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Berrobi, gorenean
Berrobik gutxitan hartuko zituen aurten adina titular, orrialde eta minutu komunikabideetan. Kirolak gorenera eraman du gure herria 2012an. Batetik, Gipuzkoako Herri-arteko Pilota Txapelketan txapeldunorde
izan da, Hernaniren kontra. Txapela kentzekoa izan da aurten gure pilotariek egindako ibilbidea, nahiz eta
txapelik ez ekarri. Urreburutik urrea atera da, baina aurtengo distirak urte askotako lan isila izan du atzean. Bestetik, berriz, Gipuzkoako Giza Proba Txapelketa ere irabazi du urrian Berrobik. Oparoa izan da,
beraz, aurtengo uzta. Bada indarra eta bada ilusioa, bada gerorako bultzada eta gogoa. Bejondeiela! Kirolak leku nabarmena hartu du aurtengoan, baina, horrez gain, bada beste gai interesgarririk ere: Berrobiko
dolareei buruzko lan mamitsua, herriko elkarteen inguruko erreportaje zabala, hain bogan dagoen zaborren inguruko galdeketa eta artikulua…
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Muñagorriren artasoroa
Argazki zaharrak
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Lantaldea: Erlantz Allur, Niko Artola, Iñigo Aurkia, Rosa Aurkia, Agurtzane Belaunzaran, Elena
Berakoetxea, Aloña Izagirre, Bittor Madina, Begoña Olamusu, Ramon Olasagasti, Igone Saldias.
Kolaboratzaileak: Ahotsak.com eta Miren Artetxe, memoria historikoa eranskina lantzen
lagundu diguten guztiak, argazkiak utzi dizkiguten guztiak, publizitatea jarri dutenak.
Eskerrik asko guztioi!
Lege gordailua: SS-27 / 2000
Berrobin, 2012. urteko abendua
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Rosa · 2011/08/06

Izar · 2012/02/08

Gurasoak: David Lopez - Carmelia Cabral

Gurasoak: Mikel Agirretxe - Maribi Plazaola

Enara · 2012/02/26

Idurre eta Jon · 2012/03/16

Gurasoak: Francisco Javier Lopez - Mari Paz Garcia

Gurasoak: Iker Ayerbe - Maria Arocena

Intza · 2012/03/25

Oier · 2012/03/31

Gurasoak: Iñigo Altuna - Nagore Segurola

Gurasoak: Jon Altuna - Oihana Torregrosa

Anje · 2012/05/31

Merlin · 2012/10/03

Gurasoak: Patxi Ruiz - Esti Armendariz

Gurasoak: Asier Caminos - Ester Poveda
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heriotzak

Miguel Beracoechea Ezquiaga
1923-09-03 · 2012-01-23

Joxe Izagirre Alberdi

Martin Iturriza Irazusta

1930-03-19 · 2012-09-04

1922-07-19 · 2012-11-07

Isidro Lizarralde Etxeberria

Jose Mª Zabala Saizar

1938-05-13 · 2012-02-14

1924-10-11 · 2012-08-02
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SARRIOPAPEL eta
CELULOSA S.A.
(Uranga faktoria)

ekoizten du

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

• Autokopiatiborako oinarrizko papera (35-90 g/m2 artean)
• Termikorako oinarrizko papera (40-50 g/m2 artean)
• Estukadorako oinarrizko papera (60-90 g/m2 artean)
• Brillo handiko estukadorako oinarrizko papera (50-80 g/m2 artean)

8

Zabor bilketa

13. zenbakia

2012

ATEZ-ATEKO ZABOR BILKETA
Ugaria izan da azken boladan atez-ateko zabor bilketa
dela eta sortutako tira-bira Gipuzkoa mailan. Bertako
herri gehienek zaborra biltzeko sistema hau jartzeko
apustua egin dute, baita Berrobik ere. Hori dela eta,
zer hobeto, sistema honen nondik-norakoak pixka bat
argitzea, denok ere iritzi helduago bat izan dezagun.
Beharrezkoa deritzogu gaiaren analisia hasieratik
egitea. Hau da, lehenik eta behin, nola iritsi gara gaur
egun dugun zabor sistema aldatzeko proposamen
hauek egitera? Gaur egun sortzen den zabor kopurua
izugarria da. Azken urteetan, kontsumoa izugarri igo
da eta horrek guztiak, hondakin pilaketa izugarri gehitzea bultzatu du. Gaur egun martxan dauden zabortegiak oso beteak daude jadanik eta ezinbestekoa da beraz alternatibetan pentsatzea.
Bi dira planteatu diren alternatibak: batetik, guk
produzitutako zaborra erreko duen erraustegi bat eta
bestetik, atez-ateko sistema bat, non produzitutako
hondakinen %80a birziklatzeko aukera eskaintzen
duen.
Erraustegia ohiko zabortegiaren konponbide gisa
aurkezten da. Bertan, erre egiten dira hondakinak eta
erretze prozesu horretan energia sortzeko aukera
ematen du. Hala ere, energia hori sortzeko gas eta
petrolio ugari behar da eta amaieran sortutako elektrizitatea oso txikia da.
Ikerketa asko egin dira erraustegiek ekar ditzaketen ondorioak direla eta. Herritarren osasunean kalte
egiteaz gain, klima aldaketan ez duela inongo mesederik egiten diote. Tximinietatik ateratzen den keak karbono dioxido (CO2) eta oxido nitrikoa (N2O) kanporatzen du eta beraz, hori guztia arnastu eta atmosferan zabaltzen da. Badirudi beraz, funtsean ez duela
arazoa konpontzen. Egia da, zaborra ezabatzen dela
baina, hein batean birziklatzea oztopatzen du, zabor
kopuru finko bat erretzera behartuta baitago erraustegiaren funtzionamendu egokia bermatzeko. Kalteak
sortu ditzakeela iragarri daiteke beraz, batetik bererabilpenean eta bestetik birziklapenean, ez bai zaie
hondakinei beste bizitza bat ematen.
Erraustegiaz gain, bada beste alternatiba proposamen bat ere. Atez-ateko sistema hain zuzen ere.

Baina, zertan datza honek? Kaleko kontenedoreak kenduko lirateke (beirarena izan ezik) eta etxeko atarian
jasoko dira hondakinak. Hondakinak bereiztu egin beharko dira eta asteko egun bakoitzean hondakin mota
bat jasoko da.
Honek guztiak ehuneko kopuru handi bat birziklatzeko aukera ematen du, %80a gutxi gorabehera. Ditugun hondakinetatik %90a birziklagarria da eta 2011
urteari erreparatzen badiogu, %25a besterik ez zen
ez zen lortu birziklatzea Gipuzkoan.
Bilketa sistema honen emaitza onak ardura banaketaren bidez lortzen dira, hau da, bakoitzak ere ardura
hartuz. Geu gara zabor horien sortzaile eta beraz, geuri ere dagokigu zabor horien gestioan parte hartzea.
Bakoitzaren etxe atarian bilketa puntua ezarriko da
eta zaborraren bila bertara joango dira bilketa arduradunak. Egun bakoitzean hondakin atal bat aterako da.
Asteko egun gehienetan organikoa ateratzeko aukera
egongo da, hori baita usain gehien sortzen duen zaborra. Bilketa ordutegiak egoten dira eta ordutegi horietara moldatu beharko da. Arazorik egon ez gero, larrialdi edo ekarpen guneetara jo ahal izango da zaborra eramatea.
Badira gaur egun, sistema hau jadanik martxan duten herriak eta oso emaitza onak lortu dituzte. Usurbil, Hernani, Oiartzun eta Orendain dira momentuz
praktikan jarri duten herriak eta galdera da, prest
gaude Berrobitarrok ere zerrenda honetan sartzeko?
Izan gaitezen irekiak proposamen berriei aukera bat
emateko eta egin ditzagun kritikak behin funtzionatzen hasi eta arazoak ikusten ditugunean, ikusten baditugu behintzat. Geure eginkizuna ere bada horrelako proposamen bat aurrera ateratzen laguntzea, geure aldetik ez badugu ezer jartzen, orduan bai izango
baita zaila atez-atekoa sistema egokia izatea.
Izan gaitezen guztiok arduratsu eta egin dezagun
zerbait ingurugiroa hobetzeko. Batetik saiatu gaitezen ahalik eta hondakin gutxien sortzen eta bestetik
gestionatu ditzagun hondakin horiek modu egoki batean. Lur planeta zaindu dezagun, bakarra baita eta gu
izango bai gara berarekin egiten dugunaren ondorioak
jasango ditugunak.

Inkesta
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Inkesta: Zero zabor
1. Herrian O Zaborren aldeko neurriak hartzea nola ikusten duzu?
2. Herrian ditugun zabor, beira, paper, olio eta plastikoen edukiontziak ondo antolatuta daudela uste al duzu?
3. Zaborraren gaiak kezkatzen al zaitu?
4. Egunerokoan hartzen al dituzu zabor gutxiago egiteko neurriak?

LARRAITZ IRAOLA
1.

Gai honen inguruan hartzen diren neurriak oso positiboak iruditzen
zaizkit.
Bereziki
kontuan izan behar
da epe luzera begirako proiektu bat
dela, gaur hartutako erabakiek eragina izango baitute
ondorengoengan.
Herritarron lekuan
jarri eta ondo aztertu beharra dago neurri hauek zein esfortzu eta emaitza ekarriko lituzketen. Ikuspegi ekonomikoa aztertu
bai baino lehentasuna eman behar zaio herritarrari,
denontzat erosoen izango den aukerari.
2. Gaur egun Berrobiko 2 gunetan daude zabor edukiontziak. Ni gune horietako batetik gertu bizi naiz, beraz, pertsonalki ondo datorkit. Dena den, herri guztiarentzat onuragarria den aukera bilatu beharko litzatekeela iruditzen zait.
3. Bai, noski kezkatzen nauela. Erosten ditugun
produktuek plastiko eta enbalaia ugari dute eta hori
murriztetik hasi beharko litzatekeela iruditzen zait,
horrela birziklatzeko beharrik ez izatera gerturatzeko. Zaborren gestioa asko erraztuko litzateke.
4. Umetan ez genuen gai honi buruzko heziketarik
jaso. Kontzientzia hartu ondoren, orain ari gara birziklapena nola egin ikusten eta ikasten. Eta horren aurrean gutako bakoitzak zein neurri hartu ditzakegun
erabakitzen.

IKER ELUSTONDO
1. Errefusaren ideia ona
dela iruditzen zait, beti
egiten delako zalantza boligrafo, klip, platera etabar
nora bota, edukiontzi hau
izanez gero beren kudeaketa egokiagoa litzatekeela iruditzen zait, baina betiere edukiontzia jartzearekin batera herrian informazioa banatuz. Bestalde zabor organikoekin konposta egin eta herrian bertan erabiltzea ondo legoke, aprobetxatzeaz gain abonotan aurreztuko litzatekeelako.
2. Pertsonalki nik etxe ondoan ditut edukiontzi guztiak eta ez dut zailtasunik zaborra bota eta gainontzekoa berziklatzeko. Baina herriko beste gune batzuk
ikusiz ermitan eta Mayensa inguruan bizi direnentzat
ez da batere erosoa berziklatzea. Nire ustez bi puntu
hauetan gutxienez edukiontzi guztiak behar lirateke
aukera hori erosotasunez izan dezaten.
3. Ez dakit hitza kezkatu den baina bai puntu baterainoko ardura, batez ere ez zaidalako gustatzen mendira joan, errekara begiratu, edo kalean plastikozko
boltsak, botilak, latak edo bestelako zaborrak ikustea.
Gaur egun, birziklpenaren inguruko informazio asko jasotzen dugu eta herritarrok piskanaka kontzientziatuz goaz. Azkenean ohitura kontua da, hondakin bakoitza bere edukiontziaz botas ustiapen egokiagoa egingo zaio eta ingurugiroak eskertuko du.
4. Etxean betidanik bizi izan dut dugu berziklatzeko
ohitura. Bestalde zabor gutxiago egitearen inguruan,
gauzak erosterakoan beti begiratzen diot erositako
produktuak kaxa edo plastiko gutxiago izaten, baina
obsesionatu gabe jokatzen dut.
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GARIKOITZ KARRERA

IZARNE GARMENDIA
1. Ahalik eta zabor gutxien sortzeko eta sortzen dena ahalik eta gehien bertziklatzeko edozein neurriren
aldekoa naiz. Bostgarren edukiontziak soluzio modu
bat eman dezake eta ezer ez edukitzea baino hobea dela iruditzen zait, beti ere ontzi horietan sortutakoa berrerabiliko den ziurtasuna baldin badugu. Baino herrian
sortutakoa herrian kudeatzeko modua baldin badago,
honen aldeko saiakera ere egingo nuke. Gurea lurra lantzeko ohitura handiko herria izanda konpostak irteera
ugari izan ditzakela uste dut, herrian bertan. Hala ere,
errazena ahalik eta zabor gutxiena sortzea litzake.
2. Herrian dauden edukiontziekin gustora nago.
Errefuxaren kudeaketa falta dela nabarmena da baino
laister neurri hauek hartuko direnaren esperantza
daukat.Gure auzoan, Iturgainen, bi edukiontzi ditugu,
zakar orokorrak jasotzen dituztenak eta parke ondoko
edukiontzietan ustutzen dugu gainontzekoa. Gure
etxe inguruan dagoen espazio falta nabarmena ikusitan ez dut edukiontzi gehiagoren beharrik ikusten.
Oraingoz, dugun zaborra plazara eramateak ez du guretzat trabarik suposatzen.
3. Asko kezkatzen nau batez ere bertziklatu gabe
zabortegietan, erraustegietan eta auskalo non bukatzen duten tona guzti horiek. Ulertzen dut gai konplexua dela eta zabor pila horren kudeaketa zaila dela baino gai honetan ere interes pertsonalak eta politikoek
indar haundia izan dute azkenaldian eta erabakiak berandu ari dira hartzen.
4. Saiatzen naiz erosten dugunean poltsa gutxiago
etxeratzen eta produktuak inguruan izaten dituen kartoi eta bilgarriak ahalik eta gutxien izan daitezen. Baino batzuetan zaila da eta konturatzerako beste zabor
poltsa bat beteta dugu! Orain konposta egiteko konpostaontzia eskatua dugu eta hori izango da gure hurrengo saiakera zabor gutxiago sortzeko.

1. Behar-beharrezko ikusten ditut neurri hauek. Guk
sortzen dugun zaborraren
erantzule izan behar dugu eta
inguruko edo kanpoko zabor
biltegi eta errauskailuak ekidin. Konpostarena herrian
kudeatzea oso erabilgarria
iruditzen zait, inguruko lurren
ongarri erabili ahal izango baita baino honen erabileraren inguruko formazio txiki bat beharko litzatekeela
uste dut.
2. Herriko edukiontzi guztien kokapen zehatza ez
dut ezagutzen. Nire auzoan edukiontziak badira eta
ondo sailkatuak daude baino egokiagoa eta beharrezkoagoa ikusten dut atez-ateko sistema, bostgarren
edukiontzia jartzearena baino.
3. Bai. Sortzen dugun zaborra nora joaten den ikusten ez dugunez, ez gara honek eragiten dituen kalteen
erantzule sentitzen eta hori aldatu beharrean gaude.
Bakoitza arduratu behar da hondakinak ahalik eta
gehien murrizteaz eta hauen birziklaiaz, kudeaketa on
batekin ez baitaukate zertan zabor izatera iritsi behar.
4. Saiatzen naiz. Hondakin onena sortzen ez dena
izanik, erosketak egiterakoan bilgarri gutxien dituzten
produktuak erosten saiatzen naiz. Hondakin hauei ahal
bada berrerabilpena ematea izango litzateke lehen
pausoa baino gauza hauetan oso fina ez naizenez bakoitza sailkatzen saiatzen naiz birziklatzera bidaltzeko
ondoren.

BEATRIZ BERAKOETXEA
1. Herriak zaborraren inguruko neurriak hartzea oso
ondo ikusten dut. Nik 5. Edukiontziaren aldeko apustua
egingo nuke. Eta lur zatitxoa
duen jendea konpostatzera
animatuko nuke, organikanoa
konpostatuz gero, zabor gutxiago bidaltzen bait dugu
edukiontzi berdera.
2. Ez, herriko erdigunean
bizi ez garenok esfortzu handiagoa egin behar dugu
birziklatzeko. Edadetuen kasuan, edo kotxerik ez baduzu, konplikatua da eta erraztasunak ematearen aldekoa naiz.
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3. Uste dut gaurko gizarteak duen arazo serioetako bat dela. Horregatik nere aldetik ahal dudan guztia
konpostatzen eta birziklatzen saiatzen naiz.
Zaborra herritarrok sortzen dugu eta guri dagokigu
sortzen duguna ondo gestionatzea.
4. Dexente birziklatzen dut. Zabor gutxiago egiteko berriz, erosketak egiterakoan, etxetik ematen dut
poltsa eta etxeko baratzan eta inguruan ekoiztutako
produktuak kontsumitzen saiatzen naiz. Konpostatzeko ontzia duela hilabete batzuk jarri genuen etxe
ondoan eta oso ideia ona iruditzen zait.

XABIER ARTOLA
1. Printzipioz zaborren
arazoaren inguruan edozein
aldaketa aurrera eramatea
edota interbindeak proposatzea ondo ikusten dut. Horretarako herriaren parte hartzea ezinbestekoa da eta horrek zera eskatzen du: herritarrak informatu, iritziak ja-

Inkesta // 11
so, proposamenak…. Edozein aldaketa egin baino lehen pauso hauek ematea beharrezkoa jotzen dut.
2. Herriko plazan ondoen kokatuta daudenak ondo
ikusten ditut, baliteke herriko auzoren batean ontzi
gehiago jartzea eskatzea baina orohar ondo ikusten
ditut. Gure auzoan, Errota Berri inguruan bizi garenok, organikoena bakarrik daukagu eta nahikoa dela
uste dut. Auzoan jende gutxi bizi gara eta espazio falta nabarmena da.
3. Gaiak kezkatzen nau bai. Zaborraren gaia denona
da, sortzen dugunona eta orain Gipuzkoan bada birziklapenaren aldeko mugimendua. NIre ustez, soluzio
bateratu bat eman beharko litzateke eta zaboarraren
gaia arazo politiko bihurtu dute.
4. Oso kasu puntualetan hartzen ditut neurriak.
Gehienetan ez dago gure esku zabor gutxiago sortzea. Supermerkatuetara joan eta erosten duzun produktuarekin batera zaborra daramazu etxera; kartoia, papera edota plastikoa. Neurria produktua sortzen dutenetatik etorri beharko luke baina interes falta nabarmena dago, interes ekonomikoak ere izango
dira akaso.

12 Udala
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2012an udalak egin dituen lanen berri eman nahi dugu, bide batez, hasita edo epe motzean burutu nahi ditugun proiektuak ere bertan azalduko ditugu. Aldez
aurretik esan, urte zailak datoztela. Krisi ekonomikoak diru laguntza asko murriztu ditu eta Diputazioak
ere aurreko urteetan baino diru gutxiago ematen digu.
Ez dugu obra handiak egiteko baliabiderik. Gure helburua, herrian ditugun azpiegitura, zerbitzu eta inguruak txukun mantentzea da, herritarren bizitza kalitatea bermatzeko.
• Pasa den urteko uholdeek puskatutako herri bide
eta luiziak konpondu ditugu; Aranea eta Arkaitze
etxeetarako bideetan brea bota da, irisgarritasuna
hobetuz. Zentro eta frontoi inguruan zeuden zuloak
ere tapatu ditugu eta autoek joan etorri hobea egiteko aukera dute. Mendi bideei dagokienez, Arramorro eta Ibingo langako bideetan txukuntze lanak egin
dira eta eskoilerak egin dira lurjauziak ekiditeko.
• Udalak herriko 4 langabetu kontratatu ditu. Herri
lanak egiteko bi gizonezko, eskolako garbiketarako
ordezkapena egiteko emakumea eta ludotekako monitora. Udalak, aurrerantzean, hizkuntza politikari
jarraituz, euskara menperatzen duten langileen aldeko apustua egingo du.
• Osasun zentro berria aurten irekiko da.
• 2011.ekitaldian Foru Aldunditik 393.654,35 €
fondoa jaso genuen horietatik 49.769,05 € 2012an
itzultzen ari gara. Gainera 2009.urtean izan zen negatiboarengatik 2012an 31.248,08 € ordaintzea
egokitu zaigu. 2012ko Foru Fondoa : 369.469,32 €.
• Herriko errepide nagusiak kezka handia sortzen digu eta Diputazioko errepideetako arduradunarekin
harremanetan gaude, autoen abiadura jeisteko neurriak har ditzaten eskatzen dio Udalak. Negoziazioak
mantso doaz, baina lehenbailehen soluzioa emateko
asmoa dugu.
• Ermita auzoa eta herrigunea oinezkoen pasabidearekin lotzea ezinbestekoa da eta kezka handien sortzen digun egin beharra Diputazioak momentuz ez
digu diru laguntzarik ematen, baina udalak ahalden
modu egokien arazo honi soluzioren bat emateko asmotan dabil.
• Ermita auzoarekin loturiko beste gaia, kotxeak
aparkatzeko duten espazio falta da. Bizilagunekin
bildu da Udala eta oraindik negoziazioetan gaude.
Ondo aztertu beharreko gaia da, baina auzoan autoek espazio arazoak sortzen dituzte.

• Herriko argiteri publikoaren ikerketa egiten ari gara, kontsumo baxuko argiteria jartzeko. Epe luzera
begira, ekonomikoki herriarentzat onuragarri izango
baita.
• Gustukoa ez den neurria ere hartu dugu, Udaletxeko balkoian jarri dugun koloretako trapua alegia.
Gobernuko Ordezkaritzatik etorritako neurria da eta
Bildurekin egindako bileretan, trapua jartzeko erabakia hartu zen. Tolosaldeko herrietara iritsi da agindua, baina pixkanaka udal guztiek bete beharko dute.
Udalak, ikurrinak banatu ditu, herritarrek protesta
egin nahi badute bertako balkoietatik egiteko.
• Zaborren gaia ere ezin aipatu gabe utzi. Kontrako
eta aldeko iritziak entzutea egokitu zaigu. Baina, herritarrok, zaborra guk sortzen dugu eta gure erantzunkizuna da hau ondo kudeatzea. Herritarren partehartzea eta borondatea ezinbestoak izango dira
zabor gutxiago sortzeko. Atez atekoa ezin da herrian aplikatu. Baina autokonposta egiteko kurtsoa
abian jarri dugu, terrenoa duten etxeek zabor gutxiago sor dezaten. Mankomunitateraekin lanean ari
gara soluziorik egokiena bilatzeko eta organikoa bertan konpostatu eta gero, askoz eta zabor gutxiago
sortzea da gure helburu.
• Bukatzeko, wifinet sarea jartzeko asmoa dugu herrian. Wifi sare ia doakoa izango da herritarrentzat.

Iturriza
janaridenda
Jose Mª Goikoetxea, 24 · Berrobi
✆ 943 683 169

Teileri landa-etxea
✆ 671 071 512 / 678 320 385
www.teileri.es

SORONEA

IBARBURU

baserria eta denda ekologikoa

merkatutxoa

Letxuga kalea, 8 · Tolosa · ✆ 943 016 868

Euskalherria, 51 · Ibarra
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Elkarteak Berrobin
Elkarte hitza deskribatu nahiko bagenu, helburu bera duten jende multzoa bezela egin genezake, multzo honek
era berean egoitza bat izan dezakelarik edo ez. Berrobi bezelako herri txikien kasuan, elkarte hitzak zerbait
gehiago esan nahi du ordea, elkarteak harremana, ekintzak, herri lotura eta azken finean herri bizitza adierazten ditu Berrobin. Izan ere elkarteek sortzen dituzten ekintzak eta mugimenduak dira herria pixkat aztoratu eta
bertako biztanleak eguneroko bizitzatik ateratzen dituztenak. Beraiek eskeintzen digute herrikideekin zerbait
desberdina partekatzeko aukera, elkarrekin solastu, parre edo algara egiteko aukera.
Berrobin izaera, neurri eta helburu oso desberdinetako elkarteak daude. Guztiek ematen diote herriari
zerbitzu, baina oso desberdinak dira era berean. Badaude ezaugarri bera duten herritar talde bat helburu dutenak (helduak, umeak, gazteak), bazkideak
helburu dituena edo herri osoari zuzenduak daudenak. Honakoak dira:

ekintzak antolatuz eta herriari dagokien ospakizunetan ahal duten heinean esku bat botaz.

Begi Gorri gaztetxea

Solastoki jubilatu elkartea
Solastoki da gure herriko helduen elkartea. 1995.
urtean sortu zen eta geroztik bizirik dirau gaur egun
52 bazkide dituelarik.
Urtero aste kulturala eta festak antolatzen laguntzeaz gain, beste zenbait ekintza ere antolatzen
dituzte, “Udaberriko jokuak” eta “San Andres eguna” kasu. Bazkideak elkar biltzeko eta momentu onak
pasatzeko antolatzen dituzte ekintza hauek eta baita urtero leku ezberdinetara antolatzen diren egun
osoko irteerak ere (urtean hiru, bazkide eta ez bazkideentzat).Ekintza guzti hauek aurrera ateratzeko
2260 euro inguruko aurrekontua maneiatzen dute.
Aurrera begira ere berdin jarraitzeko asmoa erakusten dute elkartekoek, herriko helduenentzako

1991. urtean sortu zen lehenengoz herriko gazteak
biltzeko eta hurbiltzeko balioko zuen elkartea. Geroztik hiru egoitza ezberdin ezagutu ditu elkarteak
bere historian eta hainbat belaunaldi pasa dira bere
egoitzetatik. Tartean pare bat urte egoitzarik gabe
egon bazen ere, Begi gorri bizirik egon da urte guzti
hauetan.
Gaur egun 18 bazkide ditu elkarteak eta 3500 Euroko aurrekontua du urtean zehar antolatzen diren
ekintza ezberdinentzako. Ekintza hauen artean, zenbait kontzertu (5/6 urteko), bertso bazkaria, Euskeraren eguneko bazkaria, babarrun jana, irailean Erniorako mendi irteera eta nola ez, frontenis txapelketa. Festa eta aste kulturaleko ekintzen antolakuntzan ere laguntzen dute bertakoek.
Gazteak gustora daude egiten dutenarekin eta
horrela jarraitzeko asmoa erakusten dute, herria
piztuko duten ekintzak antolatuz beraien txokotik.
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Ekintza guraso elkartea
Ekintza bezela bataiatu zen 1989. urtean Berrobin
jaio zen guraso elkartea. Ordutik hona hainbat ekintza eta jarduera antolatu dituzte eta gaur egun 30
bat familiak jarraitzen dute aurrekoek erakutsitako
bidea. Antolatzen dituzten ekintzen artean, eguberrietan eskolarekin eta umeekin kalejiran atera eta
ondoreneko hamaiketakoa, ostegun gizen egunean
hamaiketatxoa edo aurten berrikuntza den haur txokoa aipatu daitezke. Era berean, herriko gaztetxoenentzako hainbat jarduera ere antolatzen dira urtean zehar, trikitixa, panderoa, ingelesa, judoa edo
igeriketa aipatu daitezke hoien artean.
Ekintza guzti hauen bidez herria alaitzeko 20.000
euro inguruko aurrekontuaz baliatzen da elkartea.
Aurrera begira, ekintzen antolakuntzan mantentzea
eta sortu berri duten haur txokoa indartzen, egonkortzen saiatzea du xede ekintza guraso elkarteak.

Bide Ona elkartea
Bide Ona da herriko elkarteen artean aitzindariena,
1974. urtean ireki zituen bere ateak eta gaur arteraino hainbat bazkari eta afari prestatu dira bere
sukaldetan. Gaur egun elkartean 68 bazkide aktibo
eta 23 ohoredun (bazkide aktibo bat jubilatu eta bere lekua bazkide berri bati uzten dionean bihurtzen
da ohoredun) daude bide onan.
Urtean zehar, aste kulturalean beraien egoitza
uzten dute sukaldaritza jardunaldietarako, bere
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egoitzan ospatzen da euskal herriko mus txapelketarako kanporaketa bat, elkarteko bazkideentzako
zenbait irteera antolatzen dira eta urtero herriko
festetako larunbatean, elkarteko bazkaria antolatzen da eta festetako egitaraua osatzen laguntzen
dute. Aipatu beharra dago herrian antolatzen diren
beste zenbait ekintza ere ekonomikoki babesten dituztela. Guzti hau eta elkarteko gastuak aurrera
ateratzeko 100.000 euro inguruko aurrekontua du
elkarteak. Urte guzti hauetan egindakoa mantentzea dute aurrerantzean helburu, bazkideak gustora egongo diren txokoa mantenduz eta herria alaituko duten ekintzak bultzatuaz.

Berrobiberri kultur elkartea
Berrobiberri da herriko elkarterik gazteena, 2000.
urtean sortu zen elkartea helburu garbi batekin, herriko berriak, gaiak, argazki zaharrak, bildu eta euskara hutseko urtekari batean argitaratzea. Gaur
egun 11 partaide ditu elkarteak eta zenbait aldaketa eman dira beraien urteroko lanean. Lehen urtetan urtekaria herrian festa aurretik (abuztuan) banatzen bazuten ere, gaur egun urte bukaerarako
prestatzen da eta gainera herriko argazkiekin osaturiko urte berrirako egutegi bat eransten zaio.
Urtekari eta egutegi hau herrian muxutruk banatzeko 3.700 euroko aurrekontua dauka elkarteak, ia
guztia publizitate bidez eskuratua, eta aurrerantzean ere herritarrei urte bukaerako oparitxo hau
egiten jarraitzea du helburu taldeak.
Mota eta neurri ezberdinetako elkarteak dauzkagu herrian. Guztiak laguntzen dute Berrobi herri bizi eta alai bat izaten. Manten ditzagun ba guztion
artean bizirik eta orain bezain emankor. Berrobik eskertuko du, berrobitarrok eskertuko dugu.
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Txapela
kentzekoa
Maiatzaren 5ean abian jarri zen 2012ko Gipuzkoako
Herri arteko pilota txapelketa. Bertan zen 18 herriren artean Berrobi ere. Kadeteetan Xabi Zubiria eta
Aitor Erauskin, jubeniletan Amaiur Alberdi eta Jon
Elustondo eta afizionatu mailan Aratz Irazusta eta
Iñigo Altuna. Hauek denak Arkaitz Aurkia entrenatzailearen gidaritzapean.
Bikoteak osatzeko garaian komeriak izan dira. Horregatik Amaiur Alberdi kadetea jubeniletan aritu
zen eta Aratz Irazustak berriz pilota utzita izan
arren lizentzia txapelketarako espreski atera zuen.
Komeriak komeri aurkeztea nahikoa ez eta Oiartzun,
Andoain, Bidegoian kanporatu ostean, pronostiko
guztiak hautsiz Berrobik uztailaren 8ko finalera iristeko txartela eskuratu zuen.

Aurkaria, Donostirekin batera txapelketa hau
gehien irabazi duen Hernani. Poltsa bete ilusioz, goizeko bederatziak aldera elkartu ziren herritar mordoa udaletxe aurrean. Autobusa hartu eta Donostiako Atano III.ra abiatu ziren partida ikusteko irrikaz. Frontoia jendez gainezka zegoen. Eserleku guztiak beteta. Ez ziren bi herrien aldeko oihurik falta.
Oso giro sanoan burutu ziren hiru partidak. Eguna
borobiltzeko pena bakarra, ezin izan zela garaipena
etxera ekarri. Hala ere harro egon gintezke 6 gazte
hauek egin duten lanarekin. Horregatik ez zen partidak amaitu osteko ospakizunik falta izan. Denak sagardotegiaz gozatu ondoren herrian omenaldi xume
eta goxoa egin zitzaien. Ez zuten gutxiago merezi
egindako txapelketa eta gero.
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Hala ere egokiena protagonistak beraien hitzekin
txapelketaren balorazioa ematea:

Arkaitz Aurkia
Zein da txapelketa bukatu
ondorengo balorazioa?
Oso ona. Talde ona dagoenean botillero edozein
izan daiteke. Nere lana
batez ere une txarrenetan gazteak lasaitzea
izan zen.

Definitu hitz batez pilotari bakoitza.
Aitor: Saiatua. Xabi: Artista. Amaiur: gogotsua.
Jon: figura. Aratz: kasta. Altuna: eredua

Hurrengo urteari begira zer?
Zaila dago, gazteetan batez ere, baina ahal den guztia egingo da berriro ere txapelketan egoteko.

Amaiur Alberdi eta Jon Elustondo
Amaiur kadete izanik jubeniletan jolastea gogorra
izan al da?
Bai alde haundia izan da.Batetik pilotak astunagoak,bestetik abiadura eta gainera atzelaria izan eta
aurrelari gisa jokatu behar.

Atanon eta hainbeste jenderen aurrean jolastea ze
esperientzia izan da?
Niretzat (Jon) haundia izan zen. Beti telebistaz ikusten dudan frontoia eta pelotari profesionalak aritzen diren frontoian neure burua ikustea oso aberasgarria izan zen.
Neri berriz (Amaiur) ez zidan inpresio berezirik egin.
Oso zentratuta joan nitzen partidura eta ez nuen
gehiegi pentsatu ingurukoaz.

Ze falta izan zen finalean ezustekoa emateko?
Aurkariak onak ziren eta partidua gogorra joan zen.
Azkenean nekatuta bukatu genuen eta tanto batzuetan suerte pixkat ere falta izan zitzaigun.

Xabi Zubiria eta Aitor Erauskin
Pentsatzen al zenuten finalera iristea?
Eliminatoria bat edo beste pasatzeko asmoarekin
atera ginen. Ez genuen uste hain aurrera iristea.

Ze iruditu udaletxean egindako ongi etorria?
Ahaztezina izango da. Harrigarria herrira etorri eta
horrelako harrera polita jaso izana.

Aratz Irazusta eta Iñigo Altuna

Espero al zenuten partidak hain errez irabaztea?
Emaitza aldetik errezak izan zirela iruditu arren guk
ez daukagu sentsazio hori. Azkenean partida guztiak
jokatu behar dira eta guztiek dituzte zailtasunak.Urduritasunak ere bere eragina izan du. Denborarekin hori kontrolatzen ikasi dugu eta gure maila
ematea lortu dugu.

Aratz gogorra egin al zitzaizun pilota utzita egon ostean berriro txapelketarako prestatzea? Merezi izan
al du?
Niretzat txarrena entrenatzeko denbora falta izan
da. Lana dela eta, ez dut denbora gehiegi izan. Hala
ere hiru urte pelota utzita egoteko uste baino hobe-
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to ibili naiz, eskuak ondo aguantatu didate. Dudarik
gabe merezi izan du, ez bakarrik finalera iristeagatik
baita lagunartean egoteagatik, afariengatik, giroagatik,…

Iñigo zu profesionala izanda eta daukazun esperientziarekin berezia izan al da txapelketa hau?
Oso berezia. Aurreko urtean ez zidaten parte hartzen utzi eta oso gustora aritu naiz. Berezia izan da,
herritarren artean oso giro ona izan dugu eta txapelketa borobila izan da.

Gazteenei ze aholku ematen dizkiezue?
Bi dira egin beharrekoak, entrenatu eta gozatu. Ilusioa mantentzea eta horrekin batera egunero entrenatzeko nahia izatea.
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Aurtengo emaitzik aipagarrienak:
Aitor Erauskin:
• Burladako txapelketan finala
• Irurtzungo txapelketan final aurrekoetara
• Lizarrako txapelketan final aurrekoetara
Jon Elustondo:
• Gipuzkoako buruz burukoan finalera
• Cafes Greiba txapelketan finalera
• Euskadiko buruz burukoan finalera
• Berria txapelketan finalera
• Ortuellako txapelketa irabazi
• Añorgako txapelketa irabazi
• Antiguoko txapelketa irabazi
• Amezketako buruz burukoan finalera
Iñigo Altuna:
• Afizionatu mailan 13 final jokatu eta 11 irabazi

Urreburuko fruitu oparoak
Lurrean hazia erein ondoren sortzen den landaretxoa ondo zainduz, landuz, mimatuz ederki handitzen eta heltzen joaten da. Horrelako zerbait gertatu zaigu aurten Gipuzkoako Herriarteko Pelota Txapelketarekin. Atano pilotalekuan lortutako uzta eta
emaitza zoragarriak aspaldian hasi urte askotan burutzen joan den fruitua da.
Berrobin pilotarako afizioa betidanik izan da. Mundu osoko pilotaleku luzeenean auskalo zenbait ordu
beteko zuten pelotan jolasten, bereziki arratsaldetan eta igandeko meza nagusi ondoren. Baina
1985ean "Urreburu" frontoia eraiki zutenetik aukerak askoz gehiago ugaritu ziren. Arlo guztietan bezala, pelotan ere bultzatu eta ikasi behar denez,
“Ekintza” Guraso Elkarteak bultzatuta Ramon Egiguren bidaniarra jarri zuen monitore lanetan eta herriko gaztetxo batzuk hartuz, ekin zion pelotan erakusteari eta afizioa lantzeari. Ramon Egigurenek berak gogoan du Berrobira iritsi eta pilota lantzen hasi zeneko garai hura: “Hogeita lau bat urte nituen
nik. Ia 30 urte, beraz, Berrobira joan nintzela. Ni pilotan ibiltzen nintzen orduan, afizionatuetan. Arte-

an goiko frontoi handia ez zegoen, eta Urkola ondoko
horretan ibiltzen nintzen, eskuak egiten. Aitor Mendiola hasi zen etortzen, poliki-poliki. Kristoren posturak ikusi nizkion eta harekin hasi nintzen. Gero Jon
Erauskin hasi zen, Jon Ander Izagirre zena ere bai…
Horrela, taldetxo bat elkartu arte. Garai hartan Tolosako delegatua zen Jose Manuel Ortizekin hitz egin
nuen eta Berrobiko ordezkari izateko esan zidan,
mutil kozkor haiekin hasteko. Fitxak San Esteban elkartearen bidez egin eta horrela hasi ginen.
Gerora, Urreburu egin zutenean, astean zehar
"Urreburun" aritu eta hainbat urtetan aste bukaeretan Tolosaldean eta geroago beste herri askotan jokatzera eramaten zituen bere kotxean Berrobiko
hasierako taldeko kideak: Urretxun, Zumarragan,
Añorgan, Intxaurrondon, Antzuolan, Idiazabalen.
Sustrai sendoak jarri zituen gerorako Ramonek. Berrobiz aparte Berastegin eta Lizartzan ere ibili zen
Ramon, beti lanarekin konbinatzen. “Indar pixka bat
hartu genuen garaian, Beotibarren hasi ginen entrenatzen, jubeniletatik gorakoak behintzat. Herri
askotan ibili arren, bikoteak egiterakoan, beti saia-
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tzen nintzen herrikoak herrikoekin jartzen. Berrobikoak Berrobikoekin”.
Aurtengoa izan da, beharbada, Berrobiko pilotaren loraldirik ederra, baina aurrez ere izan dira gure herrian pilotari handiak. Lehen labealdi hartan,
Aitor Mendiolak egin zuen oso gora. Ramon Egigurenen esanetan, “oso pilotaria” zen. “Elgetako Txapelketan ere Mikel Goñiren kontra galdu zuen finalerdietan, juxtu samar. Iñigo Altuna jokatuta dago Elgetako finala, baina Aitor
ere nahiko aurrera joan zen txapelketa
horretan. Pilotari elegantea zen, atzelari oso ona. Ailegatu egiten zen. Ezkerra ere oso ona zuen eta atzelariak ezker ona badauka, eutsi egiten dio partiduari. Afizionatuetan oso maila onean ibili zen. Azken
aldian Zaldibiko Aritz Mendizabalekin ibili zen binaka,
eta sekulako bikotea egiten zuten. Finalak jokatzera
ez ziren iritsi, baina oso maila onean ibili ziren.
Gero etorri zen Iñigo Altuna eta hark, bai, profesionaletarainoko bidea egin du. “Iñigo oso gora iritsi
da. Mutil fina, saiatua eta pilotaria. Elgetan finalera
iritsi zen, bizpahiru aldiz Euskal Herriko txapelduna
ere izan da. Eta Asperekin aukera izan balu, seguru
asko gorago iritsiko zen. Bolada batean Aritz Laskurainen kontra jokatzen zuen asko eta aidean ibiltzen
zuen garai haietan. Bidartek beti itxaroteko, itxaroteko esaten zion eta azkenean Frontisekin eman
zuen saltoa. Frontisen, hala ere, ibilbide polita egin
du. Ez du beste batzuen fama hartu, baina oso pilotari fina da. Orain ere oso ondo dabil; afizionatuetan
bera da onena. Iñigorekin jokatzen duenak beti irabazi egiten du.
“Bestea, Julen Izagirre izan da oso-oso ona”, Egigurenen hitzetan. Ramonek ekarri du gogora Iñigo
eta Julen pare bat aldiz irabazita daudela Gipuzkoako lehen mailakoa, eta Euskadikoa ere bai, biak. “Julen gorago iritsi zitekeen. Oso pilotari egokia zen Julen. Gravn-eko txapelketa ere irabazi zuen manomano, jubeniletan. Debutatu behar zuen. Julen Retegiren kontra-eta hortxe-hortxe ibiltzen zen eta.
Kristorena jokatzen zuen. Oso burutsua zen, erraz
egiten zuen pilotan”, dio Egigurenek.
“Gaztetxoak ginen eta guk aita eta lagun moduan
ikusten genuen Ramon. Antolatzaile aparta zen. Bere lanagatik Berrobik asko zor dio Ramoni”, diote Ai-

Gai nagusia // 19

tor Mendiolak, Ion Erauskinek, Iñigo Zabalak, Iñigo
Altunak eta Julen Izagirrek, Arkaitz Aurkiak eta....
Hauek osatu zuten hasierako pelota taldea hainbeste urtetan. Gainera , pelotari izanda, atzetik zetozten beste taldetxoekin monitore edo irakasle lanak
ere eginak daude. Goraipatu beharra dago, gaur arte" Urreburu " pelota elkarteko buru den Xole Agirretxeren lan ederra.

1982 kopurua gehitu
Gipuzkoako Herri-arteko txapelketetan sarritan jokatu izan du Berrobik. Aurtengo Txapelketa zoragarria izan da. Baina ezin dira ahaztu Donostiaren kontra (1996 eta 1997an), Azkoitia (1998), Oñati, Lazkao, Eskoriatza eta Oiartzunen aurka jokatutakoak.
Eta nola ez gogoratu 1997an Elgetako lau t´erdiko
Txapelketa famatuan finalerdietara iritsi zen Iñigo
Altunaren lan zoragarria! Egigurenek ere gogoan ditu Herri-arteko Txapelketa haiek: “Lau bat urtetan
atera nuen Berrobi txapelketa horretan, baina bi
edo hiru urtetan Azkoitiaren kontra egokitu zitzaigun eta Azkoitia beti zen faboritoetako bat garai
hartan. Orain parragarri dabiltza, baina orduan…
Urtero, Sanagustinetan, Berrobiko pelota taldekoek partidu bikainak eskaini dizkigute. Profesionalen
arteko partiduen inbidiarik gabekoak.
Aurreko urteak eta aurtengoa oparoak izan dira.
Gure txapeldunordeak jarraitzeko asmoa dute eta
hor ari dira entrenatzen. Baina orain, zoritxarrez,
gazte-gaztetxoen artean ez dago jarraipenik. Hala
ere, ez dugu dudarik, sortuko direla berriak.

20 // Gai nagusia

13. zenbakia

2012

Xole Agirretxe, 23 urte
Berrobiko esku pilota bultzatzen
Urte borobila izan da 2012a Berrobiko esku pilotarentzat. Inork gutxik espero zuenean Gipuzkoako herri arteko txapelketako finalera iritsi da Berrobi eta
bertan oso lan duina egin.
Horrelako lorpenak urte askotan pertsona ezberdinek egindako lanaren ondorio izaten dira eta Berrobiren kasuan Xole Agirretxeren lana aipatu beharra
dago sustrai garrantzitsu bezela. Xole 23 urtez egon
da Urreburu pilota elkartearen arduradun (19902012), urte asko eta lan asko itzalean herrian kirol
maitagarri hau aurrera ateratzen.
1990. urtean, artean Berrobiko pilota mugimendua bere gain zuen Ramon Egigurenek gurasoren baten laguntza eskatzean hasi zen Xole mundu hontan
sakonago murgiltzen. Bere semeen pilota afizioa medio erabaki zuen dei honi erantzutea. Hasera hauetan, Ramonetaz gain, momentu hortan Berrobiko
irakasle zegoen Rosaren laguntza aipagarria izan
zuen Xolek bere eginbeharretan.
Aurrerago erabaki zen Berrobiko pilota elkartea
“Urreburu” bezela bataiatzea eta elkartearen antolakuntza sendotzen joan zen. Umeek kuota bat ordaintzen zuten (txikia, pilota ahal zen eskuragarrien

egiteko) eta Ramon Egirurenek “monitore” kargua
hartu zuen (kuotekin jasotakoarekin ordurarte ez bezela, elkartea diru pixkat ordaintzeko moduan izan
zelarik). Antolakuntza honek lana eta denbora asko
eskatzen zion Xole berari, bilerak, partiduetarako
desplazamenduak, materiala lortu… musutruk lan
asko itzalean.
Urte guzti hauetan Xole ez da bakarrik sentitu ordea, urte hauei buruz galdetzean, bidean momentuko udal taldeek eta bereziki gurasoek eman dioten laguntza aipatu nahi du, laguntza asko jaso duela eta
hori aipatu beharra dagoela azpimarratzen du.
Lan honen truke Xolek lorturikoa ez da materiala,
umeak pilotan gozatzen ikustea, Iñigo Altuna profesionaletan ikustea eta herriz herri Berrobiren izena
ezagutaraztea nahikoak izan dira bere lana ordaindutzat hartzeko.
Orain, Urrebururen ardura Arkaitz semearengan
utzia duenean, etorri zaizkio festetan Urrebururi antolatu zaion omenaldia eta bereziki berarentzat guztia merezigarri egin duen Gipuzkoako herri arteko
txapelketa.
Bejondaizula Xole!

Xole Agirretxeri
egindako
omenaldiaren
argazkia
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Atzera begira:

1992
1992

1993

1994

1997

2000

Jose Mª Goikoetxea
Casa Iriarte, 10
Berrobi

Eguneko menuak ·
Menu bereziak ·
Asteburuko menuak ·
Karta ·
San Esteban auzoa, 6 · 20400 Tolosa
✆ 943 654 875 / 943 650 162

✆ 943 683 078

Berrobi

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

Solastoki Jatetxea
· bazkariak ·
· afariak ·
· plater konbinatuak ·
✆ 676 229 083 (Mary) · Berrobi

Eleitz-Gain etxea · 20493 Berrobi

“IXABEL”
BERROBIKO
OKINDEGIA - KAFETEGIA
Jose Mª Goikoetxea, 31

✆ 943 6832 56
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Frontenisa
Hainbeste urteren ondoren aurten ere azaroko hilarekin iritxi da fronteniseko txapelketa. Eta antolatzearekin bakarrik nahikoa ez eta innobatzeko tartea ere aurkitu dute. Aurten lehen aldiz txapelketa
mixtoa ere antolatu baitute. Mutiletan binaka 38 bikote, banaka 32, nesketan 4 bikote eta mixtoan 8 bikote nor baino nor lehiatu dira.
Jokatu diren finalak eta emaitzak hauek izan dira:

Mutilak binaka:
Xabi Zubiria - Odei Arregi 13
Xabi Romero - Edu Lobato 30
Ordu bete inguruko iraupena izan zuen partiduak eta
kanpotarrak markagailuan aurretik joan ziren partida osoan zehar. Hirugarren postuan Jon Jauregi eta
Julen Izagirre Martija herritarrak eta laugarren berriz Aitor Zabaleta eta Iban Aranburu beasaindarrak.

Neskak Binaka:
Oihane Bergara - Leire Jauregi 22
Elena Artieda - Rakel Astiz 30
Lehen zatian oso berdinduta joan zen partidua. Bigarren zatian berriz donostiarrak aurreratu ziren
markagailuan eta ez zuten lortu Leirek eta Oihanek
markagailua berdintzea.
Hirugarren postuan Arantzazu Rodas eta Nagore
Lizardi herritarrak eta laugarren postuan Arantxa
Atxukarro eta Naiara Onsalo berastegiarrak.

Ekintza
Guraso Elkartea

Mixtoa binaka:
Leire Jauregi - Xabi Zubiria 30
Iker Lizardi - Nagore Lizardi 25
Oso partidu berdindua, azken momenturarte bietako edozeinek irabaz zekakeen partidu borrokatua.
Hirugarren postuan Elena Artieda eta Sisto eta 4.
Iker Elustondo eta Oihane Bergara herritarrak.

Mutilak banaka:
Xabi Zubiria 26 - Odei Arregi 30
Oso final politta eta berdindua. Asko borrokatu behar izan zuten bi gazteak markagailuan aurrera egiteko, tanto ikusgarri mordoa egin zituztelarik. Hirugarren postuan Mikel Goitia amezketarrak eta laugarren Unai Mendia beasaindarrak.
Gipuzkoatik nahiz kanpotik jendea etorri arren argi dago berrobiko gazteak ikaragarrizko maila erakutxi dutela. Horren adibide final guztietan herritarrak
egon direla eta norbait aipatzekotan Xabier Zubiria
final guztietan sartzea lortu baitu. Ondoren eta festari amaiera bikaina emateko herriko elkartera joan

BegiGorri
GAZTETXEA
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Arrauna
Gazteenetatik hasita aurten ere Jon Jauregi eta
Iñigo Areizaga nabarmendu behar. Astean 6 entrenamentu burutzen dituzte Tolosako uretan Ekain
Yarza berrobitarraren gidaritzapean. Urtearen zatirik handiena bateletan aritzen badira ere maiatzean
berriz trainerilletara pasatzen dira. Iñigo kadeteekin
hasi zen eta eurekin lorpen garrantzitsuak lortu zituen. Gipuzkoako eta Euskadiko bigarren izateaz
gain Espainiako txapelketan 4. postu bikaina lortu
zuten. Jon berriz hasieratik jubenilekin aritu da eta
hauek Euskadikoan 4. gelditu dira.
Hala ere aurtengo urtea biak talde berean bukatuko dute, jubeniletan alegia. Egiten dituzte entrenamentu gogorrak eta gero emaitza onak lortzea
besterik ez diegu desio.

Korrika
Jakina da aspalditik Berrobin korrikarako dagoen afizioa. Batzuk erretiroa hartzen badute ere bada urtero kirol honek erakartzen duen jende berria.
Normalean Berrobiko krosa izaten da entrenamentuen abiapuntua Behobia-Donostia karrera ospetsuari begira. Urtero bezala aurten ere izan dugu
berrobitarrik karrera honetan eta ez nolanahiko den-

Eta beterano nekaezin bat berriz Getariko taldean aritu da. Jose Luis Zabalak aurten ARC mailan
lehiatzeko aukera izan du. Hala ere badirudi berriro
kirolez aldatzeko asmoarekin dabilela. Nonbait gorputzak triatloia egitea eskatzen dio. Seguru beteranoen mailan zer esana emango duela.

borak eginaz gainera. Hona hemen emaitzak:
- Ibai Madina Aizkorbe – 1:10:32
- Jon Alberdi Urrutia – 1:11:20
- Gregorio Plazaola Usabiaga – 1:19:55
- Iosune Alberdi Urrutia – 1:38:33
- Joseba Moreno Franco – 2:03:12
- Naiara Rodas Iturriza – 2:03:12
Eta hori gutxi balitz Ibai Madina “todoterrenoa”
Maratoia egitera ere animatu da. 42.295 metroko
luzera duen karrera 2 ordu eta 53 minututan osatu
du. Bejondeiala!

Futbola
Tolosako klubean dabiltza beste urte betez 4 berrobitar. Mutiletan Julen Izagirre Martija eta Julen Gil.
Nesketan berriz Maddi Dorronsoro eta Arantzazu
Rodas. Bakoitza bere kategorian lanak txukun egiten ari dira, entrenamentuetan gogor borrokatuz
partiduetan hamaikakoan egon ahal izateko.
Aurten Berrobiko jaietako futbol txapelketa ere
burutu da. Hiru talde lehiatu ziren, bat neskez osa-

tua zegoelarik. Kirola egitea aitzaki hartuta arratsalde pasa ederra egiteko aukera izan zen.
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Joseba Esnaola
harri jasotzaile
Ez dago zalantzarik 2012a harriaren urtea izan dela
esateko Berrobin. Batzuek giza probako taldea sortu
dute eta Joseba Esnaolak berriz, harri jasotzaile munduari ekin dio. Mundu honetan hasteko, Josebari ere
asko lagundu zion lehengo urteko Berrobiko San Agustinek. Herri kiroletan harria jasotzen atera zen eta hurrengo egunean giza proban parte hartu zuen. Ordutik
aurrera jarraipen bat izan du, entrenatzailea bilatu
zuen eta gaur egun, herri desberdinetako plazetan aurki dezakegu erakustaldiak ematen. Berarekin hitz egin
dugu bere afizio berriaren berri emateko eta honako
hauxe kontatu digu:

Betidanik gustatu izan zaizu harri jasotzaile mundua
edo bapateko gauza bat izan da?
Betidanik barnean neraman afizio bat da. Askotan sentitu izan dut txapelketetarako entrenatzeko gogoa baina, ez nintzen guztiz ausartzen. Familian ere oso kirol
gogorra zela zioten eta gauza horiek guztiek pixka bat
atzeratu ninduten. Azkenean, aurten animatu naiz guztiz kirol honetan hastera eta oso pozik nabil. Bai ni eta
baita nire familia ere, gustura ikusten bai naute eta
baita ondo dijoadakila ere.

Noiz egin zenituen lehen frogak?
Aurtengo otsailean Martin Mendizabal harri jasotzaile
ohiarengana joan nintzen Azpeitira eta harriarekin frogak egin nituen. Balio nuela esan zidan eta berak lagunduko zidala entrenatzen. Momentu honetan, biri entrenatzen gaitu: Xabier Uzta eta niri.

Non egiten dituzu entrenamenduak eta nolakoak izaten dira?
Hasieran berarengana joatzen nintzen entrenatzera
baina, behin teknika hartu nuenetik etxean aritzen naiz.
Mendizabalek utzi zizkidan harriak, baina, jada eskatuak ditut niretzako harri propioak eta berehala iritsiko dira. Astean bitan egiten ditut entrenamendu saioak.

Txapelketan duela gutxi hasi zara parte hartzen eta
zer moduz joan zaizu?
Otsailean entrenamenduak hasi eta geroztik herrietan
erakustaldiak egin izan ditut. Izaskunen, Berrobin,
Urreztilan, Azpeitin… eta Irailaren 2an Zestoan Kintopeko txapelketan parte hartzeko aukera izan nuen. 21
urtetik beherako gazteek hartzen dute parte bertan
eta hirugarren postua lortu nuen. Lau partaide izan ginen guztira (Eukal Herri osotik) eta hirugarren geratzea oso pozgarria izan zen niretzat. Hiru minutuko bi
saio egin genituen 100 kg-ko bi harri desberdinekin.

Zein baldintza exijitzen dira kirol honetan?
Ez da baldintza konkreturik exijitzen baina, abantaila
bat ematen zaio gutxien pisatzen duenari. Berdinketa
gertatuz gero kilo gutxien dituenak eramango baitu saria. Hori kenduta, ez dago inongo baldintza berezirik.

Zenbat kirolari dituzu zeure kategoria berean aurka
aritzeko?
Kirol honetan ez daude kategoriak adinaren arabera.
Postuz igotzeko aukera dago beti kilo kopuru gehiago
altxatzea lortuz gero. Beraz, ez du axola zenbat urte
ditudan, baizik eta zenbat kilo igotzeko gai naizen.

Zenbat kiloko harriak erabiltzen dituzu? Zein helburu
dituzu datorren urteetarako?
Momentu honetan dudan helburua Zestoko datorren
urteko Kintopeko Txapelketarako entrenatzea da. Bitarte horretan aukera dudan guztietan joango naiz
eraustaldiak egitera herrietara, baina, txapelketa da
gehien axola zaidana momentu honetan. Pixkanaka kilo
kopuru handiagoa altxatzea lortzen ari naiz eta orain
arteko gehiengoa 138kg-tan dut. Ea datorren hilabeteetan hori gainditzeko aukera izaten dudan.
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GIPUZKOAKO
GIZA PROBA
TXAPELDUNAK
Urte eta hilabete batzuk igaro dira jadanik, Berrobiko giza proba taldeak lehen erakustaldia egin zuenetik. 2011 eko San Agustin egunean egin zuten lehen
saioa eta buru-belarri jarraitu dute lanean egun horretatik honaino.
Ezin ahaztu ordea, zein izan zen afizio honetan
sartzeko arrazoia eta modua, egun horretan Berrobin aurkitzen ez zen jendeari interesgarri egingo baitzaio. Abuztuaren 28rako hiru giza proba talde
(Urretxu, Aitzondo eta Orio) izendatuta zeuden Berrobin 700kg-ko harria bultzatzeko. Ez zen ordea
beti egin ohi izan zen frogen modukoa izan. Giza proba saioa, denbora tarte batean plaza gehien egitean
datza, baina oraingoan ez zen horrela izan. Elizari,
15 minututan zein taldek buelta gehiago emango
hartzen zen kontutan eta beraz, aldapa igo eta jaitsi egin behar zuten.
Bezperako gauan, herritar batzuk, bata besteari
zirikatzen hasi ziren. Beraiek ere atera behar zutela
esaten zuten eta “Atea behar diu!” bezalako espresioak entzun genituen gau osoan zehar. Horrelaxe
izan zen, esan eta egin. Gau pasa on baten ondoren,
jaiki eta zortzi gazteak plazan agertu ziren, inork ez
zuela atera nahi esateko adorerik izan gabe. Parte
hartzaileak: Ibai Madina, Mikel eta Alberto Belauntzaran, Iker Elustondo, Pello Esnaola, Ion Ander Lezea, Jon Alduntzin eta Joseba Esnaola izan ziren.
Izugarrizko erakustaldia egin zuten eta ordutik
aurrera taldea sortu eta jarraipena eman zioten.

Herriz-herri aritu izan dira urtean zehar eta Urriaren 14an Zizurkilen jokatu zen Gipuzkoako Txapelketara ere iritsi ziren. Iritsi eta baita irabazi ere. Ustekabean sortutako talde bat izan eta urte beteren
bueltan txapeldun izatera iritsi ziren.
Txapelketaren ondoren, beraiekin hitz egiteko aukera izan dugu eta honako hau kontatu digute:

Nolakoak izan ziren hasierak? Materiala lortu, entrenatzailea, entrenamenduak antolatu…
Berrobiko festak amaitu bezain pronto, irail aldera
Errotan lur azpian zegoen harria bilatzen hasi ginen
eta ateratzea lortu genuen. Garikoitz Etxeberriak
lagundu zigun burdin eta zintxak eskuratu eta lehen
entrenamenduak gauzatzen. Geroxeago, Iñaki Mendia gerturatu zitzaigun eta guri laguntzeko interesa
azaldu zuen, lehenagotik Ezkio-Itxaso taldean aritua
bai zen harri tiran. Hasieran entrenatzaile gisa soilik hasi bazen ere, ondoren berak ere tiratzen bukatu zuen beste taldekideek bezalaxe.
Hasiera batean astean behin bakarrik hartzen genuen harria eta asteburuetan noizik eta behin mendira joaten ere hasi ginen. Baina, Azaroaren 12an
izan genuen lehen erakustaldirako, astean bi entrenamendu egiten hasi behar izan genuen.

Hasierako erakustaldiak zer moduzkoak izan ziren?
2011ko azaroaren 12an 1150kg harriarekin jardun
genuen Errezilen eta 20 minutuan 34 plaza egitea
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lortu genuen arren, Errezildarrek 38 egin zituzten.
Nahiz eta hobetzeko asko falta zitzaigula jakin, oso
sentsazio onarekin amaitu genuen, ez bai genuen
egun horretarako hori baino gehiago egiterik espero. Ondorengo entrenamenduetarako ere asko lagundu zigun, egun horretatik aurrera astean bitan
harriarekin aritzeko ohitura hartu bai genuen eta
horrelaxe jarraitu bai dugu azken hilabeteetaraino.

Noiz hasi zineten txapelketei begira?
Apiril aldera hasi ginen txapelketetan apuntatzeko
prozesua jarraitzen. Oso sinplea izaten da, txapelketak antolatzeko bilerak egiten dira eta bertan izena ematearekin nahikoa da. Gu, badaezpada ere, apiril aldera federatu egin ginen, lesioren bat izan ez
gero zeinek babestua izateko.

Zeintzuk dira txapelketetan parte hartzeko baldintzak? Fisikoki zein aldaketa egin behar izan dituzue?
Baldintza bakarra zortzi partaideen artean 660kg
ez gainditzea da, hau da, bakoitzak bataz beste,
82.5 kg eduki beharko lituzke. Froga egin baino bi ordu lehenago pixatu egiten gaituzte eta gainditzen
ditugun kg bakoitzagatik 2kg-ko harri gehigarria jartzen digute. Gure taldearen kasuan, orokorrean asko argaldu dugu hasieratik hona. Talde guztiaren artean 50kg gutxienez jeitsi bai ditugu.

Zeintzuk izan dira urte honetako momenturik zailenak? Eta politenak?
Gogorrena entrenamendu txar baten ondoren geratzen den sentsazioa izaten da. Billabonan egin genuen txapelketako lehen kanporaketan ere ez genuen batere ondo pasatu. Beroa ikaragarria zen eta
nahiz eta finalera pasatzea lortu, uste baino askoz
okerrago atera zitzaigun.
Momentu politenen artean jartzen dugu aurtengo
Berrobiko festetan egin genuen saioa. Herritarren
aldetik animo izugarriak sentitu genituen, udaletxe
gainetik beraien poz eta ilusioa ikusten genuen…
Oso momentu polita izan zen hura. Baina, dudarik
gabe, aurtengo finala izan da hoberena. 15 minututan 42 plaza egin genituela jakin genuenean izugarria izan zen, lur lehorrean inoiz ez bai genuen hori
lortu. Baita gure saioa bukatu eta dutxan geundenean, Oriotarrek guk baino gutxiago egin zituztela jakin
genuenean ere. Hor genuen guk poza, dena bukatu
ostean, txapela jantzita plazara atera ginenean!

Gainontzeko hilabeteetan baino askoz gogorrago entrenatu duzue azken hilabeteetan? Zenbat denboraz?
Bai, finalerako prestakuntzan asko saiatu ginen. Azken hilabete terdian bost aldiz entrenatzen genuen
astean eta gogor gainera. Horietako bi egunetan
harriarekin ibiltzen ginen eta hirutan fisikoa lantzen
genuen erritmo ona lortzeko. Gure sakrifizio txikiak
ere egin behar izan ditugu final aurreko denboran:
parrandak utzi, janariari begiratu, konstantzia mantendu…

Zein zen zuen finalerako helburua? Eta zein jotzen
zenuten faborito gisa?
Helburua azkena ez geratzea zen eta hirugarren
postua lortzeko esperantza bagenuen ere, orokorrean lan txukun bat egitearekin konformatzen ginen. Orioko taldea beti oso ondo aritu izan da eta
oraingo txandan ere bera zen guztien artean faborito. Azkenean, denak uste baino askoz hobeto atera
zitzaigun.

Hurrengo urteari begira zeintzuk dira asmoak? Taldean aldaketarik ba ote?
Final ostean bi hilabeteko deskantsua egingo dugu
abendurarte, nahiz eta bakoitzak fisikoa mantentzen jarraituko dugun denbora tarte honetan. Datorren urtean, berriro ere, Gipuzkoako Txapelketan
parte hartzeko entrenatuko gara. Hala ere, urtean
zehar apustuak egin eta herriz-herri erakustaldiak
egitea ere gustatuko litzaiguke.
Taldean egongo da aldaketaren bat edo beste datorren urteari begira. Izan ere, Iñaki Mendiak harria
tiratzeari utzi egingo baitio.
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Dolarez-dolare,
txotx egiteko gaude!!
Beste herri askotan bezela, gurean ere izan da eta
oraindik bada sagardoa egiteko tradiziorik. Garai batean, Akolegi, Sorone, Teileri, Usarre, Larte, Tontola
eta Azpillan ere egiten zuten, bai etxerako, bai ingurukoentzat.
Akolegin adibidez, orain Gabittegin dagoenaren estiloko dolarea zen, baina palankarik gabea eta komeriak izaten ziren hari bueltak ematen. Idiak lotu eta
bidean behera tiraka ere ibili izan ziren; pena argazkirik ez izatea. Harek bereak eman zituenean, Gabittegiko Joanito zenak eta Galtzastegiko Joanitok,
Tolosako Santa Luzia auzoko baserri batean (auzo
hartakoa zen Gabittegiko amona) 60.hamarkadakoa
zen dolare bat kentzera zihoazela jakin eta Gabittegin jartzea erabaki zuten duela 45-50 urte inguru.
Orduztik erabilpena ematen jarraitzen dute sagar
urtea dugunero.
Soronen berriz, baserria erre aurretik zuten dolarean txanda hartu ezinik ibiltzen omen zen jendea
garai hartan. Orduan, kaleko jende askok ere egiten
zuen sagarra erosita eta istiluak ere izan omen zituzten txanda itxaron ezin horretan.
Hala, Azpillan hasi ziren gerora. Etxerako, Camineronekoentzat, Arkaitzekoentzat... Bertako aitona Juan Urrutiak jarri zuen dolarea. Hiru gurdi eta
erdi sagar (gurdia sei zaku izanik) erabiltzen omen
zuten jo aldiro (sagarra puskatu). Hasieran eskuz
eraginez jotzen zuten, gerora motor elektrikoa jarri
zioten. Sagardoa egin ondoren, gurdian, bi barrikatan (600litrokoa aurrean, 300ekoa atzean) eramaten zuten zegokion etxera. Arkaitzara aldapan gora
gurdia ezin eta, baldeetan eramaten omen zuten
bertako barrikara. Gerora, goiko bidetik mangera jarrita pasatzen zuten. Etxabekoak berriz, berak eramaten omen zuen mandoarekin. Etxabeko oraingo
nagusiak ordea, dolarea jarri zuen, txakolinaz gain
sagardoa ere egiteko. Azpillan aldiz, gaur egun, otordu berezietarako txokoan daukate dolarea, apainga-

rri moduan, sagar jotzekoa ere lorez apaindurik. Urte asko dira sagardoa egiteari utzi ziotela.
Soronen, gutxi
gora behera orain
hamar urte jarri
zuten dolare berria, kanpoko balkoian. Kantitate
txikitan egiten dute, etxerako eta
inguruko batzuentzat. Bertako Inak
Azpilla

Etxabe

ikastaro bat egin zuen, aurrez, Fraisoron. Inguruko
sagardotegietakoak bildu omen ziren bertan, Asturiasko enologo batzuk aditzera. Haien esanetan, sagarra kontu handiagorekin ibili behar da, ahalik eta
gutxien kolpatuz eta sagardoa egiteko bere puntuan
helduta dagoenean biltzea komeni da, ondoren, kolpatu eta ebakidunak kenduz. Honela, sagardoa garbiagoa aterako da. Zenbat eta zikinago, orduan eta
denbora gehiago beharko du irakiten. Eta zenbat eta
sagar mota gehiago, orduan eta hobea aterako zai-
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gu. Kontu hauetan, bat datoz herriko sagardogile guztiak.
Zubi-Aurren, Juan Mari Erauskin, Mertxe eta semeek 20 urte
inguru daramate dolarea erosi
eta sagardoa egiten. Garai batean, Teillerin egindako sagardoa
izaten omen zen bertako upeletan. Sagardotegia esaten zioten
eta jai egunetan erromeria ere
izaten zen bertan. Orain, etxerako egiten dute, txiritik edateko. Lehen 2000 litro egiten zituzten, azkenaldian, 350 , egurrezko barrika eta inoxidablezkoan. Usarreko sagarrekin egiten dute, mota desberdinekin. Barrikatik hodi fin bat doa urez betetako
ontzi txiki batera. Sagardoa irakiten dagoelarik, hoditik burbuila txikiak ateratzen dira. Burbuilak egiteari uzten dionean, irakitea bukatu dela esan nahi du.
Behin edaten hasten direnean, inoxidablezko barrikari gasa jartzen diote haizerik ez hartzeko eta tenperatura berean mantentzeko aparatu bat. Aurtengoak itxura ona omen du, lasto kolorekoa eta oso
garbia. Beraientzat ere garrantzitsua da sagar garbiarekin egitea, aurrez dena mangerarekin garbitzen dute. Garai batean, errazago jotzeko, usteltzen ere uzten omen zen sagarra. Orain, motorrarekin ez dago horren premiarik.

Arroztegikoak duela
20 bat urte hasi ziren
Asturiastik ekarritako dolarean zuku gozoa prestatzen. Erbaitan horretarako apropos sagastiak jarri
ondoren, bertako seme Imanol Izagirrek ere ikastaroa egin zuen Fraisoron eta laster hasi ziren Murtxantetik ekarritako egurrezko barrika betetzen.
Barrikak argizaria omen dauka barrutik, gero errazago garbitzeko. Bertako Milagrosen aitona Jose
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Manuel “caminerok”, udaletxe
azpian bizi zirelarik, barrika ur
eta sosarekin bete eta orain
errepidea denean bueltaka ibiltzen omen zuen garbitzeko.
Etzen orduan zirkulazio handirik
ibiliko, pentsa orain kotxean goazela, barrika bat agertuko balitzaigu bidean erdiz-erdi. Gainerakoan, ilargi kontuak garrantzi
berezia dute Arroztegin sagardoa egiterakoan. Bai
sagardoa egiteko, bai lehenengoz probatzeko, bai
botilaratzeko, ilbera izateari erreparatzen diote.
Sagarra bildu eta lehen bai lehen komeni da jotzea,
baina ilbera harrapatzeko 8 egunen barruan ere egin
daiteke nonbait. Azaroko ilberan probatu zuten eta
gozoa omen dago oraindik, garbi-garbia. Aurrerantzean probatzen joan eta puntuan dagoela iruditzean, itxi egingo dute, otsaila aldera botilaratzeko.
Hasieran aipatu dugun Gabittegi dugu guk dakigula, herrian gaur egun sagardoa egiten den azken tokia. Lehen esan bezala, bertakoek eta Galtzastegikoek egin izan dute sagardoa bertan, nahiz azken
hauek ez duten egin joan diren bi urtetan. Etxerakoaz gain, Elduko Muxikekoentzat bai egin dute ordea
azken urteetan. Lehenengo aldi hartan, sagarra eskuzko makinarekin jotzea neketsua zela eta asmazio
ederra atera zuten: Galtzastegiko Joanitoren Lanbreta motoaren gurpil bati kubierta kendu eta korrea bat jarri zioten jotzeko makinaren gurpilari lotuta. Motoa
aldamenean polea batekin zintzilikatu zuten. Martxan jarri... eta karrera batean
sagarra puskaturik nekerik gabe. Pena horren argazkirik ere ez izatea. Hala, moto
hark ere lagundu zuen sagardo lanetan.
Gerora, motor elektrikoa jarri zioten eta
hala dabil orain ere. Jotzeko makinaren
azpiko ikuiluan dago dolarea dagoen aska.
Beraz, sagarra puskatu eta makinaren azpiko zulotik zuzenean doa behera.
Gabittegiko dolareak badu berezitasunik: ez du
saski edo hesirik eta patsaren gainean, “uriak” jartzen dira zeharka. Egurrezko kanaletak dira uriak;
tarte batzuk dituzte zukua bertatik pasatzeko. Haien
gainean, oholak jartzen dira perpendikularki eta
hauen gainean, berriz perpendikularki, habeak. Ondoren, dolarea beheraino jeisten da eskuz biraka eta
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gero palankari eraginez estutzen da. Sagarrari ateratako zukua askatik tinara joaten da eta handik kanpoko bidoira. Patsa saskirik gabe zabaldu egiten denez, egur guztiak kendu eta iskinan geratzen dena
(20 bat cm) palakin moztu eta zapaldutako patsaren
gainera botatzen da, harrotu gabe, ondoren berriro
zapaltzeko. Prozesu hori 4-5 aldiz errepikatzen da.
1300-1400 litro egiten dituzte, bi egin alditan, etxeko sagarrekin. Inoxidablezko barrika handi bat
(2000.urtean ekarria) eta egurrezko 250 litroko batean ontziratzen dute. Lehenengoari apirilarte uzten diote egiten eta egurrezkoari berriz, otsailerarte. Patsa berriz, bidoietan utzi eta gainekoa larrosen
petaloak balira bezala lehortzen da. Hori kendu eta
azpikoa ardiek jaten dute (behiak zirenean, behiek).

Hoiez gain, Alontson, 1500.urte inguruko baserria izanik, erdiko solairuan, bada habe bat hiru zulo
dituena. Zulo hoietan dolare baten parte ziren hiru
roska zeuden sartuta. Roska hoiek pipiak jota egoera txarrean zeudela eta baserria berritu zutenean,
Azpillako Asintxiok, egurra lantzeko afizioa izanik,
berriak egin zituen eskulanean. Apaingarri moduan
daude orain, apal funtzioa egiten dute uztarriekin
batera. Orain jangela jarri duten tokian zegoen dolare hark askarik ez zuela suposatzen da, ganbarako
egurrezko zolu bertan sagarra jarri eta oholekin zapalduz, zukua zulo batetik beheko ikuilura joango zen
seguraski.

13. zenbakia

2012

Sagardoa egiteko, urrian biltzen
da sagarra. Gurdisagarra (200kilo
inguruko 6 zaku)
gehi 2 zaku Errezil
sagar izaten da
ohiko neurria. Gurdi-sagarretan,
Txalaka, Mozoloa, Urtebie... izaten dira. Heldua bildu badugu, lehen bai lehen jotzea komeni da garbitu
ondoren. Iluntze edo gauean jo, askan zabalduta
asentatzen utzi eta hurrengo goizean zapaltzen da
normalki. Saski edo hesidun dolareetan, bete, neurriko takoak jarri eta palankarekin estutuz ateratzen da zukua askara. Ondoren saskian dagoen sagarra kendu eta harrotu egiten da oxigenatzen utziz.
Bitartean, saskian berria jarri eta estutu egiten da,
aldi bakoitzekoa 2-3 aldiz zapalduz. Barrikaratu eta
irekita uzten da. Eguraldi epelarekin, hurrengo egunean bertan hasten da irakiten zukua; hotza bada,
nekezago. Hilabetera uzten dio gutxi gora behera
irakiteari. Ziur jakiteko, lehen aipatutako burbuilen
metodoari edo poxpoloari kasu egin diezaiokegu. Barrikaratu ondoren, hasieran zikina botatzen du sagardoak eta gero, karbono dioxidoa. Hori botatzen
duen bitartean, poxpoloaren sua itzali egingo du.
Itzaltzen ez duenean, badakigu irakiteari utzi diola.
Orduan itxi egiten da barrika. Egurrezkoa bada kortxuaren ingurua seboarekin edo silikonarekin estaltzen da haizerik ez hartzeko. Itxi eta gero egiten utzi
behar zaio, gozoa kentzen. Kantitate eta ontzi motaren arabera, desberdina izango da behar duen
denbora. Gutxi bada eta egurrezkoan, urte bukaera
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Sagar pila Arroztegin

Sagarra jotzen

Dolarea, aska patsaz beterik

Saski edo hesia bete

Takoak jarri eta estutu

Badator zukua

Goiko mangeratik
barrikara

eta San Sebastianen artean edateko moduan izango da agian. Kantitate asko eta inoxidablezkoan apirilarte igual itxaron behar, baina gehienak otsail
bueltan prest, sagardotegietan bezala.
Aurtengoak itxura ona omen du, zaporez eta kolorez. Ea ba noiz iristen den aurtengo sagardo berria!!

Ibañez
GARRAIOAK
Ibai-Ondo etxea, 2 / esk. · 20493 Berrobi
✆ 943 683 112 / 619 405 260 · Faxa: 943 683 112
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Felizitas
Urrutiaren
sendatze
harrigarria
Orain dela urte gutxi arte, otsailaren 11an, Lourdesko
Ama Birjiñaren egunean, herriko elizan, gertakizun
honen oroipeneko esker-on meza ospatzen zen.

GERTAERA MIRAGARRI BAT? Izenburu horrekin hasten zen Donostiako “EL DIA” egunkarian, 1930an,
gertaera horren berri ematen zuen artikulu laburra.
Honek zioenez, F.U. gaztearen sendaketa aztertu
ondoren, Lourdesko “Bureau de Constatations”eko
medikuek esan zuten, zientziaren aldetik ulertezina
edo esplikagaitza zela. (Bureau de Constatations
medikuz osaturiko erakunde bat da. Bere egitekoa,
Lourdesen gertatzen diren “sendaketa harrigarriak”, zientifikoki esplikaziorik baduten edo ez aztertzea da).
Kontu honen berri jakiteko, Euskomedia Fundaziora jo dugu. Bertan, Lekuona fondoan jasota dago
gertakizun honen testigantza.
Felizitas Urrutia Belauntzaran, Azpillaga baserriko alaba zen. Bost senideetatik, bera zen neska bakarra. 1928an, sendaketa gertatu zenean, 3 urte
zeramatzan gaixo. 20 urte inguru zituenean makaltzen hasi eta handik laister bere ondoezaren lehen
arrastoak azaldu omen zitzaizkion. Medikutara jo
eta tifus zeukala. Bi hilabeten tratamendua egin eta
sendatzen ez. Donostian zituzten lehengusu batzuk
gomendatuta, Larrea Doktorearengana eraman
omen zuten.

Honek berriz, tifus ez baino buruko gaixotasuna
zuela, “entzefalitis letárgikoa” hain zuzen, eta Oiartzungo sanatoriora eramateko … Hamahiru hilabete egin zituen bertan. Sendagai batekin eta bestekin saiatzen omen ziren, baino denak alferrik.
Izugarrizko atakeak izaten omen zituen, konbultsioak, konorte galtzeak, ez zen ibiltzeko gauza ere,
ez zuen iñor ezagutzen. Behin baino gehiagotan hiltzeko zorian egon omen zen. Elizakoak eman eta familia hileta antolatzen hasi ere bai.
Gauzak honela, Lourdesera erromesaldia zegoela
berria zabaldu zen eta Felizitas eramatea bururatu
zitzaion norbaiti. Baina bidaia antolatzen zuen juntakoek, gaixoa ikustera joan zirenean, etxetik atera
orduko hilko zela eta ez zuten eraman nahi izan. Orduan, bere familiak kotxez eramatea erabaki zuen,
bi monjak lagunduta. Bidai osoa ezaguerarik gabe
egin omen zuen.
Hara iritsi eta biharamunean, 1928ko ekainaren
3an, Ama Birjiñaren aurrera eraman zutenean, ordurarte iñor ezagutzeko gai ez zen gaixoa, Oi! Ama
Birjiña! esan eta errezoan hasi omen zen. Gero, iturrian bainatzera eraman zuten. Bainutik atera zenean, dardarizo izugarri bat izan gorputz osoan eta
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Azpillaga baserria.

oinez hasi omen zen. Inguruan zeudenak, hori ikusi
eta gero “Milagro! Milagro!” oihukatzen omen zuten. Handik aurrera, oso azkar sendatu zen eta
txoria baino argiagoa itzuli zen Oiartzungo sanatoriora. Medikuek alta eman ziotenean jaiotetxera
itzuli zen.
Denboraldi bat pasa eta gero, bizi berri bat hasi
zuen, izen berri batekin. Moja joan zen, Sor Lourdes bezela, Brijidatarren Kongregazioak Lasarten
duen komentura, eta han eman zuen bizitza osoa,
1995ko abenduaren 28an hil zen arte.
Guk jakin ahal izan dugunez, Elizak, Lourdesen
gertatutako sendaketa guztien artean, 6.800
apartekoak edo harrigarriak kontsideratzen ditu
eta 67 bakarrik onartzen ditu mirarizkoak edo miragarriak bezela. Felizitas Urrutiarena ez dago horien artean.
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Joxepa
Garmendia
Ikasteko behin ere
beranduegi ez
64 urte ez zituen urrutiegi tekladua jotzen ikastea erabaki zuenean. Handik urtebetera, mezetan jotzen hasi eta
aurtengo kandelerotan, 78 urte egin arte, aritu da eginkizun horretan.

Joxepa hasi baino lehen, herriko hainbat gazte aritu
izan zen mezetan, elizeko organoa jotzen. Bainan,
banan banan, beste bide batzuk hartu zituzten eta
denboraldi batean, mezak musikarik gabe izan ziren.
“Elizkizun jakin batzuetarako (San Agustinak , Jaunartze778 egunak, hiletak ), Tolosako Bixente Urbistondo , San Frantziskoko organista, ekartzen genuen. Gainera, Bixentekin, lagun talde bat kantak
ensaiatzeko elkartzen hasi giñen, kanta berri franko
ikasi genuen berarekin”.
Mezak oso soilak eta tristeak iruditzen omen zitzaizkion Joxepari organoren laguntzarik gabe eta
pentsatzen hasi zen, bera, musika pixka bat ikasteko gai izango ote zen, “ mezetako pasadizoa egiteko
adina”. Zalantza asko izan zuen, besteak beste, 12
urtekin eskola utzi eta gehiago ikasten aritu gabea
zelako, bere adinarengatik, etab. Baino, esaerak
dion bezela, “gustoko lekuan aldaparik ez” pentsatu,
eta proba egitea erabaki zuen.
Jesus Mª Esnaola musika irakaslearengana joan
zen. Hark, zifradu izeneko teknikarekin tekladua jotzen irakatsi zion. Teknika honekin, nota musikalak
eta akordeak zenbakien bitartez ordezkatzen dira.
Ez da solfeorik jakin behar.
Astean behin joaten zen eskolara. Joxepak, jotzen

ikasi nahi zituen kantak eramaten zituen eta Jesus
Marik partiturara transkribatzen zizkion. Gero,
etxean , bere tekladuarekin jo eta jo aritzen zen tarte bat zuen guztietan. Noiz behinka, berak ere
transkribatzen zituen kanta batzuk eta gero Jesus
Mariri eramaten zizkion zuzentzeko.
Urtebete ikasten zeramanean, 1998ko abenduaren 8an hasi zen mezetan jotzen. Hasieran, igandetako meza arruntetan bakarrik. Gero, poliki poliki,
bere buruarekin konfidantza hartzen joan zen eta
elizkizun berezietan jotzen ere ausartu zen. Oso
gustora aritzen omen zen, bere urduritasunak ere
pasa arren, “Batez ere hiletetan, jende asko izaten
baizen”.
Baina urteekin, Joxepari kemenak ahitzen joan
zaizkio. Ikusmena, burua, besoak, ez ditu lehengoak.
13 urte eta gero, erretiratzeko garaia zela sentitu
zuen. “Pena handia eman dit. Badakit, ez nuela nire
aurrekoek bezain ondo jotzen, ezta gutxiago ere,
eta tekladua eta organua ez direla gauza bera, baino hala eta guztiz ere pozik nago, nere eginkizuna,
ahalik eta hobetoen betetzen saiatu naizelako”. Tekladuari agur esan zion egunean, bere kantu lagunek
hamaiketako eder bat eskeini eta oroigarri bat oparitu zioten.
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Muñagorriren artasoroa
Tolosako umeen jolastoki
Javier Zurutuza tolosarrak, joan zen Maiatzaren
20an, bere Diario Vasco-ko kronikan, Tolosako Foruen Etorbidean dagoen haur parkearen historia
kontzatzen zuen. Protagonista, berrobitar bat zen,
Jose Antonio Muñagorri Argiñarena. Hori dela eta,
gure aldizkarian jaso nahi izan dugu istorio hori, J.
Zurutuzaren baimenarekin.
J.A. Muñagorriren izena ezaguna izan da herrian
oraindik orain arte. Izan ere, bere bizitzako pasarte
batzuk zer esan haundia eman zuten bere garaian.
Behin baino gehiagotan entzun ditugu: “bere semea
hilerritik kanpo lurperatu behar izan zutela, gero sasiak hartu zuen zulo batean”, “Tolosako parkea dagoen lur muturra Berrobiko herriarentzat utzi zuela”, “Pezeta bat ordaintzen zela haren kontribuzioa”,
etab.
Gure protagonista, Udaletxea eta Arbideren artean zegoen Muñagorrine izeneko etxean bizitu zan
(1845-1915). Diruduna, lursail askoren jabea, besteak beste, Tolosan artasoro bat zuen, aipaturiko
haur parkea dagoen horretan.
1911ko uztailaren 16an, bere seme Luisek bere
burua tiro batez hil zuen. Herriko apaizak ez omen
zuen utzi Kanposantuan lur ematen eta handik kanpora edo hango bazter batean (hilerri zibilean) lurperatu behar izan zuten. Gertakizun latz honen ondorioz , Muñagorrik Eliza Katolikoari uko egin zion.
Gero, Tolosan zuen artasoroa, bertan “Eskola Laiko eta Arrazionalista” bat eraikitzeko eman zuen.
Garbi azaldu omen zuen bere testamentuan,
1913ko azaroaren 23an egindakoan, aipatu eskolak
XX. mendean zehar irautea nahi zuela eta horretarako, bere ondasunen usufruktoaren zati bat oinordetzan eman zuen. Helburu hau gauzatzeko eta
mantentzeko ardura guztia, Tolosako “Centro Republicano”ren eskutan utzi zuen.
Testamentuan idatzita utzi zuen baita ere, Elizak
bere entierroan parte hartzerik ez zuela nahi, Tolosako Udal Musika Banda ordea, han izan zen. Gainera, bere ehorzketara joan ziren lagileentzat hiru pe-

zetako ordain sari bat ere utzi zuen, baldin eta errepublika zaleak eta sozialistak baziren. Bukatzeko,
bere seme Luisen gorpua, berearekin batera, herriko Hilerri Zibilean eraikitako panteoian lurperatzeko
nahia azaldu zuen.
Muñagorri, 1915eko urriaren 23an hil zen. Berak
amestutako eskola ez zen gauzatu, gero izan ziren
zirkunstantzia historikoengatik eta aipatutako terrenoa saltzerik ez zegoenez, herriko agintariek bertan umeen gozamenerako haur parkea jartzea erabaki zuten eta horrela jarraitu du gaur egunerarte.
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Berrobiko elizaren ondoan,
1948ko uztailaren 11an
Behean, ezker eskuin:
Beotibarko Florentino Nosellas, Lapatzako Joxe Luis
Lizarralde, Errotako Joxe Mari Aierza, Zerreriko
Bentura Mugarriaundi, Bixtako Migel Larrarte, Zentraleko Joxe Mari Olano.

Erdian:
Usategiko Luis Ibarbia, Argindegiko Zeledonio Aierza, Seskeako Karlos Iturriza, Lapatzako Joxe Mari
Lizarralde, Arotzaneko Joxe Mari Zabala, Antziko
Juan Joxe Garmendia, Azpillagako Lesmes Urrutia,
Seskeako Martin Iturriza, Lapatzako Migel Lizarralde, Martintsoko Juan Irisarri.

Goran:
Usarreko Juan Ramon Belauntzaran, Gabirineko
Gregorio Urrezola, Etxabeko Migel Galartza, Gabirineko Joxe Urrezola, bere aurrean Ebaristo Oronoz,
Naparra, honen ondoan, Aroztegiko Manuel Izagirre, honen atzean, erdi izkutuan, Alontsoko Lontxo
Irazusta, Joxe Urruzolaren atzean, Berazarko Migel
Berakoetxea, honen segidan, Arotzaneko Tomas Zabala, Galtzastegiko Joanito Garmendia, Usarreko
Martin Belauntzaran, Txurdinagako Pablo Intxausti,
Seskea Berriko Eustakio Garmendia.
Apaiza: Rikardo Alzola.
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San Agustinetan umoretsu
1955koa izango omen da. Taldeko batzuk behintzat,
bezperan parrandan hasi eta artean batere erretiratu
gabe zeuden. Herrian, han eta hemen ibili eta gero,
goizean frontoi zaharraren aurrean jarri ziren argazkia egiteko. Joxe Luisen eta Andoniren aurreko mantalak, Ezkerranetik hartu omen zituzten. Ordurako gosetuta izango ziren seguraski eta agian, ondoko Estankoko Maria Tolosa zenari, gosaria prestatzen laguntzeko asmoa zuten.

Goran, ezker eskuin:
Ezkerraneko Juan Oianluze, Elizaldeko Alberto Odriozabala, Lapatzako Joxe Luis Lizarralde, Urdinarraingo (Urrundarrain) Txomin Iturburu eta Gabireneko
Joxe Urrezola.

Beheran:
Kamineroneko Ramon Tolosa eta Juanito Tolosa,
Errotako Andoni Aierza, Elduaingo Elutseko Seferina
Zeberio, Estankoko Maritxu Aiestaran, Ezkerraneko
Nikasio Armendariz, Huitziko Karmen Aristimuño,
Tontola Beko Juanito Garmendia, Errotako Joxe Mari Aierza.

Makurtuta:
Antzi Txikiko Julian Txurio, Alegiko Ttunttuneroa German Intxausti?, Aldabaratzko Ramon Mari Aierza.
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Berrogei urte eta gero hau!

Kukuaren imitatzailea.

EOLOk eraman ondoren.

Badira makina bat urte (1977an legalizatu ezkeroztik) Udaletxeko mastan ikurrina soilik ikusten dugula. Balkoiko eskubi aldean beti, haizearen lagunmin.
Baina, saio asko egin ondoren, aurtengo urriaren
23an, urrea eta odola dituen banderaren Nagusi
Jaunak, harrotasunez beterik eta indarra erabiliz,
gure ikurrina balkoiaren ezker aldera bota du, honek
urtetan borrokez eta merezimenduz irabazitako betiko leku goxoa eta bakarra zapuztuz. Ez hori bakarrik! Serio jarri, lekua kendu, eta lotsarik gabe hiru
kolore ederreko ikurrina behe aldera bidali zuen. Begiko min galanta sortu zitzaigun egun horretan berrobitarroi.

Greziako mitologiako EOLO, haize guztien Jainkoa, berehala konturatu zen ikurrinaren tokia bereganatu zuen horrek maltzurki jokatu zuela, kukua
bezala. Eta egun batzuk beranduago, EOLO Jainko
lagunak zurrunbilo fina sortuta, berak bakarrik dakien lekura eraman zuen.
– Ez hadi sartu besteen lekuan! Hi jaio eta bizi haizen tokira eramango haut eta bertan bizi hadi pakean, lotsagabe hori !. Eta ez ahaztu "intsumisio" hitzaren esanahia oso barnean sartuta dutela euskaldunek! –esan zion gogorki EOLOk.

Santa Ageda
Aurten ere usadioari eutsiz, elurra eta hotza egin
arren, eskolako guraso eta ikasleal kantari atera ziren bazterrak alaituz eta goxatuz.
Eutsi horri!
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Begi Gorri
Iazko bideari jarraiki Begi-Gorri gazte biltokiak aurtengoan ere ekintzak antolatzen jarraitu du. Urtearen hasierarekin bat, urtarrilaren 28an lehen babarrun eguna ospatu zuten, horrela eguerdian bapo
bazkaldu ondoren gauean kontzertua izan zen. Urtean zeharreko kronologiari jarraituz, hurrengo ekitaldia kultur astean gauzatu zuten, maiatzaren 19an
Iban Nikolai gonbidatuz. Didgeridoo musika tresna
ezagutarazteko eta bere Australiako bizipenak konta zitzan. Lehenik, tailerra izan zen bi orduz eta ondoren emanaldi bat gauzatu zuen. Aurreko urteko
arrakastari jarraiki maiatzaren 26an II. bertso bazkaria izan zen Unai , Ander eta Bixenteren bertsoekin. Abuztua iritsita festetan futbol txapelketatxoa
eta herri kirolak antolatu zituzten eta DJ Muruaren
musikaz gozatzeko aukera izan zen festetako larunbatean. Otordu eta parrandaz gain, beste gauzak
dituztela erakusteko edo irailaren 30ean Erniora
egin zuten irtenaldia eguraldia lagun izan ez arren.
Urtea amaitzeko, abenduaren 1ean Euskararen
Eguna ospatu dute gauean kontzertua antolatuz.

ELKARRETARATZEA

Bestalde, urtean zehar frontenis txapelketaren
antolakuntzarekin jarraitzen dute, eta aurten berritasun gisa txapelketa mixtoa antolatu dute nesken
parte hartzea sustatzeko asmoz. Gustura daude
izandako emaitzarekin. Iaz estreinatutako webgunearekin ere jarraitzen dute, txapelketaren informazioa bertan jasoaz:
www.izagirrefrontenistxapelketa.com.
Gaztetxekoen aburuz, azkenaldian herriaren parte hartzearen falta sumatzen dute antolatutako
ekintzetan eta hau funtsezkoa da ekintzak aurrera
atera ahal izateko. Beraz, anima zaitezte!

Iaztik, Berrobin hilabeteroko azken ostiraletan euskal presoen aldeko "HERRIRA" mugimenduak deituta "Elkarretaratzea" burutzen da udaletxe aurrean.
Preso guztien giza-eskubideen errespetuaren,
irtenbidearen eta espetxe politikaren alde agertzea eta adieraztea da egiten den ekimen xehe hori. Pankarta baten atzean, ordu erdi batez zutik
egonez, eskakizun horiek Gobernuak bete ditzala
eskatzen da.eta, bidebatez, besteei presoen arazo
latz hori agerraraztea da.
Argazkian, Sanaustinetan plaza erdian elkartu
zen taldea duzue. Aulki hutsak, gaixotasun oso larriak dituzten 15 presoen eta orduko Iosu Uribetxeberria Bolinagaren askatzearen aldeko adierazi
nahi digute.
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ESKOLA
Ikasturteko proiektua:

Gu denok zientzilari
Denok dakigu eta ikusi ere egiten dugu zenbat lan egiten duten ikasturtero eskolan. Azken ikasturte honetan eskola osorako proiektua hauxe izan da: “Gu ere
zientzilari”.Proiektu hau hiruhilabeteka gai baten inguruan banatu dute.
Lehen hiruhilabetean: materia, energia eta kotxeak
landu dituzte Igeldoko eskolakoekin elkarlanean.
Bigarren hiruhilabetean:
• Haur Hezkuntzakoek haurdunaldia landu dute.
• Lehen ziklokoek giharrak eta hezurdura ikasi dute.
• Bigarren ziklokoek digestio aparatua aztertu dute.
• Eta hirugarren ziklokoek organoak eta sexualitatea
izan dituzte ikasgai.
Hirugarren hiruhilabetean animaliak eta landareak
ezagutu zituzten, bioaniztasuna Agenda 21eko gaiarekin lotuta. Hiruhilabeteko honetan eskola laborategi
handia bihurtu zuten.
• Txikienek txalburuak eta barraskiloak jaio eta bizi prozesua ikusi zituzten; zein ziren gustuko bizi baldintzak,
janaria, argitasuna, iluntasuna… aztertu zituzten.
• 4-5 urtekoek hazitik landarera prozesua ezagutu zuten: dilistak, garbantzuak eta babarrunak nola jaio eta
hazten ziren ikusi zuten.
• Lehen ziklokoek arrautzak txitatzen jarri zituzten inkubagailu batean ea txitarik jaiotzen ziren.
• Bigarren eta hirugarren ziklokoek arrak eta zetarrak
aztertu zituzten, m² bateko lur zoruan zer jaiotzen zen
aztertu zuten,… Baso baten inbentarioa ere egin zuten, hau da,aurkitzen zituzten animalien eta landareen
sailkapena.
Jakitun, aditu eta bisitari asko izan zituzten eskolan
lana aurrera eramateko: Iñaki Aiertza, azpeitiarra, F1eko mekanikaria; Xabi Zudaire ingeniaria; Rosa Aurkia
kimikaria; Jon Ander Galarraga eta Jose Manuel Lopez
biologoak; Maite Aramburu emagina
Mapi Vega botikaria eta abar.
Lan handi honen azalpena Gipuzkoako Zientzia Hezkuntza jardunaldietan egin zuten.
Lan hau bilduz "OSO INTERESGARRIA" izeneko aldizkaria atera zuten. Hori da lan egitea, hori!

BARATZA
Baratza ere tokiz aldatu, berritu, eta porruak, letxuak,
tomateak… landatu zituzten. Aurten ere lan horrekin
segitzen dute, aitzurrak hartuta hor aritzen dira tarteka. Zeregin honen ardura erdi ziklokoek dute.

KONPOSTAGAILUA
Konposta egitearena ere azken urte honetan abian jarri den proiektua da.Astelehenero eta ostegunero eskola aurrean uzten diren hondakin organikoak hartu eta
baratzean dagoen konpostagailura eramaten dituzte
hirugarren zikloko gazteek, txandaka, gurasoen laguntzarekin.

ESKOLA BIZIA HERRI BIZIA
“Eskola bizia, herri bizia” izeneko dokumentala eskolako
irakasle, guraso eta ikasleek parte hartu zuten. Dokumental hau Larraulgo Eskola Txikiko festan aurkeztu
zuten.Herri txiki batean eskolak duen garrantzia eta
zeregina lantzen du dokumentalak.

LIP DUBA
Zer da hau galdetuko duzue? Zuzenean grabatutako
eskolaren aurkezpena da, non kanta batek gidatzen du
aurkezpen hori. Eskola komunitate guztiak hartu zuen
parte: irakasle, ikasle, guraso langile, aitona-amonak,
jubilatuak, ikasle ohiak… Oso emaitza polita!!
Zer lan egin dituzten eta zertan ari diren jakin nahi
baduzue sartu berrobikoeskola.blogspot.com helbidean. Bertan ikus dezakezue dena zehaztasun handiagoz, hortxe zintzilikatzen baitituzte egindako lan eta
ekintza guztiak. Sartu eta begiratu, merezi du eta!
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Osasun zentru
berria martxan
2011ko maiatzean Eskola zaharreko azpiko lokala
Osasun Zerbitzu izateko eta erabiltzeko ia prest
zegoen. Obra bukatuta eta ekipamenduz jantzia.
Azkenean, urte eta erdi beranduago martxan dugu.
Haundia, ederra, zabala, egokia, erosoa eta ondo
hornitua da. Irekitze hori pozgarria da benetan berrobitarrontzat.
Gela desberdinak ditu: 1) Itxarogune hedatsua.
2) Famili medikuntza (medikuarekin kontsultarako
gela). 3) Erizaintza, erabilera anitzeko gela haundia. 4) Osasun zerbitzurako behar diren materialeen gela pribatua. 5) Minusbalidoentzat komun egokitua eta beste guztientzat bigarren bat.

Kultur Astea
Aurten XXII. Kultur Astea maiatzaren 19tik 25era
ospatu zen. Urteroko kultur ekitaldi ederrena ospatzen du gure herriak, bertako Elkarteen lana
agertuz: hitzaldiak, dantza emanaldia, eskola txikiei
buruzko dokumentala...
Baita ere, beste bi saio original antolatu eta burutu zuten. Bata, Australiako "Didgeridoo" izeneko
musika tresna bereziaren tailerra eta emanaldia
Gaztetxean. Bigarrena, "Udaberriko Merkatua" non
herriko gaztetxoek bigarren eskuko edo erabilitako
zenbait gauza salgai zeukaten. Salmenta horrekin
bildutako diru apurra izan bazen ere asmo onez
Etiopiara bideratu zuten. Eta herriko eta kanpoko
saltzaileak ere izan ziren produktuak erakutsiz eta
salduz.
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LITERATUR
LEHIAKETA
Aurten 10 urte egin ditu lehiaketak. Azken urte
hauetan bezala herrian bizi edo ikasten duten haur
eta gazteek parte hartu dute. Aurtengo maiatza
honetan 39 lan aurkeztu zituzten hitz lauan eta poesian. Orain arte sari ematea eskolan egiten genuen emanaldiaren ondoren kultur astearen barruan. Baina, hazi garenez independizatu egin gara
eta ondorioz bakarrik ibiltzen hasi gara.
Sari ematea Etxolan egin genuen. Hauek izan ziren saridunak:
1. Kategorian (6-8 urte) hitz lauan irabazleak:
Ibai Torkemada “Leire futbolaria da” eta June Ugartemendia “Txoritxoa eta Lorea” lanarekin. Kategoria honetan bi aipamen izan ditugu: Uxue Rodriguez
“Zuhaitz magikoa” eta Nora Jimenez “Sagar magikoa” lanarekin.
2. Kategorian (9-11 urte) hitz lauan irabazlea:
Maialen Sanchez “Komeriak nire aitaren prakekin”
kontakizunarekin. Aipamena: Olaia Gil “Munstro
erraldoia ametsetan” lanarekin. Olerkian irabazlea:
Joseba Izagirre: “Atzetik aurrera” lanarekin.
3. Kategorian (12-14 urte) hitz lauan irabazlea:
Aintzane Agirre “Ilusio faltsuak” lanarekin.
Segi horrela!

Trikitixa txapelketa
VII. Trikitilari Gazteen Txapelketa izan da aurtengo
San Agustinetan ospatutakoa. Urtero bezala, Kristina Solanoren Berrobiko eta inguruko herrietako
ikasleek hartu zuten parte. Irabazleak Mirari Jauregi eta Amaia Irazustabarrena lehengusinak izan
ziren, lehenengoa berrobitarra eta bigarrena hernaniarra. Aipatzekoa da aurtengo honetan beste bi
trikitilari eta panderojole berrobitarrek hartu zutela parte, Joseba Izagirre eta Olaia Gil, oholtza gainean lehenengo aldia izateko oso fin arituz.
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berrobiberri

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

Maria Pilar Vega

BOTIKA

Eguneko menuak, ospakizunak eta
asteburuko menu bereziak

Jose Mª Goikoetxea, 31 · Berrobi

✆ 943 683 602

hutsunea

Eutela auzoa, 27 · 20493 Berrobi
✆ 943 683 421

Berrobiko Udala
Euskara eta Kulturarekin

Teileri
baserria
Barazki bizidunak
✆ 687 878 936

