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Argitaratzen diren lan hauek Barañaingo Udalak 2013ko udaberrian antolatutako haur eta gaz-
teentzako literatura lehiaketan izan dira sarituak. Guztira 189 lan aurkeztu ziren eta epaimahaian
pertsona hauek egon ziren:

EEPPAAIIMMAAHHAAIIAA  //  JJUURRAADDOO

PPrreessiiddeenntteeaa  //  PPrreessiiddeennttaa::
Fátima Sesma Vallés

EEppaaiimmaahhaaiikkiiddeeaakk  //  MMiieemmbbrrooss  ddeell  JJuurraaddoo::

AAllaaiittzz  IInnssttiittuuttuukkoo  iirraakkaasslleeaakk  //  PPrrooffeessoorraaddoo  IInnssttiittuuttoo  AAllaaiittzz
Jokin Muñoz
Josu Goienetxe
Edurne Beaumont
Uxue Arbe

AAllaaiittzz  IIkkaasstteettxxee  PPuubblliikkookkoo  iirraakkaasslleeaakk  //  PPrrooffeessoorraaddoo  CC..PP..AAllaaiittzz
Iñaki Andueza
Jose Luis Ladrero

SSaahhaattss--IIKKAA  EEuusskkaalltteeggiikkoo  iirraakkaasslleeaakk  //  PPrrooffeessoorraaddoo  EEuusskkaalltteeggii  SSaahhaattss--IIKKAA
Ascen Argandoña
Josu Asurmendi
Josu Mujika
Joxerra Olano 

Estos trabajos que ahora se publican han sido premiados en el certamen literario infantil/juve-
nil en euskera, organizado por el Ayuntamiento de Barañáin en la primavera de 2013. En total
se presentaron 189 obras, y el jurado estaba formado por las personas citadas arriba.

AARRGGIITTAALLPPEENNAA  //  EEDDIICCIIÓÓNN
Barañaingo Udala-Euskara Arloa / Ayuntamiento de Barañáin-Área de Euskera

DDIISSEEIINNUUAA  //  DDIISSEEÑÑOO
HEDA Comunicación S.L.

IINNPPRRIIMMAAKKEETTAA  //  IIMMPPRREESSIIÓÓNN
Gráficas ONA

LLEEGGEE  GGOORRDDAAIILLUUAA  //  DDEEPPÓÓSSIITTOO  LLEEGGAALL
NA 1282-2013
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Aurkezpena
Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi
dizkizuet haur eta gazteentzako
euskarazko literatura lehiaketa honetako
parte-hartzaile guztioi, zuen ekarpenik
gabe ez bailegoke lehiaketarik.

Bigarrenik, lehiaketan sarituak izan zareten
guztioi, liburuxka honetako ipuinen eta
bertsoen egileak zareten herriko haur eta
gazteei alegia, zorionak! Lan hauek
irakurtzerakoan gozatuko duzuelakoan
nago.

Urtez urte, era batean edo bestean,
jarduera honek jarraipena izatea
ahalbidetu duzuenoi ere zorionak eta
eskerrak emateko aukera ez dut galdu
nahi; izan ere, 2013. urtean XXIV. ediziora
heldu gara.

Duen harrera onaz jabeturik, beren
hizkuntzen artean euskara duten haur eta
gazteen artean duen harrera ona ikusirik,
euskarazko literatura lehiaketa hau
sustatzen jarraituko dugu. Hartara,
datorren urtean 25. edizioa antolatuko
dugu, eta uste dut nabarmentzekoa dela
hori.

Nire animoak helarazi nahi dizkizuet,
literatura lehiaketa hau aberasten eta
horretan parte hartzen jarrai dezazuen.

Agur bero bat. Esker anitz,

Presentación
En primer lugar daros las gracias a todos los
participantes en este certamen literario
infantil y juvenil en euskera, ya que sin vuestra
participación este certamen no sería posible.

En segundo lugar, quiero felicitar a todos y
todas las ganadoras, autores de los cuentos y
bertsos que a continuación quedan reflejados
en este libro, escritos por niños, niñas y
jóvenes de nuestra localidad, y que con toda
seguridad disfrutaréis con su lectura.

No quería dejar pasar esta oportunidad para
felicitar y agradecer a todas las personas que
de una manera u otra han hecho que esta
actividad haya tenido continuidad a lo largo
de los años, llegando en 2013 a su XXIV
edición.

Debido a su buena aceptación seguiremos
fomentándolo, ya que gracias a la buena
acogida que tiene entre niñas, niños y jóvenes
de Barañáin que tienen como una de sus
lenguas el euskera, el próximo año
convocaremos la 25ª edición, y eso creo que
es un signo muy importante.

Os animo a que sigáis enriqueciendo este
certamen literario en euskera, y participando
en él.

Un cordial saludo y gracias,

Iz. / Fdo.

FFÁÁTTIIMMAA  SSEESSMMAA  VVAALLLLÉÉSS
PPRREESSIIDDEENNTTAA  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  DDEEPPOORRTTEESS

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  EEUUSSKKEERRAA

HHEEZZKKUUNNTTZZAAKKOO  EETTAA  KKIIRROOLLEERRAAKKOO  IINNFFOORRMMAAZZIIOO  BBAATTZZOORRDDEEBBUURRUUAA  
EEUUSSKKAARRAA  AARRLLOOKKOO  AARRDDUURRAADDUUNNAA
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ANE ETA HARTZA
IIzzaaddii  BBiiuurrrruunn  MMeennddiiaa
11.. SSAARRIIAA:: Lehen Hezkuntza 3. maila
11ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Primaria 3º curso

Istorio hau,gezurra ematen badu ere,Pirinioko herrietan egia dela esaten du-
te.Ane izeneko neskatila bat mendiko borda batean bizi zen. Bertatik paseoak
ematea eta animaliak ikustea zen bere zaletasuna.Eta animalien pentsamenduak
sentitzen zituen. Hain neska berezia zen Ane.

Horietako paseo batean, kobazulo baten aurretik pasatu zen eta bat-batean
gose handia eta beldurra sentitu zuen. Eta konturatu zen kobazulo barruan lo
zegoen hartzaren ametsak sentitzen ari zela.Amets horretan tartondo bat ze-
goen (tartak ematen dituen zuhaitza) eta hartzak hurbildu nahi zuen, baina gi-
zakiak zeudenez ez zen ausartzen. Orduan Anek sentitu zuen zer nabaritzen
zuen hartzak eta laguntzea erabaki zuen.Berehala Anek bere lagunei deitu zien.
Eta guztien artean tarta erraldoi bat egitea erabaki zuten.Anek proposatu zue-
na egiten bazuten nahi zuten tarta zatia jango zutela. Eta lanean hasi ziren. Bu-
ruratzen zaizkizuen gauza gozo guztiekin tarta egin zuten.

XXIV. Literatura lehiaketa haur eta gazteentzat euskaraz
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Behin bukatuta, tarta mendira eraman zuten.Kobazulo aurrean tarta jarri eta
ezkutatu egin ziren. Hartza usainarekin esnatu zen eta tarta jaten hasi zen.Ane
eta bere lagunak orduan pixkanaka-pixkanaka ezkutalekutik atera ziren.Hartza
konturatu zenerako umez inguratuta zegoen, ja ez zien beldurrik gizakiei, eta as-
tero hartzarekin jolastera joaten ziren umeak.

Eta egia ala gezurra, begien artean sudurra.

PLUTON ETA SATURNO
SSaaiiooaa  AAllffaarroo  MMaaddoozz
22.. SSAARRIIAA:: Lehen Hezkuntza 3. maila
22ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Primaria 3º curso

Bazen behin Pluton izeneko planeta bat, oso handia zena. Saturnorekin, bes-
te planeta batekin, bizi zen etxe berean. Plutonek etxerako lanak egitea gustu-
ko zuen eta ez zitzaion ezer gustatzen etxerako lanak gaizki egitea.

Egun batean, Plutoni etxerako lanak klasean ahaztu zitzaizkion. Orduan Plu-
ton haserre jarri zen eta bere ondoan zegoenari, hau da, Saturnori errieta bo-
ta zion, honek errua izan gabe.

Saturno espaziotik joan zen negarrez, harrituta gelditu zen:
- Nik ez diot ezer egin, bakarrik bere ondoan nengoen.
Pluton gaizki sentitu zen Saturnori errieta guztia bota ziolako. Plutonek Sa-

turnori deitu zion baina Saturnok ez zuen telefonoa hartu. Plutonek azkeneko
aldiz Saturnori deitu zion eta azkenean Saturnok telefonoa hartu zuen:

- Kaixo Saturno, Pluton naiz, barkamena eskatzen dizut, nire errua izan zen,
ez zurea, barkatzen didazu?

- Bai, barkatzen zaitut Pluton, nire lagunik hoberena zara eta.
Hortik aurrera elkarrekin bizi izan ziren berriro ere.
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KOTXEEK KUTSATZEN DUTE
AAlleejjaannddrraa  MMaayyoorrddoommoo  MMaarrcchheennaa
11.. SSAARRIIAA:: Lehen Hezkuntza 4. maila
11ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Primaria 4º curso

Pasa den igandean gauza harrigarri bat gertatu zen. Ni, Uxue deitzen naiz, 10
urte ditut eta alaba bakarra naiz.Txikitatik landareak babesten ditut zeren asko
gustatzen zaizkit eta ez zait bidezkoa iruditzen landareak hiltzea.Horregatik, kon-
tatu behar dizudan abentura gertatu zen.

Igande batean, obretan zeudelako esnatu nintzen.Ohetik altxatu eta bereha-
la leihotik begira jarri nintzen:nire etxe ondoko belarra kentzen ari ziren etxeak
egiteko!

- Ez da justua, ama –nion kezkaturik amari.
- Uxue, bakarrik etxeak egiten ari dira, gero etxeen inguruan berriz belarra

haziko da –esan zuen amak garrantzirik eman gabe.
Nik beti nire gurasoei esaten diet ez erabiltzeko kotxea, ez kutsatzeko eta ez

egiteko min landareei. Baina beraiek ez didate kasurik egiten.
- Laztana, ez kezkatu gehiago, mesedez –esan zidan amak, nirekin nire logela-

ko leihotik begira.
- Kokoteraino naukate munstro gurpildun horiek!
- Uxue! Ez esan garraiobideez gauza horiek.
- Ama! Zuk ez didazu ulertzen inoiz! –eta joan nintzen negarrez lorategira.

Lorategian lore asko daude: arrosak, bitxiloreak, amapolak... Denak oso politak.
Baita bi zuhaitz ere: Haritza eta pinua.

“Zuek, kotxeek inoiz ez zaituzte kutsatuko” pentsatu nuen. Baina, eta kanpo-
ko beste landareei? Orduan, gauean afaldu ondoren amak esan zidan:

- Orain ohera Uxue, hamarrak dira eta –esan zidan muxu bat ematen 
zidala.

- Gabon ama –esan nion, eta argia itzali nuen. Baina... ama joan zenean ni ga-
rajera jaitsi nintzen eta kotxe bat egiten hasi nintzen ordu bata arte.

Kotxe hori berezia zen. Eta, zer zeukan berezia ba? Ba kotxe horrek ez zuela
kutsatzen!

Hurrengo egunean aitak esan zidan:
- Alaba, nekatuta ikusten zaitut.
- Aita, ama, gauza bat erakutsi nahi dizuet. Etorri!
Garajera jaitsi ginen eta kotxea erakutsi nien.
- Uxue, zer da hau? –galdetu zidan aitak harrituta.
- Kotxe bat, kotxe bat, eta ez du kutsatzen, nahi duzue probatu ea ondo 

doan?
- Ondo da baina noiz egin zenuen? Harrituta utzi nauzu –esan zidan amak

galdezka.
- Ba... atzo gauean, baina horrek ez du garrantzirik. Goazen probatzera!

XXIV. Literatura lehiaketa haur eta gazteentzat euskaraz
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Probatu genuen eta oso ondo zihoan. Gurasoak oso pozik zeuden nire lana-
rekin.

Hortik aurrera pertsona guztiek erabiltzen dituzte kutsatzen ez duten ko-
txeak. Landareak inoiz baino hobeto daude!

BARRASKILO KORRIKALARIA      
OOllaattzz  GGaannuuzzaa  DDííeezz  
22.. SSAARRIIAA:: Lehen Hezkuntza 4. maila
22ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Primaria 4º curso

Bazen behin Martin izeneko barraskilo bat.Ez zuen hankarik baina korrika egi-
tea gustatzen zitzaion. Egun batean lasterketa batera apuntatu zen.

Baina ez zioten uzten hankarik ez zeukalako. Handik zebilen zaldi batek gal-
detu zion lasterketa antolatzaileari:

- Baina, zergatik ezin du?
- Oso txikia delako eta hankarik ez duelako –erantzun zion antolatzaileak.
- Baina non jartzen du,hankarik ez duenak ezin duela parte hartu? –esan zion

zaldiak.
- A, egia da, lasterketa honetan animalia denak ahal dira apuntatu, ados.
- Barraskilo, etorri! Etorri zure izena ematera –deitu zion zaldiak.
Barraskiloak burua altxatu zuen eta irribarre batekin hurbildu zen bertara

apuntatzera.
Hurrengo egunean barraskiloa, behin eta berriz, xaboiarekin igurtzi zuen be-

re gorputza.
Azkenean lasterketa eguna iritsi zen.Animalia guztiak irteeran jarri ziren eta

bat-batean euria hasi zuen. Barraskiloa poz-pozik jarri zen.
- Prest! 3, 2, 1, aurrera! –esan zuen sarrera ematen zuenak.
Martin barraskiloa tximista baino azkarrago atera zen.
- Guauu, guauu! zer azkar doa barraskiloa! –esan zuen txakurrak.
- Barraskilo batek aurreratu nau, muuuu! –esan zuen zezen batek.
- A ze motel noan ni! Martin barraskiloak aurreratu nau! –esan zuen erbi 

batek.
Barraskiloa gero eta azkarrago zihoan, euria egiten jarraitzen zuen eta oso
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erraz irristatzen zen, eta helmugaraino iritsi zen. Mundu guztia txaloka hasi zen.
- Gora, goraa... Martin barraskilo ausarta!
Martin lehenengo postuan geratu zen, zaldi ibiltaria bigarrenean eta matxin-

saltoa hirugarrenean.
- Martin barraskiloa, zaldi ibiltaria eta matxinsaltoa, igo zaitezte sariak hartze-

ra, eta, besteok, beno, beste baterako izango da. Eskerrik asko lasterketan par-
te hartzeagatik.Agur eta ongi pasa eguna.

Geroxeago, barraskiloak eta bere lagunek festa polit bat ospatu zuten.

NIRE BEGI GAIXOA
ZZuuhhaarraa  ZZaarraattiieeggii  LLóóppeezz
11.. SSAARRIIAA:: Lehen Hezkuntza 5. maila
11ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Primaria 5º curso

Bazen behin Haitza izeneko neska bat, 6 urte zituen. Ikastolarekin txango ba-
tera joan ziren, basora. Haize asko zegoenez, bat-batean, Haitzak begian mina
sentitu zuen.

Bost minutu pasa ondoren, irakasleari esan zion, eta irakasleak pasatuko zi-
tzaiola esan zion. Ordu bat eta gero, Haitzak esan zion mina sentitu zuela be-
gian eta irakaslea pentsatzen geratu zen, baina esan zion:

- Ikastolara iristean, zerbait emango dizut, hemen ez dudalako. Ongi da?
- Bai, ongi da. Eskerrik asko andereño! –erantzun zion Haitzak.
Iritsi zirenean, Haitzari begia handitu zitzaion eta orduan, andereñoari krema

berezi bat eskatu zion.Andereñoak eman zion. Gero, Haitza hobeto sentitzen
zen eta lasaiago zegoen.Baina, bat-batean, berriro handitu zitzaion.Orduan, an-
dereñoak medikuari deitu zion. Medikuak armiarma txiki-txiki bat zuela esan
zion.Haitzak ezin zuen sinetsi, aho zabalik geratu zen.Medikuak begia ireki zion,
ogi puska bat jarri zion begian, eta armiarma atera zen. Haitzak etxera eraman
zuen eta zapatila kutxa batean sartu zuen, bere laguna egin zelako, hau da, be-
re maskota berria zela.

Haitzak, hurrengo egunean, ikastolara eraman zuen, bere lagunek ikusteko.
Haitzaren lagun batek galdetu zuen:

- Nola deitzen da?
- Ba, ez dakit! eem... iasta! Armiarmi deituko diot –erantzun zuen Haitzak.
Azkenean, Haitza handiagoa egin zenean, Armiarmi sartu zitzaion basora 

joan zen berriro.Hortxe,Armiarmi libre utzi zuen eta oso ongi bizi izan zen be-
re begi salbatuarekin.

XXIV. Literatura lehiaketa haur eta gazteentzat euskaraz
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AMONAREN ETXEAN... AI AMA       
IIdduurrrree  VViillllaannuueevvaa  DDeell  BBuurrggoo
22.. SSAARRIIAA:: Lehen Hezkuntza 5. maila
22ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Primaria 5º curso

Kaixo Ane naiz, eta 11 urte ditut.Duela aste bat nire amonaren etxean egon nin-
tzen:

- Din Don... Amona? –ez zuen atea irekitzen. Hogeita hamar minutu egon nin-
tzen itxaroten, deika eta deika, baina azkenean...

- Ane! Zer ari zara hor kanpoan, zergatik ez duzu deitu? –amona pentsatzen gel-
ditu zen- A bai! Lotan nengoen! Barkatu maitea, pasa barrura.

Barrura sartu ginen, eta amonak txokolatea txurroekin eman zidan. Bukatu nue-
nean, komunera joan nintzen aurpegia garbitzera eta entzun nuen:

- Bingo! Loteria tokatu zait! Biba! Ane maitea gero nator, jupi!
Amona saltoka joan zen, ziiiiiztu bizian. Etxean bakarrik gelditu nintzen.Amona-

ren logelara joan, eta armairua ireki nion:
- Begira, txano bat! –pixka bat gehiago begiratu eta...- Aaaaaaa! Amonaren titi-

zorroa da! –atzera bota nuen eta leihoa apurtu nuen:
- Aaaaaaaaaa! –leihoan Leonardo da Vinciren koadro bat jarri nuen zuloa tapa-

tzeko eta koadroa kanpora erori zen- Aaaaaaaaaaaa! –ezin okerrago zegoen amo-
naren logela- Aiba! Telefonoa! Armairuaren barruan? Nola liteke? Ezinezkoa da!
–telefonoa hartu nuen, kablea moztuta zegoen, baina hartu nuen- bai? –esan nuen
harriturik.

- Egun on neskatxa.
- Nor zara? Ezagutzen zaitut? –galdetu nuen.

- Ez nauzu ezagutzen, baina amonak bai.
- Ez didazu erantzun, nor zara? –galdetu nuen berriz ere.
- Asmatu!
- Ea, ikus dezagun... izeba ez, lehengusina ez, orduan... A, aitona zara, aitona 

Lorentxo.
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- Bai, hori da, zerutik deitu dizut.
Harritu egin nintzen, baina batez ere aitonak zerura eraman ninduenean.

- Non gaude? –esan nuen oso harriturik.
- Zeruan gaude –esan zuen aitonak lasai-lasai.
Hasieran, beldurtu nintzen hainbeste mamu ikustean, baina gero, lasaitu egin nin-

tzen, ez zutela ezer egiten ikustean. Zerutik dena ikusten zen:Txina, Japonia, Uru-
guai, Nafarroa... eta han, txiki-txikia, amonaren etxea ikusten zen. Handik bueltatxo
bat eman genuen, eta zeru komertzialera, banketxera etabarrera joan ginen.

Lurrean, amonaren etxean, telefonoa eskegi gabe zegoen eta entzun nuen:
- Ane,Ane, etxera iritsi naiz.
Ez nion utzi amonari bere logelan sartzen! Aitonari mesede bat eskatu nion, eta...

asmatu zein! Amonak atea ireki zuen:
- Ane,Ane, iritsi naiz.
- Bai? –erantzun nion logelatik.
- Goazen behera, txokolatea txurroekin prestatuko dizut.
Azkenean, ezer gertatu ez balitz bezala izan zen, baina hori bai, amonaren etxe-

ra joaten naizen bakoitzean aitonarekin noa zerutik buelta bat ematera.

INAZIOREN ERLOJUA
AAmmaaiiaa  OOfificciiaallddeegguuii  PPaarrddaall
11.. SSAARRIIAA:: Lehen Hezkuntza 6. maila
11ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Primaria 6º curso

Bazen behin gizon bat Inazio izenekoa, baxua eta oso atsegina. Hirurogeita
hamalau urte zituen eta Lesakan bizi zen. Lesaka herri txiki bat da eta pertso-
na gutxi bizi dira, beraz pertsona guztiak elkar ezagutzen dira.

Gizon hau inbentorea zen, gauzak asmatzea asko gustatzen zitzaiolako eta as-
matzen zituen gauza guztiak sotoan gordetzen zituen. Baina, munduan gehien
gustatzen zitzaiona bere lagunekin egotea zen eta haiekin hizketan aritzea:

- Kaixo Aitor.
- Kaixo Inazio, eguraldi ona egiten du ezta?
- Bai.
- Zer moduz dago zure emaztea? –galdetu zion Aitorrek.
- Bikain dago, eskerrik asko.

XXIV. Literatura lehiaketa haur eta gazteentzat euskaraz
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Goiz guztiak horrela igarotzen zituen Inaziok, baina egun batean bere laguna
presaka etorri zen eta esan zion:

- Ezin naiz gelditu zurekin, ez paseatzera ezta hizketan aritzeko, lanera joan
behar dut.

- Baina bihar geratuko gara ezta?
- Ez, barkatu baina egun guztietan lana daukat.
Eta presaka joan zen. Inazio triste ailegatu zen etxera. Bere emazteak esan

zion ahots atsegin batekin:
- Zer dela eta etortzen zara hain goiz eta triste?
- Nire lagunak lana aurkitu du.
- Eta zer, hori ez da ona?
- Ez, ez da ona, ez baita nirekin hizketan geldituko. Orain norekin joango naiz

ni paseatzera?
- Bueno, baino beste lagun batzuk geldituko dira zurekin.
- Ez,begira, ikusi leihotik,denak presekin dabiltza.Ezin dira gelditu nirekin pasea-

tzera ezta hizketan aritzeko. Gainera oso ordu gutxi daude egunean.
Aste bat pasa eta Inazio parkera joan zen, parkea hutsik zegoen. Bakarrik 

uxoak zeuden. Bat-batean oihu handi bat entzun zen:
- Ideia bat daukat, sotora joango naiz.
Inaziok han pasa zuen gau osoa, eta hurrengo goizean sototik atera zen. Bai-

na, zer zeukan eskuan? Erloju bat zen. Erlojua handia zen, ez zen beste erlojuak
bezalakoa, normalek pantaila bat daukate baina asmatu zuenak bi zituen; bata
24 orduekin eta bestea 48 orduekin. Bi pantailen artean gezi bat zegoen. Gezi
horrek 24 ordua markatzen bazuen, eguna normala izango zen.Baina 48 ordua
seinalatzen bazuen eguna luzeagoa izango zela esan nahi zuen.

Bere emazteak galdetu zion harridurarekin:
- Zertarako balio du horrek?
- Denbora gelditzeko da, horrela ez dira lagunak presaka joango, ezta lanera

ere eta nirekin hitz egingo dute. Eta onena da egunak 48 ordu dituela, eta ho-
rrela gehiago hitz egin ahal dugula.

Kanpora atera eta entusiasmo gogo askorekin hizketan hasi zen pasatzen zen
jendearekin:

- Kaixo! –esan zuen Inaziok.

12
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- Kaixo! –esan zuen lagun batek lasaitasunarekin.
Inaziok egun osoa pasa zuen hizketan, baina egunak ez zituen 24 ordu, 48 

baizik.
Hurrengo egunean irribarre distiratsuarekin atera zen etxetik. Paseatzen 

zeuden pertsonekin hizketan hasi zen:
- Kaixo, eguraldi ona ezta?
- Bai, bero handia egiten du.
Baina, halako batean, Inazio aspertzen hasi zen, 48 ordu hizketan egotea ne-

kagarria baitzen,eta egunero horrela egoteak asko nekatzen zuen. Inazio 2 egun
bakarrik egon zen hizketan, eta ahotsik gabe gelditu zen. Inaziok erlojua hartu
zuen eta KRASK!!! apurtu zuen. Inaziok uste zuen erlojua apurtzean egunak be-
rriz 24 ordu izango zituela, baina ez, ez zen aldatu. Inazio konfunditu egin zen,
orduan berriz egin behar zuen erlojua, gero orratza jiratu eta gero apurtu. Ina-
zio sotora joan zen eta han pasa zituen hiru egun.Ateratzean esan zuen:

- Azkenean bukatu dut, orain orratza aldatu eta apurtuko dut.
Inaziok orratza aldatu eta erlojua apurtu zuen. Inazioren ustez orain egunak

24 ordukoak dira, baina etxetik irtetean zalantzekin zegoen. Hau oso arraroa
zen Inaziorentzat, orduan emakume bati galdetu zion:

- Ez zarete aspertzen?
- Ez, zer dela eta esaten duzu hori?
- Inork ez du presarik eta nire kulpagatik izan da. Erloju bat asmatu nuen...
- Ez, hori ez da egia, aste festagarria izan da herrian –moztu zion Inaziori.
- Aaaaaaaaaa!!!!!
- Horrela Inaziok aprobetxatu zuen astea, hitz egiteko eta paseatzera joateko.

Eta bere emazteari muxu bat eman zion.

KOBAZULO MIRESGARRIA
MMiikkeell  RReetteeggii  GGooññii
22.. SSAARRIIAA:: Lehen Hezkuntza 6. maila
22ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Primaria 6º curso

Gabon hauek nire aitonen baserrian igaro ditut. Han, gauza sinesgaitzak ger-
tatu zitzaizkigun nire lagunari eta niri. Nire laguna Javi deitzen da, ile beltza dau-
ka, begi marroiak eta ni baino altuagoa da. Hamabi urte ditu, hau da, ni baino
urte bat zaharragoa da. Oso abenturazalea da eta bizikletan ibiltzea asko gus-
tatzen zaio, niri bezala.

Egun horretan, mendira joan ginen txirrindan ibiltzera. Ondoko herriraino 
joan nahi genuen. Mendiko pista hartu genuen, bidexka txiki eta mehe bat 
ikusi eta hortik joatea erabaki genuen.

Bat-batean lurrikara bat sentitu genuen eta bidean zirrikitu bat ireki zen, ge-
ro eta handiagoa egiten ari zelarik eta zuloa saihestu ezinik, hortik behera ero-
ri ginen,a ze nolako kolpea hartu genuen! Bizikletak eta guzti apurtu zitzaizkigun,
baina zorionez ez genuen ezer larririk egin.

XXIV. Literatura lehiaketa haur eta gazteentzat euskaraz
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Erori ginen tokia ilun-ilun zegoen eta ez zen ezer ikusten. Gure onerako Javik
beti bere txirrindan esku-argi bat eramaten du. Esku-argia piztu genuen eta ko-
bazulo batean geundela ikusi genuen. Kobazuloaren paretetan marrazki batzuk
ikusi genituen, gure arreta deitu zutenak, eta haien ondora joan ginen.

Ikusi genuen lehenengo marrazkia oso ongi marraztuta zegoen. Hiri bat ze-
goen, gaur egungo bizimodua erakusten zuena. Ondoko marrazkian herri bat
agertzen zen, jendea baratzean lan egiten eta auto gutxi eta zaharrak zeuden.
Horregatik, ondorioztatu genuen gure aitonen garaia izango zela. Marrazkiak
ikusten jarraitu genuen eta munduko eboluzioa marrazki horietan agertzen ze-
la konturatu ginen. Marrazkiak jarraitu eta azken marrazkira heldu ginenean ar-
gi bat ikusi genuen. Kobazuloaren bukaera izango zela pentsatu genuen eta
horregatik aurrera jarraitu genuen. Irteerara heldu ginenean harri batzuk gure
bidea mozten zuten eta harriak eskalatu behar izan genituen kobazulotik 
irteteko.

Kanpoaldean dinosauro bat pasa zen gure aurretik. Dinosauro erraldoi bat
zen, letaginak eta atzaparrak oso handiak zituen eta ezkatak ere bai. Gu izutu-
rik, arroka baten atzean ezkutatu ginen, dinosauroa joan zen arte eta hau joa-
tean kobazulora bueltatzea erabaki genuen, baina bueltatu ginenean
kobazuloaren sarrera itxita zegoela ikusi genuen. Orduan zuhaitz batera igo gi-
nen zer zegoen ikusteko. Hosto handi batean mapa bat zegoen eta honek 
etxera bueltatzeko bidea erakusten zuen. Hostoa hartu eta etxeko bidea 
jarraitu genuen, jakinda bidea oso zaila zela.

Lehenengo, baso bat gurutzatu behar izan genuen, baina baso horretan di-
nosauro asko zeuden eta beldur ikaragarria pasa genuen. Hasieran lasai-lasai
gindoazen, baina bat-batean dinosauro bat gure atzetik pasa zen, eskerrak be-
larjalea zela.Aurrera jarraitu eta bi dinosauro haragijale borrokatzen ikusi geni-
tuen. Haiek ere ikusi gintuzten eta Javi eta ni korrika egiten hasi ginen baina
dinosauroek jarraitu gintuzten. Zuhaitz batera igo ginen, baina dinosauroek
zuhaitzari kolpeak emanez botatzea lortu zuten. Ez genuen min handirik hartu
eta, horregatik, korrika egiten jarraitu genuen.Azkenean dinosauroak nekatu zi-
ren eta horren ondorioz gelditu egin ziren, guk aurrera jarraitzerik genuelarik.
Gero laku batera heldu ginen baina iluntzen hasi zen eta hortik zer zegoen es-
ploratzera joan ginen,baina ez genuen ezer aurkitu lo egiteko eta lurrean lo egi-
tea pentsatu genuen. Beldur handiarekin pasa genuen gaua, dinosauroak leku
guztietatik entzuten baitziren.

Hurrengo goizean, martxan jarri ginen eta laku batekin topatu ginen, ez ge-
nekien nola gurutzatu eta txalupatxo bat egitea pentsatu genuen, inguruko egu-
rrak bilduz.Zuhaitzen adaxkak hartu eta zuhaitzeko lianak erabiliz adaxkak lotu
genituen.Txalupatxoaren gainera igo ginen eta lakua gurutzatzen hasi ginen.Bes-
te bi adaxka hartu genituen eta arraun egiten hasi ginen. Lakuaren erditik gin-
doazela krokodilo batzuk agertu ziren,beldur ikaragarria genuen.Krokodilo bat
gure txalupatxora igotzen saiatu zen baina arraun bezala erabiltzen genituen
adaxkekin jo nion, eta horregatik ez zen gehiago saiatu gure txalupatxora igo-

14
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tzen. Krokodiloak atzean utzi genituen, lakua gurutzatuz. Oso nekatuta geun-
den baina aurrera jarraitu behar genuen.

Bat-batean lurrean ondoratzen hasi nintzen. Javik esan zuen harea mugiko-
rrak zirela eta asko mugitzen hasten banintz azkarrago ondoratuko nintzela esan
zidan. Ni izututa nengoenez ez nintzen mugitzen ausartu. Javi niri laguntzeko
gauza bat bilatzera joan zen, baina ez zuen ezer aurkitu.

- Zerbait bururatzen zaizu zu hortik ateratzeko? –galdetu zidan Javik.
- Ez, ez zait ezer bururatzen –erantzun nion.
- Itxoin, badaukat ideia bat!!! –esan zuen Javik.
Ahal zuen arropa guztia kendu eta harekin kate bat egin zuen.Arropak ondo

lotu zituenean, katearen alde bat niregana bota zuen eta gogor heltzeko esan
zidan. Javik beste aldea zuhaitz batera lotu zuen. Ni arropa katetik tiratuz atera
nintzen. Ateratzea lortu nuenean Javiren arropak hartu genituen eta garbiak
zeudenak berriz jantzi nituen,baina bere kamiseta eta bere txaketa zikinak zeu-
denez, nire berokia eman nion. Ondoren lurrean etzan ginen deskantsatzeko,
oso nekatuak geunden eta.

Denbora asko pasa eta gero, aurrera jarraitu genuen. Mendi altu batera hel-
du eta eskalatzen hasi ginen. Oso zaila zen, ez zen rokodromoetan bezala. Ni
askotan ibili naiz rokodromoetan, baina Javi inoiz ez, eta horregatik nik erakutsi
nion nola igo. Gainera, harri batzuetan heltzean harriak erortzen ziren. Batzue-
tan harri batzuk goitik erortzen ziren, kontu handiz ibili behar genuen. Halako
batean harri pila bat erori zen goitikan eta Javik hanka eutsita zeukan harriaren
gainean erori eta esku batetik zintzilika geratu zen. Javik ezin zuen denbora as-
ko igaro horrela, horregatik ahal nuen azkarren harengana joan nintzen lagun-
tzeko asmoz.Bere ondoan nengoenean esku batetik heldu nion eta nire ondora
igotzen saiatu nintzen, baina ezin nuen, gehiegi pisatzen zuelako. Azkenean in-
dar ikaragarria egin eta altxatzea lortu nuen. Ia-ia tontorrean geundenean, ko-
bazulo bat ikusi eta bertatik sartu ginen. Berriro ere lehengo kobazuloko
marrazki berdinak agertzen ziren, baina oraingoan alderantziz. Lehen bezala,
marrazkiak jarraitu genituen eta gure herriko mendi batean atera ginen.
Mendi hori ongi ezagutzen genuen.

Herrira jaitsi ginen eta gure lagunei kontatu genien gertatu zitzaiguna, baina
ez ziguten sinetsi.Gero Javi bere etxera joan zen eta kontatu zien gurasoei, bai-
na hauek ere ez zioten sinetsi. Javik izugarrizko kolpea zuen buruan eta horre-
gatik gurasoek uste zuten asmatzen ari zela istorio guzti hura eta ospitalera
eraman zuten zerbait zeukan ikusteko.Nik nire aitonei deitu nien.Nire bila eto-
rri ziren eta zuzenean medikura eraman ninduten, Javiren amak nire amatxiri
deitu zion eta. Medikuan ez nuela ezer esan zutenean, gertatu zitzaiguna nire
aitonei kontatu nien, baina ez zidaten sinetsi. Inork ez zigun sinesten, beraz Javi
eta biok adostu genuen gure sekretua izango zela.
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ITZULERA
AAiittoorr  AAyyaappee  RRooddrríígguueezz
11.. SSAARRIIAA:: Bigarren Hezkuntza 1. DBH
11ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Secundaria 1º ESO

Hegazkineko leiho txiki eta biribil hartatik begiratu nuenean, bakarrik Berline-
ko Schönefel aireportuko pistaren kolore beltza ikusi nuen. Ez nekien zer ikusiko
nuen Madrilgo aireportuan lurra hartzean,hogei urte neramatzan Alemanian kri-
siaren ondorioz eta seguru Espainia osoan ez zirela egongo mila gazte baino gehia-
go, Espainia herrialde zahartu bat baitzen.

Madrilera lotan ailegatu nintzen, baina pista zulatu eta zahar hura hegazkina-
ren gurpilak ukitu bezain laster salto batez altxatu nintzen. Fakturazioko lerro-
an jarri nintzenean oso gazte gutxi ikusi nituen eta haietako gehienak ni bezala
bisitan etortzen ziren.“Horrela baldin badago Madril, nola egongo da Barañain?”
pentsatu nuen.

Hiru ordu beranduago Iruñerantz autobus zahar bat hartzen nengoen, eta
bost ordu luze eta aspergarrien ondoren Iruñeko autobus geltokian jaisteko
prestatu ginen.Ez zen geltokia nik gogoratzen nuen bezalakoa,umea nintzenean
berri-berria, polita eta oso argia zirudielako. Orain leku ilun, zahar eta klaustro-
fobikoa zen.Nire autobusa tunel erdi erori hartatik sartu zen eta aparkaleku zi-
kinean gelditu zen. Jaisterakoan, komun bat bilatu nuen azkar baino azkarrago,
autobus zaharra eta errepide txarraren ondorioz oka egiteko gogo izugarria
nuen.

Dena bota ondoren, eskailera mekaniko apurtu haietatik gora atera nintzen
geltokitik,eta “La Villavesa”hartzera joan nintzen.Nire amaren etxe ondoko gel-
tokian jaitsi nintzenean ez nuen inor ikusi, denak zonbi pelikula batetik aterata
zirudien.Dena grisa zirudien eta kalean zebilen jende guztiak hirurogeita bat ur-
te baino gehiago zituen. Haur gazte eta txiki bat nintzenean dena berria, polita
eta berdea zegoen,orain berriz parkea etxe iluna eta itsusia da.Txikia nintzenean
umeak korrika zebiltzan kalean, orain atsoak taka-takarekin dira nagusi.Dendak
begiratu eta bakarrik laurogeiko langileak ikusi nituen,ez zegoen lanposturik gaz-
teentzat, eta jubilatzea, pentsaezina zen hipoteka ordaindu nahi bazenuen. Gai-
nera IVAren ondorioz produktu guztiak ia bikoitza balio zuten. Hori ez zen nik
hogei urte lehenago utzi nuen Barañain.

EZIZENBURU
IIddooiiaa  AArraanngguurreenn  HHeerraass
22.. SSAARRIIAA:: Bigarren Hezkuntza 1. DBH
22ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Secundaria 1º ESO

Liburuen munduan,herri batean, liburutxo bat izenburu gabekoa bizi zen.De-
nek berataz barre egiten zuten, eta bera bakarrik egoten zen egun osoan. Be-
rak liburutxo neskatxa bat maite zuen (NIRE BIHOTZAREN MAITASUNA).
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Neskatoari beti begiratzen zion, baina berak ez zion kasurik egiten liburutxo
gaixoari.

Egun batean,neskatoa irakurria izan zen eta bukatzean apalategian geratu zen,
eta ezizenburu bezala inork ez zion kasurik egiten, baina ezizenburu bere lagu-
na bihurtu zen eta beste irakurle baten bila joan ziren. Bidean boli batekin to-
patu ziren eta ezizenbururi istoriotxo bat idatzi zion barruan, baina izenburua
falta zitzaion. Izenburua pentsatzen hasi ziren hirurak, baina ez zitzaien ezer bu-
ruratu eta laguntza bila joan ziren, bidean beste liburu zahar bat aurkitu zuten
eta lagundu zien:

- Mutiko, nola da zure istoriotxoa?
- Ba, doa liburu bati buruz, ez duela izenbururik, ni bezala.
- Pues ya está! EZIZENBURU da zure izena.
Ezizenburu eta Nire Bihotzaren Maitasunak irakurle berria aurkitu zuten eta

biak maitemindu eta nobelatxo txikiak izan zituzten elkarrekin.
ETA HORI DA EZIZENBURU LIBURUAREN ISTORIOTXOA.

DENBORAREN JOKOA
IIññaakkii  HHuullssmmaann  BBoorrddoonnaabbaa
11.. SSAARRIIAA:: Bigarren Hezkuntza 2. DBH
11ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Secundaria 2º ESO

Max 13 urteko mutikoa zen,mutil ausarta zen eta abenturak gogoko zituen.
Hile marroia zeukan, kolore berdineko begiak eta metro eta erdi baino pixka
bat gehiago neurtzen zuen. Max bere gurasoekin bizi zen Bartzelonako auzo
batean, eta bere lagun minena Mikel zen.

Egun batean, Max eta Mikel hondartzatik zebiltzan paseoan, pixka bat as-
perturik, kanpaina denda more eta handi batekin topo egin arte. Oihalezko
atearen gainean kartel bat zegoen “Magiazko produktuak” esaten zuen. Mike-
lek esan zuen trukuzko baratijak izango zirela eta ez zuen sartu nahi. Baina Ma-
xek kuriositatea zeukan eta barrura sartu zen bere laguna kanpoan utziz.

Denda barruan emakume argal eta misteriotsu bat zegoen zain. Mutikoa 
pixkanaka-pixkanaka hurbildu zen eta harrituta geratu zen emakumeak bere
izena esatean. Maxek ez zuen ezer esan eta segidan andre horrek zer erosi
nahi zuen galdetu zion.

- Zer da erloju hau? –galdetu zion.
- Hau? –esan zuen han zegoen erloju arraro bat seinalatuz- hau 

denborazko erlojua da, denboran aurrera egin dezakezu baina ezin dezakezu
atzera joan.

- Bai zera! –esan zuen Maxek sinetsi gabe.
- Baietz, baina erosten baduzu, ongi erabili, oso arriskutsua da eta.
Maxek kuriositatez erosi zuen,eta poltsikoan sartuz dendatik atera zen.Han,

bere laguna zegoen zain eta zerbait erosi zuen ala ez galdetu zion. Ezer ez zue-
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la erosi erantzun zion eta bere erlojua begiratuz, etxera berandu iritsiko zela
konturatu zen.

Etxera iristean bere ama zain zegoen errieta botatzeko eta egiten zuen bi-
tartean,Max erlojuaz gogoratu zen.Atera zuen eta oheratzeko orduraino den-
bora aurreratu zuen. Seko harrituta geratuz, lo geratu zen.Hurrengo egunean,
klaseko bosgarren orduan zeuden eta hurrengo klasean Gizarte zeukatela go-
goratu zuen.Maxek, bere erlojua atera eta, azken txirrina jo arte denbora mu-
gitu zuen. Harrituta geratu zen, oraindik sinetsi ezinik. Beste batean, udako
festetara aurreratu zuen eta horiek bukatzean, hurrengo urteko festetara 
joan zen. Geroago, gidatzeko gogoa sartu zitzaion eta 18 urte izateraino au-
rreratu zuen denbora.

Horrela egon zen 92 urte izan arte. Bera ez zen konturatzen baina hilzorian
zegoen. Bere lagun baten urtebetetze egunean, denak mahai baten inguruan
zeuden anekdotak kontatzen baina Maxek ia ez zeukan ezer kontatzeko eta
orduan konturatu zen.

Bere bizi osoa alferrik galdu zuen eta dena erloju madarikatu horrengatik...
Maxiri burura etorri zitzaizkion andre haren hitzak...“ongi erabili, oso arrisku-
tsua da eta”.Orduan malko bat erori zitzaion aurpegitik eta erlojua gogor har-
tuz lurraren kontra bota zuen milaka pieza lurretik utziz.

Ohean zegoen Max, oraindik negarrez. Bere buruari milaka galdera eginez:
- Zergatik erosi nuen erloju hori?
- Zergatik aurkitu behar izan nuen denda hori?
- Zergatik emakume hark ez zidan debekatu erloju hori erostea?
- Zergatik...
Eta, horrela, pixkanaka-pixkanaka, hil zen.

GLASS PASTELA   
AAiinnhhooaa  AAssttrraaiinn  MMaacciicciioorr
22.. SSAARRIIAA:: Bigarren Hezkuntza 2. DBH
22ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Secundaria 2º ESO

Bazen behin Glass izeneko pasteltxo bat Azukrearen Munduan bizi zena.Ko-
lore askotakoa zen:marroia barrutik (txokolatezkoa zen-eta) eta txokolate zu-
ria zeukan goialdean kolore askotako lakasitoekin apainduta. Bere herriko
pasteltxo guztiek inbidia zioten hainbeste kolore zituelako eta, inbidia hori ez-
kutatzeko Glass iraintzen zuten.

Egun batean handik alde egitea erabaki zuen eta asko ibili ondoren izozki 
batekin topatu zen. Glassek hau esan zion:

- Kaixo! Zer egiten ari zara hemen?
- Nire herritik alde egin dut ez nautelako ongi tratatzen.
- Ba, nahi baduzu nirekin etor zaitezke.
- Ongi da! Nora zoaz?
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- Ez dakit. Ibiltzen hasi naiz eta ez dut nora joan erabaki.
- Ibiltzen erabakiko dugu.
Biek segitu zuten. Izozkiak Rox izena zuela esan zion Glassi eta oso lagun

onak egin ziren. Egun batzuk pasatu ziren eta “Goxokilandia” izeneko herri 
batera heldu ziren.

Hango alkateari gertatu zitzaiena kontatu zioten eta honek han gelditzeko
esan zien. Bi lagunek onartu zuten. Hortik aurrera oso zoriontsuak izan ziren
Rox eta Glass eta lagun asko izan zituzten.
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EUSKARA
BBeeññaatt  AAssttiizz  IIssaassii
11.. SSAARRIIAA:: Lehen Hezkuntza 3. maila
11ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Primaria 3º curso

Kaletik noa eta
entzuten erdera

ez dut ulertzen ondo
buruan galdera

Alaitzen ikasteko
badute aukera

espero handitan
aritzea euskeraz.

Bertso paperak
modalitatea
MMooddaalliiddaadd  ““BBeerrttssooss  eessccrriittooss””

DDOOIINNUUAA:: Maritxu nora zoaz.
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ZUHATZA
IIdduurrrree  VViillllaannuueevvaa  DDeell  BBuurrggoo
11.. SSAARRIIAA:: Lehen Hezkuntza 5. maila
11ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Primaria 5º curso

Zuhatzan egon nintzen
nire lagunekin

Irune, Ainhoa eta
beste batzuekin.

Zeinen ongi pasatu
denak elkarrekin

goiz, arratsalde osoa
monitoreekin.

Goxoa han, herrian
etxetxoan ere bai
arazoak joaten dira
eta etorri nolabait.

Etxerako bidaian
aspertu eta aspertu

Barañainera iritsi
eta asko poztu.
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XXIV Certamen literario infantil-juvenil en euskera

IKASLEAREN KOPLAK
MMiirreenn  AAzzkkooaaggaa  IIhhoollddii
11.. SSAARRIIAA:: Bigarren Hezkuntza 2. DBH
11ºº  PPRREEMMIIOO:: Educación Secundaria 2º ESO

Ikasle izatea
ez da lan erraza,

orain azalduko dut
zertan datzan gauza:

Goiz jaiki beharra
zazpiak puntuan

motxila hartu eta
sartu institutuan

Galderaka hasten da
gure irakaslea

erantzuten hasita
da ikaskidea

Niri ez tokatzea
espero dut beti
oihua jasotzea

hori zait gaitz erdi

Sei orduren ondoren
egonda aulkian

marka gelditzen zaigu
gero ipurdian

Azkeneko orduko
txirrinak jotzean
etxerako lanekin
ere ez pakean...
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AAuurrkkiibbiiddeeaa  //  ÍÍnnddiiccee
IIppuuiinnaakk  //  CCuueennttooss

BBeerrttssoo  ppaappeerraakk  //  BBeerrttssooss  eessccrriittooss

SSAARRIIAA  //  PPRREEMMIIOO EEGGIILLEEAA  //  AAUUTTOORR//AA OORRRR.. //  PPÁÁGG..

LLeehheenn  HHeezzkkuunnttzzaa  //  EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa
33.. mmaaiillaa  //  33ºº
1. saria Ane eta hartza Izadi Biurrun Mendia 5
2. saria Pluton eta Saturno Saioa Alfaro Madoz 6

44.. mmaaiillaa  //  44ºº
1. saria Kotxeek kutsatzen dute Alejandra Mayordomo Marchena 7
2. saria Barraskilo korrikalaria Olatz Ganuza Díez 8

55.. mmaaiillaa  //  55ºº
1. saria Nire begi gaixoa Zuhara Zaratiegi López 9
2. saria Amonaren etxean... Ai ama Idurre Villanueva del Burgo 10

66.. mmaaiillaa  //  66ºº
1. saria Inazioren erlojua Amaia Oficialdegui Pardal 11
2. saria Kobazulo miresgarria Mikel Retegi Goñi 13

BBiiggaarrrreenn  HHeezzkkuunnttzzaa  ((DDBBHH))  //  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  ((EESSOO))
11.. mmaaiillaa  //  11ºº
1. saria Itzulera Aitor Ayape Rodríguez 16
2. saria Ezizenburu Idoia Aranguren Heras 16

22.. mmaaiillaa  //  22ºº
1. saria Denboraren jokoa Iñaki Hulsman Bordonaba 17
2. saria Glass pastela Ainhoa Astrain Macicior 18

SSAARRIIAA  //  PPRREEMMIIOO EEGGIILLEEAA  //  AAUUTTOORR//AA OORRRR.. //  PPÁÁGG..

LLeehheenn  HHeezzkkuunnttzzaa  //  EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa
33.. mmaaiillaa  //  33ºº
1. saria Euskara Beñat Astiz Isasi 20

55.. mmaaiillaa  //  55ºº
1. saria Zuhatza Idurre Villanueva Del Burgo 21

BBiiggaarrrreenn  HHeezzkkuunnttzzaa  ((DDBBHH))  //  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  ((EESSOO))
22.. mmaaiillaa  //  22ºº
1. saria Ikaslearen koplak Miren Azkoaga Iholdi 22
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