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AuR
kiBi
DeA

Di-Da

Mikel Mandiola

Zer izan nahi zenuen umetan?
Oraindik ez nian garbi zer izan nahi 
nian.
Urteko egun bat?
Abenduaren 29a.
Parranda leku bat?
Leitza.
Liburu bat?
Corana, jajajajaja; ze esango  diat ba… 
Eskolan irakurri genian sorginen in-
gurukoa adibidez, ama-alaba sorgin 
batzui buruzkoa, ez neok izenaz akor-
datzen.
Historiarako garai bat?
20.mendea.
Edari bat eta plater bat?
Edarie,ardo beltza, urtekoa; eta gosek 
egonez gero harrapautako dana da 
ona, baino Aztiriko eskalopea bereziki 
gustoko diat.
Amets bat?
(Isiltasuna) Ametsa? Hainbeste pinu 
baso ikusi beharren, ezkur arboladun 
baso gehiago edo zelai gehiago ikus-
tea, hori beharrezkoa da ardientzat. 
Gabiriako alkate izango bazina?
Herrian terreno publiko batzuk jartzea.
Abere bat?
Ardie.
Gosaltzeko…
Kafea galletakin.
Afizio bat?
Bolatea.
Gabiriko txoko bat?
Ez dek galdera erreza, leku elegantek 
zerek hemen. Haize-leku bera.
Oroitzapen bat?
Oain dala gutxikoa, sekula ahaztuko 
ez diatena, ardik ekarri zizkidaten egu-
na, dataz ez neok akordatzen baino…
Mendi bat?
Haize-leku esan diat eta beste bat 
esan behar, Artzanburu.

Mandiolaren ezizena baserriarengatik edo abizenetik ote 
dator? Kontua da Mandiolako Mikel Mandiolarekin solasean 
aritzearen ondorioz jakin dugula artzain gazte honek buru 
belarri diharduela bere ofizioa ikasi nahian. Gogoko lekuan 
aldaparik ez dela egoten esan ohi da. Hala bedi Mikelen ka-
suan ere. Mandiolako sukaldean hartu gintuen goxo, hizke-
taldi luzea izan genuen. Denak ezin direnez idatzi hemen, ia 
di-da batean egin dugun aukeraketa gogoko duzuen. Aurrera 
Mandiola!
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Maite Bereziartua

Zaletasun bat? 
Batzan lana ittea edo bestela lorak zain-
tzea. Edo naturalezea bestela.
Abesti bat? 
Agur Jaunak.
Gustuko plater bat? 
Induabak edo bakaillagoa.
Liburu bat? 
Bat politte hola naturaleza gustatzen 
zakunantzako “El libro de la madera, una 
vida en los bosques”-Lars Mytting.
Maniaren bat? Horrenbeste dauzku…
(barreak)… beti repuestoa edo eukitzea, 
gauzak prepauta uztea. Adibidez, kotxea 
aurreaka ateatzeko prest eukitzea.
Bidaiatzeko leku bat? Bat India eta bes-
tea Panamako Kanala, ingeniero guztik be-
hin ikusi beharrekoa.
Eta Gabiriako bat? 
Muttei aldea.
Oroitzapen bat? 
Urrezko ezteietan danok juntau ginenekoa.
Gabirian zerbait gustokoa? 
Jende jatorra, naturala.
Amets bat? 
Pakea ta osasune.
Gabirian biziko ez bazina? 
Zerainen.

Aratz Igartzabal Bidegain
Jon Ander Larrañaga Aizpuru

Jon Sagarna Alustiza

Di-Da

Bada bere bizia etxetik bi pausutara ematen duenik, baina 
ez da Arrondoko “Maitere”ren kasua. Sutondoa eta inguruko 
natura oso gustuko dituen arren, mundu zabalean asko bi-
daiatu eta are gehiago ikusia da. Oso gustura entzun ditugu 
hango eta hemengo istorioak sukalde epeleko konpainia ezin 
hobean.
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ANDONI 
AIZPURU 
MURUA  

Gabiriako Ostatu aurrean ere hala 
egiten ohitua, Elizalde jaiotetxean bizi 
zenean, Elorrioko plazan ere kotxea di-
da uzteko abilezia du Andoni Aizpuruk 
(Elizalde, 1964-7-11). Gabiriar on beza-
la, hamar minutu berandu dator. Labo-
ralaren aldamenean aparkatu, eta on-
doko Parra tabernan kafea. 10:30a da, 
eta Bilboko lanera joaterako egin ge-
nuen elkarrizketa, 2016ko urriaren 13an. 
Elkarrizketaren gai nagusiak urriaren 
21eko Goiberri-n atera genituen; baina 
hainbeste du esateko, hainbeste esaten 
du, Makilari-ra beste hamaika kontu 
ekarri nahi izan ditugu. Intimoagoak 
agian, herrikoagoak seguru, telebistan 
denbora gehien atera den gabiriarra-
renak. Orain 22 urte hasi zen Eguraldia 
aurkezten; partida luzeagoa du ordea, 
Gailurrerako bidean oraindik.
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-Leharrei ikusten izan zinen 
2016ko apirilean, baina korrika ez. 
Eta hori? 

Karrerakoak hoska ziren. Zeinekin 
egin nuen topo? Gorka, Hachen ere 
tartean zen. Behin Aizkorrira joan 
nintzen, oraingo Goiatz bikotearekin. 
“Hi, karrera antolatzen ari gaituk, eta 
aterako al haiz?”. Apirilean zen, eta 
azkenean ezin izan nuen, minez ibili 
nintzen eta. Baina ametsa badut, da-
torren urtean [2017]. Leharrei egiteko 
gogoa dut. Ikustera joan nintzen, eta 
datorren urtean egin behar nuela esan 
nuen. Azkena igual egingo dut, baina... 
Parte hartu, esaten dena. Bukatzea 
ere asko da hori, baina datorren urte-
rako... 

-Zer ematen dizu zuri lanera joa-
terako bueltatxo hori egiteak? 

Niri arnasa ematen dit. Nik korrika 
erabili izan dut estresaren kontrako 
botika gisa. Eta uste dut, gainera, oso 
osasungarria dela. Azkeneko ia 30 urte 
luze hauetan, korrika egin dut aste bat 
utzi gabe. Bi aldiz, hiru aldiz, batzue-
tan gehixeago, besteetan gutxixeago; 
Behobia-Donostia entrenatzeko edo 
maratoia entrenatzeko gehiago, baina 
bestela 45 minutu korrika. Ni konben-
tzituta nago osasunarentzako oso ona 
dela. Ez Ehunmilak egitea urtero,  hori 
osasunarentzat ez dut uste oso ona 
denik. Nik ere maratoiak egin ditut, 
Zegama-Aizkorri eta. Baina hori urte 
askotan hola ezin da ibili. Baina maila 
batean, neurri polit batean, bai. Izer-
dia bota... Eta burukoa. Gailurra-rekin 
azkenerako buruko minez ibili naiz, 
baina urte askotan eguneroko saioe-
tan, Bertatik Bertaran eta beste saio 
batzuetan, telebista, beste lanbide 
asko bezala, estrasante samarra da. 
Han sartuta ordu pila batean, eta ni 
gainera Gabiriakoa izanda, txikitatik 
atea zabaldu eta kanpora, kanpora, 
arnasa hartu eta. Hori sentitzen dut 
nik. Gainera, suertez, mendian bizi naiz; 
atea zabaldu eta ia kanpoan nago. 
Pixka bat aldenduz gero, ordubeteko 

buelta bat egitea daukat etxetik, ko-
txerik hartu  gabe. Tarteka perretxiku 
batzuk bildu, tarteka uso pasea ikusi... 
Niretzako hori bizi sentsazio oso-oso 
ona da. Ardurak bota, izerdia bota, 
osasunari eutsi; pisuari ere bai pixka 
bat, urteak aurrera doaz. 

-Noiz hasi zinen lasterka?

Niri korrika egitea txikitatik gustatu 
izan zait. Gogoan dut anekdota bat, 
urtea ez dakit seguru. Nik 10 urte edo 
12 izango nituen. Olinpiada batzuetan, 
Berlinen edo ez dakit non, akordatzen 
naiz maratoia zela, estadio batean 
bukatzen. Gizona niretzat nahiko za-
harra zen, igual edukiko zituen 40 urte 
edo, ilea bastante galduta, eta 41. kilo-
metroan nola zihoan irribarrez eta jen-
deari agur eginez. Orduan egingo zuen 
3 ordu eta laurdenean edo. Esan nuen: 
“42 kilometro?”. Gu orduan Gabirian 
ibiltzen ginen, akerrak bezala, Ardan-
tzara, behera, Olalkiagara eta, korrika 
joan eta etorri. Eta, esan nuen, “nik 
egun batean maratoi bat egingo diat 
ba”. Hori gogoan nuen. Gero, Urretxun 
ikastolara joan nintzenean, Urolan 
proba batzuk egin nituen. Ni txiki-txi-
kia nintzen eta arina, eta Gabirian gora 
eta behera estaziotik egunero, eta ko-
rrika ondo ibiltzen nintzen. Ibili nintzen 
bi urte-edo krosean. Baina gero pixka 
bat hazi nintzen, pixka-pixkat, baina 
belaunak hazi-kutsuekin geldi egon 
ziren. Gero ia urte batzuetan juergak-
eta beste, eta soldadutzatik libratzeko 
egin behar izan nuen holako erregimen 
berezi bat, janez eta pixka bat gizen-
duta. Gero hasi nintzen korrika, 20 bat 
urterekin. Geroztik, bai. Baina hori, ma-
ratoiak egin ditut, eta gustatu egiten 
zait. Zer edo zer badauka. 

-33 urtetan  32 Behobia egina 
zara. 

Bai [azaroaren 13an egin zuen azke-
na]. Orain arteko 32 hauek denak 
bukatu ditut, gainera. 

-Komo-si-no gainera. 

Komo-si-no ez, baina itxura antze-
an. Hau da, hurrengo egunean lanera 
joateko moduan. Batzuek hurrengo 
eguna jai hartzen dute, batez ere ma-
ratoia egin eta gero. Nik uste dut neure 
burua noraino ailegatu litekeen nahiko 
ondo dakidala. Orduan, urtetik urtera 
denbora, ordu eta erdi eginez gero ia, 
aurten uste dut gehixeago beharko 
dudala, zeren gailurrean ibili naiz baina 
lanean, eta forma baino gehiago ne-
katu egin naiz gehiago. Orain hilabete 
bat daukat prestatzeko, baina aterako 
gara eta, ailegatuz gero nahikoa.

-Non ibili izan zara mendian ge-
hien? 

Gehien-gehiena Aizkorrin. Guk Gabi-
riatik beti Aizkorri. Txindokira ere joan 
izan gara. Euskal Herriko mendi asko-
asko dauzkat nik pasatuta. Pirinioe-
tan ere bai, Orhi, Hiru Erregeen Ma-
haia, Anie eta horiek denak pasatuta 
dauzkat, gazte denboran. Baina ge-
hien bat Aizkorrira, eta gehien bat ne-
guan. Nik askotan egiten nuen, hori ez 
dakit sekula kontatu dudan; nik ia 19 
urterekin eskiak erosi nituen, Hendaia-
ra joanda, kotxean ezkutuan pasatu 
genituen, guardia zibilengatik. Orduan, 
lehenago ere bai, joaten nintzen Ga-
birian elizako kantoira, eguzki-erlojua 
dagoen lekura. Orain paseoa dago, 
baina han lehen ez zen, izugarrizko 
petrila zegoen goitik behera; han Sanz 
Kalebarrenekoa erori zela eta, eta ba-
dago hor holako istorio bat. Hara joa-
ten nintzen, jartzen nintzen, eta begi-
ratzen nuen Aizkorrira eta Aralarrera. 
Elurrak egiten zuen arrasto bat, marra 
perfektoa: “ba, San Adrianen elurra 
hortxe-hortxe”. Ia hartuta neukan ma-
rra. Pijaman joaten nintzen, etxeko za-
patilla beroekin. Gosaldu, hartu kotxea 
eta eskiak, eta San Adrianera. Handik 
igo, eta Urbiara, fondan Martin Etxeza-
rreta zena zegoenean eta. Gaur egun, 
kuriosoa da, Bizkaira etorri nintzela ia 
23 urte dira, eta hemendik Arantzazu-
ra oso gertu daukat, eta orain Arantza-
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zutik igotzen dut. Neguan elurra ego-
nez gero, zapatu edo igandeetan, eta 
aste erdian ere egin diat, goizeko sei 
eta erdietan jaiki, joan Urbiara, eskia-
tu, eta 12:00-12:30ean Bilbon lanean.

-Eskiatzeko kontu hori? Gaur 
egun gaztetxoak joaten dira gura-
soekin eta... Zuek aukera hori ba-
zenuten? Zuen kabuz? 

Guk bagenuen osaba Joxe, Izar Aun-
diko osaba Joxe, Donostian bizi zena. 
Hura gu baino aurreratuago zegoen, 
eta hark ia eskiatzen zuen. Ez zaizkit 
ahaztuko eski zahar batzuk, argazki 
bat badago. Niri elurra txikitatik gus-
tatzen zitzaidan, Gabirian elurra gora 
eta behera, eta eski zahar batzuk 
eman zizkigun, holako bota batzue-
kin. Akordatzen naiz, kanposantutik 
behera, orain beheko hori dena etxez 
beteta dago, baina garai batean zelaia 
zegoen. Eta behean beti zuhatzak, bi-
hiru zuhatz. Patxikitoren zeran. Hara 
gora joan eskiekin, batzuetan baita 
katiuskekin ere, zeren botak klaro, 
hanka hazi zitzaigun eta... jantzi ho-
riek, eta egiten genuen goitik behera 

jaitsi, eta askotan zuhatzaren kontra. 
Eta gero berriz ere gora, berriz ere be-
hera. Telebistan ikusi Paquito Fernan-
dez Ochoa, eta “egunen batean eskia-
tuko dugu ba”. Osaba Joxe oso zalea 
zen, bai. Berarekin ibilita nago ni Can-
danchun eskiatzen, gero. Badaukat 
fotografia bat, gainera, ni, Mikel anaia, 
Kruz Mari, Joxeluis aguazilenekoa eta, 
argazkian. Alpinoko eski batzuk ziren, 
zahar ba-tzuk. Han sartu hankak, eta  
han ibiltzen ginen. Trineoekin eta... 
Aukera izan nuenean, Donostiara ikas-
tera joan eta lanean hasi nintzenean 
eta euskarako klaseak ematen eta 
diru pixka bat egin  nuenean, Hendaia-
ra joan eta eskiak erosi nituen. Anaia 
Mikel ere oso zalea zen. Elkarrekin joa-
ten ginen. Gabirian kuadrillatxo bat, 
Joseluis, Jabier eta... 

-Mikel anaia ere mendizalea zen 
oso, ezta? Mendietan sokekin eta. 

Oso. Bai, bai. Seguru asko ni bai-
no gehiago. Ni oso elurzalea, baina 
mendizaletasuna Mikelek. Gainera, 
Eibarren ikasi zuen unibertsitatean, 
eta oso mendizale giroa zegoen. Haie-

kin ere joan izan naiz. Nik eskalatu ez 
nuen egin, pauso hori ez nuen eman. 
Sokekin kurtsilo batzuk, Txindokira 
eta abar... Ez naiz beldurtia, mendian 
aristetan ibiltzen naiz, baina airean 
egote horrek ez dit graziarik egiten, 
hegazkinak ere ez. Batek esan zigun, 
erdaraz, mendian “yo ando donde pisa 
el buey”. Hori badaukat nik pixka bat. 
Ni elurretan eta lokatzetan bai, baina 
eskalatzen ez. Mikel, gaztetan asko 
ibili ginen. 

-Kuadrillan zaletasuna baze-
goen? 

Izabako Aste Santuak izaten ziren 
mundialak. Izaban giroa zegoela, pa-
rranda zegoela eta, urte batean joan 
ginen aitaren furgonetarekin, bost la-
gun. Guk gauetan parranda egiten ge-
nuen, bai, baina hurrengo goizean jaiki 
eta mendira, Hiru Erregeen Mahaira, 
Taillon, Vignemale eta mendi horiek 
denak, Gabiriako gazteek egin geni-
tuen. Gero ia lana, ezkondu, bestea, 
ia sakabanatu zen, baina mendi asko 
egin genuen, garai batean. 

Argazkia: EITB.com
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-Zuk nondik jaso duzu daukazun 
euskara aberats hori? 

Aaaa! Seguru asko Izar Aundiko 
sehaska da. Aizpuru Urrestillatik da-
torkigu, eta Urrestilla-Azpeitia alde 
horretan ez dira hankamotzak, edo 
kasu honetan mingaina arina daukate. 
Baina, egia da, ni Izar Aundiko ukui-
luan ordu asko pasatutakoa naiz. Nik 
gehien bat osaba Joan daukat maisu. 
Oso baserritar peto-petoa, baina oso 
jantzia. Asko irakurritakoa, ibilitakoa 
ere bai. Eta orduan berarekin txikitan 
askotan joaten nintzen; Izar Aundira 
joan, eta ukuiluan 24 behi jezten bi 
ordu igual. Gero Xabier lehengusua-
rekin, Gabinorekin ere bai... Baina, nik 
uste, hortik datorrela. Aizpururi meri-
turik kendu gabe, aitari, baina egia da 
hazi Gabirian hazi nintzela. Izar Aun-
diko ukuiluan zegoen giro hori, han ja-
rri, hizketa egin... Telebista bazegoen, 
baina gehiago hizketa egiten genuen. 

-Zerorrek ere landuko zenuen, 
gero. 

Beno, bai. Nik majisteritza ikasi 
nuen. Euskara irakasle ibili nintzen, 
eta hor landu nuen. Ni ez naiz filolo-
goa ikasketaz, baina euskara landu 
nuen. Oposizio batzuk gainditzeko ere 
ikasi nuen, eta gero zaletasuna eduki 
dut, euskalkiak eta. Bizkaira etorri nin-
tzen, eta bizkaiera polit askoa hemen 
jendeak badauka. Nire amaginarreba, 
adibidez, Berrizkoa zen, eta euskara 
dotorea egiten zuen. Orain ere ba-
daude bizkaitarrak landu dutenak eta 
ondo asko egiten dutenak. Baina egia 
da hemen, eta Goierrin berdin da, gaz-
te jendeak kutsadura izugarria dauka-
gula. Erdara daukagu sartuta; neuk 
ere gero eta gehiago, antzematen dut 
tarteka, “ostras, hau esan diat”. Egi-
turak, hiztegi aldetik... Izugarrizko joa 
daukagu kanpotik, batez ere espaino-
larekin izugarrizko kutsadura daukagu. 
Ez da erraza. Seme-alabekin eta pixka 
bat sufritzen dut. Gero, hor badago 
prozesu bat, 14-16-18-20 urterekin be-
harbada hizkuntzari ez zaio hainbeste 
garrantzia ematen, eta gero buelta 

bat etortzen da, etortzen baldin bada. 
Alaba majisteritza ikasten ari da, eta 
bera koszienteago da. “Elene, zuk an-
dereñoa izan behar baduzu, oso ga-
rrantzitsua da hizkuntz eredu on bat 
izatea”. Esperantza badut.  

-Nahiz eta Izar Aundiko ukuilua 
galdu zen. 

Bai. Baina Izar Aundiko ukuilua,  nik 
uste, hizkuntz sehaska zoragarria izan 
zela. Nik aldarrikatzen dut hori. Oso 
ondo daude ikasketak. Niri esaten di-
date ez naizela meteorologoa. Ez, ez, 
ni ez naiz meteorologoa, ez naiz filolo-
goa, ez naiz ia ezer. Berez maisua naiz, 

eta umeekin praktikak egin nituen, 
baina ume-umeekin, 16 urtetik behe-
rakoekin berez ez dut lana egin. Beno, 
etxean gero. Baina hainbeste urterekin 
ikasi egiten da, azken batean. Gogoa 
edukiz gero. Filologiaz ikasi dut, edo 
hizkuntzaz. Bizitzaz ikasi dut, eta he-
men gabiltza, aurrera eta atzera. Ahal 
dena egiten. 

-Titulitisik ez daukazu? 

Ez, titulo gutxi dauzkat nik. Gero ere 
zenbat jende dagoen, titulu bat atera 
zuena, eta beste motibo batzuengatik 
beste bide bat hartu zuena, eta orain 
bere lanbide horretan brillantea dena. 
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Beharbada, ez da unibertsitatean ikasi 
zuena. Unibertsitatea oso ondo dago, 
ikasi beharra dago, baina beno, ba-
tzuek suertea daukate horretan lana 
egiteko, eta beste batzuek beste bide 
batzuk hartu genituen, eta hor gabil-
tza, besterik gabe, inoren eredu izan 
nahi gabe. 

-Gabiriarekin eta asko akorda-
tzen al zara? 

Bai, bai. 

-Nostalgikoa al zara? 

Bai, baina beno. Egia da Elorrion 
oso-oso gustura nagoela, oso gustura. 
Niri esan izan balidate 14-16-18 urtere-
kin Bizkaira etorri behar nuela bizitze-
ra... Hor badaude topikoak eta beste. 
Edo gure herria egiten dugu, “ni hemen 
biziko naiz beti”. Gure belaunaldian, 
gainera, dozena erdi bat urte gora-
behera, Gabiriatik jende asko atera 
ginen. Ia ikastera irten, ni Donostian 
bizi izan nintzen urte mordo batean, 
eta uste dut urtean bi-hiru asteburu 
kenduta, denetan bueltatzen nin-
tzela Gabiriara, esate baterako. Gero 
etorri nintzen ETBra, Eva nire emaztea 
Elorriokoa zen. Oso gustura nago. Nik 
orain Anboto daukat leihoa zabaldu-
ta. Lehen elurra ikustera joaten nintze-
nean eliz kantoira, Aizkorri eta Aralarri 
begiratzera, orain leihoa zabaldu eta 
Anboto daukat. Ni, batez ere, Euskal 
Herriaz nago maiteminduta. Kanpora 
joan naiz, aurten ere Carros de Foc egin 
dugu Katalunian, Dolomitak, Suedia 
eta. Baina nire borroka izan da Euskal 
Herria hobeto ezagutzea. Xiberoara 
joan... jende asko joaten da Europako 
Mendietara, Logroñora kapitalera as-
teburu pasa joan gara... Ba, aizu, goa-
zen Maulera, edo Donibane Garazira. 
Zeren Euskal Herria ez dugu ezagutzen. 

-Gabiriaz ari zinen.

Gabiriara joaten naizenean, oroi-
tzapenak eta bai. Sentsazioa daukat, 
Gabiria lehen handiagoa iruditzen 
zitzaidala. Lehen Izar Aundira joatea 

ikaragarria zen, bidea txarragoa edo. 
Orain dela gutxi joan nintzen, eta se-
gituan ailegatu nintzen eta. Orain txi-
kiagoa dela iruditzen zait. Artzaindik 
goitik behera, edo Ardantzara joa-
ten ginenean, edo Olalkiaga aldera... 
Umea nintzenean handiagoa bezala 
iruditzen zitzaidan. Ez daukat Gabiria 
saltzeko. Egia da, seme-alabak he-
mengoak [Elorriokoak] izanda ere, 
ilusioa izugarria egiten dit  Gabiriara 
joaten garenean; lagunak dauzkate, 
eta festak ere ez dituzte galdu nahi, 
eta ilusio handia egiten dit. 

-Festak galdu... zuk ere ez! 

Ez, ez, ez. Ahal dela... Urte batean, 
Tailandira joan ginen urtean, andreak 
nahi zuen, eta azkeneko aldia izan zen 
elkarrekin oporretara joan ginena, eta 
urte hartan galdu genituen Gabiriako 
festak. Baina bestela, batere ez. Alde 
horretatik, gainera, kuadrillako jendea 
oso gutxitan ikusten dut, eta orduan. 
Beti esaten du hemen jendeak: “Zu 
Elorrixokoa zea”. Ez, ez, ez, ez. Ni Gabi-
riakoa naiz, orain Elorrion bizi naiz eta 
oso gustura nago, baina Gabiriakoak 
gutxi gara baina bastante onak. 

-Kuriositatea da: arreba zaha-
rrena eskola zuzendari, herrian 
bertan. Mikel anaia historialari 
ospetsua eta entzutea daukana. 
Gero zu, telebista aurkezle. Eta 
arreba gazteena, zer eta diputatu 
orain. Zuek familia bazkarietan 
zertaz hitz egiten duzue? Txanda 
eman ezinik arituko zarete, ala? 

Ez, begira. Lehengo jaian izan dira 
hemen, azkena, familiakoak. Urtero 
egiten genuen bazkari bat gutxienez, 
denok elkartzeko, Gabirian batez ere, 
baina bai Bermeon eta bai hemen, ur-
tero. Nire andrearen gaixotasuna zela 
eta, ia lau  urte baziren etorri gabe. Jus-
tu alaba Sabinak egin duen pelikula 
aitzakia hartuta, hemen zinema estre-
noa zegoenez, etorri ginen. Normalean 
geure lanaz oso-oso gutxi hitz egiten 
dugu. Nik kristoren meritua ematen 
diet gurasoei. Gabiriako asko bezala, 

eta gure gurasoen garaiko asko beza-
la, zenbat lan egin zuten gugatik, guk 
ikasteko aukera edukitzeko. Gure ka-
suan, laurok ikasi genuen. Ni ez nintzen 
izugarri ikaslea; txarra ez nintzen, bai-
na 16-18 urterekin ikastea ez zitzaidan 
gustatzen. Gurasoek esaten ziguten, 
“orain ikasi behintzat, gero auskalo zer 
egingo duzuen”. Magisteritza arreba 
zaharrenak, Historia anaiak, nik Ma-
gisteritza eta arrebak Ekonomia ikasi 
genuen. Baina gu ez gara beste inor 
baino gehiago edo gutxiago. Eta hau 
apal-apal esaten dut. Iruditzen zait, 
gainera, Gabiriara joaten garenean, 
bai jendearekin, bai edonorekin, ni ez 
naiz beste inor baino gehiago edo gu-
txiago  telebistan azaltzeagatik. Baina 
kuriosoa da. Herriko maistrak ez dakit 
zer esango duen baina... halaxe tokatu 
da. Gurasoen meritua handia izan zen 
hori: lana latz eginda, latz. Nik ez dut 
ahazteko, gure aita komentura joan 
goizeko bostetan, erreleboan aritu, eta 
arratsaldean hartu kamioia eta Urdiai-
nera arrautzak erostera, eta zapatu 
goizean Zumarragara feriara, ama ere 
bai. Lau seme-alaba. Lana egin zuten. 
Gure etxean dirua justu-justu zegoen. 
Lana egiten zuten guk ikasteko

-Zuek ahalegin hori ikusiko zen-
uten, orduan ere. 

Guk geuk ere bai. Ni 17 urterekin hasi 
nintzen Beasainen euskara klaseak 
ematen, eta motorrarekin joaten nin-
tzen, elurretan eta zeratan. Nire arreba 
Ainhoak Ostatuan eta Etxeberrin ka-
marera lanak egiten zituen 16-17 urte-
rekin. Guk denok egin dugu lana geure 
ikasketak pagatzeko. Zeren bolada 
batean etxean laurok ari ginen ikasten. 
Arreba gaztexeagoa da, eta ia lanean 
hasita zegoen arreba zaharrena. Baina 
laurok ikasten, eta gure etxean langi-
leak ziren. Ikasteko zera hori ere uste 
dut Izar Aunditik bazetorrela. Gure 
aitona Gabino Murua eta beti izan zi-
ren baserritarrak, baina “ahal baduzue 
ikas ezazue”, esaten ziguten; gero ba-
serrian, edo honetan edo hartan. Bai-
na meritu handiena gurasoena da, eta 
hortxe dago.
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Jaiotze lekua eta eguna: 
Gabirian, 1964ko uztailaren 11n. 

Ikasketak non? 
Ikasi, ikasi gutxi baina... Gabiriako 

eskola nazionalean, EGB 5. maila arte. 
Gero Urretxuko ikastolan eta institu-
tuan. 

Unibertsitatera nora? 
Donostiako Magisteritza eskolan.

Gustura utzi zenuen aita-amen 
etxea, ala noiz itzuliko zain egoten 
zinen kanpoan? 

Donostiara pozik, kapitalera... Aste-
buruetan etorri ere pozik, lagun artera. 

Lehen lana? 
Etxeberribizkaiko mintegietan. 13-14 

urterekin, udetan, landareak aldatu 
eta neurtzera joaten ginen mutikook. 

Bizitza profesionala? 
Euskara klaseak ematen hasi nin-

tzen 17-18 urte nituela. Magisteritza 
bukatu eta berehalaxe Pasaiako Udal 
Euskaltegian izan nuen lana. 3 urte 

han eta gero Errenteriako Udal Eus-
kaltegian beste 4. Handik, kasting bat 
egin eta ETBra eguraldia aurkeztera, 
1993an. Tartean kazetari lan txiki ba-
tzuk egin nituen prentsa idatzian. 

ETBn zer proiektu/programatan 
aritua? 

ETBn hasieran eguraldia bakarrik.  
Berehalaxe eskaini zidaten albiste-
gi labur bat aurkeztea. Gero Euskal 
Herria Zuzenean magazina eta Gaur 
Egun albistegia, Maddalen Iriarterekin 
batera. 1997an Bertatik Bertara saioa, 
8 urtez. Beti ere Eguraldia aurkezteari 
utzi gabe. Barnetegia saioa, Bi Errepi-
dean, Horrelakoa da Bizitza eta Gailu-
rra aurten.

Familia-bizitza? 
1993an ezagutu nuen nire emaz-

tea izango zen Eva. ETBn makiladora 
zen bera. Geroztik Bizkaian bizi naiz. 
Abadiñon aurrena; han jaio zen gure  
lehenengo alaba, Elene. 1999az ge-
roztik Elorrioko Mendraka auzoko ba-
serri zaharberritu batean. Urte hartan 
jaio zen Sabina, eta bi geroago Bitor 

mutila. Beitia Nagusia du izena base-
rriak. Betti Nausi auzokoentzat.

Baserriko lanik gustukoena? Eta 
amorragarriena? 

Gustukoa, eguneroko zeregin ttikiak: 
oiloen arrautzak bildu eta jaten eman, 
arboletatik fruituak jan, baratzekoak 
bildu eta kozinatu, belarra ebaki... 
(zuhatz txiki bat urtero egiten dut!) 
Baratzean lurra lantzea ez da gusta-
garria izaten baina egin egin behar. 
Rotabatorerik ez daukat gainera. Sail 
handia ez da, baina lurra irauli, txikitu, 
aitzurtu... hori da nire gimnasioa. Be-
heko sua piztea da nire bizioetako bat. 
Maite dut negua. 

Seme-alabak. Aizpuru ala Agirre 
dira gehiago? 

Nahasketa. Amak lan izugarria 
egin zuen eta, horri esker, oinarri ona 
daukate bizitzari aurre egiteko. Sabi-
na da amaren antza handiena duena. 
Baina ez denean, nire ukituak ere ba-
ditu. Elene eta Bitor, bion gauza on eta 
txarrak. 

LABURREAN  
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Etxetiarra zara? 
Etxean gustura, baina kalean trago 

bat hartuz lagunekin berriketaldiak 
egitea ere bai. Kanpo buelta bat ia 
egunero hala ere, mendira batez ere.

Zaletasunak? Inoiz ahaztuko ez 
duzun eguna? 

Azkenaldian 2013ko azaroaren 15a 
daukat  iltzatuta... Eva emaztea hil zen 
eguna. Egunero oroitzen naiz berare-
kin hala ere, ez ditut anibertsarioak 
oso gustuko. 1994ko abuztuaren 13an 
ezkondu nintzen berarekin, eta ondo-
rioak martxoaren 15a eta ekainaren 
27 eta 30a. Seme-alaben urtebete-
tze egunak. Gainontzean ez naiz buru 
onekoa... datozen eran ospatu behar. 

Lehen parranda handia non? 
Gabiriako festetan kuadrillakoekin 

aurrena, eta oraindik ere bertan egiten 
dut handienetakoa. Ni, dena dela, San 
Fermin zalea izan naiz. Parrandarako 
eta entzierroak korritzeko. Ezkondu 
arte hamaikatxo egin genuen han. 

Goizean goiz jaikitzekoa, ala 
gauean berandu oheratzekoa? 

Sofan lo hartzen nuen txikitan te-
lebistari begira. Goizean goiz jaiki eta 
ziza bila joatea nahiago. Orain ere bai. 
Anboton ibili naiz aurten. Eskiatzeko 
eta mendirako ere nagirik ez goizean. 

Kirol zalea bai, baina futbola 
zein? 

Futbola gehienbat. Eta atletismoa: 
krosa, pistakoa, maratoiak. Txirrindu-
laritza ere ikusten dut. Garai batean 
Izuzkizatarrekin asko ibiltzen ginen 
batera eta bestera, ziklo-krosa ikusten 
eta. 

Talde bihotzekorik? 
Txikitatik naiz Athletic zalea. Gabi-

riako plazako pikea: Mikel anaia eta 
Joxe Ramon aguazilena txuri-urdinak. 
Joxe Luis bere anaia eta ni zuri-gorriak 

Jan-edan zalea zara? 
Jan eta edan, bietatik. Nahiko neu-

rrian, pasatu gabe, baina mokadu 
goxoari sekula muzin ez. Denetik jan 
eta edan, eta gero korrikan erre. 

Edari gustukoena? 
Garagardoa egiten hasi naiz etxean, 

eta azkenaldian bera edaririk gus-
tukoena. 

Sagardotegiak ala mariskeriak 
nahiago? 

Sagardotegizalea naiz. Kofradiako 
kide egin ninduten Hernanin, baina ez 
horregatik, gustatu niri. Mariskoa lan-
tzean behin txarra ez. Gabiriakoan ur-
tero afaria festetan, baina langostarik 
gabe. Txuleta! 

Michelindun jatetxeak ala mi-
txelindunak? 

Michelin izarretara joateko diru asko 
behar da. Gurean menu goxo askoak 
badira modu onean.

Mesanotxean libururik bai? 
Dozena bat liburu badauzkat, baina 

irakurtzeko asti askorik ez. Azkenal-
dian dexente, hala ere.

Egunkaririk irakurtzen duzu? 
Berria paperean egunero. Astelehe-

netan ez e.

Zeure baitan edo ingurukoekin, 
bakean eta asebeteta sentitzen 
zaren txoko/une/egoera jakinik 
ba al duzu? 

Hori toki askotan sentitzen saiatzen 
naiz azkenaldian. Edozein unetan. Ar-
nasa hartu eta eskertu. Oltzeko ilor be-
rezi bat da, ordea, nire txoko kuttuna. 

Bidaiazalea? 
Bidaiari amorratua ez naiz. Oporre-

tan eta irtenzalea bai, baina ez irte-
teagatik. Familiarekin Tailandian, Kor-
sikan, Alpeetan, Katalunian egon naiz. 
Eskandinavian 3-4 negutan izan naiz 
eta berriz ere haraxe joateko gogoa. 
Edo Nepalera; ez naiz ailegatu orain-
dik. Carros de Foc egin dugu aurten fa-
milian, Aran haranean. Oso polita.

Zerbait egin izanaren edo ez iza-
naren damurik? 

Bizitza bizitzeko da. Probatu eta ero-
riz, huts eginez ikasteko. Zalantzen au-
rrean ez naiz ia sekula atzean geratu. 
Askotan egin dut huts, ez dut asmatu, 
edo ez behar bezala behintzat. Horie-
tatik gehiago ikasi dut  

Oraindik lortu gabeko amets 
bat? 

Xabier Leteren “nik ez det amets 
handirik, zeru ederrik eskeintzen” neu-
re egiten dut. Amets txikiagoak... egu-
nerokoak nahiago. Baina orain Gure 
Esku Dago taldean nagoenez, herri 
honi bere etorkizunaz askatasunez 
galdetu ahal izatea, ez litzateke amets 
makala. 

Aimar Maiz Morea
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Zergatik da garrantzitsua aho 
osasuntsua izatea?

Ahoak gure osasun orokor eta ongi-
zatean funtsezko rola dauka, eta  osa-
suntsu edukitzea oso garrantzitsua da, 
hortz zuzenak eta hezurraren garapen 
egokia  izateak mastikatzen, kozka 
egiten, hizketan laguntzen du; izan 
ere, honi esker behar bezala burutu 
ditzakegu funtzio ezberdinak. Garran-
tzitsuenetako bat digestioa da, hortzei 
esker elikagaiak ebaki, mastikatu, bi-
rrindu eta irentsi ditzakegu, aldiz, ahoa 
gaixo izanez gero (hortz falta, oiak 
edo entziak handituta, hortz mobili-
tatea…), digestio txarra izango dugu. 
Beraz, gomendatzen dugu hortzak fal-
ta zaizkigunean inplante, zubi edo aho 
osoko protesiak jartzea.

Aho osasun txarra izateak komu-
nikatzeko gure gaitasunean eta au-
toestimuan ere eragin dezake.

Azken urteotan txantxarraren ager-
pena murriztu egin da, hau, aho hi-
giene ona izateari, egunero hortzak 
haria eta fluorra daukan hortz pastaz 
garbitzeari eta aho errebisioak egiteari 
dagokio. Fluorraren erabilera egokiak 
txantxarra prebenitzen laguntzen du. 
Fluorra herriko uretan eta beste zen-
bait edaritan aurki dezakegu, baita 
hortz pastetan ere.

Noiz hasi behar dugu hortzetan 
arreta jartzen?

 
Gomendagarria da otordu bakoitza-

ren ostean, gurasoek beraien haurrari 
(lehenengo hortza irten aurretik) en-
tziak garbitzea, horretarako, gasa busti 
bat erabil daiteke. Hortzak irteten has-
ten direnean zepilua erabiltzen hasiko 
gara, hori bai, hortzetako pasta erabili 
gabe haurrak 2 urte izan arte. Adin hau 

izatean, umeentzako egokiak diren 
hortz pastak erabili ditzakegu, hau da, 
fluor kantitatea txikia dutenak. 

Entzuna edo ikusia izango duzue 
haurretan agertzen den “biberoiaren 
txantxarra”. Txantxar mota hau, sarri 
eta denbora luzean azukarra duten 
edariak biberoi bidez hartzen dituzten 
haurretan agertzen da. Batez ere, bi-
beroiarekin lokartzen diren umeetan; 
izan ere, listu kopurua lo gaudela mu-
rriztu egiten da, eta likido gozo hauek 
denbora luzean gelditzen dira hortzen 
inguruan txantxarra sortzeko ingurugi-
ro bikaina sortuz.

Kontutan izan behar da esnezko 
hortz osasuntsuek kolore zuri unifor-
mea dutela, eta mantxa edo puntutxo 
ilunak atzematen badira, gomenda-
garria da odontologoari bisita egitea. 
Haurrak urte bete duenean, dentistari 
lehen bisita egin behar lioke. Horrela, 
nahiz eta bisita batzuetan eserlekuan 
esertzea bakarrik lortzen den, hau-
rra pixkanaka bertara egingo da eta 
aurrerago arazoren bat izanez gero, 
beldurrik ez du izango. Bisita hauen 
helburuetako bat gurasoei hortzak 
nola garbitu behar diren esplikatzea 
da (zepilua entziatik hasi eta hortzen 
ertzera pasa behar da, goitik behera 
eta kanpotik eta barrutik. Ez ahaztu 
gainaldea ere pasatzea, atzetik aurre-
ra. Mihia ere egunero garbitu behar da 
zepiluarekin).

Euskal Herrian, PADI programari es-
ker, haurrak 7 urtetik 15 urte bitartean 
errebisioak gasturik gabe dauzkate 
PADI programan sartuta dauden hortz 
kliniketan. Programa honek, adin tar-
te honetan agertzen diren txantxar 
(hortz definitiboetan), garbiketak, 
esnezko hortzak kentzea, seilatuak 
txantxarraren agerpena ekiditeko, 

fluorra ematea, hartzen ditu bere bai-
tan. Urtean behin, gutxienez, haurrak 
errebisiora eramatea gomendatzen 
dugu, nahiz eta  zenbaitek 6 hilabetero 
joan beharra izaten duen hortz gaixo-
tasunen bat duelako eta kontrolpean 
eduki behar delako.

Oso garrantzitsua da etapa hauetan 
haurren hortz eta hezur garapena kon-
trolatzea; izan ere, zenbat eta lehena-
go atzeman arazoa hobe, umeak haz-
ten ari diren garaian emaitza hobeak 
eta errazago lortzen dira ortodontzia-
rekin. Hala eta guztiz ere, ortodontzia 
jartzeko ez dago adinik, edonori jar 
dakioke. Metalezko bracketsak dira 
ezagunenak, baina azkenengo urtee-
tan, kendu eta jarri daitezkeen plaka 
gardenak ditugu eta emaitza berdinak 
lortzen dira denbora berdintsuan, eta 
hortzak garbitzea ez da zailtasuna eta 
jateko ere ez da arazorik izaten.

Aho osasuntsua gorputz osasun-
tsuaren isla da; beraz, gomendaga-
rria da ahoaren osasuna zaintzea, eta 
dentista bisitatzea gutxienez urtean 
bitan (6 hilabetez behin).

Aholkua:

Ez jan eta edan une oro. Otorduen 
artean denbora pasatzen utzi listuak 
azidoak neutralizatu eta hortzak  re-
mineralizatu ditzan.

Azterturik dago karbohidratoak di-
tuzten elikagaiek (gozoak, pasta, arro-
za, patata frijituak, ogia) hortzen des-
mineralizazioa eragiten dutela; beraz, 
hortzak ongi garbitu behar dira otordu 
baten ostean txantxarra ager ez dadin.

 
Maialen Igarzabal Murua

HORTZIK GABEKO AHOA, 
HARRIRIK GABEKO ERROTA
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-Nolatan eman duzu baserrira 
itzultzeko edo baratzegintzan la-
nean hasteko pausua? 

Ni kaletarra naiz, “kalekumea” naiz. 
Baserriarekin betidanik izan dut lotura, 
baina baserriko lanetan ez naiz seku-
la ibili. Beti asteburu pasa, udan bai, 
baina hortik aurrera ez dut egin izan. 
Urteak neramatzan lan ezberdinetan 
eta asebeteko ninduen lan baten bila 
nenbilen; ni gustura sentiaraziko nin-
duena, nire bizimoduarekin eta bizitza 
filosofiarekin bat zetorrena...  Itsasoko 
Gorka Sasietarekin behin hizketan ari 
nintzela berak aipatu zidan, animatu 
egin ninduen, gonbitea luzatu zidan 
baserrian saiatzeko. Orduan kanpora 
joan ginen denboraldi baterako, baina 
bueltan pentsatu nuen: saiatu egin be-
har dut. Nik uda eta asteburu guztiak 
hemen pasa ditut, baina baratzarekin 
ez dut horrelako harremanik izan. Esan 

liteke zerotik hasi nintzela. Sei hilabe-
te inguru Gorkarekin berarekin ikasten 
aritu nintzen, eta gero neuk heldu eta 
eutsi nion neure martxari. Urtebetera 
edo, nahiko azkar, kontsumo taldea 
osatu nuen. Maiatzean bi urte izango 
dira martxan jarri nuela, eta baratza-
gintzan hasi nintzela, hiru izango dira.  

-Hasieran nola hartu zuen ingu-
ruak baratzegintzatik biziko zine-
la entzutea?

Baserrian bizi izan denak ez du ikus-
ten baserrian aukerarik dagoenik ere. 
Baserriko lanak oso gogorrak izan dira 
beti, eta jendeak kalera jo du lanera. 
Beraz, errezelo batzuk sentitu nituen, 
ez zela posible esaten zidaten, bai-
na ni jakitun nintzen eman nahi nuen 
pausuaz. Nahiz eta zerbait gaizki irten, 
saiatzeko gogoa behintzat banuen. 
Eta bi urte eta gero gustura nago. Jen-

deak gustura hartzen du saskia, eta 
dagoeneko martxa hartuta daukadala 
iruditzen zait, gustura sentitzen naize-
la esan dezaket. 

-Formakuntza berezirik egin be-
harrik izan duzu? 

Formakuntza berezirik ez. Egia esan, 
Gorkaren laguntzarekin jasotakoa oi-
narri sendoa izan zen.  Gero, Goierrin 
kontsumo taldeekin ibiltzen garen 
baratzazaleen artean ere taldetxo 
bat badugu:  Landarea denen artean 
eskatzeko, haziak ere denok batera 
eskatzen ditugu, eta hori laguntasun 
handia da. Asko laguntzen du denok 
batera jarduteak, produktuak lortze-
ko, elkarri laguntzeko, geure artean 
laguntze horrek asko balio digu. Goie-
rriko 7 ekoizleen arteko taldetxoa ba-
bes handia da. 

“Egiten dudanak bete 
egiten nau eta orain 
arteko lanbideetan ez 
dut hori ezagutu”

Ohikoa duen alaitasunez eta umorez beteta azal-
du da Ander Kerejeta Lizarazu (Urretxu, 1984) 
“Atxunberri” hainbeste uda eta asteburutan haz-
ten ikusi duen Zantagoiti baserriko sukaldera. 
Sutondoaren epelean, bere bikote Maider eta He-
goa alabatxoaren goxotasunak lagunduta aritu 
gara solasean, baratzegintzatik ogibidea sortzeko 
emandako pausuaz.

ANDER
KEREJETA 
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-Baratzean bakarrik jarduten al 
duzu normalean ?

Bai, tarteka gurasoek ere laguntzen 
didate, baina orokorrean neu bakarrik. 

-Kontsumo taldea aipatu duzu: 
nora banatzen duzu? 

Hemen prestatzen dut astelehe-
netan, eta iluntzeko zazpietan egiten 
dut banaketa astelehenero Zumarra-
gako Potros enparantzan edo Pirulon. 
Jendeak dagoeneko ohitura hartuta 
dauka. Saski itxia izan ohi da, eta jen-
deak badaki hori esfortzu extra bat 
dela: garaian garaikoa etorri ohi zaie, 
eta kontsumitzaile horiek beren burua 
behartzen dute, nolabait garaian ga-
raikoa eta gauza ezberdinak jatera. 
Hori da taldearen filosofia. Salmenta 
zuzena izatean, gainera, nik badakit 
zenbat ekoiztu behar dudan, zenbat 
jenderentzako prestatu behar dudan, 
eta hori da kontsumo taldeen fun-
tzionamendua. Bestalde, urtean behin 
gutxienez taldekoak bisitan etortzen 
dira, goiz pasa,  produktua nondik nora 
ateratzen den ikus dezaten, gehienak 
haurrak dituzten familiak dira gaine-
ra... 

-Saskian zer sartu ohi duzu? 

Sei-zazpi gauza, garaian garaikoak. 
Urtaroak asko baldintzatzen du: uda, 
udazkena eta negu hasieran ongi, 
baina negu bukaeran eta udaberrian 
saskia txikixeagoa izaten da. Baina 
jendeari ongi azalduz gero jendeak ba-
daki baratzak bere erritmoa daukala 
eta ez duela urteko sasoi ezberdinetan 
berdin eskaintzen. 

-Zer balantze egiten duzu orain 
artekoaz?

Asko dut ikasteko oraindik, baina 
nik uste dut martxa hartu diodala. 
Hasieran jende gutxiago neukan eta 
ongi ematen zidan, baina behatzak 
harrapatu gabe, poliki-poliki ari naiz 
hartzen. Orain ikusiko dugu. Ikasi egi-
ten da generoa hobeto lortzen, hobeto 
administratzen... 

-Zenbat familiri banatzen diezu 
saskia? 

23 familia inguru elikatzen ditut. 
Zumarraga-Urretxuko jendea da. Gero 
batzuetan Ezkioko Topa haurreskolara 
ere eramaten dut saskiren bat. Ber-
tako jangelan bertatik bertarako pro-
duktuak erabiltzen dituzte eta tarteka 
eskatzen didate. Nik ekoizten dudana 
saltzen dut, eta oraingoz poliki-poliki, 
gustura nabil. 

-Zer ematen eta zer kentzen dizu 
baratzeak? 

Denbora nik neuk neure modura ku-
deatzeko aukera ematen dit. Kendu, 
berriz,... Baratzea oso exigentea da 

udan batez ere, udako 
hilabeteetan jendea 
oso lasai dagoenean 
niri hortxe egotea es-
katzen dit. Erritmoa, 
halere, eguraldiaren 
araberakoa da sarri; ne-
guan lasaiago, eta udan, 
berriz, eguzkia irtetzen 
denetik sartzen den arte 
aprobetxatzen saiatzen 

naiz. Hala ere, esango nuke gure gi-
zartearen erritmoak eta naturarenak 
ez datozela bat. Ematen didana hori 
da, denbora neuk kudeatzeko aukera. 
Egiten dudanak gainera poztu egiten 
nau, bete egiten nau eta niri horrek 
balio dit, orain arte ez dut hori eza-
gutu izan ditudan lanbideetan. Akaso 
izango dira bai, ekonomikoki hobeak 
diren lan edo lanbideak; baina, tira, ni 
egindakoarekin gustura sentitzen naiz, 
etxerako jana ekartzen dut, gustura 
gaude egindakoarekin eta jendea ere 

pozik dago saskiarekin. Nire balantzan  
dirua beherago dago, baina merezi 
dit. Nik askotan esaten diot jendeari 
ez dela horrenbeste lur behar, aukera 
bat dela baratzegintza eta bagaudela 
horretatik bizi garenak. Lana eskatzen 
du bai, baina lanbide guztiek bezalaxe, 
edozein lanek bezalaxe. Jendeak oso 
gutxietsia dauka baratzea. Salmenta 
zuzena eginda, eta jendeari gauzak 
aurretiaz eta ongi azalduz gero, nik 
uste badagoela honetatik bizitzeko 
aukera. 

-Zein izan da zuretzat hasierako 
koska nagusiena? 

Teknikoki nik uste baino errazago 
joan da. Gorkarekin ikasteak ere asko 
balio izan zidan, oinarri bat izan zen. 
Zailena jendeari honetatik bizitzea po-
sible dela erakutsi beharra izan da. 

-Gonbidatuko zenuke norbait, 
beraz, zuk emandako pausu hau 
ematera? 

Nik esango nuke aukera, izan, ba-
dagoela. Nik uste dut jende gaztea 
honetara sartzea interesgarria izango 
litzatekeela, badagoelako jende mul-
tzo handi bat bertako produktua nahi 
duena, eta oraindik hori asetzeko bide 
guztiak ez daude zabalduta. Ez da 
hainbeste lur behar, material pixka ba-
tekin, eta saiakera eginez gero, posible 
da baratzetik bizitzea. Inork zalantza-
rik izango balu, gainera, hemen gaude, 
ateak irekita dauzkagu zalantzak ar-
gitzen laguntzeko ere.  

-Ganadurik ez daukazu. Nahita 
edo gerora akaso jarriko zenuke? 

Nik baratzarekin nahikoa daukat! 
Ganadua oso lotua da, eta nik kale-
kumea izaten jarraitzen dut. Arrazoi 
bereziren batengatik bi egunez etorri 
ezin badut, barazkiak ez dira kexatzen. 
Egiten dudanarekin gustura segi nahi 
dut, gainera astelehenero banaketa 
ere egiten dut... Hor dago tamainaren 
gakoa: egiten dudanarekin gustura 
sentitu nahi dut, baina neurriko lotu-
rarekin. 

“23 familia inguru 
elikatzen ditut eta 
itxaron zerrenda 
ere badaukat”
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 -Aurrera begira zein erronka di-
tuzu?

Mantentzea. Orain baratzegintza 
aitatasunarekin nola uztar dezake-
dan ikusi behar dut, hori izango da eta 
tokatuko zaidana... Oraingoz Zuma-
rraga-Urretxun itxaron zerrenda ere 
badaukagu... Ez da oso jendetsua, bai-
na eskaria egon badago. Nire asmoa 
mantentzea da, honi eustea eta aita-
tasunarekin ea dena batera egiterik ba 
ote dugun ikustea. Oreka bilatu nahi 
dut, lanaren eta aitatasunaren artean. 
Etorkizun batean ikusiko genuke, be-
rez lur gehiago lantzeko aukera izango 
nuke, baina gero horri erantzun ere 
egin behar zaio; beraz, ikusiko dugu.   

-Landareentzako botikarik era-
biltzen al duzu? 

Ni saiatzen naiz ahal dela ezer ez bo-
tatzen. Negutegian bai, beroarekin eta 
onddo gehiago izaten da, eta negute-
giak ematen du buruko-min pixka bat. 
Oro har, azkenean errotazioak errespe-
tatuz eta lurrari behar duena emanez, 
gaixotasunak ere nahiko menderatu 
ohi dira. Niri buruhauste gehien gaixo-
tasunek ez, orkatzek eman didate. Bi 
metroko itxitura egin behar izan dut 
baratzea inguratzeko, orkatzenga-
tik. Herdoilarentzako zerbait ematen 
diot, baina ematekotan ekologikoa. 
ENEEK-ek (Euskadiko Nekazaritza eta 
Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak) 
eskaintzen duen zigilua ateratzen ere 
ari naiz eta,... 

-Eta lan-tresnei dagokienez, 
nola moldatzen zara?  

Nik suertea izan dut, traktorea beti 
izan dudalako baserrian. Hori bai, ne-
gutegia neuk jarri dut, gero nik neuk 
egin behar izan ditut inbertsio batzuk, 
baina poliki-poliki egokitzen joan naiz. 
Egia da nik neuk egin dudala guztia, 
eta horretan oso autodidakta izan 
naiz. Traktoreari ere neuk egin dizkiot 
zenbait konponketa, eta norberak egi-
ten dituenean gauzak, asko ikasten, 
aurrezten eta estimatzen da. Ni neu 
moldatu naiz hasieratik, eta hori ere 
ikasgai handia izan da niretzat. Negu-
tegia ekartzen eta muntatzen, haziak 
gordetzen ere neuk jardun dut... Filo-
sofia bezala horixe izan da asko gusta-

tu zaidana, neuk egin dudala 
ia-ia guztia. 

-Beraz, hasieran zalan-
tzak zituztenei frogatu 
diezu posible dela gaur 
egun baratzegintzatik bi-
zitzea?  

Hori izan da nire erronka, 
posible dela ikustaraztea. 
Orain etxean ere ia lasaiago 

daude, eurek ere ikusi dute, jendeak 
estimatzen duela nik egindakoa, eta 
posible dela, aukera bat dela,… 

-Ba al dago azpimarratu edo 
erantsi nahiko zenukeen beste 
zerbait? 

Horixe bera, baratzegintzatik bizi-
tzea ez dela horren ideia eroa, eta ez 
dela horren zaila. Lur sail bat behar 
duzu, baldintza batzuk behar dira, 
(ura eskura izatea,...) baina baldintza 
horiek izanez gero, ogibidea sor lite-
ke. Pozgarria da gainera. Gauza asko 
irakasten dizkizu: erein egin  behar 
duzu eta pazientzia handia izan be-
har da. Hasieran, adibidez, zain ego-
ten nintzen fuitua noiz ikusiko, baina 
gerora ikasi egiten da naturaren errit-
moa pazientziaz hartzen... Trabak 
bere kasa iristen dira; satitsuak, (sus-
traiak jaten dituztenak) edo zorriak 
edo orkatzak,... Irakasgai asko dauzka 
baratzeak, eta horiek kudeatzen ika-
si egiten da. Ardantza aldeko bidetik 
goitik begira izan direnei ere gonbitea 
luzatuko nieke egunen baten norbai-
tek zalantzarik balu, edo zerbait jakin 
nahiko balu lasai etor daitezen. Eta 
bide batez, hemen baditugu atxurrak 
eta lana; beraz, jaitsi daitezkeela lasai! 
Ez daukate gimnasioan izena eman 
beharrik! Kar kar kar.  

Informazio gehiagorako, kontsultatu: 
ortukontuk.wordpress.com

Eneritz Gorrotxategi Zuaitz. 

“Zailena jendea-
ri honetatik bizit-
zea posible dela 
erakutsi beharra 

izan da”
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Azaldu iezaguzue zer den World 
Cheese Awards (Munduko Gazta 
Sariketa) sariketa.

Mundu mailan ospe gehien duen  
sariketa bat da, bost kontinenteetako  
gazta onenek hartzen dute parte, behi, 
ahuntz edota ardi esnearekin egin-
dakoek. Urtero Birminghamen egin ohi 
da sariketa hau,  eta oker ez bagaude,  
bi aldiz bakarrik atera da Ingalaterratik 
kanpo, Kanariar irletan egin zen  urte 
batean, eta 2016an, Donostian.

Esan behar dugu  sariketa bera ere 
berezia dela: 3000 gazta inguru zeu-
den Donostian, 66 mahaitan bana-
tuta, hau da, 46 gazta inguru mahai 
bakoitzeko. Mahai bakoitzean epai-

mahai bat zegoen, eta gazta bakoitza-
ri puntuak ematen zizkien. Puntuazio 
jakin batera iristen direnei brontzezko 
domina ematen die, beste puntua-
zio batera iritsitakoei zilarrezkoa, eta 
puntuazio batetik gorakoei urrezkoa. 
Mahai bakoitzeko gaztarik onena 
aukeratzen dute, eta super urrea ema-
ten diote. Gure gazta bat, hain zuzen, 
mahai bateko gaztarik onena izenda-
tu zuten, eta horregatik jaso genuen 
super urrea domina, orain arte falta zi-
tzaiguna! Hirurogeita sei super urreak 
(66 mahaietako onenak) finalerdie-
tara pasatzen dira, eta hor munduko 
gazta onena aukeratzen dute. Aurten, 
Norvegiako  Kraftkar gaztak (behi 
gazta urdina) irabazi du sari nagusia.

Noiztik hartzen duzue  parte?

Aspalditik,  duela hamar bat urtetik 
hona, aurtengoekin hamabost domi-
na ditugu eta ia urteoro hartu dugu 
parte. Birminghamen ere izanak dira 
gurasoak, ezaguna da sariketa hau 
artzainen artean.  

Zergatik ospatu da aurten Do-
nostian?

Artzain Gazta Elkarteak eskatu zuen 
Donostian 2016ko Europar Kultur hi-
riburua ospatzen zelako eta  horrekin 
lotura eginez.  Zenbait katatzaile ere 
baziren gurea ezagutu eta hona ekar-
tzeko ahaleginak egin dituztenak, bai-
na batez ere Artzain Gazta Elkarteak.

MUNDUKO 
GAZTA 
ONENETAKOA 
BAZTARRIKAKOA

2016ko azaroaren 17an,  World Cheese Awards sariketan “ Super Urrea” izendapena lortu zu-
ten Baztarrikakoek. Milaka gazten artean, 66 onenen artean geratu ziren. Gabiria herriaren 
izena berriro ere lau haizeetara hedatua ikusi dugu harro. Horregatik, Eli Elgarresta eta Asier 
Osinalderengana jo dugu sariketa horren inguruko guztia xehe-xehe konta diezaguten, eta he-
rriko historiaren parte den gertaera hau jasota gera dadin, ez baita nolanahikoa izan. Ez zarete 
makalak!
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Bost gazta aurkeztu omen ze-
nituzten.  Zenbat modalitate edo 
daude, bada?

 
Modalitate pila bat daude. Guk 

bosten parte har genezaken: Keatua, 
Idiazabal jatorri izendapena, Jatorri 
izendapen osoa, Ardi esnearekin egin-
dakoa eta Ekoizpen mugatua izatea-
gatik.

  
Bost gazta aurkeztu eta bostek 

saria?

 Holaxe izan da ba aurtengoan, erre-
korra: Super urrea, urrea, bi zilar eta 
brontze bat.

Nola da posible lehiatzea hain 
gazta desberdinak munduko 
gazta onenaren  lehiaketan?

Lehiatu, edozeinek lehiatu lezake.  
Donostian 66 mahai zeuden esan 
bezala,  eta hiru milatik gora gazta:  
ardi, ahuntz edo behi esnearekin egin-
dakoak, bigunak, gogorrak, zaharrak, 
berriak... katatzeko garaian denak 
batera daude eta mahaietan sailka-
tzen dituzte. Katatzaileak,  berriz, 250 
inguru.

 

Zuentzat ez ezik Gabiriarentzat 
ere pozgarria izan da herritar ba-
tzuek  horrelako sari bat jasotzea, 
ezta?

Bai, bai,  jende askok zoriondu gaitu,  
jendea asko poztu da, guk hori naba-
ritu dugu.

Sari honen ondoren salmentan 
eraginik izan al duzue?

Handia, Gabon ingurua  bestela ere 
garai ona izaten da gaztak saltzeko, 
baina  aurten sari honekin aurreratu 
eta areagotu  egin da, hemen bertan 
izanda  ere,  bertako telebistak eta ko-
munikabideetan askok ikusi gaituzte. 
Gainera, hala behar balu bezala, ora-
intxe hasi gara Internetez ere gaztak 
saltzen.

Zein da sekretua munduko 
gaztarik onenetakoa egiteko?

Sekreturik ez dago, esne ona  era-
bili, eta sekretua da gero aukeratzea. 
Boladatan a ze janak egiten ditugun, 
bat probatu eta bestea probatu. Ba-
tek hau hobea zeok, eta besteak beste 
hau ere eztek txarra. 

Zein alde on eta txar ikusten dio-
zue zuen lanbide edo bizimoduari 
besteen aldean? 

Ona, geuk aukeratutakoa dela eta 
orduan ez dela inposatutakoa eta 
geuretzako ari garela. Txarra, berriz, 
umeei esplikatzea gure bizimodua 
desberdina dela, eta  asteburu edo 3-4 
egun jai daudenean ezin garela kanpo-
ra joan beste batzuen antzera. Ulertu 
xamartuta daude, baina tarteka tira-
birak izan ohi dira.

Nola ikusten duzue artzaintza-
ren etorkizuna?

Hola segitzen badugu gaizki, ez gara 
aberatsak,  baserri asko salgai daude 
eta gu terreno galtzen ari gara. Mo-
mentu honetan daukagun arazo han-
diena horixe da: nahiko sail ez dugula 
ardiak larrean egiteko. Ez dakigu zer-
gatik, baina Gabiriak ez dauka auke-
rarik beste mendietara joateko, ingu-
ruko herri guztiek aukera hori badute  
Partzoneriaren bitartez, baina guk ez. 
Dena dela, ari gara laguntzak-eta Di-
putaziotik begiratzen lur bankuetan 
ea aukerarik badagoen.

Baztarrikako familia osoa Ordiziako azokan World Cheese Awards sariketako aitortza diplomak eskuetan dituztela.
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Zuen ondorengoak bultzatuko 
al dituzue baserri honi jarraipena 
egin diezaioten?

Gu ere ez gaituzte bultzatu edo ez, 
behinik behin, behartu,  eta eurek ere 
nahi baldin badute, aukera hortxe 
izango dute eta poztu egingo gara 
aukera hori eginez gero. 

Gazta nola egiten den ikusteko 
bixita gidatuak ere egiten dituzue. 
Bitxikeriaren bat.

Autobusetik irten, eta denak sudurra 
tapatzen usain txarragatik, hori ma-
tematikoa izaten da lehen  Donostia 
aldekoek bakarrik egiten zuten, baina 
orain Beasain, Zumarraga, Urretxu... 
eta baserritarren bat dagoen taldeak 
izanda ere. Bestela,  berriz, mareatu 
eta botaka egitea oso ohikoa izaten 
da, eta orain ez dugunik gaztandegian 
egiten, baina hala ere . Eta bestela, 
aspalditxo gertatutakoa:  galdetu zi-
guten ea zenbat litro esne behar geni-
tuen hainbeste gazta egiteko, hau da,  
zenbat tetra brik.

Herri hauetako umeei oso berria egi-
ten zaie ardiak eta arkumeak bertatik 
bertara ikustea eta ikutzea, lepoan 
hartzea.

Aralarko pistak oraintxe na-
hikoa sestra bide ari dira ematen. 
Zer irizten diezue pista horiei? Be-
harrezkoak al dira?

Bai, gure ustez, beharrezkoak dira, 
artzainek behar dituzte, ezin dena da 
2016an artzainak mandoa hartuta ibili 
beharra, dituzten trasteak karreatzen, 
mendian gaztak egiteko ere oso mu-
gatuta daude, generoa ere ezin dute 
modu eroso samarrean eraman txa-
boletara. Hori bai,  pistak kontrolatuta,  
kristoren txikizioa egin gabe, Urbikoen 
antzera ondo legoke. Denoi gustatzen 
zaigu erosotasuna, eta lana eroso egi-
tea gauza handia da.

1. Lo egin ezinik zaudenean, ar-
diak kontatzen hasten al zara?

Eli Elgarresta. Kontatzen ez, baina 
ardiekin ametsetan bai. Asier Osinal-
de. Ez, ezta pentsatu ere!

2. Amets bat

E.E. Dena orain arte bezala ondo 
joatea A.O. Artzain eta baserritarren-
tzat bizimodu duina

3. Mendi bat

E.E. Aizkorri A.O. Samiño

4. Ardiaren izen bat

E.E. Attonak Sofia eta horrelakoak 
jartzen zizkien. Guk,  izatekotan Beltxa. 
A.O. Beltxa

5. Janari bat

E.E. Pasta A.O. Oilaskoa

6. Esaera bat

E.E. Gustoko lekun aldapaik ez A.O. 
Ezina ekinez egina

7. Ura ala

E.E. Ura A.O. Garagardoa

Juli Bidegain Ormazabal
Marian Bidegain Ormazabal

Eli Gernikan urriko lehenengo asteleheneko ferian, Gipuzkoako ardi ustiategi 
onenaren saria jasotzen.

Asier eta Eli Idiazabalen 2016ko maiatzean Gaztarik Onenaren saria jasotzen.
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Juan Antonio 
Esnaola 
Peñagarikano 
- Lakiola -

Ugari dituk guk elkarrekin
pasatako une alaiak

ai hizketan baldin baleki
Ostatuko gure maiak

baitare martxan jarri genizkin
erlojua eta kanpaiak

eta makila jetsiaz hasi
behar genitula jaiak

hire asmoak izan zirala
sarri oroituko zaiak

Elkar tentatze horri sarritan
deitzen genion adarra

ederra huen ondorenean
ikustea hire irrifarra

gizon bezela ematen diat
dudarik gabe hamarra

ta bizitzaren legeak ziguk
sortu nahigabe bakarra

izan dugula nahi baino leno
alkar agurtu beharra

Eusebio Igarzabal Alustiza
    

Paperean idatzi eta ikasita buruan nituela joan nintzen entierrora, baina ez nuen izan inori esateko balorerik
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Lehenik eta behin, ondarearen defi-
nizio moduko bat egiten saiatuko naiz, 
denok ulertzeko zertaz dihardugun. 
Ondare hitza, gizakiaren historian ze-
har ugaritan erabili izan den ideia da, 
eta batez ere, Estatu-Nazio moder-
noen sorrerarekin loturik dago, XVII 
eta XVIII. mendeetan indar handia 
hartu zuen ideia baita. Askotan, onda-
reaz hitz egitean, monumentu, eraikin, 
tenplu eta antzerako gauzetara joaten 

zaigu pentsamendua, bidaiaren bat 
egiten dugunean “ikusi gabe” utzi ezin 
diren elementu “berezi” horiek datoz-
kigu gogora. Antropologiaren haritik 
eraikiriko definizioak, ordea, bestelako 
zerbait dio, ondarearen muina komu-
nitate edo giza taldeak konpartitzen 
dituen ideia eta baloreetan dagoela 
argudiatzen du.  Izan ere,  ondarearen 
funtsa, ezaugarri fisiko, estetiko eta 
artistikoetan oinarritzetik haratago, 

balio kulturaletan dagoela esango 
genuke. Hau da: zer dira guretzat He-
rriko Eskola edota Makilari aldizkaria 
bera, Gabon eskea, Armandeiko piko-
ta, Troiako pantanoa,  edota herriko 
Ostatua, esaterako? Eraikin, leku eta 
ekintza hutsak? Edo badago zerbait 
gehiago horien atzean, ukitu ezin bai-
na hunkitzen gaituena? Horretan da-
tza ondarea: elementu, leku, gertaera, 
pertsona eta historia horietara lotzen 

BA OTE DU BA 
GABIRIK 
ONDARERIK?

   Iaz Makilarirako, herriko hainbat gaztek eskalatzeko duten zaletasuna izan genuen mintza-
gai. Ordutik hona, hainbat harri, herri eta harkaitz pusketatan dantzan ibili ondoren, aurtengo 
Makilarirako beste heldu leku mota bati erasotzea otu zait, aurrekoa bezain misteriotsua hau 
ere. Bai, lagun, Gabiria eta Ondarea izango ditugu eztabaidagai. Honako galdera hau luzatuko 
dizuet, zuek etxeko patxada ederrean hausnartu dezazuen: ba al du Gabirik ondarerik?
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gaituzten hari ikusezinak, eta zuhaitz, 
kanpai edo iturri jakin batzuk bes-
teengandik bereizi eta “geure zuhaitz, 
kanpai eta iturri bilakatzea” alegia. 

   
Laburbilduz, ondareak giza tal-

de edo komunitate jakin baten 
identitatea(k), bizitzeko eta pentsa-
tzeko modua(k) adierazten ditu. Bere 
arrazoia, beraz, estetiko edo artistikoa 
baino gehiago, materiala baino gehia-
go ez-materiala litzateke, kulturala, 
alegia. Hau da, herri, komunitate eta 
lurralde bati estuki loturik dago onda-
rea. Eta honela, beraz, ondarea ez da 
bere kabuz existitzen den zerbait, gi-
zakiak edo gizarteak berak sortu duen 
zer edo zer da, bere historia eta izatea 
gordetzeko eta pentsatzeko estrate-
gia bat, alegia. Bada, ondareaz jardu-
tea identitateaz hitz egitea litzateke. 
Hori dela eta, ondarea historian zehar, 
eta baita gaur egun ere , borroka sozial 
ezberdinen hizpide  da. Beraz, irakur-
le maite hori, bidaian zabiltzanean 
eta gazteluren bati begira jartzen za-
renean, eraikinaren arkitektura eta 
arteaz gain, galdetu zeure buruari ea 
nortzuek eraiki ote zuten eraikin hori, 
garai horretan gazteluan nortzuk bizi 
ziren, nola bizi ziren eta zein ziren bes-
te gizakiekin zituzten harremanak, eta 
gaur egun zer den gaztelu hori. Honela, 
beraien bizitzeko eta pentsatzeko mo-
duetara gerturatzeko pauso bat egin-
go baituzu, eta baita zurera ere, noski. 

   
Geure herrira itzuliz, eta pentsatzen 

jarrita, ondare izan litezkeen eredu, 
ekintza, leku eta abar ugari datozkit 
gogora. Gabirian geure herriaren ira-
gana, oraina eta etorkizuna lotzen 
dituzten elementu ezberdin ugari 
daudelakoan nago, batzuk besteak 
baino agerikoagoak, besteak, ordea, 
ezkutuan edo oraindik ere itzalpean 
daudenak. Baina guztiak ere hor da-
biltza etengabe gurekin dantzan eta  
elkarrizketan, momentu batez gera 
gaitezen, bada, entzuten. 

  
Batetik, geure lurraldea bera dugu, 

batzuek “paisaia kulturala” dei- 

tzen diotena. Izan ere, beste paisaien  
antzekoa izan arren, lur zati haue-
tan historia, pentsakizun, langintza  
eta gertakari partikularrak jazo dira, 
pixkanaka-pixkanaka herriari izaera, 
kolorea eta forma eman diotenak. 
Honela, ziurrenik Makilari irakurtzen 
diharduen edonork izango du gogoko 
duen “herriko txoko bereziren bat”: 
Murgilgo ttonttorra, Aizeleku bera, 
Eztandako emana eta bere ibarra, 
Ardantzako pasierak, Eliza atzea edo 
“paseoa”, herri bideak, larre eta soroak 
etab.  Ez lekuak soilik, leku izenek ere 
badute ondaretik  zer edo zer. Leku ize-
nak berak, historia eta gertakari horien 
berri ematen baitigute. Agian, egune-
roko arduren eta kezken joan etorrian, 
normala den moduan, ez gara askorik 
fijatzen  inguruan ditugun “elemen-
tu” horiengan. Baina hala eta guztiz 
ere, modu batera edo bestera, halako 
emozio eta bizipenek, hitz lauz azaldu 
ezin direnak, lotzen gaituzte eremu 
eta txoko  horietara. Ondareak, ordea, 
mila forma hartu ditzake, are gehiago, 
atzo ondare kontsideratzen ez genuen 
hura, bihar, agian, ondaretzat hartuko 
dugu, gizartea aldatzen doan heinean, 
baloreak eta sinesmenak ere alda-
tzen baitoaz. Hori dela eta, iaz hainbat 
gaztek abian jarri zuten Leharrei Men-
di Lasterketa kasu berezia delakoan 
nago. Mendi lasterketa baten bidez, 
ezkutuan zegoen ondarea aktibatu 
baitzen, nolabait. Gabiriako aspaldiko 
herri bideak, noizbait hainbat gabiria-
rrek beraien egunerokoan zapaldu eta 
usainduriko bide zidorrak, alegia, edo-
ta hauei loturiko historiak: Leharregi 
maldan gora lehertu zen mandoaren 
historia. Eta aldi berean, lasterketa 
hau prestatzeko abian jarririko auzo-
lana. 

   
Beste alde batetik ere, herrian be-

reziak diren elementu ezberdinak ere 
hartu genitzake ondare gisa. Base-
rriak, esaterako. Baserri bakoitzak bere 
historia eta berezitasuna baitauka,  
orokorrean adierazten duten kultur 
eredu jakinaz gain. Edota auzoetako 
ermitak, Errezil Sagarra, edo bakoitzak 

bere izena eta izana duten itturriak 
(Baltsaleku, Itturgorri, Izaritturri, Ma-
riako itturrie, Andres itturrie etab),  eta 
nola ez elizako erlojua eta kanpaiak, 
eta hauek egunero-egunero geure be-
larrietara ekartzen dizkiguten kanpai 
hotsen melodiak, errepika ezinak di-
renak.  

   
Baina esan bezala, ondarea ez da 

leku, eraikin, tresna edota mate-
ria hutsera soilik mugatzen. Herriko 
hainbat ekintza ere ondare “etiketa-
ren” barruan sartu genitzake. Herriko 
festak, esaterako, Gabon eskea, Go-
runtz dantza taldea, Guri 5! musika tal-
dea bera edo igandeko meza ondoren 
eliza atarian sortzen den harremanen 
ekosistema berezi hori, hainbat elka-
rrizketa eta begirada bereziren topale-
ku dena. Aldi berean, ordea, ondareak 
historiaren beste alde gatazkatsuaren 
berri ere ematen digu. Izan ere, zergatik 
utzi sentsibleak eta konplexuak diren 
hainbat gai alboan? Esaterako, Gerra 
Zibila, urtegia ez eraikitzeko mobiliza-
zioak, Troiako pantanoaren inguruko 
eztabaidak, Tentsio Handiko Linearen 
aurkako ekintzak eta Zabortegiaren 
aurkako jarduerek Gabiriako historia-
ren beste atal bat ere kontatzen dute. 
Hau da, gai hauen bitartez ere herri 
baten historia, errealitatea eta etorki-
zuneko erronken berri izan genezake, 
biztanleen pentsamendu eta bizipe-
nen berri, alegia. Azken ondare mota 
honi, hainbat antropologok “ondare 
inkomodo” izena jarri diote.

  
Besterik gabe, neure aurtengo Ma-

kilariko erronka istant batez zuei Ga-
biriako ondarearen inguruan “pen-
tsaraztea” izan da, nahiz eta agian 
lokartzeko arrazoiak eman dizkizue-
dan. Horixe izan da aurtengoa. Geure 
historiaz eta identitateaz “jakitea” edo 
“pentsatzea” geure lana da. Behin hori 
egin ondoren, geure historiarekin eta 
etorkizunarekin “nahi” duguna egite-
ko, pirata zaharren moduan. Datorren 
urtera arte, ondo bizi! 

Iban Maiz Alustiza
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HEMENDIK 
HARA

Bada denboratxo bat elkar ikusi 
ez dugula eta zure berri jakiteko go-
goz idazten dizut. Lehenago astero 
elkartzen ginen nire ingeles baldarra 
hobetzeko aitzakiarekin, orain, berriz, 
hizkuntza eskolan sartzen ditut lehen 
Atagoitin sartzen nituen orduak.

Agian hau irakurtzen ari den askok 
ez zaitu ezagutuko, baina, egia esan, 
badira urte batzuk Gabiriara bizitzera 
etorri zinela, ezta? Edo agian Atagoi-
tira esan behar dut, ez baita berdina 
Gabirian bizi edo Gabiriako Atagoiti 
puntan bizi.

Maitasunak eraginda utzi zenuen 
atzean jaioterria, Ingalaterra mende-
baldeko herri txiki hura utzi eta bizi 
berri batera salto egin zenuen. Mun-
duko estatu boteretsuenetako batetik 
gurea bezalako estatu gabeko nazio 
batera, munduko hizkuntza garran-
tzitsueneko sehaskatik euskararen 
herrira, zibilizatuen herritik Andres eta 
Txantxangorriren auzora.

Izan ere, ingelesek baduzue zibiliza-
tu fama, juxtu euskaldunok duguna-
ren aurkakoa. Kanpokoen begietara 
beti izan gara astakeriak egiten dituen 

herri erdi basatia, hizkuntza ulertezin 
bat hitz egin eta jende indartsu handia 
bizi den lekua. Ez dakit zuk Juan eza-
gutu aurretik euskaldunoi buruz modu 
honetako aurreiritzirik bazenuen, edo 
agian ez zenekien Euskal Herria baze-
nik ere?

Hemen gutxi asko denok dakigu 
zerbait Ingalaterrari buruz, denok da-
kigu munduko inperio boteretsuene-
tako bat izan zela, eta agian oraindik 
ere badela hizkuntza eta ekonomiari 
dagokionez. Denok entzun dugu The 
Beatlesen abestiren bat noiz edo noiz, 
izen ezagunak dira guretzat Shakes-
peare, Churchill, Arturo erregea, Sher-
lock Holmes, Elthon John... Futbola 
bertan sortu zela ere badakigu...

Makina bat aurreiritzi ere badugu 
zuei buruz, egia ote da hain gaizki ja-
ten dela zuen herrietan? Edo eguna 
tea hartzen pasatzen duzuela? Eta 
tea ez bada whiskia? Hortz okerrak 
dituzue, azentu pijoa, oso edukatuak 
zarete...

Lagundu iezadazu aurreiritzi horiek 
alde batera uzten, jakin badakit au-
rreiritziek egiatik gutxi izaten dutela, 
baina gastronomia eskasaren iritzia 
barruraino sartuta daukat Birmingha-
men astebete pasa genuenetik Kez-
mani bisitan.

Kontaidazu ingelesa izan eta euskal-
dun artean bizitzea zer den. Edo kon-
taidazu kultura eta herri aldaketa hori 
nola bizi izan zenuen. Edo kontaidazu 
nahi duzuna, eta kitto.

Besarkada handi bat eta ea laster 
elkartzen garen berriz te baten buel-
tan Atagoitiko sukaldean kontu ba-
tzuk esateko.

Ondo bizi eta eskuminak mediku 
jaunari.

Jokin Murua Lopez

Hello Penny!
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Mila esker zure eskutitzagatik, poz-
ten nau zure berri jakiteak eta zure 
ingelesa hobetzen jarraitzen duzula 
entzuteak.

Duela ia hamar urte etorri ginen Ata-
goitira bizitzera, eta naturaren gertu-
tasunak ematen digun lasaitasunaz 
gozatzen jarraitzen dugu. Atagoitin 
komunitate sentipen handia dugu eta 
momentu ederrak pasatzen ditugu 
Andres eta bere lagunen kontuak en-
tzuten, baita paseoan dabilen jendea-
renak ere. Andresek, ni haurra nintzela, 
gure herrian bizi zen jendea gogoraraz-
ten dit, baina zoritxarrez modu hone-
tako jende gehiena desagertu da Inga-
laterrako landetatik.

Gogoratuko duzun moduan ni Inga-
laterrako hego mendebaldeko herri 
txiki batekoa naiz, baina leku ezberdin 
askotan bizi izan naiz, adibidez eri-
zaintza ikasketak egin nituen hirian, 
Londresen. Egia da maitasuna dela 
eta, etorri nintzela Euskal Herrira, eta 
horrelaxe hasi nuela euskal abentura 
hau. Berrietan entzuten nituen Eus-
kal Herriari buruzko kontuak, baina 
pentsatuko duzun moduan politikari 
buruzkoak ziren berri guztiak. Hona 
iritsi nintzenean, jende oso adeitsua 
eta eskuzabala aurkitu nuen, beraien 
herri eta ohiturez oso harro zegoen 

jendea. Niretzat Euskal Herrian bizi-
tzearen gauza politena mendiak dira 
eta txoko politetan zehar ibilaldiak 
egiteko dauden aukerak. Nire senarrari 
esker tontor askotara igo naiz eta Eus-
kal Herriko bista zoragarriak ikusi ahal 
izan ditut.

Britainiarrak zein zibilizatuak ga-
ren aipatu didazu, demokrazian biziz 
urte asko daramatzagulako izango 
dela iruditzen zait. Inportantzia han-
dia ematen diogu demokraziari eta 
adierazpen askatasunari. Britainiarrok 
lekuan lekuko gaietan asko bustitzen 
gara, hemen egiten duzuen antzera, 
baina baita animalien ongizatean 
ere. Badakizu animalien aurkako tratu 
txarrek asko kezkatzen nautela, batez 
ere hona etorri nintzenean, baina orain 
ikusten dut, oro har, jendea kontzien-
teagoa dela animalien sufrimendu eta 
eskubideekin.

Interesgarria da Arturo erregea aipa-
tu izana Britainia handiko ezagunen 
zerrendan; izan ere, Arturo erregea-
ren kondaira oso lotua dago nire pro-
bintziarekin, Somerset. 1991n Glas-
tonburyko fraideek beraien abadian 
Arturo erregearen hezurrak aurkitu 
zituztela adierazi zuten. Askoren us-
tez, Glastonbury zen Avaloneko uharte 
magikoa, Arturo erregearen Excalibur 

ezpata egin zen lekua. Oso leku inte-
resgarria da, bisitatzeko aukerarik iza-
ten baduzue.

Onartu beharra daukat batzuetan 
asko nekatzen nautela janari Inge-
lesari buruzko esamesek. Badakit ez 
dela gurea munduko sukaldaritza 
famatuena (nahiz eta Masterchef 
programa famatua Britainia Handian 
asmatu zen duela 25 urte baino gehia-
go); baina gure herriko janaren falta 
da gehien nabari dudan gauzetako 
bat. Pentsatzen dut bakoitzari bere 
herriko janaria gustatzen zaiola, nor-
berari bere amaren janaria onena dela 
iruditzen zaion moduan.

Esan duzun gauza batekin ados 
nagoela onartu beharra daukat: bri-
tainiarrek tearekin dugun obsesioa. 
Britainiako ohitura da te kikara bat es-
kaintzea ezagun bat zure etxera iristen 
denean. Ez dago arazorik te kikara ba-
tekin konpondu ezin daitekeenik! Eta 
bestela beti pasa gaitezke Whiskyra!

Hau esan ondoren, Jokin, badakizu 
Atagoititik pasatzen zaren edozein 
egunetan gonbidatuta zaudela gure-
kin te bat hartzera.

Agur!

Penny

Kaixo Jokin.
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Goxeko 8:00rak, Osinaldea baja, da-
nak makila banaz eta nik falta. Jokinek 
diñosta “hartu gure etxetik, baino hu-
rritz makila ez e! hori gure aittentzat 
utzi det eta” hurritza? zein ete ra hori? 
ba imaginakozuenez... hurritz makili 
hartu eta kanture.

Furgoneti, historiku, pelikuletaku, 
nire burure “ la fuga de Segovia “, han 
sartu ginan 30 herritxar, musiki topin 
eta... aldapan gora... Eiz-en hasi zan 

nire biaji. Handik, Noare Etxe Berri-
re, Aztirire, Legazpi eta Aztirin arte-
ko mugak eta ez nitxuzen ezautzen 
beste hainbeste txoko edar bixitxa 
genduzen. Zenbat bixipen eta histori 
baserri bakotxin, atea urtetezkuzen 
aume danak neuri akorda eratxezten 
(astelehenin, egun batzuk lena, jun-
gaztan neuri 93 urteaz). Ez gazta errez 
ahaztuko, harek atzaparrak, hainbeste 
biar eindako atzaparrak, aume haren 
begiradik eukan zer esana eta jakinmi-

ñe, beran atariko ate erdikan apoiata 
esaztan guzti. Etxetxo, Etxe Haundi... 
aume gexaua eta baserri bakotxin urte 
askoko bixitxak geuri beire eta geu 
entzuten. 

Aiazan halako baten furgoneti Azti-
riko kaskure, garai bateko eskola eta 
gaur egungo taberna. Han aldatuaz-
kuzen danoi arpexak eta gorputzal-
dixak eta ez telebiziñoikuk etorrizilako, 
Pellon eta Maria Jesusen harreri mo-

KOSTALDEKUN
BEIXETATIK...
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rukoik ezta! Kuku bat eta jan erana 
gitxi balitxake, gabeko afai erdixe be 
euran konture, hurrengun be engou 
buelta guk!

Anbun, etxeku sentiuti zer dan e! ko-
plipe urten:

“Gabirin bixkat ikasi dot ta 
gaur nola kantun gabiltzan,
etxe honetan ikasi nuen
gazta nola egiten zan”

Katain, Errota, Errota Etxe, Landeta 
Berri, Astixain, azkan hau be, urriauatik 
bixi ixan neban, Jon Ander, Ibon... etxe-
kuk esautzin eragine ixangora, eta ko-
plarik, erdiz erdi asmaben Fatimaz ba-
tea danok emoziona ginan. Hamentxe 
pentsa neban; oinarte esautu roten 
Santa eskik eta gaurkuk edarra dife-
rentzixi! aurrez aurrekuai sentimentu-
tatik eta beixeta beire kanta ero kalez 
kale haxiai kanta.

Bromi zalakun esaztan batek, baz-
kaltzeko ixe ekarrizu? han ez euan 
bromaik, soziedadin maxetan jarri, 
bazkaldu, kafi, puru, kopi eta abanti! 
batzuk siesta, bestik enterrure, eta 
bestik kuadrila barrure! Naturalesin 
eskandalu!

Lelengo aldiz Korta aia nitxan, goxe 
guztin bixi ixan neban mundutik bes-
te mundu batea. Harixe eten ein zan, 
nahiz eta ondo trataskuen nik goxeko 
magixan jarraitxu nahi neban eta sor-
giñak lez, Paken errezil sagarran liko-
rraz lortu gendun anbientin sartzi.

Hara! eun guztin lelengo atxitxe 
topa neban Oñatibi Handiko Nikolas, 
neure pelukeran atxe eta albun Maria 
Jesus beti ezauturoten moruko politt. 
Beste danak be betxantzengazta ha-
lantxen hartu zitxuezela. Umore eda-
rra euki gendun.

Beste hainbeste Urkiolan, atari edar 
baten ordez bi, jendez beteta geure 
zain, hiru generaziñoi albo banatan. 
Koplarik ongunbe, dra! eta Mari Kar-
menen besarkadi danok jaso gendun.

Hurrengo paradi Agerretxemendi. 
Herri guzti eskatzearte makila ta guzti, 
semi, alabi, lobak zientoka, bilobak... 
edarra jaxe Maria Luisan basarrixan!

Banaka banaka, baserri danak ezin 
dotxuaz aipatu, Zantagoiti, Baztarrika, 
Altzibar... hamen agertzen dotxuazen 
sentimentuk danan artin sortutakuk 
diz eta ezta zurikeri bat.

Egunak emoten dau ba, segi eta segi 
etxeko idazten bañe, hurrengoako be 
zeoze lagabikorou...

Ostatun ein gendun paradik kon-
turatu eraiztan eune amaitzen ixule, 
relajaten hasi nitxan eta kantzata 
neuala konturatu nitxan. Bañe azka-
nengoko remati emon baik ezin ama-
txu eta koplarik esan ben lez, zer eingo 
leuke honek kuadrilik Marian eta Aran-
txa baik! 

Eztai afaxan usain edarraz ero eun 
guztiko emoziñoin digestiñoi etxen ha-
sigaztan, bañe maxan ezin ixan nitxan 
jarri “alneban morun” eskerrak emon 
baik.

“Egun osoa mugituta ta 
malkoa begi ertzean,
marabilla bat, gexei pasarou
eune Santa eskean!”

Zuek bixi guztin eiñ ixazuen honek 
ze aberastasun dakarren konturatu 
eratxen batzue idatzitxakuk, ni pozik!

ZUEN ARTIN BIXITXI MARABILLI 
RE!!

Esti Alberdi Burgoa
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ONDDOEN JATORRIA:
 
Jatorria berez argi ez dagoen kontu 

bat da, aurrenekoak unizelularrak zi-
ren gaur egun ezagutzen ditugun erara 
eboluzionatu zuten arte. Bi talde han-
ditan bereiz ditzakegu: Makromize-
toak (begi hutsez ikus daitezkeenak) 
eta Mikromizetoak (mikroskopioaren 
bidez). Hauen artean, laburbilduz,  
Askomikotoak (legamiak, mitrak , 
trufak,…), Basidiomikotoak (onddoak, 
gibelurdinak, urbeltzak,..),  Mixo-
mikotoak (Fuligo eta Tuberia gene-
rokoak…), Oomikotoak (baratzetan 
horrenbeste jasaten ditugun Mildiu 
bezalakoak), Deutoromikotoak (esne-
kiak, antibiotikoak...).

Bizidunak sailkatzeko bost  erreinue-
tatik ugarienetako bat osatzen dute 
onddoek.

Onddoek ezin dezakete fotosintesia 
egin; hori dela eta, beste bizidunez ba-
liatzen dira era ezberdinetan elikatze-
ko eta beraien garapena gauzatzeko. 
Elikatzeko modu honi HETEROTRO-
FOA esaten zaio. Era honetan sailka-
tuko ditugu segidakoak.

ONDDOEN SAILKAPENA:

Onddo bizkarroiak: Bizidun baten 
kontura bizi dira, hauei ordainetan ezer 
eman gabe, hauek kalte handiak sor 

ditzakete. Gizakiak, beste onddoak, 
landareak eta animaliak parasitatu 
ditzakete.

Onddo   sinbiotikoak: Zuhaitzak 
bezalako landare espezie batekin 
sinbiosi prozesu batean bizi dira, biek 
bata bestearenganako onura lortzen 
dute elkarlanean. Sinbiosi mota honi 
Mikorriza deitzen zaio. Onddo hauek 
zuhaitzen sustrai finenak kokatzen di-
ren lekuan lokalizatzen dira eta  sustrai 
hauek isurtzen dituzten sustantziez 
elikatzen dira. Bestalde, zuhaitzek 
onddoei esker  ur gehiago xurgatzeko 
aukera dute eta bitamina eta beste 
hainbat sustantzia  sintetizatu di-
tzakete hazteko hormonak  ekoiztuz, 
honela gaixotasunei hobeto aurre  
egin diezaiekete.  

Onddo saprobioak: Lur zoruan aur-
kitzen diren landare eta animalien 
hondakin organikoak deskonposatzen 
laguntzen dute eta berauetan bizi dira, 
hau da, hildako materia ezberdinetan.

ONDDOEN UGALKETA:

Eskematikoki azalduko dugu ugal-
keta prozesua:

1.Fruitu helduek (perretxikoek) es-
porak askatzen ditu eragile ezberdinez 
baliaturik inguruak barreiatuz.

2. Esporaren ernal hodiak lurzoruan 
dagoen materia organikoaz baliatzen  
dira elikatzeko. Ondoren mekanismo 
konplexu baten bidez, zelulak ekoizten 

MIKOLOGIAREN  
INGURUKO 
EKARPEN BAT…..

Aurreko urtean eginiko Mikologi txangoak eta ondoren egin zen erakusketak argi erakut-
si zuen herri honek perretxikoekiko duen interesa.
Artikulu honetan mikologiaren oinarri eta nozio batzuk jorratuko ditugu.
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ditu hifa sortzen duelarik.

3. Esporek polaritate ezberdinak 
dituzte, bi polaritate ezberdin artean 
ernatzen direnean Mizelio primario 
osatzen da eta mizelio hauek elkar-
tuz  mizelio sekundarioak sortzen dira. 
Azkeneko puntu hauetan mekanismo 
ezberdinen bidez, zelula berriak sor-
tuko dira, era berean basidioak bana-
tzen direlarik.

4. Baldintza egokiak suertatzen dire-
nean, mizelio sekundarioak zabaltzen 
dira sareak osatuz. Hauek handituz 
gorputz edo fruituak( perretxikoak) 
sortzen direlarik.

Bibliografia: Urola kostako onddo eta perre-

txikoak Aranzadi

PERRETXIKOAK eta  PINUDIEN 
FUMIGAZIOA

Ez dut  aukera hau galdu nahi haus-
narketa ariketa baten gonbidapena 
luzatzeko; inguruko basoetan, pinu-
dietan, hain zuzen ere, Lactarius de-
liciousus (Niskaloak) eta Tricoloma 
terreum (Negrilak), besteak beste, ja-
sotzen diren garaian, gure instituzioek 
hegazkin bidez fumigazioa egiten 
dute. Nahiz eta baimendua egon, ez 
dute inongo informaziorik ematen, 
ez erabiltzen duten produktuen ingu-
rukoa ez hauen eraginen ingurukoa. 
Berez zertifikatu ekologikoa duen 
sustantzia erabiltzen da, FORAY 48B 
deiturikoa, baina iritzi ezberdineko ko-
rronteak daude bere kaltegarritasuna-
ren inguruan: 

 

- Eguzkiren arabera  60 herrialdetan 
ezartzen da fumigazio politika hau, 
nahiz eta  ekologikoa izan, nekazari-
tza ekologikoa landaketa eta ekoizpen 
lur sail txiki eta mugatuetan erabiltzen 
da. Eragina omen du erle autoktono, 
espezie mikologikoetan, anfibioetan, 
saguzarretan… Kontradikzioan omen 
dago    2009/128/C.E rekin

- Kutsakorra ez dela argitzen duen 
testu bat 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/
files/documents/healthfiles/hfi-
le90a-s.pdf

-  Erresuma Batuan instituzioak be-
hartuak daude fumigatu nahi den ere-
muko osasun autoritate eta biztanle 
guztiak jakinaren gainean jartzea eta 
kontsulta egitea. Egitetakotan fumi-
gatu beharreko eremua oharren  bidez 
seinalizatu eta 25 metroko segurtasun 
eremua ezartzera behartuak daude. 

-  Zelanda Berrian ere desadosta-
suna dago produktu hau dela eta. Ber-
tako hainbat organismoaren arabera 
Foray 48B ren  bariante ezberdinetako 
osagaietako batzuk hauek dira: Baci-
llus thuringiensis bakteria, Azido sul-
furikoa, Toluenoa, Parabenoak, Azido 
fosforikoa, Hdroxido sodiko (lixiba)…  

http://www.redtercermundo.org.
uy/tm_economico/texto_completo.
php?id=95

-  Canadan presio sozialak debekua 
ezarri zuen fumigazio masiboetan. 

www.sensociety.org/?=nospray1 

-  FORAY 48B ren fitxa: http://dnr.
wi.gov/topic/ForestHealth/docu-
ments/Foray48B_US-OrganicLabel.
pdf 

- Argia aldizkariko artikulua: http://
www.argia.eus/albistea/foray-48b-
pinuentzat-eta-guztiontzat

Jon Ander Jaka Goikoetxea 
Iñaki Oiarbide Iragorri
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Autokritika garaia
 
Autokritikatik abiatuz, hainbat ara-

zo identifikatu genituen, etorkizunari 
begira aldaketa onuragarriak bilaka-
tzeko asmoarekin. Hauek guztiak ai-
patuko ez ditugun arren, erakusle la-
nean daukagun egoera adierazi nahi 
dizuegu, hori baita dagokigun ata-
la. 

Hasteko, azken urte hauetan, dan-
tza, erakusleon bizitzako bigarren 
mailako ekintza bilakatu da, egoera 
hori, alde batetik, erakusleon ikaske-
tak, lanak, eta beste zenbait konpro-
misok baldintzatzen dutelarik. Beste 
alde batetik, gure egoera sentimen-
talari begira, bilera horretan ikusi ge-
nuen gutako bakoitzaren motibazio 
falta eta horrek dakarren konpromiso 
falta nabaria dela. Gure entsaioak 
alde batera utzita ditugu eta erakus-

leok hartzen dugun papera larunbat 
arratsaldeetan agertzea eta dantzari 
txikietara joatea izan ohi da, batik bat, 
gure bizitzetan ematen diogun garran-
tzi maila oso txikia delako.

Bestalde, dantza talde izaera apur 
bat galdu dugula edota dagoeneko 
galduta daukagula iruditzen zaigu. 
Adibidez, dantzariak ginen garaian, 
gustura joaten ginen dantzara eta 
arratsaldeko bostetan etxera itzuli 
beharrean, askotan elkarrekin jolas-
ten geratzeko ohitura genuen. Orain, 
ordea, ez dugu halakorik ikusten, eta 
lehen zegoen talde dinamika berres-
kuratzea gustatuko litzaiguke. 

Gainera, antolamendu falta nabar-
mena sumatu dugu, eta honek bo-
rondate guztiz egiten dugun lan bati 
etengabe tiraka aritzea ekartzen du. 
Beraz, oztopo bat gehiago agertzen 

zaigu bidean, ez baikara egiten du-
gunarekin gustura sentitzen. Honek 
guztiak ere erakusleok motibazioa 
galtzea dakar, eta honi satisfazio gutxi 
jasotzen dugula gehituz gero, dantza 
taldea eta bere ingurua ez dela bide 
onetik joango nabaria da.

Gure saiakera handia dela esan ge-
nezake, oraindik ere handiagoa izanik, 
ditugun arazoei aurre egiteko garaian. 
Hala eta guztiz ere, jakina da erakus-
leen presentzia bakanarekin ez zela 
dantza talderik egon ere egingo, hau 
guztia osatzeko beste hainbat faktore 
edota giza talderen presentzia beha-
rrezkoa baita, hala nola, taldea, ume, 
guraso, erakusle, herritar, ikusle eta 
beste hainbatek osatzen dugularik. 
Hau jakinda, nabaria da honen fun-
tzionaltasun egokia eduki ahal izateko 
guztien laguntza, gogo, parte hartze 
eta ilusioak beharrezkoak direla.

GORUNTZ 
DANTZA TALDEA

Goruntz dantza taldeak 45 urte bete berri dituen honetan, dantza taldeak bizi duen egoera-
ri buruz gogoeta egiteko garaia dela iruditu zaigu. Hori dela eta, bertako erakusleok, egoera 
honen inguruko hausnarketa bat egiteko asmoz, egun oso bat hartu genuen taldearen nondik 
norakoak aztertzen eta testu honen bitartez egun horretan ateratako hizketa gaien ondorioe-
tako batzuk adierazi nahiko genizkizueke.
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Etorkizunera begira

Horrela, geure inguruko autokritika 
egin ondoren, egoera honi aurre egi-
teko erronka batzuk proposatu dizkio-
gu geure buruari, dagoeneko batzuk  
behintzat martxan jarri ditugularik. Ilu-
sioa, gogoa eta motibazioa berpizteko 
proposamen hauen artean, talde mix-
to zein adin ezberdinetako taldeei ga-
rrantzia emateko apustua egin dugu.

Gizarteak aurrera egin duen moduan, 
gure dantza taldea tradizioen garaian 
geratu dela iruditu zaigu, eta honi aire 
berri bat emateko eta gaur egungo 
gizartean egokitzeko asmoarekin ber-
dintasunean oinarrituriko dantza tal-
de bati aurrera pausoa ematea egokia 
iruditu zaigu. Horretarako, lehenik eta 
behin, dantza taldearen logo edo iku-
rra birdiseinatu da; eta bestetik, bai 
mutilek, bai neskek, elkarren dantzak 
ikasteari ekin diogu. Ormaiztegiko 
dantza saioan eman genuen lehen 
pausoa, neska-mutilez osatutako 7 
zortzikoterekin txankarrenko eder bat 
dantzatuz.

Horretaz gain, adin ezberdinetako 
taldeek, batak besteei erakustea 
ekarriko luke, honek dakarren erres-
pontsabilitatea gure dantzariengan 
lagungarri izanik. Gainera, dantzari 
zaharragoek adieraz dezaketen es-
perientzi eta errespetuari esker ere, 
dantzari gazteagoak motibatuago eta 
gogo handiagoarekin sentitzeko auke-
ra ikusi dugu.

Erakusleon egoerari dagokionez, al-
diz, dantzarekiko motibazioa areagotu 
eta talde dinamika handiagoa lor-
tzeko asmoarekin, geure entsegu pro-
pioak egiteari ekin diogu. Dagoeneko 
entsegu batzuekin hasi gara eta nola 
ez, gure dantzarien moduan, denok 
denon dantzak ikasten ditugu, neska 
edo mutilen dantzaren etiketa goitik 
behera ezabatuz.

Proposamenekin amaituz, dantza 
taldea osatzen dugunon gehienon ar-
teko talde dinamika hobetzeko asmo-
tan, txango edota bestelako ekintzak 
bete nahiko genituzke, noizean behin 
dantza entseguak erabiliz talde di-
namika areagotzeko ekintzak aurrera 
eramanez.

Denon artean aurrera

Amaitzeko eta laburbilduz, ikus de-
zakezuen moduan ezin esan dezake-
gu gure bizitzetan hain garrantzitsua 
izan den Goruntz Dantza Taldea bere 
egoerarik onenean dagoenik, da-
goeneko hainbat arazo pairatu ditu-
gularik. Hala eta guztiz ere, erakusleek 
gure konpromiso maila aztertu eta 
autokritikari aurrera pausoa emanez, 
dantza taldean guk betetzen dugun 
papera birplanteatzeko eta honi ir-
tenbidea emateko apustua egin dugu, 
gure nahia eta gogoa hau ahalik eta 
hoberen eramatea baita.

Hala eta guztiz ere, aurretik aipatu 
bezala erakusleen paper hutsarekin ez 
genuke dantza taldea osatuko; beraz, 
hau osatzen dugun edota osa dezake-
gun guztiok zeuen autokritika propioa 
egitera gonbidatzen zaituztegu, denon 
onerako izango delakoan. Gainera, 
mezu, proposamen edota bestelako-
ren bat bidali nahi badiguzue, gogo 
onez entzungo ditugu hauek guztiak, 
goruntzdantzataldea@hotmail.com 
helbidera bidali dezakezuelarik edota 
beldurrik gabe edozein erakuslerekin 
hitz egin.

Mila esker,

Goruntz Dantza Taldeko erakusleak
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Sukalde
txokoa

BARATZURI 
ZOPA 
“BEREXIA”
OSAGAIAK:

-Zopako ogi erdi bat. 120 gr.
-8 langostino. Gordinak.
-6 baratzuri ale
-Tipula txiki bat
-Pipermin ale bat
-2 Arrautza
-Piper hauts kutxaratxo bat
-2 Litro ur
-Oliba olioa
-Gatza

PRESTAKETA:

-Lehenengo, salda prestatuko 
dugu. Langostinoak izoztuta badi-
tituzu, ontzi batean urez estali eta 
eduki 10  minutu biguntzen. On-
doren zuritu eta, azal eta buruak 
kazuela batean jarriko ditugu. 
Langostino bakoitza 3 pusketatan 
egin eta gorde.  Azal eta buruak su 
bizitan jarriko ditugu olio piska ba-
tekin. Ondo-ondo gorrituko ditugu 
eta goilara batekin buruak zapaldu 
zuku guztia ateratzeko. Gatz piska 
bat bota. Ura gehitu eta egosten 
jarri 10-15 minutu. 

-Ontzi txiki batean arrautzak 
egosten jarri 10 minutuz.

-Baratzuriak xerratan ebaki eta 
tipula juliana eran. Kazuela batean 
lau goilara olio jarri eta baratzuria 
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AHOLKU DIETETIKOAK:

Oso plater egokia iruditzen zait 
neguan pasatzen ari garen hotz 
hauek goxatzeko. Nahiz eta Gabi-
riako festetako ordu txikietan ere 
ez den batere gaizki sartzen!

Zopa bat den heinean, ura ari da 
gure gorputza hartzen, eta gar-
biketa egiten lagunduko digu.

Baina horrez gain, ogia dauka. 
Ogia energia iturri ikaragarria 

dugu. Karbohidratoen mailan, sin-
pleen taldean sartuko dugu, nahiz 
eta zopako ogiak zuntz kantitate 
handia duen, komunera joaten la-
gunduko diguna.

Karbohidratoak gorputzak xur-
gatzen dituenean, konplexuak 
edota sinpleak, azukre  bihurtzen 
dira gorputzari izugarrizko energia 
emanez (kirola egin nahi badugu, 

adibidez). Kontuan izango be-
harko dugu diabetikoen kasuan 
edota argaltzeko ahaleginetan ari 
baldin bagara.

Ogiek, dakizuen moduan, gatza 
daukate, baita langostinoek ere.
Tentsio altua izanez gero, neurrian 
hartu beharko genituzke.

Leire Murua Lopez

eta tipula gorritzen jarriko ditugu su 
motelean. Pipermina gehitu (osorik 
botaz gero, gutxiago pikatuko du)

-Bitartean, zopako ogia pusketa-
tan egin. 

-Baratzuria eta tipula gorritu di-
renean, ogia gehituko diogu. Auke-
ran utziko dugu brandy edo koiñak 
kopatxo bat botatzea. Nahastu on-
doren, piper hautsa bota eta jarrai-
tu dena gorritzen. Kontuz suarekin 
piper hautsa erre gabe. 

-Irakiten ari den salda gehituko 
diogu piskanaka piskanaka aurreko 
nahasketa guztiari. Egosten eduki 
su motelean irakiten 45-50 minu-
tu. Nahieran erabaki salda gehiago 
edo gutxiago bota nahi den.  Tarte-
ka nahastu.

-Ogi zopa pusketa txikiak nahi 
izanez gero, barilla batekin nahas-
tu. Pusketa handiagoak nahi izanez 
gero, egurrezko goilararekin egin. 

-Mahaian aurkezteko momen-

tuan, langostinoak olio pixkatekin 
salteatuko ditugu zartagin batean 
su bizitan. Eta arrautza egosiak 
plater batean tenedore batekin xe-
hetuko ditugu.

-Zopari langostinoak eta arraul-
tza egosiak gehituko dizkiogu. Na-
hastu. Gainetik oliba olio tantatxo 
batzuk eta mahaira. 

 
ON EGIN! 

Ion Aldanondo Albisu

Sukalde
txokoa
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Aztiriko Biurrain baserrian jaio zen 
Jabier relojeroa (Jabier Zabaleta Man-
txola, 1934). Zazpi anaietan gazteena 
bera, eta Gabirian erloju-konpontzaile 
aritutako beste inor ez duela ezagutu 
esan digu.

1944. urtea izango zen Jabierren aita 
zena irratia egiten hasi zenean. Garai 
hartarako kristorena izan behar zuen 
Legazpi eta inguruetan; lehenago ere 
bertako medikua eta beste hainbat 
ibili omen ziren montatu nahian, baina 
egin ezinda utzi omen zuten. Jabierren 
aitak papeleran egiten zuen lan eta 
berak ekartzen zituen eskemak-eta 
Bartzelonako Fernando Maymó en-
presatik. Hala, pixkanaka-pixkanaka 
hasi zen: resistentziak ekarri, lanparak 
erosi... eta irrati hori martxan jartzen.  

Legazpin enteratu egin ziren, non-
bait, bere aita zena zertan ari zen; izan 
ere, euren etxean beti izan da afizioa. 
Jabierren anaia, Manolo, erlojuak 
konpontzen bazebilen ordurako; gero 
Argentinara joan zen eta baita bertan 
erlojutegi bat zabaldu ere Saladillon 
(Buenos Aires). Azkenean, bada, Ja-
bierren-eta aita horrek lortu zuen irrati 
hori montatzea; han omen zebiltzan 
anaia zaharrena Jose Antonio eta aita 
bera bat ikutu eta bestea ikutu, eta 
halako batean... aqui radio Andorra! 
Irratia martxan zen. Legazpitik Biu-

Profesio
Txokoa

ERLOJUGINTZA 
– Aztiriko Jabier relojeroa –
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rraina joaten omen zen jendea irratia 
entzutera. Gabiriatik ez horrenbeste, 
festetara-eta joateko ohitura ba omen 
zuten, baina lan kontuekin-eta gutxia-
go.

Manolo anaiak elektromagnetikan 
lan egiten zuen, eta hango langi-
leek eta batak eta besteak erlojuak 
ematen zizkien konpontzeko. Erloju 
zaharren bat beti izaten omen zen 
haienean, eta beti horrelakoxee-
kin. Despertadoreak-eta, poltsikoko 
erlojuak-eta... izaten omen ziren garai 
hartan; erloju pultsera,  zeinek, ordea? 
Artean etxeetan despertadoreak rak-
rak kuerda emanez ibiltzen baitziren. 
Jabier, mutiko kozkorra izanagatik, han 
ibiltzen omen zen saltsan; bat ipini eta 
bestea egin eta... erloju xahar haiekin 
goizeko ordu biak arte igual aritzen 
omen zen; ez, ordea, amaren deman-
dak entzun gabe. Harrezkero omen 
datorkio afizioa, berak 10-12 bat urte 
izango zituen. Hala ere, hamasei urtera 
arte Legazpiko kolegioan ibili zen, eta 
hemezortzi hilabete soldadu egin eta 
gero, soldeatzen hasi zen Pedro Mari 
Oriarekin -orain Caldereria Oria dauka-
naren aitarekin- eta Patriciorenean ere 
aritu zen lanean.

Gerora, ordea, anaia Manolo Ame-
riketatik etorri zen, eta berak esperien-
tzia gehiago zuen erlojugintzan, eta 
Jabierri erakutsi zion zekiena: ejeak 
nola aldatu, transpiralak nola kendu... 
Halako afizioa izanda, segituan ikasi 
omen zuen, eta anaia Jose Antonio 
denda jarri behar zutela eta denda ja-
rri behar zutela hasi zitzaion; eta, hala, 
Jabierrek hogeita hiru bat urte zituela 
zabaldu zuten Zabaleta relojeria bi 
anaiek. Anaia telebistak eta irratiak 
konpontzeaz arduratzen zen, eta, Ja-

bier, berriz, erloju kontuekin aritzen 
zen. Hala pasa zituzten urteak. Jose 
Antoniok, ordea, ez zuen zorte handirik 
izan, gaixotu egin baitzen, eta handik 
gutxira hil. Jabierrek berak bakarrik ja-
rraitu zuen negozioarekin, eta, jubilatu 
arte, erraz esaten bada ere, berrogeita 
lau urte egin zituen hantxe.

Lan egiteko modua erlojuak pilekin 
ibiltzen hastearekin bat aldatu zela 
esan digu. Hasiera hartan jendeak ezin 
zuen sinetsi ere egin kuerdarik eman 
gabe nola zen posible erlojua martxan 
jartzea. Pilek, ordea, erlojua dena izo-
rratu dutela dio, orain erloju-konpon-
tzailerik ez dagoela dio; oso gutxi 
izango omen dira Gipuzkoan bertan 
eje-bolantea aldatzen dakitenak. To-
losaldean ba omen dabil bakarren bat 
erloju zaharrak nola konpontzen diren 
erakusten ari dena, baina ofizioa gal-
tzen ari da pixkanaka. Gaur egunean 
bezeroa etorri erlojua ez dabilela eta 
pila aldatuta ez bada konpontzen, za-
borretara bota eta beste bat ematen 
zaiola kontatu digu. Erabat aldatu da 
lan egiteko modua. Lehen ehun erloju 
eta gehiago edukitzen omen zituen al-
datzeko: Legazpi, Brinkola, Teileriarte, 
Oñati, Gabiria eta toki askotatik eka-
rritakoak. Orain hori pentsatu ere egi-
terik ez dago.

Elizetako erlojuen mantenimentua 
egiten ere aritu izan da. Legazpiko 
kanpandorreko erlojuaren ardura 
eduki zuen berrogeitaka urtetan, ha-
rik eta automatikoa jarri zuten arte. 
Hura engrasatu, ajustatu eta mante-
nimenturako behar zituenak egiten. 
Urretxuko pasionisten Pagoeta elizan 
ere jardun zuen mantenimentu lane-
tan hainbat urtetan. Gabirian, berriz, 
Ximontxoneko Patxikito aurrena eta 

Blas Gorrotxategi ondorenean ere 
aritu ziren mantenimentu lanetan. 
Lehen egindakoarekin urtetan iraun 
zuen kanpandorreko erlojuak; hala 
ere, azken urteetan nahi zuen bezala 
zebilenez, bakarren batek hartu behar 
lan hori eta Eusebio Igarzabal hasi zen 
lan horretan 2005.urtean-edo, bere 
lehengusu Josu Arzelusen laguntza-
rekin. Kristoren holgura omen zeukan 
erlojuak, baina ezertan hasterako 
zeinengana joango laguntza eske eta 
Biurraingo relojeroarengana, berak 
hobeto antzemango ziolakoan... Hala, 
inguruetako kanpandorreak ikustea-
ri ekin zioten: Legazpikoa, Urretxuko 
fraileetakoa, Segurakoa, Ormaizte-
gikoa eta Olaberriakoa, besteak beste. 
Gauzak horrela, ibiliaren ibiliaz jarri zu-
ten behar bezala erloju hori azkenean. 
Jabierrek dio horrelako erlojuen sekre-
tua ondo engrasatzea eta kasu egitea 
dela; hori eginez gero, bizpahiru gizal-
ditarako edo gehiagotarako erlojuak 
baitira.

Dagoeneko badira hamazazpi bat 
urte erretiroa hartu zuela, baina lanari 
ez omen dio utzi. Oraindik ere handik 
edo hemendik izaten baititu enkar-
guak, gainera, etxe inguruan ere beti 
izaten du zer edo zer egiteko. Erloju-
gileen ofizioa galtzear dagoela esan 
daiteke, ordea, ohiturak eta erlojuen 
sistema bera aldatu den heinean, ofi-
zioa pixkanaka gainbehera doa; hala 
ere, zaudete lasai, denborak aurrera 
egiten jarraituko du eta.

Iñigo Igartzabal Bidegain
Xabat Goikoetxea Deba

Profesio
Txokoa
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Zenbat zarete familian?
Bi, Eresti eta biok.

Non bizi zineten lehen?
Legazpin.

Zergatik etorri zarete Gabiriara bizitzera?
Elkarrekin bizitzeko aukerarik onena zelako.

Zer duzue gustuko herri honetan?
Herriko giroa, edozein ekintza antolatuz gero, herritarrek ematen duten erantzu-
na, eta dituen bista paregabeak.

Zer ez zaizue gustatzen edo zer botatzen duzue faltan?
Gustatzen ez zaidan gauza bat bizikletan ibiltzera joaten naizen bakoitzean, etxe-
ra iristeko igo behar den aldapa…

Aratz Igartzabal Bidegain
Jon Ander Larrañaga Aizpuru

Jon Sagarna Alustiza

Zenbat zarete familian?
Hiru. Eneritz gabiriarra eta Labrit hemen jaioa.

Non bizi zineten lehen?
Ni Zumarragan, 2012an etorri nintzen.

Zergatik etorri zarete Gabiriara bizitzera?
Eneritz hemengoa delako, baina nire familia ere ia gabiriarra da. 
Aita gabiriarra, eta ama ormaiztegiarra, baina bi gurasoak gabi-
riarrak direla esan dezaket.

Zer duzue gustuko herri honetan?
Lasaitasuna, gehienbat, eta herri giroa.

Zer ez zaizue gustatzen edo zer botatzen duzue faltan?
Denda edo erosketak egiteko bide bat. Okina egunero, fruteroa 
astean behin eta ezer gutxi gehiago dago. Beraz, edozer gauza-
tarako kotxea hartu beharra eta nonbaitera joan beharra.

GABIRIAR 
BERRIAK

Jokin 
Matxinandiarena

Aitor Goia
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Gure gaztetako oroitzapenak 
pentsatzen jarrita, Patxikito etortzen 
zait burura; bere arratoi txakur pinttoa 
ondoa zuela. Eizmendin sortua izan 
behar zuen, baina guk Ximontxonen 
(Agerre Eguzkitza) ezagutu genuen. 
Futbol zelaia berezia zen Gabirian, 
bideak gurutzatzen zuen ertz batetik 
bestera, eta Patxi zetorrenean bere 
txakurrarekin, gelditu egin behar fut-
bolean zebiltzanak. Bestela, goxoa 
jartzen zen; nahiz eta norbait izaten 
zen propio berari baloia botatzen zio-
na, eta zipriztin onak izaten ziren or-
duan.

Eztandatik etortzen zen orduan he-
rrirako ura, eta hura zaintzen ere jardu-
ten zen. Uste dut urteren batean hila-
bete pasa zutela urik gabe. Ikustekoa 
zen junta haiek egiteko sistema: sua 
egin, kazo handi batean plomoa edo 
beruna urtu, eta salda hura bota buzti-
narekin egindako moldera; gero zintzel 
berezi batekin takeatzen zen jariorik 
gelditu ez zedin. Hura zen artisautza!

Elizako organoaren hauspoari eragi-
ten Patxik erakutsi zigun, zenbat puztu 
behar zen eta neurriak zehatz emanez. 
Berak aldarean izaten zuen lana abi-
tua jantzita: intzentsua astindu, kan-
delak piztu, meza erdikoan kanpaiak 
jo, eta horrelakoak. Zapatu Santu 
egunean izaten zen, lehen goizean eta 
gerora iluntzean, sua bedeinkatu eta 
su berri eskean ere ibiltzen ziren ba-
tzuk. Bedeinkapen hori urtero berdina 
izaten zen; Patxi eta apaizaren arteko 
demanda izan ezik, eta hura ere antze-
koa eliz-atarian. Gero elizara sartu eta 
han izaten zen beste funtzio bat, guk 
atentzio gehien jartzen genuena, Pa-
txik egiten zuena. Garizuman santuak 

tapatuta egoten ziren, tubo batzuk 
goian jarri eta haietatik zintzilik trapu 
handi batzuekin behean lotuta. Haiek 
kentzen hasten zenean, tuboak  eta 
trapuak lurrera; han izaten zen hotsa, 
ez dakit zergatik hasten zen jendea 
han zegoela.

Bueltako kanpaiak ere zapatu eta 
jai bezperetan jotzen ziren ordu bie-
tan, eta ordu bietakoa esaten zitzaion. 
Bakarrik baino bi lagunekin hobeto 
jotzen ziren eta Patxiri laguntzera inoiz 
joan ginen. Kanpai handiak, berriz, jo-
tzen ziren: goizean, Matutia; eguer-
dian, Anjelusa; iluntzean, Amaikoa; 
eta, mezatan, berriz, hasi aurretik, 
kanpantxoa; eta, meza erdikoan, 
kanpai handia.

Erlojuaren pisuak jasotzen ere iku-
si genuen Patxi. Zer truko erabiltzen 
zituen ikusita, ez nion antz eman or-
duan; baina gero erlojuarekin ibili nai-
zenean, bai.

Beste festa batean ere hartu zuen 
parte Patxik bizikletan. Bi gaztek Or-
maiztegitik irteten zuten, eta, Patxik 
Kamiñokutzatik, Gabiriara nor lehe-
nago iritsi. Guk esaten genion apus-
tua irabazten bazuen, erromiletea eta 
muxuren bat neskaren batek eman 
beharko ziola, eta nork ematea gusta-
tuko zitzaion. Aukeratu zuen bera bai-
no berrogeiren bat urte gazteagoa eta 
ez Gabiriako aldrebesena. Baina ira-
bazi ez zuenez, erromilete eta muxurik 
gabe gelditu zen.

Eusebio Igarzabal Alustiza

PATXIKITO

GABIRIAKO MUTIL TALDEA GABONETAN 1932.URTEAN.
Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Nikolas Alustiza zufiria (Oñatibiaundi, osaba), 
Markos Zabaleta (Izargoena), Serapio Elosegi (Oñatibitxiki), Antonio Ariztimuño 
(Izarbarrena), Juan Joxe Arrondo (Oñatibiaundi), Pedro Murua (Izarraundi), Pa-
txikito Irizar (Eizmendi), Antonio Arzelus (Kalebarren), Esteban Alzueta (Izarrer-
dikoa), Joxe Murua (Alkaintxiki) eta Joxe Ariztimuño (Igeribargarakoa).
Makurtuta dagoena: Patxi Alustiza Gabiria (Oñatibiaundi).
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DATU HISTORIKOAK

(1965.URTERARTE).
-1869.Urtean Ormaiztegitik etorritako Frantzisko Elosegi Mujika eta Martina Mujika Zugasti senar-emazteak eta 3 
seme jarri ziren bizitzen baserri honetan beste 3 seme-alaba izan zituzten baserri honetan.
-1900.Urte inguruan aurreko sendia ordezkatuz Gabiriako Igeribargarakoa baserritik etorritako Jose Mandiola Garin 
eta Frantziska Izagirre Gorosabel senar-emazteak eta 2 seme-alaba jarri ziren bizitzen baserri honetan.
-1919.Urtean aurrekoen seme Basilio Mandiola Izagirre eta Ormaiztegiko Sosoagaundi baserriko Maria Zufiaurre 
Mendizabal ezkondu eta 4 seme-alaba izan zituzten.

Izartxiki baserria Izarraundi
baserria

Gabiriako Izartxiki baserriko sendia 
1942.Urte inguruan.
Argazki honetan Mandiola Zufiau-
rre sendia ageri da,gurasoak eta 3 
alaba,Joxe semea falta da argaz-
kian.
Ezkerretik eskuinera: Isabel Man-
diola, Maria Zufiaurre Mendizabal 
(ama), Kandida Mandiola, Baxilio 
Mandiola Izagirre (aita) eta Maria 
Mandiola.
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DATU HISTORIKOAK

(1965.URTERARTE).
-1868.Urtean baserri honetako Joxe Manuel 
Agirre Alzueta eta Gabiriako Izarbarrena base-
rriko Joxepa Inazia Ariztimuño Iza ezkondu eta 
7 seme-alaba izan zituzten. 
-1896.Urtean aurrekoen seme Jose Antonio 
Agirre Ariztimuño eta Gabiriako Maria Antonia 
Uria Ariztimuño ezkondu eta 8 seme-alaba 
izan zituzten.
-1910.Urtean sendi hau Amasa-Villabonako 
Izagirreberri baserrira joan zen bizitzera han 
jaio zelarik alaba gazteena.
-1910.Urtean aurreko sendia ordezkatuz Laz-
kaoko Ondarretxiki baserritik etorritako Murua 
Izagirre sendia jarri zen bizitzen baserri hone-
tan.
-1923.Urtean aurrekoen seme Gabino Murua 
Izagirre eta Gabiriako Araneaundi baserriko Do-
minika Garin Agirreurreta ezkondu eta 6 seme-
alaba izan zituzten.   
-1952.Urtean aurrekoen seme Juan Murua Ga-
rin eta Gabiriako Izarrerdikoa baserriko Maria 
Isabel Zumalakarregi Alzueta ezkondu eta 5 
seme izan zituzten.

Izarraundi
baserria

Gabiriako Izarraundi baserriko sendia 1941.Urtean.
Atzeko ilaran ezkerretik eskuinera: Gabino Murua Izagirre (aita), Domi-
nika Garin Agirreurreta (ama) eta Pedro Murua Izagirre (osaba).
Erdiko ilaran ezkerretik eskuinera: Anita Murua Garin, Juan Migel Murua 

Lasa (aitona), Edurne Murua Garin, Paulina Murua 
Zunzunegi (amona), Miren Murua Garin eta Juan 
Murua Garin.
Aurreko ilaran ezkerretik eskuinera: Joxe Murua Ga-
rin eta Paulo Murua Garin.

Gabiriako Izarraundi baserriko sendia 1926. Urtean.
Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Eugenio, Ana, 
Joxe Agustin, Maria eta Pedro Murua Izagirre anai-
arrebak.
Beheko ilaran ezkerretik eskuinera: Gabino Murua 
Izagirre, Paulina Izagirre Zunzunegi (ama), Juan 
Murua Garin, Ana Frantziska Lasa Arregi (amona), 
Juan Migel Murua Lasa (aita) eta Dominika Garin 
Agirreurreta (Gabinoren emaztea).
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DATU HISTORIKOAK

(1965.URTERARTE).
-1856.Urtean baserri honetako Lorenzo Oñatibia Lasa eta Gabiriako Igoaran baserriko Katalina Gabilondo Elgarres-
ta ezkondu eta 5 seme-alaba izan zituzten.
-1886.Urtean aurrekoen seme Kristobal Oñatibia Gabilondo eta Ormaiztegiko Aritzalde baserriko Mikaela Arregi 
Garmendia ezkondu eta 6 seme-alaba izan zituzten.
-1927.Urtean aurrekoen seme Joxe Mari Oñatibia Arregi eta Gabiriako Zuazolazpikoa baserriko Kreszenta Mandiola 
Odriozola ezkondu eta 4 seme-alaba izan zituzten.
-1965.Urte inguruan aurrekoen alaba Angelita Oñatibia Mandiola eta Bizkaiko Ermuako Genaro Jauregi ezkondu 
ziren.

Etxeberribizkaia
baserria
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Gabiriako Etxeberribizkaia baserriko anai-arrebak 1940.Urte inguruan.                                                                      
Argazki honetan Oñatibia Mandiola anai-arrebak ageri dira.
Goiko ilaran ezkerretik-eskuinera:Joxe eta Baxilio Oñatibia Mandiola.
Beheko ilaran ezkerretik-eskuinera:Antonio eta Angelita Oñatibia Mandiola.

Joxe Maria Oñatibia Arregi 1957 Kreszenta Mandiola Odriozola 1959

Ander Yurrita Oñatibia

Gabiriako neska taldea (hegazkinean) 1948.Urte inguruan.
Ezkerretik-eskuinera: Angelita Oñatibia (Etxeberribizkaia), Maria Luisa 
Iruin (Torrea), Sebastiana Azarola (Araneaundi) eta Joxepa Oria (Ga-
birizartxiki).
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1979-1983   alderdia

Andres Goia Telleria   EAJ
Santiago Agorreta Basategi  EAJ
Jose Maria Antia Rouet  EAJ
Miguel Agirre Gabiria   EAJ
Juan Apaolaza Oiarbide   EAJ
Eusebio Igartzabal Alustiza  Auzo Artea
Felix Maiz Egiguren  Auzo Artea

Udalbatza 1979-4-19an eratu zen. 

1983-1987
      
Santiago Agorreta Basategi* EAJ
Xabier Murua Zumalakarregi EAJ
Lucio Aztiria Plazaola  EAJ
Juan Apaolaza Oiarbide   EAJ
Jose Inazio Agirre Agirre  EAJ
Jose Inazio Murua Jauregi   Auzo Artea
Iñaki Zumalakarregi Galdos  Auzo Artea

GABIRIAKO 

UDAL 
ZINEGOTZIAK 
1979tik

Udalbatza 1983-5-23an eratu zen.  
*Santi Agorreta 1983tik 1984ra egon zen alkate karguan. 1984-6-14an, ezohiko osoko bilkuran (21:00etan), dimisioa eman zuen, alderdi 
barruko gatazkengatik. Xabier Murua Zumalakarregi jarri zen alkate. 

Udal agintaldi honetan (2015-2019) berrogei urte beteko dira hauteskundeak demokratikoki eginez udalbatzako kideak 
aukeratzen hasi zenetik. 1979ko apirilaren 3an izan ziren demokrazia aroko aurreneko udal bozak, eta apirilaren 19an eratu 
zuten udalbatza, Andres Goia alkate izendatuta (aurretik ere hura zen alkatea). 

1979tik 2015era hamar hauteskunde egin dira. Beti zazpi kide izan ditu Gabiriako Udalbatzak. Denbora horretan 47 herritar 
egon dira zinegotzi karguan, emakumezkoak 10 bakarrik. Ordezkaritza 7 alderdik edo hautesle elkartek izan dute: Auzo  Artea 
(15 zinegotzi), EA (14 zinegotzi), EAE-ANV (zinegotzi 1), EAJ (10 zinegotzi), Gabiria Aurrera (3 zinegotzi), Gabiria Hautesle 
Elkartea (26 zinegotzi), Pagoeder (zinegotzi 1). Urteotan denera 70 zinegotzi zizeilu izan dira. 

Alkate kargua, 40 urteotan, sei pertsonak izan dute: Andres Goia Telleria (1979-1983), Santiago Agorreta Basategi (1983-
1984), Xabier Murua Zumalakarregi (1984-2007), Ainhoa Aizpuru Murua (2007-2011), Ibon Elgarresta Asurabarrena (2011-
2015) eta Iñaki Etxezarreta Egiguren (2015etik). 

Zerrendan, agintaldi bakoitzeko udalbatzaren osaera. Lehenengo dagoena izan zen alkatea.
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1987-1991   alderdia

Xabier Murua Zumalakarregi EA
Lucio Aztiria Plazaola  EA
Jose Maria Garmendia Iparragirre EA
Jose Ramon Aramendi Garmendia EA
Juan Elgarresta Murua  Auzo Artea
Jose Inazio Murua Jauregi   Auzo Artea
Juli Bidegain Ormazabal  Auzo Artea

1991-1995

Xabier Murua Zumalakarregi  EA
Xabier Arratibel Txintxurreta EA
Jose Ignacio Aramendi Lazkano EA
Jose Kruz Baztarrika Alkorta  EA
Josu Andola Oiarbide  EA
Marian Bidegain Ormazabal     Auzo Artea
Iñaki Maiz Egiguren  Auzo Artea

1995-1999

Xabier Murua Zumalakarregi EA
Xabier Arratibel Txintxurreta EA
Bakarne Peñagarikano Alustiza EA
Jose Kruz Baztarrika Alkorta  EA 
Josu Andola Oiarbide  EA
Nikolas Igartzabal Alustiza  Auzo Artea
Iñaki Maiz Egiguren  Auzo Artea

1999-2003

Xabier Murua Zumalakarregi  Gabiria Hautesle Elkartea
Bakarne Peñagarikano Alustiza Gabiria Hautesle Elkartea
Nikolas Igartzabal Alustiza  Gabiria Hautesle Elkartea
Josu Andola Oiarbide  Gabiria Hautesle Elkartea
Jesus Gorrotxategi Mendizabal  Gabiria Hautesle Elkartea
Iñaki Etxezarreta Egiguren  Gabiria Hautesle Elkartea
Iñigo Izagirre Erauskin  Gabiria Hautesle Elkartea

2003-2007   alderdia

Xabier Murua Zumalakarregi Gabiria Hautesle Elkartea
Ainhoa Aizpuru Murua   Gabiria Hautesle Elkartea
Josune Agirre Murgiondo  Gabiria Hautesle Elkartea
Nikolas Igartzabal Alustiza  Gabiria Hautesle Elkartea
Iñaki Etxezarreta Egiguren  Gabiria Hautesle Elkartea
Iñigo Izagirre Erauskin  Gabiria Hautesle Elkartea
Txomin Bidegain Aizpeurrutia Pagoeder

2007-2011

Ainhoa Aizpuru Murua   Gabiria Hautesle Elkartea
Juan Jose Arrondo Bereziartua Gabiria Hautesle Elkartea
Iñaki Arratibel Txintxurreta  Gabiria Hautesle Elkartea
Maria Angeles Atin Arratibel Gabiria Hautesle Elkartea
Josu Elgarresta Asurabarrena Gabiria Hautesle Elkartea
Iker Etxezarreta Egiguren  Gabiria Hautesle Elkartea
Chaya Gallego Garcia  EAE-ANV

2011-2015

Ibon Elgarresta Asurabarrena Auzo Artea
Jokin Murua Lopez   Auzo Artea
Eli Elgarresta Jauregi   Auzo Artea
Gorka Maiz Alustiza   Auzo Artea
Ainhoa Aizpuru Murua   Gabiria Aurrera 
Iñaki Arratibel Txintxurreta   Gabiria Aurrera 
Joseba Murua Zumalakarregi Gabiria Aurrera 

2015-2019

Iñaki Etxezarreta Egiguren  Gabiria Hautesle Elkartea 
Iñigo Igartzabal Bidegain   Gabiria Hautesle Elkartea
Joxe Ramon Peñagarikano Alustiza  Gabiria Hautesle Elkartea
Arantxa Bidegain Ormazabal  Gabiria Hautesle Elkartea
Xabat Goikoetxea Deba  Gabiria Hautesle Elkartea
Leire Murua Lopez   Gabiria Hautesle Elkartea
Endika Igartzabal Murua  Gabiria Hautesle Elkartea

Aimar Maiz More
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M
ozorrotuen ikuskizuna 2015-8-15 Gotzon Aranburu

2016ko apirilaren 9an egindako I. Le-
harrei Mendi Lasterketaren ondoren, 
ez dugu zalantzarik izan 2017an biga-
rren edizioa antolatzeko. Zergatik? So-
bera dauzkagu arrazoiak. Hona hemen 
guretzat garrantzitsuenak: Gabiriako 
herria borondatez, ilusioz eta gogotsu 
parte hartzen ikusi izana, korrikalariek 
dortsal guztiak agortzea, eta  herrian 
izugarrizko giroa sortu izana. Apirileko 
lehen astea gerturatzen joan ahala, 
iazko parte-hartzaileak eta herritarrok 
galdezka hasi zarete, 2017ko lasterke-
taren nondik norakoak jakin nahian. 
Hona hemen xehetasun batzuk.

II. Leharrei Mendi Lasterketa apirila-
ren 1ean izango da, larunbatean. Goi-
zeko 9:30ean emango diegu irteera 
korrikalariei, eta 4 ordu izango dituzte 
mimoz prestatutako ibilbidea osatze-
ko. Aurten ere marka arrosei eta zintei 
segika joan beharko dute, iazko bide 
ia berberetik. Ia diogu, lehenengo edi-
zioaren ondoren egindako balorazio 
bilera eta inkestetan hobetu beharre-
ko gune batzuk bazirela ikusi genue-
lako, eta horretantxe saiatu garelako 
aldaketa batzuk eginda. 2017an ere 
ostiral arratsaldean hasi eta larunbat 
iluntzean amaituko den egitaraua 
prestatu dugu korrikalarientzat, za-
leentzat eta herritarrontzat. 

Iaz bezalaxe, boluntarioen lana 
ezinbestekoa izango da dena ondo 
ateratzeko. Izan ere, ibilbidea garbi-

tu eta markatu, hornidura guneak 
prestatu, aparkalekuak antolatu, 
dortsalen banaketa egin… Jende as-
korentzako lana egongo da lasterketa 
egunaren aurretik, eta egunean ber-
tan. Edonola ere, gabiriarren lanerako 
jarrera ezagutzeak izugarrizko lasaita-
suna ematen digula onartu beharra 
daukagu. Gainera, inguruko enpresa, 
denda eta tabernetatik ere laguntza         
handia jaso dugu, bai dirutan eta bai-
ta material eta produktuetan ere. Be-
raz, ez daukagu arrazoirik kontrakoa 
pentsatzeko: bigarren edizioa lehena 
bezain arrakastatsua izango da! 

Sariei dagokienez, irabazleentzako 
makila bana egongo da, eta lehen hiru 
postuetako sailkatuentzat garaiku-
rrak izango ditugu. Gainera, Leharreiko 
aldapa igotzeko denbora gutxien 
behar duen lasterkariak Ternua saria 

izango du zain, eta lasterketa Goierri 
Kopako sailkapenerako baliagarria 
izango da. I. lasterketan bezala, parte-
hartzaile guztien artean babesleek 
emandako sari ugari zozkatuko ditu-
gu. Nobedade moduan, aipatzekoa 
da iazko kamiseten arrakasta ikusita, 
aurten ez duzuela lasterketan parte 
hartu beharrik edukiko kamiseta es-
kuratzeko. Izan ere, edonork erosi aha-
lko du; egindako aleak gastatu arte,  
behintzat.   

Informazio gehiagorako (ibilbi-
dearen tracka, argazkiak, bideoak…) 
Gattiken Produkzioaken laguntzaz 
sortutako www.leharrei.eus web orri-
ra jo dezakezue, edo Facebookeko eta 
Twitterreko kontuak bisitatu. Apirila-
ren 1ean ikusiko dugu elkar!!

Leharreiko taldea

LEHARREI

Argazkia: Jokin Matxinandiarena Alustiza



43

URTARRILA
-1. Erroldan 490 bizilagun, iaz bai-
no 7 gutxiago. 2015ean 6 jaiotza eta 
3 heriotza; kanpotik 5 lagun etorri, eta 
herritik 9 joan ziren. 

-1. Isuo Sasiia eta Jon Murua, eta Ez 
Aurkeztuak (Eñaut Asurabarrena eta 
Maren Basterretxea) kontzertua, eli-
zako saloian. 

-2. Debako Soro Ferian Anttoni Mur-
giondok (Bekoetxe) 3. saria fruta le-
hiaketan. 

-3. Musika ikasleen kontzertua, Itsa-
son. 

-4. Joseba Iztuetaren eta Alex Su-
kia zaldibiarraren solasaldia eta bideo 
emanaldia, 2015eko Boliviako Andee-
tako mendi espedizioaz. 

-8. Gure Esku Dagoren aurkezpena, 
Anjel Oiarbidek. Sinadura bilketa hasi 
zuten, galdeketa zilegiztatzeko. 

-9. Euskal presoen eskubideen alde-
ko Bilboko manifestaziora 22 herritar 
joan ziren, autobusean. 

-10. Bi bolari taldek, 15 bolarik, 
Ereñotzun taldekako lehen tiraldia. 
Osinalde-A 5., Osinalde-B 11. eta One-
nak 13.

-15. Iñaki Otxoa de Oltzari buruzko 
Pura vida dokumentalaren emanaldia. 

-15. Elurra egin zuen, 500 metrora.

-17. Bolarien 2. saioa taldekakoan, 
Mutiloan: Osinalde-A 8., Osinalde-B 9. 
eta Onenak 14. 

-19. Gure Esku Dagoren galdeketa 
zilegiztatzeko 93 sinadura bildu ziren 
(helburua 60 zen). 

-22. Euskal Herriko 8. Mus Txapel-
ketaren herriko kanporaketan 11 biko-
te. 1. Iñaki eta Iker Etxezarreta, 2. Joxe 
eta Felix Maiz. 

BERRIAK 
LABUR
2016a egunez egun

Urtekaria

Eskolakoak gabon eskean (2016-12-24). Guraso Elkartea
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-22. Eliza Katolikoak 1983tik 
1997ra hiru ondasun immatrikulatu 
zituela argitaratu zen prentsan: Andre 
Mariaren Zeruratzea elizaren orubea, 
Aztiriko Santa Marina elizaren orubea 
eta hilerriko kaperaren orubea. 

-23. Arabar Errioxara egunpasa eta 
upategietara bisita egin zuten Osinal-
de elkartetik. 

-23. Haurrentzat La lego film ema-
naldia. 

-26. Ondarroako arrain saltzaile 
bat hasi zen etortzen, furgoneta ba-
tekin. 

-29. Pedro Agirre-Mila Aranburu 2. 
sailkatu ziren Mutiloan, Euskal Herriko 
Mus Txapelketaren kanporaketan. 

-30. Eñaut Asurabarrenak gitarra-
rekin girotu zuen Bertso Eguneko ber-
tso saio musikatu bat, Donostian. 

OTSAILA
-1. Matrikulazio deialdia egin zuen 
Balentzategi eskolak.

-1. Hondakin bilketa berria hasi zen: 
etxeak txartel magnetikoarekin, osta-
laritza edukiontzi berezituekin gaika 
eta egunka. 

-2. Gudugarretako Pilar Urkiola 
(Aunditegi, 1921) omendu zuen Bea-
saingo Udalak, asteartero feriara joa-
ten ziren beasaindar nekazarien ar-
tean. 

-4. Santa Ageda bezperan kopla 
kantari ibili ziren bi talde: eskolakoa 
eta Osinaldekoa. 

-5. Inauteria ospatu zuten eskolan, 
mozorrotuta. 

-6. Leharrei mendi lasterketaren bi-
dea auzolanean garbitu zuten. 

-7. Jesus Mari Iturriotz apaizak kan-
delak eta opilak bedeinkatu zituen. 

-7. Sutearoak 2015eko batzar nagu-
sia egin zuen. 

-7. Patxi Ormazabalek Idiazabalgo 
jaietako bola txapelketa irabazi zuen, 
gazteetan. Felix Maiz 3. izan zen. 

-7. Bekoerrotan 2015ean zabaldu zi-
tuzten apartamentu turistikoek “oso 
ondo” funtzionatu dutela esan zuen 
Goiturrek. 

-9. Sagarrondoei buruzko ikasta-
roaren lehenengo zatia egin zen, Er-
bien, 24 partaiderekin. 

-10. Udalbatzak 2016ko udal au-
rrekontua onartu zuen, osoko bilkuran: 
465.000 euro. 

-10. Ura agentziaren Ur-masen 
egoera ekologikoa ezagutzeko progra-
mak txostenean azaldu zen Eztanda 
errekaren egoera ez dela ona, eta ez 
ditu betetzen Europakio arauak. Al-
diz, Troiko lurpeko uren egoera 1993tik 
“asko hobetu” dela zioen. 

-11. Aunditegi baserrian jaiotako 
Pilar Urkiola Lekuona hil zen, 94 urte-
rekin, Gudugarreta auzo Agirrebarrena 
baserrian (Beasain). 

-12. Altolagirre Azpikoan jaiotako 
Joxepa Galparsoro Legorburu hil zen, 
95 urterekin, Ormaiztegiko Mendiza-
bal baserrian. 

-12. Bernardo Atxagaren Leku 
hutsak, hitz beteak filma eman zuten. 

Urtekaria

Eñaut Asurabarrena eta Idurre Eskisabel Donostia Bertso Eguna 

2016-1-30

Santa Ageda bezpera (2016-2-4). Aimar Maiz
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-13. Gure Esku Dagoren kontsul-
tako galdera formulatzeko batzordea 
aurkeztu zuten, Jokin Murua kide zue-
na. 

-14. Aratz Igartzabal eta Maialen 
Akizu bertsolariek Azpeitiko Erniarraitz 
sariketan kantatu zuten. 

-15. Hiru egunean metro koadroko 
ia 100 litro euri bota zuen.

-16. Elurra egin zuen, herri guztian. 
Kaskoan 3-4 zentimetro pilatu zen.

-17. Sagarrondoei buruzko ikasta-
roaren bigarren zatia, praktikoa, egin 
zen Idiazabalen, Ramon Aseginolazak 
gidatuta. 

-19. Silvia Perez Cruz kantari kata-
luniarrak Domus diskoa aurkeztu zuen, 
Oroitz Maiz lagunari eskainia, haren 
heriotzaren lehenengo urteurrenean. 

-19. Aztiriko Garakoetxe baserrian 
jaiotako Ramon Goiburu Odriozola hil 
zen, 67 urterekin, Legazpin. 

-19. Gipuzkoako Eskola Txikien fes-
taren balorazioa ixteko, azken bilera 
egin zuen Guraso Elkarteak. 

-20. Autodefentsa ikastaroa eman 
zuten, gizon eta emakumeentzat. 

-20. I. Leharrei mendi lasterketa 
aurkeztu zuten, herritarren aurrean. 

-20. Haurrentzat film emanaldia: 
Bost axola, Bemola. 

-22. Eguratsean hondar partikula 
hodeitza egon zen zabalduta, haizeak 
Saharatik ekarria. 

-26. Bertsotruk bertso-afari de-
safioa egin zuten Gabiriako (Endika 
Igartzabal, Aratz Igartzabal, Gorka 
Maiz) eta Lasarteko taldeek, Osinal-
den. 

-27. Elurrez zuri esnatu zen herria. 

-27. Osinalde elkarteak urteko ba-
tzar nagusia egin zuen. 

-28. Luizia izan zen Mandiolazahar 
baino lehentxeago, Kamiño Zaha-
rrean. 

MARTXOA
-2. Legazpi-Gabiria 18. Rallyesprinta 
aurkeztu zuten, Legazpin. 

-4. Udaberri Kulturala egitaraua hasi 
zen, maiatzaren 22ra arte 17 ekitaldi-
rekin. Helduentzat Euskal harriaren  
ABDak film emanaldia. 

-4. Martxoan Bertsoa-ko lehen kan-
poraketan kantatu zuten Aratz Igar-
tzabal, Mikel Asurabarrena eta Gorka 
Maiz bertsolariek. 

-5. Ordiziako Argi-Berrin Maider 
Arregi eta Jon Gurrutxaga sailkatu zi-
ren Osinaldera. 

-5. Euskal Herriko Mus Txapelketako 
Gipuzkoako finalean 3 bikotek parte 
hartu zuten, Alegian (Gi). 

-5. Leharrei karreran partaide ko-
purua 150etik 200era igo zuten, eskari 
kopurua ikusita. 

-5. Gabiriar jatorriko Simon Azarola 
omendu zuten Brinkolan, Jesus Albe-
rrorekin. Euxebio Igartzabal bertsotan 
aritu zen. 

Urtekaria

Ramon Aseginolaza inausketa ikastaroa (2016-2-17)Eskolakoen inauteri festa (2016-2-5)
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-6. Elurrez zuri argitu zuen. 

-6. Lehendakari bola txapelketaren 
2. jardunaldia Alkainburu bolatokian 
jokatu zen. Martin Lizeagak irabazi 
zuen egunekoa (48), Iñaki Maizekin 
kitarakoa jokatuta. 

-6. Legazpi-Gabiria 18. Rallyesprinta 
jokatu zen, hirugarren urtez Legazpitik 
hasita. Enrique Barrenetxea-Arando 
eta Anartz Onandia garaile (Mitsubi-
shi Lancer EVO IX; 13:59,806 minutu), 
2. Roland Holke-Ivan Bajo (Subaru Im-
preza N14, 14:04,288), 3. Aingeru Cas-
tro-Alaitz Urkiola (BMW M3, 14:13,199). 

-7. Adinekoak zaintzen dituztenen-
tzat Mobilizazio eta desplazamen-
duak ikastaroa hasi zen, hiru egune-
koa, Pake Galdos erizain herritarrak 
emana. 

-11. Karmelo Aiesta idazleak hitzal-
dia egin zuen: Goza daiteke gehiago, 
euskaldun baten hizkuntza bidaia. 

-11. Lasa-Agorreta familiak gida-
tzen duen Arrasateko Ternua Groupi 
Gipuzkoako Enpresa 2016 saria eman 
zion Gipuzkoako Merkataritza Ganbe-
rak. 

-12. Zaldibiako Osinberdetik Unai 
Mendizabal eta Eneko Araiztegi sail-
katu ziren Osinaldera. 

-12. Hartu-Eman ikastaroa egin 
zen Zuhaitz Akizurekin, ogia eta gaille-
tak egiten ikasteko. 

-12. Errepideko txirrindularitza 
denboraldiko lehenengo karrera iga-
ro zen udalerritik: Urretxuko Goierriko 
Itzulia (23 urtepekoak), Atagoititik bi 
aldiz igarota. 

-13. Azkartza baserrian bizi izan-
dako Joxe Mari Aramendi Soraluze hil 
zen, 60 urterekin, Azpeitian. 

-13. Goruntzek antolatutako Dan-
tzari Txiki eguna ospatu zuten, Or-
maiztegin, sei dantza taldek. 

-16. Oñatiko Gorka Altxela sukal-
dariak ikastaroa eman zuen, Aztiri-Bat 
elkartean. 

-16. Gabiriaren mugakide zen Ez-
kio-Itsaso udalerritik Itsaso bereiztea 
onartu zuen hango udalbatzak. 

-17. Korta jatetxeak kalitate turis-
tikoaren ziurtagiria jaso zuen, Bilbon.

-18. Kirolarien mahai-ingurua, Be-
rria-ko Jon Escudero kirol kazetariak 
gidatuta: Iñaki Azurmendi aizkolaria, 
Aloña Galarraga segalaria, Enara Ca-
cho errugbilaria eta Iñigo Alustiza eta 
Iñaki Alberdi rally gidariak hizlari. 

-18. Osinaldeko 40. Mus Txapel-
keta Angel Ariztimuño-Jose Luis Bi-
degainek irabazi zuten, Felipe Altuna-
Joxe Maizen aurka. 3. Jokin Murua-Jon 
Murua, 4. Asier Osinalde-Joseba Elga-
rresta. 14 bikote. 

-18. Aratz Igartzabalek Martxoan 
Bertsoako finalean kantatu zuen, 
Urretxun. 

-18. Inprimategitik iritsi zen Paulo 
Agirrebaltzategik editatutako Julian 
Alustiza Aztiri-ren liburua: Gabiria eta 
inguruko esaerak eta hitzak, Julian 
Alustiza aztiriarrak bilduak. 

-18. Senegalgo maternitate bate-
rako diru bilketa egin zen, Ostatu au-
rrean. 

-19. Aztiri Saria bertsolari gazteen 
lehiaketa Maialen Akizuk irabazi zuen. 
Haritz Mujika ere sailkatu zen Osinal-
dera. Eli Pagola, Mikel Lasarte, Asier 
Galartza eta Jokin Bergara ziren beste 
bertsolariak.

Urtekaria

Rallyesprinta (2016-3-17) Aimar Maiz Isuo Sasiia eta Jon Murua Legazpin (2016-4-1) Asier Zaldua
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-19. Haurrentzat Chef, zorionaren 
errezeta film emanaldia. 

-19. Hiru rally gidarik parte hartu 
zuten III. Goierri Rallyesprintean, Laz-
kaon: Xabat Goikoetxea, Eñaut Igar-
tzabal eta Iñigo Izuzkitza. 

-20. Mendi ibilaldiak egin ziren, Le-
harrei karrerako bideak ezagutzeko, 25 
bat lagunekin. 

-22. Udalaren osoko bilkuran, 
Gurutze Gorriarekin eta Ur Kontsor-
tzioarekin hitzarmenak egitea onartu 
zen, eta hilerriko ehorzketa zerbitzua 
Oiarbide etxeari ematea. 

-23. Makilari aldizkaria inprentatik 
iritsi zen. 

-27. Aberri Eguna ospatu zen, meza 
ondoren Goruntzen dantza, Iñaki Etxe-
zarreta alkatearen hitzaldi eta Euxebio 
eta Aratz Igartzabalen bertsoekin. Ju-
lian Alustizaren liburua salgai jarri zu-
ten, plazan. 

-30. Baztarrikak bi sari lortu zituen 
Ordiziako Artzain Egunean, ardi mu-
turgorrietan bildots onenarena eta 
errape onenarena. 

-31. Plazako iturriaren alboko ha-
ritz zahar bat bota zuten, gaitzak jota 
ihartuta zegoelako barrutik. 

APIRILA
-1. Leharrei karrerarako 60 bolunta-
riok eman zuten izena, bileran. 

-1. Isuo Sasiiak eta Jon Muruak Le-
gazpin jo zuten. 

-2. Goierriko Bola Txapelketako 4. 
jardunaldia Alkainburu bolatokian 
jokatu zen, 38 bolarirekin. Patxi Arron-
do zeraindarrak irabazi zuen egunekoa 
(48), Iker Etxezarreta 3. (47) eta Patxi 
Ormazabal 4. (47). 

-2. Haritz Mujika asteasuarrak ira-
bazi zuen 45. Osinalde Saria bertso 
lehiaketa. Bertso onena Eneko Araiz-
tegirena, eta entzuleen gustukoena 
Unai Mendizabal. 

-2. Udal bibliotekan atzera geratu-
tako liburuak saldu zituzten. 

-3. Erreketan arrantza sasoia hasi 
zen, debekatutako Eztanda ibai zatian 

(jaiolekutik Errotaberrira) eta Troiko 
urmaelean izan ezik. 

-4. Altolagirre-Zozabarro aldeko 
Iberdrolaren argindar zentralak per-
tsonengan izan ditzakeen eraginak 
jakiteko ikerketa hasi zuen Ezkio-Itsa-
soko Udalak. 

-6. Joxe Mari Iparragirre Balerdi bar-
do ospetsua hil zela 135 urte bete ziren. 
Zozabarro baserrian (Itsaso) hil zen, 
1881eko apirilaren 6ko goizeko hirure-
tan, Gabiriako mediku Ignacio Casa-
resek artatuta. Txapartegi baserrian 
(Gabiria) bizi zen, amaren jaiotetxean, 
Amerikatik itzuli zenez geroztik. 

-7. Igeribar Errotako Maria Alustiza 
Jauregi hil zen 95 urterekin. 

-8. Hiru bertsolarik Zerainen kantatu 
zuten, Aratz Igartzabal-Xabier Zeberio 
eta Maialen Akizu-Iñaki Murua biko-
teen artean. 

-9. I. Leharrei mendi lasterketa joka-
tu zen, 24 km-ko ibilbidean. Apuntatu-
ta 200 korrikalari, irten 167k, eta buka-
tu 162k. Junajo Igartzabal aztiriarrak 
irabazi zuen (2:04:53). Nesketan, Lai-
da Elizegi zaldibiarra garaile (2:35:36). 
16 gabiriar edo gabiriar jatorrikok 
bukatu zuten proba. 

Urtekaria

Osinalde bertso sariketa (2016-4-2) Aimar Maiz Leharrei Juanjo Igartzabal Deba irabazlea (2016-4-9) Aimar Maiz
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-9. Gure Esku Dagok ekaineko gal-
deketarako galdera aurkeztu zuen, 
Legazpin: “Nahi al duzu euskal estatu 
burujabe bateko herritarra izan?”. 

-9. Kortaren idi pareak eta Larraulgo 
Kixkurrerenek apustua jokatu zuten, 
Aian. Kixkurrek 56 plaza, Kortak 50. 
Lehenengo aldiz irten ziren plazara. 

-10. Koldo Muruak irabazi zuen El-
goibarren Sport Guns ehiza lehiaketa. 

-13. Gabino Muruak azken kronika 
idatzi zuen (apirilaren 26an ere ate-
ra zen beste bat, bere sinadurarekin), 
Diario Vascon. 1990 inguruan hasi zen.

-15. Laxaro Azkunek eta Imanol 
Lazkanok Errezildarren ateraldiak kon-
takizuna egin zuten. 

-15. Gorka Maizek Pernando 
Amezketarra Bertso Sariketan kanta-
tu zuen, Berastegin. 

-16. Gabiriako Udaleko 14 hautetsi 
eta hautetsi ohik Araman Gure Esku 
Dagoren ekitaldian parte hartu zuten, 
autodeterminazio eskubidearen alde-
ko konpromisoa udal agirian idatzita 
utzi zuten (1931-4-16) egun eta toki 
berean.

-16. Eskola-umeekin grabatutako 
bideoaren emanaldia izan zen, Emun-
ek dinamizatua. 

-16. Txistulari gabiriarrek Oin-Arin 
dantza taldearen 50. urteurreneko 
saioan jo zuten, Lazkaon. 

-16. Eñaut Igartzabal eta Iñigo 
Izuzkitza gidariek Ñañarri Rallyesprint-
ean parte hartu zuten. 

-16. Iñaki Maizek irabazi zuen Goie-
rriko bola txapelketaren 6. jardunaldia, 
Seguran. 

-16. Koldo Muruak Gipuzkoako 
San Huberto ehiza lehiaketa irabazi 
zuen, Zanbranan, 8 urteko Koni bretoi 
txakurrarekin. 

-17. Zortzi zikoina geratu ziren he-
rri kaskoan, arratsean. Biharamunean 
Bidaurreta baserri buruko zelaian segi-
tzen zuten. 

-18. Eraitz Gorrotxategi Zuaitzen 
marrazki bat saritu zuten, Lazkaon, 
festetako programaren lehiaketan. 

-20. Jakoba Errekondok Bizi bara-
tzea liburuaz hitzaldia egin zuen. 

-22. Igartzabal familiako hiru ber-
tsolarik (Euxebio, Endika eta Aratz 
osaba-iloba-lehengusuak) saio be-
rean kantatu zuten, Lasarten, Bertso-
truk bertso-desafioan. 

-23. Patxi Ormazabalek Goierriko 
bola txapelketan gazteen txapela ira-
bazi zuen, Legazpin. 

-23. Zuhaitz Eguna ospatuz, pla-
zako iturri alboan haritz landare gazte 
bat landatu zuten.

-24. Jubilatu egunean, Domingo 
Apaolaza Oiarbide (Olalkiaga) eta Pa-
kita Galdos Idiazabal (Izar Erdi) omen-
du zituzten. Bazkaltzen 49 jubilatu, 
Kortan. 

-26. Felix Zubia medikuak hitzaldia 
egin zuen, minbiziaren prebentzioaz 
eta tratamenduez. 

-27. Oñatibitxikiko Miren Agirreza-
balak Ordiziako feriara joateri utzi zion, 
udara arte, zeukan generoa saldu zue-
lako ordurako. 

-28. Etxeetan moztutako bela-
rra eta inausitako adarrak botatzeko 
gunea egokitu zuen udalak, Kurutz-

Urtekaria

Zikoina kanpandorrean (2016-4-17) Iban Maiz

Jakoba Errekondo hitzaldia (2016-4-20) Aimar Maiz
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Bakar aldeko hondakin bilgunearen 
alboan. 

-29. Equo alderdiak ohartarazi 
zuen Gabirian eta beste herri batzue-
tan ahari jokorik egin ez zedin zelatan 
egongo zela, Azpeitian udalak gisa ho-
rretako apustuak ez zituela onartuko 
jakin ondoren. 

-30. Umeentzat Kondaira baten 
truke kale antzerkia egin zen. 

-30. Aratz Igartzabal bertsolariak, 
Xabier Zeberiorekin, Zeraingo Bertso 
txiki, saio handi lehiaketaren finalean 
kantatu zuen. Araiztegi-Mendizabal 
izan ziren txapeldun. 

-30. Jokin Matxinandiarena Alus-
tizak eta lehengusuak irabazi zuten 
Legazpiko Santikutz jaietako herriko 
esku-pilota txapelketa, Urrate-Lazka-
noiturbururi 22-20. Patxi Ormazabal-
ek, Legazpin, Santikutz bola txapelke-
ta irabazi zuen, gazte mailan. 

MAIATZA 
-1. Koldo Muruak Euskadiko San Hu-

berto ehiza txapelketan parte hartu 
zuen, Zanbranan.

-1. Legazpiko Santikutz Klasikoa txi-
rrindulari proba Aztiriatik bi aldiz eta 
Atagoititik behin igaro zen. 

-1. Goruntzek Beasaingo Dantzari 
Txiki egunean parte hartu zuen. 

-1. Baztarrika gaztandegiak Idiaza-
balgo 19. Gazta Eguneko lehiaketa he-
rrikoia irabazi zuen. 

-2. Haur eskolan matrikulazioa ire-
ki zuten. 5 ume zebiltzan, eta beste 
5entzat lekua zegoen. 

-5. 30 graduko beroa egin zuen. 

-5. Goiener energia berriztagarrien 
sorkuntza eta erosle kooperatibak hi-
tzaldia egin zuen. 

-6. Haizeak pinu bat bota, eta erre-
pidea itxiarazi zuen Gorostartzu Ga-
rakotik goraxeago. 

-6. Gure Esku Dagoren Elkarrekin 
prozesuan, galdeketa prestatzeko bi-
lera egin zen. 

-7. Irakurle Txokoan Anjel Lertxundi-
ren Zu liburua jorratu zuten. 

-7. Judo topaketa egin zen frontoian, 
Gabiria, Legazpi, Zumarraga, Eibar, 
Soraluze, Azpeitia, Arrasate eta Onda-
rroako 160 neska-mutikorekin. 

-7. Iker Iztueta Agirre Goierriko Trail 
Kopa mendi lasterketen sailkapenean 
lider jarri zen, trail distantzian, Segu-
ran. 

-8. Gure Esku Dagoren galdeketako 
galdera aurkeztu zuten Ormaiztegin, 
inguruko hiru herrietarako, Jokin Murua 
taldeko kidea partaide zela. 

-8. Juan Ramon Aramendik irabazi 
zuen Gipuzkoako Kopa bola txapelke-
taren 5. jardunaldia, Seguran. 

-9. Siriako errefuxiatuei laguntzeko 
produktu eta janari bilketa hasi zuten, 
eskolan. 

-13. Lurraldebus autobus zerbi-
tzuan, Gabiria hartzen duen GO-06 
linean 5.735 lagun ibili ziren 2015eko 
maiatzetik 2016ko martxora. 

Urtekaria

Endika Euxebio eta Aratz Igartzabal (2016-4-20) Aimar Maiz Jubilatu egunean omenduak (2016-4-24) Amaia Larrañaga
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-14. Hiru bolarik parte hartu zuten 
Gipuzkoako Bola Txapelketan, Idiaza-
balen: Iñaki Maiz, Naiara Peñagarika-
no eta Pake Galdos. 

-14. Balentzategikoek Goierrikop 
12. Eskola Txikien festan parte hartu 
zuten, Itsasondon. 

-15. Baserritarren eguna ospatu 
zuten, mezarekin eta Kortan bazkaria-
rekin. 18 lagun. 

-15. Auto batek txirrindulari laster-
keta bat erregulatzen ari ziren ertzai-
nen altoari saltatu eta ihes egin zuen, 
Baltsalekun, Ardantzatik aurrera. Bost 
motok jarraitu zioten atzetik, beste 
ertzain ibilgailu batzuk Madariaga al-
detik sartu ziren bitartean. Eizmendi 
baserrirako bidean kotxea utzi, eta oi-
nez alde egitea lortu zuen kotxekoak. 

-16. Andre Mari jaiak antolatzeko 
lehenengo bilera egin zen. 

-16. Korta idi pareak Laukizko de-
man tiratu zuen. Bigarren proba zuten 
plazan. 

-20. Bekoerrota aterpetxean beste 

bungalow edo apartamentu batzuk 
eraikitzen ari ziren., lehengoen atzeko 
ilaran. 

-20. Gabiriar jatorriko Maite Maio-
ra korrikalari mendaroarrak Zega-
mako Kilometro Bertikala irabazi zuen 
(45:43). 

-21. Azpiegitura handien aurkako 
(tartean AHT Abiadura Handiko Tre-
na) Txirrinka ekimeneko ibilaldia Gabi-
riatik igaro zen, bizikletan. 

-21. Sutea izan zen Orbeldegi zoz-
keran. Metro gutxiko lur sail bat erre 
zen. Suhiltzaileek berehala itzali zuten. 

-22. Udaberri Kulturala egitaraua 
bukatu zen, Txindata musika eskolako 
ikasleen emanaldiarekin. 

-22. Patxi Ormazabal Galdosek 
Gipuzkoako Bola Txapelketa irabazi 
zuen, haur mailan, Zerainen. 

-22. Zumarragako Iñaki Beitia Me-
moriala 20. mendi martxa Gabiriatik 
igaro zen, Argisao-Ormaiztegi-Gabiria-
Kizkitza-Zumarraga bueltan. 

-22. XV. Zegama-Aizkorri Men-
di Maratoian hiru gabiriar/gabiriar 
jatorriko atera ziren: Maite Maiora 
(5:18:59), Joseba Iztueta (5:25:10) eta 
Iker Iztueta (erretiratua). 

-24. Goi tentsioko linearen aurkako 
plataformak jakinarazi zuen, Iruñean, 
linea igaroko den 31 udalerriek aurkako 
mozioa onartu zituztela, tartean Gabi-
rian. 

-25. Iberdrolaren argindar zen-
tralaren eragin elektromagnetikoak 
neurtzeko azterketa bukatu zuten, 
Ezkio-Itsason. 

-26. Gure Esku Dagoren galdeketa-
rako boto paperak eta gutunak bana-
tu zituzten etxeetara. 

-26. Sasieta Mankomunitateak al-
datu egin zuen ostalaritzako gaikako 
hondakin bilketaren egutegia. 

-27. I. Gazteburue gazte asteburua 
ospatzen hasi ziren, hiru egunerako. 
Aurkezpena, pintxo-potea, ogitarteko 
afaria eta Mormore-ren eta Petti-ren 
kontzertuak. 

Urtekaria

Kortaren idi parea Gazteburuko desafioa (2016-5-28)
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-28. Gazte asteburuan, kirol apus-
tua egin zuten Jokin Matxinandiarena-
Idoia Maiz eta Joseba Iztueta-Eresti 
Oiarbide bikoek, Learregi aldapan gora 
korrika eta Kortatik bizikletan. Bazka-
rian 80 gazte, ondoren Zopiloteseko 
Konejo Eseberri eta Eneko Dorronso-
ro musika jotzen, eta Gari eta Iñaki. 
Gauean Katekexix, McOnak eta Selek-
ta Stepy taldeak. 

-29. Gazte asteburuan, Yurgi ma-
goa eta MacRea Clarke umoregilearen 
bakarrizketa. 

-29. Gure Esku Dagoren galdeke-
tako aurretiazko boto bilketan, 14 he-
rritarrek eman zuten botoa Aztirian 
eta Alegian. 

EKAINA 

-1. Iñaki Etxeberria Mikea txakolin-
gilea agertu zen Kutxaren 2017ko hor-
mako egutegian, ekaineko argazkian, 
traktorearekin mahats uzta biltzen, 
Olaberrian. 

-1. Oñatibitxikiko Miren Agirreza-
balak Gabiriako gerezia eraman zuen 
Ordiziako feriara. 

-2. Saneamendu hodien proiektuan, 
lurrak hartu aurreko aktak egiteko hi-
tzordua izan zuten jabeek, egun horre-
tan Gabiriako udaletxean eta bihara-
munean Ormaiztegikoan. 

-2. Espainiako Gobernuaren EAEko 
ordezkari Carlos Urquijok gutuna bi-
dali zion alkateari,  esanez Gure Esku 
Dagoren galdeketaren antolaketan ez 
parte hartzeko, eta baliabide publiko-
rik ez jartzeko. 

-2. Diputazioaren Landagipuzkoa+ 
programatik Gabiriako Udalari 35.000 
euro bideratuko zizkiotela esan zuten, 
zuntz optikoaren sarea jartzeko. 

-4. Xabat Goikoetxea eta Iñigo Izuz-
kitza pilotuek Amorebieta-Etxanoko 
Rallyesprintean parte hartu zuten. 

-4. Judo taldekoek Legazpiko to-
paketan parte hartu zuten. 

-4. Joseba Iztueta eta Ekaitz Igartza-
bal mendi lasterkariek Leitzako Euskal 
Herria Mendi Erronka karreran parte 
hartu zuten, 67 kilometrokoa. 

-5. Aizalekuko gurutzearen 50. ur-
teurreneko ospakizuna egin zen. 

-5. Gure Esku Dagoren galdeketa 
egin zen. Galdera: “Nahi al duzu eus-
kal estatu burujabe bateko herritarra 
izan?”. Emaitzak: Errolda: 404; bo-
toak: 197; parte-hartzea: %48,76; bai: 
193 (%97,97), ez: 4 (%2,03); zuririk 
eta baliogaberik ez. 

-5. Bertsolaritzaren sekretuak, XIX. 
mendeko emakume bertsolari isilduen 
ahotsak antzerki-emanaldia izan zen, 
tartean Jokin Muruak antzeztua. 

-5. Guri5ek Gure Esku Dagoren gal-
deketa-egunaren bukaerako festan jo 
zuen, Beasainen. 

-8. Udalbatzak, osoko bilkuran, Arau 
Subsidiarioetako Agerre-Alde hirigin-
tza jarduerako areako antolaketa eta 
exkuziorako hirigintza hitzarmena 
onartu zuen, baita GEDri biztanleko 
0,50 euroko diru laguntza ematea ere. 

-12. Balentzategi eskolakoek Gi-
puzkoako Eskola Txikien festan parte 
hartu zuten, Ikaztegietan. 

-12. Goruntzek Lazkaoko Dantzari 
Txiki egunean parte hartu zuen. 

-15. Eskolaren eta Erbieren arteko 
oinezko pasabidea zabaldu zuten. 
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-17. Helduentzat Asier eta biok fil-
ma eman zuten. 

-18. Haurrentzat The Wish Fish fil-
maren emanaldia. 

-18. Judo taldekoek Ondarroako 
topaketan parte hartu zuten. 

-19. Balentzategi eskolakoen men-
di ibilaldia, Ormaiztegi-Mutiloa bide 
berdean. 

-21. Balentzategi herri eskolako 
ikasleek oporrak hartu zituzten. 

-21. Andre Mari jaietan taberna 
guztiek edalontzi berrerabilgarri mota 
bakarra erabiltzeko bilera egin zuten, 
udalarekin. 

-23. San Joan sua piztu zuten, he-
rrikoa Gurutz-Bakar ondoan eta base-
rri askotan. 

-24. Loreak filmaren emanaldia. 

-25. Xabat Goikoetxeak Udanako 
Igoera auto karreran parte hartu zuen. 

-25. Txomin Bidegain bigarren izan 
zen, Simon Idiakez ezkiotarrarekin, 
Santa Lutzi auzoko mus txapelketan. 

-26. Espainiako Kongresurako eta 
Senaturako hauteskundeak egin zi-
ren. Kongresukop emaitzak: errolda: 
387; botoak: 261; abstentzioa: 126 
(%32,56); baliogabeak: 2; zuriak: 0; 
EH Bildu 109, EAJ 100, Podemos-Ahal 
Dugu-Equo 40, PSE-EE 5, PP 3, Ciuda-
danos 1, Pacma 1. 

-26. Herriko artisauek Zumarra-
gako arte eta artisautza ferian parte 
hartu zuten. 

-27. Udaleku irekia hasi zen, 36 
umerekin eta lau begiralerekin. 

-28. Aldundiak bukatuta zeukan 
zuntz optikoa Gabiriara, Aztiriara eta 
Alegiara eramateko lana, aireko ka-
bleen bidez eta kutxa orokorretara (ez 
etxeetaraino). 

-29. Goruntzek Santa Lutzia au-
zoan saioa egin zuen. 

-30. Ainhoa Aizpuru diputatua eta 
Karmele Murua-Felix Goiburu-Eneko 

Goiburu gaztagileak (Ondarre) Was-
hingtonen (AEBak) Folklife jaialdian 
izan ziren, euskal kulturari eskainia. 

-30. Aztiriko 12. Mendi Lasterketa-
ren ibilbide berria aurkeztu zuten an-
tolatzaileek, sare sozialetan. 

-30. Euskararen erabilera bultza-
tzeko, lelo edo slogan lehiaketara la-
nak aurkezteko epea bukatu zen, hau-
rrentzat. 

UZTAILA 

-1. Alkainburu bolatokiko horma-
irudiak berritzen hasi zen Jokin Telleria 
margolaria. 

-2. Ordiziako Idiazabal Gaztaren Ko-
fradiak ohorezko kide izendatu zituen 
Baztarrikako Amelia Jauregi eta Be-
koetxeko Anttoni Murgiondo nekaza-
riak, baita Jaurlaritzaren lehendakari 
Iñigo Urkullu ere. 

-3. Goruntzek Mutiloan saioa egin 
zuen. 

-3. Naiara Peñagarikanok irabazi 
zuen Mutiloako jaietako bola txapel-

Urtekaria
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Euskara lelo sari banaketa (2016-7-22)

keta. Bigarren aldia zen emakumezko 
batek sari nagusia irabazten zuena. 

-9. Ekaitz Igartzabal 114. postuan 
helmugaratu zen Beasaingo Goierriko 
Bi Handiak ultratrail korrika proban. 
15:24an iritsi zen helmugara, 16:24:26 
orduan 88 km korritu ondoren. 

-10. Iñigo Andolak 29. postuan 
bukatu zuen Beasaingo Marimuru-
mendi mendi maratoia (4:51:32 ordu). 

-13. Foru Aldundiak Gabiriako es-
kolako guraso elkarteari 8.000 eu-
roko laguntza ematea onartu zuen, 
2015eko Gipuzkoako Eskola Txikien 
festa antolatzeagatik. 

-14. Diputazioaren kamineroek 
herriko errepide nagusiaren bazterrak 
garbitu zituzten. 

-14. Euskararen erabilera bul-
tzatzeko esaldi lehiaketan sarituak 
jakinarazi zituen udalak: LH 1-2-3an: 
“Euskararen leloa, gabiritarren leloa” 
(Lexuri Etxezarreta); LH 4-5-6an: 
“Euskara munduan eta zure barruan” 
(Luka Elgarresta); DBH 1-2an: “Ase 
ezazu euskaraz zure hitz egarria” (Xu-
ban Elgarresta). 

-15. Udalak eta Irizar enpresak hiri-
gintza hitzarmena sinatu zuten, auto-
bus aparkalekuaren eta industri gara-
penaren urbanizazioa aldatzeko. 

-15. Aztirian jaiak hasi zituzten. 
mus txapelketan (6 bikote) Jabier 
Zabaleta-Bittor Gabiria irabazle eta 
Beñat Otamendi-Jose Inazio Agirre 
bigarren. Auzo afarian 80 lagun. Bolan 
Ion Agirre irabazle, tokan Fermin Gabi-
ria eta Judith Artsuaga. 

-15. Herrian 23 urtean maisu izan 
zen Alvaro Suarez Alvarez hil zen, 
90 urterekin, Leon hirian (Espainia). 
1959ko abuztuaren 20an iritsi zen Ga-
biriara, Hernanitik, eta 1982ko uzta-
ilean joan zen Leonera, familiarekin 
(Rosario Artzelus gabiriarra emazte 
eta bi seme, Luis Mari eta Ibon). 

-16. Aztiriko bigarren jai eguna. 
Futbol partida gazteek irabazi zieten 
helduei (3-0). Patata-tortilla lehiake-
tan 12 bikote, onena Aritz Agirre-Mikel 
Zuriarrainena. Txerri harrapaketan 20 
bat partaide, gauean; Anartz Agirre-
Xabi Elortza azkarrenak. Bolan iraba-
zle Pedro Lazkano (35). 

-16. Joseba Iztueta mendigoizalea 
Kazakhastanera abiatu zen, Loiutik 
Almati hirira. Mikel Diez zumarraga-
rrarekin Khan Tengri mendira (7.010m) 
espedizioa hasi zuten. 

-16. Azpeitiko kirol auto klasikoen 
rallya Gabiriatik igaro zen, eguerdian. 
Kortan bazkaldu zuten, eta Maykel 
del Cid zena omendu zuten, Gabiriako 
Rallyesprintaren zuzendari teknikoa 
izana urte askoan; 2015eko azaroan hil 
zen, Gasteizen. 

-17. Aztiriko hirugarren jai eguna. 
Zabaleta baserriko Inazio Artsuaga 
omendu zuten, auzoko helduen gisa. 
Zazpi txistulari ibili ziren baserriz ba-
serri. 12. Mendi Lasterketa ibilbidea 
aldatuta egin zen (Otañuraino igota, 
10,5 km); Juanjo Igartzabal Debak 
(50:27) irabazi zuen, nesketan Veroni-
ca Dominguez gasteiztarrak (1:09:37), 
52 korrikalari irten ziren. Bola lehiake-
ta Naiara Peñagarikanok irabazi zuen, 
emakumeena Aitziber Makatzagak 
eta gazteena Eneko Aramendik. 

-18. Aztirian Santa Marina eguna 
ospatu zuten, jaietako azkena. Meza 
eta hamaiketakoa soziedadean, jen-
de askorekin; Jokin Matxinandiarenak 
soinua jo zuen. 

-19. Bero sapa egin zuen, egun de-
zentetan. 40-42 graduraino igo zen 
tenperatura. 

Urtekaria
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-19. Joseba Iztueta Khan Tengriren 
oinarrizko kanpalekura (4.000m) iritsi 
zen, helikopteroan. Tontorreraino hiru 
kanpaleku jartzea zuten asmoa. 

-20. Plazako bolatokia egokitu zu-
ten bolariek, festetarako. 

-21. Telefonia konpainia batek In-
ternet zerbitzua eskaini zuen, herrian. 
Aurreko asteetan zuntz optikoa luzatu 
zuten. 

-22. Alegian Madalena jaiak hasi zi-
tuzten. 10 sagardotegitako sagardoak 
eskaini zituzten dastaketan. Tomas 
Maiorak prestatu zuen hamaiketakoa, 
urtetako ohiturari segiz. Goruntzek 
dantza egin zuen, baita gauean Dan-
tzaki eskolakoek ere. Joselu Anaiak 
31. urtez jarraian izan ziren, dantzaldia 
musikatzen. 

-22. Euskararen erabilera indar-
tzeko lelo lehiaketako sariak banatu 
zituen udalak, eta Ostatu aurrean 
ikusgai ipini zituzten esaldiak, pankar-
tetan. 

-23. Alegiako bigarren jai egunean, 
herri kiroletan Mikel Larrañaga eta 

Eneko Otaño aizkolariak, eta Markel 
Galparsoro eta Aimar Aierbe korrikala-
riak. Haurrentzat puzgarriak. Mus txa-
pelketa Amezketako Juan Migelek eta 
Lurdesek irabazi zuten. Herri afarian 70 
lagun. Bingoko lehen saria Jose Mari 
Otaño beizamarrarentzat, bigarrena 
Elena Aranbururentzat. 

-23. Iñigo Alustiza rally gidariak 3. 
egin zuen Lesakako Hiria rallyesprint-
ean, Joseba Berasategi zegamarrare-
kin (Ford Fiesta R2). 

-23. Gabiriar jatorriko Maite Maio-
ra korrikalariak (Mendaro, 1980)  
Skyrunning federazioak antolaturiko 
Munduko Mendi Maratoi Txapelketa 
irabazi zuen, Aiguestortesen (Katalu-
nia), 4:42:15 orduan. Bezperan 3. pos-
tua lortu zuen Kilometro Bertikalean. 

-25. Gabiriar jatorriko Alex Aran-
buru Debak (Euskadi Basque Coun-
truy-Murias) 24. bukatu zuen Ordi-
ziako 93. Klasikoa. Luis Goia gabiriarrak 
1960an irabazi zuen proba hura. 

-30. Baztarrika baserrian bertako 
iloba baten ezkontza ospatu zuten, 
200 gonbidatu ingururekin. 

-30. Iñaki Muruak bertso saio 

berezia egin zuen, Villabonan (Gi-
puzkoa). Haren belaunaldiko sei 
bertsolari beterano eraman zituzten: 
Murua, Andoni Egaña, Sebastian Liza-
so, Anjel Peñagarikano, Millan Telleria 
eta Xabier Euzkitze. Saio berezia izan 
zela aitortu zuen Muruak, “nahiz eta 
neroni ez nintzen egindako saioarekin 
erabat gustura irten”. 

ABUZTUA 

-2. Euskal Selekzioaren aldeko men-
di martxa Gabiriako lurretatik pasatu 
zen, Aztiriatik. 

-5. Makilari aldizkariaren argazki 
lehiaketako irabazlea Naiara Peñaga-
rikano izan zen. 

-10. San Lorentzo eguna ospatu 
zuten Ugaran Goikoan. Mus txapelke-
ta (37 bikote) Josean Iraeta-Iñaki Tello 
lazkaotarrek irabazi zuten, 2. Beasain-
go Sebastian eta Martin. 

-10. Saneamendu sarea eraiki-
tzeko obra kontratuaren formalizazio 
iragarkia atera zuen foru aldundiak. 
Zubieder SL enpresak egingo zuen 
lana, 1.175.538 milioirekin (BEZa bar-
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ne). Aunditegi paretik Ormaiztegira ur 
zikinen hoditeria sartzea zen lana. 

-12. Jokin Telleria margolariak 
Alkainburu bolatokiko horma-irudiak 
berritzen bukatu zuen. 1993an margo-
tu zuen berak, jatorrizkoa. 

-13. Gabiriako jaiak hasi ziren. Txis-
tularien biribilketa etxerik etxe. Maki-
la jaitsieran Goruntz dantza taldeak 
irakurri zuen pregoia. Gazte afarian 110 
lagun. 

-13. Gabiriar jatorria duen Emiliano 
Lasa Sanchez luzerako jauzilari uru-
guaiarra 6. geratu zen Rioko Joko Olin-
pikoetan, eta diploma olinpikoa lortu 
zuen. 8,10 metroko jauzia egin zuen 
finalean (sailkapenetan, bezperan, 
8,24koa ere bai). Emilianoren herenai-
tona Primo Lasa Etxeberriak 1880 in-
guruan emigratu zuen Gabiriatik Uru-
guaira, Joaquin eta Juan Jose anaiekin. 

-14. Jaietako bigarren egunean, pi-
lotan haur mailan Iñaki Osinalde-Patxi 
Ormazabalek 18, Aitor Zabalo-Manex 
Zabalok 14; afizionatuetan, Beñat 
Urretabizkaia-Ibai Arratibelek 19, Ene-
ko Labaka-Xabier Telletxeak 22. Inazio 

Tolosa eta Ramon Agirre aktoreek Pu-
tinen guardasola antzerkia egin zuten, 
gauean, eliz atarian. 

-15. Jaietako hirugarren egunean, 
Andramari, txirrindulari igoera (58 
partaide) Jokin Sudupek irabazi zuen 
(12:14), bigarren Jokin Matxinandiare-
na semea (12:19) eta hirugarren Edorta 
Gorostola (12:47). Nesketan, Maialen 
Igartzabal, haurretan (Arrondotik) Jon 
Eskisabel. Falcons de Vilafranca talde 
kataluniarrak casteller erako ikuskizu-
na egin zuen. Goruntz taldearen 45. 
urteurreneko saio bereziarekin uztartu 
zen, dantzari ohiek parte hartua. He-
rriko musikari hauek jo zuten kontzer-
tua: Jon Murua, Iban Maiz, Asier Bide-
gain, Iñaki Rezusta, Jon Gorrotxategi, 
Julen Sagarna eta Jon Sagarna. Bolan 
Benito Loitegi eguneko onena (35), 
tokan Karlos Irastortza. Mozorro gauan 
bost taldek antzezpenak; Ostatu Ba-
tuak taldeak irabazi zuen lehen saria

-15. Patxi Ormazabalek Zeraingo 
jaietako bola txapelketa irabazi zuen 
(37). 

-16. Jaietako laugarren eguna, San 
Roke. Txistor lehiaketan 6 harategi, eta 
irabazlea Jose Benito Deba. Gauean 
kontzertu jendetsuak, Sukarra37, En 
Tol Sarmiento eta Bad Sound taldee-

kin. Bolan eguneko onena Naiara Pe-
ñagarikano, bi egunetako txapelduna 
Andoni Berasategi idiazabaldarra; 
tokan, Karlos Irastortza txapeldun. 

-16. Baserrietarako herri-bideak 
konpontzeko udalari 28.780 euro 
emango zizkiola iragarri zuen Foru Al-
dundiak, kostuaren %70 finantzatze-
ko. Bi bide konponduko zituen: Irizar 
baserrietarako bidea (14.191 euro) eta 
Zantagoitietarakoa (14.588). 

-17. Jaietako bosgarren eguna, San 
Roke Txiki. tiragoman Ibon Elgarresta 
eta Usoa Agirre Jauregi irabazle; bo-
lan Felix Maiz eta Naiara Peñagarika-
no; eta tokan Iñaki Oiarbide eta Eresti 
Oiarbide. 

-18. Auzolanean herria txukundu 
eta festetako azpiegiturak jaso zituz-
ten. Afaltzen 88 lagun izan ziren (64 
heldu eta 24 haur). 

-24. Joxe Ramon Aranburu gabiria-
rrak hitzaldia egin zuen Itsason, hango 
bolatokien katalogazioari buruz. 

-26. Maialen Akizu eta Aratz Igar-
tzabal Zarauzko Lizardi sariketako fi-
nalera sailkatu ziren. 
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-27. Alex Aranburu Debak 24. buka-
tu zuen Etorkizunekoen Tourra, Fran-
tzian. 

-27. Zantagoiti Garakoko Migel 
Angel Lizarazuk Pirinioetako goi ibilbi-
deen zeharkaldia bukatu zuen, Goie-
rriko Mendizale Beteranoak taldeare-
kin. 2014ko apirilaren 1ean hasita, 37 
etapan itsasotik itsasora Pirinio guztia 
zeharkatu zituzten: 775 km. 

-28. Iñaki Maizek irabazi zuen Ze-
gamako jaietako bola txapelketa. 

-28. Altolagirre Azpikoa baserriko 
Maria Rosa Aierbe Elizegi hil zen, 95 
urterekin (96 bi egun geroago beteko 
zituzkeen). Uribar baserrian (Itsaso) 
jaioa zen. 

-29. Eliza ataria margotu zuten. 

-31. Arratsean 26 zikoina iritsi ziren, 
eta elizako teilatuan eta Gurutz Baka-
rreko argindar zutabean pausatu ziren. 

IRAILA 
-2. Maialen Akizu bigarren izan zen 
Zarauzko 40. Lizardi bertsolari gaz-

teen sariketan. Aratz Igartzabalek ere 
finalean kantatu zuen. 

-2. Pintxo-potea hasi zen berriro, Os-
tatuan. 

-4. Goruntzek Zarauzko Dantzari Txi-
ki egunean parte hartu zuten. 

-4. Baztarrikak 7. egin zuen Gi-
puzkoako Artzain Eguneko gazta le-
hiaketan, Legazpin. 

-6. Joseba Iztuetak eta Luis Sagas-
tume amezketarrak Larraitz-Txindoki-
Larraitz itzuliko denbora-errekorra jarri 
zuten, korrika eta eskalatzen: 1:35:18 
(lehengoa Ibarrako bi gaztek zeuka-
ten, 1:41:00 orduan). Larraizko langatik 
Oriako iturrira korrika joan, eta handik 
gora Amezti deritzon harkaitz-ertza 
eskalatu zuten, zuzenean, Larrunarri 
gailurreraino. Leku beretik jaitsi ziren. 
33 graduko bero sapa zegoen. 

-6. Saneamendu sarea egiteko 
obrak hasi zituzten. 

-7. Gabiriarrek hiru sari lortu zituz-
ten Ordiziako Euskal Jaietako aparte 
ferian: Jesus Mari Debak 4. saria Goie-
rriko Odolki Lehiaketan, Anttoni Mur-
giondok 2. saria barazki lehiaketan, 

eta gabiriar jatorriko Uxue Olariagak 
lehenengo saria oilo gorriaren atalean. 
Karmele Murua (Ondarre, Segura) 
gazta lehiaketako finalean sartu zen. 

-7. Joxe Mari Iparragirre koblakari 
gabiriar ospetsuari buruz erakusketa 
zabaldu zuten, Urretxun. 

-8. Balentzategi herri eskolan 2016-
2017 kurtsoa hasi zuten, 29 ikaslek (iaz 
36 ziren). 

-9. Alex Aranburu Deba Caja Ruralek 
fitxatu zuela jakinarazi zuten, 2017ko 
denboraldirako. Maila bat igo, eta 
Continental Profesional kategorian 
(2. maila) ariko zen. Profesionaletako 
lehen urtea 2016an egin zuen, Murias-
Euskadi taldean. 

-11. Goierriko I. Trail Kopa bukatu 
zen, Leharrei mendi lasterketa sartzen 
den ligaxka. Trail distantzian lehena 
Juanjo Igartzabal Deba eta bigarrena 
Iker Iztueta geratu ziren. Sprint distan-
tzian, 3. Eresti Oiarbide. 

-14. Pasiotarrek Euban (Zornotza, 
Bizkaia) seminario berria ireki zutela 
60 urte bete ziren. Gabiriatik eta Deus-
tutik joandako 110 ikaslek estreinatu 
zuten ikastetxe berria, 1956an. Koldo 
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Sarasola ere (Gabiriako ikastetxean 
irakasle eta gerora herriko apaiz izan 
zena) joan zen Eubara. Euba ireki-
tzeak Gabiriako ikastetxearen bukaera 
eragin zuen, urte gutxira. Irailaren 17an 
egin zuten ospakizun jaialdia, eta Sa-
rasola omendu zuten. 

-14. Sasieta Mankomunitateak bi-
lera informatzailea egin zuen, honda-
kin organikoa etxean tratatzeko kon-
postagailuei buruz. 

-14. Alegiako Zubimusu etxean bizi 
zen Ainara Nazabal Iraola urretxuarra 
hil zen, 38 urterekin.  Bezperatik ha-
ren bila zebiltzan, desagertu ondoren. 
Barrendiolako urtegian aurkitu zuten 
gorpua. 

-14. Gabiriar jatorriko Jose Antonio 
Zelaia Gonzalez hil zen, 59 urterekin, 
Iruña Okan (Araba) zirkulazioko istri-
puan. Kotxea gidatzen zihoan Lukas 
Arandia tolosarra (62 urte) ere hil zen. 

-15. Andoni Aizpuruk aurkeztutako 
Gailurra programa berriaren lehen ata-
la eman zuen, ETB1en. 

-17. Gabiriako bolari taldeak kami-
seta berria estreinatu zuen, Villabo-
nako bikotekako bola txapelketan. Ur-

din kolorea da, Ternua markakoa, eta 
“Gabiriko bolariak” jartzen du eskuin 
paparrean. 

-17. Alex Aranburu Debak 17. egin 
zuen Europako errepideko txirrindulari 
txapelketan, Plumelec-en. 

-22. Kirol ekipamenduak hobe-
tzeko, Foru Aldundiak 20.442 euroko 
laguntza eman zion udalari. Kirol pista 
margotu, kirol gehiagotarako egokitu, 
gimnastika ariketak egiteko zirkuitu 
osasungarria muntatu eta aisialdirako 
mahai-aulkiak jarriko zituen udalak, 
44.433 euroko aurrekontuarekin. 

-23. Bi bizilagun hil ziren: eguer-
dian Gorostartzu Azpikoa baserriko 
Juan Antonio Esnaola Peñagarikano, 
62 urterekin. Iluntzean, Udaletxeko 
Segundo Aranburu Odria, aguazila, 82 
urterekin. 

-25. Eusko Legebiltzarrerako hau-
teskundeak egin ziren. Errolda: 393. 
Emandako botoak: 281. Abstentzioa: 
%28,5. Baliogabeak 2, zurian 1. EH Bil-
du 140, EAJ 121, Elkarrekin Podemos 12, 
Ganemos-Si Se Puede 2, PP 1, PSE-EE 
1, PACMA-ATTKAA 1. 

-25. Elizatik erromesaldia egin zu-
ten Arantzazura, 20 lagunek. 

-28. Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsortzioak jakinarazi zuen herrial-
deko 100.000 tona zabor Palankako 
hondakindegira eramango zituela, 
2017tik 2019ra. Cespa-Ferrovial en-
presaren Lurpe hondakindegiak 24,8 
milioi euro jasoko ditu. 1998an hartu 
zuen Cespak eskonbrera hori, “indus-
triako hondakin inerteak eta ez arris-
kutsuak” botatzeko. 

-28. Gipuzkoako Foru Aldundiak 
dituen ondasun eta eskubideen ze-
rrenda argitaratu zuen, eta Gabirian 
jabetza bakarra zeukala zioen: Ursalto 
Aldea, Maxorri eta Arrobieta mendian 
sail bat. 

-30. Euskara ikastaroa antolatu 
zuela jakinarazi zuen udalak, azarotik 
ekainera bitarterako. 

-30. Iberdrolaren Altolagirre aldeko 
zentralean potentziako autotransfor-
madorearen ahalmena 400 MVAtik 
600era igoko zutela iragarri zuten. 

Urtekaria

Saneamendu sarea eraikitzen (2016-9-16) Aimar Maiz Koldo Sarasola omendua Euban (2016-9-17) Gotzon Aranburu
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URRIA 

-1. Osinalde 23. Bola Txapelke-
ta Iban Maiz herritarrak irabazi zuen 
(37), Joxean Ormazabal Mapa-rekin 
desenpatea jokatuta. Herriko saria 
Mapak jaso du. Emakumeetan Aitzi-
ber Makatzaga zeraindarra irabazle, 
gazteetan Patxi Ormazabal. 45 bolarik 
parte hartu zuten, horietatik 17 gabi-
riarrak. 

-1. Gabiriar jatorriko Asier Muruak 
Gipuzkoako Ehiza Txikiko Txapelketa 
irabazi zuen, junior mailan, Berantevi-
llan (Araba). Idargako Ter txakurrare-
kin, bost eper ehizatu zituen. 2015ean 
Euskadiko txapelketa irabazi zuen, 
inoizko gazteena. 

-3. Euskadiko nekazaritza ustiale-
kuen sariketan, Gernikan, Baztarrikak 
jaso zuen ardi ustialeku onenaren sa-
ria, eta gabiriar jatorriko Alberto Iras-
tortza Apaolaza olaberritarrak haragi-
tako behien ustialeku onenarena.

-5. Kirol pista eta ingurua berritzeko 
obrak hasi ziren. 

-5. Gabiriako Udalak prentsaurre-
koan salatu zuen Palankako zaborte-

gira Gipuzkoako hondakinak ekartzeko 
Aldundiaren asmoa. Desinformazioa 
gaitzetsi, eta nekazaritza izaerako he-
rri txikientzat errespetua eskatu zuten, 
zabortegiak eragingo dituen kalteez 
ohartarazita. 

-5. Oñatibitxikiko Miren Agirrezaba-
lak etxeko sagar zukua zeukan salgai, 
Ordiziako azokan. 

-6. Foru Aldundiaren Ingurumen 
diputatu Jose Ignacio Asensiok esan 
zuen “oso berri ona” zela Gipuzkoako 
hondakinak Palankako zabortegira 
eramatea. Gabiriako Udalak eta ingu-
rukoek egindako salaketei eta adieraz-
penei ez zien  inolako aipamenik egin. 

-7. Jai egun ofiziala izan zen, lehe-
nengo aldiz, “Euskadiko egun” gisa, 
Jaurlaritza lehen aldiz eratu zuteneko 
80. urteurrenean. 

-7. Joseba Iztueta mendigoizaleak 
Alpeetan Matterhorn mendia (Cervi-
no ere deitua, 4.478m) igo zuen, aste 
horretan. 

-8. Errezeta begetarianoen ikastaroa 
egin zen, Hartu-Eman saioetan, Ander 
Kerejetarekin eta Maider Mateorekin. 
15 partaide. 

-8. Antzine Biain zumarragarrak 
Qualbi dokumentala eman zuen. 

-8. Gabiriar jatorriko Sabina Aizpuru 
Agirrek aktore protagonista bezala 
parte hartu zuen Argi filma aurre-es-
treinatu zuten, Elorrion. 

-9. Asier Izuzkitzak Ordiziako II. Ma-
rino Lejarreta Klasikoa irabazi zuen, 
bere taldearekin (Garikoitz Bravo, Ju-
len Gonzalez, Endika Mantecon, Urtzi 
Murgia eta Asier Izuzkitza). 

-15. Ormaiztegiko Erromeria Egu-
nean hiru trikitilari gabiriarrek (Iban 
Maiz, Asier Bidegain eta Eraitz Gorro-
txategi) eta Guri5 taldeak jo zuten. 

-15. Balentzategi eskolako ikasleek 
eta gurasoek urteko txangoa egin zu-
ten, Salburura (Gasteiz). 

-16. Hip Hip Urri ekimenaren biga-
rren urtean, Altxorraren bila jokoa egin 
zen. Bat helduentzat, herri osoan ba-
rrena, eta bestea haurrentzat, kaskoan 
eta inguruan. 17 umek eta 18 helduk 
parte hartu zuten. 

Urtekaria

Osinalde bola txapelketa (2016-10-1) Aimar Maiz Joseba Iztueta Matterhorn (2016-10-6) Dani Castillo
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-16. Asier Muruak Euskadiko Ehiza 
Txikiko Txapelketan parte hartu zuen, 
Berantevillan (Araba). 

-16. Baztarrika gaztandegiak 
gaztazahar sailean zilarrezko domina 
eskuratu zuen La Seu d’Urgellen (Llei-
da). 

-17. Gipuzkoako Probintzia Auzite-
giak zinpeko epaimahaikoetan aritze-
ko herri epaimahaietarako hautagaien 
zerrenda atera zuen. Gabiriako hauta-
gai bakarra zegoen, 90 urteko Maria 
Dolores Ondarra. 

-17. Gripearen aurkako txertaketa 
kanpaina hasi zen. 

-18. Foru Aldundiak jaitsi egin zuen 
2016ko UFFF Udalak Finantzatzeko 
Foru Funtsaren itxiera aurreikuspena: 
urte hasieran igoera %5,5ekoa kalku-
latu bazuen, orain %3,18koa izango 
dela berregokitu zuen. Jasotako di-
ruaren zati bat itzultzea eragingo dio 
horrek udalari. 

-18. Palankako zabortegiari buruz 
informazio bilera irekia egin zen, Or-
maiztegin. 150 bat lagun joan ziren, 
asko gabiriarrak. Politikariei garden-

tasuna eskatu zieten, eta Gipuzkoako 
zaborra Palankara ekartzearekin de-
sadostasuna erakutsi zuten. Antola-
tzeko eta mobilizatzeko deia egin zu-
ten, plataforma bat sortuta. 

-19. Prentsan atera zenez, Gabirian 
2016an 245 etxebizitza zeuden, horie-
tatik 61 hutsik. 151 etxe bizitza bakarre-
koak dira; 72 etxetan bi bizitza daude, 
eta 22tan 3tik 10era bitarte. Batez 
beste 51,9 urte du Gabiriako etxebizi-
tza bakoitzak, Goierriko herrien artean 
edade handiena. Batez beste 177 me-
tro du etxe bakoitzak, eta igogailua 5 
etxetan daukate. Energiari dagokio-
nez, argindarra Goiener kooperatiba-
ren bidez hartzeko bazkidetza 6 etxek 
daukate. 

-19. Alkateak eta hiru zinegotzik 
bilera egin zuten Foru Aldundiaren 
Ingurumen diputatu Jose Ignacio 
Asensiorekin, Palankako zabortegiaz. 
Zabortegiak gaur egun ere eragiten 
dituen kalteen txostena eraman zio-
ten gabiriarrek. Asensiok erantzun zien 
zabortegia ez dutela haiek irekiko, le-
hendik hor dagoela, eta hondakinak 
hartzeko prest dagoela. Errauste plan-
ta eraiki arte irtenbide egokia dela. 

-20. Udalak 2017ko ordenantza fis-
kala onartu zuen, udalbatzaren ohiko 

osoko bilkuran. Zaborraren tasa berdin 
mantendu zuen, baita gainerakoak 
ere, orokorrean. 

-21. Kirol kantxaren zorua margotu 
zuten 25 bat haur eta gaztetxok, auzo-
lanean. 

-21. Gabiriako, Ormaiztegiko eta 
Mutiloako alkateek bilera egin zuten 
Donostian Aldundiko diputatu na-
gusi Markel Olanorekin eta Lurralde 
Orekako diputatu Ainhoa Aizpuru-
rekin, Palankako zabortegiari buruz. 
Hiru alkateek zabortegiak eragingo 
dituen kalteez ohartarazi dituzte foru 
agintariak, eta gutxienez hondakin 
kopurua gutxitzeko zerbait egin be-
harko lukeela gaineratu zioten: urtean 
100.000 tona bota beharrean 30.000 
badira, hobe. Diputazioaren aldetik 
keinurik ez zutela ikusi adierazi zuten 
alkateek. 

-22. Perretxikoak biltzeko eta eza-
gutzeko irteera eta erakusketa egin 
zen, Hartu-Eman saioetan. Jon Ander 
Jakak eta Iñaki Oiarbidek gidatuta, 
goizean basora joan ziren partaideak, 
eta 50 bat perretxiko espezie bildu zi-
tuzten. Gero Osinalden erakusgai ipini 
zituzten, sailkatuta eta izendatuta. 

Urtekaria

Kirol pista margotzen haurrak (2016-10-21) Aimar Maiz Perretxiku erakusketa (2016-10-23) Aimar Maiz
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-23. Sortu alderdiaren idazkari na-
gusi Arnaldo Otegi Gabirian izan zen, 
bisita pribatu batean. 

-24. Gipuzkoako Foru Aldundiak 
katastro balioak berrikusi eta egune-
ratu zituen. Gabiriako udalak diputa-
zioak proposatutako balioak hartuko 
ditu oinarri. 

-25. Palankako zabortegiaz biga-
rren herri batzarra egin zuten, Muti-
loan, 100 bat lagunek. Goierri Birzirik 
taldea sortu zuten, birziklapenaren al-
deko eta zabortegiaren aurkako herri 
plataforma. 

-26. Mikel Aizpuru historialariak 
hitzaldia egin zuen Tolosan: Tolosarren 
eragina euskara eta abertzaletasuna-
ren arteko harremanetan. 

-26. Ezkio-Itsasoko Udalak anbu-
latorio berriaren obren pleguak onar-
tu zituen. Kontsulta berria egokituko 
dute, Errekabarrena kaleko lokal ba-
tean, 164.000 eurorekin. Gabiriarren-
tzat ere anbulatorio horretan ematen 
dute lehen arreta, herriko kontsultako 
ordutegitik kanpora. 

-27. Yolanda Arrieta idazleak Zer 
egin liburuekin? hitzaldia egin zuen. 

-27. Zein kirol saio edo ikastaro 
antolatu, bilera egin zuen udalak in-
teresatuekin. Zunba, yoga eta pilates 
saioak hasiko ziren. 

-27. Pertsona Fisikoen gaineko Zer-
garen 2014ko kopuruen arabera, Ga-
biria Gipuzkoako 8. udalerria izan zen, 
errenta altuenekoen zerrendan. Batez 
besteko oinari likidagarria 25.027 euro 
da Gabirian; Gipuzkoako batez beste-
koa, 23.049 euro. 

-27. ABC egunkari espainiarrak 
Amaiur batailoiko Gabiriako gudarien 
argazki mitikoarekin ilustratu du web-
guneko albiste bat. 

-29. Sendotza prestatzeko ikasta-
roa hasi zen, elizan. 

-29. Baztarrikak Euskal Herriko Ar-
tzain Gaztaren 33. Txapelketan parte 
hartu zuen, Idiazabalen. 

AZAROA 

-1. Hilerrian arrosarioa eta elizkizu-
na egin ziren. Gaztainerre eguna izaki, 
gaztaina jateak egin ziren, elkarteetan. 

-3. Udalak Palankako zabortegiaren 
aurkako mozioa onartu zuen ezohiko 
osoko bilkuran, Goierri Birzirikek aur-
keztua. 

-5. Organo eta musika kontzertua 
egin zen, elizan: Festa eguna jaure-
gian. Fernando Gonzalo organista, 
Gorka Zabaleta txistularia eta Jose Ja-
vier Lera perkusio jotzailea. 50 entzule. 

-5. Iñigo Alustizak 3. egin zuen Riba-
montan al Marreko (Kantabria) 1000 
Cruces rallyan. Peugeot 208 R2 autoa 
estreinatu zuen. 

-6. Jesus Mari Debak Zumarragako 
Buzkantza Egunean parte hartu zuen. 

-6. Gabiriako nekazariak Mutiloako 
Txerri Azokako ferian izan ziren. 

-6. Herritik udazken-negu garaiko le-
henengo elurrak ikusi ziren, Aizkorrin-
eta. 

-6. Gabiriatik oso gertu dagoen 
Otañu mendi hegaleko Basaundi para-
jean (Legazpiko lurretan), XI. mende-
ko mendiko haizeola bat aurkitu zuten 
Burdinolak eta Arkeolanek, uztailean 
hasitako indusketan. 

Urtekaria

Iñigo Alustiza Peugeot 208 R2 berriarekin 2016 azaroa Palankako zabortegi aurkako agerraldia Ordizia (2016-11-7) Aimar Maiz
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-7. Gabiriako, Ormaiztegiko eta Mu-
tiloako udalek, alkateak buru, age-
rraldia egin zuten Ordiziako plazan, 
Goierri Birzirik plataformak deituta, 
Palankako zabortegiko egitasmoa 
gaitzesteko. Herritarren sinadurak bil-
tzen ere hasi ziren.

-9. Defentsa pertsonaleko ikastaroa 
antolatu zuen udalak, urte osorako. 

-9. Altolagirre Azpikoa baserrian bizi 
izandako Evarista Altuna Sagastizabal 
hil zen, Donostian, 90 urterekin.

-10. Olalkiaga baserrian jaiotako 
Engraxi Apaolaza Oiarbide hil zen, Le-
gazpin, 89 urterekin. 

-11. Gabirian bizi den Inma Albi-
sua irakasleari omenalditxoa eta agur 
festa egin zioten,  erretiroa hartu zuen 
egunean, Urretxuko Gainzuri ikaste-
txean. 1980tik irakasle izan zen han; 
20 urtean zuzendari. 

-12. ETB1eko Goazen telesaileko 
zortzi aktorek saioa aurkeztu zuten, 
eliz atarian. Herri txikietako aurkezpe-
na izan zen. Gipuzkoako ahaldun na-
gusi Markel Olano, EITBko zuzendari 

nagusi Maite Iturbe, Pausoka ekoizte-
txearen zuzendari Xabier Zabaleta, Al-
dundiko Euskara zuzendari Mikel Irizar 
eta Ainhoa Aizpuru diputatua ere izan 
ziren ekitaldian. 

-13. Lau gabiriar edo gabiriar jato-
rrikok bukatu zuten 52. Donostia-Be-
hobia korrika proba. 

-14. Super-ilargia deritzon fenome-
no astronomikoa izan zen. Ilargi betea 
ohi baino %14 handiagoa eta %30 dis-
tiratsuagoa ikusi zen zeruan. Lurretik 
ohi baino 22.000 kilometro gertuago 
zegoelako (147,98 milioi km-ra), gertu-
ratze maximotik oso gertu. 1948ko ur-
tarrilaren 25etik ez zen hainbestekoa 
egon; hurrena 2034an tokatuko da. 
18:42an irten zen ilargia, baina gaua-
ren lehen partean lainotuta zegoenez 
ezin izan zen ikusi. 

-14. Errezil Sagarra webgunearen 
diseinua eta egitura aldatu zituzten, 
baita helbidea ere: errezila.blogspot.
com jatorrizkora itzulita (orain arte 
errezilsagarra.com). 

-15. Kaskoko kirol pistan marrak 
margotu zituzten. 

-16. Errezil sagar eguna aurkeztu 
zuten antolatzaileek. 

-16. Baztarrika eta Ondarre gaztek 
29. World Cheese Awards munduko 
gazta lehiaketan parte hartu zuten, 
Donostian. Baztarrikak super-urrea 
domina lortu zuen, Idiazabal gazta 
batek sekula izan duen aitorpen han-
diena. Beste lau domina ere eskuratu 
zituen: urre 1, 2 zilar eta brontze 1. 

-16. Ertzaintzak hiru gazte atxilo-
tu zituen Gi-632 autobidean, kotxean 
zihoazela gerarazita, Gabiria parean, 
goizaldean. Ikaztegietako lantegi ba-
tean lapurreta egitea egotzi zieten. 

-18. Zirkuitu osasungarriko gim-
nastika makinak kokatu zituzten, 
Alkainburu frontoi atzean. 

-18. Goierri Birzirik plataformak 
balkoietan puxika berdeak jartzeko 
kanpaina hasi zuen. 

-19. Ardantzako bide bazterrak au-
zolanean garbitu zituzten. 

Urtekaria

Goazen aurkezpena (2016-11-12) Baztarrika World Cheese Awardsen saritua (2016-11-17) Luisa Villegas
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-19. Gabiria Kopa txirrindularitza 
festaren bigarren ekitaldia ospatu 
zen. Emakumeen Orbea lehen taldea 
omendu zuten, 60 bat lagunek Osinal-
den bazkaldu ondoren. Han izan ziren 
Josune Gorostidi, Arantxa Orbegozo 
Txitxi, Amaia Elosegi eta Dina Bilbao 
zenaren izenean Josu Iztueta; Galizia-
tik etorritako zazpi emakume ziklista 
ohi, Xabier Usabiaga kazetaria, Ion 
Izagirre…

-19. Adoptatutako haurren fami-
lien Ume Alaia Gipuzkoako elkarteak 
urteko juntadizoa egin zuen, merien-
datzeko. 

-19. Guri5 musika taldeak 100. 
kontzertua jo zuen, Ormaiztegiko San 
Andres jaietan. Sorpresa gisa, kamise-
ta berezituak aurkeztu eta saldu zituz-
ten,. 

-20. Errezil Sagar eguna ospatu 
zen, 16.a. Hogei urte bete zituen festak 
(1996an hasi zen).  Sarituak: saga-
rretan (9 ekoizle) Miren Agirrezabala 
(Oñatibitxiki), Iñaki Maiz (Eguzkitza) 
eta Anttoni Murgiondo (Bekoetxe); 
sagar-goxoarekin (13 egile) Pakita 
Galdos (Izar Erdi). Goierri beheko ezti 
lehiaketa: 1. Igor Altuna (Eguzkitza), 
2. Bittor Murgiondo (Mutiloa), 3. Age-
da Zeberio (Segura). Antton Olaizola 
omendu zuten. 

-20. Goruntzek Ormaiztegin dan-
tza saioa egin zuen. 

-20. Igeribar Errota baserrian jaio-
tako Jesus Mari Guridi Izagirre hil zen, 
69 urterekin, Oiartzunen. 

-23. Elurra egin zuen herrian, lehe-
nengo aldiz. 

-26. Irakurle Txokoak literatura-
solasaldia egin zuen, Dolores Redon-
doren Zaindari ikusezina liburua jo-
rratzeko. 

-26. Iñigo Alustizak 3. egin zuen Za-
mudioko Rallyan. 

-26. Maialen Akizu Bidegainek ira-
bazi egin zuen Errenteriako 23. Xen-
pelar Sariko lehenengo finalaurrekoa. 
Aratz Igartzabal 3. izan da. 

-30. Miren Agirrezabalak (Oñati-
bitxiki) fruta lehiaketako 1. saria jaso 
zuen, Eibarko San Andres azoka be-
rezian. 

-30. Deba odolkigileak 2. saria es-
kuratu zuen Gipuzkoako 18. Odolki 
Txapelketan, Ordizian. 

-30. Prentsan atera zenez, Ga-
biriako Udalak hurrengo 35 urtean 
694.980 euro ordaindu beharko ditu 
Zubietako erraustegiagatik. GHK-k 
abenduaren 27an gauzatuko zuen 
hondakinak kudeatzeko kontratu pri-
batua. 

ABENDUA 
-1. Gabiriako alkateak eta beste 
bost herritakoek Bertatik Bertara ne-
kazaritza salmenta egitasmoa aurkez-
tu zuten, Igartubeitin. 

-2. Gabirian aterpetxea daukan 
Agustin Galabide ostalariak Itxune ta-
berna ireki zuen berriz, Ormaiztegin. 

-3. Balentzategi eskolako ikas-
leek antzerki emanaldia egin zuten, 
saloian.

-3. Euskararen Nazioarteko Egu-
nean, euskarak honako datu sozio-
linguistikoak zeuzkan Gabirian: 494 
hiztun zeuden; euskararen indizea 
%90,6; lehen hizkuntza euskara 
%81ek zuten; etxeko erabilera %73,9. 
Euskararen ezagutzak behera egin 
du Gabirian 1980ko hamarkadatik. 
1981ean %95, 1991n %97,8; 2001ean 
%87,9. 

Urtekaria

Gabiria Kopa Iñaki Gurrutxaga Guri5 Ormaiztegi (2016-11-19) ehungarren kontzertua
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-6. Goierri Birzirikek batzar informa-
tzaile irekia egin zuen, 50 bat lagune-
kin. 1.300 pertsonak sinatua zuten, 
ordurako, agiria. Abenduaren 18an 
Ormaiztegitik Palankako zabortegira 
manifestazioa egitea erabaki zuten. 

-8. Maialen Akizu Bidegainek irabazi 
zuen Errenteriako 23. Xenpelar Saria 
bertso lehiaketa. Aratz Igartzabalek 
ere kantatu zuen finalean, eta 6. izan 
zen. 

-8. Gipuzkoako Bolari Egunean, 
Seguran, Joxe Maizek gizonetan eta 
Pake Galdosek emakumeetan, toka 
lehiaketa irabazi zuten. 

-9. Luzio Gabiria gabiriar zenaren 
omenez 29. bertso saioa egin zen, Zu-
marragan. Egaña, Alaia Martin, Mendi-
luze eta Beñat Torres ziren kantuan. 

-13. Udalak 6. GabiriAgiri informa-
zio buletina argitaratu zuen. 

-13. Urretxuko eta Zumarragako 
Santa Lutzi ferian, gabiriar nekazariek 
7 sari irabazi zituzten. 

-14. Goierri Birzirikek manifestazioa 
aurkeztu zuen, Ordizian. 

-14. GHK-k Gipuzkoako hiri honda-
kinen errefusari isurpen tratamendua 
emateko zerbitzua kontratatu zuen, 
Palankako Lurpe isurtegia kudeatzen 
duen Cespa Gestión de Residuos SAU 
enpresarekin. Iraupena: bi urte eta 
beste bat luzagarri. Epe horretarako 
ordaindu beharrekoa: 24.480.000 
euro (BEZik gabe). 

-14. Urkiola baserriko Joseba Arra-
tibelen Ametsa harategiak 5. saria 
jaso zuen Euskal Herriko 19. Txistor Le-
hiaketan, Ordizian. 

-15. Goierri Birzirikek kotxe kara-
bana egin zuen, Goierrin, bi zutabetan 
banatuta. 

-16. Ezkio-Itsasoko Udalak argita-
ratu zuen kutsadura elektromagne-
tikoa neurtzeko azterketaren emaitza. 
Gabiriari zegokionez, Alegian, Itsasoko 
aldea Gabiriakoa baino “garbiago” ze-
goela ikusi zen. Tentsio altuko saretik 
gertueneko puntuetan, 500 nT-ko 
muga gainditzen zuen. 

-17. Hartu-Eman ikastaroetan, le-
hen sorospenen kurtsoa eman zuten 
Pake Galdosek eta Andrea Aldazaba-
lek. 

-17. Aztiriko urteko mus txapelketa 
Javier Zabaleta-Juan Hegialdek irabazi 
zuten, Asier Agirre-Iñaki bigarren. 

-17. Ezkioko amabirjinaren ager-
penaren 85. urteurrenean, Sabino 
Legarda-Ereño oinezko ibilbide bat 
presta-tzen ari zen, 17 km-koa, Gabiria, 
Ezkio, Zumarraga eta Legazpin barrena,  
Ignaziotar Bidearen adar bat bezala. 

-18. Txindata musika eskolako 
ikasleek Gabon kontzertua egin zuten. 

-18. Manifestazio jendetsua egin 
zen Ormaiztegitik Palankako Lurpe-
ren isurtegi atarira, Goierri Birzirikek 
deituta. Milatik gora lagun joan ziren 
protesta martxan. 

-18. Olentzero etorri zen herri-
ra. Umeekin egon zen arratsaldean, 
saloian. 

-18. Judo taldekoek Zumarragako 
topaketan parte hartu zuten. 

Urtekaria

Errezil sagar eguna (2016-11-20) Aimar Maiz Goierri Birzirik manifestazioa (2016-12-18) Aimar Maiz
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-21. Gabiriak udalerri mugakide bat 
gehiago izango zuela iragarri zuen Al-
dundiak, Itsaso Ezkio-Itsaso udalerri-
tik atera eta udalerri beregain izateko 
dekretua atera zuenean. Diputatuen 
Kontseiluak 20an onartu zuen dekre-
tua (Ainhoa Aizpuru diputatua kide 
da), eta erabakia indarrean 22an sartu 
zen. Egun horretatik, Gabiriak sei herri 
mugakide izango zituen: Itsaso, Ezkio, 
Zumarraga, Legazpi, Mutiloa eta Or-
maiztegi. 

-21. Gabiriar jatorriko Iñaki Azarola 
brinkolarrak Legazpiko Udalak lehe-
nengo aldiz banatu zuen Kultura Saria 
jaso zuen, Bittor Agirre herkidearekin 
batera, bertsolaritzan egindako ibilbi-
deagatik. 

-21. Donostiako San Tomas ferian 
gabiriar nekazariek 4 sari jaso zituzten. 

-24. Gabon egunean, bost talde 
ibili ziren etxez etxe kantari. 

-26. Zestoako Soro Ferian, Oñati-
bitxikiko Joxe Antonio Elosegik bi sari 
irabazi zituen, fruta eta errezil sagar 
lehiaketetan. 

-27. Meategietako bidea garbitu 
zuten, auzolanean. 

-27. GHK-k indarrean ipini zuen 
udalak 35 urterako (2051 arte) zor 
publikoarekin 1.000 milioi euro ordain-
tzera derrigortuko dituen kontratu 
pribatua, errauste plantaren aferan. 
Gabiriak urtero 19.856 euro ordaindu 
beharko ditu, lehen kalkuluen arabera. 

-28. Txokolate apur bat filma 
eman zuten. 

-28. Baztarrikak World Cheese 
Awardsen irabazitako dominak jaso 
zituen, Ordizian, Eguberrietako azoka 
berezian. Super-urre bat, urre bat, bi 
zilar eta brontze bat lortu zituen. 

-28. Eustat-ek ateratako datuen 
arabera, Gabiria EAEko 3. udalerria 
izan zen 2015ean langabezia tasa 
baxuenen artean: %5,6. 

-29. Negualdiko lehenengo izozte 
handia egin zuen: -3ºC eta izotza zuri. 
Hurrengo 11 egunetan ere izotza egin-
go zuen, egunero. 

-30. Udalak herri batzarra egin 
zuen, 40 bat herritarren aurrean, 
2016ko egindakoak azaltzeko eta 
2017rako proposamenak aurkezteko. 

-31. Elgoibarko Gabonzahar ferian 
gabiriar baserritarrek bi sari jaso zi-
tuzten, Bekoetxekoek eta Oñatibitxi-
kikoek, fruta lehiaketan 2.a eta 4.a. 

-31. Kortaren idi pareak Leioako 
kintopeko proban parte hartu zuen, 
kategoria horretako azkeneko dema. 

-31. Gabirian 11 lagun zeuden lan-
gabezian: 3 gizonezko (bat 25 urtez 
behekoa, bi 25-44 artekoak) eta 8 
emakumezko (bat 25 urtez azpikoa, 
bat 25-44 artekoa eta sei 45 urtetik 
gorakoak). Industrian 1 eta zerbit-
zuetan 10. Abenduan zehar 10 lan 
kontratu egin ziren: gizonezkoenak 
3 (bat hasieratik mugagabea, bi aldi 
baterakoak) eta emakumezkoenak 7 
(bat hasieratik mugagabea, 3 aldi ba-
tekoak eta beste 3 mugagabe bihur-
tuak). Eraikuntzan 2 eta zerbitzuetan 
8. 

-31. Urtezahar gauean, gazteek 
Osinalde elkartean egin zuten guate-
kea, afal aurretik poteoa lehenengo, 
eta gauerditik aurrera festa. 

Aimar Maiz Morea

Urtekaria

Osinaldekoak gabon eskean (2016-12-24) Jabier Gartzia Olentzeroren etorrera (2016-12-18) Guraso elkartea
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kulturgileak. Gerora euskal kulturaren 
erreferentzia nagusi bilakatu diren ar-
tistek taldean eman zioten hasiera be-
raien kultur ibilbideari. Esperientziak 
elkarbanatuz, Elkar kritikatuz eta, ba-
tez ere, ilusio handiz.

Talde honi jarraipena banda batek 
eman zion “Arrantzale txikia” hil eta 
bi urtera. Pott Banda.  Bertako kideek, 
40 urte beranduago, euskal kulturaren 
erreferentzia nagusi izaten jarraitzen 
dute.  Bernardo Atxaga, Manu Ertzilla, 
Joxemari Iturralde, “Jimu”, Jon Juaristi, 
Ruper Ordorika eta Joseba Sarrionan-
dia ziren Pott Bandako kideak. Idazle 
eta musikariak. Musikariak eta ida-
zleak, ordena hierarkikoan. 

Ia 10 urte geroago sortu zen Bertso-
zale Elkartea. 1987an. Bertsolariek 
ere taldean elkartzeko beharra sen-
titu zuten. Sorkuntza, zenbaitetan, 
bakarkako lana izan arren, gure kul-
turaren historian, taldean elkartzeko 
joera nagusitu da, eta fruituek zapore 
oso ona daukate. Gerora sortu zuen 
alor bakoitzak bere elkarte propioa. 
Bertsolariak bertsolariekin, eta idaz-
leak idazleekin. Kantariak kantariekin, 
eta antzerkilariak antzerkilariekin.

Azken bi urte hauetan, ordea, eta 
noan harira, Mintzola, Ikastolen Elkar-
tea, Euskal Herriko Antzerkizale Elkar-
tea, Euskal Kantuzaleen Elkartea eta 
Bertsozale Elkartea elkartu eta Ahots 

Baten izeneko proiektua jarri dute 
martxan. Ahozkotasuna oinarri eta 
sormena helburu, bertsoa, kantua, 
antzerkia eta literatura uztartu eta es-
perientziak konpartitu zituen ekimen 
honek. Abenduaren 26tik 30era izan 
zen azken bilkura, eta 16 eta 20 urte 
bitarteko 40 gazte ezberdin elkartu 
ziren Zestoako Sastarrain baserri esko-
lan. Bertso unibertsotik, antzerkiaren 
munduetatik, literaturaren zirrikitue-
tatik eta kantuen akordeetatik eto-
rritako gazteak ziren guztiak. 4 egun 
eta 4 diziplina. Egun bakoitzari berea. 
Bertsolariak sudur gorria jarri eta an-
tzezle lanetan. Idazleak beraien hi-
tzak 7 / 6 silabetan sartu nahian, eta 
kantariak doinuei hitzak lotu nahian. 
Ez dok amairu garaian ez dakit Laboa 
eskulturarik egiten ahalegindu zen edo 
Basterretxeak kantarik abestu zuen 
bere Lehonard Cohen ahots horrekin. 
Baietz pentsatu nahi dut. 

Kontua da baso ezberdinetatik iritsi 
zirela sortzaile ezberdinak Zestoako 
zelai berdera. 4 egunen ondoren, pixka 
bat lokaztu genuen arren, badago  
oraindik zer zapaldua. Beraz, jantzi bo-
tinak. Jantzi etxeko zapatilak. Jantzi 
abarkak edo jantzi pailazo zapatak. 
Baina jantzi, eta jarraitu oinetakoak 
aldatu eta zelaia zapalduz, gero eta 
gehiago janzten. 

Eñaut Asurabarrena Bidegain

Amets Arzallusi entzun nion behin 
politikak bermatzen ez badu askapen 
kulturala, kulturak bermatu beharko 
duela askapen politikoa. Arzallusek 
iradoki bezala, esango nuke gure zen-
tzumenek lehenengoan jartzen dutela 
arreta, eta kultura “aisialdia” izene-
ko armairuan gordetzen dugula nahi 
dugunean zabaldu, erabili eta berriro 
lehengo lekuan gordetzeko. Gauza 
garrantzitsuen balizko zerrenda ba-
tean, “kultura” hitza aurkitzeko, para-
doxikoki, bertsolari lana egin beharko 
genuke, hau da, bukaeratik hasi. Baina 
gezurra badirudi ere, euskal kultura ez 
da bertso batekin hasten/amaitzen. 

Jorge Oteizak esana da kultura dela 
gure borroka zelaia, baina ez dut uste 
lokatz gehiegi egongo denik zelai ho-
rretan. Futbol zelaietako belarra da-
torkit burura, edo Torreko Marianok 
zaindutako belarditxoa. Inola ere ez, 
ordea, Pagarrerako bidean dagoen 
lokatzezko putzua edo gerra baten 
ondoren hildakoak jasotzen dituzte-
nek zapaltzen dutena. 

Gure zelaia, hala ere, ez dago za-
paldu gabe. “Gizon txikia” hil baino 9 
urte lehenago, 1966an, sortu zen Ez 
dok amairu taldea. Bertan elkartu zi-
ren, Benito Lertxundi, Julen Lekuona, 
Lourdes Iriondo, Mikel Laboa eta Xa-
bier Lete abeslariak; Jexux Artze eta 
Jose Angel Irigarai idazle eta; eta Jor-
ge Oteiza eta Nestor Basterretxea es-

KULTURA 
DA GURE 
BORROKA ZELAIA

Argazkia: Zestoa 1016/XII/27
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Munduan dena ez baita funtzioren 
bat duten gauzak egitea, eta tarteka 
ondo pasatzen dugunez ezertarako 
balio ez duten txorakeriekin, hona he-
men urte luzez ezkutuan izan dudan 
perbertsio bat, nire bi pasio batzen 
dituena: txirrindularitza eta datu es-
tatistikoak. Hortik sortu zen, aspaldi 
luzean, ranking moduko bat egiteko 
nahia: urtero-urtero, Euskal Herrian 
jokatzen diren lasterketetan zein txi-
rrindulari izan diren erregularrenak, 
edo, beste modu batean esanda, one-
nak.

Ezkutuko hasiera haietan, puntua-
zio-sistema sinpleak prestatu nituen, 
urtez urte hobetuz zihoazenak. Eta 
2014an, lagun liante batek serio esan 
zidan sailkapen horiek publiko egin 
behar nituela; eta jarraian, baina bro-

matan, esan zidan txirrindulari ira-
bazleekin bazkaria egin beharko ge-
nukeela Gabirian.

Nik, berriz, dena seriotan hartu nuen, 
bereziki bazkariarena. Ia ezinezkoa 
izan arren, demagun, Nairo Quintana 
gurekin bazkaltzera etortzea, nire as-
moa hori zen: mahaiaren bueltan 10-
12 laguneko kuadrillatxoa elkartzea, 
eta urte horretako txirrindularirik one-
na ere bertan izatea. Halaxe sortu zen 
Gabiria Kopa.

Gero, ia konturatu gabe, gauzak 
berez joan ziren handitzen eta forma 
hartzen: autokontsumorako sailka-
pena izateari utzi, eta erabaki nuen 
2015ean hasiko nintzela publiko egi-
ten denborapasa friki samar hau. Eta 
antolakuntzan lagunduko zidaten 

lagunez inguratzea lortu nuen; hori 
izan da, dudarik gabe, bidaia hone-
tan gertatu zaidan gauzarik onena: 
jendearen laguntza jasotzea, ezeren 
truke kolaboratzeko prest dauden la-
gunak aurkitzea… tartean, Gabiriako 
gazte-kuadrilla bat, zeintzuei esker 
txirrindularitzaren jai hau antolatzea 
uste baino errazagoa baita. Ezin hitzez 
eskertu inguruan ditudan lagunek egi-
ten duten guztia!

2015a, beraz, mugarria izan zen: 
etapaz etapa, lasterketaz lasterketa, 
kalkulagailua hartu eta sailkapenak 
osatzen hasi ginen: gizonezkoetan, 
Joaquim Rodríguez izan zen irabazle 
nagusia, eta Ion Izagirre ormaiztegia-
rra lehen euskalduna; emakumezkoe-
tan, berriz, Kasia Niewiadoma nagusi, 
eta Eider Merino euskal txirrindularirik 

GABIRIA KOPA 
(EDO EZERTARAKO BALIO 
EZ DUTEN GAUZEN 
LAUDORIOA)

II. Gabiria Kopa Sarituak(Iñaki Gurrutxaga)
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onena. Kito: denboraldia amaituta, 
Gabiriako bazkari-festa antolatzeko 
txanda zen. Eta, konturatuta zaila 
izango zela sailkapeneko irabazleak 
ekartzea (nahiz eta noizbait lortuko 
dugun), eta ekitaldia jantziagoa 
izan zedin, urtero omenaldi bat egi-
tea bururatu zitzaigun: lehenengo 
ekitaldirako, Txomin Perurena, gure 
txirrindularitzak izan duen izenik han-
dienetakoa, eta irabazlerik petoena. 
2015eko azaroaren 14an egin genuen 
lehen ekitaldi hura, tartean hainbat 
izen potolo zeudela: omenduaz gain, 
Joane Somarriba, Gorka Izagirre, Jose 
Luis Mayoz, Joxe Nazabal, Jokin Mujika, 
Jon Ander Insausti eta beste hainbat.

Eta garrantzitsuena: gure aurreikus-
penak erabat gaindituta geratu ziren, 
30 bat pertsona espero eta 70 etorri 
zirela ikusita. Hasierako broma hura 
errealitate bihurtu zen azkenean, eta 
gure asmoak definitzen hasiak ginen: 
denboraldian zehar, sailkapeneko 
puntuak banatuko genituen, txirrindu-
lari onenak nortzuk izan ziren jakiteko; 
eta azaroan, bazkaria egingo genuen 
Gabiriako Osinalde Elkartean, omendu 
batekin eta, ahal izanez gero, denbo-
raldiko irabazleren batekin. Argi geratu 
zen horiek izango zirela gure bi arda-
tzak, eta, noski, zaleen eta txirrindula-
rien arteko topalekua izateko ametsa.

2016ko denboraldian, Gabiria Kopa 
sailkapeneko irabazleak Sergio Luis 
Henao kolonbiarra eta Megan Guar-
nier estatubatuarra izan ziren, hurre-
nez hurren, gizonezkoen eta emaku-
mezkoen sailkapenetan. Euskaldunen 
artean, berriz, Pello Bilbao eta Ainara 
Elbusto. Bazkaria azaroaren 19an egin 
genuen, eta omenduak, oraingoan 
pluralean, Euskal Herriko txirrindula-
ritzaren historian benetako mugarri 
izandako ziklista batzuk: 1985ean 
sortutako emakumeen Orbea tal-

deko kideak, erabateko aitzindariak 
izandakoak eta, gerora, bizikletari lo-
tuta jarraitu dutenak, bakoitzak bere 
moduan. Zehazki, talde hartako hiru 
txirrindulari ekarri genituen Gabiriako 
festara: Josune Gorostidi, Txitxi Orbe-
gozo eta Amaia Elosegi. Beraiekin ba-
tera, izen handiko hainbat gonbidatu, 
bereziki emakumeen txirrindularitza-

ren esparruan aritutakoak: Leire Ola-
berria, Kontxi Carbayeda, Espe Neira, 
Marisa Izquierdo, Erkuden Almagro, 
Izaro eta Nekane Lasa, Josu Iztueta, 
Angel Ortiz… bai eta Ion Izagirre, Xabier 
Usabiaga, Gari Bravo eta irakurlearen 
atsedenerako gehiago luzatuko ez du-
gun izen-zerrenda ere. Zinez ekitaldi 
hunkigarria izan zen, eta zinez merezi 
zuten emakume horiek ziklismozaleen 
omenaldia, erretiratu zirenetik jaso 
duten aurrenekoa, hain justu.

Eta orain ere, 2017ko denboraldia 
hasi berritan, izango da zerbait. Izan-
go da (izango ahal da!) txirrindula-
ritza gure errepideetan, izango dira 
gure sailkapeneko puntuak, izango 
da informazio guztia Twitterreko gure 
kontuan (@gabiriakopa), izango da 
are informazio gehiago prestatzen 
ari garen blog eder batean, eta noski: 
etorriko da azaroa, eta hirugarren al-
diz Gabirian elkartzeko prest egongo 
gara, eguna konpainia bikainean pa-
satzeko, izen handiren bat omentzeko, 
tertulian aritzeko edo, besterik gabe, 
ezertarako balio ez duten txorakeria 
hauekin disfrutatzen jarraitzeko.

Julen Gabiria Lara

Orbea Emakumezkoan taldea(Iñaki Gurrutxaga)
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Eskola

TXAKURRA 
PROIEKTUA (haur hezkuntzan)

Txakur txabola eraiki 
genuen esne kutxekin

Andy Warhol artista 
landu genuen.

Nolegako jaialdian, Han 
urrun etxe poxpola eta 

Bizkor abestiak kantatu eta 
dantzatu genituen.

Dalmata txakur dotore 
bat egin genuen.
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Eskola

Txakurrekin 
betetako silueta

Zenbakiak ikasten.

Papiroflexia

Babarrunekin ere egin 
ahal da txakurra.

Bocalan biak-ekoak 
eskolara etorri ziren 

txakurrak nola  hezten 
dituzten kontatzera.

Dominoa
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Eskola

Lehen hiruhileko honetan garraiobideak landu  ditugu  eta lan honetan aurkezpenean azaldutako zenbait datu emango dizkizuegu.

Garraioak alde batetik bestera joateko erabiltzen ditugu. Gizakiak eramateaz gain, objektuak eta animaliak garraiatzeko ere balio dute. 
Garraioak lanerako ere erabiltzen ditugu. Hiru multzo daude garraioak non ibiltzen diren kontuan izanda: Airekoak, lurrekoak eta  ure-
takoak.

Historian zehar  bilakaera izan dute garraiobideek eta  zenbait elementuren aurkikuntza garrantzitsua izan da.

Gu gizakiak gara. Aspaldi gizakiek zama eramaten zuten beraien indarra aprobetxatuz. Batzuetan buruan eramaten zuten, edo eskue-
tan, bizkarrean eta leku gehiagotan. Beste batzuetan arrastaka. Gizakiak pisu haundia eraman dezake baina  pisu haundia  eramaten badu  
mina hartu dezake. Pisu  hori  mugitzeko bitarteko tresnak asmatu zituen. Horretaz gain, oinez  astiroegi  ibiltzen   zela konturatu  zen  giza-
kia eta arinago  ibili nahi  zuen. Gainera, zama  astunak ere  eraman   behar  zituen batetik  bestera. Horregatik  zerbait  asmatzen hasi  zen.

Gurpila gauza oso baliotsua izan zen eta da gaur egun ere.

Guk erabiltzen ditugun garraio gehienek gurpilak dituzte. Gurpila orain dela  1000ka urte asmatu zen. Gizakiak asmatu zuen gurpila. 
Historian zehar aldaketak izan ditu:

 Lehenengo gurpila harrizkoa izan zen erdiko zuloan egurrezko   barratxo bat edukitzen zuen  ardatz  bezala beste  zerbaiti  lotzeko. Gero 
egurrezkoa,  bi burni eta iltze batzuekin. Ondoren, egurrezkoa atera zen baina erradioak zituen . Hurrengoa  burnizkoa izan zen . Honen  
itxura berdinekoa baina goma gainean zuen , modernoak bezala. Azkenik orain ezagutzen dugun gurpil modernoa  sortu zuten. Historian 
zehar gurpila izan zuten garraioetako batzuk:  kuadriga, dilijentzia eta gurdiak izan ziren.

Haizearen erabilera ere aspaldi asmatu  zuten. Besteak beste, itsasoan. Batzuetan bakarrik, beste batzuetan arraunekin lotuta. Be-
laontzia haizeak belan egiten duen indarraren eraginez higitzen den itsasontzia da.Hainbat belaontzi mota daude, aparailuaren arabera, 
baina zenbait elementu komun dituzte belaontzi denek. Haizearen indarra baliatuta ontzia mugiarazten dute belek. Belaontziak ez du 
funzionatzen motorrarekin, airearekin ibiltzen da. Airearen indarrak egiten du belaontzia mugitzea.

Lurrun makina. Lurrunezko  tren-makina lurrunaren indarrarekin bultzatutako tren makina da. Ibilgailu  hau trenbidetako garraiobide  
nagusia izan zen 20. mende  erdialdera arte, ordutik aurrera diesel tren-makinengatik eta tren-makina elektrikoengatik ordezkatuak izan 
ziren.

Lurrun-makinak  lantegietako makinen  engranajeak mugitzeko energia-iturri  berri  bat ziren. Horren asmatzailea James Watt (1736-
1819) izan zen, 1769an.  Meatzetan  ura  ateratzeko egin  zen  trena. Lurrun  makina  ikatzarekin  ibiltzen zen. Euskal Herrian  ibili  ziren   lurrun   
makinak. Hemen, batzuetan, egur ikatza erabiltzen zuten. Ikatz hori egiteko ohiko tokia txondorra izan zen, kono forma zuen egur multzo 
handia. Lehenengo egurra bildu behar zen. Txondorra egiteko, nahiago izaten zen  pagoa, haritza edo gaztainondoa erabiltzea, baina  bes-
te edozein  zuhaitzetatik  ateratako  egurrarekin ere egin daiteke ikatza.

Garraioak lantzen
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Gure  inguruan tren txikiak erabili izan ziren meatzetako materiala aeratzeko. Hor  ditugu trenbidearen aztarnak,  gaur egun “Bide berdea” 
deitzen diogun zatian, Mutilokoa eta  Zeraingo Aizpeako meatzetatik Ormaiztegira joateko erabilitakoak. Baina ez ziren horiek bakarrik  
izan. Bide estuko tren ugari izan ziren Euskal Herrian. Batzuk zama garraiatzeko eta  beste  batzuk bidaiariak. Horien artean Urolako trena 
Zumarragatik Zumaiara, Euskal –Napar trena Lizarra, Gasteiz eta Oñati lotzen zituena, Bilbo- Zumarraga, Plazaolako trena, Endarlazako 
trena… Garai batean Bergaran bi tren linea desberdin iristen ziren eta  Zumarragara  hiru. Tren hauek indarra galduz joan ziren eta gaur egun  
trenbide zabalekoak geratzen dira EUSKOTREN eta RENFEkoak. Tren hauek martxan ibiltzeko beste  motor  mota  batzuk asmatu zituzten.

Eztanda motorrak:

Diesel motorra Rodolfo Dieselek egin zuen. Motorra  erabili  zen kotxeak funtzionatzeko. Motor  batek  lau  denbora  edo  bi  denbora izan 
ditzake.

Bi denborako motorra da  motorren motorra. Bi  pistoi  dauzka eta  pistoi barruan lehenengo txispa bat egiten du eta gero eztanda egiten 
du.

Lauko  denborako motorrak lehenengo behera, gora, txispa eta behera eta gero explosioa eta gasa atera egiten da.

Pertsonak  hasi ziren pentsatzen eta  pentsatzen eta motordun garraioak asmatu zituzten. Motor  hauek lantxetan, itsasontzietan, 
kotxeetan jarri  zituzten tamainuak aldatuz.

Gure  urteroko  antzerkian, gai hau lantzen ari ginela eta , “Parisera bidaia” emanaldia  asmatu  genuen eta  abenduaren hasieran eskaini  
genien Goierriko  Eskola  txikietako  ikasle  eta  irakasleei ostiral batez, eta larunbatean, gabiriarrei.

Eskola

Oñatiko  lokomotoraren aurrean Lehen hezkuntzako ikasleak.

“Parisera bidaia” antzerkia  egiteko aktore jantzian.
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Gabiriatik pasatzen diren garraioak

Gabiriatik pasatzen diren garraioak ez dira moderno eta ferrari horietakoak. normalak eta zaratatsuak dira: traktoreak , kamioiak, moto-
rrak, kotxeak, autobusak, eta bizikleta pasatzen dira. Kotxe zarata  handia  egoten da kamino  zaharrean rallya egoten denean eta  aurretik, 
entrenatzen aritzen direnean.

Trena ere pasatzen da baina apeaderoa egon arren, gaur egun ez da gelditzen. Garai batean, trenez joaten ziren gazteak eskolara eta  
festetara, baita lanera eta erosketak egitera ere.

Bizikleta mota asko daude. umeek ibiltzen dituztenak dira  batzuk. Txirrindulariak banaka  eta taldeka ibiltzen dira Gabiriako bideetan 
gora  eta behera. Bizikleta normalak eta elektrikoak daude.  Gehien erabiltzen dena normala da.

Monopatin, patinete eta  abar ere  erabiltzen dituzte umeek etxetik eskolara edo plazara  joateko.

Helikopteroa normalen gabirian ez da egoten baina pasatzen dira  gainetik pinuei botika  botatzeko, Ertzainenak, telebistakoak, kableak 
begiratzekoak… Egun batean helikoptero batek lur hartu zuen futbol zelaian.

Orain dela  urte  batzuk, andramaritan, Hondarribiako aireportuan lan egiten zuen Aunditegiko semea, herri gainean abionetarekin buel-
taka  ibiltzen omen zen herritarrak  agurtu nahian.

Kamioi batzuk pasatzen dira herritik tabernetara janari  eta  edariak  ekarriz, abereentzako pentsu  eta lastoa, botatako  pinudietako 
enborrak  eramanez,  zabor bilketakoak…   

Anbulantzi a ikusten badugu laster  hasten gara   galdezka nori gertatu  ote  zaion zerbait edo  nor  ote  dabilen errehabilitazioan.

Sarritan, garraioak ateratzen duen zaratagatik badakigu  nor  den, bera ikusi  gabe.

                                                                                                            
Baserrietako garraioak
 
Baserrietako garraiok lanetarako erabiltzen dira. gehienak lana errazteko makinak  dira. Adibidez traktorea animaliei janariak  eramate-

ko, lastoa eramateko,  aebie berdin, makina ximaurra ateratzeko erabiltzen da,  enpaketadora fardoak egiteko, bolaitekoa bolak egiteko,…
Hauek gaur egun erabiltzen direnak dira. Batzuetan baserritarrarenak dira  eta beste batzuetan lanak egitera etortzeko eskatzen zaie 
dutenei. Pieza handiak mugitzeko garraioak ere badaude.

Animaliak hazteko pentsua kamioietan ekartzen dute eta  hazten dituztenean kamioian eramaten dituzte hiltegira.

Lehengo baserrietako garraioetan animaliak gehiago erabiltzen zituzten: Astoa sagarrak eramateko, idiak gurdia lotuta belarra, artoa 
eta simaurra eramateko, goldan egiteko, zaldia pertsonak eramateko eta mandoa gauzak eramateko…
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Eskolara  etortzeko egunero erabiltzen  diren  garraioak  hauek dira:

Taxian: Bi lagun etortzen dira:  Larraitz eta Xabier. Beraien etxea 2 kilometro baino gehiagora dago eta autobusa  handik  ez  da pasatzen.

Autobusa: Apaolaza autobusa etortzen da urruti bizi di-
ren ikasleak ekartzera. Aurretik, DBHko ikasleak  eramaten 
ditu Beasaina eta ondoren Ezkioko handiak Ormaiztegira. 
Arratsaldean ikasleak etxera  itzultzen dituzte. Itsasoraino 
joaten da.  

Kotxea: Gabiriko  eskolara  ikasle batzuk eta ia irakasle 
gehienak kotxez etortzen dira. 

Furgoneta: Guraso batzuek furgonetak badituzte eta 
ikasleak ekartzeko aprobetxatzen dute. Eskolarako  mate-
riala ere askotan furgonetan ekartzen dute.

Eguraldi ona dagoenean, ikasle batzuk patinete  edo bizikletan etortzen dira.

Irteerak egiteko, gehienetan autobusa eskatzen dugu ordutegiak eta distantziak hobeto moldatzeko.

Garraio  publikoa

Gabirian badago garraio publikoa erabilgarri: Autobusa.

Aldapan gora, aldapan behera Gabiriatik Ormaiztegira bueltaka 
egunero ibiltzen da. Ordutegia du eta ia  beti Ormaiztegin  jaitsi be-
har  duzu Zumarraga  aldera  edo Beasain aldera joateko  eta   beste   
autobus  bat edo trena hartzeko. Ordutegia  lotuta  egoten da ge-
hienetan. Erosoa  izan liteke erabiltzea baina  denbora  behar da eta  
geltokia  etxetik gertu egotea. Bidaiak merkeago ateratzeko txartela 
erosi  behar duzu. Merezi  du. Baldintzak  begiratu behar dira.

  
Gu  autobusean  Zumarragara  joan  ginen baina ezin zen zuzenean 

joan. Aurrena Ormaiztegitik pasa behar zen, han jaitsi, beste  auto-
bus  bat hartu eta  Ezkiora, Urretxu  aldetik Zumarragako geltokira 
eta  buelta: Ezkio, Santa  Lutzi, Itsaso, Alegi, Ormaiztegi, Gabiria.

Eskola

Idiak lanean.
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Hau  hartuz  gero, ez dago  aparkatzeko  arazorik.

Nora joan daiteke autobus horretan? Beasain, Ormaiztegi, Zumarraga, Ezkio, Itsaso, Ordizia, Legorreta, Arama, Zaldibia, Ataun, Lazkao, 
Idiazabal, Zegama, Segura… Gabiriara  etortzen denak  normalean 20 plaza izaten ditu.

Gabirian ez ditugun  garraioak

 Gabirian ez ditugu garraio batzuk, adibidez hauek:

Taxia: Taxia hiri handietan egoten da. Hemendik  gertuenak Beasain eta Zumarragan daude… Garai  batean  jauregiko Patxi Zabaleta 
izan zen taxista inguruan. Eskatutako lekura eramateko daude.

Globoa: Globoak helioarekin ibiltzen dira sua ere garrantzitsua da globoa gora joateko.

Aireontzia: Aireontzia garraio publikoa da, eta diru asko balio du baina  nonbaitera joan nahi baduzu denborarekin  joan.

Monster Trukc: Monster Trukc ingelesez da. Ameriketan daude . 
Hemen Euskal Herrian ez ditugu. Oso handia da eta motorra ere  badu. 
Monster Trukc bakoitzak izen bat du: El Toro Loko, Max-d…

Itsas ontzia: Itsas ontzi ezberdinak daude : Oihal dunak motordu-
nak,… Itsas ontziak hitzak esaten duen bezala, itsasoan erabiltzen dira 
eta Gabirian ez dago itsasorik, ez ibai handirik. Material ezberdinez dau-
de eginda: karbonoa, burdina, egurra,  metala,  karbonozko fibra… eta 
motor ezberdinak dituzte. Asko daude,  batzuek barruan dute motorra  
eta beste batzuk begi bistan  egoten dira.

  
Zergatik ez daude garraio hauek gabirian?

Gabirian garraio hauetako batzuk ez daude bereziak direlako: globoa, moster trukca  eta aireontzia. Aireontziak leku asko behar du  ai-
rera atera eta airetik jaisteko. Aireportuak eta aireontziak diru asko balio dute. Moster trukca oso handia da. Diru asko balio du. Inork ez du 
Gabirian horrenbeste dirurik horretarako. Gainera ez dago pistarik. Eta ezin da furgoneta batean eraman.

Globoak ez du hainbeste diru balio baina gidatzen ikastea kostatuko zaizu.
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4, 5 eta 6. mailako ikasleok lehenengo hiruhilabetean Aizkorri – Aratz babesgunea aukeratu dugu gure proiekturako. Gai honen barruan 
hainbat atal ezberdin landu ditugu: ibaiak, klima, animaliak, lanbideak, sendabelarrak, landareak, monumentu megalitikoak, erliebea, 
beste babesgune batzuk…

Azken xedea Aizkorri-Aratzeko maketa bat egin eta beste gaiei buruzko azalpenekin batera herriko kultur etxean erakusketa bat jartzea 
izan zen.

Maketa egiteko, lehenik mapa handi bat koloreztatu genuen. Ondoren, sestra kurbak jarraituz, maparen kopia batean zatiak egin geni-
tuen, eta hauek oinarri bezala hartuaz, kartoi zatiak moztu eta geruzak bata bestearen gainean erantsi genituen. Gero, koloreztatu egin 
genuen, eta elementu ezberdinak izendatu genituen: mendi tontorrak, ibaiak, maratoiaren ibilbidea, herriak…

Arantzazuko parketxera eta Arrikrutzeko kobetara egin genuen irteera. Kobazuloan antzinako animalien hezurrak eta irudiak ikusi geni-
tuen, eta parketxean, babesguneari buruzko informazioa jaso eta bertako maketa ikusi genuen.

Azkenik, kultur etxeko sarreran jarri genuen gure erakusketa eta Gabonetako oporretan egon da ikusgai.

AIZKORRI-ARATZ 
BABESGUNEA

Kartoizko geruzak margotzen

Arantzazuko maketa erraldoia Kultur etxeko erakusketa

Maketa osatua
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Errealitatea, mundu birtualarekin 
uztartuz doa; gure existentzia indibi-
duala eta kolektiboaren zati garran-
tzitsu bihurtu da sarea, gure izaera 
islatzen dugu bertan; elkar komunika-
tzeko erabiltzen dugu; munduarekin 
interaktuatzeko balio digu, eta askok, 
nekez ulertuko lukete adar birtual hori 
gabeko zuhaitzik.

Gogoeta honen ildotik, Gabiriako 
Udalak webgunea berrituko du aur-
ki. Sareak duen garrantziaren jakitun, 
webgunea garai berrietara egokituko 
du, baliabide berriak eskainiz, bideak 
erraztuz. Webgune berriak, Gabiriako 
herriaren isla birtuala izan nahi du; 
gabiriarron topagune berri bat; infor-
mazioa eta zerbitzua eskainiko duen 
ataria.

KOMUNITATEA

Ez du udalaren eta herritarren arte-
ko zubi sendo bat soilik izan nahi, he-
rritarrei eta herriko kolektiboei ahotsa 
eman nahi die. Horretarako, KOMUNI-

TATEA izeneko atala sortu du. Atal ho-
netan, herritarrak eta elkarteak izango 
dira protagonista; eurek argitaratuko 
dituzte albisteak, euren hitzetatik 

NABIGATU 
GABIRIAN



77

irakurriko dugu Gabirian zer gertatzen 
den; zer etorriko den edota zer antola-
tu den.

Batetik, elkarteek jada sortuta di-
tuzten baliabideak aprobetxatuko 
ditu, eta elkarte hauen webguneetan 
argitaratzen dena udalaren webgu-
nera ekarriko du, iturriari garrantzia 
emanez. Bestetik, webgunerik ez du-
ten taldeei udalaren webgunean zu-
zenean argitaratzeko aukera emango 
die. Hala, topagune izaera hori lantzen 
saiatuko da Udalaren webgunea, ga-
birian sortzen den informazio guztia 
bilduz.

BULETINA

Webgune berriak, eposta bidez bu-
letinak jasotzeko aukera emango du, 
eduki berri bat argitaratzen den aldiko. 
Modu honetan, informazio guztia es-
kura izango du herritarrak, etengabe 
webgunea bisitatzen aritu behar izan 
gabe.

MUGIKORRETARA 
EGOKITUTAKOA

Gaur egun, interneteko erabiltzaile 
gehienak gailu mugikorretatik sartu 
ohi dira sarera. Hori dela eta, webgune 
berria gailu guztietara egokituta dago. 

ZERBITZUAK ESKURA

Udalaren webguneak, herritarren-
tzako zerbitzu ugari eskainiko ditu. Te-
lefono eta helbide interesgarriak, bai 
Gabirian eskaintzen diren zerbitzuen 
edota gabiriarrek inguruko herrietan 
jasotzen dituztenentzako; udal albis-
teak, bandoak eta iragarki ofizialak 
argitaratuko dira webean, buletinen 
bidez ere zabalduz; batzordeen aktak 
pdf formatuan irakurtzeko aukera 
emango du; kirol eta kultur azpiegitu-
ren ordutegiak jasoko ditu, eta baita 
erabilera arau eta baldintzak. Kon-
tratatzaile profila; udal laguntzen eta 
zergen informazioa...

Eposta bidez buletinak jasotzeko aukera

Ekitaldien egutegia kontsultatzeko aukera

Baserrien argazki galeria
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MAKILARIAK PDF

Orain arte argitaratu diren Makila-
ri aldizkari guztiak sarean erakutsiko 
ditu udalaren webgune berriak, norbe-
re gailura deskargatzeko aukerarekin; 
1992ko abuztuan argitaratu zen lehen 
aletik hasi, eta iaz banatu zen 27. ale-
raino.

AGENDA

Agendak ere tresna erabilgarri bat 
izan nahi du gabiriarrentzako. Gabi-
riako agenda osoena jasoko du webak, 
eta ohiko bideetatik zabaltzeaz gain, 
mugikor edo gailu desberdinetako 
agendekin bateratzeko aukera eman-
go du, herritarrek ekitaldi guztiak ondo 
antolatuta eta eskura izan ditzaten.

HERRITARREN ATARIA, 
tramiteak online

Udalak, berrikuntzaren eta zerbi-
tzuen kalitatearen aldeko apustua-
rekin jarraituz, herritar guztien eskura 
jarri du atari hau, kontsulta eta era-
giketa pertsonalak udaletxera joan 
gabe egin ditzaten. Atal honek dene-
tariko tramiteak egiteko aukera ema-
ten du: erroldekin zerikusia dutenak; 
abal edo fiantza itzulketak; baimenak; 
datu pertsonalen kudeaketa; diru-
laguntzen tramiteak; egoitzan ego-
naldiak; ezkontza zibilak; ziurtagiriak; 
faktura elektronikoak...

HERRIARI BURUZKO 
INFORMAZIOA

Webgune honek, Gabiriako herria-
ren inguruko informazio interesgarria 
gorde eta erakusteko ere balio nahi du. 
Horri erantzuteko, hainbat ataletan 
informazio ugari jaso da; historia, on-
darea, ekonomia, populazioa... landuz. 
Gabiria hobeto ezagutzeko tresna bat 
ere izan nahi baitu webak.

Eta hau, laburpen bat da. Multi-
media atala, baserrien mapa, mendi 
ibilbideak, garraioari buruzko informa-
zioa, sortuta dauden edo epe motzean 
sortuko diren baliabideak dira, eta as-
koz gehiago daude. Ez itxaron, eta na-
bigatu Gabirian.

Alex Areizaga Albisua
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ARGAZKIEN 
JOLASA

1- Nola izena du 
honako txabola honek?

2- Ze baserritan dago 
zubi hau?

3- Non dago iturri 
hau?

Asmatzen dutenen artean herriko Ostatuan bi lagunentzako afari bat zozketatuko da.
Erantzunak maiatzaren 31 baino lehen udal.batzordeak@gmail.com helbidera bidali 

edo Ostatuan horretarako jarriko den kaxan utzi beharko da.

Naiara Peñagarikano Alustiza
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