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Gabiriako herri aldizkaria da, urtekaria.

270 ale inprimatu dira.

Diseinua eta maketazioa:
Gattiken

Azaleko argazkia:
Aimar Maiz Morea

Makilariko edukia
gabiriarrek sortzen dute.
Eduki hauek kopiatu, moldatu, zabaldu 
eta argitara ditzakezu, beti ere egiletza 
aitortu eta baldintza berdinetan egiten 
baduzu

AURKI BIDEA

Bada bide bat,
Urtekari honetako argazkietako baserri eta paraje ezkutuetara eramango zaituena,

makilakixkiko erantzun guztietara zaramatzana
eta gabiriar berrien etxeetaraino doana, bide zaharretatik. 

Komunean duguna, denon komunetaraino.

Makilari ezberdinez beteta dator aurten ere:
zuhaitz eredu ezberdin eta ederrak,

bidea hasten ari diren kimu berri berriak, haur eta eskolan;
bidea egiten ari diren adaxka gazteak, 

eskolan, parkean, ostatun, sozidadean eta zapi morepean;
bidea egin duten adar sendoak, ostatun, eta
aurreko erantzun guztiak zu(z)enak dira.

Ez dago txortenik gabe sagarrik, errez hil zein ez.

Ez dago lehenengo egunik gabeko urteurrenik,
Ez dago hasierarik gabeko biderik,

Ez dago bidezidorrik gabeko tontorrik;
guk, horregatik jarraitzen dugu, temati, errepidean

bidea gozatuz
eta

pausoak sendo emanez,
helmugara iristeko presarik gabe, eta

(pe)ajea kobra dezala alkoholak.
Eskerrak bideari.
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Joseba Iztueta Dorronsoro

Eñaut Asurabarrena Bidegain
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Di-Da

Aratz Igartzabal Bidegain
Jon Ander Larrañaga Aizpuru
Jon Sagarna Alustiza

Galdakaon jaio eta Gabirira etorri zitzaigun Koro, senarrak tira 

pixka bat eginda, agian. Ama Ordiziakoa izateak ere lagunduko zuen, 

noski, baina jada dozena bat urte pasa dira eta bere seme Jon eta Aito-

rrekin gustura bizi dela dirudi! Ea zer duen kontatzeko! 

-Gabiria ala Galdakao? 
Gabiria eta Galdakao. Galdakao beti 
bihotzean eramaten dut eta Gabiria 
nire bizitzan dagoen herri garran-
tzitsua da.
-Zer izan nahi zenuen umetan? 
Musika talde bateko kantaria.
-Oroitzapen bat? 
Nire kuadrillarekin gaztetan 

pasa ditudan momentu eta esperien-
tzia onak.
-Zaletasun bat? 
Zinera joatea asko gustatzen zait.
-Gustuko liburu bat? 
Outlander-en saga, Diana Gabaldo-
nek idatzi dituen zortzi liburuak, oso 
onak.
-Musika talde bat? 
Gatibu.
-Gustuko menu bat? 
Oilasko errea entsaladarekin.
-Uda ala negua? 
Uda, dudarik gabe.
-Astebururako plan bat? 
Familian mendira joatea, bikoteare-
kin zinera joan eta gero jatetxe ba-
tean afaldu.
-Dohain bat? 
Nik erantzun ezin dezakedan galdera 
bat da.
-Urteko egun bat? 
Gabon gaua. Familian egoten garen 
gau zoriontsua da.
-Oporretarako leku bat? 
Lanzarote, Kanariar Uharteak.
-Amets bat? 
Europako hiriburuak bisitatzea bi-
daia luze batean.
-Gabiriako alkate bazina? 
Futbol zelaian dauden saskibaloi ka-
nastak aldatuko nituzke.

Koro
Etxarri
Altuna
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Andoni 
Aztiria

Galdos

Ezaguna izango duzue gizon txiki hau. 

Patxada handikoa dirudien arren, ez da 

geldirik egotekoa. Eguna ikasten eta la-

nean pasa ondoren, ahuntz eta behien la-

nak egitea du afizio. Gehiago jakin nahi?

-Dohain bat? 
Langilea naiz. Eta akats 
bat? Ikastea kosta egi-
ten zait.
-Gosaria, bazkaria edo 
afaria? 
Bazkaria.
-Eiz edo Muttei? 
Eiz.
-Zaletasun bat? 
Animaliak eta motor 
mundua.
-Parrandarako lekua? 
Hernani.
-Eta igande goizeko pla-
nik? 
Lan pixka bat egin eta gosal-
tzea.
-Gabiriako leku edo txoko 
gustokoena? 
Leku asko ditut gustukoak.
-Oporretarako leku bat? 
Menorca.
-Urteko egun bat? 
Abenduak 24.
-Oroitzapen bat? 
Txikitakoak onenak.
-Gabirian biziko ez bazina? 
Goierriko beste edozeinetan.
-Gabiriako alkate bazina? 
Ez zait, ba, ezer okurritzen.
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Haurren 
aurrean 
helduok heldu

Gurea herri berezia da. Gurean, beste leku askotan ez 
bezala, euskara da nagusi. Baina argi dago horrek ez di-

gula arrazoirik ematen konformatzeko edo konfia-
tzeko. Azken urteetan, Euskaraldiak eta haren in-

guruan antolatutako ekimenek euskaraz bizi 
diren herri txikietan ere euskararen gaia 

ardatzera ekarri dute. 2021ean, Gabirian, 
“Haurren aurrean helduok heldu” eki-

menak izan du bere lekua; batez ere, 
gurasoen, haurren eta irakasleen ar-

tean.

Ekimenaren izenak dioen 
moduan, helburua haurren 

inguruan ibiltzen diren hel-
duen hizkuntza ohituretan 

eragitea izan da. Azaroa-
ren 22tik abenduaren 

5era, euskara ulertzen 
duten guztiekin eus-

karaz egiteko kon-
promisoa hartzea 
zen proposamena. 
Egun horien au-

rretik, girotzeko, 
haurrek eskolan eta 
liburutegian identi-

fikagarriak margotu 

Eresti 
Oiarbide 
Murua
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zituzten, eta euskararen erabilera 
sustatzeko kartelak egin zituzten. 
Horiekin eskola ingurua apaindu 
zen, eta bi asteetan zehar ekime-
na martxan zela gogorarazteko 
funtzioa izan zuten.

Gainera, herrian, ekimenaren 
amaieran eta euskararen eguna-
ren aitzakian, kantu afaria egin 
genuen Aitor Furundarenarekin, 
eta otsailean Kike Amonarrizek 
gaiaren inguruan eskainitako 
hitzaldiaz gozatzeko aukera izan 
genuen. Ekimena eskolako ko-
munitateari aurkeztu zitzaione-
tik, hasiera-hasieratik, irakasleek 
eta Guraso Elkarteak babes osoa 
eman zioten. Izan ere, Balen-
tzategi Herri Eskolaren helburu 
nagusien artean dago euskararen 
erabileran eragitea, eta dinamika 
honek guztiz bat egiten du nahi 
horrekin. Ekimenarekin lotutako 
jarduerak amaitu ondoren, Gu-
raso Elkarteak balorazioa egin 
zuen, eta aurrera begira gaia lan-
tzen jarraitzeko aukerak ere az-
tertu zituen.

Euskara eta kultura batzor-
dean, azken urteetan bereziki 
presente izan dugun kezka da gu-
rasoen eta haurren arteko elka-
rrizketetan, egunerokoan, geroz 
eta gaztelania gehiago entzutea 
herrian bertan. 2013an parkean 
eta Ostatu inguruan egindako 
neurketetan, dagoeneko nabari- 
tzen zen gurasoen arteko hiz-
kuntza ohiturak aldatzen ari zi-
rela, eta geroz eta joera handia-
goa zutela gaztelaniaz aritzeko. 
Azken urtean egindako neurke-
tetan, ordea, haurretan ere gaz-

xe dira, hasieratik hartutako ohi-
turaren jarraipen hutsa. Harre-
manetan, lehenengo kontaktuak 
izugarrizko garrantzia du; elka-
rrizketa bateko lehenengo hitza-
ren boterea izugarria da. Bestal-
de, gizakiak berezkoa du taldeko 
partaide izateko nahia, eta talde 
bateko kideak gaztelaniaz komu-
nikatzen badira, talde 
horretara sartzen den  
pertsonak ere, gehie-
netan, aukera horixe 
egingo du. Ezberdin 
aritzeak ahalegina es-
katzen du, eta elka-
rrizketa elebidunetan 
eroso egotea kosta egi-
ten zaigu oraindik. Ho-
rregatik, gaiaz hitz egitea 
ezinbestekoa da natu-
raltasunez arazoari aurre 
egiteko. 

Beste ohitura batekin 
alderatuko dugu. Erretzeari 
utzi nahi badiogu, eta ho-
rretarako erabakia hartzen 
badugu, ingurukoei esango 
diegu saiatzen ari garela. Har-
tara, ez dira harrituko kafe 
garaian erretzen ez badut, eta 
ez didate zigarrorik eskainiko. 
Ohitura aldatu eta euskaraz 
egiten hastea erabakitzen badut, 
ingurukoei esplizitatzea komeni 
da. Horrela, guztiek jakingo dute 
zergatik ari naizen euskaraz, eta 
inork ez dit eskatuko gaztelaniaz 
egiteko. Gainera, bi kasuetan, 
gaia mahaigainera ateratakoan, 
baliteke ingurukoren batek nire 
ohitura aldaketarekin bat egi-
tea eta nire erabakiak irradiazio  
efektua izatea.

telaniaren presentziak gora egin 
duela ikusi da. 

Pentsa dezakegu gurea beze-
lako herrian arraroa dela ger-
tatzen ari dena, baina azalpena 
Einsteinen esaldi honekin labur 
daitekeela esango nuke: “Eredu 
izatea da eragiteko modu baka-
rra”. Gurasoak, irakasleak, zain-
tzaileak… Horiek dira haurren 
eredu egunerokoan, eta euren hiz- 
kuntza ohiturek berebiziko era-
gina dute haurren arteko harre-
manetako hizkuntza ohituretan. 
Helduek euren artean erabiltzen 
duten hizkuntzak prestigioa du 
haurren artean, eta jolas moduan 
has daitekeena (gurasoetan gaz-
telaniaz jolasean ikusi izan ditut), 
ohitura bihur daiteke, pixkanaka.

Gainera, Kike Amonarrizek 
otsaileko hitzaldian azpimarratu 
zuen moduan, gaur egun haurrek 
eta gazteek eskura duten kultur 
kontsumoan euskarak ez dauka 
presentzia handirik. Gaztelania 
da nagusi, eta ingelesa ere ager-
tzen da tarteka. Gurasoek apar-
teko ahalegina egin behar izaten 
dute haurrei gustuko dituzten 
euskarazko marrazki bizidunak 
edo musika jartzeko. Aukerak 
egon badaude, baina erdara-
zkoak oso eskura dauzkate, eta  
euskarazko eskaintza indartze-
ko ahaleginik egin ezean, arrain 
handiak txikia jango du beti.

Tolosarrak hitzaldira hurbil-
du ziren helduei aipatutako beste 
kontu bat gaiaren inguruan hitz 
egitearen garrantzia izan zen.  
Hizkuntza ohitura gehienak hori-
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   Baina hona hemen irtenbi-
derako aukerak; izan ere, euska-
raren erabileran eragiteko aukera 
asko ditugu, zorionez, gurean. 
Hasierako lerroetan aipatu den 
moduan, eskola, Guraso Elkartea 
eta Euskara eta kultura batzordea 
erabat lerratuta daude 

Une honetan dauzkagun ohi-
turei eusten badiegu, ordea, sor-
gin kateak bere horretan jarrai-
tuko du, eta ez da berez etengo. 
Sorgin kateari buruz ari garenean, 
honakoaz ari gara: talde batean 

gaztelania asko entzuten bada, 
euskaraz egitea arraroa da; 
hori horrela bada, euskaraz 
gutxiago egingo da; euskaraz 
gutxiago egiten bada, gazte-
lania geroz eta gehiago en-
tzungo da; eta hori horrela 
bada, are arraroagoa izango 
da euskaraz egitea. Guztion 
indarrak batuta, errazago 
etengo dugu katea. Herri 
euskalduna nahi badugu, 
Udalak baliabideak jarri 
behar ditu, hezkuntza 
eragileek gaia lehentasu-
nen artean kokatu behar 
dute eta gurasoek eta 
haurren inguruko gai-
nerako helduek eredu 
izan behar dute. Baina 
herria guztiona denez, 
ez hori bakarrik; he-
rritar bakoitzak izan 
behar du bide horre-
tan aurrera egiteko 
erantzukizuna eta 
egunerokoan bere 
esku dagoena egite-
ko ardura.

gure hizkuntzaren erabilera are-
agotzeko nahi horretan. Aurreko 
paragrafoetan aipatutako ahale-
gin horiek taldean egiten baditu-
gu, nekea murriztu egingo da eta 
lorpenak, berriz, biderkatu. 
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Gabiria
   jaioterri

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.

Arantxa Galdos Idiazabal

1948/06/23

Gabiria, 

Etxeberritxo baserria

Izen-abizenak:

Jaioteguna:

Jaiolekua:

Aloña Murua Jauregi
Marian Bidegain Ormazabal
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Non bizi zara? 
Lasarte-Orian.

Herritik kanpo zenbat urte daramazu? 
Berrogeita hamazazpi urte, 1965ean etorri 

nintzen hona.

Zertan aritu zara herritik alde egin zenue-
netik? 

Mertxe ahizparen dendan ibili nintzen urte 
batzuetan lanean, eta ezkondu ondoren, berriz, 
etxeko lanetan eta haurrak hazten.

Nola ikusten zenuen orduan Gabiria?  
Herri txikia osoa, beste mundu batera bezala 

joan nintzen.

Ba al duzu gaur egun Gabiria eta gabiria-
rren berri? 

Bai, harreman asko dauzkat, bai fami-
liakoekin bai lagunekin.

Sarritan etortzen al   zara jaioterrira? Zein 
datatan? 

Familiarekin tratu estua dudanez, sarri joa-
ten naiz, baina ez dago data berezirik.

Bizilekuz aldatu zinenean, zer egin zitzai-
zun deigarriena herri hartan? 

Erdaraz hitz egin beharra, eta giroa erabat ez-
berdina izatea.

Bizi zaren lekura zer eramango zenuke Ga-
biriatik? 

Natura, lasaitasuna, baserriko giroa…

Eta zer ekarriko zenuke hona? 
Komertzioa eta zerbitzuak, batez ere. Esate-

rako, zinema, ileapaindegia, txokolategia,...

Hizkuntzaren aldetik aldaketarik izan al 
zenuen? 

Bai, bai, izan nuen. Erdaraz ez nuen gehiegi 
ulertzen.

MAKILARI irakurtzen duzu? 
Bai, gustatzen zait. Bereziki errezetaren atala 

dut gustuko.

Usain bat: Sagar usaina
Data bat:  San Roke txiki eguna
Leku bat: Eliza atari eta plaza jolasteko leku 
hori.
Pertsonaia bat: Gurasoak.
Jolas bat:  Kuriketan, tabatan, txingon
Hitz bat (edo esaera bat):  “Gabiri, leku 
guztietatik agiri” Sustraiak jatorrira eramaten 
zaitu.
Pasadizo bat: Goizetan eskolarako bi-
dean, kuadrillatxoa elkartzen ginen, txorien 
gisara,gerezien atzetik joaten ginen, eta an-
poloiak zeuden lekura, hobeto. Egun batean, 
jabeak deitu zigun, gik, berriz, korrika alde 
egin genuen. Baina, sobrare, aspertu genuen 
jabea eta eskolan azaldu zitzaigun haserre. 
Maistrari kontatu zion, gutxi gorabehera bai 
baitzekien zeintzuk ginen. Gu lotsatuta gera-
tu ginen eta urduri, barkamena eskatu behar 
izan genion. Ondoren mutilen eskolara joan 
zen eta han ere gauza bera, gure kuadrillatxo 
hartan neskak eta mutilak ginen eta-
Gabiriara iritsi baino lehenago, Arroa aldean 
dagoen harrizko kilometroan egiten genuen 
geralditxoa goizero. Zertarako? Ba eskolako 
lanak kopiatzeko, eginda zeuzkan hari kopia-
tzen genion eta aurrera.
Eskolara sartu aurretik sozidade zaharrera, 
orain Batzokia dagoen tokira, joaten ginen 
etxetik eramandako jakiak eramatera: baba-
rruna zela, baba txikia zela, etxean zer zegoen, 
hura; eta harekin haragi pusketa bat, txerrikia 
edo aridikia eramaten genuen. Gregorik pres-
tatzen zigun bazkaria guk etxetik eraman-
dakoarekin. Horrela ibili ginen harik eta es-
kolako jangela hasi arte.
Eskolan sartzen ginenean, berriz, normalean 
oinetakoak aldatu egin behar izaten genituen. 
Euria, elurra, lokatza… bustita iristen ginen 
eta. Eskola atzean edukitzen genituen oine-
tako lehorrak, aldatu eta ikastera.

Oroitzapenak:
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Non bizi zara? Ordizian.

Herritik kanpo zenbat urte daramazu? 
13 urte nituela joan ginen Zumarragara Orbe-

gozoren etxeetara. Orbegozok langileentzat etxeak 
jartzen zituen errentan Aittek Orbegozorenean 
egiten zuen lan, anaia zaharrenak ere ordurako 
han egingo zuen, eta gerora neuk ere bai. Han-
dik urte batzuetara pisu bat erosi genuen eta hara 
joan ginen. Ezkondu nintzenean, berriz, Ordi-
ziara joan nintzen bizitzera. Herritik kanpora 
58 urte daramatzat, eta oraindik etorriz, kar kar 
kar!

13 urterekin, udaberri aldean edo joan gi-
nen Zumarragara eta ni eskolara Gabiriara 
etortzen nintzen bizikletan. Kurtsoa bukatzea 
komeni zitzaidan eta.

Bizikletan etortzen nintzen apeaderorai-
no, han juntatzen ginen kuadrilla, hamar bat 
edo, eta handik gora oinez. Etxerakoan, Ei-
tzagako aldapa barrenean, han egoten nin-
tzen kamioiren bat noiz ikusiko zain. Hari 
atzetik helduta jarri eta gora. Bestela hura 
igo egin behar zen!

Zertan aritu zara herritik 
alde egin zenuene-

tik? Gabiriakoa 
bukatu eta hasi 
nintzen Or-
begozo lante-
gian 15 urte 
bete aurre-
tik eta hiru 
urtean joan 
nintzen La 

S a l l e r a , 
h e r -

manotara, Orbegozok or-
dainduta ikastera. Lanetik 
lehentxeago irteten ginen eta 
arratsaldeko 6etatik iluntzeko 
9ak arte, eskolan. Hura balia-
garria izan zen.

Lantegian “aprendiz” mo-
duan, ofizial batekin lagun-
tzaile bezala, ofizioa ikasten, 
eta gero eskolara. Beno ez ge-
nuen paliza handirik hartuko, 
baina egun guztian han eta 
gero hiru ordu…Eta egunen 
batean ez baginen joaten, goi-
ko ofizinatik: 

-“Eh, atzo ez hitzen jun.
-“Baa, laun batzukin juntau 

nitzen eta enitzen jun”. 
-“Bai baino enpresak or-

daintzen do ta jun beharra 
dau”. 

Gero, soldaduskatik eto-
rri, 22 urterekin edo horrela, 
Orbegozorenean tope jota, 
gehixeago nahi edo, eta joan 
nintzen Pasaiara, bi urte. Lasa 
anaiak, barkuak eta egiten zi-
tuzten kaldereri bat, fuertea, 
guztira 180 bat lagun. Hara 
joan nintzen ofizina teknikora 
gehixeago ikasteko asmoarekin 
edo. Eta gero ezkondu nintze-
nean Pasaia han zegoen, orain 
gertu dago baina orduan urruti 
zegoen dena. Aste osoa han pa-
satzen nuen. Etxe batean egon 
ginen bi lagun, bestea barkue-
tako ofizial izateko ikasten ari 
zen. Gu geunden etxekoak 
bezala. Matrimonio bat zen, 

gallegoak ziren, bi alaba zi-
tuzten Madrilen lanean eta 

bakarrik zeudela, eta ho-
rrela.

Gero, ezkondu nin- 
tzenean, ba hura 

urruti zegoen eta 
zerbait nahi nuen, 

tailer bat jarri 
edo zerbait, 

eta sortu 
zen ba 

Martin Sagastizabal Irastorza

1950- 10-21

Gabiriako 

Altolagirre Azpikoa baserria

Izen-abizenak:

Jaioteguna:

Jaiolekua:
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hemengo Ugarteburun, hor eu-
ren artean edo sesioa izan zuten 
eta tailerra eramateko norbait be-
har zutela. Horrela etorri nintzen. 
Garai txarra izan zen, tailer bat 
eramatea ere ez da erraza, jen-
de asko zegoen, ez dakit 17 edo 
zenbat ginen; “eramazak hure”! 
Izan balitz, ba tailerra eta haren 
martxa aurretik hartuta duzula, 
baina, etorri eta haren martxa 
hartzea kosta egiten da. Hor pa-
satu nuen urte pare bat, ahal zena 
eginez, baina gaizki. Gainera lan-
tegi tipo berri bat zen. Ni nen-
torren kaldereri fuertetik, txapa 
lodiarekin eta hor alderantziz, 
txapa finarekin. Beste aktibitate 
bat. 

Hor egin nituen 10 urte, koo-
peratiba bat sortu genuen. Gero, 
ba ezin zen, sakabanatu ginen, 
eta neroni gelditu nintzen. Be-
rriro hasi behar. Hau izan zen 
1985ean, eta geroztik ba hortxe 
txirri-txarra. Hor hasi nintzen, 
Itsason, eta hor ezin zela anpliatu, 
mila arazo, eta hortik Salbatorera, 
30 bat urte bertan. Azkenekoak.

Baina hor, Itsason, daukat nire 
txokoa. Hor dauzkat nire moto 
zaharrak, kotxeak, hori da nire 
bizioa. Sei edo 7 moto ditut berri-
tuta eta egin gabe beste 20 bat bai. 
Gabirian egin zen kotxe zaharren 
erakusketara etorri nintzen baina 
kotxearekin.

Hor nabil. Euskal herrian egin 
ziren, Eibarren, Zarautzen, Iru-
ñean…10-12 moto marka des-
berdin edo gehiago. Horien bil-
duma bat egiteko asmotan hasi 
nintzen; ferietara joan eta… bai-
na oraindik falta zait.

 
Nola ikusten zenuen orduan 

Gabiria?. Nik oroitzapen ona 
daukat. Nik ikusten nuen jende 
asko. Eskolara etortzen ginen eta 
40 mutil eta 40 neska. Giro ona. 
Oso oroitzapen ona.

 Bizilekuz aldatu zinenean, 
zer egin zitzaizun deigarriena 
herri hartan? Zumarragara joan 
ginenean han giroa beste bat zen, 
erdaldun jendea dena. Gero la-
nean hasi eta segituan egin nuen 
kuadrilla Urretxukoa, lanetik eta 
kuadrilla egiteko aukera erraza. 
Mendira joaten zarela eta bestea 
ere bai.

Ordizian kuadrilla, ba emaz-
tearen lagunekin eta osatzen 
duzu. Nik ez dut aldaketa han-
dirik nabaritu. Ordiziarrak oso 
jende herrikoia dira eta langilea, 
hori segituan ikusi nuen.

Bizi zaren lekura zer era-
mango zenuke Gabiriatik? Ba-
serri giroko irekiera hori faltan 
botatzen da beti. Baina nik men-
dirako joera beti izan dut. Ha-
siera batean, Zumarragara joan 
ginenean, Ohargiren bidez izaten 
ziren gure irteerak. Eskalatzeko 
gogoarekin ere hasi ginen, baina 
etxean enteratu ziren eta segituan 
utzi genuen. Eta gero, Ordizian 
ere bai, zaleak dira eta beti joan 
izan naiz mendira.

Eta zer ekarriko zenuke 
hona?  Horrela esatekorik ez.

 
Hizkuntzaren aldetik al-

daketarik izan al zenuen? Gure 
kuadrilla nahiko euskalduna da, 
beno, zen, orain sakabanatu gara, 
batzuk hil dira, baina bai Zuma-
rragakoa baina euskaldunagoa, 
ez da zaila eta.

MAKILARI irakurtzen 
duzu? Bai, batzuk bai.

Zein atal duzu gogokoen? 
Generalean oso ondo dago.   

Eskolatik etxera ere arin asko 
joan behar izaten genuen; 12etan 
eskolatik irten, ondoren dotrina 
eta bertan bazkaltzen ez genuen 
garaian, etxera bazkaltzera eta 
berriz eskolara. Korrika joan eta 
korrika bueltatu, ordu bietarako 
etortzeko.

Ni eskolara hasi nintzenean 
Juan Mujika zegoen maisu. Gero 
etorri zen Zarceño edo zuen abi-
zena. Hura oso gaiztoa zen. Nik 
uste dut hura azkenean, isilean 
baina bidali egin zutela. Ondoren 
Adrian izeneko bat. Apaizak ere 
tartean eman zizkigun eskolak. 
Urkiolako bat ere etorri zen, se-
minarista zen bat eta gero Alvaro.

Akordatzen naiz Xanta oso 
portero ona zela eta Noare eta 
Eizmendi beti norgehiagoka ari-
tzen zirela pilotan. Noare pilotan 
oso ona zen.

Garai hartan kanpoko jendea 
ere asko zen. Ni German Rodri-
guezekin esertzen nintzen esko-
lan. Hemengo bezala egin ziren 
haiek nik uste dut. Bat bazen oso 
bihurria zena, Portugesa esaten 
geniona. Gero, Caballero, Santa 
Maria …Caballerorekin asko go-
goratzen naiz.

 
Ba al duzu gaur egun Gabiria 

eta gabiriarren berri? Hemen 
ibiltzen gara tarteka etorriz. Bai 
guk segitzen dugu kuadrillarekin, 
kuadrilla txikia, baina elkartzen 
gara, ez askotan, baina tarteka 
elkartzen gara.

Sarritan etortzen al zara 
jaioterrira? Zein datatan? Lehen 
herriko festetan beti, urteetan ze-
har. Ezkondu eta gero ere bai, San 
Roke txikitan eta Soziedadera la-
nera ere bai.

Orain gutxiago eta fetxa 
konkreturik ez, bestela, tarte-
ka, “gaur Gabiria jun behar det”, 
pentsatu eta etorri.
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Oroitzapenak:

 Usain bat: Hariztian, garo ar-
tean, egoten den usaina.

 
Data bat: Gaztaina erre jana 

egiten genuena. Eta uda, erre-
ka zuloan pasatzeko kangrejuak 
harrapatuz. Izorratu egin zuten 
zentralarekin. Kangreju asko zen. 
Hor juntatzen ginen Zozabarro 
Handikoak, Zabalegikoak, Zan-
tegikoak… 

 
Leku bat: Ardantza. Harra-

paketan eta hor ibiltzen ginen. 
Ardantza oso politta da. Murgil 
ere bai, baina Ardantza. Gero 
beste leku politt bat, Txapartegi 
baserria; muino txiki batean, ba-
serri oso zaharra eta oso politta. 
Argazki baten bila ibili nintzen, 
baina ez dut lortu. Terreno lauak 
zituen, hori oso laua zen. Zentra-
lak hartu zituen terreno gehienak 
Txapartegirenak ziren. Oso ede-
rrak. Hori zen bailara bat…!! Nik 
ez dut ezagutu inor han bizitzen, 
baina uste dut Antolargo Dioni-
sioren aita, Joxe Mari, Txaparte-
gikoa zela.

Pertsonaia bat: Baziren zele-
breagoak edo, baina bat esateko-
rik ez.

Jolas bat: Pelota. Futbola bai-
no gehiago. Ni ez nintzen ona 
korrika, nire aurretik izaten ziren 
gehienak. Pelotan kemen gehixe-
ago. Noare eta Eizmendi idoloak 
ziren guretzat.

Bolatan ibiltzen ginen bolato-
kian, hor egoten ziren bolak bo-
latokian eta hor ikasi genuen zer 
edo zer. Bola txikiagoa ere bazen. 

Ez dakit zein garaitan iza-
ten zen, su berria eta ur berria. 
Etortzen nintzen mezetara, gauez 
uste dut izaten zela. Ardagai ba-
tekin joaten nintzen, bat handia 
eta zatiak poltsikoan eta ardagai 
maisu harekin su berria hartzen 
nuen. Ardagaiak sua mantentzen 
zuen eta behin gogoratzen naiz 
Ardantzan nintzela, haizea, eta 
ardagaiak su hartu eta urez bete-
tako behi hanka zulo batean sar-
tuta nola itzali nuen.

Garai horretarako ardagaia 
prestatuta izaten nuen etxean, 
mezetara etorri eta eramaten ge-
nuen su berria. Ez dut gogoratzen 
nola hartzen genuen sua. Gauean 
hura hartu, etxera eraman eta su-
tara botatzen zen zati bat. Han 
su berria egiten zen eta hurrengo 
goizean handik hartu eta etxez 
etxe banatzen joaten nintzen eta 
txanpon batzuk atera. Ardagai 
handia zenuen eta han zegoen 
garretik, putz eginez, zati txiki 
bat piztu eta “su berri” esan, eta 
ematen zitzaion baserrikoari.

Santa Lutzi aldean ibiltzen 
nintzen, gure etxetik hasi eta Ga-
raiora igoal. Urkiolaraino seguru. 
Gero Azkartza, Olazabal…eta 
Gabiriara.

Hankak arinak neuzkan. Bi, 
hiru urtean ibili nintzen su be-
rriarekin. 

Gero, Santa Agedatan, Ga-
bonetan…Gabonetan Antonio 
(Antia) eta biok, bakarrik ere bai. 
Horrela ibiltzen ginen gu beti 
txanpon baten bila.

Su berriko horretan nik ez dut 
beste inor ezagutzen, beste al-
dean izango zen.

Hori nik uste dut bista guztia-
rekin jarrita zegoela. Eskolatik 
irten eta futbolera, pilotara edo 
bolatara joateko libre ginen.

Hitz bat (edo esaera bat): 
“Atokan zegok” esaten genuen, 
“lekutan zegok” esateko.  

Pasadizo bat: Bihurriak ba 
ginen gu eta faktorea, Manolo, 
etortzen zen “bespa” batekin bi-
lleteak ematera apeaderora. Eta 
Gaztañaga aurrean uzten zuen 
“bespa” hori, eta haren gainean 
ibiltzen ginen, martxan jarri  ez, 
baina, hankak jartzeko lekuan zi-
tuen gomak atera bere lekutik eta 
holakoak egiten genizkion. Berak 
bazekien ibiltzen ginela.

Gu beti ibiltzen ginen, me-
lokotoiak harrapatzen, sagarrak 
harrapatzen, gereziak harrapa-
tzen… Behin Urkiztegiko Niko-
lasek, kuadrillari, eman zigun 
gerezi arbola bat guretzako, 
kantarila ondoan, baina besteak 
errespetatzekotan. Baina laster 
jan genuen hura eta gero bestee-
tara. Oso gerezi ona zen, kanta-
rilara iritsi baino lehentxeago, 
ezkerretara. “Hori zuentzako e, 
baino bestek paken utzi” esan zi-
gun.

Beste behin Valerik…Uste dut 
Zantegiko Iñaki eta biok ginela, 
Valerineko atzeko alde hartan, 
joan ginen gereziak biltzera edo 
harrapatzera eta Valerik ikusi, 
baina ez zigun ezer esan kolkoa 
bete genuen arte, eta orduan joan 
eta, “benga ekarri honea keiza 
horik” esan eta kendu zizkigun 
gerezi horiek.
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    Guraso
  bakarreko
   familiak

Nolatan hartu zenuten gura-
so bakar izateko erabakia edo zer 
pentsatu zenuten erabakia hartze-
rakoan?

Esti: Nik ez nuen hautatu guraso 
bakar izatea, nik hautatu nuen gu-

raso izatea eta momentu horre-
tan ez nuen bikoterik. Nik uste 

dut bikotea izango banu ere, 
pertsona moduan hautu 

hori egingo nuela. Hau 
da, hautu pertsonal 

bat dela eta au-
rrena norberak 

erabaki behar 
duela: gu-
raso izan 

nahi dut? 
Berdin, biko-

teak; eta on-
doren dator bizi 

proiektu bat elka-
rrekin: guk izan 

nahi dugu? Elkarre-

kin izan nahi dugu? Dena den, 
nik oso argi nuen ez nuela bikote-
rik nahi ama izateko. 

Edurne: Nik beti izan dut gar-
bi ama izan nahi nuela. Modu 
asko daude ama izateko, baina 
ideia garbi nuen beti, eta ama 
bakarrarena ere bai. Ideia hori bai 
izan zela oso ondo pentsatutakoa, 
buruari buelta asko emandakoa, 
asko hausnartutakoa… Eta horre-
tarako nire burua asko prestatu 
nuen. Hori izaerarekin joango da 
seguru aski, ezta? Oso garbi neu-
kan ama bakarra izango nintza-
tekeela, oso gaztetatik planteatu 
izan dudan ideia bat izan da. Nire 
ingurukoentzat ere ez da gauza 
arraroa izan nik ideia hori eduki 
izana. Gero bizitzak buelta asko 
ematen ditu eta azkenean eraba-
kia nik hasieran uste nuena baino 
beranduago heldu zen, baina era-
bakia eta aukera hor zeuden.

AGIRIN

Estibalitz Alberdi Burgoak eta Edurne Blanco Moredak guraso 

bakarreko familiak osatzen dituzte Enararekin eta Eñautekin, hurre-

nez hurren. Oraindik ohikoa ez den familia eredu bat izanik, hain ger-

tu ditugun bi ama hauen esperientzia partekatzeko aukera paregabea 

izan dugu.
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Zer izan zen zuentzat eraba-
ki hori aurrera eramatea? Bel-
durrik izan zenuten?

Esti: Nik ez dut zailtasun sen-
tsaziorik izan. Betidanik izan 
naiz oso umezalea, bai lanbidez, 
baita ikasketaz ere; hezitzailea 
naiz, umez inguratuta bizi izan 
naiz beti. 

Hala ere, aipatuko ditut pare 
bat; batetik, nire buruarengan 
ama izateko konfiantza izan 
arren, beldur handiena ematen 
zidana haurrekin esperientzia 
gutxien nuen adin tarte horretan 
asmatzea zen, 0-2 urte bitartean, 
adin horretatik gorakoekin egin 
izan dudalako lan. Baina edarto 
moldatu naiz eta uste baino le-
henago eman diot buelta beldur, 

eman dizkiot bueltak edo pentsa-
tu izan dut: niri zerbait gertatzen 
bazait? Zer gertatuko litzateke 
egoera horretan? Ba, niri, adibi-
dez, egoera horretan segurtasuna 
ematen dit  etxekoen  babesak. 
Horrek indartu egiten du nire 
erabakia.

Ze gauza hartu behar dira 
kontuan guraso bakar izateko 
bi guraso direnekin alderatuta?

Edurne: Ni alderaketa horie-
tan ez naiz sartuko. Nik uste dut 
dela garbi izatea zer datorkizun 
eta hortaz kontziente izatea. Ni-
retzako ez du balio pentsatzen 
aritzeak: “ai, hau ezin da, eta bes-
te hau ezin da”. Egoerara moldat-
zea da, momentu bat bilatzea eta 
urte batzuetan horretarako ego-
tea. Aukeratutako erabakiarekin 
aurrera egitea da eta momentu 
batzuetan esku falta baldin bada-
go, ba, lehentasunak ezartzea…

Esti: Nik Edurnerekin bat egi-
ten dut. Ez naiz konparazioetan 
hasiko, lehen unetik hau izan de-
lako nire aukera. Erabakia hartu-
ta ama izateko, eta guraso bakarra 
izateko, ez dut planteatzen bestea 
zer izan daitekeen. Zure indargu-
nea horixe da. Hala ere, askotan 
entzun izan ditut bikotean bizi 
direnen iruzkinak: “Esti, sarri go-
goratzen naiz bakarrik zaudela, 
eta nola egiten duzu?”, baina ni ez 
naiz “bakarrik” sentitzen eta hori 
planteatzera ere iristen, hasiera-
tik bainekien horrela izango zela. 

Edurne: Izan ere, ez dagoena-
ren faltarik ezin da sumatu. 

kezka, egonezin horri.

Bestetik, bizitokiari ere buel-
ta asko eman nizkion. Ama izan 
nintzenean 5 urte neramatzan 
Gabirian, eta neure zalantzak 
izan nituen, ama bertan izan 
nahi ote nuen, umea bertan hazi, 
hezi... Ondarrutik etorrita, bi he-
rrien artean aukeratu behar izan 
nuen. Ez zitzaidan egin erabaki 
zaila, baina egia da beste gauza 
asko bezala, dena argiago eraku-
tsi didala eguneroko praktikak. 
Ondarrurekin lotura handia iza-
ten jarraitzen dudan arren, mo-
mentu honetan ez dut zalantzarik 
eta oso gustura nago egin dudan 
hautuarekin.

Edurne: Ni-
retzat erabakia 
baino gehiago 
da momentua 
bilatzea. Baina 
nik uste dut bi-
zitzan etengabe 
ari garela mo-
mentu "onak" 
bilatzen, dene-
rako momen-
tua bilatzen, eta 
momentu ezin 
hoberik ez dago. 
Bizitzan gauzak 
pasatzen dira 
eta zure erabaki 
horiek atzeratu 
egiten dira piska 
bat.

B e l d u r r a ? 
Ba, hausnarketa 
hori egin izan 
dudanetan, beti 

Edurne Blanco Moreda
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Esti: Bai, ezta? Hori da. Azken 
finean, ez zaizu burutik pasa ere 
egiten, beraz gehiago konpara-
tzen dute bikotea dutenek, ez du-
tenek baino.

Erabaki bera hartu zuen bes-
te norbaitekin kontaktuan jarri 
zineten?

Edurne: Ez, burutik pasatu 
ere ez zitzaidan egin.

Esti: Niri ere ez. Hau ere kan-
potik esan izan didate: “badakizu 
elkarteak badaudela ama baka-
rrenak, ezta?”. Goierrin, baita 
Ondarrun ere, badaude gureak 
bezalako kasuak, noski! Baina 
momentuz ez dut beharrik sen-
titu izan horretarako, ez erabakia 
hartzeko orduan, ezta aurrerago 
ere. Alderantziz bai gertatu izan 
zait, ni joan beharrean, duela bi 
hilabete ezagun bat nigana etorri 
zen Gabiriara bere lagun batekin, 
hau ere guraso bakarra izateko 
bidean. Zoragarria izan zen ego-
naldia eta egun dugun harrema-
na. Eskerrak hemendik Aneri!

Edurne: Ez, nik ere ez. Agian 
umeak hazten doazen heinean 
behar desberdinak sortuko dira. 
Egia da niregana ere etorri izan 
direla eta ondo, nik ez daukat ni-
rea konpartitzeko inongo arazo-
rik, pertsona batzuek behar dute 
eta sentitzen dute enpatizatzeko 
beharra.

Esti: Hori da, beti dago ongi 
elkarte hauen edo ingurukoen 
informazioa izatea, zeinek daki! 
Egunen batean ,agian, gogoa edo 

dik atazu hori umi! Atxe rubixu 
bentzat!”. Bi aldiz pentsatu gabe-
ko kontu asko.

Horrez gain, nik prozesua 
Quiron-en egin nuen, baina 
Osakidetzan haurdunaldiaren 
jarraipenean sentiberatasun des-
berdinekin topo egin nuen; as-
kotan esaten zidaten ea bakarrik 
nengoen kontsultan,  senarra ez 
al zetorren... Agian izan daiteke, 
kontsultara joaten nintzenean, 
emagin desberdinek artatzen 
nindutelako. Baina beno, egun-
go aniztasuna kontutan izanda, 
soberan dauden komentarioak 
behar lukete.

Hala ere, horrelakoetan beti 
ahalegindu izan naiz besteen 
lekuan jartzen. Hau da, beste 
pertsonaren erreakzio ohikoa,  
lotsatzea, gorritzea edo gaizki 
pasatzea da, beraz, tentsio hori 
goxatzea komeni delakoan hartu 
izan dut jarrera hori.

Esango nuke horrelakoak pro-
fesionalekin gertatu izan zaiz-
kidanean gehiago mindu izan 
nautela; pentsatu izan dut: “jode, 
honezkero honek jakin beharko 
luke ba horrelako detaileak kon-
tuan izaten….”. Kalean pasatzen 
zaizunean, normala da edo nor-
malagoa behintzat, zeren ez nau-
te ezagutzen edo ez naute den-
bora batean ikusi; baina batzuek, 
hala ere, oso gaizki pasatzen dute, 
batez ere, nire gurasoen lagunek 
edo edadeko jendeak… Lotsatu 
egiten dira eta “barkatu, barkatu 
barkatu…!”. Eta esaten diet ez du-
tela barkamenik eskatu beharrik, 
horrela ikasten da,  hurrengoan 
beste modu batera jokatuko dute.

beharra senti nezake. 

Gizartean, eskoletan, fami-
lietan landu beharreko gaia ba-
dela iruditzen zaigu. Noizbait 
azalpenak ematea tokatu zai-
zue?

Edurne: Niri ez, egia esan, 
ez zait tokatu ez inguruko jen-
dearekin, ezta bestela ere. Egia 
da egungo gizartearen martxak 
modu batera funtzionatzen duela 
eta gertatzen dela agian norabait 
afaltzera joan eta beti hiru ku-
bierto jartzea, gizartearen par-
te bat delako, baina bestela ez, 
azalpenik eman beharrik ez. Eta 
landu behar dela? Ba bai, landu 
behar da, baina ez gure familia 
mota bakarrik, landu behar dira 
familia eredu desberdinak. Nik 
suposatzen dut behar hauek sor-
tuko direla denborarekin. Beraiek 
(umeek) badakit landu dituztela 
eskolan; gainera, familia mota 
desberdin asko daude herri txiki 
bat izateko, baina landu behar da 
daudenean eta ez daudenean.

Esti: Nik Gabirian ez dut 
aparteko azalpenik eman beha-
rrik izan, hemen bizi naizelako 
eta denek ezagutzen nautelako; 
baina bai pasatu izan zait Onda-
rrun, eta ez behin, askotan eta 
askorekin. Egun, ez naiz bertan 
bizi eta konfinamendu garaian 
egon nintzenez haurdun, jende 
asko denbora luzez ikusi gabe 
egon naiz. Beraz, jendeak asko 
galdetzen zidan eta dit; “Nun bixi 
zaz? Nungu rozu mutile?”, jende 
gehienak jakintzat ematen du aita 
(eta ez ama) duela Enarak: “Nun-
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Egunerokoan zein erronka 
edo zailtasuni aurre egin behar 
izaten diozue, guraso bakarreko 
familiak izanda?

Edurne: Nik ez dut planteatu 
ere egin zein egoera desberdini 
egin behar diodan aurre.

Esti: Nik uste dut lehengo 
erantzun berdina dela.

Edurne: Bai hori da. Nire-
tzako adibidez konfinamendua 
erronka handia izan zen. Esan 
dudan bezala, erabakia hartze-
rako garaian gauza asko pentsatu 
nituen, baina sekula ez zitzaidan 
burutik pasa 2 urteko haur bate-
kin horrenbeste denbora etxean 
sartuta egongo nintzenik, jardun 
osoz lanean ari nintzen bitartean. 
Hori gogorra izan zen… Nahiz 
eta momentuan ez ginen gaizki 
egon, gerora pentsatzen jarrita, 
gogorragoa da oroitzapena mo-
mentuan bizitakoa baino.

Esti: Bai, nik haurdun pasa-
tu nuenez, beti eskertu izan dut 
umea goxo egon zela barruan, 
baina bai, etorri ziren aurretik 
komentatutako hausnarketa eta 
mamu asko...

bizitzako jarraipen bat da, ez da 
lehen eta orain; bizitzan hartzen 
duzun beste erabaki bat da, ga-
rrantzitsuena esango nuke; baina 
beste bat.

Izapide ofizialak egiteko ga-
raian oztoporik badagoela uste 
duzue? Moldatuta daude fami-
lia aniztasunera?

Edurne: Nik ez dut arazorik 
izan.

Esti: Nik ere ez, baina erditu 
eta gero egin behar izan nituen 
hamabost egunetan tramite asko 
eta hori astuna egin zitzaidan. 
Agian, izan daiteke Ondarrun 
egon eta hori guztia egitera Do-
nostia, Zumarraga, Beasain eta 
Gabiriara etorri behar izan nue-
lako.

Eta ez da pasatzen paper ofi-
zialetan aita eta amaren izenak 
eskatzearena?

Edurne: Bai, baina bakarra 
betetzen duzu eta listo.

Esti: Hori ere bai, baina beno, 
gauza hauei ezin dizkiezu lau 
buelta eman, beste batzuei bes-

Guraso bezala orokorrean 
zein onura izan dituzue?

Esti: Niri amatasunak izaera 
aldatu dit, oreka handia eta izu-
garrizko patxada sentitzen dut 
haurdun nengoenetik, eta umea 
izan dudanetik, egoten ikasi dut: 
estar estando. Zentzu onean es-
anda, kanpora begira bizi nin-
tzen asko (planak, saioak, afariak, 
mendia....) eta honek lurrera eka-
rri nau, zentralitatera; oreka bat 
eman dit, lurrean sentitzen naiz.

Edurne: Bai, bizitza momen-
tu batean aldatu egiten zaizu 
erabaki horrekin, beste gauza 
batzuk dituzu, baina bilatutako 
egoera da. Hau da, zuk esan du-
zuna: bidaiak, planak... horiek 
guztiak ondo bizitzeko denbo-
ra izan duzu. Orain beste gauza 
bat tokatzen da, eta gerora beste 
bat etorriko da. Nik uste dut mo-
mentu bakoitzean tokatzen dena 
bizi behar dela, lehen genuena 
eta gero izango duguna pentsatu 
gabe!

Esti: Bai, nik elkarrizketa ba-
tean entzun nuen, erditu ondoren 
asko konparatzen dugula lehengo 
bizitza eta oraingo bizitza. Baina 

Estibalitz Alberdi Burgoa
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telako egoeraren batean ego-
teagatik ere pasatuko zaielako. 
Esaterako, aitaren erreferentzia 
dagoenean, bi ama direnen ka-
suan, edo bi aita...

Guraso bakarreko familien-
tzat laguntza gehigarririk bada-
go?

Edurne: Ez, hori gizartean da-
goen mito bat da, ez dago gura-
so bakarrentzat dirulaguntzarik. 
Edozeinentzako dauden berdi-
nak ditugu, norberaren diru sa-
rreren arabera. 

Eta adibidez, egon zen auke-
ra bat amatasun baja luzatzea-
rena edo…emakume bat aritu 
zen zerbaitetan ezta?

Edurne: Bai, baina hori ge-
roztik lortu den zerbait da, ez 
dakit denek lortuko zuten edo ez, 
baina egia da kasu batzuetan lor-
tu izan dela.

Esti: Nik esango nuke lor-
tzeraino ez zela heldu emakume 
hura, baina ez dakit berak lortuz 
gero, guk onurarik izango ge-
nukeen. Agian noizbait lortzen 
bada, hortik aurrerakoek izango 
dute onura hori. Baina bai, egia 
da amatasun bajak bikoitza izan 
beharko lukeela. 

Edurne: Bai, azkenean supo-
satzen delako ez dela bikotea-
rentzako denbora bat, umearen-
tzako baizik.

Esti: Hori da, nik beti esaten 
dut, denborak urrea balio du.

Edurne: Ez ez, nik ez dut nire 
burua ausartegi ikusten. Ez nuke 
horrela definituko. Zentzuz har-
tutako eta ondo pentsatutako 
erabakia bada, baina ausardiare-
kin ez nuke lotuko.

Esti: Nik ere ez, eta gainera 
hori beti errebotez entzun izan 
dut, ausarta hitza, eta ez behin 
edo bitan, gehiagotan baizik… 
Erabakia hartu nuenean, haurdu-
naldian, gerora…Eta nik ere ez 
dut horrela sentitu izan.

Zer nolako esperientzia izan 
da, orokorrean?

Edurne: Niretzako oso ona, 
ni asko bete nau, bizitzan hartu 
dudan erabakirik onena izan da, 
bere gorabeherekin, baina beno, 
bizitza ere horrelakoa da, gorabe-
heraz beteta dago.

Esti: Bai, bai, guk esaera dugu 
Ondarrun: marabilla bat. Eta bai 
sentitzen dut egunerokoan mara-
billa hau in crescendo doala. Nik 
lehen urtea ardura handiz bizi 
izan dut: ea nola egiten dudan, ea 
ondo egiten dudan… Nik ez dut 
bizi izan jende askok esaten duen 
moduan: “bua, hasieran ikusiko 
duzu, erdituko zara eta la ostia 
izango da…” Flipi hori poliki-
poliki ari naiz bizitzen. Ederra 
izan da, marabilli, lasaia, oso ba-
rrura, oso neurea, oso geurea, eta 
handitzen eta handitzen joan da. 
Beraz, hori  aipatuko nuke, nola 
doan marabilla hori hazten eta 
hazten poliki-poliki. Hemen eta 
orain bizitzen erakusten ari zait.

Zer esango zenioke horre-
lako familia eredu bat eraikitzea 
pentsatzen ari den eta zalantzak 
eduki ditzakeen edonori?

Edurne: Nik aholkurik ino-
ri ez diot emango, iruditzen zait 
nirea kontatzea dela egin dezake-
dana; izan ere, pertsona bakoitza 
oso desberdina da, eta nik ere 
beste ume bat izango banu, oso 
desberdin biziko nuke. Beraz, 
nirea kontatuko nioke eta hortik 
aurrera berak erabaki beharko 
luke, oso erabaki pertsonala de-
lako.

Esti: Niretzako ezinbestekoak 
dira norbere erabakia izatea, mo-
mentua eta inguruan dudan sa-
rea; harreman sarea.

Gu, nire jaioterritik kanpo bizi 
gara, hala ere, etxekoak ondoan 
ditut, baina ez fisikoki. Orduan, 
nik neure esperientzia kontatzeaz 
gain, bai azpimarratuko nioke 
zein garrantzitsua den sare bat 
edukitzea. Zure erabakia da, bai, 
baina zure erabaki horrek zure 
inguruan eragina dauka, eta nos-
ki, zure ingurua zenbateraino 
dagoen prest jakiteak konfiantza 
ematen dizu. Beraz, sarearena 
azpimarratuko nioke, eta horre-
taz gain, norberaren erabakia eta 
momentua izatea.

Edurne: Bai, nik etxekoen la-
guntza dut. Bereziki gurasoena 
(aiton-amonak), baita ahizpa eta 
bere familiarena ere!

Ama bakarrik izatea “ausar-
tegia” izatea al da?
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Hasi 
eta gaur arte... 

Behintzat!

Iñaki 
Murua 
Jauregi

Goruntz Dantza Taldeak eta 
Osinalde Bertsolari Gazteen Sa-
riak berrogeita hamarna urte bete 
dituzte, eta hori da betetzea hori!

Ez dut  uste konturatzen gare-
nik, seguru asko, bi ekintza hauen 
ibilbideen hasieran zirenek ere ez 
zutela usteko egungo egoerara 
heltzerik, baina garrantzitsua al 
da hori? Hala ere, hasi eta segi 
izanak du garrantzia. Gabiri be-

kontziente… Baina jarraitu zuten 
eta burutu.

Egunero entzuten dut hedabi-
deetan auzolana hitza Jaurlari-
tzak iragarrita. Noski, badagokio 
auzoetan ere lana egitea, baina au-
zolana kontzeptua erakundetzea  
ez da egokia eta hori ere azpima-
rratu nahiko nuke. Auzolana ez 
da diru publikoz iragarri eta diru 
publikoz presupostuak betetzen 
diren hura, edo ez behintzat guk 
orain arte ezagutu dugun auzola-
na. Landa inguruetan bizi gare-
nok badakigu auzolana boronda-
tezko lana dela, auzotar bakoitzak 
bere nahi, gogo, bitarteko, ahal-
men… edo dena delakoak gai-
nerako auzokideekin elkartu  eta 
erantsiz gauzatzen dena. Udalak 
arrantxoa eta tragoa jartzen ditu 
gurean azken urteetan, baina ga-
rai batean, ardoa soilik jartzen 

zalako herri ttiki batek lan hau 
egiteak esan nahi digu herritarroi 
eta inguruko herriei, askotan, 
nahi izatea eta gauzak garbi iza-
tea indar ikaragarria dela bidea 
egiteko eta helburuak betetzeko.

Baina helburuak zeintzuk zi-
ren? Zehaztu ote zituzten ekin-
tzaile haiek beren lehen ekital-
dietan? Nik dakidala ez! Edo 
juxtuago esateko, ez behintzat 

lortu den hau 
lortzeko egin 
b e h a r r e k o a k 
finkatzeraino. 
Nola, bada, or-
duan, helbu-
ruak finkatu, 
oraindik ere 
lorpenak zein-
tzuk izan diren 
ez bagara erabat 
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omen zuen; gizonak joaten ziren 
seinale auzolanera!?

Kontua da nahiz Osinalde Sa-
riak nahiz Goruntz Dantza Tal-
deak gabiriarroi aukera bikaina 
eman eta ematen digutela auzo-
lanean eta herrigintzan entrena-
tzeko, gogotsu gainera. Osinalde 
Bertso Sariketan herriko gazte 
eta gaztetxoak pozik ikusi izan 
ditut nik dena prestatzen, jakiak 
gertatzen – laberatzen- erretzen, 
afaria zerbitzatzen eta jasotzen… 
Goruntz Taldean, berriz, aurrena 
dantzak ikasten eta entseguetan 
urte osoan, jarraian, baita gaz-
teagoei erakusten ere. Horrela, 
batetik, haur eta gaztetxo guztiek 
parte hartzen dute dantzak ikas-
ten eta Gabiriko nahiz ingurue-
tako herrietan dantzan;  gainera, 
entrenatu egiten dira auzolanean; 
eurak ikasi ahal izateko beste ba-
tzuk saiatu zirenez, zergatik ez 
hurrengoak berdin saiatu? Gora-
beherak izan dira  eta ez da ha-
rritzekoa, urte osoko ekintza da 
dantza taldekoa, eta bestea ur-
tean egun batzuetakoa edo …  

Baina herri txikiotan bizitzeko 
entrenatzen hor hasten dela ziur 
nago, behar baita hori ere ezau-

pentsatuz eta kontra egin behar 
denean ausardiaz, kriterioz, zen-
tzuz… proposamenak egiten hasi 
gara, dira eta geroan ere hala 
moduz izan beharko duelakoan 
nago. 

Adibidez, gazteek plazan txoz-
na jarri zutenean, zenbat iritzi 
eta ika-mika sortu zen batzuon 
artean, eta taberna ala elkarteak 
alferrik zirela orduan, eta An-
dramariak bazirela denon diru 
iturri eta horrela plazan bertan 
zegoen txoznak irentsiko zuela 
dena eta… geroago zenbat gaz-
te ari zen  han lanean txandaka, 
herrian bertan bizi ez zirenak ere 
bai tartean… hain egoera ezber-
dinetakoak … eta, gainera, iraba-
ziak festak indartzeko erabiltzen 
zituztela ikusirik (baita ondo pa-
satzeko ere, irteeraren bat eginez 
eta lanean bakarrik arreta jarri 
gabe…), herriko zaindariaren 
egunean, San Roke egunean, ia 
erabat girorik gabe geratuta ze-
goenean, musika talde ezagunen  
kontzertuak tarteko, jendetza 
bikaina hurbildu da azken urtee-
tan festetara. Nik uste dut askok 
gustura hartu genuela gazteen 
ausardia eta kemena.

garri hauek di-
tuen landa ere-
muko herrietan 
bizitzeko. Gaz-
tetxotan, esko-
lan, 12 urte bete 
arte landutako 
h a r r e m a n a k , 
gero, 12/16 urte 
artekoak he-
rri handiagoan 
du jarraipena, 

eta herri txikitik doan  taldeak 
nukleo izaera hartzen du han ere, 
inork nahi gabeko esku hartzerik  
egin dakiokeenaren aurrean ba-
bestuz. Horrekin batera  hasten 
dela uste dut  elkarren arteko ha-
rremana, ezagutza, eraman ezi-
nak eta gainerakoak  lapikoratu 
eta egosten jarriz, herri txikiko 
bizi entrenamendua. Koadrilan 
irtetzea, adin, genero, egoera, 
izaera… anitzeko taldea herriz 
herri, festaz festa…joateko ohi-
tura. Dantzan  denak disfrutatuz, 
nahiz bertsotan arituz eta jaiak 
osatuz.

Honela, ohituraz, beste gabe 
betiko bidetik joan ordez, be-
tikoen bidea hobetsi ordez, ikusi 
eta  ikasiz adina ekinez eta es-
karmentu hartuz, autonomiaz 
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Ane Miren 
Aizpuru Murua

(1961, Elizalde)

Iñigo 
Igartzabal 
Bidegain

Gabiriako hainbat belaunaldiren irakasle izan dena jubilatzear dela 

eta, ezin ba tokatzen zaion tartetxoa egin gabe utzi Makilarin. Bere 

ibilbidea, eskola, herria, euskara, aldaketak eta beste zenbait kontu 

izan ditugu hizpide berarekin.

egokitzen dakiena, entzuten duena, 
begiratzen duena… Hau da, zentzu-
menak oso adi ibiltzen dituena, besteei 
begiratzen diena eta gehienetan bes-
teenari lehentasuna ematen diona eta 

norberarena gerorako 
utzi. Gauza asko 

egin nahi di-
tuena eta 
beranduegi 
ezezkoak 

e s a t e n 

Denok ezagutzen dugu Ane Mi-
ren, baina nolakoa da Ane Miren?

Nolakoak garen? Hori da ikasleei 
askotan egiten diegun galdera eta 
batzuetan geure buruari egiten ez 
dioguna. Horrela bat-batean esanda, 
Ane Miren nik uste pertsona zorrotz 
bezala ikusia dela, zorrotza naiz. 
Zenbatek esan ote  dute “ikusiko  
dezu Ane  Mirenekin tokatzen zai-
zu- nen”. Baina era berean, 

malgutasunarekin 
jokatzen du-

dana, sen-
t i b e r a , 
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eta besteen esku uzten ikasi due-
na. Loturak egiten dituena, behin 
Yolanda Arrieta idazleak hitz bat 
aukeratzeko esan zigun, eta lo-
tura aukeratu nuen. Eta gerora 
askotan pentsatu dut: Bai, hori 
naiz ni! Bai eskolan, bai etxean, 
bai familian. Belaunaldien arte-
ko loturak egiten saiatzen naize-
na, pertsonak ezagutzen dituena, 
norbait etorritakoan haren berri 
edo haren loturak egin nahi iza-
ten dituena. Gai batekin hasi eta 
bueltan-bueltan, lotuz-lotuz, bes-
te puntaraino iritsi daitekeena, 
eta gero hori dena betetzen zail 
samarra izaten da. Beharbada ez 
naiz pertsona sakona erlazioetan, 
baina erlazio asko bideratzen di-
tuena, eta lotura horretan eskolan 
hasi, eta batik bat ikasleen ibilbi-
deetan jarraipena egin duena.

Hastapenak, nolatan irakas-
le? Ereduren bat izan zenuen 
edo zeinetaz akordatzen zara?

Nolatan irakasle? Gogora-
tzen naiz 9-10 urte nitue-

la, zer izan nahi nuen 
handitan  galdetu 

zidaten, eta garai 
hartan neska askok 
esaten zutena: eri-
zaina, andereñoa, 
pelukera. Garai har-
tan Don Jose Maria 
zegoen apaiz Gabi-
rian, eta esan zidan: 

zuk erizaineta-
rako ez duzu 

balio, oso 
s e n -
s i b l e a 
z a r a . 
Hor re -

penak dira onak, desberdinak. 
Egia esan, Ormaiztegin nengoela 
oposaketak atera nituen eta ikas-
tetxeak aukeratzekotan, Ormaiz-
tegikoa aukeratu nuen aurrena. 
Pentsatu nuen etxetik gertu ondo 
nengoela. Gustura nengoen, 6-7.
mailako ikasleekin, eta Gabiria 
egokitu zitzaidan. Hasieran, pena, 
beldurra edo ez dakit zer sentitu 
nuen. Jai goiz batean gogoratzen 
dut ondo Julik esan zidala Ga-
biria eman zidatela eta malkoak 
segituan izan nituen begietan. 
Nik uste dut beldurra edo kezkak 
zirela. Adin desberdinak, herrian 
bertan… Inor ez da profeta bere 
herrian! Hala dio esaerak, ezta? 
Baina egoera berezi samarra izan 
zen, eta hemen geldituko nintzela 
erabaki nuen. Eta erabaki hori ez 
zen izan hain epe luzekoa izango 
zela pentsatuz hartutakoa. Baina, 
bueno, holaxe izan da. Neu gus-
tura egon naiz, lanean saiatu naiz, 
eskola bizirik izaten eta herria 
bizitzen, herriko umeak herritik 
kanpora eramaten, herritik kan-
pora bizitzeko hezten saiatu naiz, 
beste leku batzuk ezagutarazten. 
Guzti honetan, gainerako irakas-
le eta  familien laguntzaz.

Aldaketak nabarmenak izan 
dira  umeengan eta irakasteko 
moduetan?

Eskola leku berean dago, ge-
lak eta baliabideak handitu dira, 
udalak  beti  zaindu  du  ondo  
eskola,  ikasle kopuruak gorabe-
hera ibili dira. Hogeita sei ikasle 
daude aurten, gehiena berrogeita 
hamabiko kopurua izan da. Baina 
esango nuke gehiago izan direla 
hogeita sei inguruko kopuruak. 

tarako pertsona gogorragoa be-
har du! Nire ikasle ibilbidea lau 
urteka mugitu dena izan da: lau 
urte Gabirian, lau Azpeitian, lau 
Urretxun, lau Donostian. Ibilbide 
horretan, Gabiriako ibilbidean, 
urtero-urtero maistrak aldatzen 
ziren: Maribel, Rosa Mari, Ana 
Mari… Gure  etxean bizi izan zi-
ren batzuk, eta horrek ere marka-
tuko ninduen. Ana Marik, esate 
baterako, agian, ikasle bezala edo 
bera irakasle baino, gerora hemen 
bizitzeak sortutako eraginak. 
Baina erabakia hartzeko  amaren  
izeba  Mariaren eragina handia 
izan zen. Zalantza nuen, Frantses 
filologia Valladoliden edo Ma-
gisteritza hemen egin. Eta berak 
esan zidan: Begira, momentu 
honetan, irakaskuntza gustatzen 
bazaizu, euskararekin-eta behar 
handia izango da. Oraindik ere 
familia handia zarete, beste hiru 
anai-arreba badaude atzetik, diru 
asko behar izaten da, eta behar-
bada hobe duzu orain Magiste-
ritza egin eta hemen lanean hasi 
eta bide hori irekitzea. Eta arrazoi 
nagusietako bat erabakia hartze-
ko hori izan zen, bide hori pixka 
bat garbi edukita. 

Ume zaletasunak baino gehia-
go erakusteko edo hezteko go-
goak bultzatu ninduela uste dut.

Irakasle lanean, ibilbidea 
nondik norakoa izan da?

Nire ibilbide profesionala hiru 
ikastetxetara mugatzen da: bat 
San Luis ikastetxean, Herreran; 
bi urte Ormaiztegiko San An-
dres Herri Eskolan eta harrezke-
ro Gabirian. Hiruretako oroitza-
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Ibilbide horretan ikasle asko 
pasatu dira, denetarikoak izan 
dira: ikasle onak, hain onak ez 
direnak, akademikoki oso onak 
izan direnak, pertsonalki bihu-
rri samarrak, lasaiak, isilak, be-
rritsuak… Irakasle  ugari  pasatu 
dira, batzuk  epe  luzeagoan, bes-
te  batzuk  motzagoan. Bakoitzak 
jarri  du bere alea. Gaur egun ere 
berdintsu gertatzen da. Ez dakit 
gaur egungo bizimodua aldatu 

delako, beste era batera lan egi-
ten dugulako edo beste era batera 
ebaluatzen dugulako… inpresioa 
hori pixka bat bada, garai batean 
ikasle hobeak ote zeuden, saia-
tuagoak.

Jakina, lan egiteko metodolo-
gia aldatu dugu, hasiera hartan 
fitxak, testuliburuak erabiltzen 
genituen asko, eskuz prestatutako 

tako bideak landu izan ditudala. 
Lehen esan dut, izaeraz zorrotza 
bai, baina malgutasunez jokatzen 
dudana naizela eta metodologia-
rekin ere antzeko zerbait gertatu 
zait, ez dut zehatz-mehatz zerbait 
eraman. Gainera, ikasleak ere era 
desberdinetakoak dira, zailta-
sun eta erraztasun desberdinak 
dauzkatenak, eta iruditzen zait, 
nahiz eta batzuetan ez dudan 
asmatu, saiatu naizela ikaslee-

tara gerturatzen eta 
bakoitzaren beharre-
tatik edo beharretara 
egokitzen. Hala ere, 
badaukat batzuetan 
arantzatxo bat, hau 
edo beste hori egin 
izan banu … Batzue-
tan ikasleen erritmoa 
jarraitu nahian ibilbi-
dea utzi dut gerora 
aldaketa emango ote 
duten; eta aldaketa 
horiek ez dira etorri 
edo berandu etorri 
dira, eta agian, beste 
era batera lan egin 
izan banu, hobeto 
atera zitekeen. 

Gaur egun, proiek- 
tutan funtzionatzen 

dugu eta tailerrak ditugu goiz ba-
tez sormena  garatzeko. Proiektu 
horiek ikasleen interes eta abia-
puntuetatik abiatuz izaten dira  
batzuetan, eta beste batzuetan, 
irakasleek pixka bat bideratuz 
eman beharreko curriculum ho-
rri erantzuna emateko. Irekia-
goa da, eta ikasleei erantzunez 
motibatzeko bide gehiago izan 
nahiko luke. Erritmo  desberdi-

ariketa/jarduera asko, kalkoak, 
multikopistak erabiltzen geni-
tuen. Baliabideak asko aldatu 
dira. Orduan ez zegoen ez or-
denagailurik ez fotokopiagailu-
rik, disketetan ere pasatu ditugu 
handi, bigunetik gogorretara, 
CD, DVD, USB… Eragin handia 
izan du ibilbide honetan Eskola 
Txikietako partaide izateak eta 
hasiera-hasieratik taldean ma-
teriala prestatzeak antzeko bes-

te eskolakoekin, nahiz eta beti 
saiatu naizen harremanak izaten 
antzeko eskolekin eta inguruko 
eskolekin. Baina antzeko eskole-
kin elkartzeak egoera beretsuan 
dauden ikasleei erantzuna emate-
ko bidea eman izan digu, eta uste 
dut hori oso aberatsa izan dela. 
Iruditzen zait metodologia baka-
rra ez dela ona, eta niregan, be-
hintzat, batetik eta bestetik hartu-

Katarainen,1985eko gabon eskea



25

nak lantzeko  aukera  ematen du. 
Batzuetan, gidari samar izaten 
naiz era horretan ere, baina beste 
batzuetan, ikasleek eramaten gai-
tuzte harago. Sorpresak eramaten 
ditugu, txikiak izan arren, ni ge-
hienbat azken urteotan 1., 2. eta 
3.mailako ikasleekin aritu naiz 
eta handiagoen gaiak ere lantze-
ko gai direla jabetu naiz. Begiak 
irekitzea izaten da nire helburua. 
Agian hori da metodologikoki 
gehien landu nahi izan dudana, 
munduaren begirada, inguruari  
begiratzea. Bide horretan gustura 
sentitu naiz.

Eta gurasoen-
gan eta irakasleon-
gan zertan nabaritu 
duzu aldaketa hori? 

Hogeita hemere-
tzi urte irakaskun-
tzan, hogeita hama-
seigarrena hemen eta 
bai, gurasoak aldatu 
dira. Irakasleok al-
datu gara, gizartea 
aldatu da eta gizar-
tean azaltzen diren 
balioak ere bai. Al-
daketa batzuk posi-
tiboak, eta besteak, 
ez dakit, batzuetan 
ez dakit nola baloratu. Hasierako 
garai hartan, gurasoei dagokie-
nez, gurasoen presentzia ez zen 
oso handia eguneroko eskolan, 
hau da, gurasoak eskolara bila, 
batik bat, aitak gutxi etortzen zi-
ren. Gehienetan aitek lantegian 
eta baserrian lan egiten zuten, eta 
ama askotan etxean egoten zen, 
batzuek lan egiten zuten arren. 
Gaur egun, egoera hori aldatu 

nitate horrek elkartuago funtzio-
natzen zuela, elkarrekin ekintza 
asko egiten genituela eta behar-
bada hor ere gizartearen aldake-
tak pisu handia izan du. Baliteke 
lehen umeak gurasoengandik 
libreago ibiltzea, baina  edono-
ren begiradak balio zuen. Gaur  
egun, zerbait  esateko beldur iza-
ten dira. Ardurak  aldatu dira, es-
kaerak  gehitu. Lehen oporretara 
joatea, irteerak egitea… ez zen 
hain ohikoa. Gaur egun, hori da 
gizarte honek ia astero eskatzen 
duena, lanera joan, baina gero ai-

sialdiari garrantzi handia ematen 
diogu. Eskolara joan eta eskola-
tik irtendakoan, musika esko-
lak, adibidez, Gabirian urte asko 
daramatza eta garrantzi handia 
izan du, baina ingelesa, futbo-
la, psikomotrizitatea, judoa… 
ekintza pila batean parte hartzen 
dute umeek eta nahiko beteta 
egoten dira. Orduan, ez da beste 
gauza batzuetarako hainbesterai-

egin da, familia gehienetan biek 
lan egiten dute. Ordutegian mal-
gutasun handiagoa dute batzuek, 
lehenago joaten dira lanera edo 
arratsaldea libratzen dute. Asko 
ikusten dira egunero aita, ama 
edo biak. Diferentzia handiena 
aitaren presentzian dago, batik 
bat, egunero eskolan umeak har-
tu eta ondorengo ordu horietan. 
Ikasle bakoitzaren ibilbidea jaki-
teko momentu hori bien artean 
gehiago konpartitzen dute. Le-
hen gehienbat amak etortzen zi-
ren ikasleen berri jakiteko, orain 

gehienbat amak izaten dira, baina 
biak ere etortzen dira edo txan-
daka ere bai. 

Eskolako partaidetzari dago-
kionez, berriz, ekintzak aurrera 
eramateko-eta, iruditzen zait le-
hen, kopurua txikiagoa zen, bai-
na elkartuago, gehiago funtzio-
natzen genuela irakasle, guraso, 
ikasle… Hau da, eskolako komu-

1997 ikasturteko 1.eguna
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noko beharra sentitzen edo hori 
da pixka bat jasotzen ari garena 
azken urteotan. Nahiago izaten 
dela bakoitzak bere bidea egitea, 
bere gustuak, bere aukerak egi-
tea, eta horrek ere batasun horre-
tan badaukala eragina. Alde ba-
tera, pena da, egun polit askoak 
pasatu izan ditugu! Hasierako 
urte haietan eskolaren egoera ere 
desberdina zen, askoz behar ge-
hiago zeuden. Ni hasi nintzenean 
bi irakasle ginen: Mila Arron-
do eta ni. Geroxeagoan hasi zen 
irakasle erdi bat gehiago, hor hasi 
ginen musika eta ingelesa pixka 
bat sartzen. Eta gerora etorri zen 
irakasle kopurua, espezialistak 
eta gela kopurua gehitzea. Baina 
batik bat irakasle kopurua, ba-
liabideak… hori dena asko alda-
tu da. Informatikaren erabilera, 
ordenagailuena… Administrazio 
lana ere asko  handitu da. Irakas-
leok eskola txiki batean lan mota 
asko egiten ditugu.

Gizartearen aldaketek nik uste 

te batzuek ez horrenbeste. Eskola 
konpentsatzaile edo osagarri be-
har duen horren bideak, behin-
tzat, egiten saiatu naiz era horre-
tara. Hori egiten genuen lehen 
urrutiagoko ingurua ezagutzeko. 
Lehengo ikasleak baserrietatik 
etortzen ziren askotan, eta gai 
batzuk irakasleek baino gehia-
go ezagutzen zituzten. Gaurko 
ikasleak ezin esan baserritarrak 
direnik, baserriren batean bizi 
direnen bat badaukagu, baina 
besteak Gabiriako nolabaiteko 
kaletarrak dira eta mundu hori 
ere pixka bat aldatu da, eskola-
rekin batera herria ere pixka bat 
aldatzen ari da, eta momentu ho-
netan dauzkagun ikasle gehienak 
kaskokoak, Gabiria gunekoak, 
dira. Eta asko aita edo ama edo 
biak kanpotik Gabiriara bizitzera 
etorritakoak dira, eta horrek ere 
pixka bat herriaren ezagutza ere 
murrizten du; beraz, aldaketak 
asko izan dira ibilbide horretan.  

G a b i r i a k o 
umeen euskara ka-
litatean/kantitatean 
aldaketarik antze-
man al duzu?

Gabiriako umeen 
euskararen aldake-
ta? Bai, nabarmena! 
Nabarmena, batik 
bat, azken urte haue-
tan. Urte askotan 
Gabiriako ikasleak 
ia elebakarrak zirela 
esan genezake, urte 
batzuetan, behin-
tzat. Gaztelaniaren 
erabileran nahiko 

dut Gabiriako eskolan ere eragina 
izan dutela eta izan behar dutela, 
eskola txikia da, baina ez da es-
kola itxia. Eta hori neure buruan 
eduki dudan leloa izan da, esko-
la txikia herri txiki batean, baina 
irekia. Horregatik saiatu izan naiz 
aspalditik, eta hori ere Eskola 
Txikiei esker, beste eskolekin ha-
rremanak izaten bai ikasle mailan 
bai irakasleenean ere, baina batik 
bat formakuntzan eta harrema-
netan. Aspaldi joaten ginen Do-
nostiako Ikertzera, gaur egun 
ere funtzionatzen du Ikertzek. 
Sormen tailerrak lantzeko lekua 
da. Hilean behin joaten ginen Li-
zartza, Alkiza, Albiztur eta beste 
eskola txiki batzuekin batera au-
tobusez: han elkartu, besteekin 
lanean aritu: musika, seriegrafia, 
eskulanak... bazkaldu eta berriro 
bueltan. Saiatu izan naiz probin-
tzia desberdinetara irteera ho-
riek bideratzen, ikasle batzuek 
badituztelako zenbait baliabide, 
gurasoekin batera joateko aukera 
asko izan dituztelako, baina bes-

Ikasleak antzerkia  egiteko  mozorrotuta
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maila baxua izaten ge-
nuen, euskara aberatsa, 
ingelesarekin aspalditik 
hasi izan gara lau urte-
rekin; eta gaztelaniaren 
beharra sumatuta, Haur 
Hezkuntzan gaztelania 
lantzen hasi ginen. Gaur 
egun, berriz, gaztelanian 
erraztasun handia dauka-
te eta euskara maila gero 
eta baxuagoa ikusten dut. 
Agian, geuk ere gero eta 
baxuagoa daukagu, gero 
eta kutsadura gehiago, 
gero eta interferentzia ge-
hiago. Hemen ere gizar-
tearen eragina nik uste dut han-
dia dela, ohiturak, baina ez noski 
Gabiriako ohiturak bakarrik. Le-
hen ere baziren erdararako joera 
zeukatenak, baina gaur egun, ez 
dakit moda den, baina bai egune-
roko bihurtzen ari dela hizkuntza 
batean hasi eta beste batzuetako 
hitzak, esamoldeak tartekatu eta 
aurrera jarraitzea eta berdin zai-
gu. Euskaraz ari garenean, bai 
gaztelerako bai ingeleseko hitzak 
sartzen ditugu, eta nik uste dut 
hori hizkuntzekiko, orokorrean, 
kaltegarria dela. Beharbada he-
mendik aurrera beste hizkuntza 
bat sortuko dugu hizkuntz na-
hasketa horiekin, baina inter-
ferentzia eta kalko horiek, nik 
Magisteritza ikasi nuenean Andu 
Lertxundi izan nuen irakasle, eta 
uxatzeko ahalegina egiten zigun 
garai hartan. Eta gaur egun, ko-
munikabideetan horrelako ere-
duak baditugu, eta horiek baldin 
badira gure eredu komunika-
tzaile, ez gara ari ondo. Nik uste 
dut gaizki egindakoa oso erraz 

nobedadea zen telebista euska-
raz ikustea: marrazki bizidunak, 
pelikulak… Eta horiek lagundu 
zuten etxeko euskara aberatsari 
hizkuntza aberatsagoa gehitzen. 
Orain alderantziz gertatzen da. 
Gaur egungo telebista kate piloa, 
aukera eta gustuko dituztenak 
gaztelaniaz edo ingelesez ikus-
ten dituzte, euskaraz oso gutxi. 
Eta bestetik, gaur egungo ikasle 
askoren aitona-amonek ez daki-
te euskaraz, kanpokoak dira edo 
kanpotik etorritakoak eta erdal 
giro batean mugitu direnak. Na-
hiz eta gurasoek jakin eta ahale-
gindu umeekin euskaraz hitz egi-
ten, ez dut uste entzun dudanik 
gurasorik beren seme-alabekin 
edo besteenekin gaztelaniaz hitz 
egiten; hala ere, sumatzen da era-
gin hori, batik bat, opor ondore-
netan. Eskolaren lana da hizkun-
tza horiek aberastea, baina uste 
dut denon lana dela, eta eskolak 
bakarrik ezin duela.

Bestalde, garai batean familia 
bakoitzean belaunaldi desberdi-
nak bizi ziren, eta nire ustez ha-

kutsatzen dela, ez bakarrik hiz-
kuntzan, baita beste arlo batzue-
tan ere. 

Irakasle aldetik ez nuke esan-
go Gabiriako eskolan gaztelania-
rako joera izan duen irakaslerik 
izan denik. Kalitate gehixeago 
eta gutxixeagokoak izan ditugu. 
Neure buruan zalantzan jartzen 
dut neuk ere batzuetan erabil-
tzen dudan hizkuntza. Horre-
gatik, arreta gero eta handiagoa 
ari gara jartzen eta saiatzen ari 
gara hori lantzen, baina ez da es-
kolaren lana bakarrik. Nahiz eta 
gure lana baden eta lan handia 
den. Guk hiru hizkuntzei eman 
behar diegu garrantzia eta  kali-
tatea, eta horretan saiatzen gara. 
Alde horretatik irabazi dugu 
gaztelaniaren kalitatea, ingele-
sa ere bai, agian, baina euskara-
ren maila nik uste dut asko jaitsi 
dela. Eragin handia izan duten 
bi faktore aipatuko nituzke: alde 
batetik, telebista. Hasieran, nire 
irakaskuntza garaiaren hasie-
ran,  Euskal Telebistaren sorrera 
zegoen eta orduan berrikuntza, 

Ikasleak antzerkia  egiteko  mozorrotuta
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rreman horiek hizkuntza aberas-
teko baliagarriak dira, eta sumatu 
izan dut ikasle horiek hizkun-
tza aberatsagoa izan dutela. Eta 
agian, gazteleraren kasuan ber-
din gertatzen da. Hizkuntza abe-
ratsagoa daukate, aitona-amona 
erdaldunak dituzten horiek. Nik 
beti esan dut hizkuntzak ikastea 
oso aberatsa dela, baina 
saiatu behar dugula hiz-
kuntza bakoitzari bere ba-
lioa, bere momentua eta 
bere egitura eta aberas-
tasuna ematen, ez denak 
nahasten. 

Batera eta bestera bi-
daiatzekoak izan zarete 
familian, baina eskolan 
bizi, bertan lan egin... 
Esaten den bezala, oilo 
lurrean beti. Nola bizi 
izan duzu hori?

Gabiriakoa izateak eta 
bertan bizi izateak bai, 
izan du pisua. Maistra-
ren pisuan bizi izatea jada  
esango genuke desager-
tzear dagoen elementu 
bat dela. Horrek zer eragin izan 
duen? Oso zaila egin zaidan zer-
bait izan da deskonektatzea. Eta 
agian, ohitura txarrak hartu ditut. 
Bertan egote horrekin, eskolara 
sartzeko orduan bertan mugitze-
ko erraztasuna eta goizetan justu 
samar ibiltzekoa; eta arratsaldee-
tan, askotan mugarik ez jartzea. 
Edo bat bukatu eta beste zerbait 
egiteko iluntzetan egotea, hau da, 
eskola eta etxea zenbaitetan oso 
bat izan dira.

Bestalde, gertutasuna eman du 

rak izan ditut, ondo sentitu gara 
familia bezala ere. Momentu 
batzuetan, semeak ere eskolan 
edukitzea beharbada beraientzat 
zorroztasun hori oraindik eta zo-
rrotzagoa izango zen. Nahiz eta 
batzuk pentsatu etxekoei errazta-
sunak ematen zaizkiela nik uste 
hori ez dela hola. Beharbada alde 

horretatik, beraiek sufrituko zu-
ten gehiago. Bizi izan dugu eta 
hemen gaude. Geure burua gaiz-
ki ikusi izan banu edo jendeak 
transmititu izan balit gaizki ikus-
tea, pentsatzen dut beste erabaki 
bat hartuko nuela.

Bertakoa izateak eta bertan 
bizi izateak, bestalde, malguta-
suna eman didala uste dut. Ez 
nire lanarekiko bakarrik, ikasle, 
guraso, udala edo beste harrema-
nak-edo, bilerak-edo egin behar 
izan ditugunean, besteari begira 

eta askotan etxean izan ditugun 
baliabide horiek eskolan beharra 
gertatu denetan eraman ditugu: 
arropak, materiala, ontziak… 
Nik beti esan izan dut hau mais-
tra etxea dela eta eskolak behar 
duenetarako irekita dagoela; eta 
hori urtez urte zabaldu izan du-
dan mezua da. Eskola beraren 

zaintza, mantenua… Ez nik egin 
dudalako dena, baina askotan 
gauzak gertatu direnean, kon-
ponketak-eta etxekoen artean bi-
deratu ditugu eta baita konpondu 
ere. Garai batean, kultur etxea ere 
hemen zen, eta hemen egoteak 
bitartekari lan hori egitea ere era-
gin dit; eta gainera, uste dut he-
men bizi izatea nolabait irakasle 
arrunt bat izatea baino gehiago 
dela, eta hori ere eskatzen duela. 

Baina egia esan, ondo sentitu 
naiz, bestela, alde egiteko auke-

Familien eskolako irteera Olentzeroren etxera
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egokiago datorkion ordutegi ba-
tean biltzeko edo kanpoan ikusi 
eta nolabait informalismo bat… 
Gertutasuna alde batera, eta bes-
tetik, askatasun gehixeago harre-
man horiek aurrera eramateko. 
Nik hori positibotzat hartu dut.

Urte hauetan guztietan mo-
mentu onak eta ez hain onak 
bizi izango zenituen, noski. Bai-
na zertan gozatu izan/gozatzen 
duzu gehienbat?

Politak izan dira herrira, 
etxeetara gerturatzeko  egin ditu-
gun ekintzak: Gabon eskea, San-
ta Ageda… Herritarrei umeak 
ezagutarazteko bidea ematen 
duten ekintzak. Hasieran, herri 
gehienera zabaltzen genituenak 
eta gerora murrizten joan gare-
na eskolako familietara muga-
tuz Gabonetan eta auzoz auzo 
txandatuz Santa Ageda eskean. 
Herrira zabaldutako beste ekin-
tza arrakastatsuetako bat antzer-
ki emanaldia izaten da, euskara 
bultzatzeko NOLEGA laguntza-

Eta beraiek ere onartzen naute 
eta gustura ikusten ditut. Ze poza 
ematen duen eskolatik irten eta 
handik pixka batera: Ane Miren, 
Ane Miren! Ane Miren edo Ane, 
gaur egun Ane Miren baino Ane 
gehiago naiz. Erabaki zehatza 
oraindik hartuta edo eman gabe 
daukadan arren, erabaki nuen 
ahal izanez gero, ikasturte hau 
bukatzea eta gero erabakiko nue-
la. Eta egia esan, ikasturte honen 
hasiera nahiko gogorra izaten ari 
da, eta bai, erabaki dut aurten 
utziko dudala. Gerora geldirik 
egongo naizen? Ez dakit, atseden 
pixka bat behar bai, eta pentsa-
tzen hasita, bidaiatu, hizkuntzak 
ikasi, geografia pixka bat landu, 
ahaztutako gauzei edo bazterrean 
utzitako gauzei heldu. Badago zer 
egina, non lagundua ere bai; eta 
erretiroa ez ahal da erretiro be-
hartua izango, behintzat, osasun 
aldetik edo bestelako mugen al-
detik. Merezitako erretiroa izatea 
espero dut. Gabiriako eskolarako 
beste ibilbide bat, agian, aldake-

tak ekar ditzakeena. 
Azkenean, bakoitzaren 
nortasunak eta ezauga-
rriak, eta horrenbeste 
urte bertan egoteak 
markatzen baitu ibilbi-
de bat, nahiz eta etorri 
diren irakasleen pro-
posamenetara irekia  
egon eta bakoitzak bere 
alea jarri. Espero nik 
urte hauetan jarritako 
aleak ez inori kalterik 
egin izana. Eta  behar 
denerako gertuan iza-
tea, laguntzeko prest. 
Eskerrik asko!

rekin, eta eskolako familiez gain, 
aurrez eskolan ibilitakoak eta in-
guratu izan dira, azkenaldian jen-
de gutxixeago izan bada ere. Inau- 
terietako mozorro festa ere bai. 
Egia esan, neu oso gustura ibili 
izan naiz mozorro festa horietan. 
Horiek izan dira mozorrotzeko 
ausardia izan dudan egun bakar 
horietakoak, eta oso gustura ibili 
izan gara horretan ere. Momentu 
txarrak pasatuak dira.  

Erretiroa hartu bai, baina ju-
bilatu…

Jubilatu, erretiratu… ez da-
kit! Egia esan, pixka bat, nola-
bait behartuta sentitu naiz neurri 
batean. Oso gazterik hartutako 
erabaki baten ondorioz, funtzio-
nario egin nintzen, eta baldintza 
onetan jubilatzeko aukera daukat. 
Baina era berean, ez dut behar 
hori hainbesteraino sentitzen, 
zenbait momentutan lanpetuta 
eta nekatuago sentitzen naiz, bai-
na oraindik ere umeekin aurrez 
aurre lan egiteko gogoa badaukat. 
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Etxe
 Mugikorrean

Ainhoa 
Urkiola 
Azpiazu

Denboraldi batez furgoneta 
batean bidaiatzeko eta bizitzeko 
ideia aspalditik izan dugu biko-
teak eta biok buruan, baina bai 
guri eta zer esanik ez ingurukoei, 
ezinezkoa iruditzen zitzaigun. 
Hala ere, ikasketak amaitu eta 
lanean hasi orduko, gure bizi-
tza aspalditik buruan zebilkigun 
ideia horretara bideratzen hasi 
ginen, dirua aurrezten, 
furgonetak begiratzen, 
aukera ezberdi-
nak aztertzen… 
Eta horretan 
g e n b i l t z a l a , 
hainbat buru-
hausteren on-
doren, gure 

Furgoneta erostea pauso ga-
rrantzitsua izan bazen ere, 2 ur-
teko prozesu konplexu baten 
ostean hartu zuen zentzua   gure 
hasierako ideia zoroak eta, azke-
nean, bidaiatzeko prest geunden. 
Abiapuntutik argi genuen gauza 
bakarra helmuga zehatzik ez ge-
nuenaren ideia zen, eta horretan, 
leku berriak eta bertako kultura 
ezagutzea zen helburua. Horre-
la, Euskal Herritik atera eta Bur-
gosen egin genuen lehenengo 
geldialdia. Espainian pare 

bat aste igaro 

nahi eta baliabideetara egokitzen 
zen furgonetarekin egin genuen 
topo. Denbora horretan zehar, 
furgonetak bilatzen ez ezik, 
gure buruan eraikitako furgone-
tak izan beharreko ezaugarriak 
aukeratzen eta hauen lehentasu-
nak finkatzen  jardun genuen, ez 

baita erraza 5 metro karratutan 
bizitzeko ezinbestekoak 

diren piezen puzzlea 
osatzea!
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ondoren, Italiara jo genuen, eta, 
orotara, 14 herrialde bisitatu di-
tugu, 100 eguneko ibilbidean. 

Egun horietan denetik bizi 
izan dugu, baina ez dauka-
gu oroitzapen txarrik. Balite-
ke zortedun izatea edo, agian, 
hainbesteko ilusioz bizi dituzun 
uneetan itzalpean gelditzen dira 
ohiko egunerokotasunean   egu-
na izorratzen dizuten txikikeriak. 
Adibidez, Sarajevon, euriteenga-
tik alarma gorrian zeudela sar-
tu ginen (gure ezjakintasunaren 
baitan) eta uholdeek harrapatu 
gintuzten bete-betean: gauez eta 
norantz jo genezakeen asma-
tzeko Internet konexiorik gabe, 
baina atera ginen handik! Eslo-
vakian aldiz, korrika ihes egin 
behar izan genuen, COVID-19a 
zela eta, itxialdia ezarri zutelako; 
hor ere larri ibili ginen Poloniara 
igarotzeko! Beste batean, gasaren 
krisiak harrapatu gintuen Hun-

tektura edo paisaietatik harata-
go, bertako biztanleek   1995ean 
amaitutako gatazka armatuak 
utzitako arrastoz jositako lurral-
dean bizitza bizitzeko zuten mo-
duagatik. Gerran bizi izandako 
gure adin tarteko gazteekin hitz 
egiteko aukera izan genuen, eta 
gure ingeles maila ez zen arazo 
izan eurek islatzen zutena uler-
tzeko. 

Abenduaren hasierarekin ba-
tera ordea, eguraldi txarraren 
eta pandemiaren bilakaeraren 
ondorioz,   gehiegi luzatu baino, 
itzulerarako bidea hartu genuen. 
Horrela, abenduaren 6an iritsi 
ginen gure etxe mugiezinera eta 
hainbeste urtetan bizitako tokia 
arrotz bilakatu zitzaigun, lau gur-
pilen gainean eraikitako eta lur 
finkorik gabeko etxe mugikorrak 
bertatik mugitu ezinik utzi ba-
gintu bezala, hara eta hona…

garian eta ondorioz, aste betez 
sukaldatzeko baliabiderik gabe 
egon ginen. Batzuetan, egun osoa 
ur-deposituak betetzeko iturri 
bila igarotzen genuen eta ur-itu-
rri bat aurkitzeak inoiz pentsa-
tuko ez genuen poza ematen zi-
gun… 

Ustekabean gertatutako kon-
tu asko izan baditugu ere, esan 
bezala, oroitzapen onez josita 
etorri gara bueltan: Kroaziako 
ilunabarrak, Dolomitetan egin-
dako mendi bueltak, Italian zehar 
gordetako txokoak ezagutzea… 
Baina, batez ere, bidaian zehar 
ezagututako jendea eta hauek es-
kainitako laguntza izan dira bi-
zipenik aberatsenak. Horien ar-
tean, Bosnia aipatu nahiko nuke; 
izan ere, ez da asko entzuten den 
leku turistiko bat, ez guk bidaia-
ren aurretik behintzat. Hala ere, 
guretzat bidaiako leku kuttune-
netako bat izan da, hiriko arki-
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1-  Maitasuna, nire mutila, Jon Maiz, gabiriarra delako. Bizitzeko herri 
polita iruditu zitzaidalako eta Jonek etxea zeukalako, ideia ona iruditu zi-
tzaidan!

2- Entzunda bai eta kotxean ralyra etorrita ere bai. Baina herrira igo 
barik nengoen eta bere inguruak ere ezagutu barik.

3- Ba ona, jende ona eta ondo hartu naute, egia esan nahiko harrituta 
geratu naiz gazte giro handia duelako, halako herri txikia izanda! 

Ekitaldi eta antzezlan… asko egiten dira eta herria bizirik manten-
tzeko hori oso garrantzitsua da!!

4- Lasaitasuna ondo bizitzeko beharrezkoa, gertukotasuna jende 
artean!! Ardantzaldeko bidea eta Murgil inguruak, txakurrarekin ho-
rrutza joaten gara paseoan eta, paisaia politak daude!

5- Komertzio txiki bat gauza basikoekin, kotxea hartu behar da 
gauza askotarako eta horrekin asko kenduko litzateke kotxia hartzia.

Gabiriar
   berriak

Irati Etxezarreta Larrañaga
Saioa Etxezarreta Larrañaga
Eraitz Gorrotxategi Zuaitz

GALDERAK 

1- Zer dela eta Gabiria?

2-Bertara etorri aurretik ba al zenuen Gabiriaren arrastorik? Non kokatzen 

zen, nolakoa zen, bertako bereizgarriak...?

3- Zein motatako giroa topatu duzu? Nolako jendea aurkitu duzu bertan?

4- Zer gauza on du Gabiriak? Gustuko tokiren bat?

5- Zerbait falta zaiola esanez gero, zer izango litzateke?

Uxoa
Etxebarri

Urzelai
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1- Gustuko etxea ber-
tan aurkitu eta horrela suertatu zen.

2- Zumarragakoa izanik beti 
eduki dut Gabiriaren berri, mu-
tikotan behin edo behin etorri izan 
ginen pilota eskolarekin pilotan 
jokatzera, eta gerora urtero etorri 
izan gara Gabiriako festetara.

3- Egia esanda, Gabiriako watts-
app taldeak harritu nau; gertutasun 
handia dagoela nabari da herrita-
rren artean eta oso aberasgarria 
iruditzen zait. Herritar batzuk le-
hen ere ezagutzen nituen eta ezagu-
tu berri ditudanak ongietorri beroa 
egin didate.

4- Lantalde oso aktiboa duela eta 
herri txikia den arren: hitzaldiak, 
antzerkiak... asko antolatzen dituela 
iruditzen zait. Gustuko tokia Osta-
tua; taberna inguruan ondo mol-
datu izan gara beti eta pandemiak 
laguntzen ez duen arren, afaltzera 
gustura joaten gara.

5- Egia esanda, ez dut ezer faltan 
bota gaur egun kotxea hartuz gero, 
dena dago eskura.

Urtzi 
  Galdos
     Etxaniz
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Gabiriako 
      Adorez 7

XXXXXXXX 
XXXXXX

Maitatzeko hitzak ezagutzea garrantzitsua da, noski, ez naiz ni izango hori uka-
tuko duen erromantikoa. Gauza ederra da euskaraz maitatzea. Bizitza, ordea, ez 
da guztia maitasuna, tamalez. Ondo dakigu hori guztiok eta horregatik, Gabirian 
erabili izan diren euskarazko irainak biltzeko saiakera egin nuen, horretarako 
Euxebioren memoria oparoa beste behin astinduz, lurrera eroritako sagar go-
zoak jasotzeko asmoz.

Zapatu goizeko hitzaspertu laburrean, irainak soilik ez, denetariko adieraz-
pideak erori ziren mahai gainera eta testuari buelta txiki bat emanez, Gabiriako 
nire Adorez 7 hiztegi partikularra osatzeko lehen pausua bihurtu zen une eder 
hura.

Hona hemen horietako batzuk:

dakoa, ta oain esaten zaio jende xe-
lebre xamar edo askotan aklaratze ez 
dan jende bati. “Hoi motel txanber-
lain hutse denk”. Txoroa, o antzekoa. 
Gilipollas delakoakin gertun ibiliko 
da.

Azaburue - Totoloa, artaburue. 
(Eztanda ibaiko arrantzaleen artean 
Atunburue gisa ere ezaguna)

Ez zeruako ez infernuako - 
Ezertako ez dana.

Hontzarmarioa – Aklaratze 
eztana, edozer gauza. Bobo ‘re ez-
tenk. Leloa, edo antzeko zerbait.

“Hoi denk umea, hontzarma-
rioa".

Aston ipurdie - Raroa, boro-
bile omen denk bea eta laukik 
eitten dizkink, ta raroa esateko, 
aston ipurdie.

Txanberlaine - Hori hoan/
hunan payaso o zerbait izan-

Alex 
Areizaga 
Albisua
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Gabiriako 
      Adorez 7

Porru ederra sartu ziok - Zi-
ria bezala. “Horrek sartu zionk 
porrue”

Oilakie - Oilo azala.

Danabea - Asko agintzen zo-
nai.

Harek zeuzkan aspavientok - 
Haundikeritan ibiltzen danai.

Astakirtena - Astokilo, “un 
poco burro”.

Ahuntzan gauerdiko eztula - 
Ahuntzek gauerdin eztule edozer 
gauzagatik eiten do eta ez da esa-
ten badionk, hue zerbait badala 
esan nahi do, zerbait berrie.

Uso-uso - Gozoa, melosoa. 
“Uso-uso portatzen denk hoi”

Zozoa - Sosoa danai.

Txantxangorrie - Aurpegi go-
rri xamarrakin ta danen. Riojako 
mapai lotutakoa e izan daike.

Sokormazoa - Sokorra jo-
tzeko mazoa. Hoi generalen ge-
ratzen denk kolpe asko hartu ta 
tonto-tonto einda. Sokorra denk 
lurra lantzen ai haizenen gera-
tzen dan lur pusketa haundi xa-
marra. Lehenago goldeakin eta 
zeatzen zanen, zokor handie ba-
zeon, mazoakin puskatzen zan 
hoi. “Hi haiz sokormazoa”.

Hik daukenk hik...
- Auzolana – Lana ematen 

don pertsona

Eta amaitzeko, asko maite du-
dan aspaldiko adiera bat:

Hire buruan brea zebilen/k 
– Eroa, artaburua, ideia onik ez 
duena baina aldi berean, bere 
ideien gauzapenak ikusteak pena 
merezi duena.

PD: Ezin utz nezake aukera 
hau poesia apur bat sartu gabe, 
eta Joseba Iztuetaren Pamir: Dis-
tantziak lanetik tiraka, literatura 
pixka bat egin nahi nuke, agurtu 
aurretik:

Distantziak. Gabiriako pla-
zari:

Zenbat pentsamendu sar dai-
tezke plaza txiki honetan? Zenbat 
oihu, malko, irribarre, zauri?

Distantziak.

Neur ditzagun begiradetan, 
muxuetan, gerezietan. Hitzetan, 
esaldien hutsuneetan. Aterkietan. 
Neur ditzagun euri tantetan.

Baina neur ditzagun gogorat-
zeak merezi duen zerbaitetan.

Kakalardoa - Umei, “hi haiz 
gauzea, kakalardoa”. Hi bate ez 
haiz o holako zerbait.

Axarie - Axari ta hauekin e 
bastante ein dittunk, oilo lapu-
rretan ta nola ibiltze zien. Bizko-
rra ta bat bizie o zanen. “Hoi denk 
Axarie”.

Alperrontzie - Nahiko alpe-
rra danai.

Euxebiok dioenez, irain eta 
adierazpide kontutan, bakoitzak 
asmatzea libre izate zan. Hori 
dala ta, nik nire ale txikiak gehitu 
nahi izan dizkiot hasi berri du-
dan hiztegi honi:

Hi haiz hi...
- Euzkitzako itzala – Bekozko 

edo ilun dabilen pertsona.
- Batza baztarren inok nahi 

ez diken belar piloa – Ezgauza, 
ezdeusa, ezertarako balio ez due-
na, ta hori gutxi balitz, gainea 
arkakusoz josia.

- Murgilgo alpinistea – Igan-
de goizetan The North Face edo 
Ternuaz goitik behera jantzita 
Ardantza bidera irteten dena.

- Ximaur pilea – Zabor hutsa. 
Hi haiz hi zabor pilea adieragatik 
ere ordezka daiteke.
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 Gure egunerokotasunean inklu-
sioa hitza asko erabiltzen dela kon-
turatu naiz. Baina gizartea inklusi-
boa izango balitz, zein erraza izango 
zen mundua. Pentsatzen jartzen 
bazara, ematen du modan dagoen 
hitza dela INKLUSIOA. Benetan, 
hitz hau bere definizioarekin era-
biltzen dutenak zenbat ote dira/
gara?

Zuretzat zer da inklusioa? Bakoi-
tzak behar duen laguntza jasotzea? 

Inklusioa pertsonen aniztasunari 
eta banakako desberdintasunei modu 
positiboan erantzuten dien ikuspegia 
da. Izan ere, aniztasuna ez da arazo 
bat, gizartea aberasteko aukera bat bai-
zik, familia-bizitzan, hezkuntzan, la-
nean eta, oro har, gizarte- eta kultura-
prozesu guztietan eta komunitateetan 
aktiboki parte hartuz.

Inklusioa 
eskubidea da, 
ez pribilegioa!

Saioa 
Etxezarreta
Larrañaga
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Inklusioa giza-
banako edo gizar-
te-talde guztiek 
gizabanako gisa 
gauzatzeko aukera 
eta aukera berdi-
nak izatea lortzea 
da. Haren ezauga-
rriak, trebetasunak, 
desgaitasuna, kul-
tura edo arreta me-
dikoko beharrak 
alde batera utzita.

Egia da, definizio 
hau integrazioare-
kin nahastua izaten 
dela eta tristeena 
da helburu desberdina duten bi 
kontzeptu dirala; integrazioa, 
multzo komun baten parte diren 
hainbat elementu elkartzea da. 
Gizabanakoen taldeak edo he-
rrialdeak, adibidez.

Irudi honen bidez, hobeto 
identifika eta desberdindu ditzaz-
kegu kontzeptu ezberdin hauek; 
ESKLUSIOA - SEGREGAZIOA - 
INTEGRAZIOA - INKLUSIOA. 
Gure helburu nagusia gizarte 
inklusiboa izatea da.

 
Esan bezala, inklusioa esko-

letan ere ematen da. Baina nire 
ustez, desberdintzen saiatu be-
har gara eskola inklusibo bat eta 
hezkuntza bereziko gela bat. As-
kok uste dutelako berdina dela 
eta ez dira gauza bera. 

Eskola inklusiboak ez du 
inongo hautaketarik egiten, haur 
guztiak hartzen ditu,  haien ja-

fisikoak (ikusmenaren aldetik, 
adibidez), psikologikoak (atze-
rapen mentala, supergaitasunak) 
edo sozialak (ingurune familia-
rrean), pareko ikasleen hezkun-
tza prozesua normaltasunez ja-
rraitzea zailtzen dutenak.

 Tradizionalki, behar berezi 
horiek eskola berezi edo aparte-
ko gela batean jartzen ziren, hau 
da, segregazioa jasaten zuten, eta 

torri, gaitasun, klase sozial eta 
kulturari erreparatu gabe, baita 
desgaitasun edo behar bereziak 
dituzten pertsonak barneratuz 
eta hezkidetza bultzatuz ere. 

Hezkuntza bereziko gela al-
diz; ikasleen behar pertsonal 
eta bereziak onartu eta horieta-
ra moldatzen den hezkuntza da. 
Behar horiek ikasleek izaten di-
tuzten oztopo eta eragozpenekin 
dute zerikusia, hala nola oztopo 
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horrela denbora luzean ikasle ho-
riek bazterketa sozial nabarmena 
pairatu dute. 

Zorionez, egungo paradigma  
ikasle horien normalizazioa ga-
ratzea da, defizita baino ezber-
dinak diren ikasleak direla bai-
taratuz, hezkuntza inklusiboaren 
bitartez euren garapen psikoso-
ziala modu integralean ber-
matuz. Orain, garrantzia 
bakoitzaren gaitasunei 
ematen diegu. Zaintasu-
nak denok ditugulako, 
laguntza gehiago edo 
gutxiago behar izateak 
ez gaituelako desber-
din egiten. 

Inklusioak ikasleen 
duintasuna errespetatzen 
du, haien garapena eta au-
toestimua bultzatzen ditu eta 
bizikidetza sustatzen du.

Azken urte hauetan Garapen 
Iraukorreko Helburuei (Agenda 
2030)  zuzenean hari gara begi-
ratzen, ba helburu hauetako ba-
tek zuzenki egiten dio erreferetzia 
inklusioari; zehazki 4. helburuak. 
Honek, kalitatezko hezkuntza 
inklusiboa eta ekitatiboa ber- 
matzea eta guztiontzako eten-
gabeko ikaskuntzarako aukerak 
sustatzea du helburu. 

2000. urteaz geroztik, au-
rrerapen handia izan da lehen 
hezkuntza unibertsalaren hel-
buruan. Matrikula-tasa osoa % 
91 koa izan zen garapen bidean 
dauden eskualdeetan 2015ean, 
eta eskolara joaten ez diren hau-

hau sartu behar dugu: 
 
1 - Pertsona guztiok eskubide 

berberak ditugu.
2 - Pertsona guztien eskubi-

deen defentsa ziurtatzeko meka-
nismoak ditugu.

3 - Pertsona guztiei garape-
nerako eta ongizaterako aukerak 

eskaitzea.
4 - Aniztasuna aukera 

gisa hartzea, eta ez me-
hatxu gisa.

5 - Berdintasu-
na desberdintasu-
nen gainetik da-
goela, eta pertsona 
guztiok babesa 
jaso behar dugula.

6 - Pertsonen 
arteko desberdin-

tasunak garapen eta 
ongizate kolektiborako 

bultzadatzat hartzea.
7 - Gizarteratze-politikak 

sustatzea.

rren kopurua ia erdira jaitsi zen 
mundu mailan. Alfabetatze-ta-
setan ere gorakada nabarmenak 
izan dira, eta gaur egun inoiz bai-
no neska gehiago joaten dira es-
kolara. Zalantzarik gabe, lorpen 
nabarmenak dira.

Inklusioa eskubidea da, 
ez pribilegioa. Eta denon 
laguntza behar dugu gizarte 
honetan inklusioa lortzeko. 
Beraz, iritsi da momentua 
gure txipa aldatu eta gizarte 
inklusibo baten bila joateko. 

Esan nahi dudana da, 
guk egiten dugun segrega-
zioa, esklusioa, jartzen di-
tugun oztopoak eta pentsat-
zen ditugun aurreiritziak 
alde batera utzi eta guk ere 
beste ekintza batzuk eginez 
gizartea hobetzen lagundu 
behar dugula. Horretarako 
gure pentsatzeko moduan 



Elurtea. Aimar Maiz Morea
39

Berriak
labur

Aimar 
Maiz 
Morea

Urtekaria

 Urtarrila 

-1. Herrian 508 bizilagun zeuden 
erroldatuta. 2020an 39 alta (4 
jaiotza eta bizitzera etorriak 
35) eta 27 baja (8 heriotza 
eta kanpora joandakoak 19).  
INEren arabera, 502 (7 ge-
hiago).

-1. Herriak mugakide bat gutxia-
go: Ezkio eta Itsaso atzera 
udalerri bakar gisa batu zi-
ren.

-1. Kalebarren etxean jaiotako 
Alejandro Artzelus Igartza-
bal hil zen, 74 urterekin, Ze-
gaman. 

-13. COVID-19 neurriak inda-
rrean: herrialdeka itxialdia. 
Herrian intzidentzia 0 zen, 
eta ordura arte 10 lagunek 
izan zuten koronabirusa. 

-13. Lurraldebusen GO-06 linean 
(Gabiria barruan duena) or-
dutegia aldatu zuten. 

-13. Bekoerrotako Agustin Ga-
labide ETB1eko Sukalerria 
programan Joseba Argiña-
norekin, Maldito Gorri libu-
ruaz.

-14. Urkiztegiko Iñaki Etxebe-
rriak esan zuen txakolineta-
rako mahats uzta oso txarra 
izan zuela, Olaberriko Ben-
goetxen, onddoengatik. 

-15. Udalak ‘Gabiri Agiri’ 10.bu-
letina argitaratu zuen. 

-19. COVID-19 izurritearen 3. 
olatua.

-20. Adif-ek iragarri zuen trenbi-
deko lubakiak egokitzeko lan 
bat Gabirian egingo zuela 
(575 km-an).

-22. Mikel Aizpuru historialariak 
EHUko katedradun izateko 
proba gainditu zuen. 

-2. Elurra egin zuen, negualdian 
lehen aldiz. Lau egunez ja-
rraian egingo zuen, 5era arte. 
Ondorengo hotzaldiak 15era 
arte iraunarazi zuen.

-4. Luizia Zuazola-Atagoiti erre-
pidean, Madariagako bide-
gurutzea baino beherago. 

-8. Euskararen zuzentasun ahol-
kuak zabaltzen hasi zen uda-
la, Gabino Muruak prestatu-
ta. 

-8. Irakurle Txokoan solasaldia, 
Karmele Jaioren Aitaren  
etxea eleberriaz. 

-9. Euskal presoen eta iheslarien 
eskubideen alde bilkura, pla-
zan, 38 herritarrek.
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-23. Oier Oiarbide alkateak al-
dundiaren, Kontseiluaren, 
UEMAren eta UEUren Lu-
rraldea eta hizkuntza jardu-
naldian hitz egin zuen. 

-25. Covid neurri gehiago: uda-
lerritik ezin irten, gehienez 4 
lagun elkartu. 

-25. Lagun Artea eskuderiak  
atzeratu egin zuen Gabiriako 
Rallyesprinta (martxoaren 
7rako jarrita zegoen), izurri-
teagatik. 

-27. Kreditu aldaketa udalak, 
gerakinetik inbertsioeta-
ra 220.000 euro aldatuta, 
Alkaintxiki baserria eta lu-
rrak erosteko.

-27. Kaxeta etxean bizi zen Mai-
te Berasategi Zabalo hilzen, 
Covid-ak erasanda. Zuma-
rraga-Urretxun kultura eta 
gizarte arloetan asko jarduna 
zen. 

-30. Auto ilara egin zuten ka-
mioilariek eta gidariek A-636 
autobidean, bidesaria jar-
tzearen kontra. 

 Otsaila 

-4. Kantu eskerik gabeko Santa 
Ageda bezpera, izurriteaga-
tik. Eskolakoek Whatsappez 
zabaldu zituzten koplak. 

-8. Leharrei mendi lasterketa ez 
zela jokatuko jakinarazi zu-
ten. 

-9. Covidagatik eremu gorrian 
(+500 kasu) zeuden udale-
rrietan ostalaritza ezin zela 
itxi ebatzi eta irekitzeko agin-
du zuen EAEko Auzitegi Na-
gusiak. 

-23. ETBko Biba zuek saioan 
zuzeneko konexioak: osta-
tukoak, Ane Miren Aizpuru, 
Iñaki Murua elkarrizketa-
tuak.

-25. Maialen Akizu Jakin aldiz-
karian idazten hasi zen.

 Martxoa
-1. Pilak biltzeko ontzia aldatuko 

zuela iragarri zuen Sasietak. 

-3. Hegazti gripeagatik, oilategie-
tan neurriak hartzeko eskatu 
zien aldundiak baserritarrei.

-5. Baztarrikako Amelia Jauregi 
eta Eli Elgarresta ama-alabek 
Emakumeak landa eremuan 
izeneko IV.Landaola sarie-
tako bat jaso zuten.

-6. Osinalde bertso sariketaren 
lehen ekitaldia izan zela 50 
urte bete ziren. Erbie elkar-
tean egin zuten saioa, eta Pa-
txi Iraola zaldibiarrak irabazi 
zuen.

-7. Valentin Larrearen piano eta 
hari orkestra lanen kontzer-
tua Hondarribian. 

-7. Altolagirregarako Andone 
Antia Zumalakarregi omen-
du zuten Zumarragan, herri 
kiroletan egindako ibilbidea-
gatik. 

-8. Emakumeen Eguneko ekital-
dirik ez zen egin herrian. 

-9. Covid neurriak arindu: he-
rrien itxiera perimetrala ken-
du zuten, eta EAE mailakora 
utzi.  Gainontzeko debekuak 
eta mugak indarrean ziren: 
etxeratze agindua 22:00eta-
tik 06:00etara, tabernak 

-10. Alkaintxiki eremuko etxebi-
zitza sustapenaz bilera irekia 
egin zuen udalak interesa-
tuekin. 

-10. Zuazolazpikoan jaiotako eta 
Kamiñogurutzen bizi zen 
Koro Soraluze Zelaia hil zen, 
62 urterekin. 

-11. Alex Aranburu Debak den-
boraldiko lehen karrera, Pro-
ventzako Tourrean. 

-12. Inauteri festatxoak eskolan, 
gelaka banatuta. Ostatuan, 
merienda eta biharamunean 
karaoke festa.

-15. Covid neurri aldaketa: alda-
meneko herrietara joan zite-
keen.

-15. ETBko Sukalerrian progra-
makoak Ostatuan grabatzen.

-15. Gabiriako Udalari UFFF 
foru funtsetik 25.325 euro 
gutxiago egokitu zitzaion, 
2020ko likidazioa egin on-
doren. Aurrekontuan jaso-
takoa: 408.655; gelditu zaio-
na: 383.330. 

-17. Errezil sagar lehiaketan epai-
le aritzen zen Jose Antonio 
Iparragirre hil zen, Zerainen.

-18. Alegian, Itsasoko partean, 
kalea berritzeko lanak buka-
tu zituzten. 

-20. Agirin berdintasun talde-
koek Emakumeen Mundu 
Martxaren Beasaingo ekital-
dian parte hartu zuten. 

-23. Sinadura bilketa hasi zen 
Zumarragako anbulatorioan 
Etengabeko Arreta Gunea 
berriro zabaltzeko eskatzeko. 
Gabiriari hara dagokio.
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20:00etan ixtea, eta gehienez 
lau lagun elkartu ahal izatea.

-10. Udalak 2021eko aurrekontua 
onartu zuen: 779.875 euro.

-11. Joxe Mari Mujika Noare eta 
bere ahari bat Pandemia ar-
gazki liburuan (Espainiako 
eta Hego Amerikako 26 ar-
gazkilarirena) argitaratu zi-
tuzten, Andoni Lubakik ate-
rata.

-11. Euxebio Igartzabalek Erre-
publika garaiko emakume 
abertzaaleen metalezko lau-
buru bat eman zion udalari, 
1970eko hamarkadan Anita 
Zufiaurrek eta Gregori Igart-
zabalek emana, urtetan Ar-
tzeingo piku azpian gordeta 
egona. 

-13. Osinalde elkarteak 2020ko 
batzar nagusia egin zuen, 
kultur etxean (soziedadea, 
itxita).

-16. Altzibar baserrian jaiotako 
Maria Jesus Atin Altolagirre 
hil zen, 103 urterekin, Zu-
marragan.

-19. Mikel Aizpuru historialariak 
parte hartutako Errepresio 
kontakizunak eta biktimen 
arretarako bulegoa Araban 
liburua argitaratu zuten. 

-19. Aztiri bertso sariketa Legaz-
piko Latxartegi aretoan joka-
tu zen, pandemiagatik. Urko 
Arregi eta Aroa Arrizubieta 
sailkatu ziren Osinalderako. 
Entzuleen gustukoena, eta 
ondorioz Aztiri saria jaso 
zuena, Arrizubieta. 

-20. Zaldibiako Osinberde bertso 
sariketatik Ane Zuazubiskar 
eta Xabat Illarregi sailkatu 
ziren Osinaldera. 

-27. Udaberri Kulturala egitaraua 
hasi zen, maiatzaren 29ra 
arte, 9 ekitaldirekin. 

-29. Covid neurri gehiago, Aste 
Santuko oporrei begira: 
eremu gorrian (+400 kasu-
ra jaitsi zuten muga) zeu-
den herriak itxiko zituzten. 
Gabiriak,194,93koa zeukan. 

-29. Herrian bildutako orga-
nikoarekin egindako kon-
posta ekarri zuen Sasietak, 
herritarren artean banatzeko.

 Apirila
-3. Katarain baserrian jaiotako 

Dionisia Iztueta Igartzabal 
hil zen, 94 urterekin, Azti-
riko Makatzagan. 

-3. Realak Espainiako Kopa ira-
bazi zuela ospatzeko, suzi-
riak eta su artifizialak zenbait 
etxetan.

-4. Aberri Eguna. Udalak, udale-
txeko balkoian egindako ezo-
hiko batzarrean, Francisco 
Franco diktadoreari 1949an 
emandako ohorezko alkate 
titulua kendu zion. 

-21. Ordiziako Argi-Berri bertso 
sariketatik Unai Izagirre eta 
Ibai Amillategi sailkatu ziren 
Osinaldera.

-24. Realeko ordezkariak herrian 
izan ziren, autobus ofizia-
lean, Kopako finalerako he-
rriko bandera hartzera, eta 
Realarena oparitzera. Mixel 
Loinaz futbolari ohia, Joseba 
Ibarburu presidenteordea eta 
Ignacio Serrats kontseilariak, 
eta Juan Ramon Goikoetxea 
zinegotziak egin zuen trukea. 
Anekdota: autobusa Baltsale-
kun aparkatu zuten, eta joa-
terakoan eskola-umeei auto-
busaren azpira joan zitzaien 
baloi bat zapaldu eta lehertu 
zuen. 

-24. Baztarrikan gazta berria egi-
ten hasi ziren. 

-27. Osinalde 49. Bertso sariketa 
elizan egin zen, pandemia-
gatik. Illarregi Covidarekin 
konfinatuta, Gorka Pagona-
barraga durangarra ordezko, 
eta hark irabazi zuen. Biga-
rren Zuazubiskar (entzuleen 
saria), eta bertso onena Urko 
Arregik. Goierri Telebistak 
zuzenean emititu zuen, web-
gunean. 



Izan Bidea Ametzeta gainean presoen alde

Alex Aranburu Deba Astanana

42

-6. Alex Aranburu Debak (Asta-
na) Euskal Herriko Itzuliko 
2.etapa irabazi zuen, Zalla-
Sestao. 8an Gabiriako lurre-
tatik igaro zen Itzulia, Santa 
Lutzi eta Alegia bailaran.

-10. A-636 autobidean bidesaria 
jartzearen aurka manifesta-
zioa Urretxun eta Zumarra-
gan. 

-11. Gabiriar jatorriko Iban Aza-
rola triatloilari zumarra-
garrak Espainiako Duatloi 
Txapelketa irabazi zuen, 20-
24 urtekoen mailan, Avilesen 
(Asturias, Espainia).

-12. EITBk jakinarazi zuen Ene-
ritz Gorrotxategi Zuhaitz 
kazetariak aurkeztuko zuela 
Euskadi Irratiko Hitza jolas 
bertso programa. Apirilaren 
17an hasi zen.

-13. Covida: Gipuzkoa perime-
tralki itxi zuen jaurlaritzak, 
tasa 400etik gora igo zelako. 
Herrian, zazpi egunetan 5 
positibo atera ziren: 18 dene-
ra hasieratik.

-14. Izarraundi baserrian jaio-
tako Ana Murua Garin moja 
hil zen, 89 urterekin, Madri-
len. 

-30. Iñaki Mezquita entomolo-
goaren hitzaldia intsektuez, 
Bizi ezkutua erakusketa 
bukatzeko.

 Maiatza
-1. Legazpiko Santikutz klasikoa 

txirrindulari proban, lehe-
nengo aldiz Ugaranetik Azti-
riara meategietatik gora igo 
ziren.

-2. Bizkargi Egunarekin bat egi-
nez, 1936ko gerran hildako 
14 gudariren omenez 14 suzi-
ri bota zituen udalak. Ikurri-
nak udaletxean eta etxeetan. 

-3. Makilari aldizkariaren 32. 
zenbakia banatzen hasi ziren. 

-4. Valentin Larrearen piano eta 
hari orkestra musikaren dis-
koa atera zuen Berazadi La-
rrea familiak, 2020ko iraila-
ren 20an Gabiriako elizako 
kontzertuan grabatua. 

-5. Errigora-ko produktu kaxak 
banatzen hasi ziren. 

-8. Euskal preso eta iheslarien es-
kubideen alde, Ametzeta gai-
nera igo zen herritar multzo 
bat, Izan bidea dinamikare-
kin bat egiteko. 

-17. Sare Sozialei buruzko hitzal-
dia egin zen. Bigarren saioa, 
24an.

-18. Gaztañaga baserrian jaio-
tako Jose Ramon Garmendia 
Izagirre hil zen, 83 urterekin, 
Lazkaoko egoitzan. 

-20. Covida: eremu gorrian sartu 
zen herria (tasa 1.754). Er-
tzaintzak kontrola Alegian. 
Udalak Udaberri Kulturala 
mantentzea erabaki zuen.

-22. Greba deialdia sektore pu-
blikoan, lanpostu publikoen 
alde. 

-23. Gabiriarren sinadurak tar-
tean zirela, Osasun Zentroa 
24/7 plataformak 7.000 he-
rritarrek babestutako eskaria 
aurkeztu zuen Eusko Lege-
biltzarrean, Zumarragako 
osasun zentroa 7 eguentan 
eta 24 orduetan zabaltzea-
ren alde. 24an manifestazioa 
egin zuten, Urretxun eta Zu-
marragan.

-25. Erradikalak ginen antzerkia, 
Ane Labakak eta Beatriz Egi-
zabalek, saloian, bi emanaldi 
aforo murritzagatik. 

-26. Goierriko intsektuei buruzko 
Bizi ezkutua erakusketa jarri 
zuen Lemniskatak. 

-26. Bizkargi Egunari buruzko 
mozioa onartu zuen udalak, 
1937ko maiatzean han hil-
dako hiru gudariren senitar-
tekoek aurkeztua.

-26. Udalbiltzaren Geuretik sor-
tuak sormen bekan aukeratu 
bat Maialen Akizu izan zen, 
idaztera Erriberara joateko. 

-28. II. Zeasma lehiaketa hasi 
zen, 2020ko itxialdi garaiko 
sorkuntzaren jarraipena. 



Santa Lutzi errekako oztopoa

Legazpiko Gazte Banda. Oier Oiarbide
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-8. Irakurle Txokoaren solasal-
dia, Odolekoak eleberriaz, 
Antxiñe Mendizabal idazlea 
gonbidatuta. 

-9. Covida: Alarma egoera kendu 
zuen Espainiako Gobernuak. 

-11. Covida: elkarte gastrono-
mikoak itxita zeudela eta, 
ETB1eko Eztabaidan pro-
graman Osinalde elkarteko 
juntakide Iñaki Etxezarreta 
elkarrizketatu zuten.

-14. Udalak Lizardi A eta Lizardi 
B edo Eztandatxiki iturbu-
ruetako uren aprobetxamen-
dua utzi zuen, Konfederazio 
Hidrografikoaren kontzesioa 
iraungi ondoren. 1973tik, 
herriko edateko uraren hor-
niketarako erabili izan ziren 
bi iturburu horiek.

-15. Legazpiko Gazte Bandaren 
kontzertua izan zen, elizan.

-15. Baserritarren bazkaria (24 
lagun) eta emakumeen baz-
karia (16) egin zituzten, Kor-
tan. 

-16. Umeentzat jolasak, plazan. 

-19. Karobi-Aranburu-Ugaran-
Katarain bidea berritzeko 
diru laguntza eman zuen di-
putazioak, 35.000 euro. Gas-

-23. Jaunartzeen eguna zatekee-
nean, inork ez du egin aurten 
ere (2020an ere ez).  

-25. Lapurreta egin zuten baserri, 
elkarte eta taberna batzuetan. 

-26. Oñatibitxikiko Jose Antonio 
Elosegik etxeko aurreneko 
gereziak eraman zituen Or-
diziako feriara.

-27. Baztarrika gaztandegian 
gazta egiteko kanpaina buka-
tu zuten. 

-28. Kalean otso, etxean uso ema-
naldia, haurrentzat. 

-29. Manicom place antzerkia sa-
loian, Beasaingo Los Hijos de 
Loinaz Juniors taldeak, Saioa 
Etxezarreta Larrañaga herri-
tarra aktore zela.

-29. Pablo Irizar Zubizarreta pi-
lotu alegiarra berriro zirkui-
tuetan lehiatzen hasi zen, 
Nafarroako Zirkuituan, Mini 
Cooper Kopan, 

-31. Ignacio Arakistain musikari 
azpeitiarrak Valentin Larrea-
ri buruzko ikasketa amaie-
rako lana aurkeztu zuen, 
Musikenen. 

-31. Bero ekaitz handia lehertu 
zen iluntzean, tximista eta 
eurite mardulekin. 

 Ekaina
 

-5. A-636 autobideko bidesari 
egitasmoaren kontra, erre-
pide zaharreaan auto eta 
kamioi ilaran protesta egin 
zuen Hiru sindikatuak.

tua guztira: 68.999,29 euro. 
Beste partearen finantzazio 
herritarrak ikamikak eragin 
zituen.

-21. Ura agentziak Santa Lutzi 
errekan Gaztañaga parean 
zegoen buxadura edo ozto-
poa kendu zuen. 

-21. Zeasma lehiaketako sarituen 
berri eman zuen udalak: 0-5 
urte, Amaiur Igartzabal Aiz-
kibel; 6-11 urte, eskolako sei 
ikasleko taldea; 12-16 urte; 
Lexuri Etxezarreta Larraña-

ga; 16-60 urte, Pake Galdos 
Etxeberria; 60 urtetik gora, 
Iñaki Murua eta Blanca Lo-
pez.

-22. Bideak dokumentalaren 
emanaldia eta Aritz Ganboa 
artzain arruazuarrarekin eta 
Xabier Unanua zuzendaria-
rekin solasaldia.



2021-6-1 Gabiriako bandera Realaren Koparekin

San Joan sua euripean

Josetxo Atin segalaria Zaldibian
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-5. Josetxo Atin segalaria Euskal 
Herriko 12. Ligan lehiatzen 
hasi zen, Zaldibian.

-9. Herriko eta auzoetako festa-
rik ez zela ospatuko baieztatu 
zuen alkateak. 

-11. Armagindegi baserriko San-
tiago Betegi Aiastui hil zen, 
83 urterekin.

-13. Merkataritegi baserriko 
Agustin Bikendi Alberdi hil 
zen, 74 urterekin.

-16. Oñatibitxiki baserrian jaio-
tako Benita Elosegi Apaolaza 
hil zen, 87 urterekin, Donos-
tian.

-19. Iñaki Lizarazu Larrea txi-
rrindulari urretxuarrak Ata-
goitiko itzulia (25 kilometro) 
16 aldiz egin zuen jarraian: 
406,2 kilometro guzira, 
04:00etan hasi da eta 21:40an 
amaitu.

-19. Joritz Lasarte Mujika arraun-
laria (Azkartza, 1992) Geta-
riako arraun taldearekin hasi 
zen ACR ligan lehiatzen.

-20. Joxe Mari Iparragirre Balerdi 
gabiriar jatorriko bardoaren 
omenez kontzertu berezia 
egin zuten, Urretxun.

-20. Alex Aranburu Debak (As-
tana) brontzezko domina Es-
painiako Txapelketan, erre-
pideko proban. 

-23. San Joan sua piztu zuten, 
Gurutz-Bakarren.

-23. A-636 autobideko kobran-
tza-sistemaren bigarren 
arkua jarri zuten, Salbatore 
parean.

-25. Jon Agirre aztiriarra txa-
peldunorde geratu zen 
Gipuzkoako Pilota Fede-
razioaren Udaberri Saria pi-
lota txapelketan, seniorren 2. 
Mailan. 

-17. Beldur Barik programako 
bi ikastaroren eskaintza egin 
zuen udalak: mutilentzat li-
gatze tailerra eta eta nesken-
tzat autodefentsa.

-18. Balentzategi eskolan ikastur-
tea bukatu eta oporrak hartu 
zituzten, Ostatuan bazkaldu-
ta. Bi ikaslek utzi zuten esko-
la. 

-19. Covida: Elkarteak eta sozie-
dadeak irekitzeko baimena 
eman zuen jaurlaritzak.

-19. 500 urte bete ziren Gabiriako 
herritar batzuek Logroñon 
armen alardean parte hartu 

zutenetik. 1521eko ekainaren 
19an, Juan Velez de Gebara 
kapitain segurarraren agin-
dura, Gaztelak Nafarroaren 
aurka gerra egiteko bildu 
zituen. 137 goierritarren ar-
tean, Pedro de Arroaga, Juan 
de Arana, Juan Miguele de 
Aztiria, Martin de Hastiasa-
ran (“Garcia de Astiasaran 
por él”), Aguirre, Eleyçalde, 
Echeverria, Hurrutia, Hur-
quiola, Hugarte… zeuden.
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-26. Goruntzek 50. urteurreneko 
festa ospatzeko eguna jarri-
ta zuen arren, Covidagatik  
atzeratu zen. 

-26. Covida: aire zabalean mas-
kara erabiltzeko araua indar-
gabetu zuten. 

-26. Alex Aranburu Frantziako 
Tourrean hasi zen, Brest-en, 
lehenengo aldiz. 74. buka-
tuko zuen, uztailaren 18an, 
Parisen 8. helmugaratuta.  

-27. Gabiriar artisauak Zuma-
rragako Arte eta Artisautza 
Azokan izan ziren. 

-28. Herriko udaleku irekia hasi 
zen, 25 ume eta 4 begirale.

-29. Joxe Mari Iparragirre gabi-
riar-urretxuar bardoak sor-
tutako Gernikako Arbola 
Euskal Herriko ereserki iza-
teko eskariarekin bat egin zu-
ten 76 euskal idazlek (2020ko 
abuztuan 80 musikarik).

-29. Santa Lutzi auzoko gabiria-
rrek ez zuten San Pedro festa-
egunik ospatu, Covidagatik.

 Uztaila
 

-1. Gabirian bizi zen Maria del 
Carmen Pierola Garcia hil 
zen.

-1. Andres Zufiria Audela Ata-
goitti artzaina Urbian izan 
zen, aspaldiko partez, Euxe-
bio Igartzabalekin joanda.

-1. Kaminogurutze etxean bizi 
izandako eta gabiriar herri-
tartasuna duen Enrique Vi-
llamor Soraluze Poloniako 
Errepublikaren kontsul izen-

-21. Gabiriarekin lotura duen 
Gaizka Lete izendatu zuten 
Urretxu-Zumarragako Mus-
ti Taldea Realzale lagun-tal-
dearen lehendakari.

-22. Madalen eguna Alegian. Fes-
tarik ez; meza izan zen baka-
rrik.

-26. Joseba Iztueta Dorronsoro 
Katain mendigoizaleak Pe-
restroika Crack bidea eska-
latu zuen, Slesova mendiaren 
gailurrera (4.200m),  Pamir 
mendikatean (Kirgizistan).

-31. Joritz Lasarte Mujika arraun-
lariak Espainiako Traineru 
Txapelketa irabazi zuen, Ge-
tariarekin.

-31. Gabiriar jatorriko Emilia-
no Lasa atleta uruguaiarra 
(Montevideo, 1990) Tokio 
2020 Olinpiar Jokoetan le-
hiatu zen, atletismoan. Lu-
zera jauziko sailkatze fasean, 
finalera sailkatzeko atarian 
geratu da, zentimetro 1enga-
tik.

 Abuztua 
-4. A-636 autobidean, Ezkio pa-

reko arkua jarri zuen aldun-
diak. 

-6. Udalari 28.067,72 euro eman 
zion aldundiak, Ostatuko 
bigarren solairua egokitzeko 
lanetarako, laguntzetara aur-
keztutako 43.181,11 euroko 
aurrekontuaren %65.

datu zuten, Gaztela eta Leo-
nerako eta Kantabriarako 
(Espainia). 

-3. III. Goilurrak Rallyaren zati 
bat Gabirian jarri zuten, 
Madariagako bidegurutzean 
hasi eta Ugaranetik meate-
gietan barrena Zerainerantz 
joateko. Xabat Goikoetxea 
eta Mikel Aranburu partaide. 

-10. Oroitz Maiz Morea zenaren 
omenez Bartzelonan ematen 
duten saria Cesar Mendez 
Silvagnoli baritonoak jaso 
zuen, Les Cortseko 17. Na-
zioarteko Musika Lehiake-
tan.

-11. Gabiriar bat galdu zen Me-
norcan, desorientatuta, eta 
bilaketa operazioa egin zu-
ten. Biharamunean aurkitu 
zuten, kolpe bat beste kalte-
rik gabe. 

-15. Mintzola elkarteak eta Ki-
lometroak kultur elkarteak 
antolatutako Pello Mari Ota-
ño ikerketa beka Gabiriako 
bertsolaritza eta bertsolari-
tza Gabirian ikertzeko proie-
ktuak irabazi duela jakinara-
zi zuten.

-16. Covid neurriak: bizikide ez 
zirenak ezingo ziren kalean 
elkartu.

-17. Aztirian ekitaldi batzuk egin 
zituzten, festak behar zukete-
nen ordezko.

-17. Azpeitiko Kirol Klasikoen 
Rallya herritik igaro zen.

-18. Santa Marina egunez, Azti-
rian ez zen festarik antolatu. 
Meza, Ramon Agirre Men-
dizabal (Etxetxo, 1931) au-
zotarrari omenaldia eta auzo 
bazkaria egin zituzten.



Rallyesprinta lehen aldiz abuztuan-
Uxue Guridi Goierriko hitza

Ez festak

San Roke Txiki bolatea
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-7. Elizondon (Nafarroa) inaugu-
ratutako Amaiur, memoria 
demokratikoa erakusketan 
Gabiriako gudarien irudi bat 
erabili zuen Aranzadi zien-
tzia elkarteak.

-8. Gabiria-Legazpi 23.Rally- 
esprinta jokatu zen, lehenen-
go aldiz udan. Pablo Diez 
eta Diego Cruz (Skoda Fa-
bia R5); 2. Ivan Muñoz-Igor 
Izagirre irabazle (Ford Fiesta 
N1), eta 3. Aitor Aristregi-
Iker Lopez (Mitsubishi Evo 
IX). 

-9. Eskola-etxean leihoak eta 
ateak aldatzen hasi ziren.

-10. San Lorentzo egunean, os-
pakizunik ez Ugarangoikoa 
auzoan. 

-13. Festa ofizialik ez zen hasi, 
pandemiagatik. Gazteek afa-
ria egin zuten plazan. Ta-
bernak 01:00etan itxi behar, 
mahaietan 6 lagun gehienez. 
17ra bitartean, kultur ekitaldi 
batzuk: bertso saioa, antzer-
kiak, musika kontzertuak…

-17. San Roke Txiki egunez, bola 
lehiaketa herrikoian 27 par-
taide. Felix Maiz eta Pake 
Galdos irabazle. 

-18. Joseba Iztuetak eta bi men-
dizale lagunek Komunismo 
mendian (7.500m, Pamir,  
Tadjikistan) 12 mendizaleri 
laguntzeko erreskatze opera-
zioa amaitu zuten.

-19. Koldo Sarasola Larrarte 
apaiz pasiotar asteasuarra 
hil zen, Bilbon, 93 urterekin. 
Gabiriako apaiz izan zen 23 
urtez, 1991tik 2014ra arte. 
1938an Pasiotarren Gabi-
riako Ikastetxean sartu zen, 
eta geroago irakasle ere izan 
zen bertan.

-15. Ormaizegi-Gabiria txirrin-
dulari igoera ofizialik ez zen 
jokatu, baina 30-40 bat lagun 
igo ziren. Jokin Matxinan-
diarena Alustiza iritsi zen 
aurrena (11:16 minutu). Bola 
txapelketan 30 bolari fron-
toi atzeko bolatokian, Xabier  
Lazkano eta Naiara Peñaga-
rikano irabazle. 

-16. Herriko elizen arduradun 
30 urtez izan ziren Pasiota-
rrek agur meza egin zuten, 
San Roke egunez. Urretxun 
geratzen ziren Jesus Mari 
Iturriotz (Gabiriako apaiza), 
Roke Akizu eta Ruben Beas-
koa izan ziren meza emai-
le, eta apaiz kargua hartuko 
zuen Pablo Ormazabal gabi-
riar jatorrikoa eta Iban Mu-
nilla laguntzaile. 



Joseba Iztueta Pamirren

Eneko Goiburu gurasoekin eta Martin 
Sagastizabal Ordiziako gazta lehiaketan
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-22. Pasiotarrek azken meza 
eman zuten Andre Mari eli-
zan. Jesus Mari Iturriotz, 
Koldo Sarasolari tokia hartu 
eta azken 7 urteetan apaiz 
izan dena, Galiziara joango 
zen.

-22. Valentin Larrearen piano eta 
hari orkestra kontzertua Za-
rautzen eman zuten.

-22. Joritz Lasarte arraunlariak 
KAE-1 liga irabazi zuen, Ge-
tariarekin.

-23. Udaleko idazkaritza postua 
hutsik gelditu zen, 1985eko 
abenduaren 2tik idazka-
ri izan zen Maria Asuncion 
Villar Irastortza ordiziarrak 
erretiroa hartu ondoren. Mi-
ren Jasone Telleria Arrizaba-
laga segurarra izendatu zuten 
biharamunean idazkari akzi-
dental (2000tik Gabiriako 
Udaleko karrerako funtzio-
narioa). 

-23. Joseba Iztueta mendigoiza-
leak Korzhenevskaya gailu-
rra (7.105m) zapaldu zuen, 
Pamirren.

-25. Alex Aranburu Debak Es-
painiako Vuelta utzi zuen, 
11.etapan irten gabe geratu-
ta, bezperako erorikoagatik.

-5. Baztarrika gaztandegiak Gi-
puzkoako 37. Ardi Gazta 
Txapelketan parte hartu 
zuen, Legazpin; baita gabi-
riar jatorriko Eneko Goiburu 
Muruak ere (bigarren saria).

-6. Haur eskolan 2021-2022 ikas-
turtea hasi zuten, hiru hau-
rrekin.

-6. Beroaldi zakarra hasi zuen, 
hiru egunerako, 35 gradutik 
gora. 

-8. Balentzategi herri eskolan 
2021-2022 ikasturtea hasi 
zuten 26 haurrek. 

-8. Gabiriar jatorriko Eneko Goi-
buru Muruak irabazi zuen 
Ordiziako 48. Ardi Gazta 
Txapelketa. Hirugarren be-
launaldia zen irabazten: San-
ti Goiburu aitonak 1970ean, 
Felix Goiburu eta Karmele 
Murua aita-amek 1995ean 
eta 2014an. Udan Agirreot-
samendi baserrian edukitzen 
dute artaldea.

-8. Bekoetxeko Anttoni Mur-
giondok garairako bitxitasu-
na eraman zuen Ordiziako 
feriara: ilarra. 

-28. Gabiriar jatorriko Maite 
Maiora erretiratu egin zen 
Montblanceko Ultratrailean, 
ibilbidearen erdia (88 km) 
egina zuenean.

 Iraila
-2. Ekaitza lehertu zen, arratsean, 

eurite mardula egin zuen. 

-3. Bost bolari talde Gipuzkoako 
Taldekako Txapelketan hasi 
ziren. 

-3. Gabiriarekin lotura duen Iker 
Irribarria pilotaria lehiake-
tara itzuli zen, lesio luze bat 
gaindituta. 

-5. Emiliano Lasa atleta olinpiar 
uruguaiarra Gabirian izan 
zen, arbasoen herria ezagu-
tzen. Haren herenaitona (ta-
tarabuelo) Primo Lasa Etxe-
berria (Gabiria, 1849) 1880 
aldera joan zen Uruguaira, 
Joaquin (1839) eta Juan Jose 
(1842) anaiekin batera.

-5. Pablo Ormazabal Albistur 
gabiriar jatorriko apaizak 
lehenengo meza eman zuen 
Andre Mari elizan. Aitona 
Urruti baserrikoa zuen. 



Jesus Izagirrerenak liratekeen gorpuzkien exhumazioa Derion
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-9. Covid-19aren 5. olatua buka-
tutzat eman zuen jaurlari-
tzak. Herrian 389,86 zen in-
tzidentzia metatuaren tasa. 
Olatuan 31 positibo zenbatu 
ziren, horietatik 11 abuztuan. 
Hasieratik, 55 kasu.

-10. Gabino Murua erlezainak 
liztor beltzaren edo asiarra-
ren (Vespa velutina) erasanaz 
ohartarazi zuen, eta 2022ko 
udaberrian erreginak harra-
patzeko eskatu. 

-11. Josu Elgarresta Asurabarre-
na eta Egoitz Asurabarrena 
Zipitria Astiazaran baserriko 
lehengusuek Canfranc-Can-
franc mendi maratoia egin 
zuten (45 km, 4.000 metro 
positibo).

-11. Jokin Matxinandiarena Alus-
tizak Beasainen IX. Igartza 
Mendi Duatloia egin zuen 
(13.postua).

-12. Lau kirol ikastaro antolatu 
zituen udalak, urtean zehar 
jarraitzeko.

-13. Jesus Mari Iturriotz herriko 
parroko izan zen apaiza 
agurtzeko bazkaria egin zu-
ten Parrokiako arduradunek, 
Kortan. 

-14. Jesus Izagirre Artsuaga Ige-
ribarrerrotako gudariaren 
gorpuzkiak izan litezkeenak 
Derioko hilerritik atera zi-
tuzten, Arantzadi zientzia 
elkarteko auzitegi-mediku 
Francisco Etxeberria bea-
saindarrak, Lourdes Herras-
tik eta Caterina Raffone ge-
netistak osatutako taldeak. 
DNA frogen zain gelditu zen 
baieztapena. 

-25. Irakurle Txokoaren solasal-
dia, Erabili goldea hilen he-
zurren gainetik liburuaz. 

-25. Valentin Larrearen organo 
eta ahots musikaren lehen 
kontzertua egin zuten, Be-
rako elizan (Nafarroa), Igna-
cio Arakistain organistak eta 
Xabier Barriola tenore herri-
tarrak. 

-25. Gabiriarekin lotura duen 
Jokin Telleria margolari bea-
saindarrak Legazpin Kaleko 
19. Pintura Lehiaketa irabazi 
zuen.

-26. Antzerki emanaldia, plazan: 
Legea gu gara.

-26. Alex Aranburu Deba txirrin-
dularia (Astana) 88. Mun-
duko Txapelketan lehiatu 
zen, Flandrian, Espainiako 
taldearen buru. Eroriko ba-
ten ondoren, erretiratu egin 
zen.

-27. Urrutiko Lasa familia-
ren Ternua Taldeko Loreak 
Mendian markak eta Realak 
akordio komertzialaren be-
rri eman zuten, Anoeta esta-
dioan, Donostian.

-29. Alex Aranburu Deba 2022an 
Movistarren ariko zela 

-16. Iñigo Alustiza eta Leire Ur-
bieta bikotea rallyetara itzu-
li ziren Hoznayoko Rallyan 
(Kantabria, Espainia), bi urte 
lehiatu gabe egon ondoren. 

-18. Covid neurriak arindu zi-
tuen jaurlaritzak: ostala-
ritza 03:00ak arte irekita 
(01:00etan itxi behar zen 
lehen), eta aforoa %50etik 
%75era igo ostatuetan eta so-
ziedadeetan.

-19. Valentin Larrearen piano-
hari kontzertua Bergaran, 
Iñaki Gezala pianistak eta 
Oiasso Kameratak.

-22. Espainiako Gobernuaren 
Gipuzkoako Ordezkariorde-
tzak Itsaso-Castejon 400.000 
volteko goi tentsioko linea 
bikoitza eraikitzeko REE Red 
Eléctrica de España SA-ren 
baimen eskaeren iragarkia 
argitaratu zuen. 

-23. Gabiriako Udalak Arroaga-
Larreazpi 16. hirigintza ere-
muko plan partziala onartu 
izanaren iragarkia argitaratu 
zuen. 

-24. Elkarteetan otordu handiak 
egiteko martxa hartzen hasi 
ziren berriro. 



Osinalde bola txapelketa

Eskola margotzen

Joxemari Iturralde Uria idazlea 
Araneaundin
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baieztatu zuten (hiru urte-
rako). Astanan bi urte egin 
zituen, World Tour maila go-
renean.

-30. Mikel Intxausti ingeniari ga-
biriarrak Etxeko instalazio 
fotovoltaikoei buruzko azal-
penak izeneko hitzaldia egin 
zuen, kultur etxean.

 Urria 
-1. Gabiriako bertsolaritza eta 

bertsolaritza Gabirian proiek- 
tua jendaurrean publikoki 
aurkeztu zuten, Ordizian.

-1. Herri bilera egin zen Itsaso-
Castejon goi tentsioko ar-
gindar linearen proiektuaren 
harira. Sustrai Erakuntza 
talde ekologistak salatu zuen 
goi tentsioan argindarra ga-
rraiatzeko beste proiektu bat 
garatu nahi zuela Forestalia 
enpresa-multzoak, Aragoitik 
Gasteizera, adar bat Gabirian 
barrena Gatikara luzatzeko. 
Herritik igaroko litzatekeen 
bigarren proiektu berria zen.

-1. Eskola-etxea kanpotik eta ba-
rrutik margotzen hasi ziren.

-7. Osasun larrialdi egoera in-
dargabetu zuen jaurlaritzak. 
2020ko abuztuaren 17an eza-
rrita zegoen (aurrez, 2020ko 
martxoaren 13tik maiatzaren 
18ra ere bai).

-7. Maialen Akizu Bidegainek 
Kulturgintzari begirada bat 
zaintzaren ekonomiatik hi-
tzaldia egin zuen, Urretxun.

-7. Joxemari Iturralde Uria idaz-
lea (Tolosa, 1951) Gabirian 
izan zen bisitan, haren ar-
basoen jatorria ezagutzen: 
aitona Tomas Uria Zabalo 
Madariagabarrena baserrian 
jaio zen, 1890ean, eta Ara-
neaundi baserrira aldatu zen 
familia osoa 1915 inguruan.

-1. Aztiri Erretegia utziko zuela 
iragarri zuen Itxaso Baran-
diaran ostalariak. 

-2. Osinalde bola txapelketa joka-
tu zen, 37 partaiderekin. Ze-
ferino Agirre segurarra txa-
peldun, emakumeetan Pake 
Galdos irabazle, herriko one-
na Patxi Ormazabal, gaztee-
tan Ander Etxebeste.

-3. Pablo Irizar pilotuak Mini 
Cooper Kopa bukatu zuen, 
5 jardunaldikoa, Jerezko 
zirkuituan.

-3. Joxe Mari Iparragirre gabi-
riar jatorriko koblakariari 
buruzko erakusketa bukatu 
zen Urretxun, eta Gabiriare-
kin lotura duen Jose Angel 
Igartzabalek Jose María Ipa-
rraguirre (Una crónica para 
el recuerdo) liburuxka idatzi 
zuen.

-4. Gabiriar jatorriko Maria Re-
dondo Mujika kantariak Es-
painiako Max sarietako bat 
jaso zuen, Kutsidazu bidea, 
Ixabel filmeko soinu banda-
rena.

-6. Udalaren ohiko osoko bilku-
ran, Aztiriko Erretegiaren 
arduradun Mabi izendatu 
zuten. 
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-7. Balentzategi herri eskolako 
Guraso Batzordeko zuzen-
daritza talde berria aukeratu 
zuten. 

-7. Alex Aranburu Debak (As-
tana) denboraldiko azken 
lasterketa jokatu zuen, Ita-
lian. 70 lasterketa-egune-
tan 11.512 km egin zituen 
2021ean, garaipen bat (bere 
ibilbideko laugarrena), bi bi-
garren postu eta lau aldiz hi-
rugarren. 

-8. Udal liburutegia berrireki zu-
ten, Miriam Mandiola ardu-
radun berri zela. 

-8. Erbie elkartea berrireki zuten, 
pandemia ostean. 

-8. Zantarte baserriko Ainhoa 
Urkiolak eta bikotekide Ye-
ray Mujika ormaiztegiarrak 
Growing in the van (Furgo-
netan hazten) proiektuaren 
berri eman zuten. Furgoneta 
bat erosi, bi urtean kanperi-
zatu edo barruan bizilekua 
egokitu, eta bidaia luzeak 
egiten hasi ziren.

-9. Maite Maiorak irabazi zuen 
Hiru Haundiak ultratraila, 
Gorbea, Anboto eta Aizkorri 
kateatzen dituen mendi las-
terketa (101,6 km).

-10. Lontxo Ormazabal Etxe-
berria sukaldariak (Agerre, 
1976) Korta jatetxean azke-
neko lan eguna izan zuen. 
1992ko udan hasi zen sukal-
dean. 

-10. Baztarrika gaztandegiak eta 
Eneko Goiburuk 38. Euskal 
Herriko Artzain Gazta Txa-
pelketan parte hartu zuten, 
Idiazabalen. Goiburu 2. eta 
Baztarrika 10. 

-27. Etxebizitzen birgaitze ener-
getikoari buruzko hitzal-
di-tailerra egin zen, kultur 
etxean.

-28. Gabiriako Ostatua ETB2ko 
Juego de cartas programako 
lehiakideetako bat izan zen. 
Polemika  ere piztu zen, 
Mikel Asurabarrena ostala-
riak zeukan Independentzia 
kamiseta erakusten ez ziote-
lako utzi ekoiztetxekoek. 

-28. Herrian 253 etxebizitza zeu-
den erroldan (Eustat, 2020). 
Batez beste, etxebizitza 
bakoitzak 57,7 urte dauzka, 
eta azaleraz 188,8 metro ko-
adro. Goierriko handienak 
dira bi datu horiek.

-29. Mikel Mandiola Azarola 
Mandiola baserriko artzain 
gazteak mendiko egonaldia 
amaitu zuen, eguraldi txarra 
zetorrela eta, Zegamako San 
Adrian inguruko txabolatik 
jaitsita. 

-29. Eskola eta batzoki atzeko 
plazatxoan, lurzoruko har-
lauzak egonkortzeko lanak 
hasi zituzten, baita Agerre-
ko Aska-Katarain errepidea 
asfaltatzekoa ere. Aztiriko 
erretegian elektrizitate insta-
lazio dena berritu zuten, eta 
komun bat irisgarritasun al-
detik egokitu.

-30. Itsaso-Castejon goi tentsioko 
linea proiektuaren aurka ba-
tzar irekia egin zen, Etxarri 
Aranatzen.

-31. Joseba Sarrionandia idazlea 
Ostatuan bazkaltzen izan 
zen. 1985etik 2021era Kuban 
erbesteratuta egon zen. 

-31. Gau Beltza edo Arimen Gaua 
ospatu zen, mozorroekin eta 
musikarekin.

-13. Gipuzkoako Foru Aldun-
diak jakinarazi zuen Gabiria 
zeharkatzen duen A-636 au-
tobidean erabiltzaileei ko-
bratzen 2022ko urtarrilaren 
lehenean hasi zirela.

-15. Irrintziari buruzko hitzaldia 
egin zuen Nerea Barandiaran 
lazkaotarrak.

-16. Goruntz dantza taldeak 
entseguei berrekin zien, Co-
vid etenaren ondoren.

-19. Ane Odriozola idazle legaz-
piarrak Gibolako trilogiako 
hirugarren eleberria aur-
keztu zuen, Legazpin: Cons-
piración en Gibola (Circulo 
Rojo). Aztiria auzoan girotu-
ta dago.

-20. Bekoetxe baserriko Antto-
ni Murgiondo omendu zuen 
Ordiziako Udalak, asteroko 
azokan postua jartzen duten 
21 emakumeren artean.

-22. Igor Altuna Maiz erlezainak 
jakinarazi zuen Eguzkitza 
goenean daukan erletegian 
triskantza izugarria eragin 
ziola liztor beltzak, astebe-
tean: 11 kaxetatik sei erabat 
galdu ziren.

-22. Aldundiak hutsik deklara-
tu zuen Gabiriako Udaleko 
idazkaritza postua. Idazkari 
akzidental modura Jasone 
Telleriak betetzen zuen. 

-23. Sunsundegi auto klasikoen 
rallya Gabiriako lurretatik 
igaro zen.

-25. Guri5 musika taldea desegin 
egingo zutela jakinarazi zu-
ten partaideek (Iñaki Rezusta 
Txaxio, Jon Gorrotxategi, Jon 
Sagarna eta Julen Sagarna). 



2021-11-1 Kontseilu Sozialista bidesarien aurka Gaztelun. Kerman Garralda

2021-11-12 Jon Agirre etaJosu 
Ibarguren Gipuzkoako txapel-
dun pilota 2-mailan
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 Azaroa 

-1. Kontseilu Sozialistak elka-
rretaratzea egin zuen au-
tobidean Gabiria parean, 
Gazteluko baskulan, A-636 
autobideko bidesariaren 
kontra.

-1. Lorez apaindu zuten hilerria, 
Santu Guztien egunean.

-1. Ostatuko goiko ganbaran 
hormak botatzen eta honda-
kinak ateratzen lanean aritu 
ziren zinegotziak.

-1. Gaztaina-erreak jateko ohitu-
ran, otorduak egin zituzten 
elkarteetan.

-2. Arimen Eguneko meza eman 
zuten elizan, asteartea izana-
gatik. 

-3. Baztarrika gaztandegiko 
gaztak brontzezko domina 
irabazi zuen World Cheese 
Awards munduko gazta txa-
pelketan. Oviedon (Asturias, 
Espainia).

-3. Maialen Akizu Bidegain idaz-
lea Hendaiako Antoine Aba-
diaren etxaldeko etxe batean 
kokatu zen hilabeterako, 
idazteko.

-12. Aztiriko Jon Agirre pilo-
tariak Gipuzkoako Kluben 
Arteko Txapelketako finala 
irabazi zuen, Josu Ibarguren 
legazpiarrarekin batera, Vi-
llabonan.

-12. Jon Aldanondok jaso zuen 
Goierri Telebistaren ize-
nean Tokikom sarietako bat, 
Arrasaten, ikus-entzunezko-
rik onenarena, Covid-19ko 
itxialdiko Ateak itxi, leihoak 
ireki lanari esker.

-14. Hainbat gabiriarrek 56. Be-
hobia-Donostia maratoi erdi 
lasterketa herrikoian parte 
hartu zuten.

-15. Ignacio Arakistain Agirre 
organo jotzaile eta musika-
riak (Azpeitia, 1998) VI. 
Musikene-Donostiako Orfe-
oia Saria jaso zuen, Valentin 
Larrea musikari eta konpo-
satzaile gabiriarraren ingu-
ruko ikasketa amaierako lan 
onenagatik.

-17. Korrika 2022ko ekitaldia-
ren ibilbidea aurkeztu zuen: 
Gabiriako lurretatik 2022ko 
apirilaren 8an igaroko da.

-3. Lehen elurrak ikusi ziren Ga-
biriatik, Aizkorrin.

-5. Valentin Larrea Iturberen 
organorako eta ahotserako 
obren kontzertua Durangon.

-5. Jose Luis Uribetxeberria ar-
tzaina Urbiatik jaitsi zen ar-
taldearekin. Azken artzaina 
izan zen orduan ere jaisten. 
Elurrak harrapatu zuen.

-6. Telefonoaren lineako ko-
brezko haria lapurtu zuten, 
Ormaiztegitik Gabiriara bi-
tartean.

-8. Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren eta Bidegiren begirunerik 
eta zerbitzurik eza Gabiriako 
herriarekiko: udalerritik pa-
satzen den A-636 autobide-
ko bidesariak derrigortu bai, 
baina Abiatu txartela trami-
tatzeko aukerarik ez zuten ja-
rri herrian, nahiz beste zortzi 
herritan bai.

-10. Baztarrikako artegian 
kanpainako lehenengo arku-
mea jaio zen. 

-11. Joseba Iztuetaren Pamir, dis-
tantziak ikus-entzunezkoa 
estreinatu zuten, Ormaizte-
gin.



Guri5 taldearen azken kontzertua Ormaiztegin

Errezil sagar eguna Naiara Peñagarikano bola Gipuzkoako 
banakako txapeldun
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-18. Urkiztegi baserriko Ana Je-
sus Etxeberria Zubizarreta 
hil zen, 52 urterekin.

-19. Ilargiaren eklipse partziala 
ikusi zen herritik. 

-19. Maria Redondo aktoreak 
eta abeslariak partaide zuen 
Go!azen telesailaren 8. den-
boraldia hasi zen, Euskal Te-
lebistan.

-19. Balentzategi herri eskolako 
ikasle guztiek eskurtsioa egin 
zuten, Donostiara.

-20. Guri5 musika taldeak azke-
neko kontzertua jo zuen, Or-
maiztegin. 2012an hasi ziren. 

-21. Errezil Sagar Lehiaketa eta 
baserriko produktuen 20. 
Lehiaketa eta azoka egin zi-
ren. Sagarretan sarituak (13 
partaide): Joan Bautista Su-
kia (Sagasti etxea), Anttoni 
Murgiondo (Bekoetxe), Xa-
bier Arratibel (Otsategi) eta 
Miren Agirrezabala (Oña-
tibitxiki). Menbrilutan (14 
partaide): Nekane Agirre, 
Landetakoa. Goierri Beheko 
23. Ezti Lehiaketa (13 par-
taide): 1. Igor Altuna Maiz  
(Lazkao-Gabiria), 2. Juan 
Elgarresta Astiazarangoa, 3. 
Joxe Mari Izagirre, idiazabal-
darra. Ferian 18 postu.

-25. Errigora ekimeneko kaxak 
banatzen hasi ziren. Herrian 
18 kaxa eskatu zituzten.

-26. Forestalia enpresak Zara-
gozatik (Espainia) Euskal 
Herrira eraiki nahi duen goi 
tentsioko linearen aurkako 
iritzia agertu zuen Eusko 
Jaurlaritzako Arantxa Tapia 
sailburuak.

-27. Marian Bidegain Ormaza-
bal euskara irakasleak azke-
neko klaseak eman zituen, 
Lazkaoko Maizpide euskalte-
gian, erretiroa hartzeko.

-27. Negualdiko lehenengo elu-
rra: Aizaleku zurituta eta 
Aztiria ere zerbait bai.

-28. Naiara Peñagarikano bola-
riak Gipuzkoako Banakako 
Bola Txapelketa irabazi zuen, 
emakumeetan, Aian.

-21. Aitor Olea organista duran-
garraren organo kontzertua, 
elizan.

-22. Gabiria zen COVID-19 ko-
ronabirus kasurik aktibo ez 
zeukan Gipuzkoako 16 uda-
lerrietako bat.

-23. Goierriko Autopista Elek-
trikorik Ez plataformak 
prentsaurrekoa egin zuen, 
eliz atarian, Zaragoza-Gatika 
goi tentsioko linearen biga-
rren proiektua salatzeko.

-24. Mikel Aizpuru Murua Eus-
kariana liburutegi digitalaren 
aurkezpen ekitaldian izan 
zen, Bilbon, Eusko Jaurlari-
tzako kargudun bezala.



Luizia jota trena iraulita
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-28. Jesus Mari Deba Odolkiak 
etxeak irabazi zuen Ormaiz-
tegiko 34. Odolki lehiaketa.

-28. Antzerki emanaldia, saloian: 
Erik eta Win.

-29. Urrutiko Lasa Agorreta fa-
miliaren Ternua Group en-
presa laneko arropa egiten 
hasiko zela iragarri zuen.

-30. Urretxu-Zumarragako San-
ta Lutzi azoka bertan behera 
utzi zuten, pandemia okertu 
zelako.

 Abendua
 
-2. Luizi txiki bat etorri zen Or-

maiztegi-Gabiria errepide 
nagusian, Agerreko Askatik 
gorago.

-2. Forestalia eta REE elektrizi-
tate-garraio enpresek eraiki 
nahi dituzten oso goi ten-
tsioko linea proiektuen aurka 
helegite bateratua aurkeztu 
zuten 25 udalek eta kontze-
juk, tartean Gabiriak.

-3. Euskararen Eguna ospatzeko 
kantu-afaria egin zen, Osi-
nalde elkartean, Aitor Furun-
darena soinu jotzailearekin.

-3. Osasun larrialdi egoera eza-
rri zuen berriro Eusko Jaur-
laritzak, hirugarren aldiz. 
Herrian, 66. positibo kasua 
baieztatu zen. Covid ziur-
tagiria barruetan eskatzeko 
araua 15ean sartu zen inda-
rrean.

-3. Aldundiak Gabiriako Age-
rre-Alde 18. HIEaren hiri-
antolamenduko plan berezia 
behin betiko izaeraz onar-

-10. Unai eta Beñat Gaztelumen-
di añorgar bertsolarien Bidea 
da borroka bertso-kantaldi 
eta marrazketa ikuskizuna, 
saloian. Lehenengo emanal-
dia zuten, aurkezpenaren on-
dotik.

-11. Pablo Irizar Zubizarreta pi-
lotua “Leiendako pilotu” 
izendatu eta Urrezko Kaskoa 
saria eman diote Los Arco-
sen (Nafarroa), Mini Cooper 
Koparen galan. 

-12. Giro eguzkitsua, goxo eta 
oskarbi, aurreko 22 egunetan 
euria egin ondoren.

-12. Luzio Gabiriaren omenezko 
34. Bertso Jaialdia egin zen, 
Zumarragan. 

-13. Gabiriako eskolan irakas-
le izan zen Isabel Etxeberria 
Gorritiri (Donostia, 1915) 
Sant Jordiren Gurutzea aipa-
men gorena eman dio Kata-
luniako Generalitateak, Pere 
Aragones presidentearen es-

kutik, Barberá del Vallés he-
rrian. 1941etik 1943ra izan 
zen Gabirian maistra.

tutzat eman zuen, Alegian, 
Irizar enpresak sustatutako 
eraikuntzak ahalbidetzeko.

-5. Haurren aurrean helduok hel-
du kanpaina bukatu zen he-
rrian.

-7. Zuhaitz bat bidera erori, eta 
“beheko errepidea” itxita ge-
ratu zen, Eguzkitza parean.

-7. Jesus Maria Bosque Ruiz Pepe 
hil zen, 82 urterekin. 

-8. Valentin Larrearen organo eta 
ahots musikaren kontzertua, 
Azpeitian.

-9. Trenbidera etorri zen luizi 
handi batek tren bat harra-
patu zuen, Gabiria parean, 
Eizmendi izeneko tunele-
ra sartzera zihoan unean, 
Azkartza baserriaren alboan. 
Zauriturik ez. Trenen zirku-
lazioa, etenda. Abenduaren 
14ko arratsaldean ireki zuten 
berriro, tren kaltetua kentze-
ko lan zailen ondoren.

-10. Euriteen ondorioz, errekasto 
batzuek gainezka egin zuten. 
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-14. Igeribarrerrotako Jesus Iza-
girre Artsuaga gudariaren 
gorpuzkien azterketa ge-
netikoaren ADN probetan 
kointzidentzia bat badagoela 
jakinarazi zion Gogorak fa-
miliari, baina oraindik ez 
dira erabakigarriak. Proba 
eta lagin gehiago eskatu zi-
tuzten. 

-16. Bizikletan eta korrika ibil-
tzeko kirol arropa ekipazioa 
atera zuen Leharrei mendi 
lasterketaren antolakuntzak.

-17. Herri batzarra egin zuen 
udalak, 2021ean egindakoak 
eta 2022ko asmoak aurkezte-
ko.

-18. Meategietako bidea garbitze-
ko auzolana egin zen.

-18. Andoni Aizpuruk aurkeztu 
zuen, Pilar Kaltzadarekin ba-
tera, Gure Eskuren Arantza-
zuko Adierazpena.

-19. Gabiriako artisauek Zuma-
rragako artisautza ferian par-
te hartu zuten. 

-23. Noaretxeberri baserriko Jose 
Ramon Aramendi Garmen-
dia hil zen, 86 urterekin.

-24. Gabon eguna, Covidak bal-
dintzatua. Talde bat kantu-
eskean ibili zen, etxerik etxe.

-31. Gazteek festa giroko apus-
tua egin zuten, Urtezahar 
egunean. Buruz buruko las-
terketa, Ormaiztegiko zubi 
azpitik Gabiriara igoera: Xa-
bier Aldanondo Aizpuru ko-
rrika Olalkiagatik gora, eta 

Mikel Etxezarreta olaberri-
tarra bizikletan errepidetik. 
Aldanondok irabazi du apus-
tua, 13 minutuan iritsi baita 
Ostatu aurrera. Etxezarretak 
14:20 minutu behar izan du 
bizikletan.

-31. Covid-aren 6.olatuan 23 he-
rritar kutsatu ziren, gehienak 
Omikron aldaerarekin. Urtea 
1.949,32 kasuko intzidentzia 
metatuarekin (azken 14 egu-
netako positiboak, 100.000 
biztanleko) bukatu zen. Ko-
ronabirusaren pandemia 
hasi zenetik, 86 positibo kasu 
zenbatu ziren Gabirian.

-31. Biztanleria datuak: 503 bi-
zilagun zeuden erroldatuta, 
2021eko lehenengo egunean 
baino lagun bat gutxiago. 
2021eko mugimenduak: al-
tak 35 (jaiotzak 3 eta bizitze-
ra etorritakoak 32) eta bajak 
36 (heriotzak 7 eta bizitzera 
joandakoak 29).

-31. Langabezia datuak. Lan-
gabetuak: 10. Gizonezkoak 
3 (hirurak 45 urtetik go-
rakoak) eta emakumezkoak 
7 (hiru 25-44 artekoak eta 
lau 45etik gorakoak). Sekto-
reka: industrian 1, zerbitzue-
tan 8 eta aurrez enplegurik 
gabea 1. Sinatutako lan kon-
tratuak: 11. Gizonezkoenak 
6 (lau aldi baterakoak eta bi 
mugagabe bihurtuak) eta 
emakumezkoenak 5 (bat ha-
sieratik mugagabea, 3 aldi 
baterakoak eta 1 mugagabe 
bihurtua). Sektoreka: indus-
trian 1, eraikuntzan 5 eta zer-
bitzuetan 5.

-Denera bildutako hondakinak: 
102.560 kg (2020an baino 
4.460 kg gehiago)

-Birtziklatzeko bereizita jasoak: 
80.841 kg (%79)

-Beira: 
23.801 kg (%23,2 guztitik)

-Papera eta kartoia: 
11.080 kg (%10,8)

-Ontzi arinak: 
15.240 kg (%14,9)

-Biohondakina: 
16.340 kg (%15,9)

-Inausketa eta lorazaintza hondarrak: 
7.300 kg (%7,1)

-Egurrezko altzariak: 
3.442 kg (%3,4)

-Tresna elektriko eta elektronikoak: 
1.401 kg (%1,4)

-Arropa zaharrak: 
1.879 kg (%1,8)

-Pilak: 
77 kg (%0,1)

-Sukaldeko olioa: 
282 kg (%0,3)

-Erraustegira: 21.719 kg (%21)

-Errefusa: 2
0.380 kg (%19,9)

-Etxetresna birtziklaezinak: 
1.339 kg (%1,3)

2021eko hondakin 
bilketa datuak guztira 
Gabirian:
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Urtekaria

-Urtarrilak 1. Alejandro 
Artzelus Igartzabal, Ka-
lebarren etxean  jaioa, 
74 urte, Zegaman.

-Urtarrilak 27. Maite Be-
rasategi Zabalo, Kaxeta 
etxean bizi, Zumarra-
gan. 

-Otsailak 10. Koro Soraluze 
Zelaia, Zuazolazpikoan 
jaio eta Kaminoguru-
tzen bizi, 62 urte.

-Martxoak 16. Maria Jesus 
Atin Altolagirre, Altzi-
bar baserrian jaioa, 103 
urte, Zumarragan.

-Apirilak 3. Dionisia Iztueta 
Igartzabal, Katarainen 
jaioa, 94 urte, Makatza-
ga baserrian, Legazpin. 

-Apirilak 14. Ana Murua 
Garin, Izarraundin 
jaioa, 89 urte, Madrilen. 

-Apirilak 18. Jose Ramon 
Garmendia Izagirre, 
Gaztañagan jaioa, 83 
urte, Ormaiztegin (La-
zkaoko egoitzan bizi 
zen). 

-Ekainak 11. Santiago Bete-
gi Aiastui, Armagindegi 
baserria, 83 urte. 

-Ekainak 13. Agustin Biken-
di Alberdi, Merkatarite-
gi baserria, 74 urte. 

-Ekainak 16. Benita Elosegi 
Apaolaza, Oñatibitxiki 
baserrian jaioa, 87 urte, 
Donostian.

-Uztailak 1. Maria del Car-
men Pierola Garcia.  

-Abuztuak 19. Koldo Sara-
sola Larrarte apaiza, As-
teasun jaioa, Gabirian 
apaiz 23 urtez. 93 urte. 

-Azaroak 18. Ana Jesus 
Etxeberria Zubizarreta, 
Urkiztegi baserria, 52 
urte. 

-Abenduak 7. Jesus Maria 
Bosque Ruiz ‘Pepe’, Alo-
ña etxea, 82 urte. 

-Abenduak 23. Jose Ramon 
Aramendi Garmendia, 
Noaretxeberri baserria, 
86 urte. -Otsailak 20. Estanis In-

txausti Iriarte. Arangoiti 
etxea.

-Maiatzak 15. Eiru Jaka Gon-
zalo. Agirre-Eguzkitza 
etxea. 

-Abuztuak 16. Elene Orma-
zabal Perez. Agerre base-
rria. 

2021ean hildakoak (15) 
(Gabirian hildakoak, eta kanpoan bizi ziren gabiriarrak)

2021EKO ZENBAIT DATU

2021ean jaiotakoak  (3)
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Urteurren 
borobila, 
ospakizun eguna 

ate-joka
Goruntz dantza taldea. 
Eraitz eta Eneritz 
Gorrotxategi Zuaitz.

gertatu zaion gisan, guk ere gure 
geldialditxoa egin behar izan 
dugu. Baina hori ez da gu geldi-
tzeko arrazoia: izan ere, tarte ho-
nek hainbat alderdiren inguruan 
hausnartzeko balio izan digu.

Gaur egungo Goruntzen 
egoerak ez du orain hamar urte-
koarekin zerikusirik, geldialdiak 
haur askok taldea uztea egin bai-
tu eta honek taldeak erdizka gel-

ditzea eragin. Honetaz guztiaz 
gain, dantza gaur egunera 

Bada mende erdi hau guztia hasi zenetik, 
mende erdi gorputzak mugituz dantzarako 
grina hauteman zenetik eta mende erdi 
gaur egungo dantzarion uraren iturria sor-
tu zenetik. 50 urte, erraz esaten da, baina 
urte hauetan guztietan hainbat entsegu, 
saio, dantzari txiki… egin ditugu. 

Azken bi urteotan, ordea, kultura-
rekin lotutako beste 
hainbat elkarteri 
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Urteurrenaren atariko, 
hainbat ekintza egingo dira, ikus-
puntu ezberdinetatik dantza zer 
den eta nolakoa den azaltzeak ere 
baduelako bere xarma. Urteurren 
eguna bera, urriaren 8a, antola-

Urteurren 
borobila, 
ospakizun eguna 

ate-joka
moldatu beharra ere ikusi dugu, 
azken finean, ohiturei eusteaz 
gain, dantza berriak ikasteari ere 
aberasgarri deritzogu eta.  

2021-2022 ikasturtea hastea-
rekin batera, guk geureari ekin 
diogu, bai haur eta baita erakus-
leok ere, gure dantzarako grinak 
aspaldi honetan itzala besterik ez 
baitzuen ikusten, eta aukera hau 
aprobetxatuz, benetan nahi du-
gun horri heldu diogu. 

Egoera ezegonkor honek, or-
dea, ez gaitu atzera botako; ko-
puru txikiagoa izanagatik, orain 
arteko gogo eta ilusioari eusten 
diogu. Aurtengo proposamen 
garrantzitsuena, 50. urteurre-
neko jaialdia da. Bi urte eta erdi 
lehenago hasi ginen urteurren 
borobilari begira: hasiera bateko 
asmoa, noski,  2021. urtean os-
patzea zen. Data ere jarri genuen, 
baina pandemia tarteko, 2022. 
urtera atzeratu behar izan dugu. 
Jadanik berreskuratu dugu gaia 
eta hemen gabiltza buru-belarri 
Goruntz Dantza Taldeak merezi 
duen egun handia antolatzeko la-
nean. 

tzeko batzordeak jada hasi dira 
ekinean. 

Batu zaitez zeu ere taldera eta 
batu  ospakizunera; izan anto-
laketan, izan dantzan, izan lane-
rako bi esku eskaintzen… Dantza 
taldea gaur zerbait bada, arian-
arian sokak etenik izan ez due-
lako da. Beraz, eman diezaiogun 
guztiok batera bultzada, etorki-
zunean ere ilusio, indar eta grin 
honek jarraipena izan dezan! Ia 
denen artean ospakizun polit eta 
goxo bat prestatzen dugun eta, 
orain arte bezala, beste urte as-
koan ere, belaunaldiz belaunaldi, 
Goruntzen kriskitin eta hanka-
jokoak ozen entzuten diren! 
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garren olatua kontrolatu ezinik 
gabiltza. Inoiz ikusi dugun intzi-
dentziarik handiena daukagu eta 
Lehen Arretan lan karga izuga-
rrizkoa da. Egoera honek gaixoen 
eta Lehen Arretako langileen ar-
tean tentsioak, gaizki ulertuak 
eta haserreak eragin ditu.  

Denok dakigun bezala, koro-
nabirusa oso kutsa-

korra da. Bestalde, 
kontsultategira 

gehien etortzen 

Gaixoak artatzeko garaian 
koronabirusak eragin dituen 
aldaketak 

Artikulu hau idazten ari naizen bitar-
tean, OmiKron aldaerak eragin duen sei-

Xabier 
Epaizabal
Mujika

Osasunaren

txokoa

Koronabirusa
      eta gehiago

Tamalez, aurten ere koronabirusa izan da protagonista nagusia osasun alo-

rrean. Baina koronabirusaz gain, beste gauza asko gertatu dira eta horien 

artean eutanasiaren eskubidea arautu dela azpimarratuko nuke.

Gaurko honetan, hiru gairi buruz hitz egin nahi dut: koronabirusak gaixoak 

artatzeko garaian eragin dituen aldaketei buruz, egoiliarrei buruz eta euta-

nasiari buruz.
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diren gaixoak zaurgarriak dira: 
adinekoak, gaixotasun kronikoak 
dituztenak, inmunodeprimi-
tuak… Horregatik, gaixo hauek 
babestu eta kutsatzeak ekiditeko 
bi zirkuitu sortu dira; bata, koro-
nabirusak sortzen dituen sinto-
mak dituzten gaixoak artatzeko, 
eta bestea, berriz, bestelako arra-
zoiengatik datozenak artatzeko. 

Gabirian ez ditugu koronabi-
rusa izan dezaketen gaixoak ar-
tatzen. Kontsulta bakarra dugu 
eta ez da posible bi eremu des-
berdin antolatzea gaixoak ikus-
teko. Koronabirusa duten edo 
eduki dezaketen gaixoak Ezkioko 
kontsultategian ikusten ditugu, 
lehen aipatutako eremu berezian, 
eta ahal bada, azkeneko orduan, 
itxaron gelan gaixo zaurgarriekin 
ez topatzeko.

Txandak eskatzeko garaian 
ere izan ditugu aldaketak. Gaur 
egun, kontsultara etortzeko txan-
da eskatzen dugunean, txanda-
ren arrazoia galdetzen digute. 
Horrek pertsona asko harritu eta 
haserretu egin ditu, baina behar-
beharrezkoa da kutsatzeak ekidin 
eta gaixo zaurgarrienak babeste-
ko.

Bukatzeko, kontsulta tele-
fonikoak aipatu nahi nituzke. 
Koronabirusa etorri zenetik, 
kontsulta gehiago egiten dugu 
telefonoa bitarteko dugula. Ba-

rragako Osasun Zentroko beste 
mediku batekin. 

Mediku egoiliar bat edukit-
zeak onura ugari ditu niretzat: 
egiten dudan lana berraztertu, 
gauza berriak ikasi,  lan egi-
teko era hobetzeko aukera… 
Gaixoentzako ere ona dela uste 
dut, egoiliarra fakultatetik pasa-
tu berria denez, eta espezialitate 
desberdinetan aritu denez, me-
dikuntzaren inguruko azken be-
rriak fresko-fresko dauzka.

Bestalde, noizean behin beste 
lekuetan espezialitatea egiten ari 
diren medikuak, erizainak eta 
ikasleak etorri izan dira, landa 
eremuan nola lan egiten dugun 
ikustera. Nire ustez, hau guztia 
oso aberasgarria da.

dirudi kontsulta telefonikoa ez 
zaigula inori gustatzen, ez gaitu 
asetzen, ez gaixoak, ezta osasun 
langileak ere. Dena den, lehen 
ere erabiltzen genuen kontsul-
ta telefonikoa, eta bere neurrian 
oso baliagarria dela pentsatzen 
dut, hala nola, gaixoen jarraipena 
egiteko, proben emaitzak emate-
ko, botikak eguneratzeko… Gai-
nera, aurrez aurreko kontsulta 
indarra hartzen ari da berriro eta 
pentsatzen dut denbora gutxian 
arreta gehienak aurrez aurrekoak 
izango direla. 

 

Egoiliarrak

Orain dela hiru urte Iratxe 
Diego Bilbao gurekin izan ge-
nuen sei hilabetez. 
Iratxe mediku egoilia-
rra da. Bermeokoa da 
eta medikuntza Eus-
kal Herriko Uniber-
tsitatean ikasi zuen. 
Orain Familia Me-
dikuntzako espeziali-
tatea egiten ari da.   

Gurekin egon on-
doren, hiru urtez ari-
tu da Zumarragako 
Ospitalean. Bere for-
makuntza bukatzeko, 
urte eta erdi egongo 
da gurekin eta Zuma-



60

Eutanasia

2021. urtean eutanasia des-
penalizatu eta arautu egin da. 
3/2021 Lege Organikoaren ara-
bera, eutanasia eskubide indibi-
duala da. Hau da, legeak jartzen 
dituen baldintzak betetzen badi-
tugu, hiltzeko laguntza eska de-
zakegu, gure eskubidea da.

 
Eutanasia edo hiltzeko lagunt-

za bi egoera hauetan eska daiteke: 

- Gaixotasun larria eta sen-
daezina bada, bizi-pronostiko 
mugatua eragiten duena etenga-
beko ezintasunaren testuingu-
ruan.

- Pairamen larria, kronikoa 
eta eragozlea izanez gero. Hau da, 
desgaitasun handia, autonomia 
fisikoaren gutxitze nabarmena, 
nor bere kabuz baliatzeko ezinta-
suna edo adierazi nahi dena adie-

dela ziurtatu nahi delako.

Mediku eta erizainok kon-
tzientzia-eragozpenenerako es-
kubidea dugu. Baina kasu haue-
tan prozesu honetaz arduratuko 
den beste mediku edo erizain bat 
aurkitu behar da.

Dementzia edo komunikatze-
ko eta ulertzeko arazoak sortzen 
dituzten beste gaixotasun ba-
tzuen ondorioz, pazienteak eu-
tanasia modu libre eta kontzien-
tean eskatzeko gaitasun nahikoa 
ez balu, beharrezkoa izango li-
tzateke Aurretiazko Borondateen 
Dokumentua edo legezko beste 
dokumentu baliokideren bat au-
rrez egina izatea. Bertan, egoera 
jakin batzuetan eutanasiara jo-
tzeko duen borondatea jasota 
utzi badu, dokumentu horretan 
ageri den ordezkariak eskaria 
aurkeztuko du eta lehen deskri-
batutako prozesua martxan ja-
rriko da. 

razteko edo harremanetarako 
gaitasunaren galera badaukagu.

Eutanasia onartzeko prozesua 
luzea da, 2 hilabete ingurukoa. 
Konfiantzazko mediku bat auke-
ratu behar da eta bere aurrean 
idatziz eskari bat bete. Gero, de-
liberazio prozesu bat dator eta 
15 egunetara bigarren eskari bat 
egin behar da. Bigarren eskaria 
egin eta gero, dituzun gaixotasu-
nen jakitun den mediku batekin 
kontsultatu behar da eta mediku 
honen arabera, legeak jartzen 
dituen baldintza guztiak betet-
zen badira, eutanasiaren arloko 
Euskadiko Berme eta Ebaluazio 
Batzordearekin kontsultatzen da. 
Batzorde honek baldintza guztiak 
betetzen direla ziurtatzen badu, 
orduan eutanasia gauza daiteke. 

Prozesu hau luzea da, 
gaixoaren nahia hori dela berma-
tu nahi delako eta legea betetzen 
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Urte askotarako

100.ean, Maria!

Aloña 
Murua
Jauregi

Maria Agirre Mendizabalek, 
Aztiriako Etxetxo baserrian jaioa 
1922ko otsailaren 13an, mende 
bat bete du aurten. Gazi- gozo 
ugari izateko lain denbora.

Donostian urte asko pasatu zi-
tuen, gaztetan zerbitzatzera joan 
eta duela 7 urte Aztiriara, bere 
jaiotetxera, koinata eta iloben on-
dora  bueltatu zen arte.

Urte pila bat Aztiriatik kanpo 
pasatu arren, beti izan du herri-
rako mira, halaxe aitortu zigun 
tertulia giroan: “Ostiraletan jai 

Nekeak neke, indartsu eta 
umore onean eraman duela bi-
zitza esan daiteke, halaxe ageri 
baitzen iaz hizketaldi hau izan 
genuenean ere. Gustura bizi zela 
zioen: “Aztiri, ez al da ba ederra? 
Zoragarrie da!”. “ Ni beida eoten 
naiz pentsatzen: nik ez diat seku-
la hola apreziau Aztiri… Baztar 
guztik ikusten die!” “Etxe horta-
tik (iloben semearen etxe berriari 
begira) ikusten da… Mundue!”

Bejoandeizula, Maria! Jarrai-
tu horrelaxe, zoriontsu, duzuna 
apreziatuz!

izaten nuen, eta behin Santa Ma-
rinatan etorri nintzen. Eguzkitze 
eta ziren bertsotan…”

Erraztasun handirik ez zen 
garai haietan; Mariak ere, gogor 
heldu zion lanari. Donostiako la-
naz gain, Hernani aldean ere aur-
ki-tzen zuen egitekorik, beti etor- 
tzen baitzen ondo diru gehigarri-
ren bat: “Hernanira estra joaten 
nintzen, oso taberna handia zen, 
kanpoan terraza handia zuen eta 
lan asko egiten zen”. “Mañukorta, 
Lazkao Txiki… Horiek asko joa-
ten ziren eta Lizasotarrak ere bai”.
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Marita
    gailetak

Maider 
Iztueta 
Dorronsoro

OSAGAIAK:
- 500 gramo irin

- 120 gramo gurin

- 200 gramo azukre

- Arrautza 1

- Harrotzeko esne-gaina

- Legamia

PRESTAKETA:

Bol batean bota irina, legamia, gurina, azukrea eta arrautza. Dena ongi nahastu eta piskanaka esne-
gaina bota (lehorregi geratzen bada, esne-gain gehiago bota, edo oso likido geratuz gero, irin gehia-
go bota nahasketari).

Dena ongi nahastean, ongi amasatu bi eskuekin, eskuetan itsasten ez den arte (zenbat eta denbora 
gehiago amasatu, goxoagoa irteten da).

Amastu ostean, hozten utzi ordu eta erdiz eta denbora hori pasatzean, masa ongi zabaldu eta 
gaileten forma eman.

Azkenik, labean sartu eta egin arte itxaron.

Sukalde
txokoa
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rriko Joxe Ramon Aramendi joanda).  
“Eta seigarrena Benito Arrondo”.

Bere hitzetan, honela azaltzen du 
lanaren arrazoia eta jatorria, sarrera 
modura: 

“Liburuxka honen bidez nahi 
nukeena da, hemendik urte ba-
tzuetara gabiriarrek jakin deza-
tela 20. mendearen inguruan eta 
lehenago Gabiri nolakoa izan zen. 
Eliza gaiez aparte, informazio 
gehiegi ez daukagu 19. mende-
ra arte. Nire aita Juan Jose 1906. 
urtean jaio zen, eta ni 1936an. 
Gero, arotz ofizioaren bidez, eta 
baita funeraria zerbitzuarekin ere, 
herria ondo ezagutu dugu, etxe 
denetara joateko aukera izan du-
gulako. Horrez gain, saiatuko naiz 
aurreko mendeetako ahal den 
gauza gehiena azaltzea. Barkatu 
nire euskara, gure garaian ikasto-
larik ez baitzen. Arronto’tar Beni-
to”. 

Bejondeizula.  

Herriko historiari eta pasarteei 
buruzko lana egin du Benito Arrondo 
Altzuetak (Gabiria, 1936). Historiaza-
lea da, idaztea gustatzen zaio, eta, beste 
edozeren gainetik, gabiriarra da. Maite 
ditu herria, herriko kontuak, gertae-
rak eta herritarren istorioak. Han eta 
hemen irakurritakoak bildu, txikitan 
entzundakoak eta zaharragoei ikasiak 
gogoratu, eta paperean jarri ditu. Ikus-
men murriztua ez zaio oztopo izan, 
eta, bilobek mekanografiatuta txukun 
jartzen lagundu diote Gabiri 1350etik 
2020ra lana, 78 orrialdeko irakurgai 
gustagarria eta jakingarria. 

Elkarrizketa iazko irailaren 3an 
egin genion, Arrondo-Enea etxe-
ko bere bulegoan. Covid bortitzak 
harrapatu baino lehenago. Asko 
dauka kontatzeko, gordeta ere asko 
dauka eta. Garai bateko kontuak 
jakitea gustatzen zaion arren, ez 
omen dauka nori galdetu. Za-
harragoak sumatzen ditu faltan, 
haiei herriko lehenagoko gauzak 
galdetzeko. Gizonezkoak zaha-
rragoak bost bakarrik dauzka 
herrian (orain lau, Noaretxebe-

Marita
    gailetak Herriko 

historiaren 
eskulangilea

Aimar 
Maiz 
Morea
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-1544ko baserrien zerrenda-
rekin hasi duzu lana.  

1544an artxiboan azaltzen 
dira Gabiriako baserrien izenak, 
eta etxe horien danan izenak he-
men dare. Etxe batzuk zein diren 
ere ez dago jakiterik, izen batzuk 
arraroak badira, beste batzuk al-
datuta ere bai. Baina 1544an 138 
baserri zeuden, eta XIX. men-
dean 98. Eta 2020an bizi direnak 
45 baserri. Gabirin, ustez, bi etxe 

-Urrezko gizonak Gabirian. 
Zein dira horiek? 

Horiek dira Gabiriako eskola 
egin zuena, Gabiriako kanposan-
tua egin zuena, Gabiriako urak 
ekarri zituena. Horien istorioak 
daude. Eskola egin zuena Agerre 
baserrin jaioa zen. Nik ez nuen 
ezagutu; nik [Joxe Mari] Osinal-
de bakarrik. Kanposantua egin 
eta urak ekarri zituen. Donostian 
Hotel Londresen hil zen. Ikus-

kontatzen ditut, Olalkiagazpi 
eta Zantarte, sartu ez naizenak. 
Gainontzean, ez dut uste etxerik 
daukadanik sartu gabekorik. 

-Hori gutxik esango dute. 
Funeraria zerbitzua ematen ze-
nutelako? 

Bai, funeraria geneukan, eta 
arotzeria ere bai. Ordun denetik 
egin behar izaten zen. Aberi bat 
bazen, atea edo leihoa edo...
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ten denez, Amerikan ezkonduta 
zegoen, baina andrerik hona ez 
zuen ekarri. Han hil zitzaion, edo 
ez dakit. Hotel Londresen hil eta 
segituan, sartu anbulantzian, eta 
Gabiriara ekarri zuten, bere jaio-
tetxera. Kortzuazpikoa zen. Nik 
izan nuen egokiera  gizon hori 
hilkutxan sartzeko. Guk orduan 
nola funeraria zerbitzua egiten 
genuen, hemendik kaxa eraman, 
eta nik sartu nuen. Besteak ez ni-
tuen ezagutu. 

-Fernando Larrea ez zenuen 
ezagutu? 

Bai, Fernando Larrea ezagu-
tu genuen. 73 urterekin hil zen.  
Balantzategiren iloba zen, mu-
tikotan bere osabarengana joan, 
eta Kuban egon zen. Aita gaixo-
tu zenean etorri zen hona, eta 
lau aldiz Gabiriako alkate izan 
zen, gerra denbora arte. Orduan 
Francotarrek oso gaizki hartu 
zuten, kotxea ere kendu zioten, 
eta gainera hamar mila pezetako 
multa. Ikusten denez, bere aitak 
Patriziori  [Etxeberria] fabrikan 
aurrenekotik zerbait lagundu 
egin omen zion, eta horregati Pa-
triziok asko lagundu zion. Gu es-
kolan gebiltzala ere, beti, urtero, 
Patrizioren kamioia etortzen zen 
ikatzarekin eta su egurrarekin 
Larrea-Enera. Eta jartzen dut gai-
nera, gerra denboran ezkutatuta 
ere egon omen zen hor Patrizio. 

lan egiten zuenean eta emaku-
mea etxean zegoenean, dirurik ez 
zeukaten. Gizona hala moduzkoa 
baldin bazuen, makina batek hala 
moduzko bizimodua eraman be-
harko zuen, ez zeukan inora joa-
terik eta. Emakumea lanean hasi 
zenetik, asko, gehienak, hamarre-
tik bederatzi arrazoiarekin, baina 
aldatu egin da. 

-Gabiriko errotak, hurrena. 
Zortzi errota ziren Gabirian. 

Denak batera ez ziren izango, 
batzuk gizaldi batean eta besteak 
bestean. Baina zortzi. Errota-
berri; Bidaurreta Oñatiko moja 
batzuena zen, eta komentu hark 
oraindik Bidaurreta dauka izena, 
herri sarreran dagoena. Mendi-
zabalen Desamortizazioarekin 
konfiskatu zieten, eta Madrilgo 
farmazeutiko batek erosi eta egin 
zuen bainuetxea. Bostehun lagun 
egotera ailegatu omen zen Gabi-
ria. 1544ko zerrendan azaltzen 
da errota; erreka ondoan izango 
zen, bainuetxea egin zutenean 
botatakoa, eta han bizi zirenen-
tzako egin omen zuten Bidaurre-
ta baserria, guk ezagutu dugun 
baserria. 

Hortik behera Igeribarko erro-
ta, Aunditegiko errota, eta Erro-
taetxe. Horrenik nik behintzat ez 
dut ezer bilatu, ez da inon azal-
tzen. Ez dakit asmatuta edo nola 

-Gabiri, 1800etik 2000ra. 
Berrehun urteko tartea aztertu 
duzu. 

Ikusten da industria hasi ar-
tean, eta hala ere trena etorri 
artean, Gabiriak zerbaiten in-
portantzia edukiko zuela. Eli-
zari begiratu besterik ez dago. 
Zumarraga eta Segura kenduz 
gero, Gabirian bezalako elizarik 
ez dago. Ez dakit zergatik, baina 
nonbait bazegoen hemen. Baina 
industria hasi zenean, ikusten 
denez, orduan gelditu zen atzera. 

-Gabiriako herriaren beste 
aldaketa bat 1942tik 2021era 
ikusi duzu. Zertan? 

Gerra ondorenetik hona. Bat, 
bide asuntoetan. Orduan hemen-
go kamino hau Legazpirako eta 
hemendik Gabiriara besterik ez 
zen. Gero egin zen Orbeldegikoa, 
gero Minatakoa, eta gero egin zi-
ren baserri denetarakoak. Lehen 
ez zen batere. Orduan, kotxe bat 
edo beste ziren Gabirian. Gaur, 
berriz, bat, bi eta hiru kotxe etxe 
bakoitzean igual daude. Horren 
aldaketa daukat jarrita.

 
Beste aldaketa bat, famili 

asuntoak eraman duena ere bai. 
Lehen, baserritan, gurasoak ere 
bertan hiltzen ziren, eta gaur ez 
dakit zenbat familia egongo di-
ren gurasoak etxean dauzkate-
nak. Kanpoan gizonak bakarrik 
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izango zen; Eguzkitzan jende in-
portantea biziko zen, ikusten da 
etxea ere nolakoa zen eta. Haie-
na ote zen, ez dakit. Bekoerrota, 
eta Lapatxa errota Ormaiztegiko 
partean da hori. Hemen zen Irae-
ta [Igaraeta]. Ni Oñatibi base-
rrikoa naiz, eta Etxeberritxo eta 
biak parean daude; bi etxeen pa-
re-parean, errekan, etxe bat egon-
dako marka dau. Iraeta errota. Ez 
dago inon paperik, baina uraren 
kanala nondik etorri zen ikusten 
da, Uharketa ondotik. Uharketan 
dago presa eginda. Eta aldaparoa 
non egon zen ere bai. Egunen ba-
tean han errota egonda dago. 

-Gabiriko eliza eta ermitak.
Elizarekin beste liburu bat 

egiteko dago. Eta lau ermita zi-
ren: Zaneztoan; hemen San Mi-
gel, Izarraundin; San Lorentzo; 
eta Santamaña. San Lorentzo, 
guk 1998an berria egin genion, 
eta kondizio bat jarri genion: ba-
rrioari ondo kasu egiteko! (ba-
rreak). Eta behintzat bastante, 
harrezkero gauza graberik ez da 
behintzat pasatu (barreak). 

-Antzerkiak egiten ibili al zi-
nen? 

Gabirian, 1949tik hasita, do-
zena erdiren bat urtean o zenba-
tean ez dakit, antzerki asko egin 
ziren. Nik aurreneko antzerkian 
parte hartu nuen bakarrik, zer-
gatik ni hamahiru urterekin aitak 
Bilbora eraman ninduen, arotze-
ria ikastera, eta hamahiru urte-
rekin alde egin nuen hemendik. 
Eta ordutik atzerako berririk nik 

behe-behetik hasi, Zaneztoan-
dik, eta gora. Akaso bakarren bat 
ahaztuta ere uste dut badudala. 

-Eta hainbeste mutilzar, zer 
dela eta?

Bai, hainbeste! Nik ez dakit 
zergatik, baina neska gehienak 
neskame edo zerbitzatzera joa-
ten ziren, eta gero asko kanpoan 
ezkondu. Horien istoriak. 

-XX. mendean Gabiriko en-
presak ere aipatu dituzu. 

Hor ez dago gauza handirik. 
Esan dizut nola XIX. mendean 
hutsean geratu zen. XX.ean, he-
men komentun egon zen, Urru-
tin ere bai, eta Arrondorena. Ho-
rien historiak, gutxi gora-behera. 

-Lehenengoak zuek izango 
zineten industria jartzen?

Bai, 1935ean. Ni jaio baino 
urtebete lehenago jarri zuen nire 
aita zenak, eta etxe hau egin zuen 
1942an. Hau Bidaurretako te-
rrenoa zen; erosi eta etxe honen 
pusketa bat egin zuen. Hau dena 
tailerra zen. 1971n pasatu ginen 
pabiloietara, eta 1971tik 1978ra 
egin zen horko gehiena.

-Aztiriatarren aberastasunaz 
zer daukazu entzunda?

Ez dakit dena horrela izango 
den, baina, esaten dutenez, Na-
poleon Madriltik atzeraka ze-
torrela, 1808 inguru horretan, 
hemen bide jeneraletik aparte 
zetorren soldadu lagun bat, zal-
dia urrez kargatuta. Idarrazpin lo 
egiteko lekua eskatu omen zuen. 

ez dakit. Baina badakit zer obra 
egin ziren. Hor lana dezente egin 
zen garai hartan. 

-Asko egin, eta jendea ikuste-
ra etorri ere bai.  

Bai, etortzen zen, Zumarraga-
tik eta. Baita Zeamara ere, joanda 
gaude, Legorretara ere bai, tea-
troa egitera. Zegamakoa gogoan 
daukat. Lau lagun joan ginen: 
gure etxeko Nikolas [Alustiza], 
Izarraundiko Joan [Murua], eta 
Isidro Goia, Donostiako alkatea-
ren aita. Goizetik eszenarioa jar-
tzera, hala joan ginen. Beasainera 
trenean joan, [Karlos] Argiñano 
honen aita taxista zen, eta haren 
taxian joan ginen Zegamara. Han 
gosaltzera taberna batera sartu 
ginen, eta [zegamarren azentua-
rekin esan du]: “Aaaa, Gabirikok 
e? Zuek al’tzáate atsalden komé-
rik ein beaitzuenak?” (barreak). 

-Baleomendi bailara ere ba al 
dago Gabirian? 

Baleomendi esaten dio Be-
koetxeko Migelek Eztandatik 
hasi, eta Ikorta bitartean. Hor 
zortzi etxe ziren, orain berrehun 
urte. Hamabi famili edo bizi zi-
ren. Nire aitonaren aitona ere han 
azaltzen zen, Aztiriko liburuan. 
Barrenga baserritik Izarrerdikora 
ezkondu zen. 

-Kontxo! XX. mendeko Ga-
biriako mutilzarrak ere kontatu 
dituzu?

Bai. Hirurogeita hamabost 
(75) ezagutu ditut nik. Hemen 
daude. Etxea eta izena dauzkat, 
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Soldaduari eta zaldiari zer pasatu 
zitzaien ez dago arrastorik, bai-
na familia hori kolpean aberastu 
zen. Gabirian baserri asko erosi 
zituzten: Elizalde, Zuazola… Te-
rrenoak ere mordoa. Guk ezagutu 
genituenean bi familia ziren: bat 
Jose Antonio Aztiria eta bestea 
Roque Aziria. Azpeitian bizi zi-
ren biak. Roque Aztiria medikua 
zen, eta Jose Antonio abokatua, 
eta Azpeitiko udaletxeko sekre-
tario zen. Bi alaba izan zituzten, 
eta haiek umerik ez. Deseginduta 
dago. Hemengo terrenoak saldu 
egin zituzten, Izarrerdiko Segun-
do ibili zen bitartekari, eta gehie-
nak hemen erosi zituzten. 

-Gabiriako gertakizun xele-
bre batzuk. Zuk ikusitakoak al 
dira? 

Bai, nik ikusitakoak eta nik 
aditutakoak. Bat behintzat, 
Eztandan bizi omen zen familia 
bat, eta bi alaba omen zeuzkaten. 
Alaba bat erabat ponderatzen 
omen zuen: txintxoa, langilea, 
egundoko zerak. Lagunen batek 
esan omen zion: “hik beste alaba 
bat ere badaukak ba?”. “Hark ez 
zeukak ponderatu beharrik!”. 

Horiek izango ziren, gainera 
Aztiriko liburuan jartzen du eta 
hortik daukat nik hartuta; Kor-
tzuko aitte-seme batzuk etorri 
omen ziren alaba bat eskatzera, 
bigarren alaba eskatzera. Aitak 
esan omen zien: “Zuen etxen’e 
ogie muturretik hasiko dek? Nahi 
bazue, aurrenekoa”. Buelta eman 
eta joan omen ziren. Zaharrena 

tin zuen izena hango nagusiak. 
“Zuek eon lasai, lasai, lasai. Nik 
emango dizuet farola, kandele-
kin nik emango dizuet. Baiño ez 
piztu Papelerea pasau arte”. Pape-
lera zen atzeneko etxea, Gabiria 
aldea. Hala, poxpoloak eta jarri 
dizkie, eta papelera pasatu eta 
hasi dira pizten, eta kandelaren 
partez porrua! (barreak)

Bukatzeko, eta atzera Beni-
toren laneko azken agurra lite-
ralki kopiatuta, bere gogoeta: 

izango zen ponderatu beharrekoa 
edo... 

Gero, gerra ondorenean, zor-
tzi-hamar bat lagun hemendik 
Leazpira lanean ibili ziren. Ordu 
eta erdi oinez joaten, eta ordu eta 
erdi etortzeko. Orduan, zapatu 
arratsaldea ere, lana. Haiek egin-
dako juergatxo batzuk eta isto-
rioak ere badaude. Bat behintzat, 
nik ezagutu nuen Toki Alai taber-
na, Legazpin; orain ez dut uste 
dagoenik. Urtezahar gaua izan 
behar zuen, eta oso iluna. Preo-
kupatuta, argirik ez zuten edu-
kiko etxera etortzeko eta. Valen-

“Agurra. Orain hiru urte, nire kuñado Lucio hil zen. Nire 
arreba Isabeli askotan laguntzen diot kanposantura. Sarreran, 
han daudenei galdetzen diet zer moduz dauden. Aitagure bat 
errezatu eta gero, askorekin hizketan egoten naiz. Denak eza-
gutzen ditut eta badakit nolakoa izan zen beren bizitza. Irtee-
ran, denei ‘gero arte’ esaten diet. 85 urte dauzkat, erdi itsututa 
nago eta laster izango da gure ordua. 

Gabiriko herriak demostratu du, erdaraz esanda, oso “soli-
darioa” izan zela 1936ko gerran. 105 soldadu joan ziren Eus-
kadi defenditzera. 20 mutil hil ziren, hauen tartean nire bi 
osaba: Luis eta Simon Alzueta Izarrerdikoak. 

Eliza konpondu zenean, denak harrituta gelditu ziren ga-
biritarren parte hartzearekin. Gerra garaian ere ez zen elka-
rrekin gorroto graberik izan, beste herri askotan bezala. 

Gaur ere elkarrekin zerbeza bat hartzeko ez dago proble-
marik boto diferentea ematen dutenen artean. Liburuxka 
hau irakurri duzuenoi eskatuko nizueke herri zaleak izan 
zaiteztela. Harrotuta esan Gabirikok zaretela. Agur. Gabirian 
2021garren urtean. Arrondo’tar Benito”.



68

Gogoratu beharrekoa da eda-
ten dugun ura fluor kantitate 
egokiz hornituta dagoela, eta ho-
rri hortzetako pasta eta koluto-
rioak gehitzen badizkiogu, hartu 
beharreko fluor kantitatera iri-
tsiko garela.

1.- Fluorraren erabilera beharrezkoa 
al da?

Gaur egun, zientziak erakutsi digu 
gure hortzei fluorra topikoki ematea dela 
onena. Hau da, hortzetako pasta, kolu-
torio, gel eta barniz bidez. Garai batean 
haur guztiei ematen zitzaizkien fluor 
pastilak ez dira erabili behar, profesio-

nal batek errezetatu ezean.

Maialen
Igarzabal 
Murua

Egia ala
     mitoa? Ahoko

     arazoak
Guztiok dakigu zer den ahoko arazoren bat edukitzea: hortzetako mina, 

zauriren bat ahosabaian, herpes bat ezpainean, etab. Baina ziur al gaude 

gure ahoaren zaintza edota sendatu nahi den hori lortzeko egin duguna 

ongi dagoen ala ez?

Asmatzeko gai al zarete zein diren ondorengo esaldi edota galdera hauetan 

egiak eta zein mitoak?
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Fluorra kantitate egokian 
hartzeak gure hortzetan txantxar 
gutxiago izaten laguntzen du. Al-
diz, behar baino gehiago hartuz 
gero, hortzaren kanpoko kaparen 
formakuntza kaltetzen du orban 
zuriak sortuz; hau, hortza sor-
tzen ari den garaian gertatzen da 
batez ere.

Guk, gure kontsultan, oso 
txikitatik txantxar asko dituz-
ten haurrei errezetatzen dizkie-
gu fluor pastilak, eta batzuetan,  
bracketsak dauzkatenei, txantxar 
asko izateko joera badute.

enzian zauritxoak sortu ditzake-
gu eta egunerokotasunean erre-
pikatzen bada, enzia galtzen joan 
gaitezke. Horrekin guztiarekin, 
hortzetako sensibilitatearen ga-
lera lortzen dugu eta ez hortzen 
zuritzea.

3.- Haur txikiak dentistaren-
gana eraman behar dira?

Lehenengo hortzak irtetzen 
direnean gomendatzen da hau-
rra dentistarengana eramatea, 
hau da, lehenengo urtea betetzen 
duenean gutxi gorabehera. Aldiz, 
ohikoena, esnezko hortz guztiak 
irtetzen zaizkienean eramatea da, 
3 urterekin. 

Garrantzitsuena haurrari txiki 
txikitatik hortzak garbitu behar 
dituela adieraztea da. Jaio berri-
tan, gurasoek gasatxo bat pasa-
tzea gomendatzen dugu jan os-
tean eta handixeagoak direnean 
haurrentzako eskuila erabiltzen 
hastea da onena. 6 urte bete arte 
pastarik ez da gomendatzen, jan 
egiten baitute eta beti guraso edo 
zaintzaileek lagundu eta berrikusi 
behar dute garbiketa. Gutxienez 
egunean hiru aldiz garbitu behar 
dira hortzak eta unerik garran-
tzitsuena ohera joan aurrekoa da, 
bakterioek lan asko egiten baitute 
lo gauden bitartean.

Normalean, odontologoari ur-
tean behin bisita egitea nahikoa 
izaten da. Hala ere,  odontolo-
goa bera izango da, bakoitzaren 
beharren arabera, zenbaterokoa 
pautatuko duena.

2.- Bikarbonatoak hortzak 
zuritzen ditu.

Bikarbonatoa oso osagai 
urratzailea da, zikinkeria garbi-
tzeko eta  kentzeko balio izaten 
du. Ahoan erabiliz gero, hortze-
tako orban batzuk kendu ditzake, 
baina eragin txarrak onak baino 
gehiago ditu: bere urratzeko gai-
tasunak hortzaren kanpoko geru-
za kaltetu dezake.

Hortzak zuritzeko nahia iza-
nez gero, gomendagarriagoa da 
klinikan egiten den zuritze tra-
tamendua egitea. Tratamendu 

horrek ez du hor-
tza kaltetzen eta 
profesional ba-
ten kontrolpean 
egongo zara une 
oro.

Bestetik, hor-
tzak indarrez 
garbituz ez dugu 
kolore zuriagorik 
lortuko. Inda-
rrez hortz eskuila 
pasatzean, gure 
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4.- Garbiketa urtean behin?

Gomendagarria da aho gar-
biketa bat egitea 6 hilabetero edo 
urtean behin, norberaren beha-
rraren arabera.  Gehienek urtean 
behin behar izaten dute, hala ere, 
badaude kasu batzuk, enziatako 
arazoak (gingibitisa) edo hezur 
galera (periodontitisa) dutenak, 
garbiketa sakon bat behar izaten 
dutenak 4 edo 6 hilabetero.

Gingibitisa izaten dutenek en-
ziak handituta izaten dituzte eta 
ahoa garbitzerakoan odola bo-
tatzen dute. Garbiketak sarri egi-
nez eta hortzetako pasta egokiak 
erabiliz, egoera hori bere onera 
itzultzea lortu daiteke.

Gingibitisa zaintzen ez bada, 
hezur galera izatera iritsi gin-
tezke, zikinkeria gehiago pilatzen 
baita hortzetan eta mugitzen hasi 
baitaitezke. Hori gelditzeko, gar-
biketa sakonagoak eta maizago 
egitea gomendatzen da.

zepiluak beti suabeak izan behar 
direla, eta ez gogorrak. Hobe da 
denbora gehiago pasatzea hor-
tzak garbitzen eta ez eskuila go-
gorrak erabiltzeagatik enzietako 
arazoak izatera iristea.

6.-Esnezko hortzaren atzetik 
betirakoa dator, zer egin? 

Ezer ere ez, bultza egingo dio 
eta eroriko da esnezkoa. Esnezko 
hortza zintzilika gelditzen bada 
eta haurrari molestatzen badio, 
hartu txanda zuen odontolo-
goarekin.

7.- Minez gaudenean Coñaka 
eduki mina sentitzen dugun al-
derdian.

Garai bateko ohitura da, baina 
gaur egun ere batek baino gehia-
gok erabiltzen duena.

Edari horrek duen alkohol 
kantitateak momentuko lasaita-
suna sorrarazten du mina dauka-
gun zonaldean, baina zonaldea 

Beraz, pertsona bakoitza 
mundu bat da eta garbiketak 
bakoitzaren beharraren arabera 
pautatu behar dira.

5.- Zepilu edo eskuila elek-
trikoa edo manuala?

Zepilu elektrikoarekin plaka 
kantitate handiagoa eliminatzen  
da eskuzkoarekin alderatuta.  
Elektrikoak, berak bakarrik ema-
ten ditu bueltak eta mugimendu 
horrek garbiketa errazago egiten 
laguntzen du. Eskuzkoarekin 
indar handiagoa egin behar da 
zikinkeri guztia kentzeko eta ge-
hiegizko indarrak enzian zauriak 
egitea ekar lezake. 

Teknika egokiak erabiliz, bai 
batekin zein bestearekin, hor-
tzak ondo garbituko ditugu, baina  
elektrikoarekin errazagoa da 
guztiz ondo garbitzea berak egi-
ten dituen mugimenduei esker.

Kontuan izan behar duguna 
da, bai bata zein bestea erabilita, 
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erretzen du. Momentuan lasaita-
sun pixka bat sentitzen da, baina 
onura baino kalte gehiago egin 
dezake.

8.- Kolutorioa edo enjuagea 
beharrezkoa da?

Enjuage batek ezin du hor-
tzetako eskuila ordezkatu. Aho 
garbiketa hobea izaten laguntzen 
du, izan ere, likidoa denez edo-
zein txokotara iristeko gaitasuna 
baitauka. Aho garbiketa egoki bat 
izateko osagarri da, hortzetako 
haria bezalaxe.

Enjuage bat aukeratzeko ga-
raian, beti begiratu ea alkohol-
duna den. Alkoholak enziak 
erretzeaz gain, ahoan dauzkagun 
mikroorganismo guztiak hiltzen 
ditu (onak zein txarrak, antibio-
tiko batek bezala) beraz, alkoho-
lik gabeak gomendatzen dira.

9.- Haurdun dagoen batek 
hartu dezake antibiotikorik? 
Eta anestesia jarri dakioke? 

mantentzen saiatzen gara. Nor-
beraren hortzekin jateko dauka-
gun sentsazioa ez dugu inoiz 
izango postizo batzuekin. 

Urteroko errebisio eta gar-
biketak txintxo txintxo eginez 
gero, norberaren hortzak urte 
gehiagoz izango ditugu ahoan eta 
postizo beharrik ez dugu izango!

Edozein argibideta-
rako, Zumarragako Alai 
Hortz klinikan aurkituko 
nauzue. Bertako zenbakia 
943 72 14 57 da. 

Konturatuko zineten 
bezala, esaldi guztiak ez 
dira mitoak ala egiak, beti 
egon daiteke mito edo 
egia zatiren bat bakoi-
tzean. Hala eta guztiz ere, 
lagungarri egingo zitzaiz-
kizuela espero dut.

Bai, antibiotikoa hartu dezake 
haurdun dagoen emakume batek, 
beharrezkoa izanez gero. Emagi-
narekin harremanetan jarri eta 
zein hartu dezakeen galdetzea da 
onena, baina normalean amoxi-
cilina hartzeko arazorik ez da iza-
ten, alergikoa ez bada behintzat. 

Anestesiko berezia daukagu 
haurdunentzat, adrenalinarik ga-
bekoa da eta ez dio umeari era-
giten. Gomendatzen duguna da 
haurdun dagoen batek, oso larria 
ez bada, garbiketaz aparte bes-
te tratamenturik ez egitea erditu 
arte, baina beharrezkoa bada, ez 
dago arazorik. 

10.- Onena hortz denak ate-
ratzea eta berriak jartzea.

EZ. Norberaren hortzak baino 
hoberik ez dago, postizoak (bai 
protesi, implante, zubi) norbera-
renak baino gehiago zaindu be-
har dira. Gaur egun egiten dugun 
odontologiarekin, norberaren 
hortzak ahalik eta gehien ahoan 
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Gabiria, goi                   

 tentsioko lineak  

inguratua

Eneritz 
Gorrotxategi 
Zuaitz 

Tentsio Altuko Linearen 
aurkako plataforman orain arte 
egindako lana, lehenego linearen 
inguruan egin izan da. Izan ere, 
oraintxe mahai gainean dagoena, 
aurretik aurkeztu eta jarri zitzaiz-
kien alegazio guztiak kontuan 
hartuta birmoldatuta aurkeztu-
tako proiektua da. Beste batzuen 
artean Gorka Maiz Alustiza izan 
zen plataforma horretako aurre-
neko pausuak ematen hasi zena, 
eta egun berriz, Endika Igartza-
bal Murua da buru-belarri dabi-
lena Gabiriako ordezkari lanetan. 

 

Urte batzuk igaro dira dagoeneko gure 
herrian Tentsio Altuko Linea igaroko zela 
entzuten hasi ginenetik eta banderola go-
rriak balkoietan agertzen hasi zirenetik. 
Poriektuak izan, izan dira mahai gainean, 
erretiratu ere egin dira, baina gaur egun, 
eraikiko liratekeen bi linea dira gure he-
rriko lurretan oraindik ere eraiki nahi 
dituztenak: Itsaso-Castejon-Muruarte 
bata, eta bestea Forestalia enpresarena. 
Fase ezberdinetan dira biak; lehena 

b i g a r r e n a 
baino aurre-
ratuago, bai-
na biek era-
gingo lieke 
gure herriari. 
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Igartzabalen esanetan “lehen ur-
tegiaren eskubitik Gabizar aldea 
gurutzatu, Irizar aldetik pasa eta 
zentralera zihoan. Beste alterna-
tiba, Urteatik, Ikortatik, Ardantza 
aldera egin eta handik  zentralera 
pasatzea zen.  Orain arteko ale-
gazioetan, Gabirian herrigunetik 
gertu pasatzen zela esaten genue-
nez, orain herrigunea ekiditeko, 
sekulako buelta egin dute;  lehen  
3 poste zirenak orain 12-13 dira.” 
“Ikortan lehengo linea ondora 
iritsi eta paralelo, orain berriz, 
hori gurutzatu, Haizeleku alde-
ra eta Mandiolako zulotik Izar-
goena baino beheraxeago, Noare 
Etxeberrira eta  Murgil erdiz erdi 
pasako luke. Herrigunetik urrun-
du egin dute, baina horrek Mur-
gil bezalako leku berezi bat erdiz 
erdi harrapatuko luke” zehazten 
du Endikak. 

Aipatzen ari garen linea hauek 
egiten hasi gabeak dira, oraindik 
proiektu fasean direnak. Izan ere, 
azkena aldian dorre handiekin 
egiten ari diren linea, Gueñes-
Itsaso linea da. “400kwatt eko 
poste erraldoiekin datoz hauek 

liko lukeelako. “Enpresa priba-
tu batek bere interesen arabera” 
egindako proiektua dela diote 
bai Igartzabalek, baita Maizek  
ere: “Trazadu guztiak bere nahien 
arabera diseinatu ditu eta tartean 
gure eremua ere zeharkatuko 
luke”. Goierrin Etxegaratetik sar-
tuko litzateke, Idiazabaldik Or-
maiztegi aldera egiten du, hortik 
Gabiriara Udabarro ingurutik, 
Odolkiagatik Orbeldegiri buelta 
eta Zantagoiti ingurutik Murgila 
eta hortik Pagerre aldetik Gatika-
ra (Bizkaira) joango litzateke eta  
han ur-azpitik lotutako lineara 
lotuko litzateke.

Igartzabalek adierazi duenez, 
legeak dionaren arabera, “enpresa 
pribatu batek energia berriztaga-
rrien parke bat baldin badauka, 
sare elektriko hori gertueneko 
subestaziora lotu behar du. Ezin 
du nahi duen puntura eraman, 
gertunekora baizik.” Estatuan 
argi indarra garraiatzeko eskubi-
dea REE-k dauka soilik. Horre-
lako enpresa batek parke eoliko 
bat jarri eta bere indarra jartzeko 
premia badauka, “gertuneko sub-
estaziora” eraman dezake. 

Gauzak horrela, “prozedu-
ra logikoa jarraitzeko, enpre-
sa honek Iberdrolaren sarera 
konektatu beharko luke, baina 
planteatzen duena da, berak be-
rea egitea.” Dagoeneko hainbat 
erakunde agertu dira linea ho-
nen aurka: “Jaurlaritzak esan 
du ez dela behar, Aldundiak ere 
ezezkoa, herri bat baino gehiago 
ere aurka agertu da. Desberdin-
tasuna da enpresa pribatu ba-

ere. Orain arteko linearik handie-
na da bai potentzia aldetik baita 
dorreen garaiera aldetik ere” dio 
Igartzabalek. “Trapalata ingu-
ruan jarri dituzten posteek aten-
tzioa ematen dute. Proiektuan 
dauden lineen gaitasun berbera 
izango luke; oraingoaren bikoi-
tza: posteak handiagoak, korri-
doreak ere handiagoak...” 

Kaltetu gehiago
Endika Igartzabalek zehaztu 

duenez, “lineak aurrikusitako 
oraingo itzulia handiagoa denez, 
kaltetuak ere gehiago dira”. Argi-
tu duenez, “oraindik ez dira iritsi 
espropiatze fasera, baina udalean 
egin zen zerrenda batean badira 
46 kaltetu inguru: ez postea di-
joan lekuan bakarrik; linea pa-
satzen den azpian terreno horrek 
libre geratu behar du, ezin da ez 

eraiki ezta ezer landa-
tu ere.” Gorkak adierazi 
duenez “udaletxetik he-
rri bilerara joateko ba-
naka deitu zitzaien eta 
jende asko agertu zen 
horren eraginez”. 

Forestalia: interes 
pribatua oinarri

Indonesiako enpresa 
batek Aragoin (Zara-
gozan) filial bat dauka: 
Forestalia deritzona. 
Aragoin, megawatt pila 

bat sortzeko parke handi bat 
proiek-tatuta zeukan. Enpre-
sa pribatu honek nahi duena 
zera da: parke horretako energia 
guztia Gatikara bidaltzea, han 
itsasoz azpiko kablea dagoelako  
eta handik Frantziara bida-



74

tena dela. Iberdola ere pribatua 
da baina izaera publikoa dauka. 
Planteatzen dituzten linea denen 
batura eginez gero, sortuko den 
energia berriztagarrien gaitasun 
horren halako 5eko garraio sare 
bat sortzen ari dira. Horrenbes-
teko energia premiarik ez dago” 
Endikak dioenez. 

Planteatzen duten linearen 
arabera, “Urteaga baserritik, Ge-
saltxoko sakanetik, Beheko-etxe, 
Argindegi eta Aranburu artean 
gurutzatuko luke, Ikorta gainean 
bi poste jarrita. Bi poste horie-
tara Argindegitik sartuko lira-
teke. Haizelekuko zuloan Dipu-
tazioarenak diren lurrak daude 
eta hor beste bi poste jarriko li-
tuzkete. Horre-
rako Mandiola 
etxea baino go-
raxeago dagoen 
bidetik egingo 
lukete. Kontuan 
izan behar da 
bide horietan 
trailerrak ibi-
liko direla. Ez 
dira edozein 
pista eta mante-
nimendu lanak 
egiteko pista horiek libre behar 
dituzte; 3-6 metro arteko pis-
tak izango dira.” dio Igartzaba-
lek. Orografiaren arabera 50-80 
metro adinako dorreak jarriko 
dituzte eta horrek esan nahi du 
linea hori doan eremua, futbol 
zelai bat zeharka jarrita litzateke-
ela “erabili ezinda” geratzen den 
eremua. “Orduan, Espainiako 
gobernuak honi ez badio uzten 

-Deikaztelu-Itsaso. REE Red 
Electrica Españolaren proie-
ktua: 

Proiektu honen inguruko in-
formazioa Nafarroako udaletxee-
tan jaso dute, Arabako zenbai-
tetara ere bai antza denez, baina 
Gipuzkoako eta Bizkaiko udale-
rrietara oraindik ez da iritsi. Ora-
indik denbora beharko da beraz, 
eraiki arte. Guk ordea, informa-
zioa aurrez lortu dugu platafor-
man dauden Nafarroako herrien 
bidez. 

Plano hauetan ikusten dena-
ren arabera, linea hau Idiazabal-
dik Ormaiztegi aldera dator Lier-
ni eskubitik pasata. Ormaiztegin 
Lierniko bidegurutze inguru ho-
rretatik Udabarrotik Gabizar al-
dera pasako litzateke. 

Igartzabalen arabera, “Caste-
jondik Itsasorako linea hori hiru-
garren aldia da aurkezten dutena. 
Beste herri askotan hobetu egin 
da, baina lehen 4-5 poste zire-

eta besteei 
bai, hor dago 
gakoa. Hemen 
interes asko 
daude. Berez 
ez luke zen-
tzurik edukiko 
Foresta l iako 
honek. Espai-
niako legeak 
esaten badu 
ezin dela ga-
rraiatu; lege-
haustea egin 
edo legea be-
tetzen badu, 
ez du zentzurik priektuak” diote 
Igartzabalek eta Maizek.  

Gorkak gainera beste irakur-
keta bat ere 
mahaigaineratu 
du: “bada beste 
datu bat oso in-
teresantea. Uste 
orokorra da Es-
painiak Fran-
tziari energia 
erosten diola, 
hark nuklea-
rrak dituelako. 
Baina urte asko 
dira Espainia 

Frantziari energia saltzen ari 
zaiola. Plataformako kide den 
Alberto Friasen arabera, Espai-
niak sortzen duen energiaren 
%42 edo %45a gastatzen du, eta 
beste guztia Frantziara doa. Eta 
hau horretarako da: Zaragozan 
sortutakoa, guretik pasaz Gueñe-
sera eramango luke, eta hango ur 
azpiko lineatik Frantziara. Beraz, 
interes propioen aurrean gaude.” 

Endika: Lineak 
aurrikusitako 
oraingo itzulia 

handiagoa denez, 
kaltetuak ere 
gehiago dira.
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na, orain gurean, gehiago dira”. 
Tarteko herri asko hobetzen dira 
gainera, bi linea kendu egingo di-
relako. Gorka Maizek zehaztu du: 
“Forestalia sartu aurretik hori ba-
zen ikuspuntua, baina orain beste 
bat sartzean... biak hankaz-go-
ratzea da helburua. Ezin da egin 
hau onartuko dugu eta bestearen 
kontra egin. 

Igartzabalek erantsi du “Nafa-
rroako gobernuak esan dio Fores-
taliakoari ezetz, posizionatu egin 
da.”  Arabako Aldundiak ere bere 
iritzia eman 
du, medioetan 
irtetzen ari da, 
Jau r l a r i t z a n 
eztabaida bat 
ere izan zuten 
honi buruz...” 
Gorka Maizek 
halere erantsi 
du “Arabako 
Foru Aldun-
diak atzera 
bota du beste 
parke eoliko 
bat. Zumarra-
ga aldean 7 puntetan egin nahi 
dute beste parke eoliko bat... Zaz-
pi eoliko daude aurreikusita.” 
Energia berriztagarriari lotutako 
proiektu asko ari dira sortzen. 
Araban proposatu dute urtegi sis-
tema ustez jasangarri bat: Araban 
bi urtegi eta Nafarroan beste bat 
sortzea.  Kontua da presa bat jarri 
goian, beste bat beheran, goitik 
behera ura bota hor energia sortu 
eta horrekin behetik gora bidal-
tzen dute ura... Maizek dio “Ira-
ñetan, herriko argi-indar sistema 
modu horretara” egiten dutela. 

ten ari zara”. 
Hala ere, badira zenbait kasu 

aztertu daitezkeenak. Esaterako 
gaixotasunenak. Idiazabalen, ba-
dago  neska gazte bat eremu mag-
netikoekin arazoa duena. Nahiko 
gertu harrapatzen du etxetik eta 
egin genuen bilerara mobilik 
gabe joateko eskatu zigun... Hori 
ordea, ez dago gaixotasun bezala 
kontsideratuta Europa mailan eta 
horregatik ez dute kontuan har-
tzen. 

“Tapia legearekin” eskuak lo-
tuta. 

Proiektu hauekin guztiekin 
etorri den kalte nagusiena “Ta-
pia legea” da. Jaurlaritzaren us-
tez interes orokorrekoa den zer-
bait egitea erabakiko balute, eta 
udalak ezetz esan, egin egingo 
lukete. Gorka: “gure eskubideak 
lehen urratuta bazeuden, orain 
are gehiago.” dio. Aurretik au-
rreikusitako Castejon-Muruarte 
proiektua  %100ean herritarren 
mobilizazioekin geratu zen. 
Deikaztelu-Itsaso bi biderekin 
aurkeztu zuten. Atzera bota zen 
lehenengoa, 2009an zen: Ara-
bako mendialdetik pasatzen zena 
zen. 

Alberto Frias eta herri mobi-
lizazioa

Une honetan, esku-artean 
izan genezakeen irtenbidea zein 
zen galdetuta, Gorkak hasiera 
garaiak gogoratu ditu eta biek ala 
biek izen bat nabarmendu dute: 
Alberto Frias. “Albertorengatik 
ez balitz, aspaldi eginda zegoen.” 
Garoñako garaian ibilitakoa da 
eta gaian oso jantzia. Gorkak go-

Herritarrak aurrez-aurre 
Azken 8-10 urtean mugitu di-

renak Mutilo, Zerain, eta Zegama 
izan dira, batipat. Orain Zegama 
ez du harrapatzen baina... Segura 
lehen baino gehixeago... Idiazaba-
len herrigunetik pasatzen denez, 
kalean ez dago horrekiko kezka-
rik... Itsaso-Castejon-Muruarte 
linea egiteak Itsaso-Orkoien 1 eta 
2 deritzen lineak desmantelatzea 
ekarriko duela agindu dute. Le-
kunberritik Tolosaldera eta Goie-
rrin behetik gora datozen horiek 
kendu egingo lituzkete; 200 mila 

watt-eko bat 
kenduko li-
tzateke. He-
rri horiek 
orduan ira-
bazten ate-
rako lirateke. 
Kenduko li-
tzateken bi-
garren linea 
hori Sakana-
tik Etxegara-
tera, Lierni 
ondotik Ga-
bizar, Odol-

kia eta zentralera doana da. Baina 
horren ordainetan 400 watt-ekoa 
jarriko lukete. Aholkua da he-
rrigune edo etxebizitzetatik 400-
500 metrotara jartzea posteak, 
baina hori ez da betetzen. Ikusten 
ari garenez, etxeetatik 100 edo 
200 metrora aurreikusita baitau-
de. Plataforman, hasieratik garbi 
jarri zena izan zen hau ez dela 
norbanakoen kontua; helburua 
“dena hankaz-goratzea dela”, ale-
gia. Izan ere “kasu puntualak al-
datzen edo moldatzen hasiz gero, 
azkenean onartzen ari zarela esa-

“Inor etorriz gero, 
sinatu aurretik 
udalarekin jarri 

daitezela 
harremanetan. 

Udalak abokatuak  
eskura jarriko 

dizkie.”
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goratu duenez, “2011. urtean zen. 
Alberto Frias jarri zen gurekin, 
udaletxearekin, harremanetan. 
Jokin Murua, Ibon Elgarresta eta 
hirurok joan ginen Berriozarren 
egindako batzarrera.  Hor kon-
promezua hartu genuen eta or-
duan ere esaten zuten: Oraingo 
bide honek ingurumenari kalte 
gehiago egin arren, merkeagoa 
zen. Tolosaldetik ingurumenari 
kalte gutxiago baino garestiagoa 
zitzaien.” 

Gorkak anekdota bat ere eka-
rri du burura: “Mahai gainean 
jarritako linearentzat alegazioak 
prestatu genituenean, alega-
zio partikularrak ere egin ziren: 
15000 inguru. Helburua admi-
nistrazioa kolapsatzea zen. Gure 
anaia Iban, Mikel Asurabarrena 
eta Alberto Frias bera joan ziren 
alegazioak aurkeztera.” Alega-
zioak aurkeztuz gero, hurrengo 
proiektua aurkezterako badaki 
egin behar duenak zer zuzendu. 
Banaka erregistratu eta banaka 
erantzun behar dizute. Azkenean 
lortu zen atzeratzea.  “Denok bat 
egin behar dugu bestela jai dugu. 
Herriaren mobilizaziotik geldia-
razten ez bada, zail dago eta orain 
ere mobilizazioetara jo beharko 
dugu” diote Igartzabalek eta  
Maizek. “Egia da oraingo hone-
kin jendea gehiago mugitu dela 
aurrekoekin baino. Hemen lehen 
ere egin ziren eta orain ere ekin-
tzak egiten jarraituko dugu jen-
dea jabetu dadin zer datorkigun. 
Donostiako Atotxako dorrera 
joan ginen, konparaketa egite-
ko, izan ere, Atotxako dorrearen 
neurriko posteak dira jarriko 
dituztenak. 80 metro, Bilboko 

energia hori sortu egin behar da”. 
Gorkak, aurten Paris-Dakarren 
gertatutakoa jarri du adibide gisa: 
“Audirekin, auto elektriko batean 
egin du Carlos Sainz-ek ibilbidea. 
Motorra elektrikoa zuen, bai, bai-
na bateria kargatzeko  gasolina 
zeraman. Beraz, gasoilez sortu-

tako energiarekin 
zebilen.” Zentzu 
horretan, Gorkak 
erantsi du “ener-
gia berriztagarria 
ehunka kilome-
trotan garraiatu 
behar bada, inoiz 
ez da berrizta-
garria izango. 
Jana bezala behar 
luke, 0km.” 

Kaltetuentzako gomendioa: 
Maizek eta Igartzabalek adie-

razi dutenez, bada kaltetuek kon-
tuan izan behar duten gauza bat: 
“Inor etorriz gero, sinatu aurre-
tik udalarekin jarri daitezela ha-
rremanetan. Udalak abokatuak 
eskura jarriko dizkie. Denek he-
rri mailan jarrera berbera izatea 
komenigarria da. Jakin badakigu 
abokatuekin eta hastea prozesua 
korapilatzea dela, badakigu di-

Iberdrola dorreak ere beste ho-
rrenbeste ditu eta han atentzioa 
ematen duen arren, horrelakoak 
datozkigu”. 

“Gueñestik datorrena ere ho-
rregatik egin zuten horren azkar: 
lanak hasi zituztenean hasi zen 
j e n d e a 
mugitzen. 
Hori bai, 
bi hilabe-
tez geldirik 
egon zen, 
baserritar 
batek eu-
ren etxe 
i ng u r u an 
habia egin 
zuen Ali-
motx bat zegoela esan zuelako 
adibidez. Bada, posteak mugiara-
zi zituzten horrexegatik. Landare 
babesturen bat adibidez, alegazio 
bidea izan daiteke... Txikikeria 
diruditen gauzatxo horiek ga-
rrantzitsu bihur daitezke.” 

Linea hauen atzean dagoen oi-
narrira joz, Endikak zehaztu du 
badela ideia zabaldu bat: “badi-
rudi elektrikoa izatea ekologikoa 
izatea dela, eta ez du zerikusirik: 

Gorka: 
“Badirudi 

elektrikoa izatea 
ekologikoa izatea 
dela eta batzuetan 
ez du zerikusirik”
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ruak ez duela dena konpontzen, 
baina azkar jokatzea baino hobea 
da patxadaz pentsatu eta eraba-
kiak kontsulta eginda hartzea.”  

Agerretxemendi, 
4 poste eta 5.a bidean. 
Agerretxemendi baserrira iris-

terako bi argi-indar poste daude 
80-100 metrora. Iñaki Murua 
bertako semearen esanetan, “ho-
rien bien erdian doa hirugarren 
bat antza. Murgilgo gaina sai-
hestuz horrera datorrena omen 
da.” Horiek gutxi ez eta etxetik 
beste aldera, baserriari begira 
jarrita eskuin aldera   50 metro 
zuzenean dago bata eta 100 me-
trora bestea. Orain lau poste eta 
bosgarrena jartzeko arriskuan 
ikusten da. Horixe da daukagu-
na. Posteak berritu gabe dauden 
arren, telefono kablea ere berta-
tik pasatzen da. “Ez dakit 
zer egingo den, baina he-
men pilak ondo kargatuta 
dauzkagu” dio umorez. 

Posteak jartzeko, bi-
dea behar

“Goiko ur depositu-
raino pasa dira kamioiak 
burni hori denak ekar-
tzeko. Orain dela bi urte 
hasi eta buka egin behar 
zen hau. Oraindik ez da 
xentimorik iritsi hona” 
argitu nahi izan du Mu-
ruak.  Gaztinakoa eta Ur-
kiolakoa da saila baina 
pasoa eurenetik daukala 
dio: “Horrela ibiltzen gara, 
ardiak kanpoan direla. 
Esan genien ardiengatik 
langa isteko mesedez bai-
na... alferrik. Bi urte pasa 

tsio altuko lineetan eragiten duen 
zarataz galdetuta, Iñakik gogo-
ratzen du “garai baten burnizko  
ardatza zuen guardasolarekin oi-
nez pasa eta behatza hor eraman 
ezkero kalanbrea ere ematen zue-
la. Aspaldian ordea kotxez pasa-
tzen gara eta gurpil gainean aisla-
tuago zoaz. Boladatan zarata hori 
ikaragarri entzuten da bai.” 

dira lanak egiten hasi zirenetik. 
Herriak jarritako abokatuek esan 
zuten “aurrerapen bat kobratzeko 
modue zeola epaitegitik bueltan” 
baina, dena bukaeran hartzerik 
bada, ikusiko dugu zerbait ba ote 
dagoen. Abokatuk esan egiten du 
hori eta berez lortuta bezela kon-
tsideratzen dute, baina ikusi arte, 
ezin sinestu.” Hezetasunak ten-

*Marra arroxez: Forestaliaren linea. 
*Marratxo gorriz: REE-ren linea. 
   Itsaso-Castejon-Muruarte. 
*Marra horiak: posteetara 
  (puntu beltzetara) iristeko bideak. 
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Haurraren 

mugimendu 

autonomoa

Eskola
Haurreskola

Orain dela bi urte Makilari al-
dizkarirako idatzi genuenean, Ga-
biriako haurreskolako ateak ireki 
genituen nolabait esateko, gure 
haurreskola txikia barrutik eza-
gutzera emateko. Orduan, proiek-
tu berri batekin buru-belarri gen-
biltzan eta aldaketa ugari egin 
genituen haurreskolako espazio 
eta materialetan. Honez gain, gure 
lan egiteko moduan ere aldaketa 
handiak egin genituen. Gogora-
tze aldera esango dizuegu aldake-
ta hauek zaintza momentuei (loa, 
otorduak, higienea) begira egin 
zirela. Haurra erdigunean jarrita, 
haur bakoitzaren beharrak entzu-
nez eta errespetatuz bakoitzaren 

nahiak modu indibidualean ase-
tzea zen gure helburua. Haurrak 
errutina momentu hauen prota-
gonista sentitzea. Bizi izan genuen 
esperientzia oso aberatsa izan zen 
denontzat eta modu berean lan 
egiten jarraitzen dugu. 

Oraingoan interesgarria irudi-
tu zaigu haurrek mugimenduaren 
garapenean beren kabuz lorpe-
nak egiteko duten gaitasunari eta 
honek dituen onurei buruz hitz 
egitea. 

Haurra burua piska bat ten-
te mantentzen hasten denean, 
eserita jarri ohi dugu, kojinez 
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Haurreskola

inguratuta eroriz gero minik hartu 
ez dezan. Gero, zutik jartzen has-
ten denean, bi eskuetatik heldu eta 
oinez ibiltzen “irakasten” diogu. 
Hiru edo lau pauso ematen hasten 
denean, gelaren beste puntan zutik 
utzi eta guregana 
e t o r t z e k o 
e s k a t z e n 
diogu…

Ilusio eta intentzio on guztiare-
kin egiten dizkio helduak (guraso, 
aiton-amona…) haurrari gauza 
hauek guztiak, bere garapenean 
laguntzeko asmoz, baina haurra-
ri mugimendu eta postura be-
rri hauek aurreratzeko helduaren 
esku hartzeak askotan mesede bai-
no kalte gehiago egiten die. Ez da 
guk uste dugun bezain lagungarria 
haurrarentzat. 

Haurra gai da bere erritmora 
eta inolako laguntzarik gabe mu-
gimendu zein postura berriak ika-

si eta menperatzeko. Lurrean, 
sehaskan, etzanda uzten 

ditugun momentutik 
egiten dituzten 

mugimendu 
guzt iak 
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postura berriak barneratzeko au-
rrelanak izaten dira. Etzanda gora 
begira egotetik alboetara begira 
jartzen hasten dira pixkanaka gor-
putza ere giratuz, gero ahozpez 
jartzea lortzen dute eta ahopez  
etzanda egote horretan burua ten-
te jartzen hasten dira ikuspuntu 
berri horretatik mundua berriro 
deskubrituz. Burua tente manten-
tze horretan, lepoko giharrak eta 
bizkar hezurra indartzen dituzte 
bere gorputzak behar duen heldu-
tasuna lortuz eta hurrengo pausoa 
emateko prestatuz. 

Haurrari laguntzarik gabe pro-
zesu hau egiten uzten diogunean, 
bere gorputzaren gaitasunen eza-
gutza osoa hartzen du, mugak ere 
ongi ezagutuz, eta bere buruaren-
gan konfiantza handitzen joaten 
da. Gainera, postura berri bakoi-
tza bere kabuz lortu duenez, atzera 
egin nahi badu, ez du helduaren 
beharrik sentituko, gai izango bai-
ta bere kabuz lehengo posturara 
bueltatzeko. Beraz, honek haurra 
helduarenganako menpekotasu-

netik askatzen du eta autonomia 
eta konfiantza izugarria ematen 
dizkio.

Honekin ez dugu esan nahi hau-
rrak bakarrik utzi behar ditugunik. 
Helduaren presentzia eta begirada 
oso garrantzitsuak dira. Helduak 
segurtasuna ematen dio haurrari 
eta haurrak segurtasuna sentitu 
behar du. Umeak bere beharrak 
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asetuta baldin baditu eta gustu-
ra sentitzen bada, plazerez biziko 
du lurrean egotea eta lurrean bere 
gorputza eta honek ematen diz-
kion sentsazioak ezagutuz, bere 
burua ere ezagutzen joango da le-
henengo eta inguruan duena on-
doren. 

Haurrek beren mugimenduen 
garapenean segurtasunez eta aska-

tasunez aurrera egin dezaten, hel-
duen presentziaz gain oso garran-
tzitsua da espazioaren diseinua 
eta antolamendua. Haurreskolan 
saiatzen gara haurra askatasunez 
mugitzeko ingurune estimula-
tzaile ezberdinak dituzten espa-
zioak sortzen. Espazio eta material 
hauek haur bakoitzaren erritmo 
indibiduala kontuan hartzen dute 
eta beren garapenaren eta beha-

rren arabera alda-
tzen joaten gara. 

Oso polita da 
haurrek beren ga-
rapenean egiten 
duten lorpen eta 
aurrerapen bakoi-
tza ikustea, bi-
zitzea eta horien 
aurrean sentitzen 
duten poz hori 
konpartitzea eta 
elkarrekin ospa-
tzea. Guk dauka-
gun lanari esker 
zorte hori dugu.
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Kaixoiaurle:

ajresuntzakoikasleok

elikaduraetagorputarengaiak

lanugeituen.tokolatez

koetamarrubizkoelatuak

egingenituen.osogotxokzeuden!

goruarekincureiznakidaigenium.

iusiarezkik.

Ikasle eta irakasleak

Balentzategi eskola

/Kaixo irakurle:
Haur-Hezkuntzako ikasleok, elikadura eta gorputzaren gaiak landu 

ditugu lehenengo hiruhilekoan. Txokolatezko  eta marrubizko helatuak 
egin genituen eta oso goxok zeuden!  Elikadura lantzeko janari mota 
desberdinak ikasi ditugu, baita elikadura piramidea egin ere. Eta oso 
ondo pasatu dugu eskolan!!

Errezetekin bukatu eta gero, gorputzaren gaia landu dugu: gure silue-
tak egin, gure tamaina eta pisu desberdinak ikusi eta gorputza barrutik 
nolakoa den ezagutu dugu. Gure gorputzak makina bat bezala lan egiten 
duela jabetu gara eta gure gorputzekin, gure izenak idatzi ditugu, baita 
aldizkariko izena ere, ikusi, ikusi !!

Eskola
HH
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Eskola
HHEgin dugunaren errepaso bat argazkitan doakizue. Ea 

gustukoak dituzuen!!

1-Elikagaiak ezagutzen eta 
elikadura piramidea egiten

3- Eskolan elikagai-denda 
montatu dugu.

 5- A ze sukaldari puskak, Gabiriar hauek!

2- Elikadura piramidea.

4-Egindako izozkia apaindu 
eta jan egin genuen.
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Eskola
HH 6-Gure gorputzen 

siluetak irudikatu 
eta jantzi 
genituen.

Eta 
hauxe 
izan da 
dena, 
oraingoz!!

  7-Gorput-
zaren atal 

desberdinak 
idazten ari 

gara.

8-Arnas-aparatua 
hobeto ulertzeko 
eskulan bat egin 

genuen.



BIGARREN IKASTURTE  BEREZIA  IZANGO  DUGU 2021-2022 IKASTURTEA. 
COVIDA DELA  ETA , ESKOLATIK KANPO  ASKOTAN  ELKARREKIN  EGO-
TEN GAREN ARREN, ESKOLAN HIRU BURBUILA  TALDETAN ARITUKO  
GARA  LANEAN, ELKARREKIN  ZUZENEAN, EKINTZARIK  BURUTU  GABE 
, BARRUAN BEHINTZAT.

ESKOLAN UDAN ALDAKETA HANDIA IZAN GENUEN: KAN-
POKO LEIHO ETA ATE  GUZTIAK  BERRITU  DITUZTE. ITXURA 
ALDATU  DEN ARREN, EZ DU  KONTRASTE  ASKORIK  EGITEN 
ETA NABARIA  DA  EPELTASUNA ETA EROSOTASUNA. ESKE-
RRIK  ASKO  UDALARI!
HIRU TALDEAK HAUEK DIRA : HAUR HEZKUNTZAN 8 IKAS-
LE, LEHEN HEZKUNTZAKO 1.ZIKLOAN 10 IKASLE ETA LEHEN 
HEZKUNTZAKO 2.ZIKLOAN 8 IKASLE. IKASLEEN ARTEAN UR-
TARRILEAN COVIDAK ERAGINA  IZAN ZUEN BAINA  OROKO-
RREAN EZ DUGU ASKO  ANTZEMAN  EGUNEROKO NEURRIAK 
HARTU  BEHARREAN EZ BADA.

IRAKASLE ASKO MANTENDU  DIRA BAINA  LEHEN HIRUHILE-
KOA OSO  MUGITUA  IZAN DA ETA  ALDAKETAK IZAN  DIRA. 
BERDINTSU GERTATU DA JANGELAKO  ZAINTZAILEEN AR-

TEAN.

LEHEN HIRUHILEKOAN DONOSTIARA  EGUN PASA EGIN  GENUEN 
IKASLE  GUZTIAK. TXIKIENEK KONTZERTUA IZAN ZUTEN ETA  

BESTEAK TABAKALERARA  JOAN  ZIREN. ONDOREN DENAK 
KURSAAL INGURUAN  BAZKALDU ETA POSTRERAKO HON-
DARTZAN EDO   GROSEKO  PARKEAN JOLASAK.

OLENTZEROK BI  SORPRESA EMAN  ZIZKIGUN: OPORRAK  
HARTU  AURRETIK ESKOLARA  ETORRIKO  ZELA  ABISATU 
ETA  EGUERDIAN BIDEOA BIDALI  ZUEN KONFINATUTA  ZE-
GOELA ESANEZ. AZE  PENA! BAINA  LAGUNTZAILEAK  BIDA-
LIKO  ZITUELA ESKUTITZAK  HARTZEKO. ESKOLARA  JOAN 
AURRETIK HAN ZEGOEN  BUZOIA  PREST!

ETA  GABON EGUNEAN , BERRIRO  EZUSTEKOA !! UDALETXE-
KO  BALKOIAN  AGERTU  ZEN ONDO ZEGOELA   BAINA NA-
HIAGO  ZUELA EZ GERTURATZEA ESANEZ .

AURTEN, 1.ZIKLOKOOK KARTULINAZKO  ZUHAITZA  APAIN-
DU  DUGU. DENON ARTEAN OSATU  DITUGU  BOLAK  ETA  
OPARIAK PERTSONA  GUZTIOK  LEKUA  IZAN  DEZAGUN!
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Eskola
LH1

LH1

OLENTZEROREN 
LAGUNTZAILEEK  

UTZITAKO POSTONTZIA

PERTSONA  GUZTIOK
 IZAN DEZAGUN LEKUA!
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Eskola
LH1 AKRONIKOAK

EUSKARA INDARTZEKO

HIZKUNTZAK IKASTEA GARRANTZITSUA DA. 
EZ DIRA HIZKUNTZAK NAHASTU BEHAR.
HIZKUNTZAK INDARTU BEHAR DIRA. GEUREA BEREZIKI: EUSKARA.
ULERTZEN  DUTENEI  EUSKARAZ  HITZ  EGIN  BEHAR ZAIE.
ULERTZEN  EZ  DUTENEI  BERAIEN  HIZKUNTZAN  HITZ EGIN   

BEHAR  ZAIE, BAINA 
PIXKANAKA EUSKARA 
ERAKUTSI BEHAR ZAIE.

GURE ARTEAN ETA 
INGURUKOEKIN  
EUSKARAZ HITZ EGIN 
BEHAR DUGU.

GAZTELANIAKO 
HITZAK EZ DITUGU 
NAHASTU BEHAR BESTE 
HIZKUNTZETAN ARI 
GERANEAN.

EUSKARAREN  EGU-
NERAKO MEZU  HAUEK  
PRESTATU  GENITUEN.



87

Eskola
LH1

1.-TERRAZATIK  MAHATX 
LUKUAK BILDU GENITUEN.

3.- BAKOITZA BERE PLATERAREKIN 
ZUKUA EGITEKO ITXAROTEN ARI DA.

5.-ZUKUA EGIN ETA GERO 
PASADOREAN PASATU 
GENUEN AZALAK ETA 
HAZIAK EZ PASATZEKO.

6.-BAKOITZAK  
ATERATAKO ZUKUA 
BESTE ONTZIRA 
BOTA ETA NEURTU 
GENUEN.           
BUKATUTAKOAN 
BAKOITZAK BERE 
EDALONTZITIK BERE 
ZUKUA EDAN ZUEN.

2- MATSA ALETU, ALEAK URAKIN GARBITU ETA    
PIXATU EGIN GENUEN.

4.- MAHATXAK ZUKUTU EGIN GENITUEN 
ZUKUA EGITEKO.

MAHATS ZUKUA EGITEN



LH2
ELIKADURA ETA OSASUNA

Ikasturte hasieran eskolan gorputza, osasuna eta elikadura 
gaiak landu genituen. Gure kasuan iaz hasi genuen “lapbook” 
formatu bidez ikasi dugu gaia. Ikasitako guztia kartulina batean 
txertatzen dugu eta horrekin guk dakiguna ez dakigunarekin 
osatzen dugu landu beharrekoaren arabera. 

Landutako guztiaren artetik, zuentzat, irakurle denontzat zuen 
osasuna zaintzeko baliagarriak izango zaizkizuen zenbait ja-
rraibide aipatuko dizkizuegu. Hurrengoan galdetuko dizuegu 
kalean ea zer moduz ari zareten betetzen. Beraz adi irakurri. 

Hiru gai landuko ditugu; osasuna zaintzeko aholkuak, plater 
osasungarriaren ezaugarriak eta elikagaiak nola kontserbartu 
daitezkeen. 
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10 aholku aintzat hartzeko: 

1. Kirola egin zure gorputza osasuntsu mantentzeko. Kirola 
eginda zure gorputza arinago sentitzen da eta zure buruarekin 
ere gusturago sentituko zara. .
2. Osasungarri jan gorputzak hobeto mantentzeko eta funtzio-
natu dezan. Adibidez: Barazkiak, fruta, elikagai integralak...
3. Ez erre: zure gorputzarentzako kaltegarria da. Komenigarria 
da ez erretzea eta ezta ere arnastea botatzen duten kea.
4. Ez edan alkoholik: alkoholak zure gorputza deshidratatzen du, 
eta errealitatetik aldetzen gaitu.
5. Janaria garbitu: fruta eta barazkiak beti garbitu behar dira zeren 
eta janari batzuek zenbait mikroorganismo, intsektu edo bareak eduki 
baititzakete. 
6. Hortzak garbitu: zure hortzak egunean gutxienez hiru aldiz garbitu behar dira, 
bestela txantxarrak edo bestelako infekzioak agertu daitezke ahoan. 
7. Neurrian jan:  zure gorputzak neurri zehatz bat jan behar du. Ez da komeni  betekada han-
dia hartzea, baina gutxi ere ez da jan behar, zeren eta zure gorputzak elikagaiak  behar ditu 
eguna pasatzeko. Jan gabe 3 aste inguru iraun ditzakezu, baina ez zara gai gauza asko egiteko. 
8. Lo egin: zure gorputzak atseden hartu beharra dauka 8-10 orduz egunean, bestela zure gor-
putzak ez du energia asko edukiko eguneroko eginbeharretarako.
9. Jan eta gero atsedena hartu: jan ondoren kirola egitea ez da ona. Ordu eta erdi  egon behar da 
gutxienez digestioa egin arte. 
10. Oso tarteka jan litxarreriak eta elikagai koipetsuak. 

Plater osasungarriaren ezaugarriak:

• Plater erdia fruta eta barazkiak izatea: Mota eta kolore guztietako fruta eta barazkiak 
jan behar dira  egunero (patatak ez dira barazkiak)
• Platerraren laurden bat zerealak integralak izatea: Zereal integralek (gari integrala, 
garagarra, kinoa, oloa, arroza integrala) eragin gutxiago dute odoleko azukrean 
eta insulinan.
• Beste laurdena proteina osasungarriak izatea: Arraina, oilaskoa, lekaleak eta 
fruitu lehorrak proteina osasungarrien iturria dira, eta entsalada batean edo 
beste barazkiekin jan daitezke. Haragi gorrien kontsumoa jaitsi behar da, 
saltxitxak, hestebeteak eta hirugiharra saihestu behar dira.
• Olio begetal osasungarriak erabili: Sukalderako, hobe da olio begeta-
lak erabiltzea (oliba, ekilore, artoa edo bestelakoak) eta partzialki hi-
drogenaturiko gantzak ez erabiltzea, hauek trans-gantzak baitituzte.
• Ura egunero edan behar da eta azukredun edariak saihestu.  Fru-
ta–zukuak gehienez, edalontzi bat egunean.
• Egunero kirola egin: Nagikeria edo sedentarismoa alde batera 
utzi eta egunero kirola egitea oso gomendagarria da.
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Elikagaiak kontserbatzeko zenbait modu. 

Munduko biztanleen nahia izan da beti elikagaiak ahalik eta denbora gehienean 
kontserbatzea jasotako uztari edo eroritakori  probetxua atera asmoz. Jarraian,  egun 
gehien erabiltzen direnak gure ustez. 
Freskoa: naturatik hartutako produktuak beste produktu batzuk bota gabe manten-
tzen dira eta iraungitzea oso mugatua dute. Hartu eta berehala kontsumitu behar dira.
Sekatzea (deshidratatzea): Janariak edukitzen duen  ura kentzea sekatze prozesu ba-
ten bitartez. Horrela elikagaia egoera luzeagoan eta egokiagoan kontserbatzen da 
propietate berriak erantsiz.  
Prozesatuak: Zaporea indartzeko, gehiago irauteko…  produktuak botatzen zaizkio.  
Aurrez kozinatuta egoten dira, 
Kontserba: Janaria kristalezko ontzietan edo aluminiozko ontzietan  mantentzen 
da denbora gehiago iraun dezan. 
Izoztua: Janaria izozkailuan -10 Cº eta -20 Cº  bitartean egotea.
Km 0: Ekoiztutako elikagaiak gertuko lekuetan  saltzea garraiobide oso mugatuak 
erabiliz. 
Integrala:  Zerealek berezkoa duten, kanpoko azala mantenduz, adibidez, ogi in-
tegrala, arroz integrala… Naturatik jasotzen  den moduan kontserbatzea aldake-
tarik gabe.
Pasteurizazioa: Mikrobio gehienak hiltzen ditu. Esne pasteurizatua hozkailuan 
kontserbatu behar da. Produktua 65ºtan berotu behar da, 30 minututan.  Guk 
edaten dugun esnea   modu horretan egon ohi da batzuetan. Beti hozkailuan 
mantendu behar da eta ez da UHT ontziratzearekin  nahastu behar. 
Airea kentzea: Plastikoan sartzea eta airea kentzea makina bereziekin. Horrela 
elikagaiak denbora gehiago iraun dezaten. 

Egileak: Aitzol, Asier, Ayla, Eki, Helene, Laia, Larraitz, Maddi
2021-2022ko lehen hiruhilekoa

Bibliografia: 
• Eskolako 4,5,6 mailako testulibu-
ruak
• www.elika.eus
• https://elikagaiak.elika.eus/
• https://eu.wikipedia.org/wiki/
Elikagaien_kontserbazio
• https://zientzia.eus/artikuluak/
zein-da-jan-neurri-egokia/
• Irudiak: creative commons
• Eskolako argazkiak
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Argazkien
         Lehiaketa

Aratz 
Igartzabal 
Bidegain

Erantzuteko epea abuztuaren 31n amaituko da. 
Horretarako, idatzi udal.batzordeak@gmail.com 
helbidera, Whatsappez 635203958 zenbakira edo 
sartu Udalaren webgunean QR kodea erabilita.

Zer da argazkiko hau eta zertarako erabiltzen zen?

Non dago irudi hau?Zein etxe edo baserri da hau?

1 2 3
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GABIRIAKO MUTIL TALDEA GABONETAN 1932.URTEAN.

Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Nikolas Alustiza Zufiria (Oñatibiaundi, osaba), Markos Zabaleta 
(Izargoena), Serapio Elosegi (Oñatibitxiki), Antonio Ariztimuño (Izarbarrena), Juan Joxe Arrondo 
(Oñatibiaundi), Pedro Murua (Izarraundi), Patxikito Irizar (Eizmendi), Antonio Arzelus (Kalebarren), 
Esteban Alzueta (Izarrerdi), Joxe Murua (Alkaintxiki) eta Joxe Ariztimuño (Igeribargarakoa).
Makurtuta dagoena: Patxi Alustiza Gabiria (Oñatibiaundi).

                                                                       Ander Yurrita Oñatibia


