
Dagoeneko hasi dira Medi-
kuaren Etxea konpontzen: teila-
dura, fatxada eta leihoak berri-
tzen hasi dira, hau da, eraikina-
ren kanpoko aldea. Lan horiek
100.000 euroko aurrekontua du-
te eta Migel Senarren eraikuntza
enpresa ari da lanak egiten.  La-
nak egiteko, Lizarragako Kon-
tzejuak ez du Nafarroako Go-
bernuaren diru laguntzarik jaso.
Inbertsioari aurre egiteko, be-
raz, basoko egurra saltzea au-
rreikusten du Kontzejuak.
Oraindik ez dago argi medikua-
ren etxea zenarekin zer eginen
duen Lizarragako herriak. Bes-
teak beste, alokatzea da mahai
gainean dagoen asmoetako bat. 

PARKE BERRIA: Lizarraga-
ko eliz ondoko jolastokian hasi
dira berritze lanak eta aurki
prest egonen da. Segurtasun
arauak beteko dituen parke be-
rria jartzen ari da Kontzejua,
gomazko zoruarekin eta homo-

logatutako altzariekin. Egitas-
moaren aurrekontua  18.300
eurokoa da, eta Nafarroako Go-
bernuak aurrekontuaren erdia
emango du, 9.169,12 euro, hain
zuzen ere.  

BIDE KOMUNALAK: Liza-
rragako Kontzejuak partzelako
bide komunalak konpontzeko
proiektua aurkeztu du Nafarroa-

ko Gobernuan. Egitasmoak
120.000 euro inguruko aurrekon-
tua dauka, eta asmoa herriko der-
mio guztietako partzelariak edo
bide komunalak konpontzea da,
baita ubide, bide bazter eta ez-
pondak sasiz garbitzea ere.  Go-
bernuak lanen %60a laguntzea
espero du Kontzejuak, egitasmoa
aurrera ateratzeko. 
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Medikuaren etxea zena 
konpontzen hasi dira

ASKOGAIN
1. Tomas Andueza Elso 
2. Jose Ignacio Gurucharri Lacunza 
3. Bautista Bacaicoa Senar 
4. Juan Jose Azpiroz Navarro 
5. Jose Navarro Navarro 
6. Paulino Echarri Luis 
7. Iñaki Andueza Elso 
Ordezkoak: 
1. Juan Maria Ruiz Ezquerra 
2. Lucio Ezquerra Osteriz 

BATZARRAMENDI 
1. Fidel Marin Lizarraga 
2. Fernando Echauri Gallardon 
3. Juan Carlos Lizarraga Garciandia 
4. Maria Soledad Mozo Galarza 
5. Maria Jose Mendinueta Mendinueta 
6. Jose Ignacio Lizarraga Artola 
7. Miguel Angel Garcia Guerrero

Hautagaien zerrendak
ERGOIENAKO UDALERAKO HAUTAGAIAK:

KONTZEJUETARAKO HAUTAGAIAK:

Honako hauek izan dira izendatuak hautes-
kunde mahaian aritzeko: MAHAIBURUA, Miren
Garbiñe Hurtado Auzmendi; 1. MAHAIKIDEA,
Ana María Echeverria Navarro eta 2.
MAHAIKIDEA, Mª Jesús Goldaracena Lasa.

ORDEZKOAK:
MAHAIBURUARENA: Gregoria Solis Senar eta
Clemente Cartagena Juslapeña
1. MAHAIKIDEARENA: Serafín Solis Senar eta
Mirian Berastegui Gurrucharri
2. MAHAIKIDEARENA: Clemente Berastegui
Loyola eta Aitziber Andueza Larraza

Hauteskunde mahaia osatzeko
zozketaren emaitzak:

DORRAOKO Kontzejua
1. Ivan Resano Igoa
2. Ramon Razkin Lizarraga
3. Jose Antonio Lizarraga Etxeberria
4. Jose Antonio Razkin Iturralde
5. Mikel Lizarraga Pueyo

LIZARRAGAKO Kontzejua
1. Patxi Otamendi Goicoechea
2. Pedro Miguel Satrustegui Goldaracena
3. Iñaki Andueza Elso
4. Juan Jose Azpiroz Navarro
5. Maite Bakaikoa Navarro

Oharra: Unanuko Kontzejurako ez da hauta-
gairik aurkeztu. Ondorioz, orain artekoek la-
nean jarrituko dute. Urrian, beraz, ordezkari
berriak izendatzeko hauteskunde partzialak
izanen dira. 

Bi urte eta erdi pasa, Unanuko plazako iturriak bere
ur emaria eskainiko dio aurki egarri denari. Duela hila-
bete pasa jarri zuten iturria bere tokian, baina jarioa
zuenez, zuloak itxi dituzte eta aurki egonen da mar-
txan. Monttoneako etxean lanak egiten ari zirela, Una-
nuko kontzejuarena den Artzaienea etxea behera erori
zen 2004ko abuztuan. Etxearekin batera iturria ere
erori zen. Harri guztiak gorde ziren, berriz ere jartzeko
asmoarekin. Hori ezin izan da egin aseguru etxeek Ar-
tzaienea etxearen erorketan aldemeneko etxeko lanak
eragina izan ote zuten argitu arte. Horrekin batera, or-
dainketa zeinek egin behar zuen ere argitu behar izan
da. Guztiak luze jo du, baina azkenik, San Pedro iturria
bere tokira eta bere egitekora bueltatu da. 

Maiatzaren 6an inauguratu
zituen Dorraoko kontzejuak he-
rrian egindako lanak;  azken 3
urteotan hornidura eta sanea-
mendu sareak eta kaleetako zo-
ladura berritu dira. Horrekin
batera, karriketan argiteria be-
rria jarri da. Gainera, ur beltzak
biltzen dituen Imhoff biltontzia
jarri da, eta zeuden 3 barandak
berritzearekin batera beste bi
tokitan ere jarri dira.

(Azkeneko orrian jarraitzen du).

San Pedro iturria bere tokian

Unanu

Jai giroan mustu zituzten dorrabarrek
azken urteotan egindako lanak

Lizarraga

Ondazgainera argindarra eramateko elektrizitate posteak jartzen
ari dira. Telebista digitala eta ADSL zerbitzuak martxan jarri ahal iza-
teko ezinbestekoa da Ondazgainera argindarra eramatea. Hori dela
eta, elektrizitateko posteak jartzen aritu dira apirilean Ondazgainera-
ko bidean. 

Dorraoan hornidura eta saneamendu sareak eta kalee-
tako zoladura berriak mustu zituzten: Lan guztiek 781.300
euro inguruko inbertsioa eskatu diote Kontzejuari. Zati bat Nafarro-
ako Gobernuak ordaindu du, baina beste zatia kontzejuaren bizkar
gelditu da. Bere zatia estaltzeko Dorraoko Kontzejuak larreak eta
egur loteak saldu ditu (azkena iazko udazkenean 32.000 eurorenga-
tik). Baina horrekin nahiko ez eta mailegu bat eskatu behar izan du.
Ahalegin horrek guztiak eta herriaren eta herritarren zerbitzurako
lanek inauguratze merezi zutela pentsatu du kontzejuak, azkenean
maiatzaren 6an mustu zuten. 11:00etako meza eta gero, dorroba-
rrak musikarien laguntzaz, Askarrikalde eta Goienkalde plazetara
joan ziren eta, han apaizak bedeinkatu zituen lanak. Ondoren, Kon-
tzeju Etxera jaitsi eta han, eguerdian, plaka bat utzi zuten agerian.
Despeditzeko auzatea egin zuten Iturralde Elkartean. 

Unanu

Dorrao

Dorraoko Kontzejuko ordezkariak.Herriko kaleetan egindako lana deinkatzen.

Dorrao



elkarrizketa
22 77

Egiarte Larunbe da Er-
goienako Udaleko idazkari
berria. Lizarrakoa da eta au-
rreko idazkariaren baja ku-
brituko du. Dagoeneko, hila-
bete batzuk badaramazki la-
nean, ilbeltzaz geroztik. 

BERRIAK: ERGOIENAKO UDALA

El capuchino Paco Osteriz
Lizarraga, tras haber pasado
un año en Ergoiena, volverá a
Ecuador en junio. Durante es-
te año a estado cuidando a su
aciana madre de 96 años de
edad. 

El capuchino de Lizarraga
ha vivido muchos años en
Ecuador, en la ciudad: San-
tiago de Guayaquil. Guaya-
quil es la ciudad más grande y
poblada del Ecuador con
3.205.105 habitantes en su
área metropolitana. Es cabe-
cera cantonal y capital de la
provincia del Guayas. En ella
está el puerto comercial más
importante del país. 

¿Qué recuerdos de infancia
guardas? Nuestra familia ha
sido una familia campesina de
escasos recursos, pero en toda
mi infancia he sentido que he-
mos sido apoyados todos por
nuestros padres. En nuestra
casa, yo diría que no ha habido
hambre, porque ha habido
una mujer y un hombre, más
la mujer, la madre, que ha tra-
bajado de una forma exagera-
da para que pudiéramos co-
mer, sobre todo en los años
malos de la posguerra. En
nuestra casa nunca faltaba co-
mida, siempre hubo comida.
Uno no tenía todo lo que que-
ría; pero ir con el estómago va-
cío a la cama, nunca. Yo re-
cuerdo el desayuno, el almuer-
zo, la comida y la cena,
siempre. Ese recuerdo lo tengo
bien grabado a pesar de los es-
casos recursos, porque era po-
co el campo que teníamos y
además es un campo duro,
porque hay que trabajar mu-
cho y lo que se produce es po-
co. 

Otro recuerdo de infancia
que guardo es que con 6 años
estuve en Pamplona, en el
Hospital. También recuerdo la
entrada al seminario de Alsa-
sua, donde había 130 niños. La
mayor parte, por no decir to-
dos, eran castellanohablantes.
Yo y unos pocos más éramos

los belarrimotz. Para mí aque-
llo fue un choque muy violen-
to, fíjate. Yo diría que sufrimos
una especie de acoso por no
saber castellano. Fue un ab-
surdo.

¿Cuál es la labor que desempe-
ñáis en Guayaquil? Nuestra
parroquia se llama Sagrada
Familia. En esa parroquia que
tendrá unos 7.000 habitantes.
Estamos desarrollando la la-

bor pastoral propia de la pa-
rroquia, pero además en ese
mismo complejo, tenemos un
colegio de secundaria, Guiller-
mo Rohde, con sus 500 alum-
nos. Además funciona un dis-
pensario médico llamado Sa-
grada Familia. Está diseñado
para atender a la gente más ne-
cesitada y más pobre. En este
dispensario pasan diariamen-
te una media de 350 consultas. 

Nuestra finalidad como reli-
giosos no es la enseñanza, ni la
sanidad pero vemos que hay
una necesidad tan grande que
no la puede cubrir el estado.
Eso es lo que nos ha llevado a
establecer ese colegio que lleva
más de 40 años y ese dispensa-
rio que lleva 35 años.

¿Qué es lo que ocurre en Ecua-
dor para que tanta gente esté
emigrando? Ecuador no es un
país pobre, pero la gente está
empobrecida. El país tiene re-
cursos para dar de comer, dar
salud y estudios a sus 13 millo-
nes de habitantes, pero los re-
cursos y el poder del país están
en manos de 100 familias. 

La política es algo terrible.
Habrá unos 15-17 partidos po-
líticos, pero éstos, en general,
no buscan el bien del país, sino
el bien propio y el de su parti-
do. En un periodo 6-8 años
han votado a 3 presidentes ele-
gidos constitucionalmente.

La corrupción está institu-
cionalizada; está en todo el es-
tamento desde arriba hasta
abajo. El paro es de un 20% y
el trabajo sumergido es de un
50%. Es como un 70% de per-
sonas que no tienen trabajo.
No hay obra pública y no hay
gente que quiera invertir para
dar trabajo a otros…

Ecuador tiene petróleo, ca-
fé, cacao… Es el primer expor-
tador de plátanos. Tiene lo que
quieras de producción agríco-
la, frutas tropicales… pero es-
tán en pocas manos, y no dis-
frutan de eso más que los que
tienen poder político y econó-
mico. El poder económico da
acceso al poder político y el
poder político hace leyes para
ellos mismos.  Naciones Uni-
das, por ejemplo, al Ecuador
nunca le han considerado país
pobre y el Ecuador tiene
15.000 millones de dólares de
deuda externa. Sin embargo
no le condonan ni un centavo
porque el país tiene recursos.

“Ecuador no es un país
pobre, sino empobrecido”

Ergoienako Udalak, aurtengo
ekitaldirako, 269.869 euroko au-
rrekontua onartu du. Aurrekontua-
ren zati handiena langileen ordain-
sariak ordaintzeko joango da,
104.405 euro, hain zuzen ere. Jaki-
na denez, Leitzako Ana Alduntzin
haurdun dago eta baja hartu du.
Hori dela eta, idazkari berri bat ha-
si da lanean. Arazo horiek direla
medio, langileen ordain-sariak iaz
baino zertxobait handiagoak dira. 

Inbertsioetarako aurreikusitako
partida, berriz, 46.800 eurokoa da
eta horren zati handiena Ergoiena-
ko Udal Planaren berrikusketa egi-
teko bideratuko da. Azkenik, 800
euroko partida Sakanako Partzuer-
goan sartzeko aurreikusi dituzte. 

Ergoienako Udal Planaren
berrikusketa

Azterketa horren bitartez, Er-
goienako plan estrategikoa lantzen
ari da Udala, etxebizitzaren arloa
eta industriaren beharrak hobeto
ezagutzeko. Azterketa Lopez de
Uralde arkitektoa lantzen ari da,
eta horretan honako arloak azter-
tzen ari dira: ibarrean dagoen etxe-
bizitza kopurua, eraikitzeko dau-
denak, dagoen eskaria. 

Azterketari esker, beraz, Ergoie-
nako hirigintzaren egoera zein den
jakingo du Udalak; horixe baita
helburua. Industriarako eremua bi
lekutan aurreikusten dute: bata,
Utzubarren; eta bestea, Dorraon. 

Paco Osteriz Lizarraga,
ergondar bat Ekuadorren

Paco Osteriz Lizarraga Dorrauberrana etxeko semeak urte
asko eman ditu Ekuadorren. Lizarragako misioilari kaputxina-
rra 1959ean apaiztu zen, eta 1964az geroztik Guayaquilen dago. 

Guayaquil Eduadorgo kostaldean dagoen hiri handi eta kos-
mopolita bat da. Guayas probintziako hiriburua da, bertan hiru
milioi biztanletik gora bizi dira. Kanpo-merkataritzan garran-
tzia handia du Guayaquilek, hango itsas-portutik ateratzen bai-
tira kanpora saltzeko diren produktuak. Jakina denez, gainera,
Ecuador banana esportatzailerik handienetako bat da. 

Guayaquil hirian Sagrada Familia eliza dute kaputxinoek.
Elizaz aparte Bigarren Heziketako ikastetxe bat daukate, Gui-
llermo Rohde izenekoa, ospe handikoa, baita Sagrada Familia
izena duen osasun etxe bat ere. 

Ekuadorren urte modoxka bat lanean eman eta gero, Lizarra-
gan dago Paco aurtengo ekainaz geroztik; izan ere, urte bateko
baimena eskatu du 96 urteko ama zaintzeko. Hori dela eta,
hainbeste urtetan kanpoan egon den ergondarra Lizarragan
dago aurten. Paco Osterizekin gustura aritu gara solasean, han-
go eta hemengo kontuez.

Ergoienako Udalak bere
azken bilkuran elurra ken-
tzeko ziriak erostea erabaki
du. Udalaren asmoa ibarreko
herri bakoitzarendako ziri
bat eskuratzea da, baina as-
moa udalaren aurrekontura
egokitu beharko da. Beraz,
hiru beharrean batekin mol-
datzerik badagoen aztertu
beharko du Udalak; edo, bes-
tela, birekin: bat Lizarraga-
rako eta bestea Unanu eta
Dorraorako. Izan ere, ziriak
ez dira merkeak, garestiak
dira, bakoitzak 6.000 euro in-

guru balio du. Hori dela eta
Nafarroako Gobernuan egin
du eskaera Ergoienak. Baina
eskaera egitearekin batera,
itxaron zerrenda dagoela ja-
kin du. Bitartean, ziri zahar
bat eskaini diete, eta erabil-
garri ote den begiratuko du-
te; zahar hori erabiltzeko
modurik ez badago, erostera
jarriko da Udala.

Azken elurtea handia izan
zen Ergoienan. Elurrak eta
izotzak hainbat arazo sortu
zizkien medikuari, ogi bana-
tzaileari eta ikastetxeetara

joan behar zuten ikasleei.
Sortu ziren arazoak atzera
ere ez errepikatzeko, elurra
kentzeko ziriak erostea era-
baki du Ergoienako Udalak.
Zerbitzua emateko, udalak
herri bakoitzean traktorea
duen pertsona bat kontrata-
tuko luke. Izan ere, ziri ho-
riek traktoreei egokituko li-
rateke. Kontratatutako per-
tsonen egitekoa izanen
litzateke elurra egiten duene-
tan herri bakoitzeko karrika
eta bide nagusietatik elurra
kentzea. 

2007ko aurrekontuak

Udalak elurra kentzeko ziriak erosiko ditu

370 lizar 
landatu dituzte
auzolanean

Dorraoko Kontzejuak
deituta, hirurehun lizar
baino gehiago landatu di-
tuzte Ganyerrogoikoa dei-
turiko parajean. Ixtordeia
garbitu eta zuhaitzak lan-
datzeko zuloak egin dituz-
te. Guztira, 370 lizar landa-
tu dituzte. Lan hori auzola-
nean egin dute.  

Ekimen hori Kontzejuak
bultzadu du, eta Nafarroa-
ko Gobernuaren diru-la-
guntza izan du. 

Dorrao

Ergoienako Udal Planaren berrikusketari esker, ibarreko hirigintza-
ren egoera zein den jakingo da.


