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BEUNTZAk (ATETZ) UDAKO MENDIALDEAKO AZOKA IBILTARIAren AZOKEI 

AMAIERA EMANGO DIE LARUNBATEAN. 

Atezko udalak bat egin du lehen aldiz ekimen horrekin, eta azoka erakargarri bat 

proposatzen du larunbat honetan. Azoka horretan, tokiko produktuaz gain, mendiaren, 

egurraren, herri-kirolaren eta abarren aprobetxamenduari lotutako tokiko tradizioak 

protagonismoa izango dute. 

 

Aresoren kasuan gertatu zen bezala, Atezko udala ere Mendialdeko azoketan sartu da 

aurtengo edizioan.  

Merkatu ibiltari horren bultzatzaileetako bat Atezko Udala izan zen 2020an, baina joan den 

urteko pandemiaren egoerak eta agendako zailtasunek azoka bat egitea baztertzera behartu 

zuten. Hala ere, Mendialdeako Azoka Ibiltaria antolatzen eta garatzen jarraitu du, eta, urte 

hasieran, azoken egutegia diseinatu zenean, merkatuen “gurpilean” sartzea erabaki zuen, eta, 

udaren amaieran, bere merkatua antolatzea. 

“Mendialdeako Azoka Ibiltaria”-ren filosofia eta helburuekin bete-betean bat eginez 

(Nafarroako txoko honen ingurunea errespetatuz ekoizten diren produktu osasungarriak sustatu, 

ikusarazi eta saltzea), Atezko Udalak bere gain hartzen du ekitaldi honen antolakuntza-erronka, 

eta bailaran merkatu bat antolatzen den lehen aldia da. Horretarako, Mendialdeako udalen 

laguntza du, azken bi urteotan azokak egin baitituzte, baita Cederna Garalur eta Plazaolako 

Turismo Partzuergoaren laguntza teknikoa ere. 

 

Mendia, tradizioa eta bertako produktuak 

Atetz-ek, 10 herrigunetan (6 kontzeju) 225 biztanle baino ez dituelarik, oso harreman estua 

du mendiarekin eta bertako basoekin. Izan ere, zuraren, egurraren, fruituen, perretxikoen, 

landareen eta sendabelarren eta abarren iturri dira, eta denboraren poderioz modu orekatuan eta 

iraunkorrean aprobetxatu direnez, gaur egungo belaunaldiek Atetz bailarako baso-ingurune 

zoragarriaz gozatzeko aukera dute. Hori guztia larunbat honetan, hilak 18, zabaldu nahi izan da.  

“Epaiz”-aren mozketak hasiera emango dio jardunaldiari, Beuntzako Posaditik 09:30ean 

abiatuko den txango eder batekin (ez da beharrezkoa izena ematea). Jende guztiarentzako 

txango xumea izango da non, antzinako usadioan,  bailarako herrietan egur gisa aprobetxatzen 

ziren zuhaitzak nola mozten ziren erakutsiko da. 

 

10:30ean azoka zabalduko da Beuntzako herrian. Bertan, tokiko hainbat produktu izango 

dira. Zehazki, 26 artisautza-postu eta nekazaritzako elikagaien postuak jarriko dira, gehienak 
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Mendialdeako ustiategi eta baserrietakoak. Bisitariek produktu errotu eta ezagunak aurkituko 

dituzte: taloak, gazta, fruta, hestebeteak, eztia, haragia, pateak, barazkiak, marmeladak, etab. 

Baina tokiko eskaintzan sartzen diren beste produktu “berri” batzuez ere gozatu ahal izango dute: 

txokolateak, garagardoa eta artisauek sortutako eskulan berriak, alegia. Produktu horietako asko, 

gainera, egun osoan Beuntzako Posadan salmentan eskainiko diren pintxoen osagaiak izango 

dira. 

Jakina, postuetako eskaintzaren artean basoari oso lotutako produktuak egongo dira: 

zurezko tailuak, inguruko landareekin egindako kremak, basa-fruituak, etab. 

Azpimarratzekoa da, besteak beste, gonbidatutako postuen artean Nafarroa Oinez-ena 

egongo dela, aurten Lizarran ospatuko den edizioaren materiala eskainiko duena, eta 

Mendialdeako baserritarren  “Habelarte” elkartea, bere jarduerari eta bertako produktuari buruzko 

informazioa emango duena. 

Herri kirolak eta musika 

Mendiko lana, sarritan, aisia eta kirol iturri bihurtu da. Herri kirolek bi saio izanen dituzte 

goizean. 12:00etan, txikienentzako hitzordua izango da, eta hainbat herri-kiroletako tailerretan 

parte hartzeko izango dute. 12:30ean, Zurgaik, Kañamares anaien eskutik, enborren erakustaldi 

ikusgarria eskainiko du hainbat modalitatetan. Kañamares anaiak, Atezko bailarako Aroztegi 

herrikoak dira, eta aizkolari eta trontzalarien munduan erreferentzia ezagun bihurtu dira.  

Ekitaldi hori girotzeko, Mendialdea zonaldeko “Aralar Musika Eskola” izango da. Ikasleek 

eskolako musika barietateetako hainbat emanaldi eskainiko dituzte guztion gozamenerako. 

Ekitaldian Atezko Udalak berak, Cederna Garalurrek, Irelarre Kultur Elkarteak, Habelartek 

eta Plazaolako Turismo Partzuergoak parte hartu dute. Jakina, agintari eskudunek 

gomendatutako osasun neurri guztiak errespetatuko dira eta bisitariek neurri horiek errespetatuko 

dituztela zainduko da, megafonia bidezko mezu jarraituen bidez. 

 

Erice-Atetz, 2021eko irailaren 14a 


