
 

 
 

Pio Berasategiren "Beste zenbait istorio" liburua aurkezpena 

 
 

Atzo, maiatzak 6 osteguna, bere jaioterrian, Zegaman, Pio Berasategiren "Beste zenbait istorio" 

liburua aurkeztu zen. Bertan egon ziren: Joseba Izagirre (Zegamako alkatea), Mª Carmen 

Garmendia (Matia Fundazioko patronatuko presidentea), Mª Carmen Izagirre (Adinkideko 

boluntarioa eta liburuaren edizio prozesuan bidelaguna), eta Karmele Berasategi (Pioren iloba). 

 

Pio ezin izan zen bertan egon, 2020ko otsailean hil baitzen. Baina bere azken sorkuntzak 

argitaratuta ikusteko nahia bete du MatiaZaleakek bultzatutako proiektu honetarako 

dohaintzak egin dituzten pertsona askori esker, zeinak Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura 

Sailaren laguntza izan izen zuen MetaKultura 2019 deialdian, eta Zegamako Udalarena. 

 

Proiektu hori liburu batean islatzen da, baina bi helburu nagusi ditu: kultura-ondarea zaintzea, 

ezagutza transmititzea, tradizioak... eta adinekoak aintzat hartzea eta balioestea, pertsona 

aktiboak eta gizarteari balioa ematen diotenak diren aldetik. Ezagutza metatzen duten 

pertsonak eta ezagutza hori transmititzeko zubiak sortu nahi ditugunak. 

 

Liburu honek ilusioa sortzeko ere balio izan zuen, Pio Berasategiren amets bat betetzeko, Pio 

Berasategiren bizitzan zentzua zuen jarduera bat. 

Pio harro egongo zatekeen bere liburua aurkezpen ekitaldian izan diren pertsona guztien 

artean nola banatu den ikusteaz eta, batez ere, bere herriko, Zegamako, etxe guztietara nola 

banatu den ikusteaz, herriko udalaren ekimenez. 

MatiaZaleakek liburuaren unitate inprimatuak zabalduko dizkie kultur eragileei eta interesa 

duten erakundeei. 

Halaber, edizio digitala eskuragarri dago MatiaZaleaken webgunean: 

https://www.matiazaleak.eus/es/crowdfunding-social/las-historias-de-pio 

 

Testigantzak 

Zegamako alkate Joseba Izagirrek ekin dio liburuaren aurkezpen ekitaldiari, ekimen honen 

babesari ikusgarritasuna emanez eta herriarekiko, inguruarekiko eta tradizioarekiko 

konpromisoaren garrantzia azpimarratuz, baita gure arbasoen ondarea ezagutzen eta zaintzen 

jarraitzeko beharra ere. 



 

 
Bestalde, Mª Carmen Garmendiak, Matia Fundazioaren Patronatuko presidenteak, ekimena 

sustatu duena, eta adineko pertsonek gizarteari eta lankidetza-ekintzari ematen dioten 

balioaren eta ekarpenaren esparrua jarri du. 

Karmele Berasategik, Pio Berasategiren ilobak, familiaren esker ona adierazi du, Piok hainbeste 

ilusio jarri zuen liburuaren argitalpena posible egin duelako, azken uneetan hainbeste ekarri 

ziona. 

 

Ilobak Pioren bizitza errepasatu zuen. Kultura eta bere ama-hizkuntza, euskara, maite ditu, 

beste ingurune batzuetan urte asko bizi izan arren. Pioren pertzepzioaren garrantzia ere 

azpimarratu zuen, arreta zainketetatik haratago doalako zentzuan, eta bere burua zoriondu 

zuen Piok bere berezitasun pertsonala ezagutzen eta aitortzen jakin zuen ingurune batean 

(Lamourous egoitzan) igaro zituelako azken urteak, eta bere kezka pertsonalak garatzeko eta 

betetzeko behar zuen laguntza eskaini zitzaiolako. 

Mª Carmen Izagirrek, adinekoek espresatu dezaketen eta desio ez duten bakardadeari heldu 

nahi dion Adinkide erakundeko boluntarioak, Piorekin boluntarioa izan zela gogorarazi zuen. 

Laguna ere izan zuen, eta liburuaren edizio prozesuan lagundu zion. Liburu horrek, azaldu 

duzun bezala, haurtzaroa eta Pioren bizitzako beste etapa batzuk islatzen ditu, idazketaren 

prozesuan berpiztu naitekeena. Belaunaldien arteko harremanetan erantzunkidetasunak duen 

garrantzia azpimarratu zuen. 

 

 

 

 

 
 


