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Askatasun indibidualerako, bizi gune kolektiboa
Adin batetik gora, gertatzen da bakarrik bizitzeak nekeziak
sortzen ahal dituela, bakardadea ezin jasana bilakatuz.
Zahar-etxeek pertsona horiek errezibitzen ahal baldin
badituzte, “partekatu etxeak” deitu guneak osatzen
hasi dira. Jakinik Ipar Euskal Herrian proiektu bat
abiatzen dela, gehiago xehetasunen bila joan gira.

Joan den larunbatean Gurekin elkarteko kideak, proiektua Ahurtin aurkezten

“Gurekin” elkartearen nahikaria
Mugerren atzeman ditugu Annabelle Pachon eta Laeticia Limousin, lehena “Gurekin” elkarteko langile izanen dena eta
bigarrena presidente-ordea. Annabelle
Pachon sozial sailean lanean ari zelarik
ohartu zen, bereziki baserri munduan, adinetako pertsona batzuk, osagarrian izanikan ere, lotura sozial baten eskasean zirela.
Zenbaitzuk haurrak urrun bizi izanez, beste
batzuk bakarrik direlakoz, jende bat isolatua
sentitzen zela, zerbaiten muntatzeko beharra sentitu zuen. Horrez gain, pertsona horieri bizimoldea aldatua zaie, etxe handiek
eskatzen duten mantentze lanak kudeatu
behar dituzte, kargu handiak eraginez.
Zahar-etxean sar
tzeko, oraino osagarrian
direla, beste aukera baten sortzeko beharra
aurreikusi zuen eta “partekatu etxeak” ideia
etorri zaion. Hortarik abiatu zen “Gurekin”
elkartearen sorrera.

Egoitza inklusiboaren modeloa
Proiektu hori landu beharrean, 2018an, dozena bat pertsona biltzen hasi ziren ikusteko zer proposamen egiten ahal zen. Garai
berdinean ELAN legea bozkatu zen, bai eta
2020an AVP laguntzak (Bizitza Laguntza
Partekatua). Neurri berri horietaz baliatuz,

elkartearen “partekatu etxeak” xedea ahalbidetu zuten. Departamenduko Kontseiluarekin, Euskal Elkargoarekin, SCOT eta COL
bezalako jabe sozial egiturak eta instituzio
batzuekin solastatzen hasi ziren. Inkesta bat
ere egina izan zen, adin bateko jendeek,
etxeko laguntzako langileek eta osagarri
sailean ari direnek beren iritzia eman zezaten. Orotara 120 pertsonen erantzunak
eskuratu zituzten. Lurraldeko diagnostikoa
egin eta, adinekoentzat egitura berritzaileen
beharra agertu ziren. COL jabe sozial egiturak, proiektuarekin bat egiten zuela, lur
batzuen bilatzen hasi zen eta Ahurti eta
Hazparneko eskualdean, bi lur-jabe prest
agertu ziren, etxe horiek, beren funtsetan
eraikiak izan daitezen.

Etxe partekatua zer da?
Zahar-etxe eta etxebizitza artean den bizitegia da, solairu bakarrekoa. Logela bakarreko apartamentu horiek, 65 urtetik haratago
duten pertsonentzat dira, eraikin bakoi
tzean, 8 eta 10 egoitza kopuru errezibitzeko
gisan. Espazio pribatu horien erdigunean,
denek erabiltzeko gela kolektiboak badira:
sukaldea, egongela, jangela eta terraza.
Bizitzera etortzen direnek, gune horietan
bizitza proiektua elkarrekin garatuko dute,

elkarteko pertsona baten laguntzarekin.
Bakoitzak bere bizi pribatua baldin badu,
besteekin gune amankomun horren ukaiteak isolamendu sozialaren kontra borrokatzeko helburua du. Horrez gain, beraien
bizitzaren aktore izatea ahalbideratzen du,
dinamika kolektiboa bultzatuz eta elkarrekin
ongi bizitzea erraztuz. “Gurekin” elkartearen
funtzioa animazio batzuen proposatzea izanen da, kasu eginez pertsona bakoitzaren
ongizaitea. Kokatuak izanen diren egoitza
horiek, herrietako bizi kulturalari eta sozialari lotua izanen dira.

Proiektua aitzina segi
Etxe partekatu horien eraikitzeko 2 gune
atzemanak badira, 2023ko urte hondarreko
abiatzea aurreikusia da. Gelditzen diren 2
urte horietan, “Gurekin” tokiko elkarte eta
egitura publikoekin harremanetan jarriko
da. Elkarteko ordezkariek azpimarratzen zuten, biziko diren pertsona horiekin konfian
tzazko lotura sortu behar dela, beren iragana ulertu edo(ta) jakin eta lagundu bizi berri
horri buru egiten.
Diru bilketa kanpaina abiatu dute, eman
nahi duenak: Gurekin – 124b Galharret Bidea – 64990 Mugerre igor lezake. Bildutako
dirua, hasieran langile batek zuzendaritza
eta administraziorako behar duen prestakuntza finantzatuko du.
M.O

Perun bi mundu parez pare

Euskaraz hedatu jakitatea
Duela zortzi urte, Alkartasuna fundazioak
Basusarrin antolatu zuen Jakes Casaubon
eta beste euskaldun ezagun batzuri buruzko
omenaldia. Sail ezberdinetako langile jakitunak egun berean ohoratzeko, Manex Pagola
zenaren hitzaldiaren ondotik, Fermin Mihura
zena lagun, bertsu andana batez laburbildu
ginituen heien bizitza bete bezain aberatsak.
Geroztik oraino, Aita Adrien Gachiteguyk ida
tzi eta Hemen elkarteak argitaratu Zuhaitzak
Euskal Herrian liburua osatu zuen, eta ikusmena galdu arte, burua proiektu berrietan zaukan
Jakes, Izurako seme, langile porrokatuak.
INRA-ko haren hurbileko lankide batek aitortu
digu gauzen ikasteko eta gogoan atxikitzeko
errextasun gaitza zuela. Horrez gain, euskaltzalea zen eta gure eskualdeko gauza bereziei
errotik idekia: hizkuntza, kultura, pilota, indar
jokoak, laborantxa, ingurumena, izadia, ondarea, gutieneko burujabetzaren beharra eta
abar.
Goresgarria bezain baliosa izan zen Luzien
Etxezaharreta kulturgile, idazle, irratilariaren
ekimena. Harek baitzuen Jakes deliberarazi berarekin Gure Bazterrak asteroko irrati
emankizunen muntatzera. Biek elgarrekin,
bide gastu guziak beren gain harturik, Euskal
Herri guziko bazter anitz kurritu dituzte, leku
bakoitzeko berezitasunetaz entzuleak jakinaren gainean ezartzeko. Herriaren amodioz baizik egiten ez den xinaurri lan ikaragarria!
Gogoan dauzkagu Orreagatik Iratirako eremuaz mintzarazi zituztela Anjel Aintziburu
zena, Basil Ibañez, Eñaut Etxamendi eta Orbaizetako Benardo. Gogoan ditugu ere Kintoaz eta Imiliztegiz Mixel Xalbadorrek kondatuak eta beste holako elkarrizketa frango.
Pantxo Hirigaraik goraki erran du euskal irratietako emankizun interesgarrienetan sartzen
duela Gure Bazterrak. Funtsean, Jakes-ek
begiak hetsi dituen egunean, Aldudeko berriketariak bezala, ezagutzen zutenek haren jakitate handia azpimarratu dute.
Jende anitz ausartatzen dira Euskal Herriari
lotuak diren gaiez mintzatzera eta idaztera;
haatik gehienak erdaraz. Segurki erdaldunek
ere badutela ikasteko eskubidea. Halere, ikusiz frantsesaren presentzia gizartean zoin itogarria den euskararentzat, lekuko jakinduria
lehenik gure arbasoenganik ikasi hizkuntzan
hedatzeak salbatzen laguntzen du nolazpait.
Jakes-ek bere azken emankizunean egin
zituen bi aitormen. “Gure jakitatea mugatua
da”. Hara harrokeriarik gabeko gizona zelako
froga argia. “Dugun jakitate poxi hori balio
gutikoa da, guretzat atxikitzen baldin badugu,
inguruan zabaldu gabe”. Hor berriz ageri da,
deus galtzera utzi gabe, behialakoen ganik
ikasi jakintza belaunalditik belaunaldira helarazteko griña bizia zaukala. Bidenabar, laneko edo bazterren ustiatzeko molde makur
batzuen zuzentzea aholkatzeko gutizia ez
zuen gordetzen.
Irrati bidez gure etxeetara sartu izan diren
ondareari buruzko aurkezpen eta erakaspen
baliosek merezi dute behin eta berriz entzunak izaitea. Osasun egoera txar hunengatik
ulergarri den etenaldiaren ondotik, agian
beste jakile zonbait atrebituko dira Jakes Casaubon zenaren bide beretik abiatzera, Luzien
Etxezaharretaren ardurapeko Gure Bazterrak
asteroko emanaldiak berriz jarraipen bat ukan
dezan.
Jean-Louis Harignordoquy

Pedro
Castillo

Eztabaida luze baten ondotik,
Pedro Castillo indigena Peruko
presidente berri joan den uztailaren 23an izendatua izan da.
Hauteskundeak ekain hastapenean iragan ziren bainan haren
parean aurkeztu den Keiko Fujimori eskuindar populistak egin
errekurtso guziak aztertuak eta
baztertuak izan ondoan, 43
egun berantago, ofizialki Pedro
Castillok bere kargua hartu du.
Lehen aldia da indigena bat
izendatua dela Estatuko kargu
gorenerat eta azken bi mende
hauetan nagusiki eskuinak kudeatu duen herrian, demokratikoki ezkerra da botererat igan.
Hauteskunde kanpainan presidente berriak zehaztu duen
bezala, laborantxa ttipia, hezkuntza eta
osagarria dira bere programaren oina
rriak, perutar pobreen egun guzietako
bizia hobetzea delarik aitzinatu duen helburu nagusia. Erran behar da, lan gaitza
ukanen duela zeren koronabirusaren
izu
rriteak bere herria azkarki jo baitu,
190.000 hilekin, populazioaren araberako
hil kopuru gehiena jasan duen herria baita
eta ondorioz hartu diren neurriek krisi ekonomiko gaitza sortu dute, %11ko gibelaldi
batekin, joan den urtean, langabezia eta
pobreziaren gorakada bultzatuz.
Multinazionalen eskuetan utziak izan diren
aberastasun energetikoak eta meategiak,
bere programan Estatuaren eskuetarat
itzultzea agertzen da, herriko laborantxa
eta lantegiak lanjerean ezartzen dituzten
inportazioak mugatu nahi ditu. Aitzineko
hamarkadetan eramana izan den politika
liberalarekin funtsezko bihurgunea proposatzen du. Politika horren obratzeko
konstituzio aldaketa baten beharra alda
rrikatu du, gaurko Alberto Fujimori eskuineko presidente ohiak, 1993an onarrarazi
baitzuen sektore pribatuari lehentasuna
eta ahalbide guziak emaitea.
Indigena izaiteaz gain, Pedro Castillo
pobreen bozeramailea bihurtu da, laborari
ttipien semea, 24 urtez eskolako erakasle
xume eta duela 4 urte iragan ziren greba
handietan lehen lerroan agertu baitzen.
Nahiz eta haren etsai politiko anitz, horietan Fujimori familiakoak, korupzio aferetan murgilduak diren, onartu behar da ez
duela partida errexa izanen. Oposizioko
taldeek, dirudunek eta enpresaburuek ere
ez diote oparirik eskaintzen.
Zailtasun handiak igurikatzekoak dira,
beraz Pedro Castillo presidente berriaren
tzat, egonkortasun eza ezagutzen duen
Latino-Amerikako herri hortan, azken hiru
urteetan lau presidente izan baitira. Nun
ez duen bide berri bat atzemaiten bere
helburu ederren obratzeko. Anitzek igurikatzen duten bezala.

Osagarri ziurtagiria,
libertateen ataka gaixtoa
Joan den astean elkartu dira, Hendaiako
Santiago zubian, osagarri ziurtagiria eta
bizi soziala mugatzen duten neurrien
kontra altxatzen diren mugaren bi aldeetako taldeak.
Euskal Herrian eta Frantzian bezala, Italian
ere 80 herritan manifestazioak iragan dira,
Europak martxan ezarri duen Europako
Estatuen artean ibiltzeko “green pass”
edo ziurtagiri berdearen kontra. Halaber,
protesta jendetsuak iragan ziren, aitzineko hilabeteetan, Alemanian, Belgikan eta
Bretainia Handiko karriketan COVID-19

izurriteari buru egiteko, herri ezberdinetan
martxan ezarri dituzten kontrol neurri zorrotzak eta giza eskubideen murrizketak
salatzeko.
Egia erran Frantzia ez da kontrol neu
rriak ezarri dituen herri bakarra, bainan
Macronen politika larderiatsuak dudak
sorrarazten ditu osagarri publikoko arduradun batzuetan ere. Mediapart aldizkariko zuzendaria den Edwy Plenelek,
presidentearen inposaketan, ikusten du
manifestazio jendetsuen abiapuntua.
Joan den uztailaren 17az geroz, larunbat
guziz, ehun milaka biltzen baitira osagarri
ziurtagiriaren kontrakoak.
Nahiz eta eskuin muturreko taldeek eginahal guziak egiten dituzten mugimendua errekuperatzeko, “atorra horien”
mugimenduarekin gertatu zen bezala
funtsean, protestaren jatorria sakonagoa
da eta uhina zabalagoa. Huts handi bat
daiteke, komunikabide handi horietan
entzuten dugun bezala, karrikarat jausten
diren jendeak ez jakinak edo estremista
batzuentzat hartzea, mespretxuarekin
gainerat.
Le Monde Diplomatique aldizkarian elka
rrizketatua izan den Raphael Kempf abokatuarentzat berriki bozkatu diren legeak
ez dira herritarren ahaleginak indartzeko
eginak izan, sinetsarazi nahi daukuten
bezala, bainan bai Estatuarenak.
Joan den hilabeteaz geroztik lan egiteko,
ostaturat ala kultur ekitaldietarat joaiteko,
saltoki handietarat erosketak egiteko, ospitalerat bisiten egiteko eta beste... behartuak gira gure osagarri egoera erakusten
duen QR kode famatua plazara
tzerat,
kontrol eta salatze egoera gaixto bat sorraraziz.
Gure informazio pertsonalak zaindu nahi
dituen CNIL erakundeak berak diolarik:
“bizi pribatua zalantzan ezartzen duten
holako neurrieri usaia hartzea eta arruntak
direla kontsideratzea lanjera daitekeela”.
Ez ote girea jadanik lanjer hortaz usatu?
J.B.

Eguzki panoak ezartzeko bultzada
uskal Elkargoa, bere lurralE
dean trantsizio ekologikoa eta
energetikoaren alde engaiatua
da. Karia horretara, bi 
erronka
ekologikoren alde obratzen du,
aldaketa klimatikoaren kontra
borrokatzea eta bioaniztasunaren
zaintzea. 2017az geroztik, Hazkunde Berdearen Aldeko Energia
Positibodun (TEPCV) desmartxan sartua da. Ekainean onartu
“Ipar Euskal Herriko Klima Planean” ager
tzen diren anbizioekin, 2050. urterako, kontsumo
energetikoa eta energia berriztagarrien ekoizpenaren arteko
oreka lortuko duela. Hortarako,
urritasunaren alde mobilizatzen
da, bai eta energia berriztagarrien
garapenaren alde.
Klima planaren ekintza planoko

7. ardatzeko 2. ekintzak lurraldean eguzki energiaren garapena
du helburu. Izan ere, Ipar Euskal
Herriko eguzki kadastrak diren
teilatuak zerrendatu ditu eta haien
ahalmena erakutsi.
Trantsizioko eragileen sostengu
fondoaren bidez, Euskal Elkargoak “eguzki energiaren aldeko
sostengua” esperimentatzen du.
Karia hortara, Euskal Elkargoak,
plaka fotovoltaikoen eta hibridoen
instalatzearen aldeko sostengu
operazioa abiatzen du, elkargoko
lurraldeko teilatuetan, autokontsumoan eta biztanleeri zuzendua.
Hortarako 75.000€ baztertu ditu.
Deialdian parte hartzen ahal duenak, egoitza nagusia Euskal Elkargoko lurraldean ukan behar du,

Elkartuz Euskal Kultur
Erakundearen ekimen
berria

Urritik aitzina, Euskal Kultur
Erakundeak (EKE) “Elkartuz” izeneko desmartxa ga
rrantzitsua abiaraziko du,
artista profesionalen eta amaturren artean eraman, izanen
dena. Horretarako, identifikatutako 8 kultura alor handi
estaliko dituzten tailer tematiko batzuk antolatuak izanen
dira. Trukaketa horiek EKEren
ondoko epe ertaineko kultura
proiektuaren oinarriak finka
tzeko baliagarriak izanen dira.
Antzerkia, dantza eta dantza
tzeko musika, literatura, ber
tsularitza, gaurko musikak,
koru kantua, arte bisualak eta
zinema dira sailkatu dituen
alorrak.
Euskal kulturaren inguruko
ikusmoldeak trukatzeko, partekatzeko eta proposamenen
egiteko parada eskaintzeko
asmoz, EKEk bilkura zikloa,
urritik martxoraino, abiaraziko
du. Artista profesional eta
amaturrak, eta euskal kulturaren alorrean ari diren elkarteak egiazko kontzertazio desmartxa huntan parte hartzeko
gomita luzatzen du.
Kontzertazio hunen helburua euskal kulturaren diagnostiko partekatu bat egitea
da, Ipar Euskal Herri mailan,

honek datozen urteetako EKEren kultura egitasmoa elikatuko
duelarik. Helburua da ere, Ipar
Euskal Herriko kultura eragile
ezberdinak elkarretaratzea. Hori
dela eta, trukaketa desberdinen
bidez, kultur alor bakoitzeko
pertzepzioak eta dinamikak
ezagutu nahi ditu, kolektiboki
gogoetatu nahi du eta ikuspegi
amankomun bat ukan.
Bestalde, ondoko egitasmoak
lurraldeko elkargoetako kultura
politikekin
osagarritasunean
(Eskualdea, Departamendua,
Euskal Elkargoa) kontutan hartu
beharko dituen erronka kolektiboak identifikatu nahi ditu.
Tailer tematikoak ostegun guziz
iraganen dira, urritik martxoraino, (18:00-20:30), EKEko
Uztaritzeko egoitzan. Tailer
bakoitza kultura alor bakar
baten inguruan iraganen da,
beraz sail bat bakarrik segitu
nahi duenak posibilitatea badu.
Parte hartzea idekia da eta oraindanik edozoinek izena eman
lezake arlo bateko tailerren segitzeko. Xehetasun gehiago eta
jakiteko zein ostegunez zer gai
aipatuko den: elkartuz.eke.eus
webgunetik egin daiteke.

edozein izan pertsonaren edo(ta) familiaren
irabaziak, aldiz etxea
bederen 2 urte horietan eraikia izan behar
da. Laguntza hori urtean aldi bat
emana izanen da, hartzaileak
energia berriztagarriak instalazio
lanak eskuratzeko, eraikinaren
jabea izan behar du. Proiektuak
instalazio gastuen %20ra arte

Hergarai
ibarra...
Bizi!
Badu orain dozena bat urte

Hergarai Bizi elkartea sortua
dela, Hergarai ibarrean dinamika bat sortu nahian. Elkarteak,
Ahatsa, Behorlegi, Buzunaritze,
Lekunberri eta Mendibe herriak
biltzen ditu, 2 urtetarik, herrien
itzulia eginez, “Hergarai Bizi”
egunak antolatzen ditu. Joan
den astean, Lekunberriren aldi
izanez, irailaren 18 eta 19an iraganen den besta, herri hortan
aurkeztua izan da.
Hergarai Bizi elkarteko dozena
bat pertsona hurbilduak ziren,
Bruno Iribarne presidentearen
inguruan, horietan 5 herrietako
auzapezak, elkarteko kide direnak. Azaldu du hasieratik elkartearen xedeak zein diren, gertakari batzuk antolatuz, Hergarai
ibarreko herritar bezala identifikatua izaitearen beharra, denak
bateratuz. Hergarai Bizi eguna
muntatuz, 1.000ko bat herritar
biltzen duen ibarrak, asteburu
hortan erakusleiho bilakatuz,
gune hortan eramanak diren aktibitate desberdinek aurkezteko
posibilitatea emaiten du. Hor
ziren auzapezek azaltzen zuten,
5 herri horiek elkarlanean arizanez, basamortutzeari iharduki
dutela. Ekonomia sailean berpizte bat ekarri du: 10 bat saltegi, 7 jatetxe, beste hainbeste
ofiziale eta zerbitzu desberdin.
Gazteek ere hor bizitzeko nahikaria erakusten dute, 5 urte
hauetan aldaketa ikusi da laborantza alorrean etxaldeen segida hartua baita.

lagundua litzateke, gehienez
8.000€ arte.
Galdea egiteko dosierra abenduaren 1a aitzin igorri behar da.
Xehetasun gehiagorentzat tee@
communaute-paysbasque.fr edo
05 59 57 89 53 deituz.
Hergarai Bizi elkarteari esker,
5 herrien artean lotura azkarra
sortu da. Belaunaldi desberdinen artean egun horren antolatzeak fruitu ekarri du, beste
elkarte batzuk Hergarai Biziren
partaidetzarekin abiatu baitira.
Lekukotasun anitz entzun dira,
bakoitzak azaldu du elkarte
horiek zein diren: “Garraio Zerbitzu Solidarioa” kitorik dena
Donibane Garazirat behartuak
eramaiteko, “Denbora libreko
atelierrak” haurreri eskolaz kanpo laguntza ekartzen duena...
eta ibilkari elkartea. Pantxika
Lerissa, laborarisa gazteak azaldu du herri bakoitzean beren
bestak antolatzen badituzte, 5
herrietako komiteak elkarrekin
biltzen dira gogoeta batzuen
eramaiteko.
Hergarai Bizin diren Herriko
Etxeek ere harreman sendoa
dute, elkarrekin gogoetak eramaiten dituzte, besteak beste
etxebizitza sailean edo(ta) lurjabetza alorrean. Elkarteak duela hori eragin, lehen gurutzatzen
baldin baziren ere, bakoitza
bere aldetik ari zela entzuten
ahal zen.
Egitarau pollita proposatua da.
Irailaren 18an eta 19an egun
osoan artisauen erakusketa,
kabala feria, gasna egite erakusketa eta lehiaketa, baita
haurrentzat animazioak. Bestalde Hergarai Kantuz eta Menditarrak taldea entzuteko parada izanen da (17:00). Nehor ez
da egarri edo gose geldituko,
hautua izanen baita . “Etsipena
garaituz, ibarra garatu - Hergarai goratuz, herriak loratu!” entzun ahal izan da.

Hergarai Bizi elkarteko kideak, antolatzen duten egunaren aurkezpenean

Txertaketa zentro
handiak irailean
hetsiko?

Aieteko Adierazpenetik, PPko militante bat
Foro Sozialaren arabera Gasteizen erasota
egoera hobetu
Ander Garcia Oñate, Euskadiko

Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburua baikor
eta ilusioz betea agertu da, pandemiak Euskadin duen bilakaera
onagatik, oroz gainetik, txertaketaren arloan emandako urrats
handiagatik. Oraingoz, 12 urtetik
gorako populazioaren %90ek
dosi bat ukana dute eta laster
talde horretako 10 pertsonatik
9k bi txertoak ukanak dituzte.
Sailburuak iragarri du mugarri
horrek Eusko Jaurlaritzaren
txertaketa-estrategian aldaketa
ekarriko duela, txertaketa-gune
handiak irailaren 30ean hetsiko
baitituzte.

Foro Sozial Iraunkorrak baieztatu duenez, Aieteko Bake
Adieraz
pena egin eta 10
urtera, «askoz hobeto gaude».
ETAri indarkeria uzteko eskatu
zioten bertan, adierazpena
argitaratuta, hiru egunera etorri
zen ETAren erantzuna, indarkeria uzteko erabakia hartua zuela iragarri zuena.
Adierazpenaren
hamargarren
urteurrenaren harira, Agus Hernan eta Anaiz Funosa, Foro
Sozial Iraunkorreko ordezkariek,
jardunaldi batzuk Donostian
aurkeztu dituzte, urriaren 14, 15
eta 16rako, Berghof Fundazioarekin eta Conciliation Resources
elkartearekin elkarlanean.
Agus Hernan Foro Sozial Iraunkorreko bozeramaileak azpima
rratu duenez, Aieteko Adieraz
penak «bidea ireki zion Euskal
Herrian bakea lortzeko agertoki
berri bati». Bere ustez, «duela 10
urte, 2016an Foro Soziala sortu
zenean eta duela urtebete baino
askoz hobeto gaude».

Donostiako
hondartzetako itsas
belarren gertaera
Zurriolako hondartzan, zenbait
egunez bainua debekatu dute,
20 bat bainularik hazteria ukan
dutelako. Donostiako Udalak
burututzat eman du aste honetan dozenaka bainulariri hazteria
eragin dizkieten itsas belarren
gertaera. Marisol Garmendiak,
Donostiako Udaleko Osasun
Publikoko zinegotziak, azpima
rratu duenez uraren kalitatea
oso ona da. Itsas belar horiekin
egin kontaktuak azkurak sor di
tzake baina, desatsegina izanik
ere, oso arraroa da arazo larriren bat eragitea. Aste hasierako
bero handiek algaren emenda
tzea erraztu zuela uste dute eta
kontzentrazioa handiagoa izanik, azkura kasu gehiago eragin
izana.

Terrorismoaren
Biktimen Elkarteak
ekitaldiak antolatzen
ETAko presoen biktimak omen
t
zeko, Terrorismoaren Biktimen
Elkarteak (TBE) ekitaldiak eginen ditu, irailaren 18an. Sare
plataformak, euskal presoeri
elkartasuna adierazteko, egun
horretarako martxa bat deitu du,
Arrasaten.
«Parot hiltzaile bat da, ez heroi
bat» leloarekin, TBEk ohar baten
bidez jakinarazi du atentatuak
izan ziren lekuetan etakidearen
biktimei omenaldiak egiteko
deialdiak. Besteak beste, elkarteak lore eskaintza bat eginen
du eta Donostiako Alderdi Ede
rreko lorategietako terrorismoaren biktimen aldeko monumentuan manifestu bat irakurriko du.
«Gizarte osasuntsu batek ezin
du onartu terroristak heroi gisa
omentzea. Izan ere, ho
rrelako
omenaldiekin benetan bilatzen
dutena da preso etarrak denbora baino lehen aske uztea, euren
delitu guziak justifikatuz», salatu
du TBEk.

Baztan, Lapurdi eta
Nafarroa Beherearen
mugarrien berrikusketa
1856. urteko Mugetako Itunean
xedatutakoaren arabera, Baztango Udala urtero bezala Nafa
rroa Beherea eta Lapurdiko herri
mugakideekin dituen mugarriak
berrikusten hasi zen. Sara,
Senpere eta Ainhoako Herriko
Etxeetako ordezkariekin batera,
Baztango Udaleko ordezkaritza
elkartu zen. Gero Itsasu, Ezpeleta eta Bidarrairekiko mugarriak
bisitatu dituzte, ondotik Baigorri,
Banka, Aldude eta Urepeleko
mugarriak berrikusiz. Saratik
Urepelerat 140 mugarri badira.

PPko militanteak salatu du Gasteizen eraso egin diotela alderdi
politiko horretako kide izateagatik. Larunbat gauean, SOS
Deiak zerbitzura deitu zuen erranez emazte batek «PPko militantea izateagatik» eraso egin
ziola. Ertzainak bertaratu ziren
eta ustezko erasotzailea, 20 urteko emazte bat atxilotu zuten.
Igandean epailearen esku utzi
dute, gizon horri ukabilkada
bat ematea akusatuta. Osasun
arloko langileek ez zuten artatu
behar izan. Alderdi guziek erasoa salatu dute. Bainan Madril
aldean prentsak eta eskuineko
alderdiek, gertakariari oihartzun
handia egin diote. Covite Terrorismoaren Biktimen Kolektiboak
gaitzetsi du erasoa, eta «hainbeste urtetan ETA babestutako
gorrotoa» euskal gizartearen
zati batetik desagertu ez izana
deitoratu du.

Trafiko eskumena
Nafarroak bereganatuko
Maria
Chivite,
Nafarroako
Gobernuko
presidenteak
baieztatu duenez, Foruzaingoak
abenduaren 1ean trafiko eskumenak bereganatuko ditu.
Chivitek eta Isabel Rodriguez Lurralde Politikako ministroak Madrilen lehen bilera egin
dute. Trafiko zein espetxeetako
osasun eskumenak transferitzeko egutegia berretsi dutela Nafarroako gobernuburuak azaldu
du.
Guardia zibilei eskainiko zaizkien baldintzak erakargarriak
izanen direla, Javier Remirez
Nafarroako Exekutiboko presidenteordeak adierazi du, trafiko
transferentziaren ondorioz guardia zibilik erkidegotik alde egin
behar ez izateko.

Iruñeko ostalari
gehienek tabernak
hetsi
Iruñeko alde zaharreko ostalari gehienek, 18:00etatik harat
ostatuetako ateak hetsi dituzte,
auzoko kaleetan gertatzen den
kontrolik eza salatzeko. «Babes
ezagatik eta erasoengatik he
tsia», «Erasoengatik eta beldu
rragatik hetsia», «Erasoengatik
eta bandalismoagatik hetsia»
edo «Erasoengatik eta segurtasun faltagatik hetsia» bezalako
mezuak tabernetako pertsianetan zintzilikatu dituzte.
Edalontzia bete duen tanta,
Iruñeko alde zaharreko taberna bateko arduradunak jaso
zuen zanpaldia ukanagatik.

Eskola sartzea
Normaltasun osoz egin da aurtengo eskola sartzea pandemia
bizirik izanikan ere: 474.621
ikaslek sartzea egin dute, iaz
baino 2.883 gutiagok.
Irakaskuntza publikoan %51,2
(iaz %50,9), pribatuan %48,8.
Hizkuntza modeloaren %68,8a
euskara hutseko D modeloan
(iaz %68,4); %13,3 gaztelerazko
A modeloan. Nafarroan 107.924
ikaslek urtea hasi dute, iaz baino
2.377 gehiagok sare publikoan
%65.1, 70.226 ikasle eta 37.698
pribatuan.

Pablo Iglesias GARA
egunkariko kronista
Heldu den irailaren 19tik aitzina,
Pablo Iglesias Podemosen sor
tzaile eta zuzendari ohiak, kronika bat Gara egunkarian eginen
du. Iglesiasek Sanchezen gobernuko presidente ordea egon
ondoan dimisioa eman du, bai
gobernutik bai eta ere Podemos
alderditik.

Ordizia: 9.400 euro
gasna hoberena
Segurako
gasnategiko
Eneko Goiburuk Ordiziako
ohizko gasna
hoberenaren
saria lortu du.
Irabazlearen
gasna
Zaragozako
Cisnea hotelak
9.400
eurotan erosi
du, jaz baino 200 euro
gehiagotan.
Aurtengo edizioan 45 parte
hartzaile izan
dira.
Eneko Goiburu saria eskuetan

Handizki!

bainan beti hor halere, ahal bezain hurbiletik segitzen
zituela artisten arteko
gora-behera guziak!
Handizki omendua eta
eskertua izan da anitz
tokitan eta bereziki Parisen, Invalides delako
plaza handi zabalean,
Emmanuel
Macron
lehendakaria denen ai
tzinean! Handizki diogu,
erraiten ahal ginuke ere
handizki baino handizkiago! Kasik sobera
diote batzuk, bainan holakoetan nun hasten da
soberakina denen buru?

Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo artista
guziz famatua pausatu baita 88
urtetan, berri txar horrek inarrosi
ditu bazter guziak Frantzian
gaindi segur bainan Frantziatik
kanpo ere! Denetan biziki ezagutua izanki-eta jokalari arraro
hori, zinemaren sailean hiruetan hogoi bat filmetan arizana,
hogoita hamar bat antzerkitan
bestalde! Gaitzeko jeinu aberats eta sanoa zuen gizona, biziki langilea eta biziki jendekina,
zernahi adiskide ba eskualde
guzietan! Luzaz eta luzaz jo
harat eta hunat ibilia, beti berdin erne eta beti berdin kartsu.
Duela hogoi urte doi bat eztitua,
bulta txar bat bat-batean ukanik,

Guziz hunkigarria izan
da Pariseko omenaldi
jendetsu hori. Bereziki
bere hau
rren haurrek
bihotzaren zolatik eskertu dutelarik beren aitatxi. Ondotik,
Emmanuel Macron ere ederki
mintzatu da, oroitaraziz zoin hedadura handiko gizona ginuen
anitzek «Bebel» deitzen zuten
artista.
Izan da kantu eder eta musika
xoragarri. Eta gero, biharamun
goiz arte gorotza ondo hartan
pausatua izan da, jendea milaka jinez haren aitzinerat, denek
azken agur bat egin nahi ziotela, frangok nigarño bat begian.
Ortzirale goizean, elizkizun hunkigarriak Pariseko Saint-Germain des Prés elizan. Bi oren
iraun dutenak. Etxekoz etxeko
nolazpait, familia bakarrik eta

betiko adiskide handienak. Kanpoan jende frango haatik eta
kutxa elizatik atera delarik bulta
luze bat denak arizan zaizkio
txalo eta txalo, kasik ezin geldituak.

Auzi bat
Parisen hasi da auzi bat berezia.
Arraroa zinez eta asko gisetarat.
Duela kasik sei urte, zonbait
oren barne, gaitzeko atentatu
itsusiak izan ziren Parisen eta
inguru hartan. Islamista atrebitu
eta futitu andana baten lan txar
izugarria! 133 lagun hil ziren,
kolpatuak hiru ehunez goiti!
Ikerketa luze batzuen ondotik
jin da beraz auziaren tenorea.
Luze irautekoa du, bederatzi
hilabeteko bat hain segur. Gela
handi bat espresuki muntaturik,
jende guziak kokatzeko gisan!
Orotarat, epaileak eta abokatak
hiru ehun, kalteak jasan dituztenak bi milaz goiti, kasu egileak
ere zonbait ehun, berriketariak
beste hainbeste. Auzipetuak
hogoi lagun bainan batto baka
rrik eraso ikaragarri hartan parte
hartu zuten heietarik, beste guziak hilak alabainan. Bakar hori
zinez errabiatua, bere burua gudari bezala daukana, dena espantu eta gehiago dena, dena
mehatxu! Gutien ustean zernahi
erranka, jujeeri bereziki, epaile
buruak lanak ezin isilaraziz!
Beste auzipetuak gaixtaginen
laguntzaile izan direla ekarriak

akusatzaileen arabera. Biziki aspaldi holako auzirik ez dela nihun
izan! Anitzek berantetsia zutena
haatik, azkenean garbi jakiteko
menturan nork nun zer egin zuen
eta nork manaturik! Batzuk eta
besteek jasan zauriak oraino biziki minbera daudelarik.

Eta izurritea?
Horiek hola zertan da izurritea?
Beti hor segurki! Eta bazterrak
beti minbera. Pariseko epaile
batzuk ikerketapean ezarri dute
Agnès Buzin osasun-ministro
ohia, gobernuan zena gaitza hedatzen hasi zelarik, ez ote zuen
orduan huts asko egin. Istorio
horrek korda luzea ukan dezake
oraino.
Bestalde, solas frango eskuin
eta ezker. Batzuk diote gaitza
gibelerat ari dela, gaitz horren
kontra hartu neurriak laster arin
tzen ahalko direla hain segu
r.
Beste batzuen beldurra, birus
deabru hori beti aldatuz joan-eta,
txarrena ikustekoa dugula. Zernahi jende aise mintzo eta guk
ez jakin noren erranari behar den
fidatu.
Dena den, heldu den urteko
hauteskundeeri buruz ere apailuak badoatzi aitzina. Aspaldian
aipu zen bezala, joan den igandean Anne Hidalgo Pariseko
auzapez sozialistak garbiki erran
du hautagai izanen dela. Badaki
haatik ezkerralde hortan ez dela
bakarra izanen.
J-B D

HAURRIDETASUNEZ ETA MAITASUNEZ JOKATU

Nor dira nahitaezko txertoaren kontra diren kristauak?
Izenburu horren pean agertu du joan
den uztailaren 29an La Croix egunkariak Héloïse de Neuville kazetariak
«Littler Catho» sarean iragan den
eztabaida idekitik atera dituen erakaspenak. Menturaz, irakurketa hau
lagungarri izan gaitzakegu Baionako
apezpikuak egun hauetan, harridura
eta gaitzespena sortuz, publikoki agertu duen iritzia interpretatzeko.
Iduriz, eztabaida arras bizia
izan da, «sutsua» ere dio kazetariak,
hainbestetaraino nun moderatzaileak
iruzkinen saila hestera behartuak izan
diren. «Desadostasun baketu-ezinak», «segurtamen kantitu-ezinak»...
Kazetariaren hitzak dira. Eta erakaspen hauxe ateratzen du argi eta garbi:
«Gobernuaren neurri berrien kontra
jazartzen diren frantziarren lerroak
handitzen dituzten katolikoak dira,
nagusiki, edo eliztar tradizionalistak,
edo erronka bioetikoen inguruan
mobilizatzen ohituak diren katoliko
jarraikiak.»
Beste arrazoi hau ere ikusten du bere aldetik Yann Raison du
Cleuziou katolizismoaren soziologohistorialariak: «Bioetikaren legeak,
ezkontza-guzientzat eta PMA-guzien
tzat onartu zirenetik, katoliko horiek
konfiantza galdu dute Estatuak bul
tzada zientifikoak erregulatzeko duen

gaitasunean. Uste dute azkenik segitu
diren gobernuek egokiro baztertzen
dituztela ezarri behar dituzten hesi
etikoak, medikuntza mailan esperimentazio gehiago egitea beharrezkoa
dirudien aldi oro. Baliteke oroimen
gatazkatsu hunek eta Estatuaren
aldeko sinesgarritasun galtze horrek
zerikusi handia izaitea Covid-19ren
kontrako txertoekiko eszeptizismoan.»
Hirugarren arrazoi bat ere
baliteke, hau da ohiko komunikabideen aldeko deskonfiantza. Izan
ere, «Manif pour Tous» garaian,
jarraitzaile leial asko gogorki karikaturatuak senditu ziren komunikabide
nagusienganik, eta beste kanal batzuetara jo zuten, hala nola «Salon Beige»,
edo beren ideiei dagozkien sare sozialetara, nahiz eta informazioa ez beti
egiaztatua izan.
Bestalde oraino, katoliko
zonbaitentzat, arazoa morala ere
bada. Alabainan, haurki abortatuetarik sortu zelula-leinuak erabiliak
izan dira txerto zonbait bilatzeko eta
ekoizteko prozesuan. Eta hau ez dezakete onartu.
Badira ere, katolikoez
aparte, beste hainbat sinestedun autoritatearekiko harremana mesfidantza
handiz bizi dutenak, hala nola Eliza
ebanjelikokoak. «Bada ebanjelisten
hegal oso bat fundamentalismoarekin

lamurrean ibiltzen dena, mediatikoki
aurkezten zaizkigun egiei behako
zorrotza emanez. Bazterreko joera
da, baina sare sozialetan eta zenbait
parrokietan oihartzuna aurkitzen du»
dio Erwan Cloarec artzain batistak.
Hori guzia horrela izanik,
zer diote eliza desberdinetako agintari
eta instituzioetako ordezkariek? Zer
dio Aita Sainduak berak?
Kristau konfesio desberdinetako egituretako ordezkariek argi
eta garbi gaitzesten dituzte diskurtso
eta jarrerak horiek guziak.
Pierre de Ornellas, Rennesko artzapezpiku eta Frantziako Apezpikuen Konferentziako Talde Bioetikoaren arduradunak, diszernimendu
etikoaren elementuak emaiten ditu
txertaketari dagokionez: auzi guzi hunen gakoa da haurridetasuna. Dena
haurridetasunaren ikuspegitik aztertu
beharra dago. Haurridetasunak begirada zabaltzen du. Balio kardinala
da, helduen eta belaunaldien artean
elkar zaintzera lehiatzen gaituena. Ez
da lehenik errepublikarra; kontzien
tzia moralaren dei bat da, gizakiak
beren artean batzen dituen lokarriak
onartzen dituena.
Haurridetasuna bihotzaren
deia ere da. Kristauak badaki «egin
tzetan eta egiaz maitatzera» deitua
dela. Haurridetasuna balio etiko han-

dia da, maitasun konkretuarena eta
besteen aldeko engaiamendu deliberatuarena. Askatasunari bide eta norabide
emaiten du, besteen ongia norberaren
ongia baino nahiago izaiteraino. Pandemia huntan, haurridetasunak elgar
anai-arrebatzat hartzera lehiatzen gaitu, gutarik nehor ez dadin Covid-19az
kutsatua izan. Txertoen balio etikoa
zalantzan jartzen dutenentzat, Erromako Fedearen Doktrinarako Kongregazioak abenduaren 21ean erran zuen
eskuragarri dauden txertoen erabilerak
ez duela gaizkiarekin neholako kidetasunik.
Haurridetasunak elkartasunera ere gomitatzen gaitu: «Hau
rridetasunak gomitatu ninduen txertoa
hartzera, beste batzuek bezala» aitor
tzen du Pierre de Ornellas-ek.
Frantzisko Aita Sainduaren
tzat txertoa hartzea, agintari eskudunen
txertoekin, «maitasunezko ekintza bat
da... Molde sinple baina sakona da
guzien ongia sustatzeko eta elkar zain
tzeko, bereziki herrialde ahulenetakoak». Aitortu du ere, ezin garbikiago,
txertatzeari uko egitea «negazionismo
suizida» dela. Berak txertoa hartu zuen
urte hastapenean, Benedikto XVI.a
aitzinekoak bezala.
Badago argiago mintzatzerik
eta jokatzerik???...

Peio Ospital



Ziburu

Donibane Lohizune – Ziburu
Kultura eta ondarearen
aurkikuntza
Donibane Lohizuneko eta Ziburuko badiako sindikatuak
lagundurik, Artearen eta Historiaren Herrialdeak, ondarearen
eguna kari, urtero bisita egiteko
programa desberdinak eskain
tzen ditu. Aurten irailaren 18 eta
19an iraganen dira, hiri erakusketa, bisita paregabeak, itsas
bidaiak, konferentziak, kontzertuak eta zabalik dauden hogei
bat gune ikusgai izanen dira.
Orotara bi hirien artean, 60
bat hitzordu proposatuak dira.

Merkatu gustagarria

Kultur animazioa
Irail huntan, Ziburuko hiriko
kultur eta elkarte bizitza zerbitzuak ere sartzea egin du,
hitzordu anitz aurreikusiak ditu.
Ondoko hilabeteetan, egitarau
aberatsa gozatzen ahalko da:
ikuskizun, mintzaldi, tailer partizipatibo, ibilaldi artistiko, erakusketa eta beste ekimen batzuk.
Garapen iraunkorra eta gure
arbasoeri omenaldi gaiek gertakari horiek eraginen dituzte.
Mediatekan “irakurket” animazioak irailaren 21ean eta urriaren 4an iraganen dira. 4 urtetik
harat diren haurrentzat, euskaraz eta frantsesez antolatuak
dira (18:00). Izena emaiteko
mediatheque@mairiedeciboure.
com edo deituz 05-59-47-12-93.
Parrokiako
gelan,
irailaren
23an (18:00), xorien aniztasuna ezagutzeko parada eman
da. Euskal Kostaldeko CPIEko
arduradun naturalista batek animaturik, diketan eta Ziburuko



portuan bizi diren hegazti espezie nagusiak ezagutzeko parada
eman da. Antxeta, marloi... eta
beste itsas xoriek ez dute sekreturik ukanen!
Zonbat gauza on!
Joan den ortzegunean xarmanki
iragan da Ziburuko pilota plazan
muntatua zuten merkatua, baserriko ekoizpenak gogoan, Herriko Etxea laguntzaile, BLE eta
Idoki elkarteak partaide. Frango
eztiki hasi da bainan arratsalde
apalean gero eta jende gehiago
bilduz. Bazen zernahi gauza salgai eta denak biziki gauza onak!
Gasna, e
 rreximenta, ezti, baratzeki, xerriki, arno eta gaineratiko!
Bai eta apaindura pollit asko eta
asko! Herriko errugbilariek atxikitzen zutela arrakasta ederra
ukan duen edantegia.
Odol emaitea
Irailaren 20an (7:30-11:00) eta
21ean (15:00-19:00) iraganen
da, herriko gelan, Barthes Bidean.

Urruña

Hendaia

Euskara bermatzeko
elkarretaratzea

Elkarte desberdinak “Euskaraz bizi nahi dut” elkarretaratzea

“Euskaraz bizi nahi dut” lelopean joan den astean elkarretaratzea egin da. Hendaiako
Baleak, Enbata Gaztetxeak,
Akelarre, Txiki-Txoko haurtzaindegia, Bertsularien Lagunak,
Hendaiako AEK eta Mintzaian
elkarteek
deiturik.
Herriko
kontseiluak hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa
izenpetu zuela eta, Herriko
Etxeak harreman guziak euskaraz egin ahal izaitea eskatzen
dute.

Dantza Eskola
Jadanik
izena
emaiten ahal da
Airoski Dantza Eskolaren kurtsoetarako. Kurtsoak Herriko kontseiluak zeinu
eta izen emaitea hizkuntzan
urririk. Kontaktua: Urritasunaren aldeko politikaren
Michele
Goya. 
0650977020 edo
Baiona
airoskitaldea@
gmail.com
Urruñako merkatuak
Larunbat oroz zabalik dago
Urruñako merkatua herriko plazan (08:00-13:00). Urruñako eta
Euskal Herri osoko ekoizkinak
izaten dira salgai. Zokoa auzoan
ere, Untxineko aparkalekuan,
astelehenero izaten da merkatua, tenore berean. Biziki giro
polita izaten da bi merkatuetan.
Urruña Kantuz
Hilaren
18an,
larunbatarekin (11:00-13:00), eta hilero,
hirugarren larunbatean egiten
duten bezala, Urruña Kantuzekoak herriko plazan ibiliko dira
kantatzen eta herriko bazterrak
iratzartzen.

Izena emaiteko edo(ta) xehetasunen ukaiteko: patrimoine@
baiestjeandeluzciboure.fr. Lekuak atxiki behar dira deituz
Donibane Lohizuneko turismo
bulegoa 05 59 26 03 16 edo
Ziburukoa 05 59 47 64 56.

Urruñan Bizi aldizkaria
Egun hauetan plazaratu eta
zabaldu dute Urruñako H
 erriko
Etxeak urtean lautan egiten
duen Urruñan Bizi aldizkariaren
68. zenbakia. Hau da udari dagokion zenbakia. Bigarren aldiz,
euskaraz eta frantsesez, dendena. Eskertzekoa, zinez. Zenbaki honetan, besteak beste,
honako gaiak jorratu dituzte:
Auzapezaren agurra, Herriko
Etxearen egintzak, Hendaia,
Urruña eta Biriaturen arteko
elikadura hitzarmena, Urruñako merkatuak, Herriko Etxeko
zerbitzuen erabiltzaileendako
inkesta, Txertaketa Urruñan…
eta abar.

Musikal jauzia
Baionako hiriak, La locomotive
elkartearekin eta Gaztetxearekin, 8. “Musikal jauzia” edizioa,
irailaren 6an abiatu du. Ekimen hunen helburua da tokiko
musika taldeak bultzatzea taula
gainean ikusgarriak emaiteko
gisan. Ondotik hirian diren ekitaldi desberdinetan, Musikaren
besta, Baionako bestak edo(ta)
Paseo festibalean parte hartzeko gisan.
Aukera da talde hauek eszenatokian, baldintza profesionale-

baitan, Herriko Etxeak urrats
berria abiatzen du: kontseiluko
bilkurak zuzenean ikusteko
maneran izanen dira. Bi helburu
ditu: entzuteko zailtasunak dituzten pertsonek herritar bizitza
eskuragarriagoa izaitea, baita
biztanleria inguratzen gaituzten
desberdintasunez jabetzea.
Txertatzea
Irailaren 1etik geroz aldaketa
batzuk badira. Orain bakarrik
asteazkenetan dira txertatzeak
eginen. Hitzordua hartzeko telefono numero hau da: 07 49 55
31 61, astelehenik ostiral arte
deitzen ahal da (9:00-12:00) .

tan eta publiko zabalaren au
rrean beren ikusgarria ezagutarazteko.
Parte hartzeko, taldeek sorkun
tza lanak aurkeztu behar dituzte, ez eta jadanik osatuak,
musika estilo desberdinekoak
izan daitezke. Urriaren 1eko
hautagaitzak pausatu behar
dira. Finala azaroaren 10ean
Gaztetxean iraganen da. Lehenak 900€ko saria irabaziko du,
ondoko biek 250€. Xehetasun
gehiagorentzat:
musiquesactuelles.bayonne.fr.

7
Makea

Xilaba bertsu saioa
Aurtengo Xilaba ekitaldia Makean hasiko
da, irailaren 18an
(17:00),
Mindegia
gelan. Lehen saio
huntan parte hartuko
dute: Karlos Aizpurua (Sara), Gillen
Hiribarren
(Itsasu),
Mizel Mateo (Bida
rrai), Irati AlcantarrilaUrdanpilleta
(Hendaia), Oier 
Urreizti

Izturitze

(Bidarrai)
eta
Maddi Ane Txoperenak (Hendaia).
Gure herrian betidanik ukan ditugu
bertsuzaleak,
pentsatzekoa da
larunbat arratsaldean
iraganen
den saio huntan
plazerez
hurbilduko direla!

Amikuze
«Etxetiarrak
Amikuzen» hitzaldia Gabadin
Badu zonbait urte Jean-Claude
Mailharin-ek
lantzen
duela
Amikuze eskualdean etxetiarrek
edo etxezainek bizitu duten
egoera. Gaitzeko ikerketak egin
ditu, artxiboak miatuz eta jende
adinetakoen memorioa bilduz.
Sekulako jakintza eskuratua du
eta hori Zabalik elkartearen bidez

eta egunez.
Informazio gehiago ukaiteko edo
izena emaiteko, permanentziak
izanen dira Donapaleuko 36
Gambetta karrikan.
Permanentziak iraganen dira
irailaren 13tik 22rat (14:00-20:00)
eta irailaren 18an, ibiakoitzez
(9:00-12:00).
Klaseak urriaren 4an hasiko dira.
AEK formakuntzak, CPF (compte

Heriotza
Buruilaren 11n segitua izan da
bere azken egoitzarat Jeanette
Lupiac, sortzez Palou, Gure
Etxolakoa.
1935ean
sortua
Coarraze
Nay Biarnoko herrian, 8
haurridetarik 7 garrena zen.
Soldadu zerbitzua egiten zuen
anaia baten bitartez ezagutu
zuen Alfontx Lupiac, Izturitzeko
autozain eta arotzaren semea
(anitzek
“Fonfon”
deitzen
zutena). Ezkondu ziren eta
Izturitzen bizitzeko hautua egin,
etxeko segida hartzeko.
Jeanettek,
bere
senarra
laguntzeko,
auto
handien
gidatzen laster ikasi zuen
eta luzaz hola ibili zen,
hastapenean merkatuetan eta
ondotik eskoletako haurren
garraioan, ofizioan emazte guti
ikusten zen denboran. Emazte
isila zen, bere itxura batzuetan
hotzaren gibelean, goxotasuna
zaukan.
Senarra
bizi
zuelarik
erretiratuak ziren Angeluko
seme gazteenaren etxean.
Bizia bururatu du, bururaino
ontsa artaturik.
Ehorzketak Izturitzeko elizan

iragan dira familiaren inguruan
bildurik herritar eta adiskide,
ofizio emaile zelarik Xipri
Arbelbide ardura hemen gaindi
dugun apeza.
Uzten dituen Jean-Jacques eta
Edgard semeeri, hauen espos
lagun eta seme alaberi doatzi
gure doluzko agur beroenak.
Herriko bestak
Baginakien aurtengo bestak
ere ez zirela usaiakoak izanen,
halere
gazteek
herritarren
elgarretaratze bat antolatuko
dute urriaren 2an, larunbatez,
denen gelan:
Bazkaria
(12:00):
tripotxa
piperradarekin, atzarki errakia,
gasna, sagar tarta, kafea eta
ondokoa.
Helduentzat
20
eurotan. Haurrentzat: pastak
eta haragi xehatua eta izozkia,
8 eurotan.
Ausagailuak
izanen
dira
arratsalde
guzian
eta
bururatzeko talo eta ostatu.
Izena emaiteko irailaren 20a
aitzin Bixente: 06 50 61 05 81
edo Maritxu: 06 67 58 35 62.
Pass
osasun
ageria
beharrezkoa izanen da.

Urepele
Heriotza
Urkulutxeko etxeko andereak
utzi gaitu, Bisitazion Ernagak
91 urte zituen. Bestaldetik jinik,
bere bizia Urepelen iragan
du, laborantzan bere senar
Jean-Claude Mailharin Gamueko hitzaldian, 2019ko azaroan

nahi du orain partekatu, herrietan
hitzaldiak emanez.
Jakin behar da, 1700ean,
Amikuzek
zituen
1.000
laborariak, denak etxeko jaunak
zirela… bainan 1946an %55ak
etxetiar bilakatuak ziren: %83
Aiziritzen, %89 Gamuen, %80
Zohaztin! Noiz eta nola galdu
zuten
beren
burujabetza?
Zer zen etxetiargoa? Nolako
jendartea zen Amikuzen denbora
haietan? Zein borroken medioz
Amikuztarrek beren fiertasuna
berreskuratuko dute, 1946tik
aitzina?
Hala zer izanen den hitzaldi
hauen mamia. Lehenbizikoa
Gamuen duela bi urte egina
izan zen, bigarrena Donapaleun
agorril huntan eta irailaren 25ean,
ibiakoitzez, Gabadiren itzulia
izanen da. Aldiro bisitatu herriko
zenbakiak
xeheki
agertuak
izaiten dira. Hitzaldia euskaraz
emana da, itzulpen automatikoa
frantsesez segurtatua delarik,
kaskoen
bidez.
Hitzordua
goizeko 10etan emana da
Gabadiko gelan.
Amikuze eta Oztibarreko Gau
eskolak, sartzea prestatzen ari!
Amikuze eta Oztibarreko Gau
Eskolak helduentzat euskara
klaseak eskaintzen ditu, gauaz

personnel de formation) orduak
onartzen ditu.
Joan den urtean egin zuen bezala,
Euskal Elkargoak berriz abiatzen
du bere kanpaina helduek
euskara ikasteko. Irailaren 1etik
30a arte, komunikazio kanpaina
antolatzen du helburu hori
lortzeko.
Ez
ahantz
Amikuzeko
ikastolaren
besta
handia
ibiakoitz huntan
Bere 50 urteak ongi ospatzeko,
Amikuzeko ikastolak besta handi
bat antolatzen du irailaren 18an,
ibiakoitz huntan Donapaleun
eta Aiziritzen. Huna eguneko
programa:
- Korrika Garruzetik Donapaleura
(10:00).
Hitzartzeak
Donapaleuko
Herriko Etxean (11:00).
- Aiziritzen, aperitifa, bazkaria eta
animazio (12:00).
- Kontzertuak Xiberoots eta
Holako Deluxekin (21:00).
Bazkarirako,
izenak
eman
aitzinetik
mezua
utziz
06.35.36.00.04 telefonoan.
«Abian» Herri Elkargoaren
festibal ibilkaria Donapaleun
Euskal
Elkargoaren
ABIAN
festibal
ibilkaria,
irailaren
24 eta 25ean Donapaleun
iraganen da, Herriko Etxearen

zenarekin. Bi haurren ama zen
eta duela zonbait urte haiengana
bildu zen. Emazte ernea zen eta
jendekina.
Doluminak eskaintzen ditugu
penetan gelditzen den familiari.

Hiriburu
Elizaga eremua bisitatzeko
aukera
Ondarearen eguna kari, irailaren 19an, Elizaga eremua publikoari idekia izanen da, obren
ondotik parke publiko eta kultur
gunea bilakatuko den gune historikoa ezagutzeko parada He
rriko Etxeak eskaintzen dauku.
Egun horren ospatzeko animazio desberdinak antolatuak
dira. Plaza Berrin (10:00) ibilaldia Elizaga eremura, Alain
Iriart auzapezak idekitze ofiziala
eginen du, ondotik mintzaldia
emanen duela “Elizagako eremua mendeetan zehar” gaiaren
inguruan. Arratsaldez gazteluaren bisitak eginen dira (14:00,
14:45, 15:30 eta 16:15), “Bidea ikuskizuna” Jour de Fête
konpainiak emanik (17:00).

Gertakizun hunen karietara
irailaren 19tik 22ra, “Iruberetik
Oxobira: sei mende tokiko historia jantziz” erakusketa ikusgai
izanen da (15:00-19:00).
Horra igande goxo baten pasatzeko aitzaki ona, gure historiaren parte bat ezagutuz!

partaidetzarekin. Bi egunez,
18 ikusgarri (antzerki, dantza,
musika, zirku, txotxongilo)
euskaraz
eta
frantsesez
emanak izanen dira. Lekuko
taldeek Covid denboran sortu
obrak aurkeztuko dituzte.
Bestalde, festibal horrek artisten
eta herritarren elkarretaratzea
sustatu nahi du. Hortarako,
Hendrick Van der Zee konpainia
jinen da, bi astez herritarrekin

elkarrizketatzeko eta bildu
elementuekin sorkuntza bat
egiteko. Sorkuntza hau irailaren
24an, bi aldiz emana izanen da
(18:30 eta 21:00), Saint-Louis
zinegelan. Sartzea urririk da ;
osagarri ziurtagiria galdegina
izanen da. Proiektu huni buruz
informazio bilkura antolatua da
ostiral huntan, irailaren 17an
(18:30), Bideak egoitzan. Atea
interesatua denari zabaldua da.

Alain Iriart Elizaga aitzinean

Sara

Kontseiluko berri
Beilatokiaren egiteko enpresek
obrak bururatu dituzte: igeltsua
eta isolatze lanak Cangran SAS
(23.581,80€), elektrika Soudre
(8.379,60€), iturgintza Larralde
(12.381,05€), klimatizazioa ERL
Clim Larronde (45.704,52€), lauzadura Dibargintza (7.755,44€)
eta tinta Lastra (41.561,87€),
denetarat: 139.364,28€ kostatu
da. Salbu hargintza eta zurgintza
obrentzat, herriko enplegatuek
eginen baitituzte. Gobernamendutik 140.000€ diru-laguntza
ukitu dute. Beila lekua, Rastel
andreari alokatua zioten, Olhain
bastimenduan, 9 urteko bailarekin. Nola ez duen lan anitzik, ez
du segitzen ahal, galdegiten du
bere baila haustea, urriaren 4an
uzteko gisan, onetsia izan da.
Senpereko hondakindegian zikin berdeak zirtzikatzen dituzte,
hortako behar dute traktore bat
palarekin. Bil ta Garbi sindikatuak
galdeginik, Sarak herriko traktorea lan horren egiteko onetsi
du. Lan hori bi aste guziz egiten
da, 26 aldiz urtean banaz bertze,
oreneko 90€ galdegina da eta
onetsia izan da.
Euskal Herriko EPFL-ek Kurriartegia hartu du. Jorajuria jaunak
badu ostatuko 4 lizentzia delakoa, 10.000€tan herriak erosiko

5:00ak arte, argiak itzalirik atxiki
tzea, salbu besta egunetan.
Bestak
Larunbateko eguna mendiko bizikleta ibilkariek ongi baliatu dute,
bai eta ere ehiztariek ball-trapekin. Arratseko kontzertuan 1.500
sarrera egin dira, bazen gehiago
zeren herritarrentzat dohainik
baita. Igandeko meza nagusian
bazen jende, Urruñako klikak
airostua. Beteranoen 2 hilerrietan
loreak pausatuak izan dira, ondotik klikak kontzertua plazan eman
du, aire ederrekin. Lur Berri gelan,
beti bezala, Herriko Etxeak aperitifa ofreitu du eta kirolari gazteak
ohoratu ditu: errugbi taldea txapeldun izan baita, Pradere Onaitz
eta Aguirre Arkaitz pilotari txapeldunak, Etxeberri Pacheco Manex
eta Vella Barneix Leni txapeldun
ordeak, bai eta ere Lecuona Aritz
txapelduna. 5 pilotariek kopa bana
ukan dute. Battitt auzapezak eskertu ditu, erranez hola segitzeko
eta altxa herria.
Luzeko partida ederra izan da, Luzean nagusitu da 13-04 Baigorriko
taldeari. Arratsaldean errebotean,
joaldunak, ziganteak, mozorrotuak, ahate jokoa eta indar jokoak
ikusten ahal ziren.
Ez gira denak ados txertoarentzat, bainan andana bat bada eginik, behar zen ikusi zenbat jende

Igandeko luzeko partida, atorra gorriz Baigorri eta bertzeak Luzean.

du, hola saratarrek herri barnean
elkarretaratzeko lekua ukanen
dute. Herriak herri barnean bi
bizitza leku baditu. Lehena, Suhariaga Andrée Jessica Gaonari,
uztailaren lehenetik alokatu du eta
bertzea Bolanjeberria Alain Teillecheari, abuztuaren 24tik.
Herriko lurrak Paul Sathicq-eri,
Gaztanzelaiko baila erreberritu da,
2030eko hazilaren 10a arte.
Gaueko herriko argieri buruz,
deliberatu da gauerditik goizeko

arratsaldean errebotean bazen.
Beti bezala mundua bazegoen,
kasik bertze urtetan bezainbat,
erran behar da, jendeak maite
dituela arratsaldeko animazioak.
Arratseko dantzaldian jende
gaztea hurbildu da.
Katixima: Burasoek behar
dituzte haurren izenak eman,
Larrun bastimenduan, Hitz Argi
gelan, buruilaren 17an ortziralez
(16:30-18:00) eta 18an larunbatez (9:30-12:00).
Ganex

Heleta

Heletako Notre Dame eskolako haurrak.

“Heletan gaindi”: Notre Dame
eskolaren alde
Notre Dame eskolako burasoek, “Heletan Gaindi” antolatzen dute, buruilaren 19an,
igandez. Lau itzuli proposatuak
zaizkizue: biga mendi-bizikletaz (35km eta 24km, 950m
eta 650m-ko desmaila positiborekin) eta biga oinez (21km
eta 11km, 600m eta 280m-ko
desmaila positiborekin). H
 erria
inguratzen duten Baigura, Ga
rralda eta Moane mendien ezagutzeko parada paregabea.
Izen emaiteak eginen dira goiz
hartan berean 7:00etatik harat
eta abiatzeak 8:00etatik harat.
Hobe izen-emaite fitxak aitzinetik beterik jitea, gazteenentzat
burasoen baimenezko paperarekin. Dokumentu horiek aurki
ditzakezue gertakariaren Face-

book orrian. Kafea eskainia izanen zaizue bai eta jatekoa ere
proposatua, han bereko edo
eramaiteko, gogoratu zure basoberri hartzea!
Ibilaldietatik itzultzean, dutxak
eta bizikleten garbiketak eskuragarri izanen dira tokian berean.
Egun horrek lagunduko du eskolaren proiektu pedagogikoen
diruztatzea: proiektu artistikoak,
egonaldiak, kantu edo antzerki
tailerrak... eta euskarazko irakaskuntza.
Gosta saria: VTT 8€, oinezkoa
6€, haurrek 12 urte arte 3€, izen
emaiteak 7:00etatik goiti.
Xehetasunak: facebook heletangaindi edo mailez: heletangaindi@gmail.com.
Protokolo sanitarioa segurtatuko da. Osasun txartela derrigo
rrezkoa da.

Heriotza
87 urtetan, Jacqueline Mirande
Paxkoenekoak betikoz utzi gaitu, bere bizia Baionako ospitalean lanean emana zuen. Erretreta hartzearekin etxerat itzulia zen, bere anaia eta ahizpa
biritxiarekin bizitzerat. Bieri gure
doluminak.
Denentzat elkarteko animazioak
Denentzat elkarteak bere jarduerak berriz hasi ditu. Bihotz
mantentzea iragan ortzegunean
hasia da, Airoski gelan. Jin ahal
ez denak eta etorri nahi badu,
igortzen ahal du sms bat 06 82
76 53 57 numerora.
Haurrentzat dantza eskola hasiko da, Denentzat gelan, Herriko
Etxearen saihetsean ortziraletan: 6 urtetarik 11k artekoentzat
(17:00-18:00) eta gaztetxoentzat
(18:30).
Eskubaloia
Sasoiko lehen jokaldiarentzat,
Airoski gela betea zen. Irisarta
rrak galdu badu ere 27/35 ETC

taldearen aurka, ongi iharduki
du. Gehiago ezin egin, Charentetako taldea hozka bat gorago
zen, beren nahia da Nazional
Bat heinerat igaitea. Jendeak
berriz elkartzeaz gostu hartu
du, heldu den astean Asson
herrian ariko dira (16:00).
Ohoratze
Beñat Larramendy eskubaloiaz
anitz urtez okupaturik, ohoratua izan da. 1972ko urtean
zonbeit lagunekin jostatzeko
hasirik, ondoko urtean jokaldi
batzuen biltzen hasi ziren,
afiliatu eta taldea hola abiatu
zen. Lehenik jokalari gisa,
gero presidente, 1985etik 2015
arte, orain beti laguntzaile eta
kontseilu emaile segitzen du.
50 urtez zerbitzu eginik, bron
tzezko domina emana izan
zaio, ongi mereziturik. Bestaldean zilarrezkoa, biba zu,
milesker eta segi aitzina!
J-P.E.
Udako lehiaketen finalak
Eta bai, uda hastapenean hasi
partidak, aste hondar huntan
bururatuko dira. Trinketean palantxan 60 parek
eta plazan esku huskan,
30 parek parte hartu
dute, usaiako umore
onean eta batzuetan
partida tinkoekin! Buruilaren 18an, ibiakoitzez,
dukegu azken eguna
(14:30),
hiru
finalen
berri, bai plazan bai eta
ere herriko trinketean.
Ondotik, Gure Doia trinketean, zintzur bustitzea
eta gauaren bukatzeko,
zikiro jatea antolatua da.
Deneri ongi etorri!  M.O.

Irisarri

Garazi-Baigorri

Ahozko oroimenak
Mémoires orales

Erakusketa DONIBANE LOHIZUNE
Ducontenia erakusgela

Irailaren 12tik • Urriaren 10era
Senpere
Eskoletako sartzeak
Orokorki, erraiten ahal da gure
herriko eskoletan sartzeak ongi
iragan direla. Ikasleen kopurua
eskola gehienetan mantendua

Donibane Garazi
Bertzalde numerikoa hedatzeko
eta hobetzeko asmotan hiru
dosier eskatuak izan dira, baita
onartuak nazional mailan, hunek
erran nahi du estatuak proiek-

Amotz eskolako gela berriaren aitzinean hautetsiekin

dago, emendatze ttipi batekin, bai San Josep eskolan eta
Ikastolan. Ama eskola eta lehen
mailetan zenbaki hauek ditugu:
Eskola Publikoan 255, San
Josep 187, Amotzeko eskolan
73 eta Ikastolan 120. Bestalde,
Arretxea kolegioan 320 ikasle

inguru, aldiz Saint Christophe
lizeoan 220 dira. Amotzeko
eskolan lan garrantzitsuak eramanak izan dira azken denboretan eta artisauen inplikazioa
aipatzekoa da, obrak bukatuak
izan baitira, buruilaren epea
ongi errespetatuz. 170 000€ren
lanak iragan dira, berritze lanetan baita gela berri baten
eraikuntzan. Handitze hunek
aukera pollit bat eskainiko du,
xedea baitzen klase elebidun
baten idekitzea burasoek galdeginik, orain gauzatu behar luke
erakasle postu erdi bat lorturik.
Dena den gela berri hunek poz
handia sortu du buraso, erakasle eta ikasleen artean, leku
hertsietan zirelakoz orain arte.

tuen %70 diruztatuko duela.
Euskara klaseak helduenzat
AEKren ekimenez abian dira
kurtsoak, urriaren 4tik aitzin ekainaren 24a arte, astero 5 edo 6
oren klaseen arabera. Anartean
izen emaiteak egin beharko dira
Denen Etxean mediatekaren
ondoan, irailaren 23an (16:0019:00). Edozoin klase idekitzen
ahal dute: fitsik ez dakitenentzat,
zerbait dakitenentzat, euskara
hobetu nahi dutenentzat, EGA
taldea baita alfabetizazioa. Izen
emaiteak: www.aek.eus, tel 05
59 25 76 09, xehetasun gehiago
azkaine@aek.eus.
Agorrileko sortze eta
heriotzak
Huna beraz Herriko Etxetik zer
informazio ukan dugun. Sor
tzeak: Arrate, Mari Viquendi
Xatoa bidean eta Tao Pons
Ibarrunen. Heriotzen aldetik:
Jollet Robert 73 urte, Aizpurua
Raymonde sortzez Zunzarren
86 urte, Erdocio Fernand 68
urte, Garcia del Valle Emiliano

Gau Eskolen sartzea
Garazi eta Baigorri aldeko euskara kurtsoak urriaren 4tik goiti hasiko dira.
Izen emaiteak iraganen dira:
-Donibane
Garazin,
Gau
Eskolan
(Trinketeko
plaza,
3), buruilaren 13tik 24rat
(10:00-13:00 eta 16:00-19:00).
-Baigorrin, Elizondo gelan,
buruilaren 18an (9:00-12:00).
-Ortzaizen, Herriko Etxean, buruilaren 18an (14:00-17:00).

Erakusketa
Mixel Nicibar, Bordele eskualdean bizi bada, Euskal Herriari
atxikia da, ama Eiheralarrekoa
eta aita Atharratzekoa izanez,
ttipitatik Garaziko eskualdean
ibili da. Bizilaguna ere garaztarra izanez gure bazterrak ongi ezagutzen
ditu. Arte eskolak egin
ditu, bere lanbidea
harri jasotzaile bezala
eraman badu, betidanik margotzea pasioa
ukan du.
Bere obren ezagu
tzeko parada badugu,
“Ardi buru beltzak”
izendatu erakusketa
ikusgai izanen da
u
rriaren 4tik urriaren

30 arte, Zitadela karrikako 7an.
Igerilekua beti idekia
Uda pasatua baldin bada ere,
Omiasainduko opor arte idekia
dela abisua zabaldua da, erran
nahi baitu azaroaren 8a arte.

54 urte, Valisseau Didier 55
urte eta Maite Guillou sortzez
Dorratçague 74 urterekin.
Doluminak hauen familia eta
adiskideeri.
Jazz kontzertua Larrekon
larunbatean
Sekulako ikustaldiaren mentura
dugu irailaren 18an (20:30),
Larreko antzokian, Senpereko
Kultur eta Ondare elkarteak
antolaturik. Alexander Big Band
musika taldea, Amerikak sortu
dituen talde ospetsuen hari beretik badabil, hala nola Count
Basie ala Duke Ellington. 20 musikariz osatua da, baita kantari
paregabea, besta giroko musika, mundu baterat eramanen
gaituztenak. Erreserbak egiten
ahal dira turismo bulegotan edo
cultureetpatrimoinesenpere.
fr webgunean, baita sarreran
bertan aski goiz hurbildurik. Prezioa 18€ eta 10€, 18 urtez pekoek eta ikasleek, ez hutsegin.
Elkarteen Foroa
Buruilaren 4an goizarekin iragan da urtero errepikatzen den
elkarretaratzea. Aurtengo eki-

taldia jendetsua izan da, anitz
elkartek beren aktibitateak nabaritzen dituzte eta holakotan
izen emaiteak baliagarri izaiten
dira. Animazio aldetik, zirku ariketa gisa, emazte-artista batek
ikustaldia eman du, oihal batzuri
zintzilik, sekulako akrobaziak
eginez. Elkarteen lana herrietan
beharrezkoa da, hauetan oinarritzen delakoz elkarbizitza sendoa, batzorde bakoitzak bere
alorrean lan aipagarria darama.
Orotarik
Ibarrungo bestetako xerri-ttipia jaten ahalko da, irailaren
25ean (12:00), larunbatarekin,
aurten ohiko ostiraletik aldaketa
dago, gainera 600 parte hartzailetan mugatua izanen da, osasun sar-agiria baitezpadakoa,
erreserbatzeak Bonnet ostatuan. Ondoko astean egitarau
zehatza emanen dugu.
Parrokiako berri: Katixima
abian da, izen emaiteak programatuak dira, 50 Xan Ithourria
plazan, ostiralean irailaren 17an
(16:00-18:00) eta larunbatean
irailaren 19an (9:30-12:00).

Mixel Nicibar-en obra bat

HERRIZ HERRI
Azkaine

Erakusketa
Irailaren
18tik
30a
arte.
“Emazteak
itzaletik
argira”
erakusketa
Herriko
Etxeko
ezkontza gelan izanen da

Aldude

Kermeza
Aspaldiko urtetan, kermeza
sasoiko ohidura dugu. Egungo
egoerak ez dauku ahalik emaiten usaiako baldintzetan egun
hori antolatzeko. Aurten, urriaren 10ean, igandearekin, Mendi Alde eskolak etxean jateko
moduan menu hau proposatzen
du: tripa salda, ardiki tripota eta
sagar bixkotxa. Izenak urriaren

Itsasu

Atharri ezker paretan entrenamenduen berriz haste
Esku huska, 2015ean sortuak
CPtik goiti: irailaren 15ean (13:3015:00). Kontaktua: Xan Parachu
06 22 09 46 16.
Palantxa neskentzat, 2014an sortuak CE1tik goiti, irailaren 21ean
(17:30-18:30). Kontaktua Alain
Saldumbide 06 09 92 07 26.

(9:00-12:00 eta 13:30-17:00).
Erakusketa honetan ikusten
ahalko dira historian aipatzen
ez diren eta Euskal Herrian
garai ezberdinetan engaiatu eta
borrokatu diren emazteak.
Lasterketak
Irailaren
25ean,
Skyrhune
lasterketa eta elkartasunezko
ibilaldiak, urririk eta deneri idekia
dena, Hegoak Mendian elkartea
sostengatuko da.
1eko emaitea baitezpadakoa da,
deituz Aurélie 06.71.50.88.78
edo Elodie 06.42.82.52.04. Prezioa: 10€ tripa salda eta tripota
jende bakotxarentzat eta 10€
zortzi zatiko sagar bixkotxa.
Jatekoa etxerat eramaiteko, bakotxa bere ontziekin jin dadila.
Abisu hau irakurtzen duenak
aipa dezake bere ingurukoeri.
Eskola sartze
Aldudeko haurrek ere, joan den
ostegunean, Mendi Alde eskolako bidea hartu dute. Usaiako
erakasle eta laguntzaileen ardurapean, 18 haurrek dute beren
ikasturte elebiduna hasi. Ikasturte on orori!
Euskarazko klaseak helduentzat
Izen emateak irailaren 20tik 24rat:
Astelehenetik ostegunera (9:0020:00) eta ostiralean (9:00-16:00).
Informazio bilkura iraganen da,
irailaren 27an (20:00), ikasle be
rrientzat soilik, Gau Eskolan.
Harremanerako: Itsasuko Gau
Eskola - Xilarreneko bidea, 124 –
Itsasu, 05 59 93 40 83 edo
itsasu@aek.eus.

Uztaritze
Haitze jauregiaren bisita

Irailaren 19an igandez ondarearen eguna kari Herri Soinu
elkarteak, Herriko Etxearen
eta Carlos de Laborde Nogues
jaunaren laguntzarekin, Haitze
jauregiaren bisita antolatzen du.
Egitaraua honela iraganen da:
bisitak hiru haitadetan (13:30 ;
14:15 ; 15:00). Bisita bakoitxa 15
pertsonetara mugatua da. Ondotik (16:00), Nathalie Lecornec
anderearengandik
mintzaldia
gazteluari buruz eta (17:00)
kontzertua Gaita Luze eta Habia
hirukoteak emanik. Denentzat
beharrezko da izenak aitzinetik
emaitea telefono huntara: 07
69 43 89 67 edo emailez: herri.
soinu@laposte.net. Erran gabe
doa pase sanitarioa beharrezkoa dela harat sartzeko eta ere
maskatua izan beharko dela.
''Ongi izan nor bere etxean''
Euskal Herriko SOLIHA erakundearekin partaidetzan, CCAS

ekintza sozialen zentroak antolatzen ditu ''Ongi izan nor bere
etxean'' tailer berriak. Tailer
horien helburua da erakustea
jukutria edo amarru batzuk
bakoitxak bere bizitegia hobe
tzeko, energia gastuak ttipitzeko
eta obra batzuk egiteko, sobera
gosta gabe. Tailer horietan aurkituko dira gehigarri berri batzuk
eguneroko bizia errexteko eta
diru laguntzak erdiesteko. Tailer ekitaldiak lau goizez eginen
dira (9:30-11:30), Lapurdi gelan,
denak ortziralez eta aldiro 8 edo
10 parte hartzailerekin mugaturik: irailaren 24an, urriaren 1ean,
8an eta 15ean. Ofiziale aditu
batzuk tailerrak segurtatuko dituzte. CARSAT erretreta eta osagarri kutxak parte hartzaile guzieri galdegiten du Covid-19aren
kontra txertatuak izan daitezen,
tailer egunean ageria eskatuko
baitzaiote. Izenak emaiteko deitu daiteke telefono zenbaki huntara: 05 59 93 38 91 edo emailez ccas@ustaritz.fr. Ongi etorri
hoberena segurtatua da.
Txirrindola elektrikoen arrakasta
Iragan herriko hauteskundeen
ondotik, Herriko Etxeak diru
zama bat bozkatu zuen elektri-

Bardoze

Lehen sartzea Xarnegu
ikastolarentzat!
Xarnegu ikastolaren lehen sar
tzea, 4 haurrekin, joan den

ostegunean egin da, urtarrilean
beste bat etortzekoa da. Pen
tsatzekoa da emeki emeki beste
batzuk ere etorriko direla. Lehen
sartze hunen ospatzeko, irailaren 11n besta bat antolatua izan
da.
Egitarau pollit batekin: “He
rrialde urdina” izeneko ikusgarria zinema gelan iragan da,
Uhaldean taldeko esku-huska
pilota partida ikusi ahal izan
dugu, he
rriko plazan, ondotik
Arberoako txarangak besta animatu du!

Banka
Ondare egunen kari Olhaberriren animazioak
Olhaberri Ondare interpretazio
zentroan ondare egunak, buruilaren 17tik 19a arte ospatuko
dira, “Ondarea denentzat” gaiaren inguruan. Bankan, ondarea
zabaltzea helburu bat izan da
Olhaberri proiektuaren hasie
ratik, ikerketa zientifikoetatik,
emaitzak erakutsi arte. Horregatik, parada hori ongi baliatzeko,
3 ekitaldi prestatu dira asteburua
Olhaberri zentroan pasatzeko:
Buruilaren 17a, ostirala (20:00):
Bankako bi film berrien aurkez-

pena, Aldudarrak Bideok eginik.
Gero, elkarrizketa bat izanen da
arkeologoen berriak ezagutzeko: uda honetan eginak izan diren miaketen ondotik, Mehatzen
eta Eugin atera diren emaitzak
helaraziko dauzkigute. Biharamunean, ibiakoitzean, buruilaren 18an (15:30), bisita gidatua
abiatuko da Olhaberrin, erakusketa hobeki ulertzeko eta herriaren itzulia elkarrekin egiteko.
Asteburua ongi bururatzeko,
igandean buruilaren 19an, mezatik landa (10:30), Bankako bi
film berrien aurkezpena berriz
eginen da.

Bidarrai
Hiltze
Joan den astean bere azken
egoitzara segitua izan da Betiriskoeneko Pattin Bidonde. 96 urte
zituen. Munokobordan sortua
zen. Gaztetan Ameriketan egon
zen artzain, bost urtez. Handik
itzuli ondoan erosi zuen Betiriskoenea eta han ereman du bizia
Odette zenarekin, laborantzan.
Bi seme ukan ditu, Dominique,
gazterik zendua, eta Jean-Michel. Esposa laguna zendu zi
tzaion 2018an. Eta duela hilabete bat eta erdi doi doia Mayi
arreba bakarra, Munokobordakoa. Eta azken egun horietan
bere adineko herritar laguna,

Pierre Hargina. Bazuen xuxen
hilabete bat Izpurako klinikan zagola eta han zendu da. Familiari
bihotzez gure doluzko agurrak.

kazko txirrindolak erosten zituztenen laguntzeko. Laguntza
hori heltzen da, 130 eurotara
edo 150 euskotara. Aurten 33
uztariztar lagundurik, aurtengo
aitzinkontua bukatua da. Bainan
heldu den urterako bozkatuko
du beste aitzin-kontu bat lagun
tza berarentzat, helburua baitu
trantsizio ekologikoan jestu
sinple horrekin, lurraren beroketaren kontra parte hartzea.
Kontzertu
Ondarearen eguna kari, igande
huntan, irailaren 19an (17:00),
Haltya jauregiaren parkean Labourdins elkarteko musika taldeak kontzertu bat antolatzen
du, musika klasikoan. Entzunen
diren konpositoreak izanen dira
bana beste: Purcell, Haendel,

Elgar, Mozart, J.S.Bach eta Lully.
Jauregira sartzeko pase sanitarioa beharrezkoa da eta maskak
erran gabe doa. Ongi etorri.
Pilota
Pasa den asteburuan Purguko plazan iragan dira, Union
Basque batasunaren kontu,
esku huskako finalak. Ez dira
Kapito Harrirentzat mesedegarriak izan. Larunbatean bi
talde xitoetan eta bat kimuetan
galtzaile izan dira, nahiz frango
partida gustagarriak eginik.
Igande arratsaldean helduen
partida nagusia ere ez da itzuli
gure elkartearen fagoretan. Patxi
Betachet eta Mikel Esclamadon
pareak galdu du itsasuarren
kontra 19/30. Aurtengoz horrekin gelditu behar.

Xapeldun
Emazteetan, buruilaren 4an
jokatu da Euskal Herriko finala,
Ezpeletako trinketean, bigarren
mailan, gomazko pilota betearekin. Gure herritar Graxi eta
Aña Mariscok (Goizeko Izarra)
garaipena ardietsi dute, Sophie
Perochena eta Pantxika Urrutia
(Kapito Harri) garaituz 40-30.
Goresmenak xapelduneri eta jo
luzaz ildo beretik!

OROTARIK

Hazparne

Aste hondar aberatsa
Irailaren 18 eta 19an Ondarearen
Europar egunak dira eta Hazparnek molde oparoan ospatuko
ditu:
Bihotz sakratuaren kaperaren
bisita gidatuak proposatzen dira,
larunbatean (18an), hiru tenore
desberdinetan: 10:00, 15:00 eta

ikusten ahalko dira.

Zapat'hari
2019an konferentzia bizia bezain aberatsa eta erakusketa
bat iragan ziren herrian, hain
garrantzitsua izan den zapatagintzaren historiaz eta memoriaz. Gertakari horiek heldu den
igandean ukanen dute bigarren
aipamena. Irailaren 19an, hiru
urratsetan iraganen da:
1) Konferentzia (10:00), Mediatekan: Aitzpea Leizaola antropologoak hitz eginen du herri
baten memoriaz. Andere hunek
zuen lehen konferentzia ere eraman.
2) Ondotik lekukotasunak: hiri
erdiko lau gune hautatuetan,
tokiko jende batzuen lekukotasunak entzunen dira, ibilaldi
musikatu batean.
3) Argazki erakusketa: ikerketa,
gogoeta lan hortan parte hartu
du ere Polo Garat argazkilariak.
Herrian zapataren industriak utzi
arrastoak bere gisara hartu ditu
argazkitan eta hauek mediatekan ikusgai izanen dira manera
berezian egun hortan. Argazki
17:00. Lekuak mugatuak izanki, horiek ikusten ahalko dira oraino
izena aitzinetik eman behar da: irailaren 24a arte mediatekaren
05 59 29 60 22 zenbakira deituz. idekitze orduetan.
Kaperaren obren argazkiak erakutsiko dira mediatekan, irailaren Pilota
18tik urriaren 2a arte. Bukatzera Irailaren 25ean, larundoatzin obra horien urratsak hor bata, herriko plaza na-

gusian, Noizbait batasunak eta
Euskal Pilotako Frantses Federakuntzak antolaturik, iraganen
dira joko garbiko finalak: (10:30)
juniorrak, (11:30) bigarren saileko seniorrak, (16:30) kadetak,

(17:00) lehen saileko seniorrak.
Final guzi horiek gibelatuak izan
ziren egoera sanitarioarengatik,
ontsalaz pilotaren aste nagusian
jokatu behar ziren.

Lekorne

Urtsuko Xoriak, herrian 2014an eman zen kabalkadan dantzan

Urtsuko Xoriak: dantza
kurtsoak
Urtsuko Xoriak euskal dantza
taldearen ikasturtea buruilaren
22an hasiko da, asteazkenarekin, Hodi Aldean gelan. Bereziki
2014-2015ean sortuak direnek
dantzaren munduan sartzeko
parada badute. Ihintza Irungarai, Xexili Etxeto eta Aurélie
Bellecavek dituzte dantzak era-

katsiko. Jaz guti edo aski, 80
dantzari biltzen ziren, asteazken
guziez, herritik alabainan, baita
ere Lekuine, Aiherra, Hazparne,
Makea eta Heletatik.
Urratsez urrats duela 41 urte
pasa, ama multxo batek elkartea
sortu zuen, geroztik bide egin
du. Izurriteagatik ez zen ospakizunik izan, ez 2020an ez eta ere
2021ean. Agian ba geroan!

HERRIZ HERRI
Baigorri

Heriotza
Germieta Bikarineko Marguerite
Costera, sortzez Olçomendy,
joan den aste hondarrean lagundu dugu bere azken egoi
tzara. 95 urtetan zendu da. Gure
doluminak seme alaba eta haurride guzieri.
Sortze
“Elio” izena du, Leizpartzen bizi
diren Maider Darmendrail eta
Christophe Paragen semeak.
Goresmenak aitameri eta ongi
etorri Elio ttipiari.
AEK
Baigorri eta Garazi aldeko euskara kurtsoak urriaren 4an be
rriz hasiko dira. Baigorriri doakionez, izen emaiteak Elizondo
gelan eginen dira ibiakoitz
huntan, buruilaren 18an (9:0012:00).
Bestak
Germieta eta Okozeko bestak
ere ibiakoitz huntan ospatuko
ditugu. Huna egitaraua:
Arno
jastaketa,
lekuko
ekoizleekin (11:00).

“Lautan Hiru”:
antzerki obra lehiaketa

Germietako plaza

- Bazkaria (13:30): sartzean
meloia eta xingarra, platan entrekosta patatekin, sagar tarta,
kafea eta ondokoa, dena 20
eurotan. Izenak aitzinetik eman
behar dira 06 82 76 60 03 deituz.
- Pala lehiaketako finalak
(17:00).
- Gaualdia Matraka txarangak
alaiturik (20:00).
Agian aroak lagunduko duen
egun pollit baten mentura.

Banka-Aldude-Urepele
Haziak haurtzaindegiak
proposatu mintzaldia
Aldude ibarreko Baleako Haziak
haurtzaindegiak, Sophie Schumacher psikoterapeuta gomitatu du, buruilaren 28an (20:30),
Bankako Herriko Etxean. Aktualitateko gai bat aipatzeko: nola
kudeatu gure emozioak, ekintza
paradoxikoetara
bultzatuak
girenean? Hizlariak, manera
sinplez eta umorea baliatuz,

ABISUAK

aipatuko dauku azken hilabete
hauetako egoera: bat-bestearen kontra doazen manuak
jasan ditugu etengabe jaztik,
eta horrek egoera zailak sortu
ahal ukan ditu etxeetan, familietan edo lanean. Nola iraun
gure baitako emozio nahasien
artetik, bakotxak gure baitan
eta kolektiboki? Galdera horieri
Sophie Schumacher erantzutera saiatuko da. Deneri idekia
eta urririk.

a

Epelondoren xoko

BRASIL

Betidanik entzun dugu Amazonia lur globalaren birika
erraldoia zela. Munduaren hats hartzea errazteaz gain, bertan
dira zuhaitz bereziak, abere arraroak eta zuriekiko harremanik
oraino ukan ez duten jendaldeak. Baina lanjerean dago, lanjerean dabiltza, lanjera datorkie arbolei, txoriei, biztanleei... autok
tonoak sasi-hirietara igortzeko presio izugarria, pobreziaren
zirkuluetan, ahul eta eri, meta daitezen favela populatuegietan.
Helburua delarik Nanbikwara populuen antzekoak desagertu
daitezen, Brasileko merkatuan soia merke erosten duten europarrak eta Ipar Ameriketako ezkertiar humanistak esnarazi gabe.
Bolsonaro presidentearen itzala gurutzatu dugu hainbatetan gure zutabeetan. Eskuin muturreko ideologia dauka, militar
bortitza da oinarrian, eta aferagileen alde ari da beti. Aldi honetan, beren lurren gaineko indioen dretxoak ezeztatuko dituen legedia indartsua bideratzen ari da, erabat kontrolatzen duen Sao
Pauloko parlamentu federalean. 6000 indio bildu dira ondorioz,
170 etnietakoak, ministerioen auzoan egikera hori goraki sala
tzeko. Senatuak, lehen lege batekin, indioei ebatsi funtsen jabegoa laborantza industriala egiten duten nekazarien esku uztea
zilegitzen du.
Bitartean, indioen geriza segurtatzen zuten elkarte eta
erakundeetako buruak aldatzen ditu Jair Bolsonarok, aldekoak
bertan jartzeko. Erran gabe doa, indio erailketak, urre bilatze ilegalak, uren kutsatze lotsagarriak eta oihana suntsitzeko oldeak
biderkatu dira, inpunitate osoan. Hamar urtez, halatan, 4500 km²
galtzetik 11000 galtzera pasatu dira Brasilen. Argi dago Giza eta
naturaren eskubideak zangopilatuak direla.
Yanomaniekin gaude.
EPELONDO

Euskaltzaindiak, 2020an, an
tzerki-ekoizpena
sustatzeko
laguntza sortu zuen, Bilboko
Herriko Etxearen babesarekin.
Aurten bigarren aldikoz berriz
antolatua izan da.
Helburu nagusia euskarazko
antzerkia indartzea da, batez
ere, antzerki laburren sorkuntza
lagunduz. Horrez gain, saritua
izanen den obra, jendeen aitzinean estreinatzeko aukera ere
emanen zaio.
Oinarri-arauak
Antzezlanek gehienez 30 minutu eta gutienez 15 minutuko
iraupena ukan behar dute.
Testuek euskaraz idatziak izan
behar dute.
Antzezlanak sorkuntza izan
beharko du, sekulan ez dena
emana izan, ez da beste hiz
kuntza baten itzulpenik edo antzezlan luzeago baten moldaketarik onartuko.
Gisa berean, ez dira onartuko
jadanik beste laguntzaren bat
eskuratu duten piezak.
Lanak areto ttipietan antzezteko
modukoak izanen dira, formatu
ttipikoak, pertsonalak eta teknikoki guti eskatzen dutenak.
Gaia eta moldea librea.
Epaimahaia: Lautan Hiru antzerki festibaleko arduradunek

Baionako artatzaile
kolektiboa
txertoaren
betebeharraren
kontra
Irailaren 15eko eguna frantses
gobernuak ezarria du, osasun
sailean ari direnek behar diren
neurriak plantan jarriak izaiteko.
Baionako ospitalean ari diren
3.700 langiletarik, 100 bat pasa
langilek kolektibo bat sortu
dute sanitario ageria ukaitea
behartuak direlakoz. Baldintza
horiek beteak ez dituen langilea
behartua da lana uztera, horren
ondorioz funtzionamendurako
arazoak sortzen ahal litzateke.
Errana
denez
Baionako
eritetxean 600 eta 700 langile
artean balitzateke txertatuak ez
direnak.
Osasun eta sanitario guneetan,
zerbitzuetako
langileek
2021eko irailaren 15era arteko
txertoa hartzeko epea dute edo
urriaren 15era arte lehen txerto
dosia jaso badute.
Irailaren
15etik
aitzina,
langile batek praktikatzeko
debekua eta soldata gelditzea
arriskatzen du.

osatuko dute eta lan bakarra
hautatuko da. Erabakitzen ahal
luke ez laguntzarik emaitea.
Saria: 700 euroko laguntza
gidoiari, gehi beste 700 euro
antzezlana 2022ko Lautan Hiru
ekimenean estreinatzen bada
(epaimahaiak du erabakiko,
ekoizpenaren jarraipena egin
eta).
Bidali beharreko derrigorrezko datuak:
1. Taldearen izena.
2. Jatorrizko testua (testu-fitxategi batean edo pdf formatuan).
3. Antzezlanaren zuzendariaren
eta gidoilariaren izenak.
4. Antzerkilarien izenak.
5. Obraren laburpena.
6. Guti gorabeherako iraupena.
7. Antzezteko tokiaren ezauga
rriak eta beharrizan teknikoak.
Antzerkiaren bideo laburraren
erakusgai bat ere lagungarria
litzateke.
Informazioa posta elektronikoz
bidali behar da, Euskaltzaindiaren helbide honetara: info@euskaltzaindia.eus, mezuaren gaian
hauxe adierazita: “Lautan Hiru
antzerki-ekoizpenari
2022ko
laguntza”
Lanak igortzeko epea, urriaren
15a emana da.
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ABISUAK
EURL FOLLOPE LUCIEN
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Route de Lizarrieta
Villa Gure Izarra - 64310 SARE
799 957 295 RCS BAYONNE
ANNONCE LEGALE
Aux termes d’une décision en date du
01.07.2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du Route de Lizarrieta, Villa Gure Izarra, 64310 SARE au
Lieu-dit LanToki local 1 et 2 Ibarron, 64310
SAINT PEE SUR NIVELLE à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
LAPINA
E.U.R.L. au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : Villa Irrintzina 45, Torreseneko bidea
64250 ESPELETTE
R.C.S. 530885870
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
Mai 2021, et sa liquidation.
Monsieur Christian ETCHEVERRY, demeurant 45, Torreseneko bidea - ESPELETTE
(64250), devient liquidateur de la société.
La société subsistera pour les besoins de
la liquidation et jusqu’à la clôture de celleci.
La dénomination sociale sera suivie de
la mention « Société en liquidation » et le
siège de la liquidation demeure au siège
social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de Bayonne.

Commune
de SAINT-JUST-IBARRE
Enquête publique
Par arrêté municipal en date du 09
Septembre 2021, le Maire de la Commune
de SAINT-JUST-IBARRE a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique portant
sur les opérations suivantes :
- suppression et aliénation d’une portion
du chemin rural de Gartey,
- suppression et aliénation d’une portion
du chemin rural d’Ilharreguy,
- déplacement d’une portion du chemin
rural dit de Çaldumbide, suppression et
aliénation de l’ancienne emprise,
- suppression et aliénation d’une portion
du chemin rural situé au lieu-dit L’Eglise,
- suppression et aliénation d’une portion
d’un chemin rural dit de Borda,
- suppression et aliénation d’une portion
du chemin rural dit de Pecotchea,
- suppression et aliénation d’une portion
du chemin rural dit Assué Ordoquy,
- suppression et aliénation d’une portion
du chemin rural dit d’Oyhan Bidé.
L’enquête se déroulera à la Mairie de
SAINT-JUST-IBARRE, du 30 septembre
2021 au 15 octobre 2021. La permanence
aura lieu le 15 octobre 2021 de 16 heures
à 17 heures.
Pendant la durée de l’enquête, les
observations pourront être consignées sur
le registre d’enquête publique déposé en
mairie ou par courrier à transmettre à M. le
commissaire-enquêteur, mairie de SAINTJUST-IBARRE (64120) ou par courriel
(commune-st-just-ibarre@orange.fr).

RODAICO
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 15 000 euros
Siège social : 4 rue d’Artzamendi
64990 ST PIERRE D’IRUBE
Siège de liquidation : 4 rue d’Artzamendi
64990 ST PIERRE D’IRUBE
797400736 RCS BAYONNE
Aux termes d’une décision en date du 31
août 2021, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
du 31 août 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Philippe RHODES, demeurant
4 rue d’Artzamendi 64990 ST PIERRE
D’IRUBE, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 4 rue
d’Artzamendi 64990 ST PIERRE D’IRUBE.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BAYONNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le liquidateur
SELARL THEMIS - Vincent GUADAGNINO
& Associés
Espace Diorama - Bld de Cascaïs
64200 BIARRITZ - 05 59 42 30 55
PILOT
Société par action simplifiée au capital
de 111 484 730 euros
Siège social : 162, rue Belharra
64500 ST JEAN DE LUZ
070 501 374 RCS BAYONNE
Aux termes d’une décision en date du
01/09/2021, l’assemblée générale a
pris acte de la démission de M. Gregory
HEALY de ses fonctions de Directeur
Général à effet du 13/09/2021, et a nommé
à compter du même jour en qualité de
nouveau Directeur Général de la Société, sans limitation de durée, M. Nicolas
FOULET, demeurant 42 rue de la Semie,
Villa Kandooma - 40130 Capbreton.
Pour avis,
Le Président

Etude de Maître Claire PAYA, Notaire
associée à ANGLET (64600), 1 Place
Jean Monnet.
Avis de constitution
Acte reçu par Me PAYA, Notaire
à ANGLET, 1 Place Jean Monnet,
le 2 septembre 2021, constitution d’une
SCI :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration,
la location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’acces-soire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question, en France ou à l’étranger.
Dénomination sociale : LE FOIRAIL.
Siège social : PAU (64000), 46 rue Carnot.
Durée : 99 ans
Capital social : 1.700,00 EUR
Apports entièrement libérés.
Toutes cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Gérant : Mme Régine LAGOUTTE demeurant à ST PEE SUR NIVELLE (64310), 24
rue Ibarola maison 304.
La société sera immatriculée au
RCS de PAU.
Pour avis
Le notaire.
SCI CLECLE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 135 chemin de Poyloberria
64990 VILLEFRANQUE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Villefranque du 1er septembre 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI CLECLE
Siège social : 135 chemin de Poyloberria,
64990 VILLEFRANQUE
Objet social : L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou par tout
autre moyen de tous immeubles, biens
immobiliers, parts de sociétés civiles imDE LARRARD OLIVIER
mobilières, détenus en pleine propriété,
Société d’exercice libéral à responsabilité
nu propriété ou usufruit, l’aliénation sous
limitée d’infirmiers
au capital de 1 000,00 euros
forme de vente ou d’apport de tout ou parSiège social : 1 allée de la Lyre
tie des biens composant l’actif social, dans
Résidence Le Sextant
la mesure où ces actes ne constituent pas
64600 ANGLET
des actes de commerce, l’édification sur
les terrains acquis de toutes constructions
AVIS DE CONSTITUTION
pour tous usages et leur exploitation par
bail ou autrement, la conclusion de tout
emprunt, hypothécaire ou non, le cautionAux termes d’un acte sous signature privée
nement hypothécaire en faveur des assoen date à ANGLET du 8 septembre 2021, il
ciés ou d’un tiers, l’ouverture et la gestion
a été constitué une société présentant les
de tous comptes bancaires.
caractéristiques suivantes :
Durée de la Société : 99 ans à compter de
Forme sociale : Société d’exercice libéral à
la date de l’immatriculation de la Société
responsabilité limitée
au Registre du commerce et des sociétés
Dénomination sociale :
Capital social : 1 000 euros, constitué uniDE LARRARD OLIVIER
quement d’apports en numéraire
Siège social : 1 allée de la Lyre - Résidence
Gérance
:
Le Sextant, 64600 ANGLET
Monsieur Clément MARTIARENA demeuObjet social : l’exercice de la profession
rant 135 chemin de Poyloberria, 64990
d’infirmiers
VILLEFRANQUE
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société au
Clause relatives aux cessions de parts :
Registre du commerce et des sociétés
dispense d’agrément pour cessions à asCapital social : 1 000,00 euros
sociés, conjoints d’associés, ascendants
Gérance : Monsieur Olivier, Philippe ou descendants du cédant
De LARRARD, demeurant 7 Allée du
agrément des associés représentant au
Capucin, 64600 ANGLET
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation au Registre du commerce et
Immatriculation de la Société au Registre
des sociétés de Bayonne.
du commerce et des sociétés de Bayonne.
Pour avis
La Gérance
La Gérance

MUGALARI ASESORIA E
INMOBILIARIA
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 €
Siège : chemin Ascoube Fagady,
Askubia I, 64700 HENDAYE
891788010 RCS de BAYONNE
Par décision des associés du 04/06/2021,
il a été décidé de :
- prendre acte du départ du Gérant Mme
CAJARAVILLE GARMENDIA AINHOA
démissionnaire.
Mention au RCS de BAYONNE
F.P.O. MUSIQUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 16 impasse d’Elizagaraia
Quartier Arruntz
64480 UZTARITZ
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée en date à USTARITZ du 15 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : F.P.O. MUSIQUE
Siège social : 16 impasse d’Elizagaraia,
Quartier Arruntz, 64480 USTARITZ
Objet social : Entreprise de spectacles
vivants, organisation de concerts, tournée d’artistes, production et coproduction, externalisation de paie pour intermittents, diffusion et prévente de places
de spectacles, vente d’albums, coaching
de groupe, organisation de résidence
d’artiste, organisation de stages, cours et
ateliers à domicile, location d’instruments
de musique, vente de matériel de communication
Durée de la société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Olivier PERRIN
DOMINGORENA, demeurant 16 impasse
d’Elizagaraia, quartier Arruntz, 64480
USTARITZ, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bayonne.
Pour avis
La Gérance

Irailaren 17a ostirala
(08:05) - Eguneko gomita: ihizi
mobilizazioaz.
(10:00) - Kantu eskaintzak
05 59 28 29 87.
(17:05) - Gaur Zer Berri:
Donostiako
Zinemaldiaren
abiatzea.
Irailaren 18a larunbata
(07:50) - Historiari lotutako
data baten aipamena.
(11:00) - Ondaiziela magazinaren bilduma.
(13:00) - Punttuka: bertsolaritza solas.
Irailaren 19a igandea
(10:30) - Meza Urruñatik.
(11:30) - Pilota zuzenean:
Zuberoko txapelketaren finala.
(15:00) - Errugbia zuzenean:
Maule/Angelu eta Donibane
Lohitzune/Fleurance.

Itsas
Bazterretik

Larzabal kolegioan
sartzea egina!

Seigarrenak lehenik
Irailaren 2an, ostegunez, seigarreneko ikasleen sartzea iragan da.
Kolegioko zuzendaria den Iñaki
Lecuonaren harreraren ondotik,
irakasle arduradunek gelako ikasleak izendatu dituzte eta haiekin
ordutegia ikusi, zein irakaslea
ukango dituzten, barne araudia
ezagutu, kolegioa bisitatu, kutxan
gunea deskubritu... etabar.
Anartean, burasoei kafetxo bat eskainia izan zaie, haien arteko solasak trukatzeko eta barneko kezkak
desagertzeko.
Goizeko 11:30ak alde, euskal musikaren giroan, kanpoan jolastuz
harreman berriak egin dituzte.
Eguerdiko jolas garaian, kolegioko
jantegiko sistema ezagutu dute
eta lehen bazkaria partekatu.

Arratsaldean, hiru ordu kurtso ukan
dituzte.
Sarrera on opatzen diegu kolegioko
85 ikasle berriei!
Besteak biharamunean
Irailaren 3an, ostiralez, txirrina jo duelarik, 342 ikasleak kanpoko eremuan
ziren. Alde batetik, seigarreneko
ikasleak haien kurtsoetara joan dira.
Bestalde, besteek, bost, lau eta hirugarrenek haien sartzea egin dute.
Iñaki Lecuonaren hitzaren ondotik,
irakasle arduradunek haien ikasleak
deitu dituzte. Bi orduz, harekin egon
dira aurtengo plangintza ulertzeko.
Beste orduetan, lanean berehala hasi
dira.
Giro onean eta eguzkipean iragan
dira jolas garaiak!
Kolegioa betea da! Sartze on denei!

Piarres Larzabal Kolegioa

Zoe Brayren begi kliska

Xilaba berriz abiatzen

Irati Alcantarrilla Urdanpilleta eta Egoitz Zelaia 2020ko Xilaba saio batean

Saria 5. zikloa

Afrikako biper biltzaileak
Egun batez, Ezpeletako biper zelai batean, Ibrahim eta Ahou, bi Afrikako emigranteek lan egiten dute. Malitik ihes egin dute gerla eta
pobreziarengatik, bizi hobe bat ukaiteko eta dirua irabazteko beren
familiak elikatzeko. Ekainean Afrikatik joan dira itsasontziz eta uztailean Espainia trabeskatu dute. Uztailaren 11n Urepeleko mendi aldetik Euskal Herrirat heltzen dira. “Empleo” gunean beren izena ematen
dute, Euskal Herrian lana atzematen dute. Ondorioz, Ezpeletan bipe
rrean enplegu bat aurkitzen dute.
Goiz batez, biper zelaian lan egiten dutelarik berriak entzuten dituzte
irratian:
“Egun on deneri, gau huntan Ezpeletako mendietan, Pinodietako
kaskoan, hiru atzerritar hil dira. Kanpotarren omenez Xalbadorren
bertsua entzunen dugu: mendian galdu direneri .”
Bat batean, bi gizonak xuri-xuriak bilakatzen dira, Ahou trenputxartzen
da. Ibrahimek pentsaketak egiten ditu, jakinez bere lagunak Espainiatik Ezpeletara etorri behar direla, mendietatik pasatuz. Ahou bizkortu
eta, Ibrahimekin beldur dira hiru atzerritar horiek beren lagunak izaitea.
Hortakotz, Ibrahim eta Ahou Ezpeletako jendarmeriara joan dira beren kezka konpontzeko. Maleruski, han jakiten dute mendian hil diren
hiru gizonak beren lagunak direla! Berri txar horren ondotik, Pinodietako kaskora pottokez igotzen dira, beren lagunen omenaldia egiteko. Jausteko momentuan pottokak eskapatu dira eta bazterrak ilunak
direlako, mendian lo egiten dute. Beren nagusia arranguratzen da ez
dituelako langileak ikusten, orduan Senpereko suhiltzaileek ikerketa
bat hasten dute. Biharamunean, Ibrahim eta Ahou berriz atzemanak
dira eta aperitibo bat egiten dute beren itzultzea ospatzeko. Baina,
Ibrahim eta Ahou beti tristetasun handi batean dira eta ez dute bestako gogorik.
Istorio horrek Euskal Herriko biztanle guziak hunkitzen ditu. Hori dela
eta, jendeak elkartzen dira Ibrahim eta Ahou laguntzeko helburuarekin. Gainera, jende anitzek emaitza batzuk egiten dituzte. Diru hori
Ahou eta Ibrahim-en lagunen familiei igorria izanen da, Malira. Ibrahim
eta Ahou lanari lotzen dira diru gehiago irabazteko eta parte bat igortzeko haien familiei.
Azkenean, haien familiak eta lagunen familiak biziaraztea lortu dute.
Horri esker, haien familiak Euskal Herrirat iritsi dira, beren semeak
ikusteko biper sasoiaren ondotik, biper besta egunean. Gainera, Euskal Herriko mozkinak Afrikara eraman dituzte eta han biper produkzioa zabaldu da. Ibrahim eta Ahouk urtero biper sasoia egiten dute,
lan hori preziatzen baitute. Horrela, zoriontsu bizi dira eta biper anitz
ukan dute.
Marion Calise, Benoit Bereau, Nelly Larralde, Louane
Sanzberro eta Marina Soudre.
Uztaritzeko San Josep
Iaz hasi bazen eta izurritearengatik behartua gelditzea, aurten on
tsa iraganen dela esperantzarekin
Bertsularien Lagunak aurtengo Xilaba
aurkeztu du.
Irailaren 18an Makean hasiko da eta
Donibane Lohitzunen finala jokatuko
da, azaroaren 13an. 24 bertsularik
kantatuko dute eta 8 saio izanen dira:
4 kanporaketa, 3 finalerdi eta finala.
Sustrai Colina azken Xilabatik txapeldun atera zen, elkarteko arduradunen
erranetan, aurten ez du parte hartuko.
Xumai Murua, Bertsularien Lagunak elkarteko presidentea, kontent
agertu da bertsularitzak berriz plazetan bere lekua hartuko baitu.

Xilaba txapelketan bertsuzale berri
bat hurbildu dela eta, bai eta taula
gainera bertsulari berriak gozatzeko
aukera ukanen dugula azpimarratu du.
Lau kanporaketa iraganen dira, irailaren 18an Makean hasiko bada, larunbat oroz (17:00) saioak izanen dira,
ondoko herri hauetan: Muskildin, Hiriburun eta Gabadin.
Finalerdiak Maulen, Bardozen eta Izpuran iraganen dira: urriaren 16, 23 eta
30ean. Finala azaroaren 13an, Donibane Lohitzunen.
Saioetara sartzeko osasun ageria beha
rrezkoa izanen da, aldiz geletan sartzeko
ez da jende kopurua mugatua izanen.

ESKU HUSKAREN PESTA UZTARITZEN JOAN DEN ASTEBURUAN
IHIZTARIEN KOPAREN LEHEN EGUNA
JOKO BERRI LEHIAKETAREN SEGIDA ARBONAN
Hilabeteak gelditurik egonik, pilotako lehiaketa asko berriz plantan
jarri da irail guzian: pesta partidak
eta ohiko lehiaketak, Iparraldean
eta Hegoaldean.
GARAZIKO ASTELEHENA
Astelehen huntan, irailaren 13an,
hasi da Garaziko trinketean “Ihiztarien Kopa” jende alde pollitaren
aitzinean.
Ziarrusta / Ugarte...................50
Bielle / Alcasena.....................39
Bi aldiz ados izan ondoan, 1/1,
2/2, Ziarrusta eta Ugartek partidari eman diote erritmo bizia eta
aitzinean joan dira, ziloa handituz
20 arte 8/2, 15/5, 19/11. Gero,
guti gora behera, hamar tantoren
aldearekin segitu dute partida :
24/16, 38/22, 39/31, 44/36 eta,
azkenean, 50/39.
Ziarrustak 17 sake kintze, Biellek
11.
Partidaren iraupena : oren bat eta
37 minutu.
Heldu den astelehenean, irailaren 20an, 17:00etan eta betiko
baldintza sanitarioekin, Ihiztarien
Koparen bigarren eguna
Olçomendy / Iturbe..................?
Inchauspe / Amulet..................?
HAZPARNEN BERRIA
TRINKETEAN
Lauak trofeoaren finala jokatu da
joan den ortziralean Berria trinketean
Ospital / Guichandut.............40
Ziarrusta / Ducassou.............27
Ospital eta Guichandutek partida
bera gutiz galdua zuten Arrangoitzeko finalean. Aldi huntan,
erakutsi dute zer xedetan etorriak
ziren. Partidaren lehen zatian,
Ziarrusta eta Ducassouk ederki
iharduki dute baina Ospital eta
Guichandutek ez diete aukerarik
utzi irabazteko. Irabazleek partida
ona egin dute, hutsunerik gabe
bereziki Guichandutek, Mathieu
Ospitalek ongi laguntzen zuela, 7
sake kintze lortuz. Azkenean, 13
punturen aldearekin bururatu da
partida.
SARAN PLEKA TRINKETEAN
“BONEFONS” TROFEOA
Bi finalerdi jokatu dira irailaren
13an, astelehenean
1. Inchauspe / Ducasssou....40
Elgart / Sanchez.....................20
2. Darmendrail /
Guichandut.............................40
Ospital / B.Larralde................27
Finala : astazkenean, irailaren
18an
Darmendrail / Guichandut......?
Inchauspe / Ducasssou..........?
LEKORNEKO LEHIAKETA
TRINKETEAN
Usaiako lehiaketa programatua
da Lekorneko trinketean, aste
huntan : bi finalerdiak ortziralean,
irailaren 17an eta finala irailaren
20an.
Zein pilotarik parte hartuko duten
ez zen oraino finkatua lerro hauek
igortzean.

HELETAN ERREGELUKO
FINALA
Heletan, Erregelu pilota lekuan,
Joko Berriko finalak ziren joan
den astean.
Huna lehen mailako emaitza :
Dizabo / Laffitte.................. 40
Aguirre / Benesse.............. 36
Partida tinkoa Lau Herriko pilotariek Elite Pro mailan arizana
zen parearen kontra irabazi
duten final hau.
JOKO BERRI ARBONAN
Arbonan, Joko Berri lehiaketa
final-laurdenetara heldua da.
Huna heldu den asteko egitaraua :
} Irailaren 15ean, asteazkenean
19:00etan
Mariluz / Aspuru................... ?
B.Lafitte / Benesse.............. ?
20:00etan
Etchegaray / Maitia.............. ?
Dizabo / Laffitte.................... ?
} Irailaren 18an, larunbatean
17:00etan
Etcheto / Dufau.................... ?
Barreneche / Larre............... ?
18:00etan
Anchordoqui / Garat............ ?
Massonde / Amestoy........... ?
UNION BASQUE ELKARTEAREN FINALAK PLAZA LAXOAN
Union Basque elkartearen 10
final jokatu dira bi egunez Uztaritzen barneko plazan arrakasta
handiarekin usaian bezala.
Igandean, omenaldi bat eskainia izan zaie, urte askoz, Union
Basque elkartean pilotaren saila garatu duten arduradunei eta
epaileei: Mixel Etcheto, Mattin
Hiriart eta Roger Darmendrail,
Martxel Jocou eta Dominique
Etchemendy. Aurten, elkarteak
orri berri bat ideki du, Bruno De
Ezkurrak hartu baitu sail horren
eramateko kargua eta karga.
Biba hi Bruno, segi ongi lan
eder hori !
Bi edo hiru astez (lekuaren arabera) agertuko ditugu egun horietako emaitzak eta argazkiak,
ttipienetarik hasirik.

KAPITO HARRI
Desgrans Allande
Agorrody Eneko
ZAHARRER SEGI
Urriza Iñaki
Haristoy Iñaki

Lehen aldiz hemen, Lilia ikusi dugu esku huska.
Umetxoak Tiki B

Umetxoak Tiki A

Umetxoak B

Umetxoak A

UMETXOAK TIKI B
20

ZAHARRER SEGI
Echeverria Kaiet
Arambel Imanol

30

GOIZEKO IZARRA
Paularena Mikel
Urrutia Extebe

30

KAPITO HARRI
Lacaze-Yeregui J.
Carrère Imanol

22

ZAHARRER SEGI
Eyherart Mikel
Ernaga Lilia

30

UMETXOAK TIKI A

ZAHARRER SEGI
Baum Xalbat
Dutarret-Bordagaray

25

UMETXOAK B
30

UMETXOAK A

SENPERE
Amestoy Hugo
Lasseguette Raphael

27

HEGOALDEAN
Joan den asteko partida nagusien emaitzak :
} Zierbana : irailaren 4an,
17:30etan
Elezkano II –
Mariezkurrena II................. 22
Peña II – Rezusta............... 16
} Hondarribia : irailaren 12an,
Olaizola II – Zabaleta......... 22
Altuna III – Aranguren....... 07
Heldu den astean, CaixaBank
Masterseko finalerdien segida
Euskal Telebistak zabaldurik.
} Ogeta (Gasteiz) irailaren
19an, 17:00etan
Olaizola II – Zabaleta.......... ?
Elezkano II Mariezkurrena II.................. ?
JME

BA OTE DAKIXU?
1609 eta 1610eko sorgin ihiziak Euskal Herrian (2/4)

Jean d’Espaignet eta Pierre de Lancrek
podere guziak bazituzten sorginak atzemaiteko eta kondenatzeko, heriotza arte.
Biltzarrak eta lurraldeko buruzagiek errege
komisarioeri obeditu behar zuten. Komisarioen kontra altxatzea, erregearen kontra
altxatzea zen. Lau hilabetez, uztailaren
2tik azaroaren 1a arte, komisioak Lapurdi
osoan izialdura hedatuko zuen. Sorginkeriaz akusatuak zirenek ez zuten abokaturik,
ez eta errekurtsorik egiten ahal. Biztanleek
ihes egiten zuten Baxe-Nafarroara, Nafa
rroara eta beste euskal probintzietara. Jean
d’Espaignet komisioaren buruzagia zen
baina fite erregeak beste misio bat eman
zion (frantses eta espainol arrantzaleen arteko gatazka trenkatzea). Ondorioz, Pierre
de Lancre bakarrik egon zen eta komisioaren egiazko buruzagi bilakatu zen.

Malleus Maleficarum liburua.

Pierre de Lancreren obsesioak
Auziak ikertzeko, Pierre de Lancrek “Malleus Malleficarum” liburua erabili zuen,
bi aleman dominikano fraidek idatzirik,
1487an. Demonioaren kontra borrokatzeko
tratatu bat zen, biziki hedatu zena inprimategiaren garapenarekin. Auziak psikosi
kolektibo giro batean iragan ziren. Akusazioak leku guzietatik heldu ziren. Anitz kasutan, kontu zuritzeak ziren. Emazte gazte
eta pobre batzuk, eskalegoaz bizitzen zirenak, “andereak” (etxe jabeak) akusatzen
zituzten, sozial errebolta forma batetan.
Baina “andereek”, noblek ala burgesek
ere akusazioak sortzen zituzten lehiakide
batzuen kontra. Akusatu gehienak emaz
teak ziren, luzaz bakarrik zirenak beren
senar arrantzaleak Ipar Ameriketara joanak
baitziren. Pierre de Lancreren misoginia
hiru urte berantago idatziko zuen liburuan
(Tableau de l’inconstance des mauvais

1612ko Pierre de Lancreren liburua.

anges et démons) argiki ageri zen, partikularki
3. kapituluan (“Zergatik daude emazte sorgin
gizon baino gehiago”). Lapurdiko emazteen
beregaintasuna (erran bezala luzaz bakarrik
baitziren), beren influentzia familia eta erlijioko

sailetan, gogorki salatzen zituen. Ez zuen
ulertzen zergatik etxearen izena erabilia
zen, aitaren izenaren ordez. “Sorgina”, partikularki emazte bat zelarik, sozial estrukturarentzat mehatxu bat zen. Horretako,
behar zen gogorki gaztigatu. Bere liburuan
Pierre de Lancrek beste obsesio bat erakusten zuen, Sabbath zeremonia. Leku eta
besta guzietan ikusten zuen! Ihauteriak,
galarrotsak eta Euskal Herriko besta tradizionalak, Sabbath zeremoniak bilakatzen
ziren Pierre de Lancreren begietan. Sorginkeria klase sozial guzietan agertzen zuen.
Komisio lanaren azken asteetan, burges
eta noble batzuk akusatu zituen (Baionako
gobernadorea hortaz 
arranguratu zen).
Apezak ez ziren salbatuak ere! Marinelak
Ipar Amerikatik sartu zirelarik, irailaren bukaeran, beren emazteak salbatzeko, Pierre
de Lancrek jomugatik kanbiatu zuen eta
Lapurdiko apez batzuk akusatu zituen, ez
baitzituzten, bere ustez, behar ziren moral
kalitateak. 12 apez arrastatuak izan ziren, 3
heriotzari kondenatuak eta hilak. Zorionez,
6 apezek ihes egin zuten, Etchauz Baionako apezpikuaren laguntzarekin. Aitormenak lortzeko, Pierre de Lancrek tortura
eta metodo krudelenak erabiltzen zituen.
Frantses estatuaren tortura mugarik gabekoa zen. Espainol inkisizioarena baino
lazgarriagoa zen, krudela zena ere baina
prozedurak behar zituena segitu. Erran
bezala, akusatuek ez zuten abokaturik, ez
ziren defendatu ahal izan. Ez zen medikurik ere auziaren denboran. Galdeketa denboran, itzultzaile bat bazen, akusatu gehienak euskaraz ari baitziren. Don Lorenzo de
Hualde zen, Urtubiako Tristanen basailu
bat (halabeharrak gauzak ontsa egiten
ditu!). Itzulpenetan, instrukzioan bezala,
zintzotasuna urrun zen.
		
Gilen Bacho

Gora gure Euskal Herri maitea ta Gora Euskal Diaspora
Baiona, Lapurdi. Arrakasta eta partaidetza handiz ospatu da mundu
osoan, aurtengoa laugarrena, Euskal Diasporaren Eguna, irailaren
8an eta inguruko egunetan. Joan
den asteburuan ere ospatu dute
leku askotan, beti ere heien ahalen
eta egokieraren arabera. Hamaika manera bildu dira ospatzeko.
Batetik, ekitaldi zeremoniatsuak,
bandera igoerak, hitzaldiak, artikuluak egunkarietan eta elkarrizketak
telebista eta irratietan, oroitze-hi
tza eta argazkiak sare sozialetan,
elgarretaratzeak autoritateak eta
buruzagi eta bazkide eta lagunak
komitaturik...
Baina eguna, Euskal Diasporaren
Eguna, oroitzeko, omentzeko, goititu eta aldarrikatzeko, erran nahi
baita ospatzeko hitzordu, estakuru
eta aukera delarik gehienbat, hainbat izan dira munduan bat-egite
huts, bazkari-afari, besta, besoa
altxa eta topa-egite eta giro eta
umore oneko lagunarteko parteka
tzeak. Diaspora, diaspora alda
rrikatzen; eta gainerateko Euskal
Herriari, ahalegina galdegiten Diaspora hobeki ezagut dezaten. Hori,
joan zirenak ere gogoan, hondarre-

gure Euskal Herriko erroak
aldarrikatuaz ozen
horrenbestez aurten eginak ba
hasi gaitezen oroitzen
euskaldunok egindako lana
bertso honekin txalotzen.
Eramateko afaria ta
birtuala artzainen jaia
birusari egokitzekoa da
suertatu zaigun garaia
San Iñazion dantzan mus pilotan
sakonduz gure sustraia
gure bihotzean egin dugu
Euskadirako bidaia.
ko urte berezi huntan agitu eta egin
direnak gogoan atxikiz.
Estatu Batuetako Boisen, bertsuz
ospatu dute, besteak beste, eta
bideoz hedatu. Mila esker heier eta
munduan barrena urtean, urteetan,
nonahitik, Euskal Diaspora biziaraz
ten duten guzier. Hauek bertsuak
Boisetik:

Diaspora Eguna ospatzen
dugula euskal etxeetan
gure ondarea eta asabak
ditugu guk gogoetan
baina ez dezagun guk ahantzi
horrelako egunetan
euskaltasuna ospatzen dela
eguneroko ekintzetan.
Beti bezala aritu gara
Euskadi laudatuz Boisen

Aurten zendu ziren lagun denak
nahi genituzke gogora
guri begira dauden zeruan
San Iñazioren albora.
Amaitzeko bidali nahi dugu
agurra mundu osora
gora gure Euskal Herri maitea
ta Gora Euskal Diaspora!

Joseba Etxarri

