bartolometan jaio nintzelako jarri zidaten Bartolo izena. Garai batetan 5 pertsonek zuten izen hori, bat gainera San Bartolome egunean jaiotakoa,
Benito karnizeroren osaba. Ni baino hiru
urte zaharragoa zen eta txapela kendu eta
beti agurtzen zidan San Bartolome egunean. Egun izen hori dutenik ez dago
Zegaman. Gaur egun izen arraroak entzuten ditugu.
Luzio.- Nire aitapuntakoak bere ama
zenaren izena nahi izan zuen errespetatu,
Anjela zen bera, eta niri Anjel jartzea nahi
zuten. Azkenean ordea, Luzio jartzea erabaki zuten. Luzio izenekoak 7 inguru
izango ginen Zegaman garai batetan.

Mª JOSE ARAKAMA
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G ABON
MAKAILU
ENTSALADA KOKOTXA
ETA GANBEKIN
6 LAGUNENTZAT

ETA

U RTE B ERRI

GOZO
ARROTZ ESNEA,
ESNEGAIN IGOA ETA
NESKAFEREKIN

USOAK SALTSAN
6 LAGUNENTZAT

ANTTONI ARRONDO

6 LAGUNENTZAT

BEGOÑA ETXEZARRETA

JUANITO RUBIO
ZEZILIONEA JATETXEA (OLABERRIA)

OSAGAIAK
• 6 uso
• 6 tipula
• 2 errezil sagar

OSAGAIAK

• 4 azenario
• Baratzuri buru bat

• 1 litro esne

• Oliba olioa

OSAGAIAK

XXX

• 1/2 esnegain likidoa

• Gatza

6 makailu solomo (gatza kenduta)
24 kokotxa

• 75 gr arroz

PRESTAKETA
Lehenik, usoak lumatu ondoren, ondo

24 ganba

• 100 gr azukar

garbitu behar dira eta hari batekin lotu

• Kanela adar bat

eta gainetik gatza eman.

• Limoi azal bat

Binagreta: Oliba olioa, sagardo

Kazuela batean, oliba olioa bota, eta

• Esnegaina igota

ozpiña, tipolina, dado txikitan

bertan tipula, errezil sagarrak, azena-

ebakitako tomatea, pipar gorri

rio eta baratzuria egiten jarri behar

Letxuga, lolloa, eskarola
eta”roble”letxuga

eta berdea.

PRESTAKETA

• Neskafe pittin bat

dira, eta usoak ere barazkiekin batera

PRESTAKETA

sartuko ditugu kazuelan barazkiak
gorritu artean.

Esnea su txikian egoten jarri kanela

1. Makailoa oliotan egin (70ºtan
5 minutu)

Barazkiak gorritu edota egiten dire-

adarrarekin eta limoi azalarekin.

2. Makailuari azala kendu eta laminatan moztua

kiekin saltsa egin behar da, hau da,

nean, usoak kanpora atera eta, baraz-

Irakiten

hastera

doanean,arroza

3. Kokotxa eta ganbak zartagian
doratu

ardo beltza bota, (baso erdi bat edo)

4. Binagreta kazo txiki batean berotu

(ez da beharrezkoa) eta saltsa iraki-

5. Letxuga ezberdinak oliba olioz busti

ten hasten denean, berriro usoak

bukaeran esnegain likido pittin bat

saltsatan sartuko ditugu eta poliki-

gustua emateko eta hozten utziko

PLATERA

NOLA PRESENTATU

1. 10 zmko aro bat ezarri plater erdian
eta bertan letxuga ezberdinak jarri.
2. Makailu zatiak, ganbak eta kokotxak letxuga gainean jarri.

eta nahi izanez gero irin pittin bat

poliki egosten edukiko ditugu bigundu artean. Usoak, bigundu ahala,
lapikotik atera eta aparte gordetzen
dira (uso guztiak desberdin biguntzen

3. Tomate binagreta epela makailuari
bota.

baitira) eta

4. Aroa kendu eta platera modena
ozpinaz eta azenario oiloz adornatu.

irakinaldia

uso guztiak bigunduta-

koan, saltsa txinoan pasa eta azken
emango

bertan sartuta.

Z ORIONAK

ETA

diogu

usoak

nahastu, eta ia egosita dagoenean
azukarra botako zaio lehenik eta

dugu. Mahaira ateratzeko 6 ontzitan
jarri eta gainean igotako esnegaina
jarriko
gainean

diogu

eta

neskafe

esnegainaren
hauts

bat botako dugu.

U RTE B ERRI

ON !
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ATZOKO ZEGAMA

1. ARGAZKIA
1960 urte inguruko argazki honetan
lehen planoan Ibarretako Joxe Migel
Arakama Etxeberria udal langilea
ikusten dugu kalea garbitzen.
Atzealdean frontoia bere aurreko
“platano” zuhaitzekin. Argazkian,
zubia egungoa baino estuagoa zela
somatzen da.

1

2. ARGAZKIA

2

3

1967 urteko argazkia da. Lehen planoan Mazkiaran baserriko ateaurrean
Josefina Artola eta bere alaba Itziar
azaltzen dira. Atzealdean, egun
berurbanizatu berri den Olarango
auzoa eraikitzeko lur mugimenduen
lan hasi berriak.
3. ARGAZKIA
Gutxienez orain dela 50 urteko
argazkia dugu eliza atzealdeko
argazki gau. Bertan ezkerraldean
ikusi daiteke egun estalita doan
Olaran errekatxoa eta ondoan bidea.
Halaber, Elizondo etxearen ondoan
dagoen eraikina, garai bateko hiltegia zen, eta egun ez dagoen
Elizondo etxeari erantsitako eranskina ere ikus dezakezu. Noski, errepidea ere oraindik eraiki gabe dago,
baratzak baitaude eremu horretan.
Egungo egoeratatik aldaketa nabarmenak beraz.
4. ARGAZKIA
1973 urteko aragazkia dugu aurrekoa. Eliza atzealdetik ateratako
argazki honek Ostatu eta Sakristaueneko etxearen zati bat jasotzen
ditu. Ikus daitezke halaber garaiko
ibilgailuak (Seat 1500, Seat 1400,
Renaut 4F, 2 cv eta Seat 1800 eliza
ondoan)
5. ARGAZKIA
1973
urteko
argazki
honetan
Papelera ondoko Oria ibaiko presa
ikusi daiteke. Halaber, atzealdean,
eskuinean garai bateko Elektrokimikak enpresa ere soma daiteke.

4
5
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6. ARGAZKIA

6

Orain dela 50 urte inguruko argazkia
dugu. Bertan ikusi daiteke egungo
Aseginolaza
Anaien
etorbidea,
Berasategi-Zurutuza sendiaren, hil
berria den Kandida Gorrotxategiren
eraikinak eta oraindik Galdos-Larrea
eta Garmendia-Ariztimuño sendiaren
eraikina eraiki gabe.
7. ARGAZKIA
“Caja de Ahorros de Guipuzcoa”-n
Zegamako
sukurtsalean,
Maria
Angeles Larrea tokatu zaion telebista
jasotzen 1973 urtean Manuel Urbizu
Alkatea eta Jesus Zurutuza sukurtsaleko burua.

7

8. ARGAZKIA
1940 hamarkadako argazkia. Anttiguene
baserrian garia biltzen inguruko baserritarrak.
Eserita:
1. Ezezaguna
2. Pako Murgiondo
3. Bernardo Azurmendi
Zutik (ezker-eskubi):
1. Xixili Larrea
2. Doroteo Mujika
3. Matias Arrieta
4. Ezezaguna
5. Justina Murgiondo
6. Trini Mujika
Atzekoa:
1. Ezezaguna
9. ARGAZKIA

8

1940 hamarkadako argazkia. Anttiguene
baserrian auzolanean egin ondoren atsedena hartzen gazte taldea.
Aurreko fila:
1. Xixili Larrea
2. Ez da ikusten
3. Pako Murgiondo
4. Francisca Gorrotxategi
5. Tomas Telleria
6. Jabier Gorrotxategi

9

Atzekoak:
1. Kristobal Arrieta
2. Ezezaguna
3. Pilar Arrieta
4. Matias Arrieta
5. Trini Mujika
6. Bernardo Azurmendi
7. Justina Murgiondo
8. Ez da ikusten
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SAIATU
ETXEGINTZA,

Zorionak eta
Urte Berri On

AZPEITIA
Informazio gehiagorako dei telefono hauetara: 943 815 064 / 943 814 961

GARAJEAK SALGAI OLARAN ETA TXARAPEN

Kartazal eta paperezko boltsak

eta
Zorionak
ri On!
Urte Ber

ZEGAMA • 943 801 291 e-maila: manipzegama@jazzfree.com
Zorionak eta Urte Berri On!

EZKERRA
ETXEGINTZA, S.L.
ERAIKUNTZA ETA URBANIZAZIOAK

Garmendi Kalea, 8 - Behea • AZPEITIA - 943 150 926

ZEGAMA
OKINDEGIA

Zorionak eta Urte Berri On!

OGI NATURALA ETA ERREPOSTERIA

Intxausti eremua 14 G-H pabilioak • ZEGAMA
943 801 066 / 939 483 253

2004 urte zoriontsua opa dizuegu

¡Gabonak ondo eta
INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA

Urte Berri On!

Zuatzu Kalea, 2 - Igeldo Edifizioa 1go Oina - 10 eta 11. Lokalak •20018 DONOSTIA
Tfnoa.: 943 316 655 Faxa: 943 316 273 e-maila: ingenieria@sestra.es

