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Di-Da

Felix 
Gastañazatorre

Zaletasun bat?
Mendira joatea, gustatzen zait baina ez daukat zaletasun askorik.
Gustukoen duzun menua?
Lasaña, nire andreak egiten duen lasaña oso goxoa da, pelota pixka bat egiteko 
kar,kar,kar...
Gogoko leku edo txoko bat?
Ba ez dakit, motel, ni hemen oso gustura nago, beraz… Ba Murgilgo gain hori gus-
tatzen zait asko, adibidez.
Oporretarako toki bat?
Ez daukagu leku konkretu bat, hondartza daukan lekuren bat, apur bat aldatzea-
gatik.
Umea zinela zer izan nahi zenuen?
Mekaniko uste dut, kotxe mekanikoa.
Oroitzapen bat?
Eibarren bizi nintzenean, elurra egiten zuenean, goizeko 7etan jaiki, gosaldu eta 
bizikletan ibiltzera jaisten nintzen, nahiz eta beti bizikleta kateatu, jendeak ikusten 
ninduenean burutik ondo ez nengoela pentsatzen zuen kar, kar, kar...
Liburuak ala pelikulak? Eta bat aukeratzekotan?
Uf...Ba egia esanda, ez bat ez bestea, nik azkeneko liburua eskolan irakurri nuen, eta 
pelikulak osorik gutxi, aspertu egiten bainaiz. Kotxe zalea naizenez, Fast&Furious 
eta horrelako pelikulak gustatzen zaizkit, akziozkoak.
Musika talde bat?
Ba eibartarra izanda, Su ta gar.
Eta abesti gogokoena?
Jo, ez naiz izen askorekin gogoratzen, bat esatekotan “jo ta ke”.
Asteburuetan?
Asteburuetan, normalean, bisita bat egin gurasoei eta buelta bat eman lagunekin, 
ahal denean.
Uda ala negua?
Uda, uda.
Abilezia bat?
Hori normalean beste batek esan beharko luke… Umeekin tratua, umeekin ondo 
konpontzen naiz.
Horretarako emaztea da zorrotzagoa, ni nahiko “pasota” naiz, baina, adibidez, ko-
txean jatea ez zait gustatzen.
Alkate izango bazina?
Hori galdera zaila da e, kar, kar, kar... Andorran oporretan izan ginenean ikusi ge-
nuen han txirrista erraldoi bat eta beti esaten diet seme-alabei, horrelako bat 
frontoitik behera dagoen aldapan oso ondo geldituko litzatekeela.
Amets bat?
Ametsak beti daude baina, ez dakit, niretzat garrantzitsuena zoriontsu bizitzea 
eta jendea zoriontsu ikustea da.

Nork ez du ezagutzen Felix Gas-
tañazatorre? Ondoan pasaz gero, 
kasu egin gabe ez du uzten Felixek 
inor. Gure Felix beti dabil   “oso fe-
lix”. Oso gertuko pertsona da, eta 
elkarrizketa irakurri besterik ez 
dago zein umore oneko pertsona 
den ezagutzeko. GOZATU!!!
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Iratxe Irigoien

Astebururako plan bat?
Asteburuaren arabera. Juerga gogoz bagabiltza juerga eta bestela leku diferen-
teak bisitatu (asko egiten ez dugun arren)
Eta Gasteizen?
Han ere hemengo antzera. Laborategian egotea tokatzen ez zaigunean ba 
arratsalde pasa “Pikas”en edo “Aldapan”, eta bestela ostegunetako juerga ederra! 
kar, kar, kar...
Urteko egun kuttunena?
Pfff… zaila da bat aukeratzea, ez daukat egun kuttunik bereziki. Egun batzuk na-
hiago besteak baina hala ere, bat espezialik ez zait okurritzen.
Parrandara itzuliko zinatekeen leku bat?
Azpeitia edo Zumaia
Pelikulak edo liburuak? Eta bat aukeratzekotan?
Dudarik gabe, liburuak. Eta irakurri ditudan denetatik espezialki gustatu zaizkida-
nak euskaraz “Amaren eskuak (Karmele Jaio)” eta “Nire turbantearen sekretua”; 
eta erdaraz “Memorias de una geisha”.
Abesti bat?
Ba ikasten aritu naizen denboraldi honetan asko entzun dut “Anari” eta bestela 
“More koloreko hitzak” (Garazi Goienetxe).
Gabiriako lasaitasuna ala Gasteizko mugimendua?
Gasteizen lasaitasun handirik ez dago, klaseak ez direnean laborategian tokatzen 
zaigu jardutea eta denbora librea beste hainbat gauzarekin betetzen dugu; beraz, 
Gabiria asteburuekin lotzen dut eta oso gustura etortzen naiz lasaitasun desber-
din baten bila. Gasteizen egoteak bere lasaitasun apurra ematen duen arren.
Zein txokotan ikasten duzu gustura?
Egia esan, normalean etxean gusturago egoten da bat, Gasteizen gure pisua 
daukagu eta hainbat lan egin behar dira etxean gurasoek egiten dituztenak! kar, 
kar, kar...
Mania bat?
Despertadore bat baino gehiago jartzea, normalean lehenengoarekin esnatzen 
naizen arren!  Eta batez ere ikasten ari naizela paperekin desorden puntu bat edu-
kitzea! 
Gustukoen duzun menua?
Entsalada mistoa, eta legatza labean edo saltsan
Usain bat? Eta soinu bat?
Oraintxe etxean dudan kandela usaina, labanda dela uste dut. Eta soinua udako 
gauetako kirkil hotsa edo erreka lasai baten hotsa gauetan.
Gabiriako alkate bazina?
Puf, ez daukat alkate izateko batere asmorik kar, kar, kar... 
 

Jon Ander Larrañaga Aizpuru
Jon Sagarna Alustiza

Aratz Igartzabal Bidegain

Di-Da

Ikasketak medio, urteko sasoirik 
gehiena Araban ematen du Ira-
txek, Gasteizen, alegia. Farmazia 
ikasketak egiten ari da. (Ez da pa-
tata jorrara joaten Arabara, lasai)
Edan gaztetasuna darion elkarri-
zketa honetatik!!!
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“Eskertzekoa da postuan zau-
denean, egindakoa baloratzen 

dutela ikustea. Apreziatzen 
duenari antzeman egiten zaio.”  

ARAIZ

Badakigu jakin, herritarren artean afizio ezberdinak dituen jendea dagoela, baina, eza-
gutzen ote ditugu guztiak? Jarraian ezagutuko dugun ahizpa bikote honek era guztie-
tako bitxiak egiten ditu, teknika ezberdinak eta osagarriak uztartuz. Lierni eta Amaia 
Aranburu Iztueta ahizpak dira eta “Araiz” zigilupean dihardute.
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.-Nolatan “Araiz” izena? 
Abizenetatik. “Ara” Aranburutik eta 

“Iz” Iztuetatik. Zenbaitetan izan ditu-
gu, pertsona izena bezala dela dioten 
aipamenak, baina “T” falta zaiola... 
Zeresana eman izan digu bai. 

.-Noiz eta nolatan hasi zineten 
bitxigintzan?

Amaia: 2010ean hasiko ginen ikas-
ten, eta azoketara joaten, berriz, 2011n. 

Lierni: Betidanik gustatu izan zaigu 
esku-lanak egitea. Etxean amak asko 
egin du puntu eta gantxiloa adibidez, 
Amaiak ere gurutz-puntua askotan 
egiten zuen. Garai hartan lanik gabe 
geratu ginen eta Beasaingo Arteka-ra 
joaten ginen, ikastaroetara. Halako 
batean, ordea, Donostian Miyuki eta 
Svarosky hauekin ikastaro bat egin 
behar zutela eta probatzea pentsatu 
genuen, biok batera joaten hasi ginen. 

Amaia: Astean hirutan joaten ginen 
Donostiara eta ia urtebeteko ikastaroa 
izan zen. Oso gustura joaten ginen. 

Lierni: Material horiek saltzen zituz-
ten denda bat zen, baina ikastaroak 
ere ematen zituzten. Nik uste dut 
orduantxe geure kasara aurreneko 
gauzatxoak egiten hasi ginela. Baina 
bat-bateko kontua izan zen Itasoko 
ostatuan erakusgai jartzeko aukera-
rena. Martxoan, emakumeen egune-
ko bazkaria zetorrela eta, erakusten 
jartzeko proposamena egin ziguten 
eta hantxe jarri genituen bistan lehe-
nengoz. Orduan gantxiloa asko era-
biltzen genuen eta Svaroskyarekin 
ere hasita geunden. Bestalde Orueko 
landetxean ere aukera izan genuen 
erakusgai jartzeko, oso gustura geratu 
ginen eta hortik aurrera lehen azoka, 
Gabiriako sagar azoka etorri zen. Gero-
ra, herri txikietarako azoketara joaten 
hasi ginen. Aurten, adibidez, Bergara-
ra, Antzuolara, Asteasura, Villabona-
ra... Santa Lutziko azokara ere joaten 
gara.. Dexente, azoka askotara joaten 
gara, gehienbat herri txikietakoak eta 
bakarren bat handixeagoa. 

.-Miyuki eta Svarosky teknikak 
aipatu dituzue... Zein berezitasun 
dituzte? 

Svarosky kristala, oso ezaguna den 
izena da,  eta bestea Miyuki ere kristala 
da. Japoniar teknika bat da. Horrelako 
gauza txikiak, handik datoz bai! Aka-
so zertxobait “finagoak”  geratzen dira 
Svarosky pultserak. 

.-Biok lantzen dituzue bi tek-
nikak ala bakoitzak badu berea? 

Lierni: Amaiari Svaroskya lantzea 
asko gustatzen zaio. Nik berriz, Miyukia 
gusturago egiten dudala esango nuke. 
Bion artean beraz, osagarriak garela 
esan daiteke. 

Amaia: Hala ere, biok landu ditzake-
gu bi teknikak. Normalean bakoitzak 
bere txokoan lan egiten du, bere tar-
tea duenean, eta gero egin ondoren 
biltzen ditugu.   
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.-Atentzio asko eskatzen duten 
teknikak al dira?

Bai, bai. Miyukia, jostorratza eta 
hariarekin egiten da, piezak banaka 
sartuz eta euren artean josiz. Dena jo-
sita doa. Aurrena marrazki bat izaten 
dugu, “plantilla” moduko bat eta gero 
marrazki horri segiz, bolatxoak jos-
ten dira. Arreta osoz jardun behar da, 
etengabe aldatzen direlako jarri beha-
rreko bolatxoen koloreak. Badira plan-
tilla hutsak ere, horren gainean norbe-
rak nahi duen marrazki edo diseinua 
egin dezan eta Svaroskyaren teknika 
ere oso antzekoa da, ia berdina. Hari 
berezi bat erabili ohi da, bisuteria-
rako pita berezi bat. Jostorratzik gabe 
ere hari horrekin bakarrik landu liteke 
Svaroskya, haria bera gogorra delako. 
Teknika batarekin zein bestearekin 
mota guztietako bitxiak egiten ditugu: 
eraztunak, lepokoak, pultserak, bela-
rritakoak, brotxeak... 

.-Zulotxo horietan eta behin 
baino gehiagotan sartzeko, bis-
ta, pultsua eta pazientzia ere be-
harko dira, ezta? 

Lierni: Nik oso pazientzia gutxi 
daukat baina horretarako bai atera-
tzen dut. Ni behintzat asko  lasaitzen 
nau. Nik uste gustuko gauza bat de-
lako izango dela. 

.-Denbora asko eskatzen du, 
ezta? 

Lierni: Bai, denbora asko da bai. 
Eraztun sinpleena 3 ordutan edo egin 
liteke, baina hortik aurrera... ez dago 
zenbatzerik! Bi aldiz eman ditugu 
ikastaroak Artekan, eta horietarako 
batean leporako katea eta bestean 
pultsera egin genituen... Horrelakoe-
tan jabetzen zara denbora asko es-
katzen duen teknika dela. Bi orduko 
ikastaroa izaten zen eta orduan ohar-
tzen zen jendea ordu pila bateko lana 
eskatzen duela gauza txikienak ere. 
Plazan batzuk bai, baloratzen dute 
begi-bistan dutena, baina beste ba-
tzuek akaso esaten dizute garesti jarri 
duzula. Nik behin bati esan nion: “ez 
dakit zuri zenbat ordaintzen dizuten 

lan-ordua, baina... jakingo bazenu 
zenbatean irtetzen den ordua, ko-
bratzen ari naizenarekin...” Esku-lan 
guztietan gertatzen da antzeko. Jende 
batek apreziatzen du, eta apreziatzen 
duenari antzematen zaio. Akaso hori 
dioenak ezagutzen ez duelako izango 
da. 

Amaia: Beste batzuek, ordea, al-
derantziz, kobratzen dugunarekin ez 
dugula egindakoa jasotzen esan izan 
digute. Eskertzen da postuan zaudela 
egindakoa baloratzen dutela ikustea. 

.-Etxean lanerako txoko berezi-
rik baduzue? 

Lierni: Ez, ez. Biok aritzen gara sukal-
dean. Sukaldeko mahaian normalean. 
Iluntzean telebista piztu eta hura en-
tzunez. Niri lasaitzeko balio dit. 

Amaia: Burua horretan zentratzen 
duzu eta beste guztia albora uzten 
duzu. 

“Gehienbat herri txikietako azoke-
tara joaten gara, baina bada bakarren 
bat handixeagoa ere”

.-Gazte, heldu, haur... denen-
tzako egiten duzue?  

Umeentzako ere egiten ditugu bai, 
baina egin eta gero erabakitzen dugu 
hau norentzako izan daitekeen edo 
beste hori aproposago nori geratuko 
zaion. Ez dugu propio gazte edo hel-
duentzako egiten. Ateratzen zaiguna 
egin eta gero gerokoak. 

.-Jendeak ausart jokatzen al du 
bitxiak aukeratzerakoan? Edo kla-
sikoa dela esango zenukete? 

Lierni: Klasikoetara errazago jotzen 
dute baina batzuk tartean badira au-
sartak ere. Tartean izaten dira lepoko 
handi batzuk eta horrela, baina bada 
ausartzen denik, bai! Batzuk fijo kolore 
neutroetara jotzen dute: beltzetara, 
grixetara...

Amaia: Udan ateratzen ditugu ko-
loreak baina, askoz errazago saltzen 
da beltza, grixa, beige-a... Nik uste 
arroparekin bezalaxe. Gehiengo batek 
jotzen du kolore horietara.

.-Herri askotan izaten zaretenez, 
ba al dago joera zehatzik duen he-
rririk? Eraztunak gehiago saltzen 
direnik edo pultserak...

Ez ez, ez dago jakiterik. Beti denetik 
asko eraman behar izaten da. Egunak 
izaten dira. Batzuetan gainera sorpre-
sak ere izaten dira: Akaso egun batean 
denek eraztunei begiratzen die, beste 
batzuetan, berriz, denek pultserei... 
Ez dago jakiterik, beraz, badaezpada 
denetik eramatea komeni da. Postua 
prestatzerakoan leku gutxian asko 
ikusteko modua egin behar da, beraz, 
jendearen pasaeran dena ongi ikus da-
din saiatzen gara. 

.-Herri txikietan zuzenean bai 
baina irteneteko plaza digitalean 
ere baduzue zuen lanak erakuste-
ko aukera? 

Bai. Facebookera gauzak igotzen di-
tugu, edo azokara goazela ere jartzen 
dugu... Ezagutzera emateko modu bat 
da bai... Txartelak jartzen ditugu baina 
bide horretatik ez dugu hainbeste sal-
du. Inoiz kontsultarik edo galderaren 
bat bai, baina oraingoz aurrez aurre-
koan gehiago moldatzen gara. 

.-Gauza berriak sortzeko inspira-
zioa nondik ateratzen duzue? 

Internetetik asko. Forma berriak 
gauza berriak, pieza berriak ateratzen 
dira. Kontua da zeuk gauza berrietara 
moldatzen jakin behar duzula. Inspira-
zio asko lortzen da interneten, gauza 
asko ikusten delako baina gero zurera 
moldatzen jakin behar duzu. Kolo-
rea, formak, teknika, denetik! Halere  
burua ere beti  lanean aritzen da bai, 
imajinazioa landuz gauza berrien bila. 

.-Defekto profesionalarekin ha-
sita al zaudete? 

Lierni: Hori aspalditik! Edozein le-
pokotara. Ni orain esate baterako, 
joierietan fijatu egiten naiz, nolakoak 
dauden... horrelakoak dauden, beste-
lakoak,... Joeren arabera aritzen dira 
beraz, horietan ikusi eta gero gure 
teknikarekin nola egin daitezkeen 
pentsatzen geratzen naiz..  Fijatu as-
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kotan konturatu ere egin gabe egiten 
gara. Rebistetan ere koloreak eta... 
Baina koloreena, lehen aipatu bezala 
neutroak errazago ateratzen dira. Nik 
uste zertxobait koloreekin ez gara oro 
har oso atrebituak. Jendea eroste-
rakoan. Neu ere halakoa naiz.. Gusta-
tzen zaizkizu, egiterakoan politak dira 
baina gero saltzerakoan akaso ez du ir-
teera handirik izaten, baina gustatzen 
zaigu abaniko zabala eginda izatea.

Amaia: Nahi gabe zeuk zure gustue-
tara jotzen duzu baina denetik egiten 
saiatzen gara. 

.-Konplementuekin lan egiten 
duzue? 

Bai. Lumak asko ibili ditugu, bai-
ta gantxiloz geuk egindako kordoiak 
ere, edota Miyukiz egindako kateak... 
Teknika ezberdinak landuz osatzen 
ditugu. Baina, belarritakoak belarrira 
lotzeko sistemak adibidez erosi egiten 
ditugu. 

“Esku-lanak egitea bedidanik gus-
tatu izan zaigu. Lasaitzeko edo erlaxa-
tzeko ere balio digu gainera”

.-Materiala lortzeko nola ibil-
tzen zarete?
Lierni: Hemen gauza gutxi batzuk to-
patzen ditugu, Donostian beste ba-
tzuk eta Valentziatik ere ekarri izan 
ditugu bai. Hemen oso gutxi dago. 
Beasainen Svarosky zerbait baina Mi-
yuki gutxixeago. Lumak eta horrelako 
osagarriak bai, Beasainen, “Artekan” 
adibidez. Beste bat ere badago “Ha-
rriak eta osagarriak” izeneko denda... 
Azoketan zilarra eskatzen duen jendea 
badago baina garestixeagoa atera-
tzen da beti ere, alergien kontrakoak 
baldin badira...  

Amaia: Nik adibidez ezin dut belarri-
takorik jantzi, alergia ematen didate. 
Horien probaketan aritzeko beraz ez 
dut balio, baina lepokoak eta eraztu-
nak horiek probatzen ditut bai. Bes-
tela ilobari ere jartzen dizkiogu proba-
tzeko... 

.-Lan tresnak ere beharko dira, 
noski? 

Bada, oso gutxi. Askorik ez. Josto-
rratza, haria, eta alikate berezi ba-
tzuk baina bakarrik eransteko dira. 
Jostorratza, haria eta pita (nylonezko 
haria), beste ezer ez da erabiltzen. 
Horratzak ere bereziak dira, mehe-
meheak izan behar dute. 

.-Hasierako abalorietara begi-
ratuz gero, aldaketa asko ikusiko 
genituzke? 

Bai, bai. Lehen sinpleagoak ziren, 
orain konplikazio gehixeagoko gauze-
tara jotzen dugu. 

.-Batak hasitako pieza, besteak 
amaitu izan du? 

Amaia: Hori inoiz ez. Normalean 
bakoitzak bere etxean egiten du eta 
gero batzen ditugu. Gantxilozko kor-
doia baldin bada Liernik egiten du, 
bakoitza bere horretan ibiltzen da.

Lierni: Berak berari gustatzen zaiona 
egiten du eta nik nirea. Akaso mate-
riala eskatu behar dugun garaian bai 
adosten dugu zein kolore motatara 
joko dugun, edo material bat edo bes-
tea hartuko dugun, baina hortik aurre-
ra, nomalean bakoitzak berea egiten 
du. 
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.-Ez duzue beraz, kolekziorik edo 
sortarik diseinatzen?

Ez, ez. Gutxiena uste duzun garaian, 
gutxiena uste duzuna saltzen da. Ur-
teroko lekuetara berriak eramaten di-
tugu. Zaila da jendearen tendentziak 
ezagutzea. Ideia batekin joanagatik 
egun batean denek pultsera mota 
bati begiratu diezaiokete, eta hurrena 
berriz lepokoei edo eraztunei... Herri 
batzuk oso onak dira jendea begi-
ra ibili ohi delako, beste batzuetan, 
berriz, egon edo ez egon inork ez du 
askorik begiratzen, eta horrexegatik 
batzuetara joateari ere utzi diogu. Ba-
dira, ordea, eskuz egindako lana erosi 
ez arren baloratzen dutenak. Hori bai, 
Gabon inguruko azokak, esaterako, as-
koz hobeak dira. Sasoi horretan azoka 
asko izaten dira, eta jendea animatu 
egiten da horrelako bitxiak erostera. 

.-Proeiktu edo asmo berriak ba-
dituzue esku artean? 

Lierni: Boligrafo fundak, liburuen 
markatzaileak, tiradoreetan jartzeko 
borlatxoak egitea pentsatzen ari naiz 
orain. Beste esparru batera zabaltzeko 
asmoa, beti izaten da. Burua beti buel-
taka izaten dugu. Askotan zerbait ikusi 
eta bururatu egin behar zaizu geure  
teknikarekin ere egin litekeela. Mo-
mentuz dekorazio esparrura gertura-
tzea pentsatzen hasita gaude. 

Amaia: Giltzatakoak ere egin izan di-
tugu, baita diademak ere... 

“Zaila da jendearen tendentziak 
ezagutzea eta badaezpada dene-
tik eramaten saiatzen gara, bestela 
enkarguz ere egin ditzakegu”  

.-Artisau gisa jardutea, ordea, ez 
da dirudien bezain erraza, ezta? 

Bai nahiko genukeela, baina hortik 
bizi ahal izatea oso zaila da. Nahi, nahi 
nahi, nahiko genuke baina ez da hain 
erraza. Baldintza asko jartzen dituzte 
eta ez da dirudien bezain erraza auto-
nomo gisa funtzionatzea. 

.-Baduzue kuttuna suertatzen 
zaizuen piezaren bat? 

Amaia: Ez, bereziki.
Lierni: Bada, ordea, Amaiak egin-

dako lepoko bat, morea dena. Beti 
ikusgai jartzen dugu, baina... Handia 
da, ordu askoko lana du eta ez da hain 
erraza saltzen. Horrelako batzuk han-
diak direnak eta, baditugu.

.-Plazan bertan, eskaerak jaso-
tzen dituzue?  

Lierni: Bai, aukera hori eskaintzen 
dugu bai, eta enkarguz ere egiten 
dugu. Adibidez, erakusgai dagoen 
zerbait beste koloreren batean eska-
tu izan digute. Momentuan laburrean 
edo luzean moldatzea ere badugu... 
Eraztuna normalean oso zaila da zure 
gustuko hori neurriko izatea eta beraz, 
aukera izaten dugu eskatuz gero mol-
datzeko. 

Amaia: Gehien bat eraztunekin eta 
pultserekin gertatu ohi da hori. 

Lierni: Ingurukoa izanez gero, geu 

joan izan gara bezeroarengana. Baina 
bestela Beasain edo Zumarragara era-
man izan dugu. Inoiz gainera Internet 
bidez egin digute galdera ea non ikus 
daitezkeen gure lanak... Salerosketa 
askorik ez baina lotura egin izan dugu 
Internet bidez. 

.-Orain plaza berri bat ere badu-
zue, herrian bertan.  

Proposatu ziguten ea interesatuko 
litzaigukeen eta Ostatuko denda be-
rrian jarrita ditugu, bai. Norbaiti inte-
resatzen bazaio, galdetu dezala edo 
deitu diezagula, baina enkarguak 
hartzeko prest izango gara. 

Informazio gehiagorako: 
ARAIZ ARANBURU IZTUETA 
(facebook)
E-posta: araiz.gabiri@hotmail.es

Eneritz Gorrotxategi Zuaitz
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Lehengo kontuak esaten hasita eli-
zara etortzeko zer komeriak ibiltzen 
zituen jendeak, herri inguruko etxee-
tatik zetozenak ez baziren, batez ere 
neguan lokatza ugari bidean eta zer 
oinetakorekin etorri? Gure garai ingu-
rukoak ziren katiuskak, lehenagokoak 
abarkak eta horrelakoak. Herri ingu-
rura haiekin arrimatu, eta euririk ari ez 
bazuen, sasi bazterren batean haiek 
utzi eta zapatekin elizara. Gero euria 
hasten bazuen, badaezpada ere goi-
koz behera uzten ziren oinetako horiek, 
eta euria ari bazuen edo egingo zuen 
itxura handia bazegoen, konfiantzaz-
ko etxeren batera joan eta han utzi 
etxetik ekarritako oinetakoak, han za-
patak jantzi eta dotore elizara. Etxean 
egin beharrekoak oroitzen hasiz gero, 
ezin ahaztu lan harrigarriak eragiten 
zituena “ganajatekoak” egitea. Uda-

berrian alpapa edo pagotxa edo ho-
rrelako zerbait bazen, ondo, gero uda 
aldera horiek gutxitzen zirenean, arta-
puntak bildu edo hostoa egin. Hostoa 
egiteko gaur hainbat lizar zenik ere ez 
dut uste, eta gure aldean, behintzat, 
haritz hostoa egiten zen gehienbat. 
Haritz adarrak ekarri etxera eta han 
kimatu. Hostoa ganaduentzat eta zar-
bak lehortzera gero labe sua egiteko, 
sua, garra atera eta labea ondo berot-
zeko ona zelako. Belardietan zegoen 
belarra ondu eta negurako gorde nahi 
izaten zen, eta soroetan, berriz, ahal 
zen laborerik gehiena sortu. Norberak 
ere zer jana izan zezan.

Artapunta biltzea, artaburutik gora 
gelditzen den artagarea ere esaten 
zitzaion horri. Hura eskuarekin hautsi. 
Kontuz ibili behar izaten zen eskuan 

ebakirik ez egiteko, bildu eta etxera. 
Nahikoa gustura jaten zuten gana-
duek. Udazken aldera artoak zuritu 
eta artalastoa ganaduentzat, jan 
gustura egiten zuten, baina ilea lu-
zatzen zitzaiela eta ez zuen estimazio 
handirik izaten. Artean arbia ondorik 
hazi gabe egoten zen eta arbi hostoa 
bildu. Belar ondua edo lastoa jaten 
laguntzeko zerbait berdea. Arbia haz-
ten zenean, ondotik atera eta etxera 
saskia bizkarrean hartuta edo astoan. 
Lan hau neguan izaten zen, elurra eta 
izotza zegoela askotan. Eskuak bero- 
tzeko ur beroa baldean hartuta. Bada-
kit eskuak ondo berotzen zirela ikusita, 
katiusken barrura ur beroa bota zuena 
hankak berotzeko. Laster joan omen 
zen etxera oinetakoak kentzera.

Euxebio Igarzabal Alustiza

LEHENGO 
KONTUAK
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.-Nolatan erabaki zenuen me-
diku izatea? 

Txikitatik, beti nahi izan dut mediku 
izan, hala gogoratzen dut behintzat. 
Gero ikasketak egiteko aukera ere izan 
nuen eta Leioan ikasi nuen medikun-
tza. Familia-medikuaren espezialita-
tea, berriz, Pasaian, Trintxerpeko itsas-
etxean egin nuen. Plaza Antzuolan 
atera eta han bi urte egin ondoren, 
Seguran zazpi urte egin nituen. Baina 
hona etortzeko aukera suertatu zitzai-
danean eskatu eta hementxe nago, 
Gabirian eta Ezkio-Itsason.

.-Ezagutzen al zenuen Gabiriako 
kontsulta? 

Bai, ordezkapenak egiten ibili nintze-
nean egokitu zitzaidan inoiz etortzea. 
Kontsulta oso ondo dago. Asko gus-
tatu zait; leku lasaia da, polita, bistak 
asko gustatzen zaizkit, nik uste ongi 
antolatuta dagoela. Herri txiki bateko 
kontsulta izateko, oso ondo dago. 

.-Santa Lutziko zaharra ezagutu 
al zenuen? Eta oraingo berria, zer-
nolakoa da?

Bai, hilabete egon nintzen zaha-
rrean, bai. Oso txikia zen hura, zaharki-

tuta zegoen. Oraingoa handia da, hiru 
gela ditugu: medikuarena, erizainen 
gela eta estrakzioetarako beste gela 
bat. Zaharrean almazena txiki-txikia 
zen,  berrian, ordea, almazen handia 
dugu. Oso erosoa da kontsulta berria, 
oso ongi dago. Bistarik ez dauka, bai-
na...  

.-Hona etortzean zerk eman dizu 
atentzioa? 

Segurarekin alderatuta, esate bate-
rako, alde handia du. Segura eremuz 
herri txikiagoa da, herri-kaskoan jende 
gehiago bizi da eta baserri gutxiago 

“Jendea oso irekia da eta ez zait zaila egin. 
Mediku euskalduna izateak ate guztiak ire-
kitzen dituela uste dut”

Gabiriako herritarron osasuna zaintzeko ardura hartu zuen 2017ko ekainean Xabi Epaizabal 
(Beasain, 1969) medikuak. Zertxobait gehiago ezagutuko dugu jarraian, izan ere hona iritsi 
arte nondik nora ibili den, Gabiriako kontsulta zer iruditu zaion, orokorrean gure osasuna nola 
dagoen eta urtaro bakoitzean kontuan izan beharreko aholkuez aritu gara berarekin solasean. 

MEDIKUA 
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daude. Hemen sakabanaketa handia 
dago, baserri asko dago. Gabiria oso 
handia da; ia-ia Segurarekin eta Muti-
loarekin egiten du muga, Legazpirekin, 
Ormaiztegirekin... Aztirin ere jendea 
bizi da.  Kaskoa oso txikia da eta base-
rri asko ditu. Desberdintasuna handia 
da. 

.-Horrek zure lanean eragiten al 
du? 

Ez, nire lana izatez berdina da. Ger-
tatzen dena da baserrietara joateko 
denbora gehiago behar izaten dudala, 
baina horretarako ere denbora gehia-
go izaten dut. Jendeak hala eskatuz 
gero, abisua jasotzen dugu eta ba-
serrietan artatzen ditugu. Gaixo kro-
nikoak bisitatzera ere joaten gara ba-
serrietara. Eguneroko kontsultak pasa 
ostean erantzuten diegu baserrietako 
abisu horiei.  

.-Baserri asko izateak zer esan 
nahi du jende heldu asko dagoela 
herrian? 

Bai, jende heldu dexente dago. Hel-
du, oso helduak. 80-90 urteko jende 
dexente dago. Hori ona da, jendea 
sano bizi dela esan nahi du. Lana po-
lita da, denbora daukagu jendearekin 
egoteko eta lana egiteko beste modu 
bat da. Herri handietan ez dago den-
borarik gaixoekin lasai egoteko, eta 
hori Gabiriak eskaintzen du. 

.-Jende sanoa... baserrietatik 
elikatu garelako izan daiteke? Edo 
beste faktoreren bat egon liteke 
horren atzean?

Agian janariak badu zeresana. Baina 
baita ariketa fisiko gehiago egin dela. 
Lan estilo oso ezberdina da baserrie-
takoa eta hirietakoa. Jendea baserrian 
gehiago mugitu da baratzean nahiz 
animaliekin eta horrelako ariketa fi-
sikoa egitea oso garrantzitsua da. Ba-
serriko lanean aritu dira baina zeharka 
ariketa fisikoa ere egin dute. 
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.-Astelehen, astearte, ostegun 
eta ostiral goizetan, 9:00etatik 
10:00etara Gabirian izaten zara, 
ezta? 

Bai. Goizean Santa Lutzira joaten 
naiz, han ordubete inguru egiten dut, 
gero hona igo, hemen beste ordubete 

eta gero berriz ere Santa Lutzin kon-
tsulta pasatzen dut ordu bata arte. 
Ondoren izaten dut tartea jasotako 
abisuei erantzuteko.  

.-Asteazkenetan zer lan egiten 
duzue? 

Santa Lutzin egoten naiz, eguerdiko 
ordu bata arte, eta gero Zumarragako 
osasun zentroan aprobetxatzen dugu 
bilerak egiteko, geure formakuntza-
rako, saioak egiteko... 

.-Gabirian egiten duzun denbo-
ra, motz geratzen al da?

Ondo dago, Gabiria oso handia da 
eta jende dexente bizi da Santa Lutzi-
tik gertu. Horiek Santa Lutzira joateko 
joera dute. Aztirikoak ere Santa Lutzira 
joaten dira, beraz, hemen ordubete-
koa izatea ongi dago. Hori bai, ordu-
tegi horretan lan egiten duen jendeak 
arazo gehiago ditu etortzeko, mugatu 
egiten du. Nik uste ordutegia luzatze-
ak edo astean behin beste ordutegi 
bat jartzeak erraztuko lukeela jendeak 
Gabiriako kontsulta erabiltzea. Baina 
oraingoz Osakidetzak eta udalak du-
ten  aspaldiko akordioan horixe dago 
jasota, 9:00etatik 10:00etarako zer-
bitzua eskaintzea. 

.-Hemen ez dago analisiak egi-
teko aukerarik. Zerbitzu horren 
beharra ikusten duzu? Horreta-
rako egun bat jartzea bideragarria 
ikusiko zenuke?

Hemen mediku kontsulta bakarrik 
dago. Erizaina gripearen txertoa jar-
tzera etortzen da. Eta analisiak ez dira 
hemen egiten. Azpiegitura aldetik nik 
uste momentu honetan ezinezkoa 
dela hori, izan ere analitiken bolumena 
oso txikia izango litzateke.  

.-Helduena aipatu dugu, 
baina hortik beherakoen 
osasuna nola ikusten duzu? 

30 urtetik 60 urterako jendea 
berdintsu ikusten dut bai he-
men baita herri handiagoetan. 

Jendeak lantokietan lan egiten du, 
estres maila altua dute, kirola gutxi 
egiten da bai hemen baita hiri handie-
tan ere eta baserriko bizitza zati baten 
utzi egin du, eta horrek esan nahi du 
ohitura onak utzi egin direla. Denbora 
faltarengatik seguraski. Estresak kalte 
handia egiten du. Oso ona izango litza- 
teke jendeak denbora hartuko balu 
baratzean jarduteko 
eta ariketa fisikoa egi-
teko. Hori gaur egungo 
gizartearen gaitza da. 
Gazteak bada, beste 
lekuetan dituzten ara-
zo berberak dituzte, 
ez da asko aldatzen: 
alkoholaren eta dro-
gen arazoa nabarmenduko nuke. 
Alkoholak arazo handiak sortzen ditu 
bai hemen eta bai herri guztietan. Ta-
bakoa ere murriztu egin beharko litza-
teke, baina ez dugu askorik murriztea 
lortzen. Zertxobait gutxitu zen prezioa 
igo zenean baina mantendu egiten da. 
Horretaz gain, gazteen artean asko 
ari dira handitzen sexu harremanetan 
transmititzen diren gaixotasunak. Hor 
prebentzio lan bat egin beharko litza-
teke. Badirudi gazteak zertxobait er-
laxatu direla. Ihesaren garaian jendeak 
beldurra zeukan eta preserbatiboa 
asko erabiltzen zen baina gaur egun 
badirudi ez dutela erabiltzen. 

.-Horiek orokorrean ikusten di-
tuzun egoerak dira, baina herri 
honetan ere badugu horrelako 
arazorik? 

Bai, egon badaude. Kasuistika horiek 
errepikatzen dira gurean ere, bai.  

.-Zer moduzkoa izan da herrita-
rrengandik jaso duzu harrera?

Jendea oso irekia da eta ez zait zaila 
egin. Pentsatzen dut mediku euskal-
duna izateak ate guztiak irekitzen di-
tuela. Nik uste dut euskalduna ez den 
norbait etorriko balitz, zailagoa izango 
lukeela. Zaila egiten dena pittin bat 
da bakoitza nongoa den lotzea. Nik 
Gabiriako jendea, Ezkiokoa,  Itsasokoa 
ere ikusten dut, eta Gabirian sakaba-
naketa oso handia da... Hori kostatzen 
da, bakoitza bere txokoan kokatzea. 
Baserri izenak ikastea ere zertxobait 
kostatuko zait. 

.-Oro har, zer esango zenuke, 
gaixoa oso larri, behar handiare-
kin etorri ohi da? Edo gauza ari-
nekin ere jendea etortzen da kon-
tsultara?

Denetik pixka bat. Beti esan izan 
dugu baserriko jendea medikuarene-
ra etortzen denean oso gaizki dagoen 
seinale dela, baina eskerrak denetarik 
etortzen den! Larritasuneko gauzak 
ere bai, baina denetik izaten dugu. 

.-Errezeta elektronikoaren kon-
tua, jendeak errez ulertu al du? 

Jendeak ikasi du eta nik uste dut 
erraz ikasi dutela. Nik helduenei kosta 
egingo zitzaiela pentsatzen nuen, bai-
na jendeak oso ongi ulertu du. Ez da 
arazorik izan. 

“Jendeak hala eska-
tuz gero baserrietan 
ere artatzen dugu.”

“Ariketa fisikoa medikun-
tzan dagoen botikarik one-
na eta merkeena da, minik 
hartu gabe eginez gero.”
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.-Duela gutxi albiste zen beste 
erkidego batzuetan jendeak erre-
zeta elektronikoarekin botikak 
hemen bezalaxe erosteko aukera 
izango duela. Horrek zuen lana 
erraztu egingo al du?

Horrek lana asko erraztuko du, izan 
ere lehen oporretara zihoazenean edo 
hilabete batzuk kanpoan egin behar 
zituztenean, errezeta inprimatu eta 
hemendik eraman behar zituen eta 
halere lehen arazoak izaten zituzten. 
Orain erosoagoa izango da, eta gaixo 
batek zerbait behar badu, botikaren 
bat galdu zaiolako... Momentuan dei-

tuz gero han jaso lezake. Benidormera 
denboralditxo batera doazenentzako 
abantaila izango da. 

.-Eta atzerriko herrietara opo-
rretara joan nahi duenak, zein 
txerto hartu behar duen jakiteko  
kontsultan galdetu behar du edo 
beste norabait joan beharko luke? 

Kontsultan aurreneko informazio 
bat eman geniezaioke baina horreta-
rako Donostian bada zentro berezitu 
bat: txerto batzuk han ematen dira 
eta beste batzuk hemen jar ditzakegu. 

.-Jendea orokorrean informa-
tzen al da gai horrekin? 

Orain gero eta bidaia gehiago egiten 
dira baina batzuk ongi informatzen 
dira eta gero eta gehiago joaten da in-
formatu gabe eta beharrezko neurriak 
hartu gabe. Segun nora bidaiatzen 
duzun malaria edo gaixotasun batzuk 
daude txerto batzuk jarri behar dire-
nak eta pauta batzuk jarraitu gaixo-
tasun batzuk ekiditeko. Beti dago 
arriskua, baina jendeak bidaia baten 
ondoren sintomaren bat edo sukarrik 
baldin badu, kontsultara etorri, me-

dikuarenera etorri, guk artatu eta se-
gun eta zein susmo dugun guk tratatu 
genezake edo gaixotasun infekziosoen 
espezialistarenera bideratu genezake. 

.-Osasun onari eusteko, urtaro 
bakoitzean zer izan beharko ge-
nuke kontuan? Emango al dizki-
guzu aholkutxo batzuk?

Udaberrian: Niri gehien gustatzen 
zaidan urtaroa da. Negua pasa da, gri-
pe, katarro eta horrelako gaixotasunak 
jada pasa ditugu... Gomendio apropo-
sena, mendira joan eta mendian ibil-
tzea da, ariketa fisikoa egitea... 

Udan: Berotik babes-
tu behar dugu eta eguz-
kitik ere bai. Garran-
tzitsua da likido asko 
edatea, eguzkitako be-
taurrekoak eta txapela 
erabiltzea. Udan behe-
rakoak edota gastroen-
teritis kasuak izaten 

dira. Horrelakoetan ur asko edan be-
har da likido galerak ekiditeko. Bi-hiru 
egunetan pasa egiten da normalean. 

Udazkenean: Gaixotasun aldetik 
eta, ez da gaixotasun be-
rezirik izaten. Guk udazke-
nean gripearen aurkako 
txertoa jartzen dugu. 
Gaixotasun kronikoak 
dituztenei eta 65 urtetik 
gorako jendeari komeni 
zaio txertoa jartzea. Kos-
ta egiten da, ez hemen 
eta ez inon ez gara iristen Jaurlaritzak 
jarritako kuotetara. Jendeak beldurra 
edo konfiantza falta dauka. Akaso 
geuk ere hobeto transmititu beharko 
genuke baina  jende gehiagok jarri be-
harko luke. Txerto hau gripeak ondo-
rio txarrik izan ez dezan jartzen dugu. 
Gripea neguan izaten dugun birus bat 
da, baina beste milaka birus daude 
eta horiek katarroak edo gripearen oso 
antzeko diren gaixotasunak sortzen 
dituzte. Txertoa hartu arren, katarroak 
harrapa daitezke. Txertoarekin nahi 
duguna da, gripea ez harrapatzea edo 
harrapatuz gero oso xuabea izatea, 
ondorio larririk gabea, ingresurik edo 

konplikaziorik gabea izatea. Txertoa 
jartzeaz gain, ariketa fisikoa egitea ere 
komeni da, baita mendira joatea ere. 

Neguan: Euskal Herrian hotz egiten 
du, babestu egin behar dugu horren 
aurrean, arropa aproposa jantziz. Ne-
gua katarro eta gripe garaia da. Oroko-
rrean, konplikaziorik ezean bakarrik 
sendatzen diren gaixotasunak dira. 
Horien aurrean medikuok tratamendu 
sintomatikoak jartzen ditugu: sukarra 
bada, parazetamola,... Horrelako gai-
tzak pasatzeko ur asko edan behar da 
eta orokorrean 4-5 egunetan senda-
tu egiten dira. Hori bai, kontu berezia 
izan behar da gaixotasun kronikoak 
dituztenekin. Bihotzeko gaixotasunak 
dituztenek, esaterako, konplikazio 
gehiago izan ditzakete eta kasu ho-
rietan medikuarenera etortzea ez 
dago sobera. Ariketa fisikoa ahaztu 
gabe: medikuntzan dagoen botika-
rik onena, merkeena eta minik hartu 
gabe eginez gero, botikarik onena da. 
Bakoitzak bere neurrian ezer behar-
tu gabe eginez gero, onena horixe da. 
80 urteko bat ez dugu korrikan jarriko, 
baina mendian paseotxo bat edo etxe 

inguruan bueltatxo bat ematea bera-
rentzako oso ona izango da. Baratzean 
ibiltzea ere komeni da; akaso ez aitzu-
rrean baina bai aginduak emanez edo 
altuera aproposean dauden belar txar 
batzuk kentzen. Bere osasunerako hori 
oso ona izango da. 

.-Beste zerbait azpimarratu na-
hiko zenuke? 

Hemen gaudela jendeari laguntzeko 
eta zalantzarik badute edo zerbait be-
har badute, bada, etor daitezela lasai. 

Eneritz Gorrotxategi Zuaitz

“Herri handietan zein 
txikietan arazo berberak 
daude. Kasuistikak erre-

pikatzen dira”

“Estres maila altua dago 
eta estresak kalte handia 
egiten du. Gaur egungo 
gizartearen gaitza da”
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Non bizi zara? 
Agurainen, Araban. 

Herritik kanpo zenbat urte dara-
mazu?

42 urte daramatzat Gabiriatik kanpo 
bizitzen. 

Zertan aritu zara herritik alde 
egin zenuenetik?

Ezkondu aurretik Beasaingo Ikas-
tolan aritu nintzen lanean. Arabara 
bizitzera etorri nitzenean, Alegria-Du-
lantzi izeneko herri txiki batera bidali 
ninduten. Ikastola ireki berria zen; ber-
tako guraso talde batek seme-alabak 
euskaraz eskolarizatu nahi eta orduko 
eskola nazionalera ez eramateagatik 
Ikastola bat sortu zuten. Urte batzuen 
ondoren Eusko Jaurlaritzak esan zigun 
herri txikietan bi ikastetxe mantentzea 

Gabirian jaio eta kanpoan bizi direnen saila edo txokoa izatea nahi dugu hau. Euren berri 
izan nahi dugu: batzuk astebururo ikusten ditugu, beste asko urtean behin, herriko festetan, 
adibidez. Denak MAKILARI aldizkari honen zain-zain egoten dira, herriko berrien irrikan, hau 
baita herritarron berri izateko modu bat. Eta guk ere horixe nahi dugu: non bizi diren eta zertan 
dabiltzan jakin nahi dugu, kanpotik nola ikusten duten Gabiria ere galdetuko diegu, eta euren 
oroitzapenen kutxatxoa, umetako pasadizoak-eta, astinduko dugu.

Nekane 
Murua 
Jauregi 
(Gurutzetan jaioa eta 
Agerretxemendin hazia, 1953)

GABIRIA 
JAIOTERRI 
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ez zela logikoa eta guk eskola naziona-
laren barruan sartu beharko genuela 
euskaraz irakatsiz. “Irentsiko gaittue!!” 
zen gure beldurra. Baina urtez urte eta 
etsi gabe lana eginez eskola horiek 
herri eskola euskaldun bihurtu dira. 
Araian antzeko prozesua bizi izan zen, 
eta azkeneko 28 urteetan Araiako he-
rri eskolan egin dut lan erretiratu nai-
zen arte. 

Nola ikusten zenuen orduan Ga-
biria?

Alde egin nuenean Gabiria dena zen 
niretzako, nire bizitzako esperientzia 
gehienak hango bizipenak ziren; ber-
tako eskolan urtetan ibili nintzen, han 
zegoen nire familia, han nire lagunak 
eta hantxe bizi nintzen gustura. 

Ba al duzu gaur egun Gabiria eta 
gabiriarren berri? Sarritan etor-
tzen al zara jaioterrira? Zein data-
tan? 

Bai, sarri joaten naiz jaiotetxera, ama 
hantxe bizi da eta, bere eta senideen 
artean herrian gertatzen diren gauza 
guztien berri ematen didate. 

Bizilekuz aldatu zinenean, zer 
egin zitzaizun deigarriena herri 
hartan?

Nik Araba ez nuen batere ezagutzen, 
aita zenari entzun izan nion gerran ibili 
zenean eta kartzelan egon zenean la-
gun arabarrak izan zituela eta haiek 
abizen konposatuak zeuzkatela. Ge-
rora ere ikasleekin kostatzen zitzaidan 
hain abizen luzeak lerro batean kabi-
tuz idaztea lortzea!

Hemengo klimara ohitzea ere ez zen 
erraza izan. Neguak oso hotzak izaten 
ziren ni ohituta nengoenerako, elurte 
handiak egiten zituen eta kaminoan 
ibiltzea zaila izaten zen. Orain neguak 
ez dira hain gogorrak. Uda, berriz, le-
horra eta beroa zen eta da. Lautadan 
zehar ibiltzen nintzenean, gari eta 
garagar soroz betetako inguru hark 
egundoko tristura sortzen zidan ba-
rruan eta Gabiriako berdetasunarekin 
akordatzen nintzen. Orain ohitu naiz 
eta orduan lehorra iruditzen zitzaida-
na hori koloreko aberastasuna irudi-
tzen zait. 

Bizi zaren lekura zer eramango 
zenuke Gabiriatik? Eta zer eka-
rriko zenuke hona?

Hainbeste urte hemen bizi ondoren 
eta hainbat jende eta zirrikitu ezagutu 
ondoren, ez nuke ezer lekuz aldatuko, 
inguru bakoitzak bere nortasun berezi 
eta jatorra dauka eta nik bai bata eta 
bai bestea maite eta errespetatzen di-
tut diren bezalakoxeak. 

Hizkuntzaren aldetik aldaketa-
rik izan al zenuen?

1976. urtean Aguraina bizitzera eto-
rri nintzenean, oso jende gutxik hitz 
egiten genuen euskaraz, eta denak 
Euskal Herriko beste probintzietatik 
etorritakoak izango ginen. Mende bat 
inguru lehenago galdu zela hemen 
euskara esaten zidaten bertakoek, ba-
rrua mugitzen didaten gorabehera luze 
eta hainbatetan gogorren ondorioz. 
Gorka Knorren kantuak dioen bezala 
“Araba, aitaren zazpigarren alaba” da. 
Eta nik banekien aitaren alaba zela; 

beraz, sekula ez nuen pentsatu hemen 
euskaraz bizitzen asmatuko ez nuenik. 
Lau alaba izan ditugu eta haien lehe-
nengo hitza beti euskaraz da, arabar 
euskaldunak dira eta gaur da eguna 
40 urtez azpiko herritar portzentai altu 
bat euskaraduna dena. Erabilera daki-
tenen proportzio berdinekoa ote den? 
Eta non bai zoritxarrez? 

MAKILARI irakurtzen duzu?
Bai, Arretxemendin egoten da eta 

joaten naizenean beti ematen diot 
buelta bat, gustura gainera. 

Zein atal duzu gogokoen?
Herriko jendeari egiten zaien elkarri-

zketak dira gehien gustatzen zaizkida-
nak. 

OROITZAPENAK:

Usain bat: Giro onean ondutako belarrarena. 
Data bat: abuztuaren 15a, Andramari eguna. 
Leku bat: Murgil gaina, aitarekin joan ohi nintzen.
Pertsonaia bat: Bat? Gutxiena uste dudanak hausnarketa 
ederrak eginarazi dizkit. Eta hori da interesatzen zaidana. 
Jolas bat: Punttua, baina oso txarra naiz. 
Hitz bat (edo esaera bat):  Erreostiko
Pasadizo bat: Nik dozena bat urte inguru nituela, ostegun 
arratsaldero komentuko praile mutikoak (orduan asko ego-
ten ziren) futbol zelaira joaten ziren partidua jokatzera. Es-
kolako komuneko leihoak futbol zelaira begira zeuden, eta 
guk ostegun arratsaldeetan sarri izaten genuen komunera 
joan beharra. Egun batean gure maistrak harrapatu gintuen 
leihotik begira eta zer nolako errespentsioa!. Neri oso akats 
grabea egin genuela iruditu zitzaidan eta orain konturat-
zen naiz gauzen garrantzia zein ezberdina izaten den adin 
bakoitzean.
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Jabier 
Izagirre 
Erauskin 
(Zuzula azpikoa, 1965)

Begoña 
Atin 
Arratibel 
(Altzibar, 1965) Senar-emazteak

Non bizi zarete?
Gasteizen

Herritik kanpo zenbat urte dara-
mazue?

Jabier: 1991tik bizi naiz Gasteizen, 
nahiz eta 18 urterekin etxetik atera 
nintzen lehenengoz Arrasatera ikaske-
tak egitera.

Begoña: Ni 1995ean joan nintzen 
Gasteizera bizitzera.

Zertan aritu zarete herritik alde 
egin zenutenetik?

Jabier: Ingenieritza lanean. Arra-
saten egin nuen Ingenieritza Elek-
tronika teknikoa, eta beka batekin, 
Italian, Florentziako unibertsitatean, 
bukatu nuen goi mailako Ingenieritza 
1991n. Apirilean etorri eta berehala, 
ekainean edo, deitu zidaten lanerako 
Gasteizko “Natural Vox” enpresatik. 
Hor hitz egiten eta entenditzen duten 
makinetarako sistemak egiten ditugu. 
Harrezkero hortxe nabil lanean. Ha-
mar bat lagun gara enpresan, eta une 

honetan Madrilgoa da nagusia.
Begoña: Iruñeara kazetaritza ikas-

tera joan nintzen 1982an, praktikak 
DEIA egunkarian egin nituen. Geroztik 
EITBn ibili naiz eta nabil, barruan zein 
kanpoan. Denetik egin dut: dokumen-
talak, dibertsiorako saioak, albiste-
giak… Duela lau urte, bost lagunen 
artean “New media Euskadi” sortu 
genuen, eta batez ere, EITBrako egin 
ditugu programak, baina baita Madi-
lerako ere, baina tira, ate guztiak za-
balik ditugu. Adibidez, Gu ta gutarrak, 
Gure kasa, Todos los apellidos vascos, 
Origen, Juego de cartas, La imágen de 
mi vida egin ditugu. Bilbo eta Donostia 
artean ibiltzen naiz.

Nola ikusten zenuten orduan 
Gabiria?

Begoña:  Ez zait inoiz iruditu herri 
itoa, ez nintzen, inola ere, itota sentitu 
Gabirian. Noski, asko aldatu da herria 
urte hauetan… baina oso herri bizia iru-
ditu zait beti. Nik oso oroitzapen onak 
dauzkat: larunbat arratsaldeetan 

edota igande goizetan geratu Agerre-
berrikoekin, aldapa oinez igo eta Gabi-
riara dantza entsaiora edo arratsalde 
pasa etortzen ginenekoak.

Jabier: Nik ere umetako oroitzapen 
onak dauzkat, jolas asko egiten ge-
nuen, oso zoriotsua nintzen. Baserrian 
bizi izanda, noski, lana egitea tokatzen 
zitzaigun, orduan ez zegoen gaurko 
makinariarik, eta eskuz lan asko egin 
behar izaten genuen, sardaka, adibi-
dez. Baina makina bat korrika egiten 
genuen baloiaren atzetik, izerditan 
sartzen ginen eskolara, eta haserre, 
noski, galdu, irabazi edota tranpak zi-
rela eta. Ez genuen gauza handirik be-
har jolaserako.

Sarritan etortzen al zarete jaio-
terrira? Zein datatan?

Begoña: Bai, bai, ia astebururo 
etortzen gara Gabiriara, Zuzulara edo 
Altzibarra, geroz eta gehiagotan, gai-
nera. Ni Gabiriakoa naiz, niri galde-
tzen didatenean nongoa naizen, inoiz 
ez dut esaten Gasteizkoa naizenik, “A, 
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baina ez zara Gabirian bizi?” izaten da 
hurrengo galdera. “Ez, ez, Gabiriakoa 
naiz eta Gasteizen lo egiten dut”.

Herriko festak sakratuak dira. Udako 
oporrak festen dataren arabera anto-
latzen ditugu ia beti, oporrak bukatu 
edo hasi Gabiriako festekin batera.

Jabier: Bai, lagunartea zaintzea 
gustatzen zait. Umore aldetik ere, beti 
ere, antzekoak, berdintsuak dira ate-
raldiak, eta oso gustura egoten naiz 
lagunartean.

Bizilekuz aldatu zinenean, zer 
egin zitzaizun deigarriena herri 
hartan?

Begoña: Zaila dela jendea ezagu-
tzea. Hiri handi batean zaila da lagun 
berriak egitea, aitzakia behar duzu:  
zure lantokia, ikastaroren bat,…taber-
na batean sartzen zara, eta ez duzu 
inor ezagutzen, herri txiki batean de-
nok ezagutzen dugu elkar. Dena dela, 
nik herri txikitik hirira bizitzera etorri 
eta falta botatzen dudana da, orain-
dik ere, herri txikietan naturarekin 
dagoen harreman hori, alegia, etxeko 
atetik atera eta kanpoan zaude, etxe-
ko atarian,  etxeko zapatillak jantzita, 
ez dago mugarik: etxea eta natura bat 
dira. Eta esango nuke, adinez aurrera 
noala, are gehiago sumatzen dudala 

falta hori, askatasun falta hori. Horixe 
da hiri baten alde txarra. Egia da, guk 
zinemara joan nahi badugu, ez dauka-
gula kotxea hartu beharrik Gasteizen, 
eta herri txikietan, kotxea denerako 
behar-beharrezkoa dela, eta hori herri 
txikietako eragozpenetako bat da.

Jabier: Niri deigarria ez zitzaidan 
egin ezer asko Gasteizen. Agian, aurre-
tik kanpoan bizi izan nintzen: lehenen-
go Arrasaten, gero Florentzian. Gasteiz 
ez da oso hiri handia, erosoa egiten 
zait bertan bizitzea, ez da herri txiki 
bat, ez da hiri handi bat, tamaina-ta-
mainakoa da, bizi-kalitate ona dauka.

Bizi zareten lekura zer eramango 
zenuke Gabiriatik?Eta zer ekarriko 
zenukete hona?

Begoña: Nik handik hona ekarri ez, 
ni etorri egingo nintzateke Gabiriara.

Jabier: Nik amaren sukaldea era-
mango nuke hara, Dolorexen kroke-
tak, esaterako. Eta  hona ekarri  hango 
erosotasunak: zerbitzuak, atea ireki 
eta segituan dauzkazunak. Gasteizen 
zentro zibikoak daude auzo guztietan, 
kirola egin nahi izanez gero, aukera 
ugari dauzkazu zentro horietan, baita 
kultura aldetik ere, antzerkiak direla, 
musika… eskura dituzu.

Hizkuntzaren aldetik aldaketa-
rik izan al zenuten?

Begoña: Guk gure artean beti eus-
karaz egiten dugu, eta lantokian, be-
rriz, bietara, euskaraz eta erdaraz.

Jabier: Nire lantokian erabat er-
daraz. Lankideekin, lagunekin… Dena 
dela, Gasteizen ere antzematen da 
aldaketatxo bat: gero eta gehiago 
entzuten da euskaraz Alde Zaharreko 
tabernetan, adibidez. Gazte asko ibil-
tzen da Gasteizen unibertsitatean, eta 
nabarmen izaten da tren-geltokian 
euskaraz entzutea.

MAKILARI irakurtzen duzue? 
Zein atal duzue gogokoen?

Jabier:  Ba gustura dena irakurtzen 
dut, baina, bereziki, lehengo kontuak, 
Euxebio Igartzabalek kontatu ohi di-
tuenak. Eta uste dut, gainera, horiek ez 
direla galdu behar, mantendu beha-
rrekoak direla. Aldizkariaren hasieran 
etortzen den elkarrizketa hori ere po-
lita da, arina eta interesgarria.

Begoña: Argazki zaharrak ere poli-
tak izaten dira. 

Usain bat
Data bat

Leku bat

Pertsonaia bat

Jolas bat

Hitz edo esaera bat

Belar usaina
Abenduak 24, Gabon taldeak etxera 
eskean joaten direnekoa
Altzibar eta Gabiriako plaza. Plazak 
daukan zentzu zabalenean: dantza, 
festak…
Juli, Aloña, Ane Miren, Ana Mari eta 
Lierni, nire dantza erakusleak izan 
zirenak.
Niri sortzea gustatzen zitzaidan, 
hau da, asko gozatzen nuen gauzak 
egiten: etxea, denda… harriekin eta 
gauza gutxirekin sortu.
Herrimina. Baina zentzu onean, eta ez 
pena edo tristurarekin.

Belar ebaki berriarena
GORUNTZ dantza taldearen 25. urteurrena ospatu 
zen eguna. Oso egun ederra izan zen.
Otaño mendia. Aizkorri zoragarri ikusten da handik

Nire amona Juxta eta Zuzula Garakoako Xerapin. 
Haiek pasa zuten bizimodua, eta zuten patxada 
eta tenpleak hitz egiteko ez dauka parekorik.
Gaztetan, futbola, futbola eta futbola, nire ingu-
ruan ia ez zen besterik. Orain, bizikleta.

Etxekoaneko Pedro Zelaiaren esaera asko ditut 
gogoan. Adibidez: Llegara un momento en que 
los hombres tengan que subir a los árboles para 
escapar de las mujeres. Orain gutxi Aratzazuko 
egutegian ikusi dut hori bera euskaraz, baina hark 
erdaraz esaten zuen.

BegoñaOROITZAPENAK Jabier

Aloña Murua Jauregi
Marian Bidegain Ormazabal
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Astelehen iluntzean jarri genuen 
hitzordua eta gabiriarrik txarrenaren 
moduan, puntual iritsi ziren Josu El-
garresta eta Iker Etxezarreta. Josu afal 
ondorengo lo-kuluxkatxoa eginda, 
Iker, berriz, Dragoi Bolaren kapitulua 
galtzearen penaz. “Gauero 21:30ean 
ETB3n” diote biek. Gaztaroko azken 
hariari eusten diote biek seme-alaben 
aitzakian. Ez da hari bakarra, ordea. 
Gu Gabiriako txosnaren sorrerari buruz 
jakin nahian gerturatu ginen beraien-
gana. 

2002ko udan jarri zuten lehen aldiz 
Gabiriako gazteek txosna herriko pla-
zan. “Plazan musikariak bakarrik ego-
ten ziren eta helburua jendea plazara 
gerturatzea zen”. Drindotsekin ezagu-
tu zuten plazako giro hura berresku-
ratu nahia zen. “Koadrilakoak elkartu 
eta bote bat jarri genuen hasieran, ba-
genekien edariak festak amaitu ondo-
ren ordaintzen zirela eta gastuak ira-
baziekin kubritu genituen”. 2005ean 
iritsi zen beraiek diseinatu eta eraiki-
tako txosna. 

Sorrera hartako oroitzapenak, or-
dea, askotarikoak dira. Batzuk onak, 
besteak ez horrenbeste. Lehen urte-
tako diruzain izan zen Josuk onartzen 
du ez zutela lehen urtean hainbeste 
diru lortzerik espero, baina proiektu 
bat 0tik hasteak dakarren esperien-
tzia falta karga bilakatu zitzaiela. Ka-
marak bete, kanbioak eskatu, musika 
ekipoa lortu, eta abar. Gaur egun ia 
automatikoki egiten diren gauzak izan 
arren, hastea beti da esperientzia eza. 

“...eta lortutako diru hori zertarako?”, 
“zer egingo duzue diru horrekin?”. Sa-
rritan entzun behar izan omen zituz-
ten antzeko galderak hasiera haietan. 
Erantzuna argia: “Datorren urteko 
festak hobetzeko”. Hala ere, aldake-
tari panikoa dion gizarte honetan, nor-
mala dela esan dezakegu hasierako 
mesfidantza hura. “Beti horrela egin 
izan da” -ren kulturan beti da zaila 
zerbait berria proposatzea. “Ez dut 
gogoan herriko inork ondo ari ginela 
esan zigunik edo jarraitzeko animatu 
gintuenik” gogoratzen dute. Aipatuko 

ez ditugun kontrako ahots batzuk ongi 
gordeta dituzte, hala ere. Harri gaineko 
dantza da orain, hasierako mesfidan-
tza. Gehiegitan gertatzen dela esango 
nuke, hala ere, onarpena eta eskertza 
berandu iristearena. Beranduegi sarri-
tan. “Gaur egun, ordea, izen ona irabazi 
duela esango nuke eta herritar gehie-
nak gerturatzen direla hasiera batean 
gazteentzako bakarrik zela uste zuten 
barra ertzera”. Harro begiratzen diote 
herriko plazari jaietan. Plazako harriak 
zikinduko diren beldurrik gabe, edo 
hobeto esan, plazako harriak zikintzen 
jarraitzeko gogoarekin.  

Txosna, ordea, ez da ordu txikitan 
edariak zerbitzatzen dituen leku hotz 
bat bakarrik. Eremu txiki horretan ka-
bitzen gara Gabiriako gazte guztiak. 
“Gazteak elkartzeko aitzakia ere bada, 
festari bakarrik ez, herriari eman dio”. 
Adin ezberdineko gazte ugari elkartu 
ditu Gabiriako txosnak 16 urte haue-
tan. Lehen aldiz txosna jarri zen ur-
tean jaio zirenek jarraitzen dute, orain, 
antolakuntzan. “Ez gara akordatzen 

16 URTE PLAZAKO 
HARRIAK ZIKINTZEN 

Edersalen txosna montatzen
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(guregandik gazteagoenganako) 
trantsizioa nola gertatu zen”. Modu 
naturalean gertatu zenaren seinale 
izango da. “Antolakuntza orokorrean 
betiko 4ak genbiltzan arren, gaztea-
goak festen antolaketarako bileretara 
etortzen hasi eta ia konturatu ere ez 
ginen egin uzten ari ginenik”. 

Atzetik datozenen bultzadak mugi-
tzen ditu aurrekoak. Maialen Lujanbio-
ri hitzak lapurtuz, beti ez du goitik be-
hera egiten transmisioaren trentzak, 
beraz, Lehengoekin eta gaurkoengan-
dik txosna hau gerokoentzat.

Lehengoengandik gaurkoengana 

Transmisioaren trentzari hamasei-
garren korapiloa atera zaion honetan, 
egungo txosnaren egoerari buruz gal-
dezka inguratu ginen arduradun lane-
tan dabiltzan Lurdes Sagarna, Iratxe 
Iriondo eta Irene Arrondorengana. Ez 
da berdina hasierako harria jarri edo 
martxan datorren tren batera igotzea. 
Biek dituzte, halere, zailtasunak. 

Hasiera ez zitzaien erraza egin. “Ha-
rremana distantea zen eta zerbait 
esateko lotsatuta egoten ginen. Zer-
bitzatzeko edo lanerako arazorik ez 
genuen izaten, baina bileretan par-
te hartzeak beldurra ematen zigun”. 
Elkarrizketa aurrera egin ahala kontu-
ratu dira gaur egungo gazteenei berdi-
na gertatzen zaiela. 

Txosnarekiko lehen harremanaz gal-
detu eta Lurdesek garbi du erantzuna: 
“Gabiriako festak preparatzeko” bilera 
batera gonbidatu genuela gogorarazi 
digu.  Gero modu naturalean etorri zi-
rela barrako turno, diru-kontu eta bes-
telako ardurak. Iratxe eta Irenerentzat, 
aldiz, “Txosnan lan egitea azkeneko 
lana izan zen. Lehenengo bileretan 
edo gazte afariko lanetan hasi ginen. 
Mahaiak jarri, zerbitzatu, etab.”. 

 
16 urte ondorengo egoerari buruz 

galdetuta, “beste belaunaldi aldake-
ta” bat gertatu dela azpimarratzen 
dute. “Zuen generazioa lanean jarrai-
tzeko prest dago, baina antolakunt-
za (edari eskaerak, musika-taldeak, 
diru-kontuak, musika ekipoak) gure 
eskutan dago”. Harritu egin dira txosna 
beraiek baino gazteagoa dela jakitean. 
“Gu jaio aurrekoa zela uste genuen”. 
Arriskutsua dela pentsa genezake 
txosnaren jatorria ez ezagutzea ho-
nen etorkizunerako, baina transmisioa 
hain modu naturalean gertatzen den 
espazio batean, jatorria efemeride bat 
baino ez da. “Denok elkartzen gaitue-
na txosna dela esango nuke”, “txosna 
da herriko gazteek herrian parte har-
tzen hasteko erreminta egokiena”, eta 
ez da festak antolatzera mugatzen 
bere lan esparrua. Haratago doala 
esango nuke. Badago talde sentsazio 
bat, zerbaiten parte izate bat, lanaren 
demokratizazio moduko bat, denok 
elkartzen gaituena. “Atzo 30 gazte 
geunden bileran”, adibidez. 

Ikerrek eta Josuk kontatu zigutena-
ren aurka, “Inoiz ez digute arazorik jarri. 
Beti laguntza jaso dugu bai udaletxe-
tik eta baita herriagandik ere. Adineko 
jendea ere etortzen da, ez da gazteena 
bakarrik”. Kanpotik begiratuta, horrek 
dirudi aldaketa nabarmenena. Herria-
ren onarpena, hain zuzen. 

Etorkizun hurbilerako erronkak ere 
argi dituzte. “Txosnari gune seguru 
baten izaera ematea da helburuetako 
bat, genero erasoen aurreko protokolo 
bat adostea edozein egoeraren au-
rrean prest egoteko”. 

Bertako produktuen aldeko apus-
tuan sakontzea da aipatu diguten 
beste helburu bat. Edarien gehiengoa 
eta janari guztia bertakoa izatea da 
helburua. 

Amaitzeko, “zikindu” hitzari buruzko 
definizio bat eta definizio proposamen 
bat. Lehenak garbitasuna galdu edo 
galarazteari egiten dio erreferentzia 
[Gabiriako plazako harriak zikintzen 
dituzue]. Bigarrenak, aldiz, eskuak 
lokatzetan sartzeari egiten dio keinu. 
Aukeratu zeuk zeure definizioa. Guk 
eskuak, plazako harriak zein herria zi-
kintzen jarraituko dugu, aspaldi auke-
ratu baikenuen gure zikintzearen defi-
nizioa. 

Jokin Murua Lopez
 Eñaut Asurabarrena Bidegain



21

ITSASONDO
(Maddi Alberdi Salegi, zinegotzia)

Herria: Itsasondo, Goierri, Gipuzkoa
Biztanleria: 669
Euskararen ezagutza:  
%74,3 (2011ko datuak)
Euskararen erabilera:  
%81,8 (2017ko datuak, kale erabilera)

Noiz sartu zineten UEMAn? 
1996. urtean.

Zergatik erabaki zenuten UEMAn 
sartzea, zertarako?

Itsasondoko Udala eta udalerria 
bera euskalduntzen jarraitzeko asmoz 
sartu ginen. Gainera, hainbat udalerri-
rekin batuta, euskarari indar handia-
goa emateko aukera ikusten genuen, 
eta horrelako espazio bat elkar-elika-
tzeko aproposa iruditzen zitzaigun.

Zer izan zen egin zenuten lehen 
gauza?

Garai hartan, 1996an, ez nintzen 
proiektuaren bueltan ibili (3 urte ni-
tuen!), baina uste dut lehendabizi 
udalaren azterketa orokorra egin zela 
euskaldundu zitezkeen atalak identi-
fikatuta; gehienbat administrazioan. 

Zein da zuen lan egiteko modua?
UEMArekin lan egiteko orduan, bi 

arlo hartzen ditugun kontuan: alde 
batetik, udalaren euskarazko barne 
funtzionamendua, eta administra-
zioarekin euskarazko harremanak 
bermatzen ere saiatzen gara; eta, 
bestetik, udalerria bera euskalduntzen 
jarraitzeko beharrezko plangintzak 
egiten ditugu.

Udaleko arloa zinegotziak eta ber-
tako langileek egiten dugu, gehienbat, 
UEMAko teknikarien laguntzaz. Eta 
herriari begirakoa lantzeko, Euskara 
Batzordea sortu dugu. 

Zenbat lagun elkartzen zarete la-
nerako?

Gaur egun, iruzpalau bat pertsona 
elkartzen gara, eta zenbait behar iden-
tifikatuta, hauei erantzuna ematen 
saiatzen gara; baita euskarazko ekin-
tza kulturalak antolatzen ere. Horreta-
rako, UEMAk eskaintza zabala izaten 
du, herri tamainaren arabera egoki-
tua, errealitate desberdinei erantzuna 
emateko.

2017ko ekainean sartu zen ofizialki Gabiria UEMAn, ordurako, ordea,  hasia zen taldetxo bat 
Gabiriako euskararen egoerari eta etorkizunari buruz hausnarrean. Lehenengo bileretan hogei 
bat lagun elkartu ginen, eta herriko euskararen ahulguneak eta indar guneak identifikatu geni-
tuen. Horretaz gain, euskararen erabilera sustatzeko bi plan egin ditugu: bata, udalean eragi-
teko, eta, bestea, herriko egunerokoan. Kontu horiekin gabiltzanez, UEMAn urte batzuk dara-
matzaten bi herritako esperientziak ekarri nahi izan ditugu txoko honetara; ideia onak gogoan 
hartu eta txarrak ez errepikatzeko.
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Ze harrera izan dute antolatu di-
tuzuen jarduerek? Zein izan da be-
reziena?

Antolatutako ekintzek, oro har, ha-
rrera ona izan dute beti. Berezienen 
artean, Mintzalagun dinamika aipa-
tuko nuke. Duela urte batzuk, beharra 
ikusita, mintzalagun praktikak jarri zi-
ren martxan. Horretarako, euskaldun 
zaharrak eta berriak elkartu genituen, 
eta talde txikitan, bakoitzak bere mar-
txan, euskaraz hitz egiteko aukera iza-
ten zuten, tabernan, paseo bat ema-
nez eta baita afari baten bueltan ere. 
Jende ezberdin asko inguratu zen, eta 
talde oso heterogeneoak sortu ziren; 
euskaraz hitz egiteaz gain jende be-
rria ezagutzeko aukera ere izan zuten. 
Kurtso amaieran, talde guztiak elkartu 
eta afari bat egiten zuten. Oso dina-
mika polita eta aberasgarria izan zen.

Zertan nabaritu duzue aldaketa?
Nire ustez, UEMAn egoteak Euska-

raren gaiari zuzenean heltzeko aukera 
ematen digu, horretarako laguntza 
teknikoa ematen baitigute. Adibidez, 
udalaren barne funtzionamendu eta 
administrazio gaietan, gehienbat 
kanpoko erakundeekiko egiten diren 
harremanak, asko euskaldundu dira.

Bestalde, herriari begirakoan, eten-
gabeko azterketak proposatzen di-
tuzte (euskararen ezagutza, kale era-
bilera, etxeko erabilera...) eta horrek 
errealitatea ezagutu eta honen gai-
neko plangintza aproposak egiteko 
aukera ematen digu. Azken finean, 
Euskararen normalizaziorako beha-
rrezko dugun laguntza teknikoa es-
kaintzen digu UEMAk eta gure kasuan, 
herri txikia izanda, ez daukagu euskara 
gaia lantzeko teknikari espezifikorik, 
beraz, horrelako laguntza asko esker-
tzen da.

Ze aholku emango zenioke UEMAn 
sartu berri den herriari?

Lanean jarraitzera animatuko ni-
tuzke gabiriarrak. UEMAk baliabide 
asko eskaintzen ditu euskararen ingu-
ruko lanketak egiteko, eta herritar tal-
de bat elkartuta eta gogotsu arituta, 
proiektu politak sortuko dituzue, ziur.

   ARAITZ 
(Ainhoa Beraza Elizondo, euskara 

zerbitzuko teknikaria)

Herria: Araitz, Leitzaldea, Nafarroa
Biztanleria: 581
Euskararen ezagutza:  
%93,45 (2011ko datua)
Euskararen erabilera:  
%84 (2011ko datua)

Noiz sartu zineten UEMAn? 
2010. urtean

Zergatik erabaki zenuten UEMAn 
sartzea, zertarako?

Gure eskualdea Nafarroako eskual-
derik euskaldunenetakoa delako, eta 
beharra ikusten genuelako bai admi-
nistrazioan bai herritarrekiko motiba-
zioan eta sentsibilizazioan eragitekoa. 
Nafarroan euskarak ez du bide erraza, 
Gobernuak trabak jartzen ditu erabat 
eta gurea bezalako herri euskaldun eta 
txikiak bizirauteko laguntza handia es-
kaintzen zigun UEMAk.

Zer izan zen egin zenuten lehen 
gauza?

UEMAko ordezkariekin harremane-
tan jarri eta udaletxera etorri ziren UE-
MAren berri ematera. Udal ordezkari 
eta langileekin egin zen aurkezpena, 
guztion adostasunarekin; ondoren 
herritarrak ere deitu genituen, udalak 
zertan hasi behar zuen azaltzeko.

Zein da zuen lan egiteko modua?
UEMAko teknikariekin elkarlanean 

aritzen gara hainbat arlotan. Beraiek 
osatzen dute lau urtetako erabilera 
plana eta urteko kudeaketa plana. 
Badira arlo batzuk udalak bere kabuz 
edo Nafarroako beste udal batzuekin 
batera lantzen dituenak ere.

Zenbat lagun elkartzen zarete la-
nerako?

Araitzen kasuan UEMAk ezarritako 
helburuak betetzea ez da zaila, bal-
dintzak baditugulako. Udal ordezkari 

eta langileak euskaldunak dira eta 
euskaraz lan egiteko gaitasuna dute. 
Herritarren gehiengoa ere euskalduna 
denez, haiekin harremanak euskaraz 
burutzeko arazorik ez dago. Jarraipen 
bilera  bakarra egiten da orain, hiru udal 
ordezkari, idazkaria eta ni neu (euska-
ra zerbitzuko langilea) elkartzen gara. 
Araizko Udala Tontorrean dagoenez, 
barne funtzionamenduari dagokionez, 
traba handirik ez zaigu sortzen, gure 
egitekoak gehiago dira kanpora begira: 
beste administrazioekin harremanak, 
Nafarroako Gobernuarekin, udal hor-
nitzaile ezberdinekin (informatikariak, 
ordenagailuen programak, erregistro 
zibila…) eta herritarren motibazioan 
eta sentsibilizazioan eragitea ere hel-
buru daukagu. 

Ze harrera izan dute antolatu di-
tuzuen jarduerek? Zein izan da be-
reziena?

Jendeak gustura hartzen ditu an-
tolatzen ditugunak, parte hartzen du. 
Bereziena Arnasguneen inguruko tai-
lerra eta ondoren eratorritako lanketa 
izan ziren. 

Zertan nabaritu duzue aldaketa? 
Gehienbat udal dokumentazioan eta 
herritarrek euskaraz lan egiteari gero 
eta traba gutxiago ikusten diotela, 
hizkuntzaren erabilera ofiziala ohikoa 
bilakatzen ari da.

Ze aholku emango zenioke UEMAn 
sartu berri den herriari?

Lehentasunak zehazterakoan arlo 
guztiak ongi aztertu behar dira, lasai, 
eta lortzeko errazak diren helburuak 
finkatu. Epe luzerako proposamena 
egiten da (4 urte), baina egunerokoan 
sortzen zaizkigunekin ere lan egin be-
har da, eta argi dago guztiari ezin zaio-
la aldi berean heldu.
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Salto! 
Gazte topaketak Orion

Udalerri euskaldunetako gazteak 
(15-18 urte bitartekoak) euskararen in-
guruan aktibatu nahian, urriaren 20tik 
22ra Salto! Gazte topaketak antolatu 
zituen UEMAk  Orioko Itxaspe base-
rrian. 40 lagunentzako tokia bazegoen 
ere, 75 lagunek eman zuten izena. 
Gabiriar batzuek ere eman zuten ize-
na, baina ez zuten denek izan Oriora 
joateko zorterik. Baztarrikako Izaro 
Osinalderi bakarrik egokitu zitzaion 
Gabiriatik; hala ere, Balentzategi Es-
kolan ibili den Elorri Zabalo itsasoarrak 
ere aukera horretaz gozatzeko aukera 
izan zuen.

UEMAn sartu garela eta, gure herriko 
gazteek horrelako egonaldi batean 
parte hartzeko aukera izan dute, bes-
tela zegoenik ere ez zuten jakingo. Kul-
tur etxe azpi horretan kartela ikusi eta 
hala eman omen zuten izena, diberti-
garria izango zelakoan; jendea ezagu-
tu eta ondo pasatzeko gogotsu. Neska 
guztiek eman omen zuten izena, baina 
mutil bakar batek ere ez.

Euskal Herriko makina bat lekutako 
gazteak elkartu zirela kontatu digute, 
eta espero baino hobeto ibili zirela ere 
bai. Lehendik ezagutzen zuten baka-
rren bat ere ba omen zen bertan, bai-
na lagun berriak ere egin zituzten. As-
teburu osoa gitarra jo, abestu, mendira 
joan eta beste hainbat ekintza eta jo-
las eginez pasatu omen zuten. Aurten, 
iazko arrakasta ikusita, UEMAk berriro 
egingo dela iragarri du; eta Izarok eta 
Elorrik garbi dute berriro izena emango 
dutela, eta, gainera, gazte guztiak ani-
matu nahi dituzte egonaldi horretan 
parte hartzera. 

Gure herrian lehenengo ekintza ekainean egin ge-
nuen San Joan suarekin batera, hizkuntza-ohitura 
txarrak sutara bota genituen. Abenduan, berriz, 
euskararen egunaren bueltan hainbat ekintza an-
tolatu genituen (kantu afaria, mural lehiaketa, he-
rritarren bertso bazkaria eta kontzertua). 2017ko 
lanak bukatuta, iaz hasitako lanei jarraipena eman 
eta erronka berriak jarri ditugu aurtengorako.

Zu ere ez al zara, ba, euskaraz bizi? Zuk ere ziur 
izango duzula zer esana gai honi buruz. Hurrengo 
bileran hurbildu ideia freskoekin, zure zain izango 
gara eta!

GABIRIA

Eresti Oiarbide Murua
Iñigo Igartzabal Bidegain
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Urtebete pasatxo izango da jada, 
iazko Makilari aldizkarirako Ondarea-
ren inguruko idatzitxo bat egin nuela. 
Bertan esan nuen, ondarea ez dela 
objektua bera (koadro bat, eliza bat, 
estatua bat, baserri bat…) baizik eta 
“gu” kultura bezala, herritar bezala, 
komunitate eta talde bezala edota 
norbanako bezala “objektu” horri lo-
tzen gaituen hari/istorio ikusezin hori, 
identitate hori. Bada, urtebete pasa 
da, eta berdin pentsatzen jarraitzen 
dut. Ez da erraza, dena aldakor eta 
mugimenduan den mundu geldi ho-
netan. Erraza ez, eta ona/egokia? Aus-
kalo, bizitzak esan beza. 

Hori dela eta, objektuek, gertakariek, 
pasarteek, lekuek… ezkutatzen duten 
historia eta istorio horietan errepara-
tu nahi nuke, ondarea deitzen dugun 
horren formak plazaratzeko. Gabiriako 
maitasun istorio batean murgilduko 
gara, eta honen harira, garai hartako 
gizarte eredua, erlazio sare estuak, 
maitasun eta harremanen nondik no-
rakoak… irudikatu ahal izango ditugu. 
Hau guztia, Elizako Doloretako Ama 
Birjinaren arropan materializatuko de-
larik. 

Gerra aurreko garaietan kokatzen 
den Gabirian barrena gabiltza, herri 
kaskoko Larreane baserriko familian. 
Larrea familian hain zuzen ere. Familia 
hau, esan liteke orduko gizarte forma 
eta egiturei dagokienez, herrian onar-
pen soziala zuen eta ongi kokaturik 
zegoen familia zela, harreman ekono-
miko, sozial eta politiko esanguratsuak 
zituztelarik. Hara hor, garai hartan 
Gabirian kotxea zuen familia bakarra 
baitzen, eta etxean liburu sorta ede-
rrak omen zituzten, liburutegi eder eta 
irakurzaletasunaren adierazle. Alde 
batetik, “Don” Meliton Larrea,  orduko 
Gabiriako “notario” modukoa zena, lur 
eta jabego asko zituena bere gain, eta 
“Doña” Tecla senar-emazteak ditugu. 

 
Bestetik, berriz, hauen seme-alabak. 

Batetik, Fernando, garai hartarako 
ikasketak egiteko aukera izan zuena 
eta Gerra Zibila hasterako Kubara joan 
zena. Baina halako harremana gorde-
tzen zuen bere familia eta herriarekin 
eta tarteka-tarteka eskutitzak, argaz-
kiak,  Kubako zenbait egunkari eta be-
rak han eginiko lanen berri bidaltzen zi-
tuen Larreanera. Honek, noski, halako 
sona eta berezitasuna ematen zion 
familiari. Bestetik, Balentin daukagu, 

anaia musikaria zen hau. Ospe handia 
omen zuen pianoa jotzeko zuen do-
haina zela eta. Bere artista ezaugarri 
horiek Iruñara eraman zuten, musika 
ikasketekin jarraitzera eta, bere egin 
ahalen ondorioz,  garai hartako Iruñe-
ko “Casinoan” pianoa jotzeko aukera 
eskaini zioten gabiriar musikari honi. 
Gau ederrak pasako zituen alajaina… 
Beste alde batetik, hiru alaba zituzten. 
Gazteena, Euxebi; bigarrena, Xegunda. 
Neska alaia, umoretsua eta bizia zen 
Xegunda. Berari gertatutako “anek-
dotatxo” honek ederki adierazten du 
emakume honen izaera nolakoa izan 
zitekeen: 

Larreane baserrian oilo eta oilas-
ko batzuk zituzten, etxeko beharrak 
asetzeko. Hauetaz arduratzen zene-
tako bat Xegunda zen, eta ederki asko 
ezberdintzen omen zituen bere oilo 
eta oilaskoak, izenez ezagutzeraino. 
Xegunda, familia sendokoa izaki, ga-
rai hartarako “dotore” jantzita ibiltzen 
omen zen, eta beti perladun belarri-
tako txuri handi batzuk soinean izaten 
omen zituen. Egun batez, bere oilo eta 
oilaskoei jaten ematera joan zen eta 
ustekabean belarritako bat lurrera 
erori eta oiloren batek jan omen zion. 

Gabiriako Parrokiako Ama Birjina Doloretakoaren arropa, ondarea?

ONDAREA HERRIKO 
ETA HERRITARREN 
HISTORIA ETA 
ISTORIOETAN
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Haren atsekabea… Baina ez omen 
zuen amore eman, eta olioa hartu eta 
gau osoa berarekin eduki omen zuen 
noiz “zirina” egingo. Eta hala berresku-
ratu omen zuen hain atseginean zuen 
bere perla zuri elegante hura”

Eta azkenik, hiruretan zaharrena, 
hemendik aurrera gure protagonista 
izango den Genobeba Larrea. Neska 
bizkorra, jakin-minez eta bertute ar-
tistikoz  betea,  eta “sentsibilitatera 
kondenatua”. Bere anaia Balentinek 
Iruñea alderako bideari ekin zionean, 
Genobeba bera ere harekin joan omen 
zen aldi baterako. Eta han, hiriak eskai-
ni dezakeen misterioaz liluraturik, ga-
raiko  korronte artistiko, pentsamendu 
eta joerez “kutsatu” zen gabiriar neska 
gaztea. Iruñeako egonaldian, pintat-
zen ikasi zuen eta Arte Ederretara hur-
bildu zen, edota josteko ikastaroak eta 
sukaldaritza ikastaroak ere egin omen 
zituen.  Iruñean bertan, halako amodio 
ezkuturen bat ere izan omen zuen, bai-
na egiaz, beste norbaitez maitemindu-
ta omen zegoen. 

Iruñeako egonaldi hura ederki asko 
nabaritu zen Gabiriako Larreane 
etxean. Izan ere, han ikasiriko pintu-
ra eta arte nozioak, berak etxerako 
pintatzen zituen kuadro ezin ederra-
goetan agerian jartzen baitzituen. Ba 
omen zuen, ordea, koadro guztien ar-
tean bat besteetatik bereizten zena, 
eta etxe sarreran omen zegoen, hara 
sartzen zen edonoren ikusmirarako. 
Pintura horretan emakume eder bat 
agertzen omen zen, XX. mende hasie-
rako jantzi klasikoekin eta aterki txiki 
bat eskuetan zuela. Honela irudika-
tzen/amesten ote zuen Genobebak 
bere burua? Sukaldaritzako ikasiek 
ere eman zioten ospea herrian Ge-
nobebari.  Familiak Frantzia aldean 
zituen harremanak medio, inguru har-
tatik bisitari ugari eta ez nolanahikoak 
etortzen omen ziren Larreanera, eta 

Genobebak oturuntza ederrak pres-
tatzen omen zituen. Postreetarako ere 
halako gustu berezia omen zuen eta 
tartak egiten iaioa omen zen, eta beti 
gainean, bi larrosa handi jartzen omen 
zizkion, edertasunaren adierazle. 

Beraz, testuinguru honetan kokatzen 
da Genobebaren maitasun istorioa. 
Izan ere, Gabiriako Jose Mari Osinalde 
gazteaz maiteminduta omen zegoen 
neska gaztea, mutilak ere gustuko 
omen zuen Genobeba. Hala nola, ate-
ra kontuak, garai hartan erdi ezkutuka 
eraman behar izango zuten bien arte-
ko harremana, egun batean Jose Mari 
Osinalde gaztea Don Meliton jaunaren 
etxean agertu zen arte. Mutil gazteak 
bere alabarekin ezkontzeko zeuzkan 
asmoen berri eman zion. Baina Melito-
nek ez zuen abegi onez ikusten asmo 
hura. Eta ea bere alabari zer etorkizun 
eta zein bizimodu eskaintzeko gauza 
ote zen gaineratu zion gazteari. Bere 
alabarekin ezkontzeko gaitasun sozial 
eta ekonomiko jakin batzuk izan be-
harko zituela jakinaraziz, muga zehatz 
bat ezarriz.  Orduko hartatik, Genobe-
ba eta Jose Mariren bideak betirako 
bereiztu ziren, eta bakoitzak bere bi-
dea hartu behar izan zuen.

Jose Mari Osinaldek, erantzun horren 
esanahiaz jabeturik eta atsekabez be-
terik, Argentinarako bidaiari ekin zion, 
bizitza eta maitasun berri baten bila. 
Bertan ezkondu zen, eta gerora Gabi-
riara itzuli zen (berak eraiki omen zuen 
hilerria eta ekarri omen zuen ura he-
rrira). Bere azken urteak alargun, Do-
nostiako Londres hotelean igaro omen 
zituen.

Genobebak, berriz, bestelako bizi-
modu “gogor” bati aurre egin behar 
izan zion. Izan ere, atsekabeak jota ge-
ratu zen, halako hutsune batekin. Mu-
til harekin ezkontzeko ilusioz tela eder 
bat erosita omen zuen, ezkon-jantzia 

egiteko asmoz. Garai hartan egiten zen 
moduan, tela beltz bat omen zen. Bai-
na egoera ikusita, eta haren minaren 
adierazle, tela hura Gabiriako Elizako 
Ama Birjina Doloretakoari kapa egite-
ko eskaini zuen. Orduz geroztik, ezkon-
gabe, doluan eraman omen zuen bere 
bizitza Genobebak. Beti beltz koloreko 
jantziak eramaten omen zituen, bere 
minaren eta doluaren adierazle, baina 
lepo inguruan zapi txuria janzten omen 
zuen, hau bere purutasuna adierazte-
ko bezala. Istorioak istorio, Genobebak 
bere ezkontzarako hautatu zuen tela 
hura, garai hartako harreman sareak, 
ideia eta bete behar sozialak zirela eta, 
Elizako Ama Birjinak eduki du soinean, 
duela 8 bat urte berria egin zioten arte. 

Horra hor, ilusioz, nahigabez, aben-
turez eta harreman sare estuez lo-
turiko Gabiriako istorio txiki eta eder 
bat. Ordutik hona zer aldatu ote den, 
nola, edo zer ez den aldatu, irakurleak 
pentsatzeko lanak dira.

Baina orduan,  hau ez al da ba onda-
rea? Istorio honek ez al gaitu garai har-
tako gabiriarrek maitasuna, harrema-
na, familia, etorkizuna… bezalako ideia 
potolo horiek nola irudikatzen zituzten 
ezagutzera gerturatzen, nahiz eta guk 
gaur egunetik  agian ez konpartitu bai-
na nolabait ere ulertu bai? Ez al digu 
ba gaur egun ditugun zenbait ideia 
hausnartzera, desmuntatzera, bere 
horretan jarraitu edo ez… pentsatze-
ra bultzatzen momentu txiki batean 
bada ere? 

Beraz, hau ere ondarea da! Eta ez 
dago beti teknikari jakintsu eta zail-
duen beharrik gure ondarea zein eta 
zer den definitzeko.

Datorren urte arte, ondo bizi!

Iban Maiz Alustiza
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HORMA-IRUDI LEHIAKETA

Amaia Larrañaga

Lexuri Etxezarreta

Aloña Murua eta 
Marian Bidegain  (irabazlea)

Ane Miren Aizpuru

Jokin Murua

Erika Ormazabal eta 
Ekaitz Igartzabal

Izar Gastañazatorre

Jon Aierbe del Teso

Jon Ander Larrañaga
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GABIRIARRAK IRUÑEKO SANFERMINETAN 1930.URTE INGURUAN.
Atzeko ilaran ezkerretik eskuinera: Patxiko Markina (Errementari), Teodoro Galdos (Etxeberritxo,semea), Hilario 
Goiburu (Sanesteban) eta Joxe Ariztimuño (Igeribargarakoa).
Aurreko ilaran ezkerretik eskuinera: Kasiano Larrañaga (Ugarte) eta Eulogio Galdos (Etxeberritxo,aita).

Gabiriarrak Iruñeko Sanferminetara uztailaren 7an joateko joera XX.mende hasieratik dator, niri hain zuzen nire 
amararen osabak (Aranetxikiko Lontxo Oñatibiak) kontatuta dakit 1930. urte inguruan bera eta beste gabiriar la-
gun talde bat joan zirela Iruñera eta nola itzuli ziren Gabiriara baratzuri sorta lepoan zutela.
Beheko argazkiari buruz esan gabiriar talde honek argazki hau Iruñean San Ferminetan egondako oroigarri bezala 
atera zuela garai hartan ohikoa zen bezala argazkilari profesional ugari ibiltzen baitzen Iruñean, jakinik estatuko 
leku askotako jendea joaten zela San Ferminetara.

GABIRIARRAK 
IRUÑEKO 
SANFERMINETAN
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TXAPELA
Onddoen zatirik deigarriena da, kolore eta forma ezberdinak aurki ditzakegu 

MIKOLOGIAREN  
INGURUAN
Aurreko urteko perretxikoen inguruko artikuluari jarraipena emateko hauen ezaugarri 
makroskopiko, perretxiko jangarri zein pozointsu eta berauen ekosistemak azalduko di-
tugu era orokor batean.

PERRETXIKOEN EZAUGARRI MAKROSKOPIKOAK
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ORRIAK
Txapelaren azpian aurkitzen dira, bertan miloika espora garatzen dira helduak direnean

HANKA
Gehienak forma zilindrikoa eduki ohi dute, egitura honetan eraztunak eta bolbak ere azaltzen dira.
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ERAZTUNA
Oro har hankaren goialdean itsatsirik 
azaltzen dira, eta askotan higikorrak izan 
ohi dira

PERRETXIKO JANGARRIAK ETA POZOITSUAK

Perretxikoak jangarriak ala pozoitsuak diren jakiteko ez dago arau orokorrik. Ziur jakiteko modu  bakarra ezaugarri morfolo-
gikoen bidez bereiztean datza:
Ezaugarri makroskopioen bidez: Bolba, eraztuna, hanka, hodiak, kolorea…
Ezaugarri organoleptikoen bidez: Usaina, zaporea eta testura.
Ezaugarri makrokimikoen bidez: Erreaktiboen bidez, mami eta azal aldaketa.
Ezaugarri mikroskopikoen bidez, esporen forma eta koloreak, basidioak etab…

Perretxiko biltzaile batek ikasi beharko lukeena lehenik, interesgarri dituen perretxikoen ezaugarriak oso ondo ikasi eta nor-
malean gehienok egiten dugun bezala ezugarri makroskopiko eta organoleptikoen bidez bereizi bibliografia on baten bidez 
lagundurik. Zalantza edukiz gero, inola ere ez jan, eta kasu hauetan mikologi elkarteetan kontsultatu. 

Adituen ustez, Europan identifikatutako 3500 espezien artean %20  kalitate oneko jangarriak dira, %20 nahiko onak, %40 
pozoitsuak eta gainontzeko  guztiak interes kulinario eskasekoak.

BOLBA-KOXKOA
Hankaren oinaldean xorro moduko bat 
eratzen da koxkoa edo bolba izenekoa
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Hariztiak(Quercus robur, Quer-
cus pedunculata):  

Gure lurraldean landaredi komunita-
te nagusiena izango zen garai batean, 
aintzina osatzen zituen basoetatik 
aztarna batzuk baizik ez dira gelditzen, 
hariztiak bota eta larre edo pinudiez 
ordezkatu zirelarik. Hariztietan miko-
flora oso aberatsa izaten da. Besteak 
beste, espezie hauek aurki genitzake: 
Russula virescens, russula faringea, 
Boletus edulis, boletus aereus , Ama-
nita caesarea, Amanita phalloides, 
Leccinum quercinum, Entoloma sinua-
tum , Fistulina hepatica,…

Artadia(Quercus ilex-ilex): 
Lurzoru lehorrak eta eguzkitsuak 

ditu gustoko. Mikoflora garrantzi-
tsua da, bertan aukitu ditzakegun es-
pezieak esanguratsuak dira eta baso 
mota hauetan soilik agertzen dira 
horietako batzuk: Amanita ovoidea, 
Amanita proxima, Boletus lupinus, 
Cortinarius salor, Russula ilicis , Lacta-
rius atlanticus, Lactarius ilicis,…

Pagadiak(Fagus sylvatica): 
Baso hauetan lur azaleko landaredia 

urria da, orbelez josia egon ohi, da ho-
nek umeltasuna mantentzen duela-
rik. Hauek dira perretxiko arruntenak: 
Amaita rubescens, Amanita vaginata, 
Boletus edulis, Boletus reticulatus, Bo-
letus  erythropus, Russula vesca, Rus-
sula cyanoxantha, Rusula olivacea, 
Ramaria Formosa,…

Urkidiak(Betula alba, Betula 
pendula): 

Harizti eta pagadien suntsipena 
gauzatu den basoetan agertu ohi dira. 
Mikoflora aipagarria eta espezie hauek 
aipatuko ditugu: Leccinum carpini, lec-
cinum scabrum, Lactarius torminosus, 
Lactarius pubescens, Amanita musca-
ria,…

Artelatz basoak(Quercus su-
ber):

Gure herrialde inguruan lurzoru azi-
doetan eta eguzkitsuen topatu ohi 
dira. Besteak beste espezie hauek aur-
ki ditzakegu: Boletus edulis, Boletus 
erythropus, Marasmius oreades, Lepis-
ta nuda, Amanita citrina, Cantarellus 
tubaeformis… 

Pinudiak(Pinus radiata , Pinus 
pinaster):

Gaur egun gure herrialdearen baso- 
paisai arruntena da hau, bertakoa ez 
den espezie exótiko bat izanik. Miko-
flora interesgarria du, hala ere: Lacta-
rius deliciosus, Lactarius quieticolor, 
Tricoloma terreumTricoloma porten-
tosum..

Jon Ander Jaka Goikoetxea
Iñaki Oiarbide Iragorri

ONDDOEN EKOSISTEMAK:
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Sukalde
txokoa

OSAGAIAK (8 lagunentzat):

- 200 gr intxaur (azala kendu ondoren)
- 150 gr azukre
- 1 l esne
- 200ml esne-gain
- kanela zotza

PRESTAKETA:

1.- Intxaurrak txikitu (kafe errotaz 
eho daitezke).

2.- Esnea eta esne-gaina nahas-
tu eta irakiten ipini kanela zotzare-
kin.

3.- Irakiten hasten denean, in-
txaurrak eta azukrea gehitu pixka-
naka zurezko kutxara batekin era-
ginez.

4.- Su baxuan nahasketari eragi-
ten jarraitu loditu arte (45-60 mi-
nutu inguru).

Zure gustuko ontzitxoetan ipini 
eta hozten utzi. Intxaur erdi bate-
kin edo gailetaren batekin apaindu. 
Hotza nahiz epela jan daiteke, nor-
beraren gustuen arabera.

Nekane Agirre Erostegi

AHOLKU DIETETIKOAK:

Gabonetan oso ohikoa den pos-
trea da, eta eskerrak Gabonetan 
bakarrik jaten den, kaloria eta 
gantz askoko postrea baita, pi-
sutsua izatera iritsi daitekeena.

Postre honek bi aurpegi ditu, 
bata intxaurrena:

-  Fruitu lehorra denez, gantz 
onuragarriak ditu; omega 3 eta 
omega 6 (kolesterola jaisten la-
guntzeko)

- Hainbat mineral: fosforoa 
(memoriarentzat), potasioa (bi-
hotzarentzat), zinka eta selenioa 
(antioxidanteak) etab.

- Proteina begetala aportatzen 
du.

- Zuntza dauka (komunera joa-
ten laguntzeko).

Beste aldea, esne-gainarena da: 
bitamina liposolubleak izateaz 
gain (A eta D) gantza besterik ez 
da, eta momentu puntualetan 
bakarrik jan beharko genuke.

Beraz, nire gomendioa intxau-
rrak bakarrik jatea da (5 intxaur 
inguru), ahal izanez gero, egu-
nero otordu batean, behintzat, 
postre modura, esnegainik gabe, 
Gabonak ez badira behintzat!

ON EGIN!

Leire Murua Lopez

INTXAUR
SALTSA
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ODOLKIGINTZA 
– Jesus Mari Deba –

Orain dela 50 bat urterarte-edo, in-
guruko baserri gehienetan egiten ziren 
odolkiak, artean arrunta baitzen txerri 
bat edo bi izatea. Aztiriko Legorburu 
baserrian ere hala moduz, etxerako 
hazi eta urtero hiltzen zuten txerri pa-
rea, hala kontatu digu Jesus Mari Deba 
Arriolak. Izan ere, bere ama zenak ere 
odolkiak egiten zituen, eta ez nolana-
hikoak! Ez etxerako bakarrik, baserriz 
baserri ibiltzen zen repartoan, eta bes-
te norbaitek txerria hildakoan, odol-
kiak ordainetan jasotzen ziren. Gerora 
esaerak beste zentzu bat hartu badu 
ere, lehen estimatuko zuten bai!

Etxetik datorkio, beraz, odolkiare-
kiko zaletasuna Jesus Mariri. Hamalau 
urte baino ez zituela hasi zen lanean 
Ormaiztegiko Pablo Muruarekin, eta 
han ere odolkiak egiten zituzten; hala 
afizioa ofizio egin du, joandako toki 
bakoitzean odolkiak egin izan baititu. 
Pablorekin hiru bat urte egin, eta Tolo-
san eta Donostian jardun zuen lanean 
soldaduskara joan aurretik.  Hangoak 
egin, eta atzera Tolosara bueltatu 
zen, lehengo harakin berarengana, 
Garikanorengana. Garai hartan, jakina 
da, orain baino lan eskari handiagoa 
zegoen; Murua familiakoek, esate ba-
terako, Ormaiztegin bertan bi harategi 
zeuzkaten: bat, Pablok; eta, bestea, 
berriz, Eugeniok. Azken horrek hots 
egin zion Jesus Mariri langilerik gabe 
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gelditu zela esanez, eta berehala hasi 
zen. Hasieran, laguntzaile; baina bere 
kontura ekin zion handik puska batera 
orain bere anaia Benitok daukan lokal 
horretantxe. Harategiaren atzealdean 
lantegia egin zuten odolkiak egiteko, 
eta andrea eta biak han ibiltzen ziren 
txandaka kilo mordoska bat egiten. 
Urte batzuk geroago, ordea, sanida-
dekoak etorri eta horrela ez zeukatela 
homologatzerik esan zieten; izan ere, 
odolki asko egin eta saltzen zuten. 
Beraz, harategia edo lantegia; zere-
kin segi? Arautegia aldatu zuten, eta 
horrek lizentzi asko kentzea zekarren. 
Debaren produktua ezaguna zen in-
guruan, estimatua. Hala ere, erronka 
ikaragarria zen! Kontuak kontu, Santa 
Lutzi auzoan pabiloia erosi eta hogei-
ta pare bat urte bertan egin ditu, eta 
oraindik ere martxan da Debatarren 
lantegia.

Garai batetik hona odolkia asko 
hobetu dela dio Jesus Marik, gazta-
rekin gertatu bezala, txapelketek-eta 
bultzada handia eman baitiote; gai-
nera, oraingoarekin konparatuta lehen 
fuerteagoa egiten zela dio. Euren ama 
zenak-eta erabiltzen zuten tresneriak 
eta oraingoak zerikusirik ez dutela bis-
ta da, tresneria asko hobetu da. Dena 
dela, etxerako egitetik kiloak eta ki-
loak egitera bada aldea. Dagoeneko 
oso harategi gutxitan egiten dira odo-
lkiak, lizentzia asko kendu baitituz-
te; horrez gain, dozena bat hogei kilo 
saltzen dituen harakinari ez zaio inte-
resatzen horrenbeste diru ordaintzea.  
Lan ikaragarria baitu, eta horretaz ba-
dakite bai zerbait debatarrek. Jesus 
Mari bera orain dela pare bat urte jubi-
latu zen eta orain emaztea, hiru seme-
alaba (bi alaba eta semea), koinatua 
eta iloba aritzen dira lanean. Familia 
artean lan egiteak fruitu onak ema-
ten dituenik, behinik behin, ezin ukatu. 

Hainbat urtetako eskarmentua dela 
eta, lehendik erraztasun ugari dauzka-
tela dio; eta, horretaz aparte, askok 
utzi diote odolkiak egiteari. Oraindik 
ere izan izango da, betiere etxerako, le-
hengo erara odolkiak egiten dituenik; 
hala ere, XXI.mende honetan, gero eta 
txerri gutxiago hiltzen dira, eta; hortaz, 
odolki gutxiago egiten dira.

Odolkiak, mondejuak eta 
buzkantzak

Jesus Mariren Santa Lutziko lan-
tegian bi motatako odolkiak egiten 
dituzte: arrozarenak eta barazkie-
nak. Gainera, mondejuak ere egiten 
dituzte. Horretantxe lan egiten dute, 
eta bete-betean asmatu dutelakoan 
dago bera. Gehien-gehiena txerrikia-
rekin egindako betiko odolkia saltzen 
omen dute, barazkiekin egiten dena: 
tipula, porrua, perrexila, txerri-gantza 
eta pikantea daramana (hori betiere 
bezeroaren nahierara). Horiek egiteko, 
ordea, goizeko bostak aldera egosten 
jarri behar  izaten dira. Eta lau bat or-
duz bertan eduki. Ondoren, pixka ba-
tean hozten uztea komeni izaten da, 
bestela txerri-gantzak-eta urtu egiten 
baitira. Prozes ua luzea dela aipatu 
digu Debak; arratsalderako odolkiak 
aterako badira, goizean hasi behar 
iza ten baitute. Galdarak ere handiak 
dauzkate, ordea, eta beharrezkoak 
dituzte kilo mordoa ateratzeko. Hala, 
harakinei partitzeko pronto izaten 
dira. Arrozarenak ere prozesu berdin-
tsua duela dio, baina barazki gutxia-
gorekin. Mondejuak egiteko, berriz, 
arrautza beharko dugu; eta, porruaren 
zuria, berdea kendu dena (bestela oso 
iluna ateratzen omen da), eta ardiaren 
segoa. Beste biak odolarekin egiten di-
ren bezala, horiek arrautzarekin egiten 
dira. Ordizian eta Tolosaldean, bai-

na batez ere, Zaldibian, asko saltzen 
omen da; hala ere, Beasainen kasik 
batere ez. Donostialdean ere dezente 
saltzen ari omen da azkenaldian.

Hemen, Gabiria partean, mondeju 
zuria ezagutuko dute, akaso gehienek 
orain. Baina lehen mondeju beltza iza-
ten zen baserri gehienetan. Hala ere, 
Jesus Marik esan digunez, Busca Isusi 
Zumarragako gastronomo eta idazle 
ospetsuak ardikiarekin eta odolarekin 
egindako mondejuari Buzkantza izena 
eman zion. Arrautzarekin egindakoari, 
berriz, mondejua. Debatarrek hala be-
reizten dituzte, baina herritik herrira 
edota etxetik etxera ere zenbaitetan 
ez dituzte berdin izendatzen. Mondeju 
beltza edo buzkantza, Bergara, Arra-
sate eta Oñati inguruan hemen baino 
askoz ere gehiago saltzen omen dute. 
Goierrin Lazkao, Idiazabal eta, batez 
ere, Ataun parte horretan.  

 
Eguraldiak haien jardunean ikaraga-

rrizko garrantzia duela garbi utzi digu 
aztiriarrak. Krisiak baino eguraldiak 
kalte handiago egiten omen du haie-
nean. Garaiak izaten direla dio, baina 
San Martin aurreko eta ondorengo 
egun horietan arnasa hartzeko astirik 
gabe ibiltzen direla dio. Euskal Herrian 
odolkia edo mondejua hotzarekin ja-
teko ohitura daukagu; babarrunekin-
eta. Madril aldera dezente saltzen 
dute debatarrek, eta hangoek ez omen 
dute ulertzen beroak ze zerikusi duen 
odolkirik ez jateko. Han urte guztian 
jaten omen dute.

Salmentei dagokienez, Goierri in-
gurua, Donostiatik hasi eta Arrasate, 
Eibar eta inguru hori guztia hartua 
daukate. Hiru bat banatzaile dauzkate 
jarrita, eta horien bitartez egiten dituz-
te banaketak. Madrila eta Sevillara ka-
mioiak bidaltzen dituzte, baina hemen 

Profesio
Txokoa
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gertu samarrekoak eurek egiten dituz-
te. Jeneroa urrutien Dominikar Errepu-
blikara bidali dute; Madrilgo kate ba-
tek hotelak omen dauzka bertan, eta 
nola oso ondo ez badaki ere Jesus Ma-
rik berak ere, itsasoaren beste aldean 
ere Debatarren odolkiak dastatzeko 
aukera dago. Hala atera omen zioten 
lehengo Zumarragako alkate izan zen 
zenari, Arbuluri, herrialde horretara 
egin zuen bidaia batean. Jatetxean, 
jatekoa eskatzeko garaian, morcilla 
de Euskadi omen zegoen aukeran, 
eta  bitan pentsatu gabe eskatu omen 
zuen. Ez eskatu bakarrik, berehala iga-
rri omen zion nork egindakoa zen, eta 
bai asmatu ere. Euskal Herritik urruti 
samar egonagatik, azkar asko antze-
man zion. Eguneroko lanari errekono-
zimendua sariketek eman diote; izan 
ere, makina bat sari irabazitakoak 

dira han-hemenka: Ordizia, Beasain, 
Zumarraga... Hala ere, horien guztien 
artean, gastronomoek (Cofradia Gas-
tronomica Vasca; ohorezko kofrade) 
Donostian berari egindako omenaldia 
edo Bilbon jokatu zen  munduko txa-
pelketako lehenengo saria ez dauka ez 
horrela eta horrela ahazteko.

Askoren buruhaustea izaten da, or-
dea, behin odolkiak, mondejuak edo 
buzkantzak harategian erosita nola 
prestatu. Hona hemen Debak eman 
dizkigun hainbat aholku:

Barazkiekin egindako odolkia ordu 
erdian eginda jan liteke lasai asko, 
baina ordubetean irakiten poliki-poliki 
edukiz gero tapa kenduta, askoz hobe-
to. Gainera, odolkia bere heste eta 
guzti janda askoz hobea izaten omen 

da, askok kontrakoa pentsatzen ba-
dute ere; hestea, txerriarena, naturala 
izaten baita. Buzkantza ere barazkie-
kin egindakoa bezala egosi egin behar 
izaten da.

Mondejua, berriz, pixka bat irakiten 
hastean nahikoa izaten dela esan digu 
Debak; izan ere, arrautza daukanez, le-
hertzeko arriskua handiagoa izaten da. 
Pixka batean edukita, nahikoa, beraz. 
Parrillan ere oso ona gelditzen omen 
da, goi samarrean jarri eta suabe-sua-
be, kolore pixka bat hartzen duenean, 
jateko moduan izango da.

Gauzak horrela, eta bere ibilbidea 
ikusita, odolkiak jan ondo egosita.

Iñigo Igartzabal Bidegain

Profesio
Txokoa

Argazkia: Eider Deba (2017ko Ordiziako txapelketa)
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Zenbat zarete familian?
Astegunetan, gehienetan bakarrik egoten naiz etxean, baina as-
teburutan 2 eta 6 artean izaten gara.

Non bizi zineten lehen?
Ormaiztegin bizi ginen.

Zergatik etorri zarete Gabiriara bizitzera?
Bizitzako baldintzak direla medio, semea eta negozioa gertu di-
tut, eta gainera Gabirian jendea ezagutzen nuen Seguran genuen 
futbol eskolarengatik.

Zer duzue gustuko herri honetan?
Lasaitasuna, inguruko paisaiak, paseatzeko dauden toki ederrak 
eta bertako jendea ere oso sanoa da.

Zer sumatzen duzu faltan?
Egia esan,  ezer ez, ez dut ezeren mirarik.  

GABIRIAR 
BERRIAK

Shanti

Gabiriar berrien atal honek ia baditu dozena erdi bat urte. Beti gustatzen zaigu gabiriar berriei ongi etorri bat ematea, eta 
uste dugu keinu dotorea dela eurekiko eta herriarekiko. Eurek beren burua ezagutarazteko leku polita da. 

Oraingoan Erika Ormazabal eta Shanti ditugu. Ongi etorri biei!!!
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Nolatan Gabiria? 
Kasualitatez. Orain dela zazpi urte Lazkaoko bar-
netegira joan nintzen euskara ikastera lehenengo 
aldiz. Beldurtuta joan nintzen arren, lehenengo 
astean jakin nuen Goierrin bizi nahi nuela. Inguruko 
inork ez zuen ulertzen, baina egia esan berdin zitzai-
dan. Lazkaon pasa nituen udetan zenbait herri eza-
gutu nituen, horietako bat, Gabiria. Izugarri gustatu 
zitzaidan. Halere, ez nuen espero noizbait bertan bi-
ziko nintzenik. Fundamentuzko lana aurkitu bezain 
laster, maletak egin eta Ordiziara joan nintzen bizi- 
tzera. Bertan ia hiru urte pasa nituen mutila eza-
gutu arte. Iazko uztailean etapa berri bat hasteko 
prest nengoen.

Zer moduzko giroa aurkitu duzu? Eta jendea?
Nahiz eta askotan ez naizen herriko giroan murgil-
du, egon naizenetan giro ederra aurkitu dut. Jen-
deari dagokionez, denetik dago. Oso jende jatorra, 
umila eta konprometitua; baina pertsonaia xele-
break, bereziak eta fitxajeak ere badira. Kar, kar, kar! 

Zer du onetik Gabiriak? 
Alde batetik, bizi kalitatea aipatuko nuke; izan ere, 
naturan kokatutako herria denez, ez dago ia trafiko-
rik eta kutsadurarik. Bestetik, bertatik ikusten diren 
parajeak dira Gabiriatik gehien gustatzen zaidana, 
hau da, Aizkorri eta Aralar mendien panoramikak.
 
Eta zer falta zaio? 
Mmmm, Hondarribiko pintxoak? Kar, kar, kar. Ez… 
Nire ustez, oso ondo antolatuta dagoen herria da. 
Bertan behar duzun guztia aurkitu dezakezu, oina-
rrizkoena, behintzat. 

Zein toki duzu gustukoen? 
Toki bat aukeratzea zaila da orokorrean oso bista 
politak baitaude. Aukeratzekotan, Ardantza alde-
ko paseoa eta eliza ondotik dauden bistak, asko 
gustatzen zaizkit, lasaitasun handia transmititzen 
didatelako.

Jon Ander Larrañaga Aizpuru
Jon Sagarna Alustiza

Aratz Igartzabal Bidegain

Erika Ormazabal



38

Urtarrila
-1. Gabirian 496 bizilagun zeuden 
erroldatuta. 2016an, altak 19 izan zi-
ren (6 jaiotza eta 13 etorriak). Bajak 11 
(heriotzak 5, joanak 6). 99 pertsona 
(%20) 65 urtetik gorakoak ziren. 

-1. Zabor bereizte tasa %61,5ekoa 
zuen udalerriak, Goierriko bataz beste-
koaren (%62,3) azpitik. 

-3. Kamiño Zaharrean, Suestrako 
bihurgunetik gora errepidea zabaltzen 
ari zen Aldundia. 

-4. Marteko mutikoa filmaren ema-
naldia. 

-5. Hotzaldia hasi zen, eta bost egun 
iraun zuen.  

-5. Edateko ura Barrendiolako ur-
tegitik (Legazpi) ari zen ekartzen Ur 
Kontsortzioa Gabiriara, Arriarango ur-
tegia oso baxu (%44) zegoelako. 

-7. Debako Soro Ferian fruta lehiake-
tan Bekoetxek 2. saria eta Oñatibitxi-
kik 3.a. 

-8. Taldekako bola txapelketan hiru 
taldek bota zuten, Mutiloan: Gabiria-A 
3. (273), Gabiria-B 11. (209) eta Hobe-
nak 14. (178). Eguneko tiraldian Iñaki 
Maiz 2. eta Iker Etxezarreta 3. (49na). 

-10. Zantarteko Luzia Urkiola Az-
piazuk Euskal Selekzioarekin areto 
futbol partida jokatu zuen Kantabria-
ren aurka, Portugaleten. 

-11. Bi eguneko euritea baretu zen, 
ia 100 litro ur botata. 

-12. Joseba Iztueta eta Mikel Diez 
zumarragar mendizaleen Kahn Tengri, 
mendizaletasunaren hizkuntza doku-
mentala sareratu zuen Gattiken ekoiz-
tetxeak. 

-13. Elurrak Aizaleku tontorra zuritu 
zuen. 

-13. Amets Artzallus bertsolariak 
Mugaminak filma aurkeztu zuen. 40 
bat ikus-entzule. 

-13. Iñaki Etxezarreta alkatea Itsa-
so udalerri sortu berriko udala eratze-
ko batzarrean izan zen.

-14. Elurrak Aztiria beheraino zuritu 
zuen.

Urtekaria
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-14. Orkli-Ordizia nesken errugbi 
taldearen lehen partidan Maddi Azti-
ria Galdosek jokatu zuen, Ordizian, 
Gernikaren aurka. 

-14. Euskal presoen aldeko mani-
festaziora autobusa joan zen herritik, 
Bilbora. Ekitaldian Andoni Aizpuruk 
irakurri zuen testua. 

-15. Apaizik gabeko lehenengo 
meza ospatu zen, Andre Mari elizan. 
Aztiriko Santa Marina elizan urteak 
daramatzate. 

-15. Taldekako bola txapelketaren 
2. saioan bota zuten herriko hiru bolari 
taldek, Lasarten. Azkenean, Gabiria-A 
7. (461), Gabiria-B 12. (343) eta Hobe-
nak 15. (292). 

-17. Iñaki Etxeberriaren Olaberriko 
Bengoetxe txakolina aurkeztu zuten, 
Getarian. 

-18. Korrika-20ren antolatzaileek 
bilera egin zuten Gabirian. 

-18. Egundoko hotza: egun osoan 
termometroa ez zen -1º-tik igo. Toki 
batzuetan, -10º gutxienekoa. 

-18. Andoni Aizpuruk ireki zuen Bi-
zkaiko sagardo sasoia, Zornotzan. Urte 
osoan “Bizkaiko sagardoaren enbaxa-
dore” izango zen. 

-19. Ikurrina legeztatu eta udale-
txeko balkoira atera zutela 40 urte 
bete ziren. 1977-1-19an onartu zuen 
udalbatzak ikurrinaren aldeko mozioa, 
20:00etan hasi zen udalbatzarrean, 
aho batez. Gero herriaren aurrean za-
baldu zuten. Ormaiztegiko eta Zaldi-
biako alkateek kotxean Donostiatik 
ekarri zuten ikurrina hura, “beste al-
detik bidalitakoak jasota”, Ormaiztegi, 
Zaldibia, Gabiria eta Urretxuko udale-

txeetarako. Andres Goia, legeztape-
naren alde jardun zen Alkate Taldeko 
kide izan zen. 

-20. Imanol Ituño magoak ikuski-
zuna egin zuen, Ostatuan. 

-21. Atagoiti baserriko Victoriano 
Zufiria Audela hil zen, 70 urterekin. 

-21. Baztarrika gaztandegiko Asier 
eta Izaro Osinaldek ikastaroa eman 
zuten, Ezkioko Igartubeiti museoan. 

-22. Juanjo Igartzabal Debak 2. 
egin zuen Garingo mendi lasterketan. 
Beste 5 gabiriar edo gabiriar jatorriko 
ere baziren. 

-23. Red Electrica de España en-
presako hiru ordezkarik eta udalekoek 
bilera egin zuten, udaletxean. Gueñes-
Itsaso goi tentsioko linea eraikitzen 
hasi nahi zutela adierazi zieten. 2011n 
jaso zuen udalak aurre-proiektua. 

-25. Udalak webgune berria aur-
keztu zien herriko eragileei, kultur 
etxean. 

-26. Lagunartea Gabirian duen 
Beñat Hach Embarek ormaiztegiarra 
epaitu zuten, Tolosan, 2014-9-22an 
Loiolako (Azpeitia) herri harresian 
“agintearen aurkako atentatua” eta 
desobedientzia leporatuta. Ertzain-
tzaren akusazioak 3 urteko kartzela 
zigorra eskatu zuen. 

-26. Juanlu Escudero herriko osta-
laria eta aktorea TVE1eko Cuéntame 
telesailean atera zen. 

-26. Alex Aranburu Deba gabiriar 
jatorriko txirrindulari ezkiotarrak Caja 
Ruralekin continental-profesional 
mailan debutatu zuen, Mallorcako 
Challengean. 

-28. Euskal Herriko IX. Mus Txape-
lketako herriko kanporaketa jokatu 
zen, Ostatuan. 10 bikote. Roberto Ga-
rro-Jon Ander Toledo zumarragarrak 
eta antzuolarrak irabazi zuten, 2. Iñaki 
eta Iker Etxezarreta. Bi bikoteak sailka-
tu ziren Gipuzkoako finalerako. 

-28. Gipuzkoako Herri Arteko Ber-
tsolari Txapelketaren aurkezpenean 
Osinalde taldea izan zen, Azpeitian. 
Sei lagunek osatu zuten: Aratz Igartza-
bal, Gorka Maiz eta Endika Igartzabal 
(bertsolariak), Jokin Murua (epailea), 
Beñat Hach Embarek (gai jartzailea) 
eta Mikel Asurabarrena (antolatzai-
lea). Eresti Oiarbide Segurako taldea-
rekin aritu zen, eta Maialen Akizu Urre-
txukoarekin. 

-28. Goierriko bertso eskolen lagun 
arteko juntadizoa egin zuten Gabirian. 

-29. Juanjo Igartzabal Debak 2. 
egin zuen Idiazabalgo 37. Herri Kro-
sean. 

-30. Balentzategi herri eskolan 
2017-18 ikasturterako aurrematrikula-
zioa ireki zuten. 

-30. Zandategi baserrian jaiotako 
Agustina Lasa Zumalakarregi hil zen, 
93 urterekin, Hernialden. 

-31. Espainiako Gobernuak baz-
tertu egin zuen AHTren Euskal Y eta 
Nafarroako Korridorea Ezkion lotze-
ko trenbide berria eraikitzea (Gabi-
rian barrena zihoakeen), eta egungo 
trenbideari 3. karrila gehitzea zen as-
moa. 

-31. Goierriko genero indarkeriaren 
aurkako protokoloaren koordinazio 
batzordeak jakinarazi zuen 2016an 
Gabirian kasu bat izan zela (Goierrin 
34).
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Otsaila
-1. UEMAri buruz bilera informatibo 
irekia egin zen, herria erakundean sar-
tzeko baldintzez eta onurez. 

-1. Liztor beltzaren (Vespa velutina) 
habia bat kendu zuten. 2013an bi ken-
du ziren, 2015ean lau eta 2016an sei.

-3. Olalkiaga baserriko Juanito 
Apaolaza Oiarbide hil zen, 86 urtere-
kin. 

-4. Santa Ageda bezperako kantu-
eskean bi talde ibili ziren: Osinalde 
elkartekoak eta Balentzegi herri esko-
lakoak. 

-5. Joxean Ormazabal Mapa-k Idia-
zabalen festetako bola lehiaketa 
irabazi zuen. Nesketan Naiara Peña-
garikano 2. eta gazteetan Patxi Orma-
zabal 2.

-6. Urrutiko Lasa-Agorreta sendiak 
zuzentzen duen Ternua enpresaren 
Craddle Jacket berokia saritu zuten 
Municheko Ispo ferian. 

-8. Elurra egin zuen, 500 metrora 
arte. 

-9. Gueñes-Itsaso argindar linea 
eraikitzeko hartu beharreko lurren 
zerrenda argitaratu zuen Espainiako 
Gobernuak. Gabirian 7 dorre eraikiko 
dituzte, eta 66 lur saili eragingo die. 

-10. Etxebizitzaren gaia, eskaria eta 
eskaintza aztertzeko bilera egin zuen 
udalak interesatuekin. 

-10. Gabino Murua Arrate Irratian 
asteroko kolaborazioa egiten hasi zen, 
nekazaritzaz. 

-10. Otañutik Aztiriara Leharrei las-
terketako bidea garbitu zuten, auzola-
nean. 

-10. Osinalde bertsolari taldeak 
Gipuzkoako Herriarteko Txapelketako 
lehen saioan kantatu eta irabazi zuen 
Zarautzen, hango Hitza ote hitza? tal-
dearekin. 

-10. Esne Beltza taldeko Xabi Sola-
no musikaria Balentzategi herri esko-
lako ikasleekin izan zen, solasean, An-
der San Jose bertako musika eskolako 
pandero jotzaileak lagunduta. 

-12. Umeen meza egin zen. 

-12. Felix Maizek irabazi zuen Biko-
tekako Txapelketako eguneko bola 
saioa, Legazpin.

-12. Andoni Aizpuruk Balentzate-
gi eskolako ikasleekin solasaldia egin 
zuen, telebistako lanaz. 

-12. Kortako idi pareak Abadiñoko 
San Blas idi deman parte hartu zuen. 

-13. Haizete zakarra. Adarrak eta 
sastrakak errepidera. 

-13. Udalbatzak ohiko osoko bilku-
ra egin zuen. Alkainburu frontoiaren 
erabilera arauak, hilerriko ordenan-
tza berria, hondakin kopurua jaisteko 
mozioa, Gabiria UEMAn sartzea eta 
Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren esta-
tutuen aldaketa onartu ziren. 

-14. Udalak 7.620 euro itzuli be-
harko zizkion Aldundiari, 2016ko UFFF 
Udalak Finantzatzeko Funtsaren itxie-
ran likidazioa 357.931 eurokoa geratu 
ondoren. 

-15. Leharrei mendi lasterketako 
elastiko berria aurkeztu zuten, webgu-
nean. Ternua etxeak egindakoa, kolore 
berde-turkesa argikoa zen. 

-16. Gipuzkoako zaborrak Pa-
lankako hondakindegira ekartzeko as-
moa atzeratzen ari zen “baimen ara-
zoengatik”, Cespa enpresak Lurpen ez 
zituelako egokitzapen lanak hasi. 
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-16. Korrika-20ren bigarren bilera 
egin zen antolatzaile, udal eta elkar-
teen artean, kilometroak saltzeko. 

-17. Eskola-umeak Donostian 
izan ziren, Euskadiko Orkestra Sinfo-
nikoaren kontzertu batean, Miramo-
nen. 

-17. Alex Areizagak ekoitzitako 
Helmugaren garrantzitsuena bidea 
denean dokumentala aurkeztu zuten, 
Lazkaon, Gure Esku Dagoren 2016ko 
herri galdeketei buruzkoa. 

-18. Iñigo Alustiza rally gidariak eta 
Joseba Berasategi zegamar kopilo-
tuak Euskadiko Automobilismo Fede-
razioaren 2016ko bi sari jaso zituzten, 
Agurainen. 

-19. Naiara Peñagarikanok 2. buka-
tu zuen Gipuzkoako Bikotekako Bola 
Txapelketa, Rosa Santosekin, Altzan. 
Pake Galdos-Maria Alkorta 4. izan zi-
ren. 

-20. UEMAren zerbitzu katalogoa 
aztertzeko bilera egin zen. 

-21. Goierri Birzirik plataformak 
bilera irekia egin zuen, Ormaiztegin. 
Palankako zabortegiaren aurka 2.000 
sinadura bildu zituzten, eta Goierriko 9 
udalek onartua zuten aurkako mozioa. 

-21. Sagarrondoei buruzko ikasta-
roaren atal teorikoa eman zuen Gabi-
no Muruak, Erbie elkartean. 

-21. Autopista Elektrikorik Ez plata-
formak esan zuen Itsaso-Orkoien ar-
gindar linea indartzeko proiektuak Itsa- 
so-Deikaztelu linea-proiektua bertan 
behera uztea eragin beharko zukeela. 

-22. Sagarrondoei buruzko ikastaro 
praktikoa eman zuen Ramon Asegi-
nolazak, Idiazabalen, Erbie elkarteak 
antolatuta. 

-23. Udaberri Kulturala programa-
zioa banatu zuen udalak. Martxoaren 
4tik ekainaren 17ra izango zen. 

-23. Ur zikinen saneamendu sare-
ko hoditeria sartzeko obran, Gabiriako 
adarra Ormaiztegiko kolektorearekin 
lotu zuten. 

-24. Eskolan inauteri festa ospatu 
zuten, antzerkitxoekin eta merienda-
rekin. 

-24. Gipuzkoako Herriarteko Ber-
tsolari Txapelketako saioa izan zen, 
Osinalde elkartean. Osinalde taldeak 
bigarren saioa zuen, eta 14-10 irabazi 
zuen Añorgaren aurka. 

-24. Iñaki Muruak Lierniko Mujika 
jatetxeko bertso-afari mitikoan kan-

tatu zuen, Egaña, Peñagarikano eta 
S.Lizasorekin. 

-24. Beasainen Indar lantegiaren 
historiari buruzko liburua (Indar, sus-
traietatik etorkizunera) aurkeztu zu-
ten. Urruti baserriko Ramon eta Fran-
cisco Ormazabal anaiek, eta Lazkaoko 
Luis, Jose eta Jesus Larrañaga anaiek 
sortu zuten, 1940an. 

-25. Gipuzkoako mus txapelketako 
finalean jokatu zuten Gabirian sailka-
tutako bi bikoteek Ibarran, baina ez zi-
ren sailkatu Euskal Herriko IX. Txapel-
ketaren finalera. 

-26. Bolatako Lehendakari txa-
pelketa Gabirian hasi zen, 63 partai-
derekin. Xabier Lazkano donostiarrak 
irabazi zuen tiraldia (48), Andoni Be-
rasategi idiazabaldarrarekin desenpa-
tean. Toka ere izan zen, eta Antonio 
Amundarainek irabazi zuen. 

-26. Juanjo Igartzabal Debak iraba-
zi zuen Ormaiztegin XI. Sahara Krosa. 

-26. Lanbideri ia milioi erdiko iruzu-
rra egin zion pakistandar talde bateko 
kide batzuk Gabirian erroldatuta egon 
zirela zabaldu zen prentsan. 

-27. Guri5 musika taldeak Tolosan 
kontzertua jo zuen, inauterietan. 
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Martxoa

-1. Gabiria-Legazpi 19. Rallyesprinta 
aurkeztu zuten, Legazpin. 54 taldek 
eman zuten izena. 

-1. UEMAk baieztatu zuen Gabiria 
elkargoko 83. herria izango zela. 

-1. Frontoialde kalean bizi zen Flo-
rentino Pastrian Calabor Tino urre-
txuarra hil zen, 62 urterekin.

-4. Zuhaitz Eguna ospatu zen, 7. al-
diz. Udalak 400 landare (200na haritz 
eta pago) banatu zituen baserritarren 
artean. Udaberri Kulturala hasi zen. 

-4. Guri5ek Hernanin kontzertua jo 
zuen. 

-4. Elurra egin zuen Aizalekun. 

-4. Felix Maizek irabazi zuen Olabe-
rrian Joxe Kerejetaren omenezko bola 
txapelketa. 

-5. Gabiria-Legazpi 19. Rallyesprint-
a Enrique Barrenetxea-Arando eta 
Anartz Onandia bizkaitarrek (Mi-
tsubishi Lancer Evo IX) irabazi zuten, 
14:07,162 minuturekin; 2. Jon Casais-
Xabier Altube (14:29,925) eta 3. Gorka 
Antxustegi-Mirari Arruti (14:34,261). 
52 talde. Gabiriarrak: 5. Iñigo Alustiza-
Leire Urbieta, 13.Iñigo Izuzkiza-Aizpea 
Lasa, 24.Maikel Iriarte-Joanes Uria. 
Xabat Goikoetxea erretiratu egin zen, 
matxuragatik. 

-5. Bost gabiriarrek parte hartu zu-
ten Lilatoia emakumezkoen lasterke-
tan, Donostian. 

-7. Izar Erdi baserriko Segundo Zu-
malakarregi Altzueta hil zen, 87 urte-
rekin. 

-7. Kortako idi pareak Urretxun desa-
fioa jokatu zuten, Igeldo-ren aurka.

-8. Juanita Lazkano Noaretxebe-
rrikoak Ordiziako azokara azkeneko 
mokotxo sagarrak eraman zituen. 

-8. Guardia Zibilak ETA pm-ko Se-
bastian Goikoetxea ibartarra eta Niko-
las Mendizabal Zaharra zaldibiarra 
Altzibar parean tiroz hil zituela 40 urte 
bete ziren. Francisco Aldanondo onda-
rruarra zauritu zuten. 

-9. Amelia Jauregi artzainak Ar-
tzaintza, transhumantzia eta emaku-
mea hitzaldia egin zuen, Legazpin.

-9. Eskola-umeak Euskadiko Orkes-
tra Sinfonikoaren Romeo eta Julieta 
entzunaldian izan ziren, Donostian.  

-10. Iruñerrian epizentroa zuen 4,5 
indarreko lurrikara nabaritu zen Gabi-
rian, 7:40an. 3-5 segundo iraun zuen 
dardarak. 

-10. Goierri Birzirik taldeak Pa-
lankako zabortegiaren aurka bildu-
tako bi mila sinadurak entregatu ziz-
kion Aldundiari. 

-11. Fernando Anbustegi ipuin kon-
talari elizondoarrak Kontu eta kantu 
saioa egin zuen, haurrentzat. 

-11. Irakurle Txokoan Joseba Sarrio-
nandiaren Kolosala izango da liburua 
landu zuten. 

-11. Errepideko txirrindularitzan, 
denboraldiko lehen lasterketa igaro 
zen Gabiriatik, Goierriko Itzulia. 

-11. Aratz Igartzabal eta Maialen 
Akizu Seguran Korrikaren aldeko ber-
tso saioan aritu ziren. 

-11. Beñat Atin Maritxalarrek Bea-
sainen eskolarteko txirrindularitza 
proba irabazi zuen, alebin mailan. 

-11. Felix Maizek irabazi zuen Le-
gazpin Goierriko Bola Txapelketako 3. 
jardunaldia. 

-12. Goierri Birzirik plataformak 
prentsaurrekoa egin zuen Donostian, 
Aldundiaren egoitzaren aurrean. “Bir-
ziklatzearen aukeran sakondu gabe, 
eta Mutiloako Udalaren arauak zein 
herri borondatea aintzat hartu gabe, 
Gipuzkoa osotik hiri hondakin naha-
siak” Palankako Lurpe zabortegira bi-
daltzeko asmoa gaitzetsi zuten. 

-12. Legazpiko Atzegiren Kirola 
Elkarrekin egitasmoan, desgaitasunak 
dituztenek Aztiriara egin zuten txan-
goa. 

-12. Gipuzkoako Herriarteko Ber-
tsolari Txapelketan 2. fasera igaro zen 
Osinalde taldea, baita Maialen Akizuk 
kantatzen zuen Urretxuko Simimimi-
sol taldea ere. 

-15. Lurraldebusen Gabiria-Zuma-
rraga 6. linea 2016an %29,5 hazi zela 
iragarri zuten arduradunek. 

-16. Palankako Lurpe zabortegia 
kudeatzen duen Ferrovial enpresak hiri 
hondakinak jasotzeko Mutiloako Uda-
laren baimena jaso zuen, eta obrak 
aurki hasiko zituela iradoki zuen. 

-16. Gueñes-Itsaso goi tentsioko 
lineak osasunean eta ingurumenean 
“inpaktu larriak” sortuko dituela ohar-
tarazi zuten EH Bilduko hautetsiek, 
alkate independenteek, EHNEk eta 
Eguzkik, Durangon. Proiektua bertan 
behera uzteko eskatu zuten. 

-16. Makilari herri aldizkaria inpren-
tatik atera zen, eta biharamunean ba-
natu zuten etxeetara. 

-17. Kirolariekin mahai-ingurua 
egin zen: Iker Irribarria, Aimar Irigoien, 
Alazne Etxaburua, Jaione Sasieta eta 
Iñaki Esnal izan ziren hizlari. 

Urtekaria
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-17. Osinalde elkarteko 41. Mus 
Txapelketa Koldo Murua-Asier Murua 
aita-semeek irabazi zuten, 2. Iñigo 
Igartzabal-Joseto Idiakez 3. Joseba 
Elgarresta-Asier Osinalde, 4. Jose Luis 
Bidegain-Angel Ariztimuño. 14 bikote. 

-17. Errolda-agiriak faltsutzeagatik 
eta oinarrizko errenta kobratzeko iru-
zurra egiteagatik, pakistandar taldeko 
bi kideri 4,5 urteko kartzela zigorra jarri 
zieten. Gabirian erroldatuta zeuden 
zenbait lagun. 

-18. Xabat Goikoetxea, Maikel Iriar-
te, Iñigo Izuzkiza eta Iñigo Alustiza rally 
gidariek Goierriko Rallyesprintean par-
te hartu zuten, Lazkaon. 

-18. Juanjo Igartzabalek irabazi 
zuen Arriarango mendi lasterketa, trail 
distantzia luzean. Goierriko Trail Kopa-
ren lider jarri zen. 

-18. Gorka Maiz, Aratz Igartzabal 
eta Endika Igartzabal bertsolariek 
Mallabian bertso-desafioan kantatu 
zuten, Tolosaldearen aurka. 

-18. Eguzkitza baserriko Igor Altu-
na Maizek Gipuzkoako Ezti Lehiaketan 
parte hartu zuen, Zegaman. Eskualde-
ko saria Gabirian irabazita sailkatu zen, 
2016ko azaroko Errezil Sagar Egunean. 

-19. Haur adoptatuak dituzten Gi-
puzkoako familien Ume Alaia elkar-
teak Gabirian egin zuen urteko junta-
dizoa.

-20. Ertzaintzak 19, 20, 21 eta 36 
urteko lau pertsona atxilotu zituen Or-
maiztegin, 01:15ean, aurrez Gabiriako 
Ostatuan lapurreta egiten saiatzea-
gatik. 

-21. Udalaren webgune ofiziala al-
datu zuten, diseinu, eduki eta egitura 
berrira. 

-22. Hezkuntza publikoko grebare-
kin bat egin zuten Balentzategi herri 
eskolako eta Gabiriako Haur Eskolako 
langileek. 

-25. Aztiri Saria bertso lehiake-
ta jokatu zen, Aztiri-Bat elkartean. 
Entzuleek izendatutako Aztiri Saria 
Aratz Igartzabalek jaso zuen. Epai-
leen puntuz, Aratz eta Eneko Araizte-
gi segurarra sailkatu ziren Osinaldera. 
Asier Galartza muxikarra, Asier Rubio 
luiaondoarra, Oier Etxeberria azpei-
tiarra eta Sarai Robles barañaindarra 
ziren beste bertsolariak. Afaltzen 68 
lagun. 

-25. Leharrei mendi lasterketako 
izen-emate epe ofiziala itxi zen, 174 
partaiderekin. Tokia bazegoenez, bi 
egun luzatu zuten epea, eta bete zen 
kupoa. 

-25. Maialen Akizuk eta Akopla-
tuak taldeak irabazi zuten Martxoan 
Bertsoa bertsolari lehiaketa herrikoia, 
Urretxun. 

-26. Dantzari Txiki Eguna ospatu 
zuten Gabirian, Goruntzek antolatuta. 
Bost talde izan ziren: Otsoak (Ataun), 
Irrintzi (Zumarraga), Jalgi (Zarautz), 
Amets-Bide (Ordizia) eta Goruntz. 240 
lagun. Kalejira, dantza saioak tarteka, 
dantzaldi bateratua, bazkaria eta Mo-
destorekin erromeria izan zituzten. 

-27. Udalbatzak udalaren 2017ko 
aurrekontua onartu zuen, 565.943 eu-
rokoa. Ostatua berritzea eta zerbitzua-
ren kontratazioa ziren asmo nagusiak. 

-29. Makrobiotika ikastaroa egin 
zen. 

-29. Gipuzkoako 2.500 biztanle 
baino gutxiagoko udalerrietan (tar-
tean Gabirian) banda zabaleko Inter-
net ultra-azkarra jartzeko egitasmoa 
aurkeztu zuen Aldundiak. 

-30. Itsaso-Deikaztelu goi ten-
tsioko argindar linea-proiektua Espai-
niako Gobernuak bertan behera utzi 
zuela jakinarazi zuen Autopista Elek-
trikorik Ez plataformak. 

Urtekaria

Juanita Lazkano Ordizian (2017-3-8) Lierni Elortza Dantzari Txiki eguna (2017-3-26) Arantzazu Baztarrika
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-30. Eskola-umeak Lekeitiora joan 
ziren, bi eguneko egonaldira. 

-31. Eskola-umeek Orbea txirrindu 
fabrika ikusi zuten, Mallabian. Gabirian 
bizi den Ixio Barandiaranek egin zien 
harrera. 

-31. Joseba Iztueta eta Mikel Diez 
mendizaleek Khan Tengri mendiko 
2016ko espedizioaren kontakizuna 
eta dokumentala eman zuten, kultur 
etxean. 

Apirila

-1. II. Leharrei mendi lasterketan 
173 korrikalari irten ziren. Iñigo Altzola 
arrasatearrak irabazi zuen (2:00:44), 
2. Juanjo Igartzabal (2:00:49) eta 
3. Jose Maria Bernedo eibartarra 
(2:06:55). Nesketan Oihana Arratibel 
ordiziarra irabazle (2:29:58). Learregi 
aldapa azkarren Beñat Katarain zega-
marrak igo zuen (5:11 minutu). 

-1. Ordiziako Argiberri bertso sarike-
tatik Maider Arregi eta Maialen Akizu 
sailkatu ziren Osinaldera. 

-2. Miren Amurizak Kapulana bat 
zintzilik emanaldia egin zuen. 

-4. Gi-632 autobidera irtendako 
zaldi batek zirkulazioan arazoak sortu 
zituen, Gabiriako barrutian. Gaztelu 
pareko gatz-biltegian lotu zuten azke-
nean. 

-5. Euskal Herriko Itzuliaren 3. etapa 
(Gasteiz-Donostia) Gabiriako lurreta-
tik igaro zen, Alegian behera. 

-5. Felix Zubia medikuak hitzaldia 
egin zuen. 

-6. Eskolan Korrika Txikia egin zuten. 

-7. Osinalde eta Orioko Sarri Nahi 
Genuen taldeek Gipuzkoako Herriar-
teko Txapelketako saioa jokatu zuten, 
Gabirian. Osinaldek 16-8 irabazi zuen. 

-7. Guri5ek Urretxun kontzertua 
eman zuen. 

-8. Korrika-20 igaro zen, bi aldiz. Le-
henik, 02:30a aldera Alegian behera, 
eta gero, 10:00ak aldera, Aztiritik es-
treinako aldiz (Zeraindik Legazpira). 

-8. Zaldibiako Osinberde bertso sa-
riketatik Unai Mendizabal eta Jon Gu-
rrutxaga sailkatu ziren Osinaldera. 

-8. Goierriko Bola Txapelketaren 5. 
jardunaldia jokatu zen, Alkainburu 
bolatokian. Xepeño Agirre segurarrak 
irabazi zuen tiraldia. 

-9. Osinalde taldeak Gipuzkoako 
Herriarteko Bertsolari Txapelketako 
2. faseko 2. saioa izan zuen, Urretxun, 
Simimimisol taldearekin. Urretxuarrek 
irabazi zuten, 14-10. 

-9. Goruntz dantza taldeak Ataungo 
Herri Antzokian saioa egin zuen. 

-12. Ostatua esleitzeko pleguak 
atera zituen udalak, hileko gutxieneko 
400 euroko kanonarekin. 

-12. Iguarangarakoa baserriko Feli-
pe Gabilondo Guridi hil zen, 84 urtere-
kin, Legazpin. 

-15. Ostatua berritzeko auzolana 
hasi zen. 

-16. Aberri Eguna ospatu zen meza, 
dantzari, bertsolari eta Iñaki Etxeza-
rreta alkatearen hitzaldiarekin. 

-19. Baztarrikako gaztagileek Or-
dizian gazta egin zuten, Artzain Egu-
nean. 

Urtekaria

Korrika 20 Aztirian (2017-4-8) Goierriko Hitza Leharrei helmuga (2017-4-1) Aimar Maiz
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-22. Osinalde bertso sariketa joka-
tu zen. Bi gabiriar ziren kantuan: Aratz 
Igartzabal eta Maialen Akizu lehengu-
suak. Unai Mendizabal zizurkildarrak 
irabazi zuen, eta entzuleen gustukoe-
na ere bera izan zen. Bigarrenaren sa-
ria Maider Arregik jaso zuen, eta bertso 
onenarena Akizuk. Eneko Araiztegi eta 
Jon Gurrutxaga ziren beste bertsola-
riak. 

-23. Landeta baserrian bizi izan-
dako Lurdes Azurmendi Peñagarikano 
hil zen, 54 urterekin, Zizurkilen. 

-23. Beasaingo Idazlehiaketan 
Ekaitz Aramendi Saez de Nanclaresek 
eta Saioa Etxezarreta Larrañagak sari 
bana jaso zuten. 

-26. UEMAk arnasguneak sendo-
tzeko tailerraren bi saioetatik lehenen-
goa egin zuen. 

-28. Eusko Legebiltzarreko EH 
Bilduren diputatu Dani Maeztuk eta 
Mikel Oterok Gueñes-Itsaso goi ten-
tsioko linea proiektuari buruz hitzaldia 
egin zuten. 

-28. Guri5ek Legazpin jo zuen. 

-30. Goruntzek Zarauzko Helduen 
Dantzari Egunean parte hartu zuen. 

-30. Igelak filma eman zuten. 

-30. Aztiri Erretegia ireki zuteneko 
30. urteurrena ospatu zuten Mariaje 
Debak eta Juan Ramon Goikoetxeak, 
bertsolariekin eta trikitilariekin afaria 
girotuta. 

Maiatza

-1. Joxean Ormazabal Mapa-k ira-
bazi zuen Legazpin Santikutz jaietako 
bola txapelketa. 

-6. Balentzategi herri eskolako ale-
binen txirrindulari taldea (Kepa Orma-
zabal, Ion Zubizarreta eta Edorta Atin) 
3. izan zen Gipuzkoako Taldekako Erlo-
jupeko Txapelketan, Irunen. 

-6. Goruntzek dantza saioa egin 
zuen Ezkion. 

-6. Legazpiko V. Goitibehera laster-
ketaren ibilbidea Aztiria gainean hasi 
zen, Motxorrroraino. 

-6. Sutea piztu zen Palankako Lurpe 
zabortegian, 23:20a aldera. 

-6. Hiru bertsolari gabiriarrek (Iñaki 
Murua, Maialen Akizu eta Aratz Igar-
tzabal) Zerainen kantatu zuten, Ber-
tso txiki, saio handi desafioan. 

-6. Patxi Ormazabalek Goierriko 
Bola Txapelketa gazteetan irabazi 
zuen, Idiazabalen. Nikolas Igartzaba-
lek 4. saria lortu zuen sailkapen nagu-
sian. 

-6. Juanjo Igartzabal Debak 2. egin 
zuen II. Segura-Zerain Mendi Laster-
ketan. 

-6. Baztarrika gaztandegia I. Euskal 
Gaztaren Azokan izan zen, Idiazaba-
len, Hego Euskal Herriko gazta txape-
lketan. 

-6. Guri5ek Alegian (Gi) kontzertua 
jo zuen. 

-7. Jubilatu eguna ospatu zen. Ba-
zkaria lehen aldiz Aztiri Erretegian 
egin zuten, 51 jubilatuk. Jabier Zaba-
leta (Goizea, Aztiria) eta Maria Agirre 
(Etxetxogoikoa, Aztiria) omendu zi-
tuzten. 

-10. Uemak arnasguneak sendo-
tzeko bigarren tailerra egin zuen, kul-
tur etxean. 

Urtekaria

Uema lehen saioa (2017-4-26) Iñigo Igartzabal
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-12. Gazteburue festaren 2. eki-
taldia hasi zen. Antzerki bat egin zu-
ten gazteek, pintxo lehiaketa Jon eta 
Lurdes Sagarnak (hotzak) eta Julen 
Sagarna-Iban Maizek (beroak) ira-
bazi zuten. Joseba Baleztena Lenoir 
hirukoak kontzertua jo zuen, eta gero 
Manzanilla in Fusion gabiriarrek jo zu-
ten. 

-12. Goierri Birzirik plataformak 
elkarretaratzea egin zuen, Gabirian, 
Palankako zabortegiaren aurka. 

-12. Eusko Jaurlaritzak eta Nafa-
rroako Gobernuak esan zuten AHTren 
Euskal Y eta nafar korridorea lotzeko 
aukera gustukoena Ezkiora zela. 

-13. Osinalde bertsolari taldeak 
Gipuzkoako Herriarteko Txapelketako 
finalaurrekoa jokatu zuen, Bergaran, 
Amasa-Villabonako Am…ona taldea-
rekin. 24-21 irabazi zuten villabona-
rrek, eta finalaren atarian geratu ziren 
gabiriarrak. 

-13. Gazteburuan, kirol apustua 
egin zuten Joseba Iztueta-Eresti Oiar-
bidek eta Jokin Matxinandiarena-
Idoia Maizek, korrika eta bizikletan. 
Matxin-Maiz garaile. Gazte bazkarian 
80 lagun, eta gero Eneko Arbeo, Haritz 
eta Izagirre anaiak trikitilari azpeitiar-
azkoitiarrak. 

-13. Balentzategi herri eskolakoak 
Goierriko Eskola Txikien festan izan 
ziren, Olaberrian. 2018an Ezkion ospa-
tuko dute. 

-13. Naiara Peñagarikanok Gi-
puzkoako Bola Txapelketa irabazi 
zuen nesketan, Ategorrietan. Euska-
diko Txapelketarako sailkatu zen, Ga-
birian jokatuko zena. 

-14. Gazteburue festa bukatu zen. 
Bigarren eskuko salgaien azoka anto-
latu zuten. 

-14. Josetxo Atin segalariak 5. egin 
zuen Euskal Herriko Sega Ligako lehen 
jardunaldian, Zaldibian. 

-14. Juanjo Igartzabal Debak iraba-
zi zuen Urretxu-Zumarragako UZ Trail 
mendi lasterketa. 

-15. Lapurreta egin zuten Osinalde 
elkartean eta kultur etxean. Ateak txi-
kitu zituzten, eta bozgorailu bat era-
man. 

-15. San Isidro baserritarren eguna 
ospatu zuten, 5. urtez Korta jatetxean. 
Herriko animalien erakusketa jarri zu-
ten, eta Kortaren eta Hernialdeko idi 
pareen arteko dema izan zen. Bazkal-
tzen 12 nekazari elkartu ziren. 

-16. Balentzategi herri eskolan eta 
Gabiriako Haur Eskolan bat egin zuten 
hezkuntza publikoko greba-deialdia-
rekin. 

-17. Ordiziako asteroko azokara 
urteko lehenengo gereziak Miren Agi-
rrezabalak (Oñatibitxiki) eta Juanita 
Lazkanok (Noaretxeberri) eraman zi-
tuzten. 

-19. Andre Mari jaiak antolatzeko 
lehen bilera egin zen. 

-20. Euxebio Igartzabalek elizako 
kanpandorreko erlojua erakutsi zuen, 
Hartu-eman saioan. 

-20. Herriko hainbat taldek Goie-
rriko Gazteen Topalekua festan parte 
hartu zuten, Zaldibian. 

-21. Goruntzek Ordiziako Dantzari 
Txiki egunean parte hartu zuen. 

-21. Txindata musika eskolako ikas-
leek kontzertua egin zuten. 

-21. Mendi martxak egin zituzten 
Palankako Lurpe zabortegiaren aurka, 
Su haietatik ke hauek izenpean, Goierri 
Birzirikek antolatuta. Gabiriarrek Or-
maiztegitik egin zuten bidea. 

Urtekaria

Gabiriako txirrindulari taldea 3. Irunen erlojupekoan (2017-5-6) 
Pake GaldosJoxean Ormazabal txapeldun Legazpin Santikutz lehiaketa (2017-5-1)
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Joseba B Lenoir hirukoa (2017-5-12) Aimar Maiz

-22. Alegiatik 85 metro luzeko me-
ga-kamioi bat igaro zen, Iberdrolaren 
Itsasoko argindar zentraletik Trapa-
garako bidean. Gisa horretako lehen 
kamioia zen. 

-24. UEMAko bilera egin zuten au-
rrera begirako plangintza zehazteko; 
eguraldi ederra zegoela baliatuz, Os-
tatu aurrean. 

-25. Bero sapa handia egin zuen, 
udaberriko gorena (34-35º). 

-25. Guri5 musika taldeak bost urte 
bete zituen. 

-26. Leharrei mendi lasterketaren 
balorazio bilera egin zuten. 

-26. Gabiriar jatorriko Maite Maiora 
korrikalari mendaroarrak 2. egin zuen 
Zegama-Aizkorri Kilometro Bertika-
lean, Zegaman. 

-27. Legorburu baserriko Ramona 
Arriola Lete hil zen, 96 urterekin. 

-28. Maite Maiorak irabazi zuen 
Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia, Ze-
gaman (4:34:27). Iker Iztueta gabiriar 
jatorrikoak 87. bukatu zuen (4:43:53), 
4. goierritar onena. 

-28. Josetxo Atin segalariak 10. 
egin zuen Euskal Herriko Sega Ligako 
bigarren jardunaldian, Lazkaon. 

-31. Eskola-umeek ikasturte bukae-
rako txangoak egin zituzten, Igartubei-
tira (Ezkio) eta Oriora. 

Ekaina

-3. Kortako Jose Inazio Soraluzek bi-
garren idi parea lehen aldiz atera zuen 
plazara, Asier Zubillaga Igeldo-ren 
aurkako deman, Elgoibarren. 

-3. Gabino Murua Zumalakarregik 
EGAren Gipuzkoako arduradun bezala 
azken azterketa izan zuen, Donostian. 

-3. Beñat Atinek irabazi zuen esko-
larteko txirrindulari proba, alebinetan, 
Zegaman.

-3. Goruntzek lehenengo aldiz Gas-
teizen dantza egin zuen, Umeen Eus-
kal Jaian. 

-4. Aizaleku tontorrean festa izan 
zen. Meza-funtzioa egin zuen Jesus 
Mari Iturriotz apaizak, dantzariak, tri-
kitilariak eta hamaiketakoa. 

-4. Jaunartzea egin zuten 6 haurrek: 
Imanol Aldanondo, Xabier Amunda-
rain, Jon Eskisabel, Irati Castro, Adur 
Asenjo eta Xian Castro. 

-4. Txalo konpainiako Jose Ramon 
Soroizek eta Iker Galartzak Erdibana 
antzerkia egin zuten. 

-5. Ainhoa Aizpuru diputatuak Am-
poren lantegi berria inauguratu zuen 
Indiako Coimbatore hirian. 

-8. Caldereria Juan Lasa enpresa 
Goierri Valley aliantza ekimenean sar-
tu zen. 

-10. Gabiria Udalerri Euskaldunen 
Mankomunitateko (UEMA) kidetzat 
onartu zuten, elkargoak Zestoako bai-
nuetxean egindako batzar nagusian. 
Iñigo Igartzabal zinegotziak egin zuen 
sarrera-hitzaldia. 

-10. Josetxo Atinek herri kirol apus-
tua jokatu zuen Zegaman, Joxe Mari 
Arakama zegamarren aurka, aizkoran 
60 ontzako lau enbor ebaki, eta se-
garekin ordubete lana osatu. Atinek 
irabazi zuen, Arakama erretiratu on-
doren. Lehen apustua zuen Atinek. 

-10. Guri5ek Oiartzunen kontzertua 
jo zuen. 

-10. Euskadiko Bola Txapelketa 
Gabirian jokatu zen, Alkainburu bola-
tokian. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 
56 bolarik parte hartu zuten. Oskar La-
rrazabal arabarra izan zen txapeldun, 

Urtekaria

Gabiriako Bolari Taldea (2017-6-2) Joxe Maiz



48

2. Martzelino Agirre segurarra eta 3. 
Josu Lasa lasartearra. Emakumeetan, 
Beatriz Unzue villabonarra izan zen 
txapeldun, eta Naiara Peñagarikano 
gabiriarra bigarren. 

-10. Gure Esku Dagok Bilbon ospa-
tu zuen Erabakitzeko Prest ekitaldira 
8 lagun joan ziren Gabiriatik, galdera-
ikur erraldoia irudikatzera. 

-11. Balentzategi eskolakoek Gi-
puzkoako Eskola Txikien Festan parte 
hartu zuten, Arroa Behean. 

-13. Saneamendu sareko gai-
nezka-bide bat eraikitzen hasi zen 
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa Jauregi 
baserri inguruan, euriteetan soberako 
ura Eztanda errekara desbideratzeko. 

-13. Udalak Facebooken profil 
ofiziala ireki zuen eta buletin elektro-
nikoa sortu zuen. 

-13. Gabiriarrek Ormaiztegiko ige-
rileku publikoa baldintza berdinetan 
erabiltzeko bonu-kanpaina ireki zuten, 
lehenengo aldiz. 

-13. Herriko medikua aldatu zuen 
Osakidetzak: Antxon Otegi tolosarra 
Zumarragako Osasun Zentrora joan 
zen. 

-16. Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren Ingurumen diputatu Jose Ignacio 
Asensio Palankako Lurpe zabortegian 
bisita ofizialean izan zen. Mutiloako 
eta Ormaiztegiko eraginak aipatu, eta 
Gabiriaz hitzerdirik ez zuen esan. 

-17. Judo eskolakoek erakustaldia 
egin zuten, frontoian. Azpeitia, Zu-
maia, Ondarroa, Eibar, Zumarraga, 
Arrasate, Legazpi eta Gabiriako 140 
bat judolarik parte hartu zuten. Uda-
berri Kulturaleko azken ekitaldia izan 
zen. 

-17. Gipuzkoako Foru Aldundiak 
1936ko gerran hildako eta Gernikako 
hilerrian lurperatutako 72 gudari gi-
puzkoar omendu zituen, tartean hiru 
gabiriar: Jose Mari Intxausti Arozena, 
Tomas Uria Iparragirre eta Juan Iras-
tortza Intxausti. 

-17. Josetxo Atin segalariak 9. pos-
tua egin zuen Euskal Herriko Sega Li-
gako 3. eta azken jardunaldian, Uda-
be-Beramendin (Nafarroa). Sailkapen 
nagusian 7. geratu zen. 

-17. Goierriko irakurketa-taldeek 
(tartean Gabiriako Irakurle Txokoak) 
Juan Mari Irigoien idazle altzatarra 
omendu zuten, Beasainen.

-18. Urretxu-Zumarragako Zintzo 
Mintzo euskaltzale elkarteak mendiko 
kultur ibilaldi gidatua Gabiriako lurre-
tara egin zuen, Argisao mendira. 

-18. Goruntzek Lazkaoko Dantzari 
Txiki egunean parte hartu zuen. 

-19. Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsortzioa herrialdeko hiri-honda-
kin solidoak Palankako Lurpe zaborte-
gira ekartzen hasi zen. 

-19. Bero handia, 37º. 

-21. Aztiriko eskola-etxe zaharrean 
(erretegia gaur egun) irisgarritasuna 
hobetzeko obrak ia bukatuak zituen 
udalak. Arranpla eraiki zuten, etxe er-
tzean.

-21. Balentzategi herri eskolan 
2016-17 ikasturtea bukatu eta udako 
oporrak hasi zituzten ikasleek. 

-23. Udalerria UEMAn sartu berria 
zela eta, informazio-mahaia jarri zu-
ten Ostatu aurrean. 

-23. Udalak 2016ko kontu orokorra 
jendaurrean ikusgai jarri zuen. 

-23. Patxi Ormazabal pilotaria Gi-
puzkoako Udaberri Txapelketan txa-

Urtekaria

Joritz Lasarte Ondarroako arraunlari gabiriarra (2017-7-4)Judolari gabiriarrak (2017-6-17) Irati Aldazabal
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peldunorde geratu zen, infantiletan. 
Finala Tolosan galdu zuten Ormaza-
bal-Xabier Naldaizek, Amundarain-
Iztueta tolosarren aurka (18-11). 

-23. San Joan sua egin zen, Kurutz-
Bakarren. Kalejiran joan zen jendea 
hara. “Hizkuntza-ohitura txarrak” bota 
zituzten sutara. 

-23. Guri5ek Seguran jo zuen. 

-24. Ormaiztegiko kanpoko igerile-
kua zabaldu zuten, irailaren 4ra arte. 
Lehenengo aldiz, Gabiriako herrita-
rrek (baita Itsasokoek eta Ezkiokoek 
ere) baldintza berdinetan erabiltze-
ko aukera izan zuten, udalen arteko 
akordioari esker. 

-24. Irakurle Txokoak Ana Malago-
nen Lasai, ez da ezer gertatzen liburua 
landu zuen. 

-24. Santa Lutzi auzoan San Pedro 
jaiak hasi zituzten. 

-25. Ostatuaren ardura utzi zuten 
Juanlu Escudero eta Gustavo Fuentes 
koinatuek. Herritarrek auzolanean se-
gitzen zuten, eraikina txukuntzen eta 
berritzen. 

-26. Herriko udalekua hasi zen, 
uztailaren 21era arte. 30 haur hasi zi-
ren, hiru begiralerekin. 

-29. Goruntzek Santa Lutzi auzoan 
dantza egin zuen, San Pedro egunean. 

-29. Palankako zabortegiaren 
aurkako ekintza sinbolikoa egin zuten, 
Ormaiztegiko Laboralaren parean. Za-
borra zeraman kamioi bat gerarazi zu-
ten herritarrek, bost-bat minutuz. 

Uztaila
 

-1. Guri5ek Ataun Aian kontzertua jo 
zuen. 

-1. Ioritz Lasarte arraunlariak 
(Azkartza, 1992) Eusko Label Liga hasi 
zuen, Ondarroa klubarekin. 

-1. Aztiriko futbolarien Aztiri Bulls 
taldeak Legazpiko 7ko futbol txapel-
ketaren finala jokatu zuen. 

-2. Goruntzek Mutiloan dantza egin 
zuen. 

-2. Gabirian jaiotako Luxio Aranburu 
(Urkiola, 1936) musikari eta mendiza-
lea omendu zuten, Andoainen. 

-3. Kortaren idi pareak Zumarragan 
dema izan zuen. 

-8. Aizalekuko elurzuloa edo nebera 
(Atagoititik gertu) industen hasi ziren 
Angel Martinez arkeologo legazpiarra 
eta Burdinola elkartea. 

-9. Luzio Gabiria zenak letra jarritako 
Zumarragako Martxa-k 50 urte bete 
zituen. Jesus Gonzalez Bastidak kon-
posatu zuen musika. 

-11. Gabiriako Udalbatzak Ostatua-
ren ardura Juan Karlos Kortari ematea 
onartu zuen, ezohiko osoko bilkuran. 

-12. Aztiriarako jolas eta ziburu be-
rriak iritsi ziren. 

-13. Txost musika taldeak iragarri 
gabeko musika emanaldia egin zuen, 
plazan. Jon Murua gabiriarra, Aritz Or-
mazabal, Mikel Arriaran eta Josu Isaias 
ziren kideak. 

-14. Gabiriarrentzat lehen arretako 
osasun eta mediku zerbitzua emango 
zuen Ezkioko anbulatorio berria inau-
guratu zuten, Santa Lutzi-Anduaga 
auzoan, alkatea bertan zela. 

Urtekaria

Aztiriko mendi lasterketan Juanjo Igartzabal irabazle (2017-7-)16 Aimar Maiz
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-14. Ostatua zabaldu zuen Juan 
Karlos Korta ostalari ezkiotar berriak. 
Eraikinean berrikuntzak ikusi zituzten 
herritarrek. 

-14. Aztirian Santa Marina jaiak 
hasi ziren. Mus txapelketa Periko Agi-
rre-Juanito Zabaletak irabazi zuten, 
toka Mila Aranburuk eta Ramon Agi-
rrek eta bolatan Ion Agirrek. Auzo afa-
rian 40 bat lagun.  

-14. Herri jabetzako Alkainbarren 
2 etxebizitza adosatua salmentara 
atera zuen udalak, 176.193,38 euroko 
oinarrizko prezioarekin. 

-15. Azpeitiko Auto Klasikoen 14. 
Rallya igaro zen. 

-15. Aztiriko festetan, Aztiri Erre-
tegiko Mariaje Debari eta Juan Ra-
mon Goikoetxea Pello-ri omenaldia 
egin zieten auzokideek, 30 urte bete 
zituztelako. Patata-tortilla lehiaketa 
(11 bikote) Leire eta Leirek irabazi zu-
ten; bola txapelketa, Martzelino Agi-
rrek. Bertso-afarian 60 bat lagun, eta 
Gorka Maiz, Aratz Igartzabal eta Eneko 
Araiztegi kantuan. 

-15. Guri5ek Alegian (Gi) jo zuen. 

-16. Aztiriko festetan, mendi laster-
ketan korrikalari kopuruan errekorra: 
57. Juanjo Igartzabal Debak (49:20) 
eta Itsasne Galparsorok (1:06:21) ira-
bazi zuten. Biurrainbeheko Juanito 

Zabaleta omendu zuten. Goruntzek 
dantza egin zuen. Bola txapelketa 
Naiara Peñagarikanok irabazi zuen, 
tokakoa Jose Antonio Calvok. 

-16. Terra Incognita musika taldeak 
lehen kontzertua jo zuen, Donostiako 
Antiguoko Txantxarreka gaztetxean. 
Eñaut Asurabarrena, Iñaki Rezusta, 
Iban Maiz eta Jon Sagarna dira kideak. 

-18. Aztirian Santa Marina eguna 
ospatu zuten, meza eta hamaike-
takoarekin. 

-18. Ekaitz bortitza lehertu zen, 
haize zakarra lehenik eta euri zapa-
rrada handia gero. Errepideetan ozto-
poak sortu zituen. Zumarraga-Gabiria 
trenbidean zuhaitz bat erori zen karri-
lera, eta tren zerbitzua eten zuen Ren-
fek. 

-19. Zandategi baserriko Patxi Lasa 
Zumalakarregi hil zen, 93 urterekin. 

-19. Ikurrin berria jarri zuen udalak 
Baltsalekuko mastan, lehengo honda-
tuaren ordez. 

-20. Goierri Birzirik plataformak 
Palankako zabortegira zihoazen ka-
mioiak zenbatu zituen, Ormaiztegin, 
06:00etatik 18:00etara. Hamabi or-
duan 100 kamioi pasatu zirela jaso 
zuten. 

-20. Gabiriako Haur Eskolan 2016-
17 ikasturtea bukatu zuten. 

-21. Herriko udalekua bukatu zen. 

-21. Alegia auzoan Madalena jaiak 
hasi ziren. Dantzaki eskolako dantza-
riak, sagardo dastaketa 12 edarirekin 
eta Joselu Anaiak taldea izan ziren. 

-22. Alegian Madalena eguna os-
patu zuten, meza, Goruntzen dantza 
saio, hamaiketako, cava dastaketa, 
herri afari, eta Guri5en kontzertuare-
kin.

-22. Gabiriar jatorriko Asier Muruak 
irabazi zuen Villabonako IV. Santio San 
Huberto ehiza-txakur txapelketa.  Kol-
do Murua aita 3. sailkatu zen. 

-24. Baserri bideak konpontzeko 
udalak aurkeztutako lau proiektutatik 
bi finantzatzea onartu zuen Aldun-
diak: Gurutzeta-Garainu eta Arginde-
girakoa. 

-25. Gabiriar jatorriko Alex Aran-
buru Deba txirrindulariak Ordiziako 
Klasikoa 14. postuan bukatu zuen. 

-26. Gabiriar bertsolariek eta tri-
kitilariek Lazkaon bertso-triki poteoa 
girotu zuten. 

-29. Gabirizar baserriko Juan Joxe 
Peñagarikano Arakistain hil zen, 69 
urterekin. 

Urtekaria

Festak-Apar festa (2017-8-14) Aimar Maiz Festak-Mozorroak (2017-8-15) Aimar Maiz
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Abuztua
 

-1. Makilari herri aldizkariak 25 urte 
bete zituen. 1992ko abuztuan atera 
zen 1. zenbakia. Harrezkero, 28 aldizka-
ri eta 1.482 orrialde argitaratu zituen 
2017ra arte. 

-1. 2015ean Gipuzkoako pertsonako 
errenta altuena Gabiriak izan zuela 
zabaldu zuten estatistika institutuek: 
zerga aitortzaile bakoitzeko 51.586 
euro. 

-1. Joxe Mari Iparragirre Balerdi ko-
blakari gabiriar-urretxuarraren estatua 
berritzen hasi ziren, Urretxuko plazan. 

-5. Alex Areizaga, Joseba Iztueta 
eta Gorka Maiz Chamonixera joan zi-
ren, Frantziako Alpeetara, Fandango 
dokumentala grabatzera. 

-6. Kaio mordoa zegoen pausatuta 
Olalkiagako zelaietan, Palankako za-
bortegitik gertu. 

-7. Udal biltegia garbitzeko auzolana 
egin zen. 

-7. Herriguneko bi sarreretan Gabi-
rian euskaraz bizi gara kartel-seinaleak 
kokatu zituzten, UEMA elkargoarenak. 

-9. Askatasunaren Martxa 1977ko 
amnistiaren aldeko martxa Gabiriatik 
igaro zela 40 urte bete ziren. 

-10. Ugaran Goikoan San Lorentzo 
eguna ospatu zuten meza, hamaike-
tako eta mus txapelketarekin: 35 
bikote, Txato Badiola-Txema Iglesias 
txapeldun. 

-11. Palankako zabortegira GHKren 
kamioi gehiago hasi ziren iristen, Kan-
tabriako Meruelora hondakinak era-
mateko hitzarmenaren epea agortu 
baitzen. 

-12. Frontoi ondoko auzokoek au-
zotarren arteko lehenengo afaria egin 
zuten, futbol zelaian. 38 lagun bildu 
ziren. 

-13. Andre Mari jaiak hasi ziren. 
Pregoia Baztarrika baserrikoek iraku-
rri zuten. Makila Jaitsiera ideiatu zuen 
Juanito Esnaola zena omendu zen. Bo-
teluze partida jokatu zuten Larraulgo 
eta Gipuzkoako konbinatu talde ba-
nak; Larraul 7-6 garaile. Gazte afarian 
80 lagun, plazan. 

-14. Muintegi baserriko Juan Mari 
Amundarain Amundarain hil zen, 75 
urterekin. 

-15. Festetako txirrindulari igoera 
Jokin Matxinandiarena Alustizak ira-
bazi zuen (12:10), Iban Azarolarekin 
esprintean. Nesketan, Nerea Murua 
(16:00) azkarrena. 53 partaide Or-
maiztegitik, bost Arrondonetik (Jon 
Aierbe lehena). 

-16. Sagardo dastaketan 11 etxe-
tako edariak, txistor lehiaketan (6 
harategi) Joxe Benito Deba garaile. 
Bola txapelketa, bi egunetakoa, Patxi 
Arrondo irabazle, eta tokan Antonio 
Amundarain. 

-17. San Roke Txikiko jolasetan, 
bolan Nikolas Igartzabal eta Naiara 
Peñagarikano, tokan Jesus Artola eta 
Naiara Peñagarikano, eta tiragoman 
Eñaut Igartzabal eta Eresti Oiarbide 
txapeldun. Joselu Anaiak taldeari oroi-
garria eman zion udalak, 25 urtean 
etortzeagatik.

-18. Bi herri-bide asfaltatzeko la-
nak hasi ziren. 

-25. Guri5ek Olaberrian jo zuen. 

-30. Arrondoeneko Lucio Aztiria 
Plazaola hil zen, 81 urterekin. 

Urtekaria

Festak-txirrindulari igoera (2017-8-15) Aimar Maiz
Festak-Txirrindulari igoeran irabazlea Nerea Murua (2017-8-
15) Aimar Maiz



52

Iraila 

-1. Guri5ek Ataun San Gregorion jo 
zuen. 

-3. Goruntzek Zarauzko Euskal Jaie-
tako haurren egunean dantza egin 
zuen. 

-4. Aldundiak Kamiño Zaharrean 
(Gi-3540) bide bazterrak berritzeko 
lanak egingo zituela jakinarazi zuen, 
200.000 euroko aurrekontuarekin. 

-5. Jesus Mari Debak irabazi zuen 
Goierriko Odolki Onenaren 23. Das-
taketa-Lehiaketa, Ordizian. 

-6. Baztarrika gaztandegia Ordiziako 
44. Ardi Latxaren Gazta Txapelketan 
14 finalisten artean sartu zen. Be-
koetxeko Anttoni Murgiondok bi sari 
jaso zituen, frutekin eta barazkiekin. 

-9. Guri5ek Zarautzen jo zuen. 

-10. Goierriko Trail Kopa mendi las-
terketen liga Juanjo Igartzabal Debak 
irabazi zuen. 

-11. Balentzategi herri eskolan 30 
ikaslek hasi zuten 2017-18 ikasturtea. 

-12. Ostatuaren aurrean egurrezko 
mahai handi bat kokatu zuten. 

-14. Udalak euskara ikastaroaren, 
kirol ikastaroen eta kultura dinamiza-
tzaile postuaren deialdiak atera zi-
tuen. 

-16. Kortako idi parea Urretxun de-
man lehiatu zen. 

-16. Gabiriar jatorriko Sabina Aiz-
puru Agirre aktore elorrioarra Suediako 
Vasteras film jaialdian aktore onena-
ren sarirako izendatuta zegoen, Argi 
filmagatik. 

-17. Guri5ek Urretxun jo zuen. 

-20. Iñaki Murua buru zela, Euskal 
Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusia-
ren gizarteko aurkezpena egin zuten, 
Villabonan. Biharamunean jakinarazi 
zuen Berria-n Bertsozale Elkartearen 
lehendakari kargua 2018ko martxoan 
utziko zuela. 

-23. Arantzazura oinez joan ziren 9 
lagun. 

-24. Arantzazura erromesaldia egin 
zuten, 19 lagunek. 

-25. Pinu zomorroaren aurka airez 
fumigazioak egiten hasi zen Aldundia. 

-27. Landa eremuko herrietako lu-
rren proiektu komunaren aurkezpena 
egin zuten, Ormaiztegin. Gabiria tar-
tean da. 

-29. Terra Incognita musika tal-
deak bigarren kontzertua eman zuen, 
Mutrikun. 

-29. Egin egunkariaren lehen 
zenbakia argitaratu zela 40 urte bete 
ziren. Eztanda urtegiari buruko erre-
portaje bat zekarren 1977-9-29ko 
egunkari hark: “Presa de Estanda: so-
lución próxima. Resuelto el conflicto 
de las expropiaciones”. 

-29. Mikel Aizpuru Murua Eusko 
Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen zu-
zendari izendatu zuten. 

Urria
-1. Hainbat gabiriar Katalunian izan 
ziren, Generalitateak antolatutako au-
todeterminazio erreferenduma eta Es-
painiaren errepresio bortitza bertatik 
bertara jarraitzen. 

-1. Aizkorrin Barrena mendi ibilaldia 
Gabiriako lurretatik igaro zen, Atagoi-
titik Aztiriara. 

Urtekaria

Kataluniaren alde elkarretaratzea (2017-10-3) Jabier GartziaFandango grabatzen Chamonixen (2017-8-5)
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-3. Elkarretaratzea egin zen plazan, 
Kataluniako greba orokorrari babesa 
emateko eta polizia jazarpena sala-
tzeko. 32 herritar bildu ziren. 

-4. Gabiria Kopa txirrindularitza fes-
taren 3. ediziorik ez zela egingo jakina-
razi zuten antolatzaileek. 

-6. “Zer berri gure herrietako landa 
eremuan?” ekimenaren lan saioa egin 
zuten Gabirian. 

-6. Horma-irudi edo mural lehiake-
ta antolatu zuen udalak, “Gabiria eta 
euskara” gaitzat hartuta, Euskararen 
Egunaren harira. 

-7. Osinalde Bola Txapelketaren 24. 
ekitaldia Josu Lazkano donostiarrak 
irabazi zuen, 2. Antonio Goenaga eta 
3. Martzelino Agirre. Emakumeak: 1. 
Aitziber Makazaga, 2. Naiara Peñaga-
rikano. Gazteak: 1. Patxi Ormazabal, 
2. Naiara Peñagarikano. Gabiriarrak: 
1. Iñaki Oiarbide, 2. Iñaki Etxezarreta, 
3. Iñaki Maiz. 50 partaide, Alkainburu 
bolatokian. 

-8. Familientzat kultur ibilaldi gida-
tua egin zen Gabiriatik Beasainera, Hip 
Hip Urri ekimenean.

-8. Joxean Ormazabal Mapa-k ira-
bazi zuen Legazpin Manolo Uribe-
txeberria Jalisko zenaren omenezko 

bola txapelketa. Gabiriar jatorria zuen 
Uribetxeberria bolariak, emaztearen 
aldetik. 

-13. Mikel Aizpuruk lehen ekitaldi 
publikoa egin zuen Kultura Ondare 
zuzendari gisa, Bizkaiko Ezkerraldeko 
Barbadun ibaiaren ondarea ikusteko 
bisitan, Urkullu lehendakariarekin eta 
Zupiria sailburuarekin. 

-14. Aztiri Erretegiaren agur afaria 
egin zuten gabiriar gazteek. 57 lagun 
joan ziren. 

-15. Gabiriar jatorriko Maite Maiora 
Elizondo korrikalariak mendi lasterke-
ten konbinatuko Munduko Txapelketa 
irabazi zuen, Limone Extreme (Italia) 
azken proban 8. eginda. 

-17. Elkarretaratzea egin zuten 30 
bat herritarrek plazan, Junts lelopean, 
Espainiak bezperan atxilotutako poli-
tikari kataluniarrei babesa adierazte-
ko. 

-18. Gure Esku Dagok Goierriko gi-
za-katea iragartzeko egindako susta-
pen bideoa argitaratu zuen, eta Maia-
len Akizu bertsolaria ageri zen bertso 
bat kantatuz. 

-19. Terra Incognita musika taldeak 
Gasteizko Errekaleor auzoan kontzer-
tua eman zuen. 

-21. Mikel Aizpuru historialariak 
artikulu batekin parte hartutako Fili-
pinas, siglo XIX. Coexistencia e interac-
ción entre comunidades en el imperio 
español liburua argitaratu zen. 

-21. Jon Murua Jauregi musikariak 
jotzen duen Txost! musika taldeak 
lehenengo diskoa grabatu zuen, Erra-
tzun (Nafarroa). 

-22. Hip Hip Urri ekimenean hel-
duek Altxorraren bila jolasa eta umeek 
joko kooperatiboak egin zituzten. 

-22. Gure Esku Dagok deituta Kata-
luniarekin bat, guk ere erabakiko dugu 
lelopean Lazkao-Beasain-Ordizian 
egin zen giza-katean parte hartu zu-
ten gabiriarrek. Lazkaon kokatu ziren 
31 herritar. Beasaingo ekitaldian, Maia-
len Akizuk bertsoa kantatu eta Xabier 
Barriolak teklatua jo zuen. 

-23. Udalbatzak 2018ko zerga 
araudia onartu zuen, ohiko osoko 
bilkuran. Alkainbarren kaleko 2.eko 
etxebizitza adosatua saltzeko kontra-
tu formalizazioa ere onartu zen. 

-25. Terra Incognita taldeak Iru-
ñean jo zuen. 

Urtekaria

Gure Esku Dagoren giza-katean Lazkaon (2017-10-22)
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-27. Gabiriako Bake Epaitegiko 
epaile titular Ibon Elgarresta Asuraba-
rrena eta ordezko Nikolas Igartzabal 
Alustiza (ordura arte epaile) izendatu 
zituen EAEko Justizia Auzitegi Nagu-
siak. 

-27. Terra Incognita taldeak Urre-
txun jo zuen. 

-27. Adarrak, hondakin begeta-
lak eta baratzeko hondarrak biltzeko 
edukiontzi berezia jarri zuen udalak, 
Kurutz-Bakarreko bilgunean. 

-28. Gabiriar jatorriko Felix Jabier 
Goiburu Murua harakin segurarrak Eus-
kal Herriko V. Txorizo Egosi Lehiaketan 
3,. saria lortu zuen, Azpeitian. Jesus 
Mari Deba epaimahaian aritu zen. 

-29. Terra Incognita taldeak Orion 
jo zuen. 

-29. Joxe Maizek irabazi zuen Iba-
rrako toka txapelketa, azken tiraldian 
6koa jota. Patxi Ormazabal gaztea 2. 
izan zen, bai tokan, bai bolan. 

-30. Espainiako Top Doctors me-
dikuntza-direktorioak Jose Luis Elosegi 
Agirrezabala mediku zirujau gabiriarra 
estatuko 50 sendagile onenen artean 
sartu zuen. 

-31. Gabirian bizi izandako Encarna 
Gartziandia Jauregi hil zen, 93 urte-

rekin, Ordizian. Haien aita Bernardo 
Gabiriako Udaleko idazkari izan zen, 
1927tik aurrera. 

Azaroa

-1. Hilerrira bisita egin zuten herri-
tarrek, hildakoen oroimenez. 

-1. Gaztainerre ohitura mantenduz, 
otorduak eta gaztaina-janak egin zi-
tuzten lagun taldeek. 

-3. Terra Incognita taldeak Ormaiz-
tegin jo zuen. 

-7. Lehen izotza egin zuen. 

-7. Aldundiaren Mugikortasun dipu-
tatu Marisol Garmendiak esan zuen 
2018an Alegiara bidegorria luzatze-
ko asmoa duela Diputazioak, Irizarko 
errotondatik aurrera, Ormaiztegi-Ga-
biria mugan. 

-8. Lehen elurren zuritasuna ikusi 
ahal izan zen Gabiriatik, Aizkorri eta 
Aralar elurtuta. 

-8. Haur eskolako hezitzaileek greba 
egin zuten. 

-10. Aratz Igartzabalek Mallabiko 
III. Bertsolari Gazteen Sariketako lehen 
kanporaketan kantatu zuen. 

-11. Irakurle Txokoak Leire Ibargu-
renen Laura esaten zioten liburuarekin 
literatura-solasaldia egin zuen. 

-11. Maialen Igartzabal odontolo-
goak aho osasunari buruzko hitzal-
di praktikoa egin zuen, Hartu-Eman 
saioetan.

-12. Behobia-Donostia krosean 10 
gabiriarrek eta gabiriar jatorrikok parte 
hartu zuten. 

-16. Mikel Aizpuru historialariak 
Historia y política aldizkarian argi-
taratutako “Sindicalismo agrarista y 
nacionalismo vasco (1933-1936)” ar-
tikuluan, ENB Euskal Nekazarien Baz-
kunaren eta EAJren arteko harrema-
nak frogatutzat eta estutzat jo zituen. 
Izar Aundiko Gabino Murua zenaren 
figura ere aipatu zuen, 1933ko irailean 
EAJren Asanblada Nazionaleko kide 
eta 1934 erdialdera ENBren idazkari 
nagusi izendatua. 

-17. Joseba Iztueta mendigoizaleak 
Khan Tengri: mendizaletasunaren hiz-
kuntza (2016ko espedizioaz) eta Bi-
zitza bat zoriontsu izateko (Alpeetako 
egonaldiaz) dokumentalak eman zi-
tuen, Ormaiztegiko Mendi Astean. 

-17. Londresen World Cheese 
Awards munduko gazta txapelketan 
Baztarrikak brontzezko bi domina lor-
tu zituen. 

Urtekaria

Auzolana Madariaga gainean (2017-11-18)
Jabier Gartzia

Errezil sagar eguna (2017-11-19) Aimar Maiz
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-17. Gabino Muruak euskararen 
zuzentasunari buruzko asteroko irra-
tsaioa hasi zuen, Arrate Irratian. 

-18. Ardantza-Madariagako bidea 
auzolanean garbitu zuten 20 bat he-
rritarrek. 

-18. Guri5ek Iturmendin jo zuen. 

-19. Errezil sagar lehiaketa eta ba-
serriko produktuen azoka ospatu zen. 
Erreziletan (12 partaide) sariak Pedro 
Iztuetak (Katarain), Maria Isabel Zu-
malakarregik (Izarraundi) eta Gotzo-
ne Arrondok (Zuazolagarakoa) jaso 
zituzten. Sagar-goxo onenarena (18 
partaide) Nekane Agirrek (Landeta), 
eta Goierri beheko ezti lehiaketan (9 
partaide) Beñat Elortza segurarrak 
lehen saria, eta Igor Altuna Maizek 
(Eguzkitza) bigarrena. 15 baserritarrek 
jarri zituzten postuak. 

-19. Xabier Barriolak Andre Mari 
elizako organo barrokoaren azalpenak 
eman zituen, eta Donostiako Santa 
Mariako organo jotzaile Alize Mendi-
zabalek kontzertua egin zuen gero. 

-22. Goierriko Trail Kopa 2018 men-
di lasterketen liga aurkeztu zuten, 
Beasainen. Leharrei sei probetatik lau-
garrena izango da, apirilaren 14an. 

-24. Angel Martinez arkeologoak 
Aizalekuko elurzuloari buruz hitzaldia 
egin zuen, Legazpin. Biharamunean 
bisita gidatua egin zuten, aztarnetara. 

-24. Maialen Akizuk Mallabiko III. 
Bertsolari Gazteen Sariketako bigarren 
kanporaketan kantatu zuen. 

-25. Guri5ek Ormaiztegin kontzer-
tua jo zuen. 

-25. Aratz Igartzabalek eta Maia-
len Akizuk Baionako Hernandorena 
bertso sariketaren finalean kantatu 
zuten. Entzuleen gustukoenaren saria 
Aratzek jaso zuen. 

-26. Goruntzek Ormaiztegin dan-
tza egin zuen. 

-27. Alex Areizagak irabazi zuen Bil-
bao Mendi Film Festivaleko 4. Mendi 
Short film laburren lehiaketa, Fandan-
go lanarekin. Abuztuan grabatu zuten 
Frantziako Alpeetan hiru gabiriarrek. 

-29. Jesus Mari Deba harakinak 2. 
saria lortu zuen 19. Gipuzkoako Odolki 
Txapelketan, Ordizian. 

-29. Elurra hasi zuen, Aztirian. 

-30. Balentzategi herri eskolan gre-
ba egin zuten, irakaskuntza publikoko 
deialdi orokorrarekin bat eginez. 

-30. Baztarrika gaztandegiak 1. 
saria irabazi zuen Eibarko San Andres 
feria bereziko gazta lehiaketan. Oña-
tibitxikiko Miren Agirrezabalak 2. saria 
lortu zuen fruta lehiaketan. 

Abendua
-1. Elurra egin zuen, herri guztia zu-
rituta. Pala-traktorea pasatu zuten 
bideetan. Zuhaitz asko erori ziren, ba-
tzuk errepidera. 

-1. Euskararen Egunaren harira, 
udalak lehen aldiz egitaraua antola-
tu zuen, hiru egunekoa. Mikel Laboari 
buruz dokumentala eta Aitor Furun-
darenarekin kantu-afaria izan ziren. 
Laboari omenaldia egin zioten, plazan 
egunean zehar aulki bat, txapela eta 
alboan gitarra jarrita, elurpean. 

-1. Joseba Iztuetak Khan Tengri: 
Mendizaletasunaren hizkuntza doku-
mentala eman zuen Mutiloan. 

-2. Eskola-umeek egitekoa zuten 
ikuskizuna bertan behera geratu zen, 
elurragatik. Mardul egin zuen elurra. 

-2. Euskararen Eguneko horma-irudi 
lehiaketako lanen erakusketa egon 
zen, 1etik 3ra. 

Urtekaria

Sagar goxo lehiaketa (2017-11-19) Aimar Maiz
Euskararen Eguneko horma-irudi lehiaketan sarituak 
(2017-12-3) Iñigo Igartzabal
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-2. Guri5ek Mendaron jo zuen. 

-3. Euskararen Nazioarteko Egu-
na ospatu zen. Bertso bazkaria egin 
zen Ostatuan (43 lagun) Iñaki Murua, 
Gorka Maiz eta Aratz Igartzabal ber-
tsolari herritarrekin. Horma-irudi le-
hiaketako saria Marian Bidegainek 
eta Aloña Muruak irabazi zuten. Terra 
Incognitak kontzertua egin zuen. 

-3. Xabier Barriola tenorea kide den 
Kea ahots taldeak 20. urteurreneko 
kontzertua egin zuen, Beasainen. 

-3. Jesus Mari Debak 3. saria lortu 
zuen Ormaiztegiko 31. Odolki Lehiake-
tan. 

-4. Ainhoa Aizpuru foru diputatuak 
harrera ofiziala egin zion Rigoberta 
Menchúri, 1992ko Bakearen Nobel sa-
ridun guatemalarrari, Donostian. 

-4. Ormaiztegitik Gabiriarako errepi-
dea itxita geratu zen, Ormaiztegiko zu-
bitik pasatzen ari zen tren batetik harri 
kozkor jasa erori ondoren. 

-6. Aztiri Erretegian azken eguna izan 
zuten Mariaje Deba eta Juan Ramon 
Goikoetxea Pello senar-emazteek.  La-
gunekin, herritarrekin eta bezeroekin 

otorduak egin zituzten. 1987ko apiri-
laren bukaeran ireki zuten, eta ardura 
utzi zuten. 

-9. Luzio Gabiria bertsozale gabiriar 
zenaren omenez 30. Bertso Jaialdia 
egin zen, Zumarragan. Sebastian Li-
zaso, Igor Elortza, Sustrai Colina eta 
Maialen Akizu ziren kantari. 

-9. Iñigo Alustiza-Maialen Izagirre 
rally gidariek irabazi zuten CART ra-
llyesprinta, Kantabrian. 

-10. Ekaitza izan zen (Ana ziklo-
genesi leherkorra). Haizeak adaxkak 
bota zituen. 

-12. Elurra egin, eta 500 bat metro-
raino zuritu zuen. 

-12. Balentzategi herri eskolan eta 
Gabiriako Haur Eskolan greba egin zu-
ten. 

-13. Herriko nekazariek Zumarraga-
Urretxuko Santa Lutzi azokan zortzi 
sari lortu zituzten: Oñatibitxikik 3, Be-
koetxek 3, Izarraundik 1 eta Landetak 1. 

-13. Kortaren idi parea Santa Lu-
tziko demako finalean lehiatu zen, Zu-
marragan. 

-15. Espainiako Poliziak 186 pakis-
tandar atxilotu zituen, ustez RGI oi-
narrizko diru sarrerak bermatzeko diru 
laguntzetan iruzurra egin zutelakoan. 
Tartean zeudekeen Gabirian errolda-
tutako batzuk. 

-16. Balentzategi herri eskolako 
ikasleek antzerkia egin zuten, elurtea-
gatik atzeratutakoa. 

-16. Alex Areizagak Bilbao Mendi 
Film Festivalen 4. Mendi Short film 
laburren lehiaketako lehen saria jaso 
zuen, Bilbon, Fandango lanarekin. 

-16. Gabiriako 18 gazteko kuadrilla 
Barakaldoko BEC aretoa atontzen ari-
tu zen, Bertsolari Txapelketa Nagusiko 
finalerako. Oholtzan, soinu eta irudi 
probak egiteko Endika Igartzabalek 
eta Gorka Maizek 20 bat minutuko 
bertso saioa egin zuten. 

-16. Goruntzek urteko txistor jana 
egin zuen. Eskola-umeak batu zitzaiz-
kien, antzerkitik. 

-17. Altolagirre Azpikoa baserriko 
Jose Antonio Antia Rouet hil zen, 67 
urterekin. 

Urtekaria

Gabon egunean kantuan (2017-12-24) Jabier Gartzia
Olentzeroren etorrera (2017-12-23)
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-17.Txindata musika eskolako ikas-
leek Eguberri kontzertua egin zuten, 
elizan. 

-17. Martuteneko kartzelako pre-
soei bidaltzeko, janari eta arropa bil-
keta egin zen parrokian. 

-17. Herriko artisauek Made in Urola 
artisau ferian parte hartu zuten, Zu-
marragan. 

-20. Udalak Gabiri Agiri udal infor-
mazio buletinaren 7. zenbakia atera 
zuen. 

-21. Nekazariek Donostiako San 
Tomas ferian 3 sari lortu zituzten: bi 
Bekoetxek, eta bat Oñatibitxikik. 

-22. Oñatibitxikik 2. saria jaso zuen 
Arrasateko Santamas ferian, frutare-
kin. 

-22. Dani Uribetxeberria margolari 
legazpiarrak erakusketa jarri zuen Os-
tatuan. 

-22. Bertsolari Txapelketa Nagu-
siko finalistek eta antolatzaileek Ga-
birian egin zuten final ondorengo baz-
karia. 

-23. Olentzero etorri zen, Simon-
txoene ondoko labe-txabolara. 

-23. Jon Murua Jauregik eta Isuo 
Sasiiak kontzertua jo zuten, Santa 
Barbarako ermitan (Urretxu). 

-23. Bertatik Bertara nekazaritza 
produktuak zabaltzeko ekimeneko 
saskien zozketan, Gabiriako saria Xa-
bat Elgarresta Agirreri egokitu zitzaion. 

-24. Gabon egunean kantu-eskean 
ibili ziren bost talde handi. 

-26. Oñatibitxikik 1. sariak lortu 
zuen Zestoako Soro Ferian, fruta eta 
errezil sagar lehiaketetan. 

-27. Baztarrikak World Cheese 
Awardsen emandako bi dominak jaso 
zituen, Ordizian. 

-29. Meategietako bidea auzola-
nean garbitu zuten, 15 bat herritarrek. 

-29. Udalak herri batzarra egin 
zuen, 2017aren errepasoa eta 2018aren 
aurreikuspena emateko. 

-29. Patxi Ormazabal Galdos pilo-
tariak Gipuzkoako Txapelketa irabazi 
zuen kadeteen 3. mailan, binaka, Ale-
gian (GI). 

-29. Lehiaren Euskal Agintari-
tzak zigortutako Gipuzkoako 17 auto-
bus enpresen artean zen gabiriarren 
J.Apaolaza Autobusak. 14.469 euroko 
isuna jarri zioten, “kartel” gisa aritzea-
gatik lana banatzerakoan. 

-30. Bekoetxek eta Oñatibitxikik bi 
sari lortu zituzten Elgoibarko Gabon-
zahar ferian, frutarekin. 

-31. Bigarren eskuko salgaien 
merkatu txikia egin zen, Ostatuan. 
Bildutako dirua Beñat Hach Embare-
kentzat zen, Loiolako harresian ego-
teagatik epaiketan jaso zuen isuna 
ordaintzen laguntzeko. 

-31. Urtezahar egunean, jolasak eta 
kirol jarduerak egin zituzten gazteek, 
Alkainburu frontoian. Bola tiraldia ere 
egin zen, lehenengo aldiz, 24 partaide-
rekin; Aratz Igartzabalek irabazi zuen. 

-31. Urtea 14 langabeturekin amai-
tu zuen Gabiriak: 2 gizonezko eta 12 
emakumezko. Industrian 1, zerbitzue-
tan 13. 

Aimar Maiz Morea

Urtekaria

Bigarren eskuko azoka (2017-12-31)Auzolana meategi bidean (2017-12-29)
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Proiektuak eta 
tailerrak 
ikasteko bide 
2017-18 

Beti bezala, irailaren 1ean irakasleok ikasturteari  hasiera  eman genion eta  9an hasi  ziren ikasleak. Aurten, 8an, Kizkitza, Lierni, Arant-
zazu  edo  beste  edozein txokotan festa  egiteko  aukera  eman  genien .

Irakasleetan  aurpegi  ezagunak izan  genituen   musikakoa eta  aholkularia ez beste guztiak, eta kopurua  ere,  berdintsua.

Hemendik  aurrera ikasle  kopuruak  behera  egingo  duela argi  dugu ez baita jaiotze kopuru  handirik  herrian.Halere, lau  ikasle   hasi  
dira bi urtekoen izenenean. Izenean esaten dugu, beraietatik hiru urte  bukaeran jaio  baitziren,  2 urte eskolara  hasi  ondoren bete  dituzte. 
Baina  ezustekoa izan dugu eta  Ezkioko bi  anai-arreba etorri  zaizkigu lehen hezkuntzara. Beraz, jaitsiera moteldu dute.Haur  Hezkuntzan 
12 ikasle  ditugu, lehen Hezkuntzako 1.zikloan, 3 mailetan  8, eta 2.zikloan 10.Denak  ere zenbaki  bikoitiak.Guztira 30.

Banaka lan  egiten  jakin  behar  da, binaka eta  talde txikian ere, eta  sarritan pauso horiek  ematea ez da erraza izaten. Aurreko  zenbakie-
tan gure  eskolan  emandako aldaketen  berri  eman  genizuen, hau  da, proiektu  bidezko  lanketan murgildu  garela oinarrian. Gehienetan 
ikasleen interesetatik  abiatzen gara gaia  aukeratzerakoan baina  curriculumean landu  beharrekoari loturak  egiten dizkiogu  handik  eta  
hemendik.Lotura  horiek ikasle eta  irakasleen lanez gain, guraso eta  beste  pertsona batzuen laguntzaz osa baditzakegu askoz  hobeto.

Lehenengo hiruhilekoan hiru  gai  landu  ditugu: Haur Hezkuntzan “Espazioa”, 1.zikloan  “Jolasa eta  jostailuak” eta  2.zikloan “Asmatzai-
leak”. Gai  horiekin lotura  eginez moldatu  genituen abenduko  emanaldirako  antzerki  asmatuak: ”Jostailu biziak “ eta  “Larrialdia” eta 
abestiak. Zuetako askok ikusteko aukera izango  zenuten. Bigarren  hiruhilekoan zientziaren inguruan ibili  nahi  dugu: materialak, argia, ura, 
lurra, airea, energia … Idatzi  hau  ateratzerako segur aski  landuak  izango  ditugu.
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Gorputz  adierazpen tailerrean mozorrotuta  musika  eta  dantza.

Aurten  beste urrats bat ematen hasi  gara. Ganbaran  antolatutako  tailerra aberastu  dugu eta  lagunak jarri   dizkiogu.Gure ikasleen 
aniztasunaren  aberastasunari lekua  eman  nahian guretzako  esperientzi  berria  antolatu  dugu. Astelehen arratsaldetan ikasle guztiak 
elkarrekin  aritzen  dira hiru  tailerretan banatuta:Sormen tailerra  ganbaran, liburutegia 1.solairuan  eta gorputz  adierazpena dantzale-
kuan.  Beraiek  aukeratzen  dute nora  eta  norekin joan, baita  zer  egin ere  gune bakoitzeko  gutxieneko arau  batzuk   jarraituz.

Denontzako esperientzia   berria  denez, aldaketa  bidean  gabiltza.Prestaketa  lanean aurreikusitakoak, ikasleei  emandako  askatasun 
eta autonomiaren eraginez , praktikan  ez baitira beti uste  bezala  gertatzen.Horregatik, denon  artean iritziak jaso, batzuen eta  besteen 
arrazoiak  entzun eta ikasleen artean gustura  pasatzeko  eta  txiki eta handien artean ikasteko une  egokiak  moldatzen  saiatuko  gara.
Ikusiko  dugu  bide  horren  jarraipena   zein  den hurrengo  alean.

Oraingoz, aurtengo lehen hiruhilekoan  proiektuen lanketan egindako lanen ideia  batzuen  berri  emango  dizuegu. Nahi  duzuenean 
etorri  eskolara eta  zuek  eskaintzen duzuena jasotzeko  prestatuko  gara.

Eskola
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IZARRAK ETA 
GURE 
EGUZKI-SISTEMA 
GABIRIKO  ESKOLAN,  HAUR 
HEZKUNTZAKO  IKASLEOK 
IZARREN  GAIA  AUKERATU 
DUGU  IKASTURTE  HONETAKO 
LEHEN-HIRUHILEKOAN.
IZARREKIN  BATERA  GURE 
EGUZKI-SISTEMA  LANDU 
DUGU.

ESPAZIOA  ETA  GURE 
EGUZKI 
SISTEMAN  DAUDEN 
PLANETAK
MARGOTZEN  IBILI 
GARA.

EGUN  BATEZ 
ASTRONOMO 
IZAN  GARA.
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EGUN  BATEZ 
ASTRONOMO 
IZAN  GARA.

ASTRONAUTEZ 
MOZORROTU 
GARA  ETA  ENE 
KANTAK  TALDEKO 
“ASTONAUTA”  ETA 
“IZARRAK  GOIAN” 
ABESTIAK 
DANTZATU ETA 
ABESTU  DITUGU.

MATEMATIKA  LANTZEKO  
JOLAS  UGARI  EGIN  DITUGU; 
ADIBIDEZ,  PLANETAK 
ORDENATU,  PLASTILINAREKIN  
PLANETA  BATZUEN 
SATELITEAK  EGIN  ETA 
ZENBATU,  ETA  KONSTELAZIO 
DESBERDINAK  IRUDIKATU 
DITUGU.



62

Eskola

ETA  IDATZIZKOAN, JOLASTU  
ETA  BILDUMA  BAT  OSATU DUGU 
IKASI DUGUN   GUZTIAREKIN!!

GURASOAK  ERE,  GELARA  HURBILDU 
ZAIZKIGU  HAINBAT  GAUZA  ERAKUSTE-
RA:  SAGAR  GOXOA  EGIN  GENUEN, 
NEBULOSA,  PLANETARIOA  ETA  BAITA 
TURROIAK  ERE!!  UMMM  ZEIN  GOXOAK!! 
ESKERRIK  ASKO  LEIRE  ETA  IDOIA!
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LEHENENGO  ZIKLOKO  8  IKASLE GARA ETA  1. HIRUHILEKOAN  LANDU  DUGUN  PROIEKTUA AZALDUKO  DIZUEGU.
LEHENDABIZI BAKOITZAK BERE  IRITZIA  EMAN ZUEN, DENOK  BOTOA  EMAN ETA  AUKERATUTAKO  GAIA JOSTAILUAK IZAN ZEN. ARLO  
GEHIENETAN HORREN INGURUAN LAN EGIN DUGU. HAU  DA EGINDAKOAREN LABURPENA:

1. HAURREN ESKUBIDEA
HAUR GUZTIEK ESKUBIDE BERDINA DUGU. HORREK ESAN NAHI 
DU GOBERNUEK, FAMILIEK ETA GURE INGURUKO JENDE GUZTIAK 
GU BABESTU ETA ONDO TRATATU BEHAR GAITUZTELA.
HAUR GUZTIOK DUGU GURE IZENA,ETA HORI ERE ESKUBIDE BAT 
DA!
ESKUBIDEA DUGU PERTSONA GUZTIEN ALDETIK ONDO TRATA-
TUAK IZATEKO ETA INORK GURI MINIK EZ EMATEKO. JANARIA IZA-
TEKO, OSASUNA EDUKITZEKO ETA JOLASTEKO ESKUBIDEA EDUKI 
BEHAR DUGU MUNDU GUZTIAN.

2. JOSTAILUAK  HISTORIAN  ZEHAR.
JOSTAILUAK BETI EGON DIRA. LEHENGOEKIN KONPARATUTA, ORAINGOEK MATERIAL EZBERDINAK DITUZTE BAINA JOSTAILUAK ONDO 
PASATZEKO IZAN DIRA BETI. ASPALDI NATURAK EMATEN ZITUEN MATERIALEKIN JOLASTEN ZIREN BAINA  DIRUA  ZUTENEK BESTE-
LAKOAK  ERE  IZATEN ZITUZTEN. 

3. ZERTARAKO  BALIO  DUTE  JOSTAILU ETA  JOLASEK ?
HAU  DA GURE  IRITZIA: UMEEK   JOLASTEKO, UMEAK EZ ASPERTZEKO, UME    TXIKIEK     IKASTEKO, UME   HANDIAK    JOLASTEKO, LAGUN 
BERRIAK  EGITEKO, UMEAK BAKARRIK DAUDENEAN ZERBAIT EGITEKO, OLGETAN IBILTZEKO, LAGUNEKIN JOLASTEKO, POZIK EGOTEKO, 
PENTSATU ARAZTEKO, SORMENA GARATZEKO, IRUDIMENA LANTZEKO, GORPUTZA MUGITZEKO ETA ONDO PASATZEKO BAKARRIK, 
LAGUNEKIN ETA FAMILIAREKIN.

4. JOSTAILUEN EZAUGARRIAK:   
* HAUEK DIRA JOSTAILU MOTAK: 
MAHAI JOKOAK, ERAIKUNTZAK, JOLAS SINBOLIKOAK (AITA-AMATAN, SUKALDETAN), MUGIMENDUZKOAK, BORROKETAKOAK, MUN-
TAIAK, PENTSATZEKOAK, IKASTEKOAK, ELEKTRONIKOAK ETA NATURALAK ...

* MATERIALAK  HAUETAKOAK IZAN LITEZKE : 
BURDINEZKOAK, EGURREZKOAK, PLASTIKOZKOAK, OIHALEZKOAK, PAPEREZKOAK, KARTOIZKOAK, KRISTALEZKOAK, KORTXOZKOAK, 
KOTOIZKOAK  EDO HARIZKOAK IZAN DAITEZKE.

* NOLA MUGITZEN DIRA? 
BOTOIARI EMANDA, SOKARI EMANDA, ESKUAREKIN MUGITUTA, HATZAREKIN, GILTZARI EMANDA, GURPILAK MUGITUTA, PILEKIN, MAN-
DOAREKIN ETA BATERIAREKIN.

Eskola

JOSTAILUAK
 ETA 
JOLASAK 
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* ZERI BEGIRATU BEHAR DIOGU  JOSTAILU BERRI BAT EROSTEAN ? 
EROSIKO DUGUNA GUSTATUKO ZAIGUN, NON EGINDA DAGOEN JOSTAILUA, GOMENDATUTAKO ADINA, ZENBAT BALIO DUEN EDO ERA-
BILIKO DUGUN.

5. JOLASAK  BERRESKURATU:
GU IA EGUNERO FUTBOLEAN JOLASTEN GARA BAINA BESTE JOLAS BATZUK BADAUDE. LAN HONEKIN AHAZTUTAKO JOLASAK EDO 
EZAGUTZEN EZ GENITUEN JOLASAK GOGORATU DITUGU: KATETO, TXINGOKA, SOKASALTOA, GOMAN, EZKUTAKETAN, HARRAPAKE-
TAN, KANIKETAN, KROMOAK, PING-PONG…

6. ZOZKETA  ABESTIAK
TALDEAK EGITEKO, MODU DESBERDINAK DAUDE. TALDEAK EGI-
TEKO MODU BATZUEKIN HASERRETU EGITEN GARA HORREGATIK 
ZOZKETAK DAUDE, ETA HORIETAKO BATZUK IKASI DITUGU.HONA  
HEMEN ZOZKETA  EGITEKO  ABESTI BATZUK:

ARRIOLA MARRIOLA                                      PON PONATE             
ARRIOLA-MARRIOLA                                      PON-PONATE-TAPE-TI 
ORRATZA ZORROTZA,                                   TAPE-TAPE-NU-SE
ZIZTA GAITZA, HARI TXARRA,                        PON-PONATE-TAPE-TI
TIRABIRA,                                                         TAPE-TAPE-TON
ZIRRIN-ZARRAN ETA ZAST!

DONA -DONA
“DONA, DONA, KATONA,
SUTONDOAN AITONA,
LEPOTIK BEHERA KUTTUNA,
AZE NESKA MUTIL TUNTUNA”

7. JOLASTEKO  ABESTIAK:
JOLAS  GUZTIEKIN  EZ DA MUSIKA  BEHAR BAINA BATZUETAN 
ERRITMOA  HARTZEN  LAGUNTZEN DIGUTE ABESTIEK . BATZUK  
ASPALDIKOAK  DIRA, BESTE  BATZUK  BERRIAK. GUREGANA AMA 
BAT  ETORRI  ZEN GOMA JOLAS ETA  ABESTIAK ERAKUSTERA: 
XANTI ETA MARIBI, PIN PAN SUA, HILABETEAK, AITA  AMA, WIN-
NIE THE POOH …

8. NOLA JOLAS  GAITEZKE? BAKARRIK ETA TALDEAN
BATZUETAN BAKARRIK JOLASTEN DUGU, ETA BESTE BATZUE-
TAN TALDEAN.
BETI EZ DA BAKARRIK JOLASTU BEHAR. IKASI BEHAR DA BAKA-
RRIK ETA TALDEAN JOLASTEN.
JOLAS HAUETAN BAKARRIK JOLASTEN DA:
DIABOLOA,YO-YOA,RUBIKA,…
JOLAS HAUETAN TALDEAN JOLASTU BEHAR DA:
PARTXISEAN,3 LERROAN, AITA ETA AMATAN, KORROAN, MEMORIA JOKOAN, HARRAPAKETAN, EZKUTAKETAN, POLIZI ETA LAPURRE-
TAN,…
TALDEAN JOLASTEKO ARAUAK JAKIN BEHAR DIRA ETA JOLASTEN DUTEN GUZTIEK EZAGUTU BEHAR DITUZTE.

Eskola
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9. PROPOSAMENAK
JOLASAK ONDO  PASATZEKO DIRA.
BETI  JOSTAILUAK EROSI GABE, GUK  EGIN DITZAKEGU.
JOSTAILU  BERRIAK  NOLA EGIN: BERRERABILITAKO  MATERIALA  ERABILI : TAPOIAK, BOTEILAK, EGURRAK, KARTOIAK, KAXAK…
JOSTAILUAK  ERRESPETATU  ETA  ZAINDUKO DITUGU.
NESKAK  ETA MUTILAK ELKARREKIN JOLASTEN SAIATUKO  GARA.
JOSTAILUAK  ERABILTZEN  DITUGUNEAN JASO  EGIN BEHAR  DITUGU.
JOLAS  DESBERDINAK  PROBATU  BEHAR DITUGU EZ  ASPERTZEKO  ETA  GORPUTZEKO  ATAL  DESBERDINAK  LANTZEKO.
BAKOITZAK  BERE GUSTUKO  JOLASEAN IBILTZEKO  AUKERA  DAUKA.
KANPOAN JOLASTEA ETA  NATURAK  EMANDAKO  MATERIALEKIN IBILTZEA ONA  DA: EZKUTAKETAN, SOKA  SALTOAN, HOSTO  ARTEAN, 
ELURRETAN, TXABOLAK  EGITEN …

HAU  ETA  GAUZA GEHIAGO  IKASI  DITUGU.
 ATSEDENETAN JOLAS BERRIETAN IBILTZEN GARA. TXIKIENEK ERE IKASI DITUZTE ETA  ELKARREKIN JOLASTEN GARA ONDO  PASATUZ !

Eskola
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Kaixo Makilariko irakurle guztioi. Orain guk, 2. ziklokook, hiruhilabete honetan proiektuari begiratuz egin ditugun lanak aurkeztuko diz-
kizuegu. 

Lehenik eta behin, asmatzaileei buruz ikastea aukeratu dugu, interesgarria iruditu zaigulako. Galileo Galilei, Leonardo Da Vinchi… Ez 
bakarrik XIX. mendekoak, oraingo asmatzaileak ere ikusi ditugu. Asentxioa Zubeldia Villabonakoak, esate baterako, bakarrik egiten den 
ohea asmatu zuen.

Hainbat fitxa egin ditugu asmatzaileak eta beraien asmakizunak lantzeko: zenbat asmatzaile! Zenbat asmakuntza!... Beraiei buruz 
istorio batzuk irakurri ditugu: lurrunezko istorioa... Ondoren, taldeka asmatzaileei buruz informazioa bilatu dugu eta Power Point aplikazioa 
erabiliz aurkezpen bat egin dugu banaka bakoitzak gai desberdinekin: historiako 10 asmakizunik onenak, etxeko 10 asmakizun, 5 asma-
kizun eta 5 asmatzaile... Eta azkenik, antzerki egunerako eskolako Haur Hezkuntza, 1.zikloa eta guretzako ere bertso batzuk egin ditugu.
Saio berdinerako “Larrialdian”  izeneko istorio barregarri bat asmatu dugu Mikel izeneko mutil dibertigarri baten biziari buruz.Antzerkian 
asmatzaileak azaldu dira asmakuntzekin batera. Antzerkiari bukaera emateko dantza bat egin dugu.

Lan ugari egin dugu antzerkia eta aurkezpenak egiten, batzuetan banaka eta bestetan taldeka.

 Hauek dira ikasi ditugun asmatzaile eta asmakizun horietako batzuk:
BarthelemyThimmoonier jostun frantziarrak asmatu zuen 1830ean josteko lehenengo makina. Lehen makina hura egurrezkoa zen, eta 

gaur egungoek dituzten elementu guztiak zituen. 1845ean minutuko 200 puntada ematen zituen. Makina patentatu zuen. 
Stephanie Kwolekfibra Klevar izeneko materiala asmatu zuen, erderaz “chalekoantibalas”.  1923ko uztailaren 31n jaio zen. StephaniKwo-

lek 3.000 bizi salbatu zituen, eta orain berari esker probabilitate gutxiago dago poliziak eta jendea hiltzeko.

Fonografoa soinua grabatu eta erreproduzitzeko gai izan zen lehenengo gailua da.Thomas Alva Edisonek 1877ko azaroaren 17an bere le-
henengo fonografoaren berri eman zuen. 1887ko azaroaren 29an gailua erakutsi zion munduari lehendabiziko aldiz, eta 1878ko otsailaren 
19an patentatu zuen.

Zoru garbitzailea Espainian 1964an Manuel Jalón Corominasek sortu zuen. Oso aurrerapen ona izan zen makurtu gabe zorua garbitzeko.

Errebolberra Samuel  Coltek asmatu zuen. Berez Manuel Garatek asmatuzuen 1835ean, baina ez zuen behar bezala patentatu.

Mary Anderson 1866ko otsailaren 19an jaio zen eta 1953ko ekainaren 27an hil zen. Baserritar  estatubatuarra zen Mary Anderson garbi-
gailuaren sortzailea izan zen.

1903ko azaroan Maryk bere lehenengo patentea jaso zuen,  garbigailu automatiko bat, leihoan jarrita kotxe barrutik kontrolatu zitekeen, 
haize-garbigailua deiturikoa.

Ruth Wakefield 1903an jaio zen, Massachuseten. Irakaslea, enpresaria, idazlea eta sukaldaria zen eta txokolatezko pepitak dituzten 
gailetak asmatu zituen. 1930. urtean, bere senarrarekin jatetxe bat ireki zuen eta Ruth hain sukaldari ona zenez, bere gailetak arrakasta 
handia hartu zuten Estatu Batuetan.

Asmatzaile eta asmakizun asko daudela ikasi dugu hiru hizkuntza erabiliz. Mutilenak eta neskenak. Oso gai interesgarria eta dibertigarria 
iruditu zaigu.

Asmatzaileei buruz laneanPowerPointa egiten

ASMATZAILEAK ETA 
ASMAKIZUNAK 



67

ARGAZKIEN 
JOLASA

Ba al dakizu nola 
izena duten 
Gabirian dauden 
iturri hauek? 

Asmatzen dutenen artean herriko ostatuan bi lagunentzako afari bat zozketatuko da.
Erantzunak ekainaren 23a baino lehen udal.batzordeak@gmail.com era bidali edo bestela 

herriko elkarte eta tabernetan horretarako espreski jartzen diren tokietan parte hartu.

Eusebio Igarzabal Alustiza

1

2

3
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GABIRIAKO ESKOLAKO NESKATOAK 1972-73 IKASTURTEAN.
Atzeko ilaran ezkerretik eskuinera:Mari Karmen Gurrutxaga (Sindikato), Belen Soraluze (Zuazolazpikoa), Lierni Gabilondo 
(Igoarangarakoa), Maria Jesus Ariztimuño (Izarbarrena), Niebes Zumalakarregi (Izarrerdikoa), Koro Soraluze (Zuazolaz-
pikoa), Arantxa Bidegain (Elizalde), Maria Jesus Arratibel (Zuazolagarakoa), Marian Bidegain (Elizalde) eta Marisa Sanz 
(Kalebarren).
Erdiko ilaran ezkerretik eskuinera:Lourdes Azurmendi (Landeta), Juli Bidegain (Elizalde), Ana Mari Planillo (maistra), Lierni 
Aranburu (Udaletxea), Ana Mari Gurrutxaga (Sindikato), Elena Alustiza (Oñatibiaundi), Pili Gurrutxaga (Sindikato) eta Ana 
Isabel Aztiria (Arrondoenea).
Beheko ilaran ezkerretik eskuinera: Amaia Antia (Altolagirregarakoa), Arantxa Aramendi (Noaretxeberri), Mari Karmen An-
dola (Errotaberri), Arantxa Alustiza (Oñatibiaundi), Amaia Aranburu (Udaletxea), Gema Izuzkiza (Jauregi), Koro Gurrutxa-
ga (Sindikato), Ainhoa Aizpuru (Elizalde) eta Zelia (maistraren alaba).
Lurrean makurtuta: Fernando Sanz (Kalebarren), Nekane Arrondo (Arrondoenea) eta Eukene Gabilondo (Igoarangarakoa).

Ander Yurrita Oñatibia

ARGAZKI ZAHARRA


