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sarrera
Gaztetxea, Begi-Gorri, eraman dugu BerrobiBerriko 9. zenbaki honen azalera eta erdiko orrialdeetara. Hamar urte bete ditu jada Udaletxe ondoko lokalak. Gaztetxearen ernemuina, ordea, lehenagokoa da. Hamazazpi urte joan dira Udaletxe azpian, parbuloseko gelan, gazteak biltzen, elkartzen eta gazte mugimendua hauspotzen hasi
zirela. Juanitoneko garaiak etorri ziren ondoren, bi urte bizi-bizi. Eta hutsunearen ondoren sortu zen gaur egungo lokala, Udalarekin akordio batera iritsita. Urtea joan, urtea etorri, belaunaldi batzuk joan eta besteak etorri,
gaur egun ez ditu bizi Begi-Gorrik bere garairik onenak. Garai bateko mugimendu bizi hura moteldu egin da, baina oraindik ere badira gazteak eta bada gogorik berriro ere gaztetxea indarberritzeko. Gaztetxekoek jai herrikoia antolatu zutenekoa da argazkia.
Gaztetxeaz gain, beste hainbat kontu, elkarrizketa, erreportai eta albiste ere ekarri dugu orriotara. Kardeel landetxea, lege zaharreko baserritarrak, garai bateko eta egungo aguazilekin berriketa, argazki zaharrak…
Gozatu irakurketaz eta festetaz!
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Jaiotzak eta heriotzak
Inkesta: irakurzaletasuna Berrobin
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Begi-Gorri Gaztetxeak 10 urte
Lege zaharreko baserritarrak
Argazki zaharrak
Herriko aguazilekin solasean
Haur Eskola martxan da
Urtetik urterako albisteak
Kirol Txokoa

Lantaldea: Niko Artola, Iñigo Aurkia, Rosa Aurkia, Agurtzane Belaunzaran, Elena Berakoetxea,
Aloña Izagirre, Bittor Madina, Begoña Olamusu, Ramon Olasagasti.
Kolaboratzaileak: Argazkiak utzi dizkiguten guztiak, publizitatea jarri dutenak.
Eskerrik asko guztioi!
Lege gordailua: SS-27 / 2000
Berrobin, 2008. urteko abuztuan
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Luana Favrin Azkue

Jon Ulanga Berakoetxea

2007/09/13

2007/09/28

Gurasoak: Garo Azkue eta Silvana Favrin

Gurasoak: Agustin Ulanga eta Beatriz Berakoetxea

Ibai Tolosa Lezea

June Odriozabala Onaindia

2008/04/21

2008/05/13

Gurasoak: David Tolosa eta Mª Angeles Lezea

Gurasoak: Juan Mari Odriozabala eta Ainhoa Onaindia
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Juan Jose Berakoetxea Lasa

Juan Lezea Lizarza

1953/02/18 · 2007/11/03

1947/11/21 · 2007/11/05

Jose Zapirain Zaldua (Pepe)

Maria Santos Usabiaga Iraola

1928/10/17 · 2007/12/14

1933/12/10 · 2008/01/17

Jose Ant. Etxeberria Agirrebarrena

Juanita Zabala Saizar

1939/09/22 · 2008/03/31

1923/07/18 · 2008/04/28

Sarriópapel eta C
(Uranga faktoria)

ekoizten du

Sarriópapel y Celulosa S.A.
Uranga Fábrica
Ospela auzoa, 30 · 20493 Berrobi (Gipuzkoa)

Celulosa S.A.

• Autokopiatiborako oinarrizko papera (35-90 g/m

2

• Termikorako oinarrizko papera (40-50 g/m

2

artean)

artean)

• Estukadorako oinarrizko papera (60-90 g/m

2

artean)

• Brillo handiko estukadorako oinarrizko papera (50-80 g/m

2

artean)

inkesta
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Gaia: Irakurzaletasuna
1. Gustoko al duzu irakurtzea?
2. Urtean zenbat liburu irakurtzen dituzu? Eta zein hizkuntzatan?
3. Liburuak erosi edo liburutegitik hartzen dituzu?
4. Gomendatu iezaguzu liburu bat!

Ainhoa Jauregi

tzerako segituan beste baten bila joaten naiz liburutegi-

1. Txiki txikitatik oso gustokoa dut irakurtzea, plazer bat

ra. Eguneroko notiziak euskaraz irakurtzen ditut, baina li-

da irakurtzea niretzako. Egunero Diario eta Hitza irakur-

buruak gehienetan erdaraz irakurtzen ditut.

tzen ditut eta gauero ohera joan aurretik liburuak irakur-

3. Berrobiko liburutegitik hartzen ditut liburuak, aukera

tzeko ohitura dut. Nobelak, liburu historikoak eta biogra-

politta baitago. Eta bestela, lagunen batek libururen bat

fiak irakurtzen ditut. Oparirik

gomendatzen badit prestatua hartzen dut.

hoberena, liburu bat!

4. Khaled Hosseiniren “Cometas en el cielo” nobelak asko

2. Urtean 16 liburu irakurtzen

hunkitu ninduen, Afganistango umeei buruzko istorioa da

ditut gutxi gora behera. Erda-

eta idazle berak idatzitako “Mil soles esplendidos” dut

raz ikasi nuelako edo, liburuak

orain eskutan eta oso oso liburu ona da. Irakurri nahi di-

erdaraz irakurtzeko ohitura

tuenak, liburutegian aurki ditzazke.

dut, euskaraz irakurtzea gehiago kostatzen zait.

Maitere Oianluze

3. Liburu gehienak Berrobiko li-

1. Eskolako garaian, lekturan ateratzen nuen nota hobe-

burutegitik eskuratzen ditut, li-

rena. Orduzkeroztik, oso gustokoa dut irakurtzea. Egune-

bururen bat ez badago gainera, Begoñak segituan ekar-

ro Diario eta Hitza jasotzen ditut etxean eta Circulo de

tzen dit. Hala ere, erosi ere egiten ditut, etxean eduki-

Lectoreseko bazkide izan naiz.

tzea ere gustoko baitut.

Historia liburuak eta nobelak di-

4. “Kleopatraren biografia” irakurri berri dut eta asko

tut gustuko. Orain eskuartean,

txunditu nau emakume honen bizitzak, Egiptoko erregina

polemika handia piztu duen libu-

zen eta garai hartarako oso ideia aurrerakoiak zituen. Ira-

ru bat dut, Jose Antonio Pago-

kurri nahi duenak, Berrobiko udal liburutegian aurki deza-

laren “Jesus. Aproximación a la

ke ale bitan banatutako liburu hau.

historia” liburua. Jesusen ikuspuntu gizatiarra erakusten du

Garbiñe Mendiola

eta elizgizon askoren artean ha-

1. Gustuko dut irakurtzea bai, egunero Berria eta Hitza

serrea piztu du eta zentsuratu

irakurtzen ditut eta Galtzaundi aldizkaria. Orain gutxi ar-

ere egin zuten.

te liburuak irakurtzeko ohiturarik ez nuen, baina pelikula

2. 3 liburu urtean. Erdarazko liburu gehiago erosten di-

bat gomendatu zidaten eta li-

tut, baina euskal idazleen artean, Atxaga eta Andu Ler-

burutegian liburua ikusi eta ira-

txundi ditut gustoko.

kurtzen hasi nintzen, orduezke-

3. Liburuak erosi egiten ditut, ez naiz sekula udaletxeko

ro beti dut liburu bat ohe ondo-

liburutegira joan.

an.

4. Alberto Vázquez-Figueroaren “África llora” liburua,

2. Liburu irakurzale berri naize-

Etiopiako gerran kokatzen den istorioa da eta aldea bate-

nez batazbesteko bat esatea

ko andereñoa eta bertako umeek gerratik aldegiteko su-

zaila zait, baina liburu bat buka-

fritzen duten kalbarioa kontatzen du.
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Mitxel Zapirain

Joseba Odriozabala

1. Betidanik irakurtzeko zaletasuna izan dut. Denbora li-

1.

brea dudan bakoitzean liburu bat edo aldizkari bat hartzen

Pyrenaica, Campo base eta

dut eskuetan. Club internacio-

Euskal Herria aldizkariak jaso-

nal del libroko bazkidea nintzen

tzen ditut etxean. Eskolan libu-

orain gutxi arte eta dokumen-

ruak irakurri behar izaten geni-

talak DVD formatuan eta libu-

tuenean gustokoa nuen, orain

ruak erosteko aukera nuen.

ere oso gustora irakurtzen dut.

Jacques Cousteauren doku-

Mendi literatura, bidai liburuak,

mentalen kolekzioa etxean dut.

historia eta nobelak irakurtzen ditut.

Nobelak, zientzia liburuak zein

2. Boladak izaten ditut, zaila zait esatea zenbat liburu

historia liburuak irakurtzen di-

irakurtzen ditudan, gustokoak badira hasi eta bukatu ar-

tut. Orain bertan Mayen zibili-

teko onik ez dut izaten. Erdaraz gehiago irakurtzen dut

Irakurzalea naiz bai. Gara,

zazioaren historia kontatzen

euskaraz baino, errezago egiten zait.

duen liburua dut eskuartean.

3. Liburu gehienak lagunak utzita irakurtzen ditut, eta in-

2. Bost liburu irakurtzen ditut. Erdaraz beti.
3. Liburuak erosi edota aitak duen liburutegitik hartzen

4. Miguel Delibesen “El camino” liburua asko gustatu zi-

ditut, ez dut udal liburutegira joateko ohiturarik.

tzaidan eta euskarazkoetan Atxagaren “Obabakoak” da

4. Irakurritako liburu guztiak interesgarriak iruditzen

irakurri dudan hoberena.

zaizkit, baina bat gomendatu beharrean idazle bat go-

teresgarriak iruditzen bazaizkit erosi egiten ditut.

mendatuko dut: Julio Verne. Bere zientzia fikziozko nobe-

Josune Alberdi

letan etorkizuna aurrikusten bait zuen (“Lurretik ilargi-

1. Oso gustoko dut irakurtzea;

ra”, “Munduari itzulia 80 egunetan”, “Migel Strogoff”).

txikitatik ohitu izan naiz liburuak
irakurtzera eta zaletasuna or-

Aitor Erauskin

dutik datorkit. Egunero egunka-

1. Gustokoa dut bai irakurtzea, egunero etxean Gara eta

ria eta noizean behin aldizkariak

Hitza jasotzen ditut. Liburuak irakurtzeko ohitura ere ba-

irakurtzen ditut, Galtzaundi,

dut, Txalaparta argitaletxeko bazkide naiz eta hilabetero

Gaztetxulo eta Aiurri euskal al-

bat jasotzen dut.

dizkariak esaterako.

2.

6 liburu irakurtzen ditut.

2. Urtean sei bat liburu irakurtzen ditut gutxigora behe-

Euskaraz eta erdaraz tarteta-

ra: pare bat euskaraz eta gainontzekoak gaztelaniaz. Eus-

katuta irakurtzen ditut.

karaz gehiago irakurriko nituzkeen arren, urtean euskaraz

4. Duela 10 urtetik Txalaparta-

argitaratzen diren liburu kopurua gaztelaniakoen aldean

tik hilabetero liburu bat bidal-

oso txikia da eta, beraz, aukera zabalagoa dugu azken

tzen didate; beti argitaletxe ho-

hauek irakurtzeko.

netako liburuak irakurtzen di-

3. Liburuak normalean erosi egiten ditut, ez dut liburute-

tut. Liburutegitik sekula ez dut

gira joateko ohiturarik. Erosteko orduan liburuari egiten

libururik hartu.

zaion kritikari edota idazlearen ibilbideari ez diot kasurik

5. Omar Cabezasen “Canción

egiten, baina bai lagunen aholkuei. Noiz edo noiz lagun zein

de amor para los hombres” Ni-

ezagunek gomendatu izan dizkidate eta asko gustatu ba-

karaguako iraultzan borrokatu

zait, irakurri ondoren erosi egiten dut nik ondoren beste

zuen sandinista baten istorioa kontatzen du eta euskaraz

bati gomendatzeko.

irakurri dudan hoberena, Filipe Bidart euskal preso politi-

4. Liburu bat hainbesteren artean gomendatzea oso zai-

koak 25 hilabetetan gartzelako isolamendutik idatzitakoa

la den arren euskarazko bat eta gaztelaniazko beste bat

biltzen duen “Bakartasunaz bi hitz” liburua da.

gomendatuko nituzke. Euskaraz, Bernardo Atxagaren
“Soinujolearen semea”; gaztelaniaz berriz, Jorge Bucay
idazle argentinarraren “Déjame que te cuente”; zoragarria benetan, publiko gazte zein helduarentzat.
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HERRI PLANA

Berrobiko Agenda 21
Duela bi urte inguru, Berrobiko Udala Agenda 21 prozesuan murgildu zen bailarako beste lau udalerrirekin bate-

beste Herri Batzar bat egin da.
“Ekintza planari urtero egin beharko zaio jarraipena,

ra: Belauntza, Berastegi, Elduain eta Ibarra.

ekintza batzuk lau urtetarako aurreikusten diren arren,

Agenda 21a, herriaren bizi kalitatea hobetzen lagunduko

beste batzuk konstanteki aldatzen joango baitira. Ga-

duen tresna bat da, garapen iraunkorra lortzeko bidea

rrantzitsua da Iraunkortasuna lortu eta neurtu ahal iza-

eta bi berezitasun ditu:

teko, ekintza guztietan aurreratzea, eta ez batzuen ka-

• Herritar guztien artean adostutako ekintzak jasotzen ditu.

suan soilik”.

• Guretzat eta etorkizuneko belaunaldientzat herri txukun eta bizi bat lortzea du helburu.

Zer egin da orain arte?

Pauso honen amaierarekin batera, Berrobiko Udala,
San Lorenzo Udaltalde 21 osatzetik Udalsarea 21eko
partaide izatera pasa da. Zer da Udalsarea 21? Iraunkortasunerako Euskal Udalerrien Sarea da eta duela sei urte

• Herriaren egungo egoera isladatzen duen txosten bat,

sortu zen zenbait erakunderen koordinazio eta lankidetza

DIAGNOSTIKOA, osotu da iturri ezberdinetatik infor-

foro gisa; helburua, Tokiko Ekintza Planen ezarpena azkar-

mazioa jasoz: udala, udalazgaindiko erakundeak,… datu

tzea da.

objetiboez gain, herritarren iritzi edo ekarpenak ere jaso nahi izan direnez, hainbat elkarrizketa ere burutu di-

Beraz, hemendik aurrera zer?

ra udalerrian. Diagnostiko hori aurkezteko Herri Batzar

• Ekintza Planeko ekintzak garatu behar dira. Artikulu ho-

bat burutu da eta, era berean, herritar guztien artean

netan, lehentasuna eman zaien ekintzak agertzen dira.

aurrera begira nolako herria nahi dugun pentsatuz hel-

• Adierazle batzuk finkatu behar dira, egingo den lana

buru batzuk finkatu dira.

neurtu eta jarraitu ahal izateko.

• Finkatutako helburu horietara iristeko egin beharrekoak

• Prozesuaren jarraipena egin behar da, aurrerantzean

zehaztu dira, herriaren beharrak eta lehentasunak az-

ere herri batzarrak antolatu eta herritarren partehar-

tertuz. EKINTZA PLANA definitu da eta honetarako ere

tzea ezinbestekoa izanik.
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LEHENTASUNEZKO EKINTZAK
1. ETXEBIZITZA, KULTURA, HIZKUNTZA, KIROLA, AISIA
ETA GENERO ZERBITZUAK BERMATU ETA GARATU
• Kutxa bulego bat ireki San Andres eskola zaharrean .
• Espaloiak falta diren guneetan eraiki .
• Herriko hezkuntza zentroetan Eskolako Agenda 21 bultzatu (Udaltalde mailan).
• Gaur egun gizarte zerbitzuek eskaintzen dituzten zerbitzuak ematen jarraitu eta, ahal den neurrian, hobetu.
• Gizarte zerbitzuen alorrean, herritarrek gaur dituzten

3. UDAL KUDEAKETA HOBETU IRAUNKORTASUN IRIZPIDEAK
SARTUZ, HIRIGINTZA KALITATEA ZIURTATUZ ETA
UR/ENERGIA/HONDAKIN ZERBITZUAK HOBETUZ
• Tokiko Agenda 21 tresna mantendu eta udalaren kudeaketan errotu
• Udal erosketa sisteman eta kontratazio publikoan
iraunkortasun irizpideak sartu
• Udal barruko funtzionamenduan ingurumen jardunbide
egokiak (papera, energia eta uraren erabilera, mugikortasuna...) bultzatu
• Arauen garapenean iraunkortasun irizpideak txertatu

eta etorkizunean izango dituzten beharren azterketa

• Herriko eta Udaltalde mailako iraunkortasun prozesua-

bat burutu zerbitzuen inguruan aurreikuspen bat buru-

ri jarraipena emango dion egitura bat sortu (Batzorde

tu ahal izateko (Udaltalde mailan)
• Mediku-kontsulta ireki San Andres eskola zaharrean,
ondoko zerbitzuak eskainiz:

iraunkorra, adibidez) (Udaltalde mailan)
• Gasifikazioa kudeatu
• Hondakinen bilketarako kamioiek arazorik izan ez deza-

- Odol analisiak

ten, autoek edukiontzien inguruan ez aparkatzeko neu-

- Elektrokardiogramak

rriak hartu

• Aisialdiko gune eta azpiegiturak sortu/egokitu. Ad.:
gunea egokitu.

4. HERRIAN INGURUMENARI KALTERIK EGIN GABE LANA
BERMATUKO DUEN EKONOMIA BIZIA BULTZATU

- Eserlekuak jarri, beharrezkoa den lekuetan.

• Jarduera lizentzien eguneratze eta jarraipena egin

- Urruti eta Errota arteko erreka bazterreko aisialdiko

• Urruti baserrian kultur etxea, liburutegia eta taberna
eraikitzeko proiektua aurrera eraman

• Isurketen inguruko salaketak egotekotan, dagokien tokira bideratu

2. HERRITARREN MUGIKORTASUN BEHARRAK
IRAUNKORTASUN IRIZPIDEEKIN ASE

5. UDALA ETA HERRITARREN ARTEKO KOHESIOA SUSTATU

• Herri barruko abiadura mantsotzeko seinaleztapena

• Herritarrak informatzeko eta partehartzea sustatzeko

• Web orria sortu

hobetzeko eta dispositiboak ipintzeko gestioak egin Fo-

ekimenak egin:

ru Aldundiarekin

- Herriari buruzko gai desberdinak eztabaidatzeko eta

• Leku desegokietan/debekatuetan aparkatzea saihesteko neurriak hartu, besteak beste, aparkaleku berriak
sortuz

informazioa emateko herri batzarrak egiten jarraitu.
- Etxebizitzen inguruko informazioa zabaldu.
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Kaardel

Txoko goxoa
eta lanbidea
Aralar mendikateko Balerdi, Uakorri, Beoin eta Irumugarrieta mendien azpian, “Malloen” magalean,
Araitzeko haranean eta Uztegiren gaintxoan aurkitzen da Nafarroako Gaintza herrixka (65 bizilagun
eta 25 bat etxe-baserri ). Elizatxotik gorago joanda,
Kaardel izeneko landetxe (casa rural) ederra eta galanta dugu begien aurrean.
Orain bi urtetik, hortxe bizi eta lan egiten dute Ramon Izagirre berrobitarrak, Kristina Askarai bere
emazteak , euren Oier eta Laiene seme-alabekin.

Konta eiguzue Gaintzako bizitza berri hori.
Kristina: Billabonan zazpi urtetan biziz, bi seme-alabekin

Kristina: Eguberritan, Aste Santutan, udako uztaila eta

etxea txiki gelditu zitzaigulako aldaketaren beharra ge-

abuztuan, aste bukaeretan, eta noizbehinka aste barruan

nuen. Gaintzan, nire jaioterrian, gurasoen sail batean

ere izaten ditugu bisitariak. Lauko familiak, bikoteak eta

etxe bat eraikitzea erabaki genuen orain bost urte. Ingu-

baita ere bakarrak etortzen dira. Zortzi-hamar lagunek

ru horretan kardubera (kardoa) asko zegoelako, “Kaardel”

hartzen dute orokorrean landetxe osoa. Negu partean,

zuen izen toponimikoa. Horregatik, etxe edo landetxe be-

ingurukoak eta Euskal Herrikoak izaten ditugu. Uda parte-

rriari “ Kaardel “ izena jarri genion. Hasieratik garbi ge-

an, katalanak, andaluziarrak eta baita ere alemaniarrak

nuen etxebizitza ez ezik, “lanbide” bihurtu behar genuela

eta txinatarrak. Behin txinatarren hamaikako taldea edu-

gure etxe berri hori. Leku politta izateak ez du janik ema-

ki genuen. Iaz, 400 lagunek pasatu zituzten egun goxoak

ten; eta landetxe edo atsedenleku bihurtuz bai. Lande-

hementxe.

txea egin bitartean, Berrobin bizi izan gara, Ramon nire

Ramon: Gure lana betegarria da. Gainera, oso eramanga-

senarra bertakoa baita.

rria. Astean zehar geure Oier eta Laienerekin eguneroko

Ramon: Orain bi urte, San Fermin bezperan, zabaldu ge-

bizitza normala eramaten dugu. Bisitariak, oso jatorrak,

nuen Kaardel. Datozenentzat lau logela, sukaldea eta egon-

dauden egunetan lanak ondo antolatuta ditugu. Ni neu, bi

gela zabal eta ederrak ditugu. Logelen izenak ez dira zen-

seme-alaba eta etxeko zenbait lanetaz arduratzen naiz.

bakiak edo alfabetokoak, ondoko herrienak baizik: Intza, Uz-

Bitartean, Kristina gosariak prestatzen eta ematen

tegi, Azkarate eta Gaintza. Hasieran, bezerorik ez genue-

dihardu. Geroago laguntzera joaten naiz. Bizikleta istri-

nez, Betelu, Atallo eta Lekunberriko landetxeetatik bidal-

puagaitik “gurpildun aulkian” nabil eta ederki moldatzen

tzen zizkiguten. Orain, berriz, deiak zuzenean geuk jasoz,

naiz lan askotarako. Asko harritu egiten dira egoera per-

urtea geurok planifikatzen dugu dena. Egoitza eta gosaria

tsonalari eta lanari ematen diedan erantzunaz. Egia esan-

eskaintzen ditugu; afariak ere ematen hasi gara. Bazkari-

da, oso pozik bizi gara “Kaardel”eko lan honetan. Hemen

rik ez. Gehienek, egunpasa hortik zehar egiten dute.

goian, dena dugu.
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Bisitarien euren arteko eta zuekiko hartu-emana
nolakoa da?

Zuen lanean bakarrik ala babestuta zaudete ?

Kristina: Hona etortzen direnak lasaitasuna, goxotasuna

kanatik hasi, Ultzama, Leitza, Areso eta Lekunberri he-

eta giro desberdinaren bila datoz. Ez dira hoteletako ego-

rriek osatzen duten Elkarte edo Turismo Bulego batera-

era anonimoan aurkitzen. Hartu-eman berezia, familia gi-

koia da konzortzio hori. Landetxe bakoitzak beste guztien

rokoa sortzen da euren artean aurrez ezagutu ez arren.

babesa eta laguntza du. Kontsortzioaren bidez aldizkari-

Afal ondoren tertuliatxoak baterakoiak izaten dira eta as-

txo bat kaleratzen dugu. Horrela, propaganda ziurtatzen

kotan geuk ere bat egiten dugu eurekin. Lagun berriak

eta bideratzen dugu. Geure eskaintza lau haizetara zabal-

sortzen dira batzuetan. Guk, adibidez, noizbehinka hemen

tzeko Interneten badugu web orria ere. Berriro diot: lana

egon diren batzuen telefono deiak jasotzen ditugu eske-

eginaz eta jende berria ezagutuz, paradisutxoa dugu Gain-

rrak emanez, nola gauden galdezka eta euren etxera joa-

tzako txoko zoragarri honetan.

Ramon: Plazaola izeneko konzortzioan gaude sartuta. Sa-

teko gonbidatuz. Guzti honek asko betetzen gaitu. Oier
eta Laienek ere bere adineko leku askotako laguntxo ugari eta desberdinekin erlazionatzeko eta jolasteko aukera
izan dute. Hori, aberasgarria da beraientzat.

Ibañez
GARRAIOAK
Ibai-Ondo etxea, 2 / esk. · 20493 Berrobi
✆ 943 683 112 / 619 405 260 · Faxa: 943 683 112

web orria
www.kaardel.com
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Asmo eta egitasmoak
• Berrobiko herrian gas hornikuntzarako akordioa iritsi da

Udalak bere asmo eta egitasmoen laburpenak eta baita ere aurrekontuen berri eman nahi ditu argitara
aurten ere Berrobiberri urtekari honetan.

Udalak Gas Ciudad-ekin hiru urtetan egindako gestioen
bidez. Beraz, herri barruko etxeetan gas kanalizatua
jartzea posible izango da.
- Aurrekontua: 360.000 euro (60 miloi pezeta)

• Diputazioan diru laguntzak eskatu ahal izateko hainbat
azterketa eta proiektu egin dira: bideak asfaltatzea, kirol instalakuntzak konpontzea, etab… Hauek bere aurrekontu, memoria eta proiektuekin.
• Udal gestiorako enpresaren sorkuntza: BERROBI LANTZEN S.A. izenekoa.

- Finantziazioa: % 100a Eusko Jaurlaritzak eta Gobernu Zentralak.
• Kultur Etxea: Urrutin Kultur Etxea izango den eraikuntzan obrak hasteko asmoa dugu. Ondoan, autoen aparkalekua egingo da. Inguruko lurretan,erreka bazterrean, aisialdirako gune bat jarriko da.

• Arkaitzatik Etxabe baserrira doan bidearen berrikuntza

• Etxebizitzak: Udazken aldera, eskola zaharreko gunean

egingo da, Mendi Nekazaritzak emandako diru laguntza

6 etxebizitza tasatu eraikitzen hasiko dira. Beheko so-

edo subentzioarekin. Udazken aldera egingo da.

lairuan Osakidetza eta Kutxako lokalak egokituko dira.

Eskola zaharreko horretan joango den
eraikinaren aurrealdea.

Urruti inguruko
aisialdi gunearen
planoa.
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2008ko behin behineko
AURREKONTUA
1) ZERBITZU OROKORRAK
1.1.

Udalkideen ordainsari, protokolo, saskia ............................................................................................................ 32.800 euro

1.2.

Udaleko langile, gizarte asegurantza, aseguruak, dietak

......................................................................

176.038 euro

1.3.

Aholkularitza lanak (Arkitekto, Kontselari...) .................................................................................................... 35.000 euro

1.4.

Bulegoko argi, telefono, materialeak, informatika, aseguruak

................................................................

45.510 euro

2) GIZARTE SEGURANTZA, BABESA ETA SUSTAPENA
2.1.

Prebentzio iharduerak, etxez-etxeko zerbitzua, gizarte larrialdietarako laguntza

......................

31.700 euro

3) GIZARTE ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPEN EDO PRODUKZIOA
3.1.

Hezkuntza eskola publikoa

3.2.

Udal eraikuntzen mantenimendua

3.3.

Hirigintza eta Arkitektura:

............................................................................................................................................
........................................................................................................................

23.060 euro

..........................................................................................................................

44.945 euro

a)

Arkaitzetik Soatsu bidea egokitu

b)

San Andres eskolako oinarrizko proiektua

d)

Iriarte plazako urbanizazio- proiektua

e)

Iriarte plazako urbanizazio-obra zibila

f)

Iriarte plazako urbanizazioko garajeak

g)

Elkarte Anonimoa sortzeak

h)

Uraren kudeaketa

3.5.

Hondakinen kudeaketa

3.6.

Kultur sustapena:

........................................................................................................

..........................................................................................................
......................................................................................................

10.658 euro

43.867,16 euro

202.816,35 euro

........................................................................................................

26.282,98 euro

......................................................................................................................................

Haurtzaindegiko egokitze lanak

3.4.

9.550 euro

12.000 euro

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

696 euro

51.407,44 euro

................................................................................................................................................

37.889 euro

a)

Liburutegia (materialea) ................................................................................................................................................ 1.600 euro

b)

Euskera, Kultur Astea, Jaiak

..................................................................................................................................

33.430 euro

................................................................................................................................

5.000 euro

............................................................................................................................................................................

2.000 euro

3.7.

Bide publikoak. Mantenimendua

3.8.

Agenda 21

3.9.

Tolosaldea Garatzen S.A.

......................................................................................................................................

4.567,01 euro

4. EKONOMI ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA
4.1.

Errepide eta bide publikoak

4.2.

Nekazal garapena eta abeltzaintza .......................................................................................................................... 3.010 euro

..........................................................................................................................................

3.000 euro

5. ZOR PUBLIKOA
5.1.

Mailegu edo prestamuen amortizazio eta interesak
Aipatu gabe gelditu diren atalak
GUZTIRA

............................................................................

44.834,67 euro

............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

438,98 euro

881. 222, 63 euro
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Etxean
erditzea
Etxean erditzea, umea izatea, gauzarik ohikoena zen
lehen. Gaur egun, aldiz,ospitalera joatea da ia emakume gehienek egiten duten aukera, bada ez bada
(bazpa). Baina, badira haurra etxean izaten dutenak
ere; herrian izan dugu horren lekuko.
Nolaz? Zergatik? A zer nolako balorea! Eta zerbait
gertatzen bada… Horiek dira etxean erditzea erabakitzen dutenak entzuten dituzten hitzak, horiek eta
gehiago…
Silvana Favrin brasildarrak, Berrobira bizitzera etorria, etxean erditzea erabaki zuen arrazoi ezberdinegatik. “Haurdunaldi hasieratik etxean izan nahi nuen
haurra, garbi nuen, neure burua gai ikusten nuen,
nahi nuena lortzeko izugarri laguntzen du horrek”.

Silvana eta bere haurra jaio eta hurrengo egunean.

Azken urteetan gero eta emakume gehiago dira era natu-

lan hori egiteko prestatua, osatua, gorputza zoragarria

ralagoan,ez hain medikalizatuan, eta haurra etxean izan

da, baina ez dugu beregan nahikoa sinisten”.

nahi dutenak. Egia esan, adituek ere hala diote, ezin dela

“Gaur egun mediku askok, ospitaleak behar ditugula

garai bateko eta gaur egungo etxean erditzeak alderatu,

pentsarazi digute. Hortik dator erditzeari beldurra iza-

ez baldintzetan ez baliabideetan. Gaur egun amari eta da-

tea,minari izua izatea edo ez garela gai izango haurra ba-

torren haurrari egindako jaiotze aurreko kontrolak, eko-

karrik izateko, guk eta datorren haurrari sufrimendurik

grafiak… oso eraginkorrak dira erditze zailak aurreikuste-

eragin gabe.” baieztatzen du Silvanak.

ko, lehen ez zegoen horrelakorik.

“Nire ustez erditze unerako prestakuntza psikologikoa

Zoritxarrez den-dena kontrolpean izatea ezinezkoa da

eta emozionalak huts egiten du, emaginarekin (matrona-

etxean edo ospitalean, naturak badu zeresana, halere

rekin) astean behingo hizketaldiak gutxitxo dira ezezagu-

inork ez du ez bere burua ez datorrenarena arriskuan jar-

nari diogun beldurra uxatzeko” eransten du .

tzen.

Gure datuen arabera, Holanda da hemendik kanpo gai

Etxean haurra izatea erabakitzen duten emakumeek

hauetan aurreratuenetako bat; aurretik arazorik ez ba-

era aktiboan parte hartu nahi dute prozesu horretan “ho-

dago eta haurra etxean jaio badaiteke Segurantza Sozia-

ri defendatzen dugunok erditzea behar fisiologikoa dela

lak etxean jartzen omen ditu beharrezko pertsonala eta

baieztatu nahi dugu”. “Brasildarrak, euskaldunak edo pa-

ate ondoan anbulantzia bada ez bada. Medikuek horrela

kistandarrak izan aurretik, gizakiak gara, animalia mota

esan eta hala ere nahiago baduzu ospitalean haurra izan,

bat, jaio, hazi, ugaldu, erditu…egiten dugu animalien an-

ordaindu behar omen da zerbait behintzat.

tzera” dio Silvanak.
“Emakumearen gorputza erditzeko prestatuta dago,

Etxean haurra izateak alde onak dituela eta, hau dio Silvanak: “Zeure etxean zaude, nahi duzunarekin, jateko eta
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edateko gogoa baduzu, zure beharrak, kapritxoak erraz

“Ekintza hau oso primarioa da. Ekintza honetan senak

asetzen dituzu, erditzeko jarrera (postura) ere nahi duzu-

agintzen du, nahiz eta instinto batzuk galduak ere izango

na, hau da, unean gorputzak eskatzen dizuna, har dezake-

ditugun, lasaitasuna behar da eta askotan ospitalean jux-

zu. Konfiantzazko emagina hor dagoela jakiteak ere lasai-

tu kontrako egoerak sortzen dira”.

tasun handia ematen du, asko lagundu zidan. Naturalta-

“Nire ustez ospitaletan gehiegi interbenitzen da: oxi-

suna, prozesu honen naturaltasuna,etxean egonda, hori

tocina emanez (dilatazioa azkartzeko hormona), zesare-

da gehien eskertu dudana”.

ak..., hau da denborak agintzen du eta ondorioz gehiegitan eskuartzen da prozesu naturalean”.

Emaginak dioena

Bere lanari buruz dio: ”Ikusleak gara. Gure lana, ema-

Silvanari lagundu zion emaginak, Mariangelesek, ospitale-

kumeak hor gaudela konturatu gabe, begiratzea, entzu-

an lan egiten du, baita etxean erditu nahi duten emaku-

tea da, egin baino gehiago; emakumearen aurpegiak, gor-

meei ere laguntza eskaintzen die.

putzak, arnasketak... dena esaten du”.

“Edozein erditze ezin da etxean artatu, atenditu, lehe-

“Nik lehentasuna ziurtasunari ematen diot,haurra eta

henagotik hitz egiten dugu bikotearekin eta aurretik edo-

ama ondo egoteari, horregatik arazoak ikusita noizbait

zein zailtasun ikusiz gero, arazorik badago ez dugu arris-

etxetik ospitalera eraman izan dute ama”, bukatzen du

kurik nahi eta ospitalera bideratzen ditugu” dio erantzu-

Marianjelesek.

kizuna dela eta.

Gaur egun aukerak hor daude eta erabakia norberaren

Bikotearen parte hartzeaz hau dio: “Bikoteak ere ados
egon behar du, zalantzarik gabe”.

eta bikotearen eskuetan dago,dena neurtu ondoren. Silvana eta bere haurra jaio eta hurrengo egunean.

Eutela auzoa, 27 · 20493 Berrobi
✆ 943 683 421
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Gaztetxeak

10 urte

Gaztetxea gaur egungo kokaeran dagoela hamar urte ospatzen badira ere, hamazazpi urte luze (1991ean hain zuzen) badira herrian lehenengo gaztetxea sortu zenetik.
Lehenengo gaztetxe hura Udaletxearen azpian zegoen
eta ordurarte “pargulos” eta 1. mailako umeen eskola bezala erabilia izan zen. Gaztetxea bertan sortzean eskola
garaietatik bertan geratu ziren aulki eta mahai zaharrekin ekin zuten gaztetxearen historia garaiko gazteek.Azpiegituraz eskasa zen gaztetxearen proiektu hau baina
ilusioz betea, izan ere, ordurarte ez zen antzeko ezer ezagutu herrian eta gazteak frontoian elkartu behar izaten
zuten edozein urte sasoietan.
Hasera haietan berrogei bat gazte ziren gaztetxearen
inguruan bildu zirenak, aparteko elkarrizketan dioten bezala, garai hartan non egonik ez zegoen herrian eta hotz
ala bero frontoian elkartu behar izaten zuten lagunekin
egotekotan. Azkenean inguruko herrietan gaztetxeak irekitzen ari zirela ikusirik, garaiko Udal taldeari eskatzea
erabaki zuten. Gazteen eta Udal taldearen arteko bilera
batetan lortu zuten aurrez aipatu dugun Udaletxe azpiko
aretoa gazteen elkarleku bihurtzea. Lorpen hau ,hala ere,
etzen erreza suertatu, herrian gazteak droga munduan
sartuak zeudenaren zurrumurru asko zeuden eta Udal
taldeak beldur honekin traba dexente jarri zituen aretoa
ematea erabaki aurretik. Azkenean, gazteek Udal taldeak
aurkeztutako arau bilduma onartzean Udaletxea berritu
arte bere azpian zegoen aretoa gazteentzako uzteko erabakia hartu zen. Gaztetxea kokapen honetan urte t’erdi
bakarrik egon bazen ere (Udaletxearen berritze lanak hasi ziren arte), gazteen arteko harremanak sendotzeko
eta herri giroa hobetzeko balio izan zuen, era berean inolako arazorik sortu gabe gainontzeko herritarrentzat.
Udaletxea berritze lanetan hasi eta geratu ziren berriro
herriko gazteak non elkarturik gabe.
Gaztetxearen lehenengo kokaleku honetan eman zitzaion gaur egunerarte jarraitzen duen egitura. Hasteko
inguruko herrietan ez bezala bertako erabiltzaileak bazkide izan zitezela erabaki zen, hau da, bertararako sarrera
giltzatua izango zen eta hileroko kuota ordaintzan zuten
bazkideek bakarrik izango zuten sartzeko giltza. Ezaugarri hauengatik esaten da egokiro Berrobikoa ez dela gaztetxea, gazte biltokia baizik, hala ere, ohituragatik, gaztetxe bezala aipatzen dugu guk artikulo osoan zehar.
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Aurten ospatzen dira hamar urte Berrobiko Begi Gorri gaztetxea Udaletxearen ondoko aparkalekuaren
azpian sortu zenetik. Urte batzuk badira eta horrela
ulertuz gaur egun bertako bazkide direnak urte bukaeran festa baten bidez ospatzeko asmoa badute.

1993. urtetik aurrera
1993 inguruan hasi zen herriko gaztetxearen bigarren
etapa. Aurrez taberna izan zen eta momentuan hutsik zegoen “Juanitone” etxea alokatzea erabaki zen Udal taldearekin batera. Etxearen azpiko solairu osoa alokatzen zen
hileko hogei mila pezetagatik, alokairuaren erdia Udaletxeak ordaintzen zuen eta beste erdia bertako bazkideek.
“Juanitone” etxean bizitu ditu ziurrenik Begi Gorrik bere
urterik oparoenak. Aurreko aretoak ekarri zuen herriko
gazteen arteko elkartasunak eta berriro kale gorrian ikusi
izanak bultzaturiko gogoak ekarri zituen urte on hauek.
Gazteek ilusio haundiz hartu zuten aro berri hau eta horrela berrogei ta hamabost bazkide bildu ziren Begi Gorrin.
Bertan, hainbat ekintza antolatzen ziren eta gazteak gero eta hurbilago zeuden elkarrengandik. Ekintzak mota
guztietakoak ziren, bai herri mailakoak eta baita aretoan
bertan antolatuak ere (bitxikeri bezala bertan “Zabalito”
izeneko txerria ere hazi zuten gazte talde batek). Hala ere,
bi urte beranduago, etxearen jabeek hau saltzea erabaki
zuten. Gazteak berriro ere kalegorrian zeuden.

Gaztetxea
Juanitonen zegoenekoa,
“Zabalito”-ri gantxoa
sartu zioten eguna.
Hurrengo hiru urteetan gaztetxerik gabe egon zen herria eta benetan garai zailak izan ziren. Batetik ordurarte
gaztetxearen bultzatzaile nagusienetako izan zen Jon Ander Izagirreran heriotzak eta bestetik inguruan areto berri
bat bilatzeko ikusten ziren aukera murritzak hoztu egin zituen ordurarte Berrobin gaztetxea izatearen erantzule
nagusiak. Herrian ez ziren aukera garbiak ikusten eta zeudenak salneurri oso altuan. Bitartean, gainera, Udal taldea
adinduentzako Solastoki elkartea prestatzen ari zen eta
hura zen beraientzako lehentasuna. Urte hauetan, gazte-

2008 9. zenbakia
en arteko giro ona mantentzen zen eta gauzen antolakuntzak ere jarraitzen zuen, baina gazteek areto baten falta
zuten, Horrela azkenik 1998.urtean ezerezetik sortu ziren
Udaletxe ondoko aparkalekua eta bere azpian Udaletxearen
erabilerarako sortutako areto bat eta Begi Gorri berria.
Bai areto honen sorrerak eta bai bertara iristeko prozesuak ekarri zuen nahikoa zeresan. Aretoa hornidura aldetik
oso ondo zegoen baina hasera batean lur azpian egote horrek etzituen garaiko gazteak erabat pozten.

aurtengo gaia_19
ere egiten eta hileroko kuoten ordainketetan huts asko
pilatzen joan ziren. Horrela, momentuan, Gaztetxearen
jardueraren buru zegoen gazte kuadrilak pauso bat aurrera ematea erabaki zuen. Gaztetxearen zerraila aldatu
zuen eta bertan jarraitzeko prest zegoenak berriro giltza
eskatu zezala erabaki zuen. Pauso hau adoretsua izan zen
eta erabakiorra, ordurarteko bazkide kopurutik hogei bat
bazkide izatera igaro bait zen Begi Gorri. Benetako interesa zutenak bakarrik geratu ziren.
Eszenatoki berri honetan gauzak asko korapilatu ziren
gaztetxearen jardunerako. Hasteko, bazkide kopuru murritz honetatik oso gutxi zeuden lanerako prest eta gehienak Begi Gorri arratsaldea pasatzeko leku bezala ulertzen
zuten. Ekintzen antolakuntza piskanaka itzaltzen joan zen
(betiko bi edo hiru lagunak ari ziren lanean) eta gainera
denboraren poderioz aretoak berak era berrikuntza bat
eskatzen zuen, horrela iritsi zen egungo egoerara.

Gaurko egunean
Gaztetxeko kideek jai herrikoiak antolatu zituztenean.
1998. urtetik hona Begi Gorriren jarduera maldan behera etorri da eta horren erantzuleak gazteak berak izan
dira. Areto berri honekin ordurarte gaztetxearen buru
izan zirenak oinordekoa pasa zieten atzetik zetozen gazte
kuadrilei eta hauek gaztetxe berriari jarraipena eman zieten aurreko eredua mantenduz. Areto berrian igarotako
aurreneko urteetan mantendu zen hala nola Begi Gorriren
jarduna. Ekintza ezberdinak antolatzen ziren, bazkide kopurua gutxi gora behera mantentzen zen, baina piskanaka
kuadrila gazteagoak sartzen joan ziren eta batzuengatik
edo besteengatik ordurarteko Begi Gorriren ispiritua galtzen joan zen. Hasteko ordurarte hileroko lehenengo ostiralean gaztetxearen bilerara joatea ezinbestekoa bazen,
pixkanaka gero eta gutxiago ziren ostiralero biltzen zirenak. Bestalde kuoten ordainketarako eta ekintzen antolaketarako arazoak sortzen hasi ziren.Kuadrilla berri hauek
etzuten herria gaztetxerik gabe ezagutu eta etzuten elkartzeko areto bat izatea hastapeneko kuadrila haiek bezala eskertzen. Hauentzako herrian gaztetxea izatea gauza arrunta zen eta etzuten hau mantentzeko aparteko
ahaleginik egin behar zenik ulertzen. Bestalde, “Juanitone”
ezagutu eta oraindik Begi Gorrin jarraitzen zuten kuadrilek ere badute beraien errua. Hauek etzuten jakin izan
atzetik zetozen belaunaldiei beraiek gaztetxearekin bizitutakoa erakusten eta nolabaiteko geldialdi batetara igaro
zen Begi Gorri. Aurreko aretotik zetozen kuadrila helduagoak jarraitu zuten zenbait urtetan bere kabuz gauzak antolatzen baina atzetik inork jarraituko etziela ikusirik gero
eta nekezagoa zen gauzak antolatzen ibiltzea.
Horrela, piskanaka, “Juanitone”ko Begi Gorri-tik zetozen gazteak, adina aurrera, piskanaka gaztetxera joateari utzi zioten honek ordurarte ezagutu etzuen egoera berri bat ekarri zuelarik. Gaztetxeak bazkide asko izaten jarraitzen zuen baina hauetako asko etzen gaztetxera joan

Gaur egun, gaztetxearen aretoa hutsik dago. Berau aurrera ateratzeko burruka egin nahi duen gazte taldea gaur
egungo udal taldearekin hartu emanetan dago lokala berritu eta berriro martxan jartzeko. Beraiek ilusioa badute, baino horretarako herriaren laguntza behar dute. Hasteko, Udaletxearen laguntzaz aretoa bera egokitu behar
da eguneroko jardunarekin jarraitu ahal izateko. Gero,
ezinbestekoa da herriko gazteek Begi Gorri beraiena dela
sentitzea eta horrela erabiltzea. Beraien zalantzak, gustoko jarduerak, kirol ekintzak, kultur ekintzak… dena delakoa antolatzeko ilusioa eduki dezatela eta duten aukera
aprobetxatu dezatela. Azkenik, gainontzeko herritarrok,
gaztetxeak zerbait antolatzen duenean irekita egon behar dugu parte hartzera. Ez dugu hainbestetan bezala
gazteek antolatua beraientzako dela pentsatu behar, herriarentzako baizik. Har dezagun behingoz Begi Gorri herriko ondare bezala eta eskertu ditzagun bertatik atera
daitezkeen onurak. Gaur egungo egoera zaila izanik ere,
aurrez aipatutako gazte kuadrilak indarra badu gaur egungo aretoaren hamargarren urteurrena ospatzeko. Lehenik eta behin aretoaren berrikuntza itxaron nahi dute eta
behin hau gauzatuta behar bezala ospatu urtebetetze
berezi hau. Egun osoko jaialdi bat antolatzeko asmoa dute eta herriaren parte hartzea eskatzen dute.

Begi-Gorriren gaur egungo lokalean
gazteek egindako afaria.
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Begi Gorri 1991n
Nolakoa zen gazteen egoera Berrobin gaztetxea
sortu aurretik?
Herriko gazteak frontoian elkartzen ginen eta leku itxi baten falta somatzen genuen, gainera, kuadrila bakoitza bere aldetik ibiltzen zen. Bitartean , beste herrietan gaztetxeak irekitzen ari zirela ikusten genuen.

Zein helbururekin ireki zen gaztetxea?
Aurrez esan bezala, helburu nagusia gazteak non egona
eduki zezatela zen, honen bidez herriko gazte kuadrila ezberdinen artean gertutasuna sortuaz.

Nola izan zen gaztetxea lortzeko prozesua?
Garaiko udal taldeari bilera bat eskatu zitzaion eta gazte
talde bat elkartu zen udalarekin gaiari buruz hitzegiteko.
Udal taldearen beldurra droga munduarekikoa zen. Aldeko
eta kontrako puntu guztiak eztabaidatu ondoren, azkenean ordurarte eskola umeentzat erabilia izan zen Udaletxe
azpiko lokal zaharra bihurtu zen gazteentzako elkarleku.

Zein izan zen lehen gaztetxe honek ekarri zuen aldaketa nagusia?
Aldaketa nagusia herriko adin ezberdinetako gazteen arteko harremanetan eman zen. Kuadrila eta adin ezberdinetako gazteak elkartu egin ginen ordurarte ez bezala.
Hortik aurrera bai parrandarako edo bai beste edozein
ekintzetarako nahasturik mugitzen ginen gazteok. Gaztetxean elkartu eta denok batera ateratzen ginen.

Zergatik Begi Gorri izena?
Bazegoen garaian esamesa herrian, noski gazteak menditik begiak gorri-gorri eginda jeisten omen ziren. Esames
honi era ironikoan erantzun nahian gaztetxeari “Begi Gorri” izena jartzea erabaki genuen eta gainera izen honekin
ateratako kamisetetan hau izan zen erabilitako ideia (Bertan, gazte batzuk mendian behea-ra ikusten dira atzetik
aitona-amona batzuk begira direlarik).

Beste herrietan zeuden gaztetxeen eredurik jaso al
zenuten gaztetxea martxan jartzean?
Ez genuen beste inolako eredurik jarraitu. Gainera, egia
esan, herrian daukaguna ez da sekula gaztetxea izan, gazte elkarte bat baizik. Haseratik erabaki zen sarrerarako
giltza jartzea, hileroko kuota… Inguruan ikusten genituenak gaztetxeak ziren eta beste era batetara funtzionatzen zuten.

Zenbat bazkide elkartu zineten hasiera hartan?
Ez gaude ziur baina 40 bat izango ginen.

Zein ziren gaztetxean egiten ziren ekintza nagusiak?
Herriko ekintza kulturalez aparte (honetan, Jon Ander
Izagirre zen gehien saiatzen zena), bideo emanaldiak, futbol txapelketa, Herri Urrats, Kilometroak bezelako ekintzetarako irteerak… Bideo zinten artxibo bat ere sortu
genuen eta honetaz gain asteburuero bi pelikula alokatzen genituen. Gainera, Natura edo Muy Interesante bezalako aldizkarien harpidedun ginen. Tarteka zenbait hitzaldi edo ikusentzunezko ere antolatzen ziren. Azkenerako, txerria eta guzti hazi genuen gaztetxean.

Nolakoak ziren garai hartan herrian zeuden beste
erakundeekiko (Udala, Solastoki, Guraso Elkartea…) harremanak?
Erakundeen arteko harreman haundirik ez zegoen, aste
kulturaleko edo herriko festetako antolakuntzarako bakarrik elkartzen ginen.

Nolakoa zen garai hartako Begi Gorri?
Udaletxe azpian izan genuen lehenengo lokalean bi gela
zeuden, txikienean futbolina geneukan eta bestea, haundiagoa, musika entzuteko edo elkarrizketan egoteko erabiltzen genuen. Geroztik Juanitone etxean egon ginenean, etxearen beheko solairua bakarrik erabiltzen genuen.
Han, sukaldea, telebista eta barra genituen gela nagusi
moduan, irakurtzeko erabiltzen genuen gela eta kanpoan
patio bat genituen. Sartu ginenean sukaldeko lurra berritu beharra zegoen eta guk geuk konpondu genuen sukalde
azpian bodegatxo bat sortuz. Guztiok asko errespetatzen genuen gaztetxea, non elkartzerik ez edukitzeko garaiak ezagutu bait genituen. Hilero egiten ziren bilerak (ia
bazkide guztiak joaten ginen bilera haietara) eta kuota ordaintzeko garaian ere etzegoen inolako arazorik.
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Begi Gorri 2008an
Nolakoa da gaztetxearen egoera gaur egun?
Gaztetxea lokal huts bat da gaur egun. Herriko gazteak
utzikeria haundia daukate gaztetxearekiko eta konpromezu gutxi. Oso gutxi dira gaur egun gaztetxea aurrera ateratzeko ahalegin bat egiteko prest daudenak eta edozein
ekintza antolatzeko, erabakiak hartzeko edo lokala martxan mantentzeko; betiko bi edo hiru lagunak ari gara lanean.

Zenbat bazkide zaudete gaur egungo Begi Gorrin?
Ez gaude ziur baino 20 bat lagun egongo gara.

Zer eskeintzen dio Begi Gorrik herriko gazteei gaur
egun?

ematen du, non topatua ere badaukagularik. Honek gaz-

Nolakoak dira herriko an dauden beste erakundeekiko (Udala, Solastoki, Guraso Elkartea…) harremanak?

teen arteko harremanak hobetzeko aukera eskeintzen du.

Udalarekin daukagun harremana interesatua da, hau da,

Gauza asko eskeintzen dizkio Berrobi zer nolako herria
den kontutan izanda. Gazteak elkarrekin egoteko aukera

bi aldeetako edozeinek interes partikular bat bakarrik dau-

Zer eskeintzen dio Begi Gorrik Berrobiko herriari?

kanean ematen da. Beste erakundeekin ez daukagu inola-

Egia esan, momentuan gauza askorik ez. Hala ere, anto-

ko harremanik.

latu diren ekintza urrietan herriko jendearen erantzuna
ere ez da ona izan eta honek gauzak berriro antolatzeko

Zeintzu dira zuen helburuak gaztetxe bezala?

gogoa kentzen du. Aurreko urtean antolatu genuen Ber-

Gaxtetxea berritu egin nahi dugu erabat (Bai lokala bera

tso bazkariarekin adibidez oso gustora gaude eta ekintza

eta baita bertako giroa ere). Aro berri bat hasi nahi dugu

hau urtero errepikatzeko gogoz gaude, nahiz eta lehen

gazteak berriro lokalera erakarriaz. Gaur egungo Berrobi-

saio honetan herritarren erantzuna oso eskasa izan zen.

ko gazteak gaztetxearekiko duten kontzeptua aldatu nahi
genuke, gazte hauek ez dezatela gaztetxea egonleku be-

Inguruko herrietako gaztetxeekin harremanik ba al
duzue?

zala bakarrik ikusi.

Ez daukagu harreman haundirik. Aurreko urtean bakarrik,
festetako kontzertuak antolatzeko, Tolosako Bonberoe-

Bestalde, gustatuko litzaiguke herriko jendeak guk
antolatuko ditugun ekintzetan parte hartzea.

neakoekin jarri ginen harremanetan eta egia esan beraien

Gainera, aurten gaztetxe honen hamargarren urteurrena

erantzuna oso ona izan zen.

ospatu nahi dugu. Orain lokala berritze asmotan gaude
eta behin berritze lanak bukatuta urteurren hau ospatze-

Zeintzu dira gaztetxean antolatzen diren ekintza
nagusiak?

ko asmoa daukagu.Oraindik ezer antolatu ez badugu ere,

Gaur egun gure ekintza nagusiak urtero antolatzen den

tzerturen bat antolatzea da gure haserako ideia. Berriro

frontenis txapelketan esku bat botatzea, lokalean bertan

gonbidatzen ditugu herritarrak ospakizun hauetara.

egunean zeharko ekintza batzu izango dira eta gauen kon-

antolatzen diren bazkariak eta herriko festa edo kultur
hasteko zenbait ekintzen antolaketa dira.

Zorionak Begi Gorri!
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Baserriari lotuta bizi izan da beti Joxe Izagirre Alberdi. Arroztegin jaio eta bizitua dugu bera eta abarkak
alboan eraman izan ditu 78 urtetan. Bizimodu horri
buruz kontu batzuk esateko eskatu diogu, bere tankerako gutxi gelditzen baitira gaur egun gure artean.

2008

Etxean hazitako txekorrekin.

Lege zaharreko baserritar
Aukeratu al zenuen baserrian bizitzen jarraitzea?

tzen zen eta besteetan kaskarra, baino hala ere ez zen so-

Erabat baserrian bizi izan naiz ni, ez dut beste inon lanik

bratzen, garai hartan edari printzipala zen baserrietan.

egin. Abereekin eta ibili bai, etxetik kanpo, Usategin eta
lanen. Ohitura zen, lehen, zaharrena etxerako gelditzea.

Gaztainak heltzen zirenean hagarekin botatzen genituen eta molkoarekin bildu. Gurdia kargatu eta etxe ondoan egiten genuen pila. Gero, molkotik aletu eta bereizi eta

Nola oroitzen duzu gaztetako baserria?
Ze lan izaten zen?

zakuetan sartzen genuen, larunbatero Tolosara eramate-

Udaberrian, adibidez, artoa eta babarruna egiteak lan as-

losara, larunbatero tratu berezia zen. Zoritxarrez, gaitza

ko ematen zuen: lurrak prestatu idiekin edo behiekin (ba-

sortu zen gaztainondoen artean eta gaur egun oso gutxi

koitzak etxean zuenarekin), simaurtu eta erein. Maiatza-

gelditzen dira ihartu gabe. Gaztainekin batera, onddo

ren azkenerako, hortxe nonbait, ibiltzen ginen, eguraldiak

beltz ederrak ere biltzen genituen batzutan, baina ez zu-

ere gaur baino gehiago laguntzen zuen.

ten estimazio handirik izaten etxean, orduan ez baikenuen

Udaran berriz, belarrak ontzea izaten zen lanik gogo-

ko; garai hartan, gaztaina asko jaisten zen Berrobitik To-

oliorik egiteko.

rrena. Belazeak eta txoko guztiak segaz ebaki eta ondu,

Azaro partean berriz, garia egiten genuen. Inaurkina

bazterrak txukun asko utzirik. Goiz jaiki behar, bostetan

(orbela eta garoa) ere biltzen genuen ganaduei azpiak egi-

askotan, gero berotu egiten zuen eta arratsaldean sies-

teko, basoak garbi asko utzirik. Negua izaten zen lasaiena

ta eginez. Garia mozteko garaia ere izaten zen uda. Bildu,

baserrian. Ganaduak gobernatu eta sutarako egurra txi-

eskuz jo, garbitu (etxez-etxe ibiltzen genuen makina bate-

kitu behar izaten zen, egur asko behar izaten baitzen ur-

kin) eta kutxa batean jasotzen genuen. Gero, Errotan igo-

tean zehar, su bajua eta ekonomika pizturik mantentzeko.

tzen genuen arto eta gari irina, harekin etxean ogia eta
taloak egiteko.

Ze adinetan hasi zinen lan horietan?

Udazkenean, uzta biltzeko garaia izanik, lan asko sor-

Hamar urterekin ekartzen nituen ganajanak astoarekin,

tzen zen: arto eta babarrunak bildu, sagarrak eta gaztai-

osabak edo besteek moztuta. Eskolara joan beharrean,

nak bildu. Gure gaztetan, sagardo sagar asko izaten zen.

itzulean aritzen ginen behiekin Bengoetxea baserriaren

Berrobiko baserri gehienetan egiten zuten sagardoa. Ba-

ondoan, soroan. Urtean oso gutxitan joaten nintzen es-

tzuek dolarea zuten etxean eta ez genuenok, jende mor-

kolara, lan egin behar. Doktrinara joaten ginen, Don Rikar-

doska batek, Sorone baserrian zuten dolarean egiten ge-

dorekin, Eliz-Gainen zegoen apaiz etxera, bi komunio egin

nuen, txandaka. Sagardoa egin, barriketan sartu eta pun-

behar izaten ziren eta. Bere oilategira eramaten gintuen

tura etortzen zenean botilaratu. Batzuetan ona atera-

ordu batzuetarako, zigortuta, ez genuelako doktrinarik
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ikasten eta gero, esnea, arrautzak edo zeozer eman behar izaten zitzaion, komunioa egiterakoan, erregalo moduan. 22 urterekin berriz, soldaduskara joan behar. Aurrena Logroñora eta gero Burgetera, 18 hilabete eta erdi. Soldadu nengoela, Pamplonatik, abere klinikan zegoen
militarren zaldia ekarri behar izan nuen oinez Logroñora.
Estellan lo egin eta goizeko hiruretan atera nintzen berriz, egunez bero egiten baitzuen. Hamaika eta erdietarako ailegatu nintzen. San Fermin inguruan izan zen. Gogoratzen dut, Estellatik behera nindoala, kamineroari galdetu niola zenbat bide zegoen Logroñora eta berak erantzun: “Cuánto queda todavía, hijo mío…”

Zuatzuko lur sailera simaurra eramaten.

Ze abere zenituzten baserrian?

Txekorrak hazten jarraitu izan duzu. Noiz arte?

Batetik, hiru behi. Horien txekorrak hazten genituen, ge-

Orain dela 15 bat urte arte. Santa Marinatik bi txekor

ro harategira saltzeko. Baserria txikia izanik, esnea, etxe-

ekarri nituen behin, ederrak (argazkikoak). Haiek kenduta-

rako eta txekorrei emateko izaten genuen, saltzeko ez.

koan, behia erosi nuen, umearekin. Horiek izan ziren azke-

Astoa ere bai lanerako. Hura zahartu zenean, mandoa

na edukitakoak. Belarra horientzat egiten nuen lehen.

ekarri genuen, nik 24-25 urte nituela, Arbideko Martinekin Zumarragako Santa Luzitako feriara joanda. Etxera

Gaur egun ze lan egiten duzu?

itzultzerako, bazekiten, Juanitonen kontatu baitzuen fe-

Batetik, babarruna egin, etxerako eta sobratzen dena

ria berean izan zen Kaitanok. Tolosaraino kamioian ekarri

saltzeko. Dezente saldutako urteak izan dira. Babarruna-

eta gero Berrobira kazkabarra eta elurpean etorri ginen

rekin batera, artoa egiten dut eta etxean ganadurik ez

oinez. Gurdia, behiek ibiltzen zuten aurrena, gero mando-

dudanez, saldu egiten dut gero. Etxeko mendiko terreno-

arekin. Bestetik, oilategia ere bagenuen, 30 bat oilorekin.

ak garbi mantentzen ere saiatzen naiz. Bestalde, ohitura

Amak edo aitak zaintzen zituzten, oilaskoak hazi ere bai.

bezala, ia egunero egiten dut buelta Erbaita eta Gorosti

Normalean, oilalokarekin etxean jaiotako txitak izaten zi-

gainetik.

ren. Txerri bat ere hazten genuen urtean, etxerako.

Nolako otorduak izaten ziren?

Beharrezkoa ikusten al duzu lan horiek egiten jarraitzea?

Gehienbat potajea, etxean erretako ogia, taloa eta esnea

Gauza naizen artean, gustura ariko naiz, ezin dut etsi la-

eta txerrikia. Arraia ere izaten zen noizean behin. Arran-

nik egin gabe. Ezina etortzen bada, orduan utzi beharko.

tzalea astoarekin etortzen zen, Joakin izenekoa.

Ze ordutegian ibiltzen zara?
Auzolana ere izaten zen, ezta?

Zazpi t´erdiak aldera jaikitzen naiz, hamabitan bazkaldu,

Batez ere, belarrean laguntzen genion elkarri: Bengoe-

zazpik aldea afaria eta zortzik inguruan ohia, iluntzen has-

txe, Arbidekokin… aritzen ginen. Auzolana, adibidez, he-

tearekin batera.

rri-bideak egiteari esaten genion, aitzurra eta pikatxoiarekin.

Aldatuko al zenuke zure bizimodua lantegi batean
lan egitearekin?

Eta lanak bukatu eta gero zer? Tabernara edo
joaten al zinen?

Ez, baserriko pertsona naiz ni, beti bizitu naiz baserrian.
Gustatu egiten zait baserriko lana.

Soldaduskatik etorri eta gero Joanitonera joaten hasi nintzen, ordu arte ez. Geroago, osaba Manuelen bodegara.

Orain berriz, aurrerapen asko dago, baina baserri
gutxi. Zergatik ote?

Eta oheratu noiz?

Negoziorik ez dago; pentsua gora eta esnea merke.

Hamarrak aldea.

Segi holaxe ahal duzun bitartean, Joxe.
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1967ko jaunartzea
Gure hiriburuetan askok pentsatu izan dute, herri txikietako jende guztia, mendian galdutako baserrietan
bizi zela eta munduko berri haien aldean gutxi zekiela. Argazki hau kontrakoaren froga bat da. Duela 40
urte, gure herritxoko neskatilen artean minigona puri-purian zegoen, Parisen, Londresen edota Donostiako Kontxa ondoan bezelaxe.

Behetik gora eta ezker eskuin.
1. ilaran: Ramoni Caballero, Mª Jesús Alkain, Lourdes
Zabala, Rakel Lopez, Paki Masa, Antonia Garcia, Rosario
Murua, Begoña Aierza.

2. ilaran: Ana Palacin, Josetxo Belaunzaran, Ramon
Odriozola, Jose Inazio Urdalleta, Juan Jose Aierza, Agustina Caballero.

3. ilaran: Jose Luis Irisarri, Jose Miguel Murua, Arantxa Eizmendi, Mª Jesús Iturriza, Izaskun Belaunzaran,
Belen Muñoa, Martin Esnaola, Cornelio Aiestaran.

Apaiza: Don Gontzalo Baraikua.

2008 9. zenbakia
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Futbolerako beti tartea
Eskolako jolastorduan, bazkal ondorenean, eskolara
baino lehen, ostiral arratsaldetan… beti tarte bat
noiz harrapatuko futbolean aritzeko. Garai hartan
porteriarik ere ez zegoen, hormigoizko bi hodi potolo besterik ez, zutik jarrita. Gero etorri ziren.
Porteria horietan baino gehiago asmatzen zuten,
ordea, Iriarteko oilategiko atean. Zenbat baloi sartu
ote ziren han! Leihoak ere ez ziren ez bat eta ez bi
puskatu.
Goiko lerroan, ezker eskuin: Kepa Iribarren, Manu Artola, Asier Armendariz, Xabier Aierbe, Aitor Mendiola, Jose Manuel Urrezola, Igor Muñoa.

Beheko lerroan: Jon Ander Izagirre, Aitor Erauskin,
Ramon Olasagasti, Lander Muñoa, David Tolosa, Gerardo
Armendariz eta Jon Ander Aierbe.

Punkiak!
4/4ak hartu zuen maspildua Berrobira etorri ziren
amerikar punky hauen bota gogorrak kotxearen gainean jarri zituztenean.
Ezker-eskuin: Ramon Atxukarro, Asier Armendariz,
Xabier Aierbe, Jon Ander Aierbe eta Aitor Erauskin.
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Bi agoazilekin kontu kontari
Berrobiko azkeneko bi agoazilekin egon gara kontutan, bere lanari buruz zertxobait gehiago jakin nahian.
Lontxo Irazustak, 12 urte eskas egin zituen agoazil.
Bera erretiratu zenean, Mikel Bergarak hartu zuen
bere lekua, eta dagoeneko 17 urte daramatza lanbide
horretan.

aukeratu zuten.
Laburbilduta, herriko lanetan aritzea da agoazilaren
zeregina, baino zehazteko eskatu diegunean, eginkizunen
zerrenda luzea aipatzen dute: Kaleak garbitu, herri-bideak konpondu eta txukundu, jardinak zaindu, udaletxe eta
eskolako konponketa txikiak egin, udalaren bandoak eta
abisuak banatu, udaletxera etortzen diren bisitalariei le-

Lontxo, Alontso baserrian jaioa da, 1922an. Beotibarko

hen harrera egin atezain gisa, kanposantuko ardura, hilo-

Elduayen paper fabrikan 30 urte egin zituen lanean. Hau

biratzeak, etab.

itxi eta gero, Txomin Garmendia alkate jarri zenean,

Urte garairik lanpetsuena, abuztuan, festen ingurua

1979an, hasi zen agoazil lanetan. Fetxa zehatzak ez ditu

dela diote. Mikelen esanetan: ”Aurretik, materiala ekarri,

gogoan, “Txominekin hasi eta baita bukatu ere, hark alka-

kioskoa eta beste hainbat gauza prestatu,…Gero, jai egu-

tetza utzi zuenean erretiratu bait nintzen ni ere”.

netan garbitzen lan handia izaten da eta ondorenean be-

Mikel berriz kaletarra da, 1964an jaioa. Lan honetan
hasi baino lehen, Hernaniko baserri batean morroi egon

rriz, dena desmontatu, bildu eta garbitu egin behar da.
Dena den, herritar batzuren laguntza ere izaten dut”.

zen eta gero, Eraso Zerrategian egin zituen 3 urte.

San Agustinakin lotuta dago Lontxoren garaiko oroi-

1991an, Udal-gorporazio berriak deialdi bat egin zuen

tzapenetako bat ere, 1983ko uholdeak hain zuzen, herri-

lanpostua betetetzeko eta aurkeztu zirenen artean, bera

ko jaiak hasi baino egun pare bat lehenago, hilaren 26an
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gertatu baiziren: “Makina bat lan egin behar izan zen baz-

eraberritu dute. Eta ez da edifizioa bakarrik berritu, bere

terrak garbitzen. Auzo lanean jo eta ke aritu zen jendea.”

barne funtzionamendua ere asko modernizatu da. Ber-

Orain dela urte gutxi arte, agoazilaren beste eginbeha-

tan, gero eta zerbitzu gehiago eskeintzen zaizkie herrita-

rretako bat, herriko ura kontrolatzea zen. Arramarron,

rrei: medikua, gizarte laguntzailea, liburutegia, etab. Ai-

ura hartzen zen lekua garbi mantendu, depositua zaindu,

tatutako modernizazio horren adibide bezela, biek diote,

kloroa bota… Erantzunkizun handiko lana zela esaten du

udaletxean ezagutu dituztela aspaldiko liburu, artxibo eta

Mikelek eta Lontxok arrazoia ematen dio: ”Bai, urarekin

dokumentu zaharrak, 100 urte zituzten boletinak ere ba

izaten ziren komeria handienak. Ekaitzek filtroak izurra-

omen zeuden… Orain, guzti horiek artxibo digitalera pasa

tzen zituzten eta derrigorrez aldatu behar ziren, jai ba-

omen dituzte.

zen ere. Gainera, kontadoreen irakurketa ere neuk egiten

Esandako dokumentu horiekin zer ikusia duen anekdota

nuen, eta hasiera batean erreziboak etxez-etxe kobratu

bat ekarri du gogora Lontxok: “Udaletxeko ganbaran ze-

ere bai”. Urteekin, eginkizun batzuk kendu eta beste ba-

goen liburu zahar batean aurkitu genuen, Txominek eta

tzuk erraztu egin zaizkio herriko agoazilari. Esate batera-

biok, Jose M. Goikoetxea, herriko seme ospetsuenetakoa

ko, hilerrian nitxoak daudenez geroztik, hilobiratzeko zu-

eta kale nagusiari izena ematen dionaren argazkia, udale-

loa egiten lanik ez du, edota karretilarekin hara eta hona

txeko pareta batean urteetan egon zena. Gero, Amerike-

ibili ordez, kamioneta txiki bat dauka orain.

tatik etorritako haren familiako batzuei eman omen zi-

Badira ordea, ugaritu egin diren lanak, herria hazten joan den neurrian gero eta leku gehiago bait dago garbitzeko. Berri batzuk ere sortu zaizkio, adibidez herria apaintzeko jarri diran lorategiak zaintzea.

tzaien.” Mikelek dionez, noiz behinka etortzen dira oraindik ere, gizon haren berri jakitera.
Solasaldi honen ondoren, bistan da gure herriko agoazilak era askotako lanak egin behar izaten dituela, ez diru-

Bi agoazilek, hamaika aldaketa eta berrikuntza ikusi du-

di lan aspergarria denik. Lontxok dio, oso gustora ibili ze-

te herrian, urte guzti hauetan. Beste batzuren artean,

la bere garaian eta Mikelek ere berdina esaten du: “Lana

frontoia, etxebizitzak, gaztetxea eta eskola berria egin

oso gustokoa dut, batez ere lorategiak zaintzea”. Ez da

dira. Bere lantokia, hau da, Udaletxea bera ere, bi aldiz

suerte makala, ez, gustoko lanean aritu ahal izatea.

MANDRILAK ESPIRALEAN

✆ 943 683 051 / 943 683 231 · Faxa: 943 683 345
20493 Berrobi
mayensa@mayensa.com
www.mayensa.com
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Sei urtekin sartzen zen Eskolan orain urte asko. Geroxeago, laukin. Gertuago, hirukin eta oraintsu bikin.
Iazko irailetik aurrera, umea jaio eta koskortzen hasi
orduko gurasoek euren haurtxoa goizeko orduetan
Amaia Iturria eta Alazne Arsuaga hezitzaileen beso
goxoetan lasai uzteko aukera dute San Andres Eskolako beheko gela berezi eta ederrean. Bi hezitzaile
hauek Magisteritza egina dute eta Haur Hezkuntzan
Diplomatuak dira.

Haurreskola (0-2 urte)
martxan
tzea ditu helburu Haurreskolako Hezkuntzak. Ez da soilik

ALTXORRAREN KUTXA (0-1 URTE) /
JOLAS HEURISTIKOA (0-2 URTE)

haurra edukitzeko tokia; ez da gurasoek lana egiten duten

Eguneroko gelan egiten dugu jarduera hau eta adinaren

bitartean, bertan zaintzeko lekua. Gurasoek, arlo batzue-

arabera ezberdintzen ditugu. Txikienei, kutxa batean 40-

tan landu ezin dutena, lantzen dute baita ere hezitzaileek

50 objektu desberdin jartzen dizkiegu, eguneroko bizitzan

Haurra zentzu osoan eta bere ongizate fisiko eta psikiko-

aurki daitezkeen objektuak (oskolak, harriak, zintzarria,

aren sendoketarako egiten dute lan.

intxaurrak, sagarrak, oihal zatiak, kartoi zatiak, tapak,

Familiarekin batera, haurraren garapena eta heltzen lan-

Haurreskolan sartzeko hasierako baldintza honako hau
da: gutxienez hamasei aste beteta eduki ditzala umeak.
Joan zen irailean 4 haurrekin hasi ziren; azaroan beste

ontziak, CD kaxak...) eta haurrek objektu horiekin esperimentatu egin behar dute, horrela, objektu hauen ehundura, tamaina, forma, tenperatura... ezagutuz.

3 gehitu zitzaien; apirilean, 10era iritsi dira. Adina ere

Koskortuenekin ere, antzeko jarduera bat egiten dugu,

desberdina dute: bi urteko bat, urte batekoak bost, ha-

jolas heuristikoa deritzona. Joku honetan ere, eguneroko

mar hilabeteko bat eta zortzi hilabetekoak hiru. Denera,

bizitzan aurki daitezkeen objektu desberdinak biltzen dira

hamarreko talde bikaina. Datorren irailetik aurrera zortzi

baina poltsetan sailkatzen dira. Haur bakoitzari, poltsa

haur izango dira Haurreskolan.

bakoitzetik objektu multzo bat jartzen zaio eta haiekin es-

EGUNEROKO JARDUERAK
Alaznek eta Amaiak haurrekin zazpi orduko lana dute;

perimentatzen du, baina amaitutakoan jasotzen lagundu
behar digu. Horretarako, objektuak sailkatu eta bakoitza
dagokion poltsan sartu behar duelarik.

07:30etik 16:30era dute zabalik Haurreskola. Baina gurasoen beharretara egokitu behar dute sarritan euren la-

PSIKOMOTRIZITATEA

na eta ordutegia.

Eskolako psikomotrizitate gela erabiltzen dugu, eta jar-

Egunean zehar haurren behar fisikoak (higienea, elika-

duera hau 1-2 urte dutenekin burutzen dugu. Koltxone-

tu, loa) betetzeaz aparte, badituzte haurreskolan egun

tak, goma-espumazko blokeak, baloiak, oihalak... erabil-

desberdinetan haurrekin ,txiki-txikiak izan arren, lantzen

tzen ditugu. Batzuetan materiala geuk prestatzen dugu

dituzten jarduerak. Jarraian doazkizue eurek eman digu-

eta beste batzuetan heziketa fisikoko irakasleak presta-

tena.

tzen digu. Psikomotrizitate gelan haurrek, blokeetara igo,
jaitsi, salto egin, korri egin... egiteko aukera daukate.

berriak_29

2008 9. zenbakia

Haur eskolari abiera eman dion hamarrekoa, Alazneren eta Amaiaren artean.

PLASTIKA

rrak lurrean etzaten ditugu musika erlaxagarria entzu-

Eguneroko gelan egiten dugu eta haurrak txikiak izan ha-

naz. Gustuko dute lurrean etzanda egotea, nahiz eta ba-

rren materiale desberdinak ezagutzeko eta hauekin espe-

tzuei geldi egotea kostatu.

rimentatzeko aukera eskaintzen zaie. Orain arte, plastilina, tenperak, gometxak eta margolak erabili ditugu. Ten-

IPUINAK / TXONTXONGILOAK / DVDak

perekin mural handi bat ere egin zuten, eskolako pasiloan

Eguneroko gelan edo Liburutegian egiten dugu jarduera

jartzeko. (Eguneroko gelan)

hau. Esan beharra dago, ipuinak ostiraletan ezezik, egunero kontatzen ditugula, asko gustatzen baitzaie ipuinak

MUSIKA-TRESNAK

entzutea eta izan. Ipuinetan eta abestietan arreta jar-

Astean behin, musika gelara ere igotzen gara, eta bertan

tzen dute eta eserita mantentzeko gai dira ipuina ipuine-

musika saioak egiten ditugu. Bertan dauden musika tres-

tako pertsonaiak txotxongiloen bidez errepresentatzen

na desberdinak eskaintzen dizkiegu haurrei, hauekin espe-

ditugunean. Saio hauek ez dira luze xamarrak izaten arre-

rimentatu dezaten. Oso gustuko dute, zarata ateratzea,

ta mantentzea zaila izaten zaielako.

instrumentuak kolpatzea eta soinua entzutea...
Eguneroko gelan ere, musika saioak egin ditugu, batez
ere, erlajazio jarduerak. Gelako pertsianak itxi eta hau-

Hau da , laburbilduta, Berrobiko Haurreskolako martxa. Gure herriko guraso gazteek badute zorte ederrik
Heziketa zerbitzu berri hau jarri denetik.

Iturriza
janaridenda

✆ 943 672 388 · Fax: 943 675 665
Polígono Industrial Beotibar, s/n
20491 Belauntza

Jose Mª Goikoetxea, 24 · Berrobi
✆ 943 683 169

Ekintza
Guraso Elkartea

Olain
okindegia
Jose Mª Goikoetxea, 31 · 20493 Berrobi

✆ 630 579 549

Eleitz-Gain etxea · 20493 Berrobi

Ibai-Ondo etxea, 3 / esk. · Berrobi · ✆ 649 813 665 / 619 405 260

2008 9. zenbakia

urtetik urtera_31

Ikasleak Artearen munduan
Artista ezagunak eta famatuak dira Euskalerrian Eduardo

opari moduan. Jaso ez duten beste herritar guztientzat,

Chillida, Jorge Oteiza, Dora Salazar, Koldobika Jauregi,

Udalaren diru laguntzaren bidez zabaltzea ona izango li-

Remigio Mendiburu, José Luis Zumeta, Manu Muniate-

tzateke. Eskuan edukitzea eta lan eder hori orriz-orri go-

giandikoetxea, Rafael Ruiz Balerdi, Andres Nagel, Miren

xatzean, ikasle guztien gaitasun artistikoa nolakoa den

Gonzalez…. Berrobiko Eskolako ikasleek Errealeko edo

konturatu eta maiteko dute.

Atletikoko jokalarien izenak baino ezagunagoak dituzte artista horien izenak eta lan artistikoak.
Ekainaren azken astean Eskolako beheko solairuan, eskaileretan eta lehenengo solairuan jarritako “Arte Erakusketa“ bikaina ikusi dugun guraso eta herritarrok baieztatzen dugu hori eta txundituta gelditu garela esan beharrean gaude. Museoa, zentzu zabalean gainera, bihurtu dute

Liburuaren azala.
Behean, egileak.

udaberri bukaeran eskolako txikiek eta koskortuek. Baina
hori lortzeko, aurretik ,urte osoan, buru belarri ibili dira
murgilduta Arte munduan,lana asko eta ondo eginaz: interneten informazioa bilatu, orriak irakurri, argazkiak atera, goian aipatutako artista batzuekin hitzegin, euren azalpenak jaso,margotu, imitazioak eta eskulturak egin, biografiak idatzi. Azkenean dena prestatu, Erakusketa antolatu eta astebetean, egunero, ikasleak eurak azalpen-gidari direlarik ,bisitariak aseta eta pozik atera dira.
Erakusketako lan ederra betirako iraun dezan, berrogei
orriko liburuxka koloretsua eta artistikoa argitaratu dute
Berrobiko Eskolako ikasle artistek. “Artearen inguruan”
du izena liburuxka horrek. Eskolako gurasoek jaso dute,

Kultur Astea
Ekitaldiz betetako XVIII. kultur astea izan dugu aurtengoa. Maiatzaren 5ean hasi eta bukaera 11n izan duen astean denetarik eta denentzako izan dugu herrian. Hasieran buruhandiak eta herriko dantzariak eskainitako euskal
dantza emanaldiak izan ziren. Aipatu ditzagun beste ekintza batzuk: herriko pilotarien arteko partidak, sukaldaritza erakusketa, Ibarratik etorritako gimnastika erritmikoko taldearen erakustaldia, ipuin kontalaria liburutegian
,eskoba eta mus txapelketak, mendi martxa, urteroko toka txapelketa, magia saioa Angel Magoaren eskutik, txakolin dastatzea ”mendeko musika” emanaldia. Gainera,

zina bihurtu da urtetik urtera. Ikusten den bezala jateko,

Berrobiko Eskolak eskaini zigun emanaldi zoragarria (an-

edateko, ikuskizunez gozatzeko, ibiltzeko eta eserita ego-

tzerkia, bertsoak,orkestra musikala,dantzak….) ahazte-

teko ekintza ugari izan dira aurten ere.

Eguneko menuak ·
Menu bereziak ·
Asteburuko menuak ·
Karta ·
✆ 943 683 078

Jesús Alegría

Berrobi

✆ 948 174 946 / 609 443 129 / 696 975 110

Xanti harategia
Xabier Errazkin
Bertako okela eta artisau
eran egindako txerrikiak
Usategi Berri etxea · ✆ 943 683 311 · Berrobi

Rondilla, 11 · ✆ 943 674 074 · Arostegieta, s/n · ✆ 943 676 093

Tolosa

Lesmes Belaunzaran
TXERRI ABELTZANTZA
Usarre baserria · ✆ 943 683 193 · Berrobi

Teileri
baserria
Lore eta barazki biologikoak
✆ 943 683 427

San Esteban auzoa, 6 · 20400 Tolosa
✆ 943 654 875 / 943 650 162

Maria Pilar Vega

BOTIKA
Jose Mª Goikoetxea, 31 · Berrobi

✆ 943 683 602
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Dantza Eguna
Maiatzaren 31n Dantza Eguna ospatu zen Ibarran. Ibarrako “Alurr” dantza taldeak antolatuta inguruko herriko
dantzariak biltzen dituen ekintza da. Herri horien artean:
Berastegi, Altzo, Anoeta, Tolosa, Ibarra, Berrobi eta akaso ahaztu dugunen bat.
Eguraldi txarra zela eta polikiroldegian egin zen lehen

abileziak erakusten jarraitu ahal izateko. Ondoren ,bazkal-

ekitaldia ondoren kalejira eginez Ibarrako pare bat lekutan

du frontoian eta musika ere jarri zuten gorputzak astin-

dantza egin eta berriro polikiroldegira joan ziren taldeen

tzeko. Egun polita zalantzarik gabe.

VI Literatur lehiaketa
Aurten, VI. Literatur lehiaketa antolatu du Udal Liburute-

eta aipamena Izadi Zubiriak “Loroa” ipuinarekin.

giak, Berrobiko haur eta gazteei zuzendutako ekintza,

3. Kategorian prosan: (12-14 urte): 2 lan aurkeztu zituz-

idatz eta irakur zaletasuna bultzatzeko.

ten. Irabazlea: Maddi Dorronsoro “Sustraiak” lanarekin.

Ekintza honetan 27 neska-mutilek hartu dute parte;

4. Kategorian prosan: (14 urtetik aurrera) : 2 lan aur-

aurten inoizko partehartzaile kopuru handiena izan da.

keztu ziren. Irabazlea: Eztizen Agirresarobe “Sufrimen-

Epaimahaiaren erabakiz hauek dira sarituak:

duz eraila” lanarekin.

1. Kategorian prosan: (6-8 urte): 12 lan aurkeztu zituz-

4. Kategorian poesian: lan bakarra aurkeztu zuten. Ira-

ten. Irabazlea: Joseba Izagirre “June eta bere familia abe-

bazlea: Izar Agirresarobe “Eraikitzen” lanarekin.

ratsa” lanarekin eta aipamena Irati Airak izan zuen “Bizi-

Partehartzaile guztiek oparitxo bana jaso zuten eta

tza zeukan bizikleta” lanarekin.

saridunek berea ere eskuratu zuten. Eskolako irakasleei

2. kategorian prosan: (9-11 urte): 10 lan aurkeztu zituz-

eta epaimahaiko partaideei mila esker, eta, noski, parte-

ten. Irabazlea: Garazi Goenaga “Mari Poxpolin” lanarekin

hartzaile guztiei. Zorionak denei egindako lanagatik!

34_urtetik urtera

9. zenbakia

2008

Eskola Txikien Jaiaren
“lekukoa” Berrobin

Gipuzkoako Eskola Txiki guztien Jaia Zerainen ospatu

ratu duten jaialdi probintzial hori. Eskola Txikietako

zuten ekainaren 8an beste askorekin batera Berrobi-

XXII.a izango da errobikoa, hain zuzen. Ez da lan maka-

ko guraso eta ikasleek. Zeraingo herriak gogoz jardun

la izango, badakigu. Irailetik aurrera, Eskolak ,osota-

zuen urte osoan jai horren antolakuntzan eta hori gar-

sunean hartuta, ikasle ohiek, gazteek, herriko indar

bi ikusi zen ekainaren egun horretan.

biziek eta helduek parte hartu beharko dute antola-

Orain hogei urte hasi zuten irakasle batzuk ikastur-

kuntzan. Egurrezko “lekukoa” (Eskola Txikietako iku-

te bukaeran ikasleek eurek burututako jai dotore, alai

rra) Zerainen hartu eta jaso zuten Berrobiko ikasleek.

eta esanguratsua antolatzen. Aurrenekoa Bidegoienen

Hartze horrek hurrengokoaren lana guerrea dela esan

ospatu zen. Urtez-urte hainbat herrik izan dute ohore

nahi digu.

hori: Asteasuk, Alkizak, Berastegik, Gazteluk, Angioza-

Behin ere ezagutu ez dugun jendetza geureganatu-

rrek, Errezilek Zubietak, Alkizak, Zizurkilek, Adunak,...

ko dugu datorren udaberriko azkeneko egun batean,

Datorren urteko ekainerako Berrobiko Eskolak pres-

ikasturtearen amaieran. “Auzolanen” haundi bihurtuko

tatu beharko du beste herriek hainbat urtetan plaza-

dugu gure herri txiki eta maitagarri hau.
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Orixe futbol taldea Gipuzkoako Txapelketan
Orixe futbol taldean bi berrobitar aritu dira jokatzen urte-

Oso emaitza onak lortu dituzte, eta Gipuzkoako infantil

an zehar: Arantzazu Rodas eta Maddi Dorronsoro. Baita

mailako liga irabazleak eta Gipuzkoako azpi txapeldunak

berrobitar baten alaba ere: Leire Lopetegi.

izan dira. Zorionak!!

Eskola Ibiltariarekin Murtziara
Berrobitik urrun, gurasoengandik eta eguneroko ikaskideengandik aparte ibili dira aste oso batean, apirilaren
22tik 28ra bitartean, eskolako Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko bost ikasle. Aitor Erauskin, Julen Izagirre,Iñigo Areizaga, Garazi Goenaga, Oihane Bergara,
Berastegiko eskolako beste 9 ikasle eta Xabier Balsategi irakaslea Bilbon hegazkinez abiatu ziren Murtziara.
Nola ba Murtziara? “Eskola Ibiltariak” izeneko laguntza
pedagogikoari esker, Estatu Espainoleko beste bi herrietako taldetxoekin Murtziako “Los Alkazares” herrian kokatu ziren. Bertan, Sevillako herri bateko “Arahal” eskolako eta Merida hiriburuko 15nako ikasleekin
elkartu ziren.
Leku eta paisai desberdinak ezagutu, ezezagunekin
harremanak hasi eta sendotu, esperientzia berriak dastatu eta goxatu, giro eta pentsamendu desberdinez ja-

ikusi eta ulertu (ura behetik gora, mendi aldera, erama-

betu, eta ,nola ez ¡ ondo pasa. Gainera, dena dohain,

tea), piraguismo eta bela ikastaroak.

hau da, gurasoen patrikatik dirurik atera gabe.

Itzulia Alakent, Madril, Bilbo hegazkinez egin zuten.

Murtzia probintzian ibili dira. Zenbait leku eder bisi-

Etxeratzean, familiak irrikitzen zai. Hauentzat, egun lu-

tatu dituzte: Mar Menor-etik barrena itsasontziz bi-

zeak ziurrenik; bidaiarientzat, motzegiak. “Denbora er-

daia, Cartagena hiria ezagutu, “Las norias de Abaran”

latiboa da”, zioen Einstein zientzilari famatuak.
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Sustrai bila

deskribapena, euskarazko hitz gutxi batzuk ere,…

Duela 100 urte, Lorenzo Goikoetxea, Ceutara soldaduska

tu ziren, beste batzuk ez. Pedro Maguregik, amona eta ama-

egitera joan nahi ez zuela eta, itsasoa zeharkatu eta Argen-

rengandik jaso zuen euskal jatorriaren berri, euskaldun arba-

tinara joan zen. Antzeko istorioak ugari ditugu gure inguruan,

soak dituela jakinda arrastoaren nondik norakoen desio hori

Euskal Herria osoan. Arrazoiak bat baino gehiago dira: he-

betetzen hasi zen. Murgiltze prozesu horretan euskara ikas-

mengo lan falta,behartutako soldaduskara joan nahi ez, base-

teari ere ekin zion.

rrietan maiorazkoa ez zena bizimodua bilatu behar…
Zein Euskal Herriko familiak ez du norbait Ameriketara joana? Zeinek ez du familiakorik han?
Itsaso alde honetako batzuk badakigu, etxean entzunda, ba-

Ahozko transmisioa egin zuen, non jaioa zen, baserriaren
Hortik abiatuta familiako batzuk jatorriaren zirraraz jabe-

Bere ustez “garrantzitsua da nondik gatozen jakitea”.
Lorenzo Goikoetxea joanda gero,100 urte beranduago,
etorri da Pedro gure herrira. Bera izan da Argentinatik etxerako buelta egin duen lehena.

zela norbait, noizbait, aspaldiko familiartekoren bat, urrutira

15 egun egin zituen gure artean, herriko batzuk gogoan

joana zela. Ikusi izan ditugu eskutitz zaharrak, argazki zaha-

izango duzue; berraitonaren jaiotetxea ezagutu zuen.Argen-

rrak… Hemengo batzuk Argentinara, Uruguaira,… joan dira

tinatik poltsatxo berezi bat ekarri zuen: berraitonak Argenti-

aspaldi alde egindakoen ondorengoak ezagutzera.

nan hainbeste aldiz zapaldutako bertako lurra utzi zuen be-

Itsaso beste aldean bizi direnak, badute hona etorri eta

rraitonaren Txaramako jaiotetxe ondoan,itzuli ez zen berrai-

sustraien berri izateko gogoa, beraien arbasoen baserria, in-

tonaren zati bat bueltatu izan balu bezala,benetan hunkiga-

guruak,familia ezagutu eta ikusteko grina. Gaur egun, eskuti-

rria!. Eta hemengo lurra hartu zuen hara eramateko; hango-

tzez, telefonoz, emailez harremana badute eta horrela erra-

ek hemen zerbait badutela eta hemengoek han zerbait badu-

zagoa da elkar ezagutzea.

gula irudikatu nahi izan balu bezala.

Beste asko bezala horrelaxe etorri zen Pedro Maguregi

Ametsa, hona etortzeko ametsa, berea bazen, baina baita

Larranda, 2007ko uztailaren erdi aldera, Berrobira, familiar-

amonarena (Lorenzo Goikoetxearen alaba), amarena ere bai.

tekoak eta arbasoen inguruak ezagutzera.

Denen partez, berak bete zuen berraitonaren herrimin sakona.

Berraitona zuen Txaramakoa, Lorenzo Goikoetxea,hau

Pedro Maguregik, iaz hona egin zuen bisitaldian ,familiarte-

da,gure artean bizi den Lontxo Dorronsororen osaba, Anbun

ko asko eta asko ezagutu zituen, nolabaiteko zuhaitz genea-

bizitakoa denbora batez, eta garai hartan 1907an soldadus-

logikoa osatu zuen, hemengo errealitatea bertatik bertara

kara joan nahi ez eta gezurra badirudi ere urrutirago joan ze-

ezagutu zuen eta jakin-mina asetuz asebeteta itzuli zen.

na, Argentinara. Han bizimodua atera, familia sortu eta osatu. 1971ean hil zen.

Bera ez da lehena ezta azkena ere izango,denok baitugu
nondik gatozen jakiteko nahia.
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“Senda Viva”ra irteera

Goizeko 9etan herritik atera eta 22:30ean etxera itzuli

atrakzio ezberdinetan (tirolina, bobsleigh-ak, kar-ak, txa-

bitartean denetako aukera izan zuten Sendavivara joan zi-

lupak…) gozatzeko aukera izan zuten joan zirenak.

ren haur, gazte eta heldu guztiak. Herriko ia 80 lagun jo-

Bazkaria self-service delakoan egin zuten, jakietan au-

an ziren Bardenas ondoan dagoen Arguedas herriko ai-

kera bazegoen, bazkaltzeko toki atsegina benetan. Ber-

sialdi gunera.

tan, hara eta hona mugitzeko oinez, kamioiez edo trenez

Eguraldi onaz gain animaliak (arranoak, zapelatzak, mi-

ibili zitekeen. Batzuentzat behintzat, gazteentzat alegia,

ruak, saiak, tigreak, lehoiak, hartzak, tximuak, dortokak,

leku aparta eguna igarotzeko. Beste askorentzat, begira

etxeko animaliak, iguanak eta abar luze bat) eta hango

egoteko.

Xurdinen
kontzertua
Otsailaren 24ean izan zen “Xurdinen kontzertua frontoian arratsaldeko 18:00 etan.
Bi eta hamar urteko haurrentzat zuzendutako ordubete inguruko antzerki musikal ikusgarri eta dibertigarria
eskaini ziguten. Haurrek eta beraiekin joandako jende
dexente, gustora entzun eta ikusi zuten emanaldia.
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LABURRAK
Beasain idazlehiaketan berrobitar bat
irabazle
Beasaingo udalak antolatuta, Beasain idatz lehiaketako XVIII.edizioa burutu zen. Hamazazpi eta hama-

Orain urte asko, herriko plazan edota baserri baten ingu-

zortzi urte dituztenen artean, A mailan, Eztizen

ruan, soinua eta trikitixa nagusi ziren igande eta jaiegu-

Agirresarobe Pinedak, Anbu baserrian bizi denak,

netan. Herriko giroa eta alaitasuna begibistan zeuzka-

“Minaren islapena begietan” lanarekin lehen saria

ten. Zoritxarrez, ohitura eder hori desagertu ze. Jaie-

jaso zuen. Berrobin ez ezik ,kanpoan ere irabazteko

tan ezik, herria isilduta gelditu zen urte askotan.Ez triki-

gai dela erakutsi du. Zorionak eta segi horrela!

tirik, eta ez dantzarik.
Baina, badira urte dexente batzuk “Ekintza“ Guraso

Ahaldun Nagusiaren bisita Berrobin

Elkarteak Dantza saioa antolatu izan duela uda partean.

Gipuzkoako Ahaldun Nagusia, Markel Olano, apirila-

Eskolatik orduz kanpoko ikastaroetan landutako dantzak

ren 9an etorri zen Berrobira, bisita egitera eta he-

eskaini izan dizkigute gaztetxoek.

rriko alkatearekin eta udal taldearekin hitz egitera.

Aurten, Udalak eta Ekintzakoek bultzatuta, bi hilabe-

Bilera horretan proiektu ezberdinez aritu ziren,

tetik behin egingo diren arratsalde musikalei (Euskal dan-

abian eta egiteko daudenetaz. Ondoren, Ahaldun

tza klasikoa eta modernoa) hasiera eman zitzaien apirila-

Nagusia eta Udal taldea herriaren beharrak zein-

ren 8an. Giro aparta sortu zuten dantzariek eta musika-

tzuk diren hobeto jabetzeko zitzuli bat eman zuten.

riek Bigarren bat ekainaren 1erako zegoen prest, baina

Ea probetxurik baduen bisitak!! Hori espero dugu.

udaberri trakets honetako azken euri zaparradak pikutara eraman zuen egun horretako jaialdia. Ea hurrengoa

Kutxako ikastaroak

ongi ateratzen den.

Kutxak antolatuta, urtarrilean euskal dantzetan,
soinketa (pilates) eta sukaldaritzan izena emateko
aukera izan genuen. Sukaldaritzako ikastaroan ez
zen talderik osatu, beraz,ez zen aurrera atera. Sukaldean trebeak baikara! Baina beste biak oso arrakastatsuak izan dira; soinketa (pilates metodoan)
15ek eman zuten izena. Hain gustura aritu dira,
aurten ere errepikatzeko asmoa badute. Euskal dantzak ikasten lau hilabetez 9 ikaslek jo eta su aritu dira. Irailean ,dantza latinoak ikasteko aukera ederra
eskainiko du. Aprobetxa ditzagun!

San Isidro Eguna
Madrilen jaiotako eta bizitutako Isidro santua baserritarren patroia izendatu zuten 1622.urtean. Mirari asko egin omen zituen. Haundiena, bera lo egonda, aingeru batek bukatu zizkion gelditzen zitzaizkion soroetako lanak. Maiatzaren 15ean ospatzen
dute baserritarrek. Jaia ondo ospatzeko, Udalaren
gonbidapena jaso ondoren, Iriarte Erretegian elkartu ziren Berrobiko baserritarrak San Isidroren biharamunean. Jai hori ostegunean zen eta ostiralera
pasata goxoagoa zitzaien.

✆ 943 683 327 · Elduain hirigunea, 1 · Elduain

SORONEA
baserria eta denda ekologikoa
Letxuga kalea, 8 · Tolosa · ✆ 943 016 868

IBARBURU
merkatutxoa
Euskalherria, 51 · Ibarra

40_

kirol txokoa

9. zenbakia

2008

Frontenis
Txapelketa
Urtero legez, aurten ere frontenis txapelketa burutu da
azaro eta abenduko hainbat asteburuetan. Beti bezela
partaidetza handia izan da mutilen txapelketari dagokionez, Gipuzkoa osoko nahiz Nafarroko eskualdetik etorri da
jendea. Nesketan, aldiz , antolatzaileek bikote gehiagok
parte hartzea espero zuten, baina ez da hala izan. Ea datorren urtean gehiago animatzen diren.
Txapeldunei dagokienez, mutiletan binakako txapeldu-

Nesketan txapela Berastegira joan zen, Naiara Onsalo

nak Oscar Gomez eta Xabier Romero donostiarrak izan zi-

eta Lierni Gartziarenaren eskutik. Hala ere frontenis txa-

ren, finalean Mikel Goitia eta Jorge Beloki amezketarrak

pelketa, txapelketa hutsa baino gehiago da, izan ere hain-

garaitu ostean. Banakakoan, berriz, txapelduna Mikel Goi-

beste urteren ondoren, lagun talde ederra sortu da. Hori

tia amezketarra izan zen, finalean berak lortu baitzuen

dela eta txapelketa amaitu ostean denak elkarrekin Izas-

30.tantura lehenengo iristea, Xabier Romerok 24 egin zi-

kungo jatetxean afaria egin eta Orioko festetara abiatu

tuen bitartean.

ziren txapelketari amaiera borobila emateko asmoz.

Korrika
Nahiz eta garai ona ez izan oporrak direla medio, partaidetza, giro eta festa polita sortu zen irailaren bian beste
urte batez, Berrobiko festen barnean antolatu zen krosean. Aitzakia ederra hauxe urte bukaeran datozen bi proba
garrantzitsuenei begira, Behobia eta Donostiako Maratoia, denboraldiari hasiera emateko.
Iaz, urtero moduan, Behobian nahiz Donostiako Maratoian berrobitarrak han izan ziren Berrobi Korrika kamixeta lelopean zutela, Berrobi ezagutzera emateko asmoarekin. Behobia Donostian parte hartu zutenak hauexek di-

rek egin zuten denbora bikaina, 3 ordu besterik ez baitzi-

ra, Jose Luis Zabala, Jon Alberdi, Gerardo Armendariz,

tuzten behar izan 42 kilometroak osatzeko.

Joxe Angel Garmendia, Ibai Madina, Niko Artola, Gregorio

Bukatzeko aipatu Maiatzaren 25ean, Aizkorriko men-

Ayestaran eta Iñigo Aurkia. Guztiek, bakoitzak bere mai-

dietan barrena 42 kilometroko proba garrantzitsu eta

lan noski, helmugara iristea lortu zuten sasoi bikainean.

gogorra ospatu zela eguraldi ez oso atseginarekin. Ber-

Maratoian aldiz ausartu ziren bakarrak Ibai Madina, Jo-

tan ere izan zen berrobitarrik, Jose Luis Zabala eta Iñaki

xi Lizarralde eta Niko Artola izan ziren. Ibilbidearen zatirik

Urdalleta Larrarte. Batak zein besteak lortu zuen laster-

haundiena elkarrekin egin bazuten ere, 35. kilometrotik

ketari amaiera ematea eta probaren zailtasuna ikusirik ez

aurrera bakoitzak bere martxa hartu zuen. Hala ere hiru-

da nolanahiko balentria.
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Mendia
Berrobiko II mendi martxa
Berrobiko aste kulturalean II.mendi martxa burutu zen.
Aurtengo ibilbidea Berrobi - Belauntza - Leaburu eta berriro Berrobira itzultzea izan zen, herriko heldu, gazte
zein umeek egiteko modukoa. Eguraldiak askorik lagundu
ez bazuen ere lagunarte ederrean egin zen. Mendi martxa
amaitzean, nola ez, indarrak berritzeko hamaiketakoa egin
zuten oso giro onarekin.

XIV. Orduko Ibilaldia
Joku Olinpiarrak bezela, Aralarko adiskideei aurten toka-

Eguraldiak lagunduta denak iritsi ziren Tolosara ibilbide

tzen zitzaien lau urtez behin antolatzen duten 14 orduko

guztia burutu ostean.

ibilaldia. Tolosatik irten eta hainbat tokitatik ibili ziren

Ibilaldi honen aurretik ere mendi martxa asko egon di-

egun osoan zehar parte hartzaileak: Tolosa - Larte - Be-

ra: Billabona (aizkardi), Berastegi, Ernio, Sakana etb. XIV.

rastegi – Lekunberri – San Miguel – Minas – Amezketa –

Orduko ibilaldia egin duten Berrobitarrek bertan oinarritu

Tolosa. Parte hartze izugarria izan da eta han izan dira

dute prestakuntza. Ez dago esan beharrik bertan parte

Berrobitar hauek guztiak, Jon Alberdi, Ibai Madina, Beñat

hartu nahi duenak beste lau urte itxaron beharko dituela.

Luluaga, Joxe Angel Garmendia, Arkaitz… (Azpeitiakoa),

Denbora badago prestatzeko eta ea hurrengoan Berrobi-

Joxean Bergara, Ramon Olasagasti eta Maria Arozena.

tar gehiago animatzen diren.

Mikel Belauntzaran,
Aizkolarien Txapelketan

Uztailaren 6an Gipuzkoako 2. mailako Aizkolarien Txapelketa Nagusia jokatu zuten Usurbilen 16 aizkolari gazteek. Bertan, gure Mikel Belauntzaranek parte hartu zuen
lehenengo aldiz. Aizkolari bakoitzak bi kana erdikoak eta bi
hirurogei ontzakoak moztu behar zituzten. Garailea Joseba Otaegi zizurkildarra izan zen. Mikel 11. postuan
sailkatu zen, bere lana 11 minutu beranduago burutuz.
Ez zen makal aritu. Lehenengo aldia izateko, pozik zegoen Mikel bukaeran.
Irailaren hasieran, Euskal Herri osoko 3. mailako Aizkolarien Txapelketa jokatuko dute 25 bat gazteek. Egun horretarako eta gerorako ere ari da jo eta ke entrenatzen
Ibarrako bere bi lagunekin: Mujika eta Agerrerekin, alegia. Astero, hiru egunetan eguneko ordu eta erdiko saioa
burutzen du. Gainera, bi egunetan mendian ibilaldiak eta
korrikaldiak tartekatzen ditu. “Orain urte bat hasi nintzen serio entrenatzen. Gorputz osoa, baina gehienbat
gerria eta besoak punttu-punttuan eduki beharra dauzkat”, dio Mikelek.
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Futbola
Ekainean jokatu den Tolosako San Juan Torneoan Berrobiko eskolako umeak bertan parte hartu dute, bi taldetan
banatuta: benjaminak eta infantilak. Benjaminak ligaxkan
ez zuten lortu aurrera egitea eta infantilak final-laurdenetan izan ziren kanporatuak. Seguru daukaten ilusio,
gogo eta guraso nahiz entrenatzailearen laguntzaz hemendik aurrera emaitza hobeagoak iritsiko direla eta torneo guztietan goian ibiltzea lortuko dutela. Beti ere helburua ondo pasatzea eta ikastea dela ahaztu gabe.

Triatloia
Jakina da herrian beti izan dela korrika zein bizikletan ibiltzeko afizioa. Badira 18 bat urte Asier Armendariz eta
Aitor Ayerza hasi zirela kirol honetan. Ordutik hona urtero parte hartu izan dute Tolosako Triatloi Taldearekin hainbat herritarrek. aurtengoan Jose Luis Zabala eta Jon Alberdi izan dira. Triatloirik egin ez badute ere duatloiak
prestatzen buru belarri aritu dira; ondorioz Oñati, Elgoibar, Eibar,… duatloi probetan emaitza onak lortu dituzte.

Bide-Ona

Gastronomi Elkartea

Jose Mª Goikoetxea / Casa Iriarte, 10 · Berrobi
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