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Aurten 25 urte bete ditu Lizarrako Gazte Asanbladak. Ibilbidea
gorabeheratsua izan da, baina belaunaldiz belaunaldi transmititu
da autogestioaren izpiritua herriko
gazteriaren artean. 25 urteetan zehar testuinguru sozial, politiko eta
kultural oso desberdinak bizi izan
dira eta, beraz, gazteen behar eta
ekimenak aldatuz joan dira. Izan
ere, gazteek bestelako gizarte eredu alternatibo baten eraikuntzan
egin izan dute lan. Baita momen-

tuan momentuko gizarte eredu hegemonikoaren problematiken aurrean borrokatu ere.
Gaur egun Lizarrako Sugarra
Gaztetxean garatzen da gazte asanbladaren jarduna. Aurten hiru urte
beteko dituen proiektua da, belaunaldi gazteenez osatua. Gazte Asanbladaren urtemuga honen
baitan hainbat ekimen burutzen ari
dira. Haien artean, azpimarragarria
kolektiboaren ibilbide historikoa
jasotzen duen dokumentala.

Gazte ginen, gazte gara

Sentsibilitate desberdineko gazteak batu dituen proiektua izan da gazte asanbladarena,
autogestioaren oinarrian lan egin izan duen espazio irekia izan baita beti. Zerbaitek
ezaugarritzen badu, hori gaztetasuna da eta horregatik pasa dira 25 urteetan zehar
hainbat eta hainbat belaunaldi. Duela 25 urte gaztea zen proiektuak, gazte izaten
jarraitzen du orain ere. Eman diezaiogun begirada txiki bat gazte asanbladaren historiari!
Aurrekariak

Koartel militarreko Gaztetxea

Lizarrako Gazte Asanblada 90eko hamarkadan
sortuko zen, 1996. urtean, hain zuzen. 1993an
gobernu aldaketa egon zen udaletxean eta gazte
batzordea osatu zen. Bertan, gazteek gaztetxe baten
beharra jarri zuten mahai gainean eta proiektua
Egia jauregian eramango zen aurrera. Dena den,
azken momentuan udaletxeak bertan liburutegia
egitea erabaki zuen, gaztetxearen ideia alde batera
utziz. Honek instituzioekiko mesfidantza sortu eta
Lizarrako frontoian asanbladak egiten hasi ziren.
Horrela sortu zen 1996. urtean Lizarrako Gazte
Asanblada.

1992. urtean utzi zuten militarrek Lizarrako koartela.
Eraikina hutsik geratu zen eta militarren egoitza
izan zena intsumisioaren txoko bilakatu zen, beste
gauza askoren artean. Izan ere Lizarrako lehenengo
gaztetxeak zirko tailerra, eszenatokia, gaua pasatzeko

Asanblada honetan ideia politiko desberdinetako
gazteak elkartu ziren: abertzaleak, libertarioak,
ekologistak eta intsumisoak, besteak beste. Lizarran
gaztetxe bat lortzeko indarrak batu eta bideari ekin
zioten.

gelak, sukaldea, biltegiak, entsaiatzeko lekua…
Gaztetxea herrian sustraitu zen baina UPNk inoiz
egingo ez ziren igerileku batzuk eraikitzeko eraitsi
zuen eraikin handi hura. Hilabeteak iraun zituen
desalojo prozesu bat eman zen: zitazioak, deklarazioak,
manifestazioak, kontzentrazioak eta epaiketa. 6 urtez
eraikitako proiektua obra-hondakin artean geratu zen.
Hala ere, Gaztetxearen proiektua ez zen koartelarekin batera desagertu. Gazteek espazio bat eskatzen
jarraitzen zuten eta aldarrikapen hori hauspotu asmoz
autobus geltokiko barrakoi zaharra okupatu zuten.
Okupatu eta egun berdinean desalojatu zituzten gazteak eta berriz ere kalean, alternatiba bila hasi ziren.

Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA

Pinupe Gaztetxea
Arieta mendi magalean, Santa Barbara baselizaren azpian txalet bat bere eraikuntzaren lehen fasean geratu zen, zimendu eta oinarrizko egiturarekin. Gaztetxe
bila zebilen gazte asanbladak bertan ikusi zuen aukera Lizarrako bigarren gaztetxea eraikitzeko. 2002. urtean bertan okupatu zen Pinupe gaztetxea. Lehenengo
hilabeteak gogorrak izan ziren, batez ere lan handia
esaktzen zuelako eraikina bukatzeak, baina gaztetxe
berri baten ilusioak arindu zituen auzolanak.
Egonkortasuna aurkitu zuen gazte asanbladak
Pinupen eta horrek bertan hainbat dinamika, proiektu,
zein kolektibo sortzea eragin zuen: liburutegia, musika

gela, serigrafia tailerrak, kultura antikomertzialeko
proiektuak, herri inauteriak… Pinupek iraun zuen 16
urteetan belaunaldi eta esperientzia asko igaro ziren
bertatik.
Pinuperen azken urteetan ordea jarduna zaildu egin
zen. Etengabeko argi mozketek eta beste zenbait arazok
gazte asanbladan zegoen belaunaldi berriarengan
aldaketarako beharra eragin zuen. Gaztetxea herritik
urrun zegoen, azpiegituran arazoak zeuden eta gazte
asanblada Lizarrako gazteen artean eragiteko indarra
galtzen ari zen.

Sugarra Gaztetxea
2018. urtean «Lizarra Pizten!» kanpainak bete zituen
Lizarrako kaleak. Moskeo kanpaina honek Lizarrako

hirugarren Gaztetxearen okupazioan bukatu zuen
Ekainaren 23an. Alde zahar erdian hainbat urte hutsik
zeramatzan ospitale zaharrean sartu ziren gazteak.
Eraikin osoan hilabete ugari pasa ostean, Nafarroako
Gobernuarekin akordiora iritsi eta okupatuta zeuden
etxebizitzetan alkiler sozialeko etxebizitzak egin
ziren, Gaztetxeak beheko solairua mantendu zuelarik.
Sugarra Gaztetxeak ere gazte asanbladak beti egin
izan duen jarduna mantendu du, belaunaldi berri
eta gazteek eragindako biziberritzea nabarmentzen
bada ere. Aurten, gazte asanbladak betetzen dituen
25 urteekin dabiltza lanean, pandemiak eragindako
egoerak jarduerak egitea zailtzen badu ere, ekimenak
antolatzen diardute. Aipatzekoa da gazte asanbladaren
historia jasotzen duen dokumentalaren grabaketa.

Jatetxea

Lagun-taldeendako bazkariak eta afariak

Merkatondoa, 14 · 31200 Lizarra · 948 555 695

Montejurra bizi

Gure lurralde honetan, Jurramendi oharkabean
pasa ezin den mendia da. Izan bere itxuragatik,
kirola egiteko ematen dituen aukerengatik, bere
aberastasun naturalagatik edota daukan historiagatik.
Ondotxo dakite hau mendi honen magalean bizi diren
herritarrek eta honen erakusle da Deikaztelu eta
Arellanoko udaletxeek martxan jarritako Montejurra
Bizi proiektua.
Montejurra Bizi web orrian mendi honetan
zehar hainbat ibilbide egiteko aukera azaltzen da.
Jurramendik eskaintzen dituen hamarnaka ibilbide
azaltzen dira, aurrera eraman nahi den jardunaren
arabera sailkatuta: familiarrak, xendazaletasuna,
MTB, trail running... Ibilbide bakoitzak daukan

zailtasun tekniko zein fisikoa azaltzen da, baita
egin beharreko distantzia zein metatutako desnibel
positiboa ere. Horietako batzuk seinale fisikoen
bitartez identifika daitezke, baina GPS bitartez
seinalatutako ibilbideak ere badaude.
Gaur egun, proiektuak Jurramendi inguruan
dauden 11 herriak barnebiltzen ditu eta helburu
nagusiak turismo jasangarria eta ingurunearekin
errespetuz jokatzen duten kirol ekimenen inguruko
informazioa zabaltzea dira. Horregatik, mendiari
lotutako informazioaz gain, inguruko herrietako
eskaintza kultural zein albisteak ere argitaratzen
dira web orrian.

Bultza euskaltegiak!
bultza euskara!

Euskalduntze-mugimenduaren garrantzia plazaratzeko AEK-k
Bultza euskaltegiak!-Bultza euskara! dinamika jarri du abian
Euskararen biziberritzea lortzeko herritar helduen
euskalduntzea ezinbestekoa da; ikerketen arabera
azken hamarkadetan irabazi diren hiztunen herena
euskaltegietatik atera da. Beraz, bide onetik goaz,
urtero-urtero 45.000 herritarretik gora euskara
ikasten ari baitira horietan, baita pandemiaren
ikasturte ezohiko honetan ere.
AEK Euskal Herri osoan aritzen da, «herritarrei
euskara ikasteko aukera emanez edonon bizi direlarik
ere; Lizarraldean adibidez: Lizarran, Lodosan,
Andosillan, Urantzian, Deikaztelun, Zudairin eta
Oteitzan».
Bistan da, Euskal Herri euskalduna izango badugu,
euskaltegiok lanean jarraitu behar dutela. Honengatik
guztiarengatik, AEK euskaltegiek Bultza euskaltegiak!bultza euskara! abiatu dute, hiru ardatz dituena:
Batetik, erakunde eta eragileekin, eragin. Batetik
administrazio nagusiei gutun bat helaraziko zaie,
datozen urteetan euskalduntze-mugimenduak
nolako baldintzak izan behar dituen jasotzen duena.
Bestalde, mota guztietako eragileekin lan-ildo
komuna jorratzen ari da, eragileek aurrerapauso

gehiago eman ditzaten eta akuilu-lana ere egin
dezaten beren eremuan.
Bestetik, herritarren bultzada nahi dute, euskararen lekukoa eta euskaltegien aldeko bultzada kalean
egon dadin, jendartearen arnasa ezinbestekoa baitute.
Hala, martxoaren 28an Euskal Herri osoan zehar 80
pasa ekitaldi xume antolatu dira. Besteak beste Lizarran eta Lodosan.
Azkenik, ekarpen ekonomikoa egiteko kanpaina
abiatu dute. Korrika atzeratzeak zuloa eragin du eta
zorpetzeari aurre egiteko sostengua eskatzen da:
«Aurten, bultzada txikia, eta hurrengo ikasturtean
KORRIKAk babes erraldoia jaso dezala, benetan behar
dugu-eta». Ekarpenak AEKren webgunean egin
daitezke, modu askotara.
Laburbilduz, Lizarrako AEKtik agerian utzi
nahi dute «euskaltegion rola ezinbestekoa dugula
eta herritarron nahiz eragileen babesaz gain,
administrazioen laguntza ere behar-beharrezkoa
zaigula». Hortaz, Bultza euskaltegiak! Bultza euskara!.

denborapasak
Bertso zutabea

Gurutzegrama

HERRI INAUTERIAK
Egilea: «Mikel Pinillos»
Doinua: «Markosen txerria»
1.
Herri Inauteriak
Lizarralde hontan
bizi izan ditugu
guk urte askotan
nahiz aurten ezin ospa
ez geratu lotan
gaur ekarri nahi ditut
gogora bertsotan

Ezker eskubi
3- Santa Barbarako bidean zuen izena.
6- Gaztetxearen gaur egungo egoitza:
“..... zaharra”.
8- Gaztaroko lehenbiziko aroa.
Goitik behera
1-Gaztetxearen lehenbiziko egoitza.
2-Gazte, frantsesez.
4-Gazte, ingelesez.
5- Gazte, japonieraz.
7- Gaztetxeak bete dituen urteak:
“Hogeita …”.

2.
Hurrengoei gogotsu
batzordeak ekin
materiala eta
idei berriekin
auzolanez ordainduz
denontzat etekin
bizum bidez edo ta
bonolaguntzekin

Euskal glifoa

3.
Beraz entzun Ikazkin
Paloki, Txatxoa,
Sorgin, Aker, Joaldun
ta Momotxorroa
Berriro entzungo da
guztion orroa
prestatzen hasi zaitez
zure mozorroa!

Dardara batek iragarri du
apirileko lurrikara
Martxo amaierako Berri Txarrak taldearen
Dardara dokumentalak apirileko euskarazko
agendan lurrikara iragarri duela ematen du.
Hala, apirila hasieran lehen astinaldiak izan
genituen Irantzu Mankomunitateko musIKARA
programaren, lau saioekin (ipuinak, kantak,
musika, show-a…) izan genituen Aritzalan,
Jaitzen eta Villatuertan.
Lehen musIKARA horrek, baina, erreplika
galanta izanen du hiru ikaraldi berrirekin.
Lehena, Los Llanos Kulturagunean apirilaren
18an 17:00etan, «20.000 legoa itsaspeko
zaborretan» familia-antzerkia. Bigarrena,
«Suak pizten direnean», Mikel Soto errezitatzen
eta Petti musikatzen, 19:00etan Fray Diego
kultur etxean, sarrera librea edukiera bete arte.
Eta hirugarrena, apirilaren 23ko ostiralean,
«Zapla!» bertso jaialdi esperimentala Ekain
Alegre, Erika Lagoma, Julio Soto, Oier Lakuntza,
Sarai Robles eta Alaitz Rekondorekin Los Llanos
Kulturagunean.
Apirila gutxi ez eta maiatzari adi egon behar,
batetik ekitaldi berriak datozelako maiatzean,
adibidez 26an «Esnatu naiz» kabareta
Lizarran eta 29an 6-10 adinerako ilustrazio
eta narrazio saio trinkoa eta 3-6 adinerako
«ipuinak dantzan» saioa, azken biak Irantzu
Mankomunitateko herri batean. Eta, bestetik,
ezin ahaztu Irakurri, Gozatu, Bertan erosi eta
Oparitu irakurketa kanpaina martxan dela
maiatzaren 31ra arte.
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