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Ametzaberri

Olerkia

Jack kerouacken bertsotik itzulia

Sara Quesada eta Ana Ezkurra, 
Urritzan Pulunperen banatzaileak

Duela gutxi hasi zineten Pulunperen banaketan.
Sara Quesada: 2012ko udan joan nintzen urri-
tzara bizitzera. aizarotzen bizi nintzen lehenago, 
eta bertan banaketa egiten nuen. antonia etxarri 
alkate zenak egiten zuen banaketa urritzan, eta 
nik hartu nion txanda berak hala eskatuta. Hau-
rrak izan nituen eta ana laguntzen hasi zitzaidan. 
bera bakarrik egon da denbora batez, eta orain 
biak hasi gara.

Zu Ana ez zara Urritzakoa ezta? 
Ana Ezkurra: ez, iruñekoa naiz, baina igoan 
bizitu naiz beti, osaba-izeben etxean. aizarotzen 
ere urte batez bizitu nintzen, eta gero urritzara, 
jada lau urte daramatzagu bertan.

Ibilbide bera egin duzue orduan?
A.E.: Bai, Iruñetik Basaburura eta hortik Imotza, 
urritzara. nik beti esaten dut igoakoa naizela, as-
kotan joaten nintzen ttikitan igoara. 

Haurrak dituzue biek, eta Sara zuk Ttikiena haur 
eskolan haietako bat. Saski baten zozketa egin 
zenuten Guraso Elkarteak, zeinek irabazi du?
S.Q.: Bai, bat Ttikienan eta bestea Jauntsarasko 
eskolan. ttikienako saskia haur eskolako lata-

sako ume baten amonari egokitu zaio, ez dakigu 
zein amonari, bat iruindarra baita eta bestea bar-
tzelonakoa. beraz posiblea da bartzelonaraino 
joan izana.

Zuk Ana biak Jauntsaratsen.
A.E.: Bai, 12 eta 10 urte dituzte. Zaharrenak azken 
urtea dauka Jauntsaratsen, heldu den urtean la-
rraintzarko ikastetxera doa.

Nola dago euskararen egoera Urritzan?
A.E.: Egia esateko, gaizki. Jende edadetuak ba-
zekien euskaraz, baina ez zuen ohiturarik egite-
ko, beti erdaraz aritzen da jendea. kanpotik joan 
garenok hasi gara euskaraz egiten, haurrek ere 
egiten dute, eta beraz bultzada bat da.

Noiz ikasi zenuten euskaraz?
S.Q.: Ni euskaldun berria naiz. Gurasoek ez zeki-
ten euskaraz, baina 3 urterekin eskolan euskaraz 
ikasten hasi nintzen. nire bikoteak guraso eus-
kaldunak ditu, urritzakoa da, baina berari erdara 
transmititu zioten. autobideak eragin kaltegarria 
izan zuen euskararengan.
A.E.: Ni euskaldun zaharra naiz. Bi gurasoak 
igoakoak ditut, eta etxean euskaraz aritzen ginen.

PulunPek ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako 
esanen eta iritzien erantzukizuna 

Argitaratzailea AmetzA Kultur elKArteA..
Pulunpe Sarea: Euskara Zerbitzua, Gurutze, Edurne, Laia, Ainara, Patxi, 
Goizargi, Inma, Izaskun, Maitane, Alicia, Bakartxo, Iñigo, Irantzu, Josu, 
Arantxa, Iñaki, Jese, Maika, Asier, Facebooken parte hartzen duzuenoi, etab... 
Barkatu aipatu ez zaituztedanoi. 
 emaila: pulunpe@gmail.com
Zenbaki honetako kolaboratzaileak: Sareko taldekideez gain, Txurdan. 
AZALA:Amaia Arano
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 2016Ko otsAilAren 4An inprimAtegirA bidAliA.

“Topa dezagun eroen alde,                                        
moldatzen ez direnen alde,
errebeldeen alde, zalapartatsuen alde,
datorrena jasaten ez dutenen alde, 
ezarritakoarekin bat ez datozenen alde,
mundua modu desberdin batean ikusten dutenen alde, 
arauak gustuko ez dituztenen alde... 

Haiei buruz hitz egin dezakezu, arbuiatu, 
haiek aipatu,  arbuiatu,
laudatu edo iraindu,
baina ez dezakegu ez ikusiarena egin.

Gauzak aldatzen dituztelako,
gizartea aurrera eramaten dutelako.
Batzuek eroak direla pentsatzen dute,
guk emakumeok, berriz, talentua ikusten dugu.

Zeren bere burua mundua aldatzeko 
gaitzat hartzeko bezain eroak diren 
emakumeak baitira,

Mundua aldatzen dutenak”

Topa dezagun eroen alde

Elkarrekin egiten dute banaketa Urritzan. Sara 
Mugertza etxean bizi da, eta Imozko Udaleko 
administraria da, duela 7 urtetik hona. Ana, 
ordea, Arkupen bizi da, eta Ultzamako Maier 
enpresan aritu da azken 12 urteetan. Auzetxeko 
Antonia Etxarri alkate ohiari hartu zioten 
Pulunpe banatzeko txanda joan zen udan.
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ERAKUSKETA: Irailaren 

HORMARA

HORMARA!

ONDO PASA ETA 
GUTXI GASTA!

ikusi bideoa ametza.eus 

wEBGuNEAN!
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Santurbeko hiru langile sozialistak
1905. urteko maiatzaren lehenengo egunetan gaude. Santurbeko baselizaren konpontze 
lanak bukatzen ari dira korrika eta presaka, “25ean erromeria egin behar delako”, 
badakizue nolakoak diren obrak, “jainkoa lagun”. Odietako baseliza honen koroa 
bukatzen ari direla, hiru langilek haien marka utzi dute: elizaren kontra doazen bi 
egunkaritan eskuz idatzi eta gogorarazi dute lan hori “hiru langile sozialistak” egin dutela 
eta egunkariak egurren artean ezkutatu dituzte.
111 urte geroago, baseliza herriak berreskuratu ondoren, ultzamar langile batzuek 
egunkari zahar horiek aurkitu dituzte eraikina konpontzen ari ziren bitartean. 

odietako bailarak santurbeko baselizaren ja-
betza berreskuratu zuen duela pare bat urte. 
konponketa lan handiak egin behar zirenez, 

Gelbentzuko Geltzu enpresako igeltseroak lanean 
aritu dira urritik hona. eraikinaren atzeko aldean egu-
rrezko solairua dago. berritze lanak egiten ari zirela 
auzako Joseba berasainek solairuaren bi langet edo 
habe artean, “la Voz del trabajo” eta “el Porvenir 
navarro” egunkariak aurkitu zituen, 1905. urteko 
maiatzekoak. “oso ongi gordeta zeudela ikusteak 
harritu ninduen” esan digu Josebak. zenbait galdera 
airean uzten ditu aurkikuntza honek eta guk hemen 
planteatzen ditugu. 

nork?

zein izango ziren hiru langile sozialista horiek?  
bagenekien 1905. urte aldera santurbe berritu 
zutela, eta hala konfirmatu digu “diario de na-

varra” egunkariaren hemerotekak. elizak gordetzen 
dituen paperetan begiratuta, aurkitu genituen obra 
horiek egiteko ordaindu ziren diruak, eta bertan, ba-
tez ere, hiru izen: Manuel Cilveti, Jacinto Elizalde eta 
José aranburu. 
 banatzen den diruaren arabera, pentsa daite-
ke aranburu hau kontratista zela, berak eraman 
baitzuen diru gehiena. Jacinto Elizalde, Saldias 
aldeko langilea omen zen eta haren oinordeak 
eskualdean ezagunak izan dira, obrak egin bai-
tzituzten. manuel cilveti eugui, aldiz, ziaurrizen 

bizi zen Dominica Oihanbururekin eta zurgina zen 
ogibidez. izan liteke cilveti hau izatea egunkariak 
ezkutatu zituena, baina ezin izan dugu jarraitu 
bere familiaren arrastorik, beraien etxea, herrian 
“hirugarrena” zena, desagertu  baitzen.
  logikoena, kanpotik etorritako eta paper “ofi-
zialetan” agertzen ez zen langileren bat izatea 
gure “idazlea”. logikoena, diogu, kanpotarrak iza-
tea, garai horietan sozialismoa eta liberalismoa 
oso eskasak baitziren orokorrean nafarroan, eta 
are eskasagoa, herri txikietan. Halere, ezin konfir-
matu ez bata ez bestea... 

noiz?

santurbeko eraikina oso zaharra omen da, ezin 
jakin noiztik dagoen hor eta ezin jakin ere 
noiztik ospatzen den erromeria. Gogora deza-

gun bere garaietan nafarroako jendetsuenetarikoa 
zela. badakigu, behintzat, baselizan ospatu zela 
erromeria 1905eko maiatzaren 25an. Festa handia 
egin zen egun horretan, iruñeko abesbatza eta guzti. 
badakigu ere obra horiek  ordaindu zirela 1904-08 
urteetan, pentsa daiteke, beraz, obra horiek egin zi-
rela. bestela nola ordainduko....  
 Halere, 2016. urtean egindako obretan beste 
sorpresa bat aurkitu zuten lanean ari zirela. erai-
kinaren barneko leiho batean, harrian markaturik, 
zaharberritze obren datak. argazkian argi ikusten 
ez bada ere, 1904. urteko maiatzaren 2an hasi 
ziren lanean eta irailean bukatu. erromeria baino 

aste pare bat lehenago obrak egiten hasi? Pentsa 
daiteke urte horretan ez zela erromeriarik egon, 
beraz. 

 irailean igeltsero lanak bukatu zituzten, baina 
zurgin lanak hurrengo urteko inaugurazioa bai-
no egun batzuk lehentxeago bukatuko zituzten, 
egunkariak igeltsuzko kapa baten atzean baitzeu-
den ezkutaturik. arrazoi horregatik oso ongi gorde 
dira ehun urte baino gehiagoz.
  zenbait kontu baldin badakigu ere, asko da ez 
dakiguna... oraindik.

zer?

aspaldidanik langileek haien lanak markatzen 
dituzte, modu batera edo bestera. erdi aro-
tik hona, elizetan lan egiten zuten langileek 

harriak markatzen zituzten, batez ere lan hori ko-
bratzeko. Poltsikoa betetzeko baino, beste batzuek 
haien lan “artistikoa” ezagutarazteko erabili izan dute 
“marka pertsonala”, eliza eta eraikinen kasuetan, ha-
rria non jarri jakiteko erabiltzen ziren markak. 
 eta beste kasu batzuetan helburu mistikoak 
edota sinbolo ezkutuak sartzen ziren lanetan, pa-
troia iraintzeko helburuarekin, askotan. 

ZErGATIk?

XX. mendearen hasiera oso garai mugituak zi-
ren politikoki. langile mugimenduak, guda kar-
listak eta industrializazioa gizartean aldaketa 

handiak ekartzen ari ziren. 
Garai horietako Nafarroa, aldiz, atzerakoia zen 
orokorrean eta oso erlijiosoa. 1900. urtean iruñeko 
apezpikuak “el Porvenir navarro” egunkariko zu-
zendaria zen Basilio Lacort kazetaria eskumikatu 
zuen, “haren hitz antiklerikalak” zirela-eta. zuzen-
daria kristautasunetik kanpo uzteaz gain, egunkari 
horren langile, banatzaile, irakurle... guztiak ere 
“in genera” kanporatu zituzten. 
 laburbilduz, egunkari horrekin zerikusia zuen 
edonor elizaren kanpo geratu zen. 1905. urtean, 
“el Porvenir” egunkaria ez zen ofizialki existitzen, 
baina banatzen zen. oso ale gutxi gordetzen dira, 
nafarroako artxiboan dozena erdi bat, besterik ez.
 “la Voz del trabajo” egunkaria donostiatik ze-
torren (gerta liteke langileak José aranburu kon-

tratistarekin batera Gipuzkoatik etortzea) eta al-
derdi sozialistaren eta uGT sindikatuaren “ahotsa” 
izan zen geroago. Pablo iglesias fundaziotik esan 
digutenez, haiek duten alerik berriena 1930. ha-
markadakoa da. Haien datuen arabera, orain ar-
teko alerik zaharrena berkeleyko unibertsitatean 
gordetzen da, estatu batuetan, kalifornian eta 
1920 ingurukoa da.

 Historia “berriaren” aurkikuntza bitxia da hau, 
aintzat hartzen dakienarentzat, balio handikoa. 
“Pozik gaude aurkikuntzarekin”, dio alberto urda-
niz odietako alkateak, “egunkari hauen kopia ba-
selizan jarriko dugu, oroigarri gisa”.

bukaera

baliteke inoiz ez jakitea nork eta zergatik ezkuta-
tu zuten egunkari horiek santurben.
 baliteke aranburu nagusiarekin lan-gata-

zkaren bat izatea eta mendeku moduan halako 
ekintza egitea. klase-borrokan txertatutako ekin-
tza izan liteke: harro zeuden haien militantzia so-
zialistaz eta, arriskutsua izan baliteke ere, haien 
“marka” utzi zuten. 
 beste aukera bat izan liteke halako ekintza 
ateoa izatea, heretikoa: eliza batean debekaturiko 
egunkari bat ezkutatzea, antiklerikala, konjuru ba-
ten modura.  nor daki. 

 benetako arrazoiak ez ditugu inoiz jakingo. ai-
patzen ahal duguna da hiru langilek hilabeteak la-
nean pasa zituztela mendiaren lasaitasunean eta 
111 urte geroago beste hiru langilek haien marka 
aurkitu dutela, aurrekoen lana betirako historian 
mantentzeko.

Joseba Berasain, egunkariak aurkitu zituzten lekuan

1905eko maiatzaren 20ko Diario de Navarraren zatia

Baselizan aurkitutako idatzia

EDukI OSAGArrIAk AMETZA.EuS wEBGuNEAN
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Ez dute espetxera joan beharko. 10 urteko es-
petxe zigorra eskatu zuen fiskaltzak 04/08 
sumarioan epaituriko 35 kiderentzat, ANV 

eta EHAK sortu eta Batasunaren mahai naziona-
leko kide izateagatik. Talde armatuko kide izatea 
egozten zien denei.

Epaiketa amaitu aurretik lortu zuten akordioa 
auziperatuek eta fiskaltzak. Inor ez da espetxera 
joanen; auzipetuek akusazioak onartu dituzte, 
aitortuz legeriaren aurka jardun zutela. Halaber, 
“indarkeriazko jarduera ororen” aurkako konpro-
misoa azaldu dute, eta espero dute aitortza horrek 
biktimen oinazearen “erreparaziorako” balio iza-
tea.

AVTk eta Dignidad y Justicia herri akusazioek 
onartu dute zigorrak murriztea, biktimei errepa-
razioa eman nahi izateagatik. Orotara, urte eta 
erdi, eta urte eta 8 hilabeteko zigorrak adostu di-
tuzte. 

Amaitu da amesgaiztoa
2007tik hona hainbat buruhauste eman dizkie 
prozesu honek Aizarozko Gorka Etxeberria, Ul-
tzaman lanean ibili zen Patxi Urrutia eta gaine-
rakoei. Ia hamar urte igaro dira Seguran atxilotu 
zituztenetik; Gorkak 2 urte eta 7 hilabete eman 
zituen preso, eta Patxik urtebete eta 10 hilabete. 

Gorka Etxeberria eta Patxi Urrutia, azkenean libre

Gizarte Zerbitzuetakoek kontzejuei gutun 
bat bidali zieten eskolaren urteurrena 
dela eta, antolatu behar diren ekimenak 

azalduz eta parte hartzera jendea animatuz. 
 Antolakuntzatik onartzen zuten “ezin dugula guk 
bakarrik hori dena egin eta laguntza” eskatzen zuten, 
izan ere, “50 urte hauetan jende mordoa pasa da esko-
latik eta guztion festa eta ospakizuna” izatea nahi dute. 
Gutun honen edukiak irakurle guztiendako interesga-
rriak direnez hemen plazaratzen ditugu:

Kronologia 
Urte berriarekin batera, zehaztu dira urteurrenaren 
ekimenak. Iazko urrian, Ultzamako Udalak Larraint-
zarko ikastetxean parte hartzen duten bailaretako udal 
ordezkariak, Sustraiak guraso elkartea, zuzendaritza 
taldea, zonaldeko kultur animatzailea... batzar batera 
deitu zituen. Batzar horretatik ordezkaritza bat atera 
zen, eta azken hilabete hauetan ospakizunak 2016. urte 
honetan hartuko duen forma diseinatzen aritu dira. 

Helburua
50. urteurrena ospakizunerako nahikoa arrazoi bada 
ere, eskualdeko herritarren harremanak sendotu eta 
gure haur eta gazteek lurralde eta aurreko belaunal-
dien ezagutza eta historiaren berri izatea dute helburu 
nagusi proposatutako ekintzek. Gainera, eskola gure 
gizartea eraikitzeko funtsezkoa denez, ahaldundu eta 
sendotzeko une egokia da, nahi dugun etorkizuneko gi-
zartea hezteko bitarteko garrantzitsuena baita.

Proposamenak:
Bideo grabazioa, argazki erakusketa, kamisetak atera, 
zuhaitzak landatu, Lanzko ihotearekin zerbait antola-
tu, ostiral kulturaletan ikaskuntzari buruzko ekintzak 
egin eta beste batzuk. Ekintza guztien amaiera ekaina-
ren 11n eginen den ekitaldi jendetsua izanen da. Gonbi-
datuak zaudete ekintza guztietan parte-hartzera!

 Ekintza guztietan zuen laguntza eskertuko badu-
te ere, badira ekimen bi zuen laguntzarik gabe ezingo 
dituztenak aurrera eraman, horregatik kontzejuen eta 
jendearen laguntza zuzena eskatzen dute: 

Zuhaitz edo landareen landaketan
Herri edo kontzeju bakoitzean zuhaitz bat landatzea 
da egitasmoetako bat eta posible izanez gero, guztion 
artean 50 landatzea, hau da, urte bakoitzeko bat. Hau 
lortzeko herriei kudeaketa egitea eskatu diete: zuhait-
za edo landarea erosi edo menditik lortu, herriko txoko 
batean landatu, argazkia atera eta bidaltzea. Herrita-
rren laguntzaz, landaketa egunaren inguruan ekintza 
desberdinak egitera animatu nahi dute jendea (gosa-
ria, kalejira,…) “Zuen laguntzarekin ziur gaude erronka 
lortuko dugula: 50 urte, 50 zuhaitz!” 
 Zuhaitzak landatzeko eta argazkia bidaltzeko azken 
eguna: maiatzaren 1a.

Bideo grabaketa
Lipdub antzeko bideo bat egin nahi da 4. DBHko ikas-
leek egin duten kantu bat oinarri hartuta eta herri ez-
berdinetan grabatutako bideo zatiekin osatua. Apirila 
aldera, aurrez erabakitako hamabi herritan grabatuko 
da. Herritarrak animatzea, ekintzaren berri ematea, 
ilusioa eragitea eta posible bada, denon artean bideo 
parte-hartzailea egitea eskatzen dute.  

 Edozein zalantza edota iradokizun baduzue dei-
tu 948305353 telefono zenbakira (Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitatea) eta zonaldeko kultur animatzailea-
rekin hitz egin edo nahiago baduzue idatzi mezu bat 
ssbultzama.kgarces@infolocal.org edota cplarrai@
educacion.navarra.es.

Larraintzarko eskolaren 50. urteurrenaren ekimenen azalpena

Duela bost urte eskas Ultzamako bailara-
rendako proiektu salbatzaile gisa aurkeztu 
zena amets gaizto izateko geroz eta hurbi-

lago dugu. 
 Azken asteetan bi adar nagusi ditu kasuak: 
alde batetik epaitegietako bidea eta bestetik aurre-
koen kudeaketaren zalantzen ikerketa. Bioenergia 
plantaren “bahiketa” urtearekin batera bukatu 
zen eta konkurtso-administratzailearen eskura 
pasa zen kudeaketa teorikoa, planta hertsi baita. 

Osoko bilkuraren erabaki honen aurrean 
bankuek eta enpresak berak alegazioak 
aurkeztu zituzten eta hori oraindik argi-

tzeke dago. Ildo berean Berruezo administratzai-
le eta Udalaren artean eztabaida dago plantaren 
jabetza dela eta. Nafarroako Kontseilua deitu-
tako epaitegiak du orain erabakia hartzearen ar-
dura.

 Iraizotzen kokatua dagoen planta honen 
proiektuaren kudeaketa alde ilunak sortu zituen 
hasiera-hasieratik. Diru-laguntzen kudeaketa, 
Levenger enpresaren partaidetza eta erantzuki-
zuna eta proiektuak zituen konexio politikoak 
zalantza handiak sortu zituen eta gertatu dena 
ikusita, Nafarroako Comptos Ganberak bere gain 
hartu du kontuak argitzeko erabakia. Parlamen-
tuak onartu zuen kontu hau ikertzea eta ikerketa 
egingo dute, nahiz eta oraindik Ultzamatik pasa 
ez.

 Egoera guzti honen aurrean, beti bezala, ahu-
lenak galtzaile. Extraofizialki jakin ahal izan 
dugunez, abeltzainen kezka nagusia baltsak eta 
haien kudeaketa dira. Horretaz gain, esperoan 
daude ea zer egiten ahal duten, kontuan izanda 
Nafarroako Kontseilu horrek oraindik hurrengo 
pausoa eman ez duela.

Bioenergia plantaren etorkizuna, airean

Ba al zenekien munduan 1.000 milioi 
pertsona baino gehiagok bizimodua 
aurrera ateratzen dutela hezeguneei 

esker? 
Arroza landatu, arrantza, turismoa eta ur banake-
tarako erabili ohi dira lur hauek. Eremu hauek oso 
eragin positiboak dituzte ekosistemetarako, baina 
azkeneko 100 urteetan haien tamaina erdian bai-
no gutxiago geratu dira mundu mailan, askoren 

ustez alferrikako lur eremuak izan baitira. 
Gure eskualdean Belateko hezeguneak ditugu, Na-
farroako garrantzitsuenetarikoen artean daude-
nak. 
 Otsailean Orgi basokoek txangoak antolatu di-
tuzte nazioarteko egun hori ospatzeko. Haien hel-
burua, besteak beste, landa eremuetan jendeak lan 
egin ahal izatea da, naturak eskaintzen dizkigun 
onurak alde batera utzi gabe.

Nazioarteko hezeguneen eguna, otsailean
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Pasa den 
urtarrilaren 15eko 
gauean lapurretak 
izan ziren Lantzen 
eta Jauntsarasen. 

Bi herrietako osta-
tuetan sartzeaz 
gain, ukuilu ba-

teko gasolina bidoi 
bat ebatsi eta auto bat 
lapurtu zuten. Iturri 
desberdinek adierazi 
dutenaren arabera, la-
purrak Lantz herrira 
gaueko hamaika eta 
erdiak aldera ailegatu 
ziren Elizondon lapur-
tutako auto batean. 
 Automobila gasolina 
gabe geratu omen zi-
tzaien eta herrian egon 

ziren beste auto baten 
bila. Zenbait ordu egon 
ziren gauaren lasaita-
suna lagun zutela: he-
rriko ostatuan sartu 
eta diru-makinan zeu-
den txanponak eraman 
zituzten. 
 Kasualitatea ote, gau 
horretan ez zegoen inor 
barruan lo. Ostatuko 
nagusiari deigarria iru-
ditu zitzaion lapurren 
“garbitasuna”: eraiki-
naren atzeko aldetik 
sartu ziren ezer gutxi 
apurtu gabe eta “la-
purgarriak” izan dai-
tezkeen zenbait gauza 
ez zituzten hartu. 
 Halakoak gertatzen 
direnean, bizilagunek 

haien artean hitz egiten 
dute eta kasu honetan 
ustezko testiguen ara-
bera bi gizon ikusi zi-
tuzten, bata handia eta 
bestea txikiagoa. Auto 
baten bila ibili omen 
ziren herritik, zenbait 
etxeetan sartuz eta 
azkenik gordailu batean 
“todoterreno” motako 
auto bat aurkitu zuten 
giltzak jarriak zituela. 
 Lekutik mugitu ba-
zuten ere, ez zuten era-
man. Alboan zegoen 
Opel Corsa gorri bat 
hartu zuten azkenik. 
Herrian utzi zuten au-
rretik lapurtutako au-
toa.

 Datuen arabera, 
Lanztik Basaburua al-
dera mugitu ziren la-
purrak: Orokieta eta 
Gartzaron aldean auto 
arraro bat sumatu zu-
tela diote zenbait bizi-
lagunek, baina konfir-
matu ezin dugun datua 
da hau. Aizarotzen os-
tatuan sartzen saiatu 
ziren, baina alperrik. 
 Goizaldeko lau eta 

erdietan Jauntsarasko 
Apeztegiberriko alarma 
piztu zen, bertan sartu 
ziren seinale. Ostatuan 
leiho batetik, berriro 
ere “garbi” sartu eta di-
rua eraman zuten, bes-
te zenbait objektu ikutu 
gabe. Baliteke halako 
palankaren bat erabil-
tzea eraikinetan sartze-
ko.
  Bitxikeria gisa ko-
mentatu digute leihotik 
sartzean, lurrera bota 
zutela halako egurrezko 
etxola bat. Lurretik 
hartu eta mahai gai-
nean utzi zuten.
 
 F o r u z a i n g o a k 
hainbat salaketa jaso 
ditu eta momentuz 
ikerketa egiten ari da. 
Albistea idazteko or-
duan lapurtutako autoa 
ez zen agertu oraindik 
ezta inor atxilotu ere. 
 Duela pare bat urte 
gertatu zen lapurreta-
ren antzekoa izan da 
oraingoa; gau baka-
rrean leku desberdine-
tara sartzen dira ibilbi-
dea egiten.

Kronika: Lapurreta gaua Lantz eta Jaunsarasen

Langabeziaren mapa Nafarroan eta gurean

Lehengo egunean egunkari digitalak irakurtzen 
ari nintzela irribarre batekin irakurri nuen nola 
Balear irletako parlamentuan lege berri bat ate-

ra duten PSOE eta Podemosen laguntzarekin. Bertako 
funtzionarioa izateko katalana jakin behar, hori da 
lege berriak dioena. Ultzaman aspaldi bueltaka zebi-

len afera bat azkenik konpondu da, Udaleko plantilla 
organikoaren hizkuntz eskakizunen kontua. Lanpostuz 
lanpostu zehaztu da izan beharreko maila. 
Agrupación Ultzama alkatetzan zegoela, plantilla orga-
nikoan “euskara jakitea” eskatzen zuten, baina jakite 
maila zehaztu gabe. Gero, deialdi bat egiten zutenean, 
lanpostu gehienetan Hizkuntza Eskolako hirugarren 
maila eskatzen zuten. Eskualdeko euskalgintzak be-
hin eta berriz kritikatu zuen irizpiderik ez zegoela eta 
maila horrek ez duela ziurtatzen euskara behar bezala 
jakitea.
  Udalan gertatu den aldaketa politikoaren ondoren, 
lanpostu guztiak banan-banan begiratu dira eta ze-
haztu da bakoitzak dituen beharrak, kontuan izanda 
udalaren funtzionamenduan duen eragina eta, batez 
ere, langileek jendearekin izan behar duten harrema-
na. Azken batean, legeak agintzen duen bezala, udalak 
herritarrei zerbitzua eman behar die eurek aukeratzen 
duten hizkuntzan, euskaraz edo gaztelaniaz, biak baiti-
ra ofizialak Ultzaman; eta, horretarako, udal langileek 
biak jakin behar dituzte.

Ultzamako Udaleko lanpostuen hizkuntz eskakizunak, zehaztuak azkenean

Horrelakoa da egutegia, egin 
ezazu behar duzuna... Behar 
edo nahi duzuna, aske baika-

ra parte hartu edo etxean geratzeko 
goxo-goxo. 
 Urtero bezala, herri batzuetan 
goiztiarrak dira eta beste batzuetan 
beranduago egiten dituzte, batzuen-
dako eguberrien jarraipen zoroa bes-
terik ez dira, etenik ez duen urte osoko 

parranda... Tira, gehienendako ez da 
horrela, eta asteburu lasaiak afari eta 
parrandekin tartekatzen dituzte.  Es-
kualdean ez dugu halako egutegi ko-
mun bat maneiatzen, primeran egon-
go litzateke jakitea non diren eta non 
izango diren ekimenak. Baliteke zuk 
pentsatzea, irakurle maitea, hori gure 
lana dela, hori dela Pulunpe bezalako 
aldizkari baten lana. Baliteke. Halere, 
dena errazagoa da zure laguntzare-
kin. 

 Momentuz Basaburuan Itsason, 
Berueten eta Igoan izan direla ba-

dakigu. Eskolakoek Aizarotza bisita 
egin zuten. Bailarako herri desberdin 
batera joaten dira urtero eta aurten 
Aizarotza joan dira. Herri honetako 
ihoteak otsailaren 20an izanen dira. 
Ultzamakoetan, dakigunez, Larrain-
tzarren otsailaren 6ko asteburuan 
ospatu zituzten. Programan puska 
biltzea, ginkana eta elkartean meren-
dua eginez. 
 Lantzen, iaz, 50 urte bete ziren 
ihoteen berreskurapenaz. Aurten ots-
ailaren 7an haurren festarekin hasi 
ziren, eta hurrengo bi egunetan Miel 
Otxinen istorioa antzeztu zuten.

Noizbehinka argitara ematen dituzte popula-
zioaren kezken inguruko ikerketak. Azkeneko 
urteetan langabezia da jendea gehien kezkat-

zen duena ustelkeria politikoarekin batera. Urtarri-
laren bukaeran CCOO sindikatuak aditzera eman du 
Nafarroako langabezia datuen analisia, bailaraz bai-

lara eta adineko datuak kontuan hartuta. 
Orokorrean, gure eskualdeak langabezia tasa 
baxua du Nafarroa osoarekin alderatuta, % 14,92 
Nafarroan % 10,29 gurean. Azken urteetako lan-
gabeziaren eboluzioa ikusita, 2008. urtetik hona 
langabezia % 7,91tik oraingo datuetara gora egin 
du, osotara % 2,38 gehiago.
 Datu oso deigarriak ez badira ere, epe luzeko 
langabezia ikusita, handiagoa da hazi den zatia. 
2008. urtean % 20 bazen, azken urteetan % 38 
inguruan jarri da, hau da 17 puntu egin du gora.

Datuak mahai gainean izanda, sindikatu horrek 
Gobernuari eskatu dio  ekonomia politikak egi-
terako orduan eskualde desberdinen errealitatea 
kontuan izan dezan.

Ihote garaia ailegatu da!
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otsaila Berriakalbisteak PUlUNPE

Urte amaieran 
saski baten zo-
zketa egin zuen 

guraso elkarteak, haur-
eskola diruz laguntzeko 
helburuarekin. Saria 
Latasako haur baten 
amonak irabazi zuen, 
baina haur-eskola bera 
ere irabazle atera zen, 
diru-laguntza horri 
esker aurrera egiteko 
aukera baitu.

Ttikiena proiektua 
Zortzi urte daramatza 
Ttikiena haur-eskolak. 
Basaburuan sortu zen 
lehenik, gurasoek zu-

ten beharrari erantzu-
nez, eta gurasoek eurek 
sortua. Gerora, jaiotza 
tasaren jaitsierarekin, 
Basaburutik Imotza 
pasa zen, eta Etxalekun 
dagoen udaletxeko be-
heko solairuan dauka 
egoitza duela bi urtetik 
hona. Nabarmentzekoa 
da Imozko zein Bas-
aburuko udalek diruz 
lagunduta egiten duela 
aurrera haur-eskolak.

 Nahiz eta haur gu-
txiago egon, Ttikienako 
guraso elkarteak “haur-
txoen eskola” bultzat-

zen jarraitu nahi du, 
haiek sinisten duten 
hezkun-tza ereduarekin 
jarraitu eta “zaintza edo 
haurrak gordetzeari da-
gokion eskola eredutik 
aldentzeko”.

 Haurren gaitasuna 
garatzea du helburu Tti-
kienak, “ingurune atse-
gina eta segurua” lortuz, 
txikitxoen “egonkorta-
sun afektiboari, bizipe-
nei eta esperientziari 
arreta jarriz, hauen ga-
rapen integrala lortzeko 
helburuz”.
 Guraso elkartearen 
esanetan, hiru zuta-
betan oinarritzen dute 
eskolaren proiektu pe-
dagogikoa: “haurra, 
familia eta eskola. Eta 
hiru zutabe hauek, 
entzuteko, komunikat-
zeko, alaitasunerako, 
errespeturako eta ikas-
kuntzarako gaitasunak 

barne hartzen dituen 
testuinguruan txertatu-
rik daude.”

Imotz, Basaburua 
eta inguruko 
gurasoei deia
 Orain arteko haur 
guztiak Imotz eta Bas-
aburukoak dira, baina 
zonaldeko gainontze-
ko haurrei ere zabaldu 
nahi diete eskola, proie-
ktu honetan sinisten 
dutenei.
 Aurrematrikula egi-
teko epea hasi den ho-
netan, ate-irekiko jar-
dunaldia antolatuko 
dute datozen egunotan, 
gurasoei eskola bera 
erakutsi eta edozein za-
lantza argitzeko asmoz. 
Harremanetan jartzeko 
aupat t ik iena@gmai l.
com helbide elektro-
nikoa eta 948503364, 
Imozko udaletxeko tele-
fonoa ere baduzue.

Edukiek protago-
nismoa hartu dute 
Ametza Kultur 

Elkarteko webgunean. 
Pulunpen eta Esan Erran 
irratian lantzen ditugun 
edukiez gain, beste forma-
tu bat eskatzen duten edu-
kiak igotzen arituko gara: 
bideoak, kirol jardueren 
sailkapenak, elkarrizketa 
bereziak, albiste zenbait...

 Formaz ere aldatu 
egin da, eta itxura hobea 
dauka orain, argiagoa eta 
errazagoa, edonor sartu 
ahal izateko helburuare-
kin. Ez kezkatu teknolo-
gia berrietan hasiberria 

bazara, ametza.eus idatzi-
ta sartu eta erraz iritsiko 
zara edukietara.

 Gogoratu Esan Erran 
internet bidez entzuteko 
aukera ere baduzuela gure 
web orrian, edozein leku-
tatik entzuten ahal duzue, 
eta zonaldeko egunerokoa 
jarraitu!

 Bertan ere, Pulunpe 
aldizkaria etxera iritsi 
baino lehen izanen duzue 
irakurgai, hilabeteko le-
henengo egunetan. Beraz, 
sarean eta sare sozialetan 
ere aurkitzen ahal gaitu-
zue!

Irudi batean

Ttikiena haur-eskolan izena emateko epea zabalik

Hasi da Euskal He-
rriko mus txape-
lketa. Urtarrilean 

zazpi probintzietako he-
rri ugaritan jokatu dituz-
te kanporaketak, eta gu-
rean lau izan dira. Igoa, 
Iraizotz, Jauntsarats eta 
Gartzaronen egin dituz-
te partidak, eta osotara 
28 bikote izan ditugu, 56 
parte-hartzaile.

 Igoan urtarrilaren 
9an jokatu zuten herriko 
ostatuan, eta 13 bikote 
aritu ziren. Irabazleak 
Arrarasko Migel Angel 
Oskotz eta Orokietako 
Pedro izan ziren. Txa-
peldunorde Igoako Migel 
Angel Arregi eta Angel 
Martija bikotea izan zen. 
Hirugarren saria Udabe-
ra joan zen, Ander Razkin 
eta Mikel Loidirentzat. 
Eta laugarren Igoako Te-
jas eta Eñaut izan ziren. 

Lehenengo hirurak Na-
farroako finalera pasako 
dira, eta zalantza da lau-
garrenak pasako ote di-
ren.

 Urtarrilaren 15ean 
Iraizotzen izan zen kan-
poraketa, ostatuan. Lau 
bikote aritu ziren orain-
goan, eta Nafarroako fi-
nalera irabazleak soilik 
pasako dira, Imanol Iragi 
eta Ander Larraioz.

 Azkenik, urtarrila-
ren 23an bi kanporaketa 
jokatu ziren, Jauntsarats 
eta Gartzaronen. Azken 
honetan 7 bikote aritu zi-
ren Toki Alai elkartean, 
eta irabazleak iazko be-
rak izan ziren, Eneko Le-
garra eta Alberto Aran-
goa. Idoia Ihaben eta 
Juanra Markez izan ziren 
bigarrenak, eta hauek ere 
finalera pasako dira.

Gure mus jokalari onenak!
Otsailean ireki da 2016/2017 ikasturterako aurrematrikula egiteko epea. Urtez urte 
zonaldeko haurren hezkuntzan sakondu dute, eta gurean errotzen ari den proiektua da 
Etxalekuko Ttikiena.

Ametza.eus berritua
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GAURKO GAIA

Gure Donejakue bidea berpizten
Orreagako bidea da ezagunena, jakina. Baina guk ere badugu bidea, askok diotenez 
ederrenetarikoa, eta Pirinioak gurutzatzeko mendaterik erosoena duena, Belate. Baionatik 
Iruñera sei etapa eginez iristen dira erromesak, harresitik harresira. 

baztanen lekukoa belate gainean hartzen du 
ultzamak, eta izen bereko ibaiaren bidea ja-
rraitzen du argarekin batu arte, hau da, jaiotzen 

denetik, “hil” arte. bideak osotara hainbat erietxe, bi 
monasterio, santuaren omenezko hainbat baseliza 
eta beste aterpetxe asko ditu.

Uste baino bide garrantzitsuagoa
Juan ramon corpasen hitzetan, “garaian garaiko 
ohiko gerra-denborak eta lapurretek eragindako 
krisi latzak salbu, igarobide hau oso erabilia izan 
zen”. erdi aroan, bidaiari, erromes, merkatari, erre-
ge eta armada zenbaitek erabili zuten.
 
 
 
 
 

1378. urtean, Baionako Pedro d’Oriach apezpikuak 
dio: “milaka gizon galduko lirateke bertako mendi 
eta basoetan, bereziki udazken eta neguan, santa 
maria ospitaleak ematen duen zerbitzuagatik izan 
ez balitz”.

nafarroako comptos ganbarako kontuetan ere, 

Xiii. mendean komertzio mugimendu handia ze-
goela aipatzen da, baionatik iruñerako bidean.

 belatetik pasa zen  nafarroako alfontso i.a bo-
rrokalaria erregea ere 1130. urtean, baiona setiatu 
zuenean. champaña etxeko teobaldo i.a eta ii.a 
erregeak ere 1238 eta 1264. urteetan lanztik igaro 
ziren Pirinioak belatetik gurutzatzeko.

 Gure biztanleen inplikazioa ere izan zuen garai 
batean. Hainbat dokumentutan aipatzen da Jur-
dana de lanç-en izena belateko monasterioaren 
inguruan, eta alkozko beste emakume batena diru 
emaile gisa. anueko bailarako kofradiak belaten 
egiten zituen bere bilerak ultzamako bailarako ko-
fradiarekin, baina 1587. urtean olaguen egitea era-
baki zuen erosotasunarengatik. 

 belaten ere ospatzen zen ultzamako hamalau 
herrien erromeria, baina 1793an Frantziako kon-
bentzioko armadak santutegia suntsitu zuenetik 
alkotzen egiten da.

Azken urteotako bultzada
urdazubi eta baztango santiago bidearen lagun 
elkartea 2000. urtean sortu zen, bide hau bultza-
tzeko asmoz. Frantsesek behartuta izan zen, haiek 
bide honen garrantzian sinisten baitzuten, eta na-
farroan ez zitzaion behar bezalako garrantzirik 
ematen.

 bidea ixten zuten sasiak garbitu, udal eta kon-
tzejuetan bidearen garrantzia zabaldu, harri eta 
ikurren bidez bidea markatu, aterpetxe berriak sor-
tu, gida bat egin... hauexek izan dira elkarte honek 
egin dituen egitasmo batzuk.

 luis mari ruiz mendiburu elkarteko kideak dio 
pozik daudela azken urteotan egindako lanarekin. 
udal eta kontzejuak konturatzen ari dira bide ga-

GAURKO GAIA

rrantzitsua daukatela, eta jende asko ekar dezake-
ela.  bestalde, zenbait herritako jendearen inplika-
zioa ere handia izan dela dio, baina oraindik ere 
orokorragoa izan behar dela bidea osorik bultza-
tzeko.

 azken urteko aldaketa lanzko aterpearena 
izan da. orain arte olaguen zuen amaiera berroe-
tan hasten den etapak. Joan zen urtean lanzko 
aterpetxea irekita, geroz eta erromes gehiago ge-
ratzen dira bertan, eta hurrengo egunean hartzen 
dute iruñerako bidea.

Isabel Baleztena, Lanzko alkate eta aterpe-
txeko arduraduna
Nabaritzen duzue azkenaldian erromes gehiago 
igarotzen direla Lanztik?
bai, askoz gehiago, ikaragarria da. orain arte erro-
mesen igoera xume bat nabaritzen zen urtez urte, 
geroz eta ezagunagoa egiten baitzen, baina joan 
zen irailean aterpetxea irekita, asko nabaritu da. 
Gainera, Olaguen geratu beharrean, Lantzen ge-
ratzen dira.

Nongoak izaten dira?
denetik dago. asko hemengoak, bidea oso ongi 
ezagutzen dutenak, eta orreagakoa edo kostakoa 
egina dutenak jada. baina beste asko urrundik eto-
rriak.

Ze harrera egiten diete herritarrek erromesei?
lantzen oso ongi hartzen dira erromesak. lehen 
ez ziren hemen gelditzen, lantz igaro eta olague-
ra joaten ziren, baina orain aterpetxean gelditzen 
dira. Hala ere, lehen aterpetxerik ez zegoenean 
erromesek behar izaten zuten edozer eskaintzen 
zieten bizilagunek.

Neguan ere ibiltzen dira erromesak?
bai, uste baino gehiago. udan baino gutxiago nos-
ki, baina etortzen dira. urtarrileko elurtean Alacan-
teko bi pertsona iritsi ziren busti-bustita baina po-
zik bidearen edertasunagatik.

Bidearen altxorrak
belatetik ostitza dabil donejakue bidea gure zonal-
dean. Hasiera horretan bertan dago bide osoaren 
altxorrik handiena, belateko santa maria ospita-
lea. erromatar galtzadatik iristen da bidea belate-
ko gainera, hainbat zutarrik markatzen duten bidea 
jarraituz, erromesa lainopean galdu ez dadin. 

 baztandik ultzamarako aldaketa “ermitiko le-
poa” deitutakoan egiten da, santiagoko ermita 
zaharrari erreferentzia eginez. ultzama ibaiaren 
sorreratik oso gertu hasten da beheranzko bidea, 
eta berehala topatzen dugu belateko santa maria 
ospitale ospetsua.

 iruñeko katedralaren kontrolpean egona, erdi 
aroan erromesen aterpetxe eta ospitale lanak egin 
zituen monasterio honek. erabat berriztatua dago, 
baina garai batean oso egoera kaxkarrean egon 
zen.

 belatetik behera pagadi eder batean murgil-
tzen da erromesa, askoren ustez bidearen zatirik 
ederrena. bost kilometro egin ondoren lantz dugu 
begi aurrean. bertan aterpe hartzeko aukera dago 
isabel baleztenak zaintzen duen aterpetxe berrian. 
bestela, bidearen bosgarren etapa honek olaguen 
du amaiera.

olaguen ere aterpetxea dago elizaren atzealdean, 
Araceli Eletak zaintzen duena. Anue bailaran sar-
tzen da honela bidea, eta leazkue, burutain eta 
etulain zeharkatzen ditu, ostitza iritsi eta iruñeko 
bidea hartzeko. orreagako bidearekin arreko trini-
tatean egiten du bat, ultzama eta arga ibaiek bat 
egiten duten lekuan.

 bide honetara herrialde guztietako erromesak 
etortzen dira, frantsesak, holandarrak, danimarka-
rrak, britainiarrak, alemaniarrak, estatubatuarrak 
edo korearrak esaterako. 200 baino gehiagok egin 
dute negu honetan jada bide hau.

Belateko monasterioa

Galtzada erromatarra belateko lepora iristen

Urdazubi-Baztan Santio Bidearen Lagunen Elkarteko 
kideak

Lanzko aterpetxe berria

Donejakue bidea ostiztik ateratzen
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Martin Echaide, 
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Nolanahikeria? Zabarkaria, baldarkeria…

Badira historia eta istorio bitxiak gauzak no-
lanahi egiteagatik, galera ttiki eta handiak 
ekarri dituztenak.

Ingalaterrako abesti zahar batek hala dio: 
Perra galdu zen iltze baten faltaz
Eta perrarengatik zaldia zen galdu.
Eta zaldiaren erruz, zalduna.
Eta zaldunaren faltaz, guduka galdu.
Eta guduka bezala, Erresuma zen galdu.
Eta den-dena, iltze bat falta izan zelakoz.
begira nolako zorigaitza sortu zen perratzaile 
edo arotz nolanahitar batengatik!
eta XViii. eta XiX. mendeko ingeles idazle batek 
honako hau idatzi zuen:
“Ametitzen baduzu hilketa, laster ez diozu ga-
rrantzirik emango lapurretari; gero, edaten ha-
siko zara, eta mezara joateari utziko diozu, eta, 
azkenean, urbanitate arauak ez dituzu beteko eta 
nagia bihurtuko zara” (1)
Perraren kontuan gauza ttiki batetik oker handi 
bat sortzen da. bigarren honetan, berriz, oker 
handi batetik oker ttikiago baterako bidea egiten 
da, baina, oker ttiki hori norberarendako izan dai-
teke handienetakoa: utzia, nagia, alperra bihur-

tzea, alegia.
etxalekun, orain laurogei urte edo, belarretako 
denboran, Iturriko Patxiko sorora joan omen zen 
goizean goiz, sega hartu eta belar ebakitzera.
eguzkiak berotzen hasi zuenean han agertu 
omen zitzaion alaba, saski batean gosaria zera-
makiola, zuku eta guzti.
Alabak hala esan omen zion:
-Atte, atte, hemen dekarret gosarie! Ze i’ñaut? 
Non utziko dut?
-Bot’zan nonai, botz’an hortxe!
eta bai alabak ere hitza ederki bete, ez zuen ba 
zanpa! lurrera bota, zukua eta dena galdu zela-
rik?
bai, bai, hitz egin nolanahi, gauzak ez esan xu-
xen, eta gosaria galdu. Hitz batengatik gosaldu 
gabe gelditu zen Patxiko.
Berdin da nolanahi! Berdin dio! Igual duk! Nola-
nahitarrak ekintzetan, nolanahitarrak hizketan, 
nolanahitarrak hemen eta han, nolanahitarrak 
nagusi. nolanahi gisa, gaur, bukatzeko gauza bat 
eskatuko dut: Jainkoak libra gaitzala tximistetik 
eta haize txarretatik eta, batez ere, nolanahita-
rren lagun izatetik. eta guregandik urrun eduki 
ditzala.

Ultzaman hiru lagunek sortu zuten soziedade bat duela ez hainbeste. Eta soziedade edo elkarte horri 
NOLANAHI jarri zioten izena. Egia osoa esateko, ez dakit nolanahi hala nolanai jarri zioten. Nolanahi gisa, 
gaurko kontu honetarako ez du axola handirik. Jakina, izenak izana ere askotan berekin omen darama, eta 
elkarteak porrot egin zuen. Laster bukatu zuen bere bizia.Nolanahi jokatzen dutenak, nolanahinatarrak 
dira. Ultzamako adiskideok ere garai hartan nolanahitarrak ote? Geroztik, ikasi ere ikasiko zuten noski.

HIZTEGIA
Zalduna: caballero.
Guduka: batalla.
Erresuma: reino.
Garrantzia: inportantzia.
urbanitate araua: reglas de urbanidad. Jendar-

tean nola portatu behar den.
Nagia: perezoso, alperra.

(1) Joseba Sarrionandia idazle handiaren azken 
liburuan, “lapur banden etika eta politika”n datorren 
itzulpena da.

2016. urtea. Eltzaburuko gaineko aldetik Ultzamako Ibarra             Joxelu

Nonbait esaera hori ongi famatu zen eta Txirrita 
bertsolariak ere esaldi hori dela eta, hona nolako 
bertsoa paratu zuen:

Milla zortzireunean
izan zan kortea,
hemen gertatu zana
negu bat, fuertea;
horma beltzak egiñaz,
luzaro nortea,
berrogei egunean,
gero elurtea:
ijitoak amona
jandako urtea.

kontu hori ez izanen mila zortziehunekoa, ge-
roztik ere majiña bat elurte egin baitzuen. 
beraz, txirritak bertsoa neurrian sartzeko ez 

zuen urtea xuxen-xuxen sartzeko aukerarik topatu 
nonbait, eta XiX. mendea aipatzea aski izan zi-
tzaion.
Txirrita 1860. urtean jaioa zen eta bera jaio aurrekoa 
izan zitekeen baina inola ere ez 1800koa, urte asko 
atzeratzea iruditzen baitzaigu. errazagoa da berak 
ezagututakoa izatea eta nonbait hala dugu irakurria, 
1887ko elurtea zela. beraz, Txirritak 16 urte zitue-
nekoa.

Gure oroimenean, azken elurte handia, beharba-
da, 1985. urtekoa izan liteke, gure alabak urte bat 
zuenekoa. urtarrilean izan zen, ia hilabete oso-osoa 
elur eta izotz artean. Jauntsaratsen elurte handia eta 
izotza egunero, zero azpitik egun eta gau guztiak. 
Goizaldean 14, 15 gradu zero azpitik, eta eguerdian 
10 zero azpitik. egun argitze batez 19 gradu zero 
azpitik egin zituen. marka guztiak hautsi zituen.
egun ederrak, eguzkitsuak, bulegoan sar eta lana 
gogotsu eta patxadaz egitekoak. beruete aldera pa-
seo ederrak egiteko aproposak. egun zoriontsuak, 
alajaina, jitoek pasatu zuten goserik ez baitzen he-
men.
elurte handi horiek bukatu ote dira? kontu zaharre-
tara pasa ote dira betiko? klima aldaketa aipatzen 
da eta hemengo gutxik ukatzen dute hori. lehengo 
elurte eta izotzik behintzat ez dugu izaten honezke-
ro, nahiz eta iaz asper-asper egiteko moduko negua 
xitala egin. nolanahi gisa, hemen behintzat aldaketa 
ederra ezagutu dugu klima kontuan.
aurtengo ilbeltzak beltzetik ez du deus izan, bi izotz 
besterik ez dugu izan eta.
elurrik ez duela botatzen eta kexu? zer nahi duzu 
esatea, hau irakurtzen ari zarenean ariko ahal du 
jausi ahala, bota ahala, metro erdiko elurte bat ikusi 
artio. izan ongi eta ez dadila inor haserretu nire nahi 
hau azaltzeagatik!

Zeruak idortu dira. Elur gutxi azken urte hauetan. Lehenago bai, elurte ederrak izan dira eta 
aunitzetan gainera. Esate baterako, elurte famatu baten aztarnak hor gelditu dira jendearen 
oroimenean: zaharrei hala entzun izan diegu nola jitoak amatxi jan zuten. “Jitoak amona jan 
zuten urtia”, horrela aipatzen zuten urte famatu hura. Nonbait negu latza izan zen! Bai, bai, 
jatekorik ez eta amona jan zuten hartan!

HIZTEGIA
Aztarna: Seinalea, indicio.
Oroimenean: akordamenean.

Majiña bat: Muchos, infinidad (Batuan, makina bat 
idazten da)
Mende: gizaldi, siglo.

Elurrik ez zeruetan

ASPALDIKO
 KONTUAK

Igual duk nolanai!
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BERRIKETAN

“XXI. mendearen hasiera hondamendia izan zen musikarendako”
ARDO FREXKOTIK

Mutikotzen. Ardo frexko trago batekin ospatu genuen
Gor diskoetxearen 25. urteurrena ospatzen ari dira azken hilabete hauetan. Marino 
Erason bizi da 1987. urtetik eta bere sukaldean lasai eta luze hitz egin dugu 
musikaren egoeraz, industriaren gainbeheraz eta, baldin badago, euskal musikaren 

MArINO GOñI, ErASOkO BIZILAGuNA ETA MuSIkA EkOIZLEA

25 urte bete ditu diskoetxeak. Atzera begira zer 
ikusten duzu?
oso zaila da orain balorazioak egitea, batez ere 
denborarik izan ez dugulako atzera begiratzeko. 
oso pozik nago izan dugun ibilbideaz, atera berri 
dugun 25. urteurrenaren diskoa ikusi eta oso harro 
gaude, diskoa bikoitza bada ere, beste disko oso 
bat behar izango genuke nahi genituen abestiak 
sartzeko.  azken disko honetan talde asko geratu 
dira kanpoan, batez ere abesti motzak jarri ditugu. 
Gorren oso harro gaude Zazpi Eskale, ken Zaz-
pi, Huajalotes, Parabellun, Su Ta Gar, Doctor De-
seo, berri txarrak zea mays eta beste talde batzuk 
haien hastapenetan laguntzeaz.

Aldaketa asko egon dira azken urteetan 
musikaren munduan... 

aldaketa izugarria bizi izan dugu. nire teoriaren 
arabera, akats asko izan ditugu.  krisi ekono-
mikoaren aurreko garaia funtsezkoa izan zen. XXi. 
mendearen lehenengo hamarkada hondamendia 
izan zen musikarendako. badakit jende asko ez 
dela honekin ados egongo, bere garaian ere ez 
zeuden ados. 2001. urtean edo, “aho bete doinu” 
liburua argitaratu zen, eta bertan elkarrizketa mor-
doa egiten zen musikan sartua dagoen jendeari. 
bertan adierazi nuen hamar urtetan ez zela dis-
koetxerik geratuko eta jendeak “katastrofistatzat” 
hartu ninduen. egia esan, motz geratu nintzen es-
andakoaz.

Zer eragin izan du horrek?
desagertu zirenen atzean beste zigilu eta dis-
koetxe batzuk sortu ziren, baina besteak baino as-
koz ere ahulagoak. arazoa da aurreko diskoetxe 
horiei esker zenbait talde “aurrera” atera zirela eta 
berri hauekin ez dagoela erreleborik, ez dago talde 
berririk. eta fenomenoa ez da bakarrik hemengoa, 
nazioarte mailakoa da. begira ezazu bbk live be-
zalako jaialdi baten kartela eta ikusiko dituzu duela 
20 urteko talde antzekoak. ez dago “jauzia” eman 
duen talde berririk.

Zer gertatu da?
akats asko egin ditugu, lehen aipatu bezala. Crea-
tive Comons-a bitarteko bat da, ez helburu bat 
(musika lizentzia ez-komertzialak ematea da Crea-
tive Comons), pirateriaren eragina ere oso kalte-
garria izan da, negozio honekin ia-ia bukatu du, 
eta horren ondorioa da inork ez duela talde berrien 
alde bere dirua jarri. talde asko ikusten ditut 10 
urte daramatenak “hasiberriak” bezala eta ez dute 
etorkizunik. industria oinarri indartsu bat lortu ge-
nuenean “amateur” eszenara itzuli gara berriz.

Azalduko gehiago hori?
80. hamarkadatik aurrera oso talde onak sortuz 
joan ziren eta horien atzean grabazio estudioak, 

diskoetxeak, soinu ekipoak, “mana-
gerrak”...  eta bitartekari horiek ez 
ziren zertan “gaiztoak” izan, gakoa 
dago zer akordiora ailegatzen zaren 
zu eta taldearen artean.

Eta orain, zer?
lan eskerga dago egiteko eta nik ez 
dut errezeta salbatzailerik: irratiekin 
arazo handiak daude, euskal musika 
eta rap musikaren arteko erlazioa 
ikusi behar da, gatazka politikoaren 
bukaerarekin batera aldaketa gerta-
tuko ote? nor daki.

Hala, mutiltzen ari ginen. orduko kontua da 
gaurko hau. Gaur ere Miel Aotzona dut 
ekarriko orri honetara. orduan ere, Arot-

zan miel o miel anjel, bietara deitzen genion, 
eta gainera Aotzana, gure kuadrilan beste miel 
bat baikenuen, Domikeneko mieliko edo miel eta 
beste miel anjel bat, Txurdanekoa.

mutiltzen esan dut baina egia esan mutikotzen 
besterik ez ginen ari. zenbat urte izanen geni-
tuen bada? zenbat? sei? zazpi? ez gehiago. eta 
orduan ere Arotzan mieli ikasi nizkion hitz eder 
hauek: Birue, Kime, Izpie. (birua, kima eta izpia, 
batuan) Eta badakit gainera non zen. Beharba-
da, ez hiru hitzak baina horietako bat behintzat 
plazapeko askan zalakan genbiltzala ikasi nion. 
Kime zen hitz hori eta behorren bat edo azaldu 
zenean edatera atera zen hizpidera.

aipatu ditudan hitz guztiak nekazalgoarekin 
ikustekoa dutenak dira, baina ez soil-soilik neka-
zalgoarekin. behorren kime bai, baina jendeen 
kalpar punta luzeendako ere erabiltzen da, na-
hiz esanahi hori gerorago ikasi nuen. beste ho-
nenbeste esan dezakegu biru eta izpi hitzez ere, 
nekazalgoari lotuak baina ez arrunt, beste esa-
nahi batzuk ere badituzte, mutiltzen ari nintzen 
artean ikasiz joanen nintzenak.
umetako oroitzapenak, buruan eta bihotzean 
gordetakoak.
miel, muttikoak besterik ez eta mutiltzen ari gi-
nelakoan ardo frexkoa probatu genian plazape-
ko askan norbaitek freskatzen zeukan botilatik. 
Badaezpada, ardo frexkoa: Euskias ai eta ikasi 
binar, besteik ez. Euskia indarrian zioken oaindik 
Etxalekun! Garai txarragoak ttuk hok! Etorriko 
al’ttuk hobiak!

-Birua/Pirua: Belar…birua; Haria, hebra, eta 
baita kable baten haria ere.
-kimak: Behorren lepoko kalpar luzeak. Guk pert-
sonendako ibiltzen dugunean, erdarazko greñaren 
pare da. Hala ere ez da beti zentzu negatiboan 
ibiltzen. Adibidez: neskatx’horren kime polittek! 
Eta nik erdaraz mecha esaten dieten horiei ere 
kime oriak, orailak, beltzak…esanen nieke.
-Izpia: belar-izpia eta hari-izpia. Hor bi esanahi. 
Beste bat, eguzki izpia (rayo de sol) argi izpia. Bai-
na gehiago ere baditu, nahiz berri samarrak izan, 
zientzian ibiltzen direnak. Hitz zahar hau hara no-
lako gauzetan erabiltzen den gaur:
X izpiak (ixa izpiak) rayos X

Izpi ultramoreak: rayos ultravioleta
Alfa izpiak: rayos alfa
Gamma izpiak: rayos gamma.
ez harritu norbaitek ixa izpietatik pasatu ninduten 
esaten badizu. medikuren baten eskuetatik pasa 
den seinale.

beste Hitz batzuk
-Zalaka eta zalakatu. azkuek ez dakar baina al-
derdi honetan oso-oso arrunta da. Gure alderdian, 
bai gorago eta bai hegoalderago ere. eta erdaraz 
ere askotan entzuna: Zalaquear, zalacas…
-Hizpide: conversacion.

OHArrAk ETA HIZTEGITXOA

Etxalekuko nexkato eta muttiko batzuk Plazapeko aska ertzean:Kattalin, Nerea, Maria, Oihana, Pello eta Patxi, haizea 
baino erneagoak!
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KIROLAK

Gure eskualdean jendeak betidanik maite izan 
du herri kiroletan jostaketan aritzea. Jostatzen 
gehienetan eta, behar denean, jokatzen ere. 

Gazteen arteko Nafarroako kirol Txapelketa talde 
desberdinak batzen ditu 5 egunetan norgehiagokan. 
aurten ultzamako gaztetxoak prestaketa lanak egi-
ten ari dira txapelketara begira. asier uriarte kirol 
teknikariak erran zigunez, patioan dabiltza egunero 
sokatiran txomin martureten laguntzarekin. ostirale-
tan, eskualdekoak ez diren beste bi lagunekin batera 
zortzi pertsonako sokatira taldea osatzen dute. 

tiraka egoteaz gain, herri-kirolarien lanak 
ohikoak izanen dira: lokotxak, txingak, zaku 
lasterketak, lasterketa normala, arpana... txin-

getan 20 metroko ibilbidea  birritan egin behar, hiru 
zakularik zirkuitu bati beste bi buelta ... bi txapelketa 
mota daude: alde batetik proba guzti hauek nahasirik 
eta bestetik sokatira bakarrik. aurten kadete katego-
rian bietan izena ematea espero dute, besteak beste, 
beste batzuetan bezala sokatira pobre gera ez dadin.

otsailaren 4an elkartu ziren bilera batean le-
kuak aukeratzeko, baina albiste hau lehenago 
idatzi zen. bilera horretan, lekua proposatze-

ko aukera izateko bertan egon beharra azaldu zigun 
uriartek. Horretaz gain, kirol teknikariak azpimarratu 
zigun saiatuko zirela ultzamako frontoira halako pro-
ba bat ekartzen: “Beste batzuetan izan ditugu ha-
lakoak, eta duela hiru bat urte finala ere izan genuen. 
espero dugu aurten bat egin ahal izatea”. datak ze-
hazturik, probak goizeko hamaiketan izango direla 
ere ziurtatzen ahal da.

Partaideak dbHko lehenengo hiru mailetako 
ikasleak dira, neska eta mutilak, herri-kiroletan 
ez baita sexu bereizketarik egiten: “Garrantzit-

sua iruditzen zaigu hala izatea”, dio asierrek.  Hiru ka-
tegoria desberdin egonen da: 11-12 infantilak, 13-14 
urteko kimuak eta 15 urteko kadeteak. beste urtee-
tan talde infantila sortzea ohikoagoa bazen, aurten 
kadete taldea sortu da, baina infantilik ez. bukatzeko, 
asierrek gogorarazi digu kirol Federazioak autobusa 
jartzen duela partaide eta monitoreendako, beste he-
rrietara joateko.

Urtero-urtero antolatzen dira, eta askotan parte hartu dute gure gazteek bertan. Aurten 
hala izango da eta hurrengo bi hilabeteetan jokatuko dira. Datak zehaztuta daude, lekuak 
oraindik ez.

Herri kiroleko probak, otsailean 

Noiz hasi zinen pilotan jokatzen?
10 urterekin edo hasi nintzen Larraintzarren. 
Larraintzarko pilota eskolarekin herrien arteko 
txapelketak jokatzen hasi nintzen. Ia ez zegoen 
pilota eskolarik, eta kanpora asko ateratzen gi-
nen. Irurtzungo pilota eskolak haiekin joateko 
esan zidan. Orduan, 12 urterekin serio jokatzen 
hasi nintzen.

Noiz egin zenuen profesionaletarako jauzia?
16 urterekin hasi nintzen nabarmentzen joko al-
detik. Lan egiten ere hasi nintzen Orgi basoan, 
eta Asegarceko Salva Bergararen deia jaso 
nuenean, guztiz aldatu zitzaidan dena. Haiekin 
entrenatzen hasteko esan zidan. Inoiz ez nuen 
imajinatu profesionalki jokatu ahalko nukeenik.

Profesional izandako askorekin jokatu izanen 
zenuen afizionatu mailan ezta?

Profesional izan 
ziren askorekin 
jokatu nuen: 
Juantxo Ape-
zetxea, Chafee, 
Aimar Olaizola, 
Ekaitz Sarale-
gi, Abel Barrio-
la... Hauek ziren 
gehien nabar-
mentzen zirenak 
garai hartan, 
belaunaldi bere-
koak gara.

2001ean debuta 
izan zenuen, 
Larraintzarren 
gainera.
Bai, pilotari ba-
ten debuta bere 
zonaldean egi-
tea nahi izaten 
dute enpresek, 
eta beraz polita 
izan zen hemen 
debutatzea.

Julian Lajosen 
ondoren ez 
da pilotari 
profesionalik 

izan Ultzaman  zu iritsi arte.
Bai, uste dut ez dela beste inor izan tartean. 
Uste dut ilusioz hartzen dela pilotari profesio-
nal bat izatea zonaldean. Horren lekuko Lajosen 
omenez egiten den pilota txapelketa, eta niri ere 
eman didaten babesa.

Gogoratzen duzu zure debutaren partida?
Bai, atzo izan balitz bezala oroitzen dut. Olaizo-
la I.a eta biok, Esain eta Otxandorenaren aurka 
jokatu genuen. Frontoia beteta, eta 22 eta 17 ira-
bazi genuen. 

Eta hamar urte geroago binakako txapelketa 
irabazi zenuen.
Bai, 2011n. Maila gorenera iristea kosta egin zit-
zaidan. Bigarren mailan bi txapel irabazi nituen, 
Mendizabalekin bat eta Arretxerekin bestea. 
Lehenengo sei urteetan zaila zen Asegarceko 
atzelarien artean lekutxo bat egitea, oso onak 
ziren denak.

Azkenaldiko atzelarien artean, zu izan zara 
pilotari  indar gehiago ematen ziona. Nondik 
dator indar hori?
Bai, kolpe horri esker nabarmendu izan naiz. Ez 
naiz pilotari teknikoa izan, baina gaur egun tek-
nikoki oso ona izan beharra dago, kolpearekin 
ez dago diferentzia markatzerik.

Azken urteak ez dira hain zoriontsuak izan, 
bereziki enpresarekin izandako eztabaidekin 
ezta?
Ilusioa galdu nuen azken urtean. Asegarcek 
oso trataera txarra izan du niregana. Lotsaga-
rria zen azken urteotako kontratua, eta pilota 
profesionala uztera bultzatu nau enpresaren 
jarrera horrek. Orain ere finikitoaren kontuekin 
liskarrak ditugu, beste hainbat pilotarik izan 
duten moduan. Ilusioa galduta kirol maila ere 
galdu nuen, baina etorkizunean pentsatzen 
hasi behar nuen, profesionaltasuna amaitzear 
zegoen eta.

Eta aurrerantzean, nekazari lanaz gain, Garfe 
pilota enpresarekin jarraituko duzu.
Ez nuen pentsatuta jarraitzea, baina probatzea 
erabaki nuen. Urtarrilean hasi naiz jokatzen, eta 
ez du zerikusirik profesional munduarekin, giro 
hobea dago, eta egia esan pilotarekiko ilusioa 
bueltatu zait.

2015eko amaieran utzi zuen pilota profesionala. 14 urtez egon da maila gorenean, Larraintzarren 
hasi eta lehen mailako txapel bat irabazteraino momentu politak utzi dizkio garai honek. Oraindik 
ere ez du pilota guztiz utzi, nahiz eta nekazaritzan ogibidea lortu nahian dabilen. Berarekin ibilbide 
osoa gogoratu dugu.

“Pilotarekiko galdutako ilusioa bueltatzen ari zait”

ArITZ BEGINO, AuZAkO PILOTArI PrOfESIONAL OHIA

Datak:
otsailaren 21 eta 28a eta martxoaren 6 eta 13an.  finala martxoaren 20an, izanen da.

BERRIKETAN
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“Oso gaztetatik bilatu behar izan nuen lana eraikuntzan”Langile berriekin hizketan

EKIMENAK

txantrear honentzat lehenengo asteak izaten 
ari dira ultzanueta mankomunitatean. ultza-
ma, anue eta odietako bailaretako ura ku-

deatzeko obrak egin dira eta orain martxan jarri 
dira. berez,  amaiurrek erripan lan egiten du, uda-
letxean eta urte beterako kontratua egin diote. bere 
lana, orokorrean, sortu berri den mankomunitatea 
antolatzea eta kudeatzea da:  datu-basea antola-
tu, helbideratzeen datuak basera sartu, kontratuak 
gainbegiratu... aurreko hilabetean iragarri genuen 
Pulunpen mankomunitate honen lanaren hasiera: 
amaiurri aipatu genion jende askok oraindik ez da-
kiela zer den “ultzanueta”eta gogorarazi zigun due-
la gutxi esku-orri bat banatu zuela etxez etxe.

PELLO OSINAGA SALA, IHABENGO EGuZkIALDEkOA

Kamioi gidari ibili zara denbora gehien, 
noiztik?
aita gazte hil zen, hamar urte nituela, eta ihabene-
ra etorri eta 5 urtera. beraz, oso gaztetatik bilatu 
behar izan nuen lana eraikuntzan, 13 urterekin hasi 
nintzen. Gero frantziara joan behar izan nuen, eta 
ondoren kamioiarekin hasi. 30 urte inguru eman 
ditut horretan.

Garai hartan ongi zegoen garraioaren 
sektorea?
Garai onak eta txarrak ezagutu ditugu. Oso onak 
eta oso txarrak. inasa enpresan zaragozara bi-
daiak egiten nituen, eta ematen zuen lan horrek 
iraunen zuela. Gero bitan banatu zuten enpresa 
eta azken hamar urteetan lan kopurua jaitsiz joan 
da. enpresak galerak zituela-eta lan gutxiago 
eman eta gutxiago ordaindu nahi ziguten.

Duela gutxi itxi zuten Inasa, orduan galdu 
zenuen lana?
ez, ni lehenago joan nintzen. enpresaren itxiera 
azken kolpea izan da, baina esan bezala, azken 
hamar urteetan jendea kaleratzen hasi ziren. nik 
orduan ikusi nuen ez nuela etorkizunik kamioi gi-
dari gisa, eta zaila zen lana aurkitzea 50 urtetik 
gorako adinarekin.

Azkenaldian taxilari lanak egin dituzu.
bi-hiru urtez ibili naiz horretan. ez nintzen horre-

kin aberastuko, baina aurreko lana utzita, honekin 
aukera nuen erretiroa hartu arte zerbait egiteko. 
Hala ere, iruñeko taxilari bati egokitu zitzaion ba-
saburuko udaleko lehiaketa eta orain soilik iha-
bendik irurtzunerako bidaia egiten dut, herriko bi 
gazte eramanez. baina gastu handia du auto handi 
horrek, dirua ere galtzen dut ia.

Koinatuaren Lakita enpresan ere egiten duzu 
zerbait, ezta?
bai, taxia baino ez nuela ikusita, koinatuaren en-
presarendako bidaiatxoak egiten hasi nintzen. Fur-
gonetak tailerrera eraman, garraio batzuk egin, 
materialaren bila joan eta abar. ez da egonkorra, 
baina erretiroa hartu bitartean ongi dago.

Eta erretiroa hartuta, zer asmo?
zaldiak eta behorrak ditut ihabenen. baratzea, oi-
loak eta ahuntzak ere bai. Honek ere ez dit dirurik 
ematen, baina gustura nabil ganadu artean. Gana-
duaren nabea handitu dugu orain, eta semeak ere 
asmoa du honekin jarraitzeko. kamioi garraioa utzi 
ondoren, han eta hemen lana bilatu izanari esker 
pentsio duina geratu zait, eta beraz, ez nago hain 
egoera larrian.

Gure lau protagonista hauei azken hilabetetan lan mundua aldatu zaie. Gure bailaretako udaletxeetan 
ikusiko ditugu hemendik aurrera bertara hurbiltzen garen gehienetan. 

ultzamako udalaren helburu nagusietako bat 
da pausoak ematea herritarrekin harremana 
“ahalik eta hurbilena” izan dadin, informazioa 

garaiz eta argi helaraziz eta komunikazio bideak 
irekiz.
“informazio eta komunikazio programa berriak sortu 
eta daudenak garatzea” izango dira etxarriar honen 
lanaren helburuak: udalaren hilabetekaria egitea, 
sare sozial eta webguneak kudeatzea... orokorrean, 
hilabetekarian aipatu duten bezala “udalaren komu-
nikazio beharrak betetzea”.
irratian egin zigun bisitan “oso gustura, gogoz” 
dagoela esan zigun, “gauzak egiteko eta ideia be-
rrien bidez informazioa” nola zabaldu daitekeen 
probatzeko zain.  lurrek soinu eta irudi ikasketak 
gauzatu ditu eta geroago zine eta argazkilaritzaren 
munduan lanean ibili da. bitxikeria gisa, ultzamako  
“la betty travan” taldean abeslari ibili zen duela 
urtetxo batzuk. 

“ongi, oso ongi, elegante”, sentitzen dela esan digu 
ionek galdetu diogunean zer moduz dabil lan be-
rrian. doneztebear hau, lanean hilabete eskas ba-

darama ere, hemendik hona ibili da epaitzekin lanean, 
zuhaitzak  markatzen... “ingurua ezagutzen aritu naiz, 
oso handia baita”. Lan prozesua luzea egin zitzaion: 
abuztuan buletinean  jarri eta ikasten hasi, euskara 
proba, teorikoa eta praktikoa gainditu eta elkarrizketan 
denak berdin atera bazuten ere,  42 lagunetatik bera 
izan zen aukeratutakoa. egunero herritik etorri eta 
joan; baina, “arazorik ez”. Bitxikeria gisa komentatzen 
digu sumatzen dela doneztebetik ultzamara bost bat 
graduko tenperatura aldaketa hotzagoa dela gurean. 

Amaiur Elizalde, Ultzanuetako Mankomunitatekoa

Lur Larraza, Ultzamako Komunikaziokoa

Ion Etxekolonea, Ultzamako Zerbitzu Anitzekoa
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EKIMENAK

Nekazaritza, eta baratzeko zein zelaietako 
produktuak gertuko kontsumora bideratu 
beharrean, merkatu liberalizatu erraldoi-

ra bideratzeko joera dute enpresa handiek eta 
estatuek. Dena den, saiakera ugari daude pro-
duktua gertukoa izan dadin, guk ekoiztua edo 
ondokoek kalitate altuan ekoiztutakoa. Bi adibi-
de dakartzagu hona, nekazaritzaren etorkizune-
rako balio dezaten, sektoreak aurrera egin de-
zan eta ahora eramaten dugun produktua ahalik 
eta onena izan dadin.

Lurzoruaren garrantzia nekazaritza ekoLogikoan
Joan zen hilabetean arrea agroekologia elkarteko 
isabelek hitzaldia eman zuen larraintzarko bentan 
lurzoruaren erabileraren garrantziaz. Hainbat gal-
dera egin genizkion, hona hemen galdera-erantzu-
nak:

Zein da nekazaritza ekologikoaren garrantzia 
zuendako?
agroekologiaren filosofia nekazaritza ekologikoko 
aspektu teknikoetatik harago doa, garrantzia han-
dia duten zenbait gauza daude: tokiko produktuak, 
osasuna eta produktuen kalitatea, autonomia, gizon 
eta emakumeen arteko berdintasuna, sustengarri-
tasuna, elikadura burujabetza...

Eta lurzoruak zein garrantzia dauka guzti 
honetan?
oinarria da lurzorua. askotan ez dugu pentsatzen 
zer dagoen lurzoruaren barnean, eta bizitza handia 
dago, organismo asko. mantendu egin behar dira 
lurzoruan oreka bat mantentzeko, eta ez hil, onga-
rri kimikoekin egiten den bezala, kaltegarriak zein 
onuragarriak diren organismoak hiltzen baititugu 
honela. lurra desorekatzea lortzen dugu honela, 
eta arazo gehiago izanen ditugu, eta jaten duguna 
ez da oso osasuntsua

Zein da alternatiba?

naturara ahalik eta gehien gerturatzea. Hau da, 
bioaniztasuna mantentzea; lurzoruan ditugun or-
ganismoak mantendu behar dira materia organikoa 
gehituz edo txandakatzeak eginez produktuen ar-
tean. zenbat eta landare gehiago jarri hobe, oreka 
mantentzen delako. 

Bi adibide: 
- izurriteak ekiditeko, baratzean loreak jarri 
intsektuak gerturatu eta barazkietatik aldentze-
ko.
- txandatzeak edo elkarketak. adibidez, tipula 
edo porrua azenarioarekin nahastu baratzean. 
tipulak eta porruak azenarioa erasotzen duen 
eulia uxatu egiten duelako.

Nekazaritzako tresnak elkarbanatu
ipar euskal Herritik datorkigun adibidea da hau. as-
paldi sortu zuten elgarrekin nmek (nekazaritzako 
Makinen Erabilerarako kooperatiba) Lapurdin. 

 norberak bere tresnak izatera ohituak gaude, bai-
na pentsatu al dugu zein onura ekarriko lukeen beste 
nekazari batzuekin elkartu eta hainbat gauza elkarba-
natzea? 

 makea eta lekornen, nekazariek modu kolekti-
boan elkarbanatzen dute lanerako beharrezko duten 
tresneria. Horrela, ekonomikoki asko errazten zaie la-
borariei lanabesak erostea, ez baitio gastuari bakarrik 
aurre egin behar. 

 zonaldeka banatzen dira kooperatibak, eta be-
harren araberako materiala izaten dute. elgarrekin 
nmekn erosten den edo urtean zehar erabiliko den 
tresna bakoitzeko ez dute kide guztiek diru zati bat 
jarri behar izaten; laborari bakoitzak erabakitzen du 
zein material behar duen eta erabileraren arabera an-
tolatzen dute ordainketa. urtean kuota bat izaten dute 
aukeratutako makina bakoitzeko, eta ondoren langi-
leak erabilera-orduen arabera ordaintzen du.

Nekazaritzaren biziraupenerako, ohitura berriak

muskizko kontzejuarena zen etxea, baina imo-
zko udalak bere gain hartuko du zaharberri-
tzearen kostua. Jarritako dirua berreskuratu 

arte imozko udalarena izanen da etxea, eta behin 
berreskuratuta, muskizko kontzejuaren jabetzara pa-
sako da berriz. Honela, kontzejuak bakarrik egin ezin 
zuen proiektua egia bihurtu dute.

Itxasoenea, erabilera anitzeko etxea
muskizko elkarte berriak itxasoenean izanen du 
egoitza, beheko solairuan. ia amaituta dago jada, 
eta herriko 30 biztanle inguruk izanen dute elkar-
gunea. bigarren solairuan etxebizitzak daude, 
hiru; erabat berrituak eta etxe zaharraren hainbat 
zutabe eta detailetxoren bat mantentzen dutenak. 
Ganbara, azkenik, erakusketa eta lantoki gisa era-
biliko da.

udalak eta kontzejuak zonaldeko biztanleei alokai-
ru sozialerako aukera eman nahi diete. Helburua 
da zonaldeko jendea muskizko etxe hauetara joa-
tea. Gainera, ohi baino alokairu merkeagoa izanen 
dute diru-sarrera gutxi dutenek. 

 Joxean Iturralde, Imozko alkatea:
“Hasieran errefuxiatuendako gorde behar genuen 
etxebizitzaren bat, baina ikusita blokeo bat egon-

da iristen ez direla, zonaldeko jendeari eskaintzea 
erabaki dugu. errefuxiatuak hartzeko beharra iza-
nez gero, beste etxebizitza bat emanen zaie.”

“alokairu normal bat ordaindu ezin dutenendako 
pentsatuta dago egitasmo hau, haiei ere etxebi-
zitza baten aukera emateko.  muskitzen hasi dugu 
hau, baina beste herrietara zabaltzeko helburua 
dugu, kontzeju eta udalaren elkarlana eredu har-
tuta.”

Alfredo Sarasa, Muskizko alkatea:
“Helburuetako bat etxebizitzaren espekulazioa ga-
laraztea da. udalak jarritako dirua jasoko du, eta 
gero kontzejura itzuliko da jabetza.”
“ia lan guztia, bailarako biztanle langabetuen bidez 
egin da. Proiektua 2012an hasi zen, eta lanerako 
hiru deialdi egin dira bailarako jendearendako. 
etxearen zaharberritze lanaren %80 hemengo lan-
gabetuek egin dute.”

Martxoaren 5ean jardunaldi irekiak
informazioa egun horretan muskitzen edo edozein 
egunetan imozko udaletxean izanen duzue. Hona 
hemen hainbat datu:

Datuak:

Alokairu soziala Muskitzen

EKIMENAK

Enpresa multinazional handien esku ari da geratzen elikaduraren merkatua. Produktuen 
prezioaren jaitsiera, transgenikoen sarrera, nekazaritza esplotazio erraldoiak, ongarri ki-
mikoak, lurzoruaren hondatzea...

Muskizko Itxasoenea etxearen zaharberritzea amaiera fasean dago jada. Hiru solairu, hiru 
erabilera ezberdin, eta azpimarratzekoa da hiru etxebizitza berri izanen dituela erdiko solairuan. 
Muskizko kontzejuak eta Imozko udalak elkarlanean, alokairu soziala sustatuko dute.

Etxebizitza eskuratzeko puntuazio irizpideak:
a. imozko bailaran erroldatua egotea 7,5 puntu (+ puntu 
1 urte bakoitzeko (15 puntu gehienez))
b. Seme-alabak izatea: 1=4 puntu, 2=5 puntu, 3=7 pun-
tu... (erdiko etxebizitzan ez da puntuatuko)
c. 36 urtez behera izatea: 5 puntu
d. Beste etxebizitzarik jabetzan ez izatea: 10 puntu
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2015eko ABENDUA Gure alderdian izan ziren 
jaiotzak, ezkontzak eta heriotzak

argazkiko kattagorria ez da hemengoa, baina 
izan liteke: animalia hauek ez dute hiberna-
tzen eta horregatik ahal duten guztia jaten 

dute bazka duten artean. eta zer gertatzen da baz-
ka ez bada bukatzen? aurten gertatu dena, lodi-lodi 
jartzen direla. 2015. urtea historiako beroena izan da, 
2014. urtea historiako beroena izan zen eta 2013. ur-
tea 1850etik seigarren urterik beroena izan zen.  
 
 Gurera begira jarrita, udazkena epela izan da oso 
eta horrek zenbait ondorio ekarri ditu. zizen denbo-
raldia luzatu egin da (artikulu hau idazteko orduan 
urtarrilaren erdialdean, oraindik zizaren bat aurkitu 
ahal zen gure basoetan). Eguraldi beroa dela-eta, 
zuhaitzek ez dituzte hostoak galtzen eta lurzoruaren 
tenperatura babesten dute izotzetik. urteko lehen 
elurrak urtarrilean erori dira gurean. beste askotan 
azaro erdialdean hasi zen elurra botatzen. Halere, 
“askotan halakoak gertatu izan dira” esaten digu ba-
saburuko basozainak. 

 Badago beste zenbait datu kezkagarri: alde bate-
tik prozesionariak ugaritu dira aurten. Hotzak hiltzen 
dituenez, negu gorriak, haren txakurrak askatzen di-
tuenean, har hauek akabatzen ditu. aurtengo epelta-
suna dela-eta, asko ugaritu dira pinudietan. Gure es-
kualdean pinu gehiegi ez badago ere, Xulapain edo 
irurtzun aldeko pinudiak animalia hauen habiez gai-
nezka daude. basozainak komentatu digu hasi dela 
pinuak “gorri” ikusten,  prozesionariek hosto guztiak 
jan dituzten seinale. kontu “ziklikoa” dela esan digu 
Xabik, “populazioa gehiegi hazten bada, bazka gu-
txiago aurkitzen dute eta gehiago hiltzen dira”, natu-

raren orekaren isla. muxarrei buruz hitz egin genuen 
lehengo batean, aurten “ezkur urte” izan baita.

Planeta, urtez urte berotzen
europa eta amerikan kattagorriak loditzen ari di-
ren errudun “umea” edo “el niño” efektu klimatikoa 
dela diote adituek. klimaren alterazioa da “umea” 
eta abendua eta martxoa artean gertatzen da. oso 
hezeak diren inguruak, indonesia kasu, lehor izate-
ra igarotzen dira eta normalean lehorra den Hego 
amerikako mendebaldeko kostan prezipitazio ugari 
gertatzen dira. izen bitxi hau duela mende batzuk 
jarri zioten itsasgizon peruarrek, abendu amaieran 
hasten zenez, El Niño de Dios-en etorrera iragar-
tzen baitzuen.

Gurean oraindik egoera larria ez dela badirudi ere, 
kanpora begira jartzen bagara, neurriak hartzen 
hasi beharko ginateke. munduko hiriburu gehienak 
poluzio arazo handiak dituzte. “albiste txarrak dira 
planetarentzat”, iragarri zuten munduko meteorolo-
gia erakundeek, eta gu, nik dakidala, planeta berean 
bizi gara, nahiz eta batzuetan beste batean bizi ga-
rela pentsatu.

G
U

R
E ANIMALIAK

Kattagorri lodiak “Umearen” erruz? 
JAIOTZAk:
ultzama
Iraizotz
-manex olasagasti arangoa, alfredo arangoa 
eta miren olasagastiren semea, 2015eko aben-
duaren 18an jaioa.
-unax Garcia rekalde, Miguel eta Beatrizen 
semea, 2015eko abenduaren 28an jaioa.

Zorionak jaioberrien gurasoei!

EZkONTZAk:
Imotz
Etxaleku
Pablo zaragueta larunbe, etxalekuko Etxan-
dikoa, eta maite lopez cerrero, iruñekoa.
Ezkontza: 2015eko abenduaren 27an.

Zorionak, eta urte askoz!

Heriotzak
ultzama
Eltzaburu
-clemente larraiotz etxarri, Iturraldeko nagu-
sia, 2015eko abenduaren 10ean hil zen.

-eugenia etxeberria orkin, Paskualenekoa, 
2015eko abenduaren 27an hil zen, Gerendiain-
go xahartegian.

Lizaso
maria isabel elizondo beruete, Mandaxeneko 
etxekoandre zaharra, abenduaren 11n hil zen.

Gure oroimenean izanen zarete

Manex aitatxoren besoetan

Clemente Larraiotz

Urte berri eta eguberrien ondoren, 
ohikoa da lagun edo familiakoren bat, 
edota baita zu ere, proiektu eta asmo 
berriekin hastea: erretzeari uztea, 
kirol gehiago egitea, liburu gehiago 
irakurtzea... Tira, argazki hau ikusten 
baduzu baliteke hobe sentiaraztea. 

Isabel Elizondo Maria Eugenia Etxeberria

Aldaketa klimatikoaren abiadura handituz doa, baita eskualdean ere

Urtarrileko Margaritak Basaburuan
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  CREES QUE LLEGARAN SOLOS 
A RECICLARSE? PONLE CABEZA
ZURE USTEZ, IRITSIKO AL DIRA BEREN 
KASA BIRZIKLATZERA? EGIZU GOGOETA  
RECICLA TUS RAEE* BIRZIKLATU ZURE TEEHak*

`

*Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.  /  *Tresna Elektriko eta Elektronikoen Hondakinak.  

Entrega tu viejo aparato en la tienda donde compres el nuevo, o 
usa los servicios de tu mancomunidad: el servicio de recogida de 
voluminosos (Tel. 948 302 898) o los puntos limpios móviles y 
fijos. Consulta en tu mancomunidad

Eraman zure tresna zaharra, berria erosten duzun dendara, 
edo erabil itzazu zure mankomunitateko zerbitzuak: tamaina 
handikoen bilketa zerbitzua (Tel. 948 302 898) edo garbigune 
mugikorrak eta finkoak. Galdetu zure mankomunitatean 

948 423 242 / www.mcp.es

ZORIONAK ZUEI!

brown, Migel eta irene

Fermin

maider

Ugaitz eta Enare

629 31 53 32 - 722 766 835 karikolaregoitz@gmail.com

Mantentze-lanak    Instalazioak   Konponketak
Argi publikoak    Proiektuak    Aurrekontuak
Boletinak eta  Ziurtagiriak

Lizaso
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