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2016ko abendua

debaldeko alea

Garean-Jarduerak
TXOKOLIPUINAK
Urtarrilak 25 eta otsailak 22
18:00etan La Bota Elkartean
LIZARRAN KANTUZ
Urtarrilak 28
19.30ean Baxenabarra kaletik abiatuta
Adi! Otsailekoak inauteriekin bat
IRAKURLE KLUBA
Urtarrilak 26
Lili eta biok: Ramon Saizarbitoria
Otsailak 23
Sumisioa: Michel Houellebecq
PIRRITX, PORROTX, MARIMOTOTS
Otsailak 1
17:00etan Lizarrako kiroldegian

Bestelakoak

Abenduak 21
TXOKOZINEPUINAK, 4-7 urte
18.00etan Gesalazko udaletxean (Muetz).
Bitartean guraso tailerra, euskaraz jolasten
Abenduak 24
OLENTZERO
17.30etik Ikastolatik abiatuta.
Abenduak 27
HAUR TAILERRA: “Aiton-amonen jolasak”
(leku mugatuak, tel. 622 154 523)
17:30ean Oteitzako ludotekan.
Abenduak 29
ENE KANTAK: “Astonautak”
(Antzerki berria, freskoa eta dantzagarria)
18:00etan Los Llanos Kultur Gunean.
Abenduak 30
TXARKO... ETA MAGOA?
11.30ean Montalban Gizarte Etxean.
Aritzala, Deierri
Urtarrilak 3
DO, RE, MI, GOLKUA BETE IPUIN
Villatuertako kiroldegian,
17:00etan ludotekan.

Kafe ehotu
berriaren lurrina
Garean gaztetu da kide berriei ongi etorria emanez.
Kotarro honetan atzera begirakoa egin eta Garean zer
(izan) den erakutsiko dugu.
Gazte izatea zer den galdetuko bagenu, pertsona beste erantzun topa genitzake. Are
gehiago, gaztetasuna idolo bilakatu dugu eta
badirudi jendarteak izua diola gazte izaten
uzteari.

luke lortuko? Gareanek ia hamar urteko esperientzia metatu du euskara kalera ekartzen, hamar proiektu ditu martxan, dozena
pasa lagun lanean eta dozenaka laguntzaile.
Lur emankorra gaztetasunaren
hamar urteko haziak landatzeko.

Sendotasuna, sasoiaren gailurrean, adimen bizkorrekoa, gor- ... ia
esperientzia
putz azkarrekoa eta abiadura
Euskara, eta Garean bera, ez
bizikoa; nekagaitza, egokitzen
metatu...
dira estatiko edo sustrai isolatu.
erraza, independentea baina laguNorberak berarekin edonora eta bizitzaren
narteko zalea, erabakitzen bizkorra, suharra...
gazteen behar beharrezko ezaugarriak denak. edozein arora eraman dezakeen bizi-pasartea
Gaztea egoera berrietara etengabe egokitzen da. Kafe onek legez, Gareanek hondar-zapodabil, bizitza alda diezaioketen erabakiak har- re ederra lagatzen du aho sabaian bertatik
tzen, gaztea dabil, ez dago.
igaro, igarotzen eta igaroko direnei: euskaraGaztetasunaren haziak esperientziaren eta ren kafe ale eho berriaren lurrina Lizarrako
ezagutzaren lur onduan ereiterik balu, zer ez karriketan barrena.

Proiektuen proiektua, Garean
Garean berritze prozesuan dagoen honetan, une egokia iruditu zaigu atzerabegirakoa
egiteko. Elkartea ezagutzeko bide anitz urra badaitezke ere, Kotarro honetan
Gareanen proiektuez hitz eginen dugu. Aurrena, hemen, proiektuen bilduma
erakutsiko dizugu, ez dira, ez, egin den lan guztia baina bai, agian, ikusgarriena,
egonkorrena eta jarraituena. Gareanen zutabea euskaldunak badira, hauen lanaren
proiekzoa proiektuak dira:
Haur eta Gazte aisia: haurrek
aisiadian euskaraz sozializatzeko
esparruak: batetik, Txokolipuinak
(2007-2017), 5-7 adineko haurrentzako
ipuin kontaketa, eta, bestetik,
larunbatetan egiten ziren aisialdi
taldeak: Jolas-Solas (2008-2012)
5-7 adineko haurrentzat (HH3,
LH1-2), Larunblai (2007-2011) 8-9
adinekoentzat (LH3-4) eta Jauzi
(2009-2011) 10-11 urtekoentzat
(LH5-6).

Matrikulazio kanpaina: Euskarak
berreskuratu behar badu, murgiltze
ereduaren arrakasta ezinbesteko dugu.
Gurasoak D eredura animatzeko
kanpainak egin dira (2009-2017)
aurrematrikulazio garaian: Pirritx,
Porrotx eta Marimotots pailazoak
otsailean, jolasak, prentsaurreak...

Irakurketa, Kantua eta Bertsoa:
Zer litzateke hizkuntza bat
sorkuntzarik gabe? Kantuan, Lizarran
Kantuz (2007-2017) eta Kantuz Txiki
(2015-2016); bertsotan gazte eta
helduen Bertso Eskolak
(2011-2017); eta irakurketan, Irakurle
Kluba (2010-2017) eta Irakurri, Gozatu
eta Oparitu kanpainak (2009-2017)
irakurtzaletasuna pizteko.

Kultura eta helduak: Zorionez,
euskara ez da haurren kontua, helduok
ere badugu zer erranik, Mintzakide
(2008-2017) aisialdiko mintza taldeak
eta Kultur Errotako (2007-2017)
emanaldiak.

Hedabideak: Euskara tokiko
hedabideen bitartez normaltzea ere
izan da helburu. Hemen proiektu
izarrak Kotarro aldizkaria bera dugu
(2007-2017), urtean lau ale, eta Garean
irratsaioa (2008-2013).

Garean Jai-Alai: euskararen
inguruko jairik bada, Garean ere han
da (Korrika, 24 ordu euskaraz...),
baina bat eta bakarra aipatuko bagenu,
Lizarrako jaietan urtero prestatzen
duen Garean Jai-Alai egitaraua
(2008-2017).

Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA

Hamabost begirada
Ikusi dugun bezala Garean proiektuz osatutako proiektu handiagoa da. Baina, nor
dago hauen atzean? Orrialdeotan dituzu 15 proiektuetan ari(tu) diren arduradun,
begirale, musikari, sortzaile, dinamizatzaile ...-etako batzuk. Argazkiarekin batera
“txio” bana (Twitter-en aginduz, gehienez 140 hizkiko testuak) idazteko eskatu diegu.
Mikel, Txokolipuinak antolatzailea
“Ikastetxe ezberdinetako haurrak
elkarrekin disfrutatzen ikustea da
Txokolipuinak-en motorra, etorkizuneko
euskara, euskararen “etorkizuna”.

Luisfer, Jai-alai egitarauaren sortzailea
“Jolasak, kantak, laiak, irrintziak, jauziak, tokak, arrautzak,
zirkua eta bazkaria. Dena euskaraz giro apartan: Jai alai
Lizarrako festetan.”

Regino, Kotarro editorea
“Garean Elkartearen eta Estellerriko euskaldunon
ahotsa eta bozgorailua paperean. Lizarrako hedabide
bat euskara hutsez! #kotarrobizirik!”

Agurtzane, “Irakurri,
Gozatu eta Oparitu” arduraduna
“IGOk ematen duena, IRAKURRI (bidaiatzeko aukera),
GOZATU (plazerarekin lotura), OPARITU (besteei
gozamena kutsatzeko aukera).”

Iker, Jauzi begiralea
“Une oso onak pasa genituen, betiko
gogoan geldituko direnak! Agur bero
bat neska-mutil eta begiraleei!! Gora
LarunBlai eta Jauzi!!”

Kalen, Kultur Errota antolatzailea
“Aupa! Zer moduz? Antzerkia, ipuinak, diaporama,
musika. Gozatu egin dugu, euskaraz. Txaloak, hurren
arte! Eta kulturaren errotak biraka darrai.”

Estibaliz, Jolas solas begiralea
“Jolas oso dibertigarriak egiten genituen!
Lizarrako edozein umerentzat aukera
paregabea garatu eta disfrutatzeko.
Begirale gisa une ahaztezinak!”

Rafa, Lizarran
Kantuz musikaria
“Bagoaz ta bagoaz
bagoaz kantari
ilusioa emanez
gure hizkuntzari
esker ona eskainiz
kantatzen du(e)nari
buelta eman diezaiogun
Lizarra osoari.”

Aitziber, Kantuz txiki antolatzailea
“Gogoa ez da nahikoa proiektu bat aurrera
ateratzeko. Sentsazio gazi gozoa dugun arren ez
diogu betiko agur esango. Elkar ikusiko dugu.”

Xabier, Irakurle Kluba
antolatzailea
“Yagambin hasi
lotsaizunez, gainbehera
autokarabanan, haragia
lo, maitea, boga-boga
orbainduan Jakobian
eraikiz Drina magalean,
mihia aske, maletaren
hondakinekin farorantz,
feriatzaile.”

Rakel, Matrikulazio
kanpaina antolatzailea
“Matrikulazio kanpaina
oso proiektu polita da:
jendea animatu umea D
ereduan apuntatzeko eta
pailazoak antolatu gure
umeak pozik ikusteko.”

Aitor, Bertso eskola irakaslea
“Lizarraldean geunden txoriak ugari, hegan hasi nahiean
bertsoak kantari, Garean izan zenez gure lehen kabi,
eman nahi dizkiogu eskerrak berari!”

Ane, Mintzakide dinamizatzailea
“Familia eta kuadrilla euskaldun bat. Hori da Mintzakide.
Euskaraz bizi banaiz, mintzakideengatik da hein handi batean;
asko diet eskertzeko.”
Inma, Garean irratian esataria
“Bost urteko esperientzia aberatsa,
anitza eta dinamikoa Lizarrako
PuntoRadion, ilusioz partekatuz
musika, solasa, zorion agurrak eta
agenda.”

Oihane, Larunblai begiralea
“Hamar urte atzera eta Larunblai.
Neska-mutil asko. Tailerrak,
jolasak, filmak, barreak, poza,
haserreak. Larunbatero: Nahia
eta gogoa. Ederra!”

Oharra: ezetz topatu zein izan den
txioen legea zapuztu duen bakarra?
Hona arrastoa, testu luzeraz gain,
Terminator-i inbidiarik ez.

Etorkizunaren
%100
Begoña Martinez

Gazteak populazioaren %20 baino gutxiago omen dira,
etorkizunaren %100 ordea. Edozein delarik ere Lizarran
gazteek osatzen duten ehunekoa, gauza segurua da
etorkizuna haiena dela.
Orain 10 urte hasi zen bere ibilbidea Garean. Orain 10
urte hasi ginen elkartzen garai hartan, adinez hain gazte ez
izan arren, ilusio ikaragarria zuen idealista taldea. 2006ko
bilera haietan hasi ginen gure ametsak partekatzen,
gure ikuspuntuak trukatzen, gure desadostasunak
adostasun bihurtzen, lortu nahi genuena lortzeko bidea
zirriborratzen. Aukerak eta mehatxuak, indarguneak eta
ahuleziak aztertzen. Zuhur baina pausu seguru eta irmoekin
abiatu ginen. 2007ko ekainean, aurkezpen publikoa egin
genuenean, oraindik ia dena zegoen egiteko.
Atzera begira jarrita, ez da gutxi egindakoa. Zenbat
egitasmo, gauzatu direnak eta bidean geratu direnak. Beti
aitzina begira eta okerretatik ikasteko jarrerarekin, jarrera
kritikoarekin. Haur jarduerak, helduendako proiektuak,
gazteengana hurbildu nahia. Gazteendako ere Garean
erreferente bilakatu dela sinetsita gaude, baina Garean
gaztetu nahi bada giltza gazteei eman behar zaiela badakigu.
Aukera berriak, bide berriak urratu behar badira, haiena da
aukera. Euskararen etorkizuna ere zuen esku dago. Ongi
etorri Gareanera!

Eraldaketa,
bultzada, hizkuntza
Andres Jordana

Andres Jordana naiz, Lizarrako 25 urteko gaztea. Duela
hiru urtetik hona Denendako proiektuan murgilduta
nabil eta honekin batera Mugituko sortzaileetako bat izan
nintzen. Bi proiektu hauetan gabiltza, ingurune hurbiletik
hasita, mundu zabalean eraldaketa prozesu bat eragin nahi
dugulako. Lantaldea, komunikazioa eta euskara dira bizitza,
lan eta lagunarteko filosofiaren oinarrietako batzuk eta
horregatik oraingo honetan Gareanen parte hartzen hasi
naiz.
Aurretik aipatutako baloreez gain, gure parte hartzeak
Gareanen berrikuntzak ekar ditzakeela uste dugu.
Gaztetasunak, eta guregana hurbildu daitezkeen beste
gazte askok ere, bultzada handia eman diezaiokegu
Lizarrako euskaren aldeko elkarte honi.
Bukatzeko, Lizarran euskararen aldeko horrelako elkarte
bat egotea ezinbestekoa dela esango nuke, eta guztiei
luzatzen dizuet gonbidapena gurekin bidaia polit honetan
parte hartzeko, hizkuntza, herria eta gure sena jokoan
baitago.

Olentzero Lizarrako Merindadean
Nork ez daki Olentzerok bisita eginen digula datozen egunotan? Baina ba al dakizue ohitura hau zeinen
zabaldua dagoen Lizarraldean? Artikulu honetan duzue abenduaren 24an pertsonaia honek bisitatuko
dituen hainbat herri. Bestalde, 24a ez da egun bakarra tripontziak bisitatuko gaituena: 23an San Adrian
eta Iguzkitzan izanen da, 22an Vianan, 17an Metautenen, Allinen, Villatuertan, Larraizarren, Oteitzan...
batzuetan Olentzero, bestetan honen laguntzaileak.

Iparraldean
• Ameskoa Eulate (17:30), Zudairi (18:00),
Bakedao, Larraona, Artaza, Gollao, San
Martin....
• Lezaun 17:30
• Allotz, Erretzu, Zurukuain arratsaldez

Lizarra inguruan
• Lizarra 17:30
• Oteitza 17:30
• Villatuerta 18:30

Mendebaldean
• Bargota 19:00
• Antzin arratsaldez
• Los Arcos 18:00

Jurramendi hegoaldean
• Allo 18:00 La Balsa-tik
• Arellano arratsaldez
• Arroitz 18:30 frontoian

Ebro ibarrean
• Sartaguda 18:30 plazan
• Lodosa 18:00 “hiru mariatan”
• Mendabia 18:00 Foruen plazan.
• Carcar 17:30 goiko plazatik.
• Viana 19:00 Sorsimonen
• Andosilla egun osoa 17:00 ongi etorria Olentzerori
• Lerin 18:00

Foto-inkesta

Hamarkada da jada
Garean-en hamargarren urteurrena dela eta gure elkarteaz galdezka hurbildu gara zenbait lizarratarrengana.
1- Hamar urte bete dituen honetan zer esperientzia izan duzu Gareanen ekintzatan?
2- Orain Garean berritzen ari da, zer gaurkotasun eta zer etorkizun ikusten diozu?

Egoitz eta Miren

Mikel Pinillos
1-Gareanek asko eskaini dit 10 urte hauetan.
Besteak beste, asteazkenero bertso eskolan
lagun artean kontu-kantari gozatzeko aukera.
Euskarazko liburu ederrak, merke erosteko
aukera, Gareanen bazkide izanda, Irakurri
Gozatu Oparitu kanpainan. Eta kultur emanaldi
desberdinak ikusteko aukera nahiz eta aita
naizenetik, askotara ezin joan.
2-Gareanek badu zer eskaini eta zertan lan egin. Niretzat behintzat
kultur eta aisialdi euskaldunaren esparrua behar-beharrezkoa da.
Halere etorkizuna izango du baldin eta antolatzaileez gain, besteok ere
parte hartzen baldin badugu. Nik euskaraz gozatzen dut eta semeari
ere gozamen hori transmititu nahiko nioke. Opari ederragorik!

Irati Txasko
1- Gareanen 10 urte hauetan ekintza hauetan
parte hartu dut: txokolipuinetan ipuinak
kontatzen egon nintzen Garazi Tristanekin,
Lizarran Kantuzen ere Trikitixa jotzen egon
naiz, LarunBlai ludoteka ekintzan ere Rakel
Conderekin begirale moduan, biok egon ginen
pare bat urtez.
2- Garean oso interesgarria iruditzen zait
esparru asko kontuan hartzen dituelako, familiak
elkartzen ditu, abeslariak elkartzen ditu, bertsozaleak elkartzen ditu,
etab. eta gainera dena euskaraz! oso etorkizun ona ikusten diot,
Lizarran euskarazko ekintza ugari eskaintzen dituelako eta jendeak
erantzuten duela ikusten delako. Animo!

1-Seme zaharrenak 10 urte ditu,
Gareanek bezala eta orain 7-8 urte
ezagutu genuen Elkartea, pailazoak,
Txokolipuinak eta Jolas-Solasekin; eta
ia ez genuen hutsik egin. Bestalde, ipuin
kontalari aritu izan naiz, urduri baina
pozik. Semeek pena handiz utzi zioten
joateari koskortu zirenean.
I.G.O. kanpainaren zain egoten gara etxean, aukera bikaina euskarazko
liburuak irakurri eta erosteko. Bertso Eskolan, ordea, Egoitz hasi zen,
eta gaur arte; gero, gaztetxoena sortzean, seme zaharrenak ere izena
eman zuen. Mintzakide ere aritu gara ikastolan. Ezin ahaztu Jai Alairi,
Santiago enparantzako ekitaldi guztiak: Irrintzi lehiaketa, haur jolasak, ...
2-Gaurkotasunik ez duela galdu gure ustez, hasieran bezain
beharrezkoa dela pentsatzen dugu. Gazteen (edo gazteagoen) esku
hartzea oso positiboa dela pentsatzen dugu eta indar berriek asko
lagunduko dutela uste dugu.
Ziortxa Etxabe
1- Oso ona eta beharrezko elkartea da.
Ekintzak interesgarriak dira eta adin guztietako
jendearentzat zuzenduta daude. Guk batez ere
umeen ekintzetan parte hartzen dugu, hau da,
Txokolipuinetan, Jai Alain eta Lizarran Kantuzen.
Guztiak asko gustatu zaizkigu.
2- Ez dugu Lizarraldea Garean gabe ikusten
euskara gabe ikusten ez dugun bezala, Gareanek
euskaraz bizitzeko aukerak ematen dizkigu.

Estudio de Gramática, 2
31200 Lizarra- Nafarroa
Tel. 948 550 010

denborapasak

Gurutzegramak
Hamar urte
Ezker eskuin
1-Lizarran...
5-Aldizkaria.
6-Errimatuz.
7-Irakurri, gozatu eta ...
8-Garean garean ...

Goitik behera
2-Bokata eta ipuina
3-Hitz eta pitz.
4-Lizarrako jaietan.

Euskalglifoa
Euskadunon elkartea

Jatetxea

Lagun-taldeendako bazkariak eta afariak

Merkatondoa, 14 · 31200 Lizarra · 948 555 695

Eguberriak 2016 Programa

MUSIKA

Abenduaren 30ean, ostirala

ZINEA HAURRENTZAT

Osteguna, abenduaren 15ean

GABONETAKO KONTZERTUA
LIZARRAKO MUSIKA BANDA
Los Llanos Kultur Gunean, 20:00etan.
Sarreraren prezioa: 5 euro
(12 urtetik beheiti dohainik).

Urtarrilaren 2, 3 eta 4an

IKUS-ENTZUNEZKOAK
Astelehena, abenduaren 26an
eta asteartea, abenduaren 27an

HAURRENDAKO PARKEA

IKUS-ENTZUNEZKOAK GAZTERIA
(X-TREME)
Los Llanos Kultur Gunean.

Puzgarriak, rokodromoa, etc.
Lizarra frontoian

GABON-KANTAK KALEAN 2016
Ibilbidea kaleetan zehar, 17:30ean.
Kontzentrazioa Foruen plazan: 18:30ean.
Abenduaren 18an, igandea
NAFARROAKO GANBERA
ABESBATZA
Los Llanos Kultur Gunean, 12:00etan.
Sarreraren prezioa: 2 euro
(14 urtetik beheiti dohainik).
Antolatzailea: Done Jakue Bidearen
Lagunak Elkartea.

ZINEA HAURRENTZAT
Los Llanos Kultur Gunean.
Sarreraren prezioa: 2 euro.

Urtarrilaren 2, 3 eta 4an

ERAKUSKETAK

Urtarrilaren 4an, asteazkena

Abenduaren 21ean, asteazkena
LOS LX DE SANTIAGO ABESBATZA
San Migel elizan, 20:30ean.
Osteguna, abenduaren 22an

LIZARRAKO ETA MERINDADEKO
JAIOTZAZALEEN ELKARTEA
VII. Jaiotzen erakusketa
Frai Diego Kultur Etxeko Erakusketa Aretoan.
2016ko abenduaren 3tik 2017ko
urtarrilaren 5era

IKUS-ENTZUNEZKOA OPERA:
Berezia Eguberriak
Opera ariak eta abesbatzak.
Frai Diego Kultur Etxean, 19:30ean.

HAURRENDAKO
ANTZERKIA

KONTZERTUA EREINTZA
ABESBATZA
San Joan elizan, 20:45ean.

Abenduaren 28an, asteazkena

Osteguna, abenduaren 29an
KONTZERTUA METAL-LAUKOTEA
ETA AIEGIKO DONEJAKUE BIDEA
ABESBATZA.
San Joan elizan, 20:45ean.
Antolatzailea: Aiegiko Donejakue Bidea
Abesbatza.

HAURRENDAKO ANTZERKIA
(GAZTELANIAZ)
TITIRIGUIRI: “Hay un gallo en tu tejado”
Los Llanos Kultur Gunean, 18:18:00etan.
Sarreraren prezioa: 3 euro.

GABONETAKO MARRAZKIEN
LEHIAKETA
Frai Diego Kultur Etxeko Yolao Aretoan.
Abenduaren 22tik 2017ko
urtarrilaren 8ra.
Sarreraren prezioa: 6 euro.

Abenduaren 29an, osteguna
HAURRENDAKO ANTZERKIA
(EUSKARAZ)
ENE-KANTAK: “Astonauta”
Los Llanos Kultur Gunean, 18:18:00etan.
Sarreraren prezioa: 3 euro.

Argitaratzen du:
Lizarrako GAREAN Euskaldunon Elkarteak

38. zenbakia
Zapateria, 4 - 4.
31200 Lizarra - Nafarroa
Tel. 615 752 842

Aldizkari honek Nafarroako Gobernuaren
dirulaguntza bat izan du, Euskarabideak
egiten duen idatzizko prentsarako,
irratietarako eta on line hedabideetarako
laguntzen deialdiaren bidez emana.

Diseinua eta maketazioa:
Chapitel Komunikazioa
Lege gordailua: NA. 1986-2007
Ale kopurua: 700

paper birziklatua

Kotarro aldizkarian agertzen diren
artikuluen edukinaren ardurarik
Garean Euskaldunon Elkarteak ez du hartzen,
edukiaren erantzukizuna, bere osotasunean,
autoreena baita.

