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BERROBIBERRI
Lantaldea:
Agurtzane Belaunzaran,
Begoña Olamusu, Bittor Madina,
Elena Berakoetxea, Iker Elustondo,
Iñigo Aurkia, Maddi Dorronsoro,
Ramon Olasagasti, Aitor Erauskin,

Esker bereziak:
Eskerrik asko urte hauetan guztietan lantaldean, kolaboratzaile lanetan, argazkiekin, publizitatearekin, modu batera edo
bestera ondoan izan eta laguntza eman
diguzuen guztioi.

Lege gordailua: SS-27 / 2000
Berrobin, 2019ko abendua

Argazkilaria: Elena Markez

HOGEI
Herri BAT, Berrobi, eta BI helburu: herrian gertatutakoen berri eman eta atzoko eta gaurko pasadizo, irudi eta memoria
jaso. Eman eta jaso. HIRU, hiru, kolkoa bete diru ez dugu
inoiz izan, baina publizitatearen bidez hauspoa eman diguten dendari, enpresa eta elkarteei esker egin dugu urtero
zuekin hitzordua. Zuei guztiei mila esker, bidea laua ez zela
ohartuta, LAU ezik hamalau emateko prest agertu zaretelako beti. BOSTEKOA urteotan guztiotan laguntzaile, kolaboratzaile, bidelagun izan zaituztegun guztioi. SEI liburu baino
maisu on bat hobe, dio esaerak, eta guk izan dugu hori. ZAZPI ahal egin ditugu, urtea joan, urtea etorri, aldizkaria aurrera ateratzeko, ZORTZIKO handian bainoago zortziko txikian, kopla handirik gabe gehienean. BEDERATZIURRENA
baino luzeagoa izan da zenbaitetan inprentarako bidea. HAMARGARRENEAN hasi ginen egutegia argitaratzen, eta gerozko honetan mimo handiz prestatutako almanaka HAMAIKA sukaldetan ikusteak ez dakizue zer poz ematen digun. Izan dira HAMABI haur jaio, eta dozena erditik behera
herritar hil diren urteak, eta halakoetan ere beste poz bat
izaten du aldizkariak, hamabi arnas berrik arnasberritu egiten baitute herria. Izan zen talde zabal bat, Ez dok AMAIRU,
Euskal Herri osoari ahotsa jarri ziona. Gurea lantalde txiki bat
da, herri txiki honen ahots izan nahiko lukeena. Hori bai,
urrutiko intxaurrak lau edo HAMALAU, herritarrak gurera
gerturatzea nahiko genuke, lantalde honek eskertuko du
gaztearen kemena. Hurbildu dira batzuk atzo HAMABOST
urte zituztenak, eta haien bultzada nabari da bi, hiru, lau edo
bost aldiz hamabost bete dituztenen ondoan. HAMASEIGARRENEAN aidanez, esan behar guk ere, jarraitzen baitugu aurrera, HAMAZAZPI, HEMEZORTZI… argazki zahar eta
berri, gaurko albiste eta atzoko istori, haurren ipuin eta irri,
kirolarien oihartzun eta beste hainbat jakingarri… XXI. mendeak HEMERETZI urte bete ditu aurten, eta aldizkariak HOGEI Eguberri. Aurrerantzean ere, herriak jarrai dezala egiten
Berrobiberri, eta Berrobiberrik jarrai dezala egiten herri.
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JAOTZAK

Ali (2019/01/30)
Gurasoak:
Abdelfattah Cherbak
Btissam Es-Saydy

Aitz (2019/03/2)

Anahí (2019/08/10)

Gurasoak:
Joseba Manterola Salaberria
Naiara Rodas Iturriza

Gurasoak:
Julen Belaunzaran San Sebastian
ana Januario Cardoso

Axier (2015/05/10)

Enea (2017/12/18)

Gurasoak:
Erlantz Allur
Jaione Jauregi

Gurasoak:
Iñigo Rezola
Ainhoa Etxebeste

Iraia (2019/09/05)

Nexi Emir (2015/10/25)

Gurasoak:
Iraitz Ugartemendia
Naiara Otaegi

Gurasoak:
Nexi Alexander Hernandez
Frania Massiell Paguaga

Oier (2018/12/23)

Kattalin (2019/11/16)

Gurasoak:
Iban Blazquez
Maialen Velasco

Gurasoak:
Jone Atxukarro
Miren Belaunzaran

HERIOTZAK

Carlos
Mendiola
Aldalur
1934/01/10
2019/01/20

José
Urkizu
Garaiar

Bixenta
Anfurrutia
Garmendia

1935/05/26
2019/01/27

1943/12/25
2019/04/05

Joxe
Altuna
Zabala

Luis mari
Irazusta
Iraola

1935/04/21
2019/05/08

1954/08/22
2019/07/29

Maria
Etxeberria
Zalakain

Maria Teresa
Odriozabala
Belaunzaran

1929/09/05
2019/10/17

1934/03/31
2019/11/13
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Udala mintzo
AURREKO LEGEALDIA ( 2011-2019)
8 urteko udal-gobernu ibilaldiari amaiera eman zaio aurten. Egia esan, ez da inoiz erraza izaten martxan eta
bide onetik doan proiektu bati itxiera ematea; ez behintzat ilusio eta ahalegin pertsonaletik edan duenean.
Zentzumen guztiekin lan egin nahi izan du talde honek herrian: ikusiz, entzunez, ukitu (hurbilduz) eta dastatuz. Zentzumenek edo zentzuak berak erakusten du, bada, herriak azken urteotan hartutako bidea.

eta lorontzi berriak ere jarri dira. Era
berean, legealdi hasieran abiatutako herriko guneak hobeto argiztatzeko planaren baitan, farola berririk
ere jarri da, eta Udaletxeko aurrealdea eta Andres Deunaren parrokiako kanpandorrea kontsumo baxuko
led argiekin apaindu dira.

tutako diru-laguntza partida bati esker, herriko zenbait baserritara doazen bide edo pistak hobetzeko dirulaguntza lortu da. 2019an zehar erabakiko da zer gune eraberrituko diren.

UR-EDANGARRIA DENONTZAT
Badira oraindik ur-edangarriaren
hornidura-sarean sarturik ez dauden herriko zenbait baserri. Gipuzkoako ur kontsorzioarekin gaia landu ostean, Berrobin egoera horretan dauden gune batzuk barneratzeko proiektua onartu da.

PLAZAKO OBRAK
Legealdi bietan zehar, azpiegitura
eta hirigintza arloko lan estrategikoak burutu dira, ekipamendu publiko
berriak sortuz eta lehendik zeuden
beste asko eguneratuz. Esaterako,
berriki, Berrobiko herri-sarreran dagoen plaza eremua (sendagilearen
kontsultatik hasi eta Eliz-Gain Taldera igotzeko aldapa hasten den puntura bitartean) eraberritu da. Besteak beste, errepidearen alde banatan oinezkoentzat pasealekua egokitu da, eta Tolosatik datozen autobusentzako ere geraleku berria jarri
da Udaletxe azpialdean. Zoru berria
jartzearekin batera, lehengo ur hoditeria eta telekomunikazio-sarea
berritu dira. Horrez gain, eserleku

BERROBIZAR
Beste zenbait ustiapen erabilera aztertzeko egindako proiektuak aurrera eramatea bideragarri ez zela iritzita, eta herritarrekin bestelako aukerarik landu ote zitekeen bilera batean eztabaidatu ondoren, 2019ko
urte hasieran, Berrobizar baserria udal eskumenekoa izan dena azken
urteotan- enkante publiko bidez
besterenganatzeko deialdia egin
zen, eta herritar batek erosi du.

HERRI BIDEAK BERRITZEA
Gipuzkoako Foru Aldundiko, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Sailak onar-

ZABOR-ONTZIEN KOKAPEN
BERRIA
Plaza azpialdean kokatuak zeuden
zabor edukiontziak lekuz-mugitu
dira, horretarako doitutako gune
berrian ezarrita. Kamioiek maniobra
egiterakoan errazago izan dezaten,
eta herriko ibilgailuek ere parke ondoko pasabidea libreago edukitzeko asmoz egin dira lanak.
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GORPUTZ LANKETARAKO
GAILUAK
Beheko bidean azken urteotan azpiegitura berriak jarri dira. Horien
artean, aipagarriak dira: oinezko
bidea argiztatzea, ur-edangarria
duen iturri berria jartzea, otorduak
egiteko mahaiak eta parrila kokatzea, edota garai bateko parke zaharra errekuperatu eta bertan
ezartzea, esaterako. Testuinguru
honetan, bizi-ohitura osasungarriak sustatu eta aisialdi-denboraz
gozatzeko adin guztietako herritarrei zuzendutako plan bereziaren
baitan, herri-gune hau oraindik eta
erakargarriago egingo duten gorputz-lanketarako gailu berriak ere
jarri dira.

LEGEALDI BERRIA (2019-...)
Joan den maiatzaren 26ko udal
hauteskundeetan, PSE-EEk aurkeztu zuen zerrendan aukeratu
gintuzten Berrobiko udalbatza
berrirako. Jakinik aukeratutako zinegotzi bat ere ez zela udalerrian
jaio, lehenik eta behin eskertu
egin nahi dugu Berrobira heltzean izan genuen harrera, eta esan nahi dugu munduko erantzukizun osoa
hartzen dugula aukeratu gintuzten ardurarako.
Egun, Berrobiko udalbatzak hauexek osatzen dute:
• David de Miguel Les, alkatea
• Alma Fernández Alonso, lehen alkateordea
• Benjamín Atucha Iza, bigarren alkateordea
• Azahara Domínguez Urtizberea, hirugarren alkateordea
• Lucio Hernando Albístegui
• Miren Lorea Lana Jauregui
• Jesús Maria Iparraguirre Sanz

ESKER HITZAK
2011-2019 bitartean Berrobiko Udala osatu duen talde honek, zinez eskerrak eman nahi dizkie, herriko elkarte eta talde-egituratu guztiei: Solastoki Jubilatu Elkartea, Ibin KirolKluba, Berrobiberri Kultura Elkartea,
Ekintza Guraso-Elkartea, San Andres
Parrokia, Urreburu Pilota Elkartea,
Berrobiko Antzerki Taldea, Berrobiko Dantza Taldea eta Berrobiko Eskolari. Era berean, bere eskerrik beroena adierazi nahi die, bide-lagun
izan dituzten udal-idazkari, administrari, arkitekto, bake-epaile, gizartelangile, garbitzaile eta bi herri-langileei ere.

AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK
2020ko aurrekontuari begira, partida mamitsu bat bideratuko dugu partehartze prozesu bat egiteko, Berrobiko herritar guztiek udalerrian gauzatzeko
proiektuak aukera ditzaten. Aurrekontu Parte Hartzaileen lehen fasean, herritarrek proposatzen dituzten ideia eta proiektu guztiak bilduko dira urtarrilean
eta otsailean. Ondoren, udaleko teknikariek proiektu horien balorazio ekonomikoa egingo dute, haietarako zenbateko bat esleituz. Bukatzeko, parte-hartzearen bigarren fasean, proposamen bakoitza bozkatuko da eta, kontsultan
erabakitako ordenan, babes handiena izan dutenetatik gutxienekoetara exekutatuko dira, prozesu osoari esleitutako zenbatekoaren mugara heldu arte.
Luze gabe, guztioi emango zaizue parte-hartze prozesu horren berri.
IBARRAREKIKO OINEZKO-BIZIKLETA KONEXIOA
Legegintzaldi honi begira, oinezkoek eta bizikletek erabiltzeko bide bat egitea bultzatuko dugu, Berrobi eta Ibarra lotuko dituena, erabiltzaile horiei segurtasun handiagoa emateko, egun errepidetik joan beste aukerarik ez baitute. Obra horiek onartu eta exekutatzeko arduraduna Gipuzkoako Foru Aldundia da eta, beraz, erakunde horri eskatu behar diogu konexio hori gauzatzeko.
KLIMA-ALDAKETARAKO PLANA
Udal plan bat onartu nahi dugu klima-aldaketaren kontra, aurreko udalbatzek
jada egindako lanari eutsiz. Bada, 2020an ezarri nahi dugun neurrietako bat
da udal eraikinetan eguzki-plakak ezartzea, udalak ere energia aurrez dezan.
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ANTZERKIA

KONPLIZE
URRETXUN

Orduak aste bihurtu dira, asteak hilabete, “Konplizeak”
antzezlana gorputza hartzen hasi zenetik… Uda agurtu
berria genuen eta udazkenak ongi etorria emana zigun
eskolako gela hartan Ester eta bere sei diszipuluok lan
berriari buruzko lehen zertzeladak sortu genituenerako.
Indibidualismoa, izaera ezberdinak, egoera beraren aurreko jokaera halaber ezberdinak eta azkenean, taldea,
elkartasuna… Ideia hori ardatz hartu eta halaxe sortu zen
“Konplizeak”, indibidualismoa eta elkartasunari buruzko
hausnarketa xume bat.
Arantzazu Rodasek bazuen esperientzia Urretxuko Karmakros Antzerki Tailerrak, udalak lagunduta, urtero antolatzen duen “Antzez Motz” antzezlan laburren lehiaketan.
Lanak originala eta 15 minutuz azpiko iraupena duena

izan behar du parte hartzeko. Esterrek zuzenduta, “Aingerutxoak” antzezlanerako prestatu zuen bakarkako lan batekin egin zuen estreinaldia 2017an eta finalera iritsi zen.
Esterrek berak aurretik parte hartu izan du bakarka, 2015
eta 2016an, azken honetan aktore onenari saria lortu zuelarik. Epaimahaikide moduan ere aritu izan da.
Aurten, berriro saiatu ginen, oraingoan Ester zuzendari
lanetan aritzeaz gain, antzezkide izan genuelarik. Bost
emakume abentura berri batean: Ester Poveda Quiles,
Arantzazu Rodas Iturriza, Oihane Vergara Pueyo, Ana Goñi Ondarretxe eta Aloña Izagirre Zabala. Tekniko lanetan
Mikel Agirretxe Ibarbia aritu zen lankide.
Otsailaren 22an izan genuen lehenengo emanaldia
Urretxuko Labeaga aretoan beste bi talderekin batera:
Kuku Mix Teatro eta Nahita Produkzioak. Lehiaketaren
5.edizioa izan zen. Gau hartan finalerako sailkatu ginen
eta poz-pozik itzuli ginen Berrobira. Ostiral hartakoaz
gain, beste bi kanporaketa izan ziren aurreko bi ostirale-
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tan eta sailkatuok, ikusleen botoekin gehitutako 4.talde batekin batera, martxoaren
8an egin genuen finalerako zita. Hauexek
partaideak: “Vicio en el servicio” lanarekin
Eskoriatzatik@remociones taldea (publikoaren botoekin), Tximistarri donostiarrak
“Bozkatuf” lanarekin, Suhai taldea “El invitado intruso”-rekin, donostiarrak hauek ere
eta azkenik gu.
Karmakros taldeko Patxi Remiro, Mari Franco eta Arantxa Azaldegik aurkeztu zuten gala, antolaketa lanetan aritzeaz gain.

Antzez Motz bezalako eskenatokiek aukera ematen digute arte eszenikoenganako pasioa sentitzen dugunoi,
gure izpiritu sortzailea azaltzeko eta ilusioa pizten digu
aurrera jarraitzeko. Eskertzen dugu.

Epaimahaikideei dagokionez, bat Karmakros taldeko
partaidea izan zen, bigarren bat bertako komunikabide
bateko ordezkaria eta azkena, Banarte, Bizkaiko antzerki
konpainiako kidea. Bestalde, Javier Aguado, Asier Zaldua, Iñigo Etxenike, Estitxu Zaldua eta Miriam Luqui ere
izan ziren epaimahaike modu pribatuan.

Gerora, antzezlana luzatzea erabaki genuen, herrian
egiteko. Horretarako, bakarrizketak sartu genituen eta
Ester zuzendaritzara pasa zen, Joseba Izagirre Martija taldekideak bere lekua hartuz. Mikel Agirretxe ere 6.pertsonaia bat sortuz taldera gehitu zen beste bakarrizketa batekin.

Emakumearen Nazioarteko Eguna izaki, emakumea
protagonista izan zen martxoaren 8ko egun seinalatu
hartan. Emakume konplizeak, hiru sarirekin etorri ginen
etxera, kabitu ezinik: Antzezlan onenari 800 €ko saria,
euskarazko lan onenari 200€ko saria eta zuzendaritza
onenari (gure Ester txapeldun) 100€koa. Gure saioan dantzatzeko jazten ditugun koloretako txapelek ondo eman
ziguten gau hartako argazkietan.

Ekainaren bukaeran aurkeztu genuen osatutako lana
herrian eta geroztik, Areson, Amarozko Antzerki astean,
Elduainen eta Altzon egin dugu. Amezketan eta Abaltzisketan ere jarrita dugu hitzordua azaroko bi ostiraletan.

Eskertu beharra daukagu gure familiei (entsegutarako
hartutako denbora eta pazientziagatik) eta ikusle moduan berotasuna ematera hurbildu ziren herritar guztiei,
bihotzez.

Horrelaxe, gure Txalo-Talo konpainia inguruko herri
txikietan zabalduz dabil bere lan xumea, diru pixkat eta
afaritxo baten truke. Sariekin lortu genuen diruarekin eszenatokia janzteko ohial beltzak eta argiztatzeko fokuak
erosi ditugu, beraz bada jarraipenerako asmorik. Datorren “Antzez Motz” ediziorako beste lantxo bat prestatzen
bagabiltza tirriki-tarraka eta ea borobiltzen dugun otsail
alderako.
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NAGORE LIZARDI
Errealeko futbolari ohia
1982an Elduainen jaioa eta 2010az geroztik Berrobin bizi da. Ume-umetatik futbolean jolasean hasi
eta 2004an Errealak sortu zuen lehen emakume taldean partaide izan zen. Aurten jaso dute orduan
ereindako haziaren fruitua.
Noiz eta nola hasi zinen?

Elduainen nire adineko beste umerik ez zegoen eta nire
anaia eta bere lagunekin ibiltzen nintzen herriko plazan.
Anaia ni baino 5 urte zaharragoa da. Haiekin batera hasi nintzen futbolean.
Ibarrako Uzturpe Ikastolara joaten nintzen eta han neska
taldea osatu zen. Tolosaldean neska- talde ugari zegoen (besteak beste Laskorainek 3 talde zituen).
Gure artean urte osoko Liga antzeko bat jokatzen
genuen. Luxu bat!
Eta ondoren?

15 urterekin Añorgara kanpo handian jokatzera joan
nintzen. Astean hirutan gaueko 20:00tatik 21:30etara
entrenatzen genuen mutil guztiak bukatuta eta gero.
Gaueko 22:00etan etxera aita taxilari nuela.
Talde bakarra zegoen eta han adin guztietako neskak jokatzen genuen, izan 15 edo izan 35 urte. Gaur egun kategori
ezberdinetan banatuta daude, asko garatu da hori eta horren ondorioz hobeto prestatzen dira. Nazional mailan jokatzen genuen, autobusez joaten ginen kanpoan jokatzen
genituen partiduetara (Bilbo, Eibar …).
Euskal selekzioan ere ibili zinen ezta?

Bai. Añorgan nenbilela Euskal Selekzioarekin jokatu nuen
Espainiako beste autonomien aurka. Astean behin Bilbon
entrenatzen genuen. Espainiako Selekziotik ere deitu ninduten baina ezezkoa eman nien, Selektibitatea prestatzen
ari nintzelako eta ez zidan biziak ematen!
Futbola eta ikasketak errez uztartu zenituen?

Antolatu egin behar, diziplina eskatzen du. Autobusean ere
ikasi egin behar batzuetan …
Eta Errealera noiz?

2004ko uda-aldean, ordurako Unibertsitateko 4.maila gaindituta nuen eta azken kurtsoa amaitzea falta zitzaidan, Errealekoek neska taldea osatzea erabaki zuten eta horretarako
Gipuzkoako 100 neskei entrenamendu bat egiteko deialdia
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luzatu ziguten. Hortik 19 hasi ginen Errealarekin lehiatzen.
Hiru maila zeuden nesken futbolean eta gu baxuenetik hasi
ginen. Handik 2 urtera Lehen mailan geunden.
Aldaketa handia nabaritu zenuen?

Bai, sekulako aldaketa. Hasteko Errealeko beste mutilekin
batera taxian joaten nintzen entrenamenduetara. Aitari bake pixka bat emanez! Entrenamenduak astean lautan eta
partidu eguna, gimnasioa zer zen ezagutu genuen, fisioak,
medikuak genituen elikadura eta hori dena kontrolatzeko..
Lehen mailan partiduak urrutirago izaten genituen, adibidez Sevilla, joan- etorriak autobusez egin eta biharamunean behin baino gehiagotan lanera zuzenean joan izan
nintzen. Lehengokoarekin zer ikusirik ez zuen!
Noiz eta zergatik utzi zenuen?

2008-2009an utzi nuen. Ama gaztea izan nahi nuen eta
beste mila gauza. Futbola ez zen nire irabazpidea. Asko
ematen zidan baina asko eskatzen zidan eta ia ezinezkoa
ikusten nuen lana, futbola eta amatasuna lotzea.
Futbola bizibide bilakatzeko inongo aukerarik ez al zenuen izan ?

Badiola lehendakari jarri zenean “prima” edo dirutxo bat jasoko genuela zioen partidak irabazita baina gero arazo ekonomikoak sortu ziren, saltsa izan zen eta nik ez nuen ezer jaso. Hala ere nik futbola utzi eta gutxira (2012) Erreala izan
zen kontratu profesionalak eskaini zituen Estatuko lehenengo kluba.
Garbi dago dirurik ez dizula eman baina dena ez da dirua ezta?

Ni ez nenbilen diruagatik. Niretzat entrenamenduetara
taxian joatea luxu bat zen. Egia da ordu mordoa sartzen
genuela. Afizio bezala ikusten nuen, ez zen nire ogibidea.
Baina lehen esan dudan bezala asko eman dit: lagunak,
diziplina, taldean lan egiteko gaitasuna, Errealeko taldean sartzeak auto-estima indartu zidan , bizitza antolatzen erakutsi zidan …
Zer sentitu zenuen Errealak Erreginaren Kopa irabazi zuenean?

Jende askok mezuak bidali zizkidan esanez ”begira non
bukatu den zuek hasitako istorioa”. Oso harro sentitu nintzen, batetik Erreal zalea naizelako eta bestetik nolabait
hor parte hartu nuelako hasiera batean.
Hara! Berrobiko parkean Errealeko nesken izenak aipatzen sumatu nituen umeak, erreferente bilakatu dira eta
hori neskentzat oso inportantea da.
Nola ikusten duzu etorkizuna, gaur egun pil-pilean dagoen
profesionaltasunaren inguruko eztabaida hori ?

Egia da azken urteetan aurrerapauso handia eman da eta
normalizatu egin da. Gure garaian ia-ia gaizki ikusia zegoen, erdi ezkutuan entrenatzen ginen. Eta gaur egun orain
arte mutilenak izan diren estadioak ireki dituzte neskentzat. Ikusgarritasuna emateko modu oso politta izan da.
Oilo ipurdiarekin eta inbidiaz bizi izan ditut une horiek.
Reale Arenako azkeneko partiduan 28.000 zaletu elkartu
ginen eta nire haurrekin joateko aukera izan dut. Beraiek
jada normaltasunez ikusten dituzte gauza hauek.
Baina profesionaltasunaren bidean asko dago egiteko.
Errealeko neskak goiza entrenatzen ematen dute eta Zubietan bazkaltzen dute. Horrek dedikazio ia osoa eskatzen
du eta ez da beste lan batekin bateragarria. Amatasuna ere
oztopoa da oraindik. Haurdun geratuz gero kontratuak
hautsi egiten dira. Beste lanetan ez da horrela. Horregatik
besteak beste estaldura hau ere eskatzen dute.
Aipaturiko guztiak babes ekonomikoa behar du. Orain
arte nesken futbolak ez du dirurik sortu. Gizonezkoen futbol taldeak dituzten klubek, hauek sortutako dirua erabili dezakete nesken gastuei aurre egiteko eta bultzatzeko.
Kontua da, nesken talde batzuk ez daukatela babes ekonomiko hori eta hauek ezin dute besteek adina eskaini.
Azken finean profesionaltasunak eskatzen duen gastuari
ezin die aurre egin. Bizitzeko lain eskatzen da, ez gehiago.
Hala ere eman beharreko pausoak dira eta estropezuka
izanda ere aurrera egingo da. Baikorra naiz!
Kirola egiten segitzen al duzu?

Bai, kirolik gabe ezingo nuke bizi!
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Indartzen ari gara. Aurten bigarren urteurrena ospatzeko
aukera izan dugu eta urtea amaitzerako hirugarrena ere hurbil izanen da, 2020ko martxoan hain zuzen. Hirugarren urte
honetan ez ditugu gauzak gehiegi aldatu, ondo doana ez
baita aldatu behar eta gurea bide onetik doala uste dugulako. Txapelketei begira egon ordez, herrian kirola sustatzeko
kluba izanik indarra hartu eta finkatzea nahi dugulako.
Hori horrela izanik, aurtengoan iazkoaren gidoia jarraitu dugu, mendia ardatz hartuta hilabetero mendi ezberdin batetara joan gara eta hortaz gain ohitura bihurtzen ari diren beste ekintza batzuk ere. Hobetze aldera, gauza berri pare bat
ere antolatu ditugu. Gure izena zabaltze aldera bandera batzuk ere egin ditugu.
Ezin aipatu gabe utzi, aurtengo San Agustinetako txupinazoa botatzeko aukera izan dugula eta baita herriko jaietako
programako agurra idaztekoa ere. Herritar garen aldetik,
ohorea izan da horretarako aukera izatea.

EKINTZAK KRONOLOGIKOKI ANTOLATZE ALDERA,
JARRAIAN ANTOLATURIKOA
Urtea berria haste aldera, bizkarrean cava botilak harturik,
Uzturre mendira joan ginen. Otsaila haseran Astunen izan
ginen, herritarrek oso gustuko duzuen eski irteera burutuz.
Handik itzuli ostean, eguraldia lagun, Andoaingo Besabitik
barrena Onddi eta Adarra mendiak igo genituen. Hilabete
bat beranduago, martxoaren 23an gure hirugarren urteurrena ospatze tokatu zen. Horretarako Olantzen izan ginen
eta bueltan solastokin hamaiketako goxo-goxoa jan genuen
bertaratuek. Apirilean, eguraldia lagun izan ez arren, Aizkorrin izan ginen. Maiatzean, herriko kulturaldia izanik ekintza
gehiago antolatzeko aprobetxatu genuen, horrela Tolosa
Crossfitekoengana joan ginen Crossfita zer den ikustera, pin
pon eta dardo txapelketak izan genituen, Nun dago Nun?

eta Bilbao mendifilm festibaleko proiekzioa Berrobin izatea lortu genuen eta Erroizpera irteera egin genuen. Ekainean Ibindik igarotzen denT2T lasterketa ikustera joa ginen,
bertatik parte hartzen zuten herritarrei gure animoak ematera, baita atzeko txokoko III. Esku pilota txapelketa ere.
Uztailean pirinioetan izan ginen asteburu pasa, horrela bi
egun ezberdinetan Achar de Alano eta Acherito mendiak
igo genituen. Abuztuan, herriko jaietan Erroizpera joan ginen, etorri zen ume kantitatearekin klubak ondorena izango
duela ziurtatuz. Irailean ezin Ernioko erromeriara huts egin,
eta baieztatu genuen BerroBIRA krosaren data egokia zein
den, partehartze polita aurtengoan ere. Urrian aldiz Aiako
harrietan gozatu ederra hartu genuen bertaratuek. Azaroan urteroko kirol zita, dagoeneko XXVIII. edizioan den Berrobiko Ion Ander Izagirre frontenis txapelketa, mendiari dagokionean, aldizkariaren itxieran azaroko eta abenduko
mendi irteerak finkatzeko ditugu.
Amaitzeko, lerro hauek aprobetxatu nahi ditugu herritarrei
eskerrak emateko eta ekintzetan parte hartu ez dutenak
animatzeko. Beti esan oi dugun moduan, helburua ez baita
kirola sustatu eta pertsonen arteko harremana hobetzea
besterik. Baita ere esan nahi dugu edozein iritzi edo kritika
entzuteko prest gaudela, luzera begirako proiektua dela hau
eta ondorioz denontzat eginiko zerbait dela, horregatik denon iritzia garrantzitsua da. Kirol asko egin 2020an, denok
egin bait dezakegu gure mailara egokiturikoa eta ez ahaztu,
anima sana in corpore sano.
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TXIRRINDULARITZA
Herrian ikusi dezakegun moduan, gurean bada bai errepideko zein mendiko modalitatean txirrinduan ibiltzen
denik. Negu, uda, elur edo eguzki nahiko erreza da norbait gurpil gainean ikustea. Entrenamenduekin batera,
lasterketa mordotan parte hartzen dute urte osoan zehar, Abraham Olanoren errepideko eta mendiko lasterketak, Bardenetako MTB lasterketa, Donostiako “gran
fondo” deiturikoa, Irati Extreme dira adibide batzuk. Inguruan lasterketa ezagunena Sabiñanigoko zita da,
Quebrantahuesos lasterketa famatua, izena bertako
arrano espezie bati zor diona. Aurtengoan Joxeluis Zabala, Martin Ugartemendia, Jon Elustondo eta Unai Madinak egin dute. Bestalde urteroko moduan, herriko
jaietan egiten den 58 km-ko Azpirozko itzulia ezin aipatu gabe utzi. Aurtengoan partehartze txukuna izan zen,
16 lagun animatu baitziren, emakume bat tartean lagun. Bejondeiola eta ea datorren urtean gehiago diren.

Ibai Madina (1985),

Mendi lasterketetan
barrena
Betidanik ezagutu izan dugu galtza motx eta
kamiseta tiradunarekin korrika, ez nolanahi gainera. Emaitza oso txukunak eskuratu izan ditu
parte hartutako probetan, hasera batean asfalto
gainean ikusten bagenuen ere, gaur egun bi modalitatetan ikustera pasa gara. Aurtengo emaitza honen
harira, hiruzpalau galdera egin dizkiogu.
Noiz eta nolatan hasi zinen korrika?

Kirolzalea izan naiz, baina beste herritar batzuek animatu
izana izan zen korrika hasteko arrazoia. Kapi, Niko, Joxeluis eta Jon Alberdi izan ziren animatu nindutenak, garai
hartan, korrika asko ibiltzen ziren beraiek eta ni animatu
ninduten, horrela 2005ean lehen Behobia egin nuen eta
2006an lehen maratoia.
Azken urteetan gizartean mendi lasterketak indarra hartzen ari dira. Zure kasuan ere hala izan dela dirudi, orain bi
urte 4 ordu eta 50 minutuko denbora egin zenuen Zegama
–Aizkorri proba entzutetzsuan.

2005eko hartatik 13 Behobia-Donostia egin ditut eta baita 9 maratoi ere. Zarautzko triatloia ere egin izan dut.

Mendian pixkanaka hasi nintzen, batik
bat erritmo desberdinak daudelako
eta asfaltoa aldatzearren. Jon Alberdirekin batera egin nuen nire
lehen mendi lasterketa, Txindokirako igoera 2011ean. Gustua
hartu, eta pixkanaka geroz eta
gehiago egin ditut.
Aurtengoak denboraldi borobila
dirudi paper gainean behintzat. Garaipen entzutetsuak lortu dituzu.

Egia da, urtea polita izan da. Leitzan ospatzen den EH Erronkan garaipena lortu genuen modalitate mixtoan Garazi Artola eta biok, gero Zegama Aizkorrin
4:54:12ko denbora egin nuen eta denboraldi amaieran,
ekainean, T2T eskualdeko lasterketan garaipena. Baina
ez dago sekreturik, aurten dedikazio handiagoa eskaini
diot mendiari eta gorputzaldi ona izan dut. Entrenamenduetako orduak dira gako.
2020 denboraldiari begira ze asmo?

Egia esan, datorren urtean ere mendian dut burua. Entrenatzen jarraituko dut eta hasera batean mendi lasterketetan disfrutatzea da nahia, lasterketaz lasterketa gozatzea. Maiatza ekaina alderarte proba desberdinak egingo
ditut. Hortik aurrera, ekaineko gorputzaldi eta egoeraren
arabera ikusiko dut asfaltoan ibiliko ote naizen.

KIROL TXOKOA

HERRI KIROLA
EUSKAL PENTATLOIA
Aurtengoan herri kirol munduan espektazio gehien sortu duen ekintzetako bat pentatloia izan da. Antolatzen lanean jo ta su ibili dena Garikoitz Etxeberria izan da. Irailaren 7an finalerdiak jokatu ziren Azpeitiko zezen plazan.
Bertako 6 onenek finala jokatu zuten plaza berean bi aste
beranduago. Finalean Xabier Zaldua, Joseba Otaegi, Arria
V, Luis Txapartegi, Aratz Mugertza eta Aizperro aritu ziren
eta bete beharreko lana 100 kiloko harriarekin 25 jasoaldi; 400 kiloko harriarekin bi plaza; aizkoran kanaerdiko hiru enbor; 50 kiloko bi txingarekin 6 plaza eta lasterka hiru
kilometro egitea izan ziren. Xabier Zaldua izan da txapeldun 38 minutu eta 29 segundoko lanarekin eta Olasagastiren 3 txapelako marka berdintzeko garaipen bat falta
zaio. Milesker aspaldi geldirik zegoen kirol ekitaldia berriro martxan jartzeagatik Garikoitz.

HERRI KIROLAK SAN AGUSTINETAN
2019ko Irailaren 1ean, San Agustinen baitan herriko
gazteek herri Kirol Saioa egin zuten. Baziren urte batzuk
halakorik egin ez zela, eta aurtengoan Elduaindarren
aurkako lehia izan zuten 11 gazteek. Besteak beste kixkiletan, ergometroan, txingan edota trontzan aritu ziren. Giro politeko arratsalde lehiatu batean izandako hiru txandaren ostean Elduaindarrak izan ziren garaile.
Arratsaldea izandako lehiak, elkarrekin afalduaz ahaztu
zituzten eta festa giroan amaitu zuten eguna. Elduainen
izango da ordainetako proba, oraindik finkatzeko dagoen data batean. Halere, pozgarria da gazteak horrelako
festa giroan kirola egiten ikustea, beste herrietako gazteekin lehiatzea eta plazara gerturatutako jendea gozaraztea.

KORRIKA
Herriko beste kirol praktikatuenetakoa korrika aritzea da,
ziur aski, behar den materialaren eta bakarka aritu ahal
izatearen erraztasunak lagunduta. Azken urteekin alderatuz, jendea errepideko lasterketetatik mendikoetara
joaten ari dela ikusi dezakegu, ritmo aldaketa edo paisaiak erakarrita ziur aski. Halere errepidean ari diren lasterkari asko ditugu gurean. Gaur egungo bizian kirolak
duen eragina tarteko, astebururo aurki ditzakegu lasterketak han eta hemen, baina modalitate bakoitzeko garrantzitsuena aukeratzekotan Behobia-Donostia maratoi erdia errepidean eta Zegama Aizkorri mendi maratoia
lirateke. Beraien prestakuntzara begira beste hainbat lasterketa izaten dira, Berastegiko Negutrail, Tolosaldeako 3
tontorrak, T2T, Donostiako 3 hondartzak, Aiako mendi
lasterketa, Lasartekoa … Kontaezinak dira inguruan ditugun proben zerrenda. Proba nagusietako herritarrak
izendatze aldera Zegama Aizkorri mendi maratoia Ibai
Madina eta Alex Jimenezek amaitu zuten. Ekainean Tolosaldeko 2 tontorrak lasterketan Ibai Madina, Ion Altuna,
Mikel Belaunzaran, Xabi Pagola, Aitor Erauskin, Alex Jimenez, Ion Ander Lezea, Julen Izagirre, Beñat Goenagak
eta Ander Rozasek amaitu zuten proba. Errepideari dagokionean Behobia Donostia amaitu zuten herritarrak
Xabi Pagola, Gregorio Plazaola, , Iosune Alberdi, Diego
Torre Iñigo Aurkia, Jon Elustondo, Maddi Iradi eta Ander
Rozas izan ziren. Amaitzeko ezin aipatu gabe utzi Iraileko
XVII. BerroBira lasterketa. Aurtengoan 55 partehartzaile
izan ziren eta beraietako 18 herritarak izan ziren helduen
mailan, 48 ahurrek ere parte hartu zuten lau kategorietan banatuta, horrela azken urteko partehartzaile kopurua mantenduz. Emaitzei dagokionean lasterketako garaileak Aitor Regillaga (23:26) eta Maialen Muñoz (28:40)
izan ziren. Herritarrei erreparatuta lehenak Ibai Madina
(25:13) eta Iosune Alberdi (35:59) izan ziren.
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FRONTENIS
dalitateei dagokionean, banakakoan 12k eman dute izena eta binakakoan aldiz 14k. Datorren urteari begira kezkatuta agertu dira antolatzaileak, ez baitute arrazoi garbirik ikusten eta tendentzia aldaketa kontua delakoan
daude. Hala eta guztiz, datorren urteko partaide kopurua handitzea gustatuko litzaieke.
Horrela azaroaren 16an hasitako txapelketa azaroaren
30ean amaitu zen, San Andresak direla aprobetxatuz.
Bertan ondoko partidak izan ziren:

2019 urtean XXVIII. Edizioa izan du Ion Ander Izagirre
frontenis txapelketak. Aurreko urteei begiratuta, partaide kantitatearen tendentzia jatsiera da. Honi aurre egiteko asmoz izen ematea merketu eta finalaren eguna astebete aurreratu dute Ibinekoek. Iazko txapelketaren ostean, galdeketa bat egin zitzaien partaideei eta bertan
atera zen finala aurreratzearen aukera, horrela abenduko
zubiko oporraldiarekin bat egin ez zezan.
Kontuak kontu, aurtengoan lau bikotek parte hartu dute
nesken txapelketan eta sei bikotek mixtoan. Mutilen mo-

Urteroko moduan, mutilen binakakoarekin hasi zen
arratxaldea eta Mikel Goitia eta Erik Sagastumek osaturiko bikotea oso sendo agertu ziren, Aitor Erauskin
eta Julen Apeztegiak ahal zutena egin zuten, azkenean
30-14ko emaitza Amezketarrentzat. Honen atzetik
txapelketa mixtoko final lehiatuan, Nagore Lizardi eta
Niko Artolak 30 eta 25eko emaitzat garaitu zituzten
Xabi Zubiria eta Mireia Lezea. Nesken binakoan aho
zaporez aldatzeko aukera izan zuen Mireiak, Aran Rodasekin batera 30-17 irabazi baitzieten Itziar Lopetegi
eta Enara Lasarteri. Eguna amaitzeko mutilen banakako finala, emozioz beterikoa markagailuak erakusten
duen moduan. 30-28 ko emaitzaz garaitu zuen Niko
Artolak Xabi Zubiria, horrela bere buruz buruko 15.
Txapela lortuz.
Eguna Bide Ona elkartean afari goxo batekin amaitu zuten, eta parranda nahi zuenak gaztegunean zen DJ Andonirekin jarraitzeko aukera izan zuen.

FUTBOLA
Garikoitz Egimendia (1995)
Areto futbolean Teep Samaniego Orixe taldearekin aritu
zen 2018-2019 denboraldian Gipuzkoako lehen mailan.
Ligan lehen postuan sailkatu ziren eta igotzeko faseko
play-offetan penaltitan galdu zuten. Aurten liga berean
arituko da beraz. Baina ez zen futbolarekin izandako lotura bakarrik izan, Gipuzkoako Senior mailako Teep Samaniego Orixe taldeko entrenatzaile ere izan baita. Zorte on aurtengoan!

Eñaut Etxenagusia (2006)
Tolosa taldeko infantilen taldean diardu aurtengoan. Iaz
infantil ligako V. Multzoan aritu zen, lehen erdian 4. geratu ziren eta bigarrengoan berriz bigarren postuan. Koparako sailkatzea lortu zuten, baina final laurdenetan kanporatuak izan ziren. Aurtengo urteari begira, liga oso ondo hasi dute eta kopako txapeldun izatea da.

KIROL TXOKOA

ARRAUNA

dietsi zuten San Juandarren atzetik eta Gipuzkoako txapelketan ere postu bera berriro San Juandarrak ezin garaituta.

Aimar Artola (2006) Tolosa TAK
Tolosa TAKeko kadete taldean dabil aurtengoan. Azkoan
probatu zuen kirola eta oso gutukoa zuela ikusi zuen. Denboraldi garratza izan zuen lesio batzuk tarteko. Aurten entrenamenduetan hasi dira eta oso gustura dabil momentuz, taldean postua lortzea eta banderaren bat lortzea izango du helburu.

Iñigo Areizaga. (1996)
2020ko denboraldi berriari begira, Tolosa TAKeko kadetekin entrenadore lanetan estreinatuko da. Oraindik goizegi
da denboraldi berriko helburuak zeazteko.

Mikel Areizaga (2002)
Tolosa TAK eta Zarautz ZAE taldeetan egin du denboraldia.
Urte haseran bateletan Tolosako klubean. Jubenil mailako
lehen urteko bostek osatzen zuten taldea, 4 pertsonek bete beharreko batelerako ordezko bakarra izan dute beraz
denboraldi osoan. Gipuzkoako ligan Zarautzekin ibili dira
lehian eta azkenean Zarauztarren atzetik, 5. Postuan amaitu zuten. Honen ostean, Gipuzkoako txapelketan finalera
sartzeko helburua zuten, eta azken postua lortzeko lehian
ibili ziren Zarauztarrekin, oraingoan pasea erdietsiz. Honen
ostean Euskadiko txapelketan izan ziren eta aurtengoan
oso sasoi onean etorri ziren Bizkaitarren aurrean ez zuten finaleko paserik lortu.
Ondoren Zarautz Arraun Elkartean trainerilletan hasi ziren.
Tolosako bateletako taldea osorik Zarauztarrekin batu eta
taldea osatu zuten. Gipuzkoako ligan bigarren postua er-

MALEN UGARTEMENDIA (2004)
Beste ezeren aurretik esan behar da gimnasia erritmikoak aspalditik agertu behar zuela aldizkari honetako kirol
sekzioan, baina ezjakintasuna tarteko aurtengoa izango
da agertzen den estreinakoa. 2010en hasi zen kirol hau
praktikatzen, 6 urte zituelarik, Ibarrako Belabieta klubean. Ordutik urtero aritu izan da entrenamendu eta txapelketetan. Iazko urtea geldirik pasa zuen ordea, belauneko lesio bat tarteko. Aurtengoan berriro hasi da, eta
urtebeteko geldialdiak indarberritzeko balio izan dio. Infatila izan arren jubenil mailan dabil. Momentuz astean
bitan entrenatze da, orduterdiko saioekin baina gehiago
entrenatzea gustatuko litzaioke. Aurtengo denboraldi
berriari begira Otsailaren 2an Bergarako txapelketan
parte hartuko dute, Ibarran martxoaren 4an. Ondoren,
sailkatuko balira, maiatzaren 16an Gipuzkoako txapelketa Irunen lehiatzeko eta honen ondoren taldekideek
(Eider, Maddi eta Helena) helburutzat jarri duten Euskadikoa Durangon hilabeteko bereko 23an.

Ion Jauregi (1995)
2019 denboraldian Zarautz ZAE taldean aritu da ARC1
mailan. Denboraldi hasieran 2018ko 5. postua hobetzea
zuten helburu. Horretarako taldea, entrenatzaile eta prestatzaileak mantendu zituzten eta denboraldia oso bide
onetik hasi zuten. Lehen estropadan bandera lortu zuten
eta hasieran ezustean harrapatu arren, probak aurrera joan ahala ikusi zuten ez zela zortearen fruitu, taldearen
maila zela eta haserako helburua baino zerbait gehiago
lor zezaketela. Kontuak horrela, taldeak 8 bandera lortu
zituen eta play-off-en ostean ACTrako igoera lortu zuten.
Denboraldia baloratzerakoan taldearen lana 10 batekoa
izan den arren, nahi baino gutxiagotan titular izanaren
arantza du Ionek. Halere, irabazitakoen artean, hiru banderetan titularra izan da.
2020ari begira, talde moduan urte zaila izango dela dakite,
normalena azken postuetan ibiltzea dela eta horregatik esperientziaz disfrutatzen saiatuko dira. Ahalik eta lanik txukunena egiten eta burua hotz mantentzen. Zorte on!!

GIMNASIA

ERRITMIKOA
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ERREPORTAIA

20 urtez
Berrobin
gertatutakoen
gordailu

h

ogei ale. Bi hamarkada. 2000. urtean, mendearekin batera hasi eta geroztik egin du
bide pixka bat. Ilusioz eta gogoz, ezinbestean, nekez eta kostata, zergatik ukatu, baina aurrera ahaleginean. Atzera jiratu burua eta bada zerbait. Herriko baserri zaharrenari, Berrobizarri, keinu eginez, Berrobiko berri emateko jaio zen. Hortik Berrobiberri. Eta gerozko honetan,
herrian gertatutakoak jasotzen saiatu gara: nor jaio den,
nor hil, memoria historikoaren pasarteak, askotariko
erreportajeak, argazki zaharrak eta albiste berriak… Urtero-urtero, iturri zaharretik ur berria.
Urtea joan, urtea etorri, publizitate-moduloak jarriz sustengua eman diguten enpresa, denda, elkarte eta abarrei esker iritsi da aldizkaria herriko etxe guztietara, eta
poza ematen du ikusteak hasieratik bidelagun izan ditugun iragarle gehienek hor jarraitzen dutela, eta berri batzuk ere arrimatu zaizkigula.
Lantaldean ere horixe gertatu da: aldizkariarekin bateratsu jaio ziren belaunaldiko gazteak, sasoiko eta indarrez, elkartu zaizkigu adinean aurrera goazenoi. Poz handiagorik!! Hori da proiektuak aurrera egiteko ezinbesteko urratsa. Herritarren iritziak entzunda, lerro hauetatik
berriro nabarmendu nahiko genuke lantaldea ez dela
itxia, ezta gutxiago ere, eta gustora baino gustorago hartuko genukeela laguntzeko dagoen guztia.

Aldizkariaren ibilbidean, azken 10 urteetan "Egutegia"
ere eman dugu argitara. Jakitun gara herriko etxe askotan zintzilik dagoela eta estimatzen dela mimo handiz
lantzen dugun “oparitxo” hau. Eskertuta gaude gu ere,
esker ona denontzat.
Ez gaude, ordea, bertan goxo egiteko prest. Badago zer
hobetu. Seguru gaude horretaz. Horregatik irakurleengana jo nahi izan dugu. Euren iritzia kontuan hartzeko
asmo eta gogoarekin.
Batzuen eta besteen iritzietan, ezagun da herritarrek,
oro har, estimatzen dutela aldizkaria, aitortzen zaiola
herriaren historian egiten ari den gordailu lan hori. Guk
ere izugarri eskertzen ditugu iritzietan atera diren ekarpenak eta ideiak: herritarren iritziak jasotzea, herrian
egin daitezkeen hobekuntzen inguruko proposamenekin “ataltxo” bat zabaltzea, haurrentzat eta gaztetxoentzat jolas, asmakizun, komiki eta abarrekin beste orrialde batzuk egitea, memoria historikoari eta adineko herritarren
ahotsari lekua egitea, lantaldean errotazio gehiago
izatea… Asko izan dira
zuen eskutik jaso ditugun
proposamenak. Saiatuko
gara hurrengoei begira aintzat hartzen.

Berrobik
merezi
duelako

19

20

ERREPORTAIA

Berrobiberri
7. zenbakia / 2006. urtea
• Eskola berria
• Urkola tabernaren agurra
• Lontxo Dorronsoro: lehengo
garaien testigantza

14. zenbakia / 2013. urtea
• Duela 50 eta 30 urteko uholdeak
• Berrobiko haginkada
• Herriko mugarriak
• Jose Luis Aierbe eta Patxi Ruiz

1. zenbakia / 2000. urtea
• Berrobiko bilakaera
• Nor zen Jose Maria Goikoetxea
• Gaztetxea
• Bai euskarari
• Berrobitarrak

8. zenbakia / 2007. urtea
• Bizibeharraren beharrez etorri
eta “Berrobitartuak”
• Udal hauteskundeak
• Tokiko Agenda 21
• Berrobiko Dortoka Harria

15. zenbakia / 2014. urtea
• Oier Iribarren: Elkartasunez
hauspotutako esperantza
• Basoari eskainitako bizitzak
• Egurra landuz, denbora lantzen
• Haurren hiria

2. zenbakia / 2001. urtea
• Berrobiko dendak eta chef-ak
• Berrobiko estola: lehengoa eta
oraingoa
• Gizarte zerbitzuak Berrobin

9. zenbakia / 2008. urtea
• Gaztetxeak 10 urte
• Etxean erditzea
• Lege zaharreko baserritar

16. zenbakia / 2015. urtea
• Dantzara, plazara…. Dantza
Berrobin
• Eztigileak Berrobin
• Gaztealtzategi: Lapatzatarren
oinetxea. Palazio Etxea
• Aritz Aierbe
• Iturburuko iturri zaharra

3. zenbakia / 2002. urtea
• Baserriaren iragana, oraina eta
geroa
• Marihuana: okerreko fama duen
landarea
• Liburutegia denontzat

10. zenbakia / 2009. Urtea
• Eskola Txikien Jaia Berrobin
• Miren eta Anastasia Armendariz:
bi ahizpak hamaikana seme-alaba
• Berrobiko errota zaharra

4. zenbakia / 2003. urtea
• Udal hauteskundeak
• Berrobi Egunkariaren eta
Berriaren alde
• 50 urte elkarrekin

11. zenbakia / 2010. urtea
• Estibalitz Armendariz rallyetan
kopilotu
• Berrobiko unibertsitarioak
• Agurtzane Belaunzaran Afrikan
zehar bidaiari
• Urreburu pilotalekuak 25 urte

5. zenbakia / 2004. urtea
• Seskea Berri: hutsetik hasi
beharra
• La ciudad de los muchachos
• Lanaren bilakaera: baserritik
fabrikara

12. zenbakia / 2011. urtea
• Nekazaritza ekologikoa Berrobin
• Iturriza denda: familia baten
historia
• Mutcha Hamudi Mahfoud
• Etxabeko mahastien goxoa

6. zenbakia / 2005. urtea
• Berrobitarrak munduan barrena
lanean
• Basetxea taberna
• Felixa Arza, urteen eskarmentua

13. zenbakia / 2012. urtea
• Pilota Berrobin: Urreburuko urrea
• Dolarez dolare, sagardotegiak
Berrobin
• Joxepa Garmendia

17. zenbakia / 2016. urtea
• Immigrazioaren lekukotza
Berrobin
• Txomin Garmendiarekin
berriketan
• Berrobitarrak atzerrian ikasten
• Julen Belaunzaran eta Aritz
Aierbe, Afrikan bidaiari
18. zenbakia / 2017. urtea
• Berrobi aztergai: hirigintza,
aldaketa demografikoak eta
hizkuntza
• Antzerki taldea Berrobin
• Matilde Urdangarin margolaria
• Leire Jauregi “El Conquis” saioan
19. zenbakia / 2018. urtea
• Berrobiko eskola: 40 urteko
historia
• Julen Belaunzaranekin solasean
• Bailarako erroten historia
• Usarra baserria

KIROL TXOKOA

GALDERAK
1.

Zure ikuspegitik, hogei urteren buruan, zer izan da "Berrobiberri" proiektua gure
herrirako? Zer ekarpen egin du (egin badu)? Zure ustez badu jendearen estimaziorik
(gutxi, erdizka, asko)?

2.

Zer atal edo sekzio gehitu edo erantsiko zenioke? Zer kenduko zenuke?

3.

Zer ahulezia nabarmentzen diozu urtekariari? Zertan egingo zenuke indar?

1.

AXUN GOENAGA

IÑAKI GARCIA

“Garai bateko
argazkiak asko
gustatzen zaizkigu”

“Herriko festen
inguruko gaiak
gehituko nituzke”

Gure etxean noiz argitaratu zain egoten gara. Egunetarako aztergaia da, hizketa-gaia etxean eta herrian.

1.

”Berrobiberri”-ren bitartez Berrobi, bertako herritarrak ezagutzeko aukera izan dut hasieratik, baita
beraiek ni ezagutzeko aukera ere. Kanpotarra izanik, lehenengo aldiz herri honetara etorri nintzenean Soroneako Inarekin agertu nintzen urtekari
honetan. Agerpen hari esker, herri honetako eta eskualdeko jendearekin harremanak sendotzen joan
zaizkit. “Berrobiberrik “ herria gehiago batzen duela
nabaritzen dut. Oso positiboa da herriarentzat.

2.

Ez nuke arlorik kenduko. Urteroko herriko festen inguruko gaiak gehituko nituzke, azken urtekoak
onak izan baitira.

3.

Ahulezi bakarra ekonomikoa ikusten dut. Publizitatea da normalki horrelako proiektu ederrak eusteko
ia bide bakarra. Diru gehiago izanez gero ondo legoke urtean bi ale izatea.

Tarteka errepaso bat ematen diogu, landu diren
gaiak berriro begiratu. Zer gertatu zen urte batean
edo bestean (jaiotzak, heriotzak, gertakizunen
bat…) zalantzak uxatzeko ere balio du.
Herriari aberastasuna ematen dio. Azken urtetako
kontuak, historia eta istorioak Berrobiberrin daude.
2.

3.

Denetarik dago. Gai asko lantzen dira, herrian urtean gertatu denari errepasoa ematen zaio. Akaso
argazki zaharrak gehiago, garai bateko argazkiak
asko gustatzen zaizkigu eta.
Oso betea ikusten dut. Ez diot hutsunerik aurkitzen.
Arlo asko lantzen dituzue. Hortik aurrera zer gehiago!
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1.

Zure ikuspegitik, hogei urteren buruan, zer izan da "Berrobiberri" proiektua
gure herrirako? Zer ekarpen egin du (egin badu)? Zure ustez badu jendearen
estimaziorik (gutxi, erdizka, asko)?

2.

Zer atal edo sekzio gehitu edo erantsiko zenioke? Zer kenduko zenuke?

3.

Zer ahulezia nabarmentzen diozu urtekariari? Zertan egingo zenuke indar?

Bestalde, euskaldun berrientzat, euskalduntze papera ere hartu dezakeela iruditzen zait, bereziki euskara errazago batekin idatziriko atalen bat edo euskaraz ikasteko zenbait ariketa jarriaz adibidez. Irudi
hiztegiren bat, errezetaren bat...nolabait aldizkaria
herritar orori begira dagoela adieraziz, eta euskara
erabiltzen ez den etxeetan pixkanaka gure hizkuntzari ateak zabaltzeko gonbitea eginez.

IZARNE GARMENDIA
ZUBELZU
“Atal berriren bat,
jolasen batzuk,
asmakizunak,
komikiren bat, etab.
jartzea egoki ikusten dut”
3.
1.

Lehenik eta behin urtekaria izanik, urte guztian zehar gertatzen diren ekimen ezberdinen berri izatea
ederki dago, argazki eta irudi ugarirekin lagundurik.
Adin ezberdinetako herritar talde batek egina izateak balore haundia duela iruditzen zait. Lan bolondres egiten duten herritarren ekarpenaren ondorio
da, besteak beste eta izaera ezberdinetako herritarron topagune bihurtzen da, gai ezberdinak jorratuaz. Berrobi bizirik dagoela erakusten dute honelako ekimenek, eta denon artean egiten dugula konturatuarazten digu aldizkariak.
Herriko historia eta txoko ezberdinen berri emateak
herria bera gehiago ezagutzeko aukera ematen du.
Baina batez ere, euskaratik eta euskaraz idatziriko
aleak izanik, gure hizkuntza erabiltzean bere baliotasuna azpimarratu eta indartzeko balio duela iruditzen zait.

2.

Guraso garen momentutik umeen begietatik ere
begiratu behar zaiola iruditzen zait. Argazki ugari
edukitzeak adin guztiak erakartzen ditu eta idatzi
atal laburrek ere bai. Egia da eskolarekin batera egiten den literatura lehiaketako irabazleen berri eman
eta idatziak argitaratzen direla. Berrobiko idazle berriak txalotzeko bikaina! Baina zentzu honetan atal
berriren bat, jolasen batzuk, asmakizunak, komikiren bat, jartzea egoki ikusten dut.

Urtekaria izanik gogoz hartzen dugu denok etxean
eta kuriositatez begiratzen diogu. Polita da, besteak
beste, urteari errepasoa eman eta herrian gertatu diren ekimenen berri izatea. Gabonetako opari ederra!
Agian urtean zehar gertatutako gauzen freskura galtzen du, momentuan momentuko berriek indarra
dute gertatzen direnean eta zer esan gehiago izaten
da gaia puri-purian dagoenean.

IÑIGO AIERTZA
“Herritaren parte
hartzea indartuko
balitz urtekari aberatsa
izango litzateke”
1.

Gure herriko hainbat gauza edo pasadizo zaharrak
ezagutzera ematea, eta nonbaiten idatziz geratzea,
bestela historio hauek galduta geratuko direlako.

2.

Neri gertaera zaharrak asko gustatzen zaizkit, memoria historikoa bezalakoak, eta edadeko herritarrak kontatutakoak, ez badira idazten galduko dira
betirako.

3.

Herritaren parte hartzea, hori indartuko balitz urtekari aberatsa izango litzateke, eta egutegian kolore
falta sumatzen dut, gaur egungo argazkiak koloretsuak izan beharko lukete, kolorea bizia da

ERREPORTAIA

ESTER ETA ZURIÑE

SALDIAS-URANGA
FAMILIA
“Aldizkariaren
ahulezietako bat,
taldeko kideen
errotazio falta litzateke”
1.

Esan daiteke, Berrobiberrik herriko historia irudi bidez edo hitzez jaso eta betirako mantendu duela.
Askotan, buruan oroitzapen asko izaten ditugu baina, horietako asko, ahaztu edo irudi lauso batean bilakatzen dira. Aldizkari eta egutegi honi esker ordea, gertakizun eta argazkiak hortxe geratzen dira
betirako.

(Beste kide batzurekin
"lantaldean" egindako
hausnarketa)

“Herritarrok ikusten ditugun behar,
hobekuntza eta abarren ataltxo bat
onuragarria litzateke”
1.

Urte osoan herrian egindako eta gertatutako gauzak bertan isladatuta daude eta gure etxean gordeta eta gainera dohain. Zer gehiago nahi dugu?
2.

Bestalde, herrian herritarrek ikusten ditugun beharrak, hobekuntzak etb. sekziotxo bat izatea onuragarri iruditzen zaigu, gero udaletxeak bultzada bat
eman diezaien herritarren proposamenei.
Herriko umeentzat ere sail edo lekutxoren bat eskaini urtekarian, beraien iritziak jaso eta beraiek idatzitako artikuluren batzuk bertan argitaratzeko.

Berrobiberrik, herriko historia ez desagertzea ekarriko du eta oso aberatsa da hori.

3.

Herritarrei Berrobiberrin partehartzeko aukera zabaltzea. Eurek egindako lana herriarentzat da. Beharbada badago jenderik ez dakiela nolakoa den
urtekariaren martxa.

Asko gustatu zitzaigun, urte batzuetan, memoria
historikoa lantzen zen atal hura. Horrelako lanak eta
baita historian atzerago daudenak ere oso aberatsak dira, baina noski, kontziente gara horrek dakarren lanaz eta urtero horrelako artikuluak egiteak
dituen zailtasunez.
Gure ustez, aldizkariaren ahulezietako bat, taldeko
kideen errotazio falta litzateke. Oso gutxiren artean
urtero-urtero izugarrizko lana burutzen da eta mugimendu faltak, freskotasuna galtzea ekar dezake
agian. Hori noski, gutako herritar orori leporatuz,
guztiok interes gehiago jarri ahal izango bai genuke
horrelako ekintzak desagertu ez daitezen.

Egia esan, ez daukagu argi. Guk hemen botatzen ditugun ideak berriak ote diren, edo jada hortaz hitz
egin den Berrobiberrin.
Hori esanda, interesgarria iruditzen zaigu, Berrobin
dauden, simak edo kobazuloei buruzko artikuluren
bat azaltzea. Alde berean, bertako herribideak ezagutu nahiko genituzke, orain basoak diren horiek.

Aldizkaria buzoian ikustearekin batera, une goxoak
sortu dira etxe askotan. Denbora bat hartu eta hasiera batean, agertzen diren argazki guztiak ikusi
ohi ditugu gainetik. Zereginekin jarraitu eta beste
tarte bat hartzerakoan, artikuluak sakonago irakurtzen ditugu eta honi esker, hain gertu bizi garenon
pasarteak ezagutarazten dizkigu. Badirudi, herri honetan guztiaz enteratzen garela baina ez da hala, aldizkariko artikulu askok erakusten dute, asko dugula elkarri buruz jakiteko.

2.

Beti irrikitan gaude ea urtekaria noiz iritsiko den.
Bertan azaltzen diren elkarrizketak, argazkiak... oso
interesgarriak iruditzen zaizkigu.

Hizkuntzari buruz ere hausnarketa egin dugu, eta
noski, argi daukagu gure hizkuntza euskera dela,
baino aniztasun kulturala aberatsa iruditzen zaigu,
aberasgarria irudiko litzaiguke herriko beste hizkuntzak ere bertan agertzea, artikulu edo idatzi moduan, ondoan euskarara itzulita, urtekaria denon islada izan dadin.
3.

Ahulezirik ez, bikaina da egiten duzuen lana. Eskerrak herrian badagoela zuek bezelako jendea, bultzada bat ematen diotela gure herriari.
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1.

Zure ikuspegitik, hogei urteren buruan, zer izan da "Berrobiberri" proiektua
gure herrirako? Zer ekarpen egin du (egin badu)? Zure ustez badu jendearen
estimaziorik (gutxi, erdizka, asko)?

2.

Zer atal edo sekzio gehitu edo erantsiko zenioke? Zer kenduko zenuke?

3.

Zer ahulezia nabarmentzen diozu urtekariari? Zertan egingo zenuke indar?

alorra luzatu eta ez ematea lau ilaretako informazioa. Esaterako, San Agustinak eta San Andresak aldizkarian duten txokoa aberastuko genuke elkarrizketen bidez jendeari iritzia eskatuz esaterako,
(jendearen parte hartzeari buruz, gazteen aldetik
batez ere). Horren ondorioz, hurrengo festeei begira hobekuntzak egiteko.

OIHANE VERGARA,
GARAZI , LEIRE
“Herritarrek gaur
egun pil-pilean
dauden arazoei
buruz duten iritzia
gehitzea aberasgarria
izango litzateke”
1.

2.

BerrobiBerri irrikaz irakurtzen dugun aldizkaria da,
etxera iritsi eta aldizkaria ikustean ilusioa sentiarazten digu. Aldizkariak gai ugari lantzen ditu, interesgarriak (herritarrei buruzkoak, iritziak, proiektuak…). Azken finean, herriko kulturari buruz informazioa eskaintzen digu, bai garai batekoak eta baita gaur egungoak ere eta hori aberasgarria da gazte zein helduentzat. Herriko aldizkari propioa izatea
funtsezkoa dela iruditzen zaigu, beraz, lan ona egiten dutela uste dugu; herriari, jendeari eta ekitaldiei lanketa handia eta sakona eskaintzen dietelako. Azken batean pozgarria da herri txiki batean urtekaria izatea; bertan jasotzen baita Berrobiren zein
berrobitarren berri. Iragana eta oraina jorratzeaz
gain, arlo asko barneratzen ditu, beti ere herriari bere garrantzia emanez.
Batez ere, urtean zehar gertatzen diren hitzaldiak,
festak, eginkizun bereziak, bidaiak, lorpenak… horiei buruzko atalari begirada bat ematea gustatuko
litzaiguke, hau da, informazio gehiago eskaintzea,

Egutegia dela eta, beharbada argazkien berrikuntza bat ematea entzuten da herritarren artean: argazki zaharrak jartzea ondo dagoela uste dugu baina, agian, interesgarria litzateke urte horretan egiten diren ekintzen ingurukoak, argazki rally-ko irabazlearena… jartzea, herriko aldizkaria etxean jartzea polita dela uste baitugu.
Herritarren iritzia gehitzea aberasgarria izango litzateke; gaur egun pil-pilean dauden arazo sozial,
gai edota herrian gertatzen diren gertakizun, ekintza, ekimenei buruz.
3.

Orokorrean, ez diogu ahuleziarik nabarmentzen;
soilik, agian, urte horretan lorpen edo gertaera edo
ekitaldi garrantzitsu bat izan bada, aldizkarian leku
gehiago izan dezan gustatuko litzaiguke. Adibidez,
kirol alorra ez da urtero fruitu berdinekoa izaten baina badaude urteak lorpen handiak izaten direnak,
irteera ugari (IKK-koen lana, arrauna, pelota, adibidez) eta, beraz, horrelako urtea izan bada garrantzia gehiago ematea interesgarria litzateke, herritarrei jakinarazteko lorpen horiei buruz.
Urtekariaren egiturari buelta bat emango genioke,
azken urteotan errepikakorra izaten ari baita atal
bakoitzari ematen zaion garrantzia.

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

Berrobi

Ibin Kirol Kluba
LESMES BELAUNZARAN
TXERRI ABELTZANTZA
Usarre baserria
 943 683 193
BERROBI
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OIHANE VERGARA
Kriminologia ikasketei buruz
Nola definituko zenuke kriminologia, gaiaz idearik ez
duen pertsona batentzat?

horiek legeetan duten eragina ere aztertzen ditu, besteak beste.

Kriminologia, modu sinplean esanda, delituaren ikerketa da. Horren baitan, delitu bat gertatzeko beharrezko baldintzak ikertzen dira: delitugilea, biktima eta gizarte kontrola, hau da, bizitzaren ordena mantentzeko
ditugun praktikak. Beraz, krimenarekin lotutako gertaeren kausak, ondorioak, jarrera kriminalak eta azken

Kriminologia ez da ‘CSI’ moduko telesailetan ikusten dena;
Kriminologia ez da Kriminalistikarekin nahastu behar. Pako
Etxeberria antropologo forentse ezagunak esan bezala, Kriminologiak delitua zergatik gertatu den galderari erantzungo dio eta Kriminalistikak berriz, delitua nola gertatu den
galderari.

ERREPORTAIA

Nolatan hasi zinen kriminologia ikasten? Zerk erakarri zintuen?

Betidanik erakarri izan nau gizartearen alde ilun horrek;
bai zinean zein liburuetan. Misterioak tentatzen nau: delitua zergatik gertatu den, zerk bultzatu duen pertsona
bat delitua egitera, zein erantzun eman behar zaion araua
hautsi duenari, biktima zehatz bat aukeratzeko arrazoiak,
delitugile hori gizarteratu edo berrezarri daitekeen ala
ez, zein modutan, etab.
Zer esan zizuten ingurukoek kriminologia ikasi behar zenuela esandakoan? Nola erreakzionatzen du jendeak?

Ingurukoek beti babestu eta bultzatu naute nahi izan dudana ikastera, kasu honetan, Kriminologia. Alde hortatik,
bai familia bai lagunak, guztiak eskertu behar ditut eta
erantzuna beti izan da positiboa.

Zein gai aritu zara jorratzen, pertsonalki?

Gradu Amaierako Lana emakumeen aurkako indarkeriari
buruz egin nuen; zehazki, lehen pausua, tratu txarrak jasan zituztenei elkarrizketak egitea izan zen beraiek bizi
izan dituzten edota bizitzen ari diren esperientziak zuzenean ezagutzeko. Horren bitartez, emakumeen aurkako
indarkeri kasuetan dauden gabeziak mahai gainean jarri
nituen. Amaitzeko, politika publikoek gabezia horiei aurre egiteko eta horietan esku-hartzeko proposamenak
zein hobekuntzak helarazi nituen.
Azken finean, lan honen helburua genero-ikuspegitik botere publikoek justizia sozialeko politiketan egiten duten
lanean hobekuntza-proposamen bat egitea zen emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizartea lortze aldera. Lanaren izenburua honakoa zen: "Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko politika publikoen ebaluagarritasuna termino kriminologikoetan".

Kriminologia ez da gradurik ohikoena eta beraz, zalantzak sortzen dira galdetzen dutenen artean: zer da hori?
Ondoren, ‘Unibertsitate Espezializazioa: Esperientzia Trauzer ikasten da? CSI moduan egingo duzu lan? Behin azalmatikoetako Biktimekin Lan Egitea’ graduondokoa egin
penak eman ondoren, jendeari interesgarria eta
nuen. Kasu honetan, ordea, torturaren biktimen gaia lankuriosoa iruditzen zaio; eta edozein dedu duen "La necesaria tutela y asistencia a las víclituren ondoren ingurukoek asko
timas de tortura: una deuda pendiente con las
galdetzen didate ea kriminolomismas", lanaren baitan.
go moduan zer iritzi dudan.
Kriminologiak delitua
Lanak hiru helburu nagusi izan ditu: 1)
Dibertigarria egiten zait detortura fenomenoaren analisi juridikoa
nak detektibe lanetan haszergatik gertatu den
egitea, 2) 35/1995 Legearen analisi kriten garenean.
tikoa egitea, eta 3) torturaren biktigalderari erantzungo
mentzako bideratuta dagoen eskuNolakoa da gradua? Zer da
dio eta Kriminalistikak
hartze psikosozialaren pautak zehazikasten dena?
tea eta hainbat gomendio egitea.
Kriminologia
Graduak
berriz, delitua nola
hainbat arlo jorratzen ditu:
gertatu
zuzenbidea, psikologia, soziologia, biktimologia, antropologia, medikuntza eta noski, kriminologia bera. Esan daiteke beraz, gradua oso
anitza dela.

Azkenik, Kirolaren Kriminologia ere jorratu dut; kasu honetan, herri desberdinetan
hitzaldiak ematen aritu nintzen Euskal Herriko
Profesionalen eta Ikasleen Kriminologia Elkartearen eskutik.

den galderari.

Graduak krimenaren inguruko ikuspegi global bat ematen du. Gainera, delituak saihesteko eta tratatzeko, biktima zein delitugileekin esku hartzeko eta hortaz, biztanleriaren segurtasuna hobetzeko prestatzen gaitu. Bestalde, gatazkak konpontzeko estrategiak, esku-hartze sozialen diseinua edota profil biktimologiko zein kriminologikoen sorkuntza ere ikasten da.

Zein asmo etorkizunerako?

Gaur egun, Sexu heziketa eta familia planifikaziorako begirale ikastaroa egiten ari naiz oposaketak presatzen ditudan bitartean. Asko gustatuko litzaidake edozein arlotan esku-hartze esparruan lan egitea: adingabeekin, biktimekin, delitugileekin, menpekotasunak dituzten pertsonekin ...
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SUITZAKO NONDIK NORAKOA
2018ko uztailaren 14ean ekin nion nire bizitza guztian zehar gogoan izango dudan atzerriko esperientziari. 600 biztanlez osaturiko gure herri txikitik, 140.000 biztanlez osaturiko Lausanne (Suitza, Ginebra hiritik 50 km-ra) hirira joan
nintzen. Bertan, sei hilabetetan zehar, Ingeniaritza mekanikoko zazpigarren seihilekoa burutuko nuelarik. Aukera hau,
Erasmus programatik at dagoen bi unibertsitateren (Mondragon Unibertsitatea eta École Polytechnique Fédérale de
Lausanne) arteko hitzarmenaren bidez gauzatu zen. Besteak beste, Suitza Europar Batasunetik kanpo dagoenez,
Europako Erasmus programaren finantzaziotik kanpo gelditzen delako. Hitzarmen honetan, Mondragon unibertsitatearen izenean, Euskal Herriko bi ikasle joan ginen: Oñatiko Jon Etxarri Mendizabal eta biok.
Klaseak urte horretako irailaren 17ra arte hasiko ez bagenituen ere, nahiago izan genuen hilabete bat lehenago joan eta tramite administratiboak gauzatzeaz (asegurua, bertan sei hilabete bizitzeko baimena…) gainera, gure bizileku
izango zen hartara egokitu. Horretaz gain, Lausanne, Suitzako zonalde frantsesean kokatua egonik, hiru asteko frantseseko ikastaro intentsibo bat egiteko aprobetxatu genuen. Klase hauek baliagarriak izan ziren ezagutzen ez genuen hizkuntza baten oinarriak barneratzeko.
Edonola, klaseak hasi aurreko hilabete lasai horren ostean, erabat aldatu zen gure ordu arteko egoera. Izan ere,
orduantxe hasi zen gure seihileko horretako erronka. Ez
naiz erratu‘erronka’hitzarekin, ez. Izan ere, jende askok Erasmus programa parranda eta ondo bizitzearekin uztartzen
badu ere, ideia horretatik asko urruntzen den esperientzia
bizi izan genuen guk han. Horren arrazoia? Mundu mailako
unibertsitateen sailkapenean 14. postuan dagoen unibertsitatea zela Suitzakoa. Honek esan nahi du, unibertsitatearen exijentzia maila, sailkapeneko postuarekiko proportzionala zela. Esan gabe doa, ordu asko sartu behar izan genituela, Suitzatik bueltan sorpresarik egon ez zedin… Exijentzia maila horren adierazgarri da, azterketak gainditzeko
6 puntutik 4 atera behar zirela (6,7 puntu 10etik). Zailtasunak zailtasun, erronka hori gainditu ahal izan genuen eta

2019ko uztailaren 22an (gradu amaierako proiektua aurkeztu ostean) ingeniari mekaniko egin nintzen Mondragon
Unibertsitatearen eskutik.
Suitzako egunerokotasunari dagokionez, aurreko paragrafoan azaldu dudan moduan, ez genuen denbora libre
gehiegi izan bidaiatu edota Suitzako mendi ederrak ezagutzeko. Horregatik, gure egunerokotasuna, unibertsitateko
zereginetan, etxeko lanetan (arropak garbitu, otorduen
prestaketa, gelako garbiketak…) eta kirolean laburbildu zitekeen. Egunaren amaiera berriz, etxekoekin bideo-konferentziaz egiten nuen solasarekin amaitzen zen. Izan ere, behar baten antzerako zerbait baita, milaka kilometrora dauden horiek, bihotzetik gertu sentitzea.
Bizitokiari dagokionean, ikasle erresidentzia batean bizitu ginen sei hilabetetan zehar. Eraikuntza, hiru solairuz osatua zegoen eta solairu bakoitzean, banakako ikasle gelak
zeuden beren bainugela indibidualarekin. Bestalde, sukaldea solairu bakoitzean geunden 24 ikasle ezberdinen artean elkar banatzen genuen. Bertan, herrialde ezberdinetako (Belgika, AEB, Italia, Errusia, Kroazia, Mexiko, Iran, Frantzia…) ikasleak elkartzen ginen, eta eguneko gertakizunen
inguruan hitz egiten genuen egunaren amaieran. Gastronomiari dagokionez berriz, ia larunbatero egiten genituen
afari bereziak. Afari hauetan, ikasle bakoitzak, bere herrialdean ohikoa den jakia prestatu behar izaten zuen besteentzat. Modu honetan, jaki exotikoak probatzeaz gainera, herrialde ezberdinetako kultura eta pentsaerak ezagutzeko
aukera ezin hobeak izaten genituen. Afari gutxiren buruan,
arrotzak sentitzen genituen bizilagun haiek, gure familiakoak bailiran sentitzen genituen.
Bestalde, denbora libre pixka bat izan genuenean, Suitzako mendiak eta bertako hainbat txoko magiko (Interlaken,
Ginebra, Montreux…) ezagutzera joan ginen eta egia esan
behar bada, toki paregabea da Suitza, eta guztiz gomendagarria… bere paisaia paregabea da eta Euskal Herriaren antza handia badu ere, paisaiari dagokionean behintzat, puntu bat gorago dagoela esango nuke. Litekeena da Suitzako
estatuaren botere ekonomikoak zer esanik izatea, izan ere,
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Suitzako gastu publikoaren zati
oso garrantzitsu bat, paisaia eta ingurumenaren kontserbazio eta
mantenuan xahutzen da.
Bertako leku bat hautatu beharko banu,
Interlaken herriaren izena datorkit gogora. Herri hau, bi lakuren artean aurkitzen da (hortik bere izena) eta herria deskribatze aldera, bi alderdi ezberdindu beharko lirateke: batetik, luxuzko hotel eta dendez (Gucci, Rolex, Louis Vuitton…) osatutako herri txiki baten irudia datorkit burura.
Bestetik aldiz, edozein pertsona liluratuko lukeen paisaia
zoragarriz inguratutako herrixka baten modukoa dela
esango nuke. Eta hau, begi hutsez, herriaren beheko aldetik ikusi eta senti badaiteke ere, herriaren goiko alderdira
(Harder Kulm) kremailera trenez igo ezkero, damurik gabeko paisaia zoragarria ikus daiteke. Nire ustetan, Suitzan derrigorrez bisitatu beharreko leku bat da Interlaken.
Aipatu dudan moduan, Suitza ederra da, baina gehienok dakizuen moduan, ez da merkea… Adibide moduan
gelditu zaitezte ondorengo erreferentzia hauekin: 50 km
taxian (240 euro), 100g oilasko bularki (3euro), zerbeza bat
5/6 euro… Esan bezala, garestia da bai, baina Suitzan lanpostu finko bat duen edonorentzat, bideragarriak dira prezio horiek. Izan ere, Suitzako soldata baxuena 3400 euro ingurukoa da.
Sei hilabete hauetan zehar, momentu gozoak eta ez hain
gozoak bizitu genituen Suitza aldean. Baina gauza bat argi
daukat: abuztuan Suitzara joan zen Aitor hura, ez dela otsailean etorri zen bera. Batetik, nire arlo profesionala gehiago
garatu da: nire ingelesa hobea da; ingeniaritza beste ikuspegi batetik ezagutu ahal izan dut (testuinguru industrial
batetik beharrean, ikerketa eremu batetik); gaur egun kurrikulum-ean hain ondo gelditzen den esperientzia inter-

nazionala lortu ahal izan dut; teknikoki, ezagutzen ez nituen gai ezberdinen inguruko jakinduria barneratu ahal
izan dut… Aldi berean, aspektu pertsonalei dagokienez,
munduko txoko ezberdinetako jendearen ikuspegiak ezagutu ahal izan ditut. Besteen ikuspegiak ezagutu eta ulertzeak, nire ikuspegia zabaltzea ahalbidetu dutelarik. Eta
hori, zalantzarik gabe, oso aberasgarria iruditzen zait. Horretaz gainera, kanpoan zaudenean, faltan botatzen duzun
hori (familia, lagunak, gastronomia…), are eta gehiago estimatzen ikasi dudala iruditzen zait.
Bukatzeko, mezu bat helarazi nahiko nieke oraindik,
etxetik atera ez diren gazte horiei guztiei. Unibertsitate ikasketak egiten ari direnei, eta baita egiten ari ez direnei edota
egiteko asmorik ez dutenei ere: gaur egun, kanpoko herrialde batera joan eta bertan denbora jakin bateko egonaldia bizitzea, gomendagarria ez ezik, ezinbestekoa ere
bada. Batetik, ezagunak ez diren egoeren aurrean egokiago jarduten ikasten delako (pertsona zaildu egiten da horrelako egoeren aurrean) eta bestetik, pertsona bezala garatzeko ere, modu paregabea delako. Beraz, aukera izan ezkero joan!
Hasieran, denok sentitzen dugu gai izango ez garenaren
beldurra. Baina beldurrak beldur, denak gara gai mundu
honetan, gure buruari proposatzen diogun edozer aurrera
eramateko. Horregatik, prestatu maleta eta ekin iezaiozu
damurik izango ez duen abenturari!
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LAISTER ARTE MAROKO, In šā’ Allāh

Batzuetan, gure aurreiritzien aurreiritziak egitea komeniko litzateke. Bidaia hau hasi aurretik bestelako bizipenak izango genituela uste genuen, aitortzen dugu.
Baina, orain itzulita, esan beharra dugu erabat aldatu
zaigula aurrez genuen ideia, han bizi genituen gertaerak,
emozioak, bizipenak, sentsazioak etab deskribaezinak
baitira.
Hara heldu eta pobrezia espero genuen, jende hotza,
zikina. Gauzak erabat aldatu ziren, ordea, hango lurretara heldu ginenean eta aurrez genituen 10 egunak ondo
aprobetxatu nahi genituen, guztia ikusi edota ahalik eta
gehien behintzat, eta halaxe izan zen.
Beraien kultura, ohiturak... bertatik ezagutzeko aukera
izan dugu eta bertatik diogunean, etxe barrutik diogu.
Familiak ezagutzeko parada izan dugu eta hor ikusi genuen zein jatorrak, adeitsuak, langileak eta, batez ere,
beste jendearekin nolako tratua duten, zein afektiboak

diren. Goxo-goxo tratatu gaituzte izan garen leku guztietan, behar dugun guztia eskaini eta eman digute, errespetuz hitz eginez elkarri, eta hori horrela, aurrez genituen beldurrak uxatu ditugu, azkenerako, gu ere erabat
irekiz, gure izaera beraiekin elkarbanatuz eta hori oso polita izan da.
Bestetik, erabat harritu gaituena beraien jakinduria zein
haundia den ikustea izan da. Izan ere, beraiek ez dituzte
guk ditugun baliabideak; esaterako, guri buruz (euskaldunei buruz, euskara, Euskal Herria) zenbat dakiten ikusteak
zur eta lur uzten gintuen. Bertakoak baino gehiago dakitela esaten genien. Guztia turisten bidez ikasi dutela esaten
ziguten eta sinesten diegu, harrigarria!
Haien umorea eta bizi poza ere nabarmentzekoak dira.
Ezer gutxirekin gauza handiak egiteko gai direla ikusi dugu: latekin egindako biolina, plater eta goilarekin inprobisatutako danborrak…
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Ikustekoa zen txapa zahar batzuekin egindako biolin txiki hark nolako soinua ateratzen zuen, eta nola jotzen zuten
gainera, inongo musika eskolara joan gabe. Ia gauero biltzen ginen mahaiaren inguruan bertakoekin abestu, dantzatu eta soinua jotzera.
Ezer gutxi duten horiek zenbat duten konturatu gara, eta
era berean ezer ez duten horiek dena eman digutela.
Paisaiari buruz zer esan dezakegu: adobeaz osaturiko
geografia zoragarria, mendiz inguratutako lurraldea, basamoartua alde batetik eta, bapatean, oasi bat erdi-erdian.
Iristen ginen lekura iristen ginela, dena zoragarria eta aukera genuen leku gehienetan gelditzen ginen paisaiaz kontenplatzeko eta, nola ez, argazki bat ateratzeko.
Ezin adieraz daiteke bertan bizi eta sentitutakoa. Gu geu
libre sentitu gara hemen garen eguneroko modelo hori
ahaztu eta bertako gaztetxoekin futbolean jolasteraino
denak, lehían sartu sartuak bertako umeen pare. Zeinen
ondo pasa genuen!
Egitura kapitalista honetan murgilduta egonik beste
mundu bat posible dela ikusi dugu, sinpleagoa, kreatiboagoa, eta ez direla ehun euroko oinetakoak behar mendira
joateko.
Beraz, hau guztia esanda, eskerrak eman nahi dizkiogu, alde batetik, Maroko herrialdeari; lekzio bat eman digu guztioi, bizitza honetan gauzak esan aurretik, batzuetan, bi aldiz
pentsatu behar ditugula eta, horregatik, barkatu, Maroko.
Beste alde batetik, eskerrak eman nahi dizkiogu, nola ez,
gure gidari izan den Agurtzaneri; zazpi lagunek oporraldi
paregabea igaro dugu elkarrekin, paisaia eta giro apartean.
Baino hortaz haratago, nola eskertu han begiak ireki izana,
nola azaldu han sentiarazi eta bizitakoa. Zuk erakutsi digu-

zu komunikabideak eta prentsak ez duela egia esaten, gizartearen beldurrarekin jokatzen duela sistemak eta konturatu gabe debekuak sortu eta artaldea bagina moduan
bideratzen gaituela nahi duen bidetik. Batetik bestera mugitzean, Eduardo Galeanoren idatziekin hunkitu gaituzu,
zure bizipenak eta esaldiak kontatu eta barneratu dizkiguzu. Sisteman esaten digunari jaramon egin gabe, benetako
Marokori begierara begiratzen erakutsi diguzu, zuk irakatsi
diguzu sistemari aurka egin eta pertsonengan konfiantza
izaten. Entenitze al den?
Ez adiorik, gero arte baizik.
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XXIX KULTURALDIA

LITERATUR LEHIAKETA

Maiatzaren 3tik 31era arte iraun zuen aurtengo Kulturaldiak.
Urtero moduan prestatutako egitaraua herriko elkarte
eta talde ezberdinen arteko lanaren uzta oparoa da. Denetarik izan zen maiatzean: kirola, argazki rallya, dantza,azoka, auzolana, hitzaldiak,solasaldiak,ikastaroak,
mendi film emanaldia, irteerak … Denetarik eta denentzat.

Aurten ere gaztetxoek lan egin dute.
XVII. edizio honetan 45 parte hartzaile izan dira.
Sariak Kulturaldiaren egitarauaren baitan banatu ziren,
azokaren egunean plazan egin zen ekitaldian.

Hauek dira egileak eta lanak.

1. KATEGORIA (LH 1-2)
Irabazlea:
Oier Altuna“Animaliak eta Ilargia” lanarekin.

HAUTESKUNDEAK
Aurten hiru hauteskunde deialdi izan ditugu. Hiru aldiz botoa ematera joan gara.
Apirilaren 28an eta azaroaren 10ean Kongresurako eta Senaturako hauteskundeak
eta maiatzaren 26an Europako, Udaletako
eta Batzarretakoak.
Udaletakoetan herritarrez osatutako talderik osatu ez zenez, kandidatura bakarra aurkeztu zen : PSE-EE.
Honek 30 botorekin 7 eserlekuak berarentzat lortu zituen.

Aipamena:
Arane Rezola “Txokolatea sorgindua” lanarekin.
Intxa Altuna “Toria eta txita” lanarekin.

2. KATEGORIA (LH 3-4)
Irabazlea:
Aner Villegas ”Txokolatezko etxeko borroka” lanarekin.
Aipamena:
Ibai Larrañaga“Azelgatxikiren abentura” lanarekin.

3. KATEGORIA (LH 5-6)
Irabazlea:
June Jimenez“Ausarta” lanarekin.
Aipamena:
Naroa Agirretxe” Noraren ametsa” lanarekin.
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Urte luzeetako lanaren ondoren Oscar Jimenez eta
Begoña Unanuek Arkaitza Landetxeko ateak ekainean
zabaldu zituzten. Bejondeizuela eta zorte on!

LUDOTEKA
Azken urtetan bezala aurten ere Ludoteka izan da
herrian.
Aurten, dena antolatzeaz Ekintza Guraso Elkartea arduratu da. Aste Santutan, Uztailean eta Eguberrietan izen emandako haurrek asko ikasi, jolastu eta
ondo pasa dute.
Gurasoak lanera eta haurrak ludotekara!

LURRRIKARATXOA
BERROBIN
Aurtengo abuztua. Udamina. Goizeko ordubiak inguru. Denok lo Berrobin. Lur sakonean, milaka kilometrotara, lurrazalaren higidurak edo astinaldi bortitzak sortzen dira. Uhin sismiko horiek lurraren
puntu batetik igarotakoan lurraren dardara eragiten dute lurrikarak sortuz.
Seismo baten indarra magnitudeen bitartez adierazten da " Richter" eskalan. Bortitzenak 8´6 graduko indarra izan dute.Euskal Herrian lurrikara gogorren arriskua txikia da. Inoiz gertatu izan dira indar
txikikoak, Nafarroan eta Zuberoan esaterako.Abuztukoak Berrobin 2´2 graduko indarra izan
du. Hondartzan azken olatutxo goxoen antzerakoa izan zen gertatutako lurrikara. Kili-kili bat besterik ez. Horregatik, lo seko jarraitu genuen berrobitarrok hurrengo goizerarte .

IKASTAROAK
KUIA ERRALDOIA
Jose Luis Aierbek uzta oparoa jaso du aurten. Besteak
beste 55kg pisatzen dituen kalabaza edo kuia erraldoia.
Herri osoa gonbidatzeko adina baduzu Jose Luis!

Urtero moduan talde ezberdinak antolatutako ikastaro
ugari daude eta izan dira herriko haur eta helduentzako : pilates, yoga, zunba,haur eta helduentzako euskal
dantzak, antzerkia, entrenamendu funtzinala, robotika,
judoa, eta abar…
Badago zer aukeratu!
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Nora Jimenez

VI. ARGAZKI RALLYA
Aurtengo gaia
“Argiaren kontra” izan da
IRABAZLEAK
HELDUEN MAILAN:

Nora Jimenez
“Erortzeko zorian” argazkiarekin.
GAZTEEN MAILAN

June Jimenez
“Iluntasunean galduta” argazkiarekin.

ARIMEN GAUA ETA
NEGUAREN ETORRERA
Aurten lehenengoz bizitu dugu Arimen Gaua Berrobin, izpiritu guztien eguna, Gau Beltza... izen desberdinez ezagutzen dena. Iluntasunaren eta heriotzaren jaia, beldurrak gainditzeko aukera aproposa,
neguaren etorreraren iragarle eta naturarekiko lotura berreskuratzeko saiakera izan zen.
Mozorro beldurgarriak jantzi, kalabaza naturalak zuritu eta aurpegi forma eman zitzaien, barruan kandela jarriz. Eskulanak egin ondoren etxerik etxe ibili
ziren haur eta helduak “puxka biltzen”. Jasotakoa denen artean banatu ondoren, plazan garaiko gaztainak erre eta gustora jan ziren!
Euskaraz sortuaz, euskaraz biziaz, esaldi hauek ohiukatu ziren indarrez:

“Sari edo ziri”
June Jimenez

“Xiximiku, xiximuko
zerbait bota eta
ixilduko!!”
“Berrobiko ateak ireki,
arimen alde!!!”
“Eman guri, eman
guri...edo ez!
Eta arimak sartu baietz!”
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SAN ANDRES ESKOLA
2018-2019 ikasturte honetan “ Denboran zehar ” proiektuan murgilduta aritu ginen. Hiruhileko bakoitzean arlo
desberdinetan murgildu ginen.
• Lehenengo hiruhilekoan: Mitologia
• Bigarren hiruhilekoan: Zientzia
• Hirugarren hiruhilekoan: Artea
Lehenengo hiruhilekoan mitologian murgildu ginen.
Hiruhilekoari hasiera emateko Ataunera eta Jose Miguel
Barandiaranen museora egin genuen bisita. Hau izan zen
gure hiruhilekoko lanaren oinarria. Hiruhilekoan zehar
kontu asko esan, irakurri eta kontatu genituen hiru hizkuntzetan.
Irratsaioak erabili genituen mitologiaren inguruan aritzeko
eta abestiak eta kontakizun desberdinak eskaintzeko.
Hiruhilekoaren bukaeran ikastetxeko patioko aterpean
Kontu azoka antolatu genuen. Mitologiaren inguruko kontakizunak gurasoei eta herriko jendeari azaldu genizkien.
Ikasturte hasieran Euskara bultzatzeko kanpaina antolatu
genuen herri mailan. Euskaraldiaren egitasmoa eredu hartuta txapak diseinatu, banatu eta eskolaz kanpoko ekintzetan erabili genituen euskarari bultzada emateko
asmoz.
Berrobi Kantari ekimena ere martxan jarri genuen hileko
azken ostiralean plazara ateraz aurrez eskolan ikasitako
euskal kantuak abestera.
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Bigarren hiruhilekoan gure eskolan bidaia bat egin
genuen zientziaren historian, eta horretarako gizakien
bizimodua aldatu zituzten aurkikuntza zientifiko garrantzitsuenak bilatu, aztertu eta landu genituen.
Gela desberdinetan eta maila desberdinetan esperimentazioaren bidez ikasi genuen, eta zientziaren zenbait arlo landu genituen : gurpilaren asmakizuna, urarekin egindako
esperimentuak), zirkuito elektrikoak, erreakzio kimikoak...
Egindako lanak bideo tutorialen bidez jarri genituen
eskolako blogean.
Hirugarren hiruhilekoan artea landu genuen. Literaturari dagokionez poesia izan zen gure lanaren oinarria.
Hiru hizkuntzatan abestiak ikasten, olerkiak errezitatzen,
asmatzen.. pasa genuen hiruhilekoa.
Hirugarren zikloko ikasleek bertsolaritza landu zuten
ikasturte osoan zehar.
Bestalde, adinak nahastuta hiru tailer antolatu genituen:
marrazketa, margoketa eta eskultura. Ikasleak oso gustura ibili ziren artean murgilduta. Hiruhilekoaren bukaeran

gurasoentzako tailerretan egindako lanen erakusketa
gidatua egin zen .
Agenda 21ean Lurzoruaren gaia landu genuen. Txikienak
astero herriko baso batera egiten dute irteera lurzorua
eta bertako animaliak, landareak.. aztertzeko aprobetxatuz. Lehen Hezkuntzako 2. ziklokoek eskolako baratza
landu eta martxan izan zuten ikasturte osoan zehar.
Informazio gehiago:
www.berrobikoeskola.blogspot.com
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HERRIKO JAIAK

San Agustinak
Urteko egun alaienak. Denok irrika noiz iritsiko abuztuaren 28a. Gure herriko jaiak. Aurten bost egun . Beteak izan
dira. Jai batzordeak aparteko egitaraua antolatu zuen:
denok ( haur, gazte,heldu)prestaturiko festak pozik eta
alai burutu ditugu. Ekintza ugari, batzuk urterokoak, beste batzuk bereziak. Egunero, gure plaza eta inguruneetan jendea erruz goxatzen. Eguraldia lagun bost egunetan,azken eguneko iluntzean ezik; euri xirimiriak jakinarazten zigun jaiak bukatzear zirela eta leun eta emeki
egunerokotasunera bihurtu behar ginela.
Jaiei "Ibin Kirol Klubak" suzko suziriekin eman zien hasiera. Bukaera, Naturak goitik beherako suziri busti eta oparoekin 2020ko abuzturarte agur esan zigun.

ERANSKINA:
Jaietan, bi gauetako ordu txikitan, lorezain titulodun finak edo finek, gorputz barrua tabernako urarekin blaituta, plazatxoan dauden hiru lorategi ederrak birrindu zituzten. "GIPUZKOA FLORA" Saria lortzeko lana zabaldu
zuten bidean. Harro egon zaitezkete.

ERREPORTAIA

San Andresak
San Andresak eta Euskararen Eguna direla eta ekintza
ugari antolatu dira aurten ere.
Azaroak 30ean hasi eta abenduak 3 bitartean zeregin
ugari daude egutegian: zahagi ardoa, elektrotxaranga,
Tremes ogia banatzea, jubilatuen eta gazteen bazkariak, bertsoak, antzerkia, mozorro festa, frontenis txapelketa, aurpegi margotzeak, talo jana…
Aproposa negu usainean giroa berotzeko!

EUSKAREN
NAZIOARTEKO
EGUNA
Urtero bezala abenduaren 3an ospatu dugu
gure hizkuntzaren eguna.
Kantujira herrikoia, txokolate jana eta
hitzolariak ekimenarekin osatu zen.
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Ikasleak idazle
Azken urteetako ohiturari jarraituz hona hemen XVII. Literatur lehiaketako irabazleen lanak.
Lehen kategorian: Oier Altuna, 2. Kategorian: Ander Villegas eta 3. Kategorian: June Jimenez.

Gozatu irakurketa!

Ausar ta
Bazen behin Lexuri izeneko 17 urteko neska bat,

Madrilen bizi zena. Berari, lehenengo mailatik seigarren mailara bulling egin zioten. Egunero amari
aitzakia bat jartzen zion eskolara ez joateko, baina
amak esaten zion eskolara joan behar zuela, berak lanera joan behar zuelako.
Eskolarako bidean beti atzetik bullyng egiten ziotenak joaten ziren, eta bera izututa eta ikaratuta iristen zen eskolara.
Eskolatik ateratzen zenean, jo egiten zioten, eta bere amak
kolpeak ikusten zizkionean, Lexurik urduri esaten zion, erori egin zela.
Bere amak ez zekien bullyng egiten ziotela. Berak zuen
amorrazio guztia abesten askatzen zuen. Gehien gustatzen
zitzaion musika estiloa opera zen. Oso ahots polita zuen.
Bera ez zen abesteko klaseetara joaten “YouTubeko” bideoak ikusten ikasten zuen nola afinatu ahotsa.
Egun batean bere amari bururatu zitzaion Lexuri
“Got Talent” era apuntatzea, berak balio zuela erakusteko
munduari. Bi aste beranduago bere amari “Got talent”eko
ak deitu zioten esateko, Lexuri onartu zutela. Amak ez zekien noiz eta nola esan berari. Pentsatu zuen eskolatik bueltan esatea, beti triste etortzen zelako eta horrela arratsaldea alaituko ziolako.
Arratsaldea iritsi zen, eta Lexuri etxean sartu berri zegoen.
Bat- batean amak oihuka esan zion:

– Lexuri ”Got Talent”en onartu zaituzte –eta Lexurik esan
zuen:
– Bai zera! Nolatan? Ni ez naiz aurkeztu eta!
– Ez zu ez zara aurkeztu, nik aurkeztu zaitut.
– Eskerrik asko ama, ez dizut hutsik egingo!
– Lasai, zuk inoiz ez didazu huts egiten.
Bi hilabete igaro ondoren, eguna iritsi zitzaion bere agerpena egiteko. Hasieran oso urduri zegoen, telebistan atera behar zuelako.
Bere amak animo pila bat eman zizkion eta aholkuak ere,
adibidez: atera, esan zein zaren, galderei erantzun, arnasa
hartu, begiak itxi, pentsatu bakarrik zaudela zure logelan
eta abesten hasi. Lexurik banan-bana jarraitu zituen pauso
guztiak.
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Abestez bukatu zuenean, begiak itxi eta ”Risto, Edurne, Eva
eta Paz” zutituta, denak negar batean ikusi zituen. Denak
esan zioten: Hau da zuk merezi duzuna: Urrrezko botoiaaa!!!! Finalean zaude! Merezi duzulako!
Bat-batean Lexuriren ama korrika berarengana joan zen.
Hurrengo egunean, eskolako bidean bullyng egiten ziotenak esan zioten:
– Ze ondo abesten duzun! Lagunak izango gara?
– Ez, ez dut zuen laguna izan nahi. Jo egin nauzue, makurrarazi egin nauzue… Gorroto zaituztet, nire bizitzatik alde
egitea nahi dut! Ahhh! Eta gainera nire ahotsarengatik bakarrik ez da izango ba!
Momentu horretatik aurrera bere bizitzatik atera ziren.

Bi aste beranduago finaleko eguna iritsi zen eta abesti hau
abestea erabaki zuen: Nessun Dorma. Bere txanda iritsi zen
berak dena eman nahi zuen bere ametsik handiena lortzeko.
Halako batean esan zuten: “Got Talent”eko irabazlea…
LEXURI!
Lexuri negarrez eta guzti hasi zen, pozez zoratzen.
Hortik aurrera, LEXURI Bartzelonan bizi da, lagun pila bat
ditu, telesaila batean ateratzen da eta Operako abeslari oso
famatua da.
Lexurik erakusten diguna hauxe da : zure bizitzako hasiera
nahiz eta oso txarra izan, beti hobetzen joaten da, hobezina
izatera iristen den arte.
JUNE JIMENEZ

Animalia k eta ilargi a
Bazen behin dordoka bat ilargia jan nahi zuena. Dordoka txikia
zen eta ez zen iristen. Geroxeago elefantea etorri zen. Dordokaren gainean jarri zen eta hala ere ez ziren iristen. Ordu bat pasa eta
gero jirafa etorri zen eta elefantearen gainean jarri eta ez ziren
iristen hala ere. Pixka bat beranduago xagua etorri zen eta hau
ilargira iritsi zen. Xaguak ilargi pixka bat jan zuen eta besteei
ere eman zien.
Hurrengo egunean zeruan ilargi zati bat geratzen zen eta denek nahi zuten jan. Burrukan hasi ziren. Gero txori bat etorri
zen eta berak jan zuen gelditzen zen ilargi puska. Gizon batek
txoria harrapatu zuen eta eztarritik eutsi eta ilargi zatia atera
zion. Inoiz gehiago ez zen ilargira iritsi eta horregatik gauero ilargia egoten da.
OIER ALTUNA
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Tx o k o l o t e z k o e t x e k o b o r r o k a
Bazen behin familia bat oporretara joan behar
zena eta familia hartan Mikel izeneko kide
bat zegoen eta oso ausarta zen. Oporretako etxera iritsi ziren eta beraien gauzak
ordenatu zituzten. Bat-batean Mikel logelara zihoala atearen kontra jo zuen
eta atea hautsi egin zen. Mikel kezkatu
egin zen. Baina atea txokolatezkoa zela
konturatu zen! Orduan familiari abisatu
zien. Familiak nola ez, ez zioten sinetsi baina badaezpada ere logelara igo ziren. Horrenbeste jan zutenez ez zutenez ez zuten bazkaldu ezta afaldu ere egin. Hurrengo egunean
bazkaltzen ari zirela soinu bat entzun zuten ganbara aldetik. Orduan ganbara igo ziren eta gnomo eta iratxoen
baratzeko eskulturak ikusi zituzten. Familia guztia bazkaltzera joan zen, Mikel izan ezik.Mikelek ganbarako argia
piztua zuen eta gnomo forma zuen eskulturetatik bat
apurtuta ikusi zuen. Bat-batean Mikel konturatu zen eskulturak mugitu egiten zirela eta hitz egiten zutela. Orduan Mikelek galdetu zien:
– Benetako gnomo edo iratxoak zarete?
– Bai. –Erantzun zion gnomo batek.
– Aurkeztutako gara. Ni gnomoetako aztia eta Nomolus
dut izena. 100 urte ditut baina sasoian jarraitzen dut. Ikusten duzuen bezala oso txikia naiz eta taldean ibiltzea gustatzen zait. Eta nire esaldirik gustukoena “aurrera”!!! eta
“aijop” dira. –Erantzun zion gnomoetako aztiak.
Orduan Mikelek galdetu zien pertsona txiki batzuei :
– Zeintzuk zarete?
– Gu 25 gnomoez osatutako talde bat gara.Guk ez dugu
ezpatarik ezta ezer erabiltzen borrokatzeko beti gorputzez-gorputz borrokatzen dugu. Oso alaiak gara eta gure
esaldirik gustukoena “animo” eta “aijop” dira. –Erantzun
zien gnomoek.
Eta orduan Mikelek berriz galdetu zien ezpatez eta arkuez eskuetan zituzten pertsona txiki batzuei.
– Zeintzuk zarete?
– Gu 25 iratxo beteranoez osatuta gauden talde bat gara
eta oso txikiak gara.Guk ezpata eta arkua erabiltzen dugu

borrokatzeko eta horretaz gain oso koordinatuak gara.
Barazkiak jatea gustatzen zaigu eta gure esaldirik gustukoena “prest gaude ”da.
– Orain aurkeztu zaretenez, ni aurkeztuko naiz. Ni Buguruza familiako kiderik txikiena eta ausartena naiz. Korri
egiten ona naiz eta beti ideien bat dut.Segituan harritzen
naiz eta nire esaldirik gustukoena “ideia bat dut” da. Eta
zergatik zaudete hemen?
– Nikolas azti gaiztoak eta bere troilek hil nahi gaituzte
gure etxeekin gelditzeko. –Erantzun zion iratxo batek.
– Eta zeintzuk dira troilak eta aztia?- Galdetu zien Mikelek.
– Nikolas azti gaizto bat da eta troilen agintaria da. Aparteko botereak ditu. Bere misioa gu eta iratxoak akabatzea
da gure etxeekin gelditzeko. Bere esaldirik gustokoena
“akabatuko zaituztet” da. Troilak 50 maltzurrez osatuta
dagoen talde bat da. Nikolasen esanetara daude eta haragia eta odola gustuko dute. Edozer gauza egiten dute.
Beraien jarrera oso txarra da. Gezur asko esaten dituzte
eta beraien esaldirik gustukoena “ hiltzeko momentua
da” da. Erantzun zien gnomoetako aztiak.
Mikelek, hori guztia jakinda, esan zien:
– Laguntza baldin behar baduzue abisatu!
Hurrengo egunean gosaltzera joan ziren. Eta sukaldera
iristean dena hankaz gora ikusi zuten eta ahots maltzur
bat entzun zuten. Orduan gnomoak eta iratxoak agertu
ziren eta esan zien:
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–Nikolasek esan digu ez baditugu gure etxeak biharko
uzten gurekin borrokatuko direla gu errenditu arte edo
gu akabatu arte. Borroka hurrengo ilargi betean izango
dela esan digu.
– Orduan bi egun ditugu prestatzeko. –Esan zuen Mikelek.
Mikelek esan zien iratxoak borrokatzeko egunean teilatuaren gainean jartzeko eta gnomoak bitartean teilatuan
jartzeko salto egin eta troilen gainean erortzeko. Eta aztia
berak hilko zuela. Afaltzeko momentuan bi troila etorri ziren barkamena eskatzen eta afaldu ondoren oheratu ziren beraien txokolatezko oheetan.
Hurrengo egunean txokolatezko arrautzak jan zituzten
gosaltzeko eta atearekin pasa zen ez zuten bazkaldu ezta
afaldu ere egin eta, azken gaua zenez, gnomoekin eta
iratxoak baratzeko zelaira joan ziren jolastera ilargi
betea ikusten zuten bitartean. Afaltzen bukatu
zutenean ohera joan ziren. Mikel lotan zegoela
soina arraro bat entzun zuen ganbara aldetik.
Ganbarara joan zen eta argia piztu zuen
… Eta troil bat ezpata batekin ikusi
zuen! Troila bere lepo gainera bota zitzaion eta Mikel lepotik kendu
eta kriston ostikoa eman zion
sudurrean. Orduan Mikel denei
esan zien:
Troilak gezurra esan digute eta guri
hil nahi gaituzte.
Orduan denak borrokatzeko prest jarri ziren iratxoak, teilatuan geziak botatzeko eta gnomoak teilatuan salto egin
eta troilen gainean erortzeko. Eta familia eskuetan zartagiak eat labanak zituzten troilak akabatzeko. Borroka hasi baino lehen denak beraien esaldirik gustukoenak esan
zituzten. Gnomoetako aztiak “aurrera”!! eta “aijop” esan
zuen. Gnomoek “animo” eta “aijop” esan zuen. Iratxoak
“prest gaude” eta Mikelek “ideia bat dut”. Orduan gnomoetako aztiak galdetu zion:
– Ideia bat duzu?
– Bai. Erantzun zion Mikelek.

nire familia aztia hilko dugu. Esan zuen Mikelek.
Denak txokolatezko arrastoa egiten lagundu zuten eta
bera postuetan jarri ziren.
Bat-batean troilak agertu ziren eta isilean etxera sartzen
hasi ziren. Txokolatezko arrautzak ikustean arrastoa jaten
hasi ziren. Ganbarara sartu ziren … Eta iratxoak geziak
botatzen hasi ziren!! Denak hil zituzten. Orduan Nikolas
agertu zen eta Mikel atzetik korrika zihoan. Nikolasek bere botereak erabili zituen hau esanez:
– Mali bela bizi ezazue!!
Orduan konturatu ziren troilak hiltzea berdin zuela aztiak botereak erabiliko zituelako. Troilak txokolatezko
arrautzak hartu eta botatzen hasi ziren. Gnomoentzako arrautzak beraiek baino handiagoak zirenez kriston mina egiten zien eta lurrera erortzen ziren. Orduan Mikelek txokolatezko
arrautza bat hartu eta Nikolasi aurpegi guztian eman zion. Bere barita airean atera eta leihotik bera
erori zen baratzera. Orduan denak ahalik eta azkarren jaitsi ziren baratzera. Bina Mikel leihotik
behera bota zen eta barita hartu
zuen.Nikolasek botererik ez zuenez iratxoak eta gnomoak troilei akabatzen hasi ziren eta
troilak hilda bukatu zuten.
Orduan aztia errendituta korrika hasi zen inork ez harrapatzeko. Baino Mikelek nola ez,
errez harrapatu zuen eta esan zion:
– Utzi gaitzazu bakean bestela hilko zaitut–
– Bai barkatu bakean utziko zaituztegu. Ez dugu etxerik
ezta bizitzeko tokirik eta bizitzeko toki bat nahi dugu.
Orduan Mikel iratxoak, gnomoak eta gnomoetako aztiak
hori entzutean bizitzeko toki bat utzi zioten. Mikelek Nikolasi barita utzi zion eta Nikolasek troilei bizitza bueltatu zien. Hortik aurrera denak pozik bizi ziren. Eta gainera
Mikel eta bere familia hain ondo zeudenez , hor bizitzea
erabaki zuten.

– Zein da ideia? Galdetu zion elfo batek.
– Txokolatezko arrautzen arrasto bat egitea ganbararaino. Orduan troilak ganbaran sartzen direnean duendeak
ganbarako leihoa irekitzen duzu eta geziak botatzen dituzue troil guztiak hil arte eta bitartean gnomoak ni eta

HALA BAZEN EZ BAZAN SAR DADILA KALABAZAN ETA
ATERA DADILA BERROBIKO PLAZAN
ANDER VILLEGAS
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