ZEGAMA 2007
U R T E K A R I A
9. ZENBAKIA - ABENDUA

ZEGAMAKO
UDALA

HERRITAR ADISKIDEA AGUR!
Gabonak iritsi zaizkigu dagoeneko eta horrekin batera, 2007aren amaiera.
Urtebete hau, ziztu bizian igaro zaigu guztioi ere. 2007ak gu bakoitzaren bizian
bere arrastoa utzi du eta Zegamako Udaletxean zer esanik ez. Azken zortzi urte
hauetan Udalaren gidaritzaren ardura izan duen alkate eta korporazioak beren
ardurak gure eskuetan utzi dituzte, maiatzaren 27ko Udal hauteskundetako
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emaitzek hala aginduta. Ardura hartzeak, Zegamaren gidaritza bederatzi pertsonen
baitan egoteak, bere zama du, baina ezin uka, ilusioz hartu dugun zama dela.
Datozen lau urte hauetako erronka, gure herria eta batez ere, bertako biztanleak
Zegaman bizitzeko mila arrazoi izatea da, horretarako egungo zerbitzuak bermatuz
eta bizi kalitatea areagotuz.
Hainbat proiektu daude hasera emanda, horietako bat Seguratik Zegamara
datorren errepidea eta bidegorria, eta guri dagokigu orain, ahalik eta indar gehien
egitea, lehenbailehen errepide eta bidegorri hori Zegamara iris daitezen.
Olaberria eta Juan Telleria kaleak ere buruan ditugu, eta 2008ak eremu honetan
bere arrastoa utziko duelakoan gaude.
Aizkorri- Aratz Parke Naturala eta gure inguruko naturaren zaintza ere buruan
dugu, gure bizi kalitatearen zati handi bat gure inguruneak ematen baitigu.
Bestalde ezin esan oso itxaropentsu nagoenik, bakegintzari dagokionean. Aurreko
urteetan berri itxaropentsuak izan baditugu ere gure politikoek ez dute asmatu
bakea lortzen eta Euskal gizartea berriro ere atsekabetuta dagoela esango nuke.
Atsekabetuta eta nazkatuta, indarkeria erabiltzen duten guztiekin, Euskal gizartearen
borondatea behin eta berriz errespetatzen ez dutenekin eta errespetu ez honen
aurrean ixilik geratzen direnekin. Bada garaia isiltasuna utzi eta pauso bat aurrera
emateko. Behingoz, indarkeria alboratu, eta Herriaren esana eta nahai betetzeko.
Eskuartean duzun urtekari hau, erronka handia izan da niretzat, batez ere, orainarte
lan hau egiterakoan nork gidatua izan dudalako eta orain gidaritza hori niri
dagokidalako. Urtekaria, guztion ahaleginaren emaitza da, udal langile, herriko
elkarte, bolondres, enpresa laguntzaile eta ixilpeko laguntzaile askoren ahaleginaren
emaitza. Mila esker guztioi, emandako laguntzarengatik!

Edurne Albizu
Alkatea

Azkenik, Udal Korporazio guztiaren izenean, Eguberri Jai zoriontsuak eta Urte
berri on opa dizkizuegu.
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Zegamako Udalak ez du bere gain hartzen Urtekarian
adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik. Halaber,
adierazi, argitaratutako argazkiak Elkarte bakoitzak
Udalari utzitakoak direla.
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AGENDA - TELEFONOAK
UDALETXEA
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LARREA LUJAMBIO, UNAX
FERREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PAUL
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web orrialdean 2007 urtekaria ikus dezakezu

Idazkaritza
943 801 115
Faxa
943 800 073
Bake Epaitegia
943 801 115
Kultura, Euskera eta Ongizate saila
943 801 351
Web orria:
www.zegama.net
E-mail:
zegama@udal.gipuzkoa.net
Zegama-Aizkorri mendi
maratoiaren web orria:
www.zegama-aizkorri.com

BESTE TELEFONO BATZUK
Aitxuri Herri Eskola:
943 800 042
Tobera Musika Eskola:
943 801 570
Osasun Zentroa:
943 801 306 / 943 027 700
Eguneko Zentroa:
943 801 610
Udal Liburutegia
943 802 137
Turismo Bulegoa:
943 802 187
Ostatua:
943 801 051
San Adriango Aterpetxea:
943 582 076
Sasieta Mankomunitatea:
943 161 590 / 943 161 555
Ertzaintza:
943 088 800
Zumarragako Ospitala:
943 035 000
Beasaingo Anbulategia:
943 027 700 / 943 027 701
Beasaingo Larrialdiak:
943 461 111 / 943 880 967
Gurutze Gorria:
943 161 010 / 943 162 150
Ur Zerbitzuak:
902 302 222
RENFE (Beasain):
902 240 202
SOS Deiak, Suhiltzaileak:
112
Taxia (Arantza Ormazabal):
645 006 737
Goierrialdea Autobusak:
943 885 969
Goitur:
943 161 823
Goieki:
943 161 537
Goimen
943 161 244
Ordiziako Zerbitzu Forestala:
943 881 793
Goierri Beheko Industrialdea:
943 880 617
Goierritarra:
943 882 719
Goierriko Hitza:
943 160 056
Goierri Telebista:
943 085 477
Partzoneria:
943 801 006
Iberdrola:
943 884 654
Ikastolen Fundazioa:
943 160 089
INEM:
943 880 548
Langai:
943 884 401
Goierriko Herrien Ekintza Fundazioa:
943 886 600
Gazte informazioa:
943 805 634
Gipuzkoako Baso Elkartea:
943 652 900
Akabatutako animaliak biltzeko zerbitzua:
943 112 348

Zegamari buruz, zenbait oroitzapen

ANDRES
ARIZKORRETA
GARCIA

Zegamako Udaletik bertako urtekarian idazteko
gonbitea jaso nuen momentuan zalantzak izan
nituen nire bizitzan zehar Zegamarekin izan dudan
harreman zuzenak orri pare bat betetzeko adina
emango ote zuenaren inguruan. Zalantza horiek
areagotu egin ziren aurreko urteetako aleetan
argitaratutako artikulu batzuk irakurri nituenean,
kasu gehienak gaztetan denboraldi on bat herrian
bizitakoak zirela eta herriko bizipen eta anekdota
ugari zutela ikustean. Garbi ikusiko duzue hau ez
dela nire kasua. Baina idatzi hau prestatzearen
aitzakiarekin nire aita zenaren jaioterriarekin txikitxikitatik zeharka bederen, izan dudan harremanaren
inguruko kontuak familiakoekin berriro gogoratzeak,
eta hemen idatzita uzteak, ilusiotxo bat ere
egin dit.
Esan dudan bezala, nire aita zen Zegamakoa,
Gosategi-Barrena baserrian jaio eta gaztaroan
bertan bizitakoa. Sei anai-arreben artean bostgarrena
zen gure aita, eta Andres zuen izena berak ere. Ni
jaiotzerako bere hiru senide hilik zeuden. Osaba
Klaudio baserrian bizi zen eta izeba Mari Kruz
Donostian, gure moduan. Gerra ondoreneko garai
zail haietan batean eta bestean ibili ondoren gure
aitak eta bere arreba Mari Kruzek Donostiako Gros
auzoan elikagai dendatxo bat ireki zuten. Bertan,
beste gauza batzuen artean, Zegamatik ekarritako
jeneroa ere saltzen zuten. Han ezagutu zuen geroago
berarekin ezkonduko zen eta gure ama den Maria
Jesus. Beraz, lehen aipatu dudan moduan aita
nuen nik zegamarra baina donostiarra naiz jaiotzez,
bi anaietan zaharrena, eta bertan bizi izan naiz gaur
arterakoan behintzat.
Donostian bizi arren, eta garai hartako komunikazio
zerbitzuak gaur egungoekin zerikusirik eduki ez
arren, oso gaztetatik ekartzen gintuzten gurasoek
Zegamara, baserrian egun batzuk pasatzera gure
osaba-izeba eta lehengusuekin. Hiruzpalau urte
besterik ez omen nituen izango lehenengo egonaldia
egin nuenean (jakina, honetaz ez nintzen ni
gogoratzen eta ingurukoek kontatu didate).
Hirurogeiko hamarkadaren hasera zen, ez genuen
autorik eta Donostiatik Zegamarako joan etorria
egun osoko zeregina bihurtzen zen garai hartan.
Trenez Beasaineraino, eta handik auskalo
Zegamarako autobusa noiz!. Haurtzaroan baserrian
egiten genuenaren inguruan ere gauza gehienak
ingurukoek kontatu dizkidate: behiak larrera eramaten
lagundu Arbeltxotik goragoko zelairen batera,
konejuei jaten eman, intxaurrak,urrak, sagarrak
biltzen lagundu... Hori bai, izaten dira gauza batzuk
txiki-txikitan gertatu arren betirako grabaturik
gelditzen direnak eta horietako batzuk ere baditut:
oso gogoan dut asto bat bazutela eta haren gainean
ibiltzea oso gustuko nuela, zakuren baten barruan
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sartu eta saltoka ibiltzea ere bai, eta baita inguruko
baserri bateko askaren bueltan jolasean ibili eta ura
edatea ere (seguruenik Potentenekoa izango zela
argitu didate). Garai hartako oroitzapen gutxi dudan
arren, oso irudi politak datozkit burura, eta inolako
zalantzarik gabe, Donostian bizi genuenarekin zerikusi
handirik ez zutenak.
Urteetan aurrera nindoan heinean, egun batzuetako
egonaldiak, egun bakar bateko bisitetan bihurtu
ziren. Gabonetan edo beste jai egun jakinetan
familiari egindako bisitetan, alegia. Euskaldunok
dena mahaiaren inguruan ospatzen dugula dio
zenbaitek, eta kasu honetan ere gaztainak ez baziren,
mondejuak edo beste zerbaiten aitzakia izaten zen.
Donostiatik Zegamarako bidaia ere autoz egiten
genuen. Guk ez geneukan kotxerik, baina izaten
zen inguruan osabaren bat edo taxista lanak egiteko
aitzakiarik jartzen ez zuena. Nola ez bada, otorduaz
gain, familiari egindako bisita Donostia aldera
eramateko ziza, perretxiko, babarrun, barazki,
arrautza edo beste baserriko jeneroren batzuekin
osatzen genuen eta.
Garai hartakoak iruditzen zaizkidan zenbait oroitzapen
ere badut: hasteko, Donostian gehienbat gazteleraz
egiten genuela eta euskaraz egiten genuenean ere,
ez Zegaman entzuten genuen euskara berdinean
behintzat! Ez dut gogoan anekdota konkreturik
baina ziur nago “Kutxidazu bidea, Ixabel”en antzeko
pelikularen bat egiteko modukoak ere izango zirela.
Gogoan dut baita ere, hitz egiteko modua zela eta,
hasieran behintzat denak haserretuta zebiltzala
iruditzen zitzaidala. Gero konturatu naiz ez zela
hango kontua bakarrik, baina kontatu didate bai
Zegaman badela kondaira bat: herritik beherako
auzo edo baserri bakoitza deskribatzen duena eta
haren arabera badirudi “Gosategietan demandea”
izaten zela nagusi. Beraz, erabat oker ere ez nenbilen.
Garai haiek ere pasatu ziren eta ikasketak egin
ondoren, ez dakit kasualitatez edo “ahuntzek mendi
aldera egiten dutelako” nire lanbideak Goierri aldera
gerturatu ninduen. Beharbada lerro hauek irakurtzen
dituen zegamar batek baino gehiagok nire CAFeko
lanpostuarengatik gehiago ezagutuko nau, aurretik
Zegamarekin nuen harremanarengatik baino.
Ulertzekoa da, irakurri duzuen moduan, gaztetan
Zegaman egin nuen denbora gehiena familia eta
beraien baserriaren inguruan izan zen eta.
Argi dago gauzak asko aldatu direla urte hauetan
zehar, eta orokorrean herri txiki eta hirien arteko
bizimoduak askoz ere gertuago daudela egin diren
errepide eta beste garraiobideei esker. Dena den,
Zegama bezalako herri txikiek badute oraindik beren
nortasuna, eta mantendu dezatela gainera.
EGUBERRI ON!

Gure haurtzaroko zenbait oroitzapen
Gure haurtzaroko oroitzapenak, Zegamako herrian
kokatuak daude. Santa Barbara kaleko
Txantonenean jaio eta kaletar umea izanik, amona
Maria Andres, Olaberrian bizi zenez, auzo hartan
ere sarritan izaten nintzen nire lehenengo lagunekin
jolasean, eta deabrukeriak egiten ere bai.
Garai hartan, baziren gure herrian “Amor de Dios”
kongregazioko lekaime batzuk. Zufirianeko etxeko
bigarren solairuan bizi ziren. Etxe hura eta beste
batzuk, Zirkulukoa eta, etxe berriak egiteko bota
ziren eta ez da gelditzen orduko arrastorik ere.
Lekaime horiek, bi gela zituzten, bat haurtzaindegia
bezala eratua eta bestea neskentzako eskola zena.
Gu bizi ginen etxeko nagusiaren alaba bat, Felixa
(Txantoneneko Pedro Berasategiren arreba
gazteena) lekaime haien eskolara joaten zen. Felixa
ni baino zahartxoagoa zen, eta berak zaindu ohi
ninduenez, ni berarekin eskolara joan nahi nuela
esaten hasi nintzen etxean. Hiru bat urte nituen nik
orduan eta amak esan zidan: “joan nahi baduzu
joango zera, baina aurrerantzean egunero joan
beharko duzu”. Horrela, arratsalde batean, Felixak
eraman ninduen lehenengo aldiz zorioneko eskola
hartara, eta han utzi ninduen Sor Teresarekin eta
beste nire moduko haurtxo batzuekin. Bera neska
“handien” gelara joan zen. Haurtzaindegian ongi
hartu ninduten, baina nik Felixarekin egon nahi nuen,
eta hura samina, ezezagun nituenen artean. Hala
ere, berehala egin nintzen bertarako, eta nahiz eta
ordura arte tutik ez jakin gazteleraz, berehalaxe ikasi
nuen hizkuntza berria. Gerora, hartu-eman handia
izan nuen erlijiosa haiekin.
“Amor de Dios” Kongregaziorako gure herritik zenbait
bokazio sortu ziren: Txantoneneko Maria eta Felixa
Berasategi, Mazkiarango Begoña Larrea,
Mendaldeko Mª Teresa Arostegi eta Isabel Larrea
gure lehengusua.
Maria Berasategi, nik zazpi urte bete nituen egunean
joan zen komentura. Begoña Larrea, urte askotan
oso estimatua izan zen Zumaiako Zaharren Egoitzan,
eta bertan hil zen. Mª Teresa Arostegi, beste destino
batzuen ondoren, Lisboatik Madagaskarrera joan
zen eta azkenik Bartzelonan hil zen. Felixa Berasategi
komentutik gaixo etorri etxera eta Aramaionako
lehengusuei bisita egitera joan zen batean,
ustekabean, bertan hil zen. Zegaman egin zitzaion
hileta. Isabel Larrea, berrogei bat urtez Peruko
oihanean misiolari ibili da eta orain Zamorako
komentuan bizi da.
Goraipatzekoa da garai hartan lekaime haiek gure
herrian egin zuten lana: eskulanak erakusten, eskola
ematen, eta batez ere, gure garaiko neskatxei
beraien nortasunaren jabe izaten erakusten. Ez dakit
gure herriak behar hainbat eskertu duen kongregazio
hark egindako lan isila.
Don Julian maisua eta Señorita Carmen:
Sei urterekin hasten ginen, orduan esaten zen
bezala, eskola nazionaletan. Mutikoak Don Julianekin
eta neskak Señorita Karmenekin. Biak hartzen
zituzten herriko neska-mutiko denak, txiki eta handi.
Mutikoen eskolan laurogei eta hamarretik gora izaten
ginen eta neskak ere halamoduz izaten ziren.
Gure maisua gizon ona eta fededuna zen, pazientzia
handikoa, beharko gurekin!. Haserretzen genuenean,
betaurrekoen gainetik begiratzen gintuen eta “San
Antonio me valga” esan eta jaikitzen zen. Kontu
orduan okerrean zebilena eta ingurukoak!. Haren
astindua ez zen txantxetakoa izaten! Baina onean,
ona zen, oso gizon gozoa. Bere urtebetetzea
urtarrilaren 9an zen eta egun hartan jai egiten
genuen. Bazuen zine makina arrunt bat, silueta
moduko pelikula batzuk proiektatzen zituena. Urtero

berdinak: “El gato con botas” eta “Pulgarcito”. Egun
alaia pasatzen genuen, hura poza!. Ez genuen asko
behar!.
Garai hartan, ostegun arratsaldea jai izaten
genuen,baina larunbata eskola eguna izaten zen.
Don Julianek larunbat arratsaldea igandeko
ebanjelioa esplikatzeko gordetzen zuen. Maisua ez
ezik, katekistarik onena izan zen guretzat.
Señorita Carmen (Carmen Jauregi) urte askoan
nesken maistra izan zen gure herrian, oso estimatua.
Donostiarra izan arren, oso zegamarra egin zen.
Gaur egun ere, Donostian ikusten garenean, beti
galdetzen ditu eta jakiten ditu Zegamako berriak.
Berak ekarri zigun Donostiatik antzerki polit bat eta
Carmen Aseguinolazak lagundu zion prestatzen.
Horrela, hamar mutikok “Coro de Monagos” izeneko
antzezlana antzeztu genuen. Neguan antzezlan asko
prestatzen genituen. Zirkuloa izaten zen horrelako
ospakizunetarako leku bakar eta egokiena, eta
Dionisio Telleria zen komediografo eta koreografo
nagusia. Dionisiok, beste “lantegi” gehiago ere izan
zituen: parrokiko organista, musikalari, alkate eta
diputatu. “Muñoko amona” izeneko antzezlan polit
bat ere idatzi zuen.

JOSE MARI
ORMAZABAL
GOENAGA

Hamaika komeri egindako “artistak” baziren orduan
ere: Inazio Atxukarro, Garmendia anaiak, Isabel Arin
(serora), Konfiteriko Anttoni, etab.
Bestalde, ez dago ukatzerik gu gerrate garaiko eta
ondorengo umeak izan ginela. Garai hartan, janariak
urritu egin ziren eta “errazionamentuan” jasotzen
ziren premiarik handieneko elikagaiak. Denok
saiatzen ginen, batez ere gurasoak, baratza edo
sororen bat maneatzen eta ahal zena ateratzen.
Batez ere, patatak, babarrunak eta barazkiak. Horrela
behintzat goserik ez genuen pasatzen herri txikietan
bizi ginenok.
Baserritarrak “Junta de Abastos” deitzen zitzaion
erakundeari urtean biltzen zuten uztatik zati bat
ekartzera behartu zituzten. Herriko bi gizaseme ( ez
dakit Udalak edo nork aukeratuak ) baserriz-baserri
ibiltzen ziren aurrez ereindako soroak neurtzen. Uzta
jasotakoan, lehen egindako neurketaren neurrian
erantzun behar izaten zuten baserritarrek. Ez ziren
denak konforme izaten, iskanbila batzuk ere sortzen
ziren.
Udazkenean, Udaletxeko Alhondigara baserritarrak
beraien uzta zati hura ekarri behar izaten zuten.
Horretarako, aurrez etortzen ziren “gari-kartila”
esaten zitzaiona betetzera. Eta hor sartzen ginen
gu, eskola-mutiko batzuk. Tomas sekretarioak Don
Julian maisuari hiru-lau mutiko berari laguntzera
etortzeko eskatzen zion. Gu berriz, pozik joaten
ginen baserritarren deklarazioak jasotzera. Behin
baino gehiagotan protestak izaten ziren, batez ere,
ereindako lurrak neurtzera edo maxiatzera joaten
ziren bi gizon haien aurka. Baita beste zenbait
xelebrekeria ere sekretarioari erantzuteko orduan
esate baterako.
Urte batean, “Junta de Abastos”ekoak agindua
zegoen baino gari gehiago bildu arazi zuten.
Ezpaleoko Joxe Arakama zegoen alkate, eta
konturatu zen zer maltzurkeria egin nahiean zebiltzan.
Beldurrik gabe, bere kargua eta bere burua arriskuan
jarriz, “alto eman” eta behar baino gehiago jasotako
garia utzi arazi zien. Gari harekin opilak egin ondoren,
San Martin egunez ferian bilduta zeuden herritarrei
bota zitzaien. Zer nolako festa!
Beste oroitzapen asko gogoratu daitezke astiro
berriketaldi batean, eta gaurkoz nahikoa izango
dugu. Beste bat arte.
URTE BERRI ON!
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UDAL IGERILEKUEN KANPAINA
Aurtengoan Aitamarrenen kokatzen diren udal
igerilekuen kanpaina ekainaren 15ean jarri zen
abian eta irailaren 16 arte izan zuen luzapena.
Uste eta nahi baino udara tristeagoa izan da
eta igerilekuari ateratako etekina ez da izan
nahi zen adinekoa.
Udal igerileku eta tabernaren zerbitzuen
kudeaketa kontratatzeko deialdi publikoa egin
ondoren, Udal Batzarrak lanak Gurutze Gorriari,
12.528 � edo 2.084.483 pezetan (BEZ barne)
esleitzea ebatzi zuen. Jakina den moduan,
Gurutze Gorriak tabernaren ustiapena herritar
gazte kuadrila bati eman zion betebehar hau.
Kontuan hartu behar da Gurutze Gorriak
sarrerekin eta abonoekin ateratako diruaren
%85ª Udalari ordaindu diola eta bestalde,
Udalak igerilekuen kloro eta depurazio gastuak
bere gain hartu dituela.
Herriaren erdi-erdian kokatzen den ekipamendu
honek Zegamako udara aldatu duela esaten
dutenak ere badaude. Egia da, igerilekua
eskura izateak udara modu sakonagoan
disfrutatzeko aukera eskaintzen duela eta bero
handiei aurre emateko baliogarria dela, umetxo,
haur, gazte eta helduentzat.

Tabernaren ustiapena hartu zuen gazte taldea

UDALEKO MENDI LURSAILETAN
PERMUTAK
Jakina den moduan herrikoak ziren mendilursailen publikotasuna aitortu zuen Aldundiak,
Udalaren eskaerari erantzunez. Horrela
Zegamako Udalak eta Diputazioko Landa
Ingurunearen Garapeneko Departamentuak
mendien zaintza eta hobekuntza xede izanik,
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Zegamako mendietan zuhaizti ugari dago

udal-lursailak ondoko lursail pribatuak erantsiz
handitzeko bideari ekin dio. Honenbestez,
Udal Batzarrak maiatzaren 7an egindako bileran
erabaki zuen Herri-onurako 2.025.1
Zegamakomendiko “Arranoaitz” inguruetan
kokatzen den Udalaren 1,5000 ha.ko bat (4.pol.
60. lursailean kokatua), 0,0254 ha.ko bat (3.
Pol. 91 lursailean kokatua) eta 0,0335 ha.ko
beste bat (2.Pol. 76. lursailean kokatua), guztira,
1,1000 ha.), trukatu ahal izateko, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Landa Ingurunearen
Garapenerako Departamentuari, adierazitako
lursailaren kalifikazio-aldaketa bideratzeko
eskatzea, ondarezko ondasun bezala kalifikatua
izan dadin eta kalifikazio aldaketa egindakoan
trukaketa burutzeko.
Modu berean mendien publikotasunaren izaera
aldatzeko eta honenbestez permutak
gauzatzeko helburuarekin Zegamako Udalak
Udal Batzar berean erabaki zuen Gipuzkoako
Foru Aldundiari ondorengo mendi lursailei
esandako kalifikazioa aldatzea:
a.
Herri-onurako
2.025.1
Zegamakomendiko “Astio Saader” eta
“Maiñe Mendi” inguruetan kokatzen den
Udalaren 1,2710 ha.ko lursail bat,
Seberiano Etxeberria Ariztimuñorenak

diren beste bi lursailekin, 0,2674 ha.ko
bat (17.Pol. 4 lursailean kokatua) eta
0,9695 ha.ko beste bat (17. Pol.
5.lursailean kokatua), guztira 1,2300 ha.,
trukatu ahal izateko.
b.
Herri-onurako
2.025.1
Zegamakomendiko “Arranoaitz”
inguruetan kokatzen diren Udalaren
1,3988 ha.ko eta 0,7110 ha.ko lursailak,
Andrew Dale Bonikowskyrenak diren
beste bi lursailekin, 0,6399 ha.ko bat
(4.Pol. 78. lursailean kokatua), guztira
0,7000 ha., trukatu ahal izateko.
Udalaren eta Diputazioaren asmoa da, beraz,
lurzati txiki eta solteak ahal izanez gero
trukatzea edo permutatzea, Udala eta
partikularren onurako; kontuan izanik,
normalean, partikularrak Udaletik jasotzen
duen mendi-lursaila, lehendik bere jabegoan
duen lursailaren mugakoa izaten dela.
Geroz eta hiritarrago den gizarte honetan
eskertzekoa da guztion ondarea diren mendi
lursailen ardura eta zaintza erantzukizunez
betetzea. Orain behar adineko garrantzia
ematen ez bazaio ere, maitasunez eta ondo
egindako lanak bere arrastoa utziko du
etorkizunean hurrengo belaunaldietarako.

Bulegoko kudeaketa eraman
duena. Erabakia, 2005eko
m a i a t z a re n 2 3 a n , e n p re s a
ezberdinen artean lehiaketa egin
ondoren, Udal Batzarrak hartu
zuen.

Herriko ur sarea eraman da Arrieta auzora

ARRIETA AUZOA HERRIKO
UR SARETIK HORNITZEKO
LANEN EXEKUZIOA
Udal Batzarrak maiatzaren 7an
hartutako erabakiaren bidez, Arrieta
auzora herriko ur sarea eramatea
erabaki zuen. Hiri-gunetik nahiko
hurbil dagoen auzoa izanik, baserri
gehienetan familiak bizi direla aintzat
hartuta eta edateko ura lehen mailako
beharra dela ulertuta Udalak erabakia
gauzatzeko inbertsioa abian jarri zuen.
Honenbestez, obren guztizko
aurrekontua 124.337 � edo
20.687.936 pezetan (BEZ barne)
finkatu zen eta Gipuzkoako Ur
Kontsortzioak, Zegamako Udalak eta
auzoko onuradunen artean, kostua
herenetan banatzea adostu zen.
Horrela, esandako alderdi bakoitzari
41.445,66 � edo 6.895.977 pezeta
ordaintzea zegokion. Nolanahi ere,
Zegamako Udalak Goimen Elkarteari
obra hau burutzeko egindako
dirulaguntza eskaerari erantzunez
Goimenek, 18.590,40 � edo
3.093.182 pezetako dirulaguntza
Zegamako Udalari ematea ebatzi
zuela eta Udalak dirulaguntza hau
auzoko partikularrei ematea erabaki
zuenez, auzoko onuradunen
aportazioa murriztua izan zen; alegia,
22.865,26 � edo 3.804.459 pezetara
mugatu zen beren aportazio
ekonomikoa.
Lanak Gipuzkoako Ur Kontsortzioak
burutu ditu eta lanen kitapena
egindako esleipenarekin bat etorri da.
Beraz, Arrieta auzoa osatzen duten
baserriak herriko ur sarean daude
dagoeneko eta honenbestez, hiriguneko beste edozein etxebizitzaren
antzera zerbitzua jaso eta ordainduko
dute.

TURISMO BULEGOKO
ZERBITZUAREN
KONTRATAZIOA LUZATZEA
Jakina den moduan 2005eko
abuztuaren 1etik hasita “Aldabe S.
Koop.” izan da Zegamako Turismo

Kontratuaren iraupena amaitzear
egonik, Udal Batzarrak urtarrilaren
8an erabaki zuen “Aldabe S.
Coop.”-ri 18 hilabetez (2008ko
ekainaren 15 arte) Turismo
Bulegoko zerbitzuaren kudeaketa
epea luzatzea; enpresa adjudikaziohartzaileak eskainitako zerbitzua
eta egindako lana ona izan dela
kontuan izanik. Honenbestez, Udalak aipatutako zerbitzua eskaintzeagatik, hilean 2.332,13 � edo
388.034 pezeta (BEZ barne)
ordainduko dizkio “Aldabe S.
Coop.”-ri.
Jakina da turismoa zaindu eta
garatu beharreko esparrua dela eta
etenik gabeko lana eskatzen duela.
Honenbestez, Udalak ahalegin
honetan darrai, zerbitzu hau profesionalen esku utziz eta Goiturreko
aholkularitza aintzat hartuta. Ez
dugu ahaztu behar, turismo eskaintza geroz eta eremu zabalagoak
hartzen dituela; alegia, eskualde,
lurraldea edo gure kasuan Euskal
Herria bere osotasunean. Beraz,
gure azpiegiturak eta zerbitzuak
hobetzea, eraberritzea da helburu,
gure udalerria ahalik eta erakargarriagoa egiteko eta modu berean
lan amankomunean oinarritutako
eskaintza turistikoa bertako eta
bisitarien esku modu txukunean
jartzeko.

AMONDARAIN, HOSPITALAUNDI
ETA ETXABARRITXO BASERRIAK
BERRERAIKITZEKO UDAL
BAIMENA
Ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Lurzorua eta Hirigintzari
dagokionak landalurrean kokaturiko eraikinen berreraikitzea
burutzeko prozedura berria arautu eta finkatzen du.
Honenbestez, aurtengo urtean Amondarain eta Etxabarritxo
baserriak berreraikitzeko baimenak eskaturik, Udalak
onartzea erabaki du. Hain zuzen ere, Udal Gobernu Batzarrak
maiatzaren 21ean (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eskaera
argitaratu eta hogei egunez jendaurrean egon ondoren,
inongo alegaziorik aurkeztu ez zela aintzat hartuta) Etxabarritxo baserria berreraikitzeko eta bi etxebizitza egokitzeko
baimena eman zien Mikel eta Maider Zabaleta Galarragari.
Modu berean, Udal Gobernu Batzarrak ekainaren 7an
(Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eskaera argitaratu eta hogei
egunez jendaurrean egon ondoren, inongo alegaziorik aurkeztu ez zela aintzat hartuta), Amondarain baserria berreraikitzeko baimena eman zion Mª Luisa Lopez Telleriari.
Trenbidearen azpian kokatzen den Hospitalaundi eraikina
berreraikitzeko eta bi etxebizitza egokitzeko baimena ere
eman da aurtengoan. Hain zuzen ere, Udal Gobernu
Batzarrak martxoaren 5ean (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eskaera argitaratu eta hogei egunez jendaurrean egon
ondoren, inongo alegaziorik aurkeztu ez zela aintzat hartuta)
Juan Inazio Goñi Razkini baimena ematea ebatzi zuen.

2001-2007 URTE ARTEKO
UDALERRIKO IRUDIEN
EMANALDIA
Martxoaren 2an, 2001etik data
horretaraino Igor Eizagirre zarauztarrak, Udalak aginduta, udalerriko
hiri-eraldaketa jasotzen dituen irudien
emanaldia eskaini zuen. Jende ugari
hurbildu zen Olarango Gizarte
Zentrora eta bertan ikusi ahal ziren
dagoeneko ahaztuta dauden
galdutako irudi urbanoak. Lan honen
xedea da udal artxibotan atzoko
Zegamaren irudiak jasota uztea,
herriko memoria historikoa bizirik
mantentzea eta datozen belaunaldientzat iragana izango den oraina
jasota uztea.
Azpimarratu behar da, legealdi eta
agintari aldaketa egon bada ere,
Udalak lan honekin jarraitzen duela
eta bere asmoa dela ildo berdinean
modu txukunean irudiak jasotzen
jarraitzea eta tartean behin herritarrei
lan honen azalpena ematea.

Amondarain baserria

Hospitalaundi baserria
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Zegama, 1999 inguruan

HERRIAK BERE JABEGOAN DITUEN
LANDALURREKO ONDASUNEN
INBENTARIOA EGITEA
Udal Batzarrak maiatzaren 7an erabaki zuen
Udaleko hiri-ondasunen inbentarioa egiteko
proposamen teknikoa eta baldintzen plegua
onartzea, 30.000 � edo 5.000.000 pezetako
lizitazio oinarriarekin (BEZ barne). Udal Gobernu
Batzarrak ekainaren 7an, lanen kontrataziorako
prozedura negoziatua jarraitu ondoren, erabaki
zuen hiri-ondasunen inbentarioa egitea “Araudi”
enpresari, 29.000 � edo 4.825.194 pezetan
(BEZ barne) esleitzea.
Esleipen honen bitartez Zegamako herriak bere
izenean landa eremuan dituen ondasunen
erregularizazioa lortzea da helburu. Halaber,
esleipen honen bidez, hiri-ondasunen
inbentarioa egiteko esleipena aurrez egina
zegoela aintzat hartuta, Udalak (herriak) orotara
dituen ondasunen ezagutza lortuko du eta aldi
berean bere erregularizaziorako eman behar
diren urratsak finkatuko dira, ondasun eta
eskubideen segurtasun juridikoa bermatuz.

Técnico S.L.” enpresari, 30.000 � edo
5.000.000 pezetan (BEZ barne) esleitzea.
Zegamarrok zein ondasun ditugun jakitea eta
behar diren kasutan erregularizatzea da lan
honen xedea. Kontuan hartu behar da 19911995 legealdian ondasunen inbentarioa egin
zuela Udalak. Honenbestez, esleitutako lanen
bidez Zegamako herriak dituen hiri-ondasunen
egoera berraztertu eta egokituko da, eta lana
datorren urteko maiatzerako amaituta egon
beharko litzateke.

ZEGAMAKO UDALAK ZERO
ZORTASUNA
Udal Batzarrak maiatzaren 7an erabaki zuen
1993. urtean, beharrezkoak ziren hainbat
inbertsio burutzeko, Kutxarekin kontratatutako
450.759,07 � edo 75.000.000 pezetako
mailegua (2008ko arriaren 27an amaitzen zena)
aurrez amortizatzea. Honenbestez, Udalak
esandako mailegutik une horretan zuen zor-

HERRIAK BERE JABEGOAN
DITUEN HIRI-ONDASUNEN
INBENTARIOA EGITEA
Udal Gobernu Batzarrak apirilaren 23an
erabaki zuen Udaleko hiri-ondasunen
inbentarioa egiteko proposamen teknikoa eta
baldintzen plegua onartzea, 30.000 � edo
5.000.000 pezetako lizitazio oinarriarekin (BEZ
barne). Udal Gobernu Batzarrak maiatzaren
7an, lanen kontrataziorako prozedura
negoziatua jarraitu ondoren, erabaki zuen hiriondasunen inbentarioa egitea “Erain Estudio
Maileguaren amortizazioa aurreratu zen eguna
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bizia 65.581,98 � edo 10.911.923 pezetakoa
izanik, zorpetzea kitatzea eta beraz zortasuna
zeron uztea ebatzi zuen.
Gauzak horrela esan daiteke Zegamako
Udalaren egoera ekonomikoa saneatua
dagoela eta beraz, ona dela. Halaber kontuan
hartu behar da Zegamako Udalak Intxaustiko
industrialdea eraikitzeko “Goierri Beheko
Industrialdea S.A.”-ri 437.238,63 � edo
72.750.386 pezetako diru ekarpena egin zuela.
Kopuru honetatik gutxienez 415.386,51 � edo
69.114.500 pezeta berreskuratu ahal izango
ditu datozen urteetan (kontuan izanik,
Zegamako Udalak eskualdeko beste udalerri
guztiek egin zuten moduan 21.852,11 � edo
3.635.885 pezetako diru-ekarpen finkoa egin
zuela, “Goierri Beheko Industrialdea S.A.”
sortzeko), eskualdeko beste udalerriren batek
bere lur-eremutan industrialdea garatzeko,
Zegamako Udalari elkarte anonimoan dituen
akzioak erostera behartuta dagoelako.

TXARAPE
AUZOAN
APARKALEKU
BERRIAK
ERAIKITZEA
Txarapen aparkalekuak egiten

TOKIKO AGENDA 21EKO
TRIPTIKOA
Herritarren partehartzea sustatu eta herriko
gai garrantzitsuenetan ahalik eta iritzi zabal
eta anitzenak jasotzeko helburuekin Udalak
abian jarri zuen Agenda 21 egitasmoa. Ildo
honetan izandako bileren ondorioz lerro
estrategiko eta ekintza plan ezberdinak onartu
zituen herritar foro honek eta hauek jarraian
Udal Batzarrak berretsi zituen 2006ko
martxoaren 27ko Batzarrean.

Udalerrirako garrantzitsu eta esanguratsuenak diren lerro estrategiko eta ekintzen
planen laburpena jasoko duen triptiko bat
egitea erabaki zuen Udalak. Honenbestez,
aipatutako dokumentua egin ondoren,
aurtengo urtarrilaren amaieran banatu da
herritarren artean, gai hauen inguruan iritzia
eman eta konzientzia har dezaten.
Bukatzeko adierazi behar da kostuaren
erdia Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta
Lurralde Antolamendu Saileko organoa den
IHOBEk finantzatu duela, hain zuzen ere
4.247,44 � edo 706.714 pezeta beste erdia
Udalaren gain izan delarik.

UDAL LANGILEEN LANHITZARMENA ONARTZEA
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien
elkarteak, Eudelek, langileen sindikatuekin
adostutako hitzarmena onartu zuen Udal
Batzarrak urtarrilaren 22an. Lan-hitzarmen
honen bidez, 2006 eta 2007ko Udal eta Foru
langile publikoen lan baldintzak arautzen dira
eta soldaten igoera % 4,1an 2006. urterako
eta % 4,00an 2007. urterako finkatu ziren.

“GOIEKI S.A.” ELKARTEAREN
KAPITAL SOZIALA HANDITZEA
Goiekiko Administrazio Kontseiluak 2006ko
abenduaren 18an egindako bileran, eskualdea
eta “Goieki S.A.” elkartea osatzen duten 18
udalerriek partzialki harpidetutako kapitalaren
handitzeko proposamena onartzea ebatzi
zuen Zegamako Udalak, Udal Batzarrean
urtarrilaren 22an hartutako erabakiaren bidez.
Gogoratu behar da Zegamak 347 akzio dituela
elkarte anonimoan (17.685,90 � ko balioa
duena) eta hauek kapital sozialaren %3,47ª
suposatzen dutela. Erabaki honen bidez ere,
estatutuen 5. artikuluaren aldaketa ondorioztatu zen.

Udal Gobernu Batzarrak otsailaren
19an erabaki zuen Txarapeko
auzoan aparkaleku berriak
eraikitzeko proposamen teknikoa
eta baldintza administratiboen
plegua onartzea, 45.668,86 � edo
7.598.659 pezetako (BEZ barne)
lizitazio oinarriarekin.
Lanen kontrataziorako prozedura
negoziatua jarraiturik, Udal Gobernu
Batzarrak martxoaren 19an erabaki
zuen lanen exekuzioa “Construcciones Pedro Iparraguirre S.L.”
enpresari, 45.668,86 � edo
7.598.659 pezetan (BEZ barne)
adjudikatzea.
Ekainean burutu ziren lanen
ondorioz, Txarape auzoan 22
aparkaleku berri sortu dira. Alderdi
batetik, herri-gune aldera zeuden
aparkalekuak, lur-azpian zegoen
gas gordailua kendu eta eremua
lautu ondoren, 11 aparkalekuetan
handitu da. Eta beste alderditik,
Beruntza baserriaren azpialdean,
eraiki berria den zubiaren hurbil,
beste 11 aparkaleku berri eraiki
dira. Aparkaleku berri hauek
2003an, Udalak auzo berdinean
eraikitako lur-azpiko 22 garaje eta
eraiki zen plaza berriaren ondoan,
sortu ziren 9 aparkalekuei eransten
zaizkie. Udalak azkeneko urte
hauetan Txarape auzoan eta
udalerriko beste eremu batzuetan
egindako saiakera, urte hauetan
izandako ibilgailuen gorakada
izugarriari erantzun zuzena da eta
auzoko bizilagunen bizi-kalitatea
hobetu du. Jakina da ibilgailuen
arazoa orokorra dela eta Zegamakoa bakarrik ez dela, baina lekuak
lekuko arazoei erantzun zuzena
ematea bidezkoa eta zuzena
izaten da.

11 aparkaleku lortu dira eremu honetan

11 aparkaleku sortu dira gas gordailua zegoen
eremu honetan

Lur mugimenduak egiten

Udala Zegamako Urtekaria 2007 9

OLABERRIAN (“FUTBOL ZELAIA” DEITURIKO EREMUAN)
30 ETXEBIZITZA ERAIKITZEN
Zegamako Udalak, 2007ko otsailaren 5ean
egindako Batzarrean, Udal jabetzako den
5.310 m2ko partzela, lehiaketa publikoaren
bidez saltzeko baldintzen plegua onartu zuen.
Partzela hau –Futbol zelaia bezala ezagutuaZ e g a m a re n P l a n e a m e n d u r a k o A r a u
Subsidiarioetako 10.1 exekuzio unitatearen,
% 79,40ª da, exekuzio unitate osoaren azalera
6.688 m2 izanik. Gainerako, “Ormazpei S.L:”
merkantilaren jabetzako da.
Lurzoruaren salmenta eta berari dagozkion
probetxamenduen ordain modura Udalak
370.000 � edo 61.562.820 pezetako lizitazio
oinarria ezarri zuen goitik hobetu ahal izateko.
Baina, lizitazio oinarria edo erosleak herriari
ordaindu beharrekoa ez zen horretan amaitzen.
Hain zuzen ere, lurraren erosleak, Udalari
kantitate hau ordaintzeaz gain, jabetzan bi
etxebizitzen azalera ematea derrigortuta
zegoen, bertan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailak agindutako
moduan egokitutako Haurreskola (175 m2ko
azalerakoa, gutxi gorabehera) Udalari emateko
(mobiliarioa izan ezik). Halaber, bi garaje ere

Udalari eman beharko zizkion adjudikaziohartzaileak.
Bestalde, erosleak edo adjudikatzaileak,
Zegamako Udalari, hirigintza probetxamenduaren kontzeptua dela eta, 120.000 � ren %
79,40ª ordaindu beharko zion eta batazbesteko
bera, Eraikuntza, Instalakuntza eta Obraren
udal tasaren 126.000 � ri zegozkionak;
“Ormazpei S.L.” merkantilak gainerako %
20,60 ordaindu beharko dizkio Udalari.
Logikoki, adjudikatzaileak, dagokion
batazbestekoan (% 79,40) ordaindu egin
beharko zuen, agiri eta emandako lanek
sortutako gastuak, hala nola Zegamako Udalak
garapen urbanistiko hau dela eta ordaindutakoak (besteak beste, 10-1 exekuzio unitatearen
fitxa urbanistikoaren aldaketa, urbanizazio
proiektua, Xehapen Azterlena, azterketa
geoteknikoa, azterketa topografikoa, hainbat
agiri onartzeko prozedurak sortarazitako
gastuak etabar...).

Olaberriko etxebizitza berriak egiteko lehen lur mugimenduak
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Era berean, adjudikatzaileak, beste jabearekin
batera (“Ormazpei S.L.”) Kontzertazio Junta
osatu ondoren, Olaberriko zubia zabaltzearen
obrak eta azera egitearen obrak egin beharko
ditu (Inza-Otaegi sendiaren etxearen ondoan),
Urgain berritik datorren azerarekin bat eginez,
10-1 Exekuzio Unitatearen urbanizazio
proiektuak jasotzen duenarekin bat etorriz.
Otsailaren 5ean onartutako pleguak, era
berean, 30 etxebizitzen eraikuntzaren
xehetasunak erregulatzen ditu, (32 etxebizitza
egitea aurreikusia zegoen, baina lehen azaldu
den moduan, bi etxebizitzen azalera Haurreskola egiteko loturik dagoelako, 30 egingo dira).
Era honetan, etxebizitzen metro erabilgarriak
izango duten aurreikusitako salneurria, 1803,03
s� /m2ko da (300.000 pezeta /m2). Garaje
irekia, gutxi gorabehera 15m2koa, 16.000
� tan salduko da eta trastetegia 900 m2
erabilgarria. Terrazak egingo balira, m2
erabilgarriaren prezioa 360 ¤ ezin izango ditu
gainditu. Etxebizitza bakoitzari garaje eta
trastetegi bat binkulatuko zaio eta etxebizitza
bakoitzak (duplexak ezik) 90m2 erabilgarri
baino gehiago ez ditu izango.

30 etxebizitza hauek erosteko aukera lehenik
zegamarrei eskaini zaie, 10 urteko tanteo eta
erretrakto eskubidea jarriz Zegamako Udalaren
alde. Honela, salmentan lehentasuna edo
salneurri mugatua duten etxebizitzen salmenta,
Udalak obrarako ematen duen lehen
baimenetik 6 hilabeteko epean izango da,
nahita ez, Udalak jarritako erizpide hauek
betez.

1. Etxebizitzarik jabetzan ez duten

zegamarrak (Zegaman erroldatuak plegua
onartu baino hilabete bat aurretik).

2. Zegaman bizi dena eta irisgarritasun
arazoak dituena egungo etxean, edota
etxebizitza handiagoaren beharra.
3. Zegamakoak ez diren gutxienez bi
pertsonako famili unitateak, eta 35 urtetik
beherakoak.

Jarraian, Olaberriko futbol zelai zaharreko
5380m2ko lursaila saltzeko lehiaketa publikoa
egin zuen Udalak, otsailaren 14ko G.A.O.an
(31 zenbakia), kasurako zegokion iragarkia
argitaratuz. Eskaintzak aurkezteko epean bi
enpresek aurkeztu zituzten beren ofertak
Kontratazio Mahaira (Saiatu Etxegintza S.A.

Lur mugimendua hasita

Altxaketa

eta “Eguzki Eraikuntzak S.L). Horrela,
martxoaren 19ko Batzar Orokorrak, Udaleko
txosten teknikoarekin eta Kontratazio
Mahaiaren proposamenarekin bat etorriz,
esandako lursaila bere aprobetxamenduarekin
“Saiatu Etxegintza S.A.” ri saltzea erabaki zuen
527.000 � edota 87.685.422 pezeta (gehi
BEZ), ondoren salneurri tasatua duten 30
etxebizitza beren garaje eta trastetegiekin
eraikitzeko, honezaz gain Ignacio Ibarretxe
Pariente arkitektoak idatzitako proiektu
teknikoaren arabera, Haurreskola egin eta
Udalari emateko baldintzapean. Era berean,
enpresa esleituak Udalari Zegamako Udalari,
hirigintza probetxamenduaren kontzeptua dela
eta, 120.000 � ordaindu beharko dizkio eta,
Eraikuntza, Instalakuntza eta Obraren Udal
tasa bezala 126.000 � , “Saiatu Etxegintza
S.A.” 10-1 Exekuzio Unitateko osoaren jabe
dela ulertuz. Honezaz gain, enpresa
adjudikatzaileak lehen aipatutako moduan
Zegamako Udalak garapen urbanistikoan
ordaindutako dokumentu teknikoen kostua
ordaindu beharko du.
Era berean, adjudikatzaileak, Olaberriko zubia
zabaltzearen obrak eta azera egitearen obrak

egin beharko ditu (Inza-Otaegi sendiaren
etxearen ondoan), Urgain berritik datorren
azerarekin bat eginez, 10-1 Exekuzio
Unitatearen urbanizazio proiektuak jasotzen
duenarekin bat etorriz.
Bestalde, irailaren 10ean ospatutako Udal
Batzarraren onartu zen, Kontratazioa arautu
duen Administrazio Baldintzen Pleguko 8.3
atalean ezarritako baldintzen arabera,
Zegamako Udalak jabetzan eskuratzea
Haurreskola zerbitzuetara zuzenduko den
lokala eta baita bi garajeen jabetza ere.
Enpresa adjudikazio-hartzaileak irailean hasi
ditu lur-mugimenduak, udazkeneko eguraldi
lehorra aprobetxatu nahian zimentazio lanak
burutzeko eta nolabait lan zikinena euririk gabe
egiteko xedearekin. Obra amaitzeko epea 18
hilabetekoa aurreikusten da.
Udalak dituen enpresa eraikitzailearen datuen
arabera, etxebizitza gehienak erosita daude
eta erosle denak herritarrak dira.
Datu hauek erakusten dute orain arte udalerrian
egiten ari diren etxebizitzak udalerrian dagoen
etxebizitza eskaerari erantzuten diotela.

Oinarriak hartzen

Lehen solairua ematen

Udala
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FORU ETA UDAL
HAUTESKUNDEAK
Joan den maiatzaren 27an, Batzar Nagusietarako eta Udaletako
ordezkariak aukeratzeko hauteskundeak izan ziren. Hona hemen
Zegaman izandako emaitzak, bai aurtengoak eta baita duela lau
urtekoak

UDAL HAUTESKUNDEETAKO EMAITZAK
2007ko Udal Hauteskundeak
ZEGAMA LANTZEN EAE/ANV P.P. P.S.E.- P.S.O.E.
474

348

5

4

2003ko Udal Hauteskundeak
EA/EAJ

AIZKORRI

P.P.

661

223

14

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

ZEGAMAKO HISTORIARI BURUZKO LIBURUA
PLAZARATUA

BATZAR NAGUSIETARAKO HAUTESKUNDEEN
EMAITZAK
2007ko Batzar Nagusiak
E.A.

E.A.J.

ANV

457

87

ileg.

E.B.-B./A.

P.S.E.- P.S.O.E.

47

8

P.P.
5

2003ko Batzar Nagusiak
E.A./E.A.J.

AUB

E.B.

629

212

9

P.S.E. – P.S.O.E.
4

Xabier Azurmendi bekaren barnean, Zegamako Udalak 2004an egin
zuen bigarren deialdian, Zegamako historia jasoko zuen ikerketa lana
abian jarri eta Juan Carlos Mora Afan eta David Zapirain Karrika
historialariei esleitzea erabaki zuen, 18 hilabetetan lana burutzeko.
Erdi Arotik hasi eta 1615etik aurrera, 1950. urte ingururainoko azterketa
zehatza jasotzen du aurtengo udaberrian plazaratu den liburuak.
Otsailaren 22an liburu-egileak idatzitako liburuaren edukiaren berri
eman zuen Olarango Gizarte Zentroan egindako aurkezpenean. Herritar
asko bertaratu zen hitzaldi garrantzitsu eta emankor honetara.

P.P.
16

Ekainaren 16an Udala eratzeko batzar berezia egin zen. Maiatzaren
27an herritarrek emandako bozken ondorioz, Alkate Edurne Albizu
Ormazabal (Zegama Lantzen) aukeratu zen eta zinegotziak honako
hauek izan ziren aukeratuak:

Udal Gobernu Batzarrak ekainaren 7an erabaki zuen liburuaren edizioa
esleitutako “Testa”-ri, 24.908 � edo 4.144.342 pezetako faktura (BEZ
barne) ordaintzea.
Lehen esan den moduan Udalak udaberrian erroldatutako herritar
sendi bakoitzeko liburu bana doan banatu du. Beste interesdunentzat
liburua 30 � tan jarri da salgai.
Liburu honekin Zegamaren iragana eta historian zehar emandako
urratsak ezagutzeko aukera dugu zegamarrok eta nolabait gure
liburutegian leku garrantzitsua izango du etorkizunean.

Carlos Ormazabal Urbizu

Zegama Lantzen

Asier Elizegi Arrizabalaga

Zegama Lantzen

Joseba Izagirre Arozena Jn.

Zegama Lantzen

POSTA ZERBITZU BERRIA

Maria Pilar Elorza Intxausti

Zegama Lantzen

2006ko azaroaren 20an Udal Batzarrak erabaki zuen “Inversiones
Bidelan S.L.” enpresari 17,10 m2ko lokala 8.492,30 E edo 1.413.000
pezetan erostea. Erabaki honen aurrekaria edo lokarria Udalak enpresa
eraikitzailearekin (eta kasu honetan saltzailearekin) Buztinkale eta Santa
Barbaran burutu dituen etxebizitzak eraikitzeko izenpetutako hirigintza
hitzarmena da.

Jose Ramon Agirre Berasategi Jn.

ANV

Eneritz Arrondo Maguregi And.

ANV

Jose Antonio Irigoras Ormazabal

ANV

Jaione Gorrotxategi Arrieta

ANV

Udalak lokala “Correos”-en esku utzi ondoren, ekainaren 7an egindako
Gobernu Batzarrean Santa Barbara 1-A beheko lokalean posta bulegoa
egokitzeko lan baimena ematea ebatzi zuen.

CARLOS ORMAZABAL URBIZU, GARAPEN
IRAUNKORREKO FORU DIPUTATU IZENDATUA
Maiatzaren 27an izandako Udal eta Foru Hauteskundeen
ondorioz, Batzar Nagusiak eratu ziren eta hauek uztailaren
6an Markel Olano (EAJ), Aldun Nagusia izendatu zuten. Foru
Gobernua osatzerakoan, Aldun Nagusiak Garapen
Iraunkorreko Departamentuko buru eta honenbestez, Foru
Diputatu Carlos Ormazabal Urbizu, herritarra, izendatu zuen
datozen lau urtetarako. Zorionak eman eta zorte onena opa
diogu egun eta azkeneko 8 urte eta erdi hauetan Zegamako
zinegotzia ere den Carlosi.

Iazko urtekarian azaltzen zen moduan erosketa honen helburua izan
da herritarrak egunero behar duten posta zerbitzua ahalik eta hurbilen
eta erosoen izatea eta zerbitzu hau lokal publiko batean kokatzea,
zerbitzu emaileari inongo alokairu edo zamarik eragin gabe.
Posta zerbitzua maiatzaren 23tik aurrera lokal berrian ematen da.

KORRIKA 2007
Aurtengo Korrika Zegamatik pasatu ez bada ere, Zegaman eta
zegamarren artean lehen planoan presente egon da. Hain zuzen ere,
martxoaren 23an, Zegaman Korrika Txikia ospatu zen, eguerdiko
12etan eskolatik irtenda. Euskararen aldeko lasterketa honek udalerria
zeharkatu zuen, partehartze zabala eta alaiarekin. Martxoaren 24an,
goizeko 5etan, Zubi Berrin elkartu ziren herritar ugari Korrikara atxikitzeko
eta euskaren aldeko oihua eta aldarrikapena lau haizetara zabaltzeko.
Zegamako Udalak, otsailaren 19an Udal Gobernu Batzarrak hartu
zuen erabakiaren bidez, Korrika-ri kilometro bat erostea eta
honenbestez, 380 � edo 63.227 pezeta ematea ebatzi zuen.
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KULTUR-ETXEKO BIRGAITZE
LANEN AMAIERA

1984 ezkero, Zegamako bizitza soziokulturala suspertzeko oinarria izan den
Kultur-Etxeko birgaitze lanak amaitu dira aurtengo maiatzean. Iazko urrian
hasera eman zitzaien obrak aurreikusitako baino bi hilabete gehiagotan
luzatu dira. Atzerapenak jasan behar badira ere, primerako Kultur-Etxe berritu
eta egokitu batekin hornitu da Zegamako herria. Barrualde osoa berriztatu
da, irisgarritasun baldintzaz osatu da, kanpoaldeko argiztapena burutu da
eta azken batean Kultur-Etxeko azpiegiturari Zegama moduko herri batek
eskatzen eta behar duen polibalentzia eskaini zaio azpiegitura honi.
Jakina den moduan lanak “Construcciones Iparraguirre S.L.” enpresak
burutu ditu eta lanen kostu osoa 397.810,68 � edo 66.190.127 pezetakoa

Teilatua berritzen

(BEZ barne) izan da. Hasierako proiektuak jasotzen ez zituen hobekuntza
ugari egin dira eta horrek eragin du aurreikusitako kostua handitzea.
Bestalde, Udal Gobernu Batzarrak otsailaren 19an erabaki zuen KulturEtxeko altzariak hornitzeko eta instalatzeko esleipena (kontrataziorako legeak
agintzen duen prozedura negoziatua jarraitu ondoren) “Oyarbaroz S.L.”
enpresari, 29.982 � tan (BEZ barne) egitea. Udal Gobernu Batzarrak ekainaren
7an erabaki zuen altzariengatik enpresa adjudikazio-hartzaileak aurkeztutako
30.125,20 � ko faktura (BEZ barne) onartzea.
Kultur Etxeko kanpo argiztapena egiteko lana “Construcciones Pedro
Iparragirre S.L.” enpresari adjudikatu zitzaion apirilaren 2ko Udal Batzarrean,
25.123,23 � edota 4.180.164 pezetan (BEZ barne).
Ekainaren 14an deialdi irekia egin zitzaien herritarrei bukatutako KulturEtxeko errehabilitazio lanak ikusi ahal izateko. Lagun asko hurbildu zen
guztiona den azpiegitura berritua ikustera.

2. solairuan lortu den gela berria

Bestalde, Kultur-Etxea erabiltzen duten elkarte eta erabiltzaileei jarduerak
hasi eta prest jartzeko uztailaren 1etik aurrera erabiltzeko aukera izan dute.
Honenbestez, data honetarako giltzen banaketa, leku banaketa eta elkarteen
materialen garraioari ekin zitzaion.
Udalak ekainaren 13an herritarrei igorritako jakinarazpenean azaltzen zen
moduan, Kultur-Etxea, bere osotasunean irailaren 10ean jarri zen martxan.
Ildo honetan aipatu behar da, birgaitze lanen ondorioz Tobera Musika
Eskolako zerbitzu osoa Aitxuri Herri Eskolara eraman zela (printzipioz, obrak
burutzen ziren bitartean) eta ikasturte osoa bertan igaro ondoren eta
esperientzia baloraturik, Aitxuri Herri Eskolako arduradunek eta Tobera
Musika Eskolako arduradunek,
Tobera Musika Eskolako
zerbitzu osoa Aitxuri Herri
Eskolan ematen jarraitzea

Bilera gela

erabaki zuten.
Zegamak egindako birgaitze
lanen bidez, Kultur-Etxea
berritu, berrindartu eta datozen
urtetan, orain arte bezala,
herritarren erabilerarako txoko
prestatua eta erakargarria
egokitu du. Guztiona dena,
guztiok erabili eta zaindu
dezagun eta azkeneko 25 urte
hauetan azpiegitura honen
inguruan garatu den udalerriko
jarduera soziokulturala, bide
beretik hedatzea da xede.
Irisgarritasuna lortu da igogailua jarrita

Igogailua jarri eta obrak bukatuta
Udala
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AITXURI HERRI ESKOLAKO IKASLEEK AGENDA 21-AREN INGURUAN
“KONTSUMOA MURRIZTU, ZABORRAK GUTXITZEKO”
L E LO P E A N I D AT Z I A U D A L A R I E TA H E R R I TA R R E I
Aitxuri Herri Eskolako ikasleek, Agenda 21ean jasotako edukiei buruz
egiten ari diren jarraipena dela eta, Udalari bi idatzi aurkeztu zizkioten:

• Hau dena ikusi ondoren erabaki batzuk hartu ditugu guk
betetzeko:

A) “KONTSUMOA MURRIZTU, ZABORRAK GUTXITZEKO” MARTXOAREN 26AN,
UDALEAN EGINDAKO EKITALDIAN

1. Eskolan urtebetetzeetako gozokiak hirunaka bildu gabe ekarriko
ditugu, hamaiketakoaren bilgarria berrerabiliko dugu eta hemendik
aurrera erosten ditugun koadernoak birziklatuak izatea eskatuko
dugu.

Udal Gobernu Batzarrak apirilaren 2an egindako bileran erabaki zuen
Aitxuri Herri Eskolako ikasleen idatzia (beraiek eskatzen zuten moduan)
herritarrei helaraztea eta aurkeztutako idatzian egindako eskaerei
emandako erantzuna Aitxuri Herri Eskolako ikasleei ere jakinaraztea
ebatzi zen.
Aurkeztutako idatziaren edukia hurrengoa da:
Aurten Agenda 21en barruan Kontsumoa landu dugu, eta honek
sortzen dituen hondakinak gutxitzeko zer egin pentsatzen aritu gara.
Ekintza ezberdinak egin ditugu:
Gelan, guk egunero erabiltzen ditugun gauzak zerez eginak dauden
eta nondik datozen ikusi dugu. Denok konturatu gara naturatik
datozela eta bukatzen ari direla; horregatik, neurrian gastatu behar
ditugula.
Talde batzuk ekartzen dugun hamaiketakoa eta jaten ditugun
gozokietaz hitz egiten aritu gara, eta ikusi dugu hauekin hondakin
gehiegi pilatzen ditugula. Kaleko txikleak kontatzen eta kentzen saiatu
gara eta oso zaila egin zaigu.
Beste batzuk herriko dendetan eta ferian ibili gara galderak eginez
jendeari, erosketak egiteko ditugun ohiturak ezagutzeko. Jakin dugu
herriko dendetan dabilen jende gehiena 40 urtetik gorakoa dela.

2. Etxean saiatuko gara gauza gutxiago eskatzen: Olentzerori, Xagutxo
Perezi, urtebetetzean...; soberan ditugun gauzak bildu eta eskolan
jasoko dugu beharra dutenei bialtzeko: jostailuak, eskolako materiala,
biserak...; eta eskolara oinez edo bizikletaz etorriko gara.
3. Kalean pipa azalak eta txikleak (bilduta) zakarrontzira botako ditugu
eta gozoki-poltsak ere behar den tokira botako ditugu.
4. Erosketak egitera etxean zerrenda eginda joango gara eta
beharrezkoa bakarrik erosiko dugu, etxetik poltsa edo gurditxoa
eramango dugu, produktuak bilgarri asko daukan edo ez begiratuko
dugu, behin eta berriz erabiltzeko produktuak erosiko ditugu, ontzi
handiak aukeratuko ditugu eta herriko dendetan ere egingo ditugu
erosketak.
5. Iaz hondakinei buruz hartutako erabakiak betetzen jarraituko dugu.
Eta era berean, saiatuko gara kontsumitzen dugun ura, argia, kalefazioa
eta papera zaintzen.
• Udaletxeari eskatu nahi diogu:
1. Gure erabakien berri herritarrei ematea, gure proposamenak
kontutan hartzeko.

Eskolako ikasle handienek publizitatea aztertu dugu eta oso erraz
engainatzen gaituztela ohartu gara.

2. Eskolako patioko zakarrontziak garbi mantentzea eta aldatu behar
badituzte birziklatzeko modukoak izatea.

Ikasle bakoitzak ditugun gauzak zerrendatu ditugu eta ondorio batera
iritsi gara: “gauzak soberan ditugula”: jostailuak, eskolako materiala,
erropak...

4. Obretako hondakinak jasoaraztea.

B) “INGURUMENA ZAINTZEKO” PROIEKTUAREN BARNEAN,
ZEGAMAKO EGOERA AZTERTUZ URRIAN AUKEZTUTAKOA

Aitxuri Herri Eskolako ikasleek, Eskola Agenda
21 egitasmoaren barnean lantzen ari diren
“ingurumena zaintzeko” proiektuaren barnean,
Zegamako egoera aztertuz idatzia aurkeztu
zuten. Idatzian adierazitakoa aztertu eta
eztabaidatu ondoren, urriaren 8ko Batzarrak
bere adostasuna adieraztea erabaki zuen
Aitxuri Herri Eskolako ikasleak aurkeztutako
idatziarekiko eta herriko etxe guztietara ale bat
bidaltzea. Hona hemen agiri honetan jasotako
konpromisoak:
Zaborrak bereizteko
edukinontzi ezberdinak
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3. Autobus geltoki ondoan zakarrontzia jartzea.
5. Belar-boletako plastikoak jasotzeko informazioa ematea.
6. Herritarrei jakinaraztea edozein tokitan ezin dela tresna edota traste
zaharrik bota.
Zuen erantzunaren zain geratzen gara.”

1. Eskolan urtebetetzeetako gozokiak
hirunaka bildu gabe ekarriko ditugu,
hamaiketakoaren bilgarria berrerabiliko dugu
eta hemendik aurrera erosten ditugun
koadernoak birziklatuak izatea eskatuko
dugu.
2. Etxean, saiatuko gara gauza gutxiago
eskatzen: olentzerori, xagutxo Perezi,
urtebetetzetan...; soberan ditugun gauzak
bildu eta eskolan jasoko ditugu beharra
dutenei bidaltzeko: jostailuak, eskolako

material, biserak ...; eta eskolara oinez edo
bizikletaz etorriko gara.
3. Kalean pipa azalak eta txikleak (bilduta)
zakarrontzira botako ditugu gozoki-poltsak
ere behar den tokira botako ditugu.
4. Erosketak egitera etxean zerrenda eginda
joango gara eta beharrezkoa bakarrik erosiko
dugu, behin eta berriz erabiltzeko produktuak
erosiko ditugu, ontzi handiak aukeratuko
ditugu eta herriko dendetan ere egingo ditugu
erosketak.

T O K I K O AGENDA 21 INDUSTRIALA
Agenda 21

2007ko ekimenak Zegaman

Agenda 21 industriala proiektua
eskualdeko enpresei ingurugiro
arloan dohaineko informazio eta
aholkularitza zerbitzu bat
eskaintzean oinarritzen da,
enpresa bakoitzari ingurugiro
arloan legediak ezartzen dizkion
betebeharrak aurrera eramateko
laguntza bat ematen zaiolarik.
Proiektu honen barne urtean
zehar ekintza ezberdinak
martxan jarri dira, baina guztien
artean aipatzen dizkizuedanak
Zegamako enpresei zuzendurik
egon direnak eta bertako
enpresaren batek parte hartu
dutenak dira:

Jarduera Lizentzia
Enpresa guztiei beraien egoeraren berri eman
zaie (jarduera lizentzia ez dutela, irekitzea falta
zaiela eta abar).
• Jarduera lizentzia ez zuten 2 enpresek
dagoeneko proiektua udalean aurkeztu dute
• Enpresa bati neurri zuzentzaileak betetzen
lagundu zaizkio irekitze lizentzia eskatu dezan.
Hondakinak
Hondakinen kudeaketa egokia egiten lagundu
zaie:
3 enpresek Eusko Jaurlaritzak hondakin
arriskutsuen ekoizleentzat duen erregistroan
izena eman dute.
3 enpresek Eusko Jaurlaritzak hondakin
inerteen ekoizleentzat duen erregistroan izena
eman dute.
Lurzoru kutsatuak
Enpresei Lurzoruaren egoerari buruzko
aurretiazko txostena aurkeztu beharra dutela
informatu zaie
4 enpresek aurkeztu dute

1970 HAMARKADAKO ZEGAMA
ETA ZEGAMARREI BURUZKO
BIDEOA
Manuel Urbizu, Zegamako alkate ohiak eta
zenak, 1970 hamarkadan Zegama eta
zegamarrei buruz jasotako irudiak Udalaren
esku utzi zituen bere sendiak. Lagapena
doanekoa izan zen eta eskertu behar zaio
sendiari bere eskuzabaltasuna Zegamako
herriarekiko. Jakina da Manuelek Zegamari
zegokion maitasuna eta honen adibide
nagusiena da herritarren esku utzitako irudiak.
Iazko abenduaren 22an Olarango Gizarte
Zentroan esandako bideoaren emanaldia
eskaini zen eta jende ugari hurbildu zen bertara.
Gure aurrekoen eta oraindik bizirik dagoen
hainbat herritarren irudiak ikusi ahal izan ziren
emanaldi honetan eta nolabait garai hartako

ohitura, bizitzeko modura eta hiri-paisaira
hurbildu genituen.
Jakina da 1970. urte inguruan irudi hauek 8x8
sistemaren bidez grabatu zirela eta
honenbestez egungo formatoetara (VHS eta
DVD-ra) pasatzeko, irudiak aukeratzeko (egoera
txarrean zeudenak kenduz) eta nolabait modu
txukunean jasota uzteko, Euskal Filmotekak
emandako laguntza eskertu behar da, beren
laguntza ezinbestekoa izan delako, iraganeko
altxor hau herritarren esku uzteko. Halaber lan
honetan, beste hainbat lanetako moduan,
Julian Belokik eta Jabier Arizkorretak egindako
lana eta eskainitako laguntza gogoratu eta
eskertu behar da.
Kopiak martxoaren hasieran herritar eta
interesdunen eskura jarri ziren eta izandako
arrakasta handia izan dela adierazi behar da.
Oraindik ere norbait interesatuta balego
Udaletxean egin dezake eskaera.

Atmosfera
Enpresa batek 2 emisio foku legalizatzeko
tramiteak martxan ditu
Enpresa ingurugiro legedira egokitzeko
gida bat argitaratu da (enpresa guztiei
banatu zaie).
Heziketa
“Enpresa txiki eta ertainei ezartzen zaien
ingurumen legedia” izeneko kurtso bat eman
da, 3 enpresa etorri ziren.
Lau lerrotan laburbildurik honakoa izango
litzateke:
• Enpresei ingurumen legediarekiko dituzten
betebeharrez informatu zaie. 5 enpresek
ekintzak martxan jarri dituzte.
• Enpresa ingurugiro legedira egokitzeko gida
bat eta web atal bat argitaratu da.
• Ingurumen legedia zein den ezagutzeko
heziketa kurtso eman da.

HAURRESKOLA PUBLIKOAREN
HANDITZEA
Zorionez azkeneko urte hauetan Zegaman ume
gehiago jaiotzen dira eta honenbestez,
Haurreskola publikoaren beharra areagotzen
doa. Gauzak horrela, 2006-2007 ikasturtean
egon diren 10 plazatik, 21 plazara pasatzeko
handitze obrak egitea ebatzi zuen Udalak.
Horrela eskolako eta haurreskolako opor sasoia
aprobetxatuz, Mikel Urbiztondo igeltseroak
egokitzapen obrak burutu ditu. Obra hauek
Udal Batzarrak maiatzaren 7an, 11.391 � tan
esleituak izan ziren eta bere kostua 13.579,14
� edo 2.259.378 pezetakoa (BEZ barne) izan
da. Kostua handitzearen arrazoia izan da
aurreikusi gabe eta Jaurlaritzaren arabera
ezinbestekoak ziren egokitzapen lanak burutu
behar izana.
0 eta 2 urte bitarteko haurrei zuzenduriko
zerbitzua behin-behineko egoeran kokatuko
da Aitxuri Herri Eskolan. Espero da 2009-2010
ikasturterako Haurreskolako zerbitzua “Saiatu
S.A.” enpresa eraikitzailea “Futbol zelai”-ko
eremuan eraikitzen ari den bi eraikinetatik hirigune alderuntz egongo den eraikinaren beheko
oinean (175 m2ko azalera erabilgarria izango
duen eremuan) kokatzea eta abian jartzea.
Haurreskola handitzearen erabakia hartzeko,
batez ere, 2007-2008 ikasturterako eginda
zeuden aurrematrikulak hartu ziren oinarritzat.
0-1 urteko 7 haur matrikulatu dira eta 1-2
urtekoak 8, guztira beraz, 15 haur ari dira
Haurreskola zerbitzua erabiltzen.

Zegama, 1969an

Haurreskola berrituta
Udala
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UDAL PLANEAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOEN BEHIN BETIKO ONARPENA
2006ko urtarrilaren 31n
Gipuzkoako Foru Aldundiko
Diputatuen Kontseiluak erabaki
zuen Zegamako udal
planeamenduko arau
subsidiarioei behin betiko
onarpena ematea. Diputazioak
bere ebazpenean Udalak egin
beharreko testu bateratuan
kontuan hartzeko hainbat
baldintza finkatu zituen.
Udal Batzarrak 2006ko
otsailaren 15ean, esandako
baldintza batzuekin bere
desadostasuna azaldu zuen
ezarritako birjarpen helegitearen
bidez. Diputazioak helegitea ez
onartzea ebatzirik, Udal
Gobernu Batzarrak 2006ko
maiatzaren 8an erabaki zuen
udal planeamenduko arau
subsidiarioen testu bateratua
egiteko lana Ignacio Ibarretxe
arkitektoari esleitzea.
Ignacio Ibarretxek esleitutako
dokumentua idatzirik, Udal
Batzarrak 2006ko urriaren
30ean ebatzi zuen idatzitako
dokumentua hilabetez
jendaurrean jartzea eta inongo
alegaziorik aurkeztu ez zenez,
Udal Batzarrak 2006ko abenduaren 11n udal planeamenduko arau subsidiarioen testu
bateratu egokitua onartzea eta
Gipuzkoako Foru Aldundira
igortzea erabaki zuen, honek
behin betiko onarpena
emateko.
Aurtengo maiatzaren 29an
Diputazioko Diputatuen Kontseiluak erabaki zuen Zegamako Udalak luzatutako arau
subsidiarioen testu bateratuari
behin betiko onarpena ematea.
Onarpeneko iragarkia 2007ko
urriaren 10ean Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratu
da. Honenbestez, esan daiteke
datozen 8-10 urtetarako
udalerrirako hirigintza alorreko
oinarriak finkatuta geratu direla.

Zegama, 2006an

Udal polikiroldegian igogailua
Udal Gobernu Batzarrak maiatzaren 7an erabaki zuen udal polikiroldegian
igogailua jartzeko proiektu teknikoa onartzea eta lanak esleitzeko
baldintza administratiboen plegua onartzea eta lizitazio oinarria 59.775,16
� edo 9.945.749 pezetan (BEZ barne) ezartzea. Lanen kontrataziorako
prozedura negoziatua jarraitu ondoren, Udal Gobernu Batzarrak ekainaren
7an erabaki zuen udal polikiroldegiko igogailua hornitu eta jartzeko lana
“Construcciones Iparraguirre S.L.” enpresari, 59.775,16 � edo 9.945.749
pezetan (BEZ barne) esleitzea. Dagoeneko lanak bukatuta daude eta
gogoratu behar da Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Sailak (irisgarritasun obrak burutzeko programaren barnean) Zegamako
16 Zegamako Urtekaria 2007

Udala

Udalari lan hauetarako 27.230,82 � edo 4.530.827 pezetako dirulaguntza
eman diola.
Udal polikiroldegiko proiektuaren idazketa Udal Gobernu Batzarrak
apirilaren 2an esleitu zion Ignacio Ibarretxe Pariente, arkitektoari, 5.800
� edo 965.039 pezetan (BEZ barne) eta exekuzio lanak aipatutako
proiektuan oinarrituta egin dira.
Erabilera publikoko ekipamenduen irisgarritasuna lortzea helburu izanik,
gehienak burutu direla esan daiteke; hala nola, Ostatua, Udaletxea,
Kultur-Etxea, Zerbitzu Sozialetako ekipamenduak, Eskolak eta orain
Polikiroldegia.

ELIZONDO ERAIKINA ERAITSI
ETA ORUBEA EGOKITU
ETA APAINDU

Iazko urriaren 16an Udal Batzarrak erabaki zuen Elizondo
eraikina Bixente eta Fermin Larrea Gerriko anaiei erostea.
Jarraian, Udalak Elizalde eraikina eraisteko lana “Bidelan
S.L.” enpresari, 24.000 � edo 3.993.264 pezetan (BEZ
barne) esleitu zion.
Eraikina bota ondoren, orubea egokitzea, barandatuak
jartzea, Elizondo etxeak estaltzen zuen Elizako hormaren
argiztapena eta orubea apaintzea faltarik, Udalak lan hauen
esleipenari ekin zion. Honela, Udal Gobernu Batzarrak
apirilaren 2an erabaki zuen Elizondo eraikina bota ondoren,
orubea egokitzeko lanen adjudikazioa “Construcciones
Pedro Iparraguirre S.L.” enpresari, 29.984,11 � edo
4.988.936 pezetan (BEZ barne) egitea. Halaber, aipatutako
egokitzapen lanak egin ondoren, lorazaintza lanak egiteko
eta orubea apaintzeko adjudikazioa “Ikerlora S.L.” enpresari,
7.610,53 � edo 1.266.285 pezetan (BEZ barne) egitea
ebatzi zen. Esleitutako lanez gain, berri batzuk ere erantsi
zitzaizkiola kontuan izanik, Udal Gobernu Batzarrak
ekainaren 7an egindako bileran “Ikerlora S.L.” enpresak
aurkeztutako 8.320,10 � edo 1.384.348 pezetako faktura
(BEZ barne) onartzea ebatzi zuen.

Elizondo etxea

Elizondo botatzen

Bestalde, Elizondoko eraikinak estaltzen zuen Elizako
hormaren kanpoko argiztapena “Montajes Eléctricos Hernani
S.L.” enpresari, 8.007,99 � edo 1.332.417 pezetan (BEZ
barne) esleitzea erabaki zuen Udal Gobernu Batzarrak
martxoaren 5ean egindako bileran eta lanen faktura
aurreikusitakoaren bat etorriz, Udalak 2007ko uztailaren
23ko Gobernu Batzarrean onartu zuen bere ordainketarako.
Elizondo etxea eraitsi ondoren, Eliza atzeko plaza eta
sortutako orube berriaren artean dagoen desnibelak
eragindako arriskua ekiditzeko, barandatua hornitu eta
jartzeko adjudikazioa “Itsasgama S.L.” enpresari, 5.831,93
� edo 970.352 pezetan (BEZ barne) egitea ebatzi zuen
otsailaren 5ean Udal Gobernu Batzarrak. Aurreikusitako
baino lan gehiago egin behar izan zirenez, faktura, zerbait
handiagoa izan da, 6.060,13 � edota 1.008.320 pezeta
(BEZ barne).

Lorategiko hormak egiten

Elizondo eraitsi eta bertan egindako lanen ondorioz, txoko
polit eta erakargarria sortu da hiri-gune erdian. Santa
Barbara atzealdeko etxebizitzak, Elizaldeko etxebizitzak
eta Eliza berak hartu duten argitasuna deigarria eta
azpimarragarria da.
Hiri-gune erdian honelako eremu bildua eta erakargarria
sortu zela aintzat hartuta eta 2006. urtean, uztailaren 18ko
Udal Batzarrean hartutako erabakiz, Zegama eta Sant
Sadurni d,Anoia herriak senidetu zirela kontuan izanik,
Udalak urtarrilaren 22an erabaki zuen eremu honi Sant
Sadurniko txokoa deitzea. Honenbestez, ekainaren 10ean
Sant Sadurni d,Anoiako Alkatea bertaratu zen Zegamara,
egokitu eta apaindutako Sant Sadurni d,Anoiako txokoa
inauguratzera. Ekitaldi honetan eta oroigarri gisa orubearen
muga den Elizako horman bi herrien arteko senidetza
aipatzen duen eta modu berezian ekainaren 10eko
inauguratutako Sant Sadurni d,Anoiako txokoaren
efemeridea jasoko duen panela edo kartela jarri zen. Herriko
parrokoa den Bittorio Zabalgogeskoaren bedeinkazioarekin
eta Julian Beloki maisuak zuzenduta, ekitaldi hunkigarria
eta betea ospatu zen. Beraz, ekainaren 10etik aurrera Sant
Sadurni d,Anoiak zegamarren bihotzetan gain, badu leku
fisiko bat Zegaman, bertatik igarotakoan izenpeturiko
senidetza eta azaldutako adiskidetasuna gogora ekartzeko.

Sant Sadurni D, Anoiari gordetako txokoa

Inaugurazioan, Joan Amat Sant Sadurni d,Anoiako Alkatea eta Zegamako Udal korporazioa
Udala
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ZEGAMARI BURUZKO DVD-A
ARGITARATUA

BIDEZIDORREN FOILETOA
BERRIRO ARGITARATUA
Udalak argitaratutako bidezidorren foiletoaren
lehen edizioa agortu zela eta aurtengo
urtarrilaren amaieran bigarren edizioa kaleratu
du. Turismoaren presentzia areagotzen doan
heinean eta Zegama natur-baliabideekin
uztartua egonik, bidezidorren foiletoaren edizio
berri bat egitea ezinbestekoa ikusi zen.
Honenbestez, herritarrei gure inguruak hobeto
ezagutu eta hain osasungarria den oinez ibiltzea
sustatzeko eta bide batez gurera datozenei
ere modu txukun eta erakargarrian gure
udalerriaren berri emateko balio izango du
bidezidorren bigarren edizioaren foiletoak.
Foileto honen argitalpenerako Udalak Eusko
Jaurlaritzako Industria Merkataritza eta Turismo
Sailari aurkeztu zion dirulaguntza eskaera eta
4.930,00 � edo 820.282 pezetaren (BEZ
barne) % 50eko dirulaguntza eman dio.

UDALERRIKO KIROL ETA KULTUR
ELKARTEEN ARTEAN
DIRULAGUNTZEN BANAKETA
Udal Gobernu Batzarrak martxoaren 19an
erabaki zuen udalerriko kirol eta kultur elkarteen
artean 2006ko dirulaguntzen banaketa
onartzea, elkarte ezberdinak aurkeztutako
dokumentazioaren arabera. Hala nola, 10.110
� edo 1.682.162 pezetak jarraian zehazten
diren moduan banatu dira:
Aizkorri Futbol Taldea……………1.550 �
edo 257.898 pta
Amezti Mendi Elkartea ……………1.255 �
edo 208.814 pta.
Elkartu Nahi Txirrindu Elkartea……1.550 �
edo 257.898 pta.
Tartaloetxea…………………………1.255 �
edo 208.814 pta.
Orkatz Abesbatza …………………3.300 �
edo 549.074 pta.
Gazte Herexa………………………1.200 �
edo 199.663 pta

Ekainean Zegamako herriari buruz “Galdare
Comunicación S.L.” enpresak ekoiztutako
DVD-a argitaratu da. Dokumentu honen bidez
nahi izan da, Zegamaren inguruko informazioa
ematea eta zabaltzea eta turismorako elementu
berri bat sortzea. DVD-a Udaletxean eta Maria
Jesus Ariztimuñoren okindegian, 5 � tan dago
salgai.
Udal Gobernu Batzarrak martxoaren 19an
erabaki zuen “Galdare Comunicación S.L.”
enpresak DVD-a sortu, editatu, argitaratu eta
1.000 kopiengatik aurkeztutako 11.600 � edo
1.930.078 pezetako faktura (BEZ barne)
onartzea.

SEGURATIK KORTABERRIKO
BIDEGURUTZERA DOAN GI-2637
ERREPIDEAREN ZABALTZE ETA
HOBETZE LANEN LIZITAZIOA
Maiatzaren 22an Gipuzkoako Foru Aldundiko
Diputatuen Kontseiluak, Seguratik Kortaberriko
bidegurutzera doan GI-2637 errepidearen
zabaltze eta hobetze obrak jasotzen dituen
proiektua eta baldintzen plegua onartzea ebatzi
zuen. Esandako obren iragarkia maiatzaren
24ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen eta honenbestez, eskaintzak aurkezteko
epea ekainaren 19ra arte luzatu zen.
Onartutako pleguetan 12 hilabeteko exekuzio
epea ezartzen zen eta lizitazio oinarria
4.889.604,93 � edo 813.561.800 pezetan
finkatu zen; kontuan izanik, bi datu hauek,
aurkezten diren eskaintzen bidetik, hobetu
ahal izango direla.
Soberakinen biltegiari dagozkion ondasun eta
eskubideen onarpena abenduaren 4ko
Diputatu Kontseiluan egin da. Ondoren,
prozedura jarraituz, Eusko Jaurlaritzako
izapidetza jarraituko du. Data jartzea arriskutsua
bada ere, espero da 2008ko udaberrian obrak
egiten hasiko direla (exekuzioa).

Kortaberriko bidegurutzea

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako Sailak, joan den urriaren 22an
hartutako erabakiaren ebazpena jakinarazi dio
Udal honi, bertan Udalak egindako eskaera
onartu dela jakinarazten da eta aurreikusitako
kostuaren (600.767,18 � edo 99.959.248
pezeta) %75ª finantzatzeko erabakia hartu
duela; hain zuzen ere, 450.575.39 � edo
74.969.436 pezeta.
2007ko aurrekontutik: 90.115,09 �
2008ko aurrekontutik: 180.230,15 �
2009ko aurrekontutik: 180.230,15 �
Udalak obra hauek lehenbailehen hasteko
asmoa du. Horretarako ezinbestekoa eta
lehentasunezko gaia da pribatuak diren
ateaurreak eta soberako lurzatiak jabari
publikora zeditzea, udalerriko beste hainbat
eremutan egin den moduan (Txarape, Elizalde,
Aseginolaza Anaiak, Olaran, etabar). Udalak
2008. urtean sustatu dezakeen inbertsio
honetan, Diputazioko errepidean ere
egokitzapen lanak egitea ekarriko du eta
honenbestez, bere baimena ere lortu beharko
du. Ildo honetan azaldu behar da Udala aurreko
legealditik gai honen inguruan harremanetan
dagoela Bide Azpiegituretako Departamentuarekin eta ahozkoa bada ere adostasun osoa
dagoela obra burutzeko eta Diputazioaren
parte-hartzea zehazteko.

JUAN TELLERIA ETA OLABERRIA
EREMUAK BERRURBANIZATZEKO
BIDEAN
Udal Gobernu Batzarrak maiatzaren 21ean
erabaki zuen Juan Telleria eta Olaberria eremua
berrurbanizatzeko laguntza eskatzea, Eusko
Jaurlaritzako Lurzoru eta Hirigintza
Zuzendaritzari, 2007ko maiatzaren 3ko,
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuaren
Aginduak ezartzen dituen baldintzak,
eremuaren urbanizazio proiektua idatzia egotea
eta gune degradatuen barne egotea betetzen
direlako.

Olaberri auzoa

Aitamarrengo parke publikoan lan osagarriak
Iazko urte amaieran “Construcciones Pedro Iparraguirre S.L.” enpresak
amaiera eman zien Udalak kontrataturiko Aitamarren parke publikoko lanei.
Edozein kasutan, parkeari atxikituak diren hainbat lan eta horniketa burutu
dira aurtengoan. Hauen artean aipatu behar da parkearen ekialdean (Aitamarren
eremu osoaren perimetroa osatuz) eraiki den espaloia. Modu berean, hainbat
erremate eta ezusteko lanen esleipen gehiagarria (20.951,11 � edo 3.485.971
pezetan) egitea erabaki zuen martxoaren 19an Udal Gobernu Batzarrak.
Udal Gobernu Batzarrak urtarrilaren 22an erabaki zuen Aitamarren parkea
zeharkatzen zuen fibrozementuzko ur-hodia aldatzeko lanak (Aitamarrengo
saihesbidea burutzen ari zenari) “Fonorte Empresa Constructora S.A.”
enpresari, 11.276,07 � edo 1.876.180 pezetan (BEZ barne) adjudikatzea.
Bestalde, Aitamarrengo parke publikoan joko eremua jartzeko horniketa eta
instalazioa kontratatzeko baldintza administratiboen pleguak Udal Gobernu
Batzarrak otsailaren 19an onarturik (16.900 � edo 2.811.923 pezetako
lizitazio oinarriarekin –BEZ barne-) eta kontrataziorako prozedura buruturik,
Udal Gobernu Batzarrak martxoaren 19an ebatzi zuen esandako horniketa
eta instalazioa “Garra S.L.” enpresari, 16.859,63 � edo 2.805.206 pezetan
(BEZ barne) esleitzea.
Obra hauen %75 Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Sailak
abian jarritako Izartu II programaren bidez finantziatuak izan dira.
Aitamarrengo parke berria
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AITAMARRENGO 48
ETXEBIZITZA ETA GARAJEEN
LEHEN ERABILPENEKO UDAL
BAIMENA
Udal Gobernu Batzarrak ekainaren 7an
egindako bileran erabaki zuen “Gailur Berri
S.L.” enpresak, Aitamarrenen eraikitako 48
etxebizitza eta trastetegien (salmentako
prezio tasatuan eraikitakoen) lehen
erabilpeneko baimena ematea, beti ere udal
arkitektoak bere txostenean finkatu zituen
akatsen eta bukatu gabeko lanak burutu
eta amaitzeko baldintzapean. Aldi berean,
erabaki zuen Udalak lur-azpian eraikitako
garajeen jarduera legeztatu eta martxan
jartzeko baimena ematea.
Bestalde, Udal Batzarrak uztailaren 23an
erabaki zuen Aitamarrenen “Gailur Berri S.L.”
enpresa eraikitzaileak egindako urbanizazio
lanen behin-behineko harrera egitea; beti
ere, udal arkitektoak egindako txostenean
aurkitutako gabezi, akatsak eta zuzenketak
burutzeko baldintzapean.

“ATZOKO ZEGAMA”
LIBURUAREN
BERRARGITALPENA
Xabier Azurmendi zenaren “Atzoko Zegama”
liburua agortua egonik, Udal Gobernu
Batzarrak ekainaren 7an erabaki zuen
liburuaren berrargitalpena egiteko Eusko
Ikaskuntzarekin hitzarmena sinatzea eta 500
ale argitaratzeko 3.000 � edo 499.158
pezetako (BEZ kanpo) aurrekontua onartzea.

OLARAN AUZORA DOAN BIDEA
KONPONTZEA (AREKAK
ERAIKITZEA ETA ZOLATZEA)
Aurtengoan Olaran auzora doan bidearen
konpoketa burutu da. Udalak, kasu guztietan
jarraitzen duen prozedura segituz,
auzokoekin adostu zuen lanen finantziazioa.
Ildo honetan aipatu behar da Amezti
eremuan kokatzen diren antenetako
operadoreak ere etxebizitza- eta lur-jabeekin
batera lanen kostuak finantzatu dituztela.
Aldi berean azpimarratu, Goimenek lan
hauek egiteko Zegamako Udalari emandako
18.000 � edo 3.000.000 pezetako
dirulaguntza. Diru hauek, Goimenek horrela
proposatuta, Udalak bide horretan zeuden
bi artzainen artean banatzea erabaki zuen.
Bestalde, esandako lanez gain, Olarango
bidean zegoen lur-hausia konpondu eta
eskoilera eraikitzeko lanak burutu dira. Lan
hauek Udal Gobernu Batzarrak otsailaren
5ean Jaime Orbegozo Galarragari,
11.664,96 � edo 1.940.886 pezetan (BEZ
barne) esleitzea erabaki zuen. Kostuari,
Olarango bidea egiteko jarraitu den
finantziazio irizpide bera aplikatu zaio.
Lan hauen bidez, lehen ez zituen areka edo
kunetan eraiki eta bidea zolatu egin dira. Aldi
berean, Bonbaneako bide-gurutzetik
Goienera doan bidea ere konpondu da,
bertako finantziazioa erdibana, Udala eta
etxebizitza- eta lur-jabeen artekoa izan delarik.
Lan hauetako kostua, 13.791,47 � edo
2.294.707 pezetakoa (BEZ barne) izan da.
Gogoratu behar da Udalak obrak lizitatu eta
noski, adjudikatu aurretik bidean partehartzea duten partikularrek beraiei dagokien
ordainketa egin behar dutela eta kasu
honetan ere horrela egin zela.

Axariñeko abadeak idatzitako liburuak
izandako arrakasta handia izan da eta honek
Zegama eta bere herritarrak pozten ditu.
Udalak liburuaren hedadura handiagoa izan
dadin, ezinbesteko laguntzaile izatea erabaki du.

ZEGAMAKO TXISTU TALDEAREN
JARDUERARAKO TOBERA
MUSIKA ESKOLA ETA
ZEGAMAKO UDALAREN ARTEKO
HITZARMENA ONARTZEA

Liburuaren birrargitalpenaren aurkezpena
San Martin feriari lotuta udalak antolatzen
dituen kultur ekitaldien barnean egin zen,
hain zuzen ere, azaroaren 5ean Kultur-Etxean
eta, Alkateaz gain, Joxe Antonio Ormazabal,
Xabierren ezagutza gertu gertutik izan zuen
zegamar idazle eta lagunak, Luis Mari
Zalduak, liburuaren hitzaurrearen egileak,
eta Teresa del Valle, Eusko Ikaskuntzako
Lehendakariordeak parte hartu zuten.

Udal Batzarrak urtarrilaren 22an erabaki
zuen Tobera Musika Eskola eta Zegamako
Udalaren Zegamako Txistu taldearen
jarduerarako hitzarmena idazteko oinarrizko
testua, aurrez adostua, onartzea. Egun
berean, Zegamako Txistu Taldearen ardura
izan duen pertsonaren 2004ko irailetik
2006ko uztailera bitarteko lan orduak
Zegamako Udalak Tobera Musika Eskolari
kitatzea onartu zen, guztira 3.000 � inguru.
Honela, eta aipatu testu horretatik abiatuz
urtean zehar izandako bileretan aztertu eta
adostu ondoren, 2007ko abenduaren 19an
Udal batzarrak hitzarmen hau behinbehinekoz onartu du. Hitzarmen honen
helburua, Zegamako Txistu Taldearen
funtzionamendua eta finantziazioa idatziz
zehaztu eta araututa izatea da. Modu
honetara, Zegamako Txistu Taldearen
jarraipena ziurtatu nahi da bi erakundeen
arteko elkarlana bideratuz. Gauzak horrela,
Tobera Musika Eskolak antolaketa eta
funtzionamenduaren ardura bere gain izango
du eta finantziazioa Zegamako Udalaren
kontura izango da. Aurrerantzean, beraz,
Zegamako Udalak Tobera Musika Eskolari
Zegamako Txistu Taldeak sortutako gastuak
kitatuko dizkio, urtean 3.000 � inguru,
arduradunaren lan orduak, txistu taldeak
urtean zehar herrian egiten diren edo sor
daitezkeen ekintzetan parte hartzeak,
ekipamendu gaiak eta taldearen beste
hainbat gastuak barne. Modu honetara talde
honen iraupena eta sendotzea ziurtatu nahi
dira.

Olarango bidean izan zen luizia

Konponketa lanak

Olarango bidea berrituta
Udala
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AITAMARREN ETA TXARAPE ELKARTZEKO
ZUBIA ERAIKITA ETA IREKITA

Orain dela 25 urte baino gehiagotik zegoen aurreikuspena eta
aldarrikapena burutu da aurtengoan. Hain zuzen ere Aitamarren eta
Txarape elkartuko dituen zubia eraikitzea edo beste modu batera
esanda Oria ibaiaren bi alderdiak lotzea eta komunikatzea. Exekuzioa
“Sestra S.A.” injineritzak idatzitako proiektuan oinarrituta burutu da
eta Aitamarrengo 48 etxebizitza tasatuak eraikitzeko enpresa
eraikitzailea izan zen “Gailur Berri S.L.”-rekin izenpetutako
hitzarmenaren ondorioz, honi zegokion zubia eraikitzea eta Zegamako
Udalari 265.007,41 � edo 44.093.523 (BEZ barne) pezeta ordaintzea.
Ibilgailuentzat norabide bakarrean ireki da zubia (alegia, Beasaindik
datorrena Txarapera sartzeko moduan), Txarape auzoko bizilagun
gehienek horrela nahi izan dutelako. Honenbestez, esan behar da
erabaki hau aldakorra dela eta auzoak eta jardunak horrela eskatuz
gero bi norabide ere jarri ahal izango direla bertan.

Txarape eta Aitamarren arteko zubiaren eraikitze lanak

Bi ibilgailu gurutzatzeko moduko plataforma eta albo bietatik bi
metroko espaloia duen zubiaren kostuaren %75a Eusko Jaurlaritzako
Ogasun eta Herri Administrazio Sailak abian jarritako Izartu II
programaren bidez finantziatua izan da.

Txarape eta Aitamarren arteko zubiaren eraikitze lanak

Txarape eta Aitamarren arteko zubia eginda

Txarape eta Aitamarren arteko zubiaren eraikitze lanak

Zubia eta errepidea bukatuta. Zubi berria urriaren 5ean ireki zen.
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Udala

GIPUZKOAKO URKONTSORTZIOARI UR ZERBITZU
INTEGRALA EMAN

c. Gipuzkoako Ur Kontsortzioak Gipuzkoa

Udal Batzarrak otsailaren 5ean erabaki zuen
Gipuzkoako Ur-Kontsortzioari udalerriko ur
zerbitzu osoa edo integralaren ardura eta
erantzunkizuna ematea. Erabaki honek
hurrengo ondorioak izango ditu, besteak beste:

Gipuzkoako Ur Kontsortzioak datozen
10 urtetan Zegaman 617.000 � edo
102.660.162 pezetako inbertsioa egiteko
konpromezua hartzen du. Honenbestez,
2007. urtean Apeadero bidean dagoen ur
gordailutik Juan Telleria kaleraino dagoen
fibrozementuzko ur hodia kenduko du eta
bere ordez poliuretanozkoa jarriko du.

osorako onartutako tarifak kobratuko ditu
Zegaman.

d.

a.

2007ko uztailaren 1etik aurrera Gipuzkoako
Ur kontsortzioak udalerriko uraren gestio edo
kudeaketa osoa eramango du. Erabaki honen
aurretik Gipuzkoako Ur Kontsortzioak altako
zerbitzua soilik zeraman.

b. Zerbitzuaren kudeaketa integrala 10

urterako ematen dio Udalak Gipuzkoako Ur
Kontsortzioari. Edozein kasutan, hala erabakiz
gero, Udalak aurrez eskura dezake zerbitzua.

e.

Erabaki honek ez du suposatzen udalerria
Arriarango urtegitik hornituko denik (horrela
jasota geratu da izenpetutako hitzarmenean).

AITAMARRENGO SAIHESBIDEA
AMAITUTA ETA MARTXAN
Aurtengoan ere amaiera eman zaio Aitamarrengo saihesbideari. 1981. urtean Zegamako

Sahiesbide berria

Udalak Urgamintatik hirigunerainoko saihesbidearen proiektu teknikoa idatzi zuen, baina
urte guzti hauetan ezin izan da burutu. Oraingoan, duela 26 urte aurreikusitako saihesbidearen zati bat burutu da. Jakina den moduan
obrak bere osotasunean Gipuzkoako Foru
Aldundiak finantzatu ditu eta
“Fonorte Empresa Constructora S.A.” izan da
eraikitzailea. Ildo honetan
jakinarazi behar da obrak
amaitu aurretik, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Bide Azpiegituretarako Departamentuak
Aitamarrengo saihesbidearen
1. proiektu osagarria onartu
zuela eta honenbestez,
aurreikusitako adjudikazio
kopuruari, 27.417,02 � edo
4.561.808 pezetako (BEZ
barne) gastu gehigarria
erantsi zaiola.
Eraikitako bidea eta udaligerilekuen arteko elkartze
lanak Udalak burutu behar
izan ditu. Honenbestez, Udal
Gobernu Batzarrak martxoaren 19an erabaki zuen
Aitamarrengo bide berrian
egokitzapen eta erremate lan
ezberdinak egiteko adjudikazioa “Fonorte Empresa
Constructora S.A.” enpresari,
15.000 � edo 2.500.000
pezetan (BEZ barne), egitea.
Saihesbidea eraikitzearekin
batera, aparkaleku mordo bat
sortu dira bere ibilbidean eta
modu berean, Aitamarrengo
errotonda gehienean (“GailurBerri S.L.” enpresa eraikitzaileak zuen hirigintza
zamaren ondorioz eraikitakoa
kenduz gero), espaloia eraiki
da.
Bestalde, gogoratu behar da
saihesbideko esleipenaren
barnean, Aseginolaza anaien
etorbideko espaloia sortu eta
bidea berregokitu (aparkalekuak finkatuz) direla.
Errotonda edo biribilgune gisa
erabilia izango den Aitamarrengo perimetroak, zubi
berriak eta biribilgunean
norabide bakarra jarri izanak,
udalerriko sarrera egokitu eta
trafikoa modu eraginkorrean
zuzendu du.

Ur hornidura pasatu den eremua ikus daiteke zelaian
Udala
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UDAL BASOETAN
INBERTSIOAK

Azken urteetan egin ohi dugun bezala,
bukatzear dugun 2007 urte honetan, egin diren
lan eta inbertsioen xehetasunak ematea du
helburu txosten honek.
Horrela, eta besteetan bezala, lan arlo
ezberdinetan sailkatuko da txosten hau,
bakoitzean zer egin den eta zer inbertsio
suposatu duen azalduz.

1. Landaketa berriak eta falta berritzeak
Aurtengoan “TRINTZELAIETA” saileko egurra
moztu ondoren berriro ere aldaketa burutu da.
Sailaren azalera 1,90 hektareakoa da, eta
3.000 intsinis piñu aldatu dira.
Lehengo aldaketetan falta berritze lanik ez da
egin aurtengoan, lehengo aldaketak jada
aterata bezala jotzen direlako.
GUZTIRA

5.491,05 �

2. Landaketa gazteetan zakarrak jotze
lanak. Beste baso lan batzuk.
OLATZA, ALDABIDE, ARMUÑOETA eta
TXERMATXO, sailetan egin dira udarako
garbitze lanak, guztira 25 ha-ko azaleran
7.476,56 �
SADER ZEARRA mendi unadan, konkretuki
Mikel Alustizarekin lur trukaketa egin den alboko
sailean, guztira 7 hektarea inguru dituen larizio
piñudiari, zakarrak moztu eta azpi adarrak
kimatze lanak egin dira
13.140,14 �
GUZTIRA

20.616,70 �

3. Basoko bideetan egindako lanak.
ARRANOAITZ gune inguruko, AIERDI buruko
lekuan, etorri berria zen luizi bat konpondu
zen. Lurrak kendu, lekua prestatu eta bertako
harriekin eskoilera kozkor bat eginez.
1.515,66 �
SAADER ZEARRA deituriko gunean, batetik
Mikel Alustizari trukean hartutako sailen
bakanketa egiteko behar ziren bide zatiak
ebaki ziren, eta bestetik, jabe pribatu bati
eragiten zion luizi bat konpondu da.
24.001,31 �
AZTIO-ALDABIDE inguruko bide nagusian
egokitze lanak egin dira: murkoak taluztu,
zorua berdindu, kunetak egin edo zaharrak
berritu, eta harrobiko materialarekin zatika
gogortu.
11.357,67 �
GUZTIRA

36.874,64 �

INBERTSIOEN ERRESUMENA
Aurreko ataletan ikus daitekeena batuz gero,
aurtengo urtean H.O. 2.025.1 zenbaki dun
“ZEGAMAKOMENDIA” mendian egindako
inbertsioen kopurua 62.982,39 � izan dela
esan behar da.
Hauetan nagusiena baso bideetako hobekuntzetan egindakoa izan da, 36.875 � inguru,
eta goian esaten den eran, SAADERen bide
mutur batzuk ireki badira ere, batez ere
konponketa, gogortze eta luizitutako inguruak
konpontzen jorratu da.

22 Zegamako Urtekaria 2007

Udala

Bigarren mailako atala izango litzake baso
hobekuntzetan gastatutakoa, alegia, lehen
bakanketa, kimaketa edota zakar mozte
lanetan erabilitakoa, guztira 20.615 � inguru
izan direlarik.
Azkenik, baso aldaketak eta lehengo aldaketa
gazteetan falta jartzen egindako lanak leudeke,
sail koxkorretan aritu garenez, diru kopuru
neurtuagoa erabili delarik, guztira, 5.490 �
inguru.

AZKEN AZALPENAK
Beti ere zer nolako inbertsioak egin diren izaten
da adierazlerik nagusiena, baino badira beste
hainbat atal baso inguruan eta baso
hobekuntzan jorratzen direnak.
Hauen tartean aipatu behar dira egur mozketak
eta mendi sailen muga barrutiak argiago eta
errazago jartzeko egiten diren lur trukaketa
edo permutak.
• Egur mozketak. Aurtengo urtean egin dela
esan beharko litzateke TRINTZELAIETA saileko
egur mozketa, bata eta bestearen arteko muga
ere urruti ibili ez bada. Neurtu zen egur kopurua,
errealera eta azalarekin, 740 m3 izan ziren,
eta 21.100 � tan saldu zen.
Bestalde esan behar da, baso hobetze lanen
artean bakanketak direla lantegi nagusiena,
eta bere egunean ARRANOAITZ, OAZURTZE,
BURNIKURUTZE, AZTIO eta SAADER
ZEARRA inguruko sail guztiak bakandu baziren
ere, berriro ere beste bakandu bat eman
beharrean aurkitzen direla hainbat inguru, eta
presa handiena zuela pentsatuz, NAPAR
ITURRI eta SAADER ZEARRA bakantzen ari
gara. Inguru hauetako basoa kontsortziopean
dagoenez, ateratzen den diru kopuruaren %45
izango da Udalarentzat. Dagoeneko martxan
dagoen esleipen horren arabera, 2.800 estereo

egur ateratzea espero da, eta handik, guztira,
11.368 � . Edonola ere, kopuru hori azkenean
zenbat egur ateratzen denaren arabera dago,
eta izan liteke gehiago edo gutxiago.
Era berean, eta datorren urtetik aurrera berriro
ere ARRANOAITZ inguruan hasteko asmoa
badugu ere, AZTIO-ALDABIDE inguruko
bakanketa ere esleitu eta jada bukatutzat eman
liteke, erabat bukatzeko badago ere. Sail
horretan 2.950 estereo egur ateratzea espero
zen, eta horren arabera, 11.977 � .
Horrela, eta bataz beste, Zegamako
udalarentzat espero liteken kopurua 10.500
� ingurukoa litzateke, eta lanak erabat
amaitzera garaiz iristen bagara, urtearen
amaierarako diru banaketa egitea ez litzateke
harritzekoa.
• Lur trukaketak. Kostata bada ere, 2007.
urtea aberatsa izan dela esan beharko genuke,
aurreko urteetatik landuz bazetozen ere, aurten
hainbat permuta gauzatu direlako. Dagoeneko,
alde guztien onespenak jasota daude eta Foru
Aldundiak azken tramitea egin zain, ondoren
eskriturak gauzatu eta guztiz amaitzeko.
Nagusiki aipatu beharrekoak, aspaldidanik
zetozelako, AIERDI baserriko jabeekin
egindakoa (ARRANOAITZko pisten ondorioz
sorturiko kalteak zirela medio; BOST
HAIZETATIK BURNIKURUTZE ingururainoko
bidea egin zenean Zeraingo BASAZABALgoekin hitzartutakoa; ARMUÑOETA
sailean hitzartutakoa, e.a.). Momentuz, kanpo
uzten dut Xeberiano Etxeberriarekin hitzartutakoa, bere sailak salgai jarri ondoren, agian
permutarik ez, baizik eta erosketa bitartez
Udala jabetu litekeelarik.
Bixente Dorronsoro
DIPUTAZIOKO BASOZAINTZA 1. ATALEKO BURUA

Fischer zirkoa

ZIRKOA ZEGAMAN
Urtero izaten dugu zirkoren baten bisita
Zegaman, eta aurten, apirilaren 18an, “Cirque
Fisher”en bisita izan genuen. Zirkoa, Olaberriko
kamioien aparkalekuan kokatu zen eta herriko
haurrak gustora hartu zuten noizean behin
eskura izaten duten ikuskizun hau.

KORTABERRI GALDARAGINTZA
ENPRESA HANDITZEA
Kortaberri galdaragintzari pabilioi industriala
handitzeko, Udal Gobernu Batzarrak uztailaren
23an baimena eman zion. Dagoeneko hasita
dauden handitzeko lanak, egun duen
pabilioiaren alboko lursail industrialean burutzen
ari dira.
Albiste ona da Zegamarentzat udalerrian
industria indartzen joatea eta lana herritarren
artean banatzea. Zorte onena Kortaberriko
galdaragintzako nagusi eta langileei.

TABERNA BERRIA EGOKITU ETA
IREKITZEKO LANAK
Sara Irastorza Aldasorok, Santa Barbara kalea
1-C behean taberna jartzeko eskaera egin eta
dagokion dokumentazio teknikoa aurkezturik,
jarduera legeztatzeko prozedura
administratiboa burutu da. Taberna berriaren
lanak nahiko aurreratuta daude eta otsailamartxo aldera irekitzekotan dira jendaurrera.
Osasuna eta zorterik onena opa diegu bihotzbihotzez Sara eta bere sendikoei.

Zuhaitz egunean, lanaldia egin ondoren

HIRIGINTZA PLANGINTZA
EGITEAGATIK DIRULAGUNTZAK
Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde
Antolaketa eta Sustapenerako foru diputatuak,
2007ko ekainaren 27an , erabaki zuen, 7.000
biztanletik beherako udalerrientzat hirigintzako
plangintza orokorreko tresnak idazteko eta
prestatzeko gastuak finantzatzeko, aurkeztutako dirulaguntza eskaerei ebazpena ematea.
Zegama Udalak, baldintzak betetzen zituenez,
dirulaguntza hauetara eskaera luzatua zuen,
eta hona hemen lortutako dirulantzak:
• Hiri Antolaketako Arauen berrikuspena:
Argitalena 7.360,00 � 1.224.601 pezetetan
• Hiri Antolaketako Arauen Berrikuspena:
Onarpena eta Argitalpena 16.371,32 �
2.723.958,4 pezetetan
• Foru Aldundiko Diputatuen kontseiluak
2007ko maiatzaren 29an onartu zuen behin
betiko Zegamako “Hiri Antolaketarako Arauen
Berrikuskapena”.

HITZA ETA GOIERRI TELEBISTARI
DIRULAGUNTZA
Udal Batzarrak otsailaren 5ean erabaki zuen
2 E biztanleko dirulaguntza Hitza eta Goierri
Telebistari ematea. Erabaki honen ondorioz,
Udalak bi komunikabideekin, azkeneko
urteetan egin den moduan, hitzarmena
izenpetu zuen eta erakunde bakoitzari 2.606
� edo 433.601 pezetakos dirulaguntza eman
dio.

UDAL POLIKIROLDEGIAN
KOMUNA BERRITUA
Udal Gobernu Batzarrak urtarrilaren 8an
erabaki zuen udal polikiroldegiko komuna
berritzea. Honenbestez, komun berria
eraikitzeko linterneritza lana “Berolan Nazabal
S.L.” enpresari, 6.539,71 � edo 1.088.116
pezetan (BEZ barne) esleitzea eta igeltseritza
lana Mikel Urbiztondo Larreari 10.485,24 �
edo 1.744.597 pezetetan (BEZ barne)
adjudikatzea erabaki zuen. Obrak adjudikatutako kopuru berean kitatu ziren. Gai honen
inguruan azpimarratu behar da Diputazioko
Kirol eta Kanpo Ekintza Departamentuak obra
hauek burutzeko Zegamako Udalari 5.200 �
edo 865.207 pezetako dirulaguntza eman
diola.
Udalerrian gutxika-gutxika eta ekipamendu
publikoetan minusbaliatu edo elbarriekiko
neurriak hartzen ari dira eta honen adibidea
udal polikiroldegian egindako komun berri
hau da.

ZUHAITZ EGUNA
Martxoaren 13an ospatu zen Zuhaitz Eguna
Zegaman, horretarako, Nikolas Zabaleta
Mendietako Batzordeburu zen zinegotziak
hainbat zuhaitz landare inguratu zituen eta
Aitxuri Herri Eskolako ikasleekin batera zuhaitz
landaketak egin ziren Udalerrian.

KULTUR-ETXE KANPOKO ETA
ELIZAREN ARGIZTAPENA
Aurtengoan Kultur-Etxe kanpoko argiztapena
burutu da. “CA2L S.L.” izan da materialen
enpresa hornitzailea, bere aldeko adjudikazioa
urtarrilaren 8an Udal Gobernu Batzarrak
4.536,13 E edo 759.240 pezetan (BEZ barne)
egitea erabaki zuelarik. Instalazioa, bestalde,
Eliza, Udaletxea eta Ostatua egin zuen moduan
“Montajes Eléctricos Hernani S.L.” enpresak
burutu zuen 8.007,99 � edo 1.332.417
pezetan (BEZ barne).
Kultur-Etxe kanpoko argiztapenaz gain,
Elizondo eraikina bota ondoren agerian gelditu
den Elizako fatxada, kanpandorrea eta Ostatu
aurrean argiztatu gabe zegoen beste fatxada
txiki bat ere argiztatu dira aurtengoan. Modu
berean, Udaletxeko kanpoko argiztapenean
ere egokitzapen lanak egin dira. Lehen
esandako moduan materialen hornitzailea
“CA2L S.L.” enpresa izan da eta instalazioa
egin duena “Montajes Eléctricos Hernani S.L.”
enpresa.
Lan hauekin herri-guneko eraikin
esanguratsuenak bere irudi erakargarriena
erakusten dute gauetan, elementu deigarriak
bilakatuz. Azpimarratu behar da aste barruan
argiztapena gaueko 11etan itzaltzen dela eta
ostiral eta larunbat gauetan goizeko 2etan.

AITXURI HERRI ESKOLAN LABABO
BERRIA
Aitxuri Herri Eskolak, jangela zerbitzua
eskaintzen du bertako ikasleentzat. 20072008 ikasturterako jangela zerbitzuaren
eskaera izugarri igo da, izan ere, 52 ikasle
baitira zerbitzu hau erabiltzen dutenak aurten.
Aitxuri Herri Eskolako arduradunek Udal honi
jakinarazi zioten, beste lababo bat jartzearen
beharra, izan ere, bazkaldu ondoren hortzak
garbitu ahal izateko nahikoa azpiegitura ez
baitzegoen ikasle guztientzat. Zentzu horretan,
Berolan Nazabal S.L. enpresari, irakasleen
komunean beste lababo bat jarri asmoz,
aurrekontua eskatu zitzaion, honek 1.322,00
eurokoa (gehi BEZ) aurkeztu zuelarik, ondorioz,
lanen esleipena egitea proposatu zen
aurkeztutako prezioan.

Kiroldegiko komuna eraberrituta
Udala
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LEHENDAKARIAREN
AUZIPERATZEA DELA
ETA, EUSKAL
ERAKUNDEEN ALDEKO
MOZIOA ONARTZEA
Udal Batzarrak otsailaren 19an erabaki
zuen Lehendakariaren auziperatzea dela
eta, Euskal Erakundeen aldeko mozioa
onartzea. Dokumentu honen edukia
hurrengoa da:
Euskal Herritarrek emandako aginteari
modu arduratsuan aurre egiteagatik,
Ibarretxe lehendakaria kriminalizatuta,
botere judizialak esparru politikoa inbaditu
izanak eragindako politikaren muturreko
judizializazioak atsekabetuta, Zegamako
Udalak, “Euskal Erakundeen Alde”
ekimenarekin bat eginaz honakoa adierazi
nahi du:
1. Instituzio politikoei eta herritarren
borondatearen ordezkari zuzenak
direnei dagokien funtzioa mugatzea
bilatzen duen justiziaren politizazioa
s a l a t u n a h i d u g u , e t a g u re
laguntasunik sendoena eta irmoena
adierazi nahi diogu Lehendakariari,
bere kontra Euskal Herriko Auzitegi
Gorenak ireki duen zigor kausaren
aurrean. Honek, bere oinarrizko
eskubideak eta gure Herrian eman
beharreko ekimen politikoa
zuzentzeko duen ardura instituzionala
ezereztu nahi ditu.
2. Politika egiteko eskubidea
aldarrikatu nahi dugu, judizializazioaren
mehatxurik gabe; elkarrizketa,
eztabaida eta jarduera instituzional
eta politikoa ezin baitira inoiz legez
kanpokoak izan eta, are gutxiago,
delituzkoak, arazoei konponbide
zuzenak emateko.
3. Jakin badakigu larria dela justiziak
demokraziaren zutabeen kontra,
politika jarduera egiteko eskubideen
kontra eta gure instituzioen balorearen
kontra eragindako erasoa; ondorioz,
Lehendakariaren kontra irekitako zigor
kausa arrazoi gabea berehala istea
exijitu nahi dugu.
Akordio honen berri Euskal Herriko Auzitegi
Gorenaren Presidenteari eta Botere
Judizialaren Kontseilu Nagusiaren
Presidenteari emango zaie.

IAZKO ABENDUAREN 30EAN ETAK
MADRILEN EGINDAKO
ATENTATUAREN AURKAKO
MOZIOA ONARTZEA
Eudel-ek proposaturik, urtarrilaren 8an Udal
Batzarrak onartu zuen iazko abenduaren
30ean ETA-k Madrilen egindako atentatuaren
aurkako adierazpena onartzea. Onartutako
azalpena hurrengoa da:
1. Joan den abenduaren 30ean ETAk
Madrilgo aireportuan (Barajas) egindako
atentatu terroristaren aurrean, samina
erakustea eta atentatua gaitzestea.

GOIALDEAN MUGIKORREN
KOBERTURA HOBETZEKO
AKORDIOA
Retevisión eta Telefónica Móviles enpresekin,
Goialdea auzoan telefono mugikorren zerbitzua
eman ahal izateko, urriaren 18an bilkura egin
zen Udaletxean eta epe labur batean, zerbitzua
eman ahal izateko azpiegiturak jartzearen
aldeko jarrera agertu zuten bai Telefonika
Móviles eta bai Retevision enpresako
ordezkariek.

EDURNE LASAK ETA SEBASTIAN
LUJANBIOK ELIKAGAI DENDA
BERRIA IREKI DUTE

2. Kaltetutako eta zauritutako herritar
guztiei babesa, elkartasuna eta
adiskidetasuna adieraztea, eta bereziki
Carlos Alonso Palate (hilda aurkitu dute)
eta Diego Armando Estacioren
(desagertuta dago, eta ia itxaropenik ere
ez dago bizirik aurkitzeko) familiei, beraien
lagunei eta saminak ukitutako komunitate
latinoamerikar osoari.

Santa Barbara 1-C beheko lokalean elikagai
denda berria ireki dute urriaren 22an, Edurne
Lasak eta Sebastian Lujanbiok. Orain arte,
lokal berriaren aurrez aurre dagoen
“Zapaterikoa” deituriko dendan burutu dute
beren jarduera.

3. Berriz ere adieraztea ETAk giza
eskubideen aurka eta erakunde biolento
gisa irauten duen bitartean egiten dituen
ekintzek Euskadiko herritarrek demokrazian eta giza eskubideetan oinarritutako gizartea eraikitzeko duten borondatea eta konpromisoa mesprezatzen
dutela.

BASERRIETAKO IZENEN
SEINALIZAZIO GEHIGARRIA

4. Ezker Abertzaleari eskaera egitea
ekintza terroristetatik aldendu dadin; izan
ere, ETAren desarmearekiko konpromiso
sinesgarri batek (frogatu eta egiaztatu
daitekeena) baino ezin du ahalbidetu
bakea eta askatasuna lortzea. Gizarteak
eskaera egiten dio Ezker Abertzaleari,
tutoretzarik gabe, bere proiektu
politiko propioa defendatzeko gai
izan dadin, politikaren bitartez
soilik.
5. Berriro adierazi nahi dugu
bakearen bilaketan eta bizikidetza
politikoan izan beharreko lidergoa
herritarrek legez aukeratutako
erakundeei dagokiela. Hori
adostasunean oinarrituta egin
behar da, Zuzenbide Estatuaren
printzipioekiko koherente jokatuz
eta Herrialdeko sentsibilitate
politiko desberdinen konpromisoak gatazkatik eta alderdien
arteko interesetatik baztertuz.

Osasuna eta zorterik onena opa diegu bihotzbihotzez. Egiten duten lana beraientzat ogibidea bada ere, Zegama eta zegamarrentzat
zerbitzu bat da.

A urt en go an , iaz ha ser a e man da k o
baserrietako izenen seinalizazioari jarraipena
eman zaio. Hain zuzen ere, Udal Gobernu
Batzarrak apirilaren 2an erabaki zuen
seinalizazioko materialaren horniketa “Rotula
Studio” enpresari 6.235 � edo 1.037.417
pezetan (BEZ barne) egitea. Materialak
horniturik, Mikel Urbiztondo Larrea igeltseroak
jarri ditu. Jarritako 91 poste berrien kostua
3.822 � edo 635.927 (BEZ barne) peste izan
da. Gogoratu eta eskertu behar da Goimenek
baserrien seinalizazio gehigarria egiteko
emandako 4.052,75 � edo 674.321 pezetako
dirulaguntza.

Arrieta garakoa seinalizatuta

6. Euskadiko herritarrei deia
egitea, era aktiboan parte har
dezaten bakearen eta normalkuntza politikoaren aldeko gizartepartaidetzako ekimenetan, beti
ere, printzipio hauetatik abiatuta:
batetik, demokraziaren, askatasunaren eta giza eskubideen babesaren defentsa, eta, bestetik,
erakunde publikoen eta alderdi
politikoen esku utzitako zereginaren aintzatespena eta errespetua.
Baserrietan 2. fasean jarritako seinale mota
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KULTUR ETXEKO IKUSENTZUTEKO GELAN BIDEO
PROIEKTOREA ETA GORTINAK
JARTZEKO EROSKETA EGITEA
Kultur Etxearen birgaitze obrak bukatu ondoren,
bertan egokitu diren gelak ekipamendu egokiz
hornitzeari ekin dio Udalak. Birgaitze lanak
maiatzean bukatu ziren eta, udazkenerako
berriro ere kultur-Etxea abian jarri asmoz,
hainbat ekipamendu desberdin erostearren
beharra aurreikusten zen; hori dela eta irailaren
10eko Gobernu Batzarrak, bideo gelan gortinak
jartzearen lana Bigara enpresari, 600,88 �
tan(BEZ barne) esleitzea erabaki zuen eta
Sodupe Elektrikaria S.L. enpresari bideo
proiektorearen horniketa 6.613,20 eurotan
(gehi BEZ) esleitzea.

ORDENAGAILU BERRIA
LIBURUTEGIAN
Zegamako Udala eta Kzguneko arduradunek
irailaren 12an sinatutako akordioaren ondorioz,
Kzguneak Zegamako Udal Liburutegirako

ordenagailu bat utzi du
herritarrek erabil dezaten. Jakina
da, Kzguneko ordanagailuak
nabigatzeko daula jarrita soilik
eta bestelako edozein lan
egiteko aukera ere bermatuta
geratu dela era honetara
liburutegian

herritar hauei araudian jasotako baldintzak
betetzen dituztelako, dirulaguntza ematea
erabaki zen:

BARATZ S.A.
LIBURUTEGIKO
LIBURUAK ANTOLATU
ETA ORDENATZEA

• Mirian Martinezi: 193,50 � .

Kultur-Etxea eta liburutegiko
lanak amaitu ondoren,
liburutegia berriro ere liburuz hornitzeko garaia
iritsirik, bertan zeuden liburu multzoa ongi
berrantolatu eta expurgo lanak egitearen
beharra ikusten zen Udaletik. Lan horiek egin
asmoz, Eukal Liburutegietako sarean aditua
den Baratz S.A. enpresarekin harremanetan
jarri ondoren, Zegamako Udalak irailaren 10eko
Gobernu Batzordean Baratz enpresari, Udalliburutegiko liburuak antolatu eta ordenatzeko
lana, asteko 440,14 eurotan (BEZ barne)
esleitzea erabaki zuen.
Lanak urte honen barruan amaituko dira eta
kostua, lanean aritutako asteen araberakoa
izango da.

GANBARAKO LIBURUAK
ANTOLATU ETA ORDENATZEA
Udaletxeko ganbaran papertegi zaharreko
“Villa San Jose”n zeuden liburuak pilatuta
zeudez, eta liburutegi pribatu honetan baliozko
liburak egon zitezkeenaren jabe izanik, liburu
hauek antolatu eta ordenatzea beharrezko
erizten zen; era honetara, Udalaren jabetzakoak
diren liburu guztiak ongi antolatu eta sailkatuta
utzi asmoz. Honela, liburuak antolatzeko eta
ordenatzeko lan hau egiteko
aurrekontua, lan horietan aditua den
Baratz S.A. enpresari eskatu zitzaion
eta irailaren 10eko Gober nu
Batzordean, Udaletxeko ganbaran
daunden liburuen antolaketa eta
digitalizazioa Baratz S.A enpresari
esleitzea erabaki zen 12.024,24 �
edo 2.000.000 pezetan (BEZ barne).

2006-2007 IKASTURTEAN
EUSKARA IKASTEAGATIK
DIRULAGUNTZAK
Udalbatzarrak, 2007ko urtarrilaren
22an egindako bilkuran, “Euskalduntze edo alfabetatze ikastaroak egiten
dituzten Zegamako herritarrei laguntzak emateko araudi erregulatzailea”
onartu zuen. Ondorioz, 2006-2007
ikasturtean euskara ikasten aritu
direnek dirulaguntza eskatzeko aukera
izan dute Udaletxean eta irailaren
10eko Gobernu Batzordean, hurrengo

• Marcela Vianari: 193,50 � .
• Andres Sainzi: 193,50 � .
• Itziar Azurmendiri: 91,00 � .
• Abel Cuñadori: 193,50 � .
• Alicia Acha Calvo: 216,00 � .

HIRI-INGURUNEAN ZEIN
ERAIKINETAN IRISGARRITASUNA
BERMATZEKO DIRULAGUNTZA
DEIALDIAREN BARNEAN ESKAERA
EGITEA
Irisgarritasun-planak egiteko eta hobekuntza
obrak burutzeko eta hiri-ingurunean eta
eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko
ekipamenduak erosteko Udalei eta herri
izaerako gainerako Toki-Erakundeei
dirulaguntzak ematea arautzen duen 2007ko
abuztuaren 2ko, Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako sailburuaren Agindua dela eta irailaren
26ko Gober nu Batzarrak ondorengo
dirulaguntza eskaera hauek egitea ebatzi zuen:
• Juan Telleria eta Olaberria kaletan
irisgarritasuna bermatzeko lanak; 696.889,93
� edo 115.952.728 pezeta (gehi ordainsari
teknikoak: 50.489,64 � edo 8.400.817 pezeta).
• Zegamako polikiroldegian aldagelak
egokitzeko lanak: 90.982,00 � 15.138.131
pezeta (gehi ordainsari teknikoak:10.636,00
� edo 1.769.681 pezeta).
Dirulaguntza hauek aldeko erabakia izango
balute, egun Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako Sailak, joan den urriaren
22an hartutako erabakiz Juan Telleria Kalea
eta Olaberria Kalea konpontzeko jasoko
ditugun 450.575.39 � edo 74.969.436
pezetari erantsi beharko litzaizkioke.

EUSKARAREN ALDEKO EKIMENEI
LAGUNTZAK
Udalak urtero urtero, euskararen inguruko
ekimen desbedinei dirulaguntza ematea ebatzi
ohi du eta aurtengoan ere ondorengo
dirulaguntza hauek onartzea erabaki zuen
irailaren 26ko batzarrean:
Kilometroak: 150 � .
Ibilaldia: 100 � .
Araba Euskaraz: 100 � .
Nafarroa Oinez: 150 � .
Herri Urrats: 100 � .
Urruña/Ziburuko Ikastolak: 200 � .
Euskararen Kontseilua: 200 � .
Bestalde, Hitza eta Goierri Telebista
komunikabideekin sinatutako hitzarmena
medio, bakoitzari biztanleko 2 ¤tako laguntza
eman zaio, hain zuzen ere 2.606 � bakoitzari,
aurrean aipatu bezala.

Zegamako udalari dohain utzitako ordenagailua
Udala
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KORTABERRIKO
BIDEGURUTZETIK
ZEGAMARAINOKO BIDEA
ZABALDU ETA HOBETZEKO
PROIEKTUAREN IDAZKETA
Kortaberriko bidegurutzetik Zegamarainoko
bidea zabaldu eta hobetzeko proiektuaren
idazketa ere abian jarri du Aldundiak, lehiaketa
publikoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratuz. Hirugarren eta azken zatia da
Kortaberritik Zegamarainokoa. Obren
exekuzioa nahi baino astiroago badoaz ere,
orain dela lau-bost bat urte inork pentsatu eta
esango ez zuena errealitate bilakatzeko zorian
da; alegia, Idiazabalgo bidegurutzetik
Zegamara datorren GI-2637 errepidea
zabaltzea eta hobetzea eta hau gutxi izango
balitz, altzoan bidegorria eraikitzea.
Diputazioaren helburua da atal bat
bukatutakoan, hurrengoa martxan jartzea.
Lehenengo zatia amaitu eta bigarrengoa hasi
bitarteko denbora luzatu bada ere, legeak
eskatutako prozedurak ia beteta daude.
Gaurko egunean Kortaberriko bidegurutzetik
Zegamarako faseari dagokionez, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Sailak
eraikuntza proiektuaren idazketa egiteko
lehiaketa zabaldu zuen.
Lizitazio oinarriak 185.000 eurotako
aurrekontua du eta lanak aurkezteko 8
hilabeteetako epea. Lehiaketara 7 enpresa
aurkeztu dira eta gaur egun eskaintza horiek
aztertzen ari dira. Datarik jartzea zaila eta
arriskutsua bada ere, legealdi honen barruan
Zegama arteko bidea zabalduta eta hobetuta
ikustea espero dugu.

UDALETXEAN GAS INSTALAZIOA
JARRI ETA BARRUTIK MARGOTU
Aurtengo urte hasierarako Udaletxeko barruko
geletan propanozko gas instalazioa jarrita
zegoen eta honenbestez, berogailuak (gas
propanoz hornituak) martxan zeuden.
Udal Gobernu Batzarrak “Berolan Nazabal
S.L.” enpresa adituak egindako lan hauengatik
aurkeztutako 22.997,89 � edo 3.826.528
pezetako faktura (BEZ barne) onartu zuen.
Jarraian, Jose Mari Egimendiak Udaletxe
barruko gelen margoketa egin zuen eta Udal
Gobernu Batzarrak martxoaren 19an egindako
lanengatik aurkeztutako 8.070,10 � edo
1.342.752 pezetako faktura (BEZ barne) onartu
zuen.

San Bartolome auzoko lau etxebizitza berriak

Guztiona den etxeak behar-beharrezkoa zuen
barru apaindu hartzeaz gain, eguneroko
lanerako ezinbestekoa den berogailu sistema
egokitu da.

UDAKO EUSKAL
UNIBERTSITATEAN PARTE
HARTZEKO DIRULAGUNTZAK
Udal Gobernu Batzarrak apirilaren 2an erabaki
zuen, azkeneko urte hauetako bideari jarraituz,
Udako Euskal Unibertsitatean herritarren partehartzea sustatzeko dirulaguntzen arautegia
onartzea. Dirulaguntza honetarako aurten
eskaera bakarra izan da, eta matrikularen %
50 itzuli zaio eskatzaileari, irailaren 26an
egindako Batzarrean onartu eta gero.

suposatuko dute eta Olaberria eta San
Bartolome auzoen arteko elkartzearen lehen
urratsa, ezbairik gabe.

TONER ETA KARTUTXO BILKETA
Sasieta Mankomunitateak, abendutik aurrera
zerbitzu berri bat jarriko du abian. Etxe
partikularretan gero eta toner eta kartutxo
gehiago erabiltzen denez, material honen
birziklaketa bultzatu nahian bilketa zerbitzua
jartzea ezinbestekoa ikusi du. Udaletxe
bakoitzak erabaki du zein eraikin publikotan
jarri edukinontzia eta gure kasuan, azaroaren
19an ospatu zen Gobernu Batzarrean,
ahobatasunez, Udaletxeko sarreran jartzea
erabaki zen edukinontzi hau.

SAN BARTOLOME AUZOAN 4
ETXEBIZITZEN ERAIKITZEA
AURRERA
Iazko urte amaieran lur mugimenduak hasirik,
dagoeneko aurreratuta ditu “Exkerra Etxegintza
S.L.” enpresa eraikitzaileak San Bartolome
auzoan eraikitzen ari den 4 etxebizitzak. Jakina
den moduan, Udalak lehiaketa publikora
ateratako lursailen eskualdatzearen ondorioz,
esandako enpresa eraikitzailea eroslea bilakatu
zen (Udal Batzarrak 2006ko irailaren 11n
hartutako adjudikazio erabakiaren arabera).
2008ko erdialdera amaituko diren etxebizitza
hauek San Bartolome auzoaren hedapena

Toner eta
kartutxoak
biltzeko ontzia

Goimenek Zegamako Udalari dirulaguntzak
Zegamako Udalak 2006. urtean 2007. urterako egindako dirulaguntza
eskaeren haritik, Goimenek Zegamako Udalari ondorengo
dirulaguntzak eman dizkio:
a. Zegama, Urbia eta Aizkorriko artzaintza liburua idatzi eta
editatzeko 7.096 � edo 1.180.675 pezeta.
b. Baserrien seinalizazio gehigarria egiteko 4.052,75 � edo
674.321 pezeta.
c. Arrieta bidea konpondu eta asfaltatzeko 6.075 � edo
1.010.795 pezeta (dirulaguntza hau Goimenek horrela
proposatuta, Udal Gobernu Batzarrak martxoaren 5ean erabaki
zuen, auzoan dauden bi artzainen artean banatzea).
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d. Olaran bidea konpondu eta asfaltatzeko 18.000 � edo
3.000.000 pezeta (dirulaguntza hau Goimenek horrela
proposatuta, Udal Gobernu Batzarrak martxoaren 5ean erabaki
zuen, auzoan dauden bi artzainen artean banatzea).
Dirulaguntza hauei erantsi behar zaio Goimenek 2006. urterako
eman eta Zegamako Udalak luzapena eskatu ondoren, 2007. urtean
garatu den Arrieta auzora edateko ura eramatearen proiektua
gauzatzeko emandako 18.590,40 � edo 3.093.182 pezetako
dirulaguntza. Zegamako Udalak dirulaguntza hau auzoko partikularrei
ematea erabaki zuen eta honenbestez auzoko onuradunen aportazioa
murriztua izan da; alegia, 22.865,26 � edo 3.804.459 pezetara
mugatu da beren aportazio ekonomikoa.

UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUKO
LANAK AMAITUTA

Iazko urrian “Construcciones Mariezcurrena S.L.” eta “Construcciones
Zubieder S.L.”enpresek osatutako aldi baterako enpresa batasunak
lanei ekin ondoren, esan liteke amaitu berriak direla Zegamako ur
hornidura eta saneamenduko lanak.
Zegamarako eta beren herritarrentzako giltzarriak diren lanak burutu
dira. Osasungarritasun eta bizi kalitatearen isla dira ur hornidura eta
saneamendua gauzatzea eta Europako arautegira egokitzea. Jakina
den moduan udalerriko etxebizitza gehienetako ur zikinak Legorretako
araztegira bideratuko dira egindako azpiegitura honi esker. Bestalde,
Seguratik Zegamaraino ur hodia sartzeak aukera bikoitza eskainiko dio

Zegamari; alegia, egun dugun ur hornidurarekin jarraitzea eta beharra
dagoenean Arriarango urtegitik ura ekarri ahal izatea.
Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatu eta finantzatu dituen lan hauek
(4.364.700,82 � edo 726.225.100 pezetan adjudikatuak), Udalak
finantzatu dituen (315.103,46 � edo 52.428.804 pezetan kitatu dira)
bigarren mailako eta sare partikularreko saneamendu lanekin osatu
dira, saneamendu azpiegiturari erantzun integrala emanez.
Sare partikularrak, konexioa egiteko zain daude, sare orokorrera sartzeko
baimena ematen dien bezain laister.

Ur hornidura eta saneamendu azpiegitura Oria ibaiaren ondotik pasatu da
Udala
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aparkalekuak, bigarren mailako saneamendua,
etabar).
2007. urtean amaiera eman zaio dirulaguntzari,
aurreikusitako dirua egitasmo ezberdinetan
inbertitu ondoren.
Eusko Jaurlaritzak Zegamarekin izan duen
jarrera eta eskuzabaltasuna eskertu beharrekoa
da, bere eskutik etorri baita Zegamaren
berpiztea eta biziberritzea; “Izartu” egitasmoak
xede zuen filosofia betez.

MURGIZELAITIK
ETXEBERRI-GARAKOA
BASERRIRA DOAN
BIDEA ZOLATZEA ETA
AREKAK ERAIKITZEA

ARGITERI PUBLIKOAN
INBERTSIOA

Jakina den moduan erabilera publikoko

Udal Gobernu Batzarrak apirilaren 23an erabaki
zuen hiri-guneko argiteri publikoan argikutsadura ekiditeko, 40 argi-bola goiko aldean
estaltzea eta honenbestez, argia gora alferrik
egin gabe, dena beheruntz egiteko. Lan hauek
Jabier Iraola Ibañezi 13.920 � edo 2.316.093
pezetan (BEZ barne) esleitu zitzaizkion.

baserri bideen konponketa bertako etxejabe eta lursail-jabeek alderdi batetik eta
Udalak bestetik finantzatzen dute.
Murgizelaitik Etxeberri-Garakora doan
bidearen konponketaren gestioa dela bi

PIRRITX ETA PORROTX PAILAZOEN
ANTOLAKETARAKO LAGUNTZA

urtetik orain gutxiraino luzatu da.
Beste baserri auzoetan baino gehiago
kosta da bertako bizilagunen arteko
akordioa eta diru-ekarpenak lortzea eta
honek eragin du Udalak 2005. urtetik bere
aurrekontuetan jasota zuen dirua urte
honen bukaera arte ezin gastatu izana.
Baina azkenean lortu da auzotarren arteko
akordio zabala eta Udalak azaroaren 5ean
hartutako erabakiaren bidez erabaki zuen
Murgizelaitik Etxeberri-Garakoa baserrira
doan bidea zolatu eta arekak eraikitzeko
lanak Bixente Otegiri 41.748,17 � edo
6.946.311 pezetan (BEZ barne) esleitzea.
Zegamako Udalak kostuaren erdia
ordainduko du eta lursail- eta etxe-jabeek
beste erdia. Honezaz gain gogoratu behar
da Zegamako Udalak egindako eskaerari
jarraituz Goimenek bidea konpontzeko
onartutako 6.075 �

edo 1.010.795

pezetako dirulaguntza auzoko bi artzainen
artean banatzea erabaki duela Udalak;
honenbestez, bakoitzaren diru-ekarpena
3.037 � edo 500.000 pezetan murriztuz.
Arrieta aldeko bidea

Olaberriko kanala

OLABERRIKO KANALAREN
KONPONKETA
Udal Gobernu Batzarrak apirilaren 23an erabaki
zuen Olaberriko kanala konpondu, garbitu eta
bertan ura bideratzeko hodia sartzeko lanak
Mikel Urbiztondo Larrea igeltseroari 11.395,72
� edo 1.896.088 pezetan (BEZ barne)
esleitzea.
Lan hauekin kanaleko urak modu garbian
kanalizatu dira, orain arte lokaztuta zegoen
kanaletik hartu beharra baitzegoen. Modu
honetan, beherago jarritako ibilgailuak
garbitzeko eremura ere ura modu errezagoan
iritsiko da.

OLABERRIA ETA PAPELERA
OHIAREN EREMUAK BIRGAITZE
INTEGRATUTAKO AREAK
AITORTZEA
Eusko Jaurlaritzako Etxibizitza eta Gizarte Sailak
Zegamako Udalaren eskaerari jarraituz,
Papelera ohia kokatzen zen eremua eta
Olaberria auzoa Birgaitze Integratutako Areak
aitortu ditu aurtengo urte hasieran. Honek
suposatuko du eremu horretan dauden
etxebizitzetan eraberritze lanak egindakoan
Eusko Jaurlaritzak dirulaguntza handiagoak
emango dizkiela eskatzaileei, eremu hauen
berezitasun eta egoerengatik.

EUSKO JAURLARITZAKO OGASUN
ETA HERRI ADMINISTRAZIO
SAILAK SUSTATUTAKO “IZARTU”
PROGRAMAREN AMAIERA
Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri
Administrazio Sailak Zegamako Udalari 2004
eta 2008. urteen artean hainbat lan
finantzatzeko 1.476.203 � edo 245.619.510
pezetako dirulaguntza eman zion 2005eko
uztailaren 21eko ebazpenaren bidez.
Udalerriaren eraldaketan hain garrantzitsua eta
eraginkorra izan den “Izartu-II” programaren
eskutik, azkeneko lau urte hauetan egindako
lan garrantzitsuenak finantzatu dira kostuaren
%75ean (Aitamarrengo parke publikoa,
A i t a m a r re n g o z u b i a , M a i o r a p l a z a
berrurbanizatzea, Udaletxe, Eliza, Kultur-Etxe
eta Ostatu eraikinen eta hiri-guneko beste
elementuen argiztapena, Olaberriko
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San Martin jaien azken txanpa, Pirritx eta Porrotx
pailazoek eskaintzen dute. Aitxuri Herri Eskolako
Guraso Elkartea arduratzen da San Martin
jaietako igande arratsaldean ikuskizun hau
antolatzeaz. Hala eta guztiz ere, Guraso
Elkarteak Udalaren babesa jasotzen du ekitaldi
hau antolatzeko bi erakundeen artean
sinatutako hitzarmenari esker. Aurten, azaroaren
11n izan dira Pirritx eta Porrotx pailazoak
kiroldegian, zazpihenun ikusle inguru bertaratu
ziren giro bikaina sortuz eta Udalak Aitxuri Herri
Eskolako Guraso Elkarteari, 716,00 euroko
dirulaguntza ematea erabaki zuen urriaren 5eko
Gobernu Batzarrak.

ZEGAMA.NET
Zegama.net web orria martxan bazegoen ere,
Udal arduradunen aldaketak sartuz, hainbat
zerbitzu gehiago jarri dira. Udalaren helburua,
herritarrei zerbitzua erreztea izan da eta
ondorioz, hainbat eskaera edo agiri lortzeko
Udaletxera joan-etorri bat ekidin daiteke,
norberak bere etxetik on-line bidez, agiriak
eskatuz edota PDF baten bidez jaitsi eta etxean
bete ondoren Udaletxera eramanaz. Web orria
hobetzeko dirulaguntza Gipuzkoako Foru
Aldundiko Berrikuntzarako eta Jakintzaren
Gizarterako departamentutik lortu da, i-gipuzkoa
2010:udalak programaren barnean bi kontzeptu
ezberdinetan: Erabilerraz-tasunerako 3.000 �
edota 500.000 pezeta eta Eduki Digitalak
Berritzeko 6.000 � edo 1.000.000 pezeta,
beraz, guztira 9.000,00 edo 1.5000 pezetako
dirulaguntza izan du ekimen honek eta kostua,
12.000,00 � edota 2.000.000 pezetakoa.

OSIÑEKO BIDEAN ESKOILERA
ERAIKITZEA
Udal Gobernu Batzarrak apirilaren 2an erabaki
zuen Osiñeko bidean eskoilera eraikitzea eta
lanen adjudikazioa “Gañera Excavaciones S.L.”
enpresari 1.954,60 � edo 325.218 pezetan
(BEZ barne) egitea. Kasu honetan ere, erabilera
publikoko baserri bideetan egiten den moduan,
lanak onuradun eta Zegamako Udalaren artean
finantzatu dira (bakoitzak erdibana ordainduz).

GOIERRI TELEBISTA GOIALDEAN
Udalak aspalditik zuen asmoa errealitate egin
du aurtengoan. Alegia, Juan Jose Zabaletaren
eskutik Goialdean Goierri Telebista ikusteko
modua egin da. Honenbestez, esandako
teknikariari esker asmoak eta nahiak errealitate
bilakatu dira. Honetarako, Udal Gobernu
Batzarrak apirilaren 2an erabaki zuen lana
3.100,68 � edo 515.910 pezetan (BEZ barne)
Juan Jose Zabaletari esleitzea.

UDAL BERRIAREN
ERAKETA

Maiatzaren 27an izandako udal eta foru hauteskundeen ondorioz,
ekainaren 16an Udal berriaren eraketa ekitaldia egin zen. Bertan,
Udala osatzen duten 9 zinegotziak kargua harturik, Alkatearen
aukeratzeari ekin zitzaion. 9 zinegotzien artean bozketa eginik,
Zegama Lantzen taldeko Edurne Albizu Ormazabal izan zen
Zegamako Alkate-Lehendakaria izendatua.

Bestalde, Alkateak dituen eskumenen barnean, Udal Gobernu
Batzarreko kideak izendatu ditu Carlos Ormazabal Urbizu (Zegama
Lantzen) eta Jose Ramon Agirre Berasategi (ANV). Halaber,
jarraian garatzen den lan taldeen banaketa eta lehendakarien
izendapena

2007-2011 urte bitarteko Udalaren eraketa hurrengo da:

Kultura eta Turismoa
Zerbitzuak
Hirigintza eta Komunikazioak
Gazteria eta kontuen Batzordea
Gizarte Zerbitzuak eta Hezkuntza
Mendiak eta Auzoak
Kirolak
Euskara
Aisia eta Berdintasuna

Edurne Albizu Ormazabal And.
Carlos Ormazabal Urbizu Jn.
Asier Elizegi Arrizabalaga Jn.
Joseba Izagirre Arozena Jn.
Maria Pilar Elorza Intxausti And.
Jose Ramon Agirre Berasategi Jn.
Eneritz Arrondo Maguregi And.
Joxe Antonio Irigoras Ormazabal Jn.
Jaione Gorrotxategi Arrieta And.

Zegama
Zegama
Zegama
Zegama
Zegama
ANV
ANV
ANV
ANV

Lantzen
Lantzen
Lantzen
Lantzen
Lantzen

Udalaren eguneroko barne funtzionamenduan ere giltzarriak diren erabakiak
hartu zituen Alkate-Lehendakariak dituen
eskumenen arabera. Hain zuzen ere, Legeak
eskaintzen dizkion eskumenetatik, legez
eskuordetu daitezkeen guztiak Udal
Batzarrari eta Udal Gobernu Batzarri eskualdatzea erabaki zuen Edurne Albizu
Ormazabal Alkateak. Akordio hauek Udal

Batzarrak uztailaren 9an berretsi zituen.
Halaber, Udal Batzarreko ohiko bilkurak
astelehenetan, gaueko zortzietan, hilean
behin egitea erabaki zuen Udal Batzarrak
uztailaren 9an egindako bilkuran.

OLARAN AUZOAN ETXEBIZITZA
FAMILIBAKARRA EGITEKO UDAL
BAIMENA

bai. Material guzti hauek udal almazenean
daude. Norbaitek hauetako zerbait beharko
balu, gizarte laguntzailearengana jo behar du.

Udal Gobernu Batzarrak maiatzaren 7an
erabaki zuen Eusebio Arrizabalaga eta Rosa
Begiristaini, Olaran auzoan (3.1 hirigintza
eremuan) familibakarreko etxebizitza bat
eraikitzeko baimena ematea, indarrean dagoen
udal planeamenduko arau subsidiarioen
arabera.

ESERLEKU BERRIAK ETA
GURPILDUN SILAK
Beasaingo anbulategi zaharra itxi ondoren,
bertan behar ez zuten hainbat material zegoela
hartugai jakin zen Udalean. Ondorioz, bertaratu
eta frontoiko sarrerarako eserleku berriak ekarri
ziren, horrezaz gain, bi gurpildun sila, herriko
edonoren beharretarako eta bi ohe kamila ere

Bestalde, kontuan izanik Edurne Albizu
Ormazabal Udaleko Euskera eta Kultura
teknikari zela, Alkate karguarekin zuen

UDA 2007
Uda luze joaten da haurrentzat eta, Zegamako
haurrek uztailean behintzat aisialdiaz gozatu
dezaten, Udalak bi begirale kontratatu ditu
INEMen bidez. Aurten, Jone Irigoras eta
Maialen Barandiaran izan dira hautatuak INEM
enplegu bulegotik eta lan jardunaldia,
astelehenetik ostiralera, goizeko 10:00etatik
13:00etara egin dute, ekainaren 25etik
uztailaren 27ra arte. Bi taldeetan banatu
zituzten izena emandako 21 haur eta primeran
ibili ziren.

BIZTANLERIAREN GORAKADA
2007. URTEAN ERE
Azken hiru urteotan Zegamako biztanleria
gora doa eten gabe. Hona
hemen azken hiru urte
hauetako datuak:
• 2005 ean: 1.345 biztanle.
• 2006 ean: 1.401 biztanle.
• 2007an: 1472 biztanle.
(azaroak 21eko datua)

MULTIMEDIA
EKIPAMENDU BATEN
EROSKETA
Kultur-Etxea birgaitu ondoren
bertan hainbat ekipamendu jarri
dira. Bideo gela bezala
ezagututakoan, proiektore eta
pantaila jarri dira, lehengo

Edurne Albizu Ormazabal
Joseba Izagirre Arozena
Asier Elizegi Arrizabalaga
Carlos Ormazabal Urbizu
Mª Pilar Elorza Intxausti
Jose Ramon Agirre Berasategi
Jose Antonio Irigoras Ormazabal
Eneritz Arrondo Maguruegi
Jaione Gorrotxategi Arrieta

bateraezintasuna, legeak bere lanposturako
eskaintzen dion eszedentziaren bidez libratu
zuen. Ildo honetan, Udal Batzarrak uztailaren
23an, erabaki zuen, Alkateak egindako
proposamena onartzea; hain zuzen ere,
Alkate-Lehendakariaren soldata langile
moduan zuen berdina izatea; nahiz eta
Eudel-ek dituen irizpideen arabera, soldata
handiagoa izan behar.
tokian,honela pelikulaz gain edozein hitzaldi
emateko azpiegituraz hornituz. Bestalde,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzarako
eta Jakintzaren Departametuak, multimedia
ekipamenduak jartzeko zuen dirulaguntza
agindua aprobetxatuz, multimedia ekipo bat
jartzeko erabakia hartu zen urriaren 8ko
Batzarrean. Azaroaren 5eko Gobernu
batzarrean egin zitzaion esleipena Telesonic
enpresari, prezedura negoziatuaren bidez,
21.245,30 eurotan edo 3.534.920 pezetan
(BEZ barne). Kultur-Etxea, era honetako
ekipamenduz hornitua dagoela ikusirik iadanik,
hasera batean, multimedia ekipoa Udal Batzar
aretoan jarriko da, era honetara bi gela nahiko
tamaina handiakoak ekipamenduz hornituta
jarriz, hala ere, gurpildun altzaria izango duenez,
Kultur-Etxera ere eramateko aukera izango
da. Halaber adierazi behar da, zenbateko horri
aurre egiteko Gipuzkoako Foru Aldunditik
18.107,60 euro edo 3.012.851 pezetako
dirulaguntza bat lortuta duela Udalak.

BAKE EPAITEGIRAKO
ORDENAGAILU BERRIAREN
ESKAERA
2007ko irailaren 12ko Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza Sailak urtero herrietako Bake
Epaitegietara dirulaguntzak banatzen ditu
azpiegituretan inbertsioak egiteko. Iazkoan
Udalak Udaletxe osoan berogailua jartzeko
erabili zuen dirulaguntza sail hau eta aurten
berriz, ordenagailu berri bat jartzeko erabiliko
du, ekipamendu hau zaharkitua baitago. Horiek
horrela, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantzara 1.368,80 euro edo
227.749 pezetako (BEZ barne) aurrekontua
bidali da ekipamendu hau jarri ahal izateko.

Udal kiroldegian aulkiak jarrita
Udala
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EUSKARAKO
IKASTEAGATIK
DIRULAGUNTZA
LORTZEKO
ARAUDIAREN
ALDAKETA

TELEASISTENTZIARI BURUZKO
UDAL ARAUDIAREN ONARPENA
Udalbatzarrak, 2007ko martxoaren 19an
egindako bilkuran, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Gizarte Politikarako Departamentuarekin,
Telelaguntza Zerbitzuaren kudeaketa-lanen
esleipena formalizatzeko hitzarmen partikularra
sinatzea erabaki zuen. Hitzarmenak 2008ko
abenduaren 31ra arte izango du indarra.
Hona hemen zerbitzu hau izateko bete
beharreko baldintzak:

TELEASISTENTZIA
Zegamako Udalak Euskara Biziberritzeko
Planaren Barnean onartuta dituen
helburuen artean Zegaman bertan, euskara
ikasteko aukera ezartzea da. 20062007ikasturtean, helburu hau lortu ahal
izan zen, izan ere, euskalduntzeko talde
bat sortu baitzen, eta irakasle modura
Maizpide Euskaltegiko irakasleak aritu ziren.
Zegamako Udalak Euskara ikastaroetara
matrikulatu eta asistentzia egonkor bat
duen ikaslearentzat dirulaguntzak onartuta
ditu eta esan iazko ikasturteko ikasleei
dirulaguntza hau aplikatu zaiela iadanik.
Hala ere, dirulaguntzak banatzeko
oinarrietan aldaketa batzuk egiteko
proposamena egiteari egoki iritzi dio
Euskara Batzordeak, hainbat etorkinen
kasuan, oinarriek eskatzen zuten arauetako
bat, hau da, urtebete lehenago Zegaman
erroldatua izatea, ez zelako hain erraza
betetzea. Planteamendu honen aurrean,
eta Euskara Batzordeak hala proposatuta,
2006ko abenduaren 11n onartutako,
“Euskalduntze edo alfabetatze ikastaroak
egiten dituzten Zegamako herritarrei
laguntzak emateko Araudi Erregulatzailea”ri
ondorengo aldaketa egitea proposatu zen.
23. artikulua.
Testu zaharra:
“... ikastaroetara joaten direnei, ordaindu
dutenaren erdia itzuliko die Udalak,
baldintza hauek betez gero:
- Zegaman erroldatuta egotea (ikastaroa
hasi baino urtebete lehenagotik). Horrela
izan beharko da ikastaroak irauten duen
epe guztian. Betetzen ez bada, laguntza
jasotzeko eskubidea galduko da.
...” Klaseetarako asistentzia % 80.
Proposatzen den testu berria:
“... ikastaroetara joaten direnei, ordaindu
dutenaren erdia itzuliko die Udalak
baldintza hauek betez gero:

Teleasistentzia zerbitzua gizarte izaera duen
zerbitzu tekniko bat da, eta, erabiltzaileei
telefono linearen bidez eta komunikazioen
eta informatika ekipamendu berezi bat
erabiliz arreta zentro batekin harremanetan
jartzea ahalbidetzen du. Teleasistenzia zerbitzua urteko egun guztietan eta eguneko 24
ordutan emango da.
HELBURUAK ETA EGINKIZUNAK
Helburu orokorra eta helburu bereziak
Teleasistentzia zerbitzuak orokorrean erabiltzaileen bizitza kalitatea hobetzea du helburu,
beren autonomia eta segurtasunaren
sentimendua indartuz.
Eginkizunak
Teleasistentzia zerbitzuak bi eginkizun ditu,
funtsean:
1. Sorospena ematea: Erabiltzaileak
larrialdi egoeran daudenean, berehala
ematen die behar den laguntza.
2. Lasaitasuna ematea: Erabiltzaileei, behar
larriaren kasuan soilik ez, baizik eta,
larrialdiak ez izanda ere, beste pertsona batzuen babesa behar duten beste hainbat
egoeratan ere, laguntza jasoko dutela
ziurtatzen die, horrekin eguneroko
garapenean lasaitasun eta segurtasuna
emanez.
ERABILTZAILEEI BURUZ
Erabiltzaileak
Teleasistentzia zerbitzuaren erabiltzaileak
izan daitezke;
a) Bakarrik bizi diren edo egunaren
denbora gehiena bakarrik igarotzen duten
pertsonak, arrisku, babesik eza,
mendekotasun edota urritasun egoeran
egonik, eta, hala balegokio, beren zaintzaileak ere izan daitezke.
b) Era berean, teleasistentzia zerbitzuaren
erabiltzaileak udaleko gizarte zerbitzuen
iritziz, babesik eza, mendekotasun edota

urritasun egoeran dauden beste pertsona
batzuk ere izan daitezke, eta, egunaren
denbora gehiena bakarrik bizi edo egoten
ez badira ere, bizikidetza multzo edo unitate
baten zati direnak, bere kideak, era berean,
babesik eza, mendekotasun edota
urritasun egoeran egonik.
Zerbitzu honen beharrean bazaude jo
ezazu Udal gizarte laguntzailearengana.

UDALEKO GARBIKETA
ZERBITZUAK EGOKITZEARI
BURUZKO ERABAKIA
Aitxuri Herri Eskolan kokatuta dagoen
Haurreskolak, lehendik nahiko zamatuta zegoen
lan karga areagotu egin zion Carmen
Ormazabal udal langileari. Haurreskoletan haur
txikiak daudenez, garbitasunerako protokolo
zurrunak daude ezarritako Haurreskola
Partzuergotik eta ondorioz, garbiketarako
denbora gehigo ematea beharrezkoa ikusi da.
Bestalde, esan Musika Eskolak ere Aitxuri Herri
Eskolan ematen dituela klaseak eta honek ere,
gelak beranduago libratzeaz gain, lan gehiago
sortarazten duela.
Horren ondorioz, Udaleko eta Gizarte
Zerbitzuetako egoitzak garbitzen zituen Lourdes
Larrea Arana langileak, horien ordez, eskolako
garbiketak, Mª Carmen Ormazabal Aldalur
langilearekin batera egiteko aukera aztertu eta
hau ontzat jo zuen Batzarrak, eta Lourdes
Larrea langilearen onarpena jaso zuelarik
aldaketa hau egiteko. Esan, Lourdes Larrearen
jarrera txalogarria dela zegoen arazoa
konpontzeko Udalari eman dizkion erreztasunarengatik.
Bestalde, Udaleko eta Gizarte Zerbitzuen
garbiketa kudeatzeko, eta indarrean dagoen
araudiak dioen moduan esleipen-prozedura
prestatzen den bitartean, iraila-abendua
bitartean zerbitzu horiek prestatzeko
aurrekontua GSR enpresari eskatu zaio, eta
lana berari ematea erabaki da, hilero 950,71
� edo 158.184(BEZ barne) pezetan.

KONTSUMO GUTXIKO BONBILEN
BANAKETA
Zegamako Udalak EEErekin (Energia Euskal
Erakundea) Energia -eraginkortasunari buruzko
programetan parte hartu asmoz Energia
Berriztagarrien promoziorako sinatutako
hitzarmenaren barne, Zegamako
biztanleriarentzako kontsumo gutxiko
dohaineko banaketa egin zen azaroaren 15ean,
U d a l e t x e a u r re k o p l a z a n . B o n b i l a k
banatzerakoan Nortasun Agiria aurkeztea
beharrezkoa izan zen eta bonbilekin batera
energia aurrezko dauden metodoen berri
ematen duten informazio orriak banatu zituzten.

- Zegaman erroldatuta egotea (ikastaroa
hasi baino urtebete lehenagotik). Horrela
izan beharko da ikastaroak irauten duen
epe guztian. Hori horrela ez balitz,
hurrengo ikasturtean berriro izena emateko
konpromisoa hartzea baldintza modura
onartuko da. Bietakoren bat betetzen ez
bada, laguntza jasotzeko eskubidea
galduko da.
Beraz era honetara, nahiz eta urte bete
ez egon Zegaman erroldatuta, hurrengo
ikasturtean parte hartzeko matrikula egiten
badu, dirulaguntza jasotzeko aukera
izango luke eskatzaileak.

Kontsumo gutxiko bonbilen banaketa, Zegamako Maiora Plazan
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Udala

UDAL IGERILEKUETAN SAREA
Udal igerilekuak 2006ko udaran ireki ziren eta
igerilekuak inguratzen zituen sarea nahiko
ahula zela kontutan hartuta, Udalak, Sarelan
S.L.ri, hesia indartzeko eskatu zion. Sarelan
S.L. enpresak, nahiz eta uztailerako jartzeko
konpromezua hartua zuen, abuztuaren erdi
aldera egin zituen eskatutako lanak, bere
lantegia erre zelako eta ondorioz, almazeneko
materiala berriro ere eskatu beharrean gertatu
zelako. Hesiaren kostu gehigarria 2.951,32 �
edo 491.000,58 pezeta izan da. Horrezaz gain,
hesiaren kontra aldatuta dauden arbustoak
hazi artean, beste sare mehe bat jarri du
Udalak, igerilekuko zelaiari intimitate gehiago
eman asmoz.

ZEGAMAKO UDALAREN BABESA,
ARKAITZ ARIZNABARRETAREN
ALDEKO EKIMENEI
Arkaitz Ariznabarretaren aldeko hainbat ekimen
antolatu ditu aurtengo partean, “Arkaitz
Ariznabarretaren aldeko batzordeak”, besteak
beste, helburu nagusiena, sendiari laguntza
ekonomikoa biltzea izan duelarik. Martxoaren
17an, herri kirolen saioa eta ekainaren 9an
egin zen kontzerturako, Udalak, ekimen
hauetako aseguru polizen kostua bere gain
hartu zuen, bestalde, ekimen hauetan Gurutze
Gorriaren presentzia izatea nahitaezkoa denez,
Gurutze Gorriaren presentzia kudeatu zuen
eta Gurutze Gorriak ere bi zerbitzu hauek
dohain egin zituen. Halaber, esan Lazkaoko
Udalak ere, kontzertuari dagokionean,
eskenatokiaren alokairua ez zuela kobratu
ekimenaren izaera ikusita eta eskenatokiaren
muntaia eta desmuntaia egiten duen langileak
ere dohain egin zituela lan hauek.

BIODIBERTSITATEA BABESTEKO
DIRULAGUNTZA ESKATZEA
Garapen iraunkorra sustatzeko ekintzak egiten
dituzten udalei dirulaguntzak ematea arautzen
duen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu
Sailburuaren 2007ko apirilaren 27ko Agindura
atxikituz, Udalaren eskariz, Asier Galdos

Urdalurgo urtegia, biodibertsitatearen ispilu

Igerilekuan jarri dira sare gehigarriak

paisajistak, “Zegamako egur-paisaietako
basoen ekosistemen iraunkortasuna bermatu
eta hedatzeko” egitasmoa prestatu du, eta
proiektuaren aurrekontua 579.401,96 � edo
96.404.375 pezetakoa (BEZ barne) da.
Proiektu honen bidez, Anduetza Egur Museoa
oinarri hartuta, Aizkorri-Aratz Parke Naturala
lotu eta biodibertsitatea babesteko hainbat
ekimen burutzea aurreikusten da, dirulaguntza
onartzen bada.

BEGOÑA ALBISURI, KULTURA ETA
TURISMO LAGUNTZAILE
MODURA KONTRATOA
ZABALTZEA
Azken urteotan Zegamako Udalean lan
pilaketak izan direnean laguntzaileak Inem-en
bidez kontratatau ohi dira. 2007ko bigarren
seihilabeterako Udalak, urtarrilaren 8ko
Gobernu Batzarrean horretarako lan eskaintza
Inem-era bidaliz. Lan eskaintza honi
erantzunez, eta Inemek hala proposatuta,
Zegamako Udalak, kultura eta turismo

laguntzaile bezala, %75eko lanaldian eta
ekainaren 1etik abenduaren 31 bitartean,
Begoña Albisu Sukia anderea kontratatu zuen.
Zentzu horretan ekainaren 16 arte, Kultura
teknikari lanetan zebilen Edurne Albizu Udal
langileak, aldi baterako bere lanpostuari uko
egin zion, maiatzaren 27ko udal
hauteskundeetara aurkeztu ondoren alkate
izendatua izan zelako. Aurrekari guzti horiek
kontutan hartuta eta kultura teknikari modura
sortu den hutsunea nolabait ekiditeko, irailaren
10eko Gobernu Batzordean, ahobatasunez,
Begoña Albisu Sukiaren lanaldia %100era
luzatzea erabaki zen.

IMSERSO
IMSERSOk 2007-2008 denboraldiko
Adinekoen Oporraldi Programa maiatzean
zabaldu zuen, eskaera berriak egin ahal izateko
hilabeteko epea emanez, hau da, ekainaren
30 arte.
Aurreko urteetan eskaera egin zutenak, iadanik,
etxean jasotzen dute eskaera orria eta
erretasun handiz bidali ahal izaten dute. Hauek,
epe honetan ez daukate eskaera egin beharrik.

Udala
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kendu eta ezponda egonkortzea, sortutako
kostuak erdibana ordainduz. Honenbestez,
“Inversiones Bidelan S.L.” enpresak kostu
osoaren erdia zen 3.982,34 � edo 662.605
pezetako faktura (BEZ barne) aurkezturik, Udal
Gobernu Batzarrak ekainaren 7an onartzea
eta ordaintzea erabaki zuen.
Inoiz azaldu den moduan Beruntza-Txikiko
ezponda bertako Jabe Komunitatearen
jabegokoa izan behar bazuen ere, hirigintza
eremuan sartu beharreko lursailetan izandako
desajusteak eragin du ezponda jabari publikori
izatea eta beraz, Udalaren erantzunkizunekoa.
Ezponda egonkortzeko lanak egiten BeruntzaTxiki auzoan

EUSKARA BIZIBERRITZEKO PLAN
NAGUSIA MARTXA BIZIAN

BERUNTZA-TXIKI ATZEKO
EZPONDA EGONKORTZEKO
OBRAK

Zegamako Udalak 2005eko azaroaren 14an
onartu zuen Udalerriko Euskara Biziberritzeko
Plan Nagusia (EBPN), 2006-2009 epealdirako.
Era berean 2006 urteko Kudeaketa Plana ere
egun berean onartu zuen.

Beruntza-Txiki atzeko ezpondan izandako lurhausien ondorioz, Udalak eremuko enpresa
eraikitzailearekin (“Inversiones Bidelan S.L.”rekin) adostu zuen eroritako lur eta harriak

2007an zehar, EBPNren garapenaren barne,
erabaki garrantzitsuak hartu eta gauzatu ditu
Udalak, hauen artean aipagarrienak hiru:

ZEGAMA

euskara biziberritzen!
Badira 7 urte inguru, Udalak, euskararen
normalizazioa modu planifikatu batean egitea
erabaki zuela. Harrez gero, nabarmenak
izan dira emandako aurrera pausoak, batez
ere herrira begira: paperak euskaratzea dela,
seinalizazioa dela, urtekaria bera…
Aurten, Emun aholkularitza enpresa
kontratatu du, oraingo lanarekin jarraitu eta
bestelako lan berriak egiteko. Hori dela eta,
astero Emuneko langile bat izaten dugu
udaletxean, euskara teknikari lanak egiten.
Uxune Alustiza izena du, eta berari egin
diogu elkarrizketa, Zegamako Euskara Plana
zertan den jakite aldera.
Emun enpresako teknikaria zarela esan
dugu…
Bai. Emun kooperatiba Arrasaten sortu zen
duela 10 urte, han inguruko enpresetan
euskararen erabilera bultzatzeko eta
normalizatzeko. Gaur egun, Araban,
Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan gaude
lanean, 100dik gora enpresetan. Horrez
gain, udaletako euskara planetan, enpresa
txikietan, elkarteetan eta merkataritzan ere
aritzen gara.
Hain justu, hemen gertu, Idiazabalen.
Idiazabalen 2006an hasi ginen Euskara
Bizitzerritzeko Plan Nagusia (EBPN)
garatzen. Zegaman Emunekin aurten hasi
bazarete ere, badira urte mordoxka bat
EBPN martxan dela.
Zer ekarri dio, bada, Emunek Zegamari?
Udalak bestela ere baduen lan-karga handia
arintzea alde batetik, eta Euskara Plana
herrira zabaltzeko beharra ikustea, bestetik.
“Plana herrira zabaltzea”. Azalduko
diguzu?
Euskararen arloan egiten ari garena herriak
ezagutzea nahi dugu, baina ez hori bakarrik.
Herriak ere parte hartzea nahi dugu, Euskara
Plana herriarena egin, eta herriaren beharren
arabera egin. Beraz, informatzea eta
komunikazioa izatea gure lehentasunetako
bat da, eta izango da. Eta nola ez, gune
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EMUN enpresari 2006 urteko Kudeaketa
Planaren memoria eta zuriketa ekonomikoaren
ardura eta lana esleitzea.
EMUN enpresari urte baterako, 2007ko
otsailaren 1etik 2008ko urtarrilaren 31ra
EBPNren eta 2007 urteko Kudeaketa Planaren
garapena eta jorraketa esleitzea.
Zegamako Udalerrian euskararen sustapenerako eta biziberritzerako tresna izango den
Euskararen Udal Araudia eta honen garapenerako arauak (euskalduntze eta alfabetatzerako udal dirulaguntzak, kontratazioetarako
hizkuntza irizpideak eta abar) onartzea.
2007 Kudeaketa Planaren barne ere beste
hainbat ekintza jorratu dira (komunikazio
ekintzak, merkataritza munduan euskararen
erabilpena areagotzeko ekintzak eta abar).
Hauen guztien artean txalotzekoa den
herritarren erantzun ezin hobea izan duen
euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak
antolatzea, 2007-2008 ikasturte honetan talde
bana duten ekimenak baitira. Orain
egindakoaren ebaluazioaren garaia da,
hurrengo urterako Kudeaketa Plana idatzi eta
horrela EBPNren hezur-mamitzeak aurrera
jarrai dezan.

Uxune Alustiza Emun
Kooperatibako langilea
Zegaman euskara
biziberritzen

ezberdinetan
herritarren parte
hartzea bultzatzea.
zein gune ditu
herritarrak parte hartze
horretarako?
Euskara Batzordea deitzen
diogun talde bat sortu dugu,
aurten 5 bilera egin dituena.
Bertan herritar askok parte hartzen du,
irakasleek, gurasoek, gazteek, bestelako
kultur eragileek, zinegotziak, euskara
teknikariak…
Euskara Batzordeak hartzen ditu euskara
planaren inguruko erabaki gehienak: zein
gai landu behar dugun, zeinek duen
lehentasuna, nola landuko dugun, zein
ekintza egingo dugun…
Euskararen inguruan lanerako gogoz dagoen
edozein herritarrek parte hartu dezake.
Zer egin duzue aurten?
Gure herriari argazki bat ateratzen aritu gara,
nolabait esatearren. Herrian euskararen
egoera aztertzen aritu gara, esparru hauetan
besteak beste: merkataritzan, enpresa
munduan, irakaskuntzan, kultura eta aisian…
eta udaletxe barruan ere bai.
Horretarako kalera irten gara eta merkatariekin banan-banan egon gara, beraien
beharrak identifikatzen eta kezkak jasotzen.
Helburua, Udalak 2008tik aurrera merkatariek behar izan dezaketen laguntza ematea
izango da.
Enpresekin ere gauza bera egin dugu,
beraien kezkak eta beharrak jaso, eta Udalak
zein laguntza klase eman dezakeen
pentsatu.
Beste horrenbeste irakaskuntzan, kultura
eta aisian... eta udaletxe barruan! Paper
gehienak euskaraz baditugu ere, zenbait
hutsune aurkitu ditugu eta horiek konpontzeko bideak jarriko ditugu.
Aipatutako guztia, herritarrek parte hartu
dutelako izan da. Beste modu batean, baina
beraiek gabe ezin izango genukeen analisi

hori egin.
Guztiek oso
ondo hartu
gaituzte eta gu ere gustura aritu gara
beraiekin hizketan.
Zegama-Aizkorri maratoian halako
panfleto moduko bat ere jaso genuen
etxean…
Euskara plana herrira kaleratzen hasteko
pausoa izan zen. Maratoiko parte hartzaileei,
Zegama herri euskalduna dela adierazi nahi
genien, euskara hizkuntza txikia dela, baina
aldi berean bizi-bizi dagoela erakutsi nahi
genien, bai Zegaman behintzat!
Euskara klaseetan hasi denik ere bada.
Bai. Iaz bezala, euskara klaseak antolatu
ditugu, aurtengoan arrakasta izugarria izan
dutenak: euskara ikasten 9 lagun hasi dira,
eta EGAko titulua ateratzeko taldea osatzea
ere lortu dugu, beste 6 lagunekin.
Datorren urtean zer egiteko asmoa
daukazue?
Erabat definitu gabe badaukagu ere, gure
erronka nagusiak hauek izango dira:
Merkataritzan, lana euskaraz egiteko
laguntza ematea (itzulpenak, trebakuntza...).
Irakaskuntzan etorkinen gaiari heltzea, bai
ikasleekin, bai irakasleekin eta baita
gurasoekin ere.
Inguruko herrietan ere pil-pilean dugun gaia
da, eta etorkinak euskarara hurbiltzea nahi
badugu, guztion lana izango da, eskolarena
izateaz gain.
Lehenxeago aipatutako esparruetan ere
laguntza ematen saiatuko gara, enpresetan,
aisian, elkarteetan…
Baina hori dena herritarren parte hartzearekin
egin nahi genuke, euskara planaren inguruko
informazioa emanez, parte hartzeko aukerak
emanez eta ekarpenak eta iritziak jasoz.
Guztiok egiten baitugu Zegama euskaldun…
eta guztion artean egin behar dugu aurrera!
Begoña Albisu

KULTUR
Ekimenak
Urtean zehar, iazko abendutik aurtengo
abendura era guztietako kultur ekimenak izan
ditugu Zegaman.

Ikustentzunezkoak eta hitzaldiak
Abenduaren 9an (2006) “Inuit-en Irrifarrari
buruzko ikustentzunezkoz gozatzeko aukera
izan genuen Olarango Gizarte Zentroan.
Hainbat zegamarrez osaturiko talde batek,
Poloetara egindako bidaiaren nondik norakoak
eta xehetasunak ikusi genituen eta hain klima
hotzetan ere, jendea zein zoriontsu bizi den
ikusteko parada izan genuen.
Abenduaren 22an, “1970eko hamarkadan
Zegama”, ikustentzunezkoa ikusi genuen.
Imaginak, garai hartan alkate zegoen Manuel
Urbizuren sendiak utzitakoak izan ziren eta
1970ean Zegaman bizi zen jendeaz gain
parajeak ikusi ahal izan genituen.
Martxoaren 2an, “Zegama 2001-2007” bideo
emanaldia ikusi genuen Olarango Gizarte
Zentroan. Udalaren iniziatibaz grabatutako
Zegamako parajeen eraldaketa ikusi ahal izan
zen.
Azaroaren 6an Arantxa Ariztimuñok, Tolosako
Babarruari buruzko hitzaldia eman zuen, bai
bere ereite lanari buruzkoa eta baita elkartean
sartzeko baldintzei buruzkoa ere.
Azaroaren 7an, Anttigoeneko Aita Benitori
buruzko hitzaldia eman zuen Tolosa eta
Ibarrako erretoreaz gain Aita Benitoren iloba
den Jesus Mari Arrietak. Hitzaldi interesgarria
eta hunkigarria izan zen. Aita Benitoren
santutasuna azpimarratu zen, hitzaldian, bera
ezagutu zuten zegamar edadetuek ere parte
hartu zutelarik.
Azaroaren 22an, Patxi Usobiaga, eskalatzaileak
bi ikustentzunezko bota zituen Kultur-Etxe
eraberrituan.

Hitzaldiak
Otsailaren 22an, ia argitaratzear zegoen
Zegamako Historiariaren liburuaren edukinak
eman zituen ezagutzera Juan Carlos Mora
Afan, liburuaren egileak.
Azaroaren 29an, “Nola lagundu haurrei, ohitura
osasungarriak har ditzaten” gaiari buruzko
hitzaldia eman zuen Ane Uranga elikagaietan
adituak. Guraso gazteek erantzun zioten batez
ere deialdiari.

Antzerkiak eta Txontxongiloak
Abenduaren 12an, “Hansel eta Gretel”en opera
ikusteko aukera izan genuen Belatrix

Juan Carlos Mora Afán

produktoraren eskutik Olarango Gizarte
Zentroan. Ekimen hau ere Kutxak lagundurikoa
izan zen.
Abenduaren 15ean, Zegamako Jubilatu
Elkartearekin elkarlanean, “Terapia de Grupo”
antzeslana ikusi ahal izan genuen Olarango
Gizarte Zentroan. Antzeslan hau, ONCEko
kideek antzestua izan zen.
Abenduaren 26an, “Bakartxoren Zapatillak”
antzeslana ikusteko aukera izan zuten
Zegamako haurrek, ekimen hau, Kutxak
lagundutako kultur ekimenetan dago sartuta.

Kontzertuak
Uztailaren 21ean, maila handiko jazz kontzertua
izan genuen kioskoko plazan. “Cuarteto
Coctail” taldeak eman zuen kontzertu hau,
nahiz eta oso jende gutxi izan zen.

Autobusak
Joan den urriaren 7an, Kilometroak ospatu
zen Bergaran eta Udalak bertara joan nahi
zutenentzat autobusa antolatu zuen.

Erakusketak

Arantza Ariztimuño Tolosako babarrunari
buruzko hitzaldian

Martzelino Arostegiren erakusketa iraunkorra
museoan dago jarrita. Aurtengo abuztuan
Martzelinoren familiak Udalari dohain eman
dizkio museoan dauden arte lanak.

IKASTAROAK
Egurra ere lantzen da Zegaman Jabier Arrieta
maisuaren eskutik. Hamar bat urteko
esperientzia duten pertsonak badaude talde
honetan eta aurten 5 ikasle izan dituelarik.
Azkenik Cebanc Akademiaren bitartez, eta
Europako Batasunetik datozen dirulaguntzak
medio, Sukaldaritza ikastaroa ere izan dugu.
Sukaldaritza ikastaroa, urtero herriko elkarte
desberdinetan eman ohi dugu eta aurten tartalo
Elkartean ematea egokitu da. Ikastaro honetan
20 ikasle inguru ibili ziren eta irakaslea, Zeraingo
Urki Balerdi izan zen.

Bertsolaritza
Aurten ere, Zegamako Udaleko Kultura
Batzordeak bere babes ekonomiko eskaini
zion Kasino Elkarteari, apirilaren 1ean, Erlezain
Egunaren barnean ospatu zen Bertso jaialdia
dela eta. Kasino Elkarteak , bertsolaritza saio
hau antolatzeagatik 379,53 � tako diru
kantitatearen falta izan zuen eta lehen esan
bezala Udala egin zen bere kargu, Kasino
Elkartea eta Udalaren artean dagoen
elkarlaguntza hitzarmena dela eta.

Martzelino Arostegiren erakusketa

Sukaldaritza ikastaroa
Udala
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2006-2007 kurtso amaierako bazkarian, eskulan tailerreko partaideak

ESKULANEN TAILERRA
Asteazken arratsaldetan biltzen dira Kultur
Etxean 21 emakume eskulanak egiteko.
Gehienak urteak daramatzate Iñaxi
Urreagarekin.
Papeleraren itxierarekin hasi omen zen klaseak
ematen. Han lanean zebiltzan emakumeak
erritmo batera ohiturik zeuden eta “deskolokatu” antzean geratu ziren. Orduan eskatu
zioten Iñaxiri eskulanak erakusten hasteko.

Eskulanak eginez gainera elkar aberasten dira,
beraien kontutxoak esan eta izugarrizko gauza
politak sortzen dituzte: bainikak, gurutzepuntuaz egindako koadroak, pinturarekin
besteoi burutik pasatzen ez zaizkigun artelanak,
etab. luze bat. Urtean zehar egindako lanak
ikusgai izaten dituzte San Bartolometan.
Herri mailan emakumeak biltzeko aitzakia bat
ere bada, eta ondo pasatzeko ere bai.
Gabonetan loteria jokatzen dute Bartzelonatik

ekarria eta kurtsoari amaiera bazkari eder
batekin ematen diote.
2007-2008 kurtsoko lehenengo hiruhilabetean
Beasaingo Arteka dendako Biki etortzen zaie
aire berri bat ekartzera. Argazki albumak, beira
margotu, hondarrezko koadroak egin.... Iñaxi
ere ikasten ari da, baina oso azkar ikasten du,
esperientzia asko eta esku on-ona duelako.
ZORTE ON GABONETAKO LOTERIAN

PINTURA TAILERRA
Maria Luisa Gorrotxategik zortzi urte
daramatza pintura tailerrarekin. Lehenago,
Eduardo Telleria alkate zegoenean, beste
tailer bat ere zuzendu zuen. Hamar ikasle
inguru izaten ditu bi egunetan, astelehen eta
ostegunetan. Eta ikasleengatik balitz, egunero
etorriko lirateke pinturara. Lan asko egiten
dute, asko ikasten ari dira eta oso gustura
dabiltzala nabari da, beraien aurpegiak ikusi
besterik ez dago. Aurten Kultur-Etxean
ematen dituzte klaseak. Badakizue San
Bartolometan ikusi ditzakezuela arte-lanak,
Kultur-Etxean jartzen den erakusketan.

Pintura tailerreko partaideak
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PATXI USOBIAGA ESKALATZAILEAREN
IKUS-ENTZUNEZKOA
Azaroaren 22an bigarren aldiz Munduko Kopa irabazi duen txapeldun
handiaren bisita izan genuen. Esloveniatik iritsi berria zen bere bigarren
Munduko Kopa lortuta. Bere urterik onena aurtengoa izan dela dio.

Hogeita zazpi urteko eibartarra hamar urte zituela eskalatzen
hasi zen. Bere palmaresa izugarria da. Munduko Txapelketako
txapeldunorde ere 3 aldiz jarraian izan da.
Zegaman “Ur sakonetako ibilbilbidea” proiekzioa eskaini zigun,
Mallorkan grabatua Irati Anda eta beste lagun batekin. Itsasotik
harkaitzera igotzen dira, eta sokarik gabe eskalatzen dute. Erortzen
direnean, itsasora jausten dira.

Patxi Usobiaga Zegamara
etorri zen Munduko Kopa
irabazitako astean

UDAL GIZARTE
Ekimenak
Izaki: Asociación Chernobil

1.000 �

Dirulaguntza: 1.000 � .

Kasongo Lunda

1.000 �

Helburua: San Antonio elizaren zaharberritzea.

810 �

Sektorea: 10 eliza eta 12 urbanizazio eta landa
komunitatez dago osatuta eta denak San
Antonio parrokian biltzen dira.

Zegamako Udalak bere aurrekontutik 2007an
11.000 � edo 1.830.246 pezeta banatu ditu
giza elkarte ezberdinen artean aurrez
onartutako Ordenantzaren arabera eta deialdi
publikoa egin ondoren aurkeztutako eskaerak
aztertuta. Banaketa bi multzotan egin zen:

Oscar Romero

300 �

A. Gobernuz Kanpoko erakunduak

Cáritas

300 �

B. Elkarte ezberdinak

Mundu Solidarioa helburu

300 �

ERAKUNDE EZ
GUBERNAMENTALEI 2006KO
DIRU BANAKETA

Esku Elkartuak/ Manos Unidas

300 �

Sahararen alde

600 �

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 1.000 �
World Rural Forum

1.000 �

Felix Iñurrategi Baltistan Fundazioa

Atcore: Birika eta Bihotz transplanteak 300 �

GUZTIRA

6.910 �

1. “Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús”: EEG
Arduraduna: Victoria Urriolabeitia Arangüena
(Pelloren arreba, Zegama).

Non: BOLIVIA.
2. World Rural Forum:EEG
Arduraduna: Miren Larrea Olaberria (Zegama)
Dirulaguntza: 1.000 � .
Helburua: Chadeko (Afrika) Dono Manga
Distritoko ospitalean sugearen pozoinaren
kontrako botika erostea
Non: Chadeko Dono Manga Distritoa, AFRIKA.
3. IZAKI: Asociación Chernobil
Arduraduna: Axun Mendizabal Elizegi
(Zegama).
Dirulaguntza: 1.000 � .
Helburua: Chernobil zentraleko hondamendia
nuklearraren eta bestelako katastrofeen adin
txikiko biktimei laguntza humanitarioa
eskaintzea.
Non: CHERNOBIL
4. ATCORE: BIRIKA ETA BIHOTZ
TRANSPLANTEDUNEN ELKARTEA
Arduraduna: Dolores Garayar Lete (Zegama)
Dirulaguntza: 300 � .
Helburua: birika eta bihotz transplanteak
egitearen garrantzia ikusirik, kanpainetan egiten
diren gastuei aurre egitea.
Non: EUSKADI MAILAN.
5. Kasongo Lunda eskualdearen garapena: EEG
Arduraduna Alejandro Aldanondo (Idiazabal).
Dirulaguntza: 1.000 � .
Helburua: Ganaderitzako proiektuan sartuta
dauden pertsonentzat anbulategi berri bat
eraikitzea.

Jubilatuak, soinketa egiten
Udala
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Non:
CONGO
ERREPUBLIKA
D E M O K R AT I K O A , P O P O K A B A K A
ESKUALDEA.
6. Felix Iñurrategi Baltistan Fundazioa: EEG
Arduraduna: Florencia Savanti (Aretxabaleta).
Dirulaguntza: 810 � .
Helburua: Saling herrirako ur edangarri sarea
eraikitzea
Non: SALING, HUSHEKO IBARRA,
BALTISTAN, PAKISTAN.
7. “Oscar Romero” Solidaritza Batzordea:
EEG.
Arduraduna: Milagros Anduela Aranburu
(Bergara).
Dirulaguntza: 300 � .
Helburua: Chagüite kantoian argi indarraren
zerbitzua eraikitzea.
Non: TACUBA AHUACHAPAN EL SALVADOR.
8. CARITAS

ASPACE
GIZAKIA HELBURU
FONTILLES
HIES
MINBIZIAREN AURKA

160,00 �
160,00 �
160,00 �
160,00 �
160,00 �

SAHARAR HERRIARI LAGUNTZA
Zegamako Udaleko Gizarte Zerbitzuetatik
Saharar herriari lagundu nahian, Zegaman
urtarrilaren 2tik 24ra elikagai bilketaren kanpaina
antolatu zen.
Kanpaina honen helburu, lau produktu konkretu
biltzea zen: atun latak, azukrea, lentejak eta
konpresak. Bilketa egin ondoren, Sahararen
aldeko Euskal Karabanaren bidez, Saharara
eraman ziren produktu hauek zuzenean.
Zegaman hiru bilketa gune antolatu ziren:
Udaletxea, Kooperatiba eta Edurne Janari
Denda.

Arduraduna: Juan Carlos Tierno (Donostia).

NARO 2007

Dirulaguntza: 300 � .

Zegamako Udalak 2006 urtean “NARO:
Berdintasunerako Gunea” izeneko topaketa
martxan jartzea erabaki zuen, emakume eta
gizonen arteko berdintasunaren alde lan egiten
duten erakundeen, taldeen eta elkarteen lana
biltzeko, ikusarazteko eta indartzeko. NARO
Berdintasunerako Gunea, erakunde publiko
eta pribatuek, gizon eta emakumeen arteko
berdintasunerako ekimenak kokatzen dituen
gunea da.
NARO 2007 maiatzaren 7tik 27ra bitartean,
Euskal Autonomi Elkarteko Erakunde publiko
eta pribatuetan eginiko ekintzekin osatu da.
Guzti honen barruan, Zegaman tertulia kolokio
modura hitzaldia antolatu zen maiatzaren
10rrean. “Emakume eta Gizonezkoen arteko
berdintasunaren sentsibilizazioa eta
pentsamolde aldaketa”
HIZLARIA: Euskal Herriko
Unibertsitateko Zuzendide Konstituzionaleko
irakaslea den Jasone
Astola.

Helburua: St. Mary de Paruthiyoor eskolan
sei ikasgela egitea.
Non: PARUTHIYOOR POZHIYOOR, INDIA.
9. MUNDU SOLIDARIOA HELBURU (AMS)
Arduraduna: Leire Etxeberria Elorza (Arrasate)
Dirulaguntza: 300 � .
Helburua: Nicaraguako Carazo Departamenduan eta konkretuki Diriamba nekazal herrian
gazte gaigabeziei integrazio eta akzesibilitatea
lortzea.
Non: NICARAGUAKO CARAZO
DEPARTAMENDUKO DIRIAMBA NEKAZAL
HERRIAN.
10. ESKU ELKARTUAK/ MANOS UNIDAS
Arduraduna: Rosario Vicuña Hirsuta (Donostia)
Dirulaguntza: 300 � .
Helburua: Brasilgo Maranhao estatuan giza
eskubideen sustapen integrala.
Non: BRASILGO MARANHAO ESTATUA.
11. SAHARAREN ALDE.

JUBILATU ETA
PENTSIODUNENTZAT SOIN
HEZIKETA IKASTAROA
Urrian hasi eta ekainerarte, ikasturtean zehar
ematen den ikastaroa da. Berezitasuna garbi
dago, jubilatu eta pentsiodunentzat bideratua
dago; hau da, soin heziketa bai, baina
patxadan. Astean bi egunetan biltzen dira,
asteartean eta ostegunean eta Joakin Elkoro
ordiziarra da ikastaroaren arduraduna.
Soin heziketa Zegamako herritarrengan ikastaro
erabat arrakastatsua dela esan daiteke. Urtez
urte, ikasle ugari biltzen ditu, aurtengo
ikastaroan hau da, 2007-2008 ikastaroan 30
pertsona daude izena emanda. Iaz, 20052006 ikasturtean, 27 izan ziren.

JUBILATUEN EGUNA
Uztailaren bigarren igandean hilaren 8an,
Jubilatuen eguna ospatu zen.
Urtero bezala, eguna txistularien kalejirarekin
hasi zen; ondoren herriko Parrokian Meza,
bertan, Joxe Agirre eta Txomin Garmendia
bertsolariak eta Orkatz abesbatzak parte hartu
zutelarik. Meza entzun ondoren polikiroldegian
bazkaria izan zen, Zegamako Ostatu
jatetxekoak emanda. Joxe Agirre eta Txomin
Garmendiak bertsolariek bertso ederrak bota
zituzten bazkalostean Iturriozen doinuaz
lagundurik; sari banaketa ere izan zen eta
azkenik dantza saio bat ere bai.
Eguna ederra beraz guztiontzat, horrelaxe urte
askotan izan dadila!

IKASTAROAK

Dirulaguntza: 600 � .

B. ELKARTE EZBERDINEI LAGUNTZAK
Giza Elkarte Ezberdinei, Zegamako Udalak
2006 urteko aurrekontutik 4.090 � ko laguntza
banatu du, modu honetara:
Gurutze Gorria

ikasteko aukera paregabea izanez. Saioa guztiz
praktikoa izan zen, egun bakar batean hiru
ordutan (arratsaldeko 16:00etatik 19:00etara)
eman zen eta gutxienez 10 pertsonako taldea
bete behar izanagatik, hamaika pertsonako
taldea lortu zen. Baldintza bakarra, Kutxako
bezero izatea zen.

1.880,00 �

Herriko Parrokia

800,00 �

Odol Emaileak

450,00 �

ATZEGI

160,00 �

Azaroaren 6an Kutxak
antolaturiko “Telefono
mugikorra eta Adineko
Pertsona” ikastaroa eman
zen Zegamako Kultur
Etxean. Ikastaroa
heziketa-kanpaina
modura bideratu zen,
mugikorraren erabilpena
modu erraz batetan
Jubilatuak soinketa egiten Olarango Gizarte Zentroan

Zorionak eta Urte Berri On!

EZKERRA
ETXEGINTZA, S.L.
ERAIKUNTZA ETA URBANIZAZIOAK

Garmendi Kalea, 8 - Behea • AZPEITIA - 943 150 926
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ZEGAMAKO TURISMO BULEGOA
2007. urtea ere aurrera doa, eta iritsi zaigu
aurten ere urte osoko balorazioa egiteko garaia.
Ezin dugu esan 2007a aurreko urtea bezain
oparoa izan denik turismoari dagokionez. Egia
esan 2006an igoera oso handia izan zen bisitari
kopuruari dagokionez, ia bikoiztu egin zen,
eta ez da erraza igoera horri eustea.

egin zitzaion bisita. Ospitale, baseliza, antzinako
gotorleku eta galtzada zaharrek aukera
paregabea eskaini ziguten mendeetan atzera
egin eta gure arbasoen historiaren zatitxo bat
ezagutzeko. Eta hori guztia, natura eta paisaia
ederra lagun, Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren
bihotzean.

Jaitsiera orokorra izan da Euskal Herrian. Beste
herrietako datuak aztertzeko aukera izan dugu
eta denean nabari da jaitsiera bat, baina aipatu
behar da, Zegamaren kasuan ez dela gehiegi
jaitsi. Arrazoia zein den? Ez dakigu zehatzmehatz zein izan daitekeen: euriborraren igoera,
treguaren amaiera, geroz eta museo gehiago
egotea edo beste arrazoiren bat.

Ibilaldi hauek natura, mendia eta historia
gustuko duten edonori daude zuzenduak.
Ibilaldiak 3 bat orduko iraupena dute eta ibilbide
erraxekoak dira, heldu zein haurrentzat
aproposak. Ibilbidean zehar hainbat geldialdi
egiten dira inguruko historiari buruzko zenbait
azalpen jasotzeko. Etorkizunera begira beste
ibilbide gidatu batzuk prestatzen ari gara.

Bisitarien jatorriari dagokionez ez da aldaketa
nabarmenik ageri iazko datuekin parekatu
ezkero. Eta iaz bezala, estatu mailan katalanak
dira gehien gerturatu direnak gure herria
bisitatzera.

Horretaz gain, aurten aurrerapen pausu bat
eman da eskainitako zerbitzuaren kalitatean,
kalitatearekin etengabe hobetzeko konpromisoaren aitorpenaren ziurtagiria jaso baikenuen.
Beasaingo Igartza jauregian, otsailean ospatu
zen galan, egin zen ziurtagiri hauen banaketa.
Zegamari dagokionez, Egurraren museoak eta
Zegamako Turismo bulegoak jaso zuten.
Bertan izan ginen, Aldabeko kideak eta
Zegamako Udaletxeko ordezkariak. Proiektu
honekin batera, Arrieta Handi nekazalturismoak
ere jaso zuen ziurtagiri hau.

2006

2007

LOKALA

% 12

% 10.5

E.A.E

% 60

% 64

ESTATUA

% 25

% 20

ATZERRIA

%3

% 5.5

Aurten egin diren ekintzen artean, Aizkorri
Parke Naturalean ibilaldi gidatu bat dago, San
Adrian kobaren inguruan. Aurten hiru ibilaldi
antolatu ditugu. Lehenengoa, Aste Santutan
programatu genuen baina azken orduan ezin
izan genuen egin elurra zela eta. Abuztukoa
berriz, oso arrakastatsua izan zen, 30 lagunetik
gora parte hartu zuten eta urrikoan, 8 lagunek
parte hartu zuten. Ibilaldi honek historia izan
du gai nagusia eta San Adrian koba eta erregegaltzada zaharrean barrena, erdi aroko Goierriri

Aurten ere, aurreko urtean bezala, zur museoan
erakusketa batzuk egon dira. Lehenengoa,
apiriletik ekainerarte egin zen eta Ramon
Arrizabalaga Mutiloa zegamarraren eskulanen
erakusketa izan zen. Bertan egon ziren berak
egindako zenbait zeramika lan, baita
egurrarekin landutako zenbait tresna eta altzari.
Erakusketa hau bisitatzen 170 lagun izan ziren,
horietatik 65 zegamarrak. Ordutik, salgai ditugu
turismo bulegoaren ondoan dagoen artisau
dendan, Ramonek egindako zenbait pitxar.

Geroxeago beste erakusketa bat egon zen.
Uztailean ekarrita, kasu honetan emari bat da,
bere familiak egindako dohaintza bati esker,
zur museoan geldituko baita. Erakusketa
honetan Mendalde baserriko Marcelino
Arostegi Ormazabalek egurrean egindako lanak
erakusgai daude. Erakusketan bere egurrezko
tailak ikus ditzakegu, berak maite zituen eta
ezagunak diren abestiak egurrean tailatu
baitzituen. Egurrezko liburuxka berezi hauetan
pentagramak ikus ditzakegu bere notekin,
abestiaren letra eta abesti bakoitzaren marrazki
bat lehenengo orrian. Abesti hauen artean:
Arantzazuko Ama agertuzanekoa, Bartolo
Deuna, Errota zahar, Aita Madina, etab. Baita
ere Aizkorriko Gurutze Santuaren kopia bat,
argizari-oholak, kaliza jartzeko bandeja, elizan
ardoa bedeinkatuaren ontzia,….
Azkenik, ikastetxeei eskainitako programen
inguruan, hainbat ikastetxe etorri direla esango
genuke eta ikastetxe gehiago erakartzea
espero dugula. Zur museotik, ikastetxeetako
haurrak etor daitezen, zuhaitzen inguruko
programa bat eraman dugu aurrera, egun
osoko edo erdiko programak izan daitezkeelarik. Honetan zuhaitzak dira protagonista
eta hauek ezagutzeko zur museoan murgilduko
gara eta hosto bilduma bat egingo dute, beste
ekintza batzuen artean.
Datorren urteko helburu nagusia bisitari
kopurua mantentzea da, eta ahal bada,
gehitzea. Horretarako, interesgarria ikusten
dugu herrian dauden beste produktu turistikoak
promozionatzea, hala nola Arakama azpiko
eta Intxaustiko errota.
Hosto-bilduma, hondakinen inguruko proiektu
berri bat, mendi ibilbideak, kalitatea, etab. dira
etorkizunera begira hurrengo urtean landuko
ditugun proiektuak.
Eskoletatik haur asko
etortzen dira egur
museoa ikustera.
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G I P U Z KOA KO E TA A R A B A KO
PARTZUERGOA
AURREKARIAK
Gipuzkoako eta Arabako Partzuergo Nagusia
Gipuzkoako hego ekialdean edo Arabako ipar
ekialdean kokatua dago, Arabarekin,
Gipuzkoarekin eta Nafarroarekin muga eginez.
Iparraldetik (mendebaldetik ekialdera)
Gipuzkoako Legazpi, Zegama ditu herri mugak
eta Partzuergo Txikia edo Gipuzkoako
Partzuergoa. Hegoaldean (mendebaldetik
ekialderantz) Gipuzkoako Oñati, Arabako
Asparrena, Donemiliaga eta Zalduondo; hego
ekialdean Nafarroako Ziordia, Olazti eta Altsasu.
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta
Elikadura Sailen 2005 EAEko Baso
Inbentarioaren arabera Gipuzkoako eta
Arabako Partzuergoak 3614 hektarea ditu.
Hemendik 2693 hektarea, basoz osatua dago.
Partzoneriak, entitate bezala, 600 urte inguru
ditu eta lehenengo aurrekaria 1401an martxoan
izan zen. Orduan Alzaniako mendiak Segurako
herriari saldu zitzaizkion, Fernan Perez de
Ayalaren eskutik, ustez Aragoiko Koroarenak
ziren lurrak, 1406arte abendura arte
salerosketaren eskritura Valladolideko erregeak
konfirmatu ez bazuen ere. Segurak lur hauek
erosi zituenean, bere eskumenean zituen
Zegama, Zerain, Idiazabal, Gabiria, Astigarreta,
Gudugarreta, Mutiloa eta Ormaiztegi 1384z
geroztik eta Urretxu, Ezkio eta Zumarraga
1405etik.
Gaur egun Gipuzkoa eta Arabako
Partzuergoko partaide diren herriak honako
hauek dira: Gipuzkoan Segura, Zegama
Idiazabal eta Zerain eta Araban Asparrena eta
Donemiliaga.
Sorreratik berezko pertsonalitatea duen entitate
moduan eratu da Partzuergoa. Parte hartzen
duten herriek erkidegoa osatzen dute eta bere
izaera berezia mendi hauen erabileran eta
aprobetxamenduan duen eskubidean
oinarritzen da. Erkidego aprobetxamendua
da, zatitu gabeko jabegotza partzuergoko sei
herriei dagokielako. Euren artean 220 zati
banaezin antolatzen dituzte honela bereizita:
Arabarrak
55 zati
Segura
52,75 zati
Idiazabal
49,25 zati
Zegama
47 zati
Zerain
16 zati
Batzorde orokorrari dagozkio, Partzuergoaren
gobernu organo kolegiatua den aldetik, berau
titularra den ondarearen aprobetxamenduak
administratu, kudeatu, ustiatu eta esleitzeko
ahalmena. Beraz, berak du espazio komuna
antolatzeko erantzukizuna.
Batzorde orokorra herri guztietako ordezkariekin eratzen da. Horietatik bat Lehendakaria
izendatzen da. Hau, ohitura jarraituz, urtero
berriztatzen da txandakatze jakina jarraituz:
Idiazabal, Zerain, Segura, Donemiliaga,
Asparrena eta Zegama.
Egoitza Segurako Udaletxean du Partzuergoak.
Bertan dago halaber artxibo orokorra. Bilerak,
egoeraren arabera, Segurako Udaletxean edo
San Adriango Kobazuloan egiten dira. Baina
batzordeak gaitasuna badu bilerak beste leku
batean egiteko.
Partzuergoko ondasunen aprobetxamendu
eta erabilpenari dagokienez, urtero Partzuergoko batzordeak erabakitzen ditu eta Baso
Administraziora bidaltzen dira, organismo
horrek onetsi beharreko Gipuzkoako Mendi

Publikoaren Aprobetxamenduan Urteko
Planean sar daitezen.
Hiru puntu dira bereziki
Partzuergoak erregulatzen dituenak: abere
eta larreen aprobetxamendua, baso aprobetxamendua, ehiza eta
arrantza.
Araubide juridikoari
dagokionez, partzuerrek
ganaduen sostengurako
l e h e n t a s u n a d u t e . Oltzeko artzain txabolak 1970an inguruan
L a r re e n a p ro b e t x a menduei dagokienez, xehetasunak zehazten
• M.A.S. enpresarekin Hitzarmenik ez sinatzea
dira: larreratu beharreko ganadu mota
aholkularitza finko bezala, Aizkorri-Aratz Parke
bakoitzarentzat mugatutako parajea, eskubidea
Naturala dela eta, sor daitezkeen gaiak
lantzeko.
dutenen baimenak, abelburu kopurua, eta
ganadua larreetara igo eta jaisteko egutegia.
Maiatzaren 29ko Batzarra
Gainera, bizilagun partzuerrek dohainik izango
• Ehiz postuen konponketak bideratzea
dute aziendak larreratzea edo larreak erabiltzea,
lehenbailehen hastea, ehiz garairako prest
antzinako ohituren arabera. Dena dela,
egon daitezen.
Aprobetxamendu Planen bidez, urteko kanon
bat ezartzen da larreratzeagatik, larreen eta
• Asun Urzainkik, Partzuergo honen enkarguz,
landaredi edo zuhaitzaren zaintza artapen,
berriz argitaratu duen, “De Montes, Parzonerías
hobekuntza eta administrazio gastuen
y Parques Naturales” liburuaren berri eman
konpentsazio gisa.
zen. Udalerri bakoitzera liburu kopuru bat
bidaltzea erabaki zen, interesatuei banatzeko.
Era berean, araubide juridikoan oinarrituta,
erabakita dago zein baldintza bete behar
Uztailaren 18ko Batzarra
dituzten biztanleek, Partzuergoko larreek erabili
Maitzaren 27ko Udal Hauteskundeen ondoren,
ahal izateko. Garrantzitsuenak hiru urteko
Partzuergoan Juntako kideen aldaketa eman
antzinatasunez izena emanda egotea udal
zen:
erroldan, eta beren jarduera nagusia
Ordezkari berriak
abeltzaintza izatea. Baina behi, ardi eta zaldi
aziendei dagokienez, Urteko Aprobetxamendu
Segura:
Planetan xedatutakoa beteko da artzaintzak
Isabel Telleria Urbizu
Manuel Errezola Saizar
lehentasuna izango duelarik behi eta zaldi
zaintzaren aurretik.
Zegama:
Edurne Albizu Ormazabal
Ganadua igo aurretik, gainera, bizilagun
Jose Ramon Agirre Berasategi
partzuerrek betebeharrekoak honakoak dira:
Partzuergoaren erroldan egotea,
Idiazabal:
Partzuergoarekin duen zerga-arloa eguneratuta
Jesus Mari Insausti Larrea
Anartz Alustiza Prados
izatea, animaliak identifikatuta izatea, dagokion
Herrialde Historikoko Abeltzaintza zerbitzuen
Asparrena:
ganadu ustiapenen erregistroetan izena
Diego Gastañares Zabaleta
emanda egotea eta abereen saneamendurako
Jose Galvez Romero
eskakizunak betetzea.
Donemilliaga:
Jesus Berasategi Garcia de Vicuña
2007 URTEA PARTZUERGOAN
Martin Jesus Arnaiz Beltran de Heredia
2003-2007. Legeladian, Zegamako
Zerain:
ordezkariak Partzuergoan Nikolas Zabaleta
Haritz Eguren Urrestarazu
eta Jon Ormazabal izan dira, 2007ko Udal
Andoni Alustiza Etxaluze.
Hauteskundeen ondoren Edurne Albizu eta
Lehendakaria. Jesus Intxausti
Jose Ramon Agirrek hartu dutelarik
• Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia,
eskuordetza. 2006ko ekainetik 2007ko
Partzuergotik pasatu ahal izateko eskaerari
ekainera, Lehendakaritza, Zegamari zegokion,
erantzunez, baimena onartzea eta
beraz, Nikolas Zabaleta zinegotzi ohiak izan
Partzuergoko Land Roverraren erabilera
du kargu hori 2006-2007ko uztailerarte eta
baimentzea, baita Gurutze Gorria Urbiara
egun, Idiazabalgo Jesus Mari Intxaustiren
igotzeko baimena ematea ere.
eskuetan dago.
Hona hemen 2007ko legealdian zehar
Partzuergoan hartutako erabaki garrantzitsuenak eta jasotako idatzien berri:

U r t a r r i l a re n 1 1 k o B a t z a r r a
• Taraigorri eremuan egur lote bat
ateratzeko erabakia eta esleipena
Goikoetxeandia Zerrategiari.
• Luis del Barriori baimena ematea,
Partzuergoan Aizkorriko estazio
megalitikoen berri ematen duten panelak
jartzeko.
Patzuergoko ortofotoa
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• Ehiz postuak berritzeko arduraren
kudeaketa, basozainen esku uztea.
ULMA enpresari erostea behar den
materiala eta Berdabio Basogintza
Enpresari eskulana eragitea.
• Leotaran 5 eta Leotaran 6 postuak,
herrien arteko zozketarako gehitzea eta
herri bakoitzak dituen portzioen arabera
ehiz postuen kopuru berria adostu zen.
Ondorioz, Idiazabalek, lehen 4 postu
izatetik 5 izatera onartu zen Asparrena
eta San Millan edo Donemilliagak bina
bazituzten ere , orain hirugarren bat
izango dutela onartzea, urte bikietan
Asparrenak hartuko duelarik eta urte
bakoitietan Donemilliagak.

2007-2008rako
AURREIKUSITAKO LANAK
ETA AURREKONTUAK
Partzuergoaren Batzordeak, urtero egin
behar diren lanen artean lehentasuna
markatzen du eta, ekonomikoki ahal diren
lanak egiten saiatzen da:
Arbelar inguruko artzain txabolak

AZPIEGITURAK

URBIA
PARAJEA

ERABILTZAILEAK

LANA

Orokorra
Orokorra
Orokorra
Orokorra
Orokorra

Hiruiturrieta eta Aldaiturri
Urbia
Laskolatza
Fonda
Urbia

INBERTSIOA

Askak egitea
Urbiako ur hornidura hobetzea
Depositoa kloratzea
Depasitoa kloratu eta presioa ematea
Ikerketa arkeologikoak

35.000,00 �
80.000,00 �
6.000,00 �
20.000,00 �
3.000,00 �

LEHENTASUN MAILA
1
1
1
1
1

ALTZANIA ETA GIPUZKOAKO PARTZUERGOA
PARAJEA

ERABILTZAILEA

LANAK

Etxegarate
Iramendi
Añabaso

Luis Mintegi
Azurmendi anaiak
Patxi Katarain

Txabolaren egitura eta teilatua konpondu
Eskorta(zorua egokitu, hormigoitu, eta itxiturak)
Tegi balioaniztua
Eguzki plakak

AHOLKULARITZA TEKNIKOA

INBERTSIOA
55.000,00 �
15.000,00 �
45.000,00 �
7.000,00 �

LANAK

INBERTSIOAK

Aholkularitza teknikoa

(24.040,00 � /urteko)

LEHENTASUN MAILA
1
1
2
2

EHIZA
ENKANTE IREKIKO ZOZKETA

Patzuergoko ehiz postuan enkante
irekia, irailaren 9an egin zen
Segurako Udaletxean.
Enkatean diru gehien egindako
postua, ondorengoak izan ziren:
Apota
Agiñaran
Apota
Iturgain
Larrebil

9
1
11
6
18

15.200,00 �
14.650,00 �
13.050,00 �
10.647,00 �
9.500,00 �

HERRIKO EHIZ POSTUEN ZOZKETA

Partzuergoko Udalerri bakoitzari, urtero hainbat
postu egokitzen zaizkio zozketa bidez, udalerriko
ehiztarien artean zozketatzeko eta gainerako ehiz
postuak partzuergoak subastan ateratzen ditu,
hauetara edonork sar dezakeelarik bere diru
eskaintza.
Aurten Zegamari egokitu zaizkion postuak honako
hauek izan dira:

POSTUA
APOTA
APOTA
LARREBIL
LARREBIL
ULZAMA
ULZAMA
ULZAMA
ARATZ
ARATZ
PEAZULUETA
LEOTARAN
LETAIN
LETAIN
LETAIN
TXABOLATXO
GUZTIRA

ZENBK.

EUROAK

6
10
13
15
2
8
10
1
9
2
5
2
4
8
4

412,12
1.145,90
432,37
810,97
301,31
301,31
213,94
403,54
607,11
199,38

4.827,95 �

Ehiz postu hauen zozketa irailaren 28an egin zen
Udaletxean, zozketaren ardura, udal ordezkariek hartu
zutelarik.
Bertan elkartu ziren ehiztariek erabaki zuten ehizaldia,
urriaren 10etik azaroaren10era izatea eta ondorioz, postu
bakoitzari, egun horietako txartelak egitea.
Postuen kopurua eta ehizaldirako jarritako egunen
arabera, txartelaren kostua ateratzen da, aurtengoan,
12,80 � jo duelarik txartel bakoitzeko. Hona hemen ehiz
postu hauek egin eta zozketa egiteak sortutako gastuen
laburpena:
POSTU BAKOITZA EGITEAREN KOSTUA

60.00 �

PARTZUERGOARI ORDAINDU BEHARREKO TASA 4.827,97 �
TXARTELAK EGITEA
GASTUAK GUZTIRA

Udala

200,00 �
5.927,97 �
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INDUSTRIALDEA
bizi-bizirik

Iazko urtekarian agertzen genuenez, Intxaustiko Industrialdea beterik
dugu dagoeneko. Bertan izaera ezberdinetako lantegiak jarri dira
abian, galdaragintza eta burni ezberdinak lantzen dituzten enpresak
daude kokatuta gehienbat, nahiz eta elikagaiekin loturikoak ere
baditugun. Horietako adibide bat dugu aurten urtekari honetan

gehiago ezagutzera emateko aukeratu dugun enpresa, Zegama
Okindegia hain zuzen ere. Zegama Okindegiak, Zegaman lehenik
Olaberriko Joxe Izagirreren okindegi zaharrean erroak bota bazituen
ere, ez zuen dudarik egin, industrialde berri honetan bere lantegiari
behin betiko sustraiak emateko.

Elkarrizketa
KEPA GALPARSORO MARKAIDE. Ekintzailea
“Arazo handienetako bat
langileak aurkitzea da”
Honela mintzo zaigu Kepa,
1996an Zegamara etorri
zitzaigun beasaindarra:
Nolatan hasi zineten
Olaberrian?
Beasaingo okindegi batean ari
ginen lanean eta bi lagunek
zerbait egiteko asmoa genuen.
Horrela hasi ginen gu biok
bakarrik Olaberrian lanean. Han
sei urte egin genituen eta orain
Intxaustiko industrialdean
bosgarren urtera goaz.
Zenbat pertsona zabiltzate
gaur egun Zegama Okindegian?
Emaztea eta ni gara bazkideak
eta zortzi lagun dauzkagu
lanean. Emazteak denda bat du

Olaberriko Iurre auzoan. Guztira
hamar lagun gara.
Ogi klase asko egiten duzue,
zenbat?
Guk belar-dendetarako lan asko
egiten dugu, eta beraz, ogi mota
asko: integrala, multizereala,
prokor ogia, zekalezko ogia,
zuntzduna, olozko ogia, soja
ogia eta espelta ogia.
Ogi normaletan berriz, barra
normala esaten dioguna (handia
eta txikia), makinatua, ogi estua,
baserrikoa, txapata, errustikoa
eta egurrezkoa deitzen dioguna.
Baita tabernetan pintxo eta
bokatetarako erabiltzen diren
opilak ere, neurri ezberdinetakoak.

Gozogileak ere bazarete.
Bai, kruasanak, napolitanak,
lazoak, madalenak eta
bizkotxoak ere egiten ditugu.
Tartak ere bai, sagar-tarta,
gazta-tarta, hojaldre tarta, ijitobesoak, gorringo tarta, eta
erregetako erroskoak.
Olaberritik Intxaustira
etortzeak zer suposatu
zuen?
Guretzat erosotasuna, hobetzeko posibilitatea, makinetan
inbertsioa eta sanitate aldetik
eguneratzea.
Herri askotara eramaten
duzue ogia
Bai, produkzioaren erdia belardendetarako egiten dugu, eta
beste erdia ogi normala. Belardenda askotara eramaten dugu,
baita Donostiaraino ere. Eskaera
gehiago ere baditugu Zarautz
aldetik baina ez gara iristen. Ogi
normala inguruko herrietara
saltzen dugu.
Belar-dendetara saltzen
duzuen ogiak eskuz lan
gehiago egitea suposatuko
du, ezta?
Bai, askoz gehiago. Ogi normala
egiteko makinek asko laguntzen
digute.
Egunean zenbat ordu lo
eginda bizi zara?

Okindegiko 10 langiletatik 8 etorri ziren argazkira
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Normalean 5-6 ordu, eta
igandeak gehiago deskantsatzeko aprobetxatzen ditut.

Nola dabil ogiaren negozioa
orokorrean Gipuzkoan?
Hemen gauza ona dugu okinak
batak bestea errespetatzen duela,
bata ez dela bestearen merkatuan
sartzen ogia prezio merkeagoan
eskainiz, etab.Ogia prezio onean
saltzen da eta nik esango nuke
ongi gabiltzala. Gertatu dena da,
beste alor guztietan bezalaxe,
mozkin-marjina gutxitu egin dela.
Gasolioa, argindarra, ura,
irina...dena igo da.

Nork irakatsi zizun lanbide
hau?
Gaztetan okindegi batetan lan
egin nuen eta bertan izan nuen
aukera, ogibide honek dituen adar
ezberdinak ikasteko. Ogia egin,
banaketa lanak etab.

Gustoko al duzu lanbide
hau?
Bai, beste era batzuetako lanak
ere ezagutzeko aukera izan
nuen gaztetan eta, egia esan,
lanbide hau da gehien atsegin
dudana.
Okindegian ibili aurretik lau urte
Donostiako Elektra enpresan
aritu nintzen lanean.
Zu ogibide honetan hasi
zinenetik, bezeroen ohiturak
aldatu al dira?
Bai, asko aldatu dira gainera.
Lehen ogi mota bakarra egiten
zen eta hura ongi erretakoa nahi

izaten zuen bezeroak. Gau egur, orokorrean ogi
txuria nahiago da, gutxiago erretakoa. Bestalde,
azken urteotan exijentzi maila asko igo da, edozein
huskeriarengatik kexatzen gara.
Gaur egun lehen baino ogi gehiago edo
gutxiago jaten da?
Askoz ere gutxiago.
Ba al dago eskolarik okingintza ikasteko?
Badaude, baina guretzat, lanean ari garenontzat,
oso urruti eta gainera oso ordutegi txarrean ematen
dituzte klaseak.
Jai eta aste lan egiten duzue, nola moldatzen
zarete?
Gaizki, langileek txandaka egiten dituzte igandeak,
beraz, hilean igande bakarrean lan egiten dute.
Nik igandero lan egiten dut.
Opilak, prestatuta laberako prest

Gazte jendeari gustatzen al zaio ogibide hau?
Gustatu, gustatzen zaie, baina asteburutan ez
dute lanik egin nahi.
Zegaman oso ezagunak dira Zegama
Okindegian egiten diren “Erregeen Roskoak”,
Nola moldatzen zarete bi produktuak
ateratzeko?
Lehengo langilez gain, kanpoko jendea hartu behar
izaten dut lan hori ateratzeko. Horrezaz gain
banaketa lana ere bikoiztu egiten da eta ondorioz,
banaketan dabiltzan langileek ere, askoz denbora
gehiago behar izaten dute egun horietan.
Zer da lanbide honetatik gehien eta gutxien
gustatzen zaizuna?
Gehien produktuak egitea, bai ogi mota ezberdinak
eta bai gozo gauzak ere.
Gutxien jai eta aste lan egitea urte osoan.
Begoña Albisu

Labetik ogia aterata

Azpiegitura modernoa dago Zegama okindegian

Kepa, tartak prestatzen
Zegamako Urtekaria 2007 41

LEHENA ETA ORAINA

Olarango bidea konpondu aurretik

Elizondo etxea bota aurretik

Elizondo etxea zegoen tokian lorategia

Olaberriko kanala lokatzez beteta
42 Zegamako Urtekaria 2007

Olarango bidea eraberrituta

Lehena eta oraina

Kanala berrituta

Txarapeko zubia hasi gabe

Aitamarren eta Txarape arteko zubia eginda

Beruntza
azpiko zelaia

Beruntza
azpiko
zelaian 11
aparkaleku
eginda

Gas ontziak
zeuden tokia

Gas ontziak
zeuden
tokian 11
aparkaleku
eginda

Kultur-Etxea igogailurik gabe

Kultur-Etxea igogailua jarrita
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AITXURI
Herri Eskola
ELKARBIZITZA AITXURIN
Badira urte batzuk gure Eskola aztertzen hasi ginela, hau da, diagnostikoa
egiten, behar ziren hobekuntzak egiteko asmoarekin.
Lehenengo, irakasleok gure lan egiteko era hausnartu genuen eta
metodologian estrategi berri batzuk sartzea erabaki genuen:
Saio tutorizatuak
Lan kooperatiboa
Lan kolaboratiboa
Ikasle laguntzaileak
...

“Hitz eta Pitz txokoa”:
Gatazken
konponketarako txokoa

2 urteko ikasleak
ardurak hartzen

3 urteko ikasleak
emozioen adierazpenak
ulertzen: pozik, triste,
hasarre, beldurra,etb.

Enpatia lantzeko, 4 eta
5 urteko ikasleek ariketa
bat egiten: besteen
lekuan jartzen ikasten.
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Ondoren, guraso-irakasleorientatzaileak osatutako Batzordeak
Aitxuriko gurasoen iritzia jasotzeko
asmoarekin, inkesta bat eratu zuen
familia guztietara bidaliz. Honen bidez
gurasoen iritzia ezagutzeko aukera
izan genuen.
Halere, honen guztiaren aurretik Aitxuri
Herri Eskolan, Bizikidetza mailan,
Tutoritza saioetan hainbat alor jorratu
ditugu: partaidetza (gelako asanblada,
tutoritzako ordezkarien bilerak,...),
nortasuna (autoestima, diferentziak
onartzen, ...), giza-trebetasunak, etb.
Partaidetza demokratikorantz urrats
asko ematen ari gara eta ikasleek arlo
ezberdinetan hainbat erabaki hartzeko
aukera izaten dute.

1. eta 2. mailakoak giza-trebetasunak lantzen: mesedez eskatzen eta eskerrak ematen ikasten.

Elkarbizitzan, bi lan mota egiten ari
gara: alde batetik, prebentzio moduan
(Curriculuma) eta bestetik, arazoari
aurre egiteko interbentzio zuzenerako
plana, akosoa, bullyng, tratu txarrak
eman ezkero. Prebentzioarekin
ondorengo helburuak lortu nahi dira:
erlazioak hobetzea, indarkeria ekiditea
erlazio positiboa lortuz, biolentzia
gutxitzea eta posible balitz
desagertzea.
Ordiziako Berritzegunean, Bizikidetza
inguruan hainbat mintegitan parte hartu
dugu. Gaur egun ere, irakaslegoak
formakuntzarekin jarraitzen dugu.
Elkarbizitzan izan ditugun arazoei aurre
egiteko Berritzeguneko aholkulariek
laguntza handia eman digute,
formakuntza saioak eskainiz: disziplina
positiboa, arautegia,etb.Honekin
batera entzute aktiboa, enpatia eta
asertibitateari buruzko ikastaroak egin
genituen besteak beste, bai irakasleok,
bai gurasoek.

Komunikazio egokiaren garrantziaz jabetzeko, 3. eta 4. mailakoak ariketa bat egiten.

Ikasleen formakuntzan, txiki-txikitatik
hasita, tutoritzako saioetan,
Curriculumean zehaztuta ditugun
ondorengo atalak lantzen dira:
Disiplina positiboa. Arautegia
Gatazka gure bizitzetan
Guztiok ez gara berdinak
Emozioak ulertzen
Argi eta garbi hitz egiten

5. mailako ikasleak, asanbladan, gatazka bati irtenbideak bilatzen.

Besteei entzuten
Gatazkak ebazten
Giza-trebetasunak
Guztiok aurrera eraman dugun
formakuntza, (guraso- irakasle) ildo
beretik joan da, denok berdin jokatzeko
gatazkak ebazterakoan. Elkarbizitza
da, gure ikastetxean serio eta sakon
landu dena, bai ikasleekin, bai
irakasleekin eta bai gurasoekin.
Momentu honetan, Hezkuntza Sailak
erkidegoko ikastetxe guztietan Urteko
Elkarbizitza Plana egitea ezarri du. Guk
orain arte garatutakoa erabiliz, Plan
hau burutzen hasiak gara.
6. mailako ikasleak “Disziplina positiboa” erabiliz ikasturte honetarako arautegia egiten.
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TOBERA
Musika Eskola

ikasturte zurekin
1987/1988
2006/2007

20 ikasturte (eta gehiago) zurekin
Duela urtebeteko agerkarian aurreratzen
genizuen eran, TOBERA Musika Eskolak
bete dituen 20 ikasturteak gogoratzen eta
behar bezala ospatzen eman dugu
2006/2007 ikasturte osoa kanpora begirako
jarduerari dagokionean. Ikasturtea irailean
hasten bada ere, 2007an izan du parterik
handiena eta, horrexegatik, ekintza berezi
gehienek ere urte horretan –joan berri zaigun
honetan, alegia– ikusi dute argia.
Urteurrena aitzakia paregabea gertatu zaigu
–gutxienez– honako hirutarako: batetik,
ikuspegi guztietatik begiratuta ikaragarri
emankortzat jo beharreko ibilbideari
erreparatzeko eta egindako lan handiaz
jabetzeko; bigarrenik, denbora honetan
guztian gure musika eskolaren zutabe izan
diren ikasle, irakasle eta arduradunak
gogoratu eta eskertzeko; eta hirugarrenik,
aro berri bati ateak parez pare irekitzeko
beharrezko inpultsoa hartzeko. Izan ere,
iraganari begira jartze hutsaz harago, geure
burua etorkizunean ere islatu nahi izan dugu
ospaketen harira, aurrerantzean izan nahi
genukeena eta hori nola bidera litekeen
zirrimarratuz. Nagusiki guraso eta herritarroi
dagokizue orain horri heltzea, aurreko
mendeko laurogeigarren hamarkadan
TOBERA Musika Eskola sortu zutenen
adorea eta kemena berrituz.
Komunikazioaren garaiotan, presentzia
publikoa geureganatzeko ere balio izan digu
efemerideak. TOBERA Musika Eskolaren
urtebetetzeak aparteko sona eta oihartzuna
eman dizkio jendartean eskolari. Azken
urteotan musika eskola maiz agertu izan
bazaigu ere hedabideetan, 20. urteurrena
non gauden eta zer garen lau haizeetara
inoiz baino gehiago zabaltzeko baliatu dugu.
Inor gutxi geratu da gure berri izan gabe,
ez Aizkorpe bailarako herrietan bakarrik, bai
eta eskualdekoetan ere. 2007ko hilabeteetan
notizia izan da TOBERA dozenaka alditan
Goierriko Hitzan, El Diario Vascon, Noticias
de Gipuzkoan, Berrian, Herri Irratia-Loyola
Median edo Goierri Telebistan, esate
baterako.
Musika, adierazpide da zalantzarik gabe.
Hartzaileak eskatzen ditu beraz. Eta,
horregatik hain zuzen, TOBERA Musika
Eskolak egunero-egunero gela barruan

20. urteurrena ospatzeko kontzertua
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egiten duenaren eta bere izanaren
erakusgarririk baliozkoenetakoa ekintza
egutegia izango du akaso. Oparoa inondik
ere. Musika eskolak berak herrian
antolatutako emanaldiak eskaintzen eta
Zegaman ohikoak diren bestelako ekintzak
osatzen eta indartzen jarraitzeaz gain,
azkenaldian, gero eta gehiago jotzen dugu
kanpora, dela irteera didaktikoekin, dela
beste musika eskola batzuekiko
elkartrukeekin edo dela musika emanaldi
berezitara eta lehiaketetara joatearekin.
Ondorengo lerrootan amaitu zaigun urteko
jendaurreko ekintza nagusienen
zerrendatzea doakizue:

Urtarrilaren 5ean iluntzeko 8etan ohiko

Erregeen Kabalgata antolatu zuen TOBERA
Musika Eskolak udalaren babesarekin beste
urte batez.

Otsailaren 24an eta 25ean

Andoaingo Bastero Kulturgunean egindako
Piano Jaialdian Musika Eskolako Zegamako
18 piano ikaslek eman zuten izena. Guztira
700 ikasle izan ziren jaialdian parte hartu
zutenak, eta gure eskolako bigarren eta
hirugarren nibeleko ikasleek txukun
jendaurreratu zuten aurretik egindako lan
gogorra. Epaimahaikideen aldetik
eskuratutako dominei erreparatu besterik
ez dago herriko artista gazteek maila handia
erakutsi zutela jakiteko.

Martxoaren 1ean

piano ikasleen
entzunaldia izan zen Aitxuriko ikusentzunezkoen gelan, arratsaldeko 6:30etan.
Nagusiki konpositore klasikoen piezak
aireratu ziren, eta betekada izan zuen
aretoak. Hala eman zitzaion hasera martxoko
ekintza egitarau potoloari.

Martxoaren 13an txistu eta akordeoi
ikasleen txanda izan zen martxoko entzunaldi
zikloaren barruan. Entzunaldi bateratua
eskaini zuten arratsaldeko 19:15etan
Aitxuriko ikus-entzunezko gelan.
Mar t xoaren 15ean m u s i k a hizkuntzako saioen ‘ateak zabalik’
jardunaldiak egin ziren bigarren urtez. Egun
osoko musika-hizkuntzako eskolak irekiak
izan ziren Zegaman herritar eta nagusiki
gurasoak joan zitezen eta bertatik bertara

ezagutu zezaten irakasgai honetako
egunerokotasuna: zein kontzeptu lantzen
diren eskolotan, eta nola, zein teknika eta
lan prozedurarekin. Aitxuri Herri Eskolako
106. gelan izan ziren saio ireki hauek.
TOBERAz gain, izan da pasa den ikasturtean
sortu zeneko hogeigarren urteurrena ospatu
duen bigarren musika eskola bat ere
Gipuzkoan: Orioko ‘Danbolin’ Musika Eskola
hain zuzen ere. Bilakaera eta garapen
desberdina izan badugu ere, sorrera
bertsuko musika eskolak gara biak hala
biak, eta aurten bion bideak gurutzatu behar
zirela erabaki genuen TOBERAn. Hala, beste
musika eskola batzuekiko harremanak
sakontzea xede duen elkartruke zikloan
seigarren aldia bete genuen beraiekin.
Martxoaren 20an Orion Zegama,
Segura eta Zeraingo 50 lagunek kontzertua
eskaini zuten hango kultur etxean. Taldeak
izan ziren nagusi eskenatokian. Musikahizkuntzako zenbait ikaslek eta tresna
desberdinetakoek osatutako talde zabalak
eskainitako bi piezak izan ziren hasn
bildutakoek txalotuenetakoak. Bisita itzuliz,
martxoaren 26an oriotarren emanaldia hartu
genuen gure artean, TOBERAko ikasleek
irekitako kontzertuan.

Martxoaren 27an

trikitixa eta
panderoko ikasleen entzunaldia izan zen
Aitxuriko ikus-entzunezkoen gelan
arratsaldeko 6:30etan.

Apirilaren 1ean Zegamako erlezain
egunaren barruan eskolako trikitilariek
boskotea osatuta kalejira egin zuten
arratsaldeko 5etatik aurrera. Aurreneko aldia
zen TOBERAk egun honetan esku hartzen
zuena.
Apirilaren 17an

ikasturteko eta
urteurreneko ekintza borobilenetako baten
txanda izan zen: Aitxuriko gimnasioa musika
jaialdi berezi batek hartu zuen arratsalde
osoan. Osagaiak ugariak eta askotarikoak
izan ziren. Aretxabaletako 'Leizarra' Musika
Eskolako eta Tobera Musika Eskolako
saxofoi eta klarinete ikasleek hartu zuten
parte batetik, batera eta taldetan.
Saxofoiaren eta klarinetearen inguruko
azalpenak ere tartekatu ziren. Bestetik,
Xabier Lizaso piano-jole profesionalaren

partaidetza izan genuen emanaldia ixteko.
Azken honek, Bach, Mozart, Beethoven eta
ospe handiko beste zenbait konpositoreren
bizitzen inguruan ezezagunak genituen
argibideak modu atseginean kontatu
zizkigun, eta beren piezak pianoan
interpretatzeaz gain, musikarekin jolasa
planteatu zien bertaratutako ikasleei. Tartean,
entzunaldiaren eta kontzertu didaktikoaren
artean, 20. urteurreneko bertso lehiaketako
lan saritua ezagutarazi zen. Izan ere, urte
hasieran, TOBERAk lehiaketa deitu zuen
eskolako ikasle eta gurasoen artean
urteurrena gaitzat hartuta bertsoa egiteko.
Aurkeztutako 17 lanetatik, 13k pasatu zuten
eskatutako baldintzen iragazkia, eta
horietatik Segurako 10 urteko Maite Mujika
Urbizuk egindakoa gailendu zen. Jaialdian
bertsoa bera kantatu eta irabazleari saria
eman zitzaion: bideokamera digital
zoragarria. TOBERAko Klaustroak bere
bertsoak aukeratu izanaren arrazoiak 2 izan
ziren nagusiki, nahiz ‘potorik’ ere bazuten:
musika eskolaren ezagutza adierazten dute,
eta ikuspegi guztiz positiboan daude
idatziak. Artikulu honen bukaeran dituzue
irakurtzeko –eta kantatzeko– moduan.

Maiatzaren 26an ‘Musikaldia 2007’

festa antolatu zuen TOBERA partaide duen
Euskal Herriko Musika Eskolen Elkarteak
Erandion egun osorako. TOBERAko 20
trikitixa eta pandero ikasle aritu ziren 50etik
gora musika eskolatako 3.000 ikasle baino
gehiago bildu zituen jai erraldoian.

Maiatzaren 24an , o s t e g u n a ,
arratsaldeko 18:30etan dantza saioa eskaini
zuten eskolako dantza talde denek
pilotalekuan, eskolako trikitilari eta txistulariek
lagunduta.
Ma ia t za re n 2 8 e ta 2 9 ko
Arantzazurako Erromesaldian trikitixa eta
panderoko zenbait ikaslek musika jarri zuten
urtero legez.

Maiatzaren 31n ‘Pipi Galtzaluze’
marrazki bizidun filmaren ematea eta ikasle
taldearen eskutik soinu-bandaren
interpretazioa egin ziren Segurako Kultur
Etxean arratsaldeko 18:00etan hasita,
Zegamako ikasleak ere bertan zirela, ikusle
zein partaideen artean.
Ekainaren 2an Debagoieneko Trikitixa

Eguna ospatu zen Bergaran, eta musika
eskolak ordezkaritza zabala izan zuen
eguneko ekintzetan trikitixa eta pandero
i k a s l e re n p a r t a i d e t z a re n e s k u t i k .

Ekainaren 4an

arratsaldeko 6etan
gitarrako ikasleen entzunaldia eskaini zen
Aitxuri Herri Eskolako ikus-entzunezkoen
gelan arratsaldeko 18:00etan.

Ekainaren 16an, 20. urteurrenaren
testuinguruan, ikasturte amaierako egun
beteko jai handia ospatu genuen. Urteko
ekintza hauek guztietatik nabarmentzekoa
gertatu zen zalantzarik gabe. Goizean
goizetik kalejirak abiatu ziren Zegaman,
Seguran eta Zerainen: goizeko 11etan
Segurako akordeoi-jole eta pandero-joleak
Zegaman aritu ziren, Zegamako trikitilariak
Seguran eta Zegamako Txistulari Banda
Zerainen. Eguraldia lagun izan zen egun
osoan zehar, eta eguerditik aurrera
Zegamako plaza eta udaletxe inguru eta
kaleetan antolatutako jolasek proban jarri

material ugari erabilita, produktu profesionala
osatu da, gerorako konstantzia utziko duena.
Eta konturatzeke, amaitu berri den 2007ak
21. ikasturtera eraman gintuen iraila
iristearekin batera. 2007/2008 ikasturtean
63 zegamarrek 120 matrikula pasatxo egin
dituzte TOBERAn.
Ikasturteko ekintzetan lehenengoa

Ekainaren 16ko batukada

zituzten parte hartzaile gazteen musika
ezagupenak. Adinka banatutako dozena
erdi bat jolasen artean hautatu ahal izan
zuten TOBERAko ikasleek eta beren
lagunek. Ordu batean, jolasetako irabazleei
eta kiosko inguruan bildutakoei gozoki
partiketa egin zitzaien. Bazkalaurretik
txalaparta ikuskizun berritzailea eskaini zigun
‘Zorabiok’ taldeak, batukada ibili zen kalez
kale estreinakoz bailaran, eta capoeira
brasildar dantza akrobatiko erakustaldiak,
musika elektronikoak eta perkusio tresnen
saio didaktikoak bertaratutakoen arreta
bereganatu zuten. Ia ehun lagun bazkari
herrikoian bildu ondoren, kalejira berri batek
ikasleen ikasturte amaierako kontzerturako
deia egin zuen arratsaldean. 20.
urteurreneko ospakizunak itxi zituen 2
orduko kontzertu bereziak jendetza elkartu
zuen Aitxuriko gimnasioan, eta eskenatokitik
ehun lagunetik gora pasatu ziren, ikasle eta
ikasle ohiak tartean. Luze jo zuen eskolako
arduradunentzat ekainaren 16ko jaialdiaren
prestaketak, baina egindako ahalegin
bereziak egun horretan gure herria musikaz
betetzea izan zuen emaitza. TOBERA
Musika Eskolaren urteurren zenbakia bezain
borobil atera zen eguna; 9 orduko egun
pasa gozagarri hura ez dugu berehalakoan
ahaztuko.

azaroaren 11n, San Martin azokaren
biharamunean, egin zen. ‘Pirritx eta Porrotx’
pailazo ezagunek pilotalekuan eskaini zuten
‘Mari Motots’ ikuskizuneko dantza
koreografiak egin zituzten TOBERAko dantza
taldeetako 4k han elkartutako ehunka
lagunen begiradapean arratsaldeko 5ean.
2007/2008an 5. dantza talde bat eratu da
musika eskolan aurreneko aldiz, orotara
40tik gora euskal dantza ikasle bilduz.
Azaroaren 22an ospatzen den Santa
Zezilia musikarien zaindariaren omenez,
20an kontzertua eskaini zuen TOBERA
Musika Eskolak Aitxuri Herri Eskolako
gimnasioan arratsaldeko 6:30etan.

Aurreko ekintza sorta mardul honi Zegamako
Txistulari Bandak urtean zehar burutzen
dituenak erantsi beharko litzaizkioke eta
baita Zerainen zein Seguran eskaintzen
direnak ere (Olentzeroren etorrera,
inauteriak...), horiek guztiak baitira TOBERA
Musika Eskolaren ekintza egutegi mardula
eta kalitatezkoa osatzen dutenak.
Mila esker guztioi musikak zuen bizitzetan
lekua har dezan uzteagatik. Eskerrik asko
iaztik gure etxe berri bihurtu den Aitxuri Herri
Eskolako irakasle taldeari bere ulermen eta
laguntzagatik. Urte berri on guztioi!
Tobera Musika Eskolaren 20.
urteurrena oroitzeko bertso irabazlea
(Doinua: ‘Behin batian Loiolan’)

Ekainaren 23ko

gau magikoan,
bosgarren urtez jarraian, ohitura eta usadio
zaharrak berreskuratuz, hainbat dantza
eskaini zituzten TOBERA Musika Eskolako
dantza taldeek Txistulari Bandak lagunduta
San Joan suaren inguruan.

Aizkorriko Lagunen Eguna uztailaren
1ean izan zen, eta trikitixa eta panderoko
hainbat ikaslek alaitu zuten eguna beste
behin.

Abuztuaren 24an,

San Bartolome
egunez, dantza saioa eskaini zuten ikasleek
jai egitarauaren barruan herriko plazan.
Seigarren urtea izan zen garai bateko
Aizkorpe Dantza Taldearen lekukoa hartuta.
Trikitilariak, gainera, goizeresi eta erraldoi
eta buruhandien kalejiran aritu ziren 25ean
eta 27an.
“20 ikasturte zuri esker. Zurekin. Zuretzat”
lelo esanguratsua motore izan duen ikasturte
ezohikoak amaierako konpasak jo zituen
abuztuaren hondarretan. Dena den, 2008an
ere izango da nolabait presente TOBERAren
20. urteurrena, ospakizun egutegian
aurreikusitako azken ekimenak 2007/2008
ikasturtean ikusiko baitu argia. Urtea hasi
berritan aurkeztuko dugu 20 urteko historia
eta 20. urteurreneko ekintzak biltzen dituen
DVDa. Azken urteotako ikus-entzunezko

1
Zorionak TOBERA / Musika Eskola,
/ 20 urte beteta / gozoa zaudela,
gainea martxa onen / inor ez bezela,
/ zorion bero bat ta / segi zuk horrela.
2
Zeaman hasi ziran / orain hogei urte,
/ gero Zerainek ere / hartu zuen parte,
geroztikan Segurak / hamarren bat
urte, / orain denok batera / zein talde
politte.
3
20 urte hauetan / hainbeste artista, /
txirula, trikitixa, / pandero ta kanta,
eta hauez aparte / beste asko falta,
/ hauxe da TOBERAren
/ eskaintza galanta.
4
Irakasle ta ikasle / denok elkarrekin,
/ saio guztiak dira / alai ta atsegin,
emaitzak ari dira / azaltzen
gure_herrin, / apuntatzera_animau /
umek gurasokin.
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O R K AT Z

Abesbatza
XXII. Eguberri Jaialdia eta urte Berriko Mezan
abestu eta atsedenerako egun batzuen
ostean, martxan jarri ginen berriro Orkatz
eta Orkatz Txiki. Honela, urtarrilaren 27an
urtero lez Batzar Orokorra ospatu genuen.
Bertan, 2007ko plangintza eta aurrekontuak
onartzearekin batera, Gida Batzorde berria
osatuko zutenen hautaketa genuen egiteko.
Aurtengoan lau batzordekide izan ziren
ordezkatuak. Joseba Izagirre Arozena,
Jaione Gorrotxategi Arrieta, Begoña Olarte
Garmendia eta Axun Etxegia Loiarteren
ordez, bi urtetarako Ainara Arrieta Aranza
eta Uxue Gorrotxategi Arrieta bokalak, Amaia
Urbizu Telleria idazkaria eta Ainitze Azurmendi
Alustiza presidentea hautatuz. Zuzendaritza
lanetan berriz, Jabier Otaegi Goia aritu da
Orkatzekin eta Leire Lozano Arostegi Orkatz
Txikirekin. Hala ere, aipatu beharreko
aldaketa bat eman da aurtengoan alor honi
dagokionean; Leire Lozano, 10 urteren
ondoren, zuzendaritza utzi eta irailetik aurrera
Juanjo Hernandez Martin tenerifearrak hartu
zuen Orkatz Txikiren gidaritza denboraldi
honetarako. Lerro hauek aprobetxatuz, urte
askotako lan hau bihotz-bihotzez eskertu
nahi diogu Leire Lozano Arostegiri elkartea
osatzen dugun guztion izenean.

Orkatz Txiki IX.Haur Abesbatzen Jaialdian
Zegaman

Udaberriarekin batera, martxoak 31an IX.
Haur Abesbatzen Jaialdia ospatu zen
Zegaman, Orkatz Txikirekin batera Segurako
Haur Abesbatza eta Andoaingo Xingola
Abesbatza aritu zirelarik kantuan. Aste
Santuko emanaldiekin eman genion segida
gure ibilbideari, Ostegun Santuko Mezan
Orkatz Txikik abestuz eta Ostiral Santukoan
berriz Orkatzek. Apirila bukaeran, Orkatz
Txikiko abeslariek Haur Koruen I.go Tailerrean
parte hartzeko aukera izan zuten
Hondarribian, Gipuzkoako beste zenbait
haur abesbatzekin batera. Asteburuko lana
plazaratzeko Donostiako Miramongo
Zientziaren Kutxagunean kontzertu eder bat
eskaini zuten. Udaberriarekin jarraiki, aipatu
beharrekoak baita ere, Orkatzek maiatzean
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Piedras Blancasen (Asturias) emaniko
kontzertua eta Orkatz Txikik jaunartzeetan
abesteaz gain, ekainak 9an Zarautzen
eskainitako kontzertuarekin eman zion
amaiera ikasturteari. Helduen ikasturtea
berriz, Uztailaren 8an amaitu zen
Adinekoen Eguneko Mezan abestu
ondoren. Hilabete eta erdi beranduago,
San Bartolome eguneko Meza Nagusian
abestu genuen, festetan jarri ohi dugun
tabernan lana egitearekin batera.
Uda amaitzear zegoela eman genion hasera
ikasturte berriari, udazkeneko zenbait ekitaldi
prestatu asmoz. Lehenik, urtero legez, XIII.
Kantu Festa ospatu genuen urriaren 20an:
jokuak, buruhandiak, txokolatada…Kantu
Afari eder batekin amaitu genuelarik eguna.
Hilabete beranduago, Euskal Herriko
Abesbatzen Federazioak antolatutako Euskal
Herria Cantaten parte hartu zuen Orkatzek
Laudion beste hiru abesbatzekin batera
kontzertua eskainiz. Jarraian, azaroak 24an,
Santa Zeziliaren omenezko kontzertua eman
genuen bi abesbatzak batera.
Urteko azken hilabetea ere oparoa izan
dugu, izan ere, XXIII. Eguberri Jaialdia genuen
jomuga baina data honen aurretik izan ditugu
aipatu beharreko beste zenbait emanaldi
ere. Horrela, Orkatz Txikik abenduaren 21ean
Eibarko Koliseoan abestu zuen “Gabon
Kantuz” egitasmoaren barnean. Gabon egun
hauetan jarraituz, urtero lez, Adinekoei Gabon
bisita egin genien, Orkatz Txiki Segurako
Adinekoen egoitzan izan zelarik eta Orkatz
Beasaingoan. Gabon gauez Olentzerorekin
abestu ondoren, Eguberri meza abestu eta
urtea amaitzeko, Abenduaren 29an XXIII.
Eguberri Jaialdia.
2007 urtea Orkatz eta Orkatz Txikirentzat
oparoa izan denik ezin dezakegu uka beraz.
Gainera aipatu aurtengo urtean Orkatz
Txikiren 25. urteurrena ospatu dugula, izan
ere, 1981eko abenduaren 8an izan zuen
sorrera talde honek eta hau ospatu asmoz
aurtengo ekitaldiak bereziak izan dira.
Gauzak horrela, Orkatz Txikik iada bete ditu
zilarrezko ezteiak. Urte guzti hauetan zehar
hainbat abesti eder kantatu dute entzuleen
belarriak gozatuz. Gaur egun, haurren
abesbatzaren sorreratik kantari diren eta
Orkatz helduen abesbatzean darraiten
laukote bat dago; Jabier eta Luis Otaegi
Goia anaiak eta Begoña eta Iñaki Olarte
Garmendia anai-arrebak. Laukote honek
gogoratzen ditu abesbatzaren lehen urratsak;
1980ko abenduan Jabier Otaegi elizan
organoa jotzen hasi zen. 1960ko
hamarkadan indarra galduz joandako parroki
abesbatza bat zegoen, azken boladan
g i z o n e z k o e z osa t ua . O t a e gik e t a

Orkatz Piedras Blancas-en (Asturias)

Orkatz Txiki Segurako zaharren egoitzan
1982ko Gabonetan

abesbatzakoek 1981eko Ostiral Santuan
Hil da Jesus, Zegaman oso berezia den
kantua, abestu zuten. Saio haren ondorenetik
abesbatzaren inguruan zerbait egin zitekeen
ideia zabaldu zen. Asmo horrekin deialdia
egin zitzaien herriko zenbait haur eta
gaztetxori. 30 lagun inguruk erantzun zioten
deialdiari. Abesbatzaren sorrerako egun
bezala 1981eko abenduaren 8a dute hartuta,
Sortzez Garbiaren mezan parte hartu
baitzuten. Beste zenbait abestiren artean
Guztiz Ederra abestia kantatu zuten Gotzon
Aulestia ondarrutarrarena. Jabier Otaegi
bera zen abesbatzako zuzendaria. 1982an,
berriz, Segurako zaharren egoitzara joaten
hasi ziren. Abesbatzak duen lehendabiziko
argazkia bertan aterakoa da. 1983an Inazio
Atxukarrori omenaldia egin zitzaion Zegaman
eta abesbatzakoek omenaldiko bazkariaren
ondoren kantatzeko gonbitea jaso zuten.
Hor hasi ziren euskal kantuak, herrikoiak
lantzen. 1985ean berriz, Gipuzkoako
Abesbatzen Elkartean sartu ziren Orkatz
Txikikoak.
Handik gutxira elkartea sortu zuten. Orkatz
Abesbatza Kultur Elkartea Orkatz abesbatzak
eta Orkatz Txikik osatzen dute. Gipuzkoan
ibilbide hori izan duen abesbatza
bakarretakoa da, «bakarra ez bada»,
gehienetan helduen abesbatzaren ondoren
sortzen baita haurrena. Horrela bada, 25.
urteurrenera iritsi da abesbatza eta beste
horrenbeste egiteko prest agertzen da
jendea.
Amaitzeko, lerro hauen bidez eskerrak eman
nahi dizkiegu urtean zehar Orkatz elkarteari
modu batera edo bestera lagundu duten
guztiei, eskerrik asko beraz denon izenean.

E L K A RT U

QUEBRANTAHUESOS 2007 FROGAN ZAZPI
ZEGAMAR

Nahi

Txirrindularitzaren alde hainbeste urte daramaten herritar hauek urtero
prest izaten dira txirrindu frogak antolatzeko.
Apirilaren 28an XXIII. Elkartu Nahi Sari Nagusia antolatu zuten
jubenilentzat. Hirurogei eta bi txirrindulari izan ziren Otzaurteko
helmugara iritsi zirenak, eta guzti hauetatik lehena, Belca taldean
dabilen Aitor Ocampos 2:36:25 behar izan zituelarik. 25 segundo
beranduago bigarrena, Pinturas Banakako Ceferino Hermosilla eta
hirugarren, talde bereko Mikel Landa, minutu bat pasatxora.

LXXVI. SAN BARTOLOME SARIA

San Joanetako aste-bukaera horretan zazpi zegamarrek
parte hartu zuten froga honetan. Irteeran 7.500 txirrindulari
ziren eta mendate gogorrak igo behar izan zituzten: Somport,
Marie Blanque, Portalet eta Hoz de Jaka. Hona hemen gure
ordezkariak, Quebrantahuesos 2007 frogan:
Ander Perez Arrieta
Ruben Zabaleta
Xabier Goiburu
Pedro Luis Arizkorreta

Aritz Irastorza
Egoitz Irastorza
Mikel Goiburu

Hau izaten dugu txirrindularitzaren munduan gertutik ikusteko beste
egun handi bat. Froga abuztuaren 26an burutu zen 127,40 km. eta
afizionatuen mailako txirrindulariek parte hartu zuten. Aurten helmuga
kooperatiba aurrean jarri zuten festa herrigunera ekarriz.

Aurtengo irabazleak, hurrenez hurren:
1. TAMAYO MARTÍNEZ, Diego Alejandro

3:04:10

2. OLANO ORBEGOZO, Aitor

3:04:15

3. ARTOLA USANDIZAGA, Ugaitz

3:05:08

Ekipokako Sailkapena:
1. AZPIRU-UGARTE

9:19:12

2. BIDELAN-KIROLGI

9:20:39

3. CAJA RURAL

9:26:18

JUBILATUEN
Elkartea

Aurten ere Zegamako Jubilatuek ez dugu
aspertzeko astirik izan.
Urtea hasi bezain laster lanean hasi ginen.
Horrela, urtarrilaren 5erako Mª Dolores
Arizkorretak eta Mª Carmen Calvok ondo
plantxatuta eta prest zuten Errege Magoen
arropa. Egun berean Lierni Telleriarekin batera
prestatu zituzten Errege Magoak Zegamak
merezi bezain dotore azaltzeko.
Otsailaren 11n Lourdesko Amaren eguna dela
eta, Bittorio etorri zen gure egoitzara meza
ematera, urtero bezala. Aitzakia horrekin,
juntakoek prestatzen duten txokolate goxoa
hartu genuen.
Martxoan, berriz, Batzar Nagusia egin genuen.
Aurten, saski bat zozketatu genuen partaideen
artean. Juana Murgiondori tokatu zitzaion.
Maiatzean eta eguraldi onaren etorrerarekin
batera, gure lehenengo bidaia egin genuen.
Nafarroako Erriberan izan ginen, Azagran, hain
zuzen ere.
Uztailean izaten dugu bigarren bidaia, eta
aurten ere horrela izan da. Oraingoan Bizkaiko
Kostaldea bisitatu genuen. Elantxoben izan
ondoren Lekeition bazkaldu genuen.
Uztailean, Udalak antolatzen duen Jubilatuen
Eguna ere izaten dugu. Aurten uztailaren 8an
izan zen, eta urtero bezala bazkari ederra eta
oparitxo bana eman ziguten. Eskerrik
asko!.Oso egun ederra eta polita baita guretzat.

San Bartolome frogan azken metroak egiten

San Bartolome festetan, beste elkarteek bezala,
paella lehiaketan parte hartu genuen. Bi bikotek
ordezkatu gintuzten: Begoña Etxezarretak eta
Javier de Pradok eta Maritxu Galarragak eta
Dami Etxeberriak, azken hauek bigarren saria
lortu zuten. ZORIONAK!

Hurrengo astean, abenduak 18, asteartean,
antzezlana ikusteko aukera izan genuen.
Antzerki hau itsuak egindakoa da. ONCEko
kide diren “OROIMENAK” taldeak, hain zuzen
ere. Aurtengoa, etorri diren hirugarren urtea
izan da.

Hirugarren bidaia irailean egin genuen, eguraldia
txartzen hasi baino lehen. Oraingoan
Kantabriaraino joan ginen. Goizean Castro
Urdialesen izan ginen, eta bazkaltzera Laredora
joan ginen. Bertan arratsalde ederra pasatu
genuen hango parajeak ikusiz.

Ostiralean, abenduak 21, mahai jokoen eta
toka irabazleen trofeo banaketa egin genuen.
Ondoren, Santu Tomas denez, eta tradizioari
eutsiz, txistorrara izan genuen (juntakoek
prestatuta), eta urtero bezala Gabonetako
saskia zozketatu genuen.

Hiru bidaia hauetatik aparte (hauetan udalak
autobusa ordaintzen digu), beste irteera asko
egin ditugu. Hauetara edozein etor daiteke,
jubilatuta ez badago ere. Beste urteetan bezala,
Iratxen eta Gernikako ferian izan ginen.
Urrian, Gipuzkoa mailan, adinekoentzat martxa
antolatzen dute. Aurten, Azkoitian izan zen,
eta Zegamatik Mª Carmen Zabaleta eta
Eugenio Ormazabal, Begoña Etxezarreta eta
Jesus Telleria, Maritxu Galarraga eta Jesus Mª
Gerra eta Mª Teresa Guridi eta Nieves Arratibel
joan ziren.
Gabonak gerturatu ahala, aktibitateak pilatzen
hasten zaizkigu. Azaroan, loteria banatzen hasi
ginen.
Abenduaren 10etik 14rako astea, Aste
Kulturala izan genuen. Urtero legez mahai
jokoen eta toka lehiaketak egin genituen.

Aginaldoak ere banatu ziren. Urtean zehar 78
urte betetzen dituztenei ematen zaie
aginaldotxo hori.
Kontuak kontu, guretzat aurtengo egunik
bereziena abenduaren 23a izan da, Jubilatu
Elkarteak 25 urte bete dituelako. Lehenbizi,
Jubilatu Elkartea sortu zuten juntakoei
omenaldia egin genien, aintzindari izatea
arrezagutu nahi genielako; gero etorri direnei
lehenengo haiek bidea erreztu zielako. Bazkari
eder batekin ospatu genuen. Pozik gaude,
elkartea bizi-bizirik dugulako, ekintza asko
antolatuz, bidaiak eta abar. Bestalde, Gabon
egun hauek aprobetxatzen dituzte juntakoek
egoitza ezberdinetan dauden bazkideei bisita
bat egiteko opari txiki bana eramanez. Aurten
ere izan dira eta zera esanez etorri dira: haien
guztien partetik, eskuminak denoi!!
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“AITZGORRI” Zegamako jubilatu elkarteak
Abenduaren 23an 25 urte bete dira Zegamako
Jubilatuak elkartu eta “Aitzgorri Zegamako Jubilatu
Elkartea” eratu zutenetik.
Jubilatu elkarte hau sortu aurretik, Zegaman
adineko jendea lokal batean elkartzen zen, hain
zuzen ere Manuel Urbizu alkate zela (1973-74)
utzi zitzaien lokalean. Gogoan daukagu nola,
karta partida bat aitzakia hartuta, Jose Larreak
(lehendakari lanak egiten zituena), Agapito Ercillak,
Constantino Urkizuk eta Manuel Arizkorretak,
besteak beste, lokal hartan elkartu eta primeran
pasatzen zuten lagunartean.
Baina 1982an, jubilatuak elkarte bat eratu beharra
zutela konturatu ziren, horrela laguntzak eskuratu
ahal izango zituzten Eusko Jaurlaritzatik,
Diputaziotik eta beste erakunde ofizial batzuetatik,
bai eta kooperatibetatik ere.
Esan eta egin. Joxe Telleria alkate zela —berau
Jubilatu Elkartea eratzeko proiektuan erabat
inplikatuta egon zen —, abenduaren 23an
Aitzgorri Zegamako Jubilatu Elkartearen 1.
Batzordea eratu zen, honako hauekin:
Lehendakaria: Hilario Lazkano
Idazkaria: Miguel Ormazabal
Batzordekideak: Juan Mari Ormazabal,
Agustina Zufiaurre, Mª Jesus Mendizabal,
Andres Larrea, Bartolo Arrizabalaga, Dionisio
Arrondo, Pepita Goenaga, eta Justina
Berasategi.
Gizon eta emakume hauek gogor aritu ziren nahi
zutena lortzeko. Joan-etorri asko egin zuten
Donostiara Gipuzkoako Jubilatu Elkartekoekin
egoteko; bertan esan zieten zer egin beren
asmoak gauzatzeko, hau da, Zegaman Jubilatu
Elkarte bat sortzeko. Eta azkenean, Jubilatu
Elkartea eratzea lortu zuten.
Denetik egin behar izan zuten; Agustinak ondo
gogoratzen du nola, Joxe Telleriak lagunduta,
zinearen lokal hura (gaur egun gaztetxea) elkarte
moduan prestatzeko behar zuten guztia erostera
joan zen. Gortinak, platerak, ontziak, koilarasardexkak, etab., denetik erosi zuten, baita gaur
egun elkartean dagoen Jesusen Bihotzekoa ere.
Udaletxeko batzar aretoan hitzaldi bat eman zen
elkarteko bazkide izateak jubilatuei ekartzen zizkien
onurak azaltzeko. Beraz, herriko jubilatu guztiei
egin zitzaien gonbitea. Antza, denak konbentzituta
irten ziren bileratik, laster askok eman baitzuten
izena elkartean.
Buruan zuten guztia gauzatzea, berriz, ez zen
hain erraza izan, baina 1983ko ekainaren 23rako
dena prest zuten eta lokala elkarte moduan
funtzionatzen hasi zen (tabernako prezioak, …).
Laster lokalari bizia eman nahi izan zioten eta
horretan hasi ziren lanean. Juan Mari eta Dionisio
edariez arduratzen ziren eta eurei esker
despentsan ez zen inoiz ardo botilarik falta, nahiz
eta aurretik ardoa botilatan sartu behar izaten
zuten, ardoa barrika handitan erosten zuten eta.
Emakumeak, berriz, txandaka hasi ziren; igande
eguerditan tortillak, kroketak eta beste pintxo
batzuk prestatzen zituzten, bazkideak meza
ostean bertara joan zitezen, eta azkenean, Juan
Marik gogorarazten digunez, 30 bat bazkide
erakartzea lortu zuten.
Gizonak eguerdietan joaten ziren Jubilatu Etxera,
eta emakumeak, berriz, arratsaldeetan elkartzen
ziren bertan, kartatan jolasteko eta lagunekin
arratsaldea pasatzeko.
Bien bitartean, batzordekoek lanean jarraitzen
zuten eta laster ekintzak antolatzen hasi ziren.
Ekainerako lehenengo txangoa prestatua zuten:
Txangoa Euskadiko Kutxaren diru laguntzaz
prestatu zuten. Arrasatera eraman zituzten;

25urte bete ditu

hantxe, Euskadiko Kutxaren instalazioak bisitatu
eta, ondoren, Aretxabaletan bazkaldu zuten
jubilatuekin; arratsaldean, Arantzazura hurbildu
ziren. Zegamara bueltatu zirenean Jubilatu Etxe
berria bisitatu zuten.
Gero eta gauza gehiago lortu nahian, egunkari
guztietara jo zuten egunero egunkaria dohainik
bidal ziezaizkietela eskatzeko. Eta horrela, denbora
batean egunero-egunero Elkartean Deia eta La
Voz egunkariak dohainik jaso zituzten.
1984ko Batzar Orokorrean (Udaletxeko Batzar
Aretoan egiten zen bilera hau) bazkide guztiek,
aho batez, hilean 30 pezetako kuota bat
ordaintzea erabaki zuten.
Urte horretan bertan, urriaren 4an, Eduardo Telleria
alkate zela, Jubilatu Eguna ospatu zen lehenengo
aldiz. Aurretik, Zegaman “Zahartzaroaren
omenaldia” ospatu izan zen, Diputazioak urtero
eta herri desberdinetan ospatzen duen ekitaldia
alegia.

Igande eguerditan,
tortillak, kroketak eta
beste pintxo batzuk
prestatzen zituzten,
bazkideak meza
ostean bertara joan
zitezen

Poliki-poliki, gero eta ekintza gehiago antolatzen
joan ziren eta beste jubilatu elkarte batzuekin lan
harremanak izaten hasi ziren. Horrela, eskualdean
eta probintzian egiten ziren txapelketetan, ibilaldi
neurtuetan, eta bestelako ekintzetan parte hartzen
zuten. 1996ko ibilaldia apartekoa izan zen.
Beasainen izan zen, eta bertan Beasaingo
bizilagun Sabino Azurmendi zegamarra omendu
zuten ibilaldian parte hartzen zuten jubilatuetatik
zaharrena zelako. Eta honek ohorean edukitzeko
moduko detaile polita izan zuen: omenaldian
eman zioten trofeoa Zegamako Jubilatu Elkarteari
eman zion.
Txangoez aparte, 1985ean, Santo Tomas
egunean, txistorrak frijitu, egun horretan egin ohi
den bezala, eta jubilatu
etxera zetozen bazkide
guztiei hamaiketako bat
eskaintzea pentsatu
zuten. Gaur egun ere
ohitura horrekin jarraitzen
da, baina arratsaldez
egiten dute.
1986an, Hirugarren
Adinekoentzako
gimnasia ikastaro bat
antolatzeko eskatu
zioten udalari. Agustinak
eta Dolores Telleriak
gogora ekartzen dute
nola ibili ziren jendeari
galdetzen ea ikastaroan
apuntatu nahi zuten ala
ez, talde osatu behar
zutelako eta horretarako
gutxienez jende kopuru
bat behar zelako.
Azkenean, ikastaroa
antolatzea lortu zuten. Duela 25 urteko argazkia Udalak utzitako zineko lokalean, Jubilatu Elkartea
eratu zenekoa

50 Zegamako Urtekaria 2007

Horrela, Iñigo Azkorretaren eskutik gimnasiaren
munduan sartu ziren.
Pixkanaka-pixkanaka, eta urteak joan eta urteak
etorri, batzordeko jendea aldatuz joan zen.
1991n, bazkideen artean eta laguntza ematen
zieten pertsona eta erakundeen artean loteria
banatzea erabaki zuten, ideia ona iruditu
zitzaielako. Eta ideia onak galdu ezin direnez,
oraindik ere loteria banatzen jarraitzen dute.
Ekintza hau da, hain zuzen, bazkideen artean
arrakasta handien daukanetako bat.
Batzar Orokorrak, berriz, ez dira hain
arrakastatsuak. Oso jende gutxi egoten da bertan,
eta hori penagarria da, bertan jende guztiak iritzia
eman dezakeelako eta ez delako aukera hori
aprobetxatzen. Hori ikusita, jendea Batzarretan
parte hartzera animatzeko, bilera ordua aldatu
zen, eta, horretaz aparte, hainbat urtetan
bertaratuen artean 2 bazkari zozketatu izan dira.
Gaur egun, txokolatea banatzen da bazkideen
artean eta otar bat zozketatu. Juana Murgiondo
dugu otarre horren lehenengo irabazlea.
1984az geroztik, Gabonak heltzen direnean,
Santo Tomas egunean, txistorra banatzen den
bitartean, otarre bat zozketatzen da bazkideen
artean. Urte hartan otarrea Juana Arrondori
tokatu zitzaion. Horretaz aparte, jende nagusiari
gabonsari bat eman beharko litzaiokeela pentsatu
zen, jubilatu etxeak antolatzen dituen ekintza eta
txangoetan parte hartu ezin dutelako. Gaur egun,
gabonsaria ematen jarraitzen da eta urtean zehar
78 urte bete dituzten bazkide guztiei ematen zaie
gabonsari hori. Gainera, Gabonetako egun
hauetan, batzordeko hainbat kide zahar
egoitzetara hurbiltzen dira bertan dauden
bazkideak bisitatzera. Opari txiki bana eramaten
diete, eta tartetxo bat ematen duten beraiekin.
1997an, Diputazioak ordura arte ematen zien
diru laguntza emateko sistema aldatu zuen. Izan
ere, handik aurrera Diputazioak emango zien
laguntza ekintzen araberako izango zen, eta ez
etxearen metro karratu kopuruaren araberakoa
(ordura arte hala zen). Hori dela eta, jubilatu etxeak
hainbat ekintza finantzatzen lagunduko duela
erabakitzen da, hala nola gimnasian eta esku
lanetan, bere bazkideek horietan parte hartzen
dutelako. Horretaz aparte, “Gaixoen Eguna” eta
Aste Kulturala antolatzea erabakitzen dute.
Ordura arte “Gaixoaren Eguna” Parrokiak
antolatzen zuen. Otsailaren 11n izaten zen, Lurdes
Amabirjinaren egunean hain zuzen ere. Parrokian
meza bat egiten zen eta ondoren bertaratutako
guztiei txokolatea ematen zitzaien. Horiek ziren

Zegamako jubilatuak Xabiergo gazteluaren aurrean
egun horretako ekintzak. Gaur egun, meza jubilatu
etxean egiten da eta txokolatea batzordekoek
prestatzen dute.
Aste Kulturalari dagokionez, adineko pertsonentzat interesgarriak izan zitezkeen hitzaldiak
antolatzen zituzten. Hitzaldi gehienak medikuek
eta hirugarren adinekoen arazoetan aditu direnek
ematen zituzten (urte batean Pello Zabala etorri
zen kuarta tenporak azaltzeko). Txapelketak ere
antolatzen dira hainbat jokotan: mus, briska, toka,
partxis, etab. eta noizbait bideoren bat ere
proiektatu izan da. Horrela, poliki-poliki gauza
berriak sartuz joan dira. Esaterako, azken 3
urtetan, eta urte gehiagotarako izango delakoan,
“OROIMENAK” ONCEko antzerki taldea
gonbidatu dute eta beraien antzezlanak ikusteko
aukera egon da. Beraien aktore lanak erakusteko
aukeraz aparte, eskolako ikasleekin egoteko
aukera eskaini izan diegu, itsu moduan duten
esperientziak azal diezaizkieten, eta eskaintza
oso gustura hartu izan dute beti.
Aste Kulturala bukatzeko, Santo Tomas egunean
batzordekoek txistorra batzuk frijitzen dituzte
bazkideen artean banatzeko, txapelketetako
irabazleei garaikurra ematen zaien bitartean.
Eta eurentzat gero eta jarduera. txango, etab.
gehiago lortzeaz gain, ez dute bakarrik eurendako
lan egin, herrikoentzat ere ekintza asko egin dute,
hain zuzen ere jubilatuekin zerikusirik ez duten
jarduera asko.
Horrela, azpimarragarria da 2001ean Fermin
Olaizolaren agindupean “Zaharkiak” izeneko
erakusketa antolatzen egin zuten lana. Bertan,
orain erabiltzen ez diren erremintak eta tresnak
ikusi ahal izan genituen, bai eta antzinako
argazkiak eta bitxikeriak ere. Jubilatuak objektuak
garbitu eta Ferminek esaten zien moduan jartzeaz
arduratu ziren (erakusketarako objektu gehien
ekarri zituztenak izateaz aparte). Ekintzak
arrakasta izan zuen Zegaman, eta pozik daude
egindakoarekin.

korporazioaren lana, hauek lokal handiagoa eta
Tobera Musika Eskolakoek Errege Magoen
kabalgatarako jantziak alokatzeko dirutza ordaindu
hobeto prestatuago utzi zietelako; izan ere, lokal
behar zutela jakin zutenean ere gogor aritu ziren
hori izanda, bizikletak, zinta estatikoak eta
lanean. Erregeen jantziak egiteko prest agertu
gimnasia eta errehabilitazio ariketak egiteko beste
ziren eta, gainera, 25.000 pezetako laguntza
tresna batzuk jarri ahal izan dituzte bertan,
eman zieten oihalak erosi ahal zitzaten. Mª Dolores
bazkideek nahi dutenean erabiltzeko.
Arizkorretak, Mª Dolores Goyak, Fermina
Eta Jubilatuen Elkartearen eginkizuna ez bada
Lekuonak eta Mª Carmen Calvok jantziak egin
ere, eskerrak eman nahi diete Zegamarako lortu
eta akzesorio guztiak prestatu zituzten. Gaur
duten Eguneko Zentroagatik eta Tutoretzapeko
egun ere, urtarrilaren 5a heltzen denean,
Etxebizitzarengatik. Izan ere, zerbitzu horiek
Mª Carmen eta Mª Dolores dira arropak prestatzen
herriko adineko jendearentzat dira eta edozein
dituztenak. Errege Magoak Zegamara heltzen
unetan erabili ditzakete.
direnean, Sinforok eta Arantzak beraien etxea,
Ikusten denez, 25 urte hauetan ez dira geldirik
Gorospela, eskaintzen diete, herrira jaitsi aurretik
egon. Ondo erakutsi dute nola jubilatuta egon
bertan arropak janzteko.
arren eta adineko pertsonak izan arren (edo
Ikusten dugunez, jubilatuek ekintza askotan
horregatik, hain zuzen ere) lana ondo egiten duten
hartzen dute parte (irakurtzea besterik ez dago
eta gauza berriak sortu ere bai. Azkenean, buruan
urtez urte ateratzen den urtekarian Jubilatuei
izan duten guztia lortu dute. Eurek badakite, inork
eskaintzen zaien atala), baina ez ginen honetara
baino hobeto, zenbat kostatzen den gauzak
helduko urtez urte batzordeetan parte hartu duten
lortzea eta zenbat borrokatu behar den nahi dena
guztien eta bakoitzaren ahaleginagatik izan ez
lortzeko. Nik uste, ondo frogatua gelditu da nahi
balitz; ezinbestekoak izan dira euren ideiak eta
zutena lortu egin dutela. “Aitonatxoak” kartatan
lana. Batzordean parte hartu diren guztiak aipatu
jolasteko erabiltzen zuten lokal hura Jubilatu Etxe
ezin direnez, lehendakariak baino ez ditugu
bihurtu dute, urte osoan zehar adineko jendeari
aipatuko: Hilario Lazkano, Jesus Zurutuza,
ekintza ugari eskaintzen dion Jubilatu Etxea hain
Severiano Etxebarria, Juan Sarraoa, Roman
zuzen ere.
Ormazabal eta Mª Carmen Calvo. Halere, esan
behar dugu izen horien atzetik batzordeko kide
ESKERRAK eta SEGI HORRELA!
guztiak ordezkatuta daudela, eta,
beraz, ESKERRAK ematen
d i z k i e g u n e a n , B a t z o rd e t i k
pasatutako guztiak eskertu nahi
ditugula.
Gurekin egon diren batzordeetako
kide guztiek adierazi digutenez,
eskerrak eman nahi diete gaur arte
eta oraindik ere laguntzen dieten
guztiei, erakunde eta enpresa
kooperatibei, bai eta Euskadiko
kutxari eta Kutxari ere. Eta bereziki
Zegamako Udalari, beti, Manuel
Urbizu alkate zela lehenengo lokala
utzi zietenetik, bere laguntza eta
babesa izan dutelako. Baina, agian,
aipamen berezia merezi du Juan
Inazio Galdos alkatearen eta bere
Omenaldia jaso duten jubilatuak
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AMEZTI
2007ko abendua
iristearekin batera
atzera begirada bat
egin beharrean
aurkitzen gara. Egia
esan pasatu den abiada ikusita atzoko
egunari begira gaudela dirudi.
Urte honetan, azkeneko urteetan egin den
moduan, 2006ko urte amaiera eta 2007ko
urte hasera lanean dihardute Amezti Mendi
Elkarteko hainbat kidek. Hain zuzen ere,
hain arrakastatsua bilakatu den ZegamaAizkorri Mendi Maratoiko antolakuntza
teknikoa aztertzen. Herri guztiak bolondres
gisa parte hartzen duen ekitaldi honen
hastapeneko lanak dira honenbestez, Amezti
Mendi Elkartetik bideratzen direnak.
Udalerriko beste elkarteak egiten duten
antzera, martxoan mus txapelketa antolatu
zuen Amezti Elkarteak. Arrakasta itzela izan
zuen antolakuntzak eta bertan 32 bikotek
parte hartu zuten. Arratsalde guztia kartetan
igaro eta gaualdera jakin zen zein izan zen
bikote garailea edo txapelduna. Aurtengoan,
Hernanin sortua eta Zegaman errotua
dagoen Xebastian Lujanbio eta Gabirin jaio
eta Amezti Elkarteko kide den Joxe Manuel
Deba koinatuek osatutako bikoteak eraman
zituen irabazleentzat aurreikusita zeuden bi
txapelak. Txapeldunorde Jose Berasategi
(Amiñerdi) eta Jesus Zabaleta (Nieto) gelditu
ziren.
Urteroko antzera aurtengoan ere ohiko
batzarra ospatu du Amezti Elkarteak. Bilera,
maiatzaren 5.ean egin zen eta Emilio
Txurrukak, elkarteko kontuen xehetasun
azpimarragarria eman zuen, azkeneko
boteilarainoko kontsumoak, irabaziak,
gastuak eta etekinak azalduz eta
dokumentazioa batzarkideen artean
banatuz. Jarraian, elkarteko diruzaina eta
bodega arduradunaren karguak aldatzeko
txanda iritsi zen. Honela, dagokion bozketa

egin ondoren, Xabier Morillo
aukeratua izan zen diruzain
lanetarako Emilio Txurruka
ordezkatuz eta Fernando
Urbizu bodega arduraduna
izendatu zen, Jose Luis
Galdosen lekua hartuz.
Azkeneko urtetako moduan,
uztailaren lehen igandean
Aizkorriko Lagunen Egunean
lankidetza eskaini zuen Amezti
Mendi Elkarteak, udalerriko
beste elkarteek egiten duten
antzera.
Uztailean ere, udalerrian mus
txapelketa antolatzen duten
Jose Manuel Deba eta Sebas Lujanbio Juanito Berasategi
lau elkarteetako txapeldun eta
Presidentearekin
txapeldunordeen arteko lehia
edo txapelketa, antolatzea
lehen egunean, urteko lagunarteko bigarren
suertatu zitzaion aurtengoan Amezti Mendi
afaria ospatu zuen elkarteak, bazkide asko
Elkarteari. Bertan, Hogar sozialeko
bertaratu zirelarik. Halaber, abenduaren
ordezkariak ziren Opainttegiko Joxe Mari
22an loteriaren eguna izanik, Amezti
Urbizu eta Olaberria auzoko Pako Irastorzak
Elkarteak (bere sorreratik ohikoa duen
eraman zituzten txapel preziatuak.
moduan), bazkide bakoitzari 6� ko
Txapeldunorde, Jose Larrea (Txintxone) eta
partizipazioa eman zien (doan).
Jose Antonio Gonzalez gelditu ziren.
Abenduaren 14an Amezti Mendi Elkarteak,
Esan liteke uztaila hilabete emankorra izan
Euskal Herriko Mendi Federazioaren izenean
zela Amezti Elkartearentzat. Hain zuzen ere,
bazkide txartelak, bere aseguruarekin egiteko
udaren etorrerak berarekin dakar alaitasuna
kudeaketa burutu du azkeneko urte hauetan
eta baikortasuna aprobetxatuz, hilaren 7an,
egiten ari den haritik. Hainbat mendizale
Elkarteko lagunarteko afaria ospatu zen
hurbildu ziren aurtengoan ere Amezti
Amezti Elkartean, anaien-arteko giroan.
Elkartera beren txartela tramitatzera, mendi
San Bartolome eta San Martinetan ere
eta ingurumenari dioten begirune eta
Amezti Elkartea, udalerriko beste elkarteekin
maitasuna azalduz.
batera, Udaletik (elkarteen adostasunarekin)
Azkar badirudi ere, urtea besterik gabe
antolatutako ekintza ezberdinetan laguntzaile
amaitu zaigu. Hurrengo urterako ere zenbait
izaten da, Herriaren aldeko ekimenetan
ekintza izango ditugu eta uste dugu gogoa
parte-hartzeak duen garrantzia aintzat
eta kemena ez zaigula faltako aurrera
hartuta.
eramateko.
Oraindik amaitzeke dagoen abendua ere
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON
hilabete bete-betea izan du Amezti Elkarteak
ZEGAMAR GUZTIOI!!!!
aurtengoan ere. Honenbestez, abenduaren

A I T ZG O R R I

F u t b o l Ta l d e a

Aurreko urteetan bezala, Zegamako oinarri-futboleko
klubak bi taldeekin aritu zen Gipuzkoako lehiaketan.
Alde batetik Infantilek entrenatzaile bezala
Pako izan zuten. Taldean Zegamako
4 mutil aritu ziren: Joanes Etxaide,
Unai Atxa, Unai Aierbe eta Luis
Malkorra. Maila polita eman zuten
gure mutilek denboraldian zehar eta
bukaeran Gipuzkoako 1. mailako
Kopan bostgarren postuan
sailkatuta geratu ziren, 4 partidu
irabazita, 1 berdinduta eta 13
puntuekin.
Beste aldetik, Kadeteek Xabier
Gereñu izan zuten entrenadore
lanetan eta Zegamako beste 7 mutil
aritu ziren jokatzen: Aritz Olaziregi,
Joseba Olaziregi, Arkaitz
Urbiztondo, Unai Armendariz, Joxe
Jabier Malkorra, Nelson Bautista
eta Jon Irastorza.
Bukaeran 6. postua lortu
Ezkerretik eskubira eta goitik behera: Aritz Olaziregi,
Arkaitz Urbiztondo, Unai Aierbe, Joseba Olaziregi eta zuten, 3 partidu irabazita,
1 berdinduta eta 10
Unai Armendariz.
puntuekin.
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Elkartea

Esan beharra dago Klubak zuzendari-batzorde berria
estreinatu duela eta azkeneko hogei urteetan zehar, Klubeko
Lehendakaria eta sortzaileetariko bat izan den Angel
Gomezek lekukoa eman eta futbol mundua aparte utzi
duela. Urte hauetan zehar klubetik pasatu diren teknikari
eta jokalarien izenean (500 baino gehiago hauek):
MILA ESKER ANGEL!!!!!!!!!
Berri txarrak ere baditugu: aspalditik Gipuzkoako Aldundiak,
Futbol Federazioa eta Kluben arteko tirabirek ondorioak
izan dituzte. Aldundiaren kirol politikak, klubek eta gurasoek
kirola hautatzeko eskubideak mugatzen ditu aspalditik.
Politika horren aurrean Aitzgorri F.T. intsumisoa izan da
beti. Ez zuelako onartzen eskubideen mugaketa hori, eta
Gipuzkoako oinarri-futbolaren egoera okerragoan uzten
zuelako ondoko komunitateekin konparatuta (adibidez
Nafarroa eta Bizkaiakoarekin). Azkenean Aldundiak bere
aburua inposatu du eta gainera Federazioak ganora gabeko
arauak onartu ditu. Ondorioz, liga erregularrean jokatzeko
gonbidapena kendu dio gure klubari eta aurten Aitzgorri
F.T.ak, lehenengo aldiz, Infantil Mailan ez du ordezkaririk.
Zuzendari-Batzordeak, Infantil Mailan lehiatzen talde bat
edukitzeko eskubideari ez dio uko egingo, eta Zegamako
Udalaren laguntzarekin, datorren denboraldian berriro
Infantil Mailan ordezkaritza izatea espero du.

GURASO

Elkartea
Dagoeneko denok jakingo duzue baina,
gure aurkezpenarekin hasiko gara. Aizkorri
Guraso Elkartea, Aitxuri Herri Eskolako
Guraso Elkartea da. Beraz, Herri Eskolako
ikasle guztien gurasoek osaturiko elkartea.
Berez guraso denak izan arren elkarteko
partaide, hauteskunde bidez aukeraturiko
ordezkaritza bat arduratzen da elkartearen
betebeharrak kudeatzen eta aurrera
eramaten. Bi urtetik behin ordezkaritza
horren erdia berritzen da. Ordezkaritza
2006ko azaroan berritu behar bazen ere,
aurtengo martxoan eman da aldaketa,
Delegaritzak jartzen dituen arauak jarraituz.
Gainera, hasiberri dugun 2007-2008
ikasturterako egon den ikasle gehikuntza
dela eta, gurasoen ordezkaritza ere handitu
egin da, hau ere elkarte ordezkaritzarako
arauak jarraituz. 2007ko abenduan
ondorengo zerrendak osatzen du Guraso
Elkartearen Ordezkaritza:
Vicente Rivas
Elixabet Arrieta
Xabier Arizkorreta
Iker Goiburu
Jon Elorza
Xabier Ormazabal
Karmele Ormazabal
Juani Arzelus
Txema Martin
Alicia Acha
Eba Larrea
Ainhoa Sukia
Ramoni Apaolaza
Carlos Moran
Maider Azurmendi
Beste behin gogora arazi nahi genuke
elkartearen egitekoa seme-alaben heziketan
Eskolako Irakasle Klaustroari laguntzea dela,
eskola orduz kanpoko aktibitateetan eta
aktibitate osagarrietan gehienbat. Horrela,
azkeneko urteetan ohitura bihurtu diren
zenbait aktibitate antolatu dira 2007. urtean
zehar ere.

Esan beharrik ez dago edozein momentutan
goian aipatutako edozein partaideri
elkartearen funtzionamenduaren inguruan
edo eskolako edozein gorabeheren inguruan
kontsultak egitea ere zilegi dela.
Ondoren aipatzen diren ekintzak egiteko
barne antolaketa lanak ere izaten dira,
ikasleen ekintzak koordinatu eta guztia
aurrera ateratzeko gestioak eginez. Besteak
beste, honetarako guraso talde osoari
oharrak bidaltzen zaizkio eta instituzio
desberdinekin harremanak mantentzen dira
helburuak betetzeko laguntza lortzeko.
Finantziazio aldetik, gurasoen ekarpen eta
Udal zein Foru Aldundiaren ohiko
dirusarrerak jasotzeaz gain, inguruko
enpresa batzuen laguntza ere jasotzen da.
Aurtengoan Doilan-tegia eta Ampo izan dira
gure elkartea diruz lagundu dutenak.
Eskerrak eman nahi genituzke beraz, gure
ekimenean sinestuz laguntza eskaini
digutenei.
Aurtengoan, 2006-2007 ikasturte amaieran,
Zaintza (ikastorduetatik kanpoko zaintza
zerbitzua) martxan jartzeko ahalegina egin
da. Herriko udalari laguntza eskatu zaio eta
gurasoen partetik zerbitzu honen beharra
zenbaiterainokoa den jakin nahi izan da.
Aurtengo ikasturterako ez da posible izan
martxan jartzea, baina aurrera ere beharrak
aztertzen jarraituko dugu.
Aurretik aipatu den moduan elkarteak
antolatzen dituen aktibitate asko ohitura
bihurtu dira, eta urtero ospatzen dira, baita
2007. urtean ere. Ondorengoak izan dira:
1. Inauterietako ostiralean txokolatada
bertaratutako guztiei.
2. Kurtso amaierako festa haurrentzat
puzgarri eta jolasekin.
3. Kurtso hasierako kirol festa irailean, Xabier
Intsaustiren antolaketa eta gurasoen
laguntzarekin.
4. San Martin festa: Pailazoak (Pirritx eta
Porrotxen “Mari Motots” ikuskizuna
aurtengoan) polikiroldegian eta ondorengo
txokolatada.

Pirritx eta Porrotx pailazoen “Mari Motots”
ikuskizunean

Tobera dantza taldekoak koreografia egiten

Azken urteetan nahiko utzirik zegoen ekintza
bat ere berreskuratzeko ahalegina egin da.
Udalak utziriko lur eremu batean baratza
jartzeko modua lortu da. Eremu honetan
ikasleek baratzan urtaro desberdinetan
landatu eta lantzen diren barazki eta
landareen zaintza eta uzta jasotzea ikasiko
dutelarik. Honetarako eskolaz kanpoko
pertsona bolondres baten partaidetzarekin
kontatuko da.
Lehengo urtean aipamen berezia kurtso
hasieran egiten den kirol festari egin
bagenion, aurtengoan San Martin Azokaren
inguruan antolatzen den emanaldia aipatu
nahiko genuke. Aurtengoa zazpigarren urtea
izan da Pirritx eta Porrotxek herrian parte
hartzen dutela eta beste hainbeste ondoren
txokolate beroa eskaintzen dela. Azken
urteetan partaidetza handia lortu da
emanaldietan eta Tobera Musika Eskolako
dantzarien laguntza ere izan dugu.
Argazkietan ikus dezakezue zenbat jende
erakartzen duen San Martinetan pailazoek,
kasi frontoia betetzeraino.

ODOL EMAILEEN
Elkartea

2007. urtean hiru egunetan odola eman ahal izan dugu
Zegaman. Urtarrilaren 26an 33 odol emaile bildu ginen,
maiatzaren 25ean 39 eta irailaren 21ean 34 izan ginen.
Bailarako odol-emaileen eguna Beasainen ospatu genuen
urriaren 20an. Egun ederra izaten da guretzat. Aurten 25
aldiz odola emateagatik Antonio Morillo eta Kelo Perez
omendu genituen eta Axun Mendizabal 40 aldiz odola
eman duelako.
Lerro hauen bidez odola ematea posible duzuen guztiak
animatu nahi zaituztegu eta eskerrak eman odola ematea
ohitura bihurtu dutenei.
Bailarako odol-emaileen egunean

Zegamar omenduak delegatuarekin
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TARTALOETXE
Kultur Elkartea

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!
Zegamako Tartaloetxe Kultur Elkarteak urtero
ohi duen moduan, bere bazkideei eta
Zegamako herriari zuzendutako hainbat
ekintza eragin ditu aurten ere.
Beste batzuen artean, mus txapelketa,
gaztetxoentzako arrantza lehiaketa,
sagardotegira irteera, bertso saioak, txakolin
dastatze, euskal preso, iheslari eta senideen
aldeko ekimenak, sukaldaritza txapelketan
parte hartzea, etb… Ekimen guzti hauekin
saiatu gara, elkarte «gastronomikoa» soila
ez izaten eta urtero bezala herriaren aldeko
kultur eta gizarte ekintzak egiten, aurtengoan
ere gure nahiak beteta ikusten ditugularik.
Hau ikusirik, hurrengo urteetan KulturElkartea bezala aurrera jarraitzeko indarra
ematen digu.

iheslarien aldeko konzentrazioarekin bat
eginez, gaztaina jana antolatu genuen.
Herrian ikusten den onarpen ona dela eta,
urtaroko giroaz lagundurik aurtengoan ere
herritar guztiei gonbitea luzatzen dizuegu
bertan parte har dezazuen.

2007ko EKINTZAK
Jarraian 2007. urtean zehar parte hartutako
nahiz antolatutako ekimenen aipamena
egingo dugu:

URTEZAHARRETAKO PRESO ETA
IHESLARIEN ALDEKO GAZTAINA
JANA
Urteroko ohitura bihurtu den bezala, urte
zahar iluntzean egin ohi den preso eta

Segurako Iparra-Hegoa aste kulturalean

IPARRA-HEGOA

Arrantza lehiaketako partaideak dotore

XI. ARRANTZA LEHIAKETA
Urtero bezala, Tartaloetxe Kultur Elkarteak
herriko gaztetxoentzat arrantza lehiaketa
antolatu zuen apirilaren 2an.
Partehartzaileak zazpi izan ziren: Imanol
Otaegi Baleztena, Irati Atxa Asurmendi,
Ibai Urbiztondo Azurmendi, Ioritz
Etxeberria Oairbide, Unai Atxa Asurmendi,
Jon Irastorza Mujika eta Arkaitz
Urbiztondo Azurmendi. Arrantza egun
kaskarra izan bazen ere, sariak
partehartzaile guztientzat izan ziren.
Honenbestez, partehartzaile guztiei
eskerrak emanez eta hurrengo urtean
berriro elkar ikusiko dugulakoan agurtzen
gara.

TARTALOETXErekin
SAGARDOTEGIRA
Urteroko ohitura den bezala, Martxoaren
10ean herri guztiari zabalduriko
Sagardotegira irteera egin zen.
Aurtengoan Astigarragako Rezola
sagardotegira izan zen, 80 herritar joan
ginelarik bertara. Sagardotegian bapo afaldu
eta giro ederrean egon eta gero
Preso eta iheslarien aldeko gaztaina jana
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Ohitura bihurtu den irteera delarik, 2008rako
herri guztiari gonbitea luzatzen diogu eta
animatu egun ederra pasatzera.

EUSKAL PRESO ETA IHESLARI GUZTIAK
ETXERA!!!

Tartaloetxe Pilota Kirol-Elkarteak ere aurrera
jarraitzen du gaztetxoei pilotan jolastu eta
federatu bezala txapelketetan parte hartzeko
aukera emanez.
Bestalde, udaletxeak kultur elkartearekiko
jarrera ez du aldatu, ondorioz diru laguntzak
jasotzeko zailtasunak ditugu. Guk kultur
elkarte bezala, Udaletxeak laguntza eskatzen
digun ekintza guztietan gustura parte hartzen
dugu. Beraz, guk herriarekiko dugun ekintza
eskaintza dela eta kultur elkarte bezala gure
ekintzetan laguntza jasotzea besterik ez
dugu eskatzen.

Astigarragara joan ginen denok parranda
botatzera.

Aurten ere, Elorripe elkartearen gonbitea
jaso ondoren, Segurara joan ziren
Kultur
Elkartea ordezkatzearren bi sukaldari bikote.
Esan beharra dago Seguran Iparra-Hegoa
hartuemaneko aste kultural bat antolatzen
dutela urte batzuetatik hona. Bertan
hitzaldiak, erakusketak, umeentzat jolasak,
kirola, musika… eta sukaldaritzako
trebetasuna erakusteko lehiaketa bat
antolatzen dute azken egunean. Bertan bai
Iparraldeko bai Hegoaldeko herri
ezberdinetako sukaldariak lehiatzen direlarik.
Batetik lehiaketa egiten da bertaratutako
sukaldari bikoteen artean, eta ondoren
bertan prestatutako jakiak izaten dira gero
bertaratzen diren laurehun bat lagunei
bazkaltzen emateko. Aurtengoan gure
elkarteko ordezkariak, Maribi eta Arantxak,
hirugarren saria jaso zuten, eta esan beharrik
ez dago Iparraldetik etortzen den jendetza
eta bertatik joaten garenekin izugarrizko
festa eta hartu emana sortzen dela aste
horretan Segurako herrian.

PAELLA LEHIAKETA
San Bartolome jaietan ospatzen den
Elkarteen arteko paella lehiaketan, Tartaloetxe kultur elkartetik bi bikote aurkeztu
ziren.
Bikoteak: Tomas Lasa eta Amaia Gorospe
alde batetik eta Xanti Bautista eta Anartz
Goia bestetik izan ziren.

Zegamako preso eta iheslarien senide batzuk

Aita-semeak Mus txapelketako irabazle

ZEGAMAN EZ GAUDE DENOK

XV. MUS TXAPELKETA

2007ko San Bartolome jaietan, Zegamako
Preso eta Iheslarien aldeko taldeak egun
berezia antolatu zuen. Egun hori aurrera
ateratzeko Tartalo-Etxe Kultur Elkarteak
laguntza eskaini zien, antolakuntzan parte
hartuz. Izena emanda zeuden 65 lagunentzako janari ederra prestatu zuen Tartaloetxek. Bapo tripa bete ondoren, trikitilari
eta bertsolariekin kalejira egin zen.

Aurtengoan XV. aldiz, iraileko azken
ostiralean (irailak 28) egin ziren kanporaketak
eta urriaren lehenengo ostiralean (urriak 5)
izan zen finala.
Aurtengo mus txapelketan parte hartu duten
34 bikoteetatik, Julio eta Jaun Perez aita
semeek osatutako bikotea izan da garaile,
Urko Gorrotxategi eta Igor Ormazabal
bigarren gelditu zirelarik.
Mus txapelketa arrakastatsua izan dela eta
partehartzaile guztiei gure esker-ona eta
hurrengo urtean ere berriz elkartuko
garelakoan, gonbitea luzatzen dizuegu.

A

maitzear gauden
urte honetan ere, herriko
hainbat haur eta gazteek
p i l o t a re k i k o d u t e n
zaletasuna agerian utzi
dute. Astean zehar ia egunero izan da
pilotaren zarata hotsa Toki Alai pilotalekuan.
Asteazken eta ostiraletan Pilota Eskolako
haurrak ibili dira eta astelehen eta
ostegunetan aldiz, Gipuzkoako Pilota
Federazioan Tartaloetxe Elkartearen izenean
federaturik dauden gazteak. Gaur egun 7
gazte ditugu elkartean federeturik.
Gaur egun astero-astero eta fin-fin
entrenamenduetara joaten diren haur eta
gazteak honakoak dira, nahiz eta egunen
batean besteren bat ere agertu izan den.
Aurre-Benjaminak: Joseba Azurmendi,
Egoitz Rivas, Jon Arakama, Gorka
Arizkorreta, Unai Berasategi, Aitzol
Arrondo.
Benjaminak: Andoni Saez de
Maturana, Joseba Saez de Maturana,
Lander Mendizabal, Alvaro Ramos.
Alebinak: Iban Matxinandiarena, Mikel
Berasategi, Xabier Azurmendi, Iosu
Oiarbide, Luis Bautista .
Infantilak: Luis Malkorra, Joanes
Etxaide, Ioritz Etxeberria, Joseba De la
Hera.
Kadeteak: Unai Atxa.
Afizionatuak: Eñaut Alberdi, Gorka
Aierbe, Unai Agirre, Arkaitz Aldasoro,
Estebe Ariznabarreta, Iker Zabaleta
(Idiazabaldarra).

Beste aldetik, gure eskerrik beroenak
laguntza eman dizkiguzuen denoi:
Zegama Okindegia, Aizkorpe Edaritegia,
Benito Harategia, Kooperatiba San
Bartolome, Vendi-Edurne Janaridenda,
Txanton Edaritegia, Haizea Edaritegia,
Mikel Igeltseritza, Ostatu Jatetxea, Koba
Ibañez Pintaketak, Tomas MargogaiPintura salmenta, Atxa arrautzak,
Mª Jose Zurgindegia, Urbizu arrautzabarazki-kontserbak, Intxausti Arrandegia,
Joxe Telleria Aseguroak, Hirulan
Burnilanak, Maribel Estanko-Taberna,
Itzala Taberna…

SAN MARTINETAN TXAKOLI
DASTAKETA
Dagoeneko ohitura den bezala San Martin
azoka egunean, Tartalo-Etxe Kultur Elkarteak
txakoli dastaketa antolatu zuen. Aurtengoan
elkarte berria dela eta leku aldaketa izan
zen, Santa Barbara kalean egin zelarik.
Urtero bezala aukera polita eskaini zitzaien
herritarrei, txakolin ezberdinak dastatu, salda
bero bat hartu eta mokadutxo bat egiteko.
Esan beharrik ez dago inguratu ziren 200
lagunen artean solasaldi ederrak sortu zirela
giro jatorrean, bazkaltzeko ordua iritsi
bitartean.

TARTALOETXE PILOTA ELKARTEA
Aurtengoan ere kadete, jubenil eta
afizionatuak, Gipuzkoako kluben arteko
txapelketan eta Udaberri Txapelketan buru
belarri lehiatzen ibili dira. Txapelketa hauei
esker, irailetik aurrera ia ostiral edo larunbat
arratsaldero pilota partidak eduki ditugu
ikusgai Zegamako Toki-Alai pilotalekuan.
Gipuzkoa osoa ere zeharkatu dute partiduak
jokatuz: Astigarraga, Hernani, Zumarraga,
Beasain, Azpeitia, Azkoitia, Irun, Oiartzun,
Añorga, Donostia, Elgeta, Arrasate,
Bergara…
Gipuzkoako Herriarteko Txapelketan
(Interpueblos) parte hartzea ezinezkoa izan
da nahiz eta azken bi urteetan posible izan
zaigun. Txapelketa honetan derrigorrezkoa
da 3 mailatako (kadete, jubenil, afizionatu)
pilotariak herritarrak izatea. Baldintza hau
betetzea oso zaila da Zegama bezalako
herri txiki batentzat zeren eta kadete eta
jubenilak bi urtez urte mailaz igotzen doaz
eta azpitik beste bi pilotari behar dira mailari
eusteko. Hau lortzeko ezinbestekoa da haur
ugari ibiltzea pilotan, gero 14 urtera iristean
bikoteak osatzeko aukera izateko.
Parte harturiko beste txapelketei buruz
aipatu beharra dago, maiatza eta ekaina
bitartean antolatzen den “5 Herrien Arteko
Txapelketan” (Zegama, Segura, Idiazabal,
Zerain, Mutiloa), benjamin, alebin, infantil,
kadete eta nagusien mailetan zegamar
askok parte hartu dutela eta emaitzak onak
izan direla. Mutiloko San Pedro jaietan
jokaturiko finaletan, alebinetan, Joseba De
la Hera eta Iban Matxinandiarena eta
infantiletan Joanes Etxaide eta Unai Atxa
garaile suertatu ziren eta nagusietan Unai
Agirre txapeldonorde izan zen.

Denboraldi honetan Unai Atxak egin duen
lana goraipatu beharra dago. Aurrez pilota
eta futbola tartekatuz jardun ondoren,
aurtengoan lehen aldiz pilotan federatu
modura parte hartu du. Uda bitartean infantil
kategorian parte hartu du eta maila oso
onean gainera. Segurako batekin bikotea
osatuz bi txapelketetan garaipena lortu dute.
Irailaz geroztik kadete mailan dabil eta adinez
zaharragoak diren aurkariak izango ditu.
Beraz, nahiz eta iazko emaitzak lortzea zail
izango duen, ilusioa eta gogoa nabari zaio
eta pilotan egiteko gaitasuna erakutsi
duenez, aurrera egingo du eta etorkizunean
txapel gehiago bideratuko ditu Zegama
aldera. ZORIONAK UNAI!!
Bukatzeko, ezin genezake hainbat urteetan
gure elkartearen eta Zegamako herriaren
izenean pilotan jokatzen aritu den ARKAITZ
ARIZNABARRETA aipatu gabe utzi.
Frontoian, hainbat eta hainbat momentu
eder pasa arazi dizkigu “Euzkitzeko” mutilak.
Orain, denok dakigun ezbehar bati aurre
egiten ari zaiola. Bere sasoi, kemen eta
ahalegina ezagutuz, ziur aurrera ateratzea
lortzen duela. Pilotarako duen zaletasuna
izugarria da, entrenamendu eta partiduak
daudenean, ikusleen artean han izaten da
Arkaitz, bere anai eta lagunen berri gertutik
jarraitzen. Tartaloetxe Pilota Elkartetik, aurrera
egiteko babesa eta animua bidali nahi
genioke. ANIMO ARKAITZ, EZ ETSI ETA
AURRERA!!!
Hirekin
gaudek
Arkaitz!
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Elkarrizketa

DARIA LANDA ETXEBERRIA
Tabernan garai hartan
gizonezkoak baino
ez ziren ibiltzen

Noiz eta non jaio zinen?
1920an Matxinbentan jaio
nintzen, Suspein baserrian.
Nahiz eta bertan jaio 13 urte
nituela Donostiara joan nintzen
neskame. Sei urte luze bertan
pasatu eta gero Zegamara
e to rri nin tz e n , ah izp a r i
laguntzera. 1941.urtean etorri
nintzen Zegamara eta gaur
arte.
Anai-arreba asko al
zineten?
5 anai-arreba ginen, gaur bi
bakarrik bizi gara eta bat
Donostian bizi da. Hiru anai
eta bi ahizpa ginen. Bostetik
hiruk Zegaman amaitu genuen. Ahizpa, Bittori, Zegamara etorri zen lehena izan
zen, Olaberria auzoko “Rubionea”ra etorri zen lanera.
Anaia, Txomin berriz Aizkorraldera lanera etorri eta nire
koinatarekin ezkondu zen,
Pakitarekin. Zaharrena gaixotasunez hil zen. Beti izan nuen
oso erlazio estua anai-arrebekin, behar izan nuenean
asko lagundu baininduten.
Gaur egun anaia bat bizi dut,
Patxi, nahiz eta elkar askorik
ez dugun ikusten oso harreman ona daukagu.

Nolakoa izan zen gerra
garaia zuretzat?
Gerra hasi zenean Donostian
nengoen neskame. 16 urte
besterik ez nituen. Oso une

Gerra hasi
zenean
Donostian
nengoen
neskame. 16
urte besterik ez
nituen. Oso une
latzak bizi izan
nituen, jende
asko hil zen
gure inguruan
eta gose
izugarriak
pasatu
genituen

Txomin Landa, Pakita Gorrotxategi, Gregorio Irastorza, Justina Murgiondo,
Daria Landa eta Juan Gorrotxategi
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Daria Landa

Daria 5 seme-alabekin

latzak bizi izan nituen, jende
asko hil zen gure inguruan eta
gose izugarriak pasatu
genituen. Ni eta nirekin neskame bezala zegoen lagunak,
Juanitak, orduak pasatzen
genituen jana lortzeko itxaroten.
Eta, behin baina gehiagotan
baita esku hutsik bueltatu ere.
Nire anaia Patxik gerrateko
tiroketa batean galdu zuen hanka eta gaur egungo aurrerapenei esker ibiltzen da baina
urte asko pasatu zituen garai
hartako protesi batekin. Pentsa
nolakoa izango zen. Gerra
garaian desgrazia asko gertatu
zen hemen baina denborarekin
ahaztu egiten da.

Ahizpari laguntzera etorri
zinela diozu, zertan laguntzen zenion?
Nire ahizpak taberna zuen
Olaberrin. Lan asko izaten
zutenez laguntzera etorri
nintzen. Neskametza baino lan
hobeagoa zelako etorri nintzen
Zegamara.Tabernan garai
hartan gizonezkoak baino ez
ziren ibiltzen. Noizean behin
emakumeren bat sartzen zen
baina normalean gizonezkoak
izaten ziren. Emakumeek ez
zuen astirik izaten tabernan
ibiltz eko. Lanik gehiena
asteburuetan izaten zenez
astebarruan Papelerara lanera
joaten hasi nintzen.

Elkarrizketa
Zer lan egiten zenuen
Papeleran?
Guk papera “pasatu” egiten
genuen, hau da txarrak zirenak
apartatu egiten genituen eta
onak zirenak kontatzeko
mahaira pasatzen genituen.
Azkeneko urteetan papela
kontatzen aritu nintzen. Zortzi
orduz lan egiten genuen eta
hamar duro irabazi, hilean.
Herriko jende askok lan egiten
genuen Papeleran, gure
arduraduna Justina Larrea zen.
Denok ginen lagunak eta oso
ondo moldatzen ginen. Denbora
gehien Angeles Larrea eta
Candida Larrearekin pasatzen
nuen. Hauekin batera Ramonita
Arizkorreta, bere ahizpa…
guztiok lantalde ederra osatzen
genuen.
Zenbat urtez lan egin zenuen
Papeleran?
35 urtez lan egin nuen Papeleran. Nire biloba zaharrena,
Urko, jaiotzeko zegoela gelditu
nintzen etxean, hezurretako
arazoak nituela eta inkapazidadea eman zidaten. Beti eduki
izan ditut hezurretako arazoak
eta lanean aritzeko gauza ez
nintzela gelditu nintzen. Hala
ere etxean lan asko izaten nuen.
Nolakoa zen nagusiekin
zeneukaten harremana?
Orohar erlazio ona geneukan.
Gu gure lanean fin aritzen ginen
eta normalean ez genuen
arazorik izaten. Beti izaten ziren
liskarrak baina haserre gogorrik
ia inoiz ez. Nagusiak bi ziren,
Don Eugenio Aseginolaza eta
Angel Jimenez madrildarra.
Garaiak aldatu egin dira orduan
nagusiak beti izaten zuen
arrazoi, gaur egun jendeak
pentsatzen duena esateko
eskubide gehiago dauka.

Jai egunetan
zer egiten
zenuten?
Nire senarra
Juan ezagutu
nuen arte tabernan lanean aritzen nintzen.
Gerora, igande
arratsaldetan
herriko plazara
jaisten ginen,
dantza egin eta
ondo pasatzera. Orduan
herriko plazan
musika izaten
zen eta hura
amaitzean deTxomin, Daria eta Patxi anai-arrebak Anuskarekin
nak erretiratu
egiten ginen. Nire
senarraren lagunekin ibiltzen
joaten gara, bertakoak famiginen, Luxio Arizkorreta, Nikasio
liakoak bezala baititugu. Aurten
Arizkorreta etab.
arte urtero joan izan naiz irailean
bederatziurrena egitera eta egia
Festak eta jaiak oraingo
esan niretzat haiek izaten dira
modukoak izaten al ziren?
munduko oporrik onenak.
Garai hartan festak izaten ziren
Zenbat seme-alaba izan
baina oraingoen aldean jaia
zenituen?
sanoa zen. Gaur entzuten diren
gauzarik ez zegoen. Bakoitza
bere airera ibiltzen zen eta ez
zen liskar askorik izaten gaur
egun besterik ez da entzuten.
Nik hala ere etxean lan asko
izan nuen eta ez nuen aukerarik
izan festak ezagutzeko. Gure
etxean Arantzazura joateko
ohitura haundia zegoen eta
egun haiek jai moduan hartzen
nituen.
Zergatik Arantzazura?

Beti izan da berezia guretzat
Arantzazu. Nire koinata, Pakita,
hasi zen lehenengo bertara
joaten. Jostuna zenez Goiko
Bentara joaten zen lanera. Hortik hasi ginen erlazioa izaten
Arantzazurekin. Beti Arantzazura
joaten garenean Goiko Bentara

5 seme-alaba izan nituen baina
bat hil egin zen. Bera zen
zaharrena, Agustin, 14 urterekin
peritonitis bat izan zuen eta hil
zen. Senarra hil eta handik hiru
urtetara. Oso gogorra izan zen,
gaur gaitz horiek sendatu
daitezke, lehen ordea jendea hil
egiten zen.
Erditzeko garaian laguntzarik izan al zenuen?
Bai, laguntza izaten zen. Zatarain medikua izaten nuen
laguntzaile baita pratikantea ere.
Beti egoten zen jendea laguntzeko hala ere ez zegoen gaur
egungo aurrerapenik. Garai
hartan erditzeko garaian ere
ume asko hiltzen zen. Emakumeek odola galtzea izaten zen
arazorik arriskutsuenetakoa, ez
baitzegoen gaur dauden
ospitale eta antzeko tokirik.
Ez zen erraza izango lau
seme-alaba aurrera
ateratzea?
Ez, ez zen erraza izan. Lan
asko eginda atera dut nire
bizitza aurrera. Hala ere esan
etxean jende ona nuela
laguntzeko. Nire senarraren
arrebek asko lagundu zidaten
eta batez ere nire anaia
Txominek, asko lagundu ninduen. Beti egoten zen gehien
behar nuenean nire ondoan
eta ni ere ahal nuen neurrian
laguntzen saiatu nintzen
beharra izan zuenean.

Semeren bat joan behar izan
al zitzaizun soldaduzkara?
Ez, semea libratu egin zen.
Garai hartan oso zaila izaten
zen horrelako gauzetaz libratzea, baina gure kasuan libratzea lortu genuen. Manuel Urbizu zegoen alkate eta berari esker libratu zen nire semea. Tramitazio guztiak egin zizkigun eta
nire senarra hilda zegoenez, eta
senideetan gizonezko bakarra
zenez, libratu egin zen. Gaur
egun aurrerapen haundia izan
da soldaduzkarik egin beharrik
ez izatea, izan ere logikoa ere
ez baitzen 20 urteko mutil
gazteak soldaduzkara bidaltzea.
Zuen garaian ze gaixotasun
izaten ziren arruntenak?
Gaur egun ia garrantzirik ez
duten gaixotasunekin orduan
jendea hil egiten zen.Esate
baterako: hepatitisa, peritonitisa, tuberkulosia… gaixotasun
hauek gerraren ondorioak izan
ziren. Gerra garaian jasandako
goseteak… ondorio larriak ekarri
zituen gerora eta jende asko hil
zen.

Igande
arratsaldetan
herriko plazara
jaisten ginen,
dantza egin eta
ondo pasatzera.

Ondargoenen bizi da Daria
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Elkarrizketa
Sendabelarrik erabiltzen al
zenuten?
Bai, fede haundia izan dut beti
sendabelarrengan. Orduan ez
zegoen antibiotiko eta horrelakorik beraz gure medika-mentu
bakarrak sendabelarrak izaten
ziren. Pasmobelarrak, Berbenak… erabiltzen genituen infekzioei aurre egiteko. Gaur egungo gazte hauei ere on egiten
dienez oraindik berbenen enplastoak egiten jarraitzen dut.
Klima aldatzen ari dela diote.
zuk nabari al duzu aldaketarik?
Bai, aldaketa nabaria da. Lehengo eguraldia sanoagoa zen.
Gainera nik dudan gaitzarekin
eguraldiak zerikusi handia izaten
du. Hegoiak jota uzten nau, hezurretako min haundiak pasatzen
ditut. Aurtengo negua oso txarra
pasatu dut eta normalean udaran
hobeto egoten naiz, baina aurten
oraindik errekuperatu ezinik nabil.
Gogoratzen al zara noiz heldu
zen telebista eta irratia
zegamara?
Ez dut ongi gogoratzen baina
orduan horrelako gauzarik ez zen
izaten. Herri bakoitzean etxe jakin
batzuetan bakarrik izaten ziren:
Don Eugenionen etab. Nik, egia
esan, gure etxean noiz izan zen
lehenengo aldiz irratia ez dut
gogoratzen. Ez nuen astirik izaten
denbora-pasan ibiltzeko.

Daria bilobekin eta birbilobarekin

Zegaman
komertzioa
ugari zen,
kanpora irten
beharrik ez
genuen izaten
erosketak
egitera

Dendarik ba al zegoen
Zegaman?
Bai,orduko komertzioa ugaria
zen, orain baino jende gehiago
bizi baitzen. Duela gutxi arte,
mantentzen zen denda bakarra
Eugenione da. Honetaz gain
Perfektak bazuen tela denda,
Sakristauenea, Konfiteria…
kanpora irten beharrik ez genuen
izaten erosketak egitera, dena
herrian bertan genuen
Orduko eta gaurko Zegamaren aldean zein ezberdintasun ikusten dituzu?
Ezberdintasun asko daude, nik
dena aldatu dela esango nuke.

Ez du zerikusirik oraingo Zegamak lehengoarekin. Oso herri
polita jartzen ari dira, etxe pila
bat ari dira egiten eta azken
urteetan gehien aldatu dena
Aitamarrengo etxea zen inguru
hori, Papelerako etxeak… Dena
aldatu da, garaiak aldatu egin
dira eta herria ere bai. Ni ere,
lehen gaztea nintzen eta iada
birramona egin naute. Hala ere,
oraindik osasuna daukadanez,
zoriontsu bizi naiz.

Anuska Gorrotxategi
Arkaitz Aldasoro

ZEGAMAR BATASUN
Kasinoa

Urtero bezela, ekintza ezberdinak antolatu
ditugu herrian. Garrantzitsuenak beti bezela
Bertso jaialdia, Ipuin lehiaketa eta Mus
txapelketa izan dira.

BERTSO JAIALDIA

Aurten ere erlezain egunarekin loturik dauden
ekintzen artean sartu dugu Bertso jaialdia.
Apirilaren 2an, oholtza gainean izan genituen
2oo6ko Txapelketa Nagusiko zortzi bertsolari
finalistak:
Jon Maia, Maialen Lujanbio, Unai Iturriaga,
Igor Elortza, Andoni Egaña, Sustrai Kolina,
Amets Arzallus eta Aitor Mendiluze.
Gai jartzaile lanetan Saroi Jauregi izan
genuen. Giro ederra sortu zen frontoian
bertaratu zirenen artean.

KASINOKO XIX. IPUIN LEHIAKETA
Urtero bezala, ipuin lehiaketa hau "Aitxuri" herri
eskolako haurren artean izan zen. Lehiaketa
hau aurrera eramateko herri eskolako
58 Zegamako Urtekaria 2007

andereño eta Kultur-Etxeko batzordearen
laguntza paregabea izan genuen ipuinak
idatziaraziz eta ondoren epaimahai lanak
egiteko hurrenez-hurren. Kasino elkarteak
haurrei horrenbeste ilusio egiten dieten
oparitxoak erosteko dirua jartzen dugu.
Hauek izan dira aurtengo irabazleak:
1go maila
GARAZI TELLERIA ETA OHIANE TELLERIA
2. maila
ANE ASURMENDI ETA ARANTXA ORTIZ
3. maila
UXUE ARRIZABALAGA ETA AINHOA SAEZ
DE MATURANA
4. maila
IOSU OIARBIDE ETA GARAZI ORMAZABAL
5. maila
MADDI ORMAZABAL ETA LOREA GARAIAR
6. maila
MARIA ATXA ETA LIBE GALDOS

MUS TXAPELKETA

Aurten ere jokatu da elkarteko mus
txapelketa. Azaroaren 23an jokatu zen lehen
kanporaketa eta hemendik atera ziren 8
bikoteek azaroaren 30ean jokatu zuten finala.
Garaileak Luis Lasa eta Jabier Kollado izan
dira. Txapeldunorde, berriz, Jesus Arizkorreta
eta Migel Azkona. Elkartea jendez gainezka
izan genuen, guztira 43 bikotek parte hartu
baitzuten.

Jabier Kollado eta Luis Lasa Txapeldunak, Migel
Azkona eta Jesus Arizkorreta Txapeldunordeekin.

GAZTE HEREXA
Elkartea

2007. urtea ere joan zaigu ia eta urte honetan
herriko gazteok egin ditugun ekintzak
aipatzeko eta irakurle orori ezagutaraztea
emateko aukera dugunez urtekari honetan,
buelta gehiagorik gabe, horixe egingo dugu
lerro hauetan.
Herriko ohiturak mantentzen saiatzea eta
gazteok herrian parte hartzea; horiek izan
dira beti gure elkartearen helburuak. Horrela
izanik, azken urteetan egin dugun moduan,
inauteri eguna ospatu genuen gazteok.
Mozorro afaria eta dantza lehiaketa izan
genituen frontoian. Peluka eta arropa
deigarriak bildu etxeko ganbaretan eta
mozorroturik gazte poteoa egin genuen
lehenbizi, jarraian 100 bat gazte bildu ginen
afaria egiteko. Hamaika mozorro ikus
zitezkeen gau hartan, denak dantzan herriko
frontoian eta kaleetan zehar. Giro paregabea
izan genuen inauteri egunean.

Hilabeteak aurrera egin ahala, herriko San
Bartolome jaiak iritsi zitzaizkigun
konturatzerako. Herrian festa nagusi den
egun horietan, Gazte Herexaren betiko
ekintzetako eta arrakasta gehien duena izan
genuen: Gazte Afaria. 150 gazte inguru
bildu ginen aurtengoan ere mahaien bueltan.
Urtez urte, arrakasta handiagoa izaten du
afari honek guztion artean eta beraz, ezin
galtzen utz dezakegun ohitura bihurtu da
dagoeneko.
Horiek izan dira, nolabait, Gazte Herexa
Elkartean urtez urte errepikatu dituen
ekintzak. Hala ere, azken urte honetan,
herriko gazte baten alde lanean dihardugu
guztiok. Arkaitz Ariznabarretak, gazte
guztien laguntza behar du eta haren
alde egindako ekintzetan ere parte
hartu nahi izan du gure elkarteak.
Honela, frontoian
egindako jaialdian, musika
kontzertuetan,
bertso-afarian,
kamiseta eta
errifa saltzen...
parte hartu dute
gazte askok. San
Martin egunean

egindako azokan ere, urtero bezala,
txerrikume bat zozketatu genuen eta
bildutakoa Arkaitzi emango zaio.
Urtearekin amaitzeko, gabonak iritsiko
zaizkigu berriz eta ohitura den legez, kantu
eskean zuen denon etxeetako ateak gogoz
joko ditugu. Zuek badakizue, gazteon kantu
gozoak, baina indarrez beteak entzun nahi
badituzue, ireki ateak eta bertan izango
gaituzue irrifartsu: Arkaitzek horrenbeste
merezi du.

Gorka Lozano eta Iñaki Izko ihauterietako dantza
lehiaketako irabazleak saria jasotzen.

Festetako Gazte Afarian bildutako jendea.

HERRERIGINTZA ETA FORJA ARTISTIKOA (DISEINUA)

GOIERRI AUKERA, S.L.

ALUMINIOZKO ETA METALEZKO AROZGINTZA
ERA GUZTIETAKO ATEAK: PVC, FINSTRALEZKOAK ...
TECHNAL MATERIAL ANITZAK
SUAREN KONTRA HOMOLOGATUTAKO ATEAK

Pol. Industrialdea, 10-11
ORDIZIA - 943 881 407

ATE ETA PERTSIANA AUTOMATIKOAK

2007 URTE ZORIONTSUA OPA
URTE BERRI ON !!!

DIZUEGU

OLABERRI ETA

JUAN TELLERIA KALEAN
GARAJEAK SALGAI

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

MARIA BERASATEGI ARRIETA
Lehenbiziko lana itula zen garai
hartan, labesua egiteko otakiak
ekarri, iturritik ura ekarri ere bai

Zer lan klase?
Noiz eta
non jaio zinen?
Goialdeko Amiñaguenen jaio
nintzen, Aizkorripen, 1910eko
martxoaren 3an.
Zuri Maria deitzen dizute,
baina beste izenen bat ere
izango duzu.
Bai. Niri Maria Casimira izena
jarri zidaten bataiatu nindutenean, eta nire anai bati Toribio

Lehenbiziko lana
itula zen garai
hartan, labesua
egiteko otakiak ekarri,
iturritik ura ekarri ere bai. Iturrira
kilometro bat baino gehiagoko
bidea zegoen, eta trenbidea
pasatu behar izaten genuen.
Trenbidea pasatu gabe ere
bazegoen beste iturri bat, baina
hango ura ez zen bestekoa
bezain ona. Eta inoiz trenbidez
honunzko iturritik ekartzen
genuen ura. Hori egiten
genuenean, aitak
antz ematen zigun
gehienetan, eta
galdetzen zigun:
“Nundik ekarri
dezue ur hau,
alper-iturritik?”
Zuentzat trena
eta trenbidea
inportanteak
izan ziren, ez?

San Bartolometan gonbidatuekin

Lucas Maria. Nire gizon zenak
ere Isidro Antonio zuen izena.
Eta gerra ondoren razionamendua jasotzera joaten
nintzenean, Joxe Migel
aguazilak esaten zion hango
arduradunari: «Horrek bi gizon
zeuzkak etxean, Ixidro eta
Antonio, eta errazio doblea
eman behar zaiok horri».
Jaiotetxeko aitona eta
amona ezagutu al zenituen?
Aitona bai, baina amona ez.
Amona ni oso umea nintzela hil
zen. Amona hil zenean,
Egurtzeko Manuelak esan omen
zidan: “Amona hil da”. Eta nik
galdetu omen nion orduan:
“Zeinek hil do, ba?”
Gustura bizi izan al zinen
txikitan?
Lanik egin behar ez zenean bai,
baina lan asko eragiten ziguten
guri txikitan.

Bai, Otzaurteraino
ere joaten ginen
trenbidean oinez, aitari
bazkaria eramatera. Nire
aita trenbide gizona izan
zen, min hartu zuen arte.
Guk askotan pasatu izan
genuen oinez Tunelaundiko tunel luzea ere.
Kandilla eramaten genuen
eskuetan. Baina trenak
disgustu latzak ere ekarri
zituen etxe askotara.
Goialdeko batek baino
gehiagok galdu zuen
bizia trenak harrapatuta:
Iritxoko Basilia, Juan
Osiñe, Santiago
Anatxe…

Gaztetan Aizkorri aldean

multiplicar ikasi nituen, eta dividir
pixka bat bakarrik. Leitzen eta
eskribitzen ere bai. Hori izan zen
gure karrera guztia.
Eugenio Gorrotxategi zuen izena
gure maisuak. “Maixu txikie”
deitzen zioten. Biboteak
garbitzeko gesal-ura ekartzeko
agintzen zigun. Potix batean
ekartzen genuen. Txistularia zen.

Eskolara ere joango
zinen.
Bai, San Pedroko eskolara joan nintzen lehenengo 6 edo 7 urterekin. Kaleko eskolan ere
ibili nintzen geroago,
baina oso denbora gutxi. Sumar, restar eta
Papelerako langileak eskurtsioan
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Maria Berasategi

Eta Araiara ttunttuna jotzera joan
behar izaten zuenean ere,
eskola-umeen aurrean
arreglatzen zituen betileak.
Nola ikasten zenuten?
“Pedroren etxea, la casa de
Pedro. Gizonaren indarra, la
fuerza del hombre. Segurakoa,
de Segura.” Horrelako gauzak
esaten genituen erdi-kantari,
erdaraz ikasteko.

Bai,
Otzaurteraino
ere joaten
ginen
trenbidean
oinez, aitari
bazkaria
eramatera

Elkarrizketa
Zure aita eta amaz zer
oroitzapen duzu?

Hiru ahizpak Ezpaleon, atzeko ilaran ezkerretik

Maisua ez zegoenean bere
semea joaten zitzaigun maisu,
eta hark “Basta” esaten zuenean
eskolako ordua bukatzean, guk
“Saskia bete kapazta”
erantzuten genion. Errekreoari
saliendroa esaten genion.
Beheko eskolan ere, kalean
alegia, ibili nintzen, baina oso
gutxi. Negu partean ibili nintzen
gehiena, udaberria ezkero
izaten zen baserrian nahiko lan
eta ez zegoen egunero eskolara
joaterik
San Pedroko eskolan maisuak
euskaraz egiten zigun, eta
kaleko eskolan anilloa ematen
ziguten euskaraz hitz
egiteagatik.
Beste zer gogoratzen duzu
ume denboraz?
Gu zortzi senide ginen eta ni
laugarrena. Itulan pasatu
genuen guk ume denbora
gehiena. Sokasaltoan ibiltzen
ginela ere gogoratzen naiz,
“unadosetan” eta “burrotan”
ere bai.
Txiki-txikitako nire lagunik
handiena “Maria Lore” zen. San
Pedroko eskolan ibiltzen ginen
elkarrekin. Ospiziokoa zen.
Behin bere ama karta bat
eskuetan zuela etorri zen
maisuarengana, karta hartan zer
jartzen zuen galdetuz, ez

baitzekien irakurtzen. Irakurri
zuen maisuak karta, eta esan
zion umea (Maria Lore) bere
amari entregatzeko jartzen
zuela. Hori entzun zuenean,
emakumea garrasika hasi zen
eskolako umeen aurrean. Oso
gogorra izan zen hura. Handik

Komunio
handia hamaika
urterekin egin
genuen.
Komunioa
egiteko
soinekoa etxean
egoten zen kaja
batean sartuta
laster eraman zuten nire lagunik
handiena, eta ez genuen
gehiago ikusi. Izugarrizko pena
eman zidan niri. Oso neska
polita zen, rubia-rubia, bere ile
rizatuekin.

Mariaren
gurasoak

Aita serioa eta rektoa zen, ama
oso-oso langilea. Aitak min hartu
zuen trenbidean gu txikiak ginela.
Geroztik ez zen lanera gehiago
joan eta ez zioten txakur txikirik
ere eman; harentzat ez zen
kalte-ordainik (indemnizaziorik)
izan. Medikuak hanka moztu
behar zitzaiola esan zuen, baina
amak ez zuen nahi. Medikuak
esan zion orduan gure amari:
“Zuk gizona ez duzu maite,
haren hanka bakarrik”. Hankarik
ez zioten moztu, eta larogeita
zortzi urterekin hil zen. Herren
handia egiten zuen. Mezatara
ere asto gainean etortzen zen.
Ama hirurogeita hamazazpi
urterekin hil zen. Eskuko
behatzean arantza bat sartu,
pasmoa pasatu eta halaxe hil
zen, uste ez genuela.
Zuek umetan ez
zenuten etxean
argindarrik izango.
Nola moldatzen
zineten?

Arantzazun gaua pasatzeko
lekurik ez zegoen, baina bertan
esan ziguten pajarrean, etxe
ondoko etxolan alegia,
bazegoela lekua oraindik. Sartu
ginen han eta goiko sapaian ere
jendea zegoen lotarako prest.
Nik aitonaren txapelarekin
musua tapatuta lo egin nuen.
Hurrengo goizean txapela bustibusti eginda zegoen. Goiko
norbaitek pixa egin zuen nonbait.
Esan izan duzu umetan
lapurreta ere egin zenuela
denda batean.
Bai, halaxe da, ez noa gezurrik
esatera. Jaietan kinkillero bat
etortzen zen bere andrearekin
Gregorio zapateroaren dendara.
Besamotza zen. Arropa eta
txutxeri asko saltzen zituzten. Ni
jai batean amarekin sartu nintzen
denda horretan, eta hura zerbait

Petrolioarekin egiten
genuen argia sukalderako eta ukuilurako.
Koartoetan argizaria
edo kandela edukitzen genuen. Elizara,
berriz, lasto-argitan
etortzen ginen. Geroago lau etxetarako
argia turbina-etxetik
jarri zuten. Turbinaetxe hori etxola txiki
bat zen, zentral txiki
bat. Eta handik geroago fabrikatik jarri
zuten argia.
Telebisiorik eta
irratirik ere ez zen
garai hartan.

Senar-emazteak lau seme-alabekin

Ez. Baina beheko suari begira
pasatzen genuen denbora.
Arantzazura joaten oso
umetan hasi omen zineten.
Gogoratzen al duzu lehenengo aldiz joan zinenekoa?
Bai, gogoratzen naiz nola izan
zen. Gure aitonak eta etxekonekoek Arantzazura joatea
pentsatu zuten. Nik ere joan nahi
nuen, baina ez zidaten joaten
utzi nahi umeegia nintzelako. Sei
bat urte izango nituen. Nik negar
eta negar egiten nuen. Halakoren batean, gurasoek eman
zidaten joateko baimena, baina
ordurako aitona eta etxekonekoak irtenda ziren. Atzetik
harrapatu nituen. Bidean meriendatu genuen ardo pixka batekin.

erosten ari zela, nik buruko
rizadorea harrapatu nuen
disimuluan. Etxera joan eta
segituan jarri nuen rizadorea
buruan. Amak nondik inguratu
nuen galdetu zidan, eta nik egia
esan nion, kinkilleroari lapurtu
niola. Amak esan zidan hurrengo
jaian hartutako lekuan utzi behar
nuela lapurtutakoa. Eta halaxe
joan nintzen hurrengo igandean
kinkilleroaren dendara amarekin,
eta hura zerbait erosten ari zen
bitartean, nik zortzi egun
lehenago hartutako lekuan utzi
behar izan nuen hainbeste
g u s t a t z e n z i t z a i d a n n i re
rizadorea. Inor ez zen konturatu.
Etxetik kanpora inork ez zuen
jakin nire lapurretaren berri.

Maria Berasategi
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Elkarrizketa
Baina orain zuek jakinaren
gainean zaudete.
San Pedrotako festak
aipatuta zer etortzen
zaizu burura?
Etxea bete konbidatu.
Txikitan txakurraundi bana ematen ziguten konbidatuek. Eta guri diru harekin abanikoak erostea
gustatzen zitzaigun. Etxean
ez zitzaien gehiegi gustatzen
baserritarrak abanikoa erostea,
baina…
Zure garaian bi komunio
egiten omen ziren, handia
eta txikia.
Bai, lehenengo komunioa zazpi
urterekin egin nuen. Elizatik
irtendakoan Bartolo konfiteroaren dendara joan ginen.
Estanpa txiki bana eta berak
egindako karamelu pakete txiki
bana eman zizkigun. Jantzi
normalarekin egiten zen
komunio txikia.
handia hamaika urterekin egin
genuen. Komunioa egiteko
soinekoa etxean egoten zen
kaja batean sartuta, eta ahizpa
guztientzako balio izaten zuen.
Nik egun horretarako bota
botoidunak nahi nituen, sokadunak ez. Eta komunioko eguna
heldu zenean, botoiak lotu
ezinda ibili ginen. Azkenean,
Bentako izeko Erramunak lotu
zizkidan. Bazkaria izeko horren
etxean egin genuen, Zupurrutin,
arrozkoletxe eta guzti. Aurretik
garbantzuak jan genituen haragi
egosiarekin.

Txikitan txakurraundi bana
ematen ziguten
konbidatuek.
Eta guri diru
harekin abanikoak erostea
gustatzen
zitzaigun
Zure ume eta gazte garaian
San Adrian oso inportantea
izan zen zuentzat, ez da ala?
San Adrian aldera orbeletara
joaten ginen, kueba pasatuta
dagoen zelai zabal hartara.
Launa zaku orbel botatzen
genizkion asto bakoitzari bakarbakarrik hamar-hamabi urterekin.
Aizkorrira joaten ginenean, eguna argitzerako San Adriango
kueban egoten
ginen. Handik
ikusten genuen
eguzkia irteten.

Ahizpa eta ilobarekin Arantzazun
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Maria Berasategi

Guk ibilera txar
asko egin genituen San Adrian
inguruko mendi
horietan. Gogoratzen naiz behin nola eraman
genuen behi bat
aitona eta biok
Joana Martiainera.
Larrano zuen
izena behiak.
Hurrengo egunean behia non
zebilen ikustera
joateko esan
zidan aitak.
Joan nintzen,

ba, eta Sasietako
erreka pasatzen
hasi nintzenean,
hamarretakoa (ogia
txorixo mutur batekin) errekara erori
eta urak eraman
zidan, eta neu ere
ia eraman ninduen.
Eskapara ederra
eginda, hamaiketakoa egin gabe,
eta behirik ikusi
gabe bueltatu nintzen etxera.
Artazuriketa
ere ezagutuko
zenuen.
Bai. Amiñau erdikora eta Arakamaeneara behintzat joaten ginen
artazuriketara.
Amiñau erdiko gure
osaba Andresek
otaz betetako
belarra ekartzen
zuen Ursuarandik.
Gero, artazuriketara joaten ziren
neska gazte guztiei
ota-belar haren
gainean esertzeko
esaten zien. Eta
hango garrasiak!

Bere lehenengo biloba besoetan duela

Artoak zuritu eta gero
gaztina erreak eta pattarra
ematen zuten. “Escatron” zen
anisaren izena.
Irutxetako Ama Birjiñari
debozio handia omen zioten
goitarrek.
Bai, jaiero ez bada ere, askotan
joaten ginen, maiatzean batez
ere. Soro bazterrean bildutako
loreekin joaten ginen, fede
handiarekin. Gesaletxeko Tomas
izaten zen gehienetan errosario
errezantea. Harri erasoa zenean,
Ana Irutxetakoak Ama Birjiña
kanpora ateratzen zuen, ekaitza
aldentzeko. Ni beti joan izan
naiz Irutxetara gauza izan naizen
artean.
Noiz hasi zinen etxetik
kanpora lanean?
Hamasei-hamazazpi urterekin
papeleran hasi nintzen. Lan
klase bat baino hegiago egin
nuen han: papera pasatu,
koader noak josi, papera
kontatu… Jaietan ere lan egiten
zer orduan.

Egia al da papeleran errosarioa errezatzen zenutela?
B a i , J o s e l i ñ o re n a l a b a k
errezatzen zuen egunero
arratsaldetan.
Inoiz joan al zara zinera
pelikularen bat ikustera?
Akordatzen naizela ez. Umetan
eta gaztetan guk teatroa ikusten
genuen herrian bertan.
36ko gerrateak zer ekartzen
dizu burura?
Beldurra eta tristura. Nire ahizpa
baten gizona, zintzoa baino
zintzoagoa, etxetik eraman eta
hil zuten nazionalista zelako.
Emaztea eta bi ume txiki utzi
zituen munduan. Guk lagundu
genion ahizpari bi ume haiek
hazten.
Zenbat urterekin ezkondu
zinen?
Hogeita hamalau urterekin, eta
Aierdiko Antoniorekin.

Elkarrizketa
Berandu samar ezta?
Nire semea beranduago ezkondu zen, hogeita hemeretzirekin. Ni Amiñau Goenetik
Aierdira joan nintzen, menditik
mendira. Aukera horixe egin
nuen. Aierdi nire jaiotetxea baino
leku bakartiagoa zen. Han hamar
urtez bizi izan nintzen.
Eta gero?
Umeak eskolan hasi zirenean,
konturatu ginen oso urruti
zegoela baserria egunero joan
eta etorri ibiltzeko. Kalean erosi
genuen etxe txiki bat, Zupurrutin. Geroztik hemen bizi naiz.
Senarra orain dela 27 urte hil
zitzaidan. Seme bat ere, Julian,
senarra hil eta urte gutxira. Biak
dauzkat oso gogoan.

Familiarekin bere urtebetetze egunean

Zuk ez duzu oporrik izan.
Ez, nire lanak ez du etenik izan,
osasunak lagundu didan artean
behintzat. Iganderen batean
Arantzazura mendiz, edo
Urbiara, urtean behin, edo
mantzanila biltzera… Horiek izan
dira nire oporrak. Orain ez dut
lanerako balio, eta egunero opor.
Mantzanila biltzaile ona izan
omen zinen.
Hala esaten didate etxean.
Bururik altxatu gabe ibiltzen
nintzen, ardiak larrean bezelaxe.
Zer moduz
zahartzaroa?

daramazu

Edade honekin ondo bizitzea
zaila da. Zer esango dizut, ba?
Egun batzuetan eguzki eta beste
batzuetan euri. Nork zaindua
badaukat eta ez da gutxi.

BUKATZEKO, MOTZEAN ERANTZUTEKO GALDERA BATZUK:
Baltseoan ibiltzen al zinen
gaztetan?

Prakarik jantzi al duzu
sekula?

Moja joaterik pentsatu al
zenuen sekula?

Gutxitan eta beldurrez.

Sekula ez. Ezta zigarrorik erre
ere.

Nik ez. Ahizpa joan zen moja.
Kaxiana. Azpeitiko Olatzeko
komentuan bizi da 94 urterekin.

Zergatik beldurrez?
Apaizen batek jakiten bazuen
Mariaren Kongregaziotik
botatzen zuten baltseoan
egiten zuena.
Zer alde ikusten duzu
lehengo Goialderen eta
oraingo Goialderen artean?
Lehengoa alaia, eta oraingoa
tristea.
Txikitan zein ipuin
kontatzen zizuten?
Peru eta Mari, Perro
mastina…
Bizikletan ibiltzen ikasi al
zenuen?

Noiz joan zinen Arantzazura azkeneko aldiz?

Iganderen
batean Arantzazura mendiz,
edo Urbiara,
urtean behin,
edo mantzanila
biltzera…

Ez. Asto gainean ibiltzen ikasi
genuen guk.
Nork esaten zuen “Ontze,
katortze, zapatillas de
brontze”?
Urtzulaitako Mailuixak.
Nor zen Gordifuntue?
Zapatero gorra. Sekula
puskatzen ez ziren botin
iltzedunak egiten zituen.
Urgainen zeukan lantokia.
Izugarri kostatzen zitzaion
jendeari botin haietara ohitzea.
Erregeek zer ekartzen
zizueten txikitan?
Guri ezer ez.

Larogei urterekin eta oinez.
Pazkoatan.
Kantatzen al duzu?
Norbaitek zirikatzen nauenean,
bestela ez.
Eta gaztetan?
Gaztetan asko kantatzen
genuen. Gazte denbora alaia
pasatu genuen guk, bai etxean
eta bai kalean.
Zer egin behar da horrenbeste urte betetzeko?
Nik gauza bat egin dut beti.
Gutxi jan eta goserik pasatu
ez.
Ehun urte beteko ote
dituzu?
Zer nahi duzu esatea, gaurko
eguna ere ez dakit osatuko
dudan eta.
Azkar pasatu al zaizkizu
orain arteko urteak?
Konturatu ere egin gabe.
Hotza adina estalgarri eman
al dizu orain arte Jaungoikoak?
Bai, eman dit. Osasun ederra
ere bai orain dela gutxi arte.
Eta hemendik aurrera zer?
Esperantza onarekin segitu
behar azkeneraino.
“Aierdi”

Mantzalina biltzen Txurron
Maria Berasategi
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ERLEZAIN EGUNA
A p i r i l a r e n

1 a

Juan Inazio
Galdos, Martxelo
Ferrandez
omendua bere
alabarekin eta
David Elizburu
Erlezain Elkarteko
presidentea

Martxoaren 27an, Erlezain Elkarteko kideek,
Aitxuri Herri Eskolako ikasleei, erlezaintzari
buruzko diapositibak bota ondoren ezti dastaketa egin zuten ikasleen artean.
Bestalde, iluntzeko 19:00etan Olarango Gizarte
Zentroan Iñaki Gonzalez erlezaina izan zen
“Apiterapia”ri buruzko informazioa emanaz.
Duela urte gutxi terapia mota hau entzuna ez
bagenuen ere, esan daiteke, gaur egun gero
eta ezagunagoa dela gure gizartean hainbat
eta hainbat gaixotasuni aurre egiteko.
Julian Urkiola Aitxuri Herri Eskolan

Apirilaren 1ean ospatu zen Erlezain Eguna eta
honen barnean baita Gipuzkako IX. Ezti lehiaketa ere, gainera aurreko egunetan, zenbait
jarduera burutu ziren, festari hasera emateko.

Gozoen erakusketa
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Martxoaren 29an ere hitzaldi bat izan genuen
Olarango Gizarte zentroan Miren Lizasoainen
eskutik eta oraingoan erlezainei zuzendutako
hitzaldia izan zen batez ere, bertan “barroa
gaurko erlezaintzan” gaia jorratu baitzen.

Durrunbaren ikuskizuna urtero egiten da

Martxoaren 31n, Urrezko Aizkolarien Lehiaketa
izan zen udal pilotalekuan. Lehen saioan, Aierbe
eta Lasa aizkolariak lehiatu ziren eta Lasa
gailendu zitzaion Aierberi, 5 minutu eta 49
segundutan lana bukatuz, Aierbek, 6 minutu
eta 37 segundu behar izan zituen lan bera
bukatzeko. Bigarren saioa, Ugarteburu eta
Etxebesteren artean izan zen, kasu honetan
Ugarteburu gailendu zitzaion Etxebesteri.
Ugarteburuk 10 minutu eta 36 segundu behar
izan zituen eta Etxebestek 11 minutu eta 13
segundu.
Apirilaren 1ean ospatu zen Ezti Lehiaketa
Erlezain Egunaren barnean.
Besteak beste Gipuzkoako IX. Ezti Lehiaketa
izan zen garrantzi handieneko gaia eta
bestalde, Euskadiko Gozogile onenen
erakusketa eta dastaketa ere ikusgarria izan
zela azpimarkatu behar. Parte hartutako

1

2

3

4

1. Kalitatezko eztia erosteko egun aproposa da Erlezain Eguna
3. Erlezain Elkarteak jarritako erlezaintzari buruzko argazki erakusketa

gozogileak honako hauek izan ziren: Hernaniko
Adarraga, Bergarako Larrañaga, Eibargo
Garitano, Bergarako Raizabal, Zegamako
Okindegia, Tolosako Ezeiza, Hondarribiko
Hawai, Donostiako Oiartzun, Azpeitiako Egaña,
Andoaingo Arruti, Ordiziako Unanue, Bizkaiko
Gozogileen Elkartea, Arabako Gozogileen
Elkartea eta Tolosako Gorrotxategi. Antton
Adarraga gozogile famatuak marmitakada bat
txokolate bero ere banatu zuen bertaratutakoen
artean.
Gipuzkoako IX. Ezti Txapelketaren garailea
dastaketa popularraren bidez ebatzi zen, eta
dastatzaileen iritziz eztirik hoberena, Irungo

2. Epaimahai popularraren bidez hautatu ziren irabazleak
4. Gozokien dastaketak arrakasta handia izaten du

Simon Telletxearena izan zen, bigarren saria
Beasaingo Jose Mari Lizarraldek irabazi zuen
eta hirugarren saria Hondarribiko Jon
Gaztelumendik. Dastaketa herrikoian 160
pertsonek parte hartu zuten.
Gizpuzkoako Ezti Lehiaketa honek ordea izan
zituen inguruan hainbat ekitaldi. Alde batetik
Zeberio eta Mañukorta bertsolariak lagun,
“Durrrunba” ikuskizuna eta antzeslana egin
zuten kalez kale eta amaierako antzerkia,
kiroldegian egin zen. Urtero bezala, Gipuzkoako
Erlezain Elkarteak erlezain bat omendu zuen
eta aurtengoan, Martxelo Ferrandez donostiarra
omendu zuten, ohorezko aurreskuan, herriko

txistulariek eta Xabier Azurmendi dantzariak
parte hartu zuten. Eguerdian berriz Gipuzkoako
erlezainek lagunarteko bazkaria egin zuten
Ostatun herriko udal agintariekin batera. Udal
arkupeetan eta pilotalekuan talogileak eta
artisauak ere izan ziren.
Azkenik eta eguna jai giroan eta bertso giroan
jarraituz, Zegamako Kasino Elkarteak antolatu
eta Udal Kultura Batzordeak lagundurik bertso
jaialdi bikainaz gozatzeko aukera izan genuen,
Sebastian Lizaso, Aitor Mendiluze, Amets
Arzallus, Sustrai Kolina, Xabier Paia eta Iker
Zubeldiaren eskutik. Gai jartzaile lanetan Saroi
Jauregi aritu zen.
Arratsaldeko
saioan parte hartu
zuten bertsolariak
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VIII. AIZKORRIKO
LAGUNEN EGUNA
Zegama

Uztailaren 1ean ospatu zen. Irteera nagusia,
Aizkorrira egin zen, dagokion moduan. Goizeko
6:00etan abiatu ziren, mendian ibiltzen ohiturik
daudenak Zegamako plazatik. Irteera etxafuego
batek ematen du eta denak ziztu bizian abiatzen
dira aldapan gora. Goizeko 8etan, Apeaderotik
oinez zihoazenak poliki-poliki Santu Espirituruntz
joan ziren. Bi irteeretan Amezti Mendi Elkarteko
kideak aritu ziren gidari lanetan. Ibilbide zoragarria,
mendi irteera baterako, pagadi eta bide-senda
ederrak gurutzatuz. Santu Espiritun meza
10:30etan izan zen, Segurako Iñaki Arantzadiren
eskutik, eta ondoren hamaiketakoa Udalak
eskainita. Haimaketakoa banatzeko, herriko
elkarteen laguntza izan genuen, hauek Aizkorrira
zihoazenei ura eman asmoz, goizean goiz Santu
Espiritura joan zirelarik. Giroa alaitzeko herriko
trikitilariak izan genituen. Hamaiketakoa patxadan
egin ondoren, nahi zuenak mendian eman zuen
eguna eta nahi zuena herrira oinez etorri zen.

ZEGAMAKO MUSIKA BANDA
Azaroaren 10ean bildu ziren Udaletxeko Pleno Aretoan garai bateko bandako musikariak. Izan ere, Elizondo etxea eraitsi
zenean argazkian agertzen den estandartea bertan aurkitu zen eta dagokion bezala jarri nahi izan da koadro batean sartuta.
Banderola hau Donostiako Lehiaketa batean irabazi omen zuten, lehen sari modura. Aitzakia ederra izan zuten San Martin
Eguna elkarrekin pasatzeko.
San Martin egunean
argazkia ateratzera
elkartu zirenak:

Argazkian agertzen ez
direnak baina bandakoak
zirenak eta bizi direnak:

• Jose Mari Mendizabal • Jose Mari Alkaraz
• Jesus Alzaga
• Jose Arkonada
• Teodoro Arizkorreta
• Inazio Urbizu
• Jose Mari Ormazabal
• Pedro Zubizarreta
• Juan Otaegi
• Julian Urkizu
• Juan Miguel Garcia
• Joxe Kerejeta
• Joxe Arizkorreta
• Pedro Berasategi
Zegamako Musika Bandakoak elkarrekin lehengo garaiak gogoratuz
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Elkarrizketa

ASUN GALARZA URBIZU
GURUTZE SANTUKO ERMITA
ZAINTZEN 25 URTE
Asun, Gurutze Santuko aldarearen aurrean

Zegaman, 6 ermita ditugu, guztiak ere sakabanaturik
Udalerrian zehar: Aizkorriko Gurutze Santu, Otzaurtekoa, San Pedro ermita, Iruetxetakoa, San Bartolome
eta Olaberriko Gurutze Santu ermita.
Guztiek dute zaintzaileren bat eta oraingoan, Olaberriko
Gurutze santuko ermitaz arduratzen denarekin egin
dugu solas.

Zein berezitasun aipatuko
zenioke Gurutze Santuko
ermita honi?
Oso herrikoia dela. Esate
baterako, aldarea egiteko auzoko
jendeak ahal zuena eman zuen.
Aldareko harria, Axariñe edota
Ikaitz Errotako errota-harria omen
da eta azpian duen harria, alperra
deitua, Zatizaliergo Joxe
Azurmendik inguratua omen da.
Argindarra berriz, egunez behar
izanez gero, Zatizaliergo Joxe
Azurmendiren etxetik dago hartuta
eta gauetan, herri argiteritik
hartzen da.

Gurutze Santuko baseliza xumea bezain dotore agertzen zaigu Olaberri auzoan

Kandelarik pizten al da ermita honetan?
Auzoko eta herriko jendeak
kandela asko ematen dizkidate
hemen pizteko.

Zer eskatzeko?
Batez ere, gaixoak sendatzeko,
baina baita azterketetan laguntza
izateko eta haurtxoek oinez
ikasteko ere bai.

maiatzaren 3an eta bestea
irailaren 14an.” Exaltación de la
Cruz” delako egunean.
Auzoko jendeaz gain, kaletik ere
etortzen da.

Zein Santu da, horman ikusten den hori?
Don Lorentzo apaizak esaten
zuenez San Kiriko da.

Noiz ematen da meza ermita
honetan?

Zure aurretik nor ibili zen
ermita hau zaintzen?

Bi meza ematen dira. Bata bere
eguna ospatzen den egunean,

Nire aurretik Kristina Mintegi aritu
zen lan hauetan.

Apainketarik egiten al duzu?
Bai, normalean neuk jartzen ditut
loreak baina ospakizunen bat
denean, jendeak ere loreak
ekartzen ditu.

Zein ospakizun mota ezagutu dituzu ermita honetan
azken boladan?
Meza ematen den urteko bi
egunetan, auzoko hildakoak
ekartzen dira gogora.Bestalde,
urrezko ezteiak hemen ospatu
zituzten, Sinforo Alzola eta Arantxa
Kerejetak eta baita, Migel
Arizkorreta eta Pepi Arrietak ere,
besteak beste.
Begoña Albisu

Montajes Eléctricos Hernani S.L.
Donostia Ibilbidea, 66 – nº12
20115 ASTIGARRAGA

MONTAJES E INSTALACIONES

B E Y S A

(Guipúzcoa)

ELECTRICAS

943 33 13 35 • 943 33 35 32

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

www.beysa.es
e-mail: beysa@beysa.es
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SAN BARTOLOME
Jaiak

ABUZTUAK
osteguna
Eguraldi lardatsa izan genuen abuztuaren
23an. Herriko haurrik gehienak goizeko
9:30etarako zain zeuden beren txirrindu froga
garrantzitsuei ekiteko. Guztiek ere ez zuten
aitzakiatzat jarri eguraldiaren bekoki iluna eta
urtero bezala haur gehienek parte hartu zuten
laisterketetan. Hona hemen emaitzak:
Jon Arakama
1
Alain
Gorka
2
3
Garzarain
Arizkorreta
7 urtetik beherakoak

Eñaut Mendia
Mikel
Rey

Txirrindulari gazteenek San Bartolome jaiei hasiera eman zioten

Andoni Saez
de Maturana
7, 8 eta 9 urtekoak
2

1

3

Joseba de la Hera
Aitor
Oiarbide

Oihane
Mendia
10 eta 11 urtekoak
2

1

3

Unai Arrieta
Luis
Malkorra

Imanol
Otaegi
12 eta 13 urtekoak
2

1

3

Ander Perez
Borja
Unai
1
2
3
Urzelai
Agirre
XXXVII. Apeaderora Igoera

Txirrindu frogak amaiturik, mozorrotuak elkartu ziren
herriko plazan, jaien hasierako txupinazoaren zain.
Giroa berotzeko, Altsasuko “Impresentables” txaranga
izan genuen egun guztian zehar.

Sariak jasotzen irribartsu

Eguerdi alaia izan zen Zegamako kaleetan, mozorro
ugari eta ezinhobeak izan dira aurten ere, zegamarrok
sormenerako dugun gaitasuna erakutsiz.
Mozorrotuek bazkaria egin zuten udal kiroldegiko
sarreran eta, arratsaldeko futbol txapelketa animatzeko
prestatu ziren. Herritarren arteko bolo lehiaketa
Txarapeko bolatokian arratsaldeko bostetan ohitura
denez, herriko agintariek eman zioten bolo jokuari
hasiera eta ondoren herriko haur eta helduek parte
hartu zuten.
Herritarren arteko lehiaketan Iñaki Olarte gailendu zen
eta haurretan berriz, Samuel Bonikowsky izan zen
garaile, bigarren postua Lierni Ortizek lortu zuen eta
hirugarrena Jon Irastorzak.
XXX. Futbito Txapelketako finala, Shalki eta Tripiren
artean jokatu zen. Gogor aritu ziren bi taldeetako
zegamar mutilak, Juanan Auzmendi arbitro lanetan
zutela, eta final parekatua izan bazen ere, azkenik
Shalky 7 izan zen garaile. Atezain onenaren saria Urko
Agirrek lortu zuen eta Pitxitxi saria Murielek.
Azkenik Trikizio Taldearen eskutik izan zen goizalderarteko berbena Jose Maiora plazan.

Jabier Berasategiren omenez X. Apeaderora igoeran parte hartu zuten txirrindulariak
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Joxe Ramon Berasategi oroigarriarekin sendiaz inguraturik

Herritarren arteko helduen bolo jokoan umore onez aritu ginen

Abuztuaren 23 ko

DISFRAZEN SARIEN IRABAZLEAK
Giro gehien sortu zuena
Dantzariak
Mozorro landuena
Limusina, Spice Girls
Bakarkako saria
Igor Elizegi
12 urtetik 16ra bitartekoentzat, mozorro hoberenari
bere osotasunean hartuta
Formula 1, Epsilon Zegama

Joxe Ramon Agirre zinegotzia Mozorro landuenaren saria ematen.

Zegamako Spice girlasak ez nolanahiko limusinarekin

Aizkorpe Dantza Taldeak giro alaia jarri zuen mozorroen egunean

Epsilon Zegama taldea ondo prestaturik agertu zen mozorro egunean

XXX. Futbito Txapelketako irabazleak

xxxx
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San Bartolomeak

ABUZTUAK
ostirala
San Bartolome Egunean, lehenik
eta behin Segurako III. Adinekoen
Egoitzara Udalak, alkatearen eskutik
eguna ospatzeko pastel eta kaba
pixka bat eraman zuen, bertako
adineko eta zaintzaileek ere San
Bartolome Eguna ospa zezaten.
Ondoren herriko txistulariekin goiz
eresia izan genuen eta goizeko
11:00tan, herriko agintari eta Bittorio
Zabalgogeaskoaren laguntzarekin
prozesioa egin zen San Bartolome
Ermitatik. Udal agintariak ohitura
den legez, Zupurrutiko zubian
elkartu ziren San Bartolome
zaindaria zekartenekin.

Udal agintariak Soka Dantzan

Meza nagusia entzun ondoren,
herriko agintarien Soka Dantzaren
txanda iritsi zen. Batzuk iadanik
Soka Dantzaren xehetasunak
ezagutu arren, gorporaziokide
gehienentzat, benetako froga izan
zen dantza hau plazaren erdian
egitea.
Ondoren, dantzan ederki egiten
duten Tobera Musika eskolako
dantzarien txanda izan zen, eta
tartean aurtengo, leiho eta
lorategietako apainketaren lehiaketako irabazleen berri jakin zen:

Tobera Musika Eskolako dantzari txikien saioaz gozatzeko aukera izan genuen, San Bartolome eguerdian

San Bartolome Deuna San Martin parrokira jeisten da Meza Nagusirako
San Bartolomeak
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ABUZTUAK
ostirala

Leiho eta balkoietako apainketaren lehian saritua Juliana Larrea izan
zen, eta lorategietako saritua, Anttigoeneko Milagros Arrieta.

Juliana Larreak
eta Milagros
Arrietak irabazi
zuten leiho eta
lorategi
apainenen saria.

Arratsaldean, igerilekuaren eszenatoki paregabea aprobetxatuz, puzgarriak
izan ziren bertan.
Arratsaldeko seietan, herriko pilotari federatuen arteko pilota partiduak
jokatu ziren. Unai Agirre eta Jon Otegik 22, Eñaut Alberdi eta Gorka
Aierbek 19. Horrela geratu zen markadorea aurtengoan.
Nahitaezko buruhandi eta erraldoien bira egin ondoren, Gazte Herexak
antolatuta, IV. Gazte afaria egin zen udal kiroldegian, eta bertan ehun
pertsonatik gora bildu ziren aurtengoan ere. Azkenik, gaua alaitzeko
“Beste Bat” taldea izan genuen goizalderarte, eta esan, taldea Zegaman
ezezaguna bazen ere, plazan giro ederra lortu zuela.

ABUZTUAK
larunbata
San Bartolome Bigarrena
Abuztuaren 25ean San Bartolome Txiki ospatu zen. Goizeko
bederatzietan Tobera Musika eskolako trikitilarien eskutik izan
genituen goizeko lehen soinuak. Gauerako bostehun eta
hirurogeita hamar lagunentzako afaria prestatzen ere hasi
ziren, txahala burruntzian erretzen duten bizkaitarrak. Kiroldegi
ondoan sugarra piztu eta egun osoan usaindu ahal izan
genuen txahal errearen usain gozoa.
Herriko jaien zaindaria egon ohi den San Bartolome ermitan,
hildakoen aldeko meza ospatu zuen Bittorio herriko fraideak,
bertan urtean zehar hildakoen izenak aipatuz.
Bestalde, herriko elkarteen arteko paella lehiaketari hasera
eman zitzaion. Aurten, gonbidatu berria izan genuen, izan ere
Sant Sadurni d´Anoia herriko bi talde izan baikenituen paella
lehiaketan. Paella bikainak prestatu ziren, eguraldi lardatsa
medio, kiroldegiko sarreran egin behar izan ziren prestaketa
lanak eta banaketa kiroldegiaren barnean. Epaimahaikide,
Mentxu Izagirre, Julio Rivas eta Aitor Zabaleta sukaldariak
aritu ziren eta aurtengo sukaldari hoberenak Txarape Elkarteko
Iñaxi Urreaga eta Arantxa Ariztimuño zirela ebatzi zuten.
Ondoren elkarteen laguntzarekin, herritarren artean banatu
ziren prestatutako paellak. Paella dastatu ondoren, Angel
Mari Peñagarikano, Andoni Egaña eta Iñaki Murua bertsolariak
izan genituen goiz eta arratsaldez, bertsozaleek gozatu
ederra hartuz.

Berrogei erralde inguruko bi txahal burruntzian erretzen afari herrikoia egiteko

Olaberriko Elkarteak ere, urteroko ardura hartua du toka
txapelketa antolatzeko eta aurten ere eskerrak eman behar
zaizkie.Garailea Joseba Gonzalez izan zen.
Arratsaldeko seiak eta erdietan haurrentzat “herri kirolak”
antolatu ziren eta ondoren buruhandi eta erraldoien kalejira.
Baina aurtengoan, berrikuntza bat izan dugu, izan ere,
senidetuta gauden Sant Sadurni d´Anoiako “deabruak” izan
genituen buruhandi eta erraldoiekin kalejira egiteko beren
danbor soinuekin. Egia esan, ekitaldi ikusgarria eta berritzailea
izan zen festari aparteko alaitasun punttu bat emanaz.
Gaueko bederatzi eta erdietan, bostehun eta hirurogeita hamar
lagun elkartu ziren udal kiroldegian bi txahal jateko asmoz.
Ostatuk egin zuen txahala banatzearen lana eta ondoren,
Kultur-Etxeko plazan San Sadurniko “Deabruen” ikuskizuna
izan genuen. Su eta suziri ugariko ikuskizuna izan zen,
Kataluinako kulturaren eredu bat izan genuen, bi herrien jai
ohiturak batu ziren hitz batean. Gaua amaitzeko, Joselu
Anaiekin goizalderarte dantza egiteko egokiera izan zen plazan.
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San Bartolomeak

Iñaki Murua , Andoni Egaña eta Anjel Mari Peñagarikano bertsozaleen gozamenerako

Toka lehiaketako
sarituak, Olaberria
Elkarteko Santi
Martinekin.

Paella lehiaketako partaideak elkarrekin. Parte hartzea eta ondo pasatzeak balio du

Paella dastatzera jande
asko inguratzen da

San Bartolomeak
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Erraldoiak eta buruhandiak, bizi-bizirik

San Sadurní d’Anoiko deabruak Zegamako kalejiran

ABUZTUAK
igandea
Umeen eguna
Goizean Urantzu dultzaineroen doinuz alaitu ziren herriko
kaleak, ondoren Probintziko Bolo txapelketa egin zen
Txarapeko bolatokian goiz eta arratsaldeko saioan, eta
irabazlea German Gereñu izan zen, bigarren postua
J.A. Belaunzaran eta hirugarren postua Jose Ugaldek
lortu zuen. Lehen herritarra, aspaldidanik boloetan aditua
den Martin Retegi egokitu zen. Gazteen arteko saria
ere jokatu zen eta Eñaut Asurabarrena eta Endika
Igarzabal enpatatuta geratu ziren. Saria behintzat Gabirira
joan zen.
Azkenik, LXXIII. San Bartolome Txirrindu froga egin zen
ondorengo emaitzekin:

Urantzu dultzaineroak San Bartolometako azken egunean

Lehen postua: Diego Alejandro Tamayo, AZPIRUUGARTE taldekoa, 3:04:10
Bigarren: Aitor Olano, BIDELAN-KIROLGIkoa, 3:04:15
Hirugarren: Ugaitz Artola, AZPIRU-UGARTEkoak
3:05:08 behar izan zituen.
Taldekako sailkapena berriz honako hau izan zen:
Azpiru-Ugarte, Donostia Marl
Bidelan-Kirolgi, Fundc. Oreki
Caja Rural, Burunda CC
Bestalde, haurren eguna ospatu zenez, goizeko
hamarretatik aurrera, haurrentzat jokuak antolatutu
zituzten herriko gazteek. Haurrek ederki pasa zuten eta
azkenean opari bana eman zitzaien.

Afizionatuen arteko San Bartolome frogako
irabazleak
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San Bartolomeak

Joseba Izagirre zinegotzia frogako irabazleari
saria ematen

Arratsaldeko hiru t´erdietatik aurrera,
herritarren arteko tiro plato lehiaketa antolatu
zuten Belea Elkarteko partaideek, honako
emaitza hauekin:
Beteranoetan: Fermin Mazkiaran
Helduetan:
• 1.go Saria: Mikel Urbiztondo
• 2.Saria: Felix Larrea
• 3. Saria: Jesus Mari Alustiza
• Gazteetan (16 urtetik beherakoentzat): Ibai
Urbiztondo
Arratsaldeko bostetan Patxin eta Potxin
pailazoek emanaldia eskaini zuten KulturEtxeko plazan, ikuskizunaz gozatuz
bertaratutako haur eta gurasoek. Ondoren
euskaldunok geure geureak ditugun herri
kirolaz gozatzeko aukera izan genuen udal
pilotalekuan, bertan izan baikenituen Mieltxo
Saralegi harri jasotzen, aizkoran Arria
bostgarrena eta Aierbe bigarrena, Jose Mari
Esnaola eta Maider Manzisiorrekin batera.
Eraskustali bikaina egin zuten guztiek ere
eta, herri kirolen saioa bukatu bezain aguro,
Maiora plazak, sardina usaina zerion, izan
ere, urteroko sukaldari taldeak, Eugenio
Galdos, Santi Bautista, Joseba Albizu eta
Ramon Malkorrak, astindu ederra eman
baitzien 60 kg sardinei. Erretzerako jendea
hurbildu zen sardinak jatera eta inguruko
sagardotegietako sagardoa dastatzera
sagardoa Zeraingo Otatza, Ataungo
Urbitarte, Ikaztegietako Begiristain, Legorretako Aulia, Adunako Aburuza eta Zabala,
Tolosako Isastegi eta Beasaingo Artzaienea
etxetako sagardoa edan ahal izan zuten.
Bien bitartean, sardinak gustoko ez zituenak
aukera izan zuen Aitxuri Herri Eskolako
ikasleen eskulanen erakusketa ikusteko
eskolan.
Sardina eta sagardoz urdaila bete eta gero,
buruhandi eta erraldoien txanda izan zen,
Urantzu dultzaina joleen doinuez lagundurik.
Ondoren, aurten herritar askorentzat ezezaguna zen ekitaldi bat eskaini zuten Sant
Sadurni d ´Anoiako Filorexaren taldeak.
Gaueko haimaiketan Filoxeraren ikuskizun
ikaragarria izan zen plazan, izen horretako
filoxera txiki multzoa suziriz jantzirik dantzan
ibili baitziren plazan. Aipatu beharrekoa da
senidetuta gauden herri honetatik hirurogei
bat pertsona etorri zirela Zegamara, Filoxera
eta deabruen ikuskizuna zegamarroi eskaintzera. Benetan polita izan zen bi herrien
arteko jaien batzea egitea. Filoxeraren
ikuskizuna amaitu eta gero, zegamarrok
gure belea Izarraga aldera bidali genuen
datorren urterarte, ehun bat pertsonetik
gorako partaidetza jaso zuen ekitaldi honek
eta Sant Sadurniko Filoxera taldekoek,
herriko plazan kaba ugari banatu zuten
festari ikuitu berezi bat ematea lortuz.
Azkenik, Joselu Anaiak taldearen txanda
iritsi zen goizalderarte giro ederra ipini
zutelarik urtero bezala plaza inguruan.

Patxin eta Porrotxen emanaldian aiton-amona, guraso eta haurrak elkartzen dira

Herriko gazteek haur jolasak antolatzen dituzte

Herriko gazteei esker haurrak primeran pasatzen dute

San Bartolomeak
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Puzgarriak Udal
Igerilekuan uraz eta
jokoaz gozatzeko aukera
ematen dute

Sardinak prestatzen
urteroko profesionalak

Sagardoak ere laguntzen
du festak girotzeko
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San Bartolomeak

Herri kirol erakustaldia eskaini zutenak Guillermo esatariarekin

Filoxeraren ikuskizunaren ondoren kaba eta dantza ugari izan zen plazan
Jose Mari Esnaola zutika enborra ebakitzen, erakustaldi bikaina

San Sadurni d’Anoiako filoxerak dantza egiten

DATORREN URTERARTE!
Suzirien ikuskizun polita izan zen
San Bartolomeak
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XABIER AZURMENDI ALUSTIZA
Urte asko daramatza Xabierrek dantza munduan, 6 urterekin hasi
baitzen eta hor jarraitzen dute Janire Urbietak eta biak txapelketetan
goiko postuetan.
2007. urtean entrenamendu gogorrek emaitza pozgarriak ekarri
dizkiete:
• Euskadiko Txapelketan 4. postua
lortu dute.
• Gipuzkoako Txapelketan 3. postua
lortu dute.
• Arabako Txapelketa irabazi dute.
• Irun, Zumarraga, Asteasu eta
Hernaniko Txapelketak irabazi dituzte.
Astero entrenamendu eta dedikazio handia eskatzen diote bikote honi
dantzan goi mailari eusteko. Bestalde herriko edozein ekimenetan ere
beti laguntzeko prest izaten dugu Xabier aurreskua dantzatzeko.Lerro
hauek aprobetxatuz, mila esker Xabier.
Xabier eta Janire Zumarragako Dantza
Txapelketa irabazi ondoren

“COVIRAN” EDURNE DENDA LEKUZ ALDATU DA
Urriaren 22tik Edurne Lasa eta
Sebastian Lujanbiok Santa
Barbara, 1 kaleko denda berrian
ditugu. “Eugenione” bezala
ezagututako denda utzi eta
pareko etxe berrietan ireki dute
beraien denda berria.
ZORTE ON ETA ONDO SEGI!

TAXI ZERBITZUA ZEGAMAN
Arantxa Ormazabalek taxi berria 2006ko
urrian erosi zuen. Ordura arte, taxilari
zerbitzua emateaz gain, eskoletara ikasleak
ekarri eta erama egiten zituen. Furgoneta
berria ekarri duenetik ordea, 2007ko
urtarrilaren 2tik aurrera, Hirugarren Adineko
Zentrorako zerbitzua ere berak eskaintzen
du. Plataforma duenez, aproposa da
gurpildun aulkiak erabiltzeko.
Zegamako Eguneko Zentrora Liernitik,
Seguratik, Zeraindik eta Zegamatik
garraiatzen ditu erabiltzaileak.
Furgonetak zazpi plaza ditu eta beste bat
gidariarentzat.
Plataformaz hornitu du Arantxak taxia
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Zentro Meteorologikoa
Jarraian, datu meteorologikoen bataz-bestekoak
azalduko ditugu. Gaur egun, www.euskalmet.euskadi.net
web orrialdean informazio guzti hau eskaintzen dute.
Beraz, afizioa duzuenontzat, hortxe datu zehatzak
lortzeko modua.
ARGIBIDEAK
• Prez. l/m2
• T. Max. (ºC)
• T. Min. (ºC)
• Haizea abiadura max.
(km/h)
• Hezetasun Bat. Best
(%)

Prez.

t. max.

t. min.

(ºC)

Haizea
abiadura.

(km/h)

Hezetasun
erlatiboa
(%)

Abendua (2006)

96,5

16,7

-3,1

95,4

89

Urtarrila

91,5

18,3

-4,3

89,3

96

(l/m2)

247

17,1

1,9

105,5

138

Martxoa

232,7

21,6

-0,9

106,6

97

Apirila

127,6

26,4

0,9

64,4

97

Maiatza

107,7

26,6

2,8

87,1

97

Ekaina

33,8

29,6

8,1

73,4

97

Uztaila

26,8

31,8

9,3

72

98

Abuztua

94,7

34,3

9,6

76,3

79

Iraila

49,7

27,4

6,9

59

95

Urria

58,2

23,8

4,1

61,6

96

Otsaila
= Euria, m2 bakoitzean zenbat litro
= Tenperatura edota hozberorik
altuena
= Tenperatura edota hozberorik
txikiena
= Haizearen indarrik handiena,
orduko zenbat kilometro
= Hezetasun haundieneko eguna

PREZIPITAZIO GEHIEN EMAN ZEN EGUNA: 2007/02/17

(ºC)

T. MAXIMOA EMANDAKO EGUNA: 2007/08/04
T. MINIMOA EMANDAKO EGUNA: 2007/01/26
HEZETASUN ERLATIBO HANDIENA EMANDAKO EGUNA:2007/02/25

ZEGAMARRAK BEHOBIA-DONOSTIA FROGAN
Behobia-Donostia froga ospetsuan herriko hamar ordezkari izan
ditugu. Azaroaren 11n ospatu zen aurtengoan.
Aurreneko datua denbora da, gero izen-abizenak, eta parentesi
artekoa helmugan zein postutan sartu ziren sailkapen orokorrean.

1:18:23

Zabaleta Lekuona, Jesus M.

(509)

1:18:41

Larrea, Lopez, Unai

(546)

1:21:26

Morillo Mendizabal, Xabier

(945)

1:21:55

Lasa Agirre, Iñaki

(1023)

1:25:13

Encinas, Joxe Migel

(1676)

1:34:58

Elizegi Arrizabalaga, Igor

(4782)

1:37:09

Berasategi, Asier

(5531)

1:38:05

Mendizabal, Auritz

(5855)

1:41:22

Alzelai Arakama, Iker

(7009)

2:08:54

Mendoza, Ainara

(12283)

Ctra. de Irún, Km. 6 - Apdo. 1.029
31194 Arre - Pamplona (España)
Tel.: +34 948 330 712 - Fax: +34 948 331 222
e-mail: atpiluminacion@atpiluminacion.com
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SAN MARTIN
Feria

Ezkerretik eskubira:
Luix Mari Zaldua
(editorea), Edurne
Albizu (alkatea), Teresa
del Valle (Gipuzkoako
Eusko Ikaskuntzako
Lehendakariordea)
eta Aierdiko Joxantonio
Ormazabal

Aurten San Marin Ferian, azaroaren 10ean
egin da. Feria egin zen astean, urtero bezala
hitzaldi eta ikastaroak egin dira aurten ere.
Azaroaren 5en, Xabier Azurmendiren,
“Axariñe” bezala ezagutua Zegaman, Atzoko
Zegama liburuaren bigarren argitalpena
aurkeztu zen. Liburu honen lehen argitalpena
1997an egin zen Zegamako Udala eta
Eusko Ikaskuntzaren lankidetza bati esker.
Bigarren argitalpena ere bi erakundeen
arteko lankidetzan egin da eta, aurkezpenera, Eusko Ikaskuntzako Presidenteordea den Teresa del Valle Anderea
etorri zen. Horrezaz gain liburuaren editorea
den Luis Mari Zaldua, eta Joxe Antonio
Ormazabal, zegamar idazlea eta Xabierrekin
harreman handia izan zuena aldi berean.
Liburuak, Zegaman jasotako, ipuin, kondaira, esaera zahar eta ohiturak jasotzen
ditu. Bestalde, ekitaldiak, lagunarteko giroan,
Xabier gogora ekartzeko ere balio izan zuela
esan behar.
Asteartean, azaroaren 6an, Arantxa Ariztumuño zegamarrak, Tolosako Babarrun Elkarteko kudeatzaileak, eman zuen hitzaldia
Kultur-Etxean. Arantxak, Tolosako Babarrun
Elkarteari buruzko xehetasunak eman
zituen, Elkarteko bazkide izateko zein
baldintza bete behar diren jakiteko aukera
izan zen eta horrezaz gain, Tolosako
babarrun Elkarteak, babarruna ereitetik uzta
bildu eta dagokion jatorri izendapeneko
zorrotxoetan sartu arte izaten duen
prozesuaren berri eman zuen. Oso hitzaldi
jantzia eta interesagarria eman zuen.
Asteazkenean, azaroaren 7an, Zegamako
Anttigoeneko Aita Benito Arrieta abade
Azaroaren

Ostegunean, azaroaren 8an, Sukal-Leku
fundazioko Jose Ramon Agirianok ardo kata
egin zuen eta ardoaren mundu zabalean
murgildu gintuen Amezti Elkartean.

Ardo desberdinei buruz ikasi genuen ardoak
dastatzean

10ean

SA N M ARZegaman
TI N
FE RI A
Aizkorri eta
Urbiako
Artzainen
Arteko IX.
Gazta Lehi
aketa

Jendetza handia bildu zen Aita Benitori buruzko
hitzaldia entzuteko

07

L A R U N B AT E A N ,

Herri Mail
Abere eta ako
Ganaduen
Lehiaket
a

pasiotarrari buruz hitz egin zigun bere iloba
Jesus Mari Arrieta apaizak. Bere bizitzako
ibilbidea eta santu izendatzeko prozesuaren
gorabeherei buruz, hain zuzen ere. Aita
Benito ezagutu zuten zegamar edadetuek
ere, beren bizipenak eman zituzten, Aita
Benito Zegaman txiki edo gaztetan ikusteko
parada izan zutenek zein oroitzapen zituzten
azalduz. Aita Benito, jaio zela 100 urte
hurrengo egunean, hau da azaroaren 8an
izango zirela aipatu zen. Bere santutasunaren
zertzeladak bizi izan zituztela aipatzen zuten
jubilatuek eta oso gustora egon ziren
hitzaldian; Aita Benito hil ondoren, bere
gauza pertsonalak familiari bidali ziozkioten
eta bertan ikusteko aukera ere izan genuen.

Ostiralean, gaueko 22:15etan udal polikiroldegian, bi pilota partidu izan genituen. Lehenengoa, 2. mailako 4 1/2ko Txapelketakoa
(final erdietako ligaxka): Argotek 22 eta 15
irabazi zion Apezetxea goizuetarrari. Bigarren
partiduan, Capellan eta Goñi III.ak 22 eta
20 irabazi zien Xala eta Galarza VI.ari. ETBk
zuzenean eskaintzen duen pilota partidarako
frontoiak sarrera ona izan zuen.

SAN MARTIN FERIA

“ Mingain urdinaren gaitza”
Aurtengo San Martinetako berezitasunen bat
aipatzekotan, “mingain urdinaren gaitza” dela
esan behar inolako ezbairik gabe. Aspaldiko
urteetan ez belaza, aurtengo San Martin ferira
ezin izan da ekarri ez behirik eta ez ardirik ere
(ahuntzak debekatuta daude), izan ere, urriaren
bukaera aldera, Oiartzun aldean azaldu zen gaitz
mota hau eta oso kutsakorra dela kontutan hartuta,
Gipuzkoako Foru Alldundiko Nekazaritza eta Lan Ingurumenaren
Garapenerako. Departamentuak debekatu egin zuen era horretako
animaliak edozein ferira eramatea. Ondorioz, aurtengo San Martinetan,
zaldi-behorrak bakarrik izan ditu ganadu lehiaketan baina esan,
zegamar ganaduzaleek bere maila erakutsi dutela oraingoan ere,
izan ere, “kaballeri” sail handia jarri baitzuten erakusgai.

ZEGAM
AKO
UDALA

Feria goizean goiz hasi zen, artisau, saltzaile ganaduzale eta artzainek,
bakoitzak bere eginkizuna fin betez.
Zaldi eta behorrak bakarrik izan ditugu aurtengo ferian
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Eguna zabaltzerako agertu ziren
Zegaman ferira salmenta edo artisautza erakustera zetozen pertsonak.
Salmenta postuak, frontoian, elizako
portiko-azpian eta Udaletxe azpian
jarri ziren, azken honetan batez ere
herriko artisau eta talogileak. Lehenengo aldiz, egurra lantzen duten artisauak
Jabier Arrieta zegamarra eta Karlos
Irazu Muñoa larraultarraren Anduetza
Egur museoan kokatu genituen, eta
museoko sarrera dohain jarri zen
bisitarientzat.
Bederatziak alderako, behor eta zaldi
bikainak eta moxal politak jarri zituzten
behortzaleek ilaran Aitxuri Herri Eskolaren aurrean.
Aurtengoan, lehen aipatu bezala, behi
eta ardirik ez zen izan ferira ekartzerik
“migain urdinaren” gaitza azaldu zela
eta. Hala ere, zegamar baserritarrek,
ganadu ugari ekarri zuten, Aitxuri Herri
Eskolaren aurrealdeari itxura ederra
emanaz.
Gazte Herexako gazteek ere, urteroko
txerrikume zozketa egin zuten
eguerdian, aurten txerrikumea Jon
Antiari egokitu zitzaion. Udaletxe
azpian Maria Mitxelena saldiastarrak
taloak eskaintzen zituen. Halaber, Joxe
eta Eulogio Albizu anaiak artilezko
galtzerdiak, artileazko aria egitetik
bukaerainoko prozesua ezagutzera
ematen zuten. Heike Hostereykek eta
lagunak, Arizti Zahar baserrian egiten
dituzten “Garbi Xaboi Naturalak”
erosteko aukera zegoen, eta baita
sendabelarrekin egindako olioak eta
gorputza eta hankak lasaitzeko gatzak
ere. Zubitxo baserriko Marcelak eta
bere senar Andresek, eskuz egindako
eta aromaterapian oinarrituz mota eta
kolore guztietako kandelak egin zituzten eta baita eskuz eginiko belarritakoak, lepokoak, ispiluak, etab. izan
zituzten ikusgai eta saltzeko. Izaki,
Gobernuz Kanpoko Erakundea,
Bielorrusiako artisautza jarri zuten
ikusgai eta salgai.

San Martin Feriak jarraipena izango du

Tolosako Babarrunaren dastatzea Udaletxe azpian

Hamaiketatik aurrera, Kalitatea
Fundazioaren barnean dagoen, Tolosako Babarruna Elkarteak, Tolosako
Babarruna dastatzeko, eskaini zuten.
Horrezaz gain babarrunari buruzko
argibideak eta prestaketarako foiletoak
banatu zituzten.
Goardi Lorategi ireki berriak kioskoko
plaza zuhaitz landareez, zuhaixkez eta
loreez bete zuen eta frontoian.
Elizako portikupean zilarra landuz
bitxiak egiten dituztenak, beira lantzen
dutenak, mota askotako eraztunak,
belarritakoak, koilareak, etab. ikusi eta
erosi zitezkeen. Baita boj egurra landuz
era guztietako ontziak, bastoiak, eta.

Bailarako txistulariak kaleak alaitzen
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Frontoian berriz, goizean goiz, era guztietako
kalitatezko produktuak zeuden salgai. Bestalde,
goizeko hamarrak aldera hasi ziren IX. Aizkorri
eta Urbiako Artzainen arteko Gazta Lehiketara
artzainak gazta aurkezteko inguratzen. Guztira
hamasei artzain aurkeztru ziren. Epaimahaian,
Arizti Berriko Kandido Aizpeolea, Jose Luis
Korta arraunlari famatua, Jesus Fierro (Seu de
Urgelleko alkateordea), Javier Clemente, Joan
Amat (San Sadurní D’Anoiako Alkatea) eta
Idiazabal Jatorrizko Izendapenetik bi ordezkari:
Patxi Perez eta Jose Ramon Agiriano izan
genituen. Gazta lehiaketara aurkeztutako gaztak,
maila handikoak zirela aipatu zuten epaimahaikideek eta finalera iritsitako azken 5 gaten
artean ia diferentziarik ez zegoela aipatzen zuten
bost gaztetatik hiru txapeldunak erabakitzea
oso zaila gertatu zela.
Goizean zehar bailarako txistularien doinua
entzun ahal izan genuen Zegamako kaleetan
San Martin Feriari euskal kutsua emanaz.

Gazta dastatu ondoren, solasaldi ederrean

Bi txapeldun elkarren ondoan: Kandido Aizpeolea eta Jose Luis Korta

Eguerdiko ordu batean, abere lehiaketako
sariak banatu ziren. Aurten hiru sari bakarrik
eman behar izan ziren: Etxe behor saria,
mendi behor saria eta eta zaldiaren saria.
Aurtengo irabazleak:

ZALDIETAN 1.GO SARIA
IBAI AIZPEOLEA
ETXE BEHORREAN 1.GO SARIA
JOXE DOMINGO ARIZTIMUÑO
MENDI BEHORRETAN 1.GO SARIA
IBAI URBIZTONDO
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Epaimahaikoak gaztak aztertzen

Ondoren, gazta lehiaketako sari banaketa, burutu zen.
Sari banaketarako aurten Gipuzkokao Foru Aldundiko
Landa Ingurunearen Garapenerako Departamentuko
Foru Diputatuaren presentzia izan genuen.

1. SARIA
J. ARANBURU ELKARTEA, S.A.T.
(IDIAZABAL)
2. SARIA
ARANTZA SEGUROLA (LEGAZPI)
3. SARIA
AIXTRA, S.C. (ARAIA)

Gazta lehiaketako txapeldunak epaimahaikoekin eta sariak banatu zituztenekin

Sari banaketaren ondoren, herriko elkarteen laguntzarekin,
Tartalo Elkartea, Amezti Elkartea, Kasino Elkartea, eta
Jubilatuen Elkartea, lehiaketara aurkeztutako gaztak
banatzen ziren bertaratuen artean, elkarteek dohain
ekarritako ardoarekin lagunduta.
Santa Barbara kalean, Tartaloetxe elkartekoek ere txakolin
dastatzea egin zuten eguerdian.
Arratsaldeko 6etan hasita, San Martinetako herritarren
arteko IX. Torneoko finalak jokatu ziren. Finaletara iristeko,
elkarren artean, ligaxka jokatu zuten bakoitzak bere mailan.

Hona hemen
emaitzak:

Lander Mendizabal eta Andoni Saez De Maturana
Alvaro Ramos eta Joseba Saez De Maturana

16
11

Luis Bautista eta Iban Matxinandiarena
Xabier Azurmendi eta Josu Oiarbide

16
4

Joseba de la Hera eta Luis Malkorra
Joanes Etxaide eta Ioritz Etxeberria

18
16

Unai Atxa eta Joseba Olaziregi
Jon Irastorza eta Jose Jabier Malkorra

18
12

Aitor Zabaleta eta Luis Sudupe
Jon Arakama eta Jabier Agirre

22
11

Agur
Kandido

Herritarren arteko IX. San Martin Torneoko finalistak

Igandean, goizeko hamaiketan hasita, XVI. DV-Torneoko pilota partiduak jokatu ziren
pilotalekuan. Saioak lehiatuak izan ziren eta giro ederra egon zen pilotalekuan. Hona
hemen jokatu ziren pilota partiduetako emaitzak:
1.go partiduan:
2. partiduan:
Perez eta Olalde
22
Lazkoz eta Arrastoa
22
Epelde eta Merino 18
Alvaro eta Irureta
16
Eta azkenik, arratsaldean, aurtengo San Martinak bukatzeko, Pirritx eta Porrotxen
“Mari Motots” ikuskizuna izan genuen. Pailazoen emankizuna Guraso Elkarteak
antolatzen du eta bera arduratzen da egun honetako sarrerekin eta baita emanaldiaren
ondoren, eskaintzen den txokolate beroarekin ere. Udalak, laguntza ekonomikoa
ematen dio elkarteari eta elkarren artean, San Martin Feriari bukaera ezinhobea
ematen zaiola esan behar.

Kandiko Mendizabal hil zaigu
Foru Aldundiko Nekazaritza Departamentuko
langile izan zen Kandido Mendizabal, jubilatu zen
arte. Langile eta jubilatu zenean ere, bera
epaimahaikide izan da iaz arte, Zegamako San
Martin Feriko ganadu lehiaketan (Larrekoko
Jabier Rodrigo zenarekin batera). Aurtengo
gonpidapena egiterakoan eman zigun bere
gaixotasunaren berri eta bere ez etortzearen arrazoia.
San Martinak ezkero hil zaigu Kandido, eta lerro
hauen bidez, gure doluminik sentikorrenak bere
sendiarentzat, eta mila esker Kandido, hogeitaka
urte hauetan Zegamako herriarekiko izan duzun
begirunearengatik.
Eskerrikasko, zegamarron izenean.
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AITOR PEREZ ARRIETA
Aitor Perez Arrieta Profesionalen mailan aritu da aurten ere korritzen.
Denboraldi ona izan du eta zegamarrok adi-adi gaude bere lorpenaz
txirrindularitzan.
Casse d’epargne ekipoan ibili da aurten eta emaitza adierazgarrienak
hauek dira:
• Tour del Mediterraneon, 9.a izan zen klasifikazio orokorrean
• Ordiziako klasikan, 10.a
• Italiako Giroan emaitza izugarriak lortu zituen eta azkenean
32. postuan amaitu zuen klasifikazio orokorrean
• 3. etapan, 11.a iritsi zen
• 5. etapan, 19.a.
• 18. etapan, 14.a
Datorren urtean, berriz ere, orain dela 2 urte korritu zuen ekipora
itzuliko da, Extremadura-Spiukera hain zuzen ere. Zorte ona opa
diogu, Aitorri!!!
Aitor Perez Arrieta aurtengo Italiako Giroan

XABIER ARAKAMA RUIZ DE EGINO
Polita da batek bere bihotza eta arima musikan jartzen dituela
ikustea. Xabierrek egiten duena guztiongana zabaltzen da, guztiok
gozatzen dugu bere doinuekin. San Bartolometako lehen egunean
izan genuen horretarako aukera, herriko semea herriari bere sormena
eskaintzen.
Aurten ere, batetik bestera ibili da Trikiziorekin, 100 kontzertu inguru.
Horietatik hamar Katalunian, guztiz arrakastatsuak. Guri ere beste
kultura batzuetako doinuak gustatzen zaizkigun bezala, haiei ere
gureak bai. Bizkain ere plazara hemen baino jende gehiago ateratzen
omen da dantzara.
EusCat izena izango duen diskoa grabatzen ari dira Xabierren etxeko
grabazio estudioan, otsaila aldera kaleratzea espero du. Katalunia
eta Euskal Herriko abestiak bat egingo dute. Euskaldunak katalanez
abestuko dute, eta kataluindarrak euskaraz. Disko ederra garai
hauetarako zalantzarik gabe. Eta izena emango dioten musikalari
handien kolaborazioarekin: Kepa Junkera, Joseba Tapia, Iñaki
Betagarri, Ines Gose, Carles Belda, Obrint Pas eta gure Orkatz
Abesbatza.
Diskoa aurkezteko prestatua dute Irlandatik hasita kontzertu bira
luze bat. Londres, Paris, Bilbao, Iruñea, Bartzelona, Girona eta
Lleida. Ondoren, Euskal Herria osoan zehar ibiltzeko.
Euskal Herriko Txalaparta Konpainian kontzertu berritzaileak
eskaintzen ari dira aurten, txalapartaren sakontasuna zabalduz,
Kepa Junkera lagun dutela.

Xabier, trikitrixa jotzen

Obrint Pas ska musika talde ospetsuak gonbidatu berezia izan du
Xabier Arakama zegamarra. Trikitixa eta txalapartarekin disko berria
grabatzen lagundu die eta dvdan ere ikusiko dugu nahi izan ezkero.
Talde honen kontzertuak ikusgarriak izan ohi dira, 20.000 lagun ska
erritmoan.
Abenduaren 31n Valentzian izango da Xabier Zorabio bere taldearekin
eta Obrint Pasekoekin kolaboratzaile gisa.

MIKEL
URBIZTONDO
LARREA
Mikel Urbiztondori txikitatik datorkio arrantzarako
zaletasuna. Nahiz eta Ataunen jaio eta Zegaman
bizi, itsasgizon trebea dugu. Hona hemen aurten
eskuratu dituen sariak:
• Euskadiko Patroi Onenaren saria irabazi du.
• Arrantza-ainguratu(pesca fondeada)
modalitatean, taldekako txapelketetan:
• Euskadiko Txapelketa irabazi dute.
• Gipuzkoako Txapelketa irabazi dute.
Igeltseroa ezezik Mikel, aurtengo Euskadiko Patroi Onena ere bada.

• Estatu mailan 4. geratu dira.
• Yateko Patroi Titulua atera du Bartzelonan.
Aste-bukaeretan egun bat hartzen du bere
afizioaz gozatzeko eta bere seme Ibai eta
Arkaitzek ere laguntzen diote. Iturriotz izeneko
itsasontzia, Ataungo jaiotetzearen izenez
bataiatua, du tresna abilezia hauek erakusteko.

Aitaren afizioa jarraitzen dute semeek

Hondarribiko Klub Nautikoko bere taldea, lagunak eta txapeldunak

Hegaluzea eskuetan duela, Iturriotzen Mikelen ama
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ZEGAMAKO PEREGRINAZIOA
Urtekarirako artikulu bat idazteko eskatu
zidatenean, segituan Zegamako peregrinazioa bururatu zitzaidan, jakinez ni neu ez
naizela agian egokiena lan hau jorratu ahal
izateko edozein zegamar neu baino adituago
delako edo eskarmentu gehiago duelako.
Baina hala ere ausartzea pentsatu nuen.
Jaioterriz auzoko herrikoa izanez ere, Zegaman hain ondo hartua sentitu naizenez, kanpoko begirada batek ikuspuntu zabalagoa
ematen zuela iruditu zait.
Hemen kontatuko direnak, ez zaizkizue
arrotzak egingo, batzuk ezagunegiak ere
bai, behin baino gehiagotan hau zertarako
kontatzen den ere pentsatuko duzue, baina
herrikideentzako arrunta dena, hemendik
kanpo harrigarritzat hartzen dela ziurtatu
dezaket.
Gainera, nire ustez Zegaman, Zegama herria
ezagutarazteko herrikidetza eskatzen duten
hainbat lan ospetsu, Maratoia adibide onena,
aurrez peregrinazioak duen historiagatik lortu
dira, berak era batera edo bestera herriarteko
harremana finkatu eta sendotu egiten
duelako.

Aizkorritik barrena, era
formalean antolatuta
dagoen
Arantzazurainoko
Zegamako
Peregrinazioak, badu
zer ikusirik mendiaren
berrantolakuntza
honekin, tradizioarekin
batez ere, erlijioarekin
lotuta dagoelako eta
herritarren baloreak
eta sinesmenak
espresatzeko
baliagarria delako.

aipatuz hona hemen edozein erritual ikertzeko
proposatzen dituen elementu paradigmatiko
ezagunenak.
Edozein erritual garatzeko bi zati bereiz ezinak
aurkitzen dira: Giza estruktura eta Gizabanakoa. Turnerrek (1988) 1 TURNER, Victor.

(1988): El Proceso Ritual: estructura y antiestructura. Taurus. Madril. hauen arteko erlazio

Esteban Atxak estanpa eta Dami Etxeberriak
loreak jartzen dituzten zuhaitza.

Hau ez da kasualitatea, aurrez aberastasun
kulturala izan duen mendi espazio zehatz
batean, Aizkorriko espazioan alegia. Gaur
egun mendia berrantolatu eta humanizatu
egin da. Bertan egiten diren praktikak eta
antzezpenak giza talderen baten identifikazio
prozesuekin eta leku eta gizarte horren
ezaguerarekin lotu behar dira.
Aizkorritik barrena, era formalean antolatuta
dagoen Arantzazurainoko Zegamako
Peregrinazioak, badu zer ikusirik mendiaren
berrantolakuntza honekin, tradizioarekin
batez ere, erlijioarekin lotuta dagoelako eta
herritarren baloreak eta sinesmenak
espresatzeko baliagarria delako.
Ospakizunen garapena eta bilakaerari
gerturatze teoriko bat eginez aproposa
iruditzen zait Victor Turnerrek, erritualen
adituak, proposatu zuen teoria erabiltzea
marko teoriko gisa. Eskema sintetiko bat

Jakina da garai batean festak eta ospakizunak epe zehatz bateko adierazle zirela eta
talde baten giza-antolakuntzara bideratuta
zeudela; gaur egun aldiz, beste funtzio batzuk
betetzen ditu. Adibidez: herriaren izena,
ospea eraiki eta baieztatu, bertan eta
kanpoan bizi diren herritarren identitatea
adierazi, ohizko bizitzan etenalditxo bat ezarri,
eguneroko monotonia hautsi, lekuei, ohiko
espazioei, balore bereziak eman...
Festa batzuen itxura mantendu egin bada
ere, esanahia moldatu egin da eta oroitzapenak eta erretorika direla medio oinarri
identitarioa adierazi eta era berean beste
ospakizun berri batzuk eraiki dira, gizartearen
modernizazioak eta industrializazioak eragin
duen egoera berriari, erantzuna eman ahal
izateko.
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Zegamako peregrinazioa

Ama Birjinaren sila

gatazkatsua bideratu ahal izateko bi ardatz
nagusi garatu zituen: “liminalitatea” eta
“comunitas”. Bi hitz hauek hirutariko prozesua
barneratzen dute: 1) Gizaba-nakoaren
bereizketa ohizko giza statusetik; 2) “Limen”
edo abagunea; 3) Gizabanakoaren berrielkartzea status eraberrituarekin. Gizabanakoa edo taldea jatorriko taldetik irteten da,
egoera liminal batean murgiltzen da eta bere
komunitatera bueltatzen da beste egoera
batean.
Liminalitatea, igarotze-erritoan, gizabanakoak
sentitzen duen egoera da, aurreko statusetik
bananduta dagoenean baina hurrengo aroko
parte osoa oraindik ez delarik. Honek
gizabanakoa komunitatean murgiltzeko
prestatzen du. Sarbidatua posizio berrian
kokatzen denean, aurreko erlazioak birdefinitu
egiten ditu. Gizartearen baitan zeuden
estrukturak ez dira existitzen ere, estruktura
berri bat sortu eta definitu egiten da.
Liminalitateak, dio Turnerrek, comunitas
garatzen du. Hau kultura bateko perspektiba
ideala litzateke, irudi eta ideia filosofikoak
sortzen dituena eta helburu utopiko hori
lortzera egongo litzateke bideratuta.
Beraz, edozein erritu gainbegiratzerakoan
bi estruktura suma daitezke bata gizartean
antolatuta dagoen estruktura formala, bere
erritu, antolatzeko modu berezia, kultura,
ekonomia, politika, hierarkia, autoritatea eta
gizabanakoa era berezi batean daude
kokatuta estruktura honetan; bestea liminalitatean zauden bitartean estruktura berrien
sorrera da, erlazio sozial berriak eraikiz,
hierarkiaren aldaketarekin edo desagertzearekin, kultura bateko sinbolo berri eta
sakratuak aipatuz, mitologiako puntuak
adieraziz.

Goiko Bentatik prozesioa Santutegira (2007)

Teoria hau oinarritzat hartuta Arantzazura
Aizkorritik barrena egiten den Zegamako
peregrinazioa aztertuko da, teoria, historia,
sentimenduak eta bizipenak bat eginez.
Peregrinazioaren definizioa emateko esan
daiteke bidai sakratua kontsideratua dela
eta honek eguneroko ohiturekin haustea
suposatzen duela, egiten dena sakratu,
bihurtzen delarik. Sakratuaren zentzu
zabalak erlijioarekin duen erlazioa, erreferentea du. Baina honez gain erromesaldietan
bakoitzak duen motibazioa ere kontutan
izateko elementua da.

Edozein erromesalditan
errepikatzen diren
ezaugarri berdintsuak
aurkitzen ditugu: egin
behar den bidea zaila
da, oztopoz beteta
batzuetan, luzea,
sufrimendua ere
tartean da, urrutian
dagoen muga jakin
batera heldu behar da,
gogotsu abiatzen da,
helburu bat du.

Esperientzi praktiko hau, historian begiratuz
gero, mendeetan zehar herriaren errepikapen
bat besterik ez dela dirudi, baina erlijioarekin
dagoen erlazioa ez da berdina orain, edo
orain dela urte, hamarkada edo mende
batzuetakoa.
Hau motibazioarekin lotuta dago eta errepikatzen diren elementuak egonez, Santutegia,
leku sakratua edo bide berbera, paisai
sakratua, diferentzia nabariak oraingo eta
lehengo peregrinazioen artean, aurki
daitezke.

Edozein erromesalditan errepikatzen diren
ezaugarri berdintsuak aurkitzen ditugu: egin
behar den bidea zaila da, oztopoz beteta
batzuetan, luzea, sufrimendua ere tartean
da, urrutian dagoen muga jakin batera heldu
behar da, gogotsu abiatzen da, helburu bat
du. Beraz, ematen du nahiko izan beharko
litzatekeela erromesei galdetzea bizi duten
edo bizi izan duten esperientzia hau komentatzeko. Baino hau ez da horrela, esperientziaz gain peregrinazioaren praktikak historia
duelako atxikita.
Durkheimek (1993) 2 DURKHEIM, Emile. (1993):

Las formas elementales de la vida religiosa.
Alianza Editorial. Madril. baieztatzen du erlijioa

gizarte indarrak eratzen duen zer edo zer
dela eta orokorrean berak egiten duen
galdera hainbat aldiz galdetu diogu gure
buruari: Zertako balio du peregrinazioak
gure gizartean?
Aldiz, Mircea Eliadek, (1992) 3 ELIADE, Mirces.

Ermitatxo bat egin zuten eta Santutegia
ondoren, Mariaren etxea. Herria erromes
abiatzen da fede handiz. Ondoren-go
mendeetan, leku garai hartan, frantziskotarrek gurtza, peregrinazio, arte eta kultur
gunea antolatu zuten.
Orain Arantzazuko Santutegia leku sinbolikoan eraikita egonez gain, era sinbologikoan
erabili ditu elementu arkitektoniko guztiak,
paisaiaren jarraipen eta elorriaren arantza
zorrotzen sinbologia adierazten du, espazioa,
mendia, sufrimendua eta bakea bat eginez
gaur egungo arte abangoardistaren erakuslea delarik.
Zegamako Santutegirako peregrinazioa Ama
Birjina azaldu zenekoa omen da eta
dakizuenez, Mendekoste-jai eta astelehenean eginez igarotzen da (aurten Maiatzaren
27-28an). Igandean joan oinez; Arantzazun
batzuek gaua egin eta Pazko astelehenean
itzulerakoa.
Peregrinazio honek, historian zehar hainbat
gora-behera izan ditu. 1602an Fray Mateo
Burgosek, Burgos eta Iruñeko gotzainak,
erromesaldi guztiak debekatu egin omen
zituen baina zegamarrei Arantzazuko
erromesaldia urtean behin egiteko baimen
berezia eman zien beste edozein herri baino
zaletasun eta joera handiagoa ziotelako
Arantzazuko Amari 4 Zegamako Udaletxeak

2001ean “Herri baten arnasa” izenburuarekin
atera zuen bideoan dagoen informazioa. Ez

bakarrik hau 1787ko Apirilaren 15ean Juan
Felipe de Lecumberri Iruñeko Gotzain
Jaunak, berriro debekatu zituen prozesio
guztiak hauek jenderik bizi ez zen lekuetan
edo mendietan egiten baitziren:
“...porque no se observan en estas romerías
la seriedad y compostura que exige la
naturaleza de tales funciones………..que
omitan desde luego semejantes procesiones
a Hermitas distantes y que eligiendo otras
Iglesias intramurales o en su defecto
extramurales, pero muy próximas a los

(1978): Mito y realidad. Guadarrama. Madril.

defendatzen du sakratua existitzen dela,
baina esperientzia sakratua barrutik bizi
behar dela edozein errito ulertu ahal izateko.
Horrelako ikuspuntua, peregrinazioaren
esperientzia pasatu ondoren uler daiteke ez
delako bakarrik norbaitek kontatu edo
komentatu duena baizik eta bertan sortu
den giroa, ibiltzeko modua, entzuten diren
anekdota sinbolikoak edo errealak, historia
formalez gain, herri honetako kulturarekin
lotuta dagoen memoria historikoa ere, bizi
bizia dagoela erakusten dutelako peregrinazioa hau egiterakoan. Harriak, bideak,
irudiak... bere istorioak dituzte, bakoitzaren
interpretazioak, historia sakratu zabala du.
Santutegia peregrinazioaren elementu
nagusietako bat da, bidai sakratuaren
helburua eta helmuga. Hau ere, peregrinazioa bezalaxe, era desberdinean ulertuko
da bakoitzaren motibazioaren
arabera.
Arantzazuko Santutegira
erromesaldiak Arantzazuko
Ama azaldu zenean hasi zirela
dirudi. Kondairak dioenez,
Rodrigo de Balzategi izeneko
artzain bati 1468an Ama Birjina
agertu zitzaion elorri baten
gainean. Harrituta, honakoa
galdetu zion: "Arantzanzu?"
Prozesioa Santutegira iristen (2007)
Zegamako peregrinazioa
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GOGOA,
MOTIBAZIOA
Joaten diren guztiak nahi
dutelako joaten dira, gogoz
egiten duten zerbait dela
adierazten dute eta gainera zer
edo zertarako doazela ere
argitzen dute. Motibazioa hau
alde desberdinetik ikus daiteke.
Batzuk debozioagatik egiten
dutela diote:
“Nik Arantzazuko amari, Arantxa
izena detalako edo, debozio
handia diot, ez nintzeke ondo
sentituko urtean behin Arantzazua
jungo ez banitz. Urtero behin
baino gehiagotan juten naiz baino
kotxen eta benetakoa hau da,
debozioz hau eiten det, oinez
etortzekoa”
Erromesaren
beste
motibazioetako bat zer edo zer
eskatzea edo lortzea litzateke,
peregrinazioa tresna gisa ikusten
dute, truke gisa.
“Aurten peregrinazioa etorri
naiz semekin hainbat arazo izan
ditugulako eta haren onez
eskatzeko eiten ai naiz
peregrinazioa, promesa hori
ein non ta”

SUFRIMENDUA
Peregrinazioa bakoitzaren baitan
sartzeko modua izango da,
honen bidez sakratua denaren
argia barneratzen delako.
Sufrimenduak gorputzak pasatu
dituen zailtasunak gogorarazten
laguntzen du eta memorian
itsatsi. Memoria honen bidez
ideiak transmititu egiten dira.
Memoriak eta tradizioak,
izugarrizko papera betetzen dute
gurasoengandik semealabarengana, kemena, beharra,
sentimendua erakusten joaten
da, komunitatea egiten joaten
da, taldean sortzen joaten da.
Sufrimenduak gorputza dugula
jakinarazten du eta ariman
dakarzuna gorputzean islatzen
da. Honek gogorarazi edo
metaforizatu egiten du
sufrimendua erlijio katolikoaren
arima-gorputza dikotomia
desagerraraziz, arimari irteteko
bide bat eskainiz.
“Zaile da bidea ni zarra naiz ta,
baino hola ez palitz ez takit
etorriko ote nitzeken oinez etorriz,
padezimentuz meritu gehio
daukezula iruitzen zat. Al detan
bitarten oinez etorriko naiz eta
gero berriz ba autobusez ze
erremedio. Penakin baino ze
erremedio”

MUGIMENDUA
Berez, zer edo zer sakratua izango balitz bezala ikusten da. Beti aurreraka
jarraitu behar da, polikiago edo azkarrago. Hona hemen aurrekoen eta
atzekoen autobuseko jendeen arteko harremanak:
“Aurten ere hemen, bazoazte poliki, poliki e!”
“Aurreatu dezue gogoz!”
“Segi, segi geroz eta gutxigo falta zaigu heltzeko ta”
Ez da berdina paisaia honetatik edozein egunetan joatea edo peregrinazio
egunean joatea eta desberdintasuna mugimenduan dago. Paisaia mitikoa
jendea mugimenduan doan eran mugitu egiten dela dirudi. Paisaia berdina
bada ere, bakoitzaren kontuak, esperientziak, perspektibak, itxaropenak,
puntu bakoitzeko deskribapenak, peregrinazioa mugitu egiten dute; bidai
honetako bidea mugimenduak sakratua bihurtzen du.
Gainera ezin da inondik inora geratu. Momentu gogorrenetan ere, arnasalditxo
bat hartzea geratzen bazara norbait izango duzu ondoan borondate onez
honelakoak esanez:
“Segi, segi, hortxen dao aldapan bukaera ta”
“Okerrena ein deu, hemendik aurrea beraka”
“Beitu or ikusten dezun arrie amabirjinan silea, horrutzaño ailau eta kitto
hor bukatzen die gure penak”
Mugimendua gorputzean jartzen da eta honek peregrinazioaren zati sakratua
egiten laguntzen du.
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MEMORIA
Peregrinazioa memoriaz beteta dago eta
hasiera hasieratik horrelako erreferenteak
aurki daitezke:
“Iaz bezalako egualdi ez du eiten aurten
eta jende gutxio etorriko da”
“Primeran pasatzen deu, urten guztin ez
dituzunak ikusten azaltzen die hemen eta
hau da giroa”.
Baina memoria sinboliko-mitikoa ere islatua
geratzen da eta herrian dauden bideko
legendak adierazteko balio du.:
“Gaur daon lainokin eztakiu Aketegiko
damak labea piztu ote don”
Edo pertsona batzuek ezarritako ohiturak
errespetatzen eta jarraitzen direla erakusten
dute. Adibide gisa, garai batean Zegaman
bizi zen Atxukarro gizon famatuak urtero
bideko zuhaitz batean Arantzazuko
Amabirjinaren estanpa jartzeko ohitura
omen zuen. Gaixotuta ezin izan zuenean
peregrinaziora joan, berarekin sarri joaten
zen mutiko bati estanpa bat eman zion
txintxeta eta guzti, urtero aurreko urtekoa
aldatu ahal izateko. Hil zenean, ohitura hau,
gaur egun heldua den mutiko hark, Esteban
Atxak, mantendu egiten du. Arantzazun
urtero erosten du hurrengo urtean jarri
behar den estanpa. Honez gain arbola
berean Ama Birjinari lore batzuk jartzen
dizkie. Ohituraz Dami Etxeberriak jartzen
ditu; ezin duenean, berriz, norbaiti ematen
dizkio.
Aurrerago jarraituz, bideko aldapa
gogorrenetakoa ere memoriaz betetako
ingurua da, bai bera eta baita duen bukaera
ere:
“Amabirjinan silla ailatzen geanen salbea
erretzatzen deu. Hau nere amonak erakutsi
zien eta betitik ein deun zeozer da”.
Eta ez bakarrik salbea baizik eta leku
sinboliko horretan jendea bakarkako
orazioak egiten ere, ikusten da errespetu
guztiz, txapela kenduta.
Memoriarekin erlazionatutako beste hainbat
anekdota ere konta daitezke baina
esanguratsuenetakoa Atxatarrek kontatzen
dutena: Attek oilo granja zuenean oiloak
ematen omen zituen peregrinaziorako, gaur
egun familiak egiten duen bezalaxe.
Zenbaitetan etxeko guztiak, Mª Carmen
Calvo buru zutelarik, oilo horiek lumatzeko
elkartzen ziren, gero salda egin ahal izateko.

LAGUNKOITASUNA
Konstante bihurtzen da bide guztian zehar:
“Norbaitek nahi al do txokolatea, ure, ardoa
zahatotik?”;
“Bizkarren dakartzun umea hartuko al dizut
pixkaten?”
“Segi zeure pauson hor goien zain izango
gea ta”.

Bazkaltzeko tokia Ama Birjinaren iturriaren ondoan

Sukaldariak kafea eta salda prestatzen

Peregrinazioa egiteko
mugimenduak Zegaman, Mendekostez
jaia baino askoz ere
lehenago hasten dira
bideak aztertu egiten
direlako, bazkal lekua
egokitu, jakiak erosi
eta
prestatu,
fenomeno bat baino
gehiago dagoela
behatzen da.
Peregrinazioan,
herritar guztiak ez
dira batera hasten.
Goizeko zortzietan
motelxeago joaten
direnak elkartzen dira
herriko plazan eta
Herriko txistulariek paper garrantzitsua dute peregrinazioan
autobusez Zegamako apeaderoraino iristen dira, han oinez
Pueblos, las lleben a ellas con el debido
abiatu ahal izateko. Hurrengo taldea,
orden compostura y decencia bolbiendo
bederatzietan abiatzen da eta azkenak
formados en la misma disposición a las
hamarretan 8 Aurten hauteskundeak zirela eta,
Parroquias de donde hubiesen salido y
ez da urteroko ordutegia jarraitu baizik eta
10,30tan izan da lehen autobusa (2 autobus) eta
evitando todo convite, refresco o cosa
11,15tan bigarrena. Hau, herritar guztiei, baita
equivalente” 5 Gotzaitegiko artxibategian
2864/031-00 signatura.

Zegamak, hau ere ez zuen oztopo izan
peregrinazioarekin jarraitzeko eta honen
adierazleak Zegamako artxibategian, garaiko
Iruñeko Gotzainari, Arantzazurako prozesioa
egin ahal izateko udaletxean 1788tik1791rarte gordeta dauden eskariak. Hauek
honela diote:
“y se mantendra la debida compostura
tanto al ir como al regreso sin que se
ofrezca convite ni refresco alguno”6
Zegamako Udaletxeko artxibategia 2.10,242,1
signatura. Orri berberetan azaltzen dira baita
ere kasu guztietan gotzainaren baimenak
peregrinazio hau burutu ahal izateko.

Beraz, garai bateko historia gaur egungo
kulturarekin lotuta ikus daiteke gizarte bateko
estruktura-sozialaren itxura ezin delako
gizarte horretako kultura gabe praktikan
jarri. Kulturaren esanahia, zabala izanez,
Geertzek (1988:89) 7 GEERTZ, Clifford (1988):

La interpretación de las culturas. Gedisa S.A.
Editoriala. Bartzelona. (Itz: Alberto L. Bixio).

proposatutakoa interesgarria eta batez ere
erromesaldirako aproposa dirudi: Historikoki
transmititutako esanahiak, era sinbolikoan
heredatutako eta espresatutako kontzepzio
siste-ma; esanahi hauen bidez, komunikatu
eta bizitzaren ezaguera garatu eta betikotu
egiten da.

goizean goiz gauzak prestatzera irteten direnei
ere, botoa emateko aukera izan dezaten, egin
da.

Autobusean sartu bezain pronto,
Apeaderoarantz errebuelta hartzeko
autobusetik jaitsi behar denean eta berriz
igotzerakoan, argi ikusten da esperientzia
berri bat hasten dela, bertan denak
erlazionatzen hasten dira ezagunak eta hain
ezagunak ez direnak. Oinez hasi aurretik,
herriko erlazio sozialak hasieratik aldatuta
daudela nabaria da. Beraz gizabanakoa
bere jatorrizko komunitatetik, jatorrizko
taldeetatik, irteten da eta ohiturazkoa duen
baino jende gehiagorekin erlazionatzen da;
beste portaera bat sumatzen da. Hemendik
aurrera, egoera berria, segur aski Turnerrek
proposatutako liminalitatearekin parekatu
daitekeena.
Apeaderotik aurrera, mugimendua nagusi
den honetan, sakratu hitza azaltzen doa.
Lehen aldiz joan nintzenean, horrelakoak
entzun nituen:
“Lehenengo aldiz etortzen zea ez ta? Ba
ezingo dezu utzi hau sakratua da, nik 69
urte ditut eta 2 urtetan besteik ez det ein
fallo, hau sakratua da”.
Sakratu hitzarekin zer nahi zuen esan
galdetzerakoan erantzun zidan:
“Arantzazuko Amak hainbeste mereziko
ote o. Urte guztia eskatzen eta eskertu
ein behar”.

Peregrinazioan joaterakoan gizartearen
estruktura azpikoz gora jartzen da; bertan
ez dira autoritateak igartzen, alkatea bera,
beste herritar bat bezelakoxea da 9 Segura

Irratian, Juan Inazio Galdos Zegamako alkateari
2003-5-23an egindako elkarrizketatik ateratakoa.

Rolak ez dira mantentzen, amak ume
kozkorrak “galdu” egiten ditu, bidea ez jakin
arren suge handi bati jarraitzen diogu denok
kamino sakratu berbera jarraitzen dugulako,
ezin da besterik egin.
“Bide hau ez da bide normal bat, honek
bihotza do”.
“Bide hau eginez barruko pakea lortzen
da. Nei amak hori esaten zien eta txiki
txikitatik dakarrean ohitura bat da”.

Peregrinazioa egiteko
mugimenduak Zegaman, Mendekostez jaia
baino askoz ere
lehenago hasten dira
bideak aztertu egiten
direlako, bazkal lekua
egokitu, jakiak erosi eta
prestatu, fenomeno bat
baino gehiago dagoela
behatzen da.

Turnerrek dionez, egoera liminalean,
peregrinazioan zoazenean, comunitas
garatzen da, gogo-aldarte berri batean
aurkitzen da burua, denak senideak garela
dirudi, ez dago hierarkiarik, ez aurreko
estruktura berberarik ere, emozionalitate
berri bat baizik, hau aurrera bultzatzen duen
barru-indar berri bat, fluxuarekin pareka
daitekeena azaltzen da. Erromesa larri baldin
badoa ere, umore onean dagoela erakusten
du, beste erromesekin jarraitzeko eta
momentu horrek bizitzeko gogoa ematen
du, balore positiboa dela adierazten du.
Hona hemen hau ziurtatzen duen esaera
batzuk:
“Erromesaldi hau daukeun balore positibo
bat dala iruitzen zait”.
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Eduardo Telleriak, goxokiak asto gainean eraman eta haurrei banatzen die (2007)

“Moroak Mecara peregrinazioa bizian
behin behintzet egin behar duen bezalaxe
Zegamarrok Arantzazura jun behar deu,
derrigorrez”.
Oinez goazen bitartean peregrinazio honen
ezaugarriak bilatuz gero, honakoak errazak
dira bereizten:
Baina peregrinazio hau, dudarik gabe,
fenomeno bat baino gehiago da. Momentu
batean mugimendua eten egiten da eta han
gauden guztiok elkartu egiten gara bazkaria
egin ahal izateko. Honetarako aukeratutako
lekua sinbolikoa da; aldapa gogorrenak
bukatu dira, lizarrez inguratutako zabalgune
txikia da. Leku sinboliko nagusienak inguruan
daude,”Ama Birjinan silea”,“Ama Birjinan
iturrie”..., maldaz behera Arantzazuko
Santutegiraino hartzen den tokia.
Bazkariaren inguruan antolatzen da
peregrinazioko festa nagusienetakoa.
Erlijiosoaren zentzua aldatu egiten da eta
orain arte eskaera edo zer edo zer lortzeko
erabiltzen zen fenomenoa, herriaren elkartze
fenomenoa bihurtzen da Zegamarren
identitatea sendotuz. Peregrinazioak berriro
zentzu desberdinak hartzen ditu, erlijioa giza
indarrak sortutako zer edo zer dela erakusten
du baino taldearen identitatea sendotzeko
baliagarria da.
Inguruko herri batzuk, Segurak, Legazpik,
Aizkorritik barrena Arantzazurainoko
peregrinazioak egiten dituzte baina orain
artekoa berdintsua kontatu badigute ere,
aldaketa nagusia hemen dago, ez dago
festarik bazkariaren inguruan.
Bazkaria, peregrinazioa bezalaxe, herriak,
udalak antolatzen du. Horretarako herritar
batzuk peregrinazio egunean goizeko
zazpietan elkartzen dira, Todoterreno eta
astoen bidez bertara gerturatuz. Oinez
datorren jendea iritsi aurretik bazkaria egiteko
lekua eta salda beroa prest eduki ahal
izateko.
Aurtengo datuen arabera eguraldi bustia
izan arren herriaren partaidetza handia izan
da: “udalak 400 ogitarteko, 50 Kg. xerra eta
80 litro ardo eraman ditu lekuraino”
Esandako janariari erantsi behar zaie urteroko
lagun koadrilak prestatzen duten oilo salda,
oilaskoa tomatearekin, kafea eta abar.
Kalkulatuz Zegamak 1.400 biztanle dituela
gutxi gora behera, herritar herena baino
gehixeago han bildu zen.

Itzulerako eguna, Oazurtzan merienda egin eta gero (2007)

Zegamarren identitatearekin zer ikusia duten
hainbat eta hainbat esaera bertan entzuten
dira:
“Herriko guztik hemen juntatzen gea”.
“Herri guztie elkartzeko modue da hau”.
“400-500 urteko ohitura eta herri festa
polittena 10 Herri festa polittana dela behin eta

berriz entzun genuen esaera izan zen.

“Kanpon bizi dan zeamar jendea ikusteko
aukera paregabea” 11 Beraz, festa hau ez da

bakarrik herrian bizi direnak elkartu ahal izateko
baizik eta Zegamako herritarren artean
barneratuta dagoenez herritar guztiek erabiltzen
dute aitzakitzat bere jaioterriko identitatea sendotu
ahal izateko.

“Borondate on asko elkartzen die eun hontan
Zeaman eta eun ahaztuezine ospatzen deu
urtero zegamarrok” 12 Zegamako 2002

Urtekaria. 4. Zenbakia. Abendua.:65. orrialdea.
Zegamako Udala.

Buruan dut orain dela hiru lau urte,
nire lehen peregrinazioa egin
nuenean, ezezaguna nuen herritar
bat, honela zuzendu zitzaidala:
“Lehen aldiz zatoz ezta?”
Bai, hala da.
Etzea zeamarra
Ez, ez naiz, baino han bizi naiz
Peregrinazioa ein ondoren ez dezu
hori esango. Hemendik aurrea

zeamarra zeala sentituko dezu,
ikusiko dezu. Hau eiten duen guztik
zeamarrak die ta eta zeamarra
izateko peregrinazio ein behar da.
Hemen ez dira bakarrik Zegamatik etortzen
diren erromesek egoten. Arantzazuraino, ez
dutelako bere burua gai ikusten peregrinazioa osoa egiteko, kotxez joaten diren
hainbat herritar bertaraino igotzen dira, bidea
motza baino aldapatsua izan arren, eta
helburu bakar batekin: elkarrekin festa egin
ahal izatea.
Umeek ere badute bere lekua. Eduardo
Telleriak, poltsakara bete goxoki eramaten
du asto batean bertan bazkaldu duten ume
guztiei banatzeko. Bazkaldu ondoren, haur
guztiak borobilean jarrita eta Eduardo erdian
delarik, goxokiak hartzen dituzte, lehendabizi
ume txikienei banatuz.
Bazkari eta bazkalostekoa egin ondoren,
txiste eta bertso artean, Arantzazuko
Santutegirainoko bidea jarraituz bertaraino
erromesak iristen dira berriz han erromes
guztiak elkartuz.
Arantzazura iritsi aurretik bide honetan,
badago beste leku esanguratsu bat,
eskiatzaileen aterpea deritzaiona; pistaren
ondoan kokatua. Ohiturek errosarioaren
errezoa hasteko lekua dela diote eta emakume batzuk horretan eman zuten bidea basoan sartu zirenean bukatu zutelarik.

Peregrinazioa ez da amaitzen Arantzazura
iristearekin, bidean sortutako erlazioak zerbait
aldatzen badira ere, ez dira herrian bizi diren
erlazioa sozial berdinak mantentzen eta ezta
ere, bidean mantendu diren bezain
aberatsak. Zegamarrok elkartuta afaltzen
badugu ere, ezin da esan bazkariko giro
identitario berdina mantentzen denik; ez
gara hainbeste, batzuk autobusean herrira
bueltatzen dira eta beste batzuek ohiturazko
erlazioak eusten dituzte. Dena dela ostatu
bakoitzean geratzen den jendeak talde
egoeran murgilduta jarraitzen dute.
Igande gaua Arantzazuko ostatuetan pasa
ondoren, hurrengo goizean, bai bezperan
iritsi direnak eta bai autobusez Zegamatik
egun berberean erromes joan direnak,
elkartu egiten dira justu oinezkoak

Peregrinazioak bi
aurpegi ditu: joatekoa
eta bueltatzekoa.
Herrira mendiz mendi
askoz ere talde
txikiagoa bueltatzen da
eta etorrerako bideko
izpiritua ez da
joanekoaren berdina.
Arantzazura iristerakoan azaldu ziren lekuan,
bertako sinbologia mantenduz. Hemen
hierarkiaren adierazle ikurrak azaltzen dira.
Zegamarrek prozesioa egiten dute elizaraino,
elizako banderak buru dituztela. Ondoren
txistulariak San Inazioko Martxa joaz, udal
korporazioa eta herritarrak joaten dira.
Prozesioa kanpaiak jo eta jo ari diren
bitartean egiten da. Ahal duen guztiak, goian
(Goiko Ventan, oinezko erromesak Arantzazuan azaltzen diren lekuan) hasten dira baina
ezin dutenak, bidean zain egoten dira eta
prozesioan sartzen joaten dira elkarrekin
elizarainoko ilara egitaratu bat osatuz.
Egiten den Meza nagusia ere guztiz sinbolikoa da. Bertako fraideak egonez gain,
kanpoan bizi diren apaiz zegamarrak ere
inguratzen dira eta denen artean ospatzen
dute herriarentzako Meza Santua. Meza
ondoren berriro elkarketa sinbolikoa burutzen
da. Festaren programak honela dio:
“OHARRA: MEZA ONDOREN,
Santutegi aurrean bertaratutako
zegamar guztiok elkarrekin
argazki bat aterako dugu,
aurreko usadioa berreskuratuz”.
Horrelako fenomenoen bidez, herritarren
identitatea, herriko kultura eta ohiturak
sinbolo erakusgarri bihurtzen dira.
Peregrinazioak bi aurpegi ditu: joatekoa eta
bueltatzekoa. Herrira mendiz mendi askoz
ere talde txikiagoa bueltatzen da eta bideko
izpiritua ez da joanekoaren berdina. Paisai
sakratua ez da hain sakratua eta joaterakoan

entzun diren istorio
mitikoak ez dira hain
adierazgarriak, egiten
den geldiketa askarirako
atsedenalditxo bat
besterik ez da. Mendi
irteeraren itxura hartzen
du Zegamako herrira iritsi
arte. Hemen berriro
peregrinazioak indarra
hartzen du. Zegaman
dagoen eliza sinbolikoenetakoan, San Bartolomeko elizatxoan 13
Dirudienez Zegamako lehen
parrokia izen zen elizatxo hau
eta bertan sarrerako ur
bedeinkaturako erabiltzen
dena erromaniko kapitel
adierazgarria
da.
Kanposantuaren ondoan
kokatua dago., menditik

Udalak goxokiak banatzen ditu erromesak iritsitakoan

zehar oinez datozenei
ongi etorria ematen zaie.
A u r re z , m e n d i k o e k
Zegama ikusten duen
momentuan etxafuegoak
botatzen dituzte ailegatzen ari direla adierazteko.
Herriko plazatik erantzun
berdina izaten dute eta
San Bartolome elizatxora Kasino Elkarteak antolatutako ipuin lehiaketako sari banaketa
iritsi arte batzuek eta besteak etxafuegoak botatzen eta erantzuten
bertaratzen denez argi geratzen da
joaten dira alde batetik eta bestetik. Herriko
zegamarren izatearen baitan itsatsita dagoela
kanpaiak ere peregrinaziokoei ongi etorria
peregrinazioa, zegamarren identitatea eta
eman arte jotzen aritzen dira.
estruktura sendotuz. Zegamatik ArantzaOndoren Prozesioan, San Martin Parrozurainoko peregrinazioan, harmonia, integrakiaraino joaten da baina bidera Parrokian
tzailea izatea eta identitatearen paperak
dagoen Errosarioko Amabirjina ateratzen
nagusitzen dira.
dute 14 Herrian diotenez Errosarioko Amabirjiña
Errituak, dudarik gabe, lotu egiten dute, leku
da. eta banderak eramaten dituzten astak,
batekoa zarela erakusten dute, eta erabiltzen
muin egiten diote Amabirjina honi Arantzaduen espazioa guzti honen erakuslea da.
zuko amaren goraintziak adieraziz. AmabirErritu hauen jarraipenak aberastasun sinbojina buru duela, erromes eta herritar gehienak
likoa ematen dio herri bati eta espazioaren
herriko txistularien laguntzarekin Elizaraino
erabilera berriak sortzen ari badira ere
sartzen dira eta agurra abesten dute.
hauekin batera erritu berriak sortzen ari dira
Baina hau ez da erlijioarekin bakarrik
tradizioa eta berrikuntzak bat eginez, azken
erlazionatutako fenomeno bat. Fenomeno
finean tradizioa asmakizun bat besterik ez
erlijiosoa orain bukatzen bada ere, herriak
dela erakutsiz.
festarekin jarraitzen du. Haurrek ipuin lehiakeNire ustez, edozein herritan bezalaxe,
tarako egindako marrazki eta idatzien sariak
Zegaman egon diren konflikto edo krisiak,
jasotzen dituzte herriko plazako kioskoan.
fenomeno honek sortu duen fedeak eta
Gainera udal arkupetan ogitarteko eta ardo
kemenak gutxitu egin ditu eta horregatik
banaketa egoten da lehendabizi eta ondoren
jarraitzen da eten gabe festa erritual-sinboliko
trikitilarien laguntzaz afari herrikoia nahi duen
honekin.
guztientzat.
Hurrengo egunean dena berera bueltatzen
da baino bitarte horretan urtero-urtero egiten
den ospakizunak, abiapuntu eta muga argiak
dituenak, herriko adierazle nagusienetakoa
bihurtzen da, bertakoak direlako protagonista
nagusi eta eurak mantentzen dutelako, euren
kulturan barnean, fenomenoz jositako
adierazle hau altxor gisa.
Gainera beste ospakizun erlijioso batzuk
gutxitzen joan badira ere, fenomeno honekin
ez da gauza berbera gertatzen, dirudienez
gehiagora doa eta adin guztietako jendea

Baina peregrinazioarekin eta berarekin
elkartuta dauden fenomeno guztiekin ez da
gizarte osoa islatzen baizik eta hemen
azaltzen den bakarra Turnerrek, igarotzeerrituetan, proposatzen duen liminalitatea
eta honek sortzen duen comunitas da. Giza
estrukturak aldatzen badira ere, egoera hau
bukatzen denean, gizakia bere gizartean
esperientzia berri batekin txertatzen da eta
asko eta asko datorren urteko peregrinazioan
pentsatuz.
Isabel Elorza Puyadena

Zegamako peregrinazioa
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TRADIZIOAK
GABONAK
Abenduaren 24.a urtero gogoan izaten dugu
guztiok. Denok dakigu egun horretan zein
eginkizun izango ditugun. Adinaren arabera,
eginkizunak aldatzen doaz baina ilusioa beti
ageri da guztiongan. Gabon eskean haur eta
gazte ugari ibiltzen da eta esan, Zegaman
baserriz baserri ere eskean egiten dela.
Arratsaldeko 15:00etan Gazte Herexako bi
talde abiatu ziren baserriz baserri 2006ko
abenduaren 24an; batzuk Goialdera eta
besteak Barranaldera. Arratsaldeko 18:30etan,
herritarrak orokorrean, gazte eta heldu elkartu
ziren Olaran inguruan Olentzerorekin batera,
Gabon eskean ibiltzeko Zegamako kaleetan
zehar. Olentzero ere, eskutitzak bilduz ibili zen
Zegamako kaleetan.
Urtekari hau banatu eta egun bat edo bira
izango da Gabon eskea, aurten, bai arratsaldeko irteera, gazteek baserriz-baserri egingo
dutena, eta arratsaldeko 18:30etatik aurrera,
Olarandik egingo dena, Arkaitz Ariznabarretaren
aldeko ekimena izango da. Zatoz gurekin!

SANTA AGEDA
Otsailaren 4an Santa Ageda bezperako irteera
egin zen. Arratsaldeko 18:00etan, zine ondoan
bildu zen herritar multzoa eta Santa eskean
aritu ziren gauerarte. Santa Ageda eskean
ibiltzean, gure aurrekoen ohiturak indartzen
eta gogorarazten ari gara eta, gure izaeraren
nondik norakoak azaltzen. Baina, usadioa ez
galtzearen ardura hartzeaz gain, Santa Ageda
eskaleek, indarberritzeko afaritxo bat egin
zuten Zeraingo Otatza Sagardotegian.

ARANTZAZUKO PEREGRINAZIOA
Maiatzaren 27 eta 28an egitea zegokigun
aurten. Ez zen oso data egokia izan, izan ere
Udal hauteskundeekin batera suertatu baitzen
Peregrinazio eguna.
Urtero bezala, jendetza handiak parte hartu
zuen, bai mendiz, bai kotxez edo autobusez
Arantzazura hurbilduz. Aurten ordea, autobusetako irteera ordua atzeratu egin zen, herritarrei bozkatzeko eskubidea bermatu asmoz.
Horrela, lehen autobusa goizeko 10:30etan
abiatu zen eta bigarren irteera 11:15etan izan
zen, ondorioz bazkari ordua ere eguerdiko
14:30etara atzeratuz.
Sukaldariek, salda eta kafe ederra egin zuten
Ama Birjinaren Iturria bezala ezagutzen den
parajean, eta Udalak Ostatun prestaturiko
xerrazko ogitartekoak banatu zituen bazkaltzeko baita ardoa eta ura ere egarri zenarentzat.
Hurregon egunean, maiatzaren 28an, Goiko
Bentatik Santutegiraino prozesioa egin zen,
Udal agintari, herriko txistulari eta Bittorio
Zabalgogeaskoa frantziskotarraren atzetik
zegamar ugari bilduz.
Eguerdiko 15:00ak aldera, mendiz zetozenak,
aldapa igotzeari ekin zioten, eta arratsaldeko
16:30ak aldera kotxez zetozenaz eta autobuses zetozenak ere, Zegama aldera abiatu ziren.
Arrietagarako inguratu eta herria bistaratutakoan, etxafuegoak bota ziren bai Udaletxetik
eta bai Arrietagarako aldetik. San Bartolome
Ermitaren ondoan, mendiz zetozenei harrera
egin ondoren, prozesioan jeitsi ziren ibiltariak,
txistularien doinuak lagundurik, herriko agintari
eta frailea aurretik zirela. Zupurrutiko zubian,
Ama Birjinaren ongietorria jaso ondoren, eta
Arantzazuko Ama Birjinaren agurra jasorik,
elizara joan ziren erromesak.

Aizkorriko mezaren egunean

Galdos Zegamako Alkateak ongietorria eta
bere agintari makila utzi zion Idiazbalgo, Julian
Urteaga alkate-ordeari, Antton Imaz alkatea,
kanpoan zela eta, berak hartu baitzuen egun
horretan Idiazabalgo alkatearen papera,
Zegamako herria zeharkatu bitartean. Olaberritik herriguneraino herriko txistulariak izan
zituzten lagun bi Udaletako ordezkari eta
ibiltariek. Ohitura da, Idiazabalgo aguazilak
goxokiak banatzea bide ertzean ikusten dituen
haur eta helduei eta aurten ere usadioa bete
zen. Txurrerian Zegamako Udalak hamaiketakoa eman ondoren, Segura aldera abiatu ziren
idiazabaldarrak.

eskaini zien San Adriango leize zulora gerturatu
zirenei. Ekitaldi hau izan zen, oraingo gorporazio
berriarentzat lehen ardura, aurreko egunean
kargua hartu eta gero.

SAN JUAN BEZPERA ETA SAN JUAN
EGUNA

Abuztuaren 23an, “Bezpera Nagusiak”
ospatzen dira Ermita honetan herriko Jaien
etorrera bezala ospatuz eta elizkizuna
arratsaldeko 17:00etan izan zen. Ohikoa den
modura, ospakizun honetara Udal agintariak
joaten dira herritarrekin batera.

San Juan arbola jasotzea, ekainaren 23an egin
zen, kiosko plazan prestaturik dagoen zuloan
sartuz, urtetik urtera gordetzen dugun enbor
luzea. Aurtengoan, giza-indar gutxi xamar
irudituta eta arriskua ekiditeko, Pakoren
kamioiaren laguntza izan genuen enborra
jasotzeko. Behar bada, ez da mendez mende
jaso den era bezain polita, baina indarrak neurtzen jakin behar da, enborrari heldu aurretik,
gero beranduegi da.
San Juan bezperako sua, ekainaren 23a alegia,
Olaberriko aparkalekuan egin zen, iaz bezala.
Tobera Musika Eskolako dantzariak ere parte
hartu zuten suaren bueltan dantza batzuk
eginez. Suaren eta gauaren magiak herritar
mordoa bildu zuen Olaberriko aparkalekuan.
Ekainaren 24an, San Juan Egunean, udal arkupeetan, Udalak ardoa banatu zuen, ohitura
zaharrak agintzen duen modura. Horretarako
betidanik lurrezko pitxar eta edalontzi bereziak
erabiltzen dira.

Abuztuaren 5ean, goizeko 11:00tan eman
zuen meza, Aizkorriko Gurutze Santuko
Ermitan, Bittorio Zabalgogeaskoa, Zegaman
dagoen fraideak eta ondoren, Udalak
indarberritzeko hamaiketakoa eskaini zien
bertaratuei.

San Bartolome Ermita

Abuztuaren 24an San Bartolome eguna izanik,
urte osoan bertan egoten den San Bartolome
Santua, San Martin Parrokiaraino jeisten da
udal agintari eta elizgizonek osaturik prozesioan. Ekimen honetan herriko txistulariak
joaten dira prozesioa irekiz.
Abuztuaren 25ean, berriz, hildakoen aldeko
meza eman zuen Bittorio fraideak, goizeko
10:00etan.

Iruetxetako Ermita
Elurretako Amaren eguna eta Aizkorriko meza
egun berean egokitu zirelako, aurten Elurretako
Amaren Ermitako meza, abuztuaren 3ra
aurreratu zuen fraideak eta iluntzeko 19:00etan
eman zuen. Udalak mokadutxo bat eskaini
zien bertaratuei Meza ondorena girotzeko.

ERMITETAN MEZAK
Olaberriko Gurutze Santuaren Eguna
Maiatzaren 3an eman zen meza, iluntzeko
19.30etan, Bittorio Zabalgogeaskoaren eskutik.
Irailaren 14an, iluntzeko 19:00etan ere meza
eman zen.

Santu Espirituko Ermita
Ekainaren 3an ospatu zen, goizeko 11:00tan.

San Pedro Ermita
Ekainaren 29an ospatu zen Meza, Bittorio
Zabalgogeaskoaren eskutik, iluntzeko
19:00etan.

IDIAZABALDARREI HARRERA

San Adriango Ermita

Ekainaren 3an idiazabaldarrei harrera egin
genien Olaberriko Gurutze Santuko Ermitaren
ondoan eguerdiko 12:00ak aldera. Juan Inazio

Ekainaren 17an egin zen San Adriango Meza,
goizeko 11:00tan, Bittorio Zabalgogeaskoaren
eskutik. Udalak, meza ondoren, hamaiketakoa
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Aizkorriko Santa Kruz Ermita

Arantzazuko Ama Birjinaren agurra Zupurrutin
jasotzen du Zegamako Ama Birjinak

SAN MARTIN PARROKIA Zegama ospaketak
Jarraian 2007an zehar izan ditugun ospaketak aipatuko ditugu:

MAIATZAK 6: LEHENENGO JAUNARTZEAK
Aurten, lehenengo jaunartzea ospatu duten umeak sei izan dira:
XABIER AZURMENDI TELLERIA
LUIS BAUTISTA ARANTZAMENDI
GARAZI ORMAZABAL ARIZKORRETA

JOSU OIARBIDE ARZELUS
AINHOA BERASATEGI ALBISU
MIKEL REY APAOLAZA

Ohitura onari jarraituz, meza-ospakizunaren ondoren, parrokiak
eskainita, “luntx” txiki bat prestatu zen, Jaunartzea egin zuten haur,
guraso eta familiakoentzat. Egun ederra eta alaia benetan denontzat.
Zorionak!

BATAIOAK

HERIOTZAK
Aurtengo urtean, hildakoen zerrendea gutxitu egin zaigu, hauek dira:
MARIA BERASATEGI BERASATEGI
FERNANDO IGLESIAS NOVOA
VICTORIANO MUJIKA ARRIETA
JULIANA LARREA ASURMENDI
AURELIA ASEGINOLAZA ZUNZUNEGI
MARIA LAZKANO MURGIONDO
JOSEFA ASURMENDI ZABALETA
LUSTIANO ZURUTUZA OCHANDORENA

SABINO ASURMENDI OTAEGI
SANTIAGO CATARAN APAOLAZA
JOSE LUIS GARCIA IRAOLA
GREGORIO URBIZU ARRIETA
JOSEFA AGIRRE ARIZTIMUÑO
JOSE RIVAS ESCUDERO
RAMON ORMAZABAL TELLERIA

Itxaropenak eta fedeak eraginda geroarte esanez ospatu genuen gure
senideen agurra. Jainkoak digun maitasunaren zerrendan seguru daudela
sinisten dugu! Agur eta pakean goza dezatela!

Aurten ere, bataio zerrenda zabaldu egin zaigu eta albiste pozgarri
bezala onartzen dugu. Bataio ospaketak hiru saiotan izan ziren,
denera hamasei:

Eta honela bukatzen dira parroki inguruan izan ditugun ekintza eta
ospaketak.
Barkatu norbait zerrendan jarri gabe edo zerbait gaizki idatzi izan badut.

XABIER BARANDIARAN MUJIKA
UGUTZ SUDUPE AZURMENDI
SARA ZABALETA CABALLERO
ADUR ARRIZABALAGA BEGIRISTAIN
ARENE MARTIN GOIKOETXEA
MANEX DE PRADO ORMAZABAL
OIER ERRASTI ARAKAMA
ELENE AIZPEOLEA GORROTXATEGI

BAKE TA ON GUZTIOI!

XABIER AZURMENDI URBITARTE
CARLOS MANUEL BETANCO
ARATZ MURUA GONZALEZ
OIER URBITARTE ALDA
AINARA GOIETXEA URBIZU
MADDI ETXEZARRETA URBIZU
UNAX LARREA LUJANBIO
XOAN OTERO ETXAIDE

Honelako ospakizunak beti dira alaiak, bizi berri baten haserak poz
handia sortzen du familiarengan eta guztiongan. Zorionak guraso
guztioi!.

EZKONTZAK
Parrokian aurten bi ezkontza izan dira. Beste puntu batzuetan ere izan dira
ezkontzak, baina ez dut hoien zerrendarik.
MIKEL OTAMENDI AZURMENDI eta ALOÑA OLARAN ETXEZARRETA.
FELIPE IGNAZIO ZURUTUZA LARREA eta Mª SOLEDAD LASA ALUSTIZA.

Lehen Jaunartzea egindako taldea

Erramu egunean bedeinkapena ematen Bittorio
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GURE BASERRIAK
eta parajeak

Zegamak, 35 kilomero karratu ditu eta, bere paisaian
ezinbestekoak dira baserriak. Aizkorriko magaletik hasi eta
Segura bitartean, ehundaka baserri ditugu oraindik baina
asko eta asko, erortzen joan dira. Atal honen helburua, herriko
baserrien bilduma bat egitea da, egun zutik daudenak nahiz
desagertu direnenak ere. Aurten Olaran inguruko argazki
batzuk lortu ditugunez, paraje horretakoak azalduko ditugu.
Era berean, hurrengo urteetarako eta batez ere Udal
Artxiborako herriko baserri guztien irudiak, zutik daudenenak
eta desagertu direnenak lortu eta jaso nahi ditugu, eta baita

Barrensoro (zutik)

Ubitarte (erorita) atzean Berastegi (zutik)
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Gure baserriak eta parajeak

bestelako edozein argazki ere. Zeregin horretan herritar
guztion laguntza beharko dugu. Udalak, fototeka abian jarrita
dauka aurreko legealditik eta gure ardura da aurrekoek
hasitako lana ongi amaitzea. Ondorengo egun eta hilabeteetan
(lan bolumenaren arabera) ate joka joango gatzaizu zure
etxeko argazki zaharren kopi bat eskatuz. Denon artean
argazki bilduma edota fototeka oso aberatsa lor dezakegu
eta lerro hauen bidez, lagun gaitzazuen eskatzen dizuegu.
Mila esker !

Iturburugoena (erreta)

Musasoro (berreraikitzen)
Gure baserriak eta parajeak
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Olaran-Erdikoa (zutik) (Atzekoa erorita)

Mazkiarangoena (erdikoa erorita)
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Gure baserriak eta parajeak

Iturburu txiki (zutik)

Ariztimuño (zutik)
Gure baserriak eta parajeak
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VI. ZEGAMA AIZKORRI
Mendi Maratoia
AURTENGO MARATOIA,
ESPEZIALA!
Norberak bere erara bizi ohi ditu
horrelako gertakariak. Horregatik
diot, aurtengo Zegama-Aizkorri
Mendi-Maratoia espeziala izan da.
Hala bizi izan nuela nik, alegia,
irailaren 23ko eguna, eta, horren
lekuko, zortzi ataletan osatu nahi
izan dut aurtengoaren kronika eta
kontakizuna. Den-denak ezpada
ere, seguru, irakurle, zeuk ere
ulertuko dituzula nire ikuspegiaren
alderdi batzuk behintzat. Ez al zen
benetan egun espeziala izan?

BAT.

Buff Sky Runner World Series2007, munduko txapelketa honen
azkeneko proba izateak eta Euskal Herriko
Kopa ere bertan bukatzeak, halako
ikusmin berezia erantsi zion egunari. 420
korrikalari irteeran, inoiz baino komunikabide eta kazetari gehiago lasterketaren
berri jasotzeko eta alde askotako jendea,
norbera bere herrialdeko korrikalariei
animoak ematera etorria. Ezin itxura hobea
hartu zuen ikuskizunak, hasera haseratik!

Udaletxe aurreko plazan korrikalariak Maratoia hasteko prest. Une berezia goizeko 9ak jo aurreko hori !
Karlos Moran
Alonso,
mendizalez
gainezka zegoen
Aizkorriko
gailurrera iristen.
5:13:40-ko
denbora batez
bera izan zen
sailkapenean
lehenbiziko
zegamarra.

BI. Hitzemana bazegoen ere, Rikardo

Mejia mexikarrak, 2006 irabazleak alegia,
ez zuen etortzerik izan. Urte guztiko
lasterketen nekeek ez zioten indarrik utzi
Zegamako mendi-lasterketari sasoi onean
ekiteko: “Nik irabaztera joan behar dut
Zegamara eta aurten, hori, ezinezkoa zait;
nekeak gainditu nau. Baina, oilo ipurdia
azaleratzen zait iazko karreraz akordatzen
naizen bakoitzean. Suerte on guztioi!
Rikardo Mejiaren agurra, Vangelisen
musika eta oroitzapen berezia 2003an
maratoia irabazi zuen korrikalari suhiltzaile
madrildarrari: Fernando García Herreros
sute bat itzaltzen ari zela hil zen. Hunkigarria izan zen denontzat Maratoiari irteera
eman aurreko minutua. Denoi azaleratu
zitzaigun han oilo ipurdia!

Hemen ikus
dezakegu
Aizkorrin
zegoen giroa.
Ikusgarria
benetan

HIRU. Bi hilabeteko haur jaio berria eta jendetza itzela
Aizkorriko gailurrean. Ez zen orain arte hainbesteko
jendetzarik inoiz elkartuko Aizkorrin. Eta izan ote da
lehen inoiz bi hilabeteko umerik han goian? Korrikalari
baten semetxoa, amak sorbaldan hara goraino eramana,
aitari animoak emateko. Berak bai animo ederrak! Amak
ere bai baitaki Zegama-Aizkorri mendi-maratoia egitea
zer den eta Aizkorriko gailurretik igarotzean han bildutako
mendizaleen animoak zenbateko estima duten! Zorionak
Esther Hernández Casahuga eta Jordi Sánchez Padilla,
guraso berriei!
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Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia

Aitor Bitarte

LAU. Non ez zegoen ordea jenderik aurtengo
maratoian? Herriko plazan, Otzaurten, Aratzen,
Sancti Spiritun, Aizkorrin, Urbian, Andraitzen,
Itzubian… Euskal Telebistak eta Kataluniako
TV3ko kamerak jasotako irudiei esker erreportaje
ikusgarria disfrutatu ahal izan dugu aurten. Eta
horixe da mundu guztiak ahoz-aho darabilen
kontua: horiek jendetzak Zegama-Aizkorri mendi
maratoiak biltzen dituenak. Hala jarrai dezazuela
bada, 2008ko maiatzaren 25ean izango da eta
hurrengoa!

Iñaki Lasa

Maider Zabaleta

ZEGAMARRAK
Pos.

Dor.

Abizena 1

Izena

Denbora

88

111

MORAN

ALONSO

CARLOS

5:13:40

105

112

PINILLOS

RODRIGUEZ

GUILLERMO

5:21:04

128

108

IRASTORZA

LARREA

EDUARDO

5:31:41

139

106

ELORZA

UGARTEMENDIA

IKER

5:33:59

149

114

ZABALETA

LEKUONA

JESUS Mª

5:37:08

167

101

BARANDIARAN

LARREA

ZORION

5:42:46

168

109

LASA

AGIRRE

IÑAKI

5:42:46

199

103

BITARTE

LARREA

AITOR

5:54:33

baino gehiago, hamalau guztira. Hona dortsalak
eta sailkapena:

210

104

COLLADO

ARTANO

IÑAKI

5:59:29

211

107

ELORZA

UGARTEMENDIA

JON

5:59:29

Baina, Zegamako korrikalarien maratoia ez zen
irailaren 23an bukatu, handik hamabosten bat
egunera baizik. Izan ere, lagunartean elkartu
ziren bazkaltzera, Otzaurteko Bentan. Bazkaria
bakarrik izan balitz, gaitzerdi! Bazkal ostean
berriro ere korrika egiteari ekin zioten, Zegamatik
Zeraingo kruzeraino joan-etorria nork azkarrago
egingo. Kronista honi ez zaio sailkapen horren
berri iritsi, ezta beharrik ere. Korrikalari eta
ikusleek ederki asko disfrutatu zuten. Hori sasoia,
bejondeizuela!

259

110

MENDIZABAL

ASURABARRENA

AURITZ

6:19:53

344

102

BERASATEGI

URDANGARAIN

ASIER

7:38:25

345

105

ELIZEGI

ARRIZABALAGA

IGOR

7:38:25

BOST. Zegama bertako korrikalariak ere inoiz

Podiuma, Katalunyako selekzio guztiarekin

Abizena 2

Jende asko etorri zen Katalunyatik bere selekzioa animatzea
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SEI. Korrikalarien artean ez ezik, ikusleen artean ere, asko nabaritu

zen aurtengo maratoian kataluniarren eta segobiarren presentzia.
Kataluniarrak eta segobiarrak biak zetozen txapel esperantzan.
Azkenean ordea, Kilian Jornet gaztea nagusitu zen. Orain arteko Buff
Sky Runner World Series guztietan izan den txapeldunik gazteena,
19 urte besterik ez. Bigarren postuarekin konformatu behar izan zuen
Raul Garciak, La Granjako mutilak eta bere jarraitzaile guztiek.
POSTUA DORTSALA IZEN-DEITURAK

DENBORA

Gizonezkoak
1

3

Kilian Jornet

3:56:59

Raul Garcia

3:57:05

2

5

3

13

36

22

Corinne Favre

4:50:01

46

21

Angela Mudge

4:53:46

70

50

Stephanie Jimenez 5:04:04

Zuhaitz Ezpeleta 4:03:58
Emakumezkoak
Gizonezko podiuma

Juanito Rubio irribaretsu. Bere seigarren maratoia
osatu du aurten.
Emakumezko
podiuma

Benito Lekuona oiartzuarra. Garai bateko artzain eta
baserritarren oinetakoak ere egoki dira sasoia izanez gero.

ZAZPI. Juanito Rubio Belokik aurten ere egin du Zegamako maratoia.
Orain arteko maratoi guztiak egin ditu eta gero eta gertuago dauka bere
ametsa, 65 beteko dituen urtean ere Zegamako maratoian korrika egitearena,
alegia. Aurten 6:44:02 izan da bere denbora. Edonori inbidia emateko
moduko sasoia dauka beste maratoizale askoren antzera!

Irteera / Helmugako antolatzaile taldea

Benito Lekuona oiartzuarrak bezalaxe. Deigarria egin zitzaigun hasiera
hasieratik bere jazkera: lege zaharrean, abarkak, artilezko galtzerdiak,
brusa, artzain-makila. 6:57:59ko denbora behar izan zuen aurtengoa
burutzen eta datorren urtean ere hutsegin gabe etorri nahi lukeela adierazi
zigun. Eta, aurten bezalaxe, datorren urtean ere abarkak jantzita. Izango
ez da ba handia Zegamako maratoia horrelako korrikalariekin!

ZORTZI: “Hau ez da antolakuntza bat, hau orkesta bat da”. Hitz hauekin
zoriondu gintuen Marino Giacometti, FSAko presidenteak maratoia
amaitzean. Bera gustora eta gu gustorago. Poza ematen baitu horrelako
ahalegin baten ondoren, emaitza ona izan dela ikusteak eta, batez ere,
korrikalariek euren ahaleginaren ordaina jaso dutela baieztatzeak. Zita egina
dago: 2008ko maiatzaren 25ean hurrengoa, eta honek ere bere titulua
izango du: 2008 Skyrunning European Championship. Seguru gaude,
egun hori ere espeziala izango dela. Hala bedi!
Julian Beloki
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Aratz-eko antolatzaile taldea
Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia

ZEGAMAKO
KOOPERATIBAREN
HISTORIA

Joxe Larrea, Ramon
Otaegi, Martin Retegi,
Arantxa Arizkorreta eta
Mª Carmen Arrieta

Kooperatibagintza, mugimendu
soziala da, eta bere esanahia
“elkarlana” da, gure baserrietan
ezagutu dugun moduan
Kooperatibaren ideia ez da
batzuen buruan besterik gabe
sortu den asmakizuna. Euskal
Herrian bereziki, gure aurrekoen
bitartez badakigu auzotarrek
nola parte hartzen zuten auzolaneko eginkizunetan. Fenomeno
sozial horri lankidetza, hurbiltasun, adiskidetze edota bestela
esan diezaiokegu, eta kooperatibismo gisa itzul daiteke: mugimendu soziala da, eta bere
esanahia "elkarlana" da, gure

baserrietan ezagutu dugun
moduan.
Oso gazte ginela, parrokiako
apaizen jarraibideekin eta
bultzadarekin, kultur jarduerak
antolatzen hasi ginen, hala nola
Olentzero (umetan ezezaguna
zitzaigun), Santa Ageda bezpera, euskal kantarien emanaldiak,
Gazteen Eguna, Kultur Astea
eta, halaber, parrokiako mugimenduei lotutako eta horrek
bultzatutako beste hainbat,
esaterako, Herri Gaztediaren

bidez egindakoak (JARC).
Jarduera horiek etorkizuna gure
aurrekoek ez bezala ikusarazi
ziguten, haiek sufrimenduz
beterik ikusten baitzuten,
gerraondoaren sindromean
iltzatuta.
Heziketa hark beste bide
batzuetan aurrera egiteko marka
utzi ziguten, esaterako, Kooperatiben ideian.
San Bartolome Kontsumo
Kooperatibak 1967an ireki
zituen ateak, eta ideiaren
bozeramaile eta lehenengo
presidentea Jose Martinez
Goicoechea izan zen. Ekimena,
ordea, Zegaman dagoeneko
1930etik existitzen zen beste
kooperatiba baten jarraipena
zen.
Uste dut historia pixka bat egitea
merezi duela, kontuan hartuta
Kooperatiba zer izan den eta
zer den. Kooperatiba sortzeko
interesa zein izan zen zehazki
ez badakigu ere, ez dago zalantzarik proiektua bultzatzeko
faktore nagusiak "beharra" eta

"elkartasuna" izango zirela.
Jakina da XX. mendearen
hasieratik Estatu espainiarrean
mugimendu sindikalistak
zeudela, Sindicatos Agrarios
izenekoak (Nekazaritza Sindikatuak), eta horiek hainbat eskualdetan indarra hartuz joan ziren.
Hortik abiatuta, Eliza Katolikoaren hitzarmenen bat eginda,
Sindicatos Católicos Agrarios
bultzatzen hasi ziren (Nekazaritza Sindikatu Katolikoak).
Erakunde haiei abantaila fiskalak
eskaintzen zitzaizkien nekazarientzako makineria, ongarriak
eta bestelako produktuak
erosteko, eta ondasunen eta
sailen jabetza mantentzeko.
Historiarekin jarraituz, Kooperatibaren sorrerako lehenengo pausoak gogora ditzakegu, Kooperatibaren liburuetan oinarrituta.
1930eko martxoaren 25ean
eratu zen, Sindicato Católico
Agrícola Alkartasuna izenarekin.
Entitatearen lehendabiziko ordezkariak hauek izan ziren:

ZUZENDARI ESPIRITUALA
Jose Andres Oyarbide jauna
LEHENENGO LEHENDAKARIA
Esteban Aracama, Ibarretagarakoa
ZUZENDARITZA BATZORDEKO BESTE KIDE BATZUK
Ignacio Urbizu jauna
LEHENDAKARIORDEA
Eusebio Arrizabalaga jauna
LEHENDAKARIORDEA
IDAZKARIA – DIRUZAINA Vicente Ormazabal jauna
BATZORDEKIDEAK
Batzordekideak auzo bakoitzeko bi ordezkari ziren:
Plaza
Arrieta auzoa
Olaran auzoa
Goialdea
Barrenaldea

Miguel Mugica eta Ceferino Ormazabal
Miguel Antonio Arostegui eta Juan Larrea
Ignacio M. Arrieta eta Juan Francisco
Gorrochategui
Lucio Aracama eta Jose M. Alustiza
Juan Bautista Berasategi eta Anselmo Aracama

AFILIATUEN KOPURUAN 82 KIDE ZIREN
Esteban Arakama, lehenengo Presidentea
Zegamako kooperativa
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Sindikatua eratu zen egunean,
zuzendari espiritualak Estatutuak irakurri zituen, haien berri
emateko (kleroaren eta sindikatuen arteko gertutasuna
atzematen da).
Erakundea martxan jartzeko,
kide guztien artean 7.000
pezetako mailegu bat egitea
adostu zen, %5eko interesarekin, eta "Echeraya" kalean
kokatu zuten, paper fabrikaren
lokaletan.
Salgaiak honela garraiatzen hasi
ziren:
Otzaurteko geltokian mugimendu handia zebilela kontuan hartuta, merkantzia ugari jasotzen
eta bidaltzen baitzen, garraioa
leku horretatik egitea erabaki
zen, kiloko 0,5 pezeta ordainduz
50 kilo baino gutxiagoko kargetarako, eta tonako 5 pezeta
hortik gorako kargetarako
(Beasainen eginda, tona bat
merkantziako 6 pezeta ordaindu
behar zen). Zeregin hori egiteko
Jose Arizkorreta izendatu zuten.
(Zegamako geltokiak zuen garrantzia berresteko, jakin behar
dugu Zegaramako posta zerbitzua geltoki horretatik egiten
zela eta, kointzidentzia bategatik, lehendakari izendatu berria
arduratzen zen horretaz).
Urte batzuez ganaduarentzako
janari eman zitzaion lehentasuna. Dena dela, oharretan
hainbat produktu txiki ageri
dira, horien artean ardoa (familiarentzako elikagai garrantzitsutzat jotzen zen), likoreak eta
jangaiak; horiek upeletik edo
aleka saltzen ziren, baina ez
zen hura Sindikatuaren egiteko
nagusia. Ardoa barriketan
garraiatzen zen Nafarroatik, eta
inoiz mojek gobernatzen zuten
upelategi batean ere erosi zen

Kooperatiba jartzeko lokal berria erosi behar izan zuten

(diotenez, behin ekarri zuten
partida ez zen kalitate onekoa,
eta gai preziatua itzultzea

Otzaurteko
geltokian
mugimendu
handia zebilela
kontuan hartuta
garraioa leku
horretatik egitea
erabaki zen

erabaki zuten; itxura denez,
arazoa berehala konpondu zen,
"bedeinkatu" edo produktu
"magikoren" batekin tratatu eta
gero Sindikatura ekarri eta ez
omen zen kexa gehiago egon).
Gailetak, pattarra, anisa, koñaka
eta jereza luxuzko zerga zuten
produktuen artean zeuden, eta
horiek erosiz gero liburu ofizial
batean erregistratzen zen.
1940tik 1950era bitarteko anis
eta ardo kontsumoa nabarmentzen da: ia asteroko erosketa
guztietan ageri dira artikulu
horiek.
Lehenengo ekitaldia 19.004,79
pezetako aktiboarekin itxi zen,
eta irabaziak 159,88 pezeta izan
ziren.
1933. urtean artoa, garagarra,
babak eta antzekoak kostaprezioan saltzea erabaki zen,
ganaduarentzako premiazko
gaiak zirela jotzen baitzen.
Garraio eta langile gastuak kide
guztien artean ordainduko ziren,
zati berdinetan.
Anekdota gisa idatzi bat aipa
daiteke, 1937. urteari buruzkoa,
amaieran zera zioena: "Por todo
lo antedicho espera el que
suscribe, que será atendido a
sus justas peticiones por lo que
que dará muy agradecido.
Cegama a 31 de diciembre de
1937 (Segundo año triunfal)"
(gerraz ari zen).

Jose Martinez Emilia emaztearekin
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1939. urtean izenean Sindikatu
jarri beharrean Kooperatiba
jartzea erabaki zen.

1940an pertsona bat kontratatu
beharra sortu zen, kamioietako
zamalanak egiteko eta kutxako
liburuetan oharrak idazteko.
Kontratua 2 urterako izango
zen, eta 5.000 pezetako fidantza jartzeko eskatu zen, kontratatutako pertsonak oker aritu
eta zerbait hondatzen edo galtzen bazuen. Nomina kontzeptuan hilean 250 pezeta eskaini
zen.
Eskaera harekin interesa zuten
hiru pertsona aurkeztu ziren,eta
horietako bik baserrietako eskriturak eraman zituzten fidantzarako; besteak bankuko libreta
eman zuen, 5.000 pezetako
saldoarekin. Bitxia da 20 hileko
soldata entregatu beharra 24
hilabetez lan egin ahal izateko.
Gaurko egunera etorrita, pentsaezina dirudi pertsona batzuek
lanpostu baten truke egin beharreko esfortzuak.
Garai haietan Kooperatibaren
aktiboa guztira 51.300 pezeta
zen, eta sarrera kuota 200
pezetan finkatuta zegoen.
1945. urtean Estatutuak 1942ko
Kooperazio Legearen arabera
moldatu ziren, eta 1. artikuluak
honela zioen: "En lo sucesivo
esta entidad llevará por
denominación: Cooperativa
Católica del Campo de
Cegama, siguiendo como lema
Unos por otros y Dios por
todos, teniendo como Patrón
a San Isidro Labrador".

zioak eta Kooperatibako bazkideek parte hartzen zuten.
1955eko aktan ageri da gastuen
%50 Kooperatibak hartuko
zituela bere gain. San Isidroren
egunean, halaber, dendan bertan ardoa eta pattarra banatzen
zitzaien bertaratzen zirenei.
1959an famili kontsumoko
produktuak saltzeko baimena
lortu zen, eta horretarako arrazoia zen familia elikatzeko ohiturak aldatzen ari zirela, hau da,
baserriko produktuen ordez
merkatukoak kontsumitzen
ziren. Salgaiak kobratzeko,
bazkide bakoitzaren libretan
apuntatzen zen hura. Horrek
iraun zuen denbora guztian Junta Errektorearentzako buruhauste iturri etengabea izan zen.
Nabarmena da familia guztiek
igaro zutela garai txarrik, eta
ordainketa atzeratua zen oinarrizko premiak asetzeko modua,
garai hobeak etorriko ziren
esperantzan.

Kooperatibaren lehen kokagunea

1949. urtean harpidetza ireki
zen dirua biltzeko, San Isidro
Laborariaren irudi bat erosi eta
parrokiari uzteko.

Hurrengo urteetan, Udalarekin
batera, jaia ospatzen zen San
Isidro Laborariaren omenez:
meza ematen zen eta, ondoren,
herri bazkaria, eta udal korpora-

SALGAIA
Indabak
Azukrea
Kafea 1/2 kilo
Txikoria
Txokolatea 1/2 kilo
Olioa
Gailetak
Bakailaoa
Patata
Poteko tomatea 1/2 kilo
Anisa
Koñaka
Ardoa
Xanpaina
Xaboia (puska)
Apretak

1930
pezeta
1,20
1,05
4,00
1,90
1,25
0,53
2,35
0,40
0,45
2,40
0,65
1,00
1,80

1953an denon oso ezaguna zen
Dorotea Arrietari kontratua egin
zioten eta, orduko aktan esaten
denez, hari ere 5.000 pezetako
fidantza eskatu zioten, ordu arte
besteekin egiten zen bezalaxe.
1961. urtean, esne ekoizlearen
eta azken kontsumitzailearen
arteko prezio desberdintasuna
zela eta, eta hura saltzeko

1940

1950

1953an denon
oso ezaguna
zen Doroteori
kontratua egin
zioten eta,
orduko aktan
esaten denez,
hari ere 5.000
pezetako
fidantza eskatu
zioten
arazoak zeudela eta, esnea
Nafarroako hainbat herritan eta
Legazpin erosteko eta saltzeko
erabakia hartu zen, eta esnea
etxez etxe eta bizitzaz bizitza
banatzen zen. Garraioa egiteko
kamioi bat alokatzen zen, eta
hainbat bazkidek laguntzen
zuten egitekoan, salmentaguneraino joanda.
Beti ez zen erraza erosten zen
guztia saltzen eta, hainbatek
kontatzen dutenez, batzuetan
soberan zegoena oparitu ere
egin zen. Altsasutik bueltan,

1960

pezeta
�
pezeta
�
pezeta
�
�
11,00 0,070
0,007
13,00 0,078
0,006
60,00 0,360
0,024
5,50 0,033
0,011
3,10 0,019
3,40 0,020
8,50 0,051
0,008
6,25 0,038
0,003
4,20 0,025 22,00 0,132 24,50 0,147
2,60 0,016
4,00 0,024 10,00 0,060
0,014
3,65 0,022 20,00 0,120 37,00 0,222
2,50 0,015
0,002
2,00 0,012
5,40 0,032
0,003
0,80 0,005
3,50 0,021
0,014 11,00 0,066 18,50 0,110 26,00 0,156
10,30 0,062 16,00 0,096 22,00 0,132
4,25 0,026
0,004
2,25 0,014
3,50 0,021
46,00 0,276
8,50 0,051
0,006
1,05 0,006
3,40 0,020
0,011
3,50 0,021
8,00 0,048 13,00 0,070

1940 eta 1950 urte bitartean ez da ageri hainbat produkturen salmenta, horien artean
azukrea, kafea eta beste batzuk, baina horrek orduan "errazionamenduko" produktuak
saltzen zirela pentsarazten du (hor sartzen ziren gerraondoan mugatuta zeudenak, eta
familia bakoitzak zegokion muga hartzen zuen); arrazoi hori dela eta, "erraziokako" erosketa
ageri da, artikulua zehaztu gabe.

Zegamako kooperativa
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Renferen indarretxeko iturrian
geratzen ziren (Otzaurtera iritsi
aurretik), eta esne hondarrak
hustu eta marmitak garbitzen
zituzten. Handik gutxira sobra
haiek Beasaingo etxe batera
eramatea proposatu zieten,
gurina egiteko.

Santiago Oyarbide,
Martin Gorospe, Felipe
Azurmendi, Bartolo
Arrizabalaga, Meliton
Gorrochategui, Antonio
Guridi, Hipolito Arrondo,
Jesus Zabaleta eta
Doroteo Arrieta.

Garai hartan, inguruan zabalduen zegoen behi arraza laborantzakoa eta haragitakoa zen
eta ez zen esnea ekoizteko
ustiatzen. Denbora gutxira
Gurelesa esne fabrikak ateak
ireki zituen.

1965. urtean bazkideei
eraikina jasotzeko
laguntza eskatzea erabaki
zuten, eta bakoitzari 6
lanegun edo 1.200 pezeta jartzea egokitu zitzaion.
Urtearen bukaeran 819
m2-ko sail bat erosi zen,
eta Jose Alustiza lehendakariari eskumena eman
zitzaion eraikuntzari
buruzko egintza guztietan
Mª Isabel Larrea, Ines Igoa eta Mª Carmen Arrieta
Kooperatiba ordezkatzeko. Horretarako, Crézuen, herrian sekula ez baitzen
zion; are gehiago, Telefonikak
dito Agrícola erakundeari
eskaintza bat egin zion lokalaren
horrelakorik izan; are gehiago,
2.535.000 pezetako mailegua
zati bat erosteko, bertan
batzuek ez zituzten apalateeskatu zioten.
zentralita bat jartzeko.
gietatik gauzak hartu nahi izaten.
1967. urtea igarota, herriko hiru
Lehendakari Jose Martinez
enpresarik handienetako langiizendatu zuten, eta harengana
leek ere Kooperatiban parte
joan zen lan nagusia, eta
hartu nahi zutela adierazi zuten,
dendan lan egiteko saltzaile M.
baina hura ezinezkoa izan zen,
Isabel Larrea eta M. Jesus
Estatutuen arabera, bazkide
Zabaleta. Ilusioz hasi baziren
izateko nekazaritzari zuzenean
ere, berehala zapuztu zen
lotutako nekazari, lursailen jabe,
egoera, enpresetako arduradulangile nekazari edo nekazarinek proiektuan batere laguntzatzako profesionala izan beharra
rik emango ez zutela jakinarazi
baitzegoen.
zutenean. Une latz hura beste
Eragozpen hura ikusita, enprekooperatiba batzuen laguntzaz
sarien laguntzarekin ekonomatu
gainditu ahal izan zen, baina ez
bat sortzea pentsatzen hasi
zen samurra izan kredituen
ziren, eskualdean dagoeneko
presiopean eta elkarri konpetenzeuden beste batzuen antzera.
tzia egiten ari ziren bi entitate
Enpresetako arduradunekin
aurrez aurre mantentzea.
hainbat elkarrizketa egin eta
1970 inguruan, familiak basegero, gauzak konponduta,
rriaren mendekotasunetik alden1967ko uztailean Cooperativa
tzen hasteko joera nabarmentzen
de Consumo San Bartolome
hasi zen. Ondorioz, arazoez jabeinauguratu zuten, Toki-Goxo
tuta, bi Juntetako kideak lankietxearen behean; bazkide
detzan pentsatzen hasi ziren.
bakoitzak 1.000 pezetako
Hortik sortu zen San Bartolome
1968an, San Isidro egunaren
ekarpena egin zuen, eta
Kooperatibako bazkideak beste
ospakizunekin batera, Cooperasaltzeko sistema autozerbitzua
Kooperatibako bazkide egitera
tiva del Camporen lokalak
zen. Saltzeko modu hura
gonbidatzeko ideia, hilean 3,5
inauguratu zituzten, eta leku
ezezaguna zen askorentzat, eta
pezeta ordainduta, eta alderantziz.
harridura handi samarra sortu
zabal hartan bide berriari ekin

Une hartatik aurrera esne
bilketa-banaketari bultzada
handia eman zitzaion, eta
abeltzaintza ustiatzeko modu
berri bat probatu zen, eta ekoizpena handitu. Horrek ekarri
zuen Gurelesarekin elkartzeko
erabakia hartzea, bere bazkide
eginez. Ganaduzaleek beraiek
ere bazkide egin behar izan
zuten, abelburu bakoitzeko
hilean 100 pezeta ordainduta,
300 pezeta ordaindu arte.
Proiektu hartan, Jose Larrea
(gerora Gurelesako lehendakaria izan zen) eta Jose Alustiza
izan ziren ideiaren eragile
nagusiak. Urte haietatik aurrera
familietan funtzionamendua
aldatzen ari zela nabarmentzen
hasi zen: ordu arte bizitzeko
iturri nagusi gisa baserria zutenak, hura utzi eta, industrian
pentsatzen hasi ziren; beste
batzuek azienda indartu zuten,
beste arraza bat aukeratuz, eta
enpresa txiki bihurtu zuten
jarduera.
1963. urtean, Kooperatiban
leku gutxi zegoela eta, sail bat
erostea erabaki zen, bertan
lokal bat eraikitzeko asmoarekin. Proiektua ordaintzeko
1.058.000 pezetako mailegua
eskatu zen, Cooperativa
Provincial de Productos de
Leche de Guipúzcoa erakundearen eta bazkide hauen
abalarekin: Jose Alustiza, Jose
Larrea, Juan Gorrochategui,

Gurelesa esne
fabrikak ateak
ireki zituenean
esne bilketabanaketari
bultzada handia
eman zitzaion,
eta abeltzaintza
ustiatzeko
modu berri bat
probatu zen

Joxe Larrea
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Jose Alustiza

Doroteo
Arrieta

Horrenbestez, San Bartolome
Kooperatibako hainbat kidek
Nekazarien Kooperatiban
bazkide egitea erabaki zuten.
1975ean Nekazarien
Kooperatibaren lokalak egokitzea erabaki zuten, legea urratu
gabe bere lokaletan elkarrekin
funtzionatzen hasteko. Hainbat
urtez horrela lan egin zuten,
baina %2ko hobaria banatzeko
aurrez hartutako erabakiak
sortzen zuen arazoa konpondu
gabe zegoen, izan ere, orain
askoz bazkide gehiago ginen,
eta egunero bakoitzak egindako
erosketak idatzi eta ondoren
kalkulatzeko sistema korapilatsua zen; azkenean, erabaki
hura indargabetu behar izan
zen.
1978an, produktuen aukera
zabaltzeko gero eta leku
gutxiago zegoela kontuan hartuta, goiko solairua modernizatu
eta denda ipintzeko prestatzea
erabaki zen. Zabalkuntzari
esker, Zegaman bizimodu
aldakor eta moderno hartarako
beharrezko artikuluen sorta
sartu ahal izan zen.
Handik gutxira Ogasun Publikoarekin arazoak sortzen hasi
ziren, bi kontu guztiz desberdindu eramatea exijitu zuenean,

erosketak, salmentak eta gastu
indibidualizatuak zehaztuta.
Hainbat urte igaro ziren horrela,
Kooperatiben funtzionamenduaz arduratzen ziren teknikariekin soluzioak bilatuz.
1993an Kooperatiben lege
berria aurkeztu zen, eta koope-

Kooperatiba
bakoitzaren
bilakaera
aztertu eta gero,
nekazaritzak eta
abeltzaintzak
Zegaman
etorkizunik ez
zutela
ondorioztatu
zen
ratiba bakoitzaren estatutuak
egokitu beharra. Legean beste
kooperatiba batekin bat egin
edo xurgatuz elkartzeko aukera
ematen da. Gure teknikariek

lege berria aztertu eta ez zuten
zalantzarik izan Kooperatiban
funtzionatzeko modurik egokiena aurkezteko.
Egia da artean Nekazarien
Kooperatiba lokalen jabea zela
baina, Legearen arabera,
ezinezkoa zen kooperatiba bat
besteari saltzea kooperatiba
bateko kideak aldi berean
"jabeak" zirela argudiatuta, eta
orduan funtzionatzen jarraitzeko
modurik logikoena bilatu zen.
Hortik abiatuta, Kooperatiba
bakoitzaren bilakaera aztertu
eta gero, nekazaritzak eta
abeltzaintzak Zegaman etorkizunik ez zutela ondorioztatu
zen, familia gehienak industriaren edo zerbitzuen mende
baitzeuden.
1997an, Batzarrera aurkeztu
eta gero, Kontsumo Kooperatibak Nekazaritza Kooperatiba
xurgatzeko erabakia hartu zen
eta, ondorioz, San Bartolome
Kontsumo Kooperatiba geratu
zen bakarrik martxan.
2001ean bere erreforma bat
egin zen, bitarteko informatikoak erabiliz kobratzeko modu
berriak sartu zirenean, gainera,
datuak askoz hobeto kontrolatzeko aukerarekin.
Horrela iritsi gara gaur egunera
arte, baina helmuga oraindik

aurrerago dagoela uste dugu.
Horregatik, pentsatzekoa da
aldaketa gehiago etorriko dela,
eta une bakoitzeko egoerara
moldatu beharko dela. Horren
froga da 2007an lantzen ari
garen Plan Estrategikoa, hainbat
aholkulariren jarraibideekin, eta
Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzarekin, Kooperatiben Federazioaren bitartez.
Baliabideak eta bizimodua
aldatu diren arren, pena litzateke
lehen aipatutako "denok elkarren
alde" esapide edo "auzolan"
ezaguna ahanzturan galtzea.
Kooperatibak ez dira martxan
jarri eta besterik gabe uzta
biltzen duten entitateak. Kooperatiba ez da jabe sentitzen diren
gutxi batzuena. Kooperatiba
denona da, kultura bat da,
guztion ideiak batuta, guztion
artean guztiontzako zerbitzua
aukeratzeko.
Idazlan hau Kooperatibaren
Liburuetatik hartutako datuekin
eta orduan (50 urte gutxi gorabehera) garaiko familien bizitza
hobetzeko lan egin zutenen
oroitzapenekin osatu da, hau
da Jose Alustiza eta Antonio
Guridiren laguntzarekin.
Ramon Otaegi.

ERAIKUNTZAK
Construcciones

PEDRO IPARRAGUIRRE, S.L
¡Gabonak ondo

pasa eta

Urte Berri On!

Kale Nagusia, 48 Bajo IDIAZABAL
943 188 008 - 670 588 472
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Elkarrizketa

ANGEL IRIGORAS ORMAZABAL
Gerra Zibilaren inguruko liburuaren ideia
orain dela 2-3 urte sortu zen. Durangoko
ferira joan eta gero; alegia, liburuak gainetik
ikusten hasi nintzen, eta Andoni Egañak
egindako liburuan "1936ko Gerra Zibila
Euskal Herrian" zazpi zegamar azaltzen
ziren

Liburu ezberdinak idatzi
dituzu, Artzantzako liburua
2002an argitaratu zenuen
eta 2006an “Herri zapalkuntzaren lekuko batzuk"; betidanik izan duzu gauzak
biltzeko zaletasuna?
Orain dela 8-10 urte hasi
nintzen herriko gauzak pixka
bat biltzen. Honenbestez,
artzaintzari buruzko datu
bilduma egina nuen, beti izan
dudan kezka edo jakin-nahiean
oinarrituta. Lanean izan nuen
istripuaren ondorioz, 10 hilabete
bajan egon nintzen eta une hau
aprobetxatu nuen (2000. urtea)
artzaintzaren inguruan nituen
datuei forma emateko eta liburu

Zegaman
jaiotako zazpi
lagun
errepublikano,
nazionalista edo
inongoak ez
zirenak hil
zituzten
frankistek
batean txertatzeko. Anaiak
ordenadorearekin bazekien eta
hark erakutsi zidan bere
manejua.
Gerra Zibilaren inguruko liburuaren ideia orain dela 2-3 urte
sortu zen. Durangoko ferira joan

Liburuaren aurkezpenean
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eta gero; alegia, liburuak gainetik
ikusten hasi nintzen, eta Andoni
Egañak egindako liburuan
"1936ko Gerra Zibila Euskal
Herrian" azaltzen ziren Zegaman
jaiotako zazpi lagun errepublikano, nazionalista edo inongoak
ez zirenak hil zituztela frankistek.
Zegamak betidanik izan du herri
karlistaren fama. Halaber, Juan
Telleria, musikariaren haritik ere
Zegama nazionalekin elkartua
izan da beti. Beraz, gai honen
inguruan inork nola ez digun
ezer erakutsi, ez eskolan, ez
etxean; hor hasi nintzen,
adierazitako zazpi zegamar
horiek, zein etxetakoak, non,
nola, zergatik hil zituzten
ikertzen.
Zure lehen urratsak nondiknorakoak izan ziren?
Aipatutako zazpietatik, hiru
Beasainen hil zituztela azaltzen

zen eta hala Beasaingo Udaletxera joan nintzen eta esan
behar da zorte handia izan
nuela, bertako artxiberoa, Argiñano, nirekin eskolan ibilitakoa
baitzen, eta hark gai honen
inguruko zortzi bat orri erderaz
idatzitakoak eman zizkidan.
Gauzak horrela, bertan azaltzen
zen hildako baten sendiarekin
(Urbizu familiarekin) harremanetan jarri nintzen. Alegia,
Legazpiko Motxorron eta
Zumarragan bizi diren sendikoengana joan nintzen eta
harrituta (inpresionatuta) geratu
nintzen, nola bizi duten (zein
presente duten oraindik), gaur
egun gertatu balitz bezala,
oraindik gorpuak azaltzeko
dauden beren aitona eta osabaren erahilketa. Horrek bultzatu
ninduen gaia motzean eta
seriotasunez hartzen.

Elkarrizketa
Zein beste informazio iturri
izan dituzu?
Jakina den moduan iaz Gerra
Z ib ila ren h a s ier a re n 7 0 .
urteurrena izan zen eta horren
inguruan gai hau informazioren
lehen planoan egon da; hala
nola, iritzi eta informazio artikulu
asko idatzi ziren hedabideetan;
erahildako hainbat lagunen
hezurren bilaketaren gaia ere
puri-purian egon da, etabar.
Beraz, material asko bertatik
jaso ahal izan dut, informazio
hauetatik.
Bestalde, liburu batzuk ere
erabili ditut. Harrigarria da, ni
Elizaren nahiko kontra banago
ere, aitortu beharrean nago gai
honen inguruan erabili ditudan
liburu asko apaizak idatzitakoak
izan direla. Hauen artean aipatu
behar dut, "Juan de lturralde"
gaitzizenez ezagutzen zen, Juan
Jose Usobiaga Irazustabarrenak, Beasaingo apaizak
idatzitako liburua.
Aipatutako apaiza hiltzeko listan
egon zen Beasainen, baina
indultoa eman eta erbesteratu
egin zuten. Horrela, Hendaiaraino eraman eta han aske utzi

zuten. Liburu bat eginda dauka,
"La Guerra de Franco, los
vascos y la iglesia" (orain berria
aterata daukate, bi tomoetan,
izena aldatu diote, baina nik hori

Elizaren nahiko
kontra banago
ere, aitortu
beharrean nago
gai honen
inguruan erabili
ditudan liburu
asko apaizak
idatzitakoak izan
direla.
irakurri nuen). Zegaman Burgosko junta militarrekin hartueman zuzena zegoela aitortzen
da, bertan falangeko sortzaile
eta frankista famili garrantzitsuak

zuten harremanak aipatzen dira,
Idiazabalen jaio eta Gasteizen
Obispo zegoen Mateo Mujika
hiltzeko erabili zituzten gorabeheran inguruan.

Gaiarekin lotura zuzena duen
beste bat ere erabili dut:
“Arrasate 1936, Belaunaldi
etena”, Belen Arretxekoaren
argazkiak, etab.

Erabili nuen beste liburu bat izan
zen Marino Ayerra Altsasuko
apaizarena. 1936ko uztailaren
17an etorri zen Altsasura eta
dena ikustea tokatu zitzaion.
Ondoren berak ikusi eta
bizitakoa liburu batean jaso
zuen:”Malditos seáis, a pesar
de todo nunca me avergoncé
del Evangelio" izenburupean.
Bertan kontatzen ditu ikusitako
txikizioak eta injustiziak eta
gertatuko guztitik urruntzeko
eta bere buruari atseden
emateko Hego Ameriketara joan
zen apaiz izateari utzita; Elizak
Erregimenarekin izan zuen
atxikimendua salatuz. Honela,
berekasa taldeak antolatu zituen
jendeari laguntzeko, misiolari
seglar moduan.

Argazkiak nondik atera
dituzu?

Gero, Zumarragako Aintzine
Mendizabalek, orain dela bost
bat urte idatzi zuen "II.Errepublika,Urretxu-Zumarraga Gerra
Zibilaren atarian". Hor ere
zegamarren baten inguruko
informazioa ere azaltzen da.

Argazki mordoska bilatu ditut.
Harrigarria da mutikoak nola
ibiltzen zituzten desfile eta
formazio militarretan (Flechas y
Pe la y os) e t a em akum ak
“Margaritas” taldetan antolaturik.
Argazki horien atzean, orain
desagertuta dauden, Zegamako
edifizio edo eraikin asko ere
azaltzen dira. Reketeen argazki
asko bilatu ditut, rekete,
falangista, soldaduskara joan
zirenenak… Gai korapilatsua
da; bertan, gure gurasoak,
osabak edo etxekonekoak,
lagunen aita, etab azaltzen
direlako. Askotan ez dugu nahi
izaten horiek horrela azaltzea,
pasatutako gauzak direlako eta
nolabait atzera bueltatzeak
zirrara moduko bat sortzen
digulako. Gai honetan saiatu
naiz ahalik eta begirune
gehienarekin gaia aztertzen eta
jasotzen.

Pelaioak
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Elkarrizketa
San Kristobalera, bertatik atera
eta hil ondoren gaur da eguna
senideek gorpua ez dutena
aurkitu. Anai bat ere Gijonen hil
zioten Beasaingo frankistak.
Bestalde bere anai bat Ordiziko
falangean boluntario apuntatu
zen, hamasei urte zituela, aita
nor salatu zuen jakin nahirik eta
lortu zuen herriko falangeko
artxiboak arakatuz nor izan zen
bere aita hiltzeko salataria izan
zen herritarraren izena.
Gerra garaiko desfileak

Argazki asko dauzkat gordeta
eta pentsatuta daukat egunen
batean jendaurrean jartzea
jendeak ikusteko. Argazki
horiek, gehienak, garai hartan
dirudunak ziren etxeetan daude.
Garai hartan (orain dela 70 urte)
argazki-makina erosteko dirurik
ez baitzegoen. Horrelako
informazioa ezin liteke galtzen
utzi. Jende askok lotsagatik edo
ez dakit zergatik gordeta dauzka
etxean. Bestalde, jende askoren
interesekoak izan daitezke
argazkiak, bere sendikoak bertan aurkitzen direlako, beraiek
ez dituztelako eta nolabait
denbora bat ere pasatu delako;
alegia, iragana delako.
Baina aitortu beharrean nago,
gai honen inguruan (informazioa
eta argazkiak aurkitzeko nahia
eta hau zabaltzearen inguruan)
kontraesana edo tentuz ibili
behar izana somatu dudala
neure buruarekin.
Nola moldatu zara idazteko?
Ordenagailuan egin dut lana.
Oso aditua ez naizenez, arazo
gehigarria izan da niretzako eta
askotan, orri bat egiteko hogei
egin behar, eta denbora hortik
joan zait; baina, edozeinetara
ere, gustora gelditu naiz egindako lanarekin.
Elkarrizketak grabatu egin
dituzu?
Ez, grabaziorik ez dut egin.
Liburuetatik aterako datuen
bilduma da nagusiki liburua eta
azalpen hauei nire ekarpenak
erantsi edo gehitu dizkiot. Ildo
honetan esan behar dut apunteak, oharrak hartu ditudala,
baina arazo handiena somatu
dut, Nafarroan egin zen antzera
lan hauek hemen orain dela 20
urte ez egin izana. Nafarroako
kasuan, hainbat eta hainbat
aitorpen lehen eskukoak izan
ziren; alegia, Gerra Zibila bizi

zutenena. Egun, bestalde,
sendiko norbaitenak izaten dira
(seme-alabak edo ilobak esaten
dizute eta kasu hauetan, jakina
den moduan, informazioa ez da
hain osoa eta sendoa izaten).

Gerra garaian abertzale
izandakoak nola oroitzen
dituzte gertaera horiek?
Batzuk bizi-bizi daukate dena.
Baina, jende gehienak 70 urte
igaro direla somatzen du, eta
denborak eskaintzen duen
distantziarekin hartzen du gaia.

Gerra garaiko kontuak erraz
kontatzen ditu jendeak edo
oraindik badago erreparorik?

Zerk harritu zaitu gehien
elkarrizketa egitera
joandakoan?

Denetik dago. Badaude kasuak
gertatutakoa berritu nahi ez
dutenak eta beste batzuk aldiz
eskertu egiten dute beraiek
ixilean Gerra Zibiletik gaurdaino
bizi izan duten sufrikarioa
gogoraztea eta hedatzea.
Edozein kasutan esan daiteke,
jendeak kezka duela hainbat
datu ematera; alegia, gertatu
izan zait norbaitek txaskarriloak
kontatzea, "hemen ibili zian
halako militar..." eta handik hiru
egunetara etxera deitzea,
esandakoa berak esan duela ez
argitaratzeko eskatuz.

Lehen esan dudan moduan
denetik dago. Baina esan
dezaket, lagun askok atsegin
handiz hartu dutela gertakarien

Etxe askotan anaiak anaien
kontra aritu ziren, horrelako
adibiderik bilatu duzu?
Ez dut gehiegi aztertu. Harrigarria da, adibidez Alustiza
sendiari gertatutakoa; alegia,
aita nazionalista zelako
frankistak eraman zuten preso
eta semea Falangean apuntatu
zen boluntario, eta guardia
egiten egon zen aitari Olarango
eskoletan.
Baina horrelako kasuetan
gehiegi sakondu ez badut ere,
badakit herri askotan gertatu
zela anaiak alderdi ezberdinetan
borrokatzea eta honenbestez,
elkarren aurka borrokan
jardutea.
Badaude kasu bitxiak eta gogorrak. Adibidez, Ordizian oraindik
bizi den adineko emakume
batekin egon nintzen. Berari aita
eta anaia hil zizkioten frankistek
Aita Iruñera eraman zuten, preso
Angel bere azkeneko liburuarekin
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Denetik dago.
Badaude
kasuak
gertatutakoa
berritu nahi ez
dutenak eta
beste batzuk
aldiz eskertu
egiten dute
beraiek ixilean
Gerra Zibiletik
gaurdaino bizi
izan duten
sufrikarioa
gogoraztea eta
hedatzea.

Elkarrizketa
inguruko interesa azaltzea eta
beraien esker ona azaldu
didatela.
Somatu al duzu liburuaren
inguruko interesa?
Harrituta utzi ninduena izan zen,
liburuak, abenduaren 26an iritsi
zitzaizkidala etxera, eta
abenduaren 30erako aurkezpenerako inbitazio antzekoak
igorri nizkien liburuan lagundutakoei eta mordo bat etorri
zirela. Bertan 57 liburu saldu
nituen. Orduan konturatu nintzen, Gerra Zibileko gertaerak
oso presente zeudela hainbat
lagun eta sendiengan.
Beste liburu bat egiteko
asmorik baduzu?
Egun, lan bat egiten ari gara,
Aitor Azpiazu, Ormaiztegiko
mutil gazte bat eta biok. Herri

bakoitzeko euskararen ingurukoa da. Bi urte daramazkigu
lanean eta dagoeneko berrogei
eta hamar elkarrizketatik gora
egin ditugu Zegaman, beti ere
metodologia jakin batekin. Aitor
Azpiazu liburu hauez gain,
lehengo ofizio zaharrei buruzko
liburua ere egiten ari da.
Nik herriko argazki zaharren
bilduma edo liburua egin nahi
nuke. Nik Zegama familia bat
balitz bezala ulertzen dut, geure
diferentzia eta guztiekin, eta
honenbestez, atsegin dut
herriko argazki album moduko
bat egitea, ahal den zabalena.
Nire nahia da herritarrak argazkien aurrean, disfrutatzea "begiratu ezan, gazteak ginenean
nolakoak ginen, begira hau,
bestea, begira Gerrikonea,
Papelera…"

Bestalde, pertsonez gain,
herriak eraikinetan eta kaleetan
jasan duen aldaketaz jabetzea
eta disfrutatzea lor daiteke argazkiekin. Horrelako zerbait
egiteko asmoarekin hasi nintzen
eta hainbat material biltzen ari
naiz herritarrengandik, hurrengo
udaberrirako edo badaukat
asmoa Papelera itxi zela 20 urte
bete diren honetan zerbait
argitaratzeko. Horretarako urtekariak eskaintzen didan aukera
aprobetxatu nahi dut herritarrei
beraien dokumentu edo argazki
zaharrak utzi diezaien kopiatzeko, gero berehala bueltatzekotan, hori bai.
Beste zer edo zer liburuari
buruz?
Bai, adierazi nahi dut nire asmoa
ez dela izan zauriak irekitzea,
gorrotoa zabaltzea, mendekua

eskatzea… Asmo bakarra izan
dut: herritar hauek gogora
ekartzea, gu bezalaxe, beraiek
ere langileak, baserritarrak,
herritarrak, etab... zirelako.
Horregatik, egia, justizia,
oroitzapena eskatu nahi dut
emakume eta gizon hauentzat,
orain arte ahaztuak izan direlako.
Behingoz beraien senideen
negar malkoei errekarako bidea
jartzen lagundu diezaiekegu,
hainbat urtetan bakardadean
eta isiltasunean beraien
etxeetako ezkutuko bazterretan
egin duten negarra bideratzen
saiatuz. Oroitzea nahi izan dut,
oroitzea ezinbestekoa delako
horrelakorik berriro gertatu ez
dadin.
Edurne Albizu
(2007ko otsaila)

IKER ZUBELDIA, GIPUZKOAKO BERTSOLARI TXAPELKETAKO FINALEAN
Iker Zubeldia Katarain Gipuzkoako zortzi bertsolari onenen artean jarri da. Abenduaren
16an Ilunben izango da oholtza gainean. Inprentara aldizkari hau bidaltzeko garaian
sekula baino intentzio gehiagorekin txapelketara joan dela esan digu, sekula baino
prestatuago. Finalean kantatzea egoera berria denez berarentzat, kezka puntu batekin
ageri zaigu hamabost egun aurretik. Hala ere, finalean sartzea opari bat bezala hartu
du, helburua finalerdietara heltzea baitzuen. Astean bi entrenamendu egiten jarraituko
du orain arte bezala. Guk, orain arte bezala, finalean zorte ona opa diogu, ia gaiak
laguntzen dioten eta jendetzaren beroak aupatzen duten.
Aurreneko saioan (sailkapen fasean) lehenengo egin zuen, Zumarraga-Urretxun.
Bigarren saioan (final laurdenak) bigarren geratu zen Eibarren. Finalerdietan bigarren
geratu zen Oiartzunen 489 punturekin. Iker aurten oso ondo ibili da, bere umore eta
txisteek ez dute hutsik egin. Izeba Manuelari ere kartzelako saioan hiru bertso zoragarri
eskaini zizkion. Saio guztietan koadrilakoak eta jarraitzaileak hor izan ditu pankarta
eta guzti.
ZORIONAK!!!
Iker, Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finalera iritsi da

Kartazal eta paperezko boltsak

k eta
Zoriona
rri On!
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LOREN

ETA JOXE GARMENDIA


Eskerrik asko Joxe lehenik. Martxoan hasi ginen
zuen bizitzari buruz galdezka eta hura zela eta ez
zela, zu hobeto ezagutzeko aukera eman zenigun.
Gizon handia eta sakona. Zuk Zegama asko maite
zenuen eta Zegamak zu asko maiteko zaitu. Oso
gertu sentitzen zaitugu. Gero arte Joxe.


Joxe eta Loren Garmendia
Leontxio Garmendia eta
Gregoria Zabaletak mundura
ekarri zituzten zazpi semealabetatik bi dira. Joxe
1926an jaioa eta bederatzi
urte beranduago Loren. Aita,
Muñotxon jaiotakoa (gaur
egun Eliz muño bezala
ezagutua), eta ama Errota
Berrikoa.
Eskola zaharretan ibili
zineten, zein izan zenuten
maisu?
J.eta L.: Don Julian izan zen
gure maisua. Berak bakarrik
neguan, matrikulatutako 110
mutiko edukitzen zituen eta
matrikulatu gabekoak ere
egoten ziren. Neskak, mutiletatik
aparte, Karmen Jauregirekin
egoten ziren. Aurretik Najerako
andereñoa izan zen, gogoratzen
gara nola bere semeak bioliña
jotzen zuen.
Nola gogoratzen duzue
Kantina?
J. eta L.: Elurra egiten zuenean
Zegamako kaletik urruti dauden
baserrietako umeak iristen ez
zirenean orduan gu eramaten
gintuzten haientzat prestaturiko
o t o rd u a j a t e r a . H o r re l a
adierazten ziguten: “ zeinek bete
nahi du sabela?”, eta gu babarrunak jateagatik joaten ginen
pozik; jakina da urte haietan
gosea nagusi zela etxe guztietan
eta gurean ere bai. Nire garaian
(dio Joxek) Benantxi Dorronsorok, Don Julian maixuaren
emazteak, jartzen zuen
bazkaria. Lorenen garaian
Kaxinta Arregik, Zipriano Zurutuzaren emazteak, Txantoneneko
Maittere Zurutuzaren amak.
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Urte haietan, berrogeiko
hamarkadan, hemengo eskola bukatutakoan normalena lanera joatea zenean,
gurasoek ikasketak eman
zizkizuen.
J. eta L.: Guk ez diogu inoiz
gure gurasoei behar adineko
eskertza emango. Orduan garai
zailak ziren, baina horrezaz gain
eskolara joatea eta ikastea
etorkizunari begira inbertsio
Leoncio Garmendia, Juan
Patxi eta Gregoria Zabaleta
Joxe haur jaio berriarekin
1926. urtean

Elurra egiten
zuenean
Zegamako
kaletik urruti
dauden
baserrietako
umeak iristen ez
zirenean
kantinan
bazkaltzen
genuen

Loren eta Joxe Garmendia

onena zela barneratuta izatea
ez zen ohikoa. Gure amari ez
zitzaion zorrak egitea inporta gu
eskolaratzeko. Ideia argi eta
aurreratuak zituzten garai
hartarako gure gurasoek. Amak
frantsesa bazekien. Bere ume
garaian, Frantziatik ordena
erlijiosoak bota zituztenean,
haietako mojen komunitate bat,
hemen Zirkulo-azpira etorri zen
eta han ikasi zuen gure amak

frantsesa. Halaber, oso letra ona
zeukan, guraso izugarriak izan
ditugu.
Aitak eta amak estudiatzera
kanpora bidali zintuzteten
J.: Juan Patxi Deustura bidali
zuten, ni Iruñeara eta Loren ere
Deustura, denok Salesianotara.
Ni 13 urterekin joan nintzen
internadura eta bost urte egin
nituen han. Oporretan bakarrik

Elkarrizketa
etortzen ginen, uztailaren hirutik
irailaren hemezortzira arte.
Otzaurten trena hartu eta joaten
nintzen. Han internaduan sartuta egoten ginen eta ez genuen
besterik ikusten.
L.: Ni Deustura joan nintzen.
Ongi egon ginen, ikasle guztiak
berdin tratatzen gintuzten,
pobre nahiz aberats izan. Ni
hamazazpi urterekin etorri
nintzen Zegamara berriz, aitak
frontoi zaharraren ondoan, tailer
txiki bat irekia zuen eta bertan
lanean hasteko tornua ekarri
zuen. Aitak elektrokimikarako
lan batzuk egiteko ireki zuen
tailer hau, baina langile bat
behar zuenez nirekin pentsatu
zuen.
Nola gogoratzen duzue
aitaren bizimodua?
Gure aita umezurtz geratu zen
2 urte zituenean. Aita pulmoniarekin hil zitzaion eta ama
lanera irten beharrean aurkitu
zen. Ajuriatarrekin (Ajuria orduko
fabrika baten jabea zen, jende
diruduna) inude modura lan
egitera joan zen 25 urterekin,
haiekin zenbait lekutara mugitu
behar izan zuelarik, lehenik
Araiara, gero Gasteiza (gaur
egun Lehendakaria bizi den
etxera) eta gero Poura (Frantzia).
Beraz aitak bere ama ez zuen
asko ikusi ahal izan.
Aita bere izebak , Maria Andres
Zabaletak, Joxe Arretxeneko
amak hazi zuen. Beti oso
eskertuta hitz egiten zuen, bere
seme-alabei bezala egin ziolako,
azken batean beste seme bat
bezala hazi zuelako.

Aita karneta ateratzen Zegamako lehenengotarikoa izango
zen 1920 aldera. Kamioi batekin
ibiltzen zen minerala eramaten
Kaminpeko kanteratik (Arregietxe ondotik) Araiara, Ajuriarentzako. 1932-3an bigarren

Gure amari ez
zitzaion zorrak
egitea
inporta gu
eskolaratzeko.

Estudioak bukatutakoan,
n on hasi z inen Joxe?

(Villanueva de la Serenako
extremeño bat) etab.

J.: Iruñean mekaniko elektrizista
bukatu nuenean lehenengo
Zegaman zegoen Jimenezenen
inprentan hasi nintzen lanean,
1944eko azaroan Madrilera joan
nintzen arte. Salesianoek eskola
profesional bat ireki zuten, 3.000
mutikoentzako eta bertan maisu
aritu nintzen ia zazpi urtez.

Frontoitik Intxaustira pasatu
ginen 1966 urtean, gutxi gora
behera, lana gehitzen ari baitzen
eta frontoi ondoko tailerra txiki
gelditu baitzitzaigun.
Zer pieza egiten zenituzten
Garmendianekoek?
L.: Surtidore-mezkladoreak
asmatu genituen, motozikletak
ibili ahal izateko mezkladora

kamioia erosi zuen Eugenio
Aseginolaza eta Joakin
Gerrikorekin batera. Bidaiak
Madril, Gasteiz, Donostia,
Iruñea, Logroño eta Bilbaora
ere egiten zituzten edozein
material garraiatuaz (irina,
arroza…).
1952an frontoi zaharraren
ondoko tailerra ireki zuen tornu
bat jarriaz, eta beti ere
elektrokimikarako lan egiteko
asmotan.
Zer urtetan hasi zineten
tornuarekin frontoi ondoko
tailerretan?
J. eta L.: Tailerra 1952an jarri
z u e n , L o re n e k 1 7 u r t e
zituenean. Futboleko munduko
txapelketa orduan jokatu zen.
Tornuak harriak klasifikatzeko,
elektronikarako, makinak igotzeko, egiten zuen denerako
erabiltzen genuen.

Goian , Gregoria Zabaleta Ixabel magalean hartuta, Mariatxo, Teles,
Joxe eta Juan Patxi
Beheran, Maritxu, Tomasa Arrizabalaga ( Gregoriaren ama), Mª Dolores
Zabaleta eta Juan Zabaleta, 1934 inguruan

Ezkerretik eskubira: Joxe , Juan Patxi eta
Teles Garmendia, 1940ko hamarkadan

Eta berriz herrira, Zegamara
L.: Hau izugarria zen Zegamarekin, han geratzeko etsipenik
ere ez zuen. Joakin Ormazabal
Madrilen geratu zen, baina
honek Zegamara etortzeko eta
bueltatzeko asmoa oso
barneratua zuen beti. Hemen
elektrokimikan lehenbizi eta gero
aitarekin jarri zen. Hiru anaiak
(Juan Patxi, Joxe eta Loren),
kontuak eramateko arreba
Isabel eta langile batzu frontoi
ondoko tailerrean aritzen ginen.
Juan Joxe Bitarte familiakoa ez
zen lehen langilea izan genuen.
Gerora, Jose Luis Arizkorreta
(Toki Txokokoa), Jesus Arrieta
(Ormazabalgoa), Camacho

honek gasolina eta olioa
nahasten zituen. Joxeren lagun
italiano batek Giovanni Carasak
esan zigun makinentzako onak
izango zirela. Madrilera joan eta
izugarrizko arrakasta izan
genuen; produktua patentatu
eta dena egina etorri ginen.
Espainiako ia herri guztietara
saltzen hasi ginen. Mezkladora
honekin komertzial modura ere
ibiltzen ginen.
J.: Horrekin batera, lehenik
inoxidablezko bonbak eta
gerora titaniozkoak asmatu
genituen. Elektrokimikan problema ikaragarriak ematen ari ziren
batzuk ordezkatzeko, aurrekoak
baino askoz gehiago irauten
zuten bonbak ziren eta hauek
ere patentatu egin genituen.
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Garmendianea altxatu zuten hiru anaiak: Loren, Joxe eta Juan
Patxi Garmendia, 1967 urte inguruan.

Intxaustiko lehen taillerra
Jose Garmendia,
Migel Iriondo eta
Loren Garmendia
1969 urtean

Horrezaz gain “karretila erako
katuak” egiten hasi ginen,
hauek kamioiak altxatzeko
katuak dira.
1968an Intxausti ondoko
tailerra egin zenuten, erraza
zen langileak aurkitzea ?
J. eta L.: Apustu fuertea izan
zen, baina momentua zen, lana
genuen-eta. Gainera momento
hartan ez zen zaila lanerako
jendea aurkitzea, batez ere
udaran ikasleekin lan asko
egiten genuen. Gehienez 64
langile izan genituen, ikasle eta
guzti.
Noiz sartu zineten Megarekin sozio?
J. eta L.: Megarekin sozio
1969an sartu ginen. Beraiek
“boteila erako katuak” egiten
zituzten, kotxeak altxatzekoak
eta gogoz zeuden guk egiten
genuen katu klasea egiten
hasteko. Guk “karretila erako
katuak” egiten genituen,
kamioiak altxatzeko balio zuten.
Beraz Megak Garmendia erosi
eta gaur eguneko MegaGarmedia S.L. sortu zen.
Aukera oso on bat izan zen,
guk menperatzen genuen arlo
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Frontoi ondoko
tornu hartatik
GarmendiaMega S.L. eta
Hirulan S.L.
sortu ziren
beraz.
edo produktu batekin sartzeko.
Katu suekoak eta italianoak
konpetentzia handia egiten hasi
ziren, baina aldi berean merkatuak ireki ziren urte haietan.
Lehenengo kontaktua Miguel
Iriondorekin izan zen eta harek
Megako nagusiarekin, Miguel
Gabilondorekin harremanetan
jarri gintuen.
Megak produktuak saltzeko
gaitasun handia zuen, merkatua
zabalduta zuten. Gu ohituta
geundenerako kopuru ikaragarriak saltzen zituzten. Guretzat
ere deskantsu handia izan zen
horrelako estruktura handi
batean sartzea eta babesa
aurkitzea.

Loren eta Joxe Garmendia

Garaiko
kotxeak eta
kamioia
tailerraren
aurrean

Atzetik dagoen ekipo
humanoa garrantzitsua
izango da, ezta?
J. eta L.: Oso garrantzitsua
da; dena dela esango nuke.
Zuk Loren zeure tailerra
eduki zenuen.
L.: Bai, gero guk Megari saldu
genionean gure partea diru
bat eman ziguten eta nik jaso
nuen zatiarekin neure tailerra
jarri nuen, urte batzuk beranduago. Egun erdian, nire
tailerrean bonbak egiten
jarraitu nuen eta beste erdian
Megarentzat Garmendianen.
Nire tailerra frontoi ondoko tailer
txikia izaten jarraitzen zuen
noski, baina gauzak ongi
zioaztela eta 1993 aldera
Intxaustin beste pabiloi bat
erostera animatu nintzen. Pabiloi
honetan nire anaia Joxek sozio
modura parte hartzen zuen eta
bertan ere langileak izan
genituen Agustin Izagirre, Migel
Angel Larrea, Iker Zubeldia eta
Mª Lourdes arreba. Egia esan,
nire saltsan ibili nintzen jubilatu
arte.
Oso gustora egon nintzen, giro
paregabea izan genuen,

Katu ezberdinak egiten dira
Garmendiaenean

eztabaida bat bera ere ez zen
egon. KPI-IPC hori urtero
igotzen zuten eta dena bere
ordenan joan zen, nik oso
gustora lan egin nuen.
Badakizue, ni jubilatu nintzenean, nire enpresa nire langileei
saldu eta gaur egun Hirulan
izenez jarraitzen du. Hirulanek
ere Mega-Garmendia, S.L.
arentzat lan egiten jarraitzen du.
Frontoi ondoko tornu hartatik
Garmendia Mega, S.L. eta
Hirulan, S.L. sortu ziren beraz.
Begoña Albisu
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JOSE AIERBE ERAUSKIN
Helburuak betetzeak,
produkzioa ateratzeak, lana
ondo egin dela ikusteak
pozten nau
Jose Aierbe Erauskin
1948ko abenduaren 29an
jaio zen Zegaman eta 23
urterekin hasi zen Garmendianean lanean.
Urte asko al daramate
langileek lantegi honetan?
Hemen lanean dabilen jendeak
urte asko daramatza. Gaur
egun 14 langile gara.
Zegamakoak
langileak?

al

dira

Bai, bat ezik, denak zegamarrak
dira, baina hura ere hemen
hazitakoa da.
Enpresa asko handitu al da
azken 25 urte hauetan?
Ez, Megak hemen jendea hartu
ordez lana kanpora bidali du.
Gaur egun gure hornitzaileak
Hirulan, Ikaslan eta Goilaser,
S.A dira eta produkzioa ateratzeko jendea behar dugunean,
ebentualak kontratatzen ditugu.
Lehen larunbatetan lan
egiten al zenuten?
Ni hemen hasi nintzenean
larunbat arratsaldeetan ere lan
egiten zen. Gero “sábado
inglés” deitzen zitzaiona etorri
zen. Urteen poderioz eta sinatutako hitzarmenen bidez langileek lanean sartzen duten ordu
kopurua gutxitu egin da polikipoliki.

Nondik ekartzen dituzue
lehengaiak?
Lehengai batzuk Suedia eta
Finlandiatik ere ekartzen
ditugu. Beste batzuk Amorebieta eta hemen inguruko
beste entrepresa batzuetatik
ere bai.
Zein da zuen fabrikazio
prozesua?
Gure prozesua lehenik laser
bidezko ebaketa egitea da,
gero soldadura robota,
ondoren muntaia edo ensanblajea eta hori dena kontrolatu.
Horrela ateratzen ditugun
produktuak prentsak, gruak,
karretila-katuak eta “mahai
igotzaileak”, etab. dira.
Eta gero Berrizera eramaten
dituzue, ezta?
Bai, egindako piezak Berrizera
bidaltzen ditugu eta han pintatu
ondoren handik saltzen dituzte.
Salmenta departamentua
Berrizen dago. Kamioiak egunero bi bidaia egiten ditu hemen
produzitzen duguna Berrizera
eramateko.
Zerk pozten zaitu?
Helburuak betetzeak, produkzioa ateratzeak, lana ondo egin
dela ikusteak.
Zein da Megaren egoera
merkatuan?
Estatu mailan lehenengoa
izango da. Megak kalitatea
eskaintzen du, garantia ematen
du. Urteetan zehar hartutako
izena du. Europa mailan
lehenengo hiruren artean
egongo da. Gaur egun Txina
egur handia ematen ari da

Garmendiaeneko langileak

sektore honetan ere. Produktu
merkeagoa eskaintzen du,
baina failatu egiten duena eta
hori da guretzat abantaila.
Nora saltzen da?
Berrogei eta hamar bat
estatuetara saltzen da. Orain
Ipar Ameriketan sartzen hasi
da. Hango araudi eta betebehar
guztiak pasatu ditu eta sartu

Produktu hauekin,
Estatu mailan
lehenengoa
izango da.
Megak kalitatea
eskaintzen du,
garantia
ematen du.

Garamendiaenea isten
denean, hemendik zenbat
langilek jarraituko dute
Berrizera joaten?
Sei langile doaz Berrizera.
Goizeko seietatik ordu bietara
lan egingo dute han. Handik
markatzen dute erritmoa,
beraiek esango dute hau noiz
hustuko den.
Berrizen zenbat lagunek lan
egiten dute?
Ehun lagun inguruk egingo
dute lan.
Nola ikusten duzu gaurko
Zegama?

produzitzeko prestatuta egon

Bultzada handia eman zaio,
poligonoan ehun eta piko
pertsona lanean egoteak
bizitasun handia ematen du.
Bestalde, herriko irudia asko
aldatu da. Etxebizitza asko egin
dira, igerilekuak, etab. hori dena
herrian edukitzeak poz handia
ematen du.

behar da. Erronka handia da.

Begoña Albisu

da. Baina enpresa bera ere
egiten zaion eskaera guztia
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FERMIN LARREA GORROTXATEGI
Mendian lo egiten zuten ikazkinak
txondorra zaintzeko.

ez zegoen eta nonbaitetik atera
behar. Mendian lo egiten zuten
ikazkinak txondorra zaintzeko.
Non jaiotakoa
zara Fermin?

Eskolan
zenbat urterarte ibili zinen?

Ariztimuño baserrian jaio
nintzen, Olaran auzoan,
gertueneko baserriak Iruzta eta
Lartxaun dira. Aurtengo
abenduan 93 urte betetzen
ditut. Bederatzi senideetatik
zortzigarrena naiz eta
senideetan ni bakarrik bizi naiz.
Makina bat urte pasa genituen
baserrian batere jornalik gabeko
soldata horrekin.
Nolakoa izan zen gazte
denbora?

Ez dut ondo gogoratzen baina
11 urte ingururarte ibiliko
nintzen, etxean lana egongo zen
eta hala utzi nituen eskolako
kontuak.

Ariztimuñotik Olaran auzoan
zegoen lehengo eskola
zaharrera etortzen ginen. Don
Julian izan zen gure maisua.
Ehun ume eta gehiago elkartzen
ginen eskolan; gaztexeagoak
eta zahartxeagoak denak
batera, goiz eta arratsalde. Ume
ugari zen orduan.

Nola atera zenuten aurrera
bizimodua?
Baserritik, eta ahal zuenak ahal
zuen lekuan. Gure anai bat ere,
Prantxiko, zaharrena, ikazkin
ibiltzen zen eta bi udazkenetan
ni ere harekin aritu nintzen
menditik ikatza jeisten
astoarekin.
Nora saltzen zuten ikatza?
Kanpora saltzen zuten, ez dakit
nora. Leku askotan gastatzen
zen ikatza garai hartan. Ikazkin
asko zen, hura zen irabazia,
menditik ikatza jeistea. Besterik

Papelerarik ba al zen garai
hartan?
Bai, Papeleran langile askok
egiten zuten lana. Egun osoan
egiten zen lana, egunez eta
gauez.

Eguneroko
otordua,
indoabak urdai
pusketa batekin
izaten zen eta
afaltzeko
patatak pipar
hauts
gorriarekin

Zein ganadu edo abere
izaten zenuten etxean?
Sei bat behi. Txahalak hazitakoan saldu egiten genituen.
Beraz, behiak zaindu eta, ahal
zen bezala ibiltzen ginen.
Etxerako esnea izaten genuen.
Bestalde, garia, arbia, artoa,
erremolatxa, indoaba ereiten
ziren. Erein, jorratu eta denak.
Azkenaldean ardi batzuk eta
ahuntzak ere jarri genituen.
Hauezaz gain baserrian ohikoak
izan diren oilo, koneju edo untxi,
txerriak, etabar ere izan
genituen. Hauek, nagusiki,
etxean jateko izaten ziren.
Eguneroko otordua zein
izaten zen?
Indoabak, urdai pusketa
batekin. Haragia harategian
egoten zen eta handik gutxi
izaten zen. Afaltzeko, bestalde,
lapiko luze batean egositako
patatak pipar hauts gorriarekin,
esnea taloarekin eta gaztainak.
Hor ibiltzen ginen gaztainak
zuritu nahi ezta.
Lapikoak nolakoak izaten
ziren zu umea zinela?
Harrizkoak eta txapazkoak
izaten ziren.
Nor izaten zen ogia egiteko
enkargatua?
Ogia etxean egiten zen, amak
egiten zuen, etxeko kapitanak,
emazteak (Joxepak), ogi
espeziala. Etxe guztietan ereiten
zen garia orduan. Guk normalean ez genuen kanpotik
erosi beharrik izaten.
Erropak nolakoak izaten
ziren?
Erropa, tapatzeko lain, ez zen
asko izaten, alkondara eta prakak, bakarrik. Edozein kasutan,
ordurako, ni umea nintzenerako,
baziren barru erropak.

Teresa alabak komunioa egin zuenekoa, 1960. urte ingurua
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1

2

3

4

1. Joxepa Ariztimuñon belarretan. Beheran Iruzta baserria ikusten da 2. Tere , Joxepa eta Fermin belarretan
3. Fermin, Izaskun Berasategi ilobarekin 4. Fermin anai-arrebekin.Ezkerretik hasita: Migel, Fermin, Pilar, Prantxiko, Teresa eta Juan

Lixiba jotzera nora joaten
ziren zuen ama eta?
Astero-astero kanbiatzeko
erropa txikiak, fregaderan garbitzen genituen. Gutxiena falta
egiten zuten erropak tinan uretan beratzen jartzen genituen,
oheko izarak, etab. Tina 200
litro edo kabitzen zituen hojalatazko ontzi handi bat zen. Bi
eskuleku eta beheran zulo txiki
bat ura ateratzeko. Azpitik sua
eman eta zikin handienak
errazago kentzeko ibiltzen ginen
horrela. Gaur xaboia botatzen
den bezala, lehen sutako hautsa
botatzen zitzaion garbitzeko

erropari. Gero, garbitzeko, lixiba
jotzera Olaran errekara joaten
ginen, astoan jarrita. Han
errekan putzua bat egin eta han
egiten genuen, zortzi egunetik
edo hamabost egunetik behin..
Ur korrienterik ez zen
egongo etxeetan?
Ez, Piliren (alabaren) akordioan
jarritakoa da 1957. urte aldera.
Astoari jarri saskiak eta marmitatan ekartzen genuen edateko
ura etxera Txapitxi ondoan
dagoen Ipintza iturritik. Teilatutik
ez genuen urik jasotzen.

Elizara ere joango zineten
Bai, orduan famatua zen Eliza.
Orduan, eta orain ere bai, Elizan
Elizako kontuak. Ni ezagututa
nago meza goizeko 5:30etan
eta 6:30etan. Jaiero mezetara
joaten ginen; orduan ez pentsa
mezarik galtzen zenik. Igande
arratsaldetan berriz Olaran
aldeko gazteak Martin sorora
joaten ginen neskak han egoten
zirela eta. Astregitik goragoko
eta Arantzazatik beheragoko
terreno bat da Martin soro.
Arantzaza baserrikoa zen,
zelai bat. Ezer berezirik ez
zuen baina hantxe biltzen
ginen.
Parranda pixka bat ere
egingo zenuten, ezta?
Orduan ere izaten ziren
parrandara joaten zirenak,
nola ez. Meza ondoren gu
ere Sindikatora joaten ginen
eta anis pixka bat edaten
genuen.
Sindikatoa non zegoen?
Sindikatoa nire gazte
denboran Artzanen azpian
zegoen. Denda zen, denetatik
egoten zen. Jaietan ere
zabalduta izaten zen hura.

Kotxeren bat edo beste
izango zen
Gutxi, ez orain bezala. Baziren
famatu batzuk, Papelerako Don
Eugeniorena, Aitamarrenekoa…
Argi indarra noiz sartu zen
akordatzen al zara?
Nik 15 urte nituen inguru horretan (1929, urte inguruan). Irratiak
beranduago. Lehenengo irratia
Arantzazako Jose Migel
Bidaolak ekarri omen zuen,
1940 urte inguru horretan
esango nuke nik.

Aste Santutan
prozesioa
egiten zen.
Penitente,
banda eta
preparazio
guztiarekin

Fermin eta Tere alaba
Fermin Larrea
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Lerarekin belarretan Pili, Fermin eta Izaskun iloba

Ariztimuñora ezkondu zinen
zu Fermin.
Bai, 31 urterekin ezkondu nintzen eta hiru alaba izan genituen.
Baserritik bizi izan nintzen 44
urterekin Elektrokimikan hasi
nintzen arte. Itxi zen arte, 64
urterarte, han lan egin nuen.
Soroko lanak nola egiten
zenituzten?
Soroko lanetarako behiekin
ibiltzen ginen. Laiarekin buelta
eman eta arearekin lurra txikitu.
Areak burnizko hortz batzuk
izaten ditu goitik behera egur
sendo batzuetan eta behiei
atzetik erantsi katearekin eta
norberak area ez okertzeko
heldulekua izaten du. Orain ez
dira ezagutzen baino lehen laia,
area, alperra, hiruhortza, lauhortza, bosthortza, etabar ziren
lanerako lanabesak.
Ariztimuño baserriko uzta
z e i n e r ro t e t a n e o t z e n
zenuten?
Kalean zegoen Jauregi errotara
eramaten genuen. Astoan

garraiatzen genuen uzta. Lehen
errota asko zeuden martxan
Zegaman: Errota-Berrin, Ikaitz
Errota Axariñen, Arakama
Azpikoan, Asemendin, Errotaxar
Zatizalibar ondoan, Antton
Errota Zubitxon, Errota Txiki
Altziberren ondoan eta Aitamarreneko errota.
Auzolana ezagutu zenuen?
Bai, adibidez famili bat ezinean
geratzen zenean, suerte txarrarekin, elbarri edo antzeko zerbait
gertatutakoan, aldamenekoek
laguntzen zioten.

Santa Ageda
bezperan
eskean neska
eta mutil ibiltzen
ginen, farola
argiarekin
hartuta.

Garoa ere udazkenean ekarri
beharko zen

Ariztimuño
zenuten?

Bai, behiei eta txerriari azpiak
egiteko behar izaten zen eta
gero txerria hiltzen zenean
erretzeko ere bai. Saadartik ia
Otzaurteraino joaten ginen garotara. Herri terrenotatik ekartzen
genuen. Gure Belen ere jaiotzeko zegoela, lan hauetan genbiltzela Saadarren sentitu zuen
nire emazteak eta handik etorri
zen etxera erditzera.

Poliki-poliki utzi genuen, han
ibiltzen ginen baratzan gero ere.
Orain bizi garen etxe honetara
etorri ginen. Hura ez zen gurea
sekula izan, gu han errentan bizi
izan ginen. Iturburu Barreneko
Damian Ariztimuñorena zen,
Joxe Domingoren aitarena. Gabon egunean joaten zen dirua
hartu eta errenta ordaintzera.

1986an, Izaskun
Berasategiren
ezkontza egunean
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Joxepa arkumea biberoitik hazten

Fermin Larrea
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Festetan ere ibiliko zineten,
Santa Ageda bezpera nola
izaten zen orduan?
Santa Ageda bezperan eskean
neska eta mutil ibiltzen ginen,
farola argiarekin hartuta. Arrautzak, txorixoa edo urdai pusketaren bat ematen zitzaien
eskean etortzen zirenei, etxean
txerria hilda denek edukitzen
zuten eta. Eskea bukatutakoan
taberna batetara joan eta
bildutakoak preparatzeko esan
eta afaria egiten zen. Santa
Agedatan batzuk gaineko brusa pintatuta, erropa gorriak edo
pintoak jantzita ibiltzen zinen.
Arantzazuko peregrinazioa,
orain bezala izaten zen, igandean joan eta astelehenean
etorri?
Hori beti izan da horrela.
Gabonetan ere eskean ibiliko
zineten, ezta?
Bai, ibiltzen ginen, eta bildutakoarekin hurrengo egun batetarako geratzen ginen afari bat
egiteko.

Elkarrizketa

1996an, Ferminek eta Joxepak urrezko ezteiak ospatu zituzten egunean,
biloba guztiekin

Urrezko ezteietako egunean, Belen, Pili eta Tere alabekin

Garizuman fraile
bat Arantzazutik
etortzen zen
eta pulpitotik
botatzen zituen
sermoiak
ikaratzeko
modukoak
izaten ziren.
Ariztimuño baserria

zen eta Gurutze Santura Ostiral
Santuan.

Nola ikusten duzu gaurko
Zegama?

Garizuma ondo errespetatzen al zen?

Ni ez naiz kalera ateratzen,
leihotik ikusten dudana bakarrik.
Asko aldatu dela esaten dute.

Garizuman ez musikarik ez
dantzarik ez zen izaten.
Ostiraletan ez zegoen haragirik
jaterik. Fraile bat Arantzazutik
etortzen zen eta pulpitotik
botatzen zituen sermoiak
ikaratzeko modukoak izaten
ziren.
Nola gogoratzen dituzu San
Bartolomeak?

Joxepa eta Fermin 2007ko irailean

Gabonetako kantaren bat
kantatuko al diguzu?

Aste Santutan prozesioak
izaten ziren, ezta?

“Gabon gabon zeta

Aste Santutan prozesioa egiten
zen. Penitente, banda eta
preparazio guztiarekin. Ostegun
Santuan Elizatik irten eta beheraldera, Aitamarren aldera joaten

Maria Kaltzeta
Gure Jauna jaio da eta
Jo zagun krisketa”

San Bartolometan festa handia
izaten zen; musika egunero,
goizaldera ere jendea kalean
ibiltzen zen. Bazkaria berezia
izaten zen, oiloa hil salda egiteko
eta gero gisatuta jan edo nolanahi. Harategikoa ere zerbait
egoten zen. Gure etxean ere
anai-arreba denak bazkaltzera
etortzen ziren garaia ere izan
zen.

Lehen Zegaman baserri
gehienak jendez okupatuak
zeuden. Zein da zure ustez
baserriak hustearen
arrazoia?
Beste lekuetatik hobeto bizi
direlako. Bizimodua atera
beharra dago, eta baserritik ez
dago ezer gaur egun jarrita
dagoen bezala. Hala ere, lehen
neketsuagoa zen, dena eskuz
egin behar izaten zen eta.
Zer esango zenioke gaurko
gazte bati?
Mezetara joateko, irten gabe
beti tabernan ez egoteko eta
lana egiteko. Gazteek nahi
dutena egiten dute. Baina
bizimodua aurrera ateratzeko
ahal dutena egiteko.

Fermin Larrea
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OFIZIO BATEN
DESAGERTZEA

Ez dira urte asko, baserri guztietan familiak bizi zirena eta egiteko bat, etxeko
pinudi eta lurrak garbitzea izaten zen. Egun, baserri asko hustu dira, baserri
inguruan baratzak ikusten dira baina basoak nahiko utzita daude. Baso
zaintzaren kultura galtzen ari gara, gure aurreko belaunaldi eta gure artean
eten bat eman dela bistan da zeregin hauetan. Hala ere, baditugu herrian, gai
honetan etenik izan ez dutenak, eta hauengandik ikastea tokatzen zaigu. Aurten
urtekari honetan beren esperientzi eta jakinduria jasotzea egoki iruditu zaigu.

JOXE ORMAZABAL

Elkarrizketa

Lehen mandoek egiten zuten lana
gaur egun traktoreek eta “TIMBER”
modernoek egiten dute.
Non eta noiz jaio zinen?
Zegamako Arantzelaiondo
baserrian jaioa naiz horregatik
«Jose Arantzelaiondo» bezela
ere ezagutzen naute. Jaio berriz
1.951.urtean, jaiotakoa naiz.
Noiz eta zergatik hasi zinen
baso mutil bezala lanean?
13-14 urte nituela eskola utzi
egin nuen eta lanari zegokionez
etorkizun handirik ez zen
ikusten eta hori dela eta
mendian lanean hasi nintzen.
Hasera hartan idiekin hasi
nintzen lanean artzantzarekin
tartekatuz. Idiekin enborrak
ateratzen, goldan, belarretan
etabarretan. Soldaduska egin
ondoren mendian jarraitu nuen,
entresakak, hesateak eta
matarrasak egiten eta baita
landare biberotan ere.
Garai batean mandazainaren
lana zein izaten zen?
Mandazaina hitzak berak dioen
bezala mandoen kargu dagoen
pertsona da. Lehen mandoek
egiten zuten lana gaur egun
traktoreek eta “TIMBER” modernoek egiten dute. Mandazainaren papera oso garrantzitsua zen mandoak laneko
tresna oso baliotsuak eta
beharrezkoak baitziren.
Mando onak orduan oso
preziatuak izango ziren
mandazain onekin batera.
Dudarik gabe. Behin Estellako
feriara joan eta oso mando ona
erosi nuen. Orduan Doroteo
Otaegi “Doroteo Telleri” bezala
ezagututakoarekin eta nire anaia
Agustinekin nenbilen lanean.
Nafarroako Bera de Bidasoan
hartu genuen mendi bat entresakarako. Zuhaitz bat botatzen
ari ginela mandazainak distantzia gaizki kalkulatu eta
zuhaitzak mandoaren bizkar
hezurra harrapatu zuen. Pena
ikaragarria eman zidan mando
harek izan ere oso mando ona
baitzen.
Baso lanetan hasteko tituloa
nork eman zizun?
Hamabost bat urte nituela
aitonak trontza zerra batekin
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zuhaitzak nola bota behar diren
erakutsi zidan. Oso lan zaila da.
Trontza zerraz zuhaitzak nahiko
tajuz botatzen hasi nintzenean
baso mutil bezala lan egiteko
prest nengoela esan zidan
aitonak.
Lanabesek zein aldaketa
izan dute zure lanbidean?
16-18 urte nituela heldu zen
lehenengo aldiz motozerra nire
eskuetara. Lanabes hau
erabiltzen ere ikasi egin behar
da. Nik Zegaman ikusi nuen
lehenengo motozerra 1960 urte
aldera izan zen eta Osiñako
Patrizioren iloba batek ekarri
zuen. Hari begira egon nintzen
egun guztia nola lan egiten zuen
tresna harek harrituta.
Urtean urtaroka zure lanak
nola banatzen dira?
Udaberrian landaketak eta
terrenoen garbiketak egiten
ditugu. Ondoren berriz uda
haseran edo, podaketa edo
iñausketekin hasten naiz. Iraila
aldean hasi eta urtea bukatu
arte berriz gabon pinuen
kanpaina egiten dut.
Podaketa garairik onena
noiz da?
Gure aurrekoek udazkenean
egiten zuten baina zenbait
probaketa egin ondoren
udaberri edo uda aldera egiten
dut, izan ere hobea dela iruditzen baitzait. Arrazoi garrantzitsuena zera da udaberrian
landarea edo zuhaitza irabazian
egoten da eta indarrean, orduan
adarrak moztuta ere erretsina
segituan sekatzen zaio eta ez
dio horrenbesteko minik egiten.
Lehengo pentsaeretan berriz,
udazkenean edo neguan egin
behar zitzaion, orduan landarea
edo zuhaitza ez baita irabazian
egoten eta erretsina sekatzen
gehiago kostatzen zaio. Min
gutxiago egiten zitzaiola esaten
zen. Esanda bezela probak egin
ondoren udaberri bukaera edo
uda haseran egitea hobe dela
iruditzen zait beti ere ahal den
neurrian lan hauek ilberan
eginez.

Ofizio baten desagertzea

Egurraren prezioa ere krisialdian dagoela esan dezakegu
Bai azkeneko 30 urte hauetan
prezioa ia mantendu egin da.
Orain 20 urte entresaka bat
hartu eta bertan ateratako dirua
erdi bana egiten genuen pinudiaren nagusiarekin. Gaur egun
entresaketan zuhaitzak bota eta
bertan uzten ari naiz egurrak ez
duelako batere dirurik egiten.
Gazterik ibili al da zurekin
lanean?
Gazte dezente ibili da nirekin
baina pasara haundiak hartzen
dituzte. Mendian lana nola egin
diferentzi haundia baitago
gehiago edo gutxiago nekatzeko. Hala ere oportunitate

Lehenengo
motozerra 1960
urte aldera izan
zen eta Osiñako
Patrizioren iloba
batek ekarri
zuen. Hari
begira egon
nintzen egun
guztia
txikiena izaten dutenean tailerren
batera edo beste lanbideren
batera aldatzen dira. Nik beti
animatzen ditut mendiko lana
uzteko, izan ere oso gogorra
baita.
Zure lanbidetik gehien atsegin duzuna eta gutxien atsegin duzuna esaidazu.
Gehiena gustatzen zaidana
podaketak eta ondoren hesateak egitea da. Gutxiena berriz
gabon pinuak ateratzea.
Gabon pinuen kanpainaren
gogortasuna aipatu duzu.
Bai hala da. Gabon pinuketan
alderdi txar asko elkartzen dira.

Batetik lana presakakoa eta
eguraldiak askotan ez du
laguntzen. Egun hauetan euria
eta hotza gehienetan lagun
izaten ditugu. Bestalde palaketan kolpeka pinuak ateratzen
gorputzak pasara haundia
hartzen du, eta zepeloia lotzen
berriz gerriak asko sufritzen
dute. Ez da ez gogoko dudan
lana.
Hesateak edo hesiak egitea
gustoso duzula diozu,
aurrerapenik ba al dago arlo
honetan?
Bai honetan ere bai. Lehen
porrarekin joaz sartzen genituen
piketeak orain berriz “muellea”
deritzaiona dago eta honekin
errezago sartzen dira nahiz eta
hau erabiltzen jakin egin behar
den bestela arriskutsua gerta
daiteke. Tratorearen palarekin
sartzen ere ikusi dut aurten Olaberrin baina horretarako noski
terrenoak lagundu behar du.
Lanbide honetan istripu
larririk izan al duzu?
Istripu haundiena 12 urte
nituela. Han ari nintzen aizkorarekin eman eta eman eta aitak
esan zidan: “hankari emango
diok”. Esan eta izan, orduan
egin nuen hankan zauri handi
xamar bat, harrezkero ez dut
inongo istripu larririk izan.
Zer etorkizun ikusten diozu
zure lanbideari?
Egurraren prezioa mugitzen ez
bada eta gehiago ordaintzen
ez badute gure basoak sasi
ikus-teko beldurra badut nik.
Kaso egiteko geroz eta gogo
gutxiago dagoelako. Egurra
orain 30 urte bezala ordaintzen
dute eta gasoila bakarrik ere
goruntz doa.
Arrazoiren batengatik beti
gogoan duzun Zegamako
terreno, pinudi edo mendi
baten izena aipatuko al
zenuke?
Aztio mendia. Mutikotatik nola
ezagutu dudan eta orain hain
ondo ikusten dudanez mendi
hau berau aukeratzen dut. Lehen dena otaz josia zegoen eta
orain zuhaitz asko dago eta oso
ondo kaso eginak gainera.

Elkarrizketa

JUAN ARAKAMA
1980.urteko bezelako krisialdiren bat etortzen bada agian jendea
mendian lanean hasiko da bestela oso zaila ikusten dut.

Noiz eta non jaio zinen?
1963.urtean jaio nintzen Zegamako Ollari baserrian.
Baso mutil bezala noiz hasi
zinen lanean eta zergatik?
Zegamako Papelera itxi zenean
zerbaiti heldu beharra zegoen
aurrera jarraitzeko eta mendi
lanak gustatzen zaizkidanez lan
horietan hasi nintzen. Podaketak, entresakak, gabon pinuak
eta azkenaldi honetan gehien
dedikatzen naizen arloa biberoena da. Hau da pinu landareak
hazitik landarera bihurtzen.
Papelerako lanek eta mendiko lanek antzekotasunik ba
al dute zure kasuan?
Ez. Bi lanak oso ezberdinak dira.
Mendiko lana gogorragoa dela
esango nuke. Ordutegirik ez
dago beste edozein lantokitan
bezala eta eguraldiak asko
baldintzatzen du. Eguraldi txarra
badago, hau da, izotza edo elurra, ez dago lanik egiterik. Elurra
jendeari asko gustatzen zaio
baino guretzat etsairik handienetako da.
Beraz, azken urte hauetan
elurra noiz egin duen ondo
gogoan izango duzu.
Bai. Orain dela bi urte ia astebukaeraro elurra egiten zuen eta
40 egun pasa genituen landarerik atera ezinda. Jendea hots
egin eta hots egin baina ezin
atera. Elurrak pasa zirenean
orduan denak batera atera
behar.
Terrenoak garbitzen ere
ibiliko zara, zein aldaketa
nabarmendu dituzu lan
honetan?
Lehen terrenoak garbitzeko
garaian lehendabizi segaz jotzen
ziren sasiak eta bertan geratzen

ziren enbor txiki edo sastrakak
deritzaienak ondoren matxetearekin jotzen ziren. Gaur egun
berriz bi lan hauek desbrozadorak egiten ditu beraz askoz
ere erosoagoa da. Bestalde
esan behar desbrozadora nahiko arriskutsua dela izan ere
puntako kutxilla 12.000- 15.000
errebuluzio artean ibiltzen da
bueltaka eta irtetzea edo hortzen
bat puskatzea ere tokatzen
da horrek ekarri ditzazkeen
ondorioekin.
Zure biberoko urteko lana
zertan datza?
Udaberrian apirilean hazia
ereiten da eta hauek ernetzen
hasten dira hilabete batetara
gutxi gorabehera haziaren
arabera. Gero belarrak ere guk
nahi baino gehiago sortzen dira
eta hauek atera ezinda ibiltzen
gara hurrengo hila-beteetan.
Pinu insignisaren kasuan
adibidez abendurako
ateratzeko moduan dago eta
mendian landatu daiteke. Beste
zuhaitz mota batzuk berriz,
abeto douglasa, norte haritzak,
sekuoiak … 2 urte edukitzen
ditugu biberoan. Azken hauek
urtebete pasatzen denean
sardeatu egiten ditugu.
Zer da sardeatzea eta zertarako egiten da?
Sardeatzea zuztarretan hortz
lodidun sardea sartzea eta
mugitzea da. Zuztarrak eteteko
eta berriak indartsuago etortzeko erabiltzen da teknika hau.
Biberotik mendirako aldaketa pinuarentzat delikatua
al da?
Bai dudarik gabe. Biberotik
atera eta segituan landatzea
komeni da. Askotan erosleak
esaten digute landare atera
berria emateko baina gero
erosleak 4 egun igual edukitzen
ditu etxean landatu gabe eta
honek ez du batere balio.
Bestalde aldaketa horretan
izotzak harrapatzen badu igartu
egingo da. Beraz oso kontuz
ibili beharreko unea da.
Biberotik pinua nola atera
behar da ondoren ondo
hazteko?
Landarea ez da biberotik porru
bat ateratzen den bezala tiraka
atera behar. Pinuari dituen zuztar
denak atera behar zaizkio,
bertan izaten diren ilearen moduko zuztarrak batipat hauek
baitira gerora itsasten direnak.
Beraz landarea ez da tiraka

atera behar sarde baten laguntzaz baizik.
Gazterik hasten al da lanbide
honetan?
Oso nekez, lana berez gogorra
da eta ordu asko egin behar
dira lanean. Bestalde eguraldiaren menpe askotan egoten
zara eta beroegi badago edo
euria ari badu edo oso hotz
egiten badu ere denak aguantatu beharrean aurkitzen zara.
1980.urteko bezelako krisialdiren bat etortzen bada agian
jendea mendian lanean hasiko
da bestela oso zaila ikusten dut.
Mendiko gogortasuna adierazten duen istorioren bat
izango duzu.
Istorio asko gaur egun parragurea ematen digutenak baina
gertatu zirenean ondo serio
geundenak.

Entresakatan
eta lan asko
dago baina
egurra gutxi
ordaintzen
dutenez
jendeak ez du
entresakarik
egiten.
Lanbide honetan hasi eta
lehenengotako lana Zaldibarren
hartu genuen. Han ere Gabon
pinuak lotu eta ateratzen.
Orduan gurekin batera Roman
Guridi (Romantxo), Antton
Aramendia, Jose Ramon Berasategi (Mendiata) nire anaia eta
ni ginen beste batzuen artean.
Goizeko bostetan jeiki eta
kotxez joaten ginen Sondikara.
Ez genuen ulertzen oraindik ilun
izaten zen eta hala ere ordu
horietan mugitu behar. Eguna
argitzean lanean hasten ginen
eta iluntzeko zazpiak arte.
Ondoren askotan kamioiak
egoten ziren kargatzeko eta
haiek kargatzen gaueko
hamabiak arte ere egoten ginen.
Hala ere hurrengo goizean
bostetan “arriba”. Garai hartan

mila duro ordaintzen ziguten
eguneko gaur eguneko 30 � .
Lo berriz etxabola batetan egiten genuen eta gauean ibiltzen
zen haizeak eta etxabolak teilatua libre zuenez manta guztiak
kenduta esnatzen ginen goizetan. Honela manta puntak
pinuak lotzeko sokaz lotu eta
koltxoneta azpitik pasatzen
genituen. Gauean behintzat
tapatuta lo egiteko. Bestalde
gauero xaguak izaten genituen
gure tripa gainetik pasakailean,
Romantxok patata bat bota zion
bati baina xaguari eman ordez
hango tiesto bati eman eta txiki
txiki eginda utzi zuen.
Zure lanbidetik gehien eta
gutxien atsegin dituzun
lanak?
Podaketa asko edo gehien
gustatzen zaidan lana da eta
bere gogortasuna ikusirik
gutxien gustatzen zaidana
Gabon pinuketa.
Gabon pinuen kanpaina
ez omen da berehala pasatzen ez?
Ez nik oroimen txarrak ditut.
Batez ere palaketarenak hau da
pinua ateratzeko palaz eman
behar diren kolpeak. Golpea
indartsua eman behar da eta
soroko lurra gogorra edo biguna
dagoen izarrak eta denak
ikusten dira. Zenbait egunetan
lo egitea ere kosta egiten da
gorputz guztiko minez egoten
baitzara eta zer esanik ez
eskuetako minez.
Zein etorkizun ikusten diozu
zure lanbideari?
Orain bezela jarraitu ezkero
gaizki baina nik uste buelta
emango zaiola egoerari eta garai
hobeak etorriko direla. Entresakatan eta lan asko dago baina
egurra gutxi ordaintzen dutenez
jendeak ez du entresakarik
egiten. Nik gauzak aldatuko
direnaren esperantza ez dut
galtzen.
Istripu larrik izan al duzu zure
lanbidean?
Beti izaten dira susto txikiak
baina istripu garrantzitsurik ez
dut izan ez.
Arrazoiren batengatik beti
gogoan duzun Zegamako
terreno, pinudi edo mendi
baten izena aipatuko al
zenuke?
Maiñe mendia gure lehendabiziko lana ez zen izan baina
aurrenetakoa. Guk landatu genuen eta oroitzapen oso onak
datozkit.

Felix eta Juan anaiak biberoan
Ofizio baten desagertzea
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Elkarrizketa

MIGUEL MARI ZUBELDIA
Neure lanbidea txiki txikitatik etxean
ikusi eta ikusi nuen. Baserrian jaiotzeak
hau bezalako lanbideak ikasteko aukera
ezin hobeak ematen dizkizu.
Non eta noiz jaio zinen?
Zaldibiko Urtsubi baserrian jaio
nintzen 1951.urtean.
Noiz hasi zinen eta zergatik
jardun zenuen lanbide
honetan?
Gazte gaztetan granjan lanean
aritu nintzen eta beranduago
Zegamako lehengusua nuen
Juan Saralegirekin elkartu
nintzen eta biok mendi lan
batzuk egiten hasi ginen. Urte
txarrak ziren eta mendiko lana
ere urritu egin zen eta erabakia
hartzea asko kosta eta gero
Logroñoko enpresa batetara
joan ginen biok lanera. Enpresa
hartan 15-16 urtetan zehar lan
egin nuen. Espainia guztian
zehar ibiltzen ginen enpresa
honentzat pinuak botatzen.
Galizia, Leon, Burgos, Valladolid,
Nafarroa, Zaragoza …. Enpresa
hau erresidentzi baten ondoan
zegoen eta erresidentzi hau
haunditu egin nahi zutenez, nire
nagusiei enpresa berri bat
zabaltzeko proposamena egin
zitzaien baina urteetan aurrera
zihoazen eta beste enpresa
batekin baino gehiago beraien
jubilazioekin pentsatzen zuten.
Ondorengoek ere ez zuten
proiektu berri horretan sartu nahi
izan eta azkenean enpresa itxi
eta langabezian geratu nintzen.
Berriro ere honuntz etorri nintzen
eta Jose Ormazabalekin jardun
nintzen zenbait urtetan baso
lanetan.
Zure lanbidea nork erakutsi
zizun?
Neure lanbidea txiki txikitatik
etxean ikusi eta ikasi nuen.
Baserrian ez zen sekula lanik
falta izaten eta ume umetatik
jolasean baino gehiago egin
dugu lanean. Baserrian jaiotzeak
hau bezelako lanbideak ikasteko
aukera ezin hobeak ematen
dizkizu.
Zein tresna izan dira zure
lanbiderako lagungarrienak?
Alde batetik motezerra eta
bestetik desbrozadora aipatuko
nituzke nik. Bi tresna hauekin
lana gehiago egiten da eta neke
fisikoa ondo erabiltzen jakin
ezkero eta bi tresnak ondo
z o r ro z t u t a e d u k i e z k e ro
txikiagoa da. Bi tresnak ondo
zorroztuta edukitzea oso
garrantzitsua da.

Gabon pinuen kanpaina
noiztik nora egiten zenuen?

Gazteak ikasita etortzen al
ziren mendi lanera?

Gabon pinuak lotzen irailean
hasten nintzen eta ondoren
atera eta bidali egiten ziren.
Honela Santa Luziak aldera arte.
Gero bestalde Gabonak pasa
ondoren sorotik pinuak atera
eta lorontzietan sartzen ere
ibiltzen nintzen.

Ez, ez. Gazteak mendi lanean
ez zuen jakiten eta ikasten
denbora asko behar izaten zuen
eta ikasterako aspertu egiten
ziren. Gu berriz 7,8 urterako
baserrian aizkorarekin eta
segarekin hasten ginen eta 2025 urtetarako mendi lanetan
ondo ikasiak egoten ginen.
Mendian ordu asko sartuak
izaten ginen ordurako. Lan
honetan denean bezela maña
pixka bat behar da behar baino
gehiago ez nekatzeko.

Orain 20-30 urteko lana
egiteko era eta azkenaldian
ezagutu zenuenarekin zer
ikusisirik ba al zuen?
Lanbide honetan lana beti izan
da neketsua bai orain eta baita
orain dela 30 urte ere. Lehen
motozerrarik eta kamioirik ez
zen izaten baina egurrak diru
pixka bat ematen zuen eta
jornaltxo bat ateratzeko ez zen
egur pila ikaragarririk egin behar.
Gaur egun berriz herramienta
hobeak daude motozerrak,
kamioiak, “Tim-ber” deritzaienak
egoteagatik zuhaitza oso osorik
eman, soildu eta neurrira
mozten duten makinak ere
badaude. Baina hala ere
lehengo jornaltxoa ateratzeko
lehengo aldean egur pila
haundiak egin behar dira.
Azkenean makina hauek ere ez
dira debalde ibiltzen eta
errentagarritasun oreka hori
lortzen ez dago oso erraza.

Lehen
motozerrarik eta
kamioirik ez zen
izaten baina
egurrak diru
pixka bat
ematen zuen
eta jornaltxo bat
ateratzeko ez
zen egur pila
ikaragarririk
egin behar.

Mendian bueltatxo bat ematen ari zarenean oraindik
pinudietan asko fijatuko
zarelakoan nago. Entresaka
beharreko pinudirik ikusten
al duzu Zegamako mendietan?

Zure lanbidetik gehien eta
gutxien atsegin zenituen
lanak?

Bai pila ederra. Pinudi batek
bere garaia heltzen denean
entresaka bat behintzat behar
beharrezkoa du. Hau da pinu
ahulenak eta gaixo daudenak
bota eta ondo datozenei hobeto
etortzeko leku gehiago utzi.
Entresakarik egin ezean pinua
juntoegi egoten da eta ahulen
gaixotasunak sendo dagoenari
ere erantsi egiten zaizkio.
Entresaka asko ikusten ditut
pinua bota eta bertan utzita
honek ere azalean arrak azaltzea
ekartzen du. Honen arrazoi
nagusia da dirurik ez duela
entresakako egurrak egiten.

Niri gehiena eta gutxiena gauza
bera zen. Kargaderoan lan asko
egindakoa naiz.
Hau da zuhaitz
osoak neurri jakin batetara
mozten ondoren
kamioietan kargatu eta eramateko. Egurra
garbia ekartzen
bazidaten lanik
gustokoena zen,
lokatzez ekartzen zidatenean
berriz gutxien
gustatzen zitzaidan lana zen,

izan ere egur lokaztuak motozerra segituan amusten du eta
sarri sarri zorroztu behar
da eta.
Zure lanbidea hobea izateko
nahiz eta ezinezkoa izan zer
eskatuko zenuen?
Eguna joan eguna etorri,
euritako trajea deitzen dena
sekula jantzi beharrik ez izatea.
Oso traketsa zen eta gorputza
lanerako oso lotuta geratzen
zen. Bestalde izerdia ez zuen
batere kanpora ateratzen eta
barrutik busti busti eginda
egoten zinen. Katarro ederrak harrapatzeko prenda ederra zen.
Zure lanbidea izandakoa beti
entzun dugu gogorra dela
baina zer esango zenuke
duen arriskuaz?
Jeneralean nik egin dudan lanik
gehiena zuhaitzak botatzen izan
da eta botatzen duenak laguntzaileak baino askoz ere arrisku
gutxiago izaten du. Zuhaitza
ebakitzen ari denak badaki
normalean nora joango den
enborra nahiz eta batzutan uste
ez duzun aldera joaten den.
Begira dagoenak berriz harek
egon behar du argi eta enborra
erortzeko posibilitatea dagoen
eremutik urruti.
Arrazoiren batengatik beti
gogoan duzun Zegamako
terreno, pinudi edo mendi
baten izena aipatuko al
zenuke?
Aztio ingurua. Bertan lana
egindakoa naiz baina bestela
ere bertan asko ibilia naiz eta
asko gustatzen zaidan parajea da.

Pinuketan ibilia da Migel Mari
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Elkarrizketa

FELIX ARAKAMA
1980.urtean Pako Murgiondo (Pako Anatxe) maisu
genuela Jose Anjel Telleria, Jose Ormazabal eta
hirurok lehen biberoa egin genuen
Non eta noiz jaio zinen?
Zegamako Ollari baserrian jaio
nintzen 1960.urtean.
Zer dela eta baso mutil
bezela lanean eta noiztik?
Zegamako “Plastiko fabrikan”
egiten nuen lan baina lantegi
hura ere itxi egin zen. Gure
etxean aitari ikusita, beti bizi izan
genuen biberotzaren mundu
hori eta honela 1980.urtean
Pako Murgiondo (Pako Anatxe)
maisu genuela Jose Anjel
Telleria, Jose Ormazabal eta
hirurok lehen biberoa egin
genuen eta ordutik gaur arte
horretan gabiltza.
Lehenengo izan zenuen lana
akordatzen al zara?
Ez dakit lehenengoa izango zen
baino lehenengotakoa bai.
Itzubiako pinudiko entresaka
izan zen. Bertan Luis Mari
Arrieta Ormazabalgoa, Jose
Manuel guarda, Antton Aramendia, Jose Ramon Berasategi eta
ni behintzat bageunden. Itzubiako txabolan egiten genuen
lo astelehenetik larunbatera.
Lanbide hau zein gogorra den
laster probatzeko aukera izan
nuen.
Zure lanbidea nola eta
zeinekin ikasi duzu?
Mendi lanak neurekasa etxean
ikusiz ikasi ditut, biberoko lanak
ikasteko berriz erreferentzi asko
izan ditut: geure aita, Antonio
Telleria Sagastikoa baina batipat
maisurik onena edo gehien
erakutsi zidana “Pako Anatxe”
izan zen.

Zegaman ikusitako lehen
motozerretaz gogoratzen al
zara?
Zegaman nik lehenengo aldiz
“Pako Anatxeri” ikusi nion. Hari
begira txundituta egoten ginen.
Lehen motozerra haiek aberi
dezente izaten zituzten eta
arrankatzeko zailtasunak. Pakori
gertatua da motozerra berria
ekarri eta gutxira hondatu.
Konpontzera eraman eta ez
zioten antzik ematen erosi zuen
lekuan azkenean berak dena
desmontatu eta enbragea gaizki
zuela konturatu zen berriro ere
dena berak montatu zuen. Garai
hartako motozerrak PAULAN,
SOLO, ALPINA markakoak
ziren beste batzu-ren artean.
Zuk landare asko esku
artean ibilia zeranez noiz uste duzu dela podaketarako
garairik onena?
Badaude zenbait biologo eta
ingeniero udan podaketa egitea
txarra dela esaten dutenak.
Hauek diotenaren arabera udan
landareak erretsin asko izaten
du, “Fusarion” gaixotasunaren
onddoak erretsinean kokatzen
omen dira. Hala ere gaixotasun
hau urteko beste urtaro batzutan ere harrapatzen dute. Niretzat urtaro onena udaberrian
hasi eta maiatzaren bukaera
arteko epea da ilberak errespatatuz eta hauek aprobetxatuz
podaketa egiteko.
Izotzak nolako kaltea egiten
dio landareari?
Izotzak hosto berritan harrapatzen badu landareari
segituan hostoa ihartzen dio. Batipat insignis pinuari. Tenperatura
aldaketa haundiak ere
oso kaltegarriak dira.
Pinu landare bat
ondo landatzeko zer
egin behar da?
Inportanteenetakoa
zuloa haundia egitea

da eta landarea ahal den sakonena sartzea beti ere biberotik
atera eta mendian edo soroan
lehen-bailehen landatuz.
Bibero mundu horretan zenbait produktore zabiltzate?
Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban
33 produktore besterik ez. Uste
dut datu oso kezkagarria dela
izan ere ez dira urte asko herri
bakoitzean gutxienez bat
zegoena. Bestalde hor
gabiltzanon batazbesteko adina
65-70 urtetan kokatua dago.
Denetan gazteenak anaia eta
biok gara. Beraz etorkizun
nahiko beltza ikusten dut sektore honetan behintzat.

Orduko aitonak
mendira
irtetzean
aizkorarekin
edo atxurrarekin
irtetzen ziren
pistako sasiak jo
edo erretenak
konpontzeko
Mendirako pistak kaso eginda aurkitzen al dituzue?
Orain dela 15-20 urte baino
askoz gutxiago. Orduko aitonak
mendira irtetzean aizkorarekin
edo atxurrarekin irtetzen ziren
pistako sasiak jo edo erretenak
konpontzeko. Askotan pasa
izan zait lursail bat botatzera
edo ikustera joan behar eta
bertaraino todo terrenoz iristerik
ez. Alde horretatik bideak edo
pistak oso abandonaturik
daude. Erretenei ere ez zaie
kasurik egiten eta azkenean
sasiak hartzen ditu edo
arbolaren bat bilatzen duzu pista
erdira erorita.

Gabon pinuetarako makinarik ez al da inon asmatu?
Probak eginda daude eta
hidrauliko baten bidez palak sartzen diren makina bat badago
baina indarra kontinuo egiten
du eta kolpe txikika sartzen da.
Zain lodiren bat bilatzen
duenean pala okertu eta hautsi
egiten da. Pala golpea azkarra
eta sekoa behar da. Bestalde
hidraulikoaz pala kolpe txikika
sartzen da eta zepeloia
izorratzen dio. Zepeloia osorik
ateratzeko ere kolpe azkarra eta
sendoa behar du. Zepeloia ona
ez badu berriz bi hilabete
lehenago ateratako pinua
gabonetarako hostoak erorita
egongo litzateke. Gero makina
horren errentagarritasuna ere
ikusi egin beharko litzateke ez
baitu urte guztian lanik egiten.
Zure lanbidetik gehien
atsegin duzuna eta gutxiena.
Gehien gustatzen zaidana biberoko lana da hazia botatzetik
landarea atera arte. Gutxien
gustatzen zaidana berriz
entresakak egitea eta gabon
pinuak.
Zure lanbidea hobea izateko
nahiz eta ezinezkoa izan zer
eskatuko zenuke?
Urte guztian zehar euritako
trajea deritzaiona ez jantzi beharra izatea. Hau jaztea, eguraldi
txarra dagoenaren seinale da,
bestalde egun guztia bustita
pasatzen duzu eta itolarri
haundia ematen dit.
Zure lanbidea gogorra izanik
ere arriskutsua ere badela
esaten da.
Arriskutsua bai bada baina
kontuz ibili ezkero eta konfiantzarik hartu gabe ibili ezkero
beste lanbide guztiak bezala
esango nuke nik. Enbor bat
botatzen oso kontuz ibili behar
duzu eta beti arbolak duen
altuera baino 10 bat metro
urrutirago egon. Zure lankideak

Gabon pinuketan
Ofizio baten desagertzea
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ere neurri berak hartzea hobe izaten da, izan
ere, enbor bat ipurditik ebakitzean 7-8 bat
metro aurrerago joateko ez du ezeren beharrik.
Bukatzeko anekdotaren bat izango duzu.
Behin baino gehiagotan pasa zait lursail bat
ikustera joan nagusiarekin eta bidean goazela
terrenoa ez bilatu. Lehen terrenoetaz zegoen
jakinduririk ez dago orain. Mugarriei
dagokienez berriz zer esanik ez eskerrak
horretan GPSak laguntzen duen bestela
zenbait terreno bilatu gabe geratuko ginateke.
Arrazoiren batengatik beti gogoan duzun
Zegamako terreno, pinudi edo mendi
baten izena aipatuko al zenuke?
Itzubiako pinudia. Bertan entresaka egin
genuelako eta bestela ere pinudi haundia eta
oso polita delako.
Begoña Albisu

Basomutilen aintzinako lan tresnak

ZEGAMAKO
Deiturak (III)
Larrea

Hirugarren adliz suertatu zait Euskal Herriko deiturei
buruz idaztea, iaz bezala Zegaman ohikoak diren lau
deitura jorratuko ditut: LARREA, IRASTORTZA,
URBIZU eta ZABALETA.

deitura zegamarra bada ere Euskal Herriko leku
askotan ere badu jatorria. Gaur egun larreak mendi goienetara
mugatuta badaude ere lehenago mendi magaletan ere baziren,
baina pixkanaka, jende kopurua handitzean bertan ere eraiki ziren
etxebizitzak. Mendebaldean Larrea dugu Galdamesko auzoa,
Hegoaldean Zegamatik hurbil dagoen Barrundiako herria, XVI.
mendean bertan idatzi bide zen ezagutzen dugun prosa libururik
zaharrena. Baina izen hau daramaten etxeak ezin dira zenbatu,
besteak beste herri honetan badaude: Begoña, Deustu, Gamiz,

Zornotza (Etxano), Arrasate, Asteasu, Azpeitia, Billabona, Gabiria,
Oiartzun, Areso, Asiain, Burgi eta Leitza. Esanahia argia bada ere
badu bere zailtsuna atzean larre +a eta larra+a baitaude. Gogoan
hartu behar dugu Euskal Herriko eremu zabal batean, eta Zegama
barnean dago, Larrea esaten dugu, errekea bezala baina gero
Larrako, Larratik, Larrara, Zornotzako auzo ezagunean bezala.
Armarri bat baino gehiago dauzka, baina inguru horretan ohikoenak
hiri zati ditu, goiko erdai bitan banatuat ezkerraldean gaztelu bat
hiru dorrekin, eskuinaldean zazpi kuadro gorri. Beheoko aldean
arrano beltza.

deitura Zegaman aspaldian badago ere
Antzuola, Zaldibi eta Oiartzunen du jatorria. Zaldibian bi baserri
daude izen honekin Andi eta Txiki. Antzuolako baserriaren lehenengo
aipua oso zaharra da, 1391koa. Urtea horrean Antzuolako herritarrek
Bergarako hiribilduaren jurisdikziopean sartzea erabaki zuten eta
lekukoen artean Iohan Yvanes de Yrastorça e donna Mari Peres de
Yrastorça ageri dira. Ikusten denez ez da -z-, -ç- baizik, garai

horretan ohikoa zen gure –tz- horrela idatzea. Deigarria da, bestalde,
Antzuolako etxeari Irausta deitzea eta Zaldibikoari, berriz Iortza. Argi
dago euskaraz Irastortza idatzi behar dugula. Armarria lau zatitan
dago banatuta. Lehenengo eta laugarrena berdeak dira eta gainean
urrezko oreina, beste biak urdin eta urrezkoak. Esanahi argia da
irastor eta garoa gaua bera baitira. Beraz, irastortza leku izenak
garotza adierazi nahi du.

Irastortza

Urbizu

deitura ez da oso urritik heldu. Lehengoa aldiz
ageri zaigu 1384. urtean Seguran, baina baserria Idiazabalen dago.
Armarria deigarria da marra berde batek banatzen du bitan goiko
ezkerreko ertzetik beheko eskuinetara. Marra hori dragoi biren ahotik

Zabaleta

deiturak Euskal Herriko herri askotan du
jatorria. Gutxienez, gehiagotan izan baitzeke, ondoko herriotan du
jatorria:
Ugaritasun hau ulertzea erraza da nahiko zentzuzkoa izan baita leku
zabalaten etxeak eraikitzea hain aldapatsua den gure Euskal Herrian.
Armarri bat baino gehiago dauzka. Zumarragako armarria berdea
da eta gainean bi pisuko zilarrezkoa dorrea.
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ateratzen da. Ezkerraldeko hirukian lehoi bat dago eta bestea,
berriz, hiru koro. Deitura honen esanahia iluna da. Mitxelenak gurbitz
zuhaiskarekin lotzen du eta amaieran –zu adierazten duen ugaritasun
atzizkia legoke.

Nafarroa Beherean: Martxuta eta Ibarrola.
Gipuzkoa: Arrasate, Errezil, Azpeitia, Urretxu, Bergara, Irun, Hernani,
Zumarraga eta Soraluze.
Nafarroa: Auritz, Etxalar eta Lesaka.
Mikel Gorrotxategi Nieto
EUSKALTZAINDIAKO ONOMASTIKA
BATZORDEKO IDAZKARIA

BA AL

Zenekien?

Udaletxean jasota
dago agiri hau

Ba al zenekien Zegamari hiribildu titulua 1615eko urtarrilaren 26an eman zitzaiola?
Eta 1601eko abenduaren 21ean Zegama, Legazpi , Idiazabal, Ezkio, Ormaiztegi, Mutiloa, Zerain, Astigarreta eta Gudugarreta
Lierniako baselizan bildu zirela Segurarekiko zuten menpekotasuna aztertzeko?
Eta gatazka giro honetan, Gaztelako Koroaren Ogasun kontseiluaren diru beharrak lagundu zuela herrixkek hiribildu titulua
lortzeko?
Eta Zegamak hiribildu titulua lortzeko 3.459.375 marabedi ordaindu behar izan zituela?
Eta hiribildu titulua ordaintzeko lurrak saldu behar izan zituela? Eta ondorioz familia aberatsak mesedetu zirela?
Eta 1615. urtean Zegamak 369 biztanle zituela?

GSR

EGUNEKO ZENTROAN
GAUDEN GUZTIOK
GABON ZORIONTSUAK
ETA URTE BERRIO ONA
OPA DIZUEGU

GESTION SERVICIOS
RESIDENCIALES
ERKOP

Olaran kalea, 2 Bajo 2

•

Telefonoa: 943 801 610

Zegamako

Ostatua

•

E-mail: c.d.zegama@gsr.coop

• TABERNA
• JATETXEA
• LOGELAK

San Martin 3 - ZEGAMA • 943 801 051

Zorionak eta
Urte Berri On

ATZOKO ZEGAMA

1. ARGAZKIA Eskola Nazionalak 1944 inguruan (Goitik behera eta ezkerretik eskubira)
1. Ilara

2. Ilara

3. Ilara

4. Ilara

Consuelo Iraola Agirre
Trini Urbitarte Otaegi
Isabel Gorrotxategi Mendizabal
Gregori Berasategi Guridi
Mª Carmen Arakama Zubelzu
Mª Tere Azurmendi Arrizabalaga
Pilar Arizkorreta Ariztimuño
Carmen Aramendi Arregi
Dominika Arrayago Ormazabal
Josefa Azurmendi Otaegi
Higinia Aramendi Arregi

Mª Tere Zurutuza Arregi
Mª Jesus Lasa Inza
Mª Tere Larrea Ormazabal
Mariatxo Arrieta Ormazabal
Carmen Jauregi ( andereñoa)
Mª Dolores Zabaleta Zabaleta
Josepi Avellanal Saenz
Jesusa Telleria
Anttoni Ormazabal Telleria
Mariatxo Garmendia Zabaleta
Iciar Berasategi Arrizabalaga

IPaquita Berasategi Arrizabalaga
Asun Laskibar Landa
Rosario Telleria Larrea
Pilar Arrondo Urbizu
Mª Carmen Gerriko
Maria Azurmendi Otaegi
Anttoni Azurmendi Otaegi
Jesusa Urbizu Ariztimuño
Pilar Arrieta Tolosa
Maria Galarza Urbizu
Maribel Arrizabalaga Azurmendi

Anita Emirgain Azurmendi
Eulogia Emirgain Azurmendi
Purita Arakama Inza
Mª Carmen Arakama
Mª Angeles Bersategi Azurmendi
Mª Dolores Irastorza Larrea
Ramonita Azurmendi Agirre
Maritxu Azurmendi Otaegi
Pepita Azurmendi Otaegi
Pepita Larrea Azurmendi
Rosario Ormazabal Telleria
Nieves Calvo Gerriko
Txaro Arrizabalaga Azurmendi

2. ARGAZKIA
1970. hamarkada bukaerako argazki
honetan gaur egun Anduetza Museoa
dena ikus dezakegu. Lehen pinudia
zegoen lekuan, orain parkea dago.
Hilerriko 2. fasea (2. nitxo ilara) egin
gabe dago. Frontoi zaharra bota
ondoren egon zen luizia ere ikus
dezakegu. Zirkuloaren atzean,
Leontxio Garmendiaren lehenengo
tailerraren teilatupea. Hor daude
oraindik Zirkuloa, Juan Telleriaren
bustoa, mataderia eta aurten eraitsi
den Elizondo etxea.
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3. ARGAZKIA
1960ko hamarkadako argazkia.
Argazki honetan Mazkiaran Goeneko
erdiko baserria hor dagoela ikus
dezakegu. Pinu gazteak atzealdeko
mendialdean eta gainontzekoa zelai dago.
Mazkiaran erdikoaren atzean, gaur egun
ere oraindik zutik dagoen oilategia ikus
dezakegu eta herribidea, Mazkiaran
atzealdetik zihoala Olaran auzora.

4. ARGAZKIA
1964. urtean etxe berriak eraikitzen ari zireneko
argazkia. Ugatsako iturrira Mazkiaran Erdikotik
zen bidezidorra. Gaur egun, Mazkiaran aurretik
pasatzen den bidearen arrastorik ez dago.
Ugatsara joateko bide-senda ikus daiteke eta
baratza eta saroak asko landuta. Fernando
Urbizu, gaur egun bizi den etxea oraindik
lehengo egoeran ikus dezakegu.

5. ARGAZKIA
1960 inguruko argazkia.
Ugatsako iturri estimatua Olaran auzo eta ia herritar
gehienek ezagutzen duten iturria. Gaur egun ere,
Olaran auzokoentzat oso iturri preziatu da. Sufreura (sulfurosoa) edan dezakegu bertatik.
Argazkian ikus daitekeenez, 1960ko hamarkadan,
bide senda bat zegoen bertara iristeko, gaur egun
harmailak daude.
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6. ARGAZKIA
1960ko hamarkadako argazki honetan Mazkiaran
Goena eta Mazkiaran Erdikoa ageri dira. Orain
Fernando Urbizu eta Nieves Arrondo bizi diren
etxea baserri zen oraindik. Mazkiaran Goenera
joateko bidea atzealdetik. Maxkarretik txirrikan
ekartzen omen zuten belarra Mazkiaran Erdikora,
eta, argazkian ikus daiteke goiko balkoia, belarra
sartzeko zen. Atzealdeko mendian, pinu gazteak
ageri dira landatuta.

7. ARGAZKIA
1930 inguruko argazkia. Zegamako sarrera,
Aseginolaza Anaien Etorbidetik, bi aldeetatik
harrizko paretekin. Txantoneneko etxea aurrezaurre eta Herreroenea dira, gaur egun ere, egoera
berean dauden etxeak. Aizkorri eta Aratzek ere
ez dute aldaketarik izan.
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UKENDUAK
ZORNA ATERA ETA ZAURIAK SENDATZEKO UKENDUA
Osagaiak:
1 litro olio
100 gramo argizari
130 pasano belarra edo
koska belarraren ostoa

Pasano belarra, paisana belarra, sasipeko
belarra, koska belarra edo Amunt belarra
bezala ezagutzen da.

Prestakuntza:
SEBERIANO ETXEBERRIA

Olioa zartaginean berotu, eta ondoren argizaria bota. Argizaria urtu ostean bota pasano
belar hostoak eta frijitu hostoak zimurtu artean (pixka bat, gehiegi ere ez).
Ondoren atera eta pasadorean bota ostean ontzietan jaso. Gero ukendu moduan erabiliko da.

ZAURIAK SENDATZEKO UKENDUA
Osagaiak:
100 gramo oliba olio
10 gramo argizaria (erlezaleei erosia)
10 gramo pasano belarraren hosto freskoa
(udaberrikoak indar handiagoa du)
Eskukada bat berbena belarra txikituta

ENKARNA IRASTORZA

Berbena belarra

Prestakuntza:
Kazo batean olioa jarri eta berotutakoan argizaria bota. Urtutakoan pasano belarra eta berbena
belarra bota eta 2 ordutan su suabe-suabean eduki. Pasadorean pasatu eta ontzi ilunean
gorde. Hozten denean, ukendu (pomada) bezala geratzen da.
Egunean behin zaurian jarri eta tapatu.

ERREDURAK SENDATZEKO UKENDUA
Osagaiak:
100 gramo oliba olioa
10 gramo argizaria
10 gramo intxusaren bigarren azala.

Prestakuntza:

Intxusa

Intxusari gaineko azala, bigarren azal berria urratu gabe, labanaren atzeko aldearekin kendu
behar zaio. Adar handiak eta zuzenak hartuta errazagoa da San Joan inguruan, orduan
izaten baita indarrik gehien. Bestea bezala, argizaria oliotan urtutakoan intxusaren azal hori
bota eta su baxuan eduki bi ordutan. Pasadorean pasa eta ukendu bezala erabili.
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DOITASUNEZKO MEKANIZATUAK
Pol Intxausti, Pab. 14 I - ZEGAMA
943 801 243
doilan@doilan.com

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

¡URTE BERRI ON!

IRUNBIDE S.L.
• GOMAZKO ZORUAK • HIRI MOBILIARIOAK (MOBILIARIO URBANO) •
• HAUR JOLASTOKI EDO PARKEETAN SEGURTASUNEZKO ZORUAK •
• BELAR ARTIFIZIALEZKO FUTBOL ZELAIAK •
C/ Aldapeta 2 -1º B IRUN - 943 635 277 • irunbide@irunbide.euskalnet.net

ZEGAMA
OKINDEGIA

ZORIONAK !!!

Zorionak eta
Urte Berri On!

OGI NATURALA ETA ERREPOSTERIA

Intxausti eremua 14 G-H pabilioak • ZEGAMA
943 801 066

2006 urte
zoriontsua
opa dizuegu

¡Gabonak ondo eta
Urte Berri On!
Zuatzu Kalea, 2 - Igeldo Edifizioa 1go Oina - 10. Lokala •20018 DONOSTIA
Tfnoa.: 943 316 655 Faxa: 943 316 273 e-maila: sestra@sestra.es

ZEGAMAKO
UDALA
Laguntzaileak:

Gipuzkoako Foru Aldundia
Berrikuntzarako eta Jakintzaren
Gizarterako Departamendua

ZEGAMA
OKINDEGIA

ormaizpei, S.L.
San Juan auzoa 20, lehena
Aiziri Eraikuntza
AZKOITIA • 943 857 354

KULTURA SAILA

ZEGAMA - 943 80 12 91
Fax: 943 80 11 21
e-maila: mzegama@manipuladoszegama.e.telefonica.net

Intxausti eremua 14,
G-H-pabilioiak
943 801 066

INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA
Zuatzu Kalea, 2 - Igeldo Edifizioa
943 316 655 • DONOSTIA
e-maila: sestra@sestra.es

GOIERRI AUKERA, S.L.
EXPO.CALEF. Y TALLER
Ibabe industrialdea, 26
LAZKAO • 943 888 193

EXPO. BAÑOS
Nafarroako Etorbidea, 27
BEASAIN • 943 161 277

LORATEGI ETA URBANIZAZIOTARAKO
ARGITERI PUBLIKOA
Ctra. Irun. Km 6. 31194
ARRE (IRUÑA)- 948 330 712

HERRERIGINTZA ETA FORJA ARTISTIKOA
ALUMINIOZKO ETA METALEZKO AROZGINTZA

ELEKTRIZITATEA

Pol. Industrialdea, 10-11
ORDIZIA- 943 881 407

ORDIZIA
619 462 289

ERAIKUNTZAK
Construcciones

Mikel Urbiztondo Larrea
IGELTSERITZA LANAK
943 800 424
ZEGAMA 600 024 508

LASER BIDEZKO EBAKETA
Intxausti industrialdea 14
K-L Pabilioiak
ZEGAMA - 943 162 502

PEDRO IPARRAGUIRRE, S.L
AROZTEGI ETA ZERRATEGIETAKO ASPIRAZIOAK
GALDARAGINTZA OROKORRA ETA MOTA
GUZTIETAKO HERRERIGINTZA

ZEGAMA
943 802 044 • 650 420 109

Joan Iturralde, 1 Entreplanta
BEASAIN - 943 887 914
943 160 401

anaiak
garajea
MEKANIKA ETA IBILGAILU-KONPONKETA
Guardigain poligonoa
IDIAZABAL • 943 187 483

AZPEITIA • BEASAIN
OLABERRIA
Bº REKALDE • DONOSTIA

IRUNBIDE S.L.
HIRI MOBILIARIOAK
Calle Aldapeta 2 -1º B
IRUN • 943 635 277
irunbide@irunbide.euskalnet.net

ORITZ
ARAJEA
IBILGAILUEN KONPONKETA MEKANIKA
DOITASUNEZKO MEKANIZATUAK
Pol Intxausti, Pab. 14 I
ZEGAMA • 943 801 243
doilan@doilan.com

Zegamako
Ostatua
TABERNA, JATETXEA TA LOGELAK
San Martin 3
ZEGAMA • 943 801 051

Barrenalde Auzoa 2/6
ZEGAMA
943 801 311 • 653 709 648

OTZAURTEKO BENTA
ZEGAMA - 943 801 293

GESTION SERVICIOS
RESIDENCIALES
ERKOP

Olaran Kalea, 2 Bajo 2
ZEGAMA
943 801 610
c.d.zegama@gsr.coop

Nafarroa, 23
BEASAIN • 943 884 605
www.fotoetxe.com

ALTZARIAK

ORMAIZTEGI
943 160 424

GSR

ARGAZKILARIA

GOISYSTEM

APLICACIONES INFORMATICAS, S.L.

Kale Nagusia, 48 Bajo - IDIAZABAL
943 188 008 • 670 588 472

orelan

GRÚAS PUENTE

Pol. Intxausti, 14 N-Ñ
20215 ZEGAMA
943 801 281

SUMINISTROS
ARRANO, S.L.
BOBINADO - AISLAMIENTO
Pol. Intxausti, 14 E y F
ZEGAMA • 943 800 058

HIRULAN, S.L.
KALDERERIA
Zegamako Industrialdea, z.g.
ZEGAMA • 943 800 187

B. Gosategi, 33 - ZEGAMA
943 801 999 - 629 420 198

Montajes Electricos
Hernani, S.L.
B E Y S A

• MONTAJES E INSTALACIONES
ELECTRICAS
• AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Donostia Ibilbidea 66-nº12 • 20115
ASTIGARRAGA - 943 331 335
www.beysa.es - beysa@beysa.es

REPORTAJES AÉREOS DE CUALQUIER
PUNTO DE EUSKAL HERRIA
Avda. Isabel II, 22 - Bajo
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
943 462 625 • 699 087 940

EZKERRA
ETXEGINTZA, S.L.
ERAIKUNTZA ETA URBANIZAZIOAK

Garmendi Kalea, 8 - Behea
AZPEITIA - 943 150 926

