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Kaixo lagun!
Urte bat joan eta bestea etorri, konturatzerako, hamar urte bete ditu Berrobiberri aldizkariak.
Hamar zenbaki eta hamaika gai, herriko gorabeherak, lehengoak eta oraingoak, orri hauetara biltzeko ahaleginean. Hamargarrena jantzi berriarekin dator, baita berrikuntza nagusi batekin ere:
erdian, eranskin berezi bat landu dugu herriko aspaldiko bizipenak, oroitzapenak eta gertaerak
bilduz. Herriaren memoria historikoa. Aurten, Gerra Zibila bitarteko hainbat kontu bildu ditugu,
80 urtetik gora dituzten hainbat herritarren eskutik. Eskerrik beroenak haiei.
Aurtengoa, gainera, berezia da beste arrazoi bategatik ere: 2009an Berrobin ospatu da Gipuzkoako Eskola Txikien Jaia. Egun handia izan zen bai eskolarentzat eta bai herriarentzat. Ia urte
osoko lanaren ondotik, eguna ezin hobeto joan zen bertaratu ziren guztien hitzetan. Festaren lekukotza batzuk ekarri ditugu aldizkariko gai nagusira.
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Lantaldea: Niko Artola, Iñigo Aurkia, Rosa Aurkia, Agurtzane Belaunzaran, Elena Berakoetxea,
Aloña Izagirre, Bittor Madina, Begoña Olamusu, Ramon Olasagasti, Igone Saldias.
Kolaboratzaileak: Iñigo Aierza, argazkiak utzi dizkiguten guztiak, publizitatea jarri dutenak.
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Iker
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2009/06/07

2009/06/23

Gurasoak: Iñaki Armendariz
Ainhoa Lopez

Gurasoak: Cesar Roca
Miriam Larrinaga

Gurasoak: Miguel Molano
Rosa Merino
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heriotzak

Juan Aiestaran Zeberio

Antonio Artola Arguiñarena

1923/03/29 · 2007/09/09

1936/03/16 · 2008/09/28

Mikaela Ayestaran Galparsoro

Josefa Gutierrez Guillen

1940/07/27 · 2009/03/22

1948/01/10 · 2009/04/10

Jose Ignacio Ayerbe Odriozabala

Jose Maria Muñoa Gorostidi

1949/07/24 · 2009/05/18

1952/11/06 · 2009/05/19
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Sarriópapel eta
(Uranga faktoria)

ekoizten du

Sarriópapel y Celulosa S.A.
Factoría Uranga
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)
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Gaia:
Berrobiberri aldizkaria
1. Gustuko al duzu aldizkaria?
2. Zer da gehien eta/edo gutxien gustatzen zaizuna?
3. Zerbait kendu edo gehituko al zenioke?

Iñigo Aierza

Kelex Lezea eta David Tolosa

1. Bai, asko gainera.
2. Argazki zaharrak eta garai bateko istorio eta pasarteak batez ere.
3. “Udala mintzo” atalean, oposizioaren iritzia ere
jaso behar dela iruditzen zait. Gainera, udalaren
egitasmoak askotan urte batetik bestera errepikatu egiten dira, agian laburragoa izan beharko luke
eta urtean zehar egindakoak eta egitekoak ondo zehaztuta.

1. Bai, gustatzen zaigu.
2. Argazki zaharrak eta urtetik urterako berriak.
3. Bizpahiru atal edo gai proposatuko genituzke:
Bata, umeentzako txoko bat, urtean zehar egiten
dituzten ekintza eta kirolen berri emateko. Beraientzat estimulu bat izango litzateke. Bestea, herriarekin zerikusia duten sugerentziak jasotzen dituen
espazio bat. Bukatzeko, denborapasak eta irtenaldiak edo txangoak proposatzea ere ondo legoke.
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Jose Luis Aierbe

Mikel Zubiria

1. Oso gogokoa det dagoen bezela.
2. Niretzat politenak garai bateko gaiak eta argazkiak dira, ahaztuak nituen pertsonak eta pasadizoak ekartzen bait dizkidate gogora.
3. Beharbada argazki eta irudi gehiagorekin ilustratuko nuke, eta kasu batzutan, testuak motzagoak
egingo nituzke.

1. Orokorrean gustatzen zait.
2. Jaiotzak, heriotzak, argazki zaharrak eta aspaldiko kontuak ez zaizkit gustatzen, baino gaur egungo gaien inguruko erreportaiak bai.
3. Orokorrean, jendearen gehiengoak modu jakin
eta aurreikusitako batean juzgatzen dituen gaien
“beste aldea” azaltzen duten artikuluak irakurriko
nituzke gustura. Adibidez, marihuanari buruz egindakoa ona iruditzen zait.

Maria Fernanda Lopez

Eli Esnaola

1. Izugarri gustatzen zait.
2. Herritarrak azaltzen diren argazki zaharrak oso
gustura ikusten ditut. Berrobin urte gutxi egin nituen arren, oso oroitzapen onak ditut eta aldizkariak, haiek gogora ekartzen dizkit. Gainera, euskara
praktikatzeko balio dit.
3. Berrobiko irudi zaharrak eta berriak jarriko nituzke: etxeak, paisajeak, etab, herria nola aldatu den
ikusteko.

1. Bai, gustatzen zait.
2. Argazki zaharrak batez ere. Adibidez, gure gurasoen adinekoak gazteak zirenekoak oso interesgarriak izaten dira.
3. Ezer ez nuke kenduko. Alderantziz, lehiaketa berriro jarriko nuke eta horretaz gain, herriko argazkiak, lehengo eta oraingo Berrobi konparatuz, ikustea gustatuko litzaidake.
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Berrobiberri

Hamar urte eta hamaika gai
Atzo goizeko kontua dirudi, baina hamar urte joan dira jada. Hamarkada oso bat. Atzera jiratu burua eta
bada zerbait. “Ikusi han eta hemen zer egiten duten,
zergatik ez dugu guk ere horrelako aldizkari bat egiten, herriko gorabeherak jasotzeko?”, bota zuen batek, eta halaxe bildu ginen taldetxo bat asmoa mamitzeko. BerrobiBerri jarri genion izena, Berrobiko Berri
emango zuelako, batetik, eta Berrobizar, herriko baserri zaharrenaren omenez, bestetik.
Geroztik, hamaika gai eta erreportai, hamaika argazki zahar eta istorio bildu dugu orrialde hauetan.
Hortxe dituzue aldizkari guztien azalak eta zenbaki
bakoitzean zer jorratu den. Ez genuke aipatu gabe
utzi nahi urtero aldizkarian publizitatea jartzen du-

ten guztien laguntza. Haiei esker argitaratzen da
BerrobiBerri hasiera-hasieratik eta bihoakie berriro
ere gure eskerrik beroena. Argazki zahar eta erreportaiez gain, aldizkariaren eginkizunik nagusienetako bat, gure ustez, lekukotasuna da: urtetik urtera nor jaio den eta nor hil jasotzea, urtean zehar zer
berri eta gorabehera izan den biltzea... Berrobiren
halako gordailutxo bat osatzea, hemendik 20 edo
40 urtera balioa hartuko duena.
Hamargarren BerrobiBerri da aurtengoa. Kozkortu da zalantza eta ahalegin handiz sortutako txikia. Jantzi berriturik dator hamargarrena eta lau
orrialde gehiagoz osatuta. Eta beti bezala, esku zabalik gaude, herritar guztien iradokizunak, kexak,
berriak, argazkiak eta abarrak jasotzeko.

1. zenbakia / 2000. urtea

2. zenbakia / 2001. urtea

3. zenbakia / 2002. urtea

• Berrobiko bilakaera.

• Berrobiko dendak eta chef-ak.

• Baserriaren iragana,

• Nor zen Jose Maria Goikoetxea.

• Berrobiko eskola: lehengoa eta

• Gaztetxea.
• Bai euskarari.
• Berrobitarrak.

oraingoa
• Gizarte zerbitzuak Berrobin.

oraina eta geroa.
• Marihuana:okerreko fama duen
landarea.
• Liburutegia denontzat.
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4. zenbakia / 2003. urtea

5. zenbakia / 2004. urtea

6. zenbakia / 2005. urtea

• Udal hauteskundeak.

• Seskea Berri: hutsetik hasi

• Berrobitarrak munduan barrena

• Berrobi Egunkariaren eta
Berriaren alde
• 50 urte elkarrekin.

beharra.

lanean.

• La ciudad de los muchachos.

• Basetxea taberna.

• Lanaren bilakaera : baserritik

• Felixa Arza, urteen eskarmentua.

fabrikara.

7. zenbakia / 2006. urtea

8. zenbakia / 2007. urtea

9. zenbakia / 2008. urtea

• Eskola berria.

• Bizibeharraren beharrez etorri eta

• Gaztetxeak 10 urte.

• Urkola tabernaren agurra.
• Lontxo Dorronsoro: lehengo
garaien testigantza.

“Berrobitartuak”.
• Udal hauteskundeak.
• Tokiko Agenda 21.
• Berrobiko Dortoka Harria.

• Etxean erditzea.
• Lege zaharreko baserritar.

12 udala
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Egindakoak eta egitekoak
Urtero bezala, Berrobiko Udalak honako hau argitaratzeko eskatu digu, herriak iaztik hona egindakoen
eta egiteko asmoa dagoen ekintzen berri jakin dezan.
1) San Andres eskola zaharreko gunean etxe tasatu berriak eraikitzen ari dira. Etxebizitza guztiak (6
dira) esleituak edo adjudikatuak daude zozketaren
bidez eta datorren urte bukaerarako entregatzea
espero da bertan biziko diren jabeei.
2) Urruti baserri ondoko zelaian Aisialdirako gunea
prestatzen hasia da.
3) Udalaren gestioari dela medio herriko 4 langabetu kontratatuko dira, batzuk sei hilabeteetarako
eta besteak urtebeterako.
4) Ezkerreneatik Mayensako zubiraino oinezkoentzat espaloia 2 fasetan burutuko da duen kosto ekonomiko haundiagaitik (beheko planoan).

1. fasea: Ezkerreneatik Telleri Berri etxeraino egingo da Estatu Fondotik emandako dirulaguntzarekin.
2. fasea: Telleri Berritik Zubiraino, Udalak ekonomikoki ahal duenean.
5) Gas hornikuntzarako obrak udazken aldera hasiko
dira; honetarako udal lizentziak emanda daude.
6) Urruti baserriko proiektua burutzen ari gara.
Udazkenean, obrekin hasteko asmoa dugu. Urrutiren sustapenerako edo aurrera eramateko Diputazioarekin konbenio bat hitzartu da: 1.000.000 (miloi bat ) euroko dirulaguntza izango du Berrobik honetarako. Dagoeneko, 400.000 euro Diputazioak
Berrobiko Udalari ordaindu dizkio; eta gainerako
600.000 euroak obrak zihurtagiriak egin ahala jasoko ditu Udalak.
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2009ko aurrekontuen
AURRIKUSPENA
1. ZERBITZU OROKORRAK
1.1.

Udalkideen ordainsari, protokolo, saskia ............................................................................................................ 36.300 euro

1.2.

Udaleko langile, gizarte asegurantza, aseguruak, dietak

1.3.

Aholkularitza lanak (arkitekto, aholkulari, lan teknikoak, notario eta erregistro…)

1.4.

Bulegoko argi, telefono, materialak, informatika, aseguruak

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

192.000 euro

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

55.500 euro

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

40.000 euro

2. GIZARTE SEGURANTZA, BABESA ETA SUSTAPENA
2.1.

Prebentzio jarduerak, etxez-etxeko zerbitzua, larrialdietako laguntza

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

35.350 euro

3. GIZARTE ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPEN EDO PRODUKZIOA
3.1.

Hezkuntza, eskola publikoa

3.2.

Udal eraikuntzen mantenimendua

3.3.

Hirigintza:

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

a) Hiriguneko asfaltatze lanak
b) Txurdina biderako eskoilera

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

Uraren kudeaketa

3.5.

Hondakin kudeaketa

3.6.

Kultur sustapena:

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

23.000 euro

18.746,73 euro

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

c) Urrutia eraikuntza egokitze lana
3.4.

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

9.800 euro

9.627,52 euro

kopurua zehaztu gabe

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

50.000 euro
40.000 euro

a) Liburutegia ...................................................................................................................................................................... 2.000 euro
b) Euskara, Kultur Astea, Jaiak
3.7.

Bide publikoak. Mantenimendua

3.8.

Agenda 21

3.9.

Tolosaldea Garatzen S.A.

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

40.000 euro

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

3.800 euro

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

2.000 euro

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

4.001,83 euro

4. EKONOMI ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA
4.1.

Errepide eta bide publikoak

4.2.

Nekazal garapena eta abeltzaintza

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

4.800 euro

2.954,35 euro

5. ZOR PUBLIKOA
5.1.

Mailegu edo prestamuen amortizazio eta interesak

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

67.192,55 euro

14 gai
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XXII. Gipuzkoako Eskola Txikien Jaia

Egun eta jai

zoragarria
Ekainaren 14 ko egunaren aurreko astean askoren
ahotan zebilen honako hau: “Igandeko jaira ezagutu
ez dugun jendetza omen dator. Eguraldi ona egin dezala egun horretan, behintzat”.
Aurreko egunak lainotsu eta frexko xamarrak izan genituen. Igande bertan, egunsentiko lehenengo orduan
zaparrada hotsak ohetik entzunda, bihotza goibeldu zitzaigun. Urte osoko lan guztia zapuztu behar al zuen
laino beltzek botatako euriak? Gipuzkoako Eskola Txikien Jaiaren berri ez al zekiten goiko lainoek? Goizeko
8retan, lantaldeak beldurrik gabe eta gogotsu hasi ziren gune guztietako antolakuntzari azken prestaketak
eta ikutuak ematen. Aspaldiko urteetan, lainoek ez zuten herrian horrelako mugimendu goiztiarrik ikusten
eta , ziurrenik, horregatik alde egitea erabaki zuten.
Hamar eta erdietarako, hasi Gure Txokon eta “Berrobi Center”-eraino herriak itxura paregabea zuen.
Behin ere ez dugu horrelako ikuskizun ederrik ikusteko
aukerarik eduki : trafiko taldea leku desberdinetan ondo kokatuta eta antolatuta zirkulazioa zuzentzeko;

oholtza ederki apainduta; eskolako patioko karpa barruko eta kanpoko jolasak prest; “San Andres-eko Guggenheim Museo”-ko Erakusketa zabalik; bertan, ondoan, “Berrobi Google” ren Interneteko sarean bideoak
eskaintzen; aireportutan bezala etorle edo bidaiarien
motxila eta poltsentzat “Kontsigna Internazionala”
sailkatuta; arabiar itxurako taberna zuri azpian zerbitzariak etorleen zai; Urruti etxeko “Restaurante-Café
Paris” txukun eta gertu; plazaren azpiko aparkalekuaren aldamenean diru trukerako “Berrobi-Bank“ sortuberriko langileak irripartsu; “Champs Elysées”-etan
bidai turistikoak egiteko zaldi-gurdi apainduak ; puzgarriak zabal belazean; herriko hondartza berriaren gainkaldetxoan “Txolarre Irratia” informazio-iturri nazionala; artisau lanak eta egileak erreka ondoko Parke berrian eta plazaren erdian “Berrobiko Unibertsitate”-ko
ikasle gaztetxoak Gipuzkoako Eskola Txikien Jaiari hasiera emateko irrikitzen.
Ordu horretarako, “Gure Txokoa” geltokiko zerbitzu
berriko autobusak beste herrietatik zetozen guraso
eta ikasleak herri barrura bazekarten. Plaza eta ingu-

2009 10. zenbakia

ruak betetzen hasi ziren. Jaiaren hasiera adierazten
zuten bi suziri indartsuek Berrobi gaineko laino apurrak Nafarroa aldera bultza zituzten.
Elizako kanpai hotsekin batera, hau da 10:30ean,
plazako Kursal Antzokian, Ramonek, erdi-erdian mural
eder bat atzean zuelarik, sarrera literario xehe eta
hunkigarria irakurriz Eskola Txikietako XXII. Festari hasiera eman zion. Berrobiko Eskolako ahots fineko ikasle unibertsitarioak kantatzeari ekin zioten:
Txepetxa bera ere
txorietan txikiena
polit askoa da
inbidiarik ez duena.
Eskola txikiak
herri eta auzo,
geroaren bila
pausorikan pauso.
Denok elkar hartuta
dezagun kantatu
txikia ez dezaten
inoiz ezkutatu.
Berehalaxe, ezagutu gabeko eta behin ere ikusi gabeko ZIRKOA martxan jarri zen.Alaitasuna nagusitu
zen goian aipatutako leku edo gune guztietan. Eskailera mekanikoetako mailak bezalatsu elkar ederki lotuta
zeunden elkarlana, auzolana, pozjarioa eta bateratasuna.
Bazkal aurreko 13:30ean, txuri beltz kolore kontrajarri ederrez jantzitako Berrobiko eta Altzoko dantzari
taldeek, bi dantza eskaini ondoren, lekukoa jaso zuten
altzotarrek.
14:00tan, goizeko saioa bukatuta “Zabala Restauranteak” bere ateak ireki zituen: laurehun lagun pelo-
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talekuko mahaietan, herriko jendeak etxolan eta elkartean, beste asko belarretan, karpan , hondartzan edota aurkitzen zuten tokian. Horrelako herri bazkaririk,
noiz Berrobin?
Arratsaldean, goizeko Zirkoa bere gailurrera iritsi
zen. Pirritx eta Porrotx Kursal Antzokira heldu zirenerako Plaza Berria topetaraino beteta zegoen. Eguzkiak
gogor jotzen zuen. Eguzkia gain (Ekain) baina jendetza
plaza osoan pailazo maiteen ikuskizuna goxatzen bukatu arte.Badago euskal ipuin bat non argitzen den ardiek zergatik egiten duten “beee”. Ba omen zen behin
artzai bat goizean ardiak larrera eraman zituena. Ardiek ahoa belarra ukitu bezain laster ahots hau entzuten zuten “pixka bat aurreraxeago”. Hurrengo saioan
berdin: “aurreraxeago”. Ardiak esana betetzen finak
direlako egun osoan jan gabe egon ziren eta artegira
itzultzerakoan artzaiari azaldu zioten gertatutakoa.
Honek , hurrengo goizean , basoko Mari lamiaren aholkua jarraituz , zelai zabal eta lau batera eraman zuen
artaldea. Ardiek bere lan jateari ekinaz, ahots ezti hau
entzun zuten: “beeertan goxo, beeeertan goxo”. Bokadutxoak irentsi ahala, musika zerutar bezala errepikatzen zen. Egun guztian jan, etzan, jan eta musika hori
entzun. Azkenean, erdi lotan, “beeeerta, beeeeeert,
beeeeeee, beeeeeee” bakarrik entzuten zuten. Horregatik ardiek beeka egiten dute.
Pirritx eta Porrotxen “bertan goxo” horrek jende
guztia liluratuta eta xarmatuta utzi zuen. Ez dago argazkia ikusterik besterik. Azkeneak talde bat besterik
osatzen duten ikasle, guraso eta irakasleek “Kantu
Kontzertu Dantzatua” ( hiru abesti) pailazoekin batera
eskaini zuten. Bukaera mundiala izan zen, benetan.
Berrobiko “hemerotekan” eta bihotzetan geldituko
da ekainaren jai eder eta zoragarri hori.
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Urte osoko lanaren fruitua
2008ko ekainaren 8an hasi zen erronka.Egun horretan Zeraingo eskolakoek Berrobikoei eman ziguten lekukoa,hau da, hurrengo urteko festaren ardura Berrobiko gurasoen gain zegoen.
Lekukoa eskuetan genuela irailean hasi ginen lanean eta ez nolanahikoa, alajaina.!
Lehendabizi Antolaketa Koordinakundea sortu genuen; ondoren, batzorde ezberdinez osatu: Ekonomia eta Protokoloa, Salmenta, Trafikoa, Zerbitzuak,
Ikuskizunak eta Komunikazioa. Alor bakoitzean bi arduradun, guztira, hamabi lagun, guraso lanean hasteko prest. Hasieran gurpila poliki-poliki mugitu zen:
logoa asmatu, Udalarekin harremanetan jarri, aurrekontuak eskatzen hasi, baimenak lortzeari ekin…
Esan beharrekoa da oso lagungarria izan dela Zeraineko gurasoek beraien festa antolatzeko erabilitako
materiala gure eskuetan izatea.
Zenbait lanen fruitua ikusi egiten da eta beste
asko eta asko ezkutuan geratzen dira, puzzle bat
osatu behar genuen eta denon artean horrela izan
zen. Talde bakoitzak lanen kronologia genuen, horrela, horri ondo eta estu heldu eta pausoz pauso egin
dugu lan, bakoitzak berean, baina denok bat eginda,
giro onean eta umore onez.
Bilerak lehen hilabeteetan hilean behin egiten genituen, bukaerarako batzordeko bilerak astean
behin ziren. Azkeneko asteetan gauza franko lotu
behar izan ziren, eta horretarako dei eta elkartze
ugari izan genituen talde bakoitzak, bere lana ondo
burutu ahal izateko.
Hasieratik irakasleen partaidetza ere izan genuen, hauen esku baitzegoen jokoen antolaketa,
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Udalak ere hasieratik eskaini zuen bere laguntza eta
udal ordezkari bat bileretan izan zen.
Hari ugari josi behar,erabaki anitz hartu behar,
amaitzen ez ziren kezkak, beldurrak, urduritasuna
ere bai, denetatik izan dugu bileretan eta kalean,
baina elkarlanean dena arintzen zen, hartu dugun
eskarmentua ez da nolanahikoa izan !
Egia da egindako lana handia izan dela, baina den
dena hutsean geratu izango zen herriko jendearen
erantzunagatik izan ez balitz.Otsailean izandako herri bilera jendetsuan garbi geratu zen herritarrak
lanerako prest zeudela. Gerora apropos jarritako lekuetan herritarrek,familiartekoek,ikasle eta irakasle ohiek, gurasoek izena eman zuten eta aurreko
egunetako lanetako eta egun handirako behar zen
jende multzoa aginduen zain zegoen.
Norbaiti entzun nion ekainaren 14ko irudirik hoberena goizeko 8etan eskola aurrean eman zela, herriko jendea bildu zenekoa, denak Berrobiko Eskola
Txikiaren alde festa egun eder bat egiteko asmoz.

Balorazioa
Festaren garapena nahi bezala joan zen eta gure
eskuetan ez zegoen eguraldia ere oso ondo portatu
zen. Jendea erruz hurbildu zen gure herrira,familia
osoak, giro ederra sortuz.
Etorri zirenak antolatutako ekintza eta ikuskizunekin disfrutatu zuten eta eskainitako zerbitzuek:
tabernak, frontoiko bazkaria, kontsigna... harrera
ona eta erabilera handia izan zuten.
Festaren deialdia Gipuzkoako prentsan azaldu
zen, irratian eta ETBko Posdatan ere zabaldu zen.
Orokorrean balorapena oso ona izan da.
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Datuak

Festak urtez urte

Berrobiko eskolakoak:

Bidegoien

1988

• 47 ikasle

Berastegi

1989

• 7 irakasle

Gaztelu

1990

• 35 familia Ekintza guraso elkartean.

Gabiri

1991

Gipuzkoako Eskola Txikietakoak:

Aia

1992

• 26 eskola

Aizarnazabal / Aizarna / Arroa / Oikia

1993

• 1000 ikasle

Ikaztegieta

1994

Festa egunekoak:

Errezil

1995

• 3000 lagun etorri ziren (Berrobi halako bost)

Lizartza

1996

• 8 autobus kanpotik eta Gure Txokoatik herrira au-

Aduna

1997

tobusak etenik gabe ibili ziren jendea ekartzen eta

Zizurkil

1998

eramaten.

Alkiza

1999

• 2 taberna

Albiztur

2000

• 200 laguntzaile: 50 inguru tabernetan, 50 inguru

Angiozar

2001

jokuetan, 30 inguru trafikoan, gainerakoak han

Ereñozu

2002

eta hemen beste lanetan.

Asteasu

2003

• 8.672 euro tiketetan saldu ziren.

Aizarnazabal

2004

• 15.000 euro irabazitan. Diru hau Berrobiko esko-

Elgeta

2005

lako azpiegiturarako edo luze iraun dezakeen edo-

Igeldo

2006

zertarako (oraindik zehaztu gabe dago zer) ,gaur-

Zubieta

2007

ko eta geroko ikasleek erabili dezaten.

Zerain

2008

BERROBI

2009

• Salmenta: 1500 kamiseta eta 1000 jertse.

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

BegiGorri
GAZTETXEA

✆ 943 683 327
Elduain hirigunea, 1 · Elduain

Jose Mª Goikoetxea / Casa Iriarte, 10
Berrobi

Ibai-Ondo etxea, 3 / esk. · Berrobi · ✆ 649 813 665 / 619 405 260
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Bi ahizpak
hamaikana seme-alaba

Ezkerrean, Miren eta bere seme-alabak;
eskuinean, Anastasiarenak.

Loteria ederra eta paregabeaz goxatzeko zorte galanta dute Miren eta Anastasia Armendariz ahizpen bi familiek, hau da, Uxarretarrak eta Munttatarrak. Ahizpa
bakoitzak 11 seme-alaba munduratu dituzte.
Harrigarriena eta pozgarriena zera da: denak, hogeita biak, urte asko pasa ondoren, sasoi onean eta
osasuntsu bizi direla gure artean. Ziurrenik, ez da
izango Euskalerri osoan eta agian ezta Europa osoan
ere horrelako gertakari bitxi eta pozgarririk.

Miren Armendariz
Elduaingo Basantzene baserrian jaio ziren Miren
eta Anastasia. Miren, orain ia laurogeita hamar urte, 1920an, alegia. Berak kontatu dizkigu barnean
dituen oroitzapen ederrak.
“Zortzi anai-arreba izan gara, hiru mutil eta bost
neska. Lana ugari izaten genuen. Ikasi, hasieran Elduaienen eta baita ere Elduko Eskolan egin nuen.
Gogoratzen naiz, nola hasierako egunetan Elduko
Eskolakoek harrika hartu nindutela. Gertukoa izan
arren, ez ninduen ezagutzen bertako eskolakoek.
Atzerritarra, kanpotarra izango omen nintzen heurentzat. Badakizu, ume kontuak. Berehalaxe, lagun
egin ginen. Gaztetan, emakumeok beste etxe batzuetan neskame lana izateko aukeratxoa genuen

eta, halaxe, neu ere Papelera Zaragueta Zuzendariaren eskaera onartuz, hiru urtetan bere etxean
neskame egon nintzen.”
Berrobin, Miñerone etxe ondoan, oraindik-orain
Zubiaurre etxea ikusiko dugu, urte askotan taberna
izandakoa. Errekako zubia igarota, zabalgune edo
plazatxoa dago bistan. Aspaldian, soinua, trikitrixa,
dantza ziren nagusi bertan eta festaren bilgune
aparta zen. “Luis Erauskin, (Xaldibi), soinujole ezagunaren eta trikitilari baten musika alaiak Zubiaurreko plazatxoa betearazten zuen igandeetako arratsaldeetan. Gure gaztetasunak han hartzen zuen
indarra. Hor bertan ezagutu nuen nere senarra eta
gure hamaika seme-alaben aita izan den Uxarreko
Alberto Belauntzaran.Biok 1941ean ezkondu ginen
Elduaienen eta Uxarrera bizitzera eta kabi ederra
betetzera etorri nintzen”.
Gaur egun, ezkontzen den bikotea, bera bakarrik
jartzen da bizitzen etxebizitza batean. Kabi partikularra izaten du bikoteak. Lehen,guztiz alderantzizkoa gertatzen zitzaion beste etxe batera aldatzen
zen bikotekideari. “Ezkondu ginenean Albertoren
gurasoak beheko Iriartera (orain erretegia dena) jeitsi ziren, baina ezkongabe zeuden bertako lau anaiarrebak (Kontxita, Juan Ramon, Martin, Joxepa)
Uxarre bertan bizitzen ziren. Niretzat, bizitza be-
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Mirenen familia.
Ezkerretik hasita:
Joxepi, Joxe Mari,
Miren (ama),
Lesmes, Rosario,
Izaskun, Alberto
(aita), Mertxe,
Xanti eta Maite;
aurrean, Kontxi,
Ixiar eta Joxe.

rria zen; eta bata bestearen laguntzarekin aurrera
egiteko kemena sendotu zitzaidan. Gainera, beste
alde on bat bazuten Uxarretarrek orduan ere: baserriko lanetarako morroia. Egoera honek lanak errazten zituen”.
Lehen Euskalerriko familietan seme-alaba asko
izaten zituzten. Gaurko bi edo hiruren ordez, zazpi
edo zortzi edukitzea normaltzat jotzen zen. Askoz
gehiago ere bai zenbait kasutan. “Albertok eta biok
hamaika izan ditugu. Zazpi neska eta lau mutil. Aurrena, Mertxe jaio zen, 1941ean. Ondoren,Maite,
Lesmes, Joxe Mari, Rosario, Xanti, Izaskun, Joxepi,
Joxe, Kontxi eta azkena Ixiar, 1967an. Azkeneko bi
neska ezik, aurreko beste bederatziak hemen etxean bertan izan nituen. Lan eta buruhausteak izan ditut, baina, aldi berean, poz galanta ere. Esker ezinezko oparia eman dit bizitzak: hamaikagarrena, hau
da, azken alaba izan genuenetik berrogei urte baino
gehiago igaro dira eta den-denak bizi zaizkit. Alikanten bi bizi dira, baina beste guztiak Berrobin eta Tolosaldean ditut. Urtean zehar, Gabonetan eta beste
egun batean denok batera elkartzeko plazerra eta
ditxa daukagu. Amaren magala maite dute denek
eta oso zoriontsu sentitzen naiz.
Bidaiatzea ere gustatu egin zait: Argentina, Portugal, Erroma eta Espainako zenbait hiri ere ezagu-

tu ditut. Ez naiz izan geldi egoteko horietakoa. Orain,
urtetan aurrera noa; ez dut hain ondo entzuten. Zahartzaroaren ajetxo batzuk besterik ez dut. Oso ondo zainduta nago, guztion hurbiltasunez eta maitasunez inguratuta. Benetan, honela bizi nahi dut”.

Anastasia Armendariz
Bere ahizpa Miren baino bost urte gazteagoa zen
Anastasia (1925-2006). Emakume xarmanta, hiztuna, maitagarria. Begirunea eragiten zuen dama.
Honek ere, hamaika seme-alaba munduratu zituen
Munttako Simon Bengoetxea senarra zuela. Bi ahizpen artean hogeita bi seme-alaba. Hori bai dela altxorra¡ Anastasiak orain dela hiru urte utzi gintuen.
Bere alabek, Agus, Xole eta Enkarnak esandakoa jaso du Berrobiberrik.
“Elduaingo eskolatxoan ikasi zuen gure amak. Hamalau urtekin Arrosi lantegian hasi zen lanean eta
26 urtekin ezkondu zen arte baserriko lanetan ere
aritu zen. Ardizaintzen eta gazta eder asko egiten
zituen. Lanak ondo eta ahal den laisterren bukatuz
gero, pelotan ibiltzea gustatzen zitzaion eskola ondoko karreapen.Ez zen ez geldi egotekoa. Arrositik
Papelera Zaraguetaren nagusiaren etxera bere
ahizpa Miren ordezkatzera aldatu zen. Baina neskame lana ez omen zitzaion gustatzen. Hori zela-ta
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Anastasiaren
familia.
Ezkerretik hasita:
atzean, Enkarna,
Mari Karmen,
Axun, Arantxa,
Ixiar eta Tomas;
aurrean,
Xole, Mari Jose,
Jose Ignacio,
Anastasia (ama)
eta Simon (aita),
hauek Agus eta
Anarekin.

lantoki bertan lana egin zuen. Ausarta zen, gainera,
gure ama. Orduan, neskek ez zuten bizikletarik erabiltzeko ohiturarik, baina berak Basantzenetik lantokira joateko bizikleta erabiltzen zuen. Goitik beherako eta behetik gorako ibilbidean ezagutu zuen geroago bere senarra izango zen Munttako Simon.
1952ko otsailaren 14ean, San Balentin egunean,
ezkondu zen Anastasia gure aitarekin. Basantzenetik, Eldua eta Berrobi artean muga egiten duen errekatxo ondoko Muntta baserrira jeitsi zen bizitzera.
Bertan, Simonen gurasoak, Joakin eta Maria Joxepa anai-arrebak bizi ziren. Beraz, kabi berria seikote
batek osatzen zuen. Antzerako ohitura zen nagusi
Euskalerriko baserrietan.
1953an jaio zen Enkarna, lehenengo alaba. Bigarrena Mari Karmen eta jarraian Axun, Arantxa, Ixiar,
Tomas, Xole, Mari Jose, Jose Ignacio, Ana eta hamaikagarrena Agus, 1968an. Lehenengo zazpiak
etxean izan zituen eta azken lauak Tolosako Larramendin, San Juan Klinikan. Hamabost urte bitarteko tartean erditu zituen guztiak.
Gure ama oso alaia eta baikorra zen. Sarritan
esaten zuen: ‘Gure seme-alabak oso sanoak, bizkorrak, hortz onak eta betaurrekorik gabekoak dira,
hau da, perfektoak’. Hitz gutxitan, horrelaxe laburbiltzen zuen gu guztion egoera”.

Orain dela berrogeita hamar urte, 1959an, bosgarren alabak, Ixiarrek, hamaika hilabete zituela,
haize bolada gogor eta bortitza zebilela, ikuiluko haga apurtu, eta teilatu erdia behera erori zen. Ixiar
umetxoa barruan zen. Teila, adreilu,eroritako pareten eta hautsen artean tragedia nabaritzen zuten
gurasoek. Non egongo ote zen Ixiar umetxoa? Ba,
azkenean, ume negarrak poz galanta sortarazi zieten. Teilatu eroriak ez zion kalterik egin umetxoari.
‘Bizitzan milagroak izan ditut nik. Ixiar bizirik, ez zait
etxeko inor hil eta denak sano ditut’ esaten zuen
amak azken urteetan.
Gure aita Simonek Amasako Aranzabin sukaldaritza ikasi eta praktikatu zuen. Beranduago, Belauntzako Benta jatetxea bereganatu zuen. Gaurdaino,
lehen gurasoak eta orain alabok eramaten dugu heurek hasitako lan gastronomikoa.
Anastasia eta Simon hilda ditugu, bai. Baina denon bihotzean diraute. Geure artean komunikazio
aparta dugu eta apirilaren 14ko egun berezian, hau
da, ama zenaren urtebetetzean, anai-arreba guztiok elkartzen gara. Gutako zortzi Tolosaldean bizi
gara, bi Donostian eta bat, Tomas, Sevillan. Elkartzeko ere oso egoera onean gaude. Egun hori festa
da guretzat denontzat. Ea urte askotan egiten dugun denok batera”.
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Berrobiko
Errota Zaharra
Iñigo Aierza
Jakin minaz jota, orain dela 2 urte pasatxo ikertzen
hasi nintzen nire gurasoen Errota Zaharra noizkoa ote
zen, eta sorpresa handiarekin, ia 500 urte dituela ikusi genuen. Tolosako Errejistro eta Gipuzkoako Artxibo
Orokorrera jo nuen eta bertatik lortu nuen dokumentazio zahar asko.

Lortu dudan dokumentu zaharrena ondoko hau da:
1554 urtekoa, abenduak 10ekoa hain zuzen ere. Bertan dio Berrobiko Joan Alonso Sorroak kontzejuaren
izenean, Elduaingo Joanes Larreari emandako ordainagiria, 33 dukat eta erreal bat, Berrobiko errotako makilagatik. Makila izaten zen errotako lana ordaintzeko
modua, geienetan izaten zen igotako alearen %10.
Inondik ere ez nuen espero gure errotak hainbeste
urte zituenik, hau ikusita pentsa dezakegu oraindik zaharragoa dela. Garai hartan errota kontzejuarena zen,
edo unibersidadena dokumentu hauetan deitzen zioten
bezala.
Errotak eta ferrerik edo burniolak orduko industriak
ziren eta herriaren esku egoten ziren, plazan enkantean ateratzen zituzten edozeinek hartzeko alkiler moduan. Urte askotako agiritan azaltzen da, eta gehienak
errotaren konponketak, makilaren ordainketak eta
errota alokatzen zuteneko dokumentuak dira.
260 urte inguru ostean,1810ko abuztuaren 8an lehenbiziko aldiz pasatzen da errota jabetza partikular
batera, udalak saldu beharra izan zuen frantzes tropek egindako gastuei aurre egiteko, eroslea Andres
Etxeberria Anzia izan zen.
Urte mordoa egin zuen errotak famili honen izenean,
anaiak, semeak eta abar, dokumentu askotan azaltzen
da errota eta baita ere Berrobiko beste etxe batzuk,
Aranburu, Iriarte, Anzia goikoa eta azpikoa, Arostegi,
Aizalde, Seskea berri, ondasun hauek ibiltzen zituzten
beraiek eskatzen zituzten dirungatik hipotekak bezala,
kasu batek erakartzen nau, 1839 an Jose Antonio
Etxeberriak eskatu zizkion 1600 erreal frantziarra zen
Pedro Angla Larrosseri, bere seme Juan Bautistari
Montebideora bidaia ordaintzeko eta bermetzat errotaren erdia jartzen zuen.
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1932ko Apirilak 1an Sebastian Aierza Iztueta, Jose
Odriozabala Iraola, Aszensio Aierza Iztueta, eta Jose
Aierza Goenagak erosi zuten. Urte gogorrak izan omen
ziren 1936ko gerra ostekoak.

1927 Martxoko 15an Antonio Ormaetxea Berenzuetak eta bere emazte Maria Teresa Zelaiak erosi zuten errota, ordurako bazegoen turbina hidrauliko bat
bere alternadorearekin, Berrobiko herria argi indarrez
ornitzeko, baino ez pentsa orain bezala zenik, etxe bakoitzean bi bonbila bakarrik eduki zezaketen. Argazkian
1950 Abuztuko argi faktura bat.

Ez dakit zein urtetan zehazten, baino Berrobin 4
zentral egon izan dira, zaharrena orain zerreria dagoen lekuan, Errota, Azpila baserriaren atzean , eta orain
dela urte gutxi botatakoa, denok zentrala bezala gogoan deguna, Urruti inguruko hura

Jendea gosez eta Errotak prezintatuta, eta hala
ere prezintoa altxa eta legez kanpo artoa edo garia
igotzen aritzen ziren Errotakoak, hainbat susto eta
disgusto hartuz, noiznahi guardia zibilak etortzen zirelako.
Errotako Jose Marik, nire aitak, kontatzen du nola
mutilkozkorra zela gauez bera, bere aita eta osabarekin nola joaten omen ziren mandoekin Altzoraino gauez
irina ematera.
1971an egon zen martxan azkeneko aldiz errota,
bere azken errotaria Jose Aierza Goenaga, nire aitona.
Hemen duzue 1977 inguruko argazki bat.
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1983ko Ekainaren 27 an Jose Mari Aierza eta Arantxa
Mujikak erosi zuten Errota, gaur egungo jabeak. Urte
hortan konpondu genuen Errota, eta honako itxura du
orain. Turbina martxan dago etxerako argi indarra sortzen, hain modan dagoen energi berriztagarriakin,
errekako ura hain zuzen. Errotaren makinari garrantzitsuena bertan dago, harriak, rodetea eta tobera,
baino reparazio on baten beharrean. Argazkian rodetea ikus dezakezue.
Nire ametsen artean dago errotaren soinu berezia
entzutea, nik ez dut gogoan soinu hori, baino Berrobiko aiton amonak segurona ederkiasko gogoratuko dutela harriaren mingainak ateratzen zuen soinu berezi
hura; klak... klak... klak... hortarako, gogoa, hori sobran det, denbora... pixka bat eta Udaletxe eta Ondare Historiko-artistiko en laguntza ekonomikoa beharko
nuke, zenbait eta handiagoa hobe.
Noiz entzun eta ikusiko ote dugun Berrobiko Errota
Zaharra berriro martxan?, ziur ez dakit noiz, baino bizi
bagara ikusiko dugula ziurtatzen dizuet.

Urrope plaza · Leaburu
✆ 943 671 548 · www.ostatua.com
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Gaztetatik
ohitura zaharrak jarraituz

Dakigunez, gutxi dira gaur egun duela urte askotako
ohiturei jarraitzen dietenak baina, beti daude salbuespenak eta horietako baten aurrean topatzen gara Ion Ander Lezea bezalako adibideekin. Berak txikitatik ekarri du baserri munduan aritzeko griña eta
berdin-berdin jarraitzen du urteak pasatu ahala, bere aitak urtetan zehar erakutsitakoa praktikan jartzen baitu egunero.
Txabola bat dauka Ihalde eta denetarik izan ohi du
bertan: baratzea, hainbat animalia (untxiak, oilaskoak, txerria, ponia...) eta egunero-egunero hori guztia
zaintzeaz arduratzen da.

Hala ere, bada gai bat Ion Anderri dagokionez atentzio berezia eman diguna, duela urte batzuetatik
berak bakarrik hiltzen baitu txerria. Txerria hiltzeaz
gain, ondorengo prozesu guztia ere berak egiten du:
odola atera, haragia moztu, odolkiak egin, txorixoak... Berarekin hitz egin dugu honi buruz zerbait
gehiago jakin dezagun eta honakoa kontatu digu:
Hasteko, berak eta bere aitak batez ere, betidanik izan dute beraien txabolan urtero txerri bat hazteko ohitura eta horren ondorioa da gaur egun Ion
Anderrek dakien guztia. Urte oso batean zehar txerria hazi ondoren, normalean San Martin egunean

Azaroaren 11n (ohiturari jarraituz) hiltzen zuten.
“Ni txikia nintzenean labanarekin hiltzen zuen aitak,
nik animaliari heltzen ahalegina egiten nuen bitartean. Baina, urteak igaro ahala, aitak txerria hiltzeko
berezia zen pistola bat erosi zuen eta horrek asko
erraztu zigun ordutik aurrera hilketa. Gaur egun, nik
ere modu berean hiltze jarraitzen dut, dauden hilketa moduetatik errazena eta garbiena iruditzen bai
zait”.
Hemezortzi urte zituenean hil zuen berak bakarbakarrik lehen aldiz animalia hau Ihalden bere familiaren laguntzarekin. Hala ere, bere txabolaz gain
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Sorone baserrian ere hil izan ditu, jendez inguraturik egon zelarik inork ez bai zekien nola egiten zen
eta bera izan zen maisu egun oso batez.
Etorkizunera begira ere orain arte bezalaxe, baserri munduari loturiko lanak egiten jarraitzeko as-

moa du, hori baita bere denbora librean gehien gustatzen zaiona. Espero dugu urte askotan horrelaxe
jarraitzea eta egindako guztiarekin disfrutatzea,
hori baita azken finean horrelako lan gogorrak egiten
jarraitzea errazten duen sentimendu bakarra.

Ibañez
GARRAIOAK
Ibai-Ondo etxea, 2 / esk. · 20493 Berrobi
✆ 943 683 112 / 619 405 260 · Faxa: 943 683 112
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Ameriketara
joan nintzen...
Latinezko Argentum-etik, zilarretik datorkio izena Hegoameriketako azken muturrean dagoen herrialdeari.
Ia 3 miloi km2 dituen lurralde hau, (Euskal Herriak, Iparraldeak eta Hegoaldeak, 21 mila km2 ditu) XIX eta XX
mendeetan Europako miseriatik eta gerretatik ihesi
joandako jende ugariren bizileku bihurtu zen. Berrobitar ugari ere tartean zirelarik. Urrun geratu dira zilarrezko eta fortuna egiteko garai haiek Argentinan. 90.
hamarkadan, Menem presidenteak sektore guztiak pribatizatu zituenetik –petroleoa, gasa, argindarra, ura,
trenbidea, telefonoa, mehategiak...– Argentinako ekonomia gainbeheran etorri zen. 2001ean krisi ekonomiko gogor batean sartu eta “korralitoa” eman zen arte.
Matearen (Argentinan ordu oro edaten den belarra)
lurraldeari, naturak eman dizkion dohainak ikusgarriak
dira ordea. Iguazuko ur jauzien jolasetik hasi, iparraldeko mendi koloretsuetako magiaz gozatu eta hegoaldean, Patagoniako estepa amaiezinean begiak galduz
ostruka, llama eta azeriak kilometro askotan bidaiariaren lagun bihurtzen dira. Glaziarren, lakuen eta haize
gogorraren lurraldea da Patagonia. Kontinentearen
punta. Magallaneseko itsasartea zeharkatuz berriz
“Tierra de Fuego”, Ushuaia, munduaren amaiera. Hegoaldera begiratuz gero Antartida, izotzezko mundua.

Patagoniako indigenak
Europako inmigrazioarekin bat, gizon txuria lurralde
berrien konkistan hasi zen. Honek, bertako biztanleengan –Mapuche, Tehuelche, Yamana eta Ona etniengan–
ondorio larriak ekarri zituelarik. Gizon txuriak alanbre
sarez hesitu zituen lurrak eta barruan geratzen zena
bere jabego bihurtzen zen. Indio hauen bizimodua erabat aldatu zuten, ostruka eta llamen atzetik ibiltzen ziren ehiztari nomadak izatetik, txurien morroi izatera
pasa baitziren. Gutxik biziraun zuten, Bariloche aldean
indio Mapucheak geratzen dira, eta Ushuaian Cristina
Calderon, 82 urteko azken emakume Yamana bizi da.

Ushuaia Buenos Airesekin lotu eta isiltasunetik eromenera. Puerto Madero luxuzko auzotik gertu, “18 de
julio villa” (txabolaz beteriko auzoa). Bi errealitate guztiz ezberdinak.
La Plata ibaiaren bestaldean Uruguay ezezaguna.
Euskaldun askoren bizileku hau ere, Euskal Herriarekin
duen antzekotasunagatik omen. “Vinos Zubizarreta”,
“Transportes Alberdi”, “Calle Armendariz” eta herririk
txikienean ere Euskal Etxe bat topatzeak baieztatzen
dutelarik, euskaldunen presentzia.
Kostaldeko herrietan, pirata eta kortsarioen istorio
ugari kontatzen dira. Altxorrez josiriko kostaldea dela
diote istorioek. Urrez eta zilarrez beteriko barkuak Europa bidean jartzen zirenean, piraten erasoak jasaten
zituzten. Borroka hauetan eta kostalde harritsua dela
kontuan hartuta, itsasontzi hauetako asko urpean geratzen ziren.

Bolivia bidean
Argentina iparraldeko 4.000 metroko mendi koloretsuetan, ixiltasuna entzuten den tokian eta desertuaren pareko diren gatzagetan, elurraren erdian zauden
sentsazioa duzunean, aho zabalik geratzen da bidaiaria, naturaren ikuskizunaren erdian. Boliviako mugaren
gertutasuna nabaria da; jendearen jazkeran, fisionomian, musikan eta kolore guztietako barazki eta frutak
saltzen diren merkatuetan.
Bolivia bidean Ushuairaino dauden 5.121 km-ak,
atzean utzi eta Hegoamerika txiroko lurralderik txiroenean hankak lurrean eta bihotza eskuan. Lurrezko
errepideetan, autobusak “flota” jendez lepo doaz. Gizonak, emakumeak, umeak, aitonak, amonak eta merkatuan saltzeko diren arto, babarrun, oilo, baba, laranja, platano eta beste hainbat fruitu. Autobusean denak ixilik. Hiri handietan berriz, neska-mutikoak lanean
ikustea eguneroko gauza da. Zapatak, autoak edota hilerrietako lapidak garbitzen, merkatuetan gauzak ga-

2009 10. zenbakia

artikulua // 29

Bolivia, merkatuak kalean nonnahi.

Boliviako kalean goxokiak saltzen
lan egiten duten ama alabak.

rraiatzen, meategietan, kalean janaria saltzen… La
Pazen, munduan denik eta hiribururik garaienean
(3.600 metroko altueran) 8 eta 15 urte bitarteko mutikoak, aurpegia pasamontañas batekin estalita egiten
dute lan, familiaren ohorea gordetzeko. Konstituzioan
debekatua dagoen arren, beharrak normaltzat bihurtzen du haurren lana. Familiarentzako, hauek irabazitako xoxak diru iturri baitira.
Populazioaren %90 indigena den herrialdean, 500
urteko kolonizazioaren ondorioak nabariak dira, jende
umil honen begiradetan. Pachamamari (ama lurrari) loturiko jendea. Pachamamari eskerrak emanez bizi dira,
ofrendak eskainiz. Lurrean zulo bat egin eta artoa, babarruna, koka hostoak, zerbeza, ura eta abar lurrean
sartu eta eskariak egiten dizkiote. Eskeinitakoa gero
Amalurrak itzul diezaien.
Evo Morales presidente indigena gobernuan denetik, indigenen eskubideak onartuak izan dira konstituzioan. Boliviako azal txurien haserrea piztuz. Pil pilean
dagoen gaia. Dutenen eta ez dutenen arteko borroka.
Bost mendeetako konkistari eta zapalkuntzari amaiera jartzeko bidean dira Bolivian.

…eta handik etorri nintzen
maitea mila istorioren jabe.

30 argazki
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“Mariaren
alabak”
12 urtekin, Komunio handia egindakoan, neskatxek
“Hijas de Maria” kongregazioan sartzen ziren. Horren ezaugarri, Ama Birjiñaren irudia zuen medaila
bat jasotzen zuten, lepoko zinta zuri zabal batetik
zintzilik. Hilaren lenengo igandean ospatzen zuten
bere eguna, konfesatu eta gero jaunartuz.
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Aurrean, ezker eskuin:
Munttegiko Klaudia Dorronsoro, Teileriko Marta Nadaleta, Akolegiko Maria Zipitria, Zizurkilgo Luziana
(apaizaren neskamea), Tolosako Joakina Agirre, Arbideko Baldomera Amorena, Pilar Uranga, Rikardo Alzola apaiza, Arroztegiko Frantziska Izagirre, Argindegiko Eskolastika Aierza, Iriarteko Joakina, Dolorines
Uranga, Birautzko Maritxu eta Margarita Azpiroz,
Soroneko Anttoni Muñoa.

Atzean:
Teileriko Maritxu Ugalde, Larteko Agustina eta Maria
Etxeberria, Iriarteko Martxelina, Usarreko Mª Pilar
Belaunzaran, Elizaldeko Maria Odriozabala, Argindegiko Joanita Aierza, Iturburuko Dolores Uria, Antziko
Angelita Garmendia, Elizaldeko Modesta Odriozabala,
Antziko Maria Garmendia, Larteko Iñaxi Etxeberria.
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1984-85eko eskola txikia
Dagoeneko bukaturik duten ibilbide luze bateko lehen pausoak zituzten argazkiko txikitoek. Eskola txikia oraindik Udaletxe azpian zegoen. Bertan ibiltzen
ziren 2 urtetatik 5era bitarteko umeak.
Artean oroitzapen asko izateko txikiegiak, aurrenekotako bat da, Usarrera joaten zirela paseoan, eta
bideko errebuelta batean, paisaia begiratuz bokadilloa jaten zutela.
Ezker eskuin:
Arkaitz Aurkia, Maider Ibáñez, aurrean Alain Arozena,
Unai Muñoa, Julen Izagirre, Iban Carballes, Mikel Belaunzaran, Erika Gonzalez, Ainara Ugartemendia, Eli
Esnaola.

32 urtetik
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XIX. Kultur Astea
Aurtengo Kultur Asteak 19. edizioa bete du. Maiatzaren 11n hasi eta 17ra arte iraun zuen. Urtero moduan
denetarik izan da: sukaldaritza, erakusketa, magia, pilota…
Astelehenean, maiatzaren 11n suziriak eta buruhandiak eman zion hasiera Kultur Asteari, Angel magoak eman zion segida emanaldi jendetsu eta gustagarriarekin. Asteartean, maiatzaren 12an, pilotak eta
sukaldaritzak hartu zuen lekukoa.
Asteazkenean, bezperan bezala aho gustu onarekin
bukatu zuten sukaldaritza erakustaldia zela medio eta
norbaitek gozatu ere egingo zuen prestatutako janariekin, zozketatu egin baitzituzten. Hurrengo egunean, Idoia Sanchez ipuin kontalariak aho zabalik eduki zituen haurrak liburutegian egin zuen saioan. Ondoren,
eskolako soinketa gelan Ander Izagirrek Mundu Zain-

tzaileei buruzko hitzaldia eman zuen.
Ostiralean, aitona-amona, izeba-osaba, guraso eta
beste asko urtero bezala emanaldi bikainaz goxatzeko
aukera eta zortea izan zuten. Asteburuan, mendi martxa giharrak astintzeko Berrobitik abiatu eta Leaburu
eta Belauntzatik pasa ondoren etxe aldera itzultzeko.
Hamaiketakoa beharko zuten herrira etorritakoan!
Mus Txapelketa arratsaldean lo kuluxkaren ondoren,
ez dago gaizki esnatzeko! Larunbata bukatzeko, toka
eta Umeen I. Frontenis Txapelketako finala; txikitatik
erakutsi behar zaizkie ohitura onak!
Igandean, astea amaitzeko, zapore onarekin geratzeko txakolin dastatzea Udaletxe azpian. Eta arratsaldean ikuskizuna, dantzariak eta erromeria, hankak
arin eta belarriak eta begiak asetuta eta goxatuta
etxeratzeko.

Mendi martxa
Ohitura on eta osasuntsuak galdu behar ez direlako,
aurten ere aste kulturalaren barruan mendi martxa
antolatu zen. Goizeko 9tan jarria zuten hitzordua eta
puntual abiatu ziren 35 pertsona inguru Berrobitik
Leabururainoko txangoa egiteko asmotan. Itzulia egin
ostean denak eskolako patioan elkartu ziren hamaiketako eder bat egin eta indarrak berreskuratzeko. Ez
zen salda, haragi egosia eta txorizorik sobratu.
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VII. Literatur lehiaketa
Azken urtetan bezala Udal Liburutegiak literatur lehiaketa antolatu du Berrobin bizi diren eta Berrobin ikasten duten haur eta gazteentzat. Aurten ere iazko marka berdindu da, 27 lagunek hartu dute parte. Den-denak prosan idatzi dute, nahiz eta poesian idazteko aukera ere izan. Guzti-guztiek saritxo bat jaso dute:

IKATEGORIAK ETA SARITUAK

• Lehen kategorian (6-8 urte):
Maialen Sanchez, “Milepin eta Antton anai arrebak”.
• Bigarren kategorian (9-11 urte):
- Lehen saria: Aitor Erauskin, “Kirikuren arazoa”.
- Aipamena: Aloña Erauskin, “Umea eta amona”.
- Aipamen berezia: Junior Celestino brasildarra, euskara
ikasturte batean ikasi eta lehiaketara lantxo bat idazteagatik.
• Hirugarren kategorian (12-14 urte):
- Lehen saria: Maddi Dorronsoro, “Deabruaren semea”.
- Aipamena: Garazi Goenaga, “Mostafa etxetik kanpo”.
• Laugarren kategorian (14 urtetik aurrera):
- Lehen saria ex aquo: Izar Agirresarobe “Gazte nintzelarik” lanarekin eta Eztizen Agirresarobe “Lortu ezin zena lortzeko saiakera” lanarekin.

Aipatu behar da aurreko urtetako lan sarituak argitaratu direla liburuxka batean. Nahi duenarentzat liburutegian daude irakurri eta gure herriko idazleen lanak
gozatu ahal izateko.
Horrela jarrai dezatela gure artistak!

Sagar urte, sagardo urte
Inoizko sagar urterik hoberena ezagutu zuten udazkenean Berrobiko sagastiek. Gorri eta berde kolorez jantzi ziren zuhaitzak, baita belazeak ere. “Gure etxeko
sagarrondoek orain artean eman duten sagar kantitate handiena eman zuten, tamainu politteko sagarrak
eta moxorrorik gabeak gainera”, halaxe esan digu Galtxastegiko Juanitok. Sorone eta Gabitegiko tolareek
sagar bikainen zukua atera zuten, urte guztian sagardoaz gozatzeko. Usarre eta Tontolako sagarrek berriz, sagardotegietarako bidea hartu zuten.
Lurrean geratu ziren errezil sagarrak labean sartu
edota menbrilloa egin eta berrobitarron ahoak ederki
goxatu ziren. Aurten, ordea, ez da horrelakorik. Aurreko denboraldian emandako oparotasunak nekaturik
utzi baititu zuhaitzak.

Usarreko sagastiak.
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Haur Eskolaren (HE) 2. urtea
Amaia eta Eli izan dira aurtengo zortzi poxpolintxoen
hezitzaileak. Danel, Naroa, Ander, Libe eta Unaxek bi
urteak beteak dituzte. Beste hirurak, Luana, Oier eta
Jonek, irailean. Haunditxoak egin dira, bai horixe¡!
Oporrak bukatuta, zortziak Haur Hezkuntzara (HH)
pasatuko dira. Maila bat gorago bizitzan, familian eta
eskolan euren sozializazio eta norbanako hezkuntza
garatzeko.
Amaiak eta Elik diotenez, bigarren urte honetan au-

kera gehiago eta zabalagoak izan dituzte zortzi horiekin guztiekin: ulermena lantzen eta hitz egiten asko aurreratu dira, esaldi komunikatiboak bereganatzen eta
errepikatzen ikasten doaz; koordinazioan, begien eta
eskuen arteko lotura sendotzen; plastikan, margoak
hartzen eta erabiltzen dituzte, musika desberdinak
entzuten. Hitz gutxitan, txikitxoak izanik eta zaila izan
arren, poxpolin hauekin lana egitea onuragarria izan
dela eurentzat eta poxpolinentzat.

Eskola txuri zaharrak bereak egin du
Berrogeita hiru urte iraun du. 1966an eraiki zuten
eta gauza berri guztiak bezala modernotzat jo zuten
orduko “Ministerio de Educación”-ek, herriko gurasoek eta bertan ikasten hasi ziren ikasleek.
Zerbait urteen poderioz eta erabiliz zaharkitzen
denean eta botatzen ikusten dugunean esalditxo hau
esaten dugu: “horrek hitz egingo balu... zenbat kontakizun esango lituzke!” Bai, esango lituzke! Hor erakutsitakoak, ikasitakoak, bizitakoak eta igarotakoak norberaren oroitzapenean errepikatzen dira bihotzean
dugun ordenagailuko leihoa zabaltzen dugunean.
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“Urriko ilberrian elurra ageri bada…”
“Urriko ilberrian elurra ageri bada… zazpi ilberritan
ikusiko da”. Horrela dio esaera zaharrak, eta horrelaxe
nozitu dugu. Aurten elurra, erruz ikusi dugu. Maiz mendietan eta herrian ere. Imanol Izagirrek eguraldiaren
gora beherak egunero txukun-txukun idazten ditu eta
berarengana jo dugu ea esaera zaharra benetan bete
den ondo ziurtatzeko.
Imanol eta Milagrosek egunerokoa ondo begiratu
dute eta hara non urriko ilberrian elurra ageri den Urdelarren eta baita ere azarokoan. Abenduan, elurra
herriraino, urtarrilean mendian, otsailean, eta martxoan mendian berriz eta azkenez apirilean Aralarren.
Hau da, urriko ilberrian hasi eta apirileko ilberriraino

elurra gurekin lagun. Zazpi ilberritan elurra egin du
hurbilen, eta ez ilberritan soilik, 20 elur egun ingurumarian kontatzen zituen Imanolek, abenduan adibidez
7 egunetan ikusi genuen manta zuria.
Denok jabetuta geunden negu luze eta umela egin
duela baina Imanolek bere egunerokoan idatzitakoa irakurri ondoren, zera dio: “Urritik aurrera negu giroa
izan dugu maiatza arte: hotza,euri jasa handiak,errekak beldurgarri xamar hazita askotan,haizeteak, izotza, kazkabarra, harria, trumoiak, tximistak... denetik
izan dugu.”
Goroldioa besapean ere atera zaigu eta! Ea lehortzen eta goxatzen garen udan!

Seme-alabak Parisetik ekarri ordez,

Horixe egin zuten urte honetako Aste Santuko egunetan Berrobiko lau bikoteek euren zortzi seme-alabekin. AHT (Abiadura Haundiko Trena ) Hendaian hartu, ia
bagoi erdia eurentzat erabiliz, beste guztien goxamenerako bidai alaia eskaini zieten. Gizaki europarraren
jaiolekua Paris izan denez, bertan lau egunetan ibiltzea erabaki zuten berrobitarrek.
Euro Disneyko Jauregi zoragarrian –argazkian– zuten bizilekua, Frantziako erregeen Versallesen antzerakoan. Bertan igaro zuten egun horiek, “atrazio” ugarietan ibiliz. Ez ziren asetu horietan behintzat.
Euren arteko giroa bikaina izan zen, umore onekoa,
seme-alabatxoak ondo eusteko teknika berezia erabili
zuten (eskoletako ateraldietan aplikatu daiteke datorren ikasturtetik aurrera) eta “bon jour”, “bon soir“,
“merci beaucoup“ eta horrelakoak ondo landuta itzuli
ziren. Errepikatzekotan gelditu dira.

Parisera eraman
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Miriam Saldiasen lana,
Almuniako Romeral kaleko jardina

Miriam Saldias,
Almunia herrian saritua
Berrobitarrak herri hartako lorategi
baten diseinuagatik jaso du saria
Zaragozako Unibertsitate Politeknikoa (EUPLA) Almunian kokaturik dago. Almunia Zaragozatik 50 km-tara
dagoen 7.633 biztanleko herri bat da baina ikasturtean zehar bertan bizitzen geratzen diren 3.000 bat
ikasleei esker biztanlegoa 11.000 ingurura iristen da.
Ikasle horietako bat da Miriam Saldias herritarra, Almuniako Eskola Unibertsitario Politeknikoan ari bait
da Arkitektura Teknikoa karrera ikasten.
Zaragozako Unibertsitate Politeknikoan ikasi daitezkeen sei karreraz gain ikastaro batzuk proposatzen ditu
unibertsitateak ikasleen formakuntzarako. Hauen adibide ditugu: autocad, lorezaintza eta paisajismoa, ingurugiroaren eragina...
Miriam Saldiasek beste 60-70 ikasleekin batera “lorezaintza eta paisajismo” ikastaroan hartu zuen par-

te. Ikastaro honetan unibertsitateak eta Almuniako
Udalak elkarrekin lan egitea erabaki zuten, helburua
hain lehorra den herri horretan gune berde berriak sortzea izanik.
Hori burutzeko ikasleen lana lorategi bat diseinatzea izan zen, denbora horretan ikasi zuten guztia
praktikan jarriz. Irakasleak ikasle guztien zirriborroak
udaletxeko zinegotziari erakutsi zizkion, berak gustokoena eta egokiena aukera zezan. Zinegotzia herriaren
klima eta estetika kontuan hartzen zuen lorategia nahi
zuen eta Almuniarako egokiena Miriam Saldiasek diseinatu zuena iruditu zitzaion.
Lan bikain honengatik Miriam saritua izan zen eta jada herritarrek egunero lorategi honetaz gozatu dezakete. Egunen batean Almuniara joaten bazerate
bertan atseden goxoa izango duzue.
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Lurbira egitasmoa
2008/09 ikasturteko lehen hiruhilabetean Lurbira
egitasmoa landu zuten eskolan. Ekintza honen bidez
beste herri, kultura, ohitura, hizkuntza, historia, bizimodu, bitxikeria... ezagutzeko aukera izan zuten Berrobiko eskolako haur guztiek.
Munduko bazter guztietatik etorri zitzaizkien beraien herrien azalpena ematera. Herri hauen berri
izan zuten: Brasil, Txina, Senegal, Ukrania, Finlandia, Mexiko, Japonia, Maroko, Sahara, India, eta
Australiako ezagutza ere izan zuten. Horretarako
herrialde horietakoak diren eta gure inguruan bizi
direnak edo hemengoak direnak baina lurraldea ezagutzen dutenak gonbidatu zituzten: Sibeli, Mia, Xinping, Xiaofeng, Baba, Luda, Agurtzane, Mohamed,
Abdul, Driss, Yunes, Yasushi, Carmen, Josu, Emilio,
Mikel,eta Yoli.
Hiru hilabete horietan gure haurrek hizkuntza
ezberdinetan kantak ikasi zituzten, nola bizi diren
herri ezberdinetan, mundua beste begi batzuekin
ikusten hasi ziren,zein ondo bizi garen gu eta beste
askok ze egoerak jasan behar izaten dituzten bizi
ahal izateko,denak berdinak garela eta elkar errespetatu behar dugula… hori eta gehiago ere ikasi zuten. Ondorioetako bat hau izan da: ez dela aberatsena gehiena daukana, baizik eta daukanarekin
konformatzen dena.
Berrobiko ikasleek bere ahalegintxoa egin zuten
Senegaleko herri baterako anbulantzia baten erosketan eta mantentzeko lagundu zuten Eguberrietan kantatzen lortutako dirua emanez eta zozketa
bat eginez eta ateratako dirua helburu horretarako
bideratuz. Ondo dago errealitatea zein den txikitatik ikastea.
Maiatzaren 7an Udaletxera joan ziren Eskola
Agenda 21 programan parte hartu bait zuten. Programa honetan berdintasun gabezia landu zuten.
Berrobiko eskolakoek Lur-bira egitasmoa aurkeztu
ondoren galdetu zuten ea honek, Udalak alegia,
kontutan hartzen duen dirua garapenerako, behar
dutenentzat dirurik zuzentzen duen.
Hauek bai ikasle azkarrak!!!

LABURRAK
Lapurreta San Sebastian Ermitan
Martxoaren 7 eta 8 bitarteko gauean Berrobiko San Sebastian ermitako santuaren irudia
lapurtu zuten. Lapurrek nonbait fede handia
zuten eta Belauntzako San Jose eta Berastegiko San Lorentzon ere bisita egin zuten, santuak adoratzera sartu eta ondoren etxera eramateko. Agidanez, ondare izendapena du San
Sebastianen irudiak baina horrek ez dio balio
ekonomikorik ematen adituek diotenez, baina
askorentzat balio sentimentala badu.
Ea berriro herrian ikusten dugun!

Izar Agirresarobe garaile
Tolosako Uxola Literatur Lehiaketan
Berrobin bizi den gazte honek aurten Tolosako
XXIII. Uxola Literatur Lehiaketan IV. mailan, hizlauan lehen saria irabazi du “Maitasunik ba
ote?” lanarekin.
Berrobiko literatur lehiaketan eta Emeterio
Arrese, Ibarrako Literatur Lehiaketan ere sariak jaso ditu eta orain idazteko duen abileziak
sari bat gehiago eman dio. Segi horrela!!

Zaldi ikastaroa
Uda partean ikastaro berri eta polit batean parte hartzeko aukera izan zuten berrobitarrek.
Asier Armendarizen eskutik zaldi ikastaroa eman
zen Berrobiko zelai eta mendi inguruetan. 10 orduko ikastaroan gauza mordoa erakutsi zituen
Asierrek bere zaldi “Trumoi” eta “Tximista”rekin.
Zaldiaren mundua ongi menperatzen duenez bere
esperientziaz ikasteko aukera izan zuten gerturatu zirenek.

Eleitz-Gain etxea · 20493 Berrobi

SORONEA

IBARBURU

baserria eta denda ekologikoa

merkatutxoa
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Kirolaren arloan ere izan dira berri ugari.
Jarraian urteko emaitzarik aipagarrienak.

Frontenis txapelketak
Urtero legez, azaroko egun hotzekin batera burutu
zen Jon Ander Izagirre Frontenis txapelketa. Hala ere
eguraldiak eta hotzak ez zituen partaideak kikildu.
Mutiletan, binaka zein banaka, jende ugari animatu
zen. Nesketan aldiz 6 bikote soilik. Antolaketako gazteei esker dena primeran joan zen eta abenduko azken egunetan jokatu ziren txapelketako finalak.

Jon Ander Izagirreren omenez
Lehenak kantxaratzen binakako mutilak izan ziren. Daniel Rodrigo eta Manuel Oliveira donostiarrak Urko eta
Aitor Indaberea anaien aurka lehiatu ziren. Partida estua jokatu ostean, Manuel eta Danielek lortu zuten garaipena 30-24 emaitzarekin.
Partida honen ostean nesken txanda izan zen. Bertan Mireia Lezea eta Arantzazu Rodas herritarrak lortu zuten garaipena, Nagore Lizardi elduaindarra eta
Amaia Agirre billabonakoaren aurka. Nesketan behintzat, txapela herrian geratu zen.

Azken partida mutilen banakakoa izan zen. Aurrez
aurre Mikel Goitia amezketarra eta Javi Martinez Miranda de Ebrokoa aritu ziren. Aurten txapela amezketarrak eraman zuen eta ez nolanahiko emaitzarakin.
Izan ere 30 eta 12 irabazi zion aurkariari.

Umeen frontenis txapelketa
Helduen frontenisaz gain, aurten lehenengo aldiz umeen frontenis txapelketa ere antolatu da, batez ere Tolosa eta Leitza bitarteko umeei zuzendua. Guztira,
neskak eta mutilak kontutan izanik, 10 bikote lehiatu
dira. Lehenengo taldean, hau da 1993tik 1998ra jaiotakoen artean, Julen Izagirre eta Imanol Arratibel izan
ziren onenak, finala Pere Arratibel eta Jon Jauregiren
aurka jokatu ostean. Bigarren taldean berriz, 1999tik
aurrera jaiotakoetan, Joseba Izagirre eta Beñat Goenaga, Ibai Agirre eta Juniorren aurka aritu ziren, garaipena lehenegoak lortu zutelarik.
Argi utzi dute indartsu datozela. Beraz kontu izan
dezatela helduen txapelketakoek.
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Batelak
Sanjoanetan Tolosan jokatzen diren estropadetara,
Berrobitik bi batel joan ziren bandera irabazteko asmotan. A taldean Julen Gorostiaga, Ekain Yarza, Gari
Etxeberria, Unai Elizasu eta Fermin Caminos patroia
aritu ziren jo eta su. Bat taldean berriz Ibon karrera,
Iñigo Zabala, Jon Alduntzin, Ander Garmendia eta Jon
Jauregi patroia. Hauez gain beste berrobitar bat ere
aritu zen Oriako ibaiean gogotsu, Iñaki Esnaola alegia.
Hauetariko batzuk arraunean esperimentatuak baziren ere, beste batzuk lehenengo urtea zuten mundu
honetan.
Esperimentatuak zein besteak urte osoan entrenamentu gogorrak egin dituzte eta hori argi ikusi da emaitzetan.
Bat taldeak lehenengo kanporaketa jokatu zenenan

Futbola
Arantzazu Rodas eta Maddi Dorronsoro berrobitarrak Orixe Institutuko areto futboleko taldean aritu dira aurtengo denboraldian. Aipatu Euskadiko txapeldun
izatea lortu dutela talde horrekin.
Azken partida Gasteizen jokatu zuten Bizkairen aurka. Partida hau 0-0 emaitzarekin amaitu zen baina aste bat lehenago Nafarroari 3-2 irabazi ziotenez, Euskadiko Txapelketa eskuratu zuten. Zorionak, beraz,
Euskadiko txapeldun berri hauei.

ez zuten finalerako txartelik lortu, baina urte osoan
egin duten lana goraipatzeko modukoa da. A taldea berriz Ekainaren 24an Oria ibaian jokatu zen finalean gogor aritu zen. Finaleko 6 bateletatik beraiek izan ziren
onenak eta Tolosako bandera eskuratu zuten.
Espero dugu hurrengo urtean ere Berrobiko arraunlariak Oriako ibaiean ikustea.
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Jaietako herri krosa
Berrobiko San Agustin festak aitzakia hartuta, herri
krosa antolatzeko ohitura hartu du jai batzordeak. Horrela jaietako igande goizean, eguraldia lagun, iñoiz baino partehartzaile gehiago animatu zen, oso giro polita
sortuaz. Hiru taldetan habiatu ziren korrikalariak. Lehenengo taldean guztira 23 ume aritu ziren lehian, bigarren taldean 12, eta helduen taldean 64 lagun.
Sailkapena talde bakoitzean horrela izan zen.
1. taldea, 10 urte arte:
1- Imanol Arratibel – Ainhoa Garikano
2- Natxo Aguago – Garazi Otegi
3- Julen Gil – Klaudia Herrero

Pelota
Iñigo Altuna herritarrak iada 5 urte daramatza Frontis
enpresan pelotari profesional moduan lehiatzen. Hori
gutxi balitz, orain hilabete batzuk berri pozgarri bat jaso zuen, kontratua 2010eko iraila arte luzatuko ziotela alegia. Lana txukun egiten ari den seinale noski.
Urte borobila izan da aurtengoa. Partida mordoa jokatu ditu eta gainera Bizkaiko Openeko txapela eskuratu zuen. Camarero lagun zuela Urdaniz eta Garmendiaren aurka jokatu zuen finaleko partida, garaipena
berrobitarrarentzat izanik.
Belauneko molestia batzuk izan dituen arren eskuko
lesioek errespetatu diote eta gustura aritu da. Ea jarraiko hilabeteetan ere dena ondo doakion.

2. taldea, 10etik 14 urte arte:
1- Joanes Garikano – Maddi Garikano
2- Unai Paredes – Arantzazu Rodas
3- Xabier Zubiria – Irati Urteaga
3. taldea, 14 urtetik aurrera:
1- Imanol Cruz – Claudia Beobide
2- Patxi Urizar – Ainhoa Jauregi
3- Joxe Javier Karratu – Uxune Tena
Honez gain aipatu korrikarako afizio handia dagoela
Berrobin. Horregatik, urte osoan zehar egiten diren
hainbat probetan (Behobia, Maratoia,...) berrobitar
ugari ikus ditzakegu beraietan parte hartzen.
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Triatloia
eta duatloia
Kirol batetarako entrenatzea gogorra bada, zer esanik
ez bi edo hiru batera egin behar direnean. Hala ere Jon
Alberdi eta Joxe Luis Zabala buru belarri aritu dira urte osoan. Lehena duatloietan lehiatzen ibili da eta oso
lan txukuna egin duela esan daiteke. Bigarrena berriz
triatloietara ere animatu da. Hori gutxi balitz aurten
iñoiz baiño gogorrago prestatu da, izan ere Embrunen
(Frantzia) burutuko den Iron Manerako gogor entrenatu behar izan du.
Embruneko Iron Man-a munduko gogorrenetakoa
dela diote adituek; izan ere, distantzia luzea izateaz
gain (3.800 m igerian, 180 km bizikletan eta 42,2 km
korrika) perfil oso gogorra du. Igeriketako saioa SerrePoncon lakuan egiten da eta ura 3-5º gradutan beste-

Joxe Luis Zabala.

rik ez da egoten. Bizikletako saioan 5.000 metroko
desnibela dago eta ez dituzte 10 km baino gehiago lautadan. Horregatik guztiagatik proba zailtasun ikaragarrizkoa da. Orain dela urte batzuk ere saiatu zen Zurich-en distantzia luzeko proba hauetako bat egiten.
Orduan ez zuen helmugara iristea lortu baina ez dugu
zalantzarik egiten aurtengoan bere helburua beteko
duela. Eutsi goiari, Joxe Luis!

Eskola kirola eta eskualdeko txapelketa

Aurten ere azken urteetan bezala Berrobiko gaztetxoak kirolean aritu dira. Batetik, herriko eskolako lehen
hezkuntzako neska-mutilek eskubaloian eta futbolean
jardun dute ikasturtean. Galanki saiatu dira, baina adina arazo izan da. Izan ere, taldea osatu ahal izateko 3.
eta 6. maila arteko umeak elkartu behar izan dira seigarren mailako taldeen kontra aritzeko.
Bestetik, eskualdean antolatutako hainbat ekitaldi-

tan aritu dira. Esaterako, Gabonetako futbol txapelketan aritu dira benjamin eta infantil mailan eta Eroetxeko krosean ere parte hartu zuten berrobitarrek.
Bestalde, aurki hasiko da ikasturte berria eta tristea litzateke eskola-kirolan zein eskualdean izaten diren txapelketetan berrobiko gaztetxoak ez aritzea
nahikoa ume ez egoteagatik. Orduan, badakizue gazte
eta gurasoek: animatu eta parte hartu!

Begiratu zientziari
beste era batera!

gizarte ekintza

hezkuntza

berrobiberri
Eskola txikien jaia Berrobin egokitu da aurten, baina
festarena ez da oraingo kontua. Berrobiko eskolak
hasiera-hasieratik hartu du parte eskola txikien jaian.
Irudi hauek horren lekuko.
Ezagutzen dituzue?
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Angiozar, 2001

Ereñotzu, 2002

PUBLI REKAMAR
Tolosaldeko autobus linea
· Ibilaldiak
· Estaiak
· Agurafariak

· Ikastetxeak
· Ikastetxeak
· Lineaz kanpoko zerbitzua

· 2 urte osasuna saltzen ·
Letxuga kalea, 8 · Tolosa · ✆ 943 016 868

Donostia etorbidea, 9 · ✆ / Fax: 943 650 621 · 20400 Tolosa

Menús diarios · Menús especiales
Comidas y cenas de familiares y cuadrillas · Bautizos y comuniones
Carretera de Leitza, 21 · 20491 Belauntza · ✆ 943 672 828

Urrope plaza

RA EZ BORRATU

✆ 943 683 327 · Elduain hirigunea, 1 · Elduain

Bide-Ona
Gastronomi Elkartea

Jose Mª Goikoetxea / Casa Iriarte, 10 · Berrobi

Olain
okindegia
Jose Mª Goikoetxea, 31 · 20493 Berrobi

✆ 630 579 549

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

hutsunea

Eutela auzoa, 27 · 20493 Berrobi
✆ 943 683 421

