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Josema Leitza, Eneko Lazkoz eta
Oier Lakutza Nafarroako Bertsolari
txapelketan ariko dira. Etxarrin
finalaurreko bat jokatuko da

Ezkurdia 
eskuz binakako
txapelketan 

Kultura >> 15Kirola >> 12

Otsailak 28, greba
orokorra Sakanan

>>5

Atzo egindako prentsaurrekoan 50 bat pertsona bildu ziren, Sakana ez dela ixten eta hilaren 28ko grebara deituz. 

Auzoetan ere
autokonposta egin
ahalko da

>>7

Lizetziak euskarazko
eskaintzarik ez duten
3 irratirendako

>>7

>>3

Hezkuntza
ereduari
alernatiba bila
SALen
saioetan >>8

Aizkora
eskolan izen
ematea
zabalik

>>13

Andaren
eskultura
handi bat
izanen da
Oinez Basoko
behatokia

Santa Ageda:
koplak, eskea
eta kintoak
Burundan >>8

Gobernuaren hondakin
plana baliogabe utzi
du epai batek >>9

D ereduan
matrikulatzeko
deia egin 
dute >>9

Etxarrin
autodetermina-
zioari buruzko
galdeketa >>6



Musika 
Betagarri. Otsailaren 1ean, ostiralean,
23:00etan Olatzagutiko Maisuenea
gaztetxean.

Leire Saitua. Otsailaren 3an, domekan,
16:00etan Altsasuko gaztetxean. SAL. 

Magia
Conjuro. Otsailaren 2an, larunbatean,
20:30ean Altsasuko Iortia kultur
gunean. Yunke magoa.

Dokumentalak
Trileros forales. Otsailaren 1ean,
ostiralean, 19:00etan Irurtzungo kultur
etxean. Herri Ekimeneko kide baten
hitzaldia ere bai. 

Zinema
The artist. Otsailaren 1ean, ostiralean,
21:45ean, eta otsailaren 3an, domekan,
20:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean.

El hombre de las sombras. Otsailaren
1ean, ostiralean, 22:00etan, eta
otsailaren 3an, domekan, 20:10ean
Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Rompe Ralph. Otsailaren 3an,
domekan, 17:00etan Altsasuko Iortia

kultur gunean. 

Gartxot. Otsailaren 1ean, ostiralean,
19:30ean Altsasuko gaztetxean (EHE)
eta otsailaren 3an, domekan, 18:30ean
Urdiaingo herriaren etxean. 

Mendi irteera
Intxusburu. Otsailaren 3an, igandean,
Altsasuko Mendigoizaleak taldearen
egoitzatik. 

Txirrindula irteerak
Apota. Otsailaren 3an, domekan,
9:00etan Altsasuko Zumalakarregi
plazatik eta 9:20ean Bioitza kanpinean.
43 km. Burunda Mendi Bizikleta taldea. 

Erakusketak  
No somos distintos. Otsailaren 3ra
arte, astez 18:30etik 21:00etara eta
domeketan 19:00etatik 21:00etara,
Altsasuko Iortia kultur gunean. Motxila
21. 

Altsasuko inauteriak. Otsailaren 4tik
17ra arte 18:30etik 21:00etara eta
domeketan 19:00etatik 21:00etara,
Altsasuko Iortia kultur gunean.

Tailerrak
Mozorroak. Otsailaren 1ean,

ostiralean, arratsaldez Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean. 

Euskal dantzak. Otsailaren 2an eta
3an, larunbatean eta domekan,
arratsaldez Altsasuko Intxostiapunta
gazte gunean. 

Bestelakoak  
Hondakin bilketa sistemari buruzko
bilera. Sakanako herrietan. Ikus 7.
orria. 

Hezkuntza alternatiboari buruzko
jardunaldiak. Otsailaren 2an,
larunbatean, 11:00etatik aurrera eta
otsailaren 3an, igandean, 10:30etik
aurrera Altsasuko Gure Etxea
eraikinean. Sakanako Asanblada
Libertarioa. 

Garikunde. Otsailaren 7an,
ostegunean, iluntzean Etxarri
Aranatzen. Kintoak, inauteri lan taldea
eta udala. 

Sinadura bilketa hasierako festa.
Agorrilaren 2an, larunbatean, 11:30ean
Etxarri Aranazko plazan. Etxarri 2012 +
1 ekimena. 

Deialdiak 
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Otsailaren 1ean, ostiralean, 20:00etan
Irurtzungo, Lakuntzako, Arbizuko eta

Etxarri Aranazko plazetan,
elkarretaratzeak.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Otsailaren 3an, domekan, 20:00etan,

Altsasuko plazan, elkarretaratzea.

Sakanako Langabetuen Asanblada.
Otsailaren 4an, astelehenean, 15:30ean
Altsasuko Gure Etxea eraikinean. 
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Argazkiak emateko lekuak: • Altsasu: Foruen Plaza 23-1 • Irurtzun: kate informatika, Bi ahizpak, 9
(atzea) • Ordainketa, Guaixeren bulegoan edota 3035 0018 47 0181012564 kontu zenbakian ingre-
satuta egin daiteke.ZORION agurrak

Eta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan!ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA! Jarraitu gaitzazu

Ander 
Agirre Arbizu
ZORIONAK!!

Familiaren partez. 
Muxu asko.

Erkuden 
Saez de Adana
Etxeko printzesak 6 urte
bete ditu jada!! ZORIONAK!!

Ixen, Axio, aita eta amatxo-
ren partez.

Alain 
Berastegi Albizu
ZORIONAKzure 5. urtebe-
tetzean!! Muxu handi bat,
Ekaitz, amatxo eta aitatxo-
ren partez.

Nagore eta Eider
ZORIONAKbioi 
eta mila muxu 
Iturmendiko bi neska-
rik politendako!!

Erkuden 
Saez de Adana
ZORIONAKBakaiku-
ko eta Altsasuko fami-
liaren partez!!

Pedro Igoa
ZORIONAKaittala zure 80
urtebetetzean!! Ze zenbaki
polita!! Ondo pasatuko du-
gu bazkarian. Mila muxu
denen partetik. Sarai, Ne-
rea, Xabier, Anne eta Irati.

Irati Ayerdi
8 urte, ZORIONAK!! Gaur
gure saltsera urte bat zaha-
rrago. Ongi pasa eta me-
rienda goxoa prestatu.
Amona eta lehengusuak.

Irati Ayerdi
8 urte, ZORIONAKprintze-
sa!! Ze handi eta ausarta
egin zaren!! Jarraitu horre-
la, ez aldatu. Asko maite
zaitugu!! Etxekoak.

Eider Muñoa
Goikoetxea
ZORIONAKpixpirita
zure 2. urtebetetzean!!
Asko asko maite zaitu-
gu!! Muxu pila bat.

otsailak 1-7
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net
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ezkaatza >>
URBASAKO PORTUA ITXITA: Dagoeneko ia
bi aste dira Urbasako portua itxita dagoela
Altamira eta kanpinaren artean. 34. km-an
zorua hondoratu da luizi bategatik.

HOSTO GORRI 
ALTZARIAK

E T X A R R I
Dendako produktuetan
%5eko deskontua.

TXUKUN
A L T S A S U

Garbiketa orokorretan
%15eko deskontua eta man-
tentze zerbitzuan, kristalak
edo azulejoen garbiketa doan.

ARGIRO OPTIKA
E T X A R R I

% 10eko deskontua eguzki
bataurrekoetan eta % 15
betaurreko graduatuetan.

ZELANDI KIROLDEGIA
A L T S A S U

Lehenengo matrikula doan.

GOROSTI
A L T S A S U

30€tik gorako erosketetan
% 10eko deskontu-balea
hurrengo erosketarako.

LA CIGÜEÑA
A L T S A S U

60€-tik gorako erosketetan,
%10eko deskontu-bale bat
hurrengo erosketarako.

ANTSOTENEA
I R U R T Z U N

%10eko deskontua.

ITXESI JATETXEA
U H A R T E  A R A K I L

otorduetan kafea edo txupi-
toa doan.

Non erabili
Beleixeguaixe txartela

Bazkide zozketa
www.guaixe.net-en 

zerrenda osoa ikusgai

OTSAILEKO SARIAK:
-GRAXIANA ATERPETXEAN BI
LAGUNENTZAKO BAZKARIA+
TRIMANERAKO 4 SARRERA

-EKAINBERRI KOBAZULOETA-
RAKO 2 SARRERA+ TRIMANE-
RAKO 4 SARRERA
- TRIMANERAKO 4 SARRERA 
- TRIMANERAKO 4 SARRERA

Ilbeltzeko sarituak:
Sonia Larraza Lopez

(Olazti)
Urdiaingo eskola

(Urdiain)
Aingeru Mikeo Azpirotz

(Etxarri Aranatz)
Silvia Gonzalo Etxarri

(Uharte Arakil)

Jose Ramon Anda
eskultorearen dorre
modukoaren piezak
babestuz ikastolak
lagunduko dira

Hegaztiak ikusteko begiratokia
eraikiko da Oinez Basoan, Arbi-
zun. Baina ez nolanahikoa. Jose
Ramon Andaren altuera handiko
pieza bat izanen da, barrutik gorai-
no igotzeko aukera emanen due-
na. Behatokiaren berri bazuten
ere, proiektuak ukitutako hainbat
erakundetako ordezkariak bildu
ziren astelehenean eskultorearen
tailerrean ideia ezagutzeko. 

Andak lau “solairuko” behato-
ki baten ideia aurkeztu zien. Behe-
tik gora bolumena handitzen duen
pieza bat aurkeztu zien. “Solairu”
bakoitza irudi geometriko bat iza-
nen litzateke. Oinarrian hirukia
legoke eta gainean laukia, penta-
gonoa eta hexagonoa. “Pisu bat
gehiago balu nolakoa litzatekeen
irudikatzeko aukera ematen du”,
adierazi zuen Andak. Eskultore-
ak azaldu zuenez, Altsasu eta Ola-
tzagutia artean dagoen 16 metro
luzeko Obelisco obrak duen ideia
“buelta emanda da hau”. 

Eskultoreak “gutxienez” 8-10
metroko altuerako behatokia
aurreikusten du. Egur laminatuz-
ko egitura bat litzatekeela azaldu
zien bildutakoei. Halako egiturak
egiten aritua den eta Andaren
laguntzaile izandako Juan Carlos
Zelaiak halako egituren ezauga-
rrien berri eman zien. Ideian oina-
rrituta ikerketa teknikoa eginen

du Altsasuko Flores arkitektoak,
eta horren arabera jakinen da pie-
zaren tamaina. Baita kostua ere. 

Piezak babestuz, eta norbera-
ren izena piezan agertzearen tru-
ke, finantzatu nahiko litzateke
behatokiaren eraikuntza. Lortu-
tako dirua Nafarroako ikastolak
finantzatzeko litzateke. Anda
aurretik ere lagun du izan ditu
ikastolak. Berea da, esaterako,
aurreneko Nafarroa Oinezeko
logotipoa. Horregatik aurkeztu
zion bere esker ona Pello Mariñe-
larenak, Nafarroako Ikastolen
Elkarteko buruak. 

Iritziak
Andaren begiratokiak Oinez Baso-
aren proiektuari beste dimentsio
bat ematen diola adierazi zuen

Mariñelarenak. Entzundakoare-
kin “oso pozik” atera zen, “ikus-
garria” delako. “Ilusioarekin begi-
ratokia aurrera aterako dugu,
seguru”.  Patxi Lakuntza Oinez
Basoko sustatzaileetako batek azal-
du zuenez, behatokiko eskaileren
parean egon daitezkeen tarteeta-
tik edo gainetik hegaztiak ikuste-
ko aukera izateaz gain, paisaia ede-
rra ikusteko aukera dago. “Baita
zabortegia ere, natur inguru honen
zati ere badena”. 

Sakanako Mankomunitateko
garapen agente Iker Manterolak
nabarmendu zuen Oinez Basoa
zegoenetik berrasmatutako gunea
dela. Horretaz gain, behatokiare-
kin “egurrari balioa ematen zaio,
eta hemen badugu”. Azkenik, ber-
tako eta kanpokoendako turismo

erakargarri bat izan zitekeela azpi-
marratu zuen. 

Xabier Reparazek hegaztiak
behatzea du zaletasun eta baso
inguruan kurriloak, ahateak edo
beltxargak ikusi izan ditu. Berak

adierazi zuen ornitologi turismoa
erakartzeko balio lezakeela begira-
tokiak. Unitate didaktikoen bidez,
hezkuntzan behatokiak hegaztiak
eta geometria lantzeko baliagarria
izan zitekeela azaldu zuen. 

Bildutakoak: Jose Ramon Anda, Pello Mariñelarena eta Marta Igoa (NIE), Patxi Lakuntza (Oinez Basoa), Iñaki eta Josu Agirre (Arbizuko
ehiztari elkartea), Unai Lazkoz (Lizarragako kontzejua), Xabier Reparaz (ornitologia zalea), Iker Manterola (Mank-eko garapen agentea),
Martin Miranda (Ergoienako zinegotzia), Garbiñe Hurtado (Dorraoko kontzejua), Miren Berastegi eta Joxi Bakaikua (Arbizu eta Etxarriko
alkateak) eta Juan Carlos Zelaia.

Eskultura handi bat izanen da 
Oinez Basoko behatokia

Ehiztariak

Ehiza barruti guztiek faunaren-
dako babes gune bat izan behar
dute. Arbizukoa Oinez Basoan
dago. Baina basoak Ergoiena eta
Etxarri Aranatzekin egiten du
muga. Egitasmoa aurrera erama-
teko ehiza barrutietako babes
gune osoa edo zati bat Utzubar
inguru horretan jartzeko auke-
ra aztertzea proposatu zaie ehi-
za barrutietako kudeatzaileei. 
Oinez Basoko sustatzaileetako
batek, Patxi Lakuntzak, adiera-
zi zuenez, “inolako presiorik
gabe, eta nahi duten modura, bai-
na ehiztariek proiektuaren zati
izan behar dute. Proiektuarekin
identifikatu behar dute”. 

Oinez Basoa 

2010ean sortu zen Utzubar der-
mioan, Arbizuko lurretan. 7,5 hek-
tareatan 5.200 zuhaitz aldatu
ziren basoa sortzeko. Pertsona,
erakunde eta enpresen diru ekar-
penekin osatutako basoak, kidea
du Tafallan (7,5 hektarea) eta
Tuteran eta Zangozan izanen ditu. 
Baina basoen proiektua bizia da,
ez da zuhaitzak aldatzearekin
gelditzen. Sakana hegazti migra-

tzaileen pasa tokia da eta gure-
an atseden hartzen dute haieta-
ko askok. Horregatik pasa den uda-
berri akaberan haiendako ur bal-
tsa bat egin zen Oinez Basoan. 
Hari jarraipena eginez, ohartu dira
aurten hegaztiak ez direla gelditu,
baltsaren tamainagatik, ikusi ez
dutelako. Astelehenean baltsa han-
ditu beharraz aritu ziren hizketan.
Bildutakoek “sakonera handirik
gabeko ur lamina zabal bat” ego-
kia litzatekeela aipatu zuten. 
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Hondakinen
errausketa
Cementosen eta
Nafarroako
Hondakin Plana

Gaur hogeitabost egun egingo
ditut erre gabe. Ondo ezagutzen
nautenek badakite honako hau,
gutxienez, hogeita hamar mila-
garren aldia dela tabakoa, berriz
ere, uzten saiatzen naizena. Beraz,
ez dira harrituko azken saiake-
ra honekin eta erretzen hasten
banaiz, ezta ere. Zer kredibilita-
te gutxi daukadan familia, lan-
kide eta lagunen artean erretze-
ari uztearekin... Uzterakoan, lehe-
nengo  gauetan ez dut ondo lo
egiten eta, zigarro baten kearen

gainean eserita, zeruak eta itsa-
soak zeharkatzen ditudala eta
holakoak amesten ditut. Hau
bizioa. Egunak eta gauak aurre-
ra joanez, amets horiek desager-
tzen doaz eta, beraiekin batera,
eztulak eta muki litroak ere bai.

Nahiz eta erretzen dudan taba-
ko paketeak ia bost euro balio, uzte-
aren zergatia ez da diruaren kon-
tua izan. Hala ere, kalkulu bat egin
dut horri buruz, urte batean taba-
koa erre gabe 1600 edo 1700 euro
aurreztu ditzaket. Urtero hama-

bost egun “Karibe”-n, aizu!!!! Bai-
na uzteko benetako arrazoia petro-
liotik datorren bentzenoari esker
izan da. Hau tabakoak duen sus-
tantzia kantzerigenoetakoa dugu.
Ez nekien ezer bentzenoaz, baina
azaroan errausketari buruz Altsa-
sun egindako jardunaldiei esker,
lagun dudan Fernando Palacios
doktorearen azalpenaren ondo-
ren, jakin izan nuen tabakoan
aurkitzen den sustantzia honek
gure osasunerako zer nolako
pozoina den.

Fernandok jardunaldietan abi-
satu zuen nola, errausketak egi-
ten hasten badira, hau ere, buru-
ra botako digute eta, orduan, por-
landegiak emango dit nire
bentzeno dosia. Baina oraindik
itxoin beharko du bentzenoz dena
kutsatzeko zeren nahiz eta
errausteko lizentzia izan, Nafa-
rroako Auzitegi Nagusiak, here-
negun, pikutara bidali ditu, orain-
goz, bere bentzenozko ametsak. 

Kexak, iritziak, iradokizunak:
dudugalan@hotmail.com

Dagoeneko, Sakanako biztanle
gehienek jada jakinen dute Nafa-
rroako Gobernuak Cementos
Portlandek Olaztiko plantan hon-
dakinak errauts ditzan baimena
onartu duela. Eta hori udalaren
beharrezko onarpenik gabe egin
duela ere bai, udalaz gaindiko era-
ginaren formula erabiliz horre-
tarako.

Gobernuak baimentze hone-
tan erabilitako argudioetako bat
da, ustez, Nafarroako Hondaki-
nen Kudeaketa Plan Integratua-
rekin (NHKPI) bateragarria dela.
Ez ahaztu plan horri Sakanako
Mankomunitateak eta Sustrai
Erakuntzak helegitea jarria dio-
tela, bere helburua Nafarroako
hondakinen erdia erraustea bai-
ta, Europatik eratorritako lege-
diari muzin eginez.

Paradoxikoki, Nafarroako
Gobernuak bere plangintzari
jaramonik egin ez eta, “Nafarro-
ako Erraustegi” berria bere pla-
nak baimentzen ez duen toki
batean kokatu du. Erraustegi
hau Olazti eta Altsasuko etxebi-
zitza eta eskoletatik metro gutxi-
tara kokatua dago, parke natu-
raletatik eta nekazal nahiz abel-
tzain eremuetatik oso hurbil, eta
baita biztanleriaren zati handi
bati edaten ematen dion akuife-
roetatik ere. Hau gutxi ez balitz,
jendarte eta ingurumen arloko
eraginak ehunka kilometrotan
zabaldu daitezkeela ez ahaztu.

Aipatutako guzti hau dela ere,
Gobernua ez da plangintza alda-
keta honen ondorioak aztertzen
jarri. Are gutxiago, jendarteak
hondakinen kudeaketa eredu
berri honen inguruan duen iri-
tziaz. Honela, gure agintariek
duten aurreikuspen ezaren eta
arautegiari dioten mespretxua-
ren adibide berri baten aurrean
gaude. Oraindik banako batzuen
interesak interes orokorren gai-
netik daudela argi dago. Ondo-
rioz, Sustrai Erakuntzak, gai-
nontzeko jendarte mugimendue-
kin, lantzen jarraituko beharko
duen beste fronte bat.

Sustrai erakuntza

Ez dago arau argi bat esateko noiz
komeni den psikologoarengana
joatea. Arazoen aurrean pertso-
nek modu desberdinetan erantzu-
ten dugu eta batentzat egoera
jasan ezina dena, bestearentzat
ez da hainbestekoa. Laguntza
eskatzea komenigarria den jaki-
teko, sufrimendu handia eragi-
ten diguten sintomak dauden
ikusi behar da eta ea horiek gure
egunerokotasunean eraginik ba
ote duten ezinegona areagotuz eta
gu blokeatuz. Sintoma horietako
batzuk adb, antsitetatea, lo ara-
zoak, gehiegizko tristura, nekea,

elikadura arazoak,  kontzentra-
zio falta… dira. Egokia litzateke,
pertsonaren bizitzan, familian,
lanean, arlo pertsonalean, alda-
keta garrantzitsuak gertatu diren
ere hausnartzea.

Hasiera batean denak saiatzen
gara, normala den bezala, sufri-
tzen dugun hori konpontzen. Ezin
dugunean, familiari, lagunei…
eska diezaiekegu laguntza. Bai-
na hauek gure mina arindu ezin
dezaketenean profesional baten-
gana jo dezakegu, jakinik pertso-
na bezala, mugak badauzkagula,
eta horrek  ez duela esan nahi ahu-

lak garenik, baizik eta muga
horiek ikusten ere badakigula.
Min fisikoa daukagunean medi-
kuarengana joaten gara, epaike-
ta  bat daukagunean abokatua-
rengana… gauza horiei buruz
nahikoa ez dakigulako, beraz,
zergatik ez jo psikologo batenga-
na egoera mingarri batean? Osa-
sun mentala ondo edukitzea ezin-
bestekoa da bizitzan aurrera egi-
teko eta ongizate minimo bat
izateko. Beraz, umilak  izan behar
dugu eta onartu, gure bizitzako
momentu batean,  konpondu ezin
ditzakegun egoerei aurre egite-
ko, psikologo baten laguntza
beharko dugula. Horrek, pertso-
na horien, ondo egoteko grina era-
kusten du eta  gaizki egotearekin
konformatzen ez direla. 

Zein arazo dira pertsonek
gehien kontsultatzen dituztenak?

Depresioa oso ohikoa da, antsie-

tatea ere bai, baita fobiak  eta pani-
ko atakeak ere. Hauetaz gainera
seme-alabekin izaten diren ara-
zoak, banaketak, autoestima
baxua, estresa…bezalako arazo-
ak ere kontsultatzen dira.

Badaude, arazo larririk izan
gabe, beraien bizitzako momen-
tu konkretu batean arazo edo
egoera batean “trabatuta” geldi-
tu direnak ere eta psikologo baten-
gana jotzen dutenak traba horre-
tatik irteten laguntzeko. Eta bes-
te batzuk, beraien garapen
pertsonala areagotzeko soilik joa-
ten dira. 

Beraz, norberaren egoeraren
arabera,  pertsonak psikologoa-
rengana joango dira gauza bat edo
beste bilatzen. 

Arantxa Suaeskun Igoa, 
ASI zentroa

hara zer dien

Noiz joan behar dugu
psikologoarengana?

gutunak Atal honetan ahalik eta iritzi
gehienek tokia izan dezaten
1.500 karaktere (espazioekin)
baino gehiago duten gutunik EZ
DA ONARTUKO. Karaktere
kopuru horretatik gorako gutun

guztiak LABURTU eginen dira.
Gutunean izen-abizenak,
telefonoa, helbidea eta Nortasun
Agiriaren zenbakia agertu
beharko dira. Gutunak
asteazkeneko goizeko

hamarretarako egon behar dira
gurean; bestela, ez da aste
horretan publikatuko. Guaixe
aldizkariak ez du bere gain
hartzen derrigorrez, aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien

erantzukizunik. 
Zure iritzia helarazteko:
Foruen plaza 23, 1 Altsasu;
gutunak@guaixe.net edo 
948 564 275 telefonoa.

Zer? Etxarri 2012+1
Mikel Mundiñano, 
Etxarri 2012 ekimenaren izenean

2013an, Etxarri 2012 herri ekime-
na taldean lanean jarraitzeko
hamaika arrazoi dagoela eraba-
ki dugu. Erronka berrien aurre-
an gaude. Erabakitzeko eskubi-
dea eskuratzeko garaia da. Kon-
tu sinplea dirudi, herri baikoitzak
du bere etorkizuna erabakitzeko
eskubidea. Baina giza eskubide-
en kartan jasota dagoen eskubi-

de hori, behin eta berriz urratzen
da. Europa zaharrean hamaika
dira erabakitzeko eskubidea
baliatu ezin duten herriak.

2014 urtean Eskoziak Bretaina
Handian jarraitu nahi duen edo
ez herri galdeketa bidez erabaki-
ko du. Kataluniako agintariek
ere erreferenduma 2014 urtean
egingo dutela diote. Katalanek,
orain dauden egoerara iristeko,
lurraldearen %75ean tokian toki-
ko galdeketak burutu dituzte,
2009 urtean izan zen lehenengoa.

Etxarri 2012 taldeko kideek

2013an herri galdeketa burutu
ahal izateko legez eman behar
diren pauso guztiak ematen
hasiak gara. Herri galdeketa, era-
bakitzeko eskubidearen ariketa
praktiko gisa planteatu dugu.
Legea beteaz bultzatu dugu, herri
mailako erreferendum bat bultza-
tzeko eman behar diren pauso
guztiak emanda. Eskaria udalba-
tzarrera eraman ahal izateko, 3
hilabeteko epean, erroldaren
%10ak, sinaduraren bidez, babe-
sa adierazi beharko dio eskaera-
ri. Udalbatzak, gehiengoz onar-

tu beharko du. Hortik aurrerako
pausoak ematea Udalari, Nafar
Gobernuari eta Madrilgo Gober-
nuari dagokie.

Guk denondako eskubidea
eskuratu nahi dugu. Eskubideek
ez dute ez kolorerik, ez bandera-
rik ezagutzen. Giza eskubide guz-
tien errespetua da demokrazia-
ren oinarria.Denok eman behar-
ko dugu pauso bat aurrera
eskubideen onarpena bermatze-
ko eta, horrexegatik, sinatzera
gonbidatzen ditugu herritarrak.

Osorik www.guaixe.net

astekoa

Eduardo Galan
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ZORION ETXE HONTAKO DENOI…: Santa
Ageda egunean, Santa Ageda koplak kan-
tatzera eskean aterako dira sakandarrak

herri guztietan. Antzinako ohiturak be-
rreskuratuz eta makila lagun, lurrari esna-
tzea eskatuko zaio. 
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Egun horretan lanuztea
egin eta Nafarroako
Parlamentu aurrera
ibarraren egoeraren larria
eramatera deitu dute

Sakanan bizi eta lan! Krisiaren
ondorioz behin baino gehiagotan
entzun dugun leloa, atzera ere,
otsailaren 28an entzunen da. Ozen.
Izan ere, ibarreko hainbat eragi-
lek greba orokorra deitu baitute.
Egun osoko lanuztearekin Nafa-
rroako Gobernuari Sakanarekin
konpromisoak hartzeko eskaera
eginen zaio. 

Mobilizazioaren deitzaileek
esan dutenez, “Aski da! Esateko
garaia dela iruditzen zaigu. Saka-
na itxi nahi du UPN-k. Gure etor-
kizuna lapurtu nahi dute eta gure
esku dago defendatzea”. Iruñetik
inongo arlotan inolako ekimenik
ez zetorrela ikusita, grebaren sus-
tatzaileek gogorarazi dute 2011n
krisi mahai bat biltzea sortu zela
eta han bildutako izaera ezberdi-
netako eragileek “adostasun
garrantzitsuak” lortu zituztela:
“Sakanatik Sakanarako dinami-
ka bati ekitea erabaki zen, lan
postu duinak sortu, gure ehun
ekonomikoa suspertu eta herrita-
rron ongizatea hobetzeko”.

Eginak eta egin gabekoak
Krisi mahaian adostutako 6 pun-
tuetatik sakandarren esku zeu-
den hirurak abian daude edo jar-
tzear daudela nabarmendu dute:
Garapenerako Plan Estrategikoa
egitea; Sakanako garapenaz ardu-
ratuko den bertako entitatea sor-

tzea, Sakanako Garapen Agentzia
eta, azkenik, gizartearen dinami-
zazioa bultzatzea, herritarrak kon-
tzientziatu eta Sakanako garapen
sozio-ekonomikoan inplikatzeko.

Krisi mahaiak Nafarroako
Gobernuari 3 eskaera egin ziz-
kion: ibarra “Premiazko Berrin-
dustrializatze Eskualde izenda-
tzea; lankidetza iraunkorra ber-
matzea Mankomunitatea eta
Garapenerako Agentziarekin,
markatutako helburu sozio ekono-
mikoak betetzen laguntzeko eta
pasa den urteko aurrekontuetan
Sakanan adostutako ekimenak
finantzatzeko diru sail bat onar-
tzea. “Hitz politak entzun, baina
praktikan ezezko borobila jaso

dugu sakandarrok”

Nafarrei deia
Sakanaren pareko langabezia tasa
du Erriberak, “eta beste eskual-
deetan ere egoera txartzen ari da
egunez egun”. Horregatik, greba-
ren sustatzaileek Nafarroako bes-
te eskualdeetako biztanleak otsai-
laren 28an, 12:00etan, Iruñeko

Antoniutti parketik Nafarroako
Parlamentura eginen den mar-
txan parte hartzera gonbidatu
dituzte. 

Atxikimenduak

Atxikimenduak (gehitzeko: sakanaezdaixten@gmail.com)
Sindikatuak: LAB, EHNE. Itxitako enpresen ordezkariak: Hispording Ispania, Arfe, Recindsa eta Inasako langile ohiak. Sunsundegui eta
bere azpikontratetako langileen ordezkariak, Tapicerias del Car eta Montajes Zapardi. Eragileak: Askapena, Bilgune Feminista, Altsasuko
Feministak, Ikasle Abertzaleak, Sakanako Gazte ZukGua prozesuko gazteak, Arbizuko, Bakaikuko, Iturmendiko, Altsasuko eta Ziordiko gaz-
te asanbladak, LH eta institutuko langileen ordezkariak, Sakanako Langabetuen Asanblada, Abian, osasungintzako eta gizarte zerbitzue-
tako langileen ordezkariak, Pentsionistak Martxan eta Sasoia. Alderdiak: Ezker abertzalea, Geroa Bai, Bildu, Aralar eta IU. Erakundeak:
Sakanako Mankomunitatea, Sakanako Garapen Agentzia, Uharte Arakil, Lakuntza, Arbizu, Etxarri Aranatz, Bakaiku, Iturmendi, Altsasu eta
Olatzagutiko udalak.

Sakana eta gure etorkizuna defendatzeko,
otsailaren 28an greba orokorra

Gobernuak
Sakanarekin hartu
beharreko
konpromisoak
- Nafarroako Gobernuak Saka-
nako garapenerako agente akti-
bo eta positibo bat izan behar
du, lehendabiziko, bigarren eta
hirugarren sektoreak suspertu
eta garatzeko. 
- Berrindustrializatzeko plan
urgente bat garatu behar du,
Sakanako erakunde, eragile, sin-
dikatu eta Garapen Agentziare-
kin batera. Lan postuen suntsi-
keta gelditu behar du, berriak
sortzen hasteko.
- Gure gazteen hezkuntzarako
eskubidea bermatu behar du,
Altsasuko Lanbide Hezkuntzan
ematen diren aukerak diber-
tsifikatuz eta bailararen beha-
rrei erantzunez eta gainontze-
ko zentroetako kalitatea ber-
matuz, behar den inbertsioa
eginez eta langile kopurua ber-
matuz.
- Bailarako herritarron osasun eta
babes sozialerako eskubidea ber-
matu behar du, Aita Barandiaran
edo Josefina Arregi bezalako
zentroen kudeaketa publikoa
lehenetsiz, osasun zentroetako
funtzionamendua bermatuz bai
ordutegietan, bai hedapenean, bai
langileen kopuruan.
- Sakanan,dagoeneko, ehunda-
ka lagun dira langabezi subsi-
diorik gabe gelditu direnak. Bal-
dintza duinetan bizitzeko adi-
nako babes sozia l  eta
ekonomikoa bermatu behar du.

Krisiaren arrastoa

Honako ondorioak aipatu dituz-
te: hamarnaka enpresa txiki,
ertain eta handi itxita, ehunda-
ka lanpostu suntsituta, 1.800 lan-
gabetu baino gehiago (2008an
baino 3 aldiz gehiago), gazteen
erdia langabezian, komertzioa
eta ostalaritza kinka larrian,
lehendabiziko sektorea bizi irau-
ten, hezkuntza, osasun eta zer-
bitzu sozialak murrizturik... 

Herri batzarrak 

Greba orokorra eta martxa anto-
latzeko herri batzar zabalak egi-
nen dira. Sustatzaileek haietan
parte hartzera deitu dituzte
sakandarrak. 



Guaixe • 2013ko otsailaren 1a6 sakanerria

Autodeterminazio
eskubidearen inguruko
galdeketa egin nahi du
aurten. Sinadurak biltzeko
festa eginen da bihar,
larunbata

Aurreko ostiralean Etxarri
2012+1 herri ekimeneko kideek
Etxarri Aranazko udaletxean
autodeterminazio eskubidearen
inguruan etxarriarrei galdera
egiteko eskaera erregistratu
zuten. Ekimeneko kideek udala-
ri etxarriarrek eta, oro har, eus-
kal herritarrok “gure etorkizu-
na erabakitzeko eskubidea ber-
matzea” eskatu diote. 

Etorkizuna erabakitzeko
herriari hitza eta erabakitzeko
ahalmena ematea nahi dute eki-
meneko kideek. Baita udalak
eskubide hori bermatzea ere.
Horregatik, Etxarri Aranazko
Udalak “eskubide hori onartu eta
bermatzeko beharrezkoak diren
neurriak ematea” eskatu dute
Etxarri 2012+1 herri ekimeneko-
ek. Udalak herri galdeketa bat
antolatu eta etxarriarrek galde-

ra honi erantzutea nahi dute eki-
meneko kideek: Ados al zaude
Etxarri Aranatz, Euskal Herriko
udalerria izanda, Europako esta-
tu independente berri baten par-
te izatearekin?

Zergatia
Ekimeneko kideen iritziz herria
anitza da, “denok dugu leku bat
bertan eta denon artean osatzen
dugu Etxarri Aranatz”. Euskal
Herria edota Nafarroarako proiek-
tu, egitura nahiz etorkizun ezber-
dinak daude herrian. “Baina

demokrazian oinarritutako prin-
tzipio baten aldeko jarrerak biltzen
gaitu, giza eskubide zibil eta poli-
tiko guztiak errespetatuz, autode-
terminazioaren edo erabakitzeko
eskubidearen aldekoak, hain
zuzen ere”.

Hiru ideiatan oinarritutako
aldarrikapena egin dute: euska-
raren herria nazio naturala da;
Nafarroak eta Euskal Herriak
bere osotasunean bere etorkizu-
na erabakitzeko eskubidea du eta,
azkenik, nafarrek, euskal herri-
tar orok autodeterminatzeko

eskubidea duela.

Gobernua ez da legearen 
kontra ariko 
Halaxe esan zuen Nafarroako
Gobernuko bozeramaile Juan Luis
Sanchez de Muniainek, ostiralean
Etxarri 2012+1 ekimenak indepen-
dentziaren inguruko herri galdeke-
taz galdetuta. Etxarriarren ekime-
na sakon ezagutu gabe ere, “zantzu
guztiek diote galdeketak legedia
urratuko duela eta, logikoki, Nafa-
rroako Gobernuak ezin du baimen-
du legea betetzen ez duena”. 

Zabor tasen
hobariak eska
daitezke

Eskaerak Sakanako
Mankomunitateko Lakuntzako
egoitzan egin daitezke

Hiri hondakin solidoak bildu, trata-
tu eta aprobetxatu edo desegiteko
tasak arautzen dituen ordenantza
eguneratu eta hobariak zehaztu
ditu Sakanako Mankomunitateak.
Lau kasutan emanen ditu hobariak
Mank-ek. Lehenik, Gizarte Segu-
rantzaren edo Nafarroako Mende-
kotasun Agentziaren onuradunek
%100eko hobaria izanen dute, bal-
din eta zenbatekoa Efektu Anitze-
tarako Errenta-Adierazle Publikoa
(EAEAP) (8.838,34 euro urteko,
631,31 hileko) edo hori bider 1,3
eginez ateratzen den kopurua gain-
ditzen ez badu. Mank-en hobari bera
izanen dute eskatzaileek ezkonti-
de edo gisa bereko bizikidea due-
nean eta bien diru sarrerak 1,35 aldiz
EAEAPa gainditzen ez duenean.
%100eko hobaria lortuko dute
ezkontidea ez den beste famili-
zama duten eskatzaileek ere, men-
peko lagun bakoitzeko EAEAPa 0,23
handituko da.

Beste hobariak

Etxebizitza hutsen jabeek %70eko
hobaria hartzeko eskubidea dute.
Horretarako frogatu behar diote
Sakanako Mankomunitateari etxe-
bizitza horietan ur eta argi zerbi-
tzurik ez dutela. Etxe bat bota eta
berria jasotzeko baimena lortu dute-
nek ere ez dute zabor tasarik ordain-
du beharko, behar bezala frogatzen
badute. Azkenik, etxebizitzatik 500
metro baino gehiagora edukiontzia
dutenek ere %100eko hobaria iza-
nen dute. 

Musika eskolako
lanpostua hutsik
Altsasuko Udalaren Musika eta Dan-
tza Eskolako Patronatuaren Zuzen-
daritza Batzordeak hutsik utzi du
bat oposizio-lehiaketa bidez bete
behar zuen lanpostua. Gitarra elek-
trikoko eta konboetako irakasle iza-
teko deialdia egin zuen pasa den
urtean, baina aurkeztutako hauta-
gaiek ez zuten euskara proba gain-
ditu eta lanpostua eman gabe gel-
ditu da. 
Bestalde, Patronatu berak saxofoi
irakasle izateko lanpostu bat opo-
sizio-lehiaketa bidez betetzeko
deialdia egina du. Hautagaien epai-
mahaian aldaketa egitea erabaki
berri du. 

motzean

Ur ekarriko matxura
nola konpondu
aztertu
Urdalurtik Sakana urez hornitzen duen
sarean matxura izan zen ilbeltzaren
15ean. Hodia Altzania ibaiaren azpi-
tik pasatzen den tokian dago matxu-
ra eta hura konpontzeko aukerak
aztertzen eta baloratzen ari dira
Sakanako Mankomunitatean. 
Hodia tarte horretan lurpetik ate-
ratzea da aukeretako bat. Baina
garestia da. Beste aukerak aztertzen
ari dira Mank-ek. Horien artean
daude, besteak beste, ubeldearen
ur emaria jaistea eta orduan kon-
ponketa egitea. Konponketa mer-
keagoa litzatekeena. Baina, esan
bezala aukerak aztertzen ari dira
Mank-en. 

Edangarria

Ilbeltzaren 15ean ur ekarria matxu-
ratu zenetik asteazkenera arte, zior-
diarrek ezin izan dute etxeko itu-
rriko urik edan. Herriko iturburuko
filtroak eta beste aldatu arte kutsa-
dura mikrobiologiko eta uhertasun
arazoak zituen urak. Olatzagutian
antzeko arrazoiengatik debekua
aurreko ostiralean kendu zen. 

Udalak herritarrei
etxebizitzaren
inguruan
galdetuko die
Bakaikuko Udalak etxebizitzaren
inguruko inkesta banatuko die herri-
tarrei aste honetan. Herritarren
behar eta asmoen berri jakin nahi
du horrela. Hemezortzi urtetik gora-
ko bakaikuarrek jasoko dute galde-

tegia etxean eta otsailaren 8rako
udaletxeko idazkaritzara edo pos-
tontzira eraman beharko dute. 
Inkestaren datuak jaso ondoren,
batzar irekia antolatuko du Bakaiku-
ko Udalak emaitzak azaldu eta arlo
horretan eman behar diren pausuak
eztabaidatu eta erabakitzeko.  Espi-
lako lur eremuan etxebizitza berriak
egiteko aukera dago eta udalean zer
egin aztertzen ari da. Azaldutako beha-
rren arabera jokatuko du udalak. 

Hondakinen
erretzearen
ondorioez, eta beste
Porlandegian hondakinak erretzeak
dituen ondorioez, jardueraren alder-
di legalez eta jokabide posibleez
azalpenak eman zituen hitzaldian
asteartean Fernando Palaciosek,

Madrileko CSIC-eko (Centro Superior
de Investigaciones Científicas) kide-
ak. Kultur etxeko areto nagusia lepo
bete zen Palacios   entzuteko. Giza-
kien osasunerako, ingurumenerako
eta eskualdeko ekonomiarako ondo-
rio larriez gaztigatu zuen.

Ibarreko ikuspegia
Fiturren
Asteazkenetik igandera arte ospatu-
ko da Madrilen Fitur, Turismoaren
Nazioarteko Azoka. Nafarroako Gober-
nuak bere standean Paisaien ibilbi-
de berria eta Nafarroako Turismoa-
ren Plan Integralaren bidez berritu
den eskaintza turistikoa ezagutzera
ematen ari da. Aipatutako ibilbideak
bi elementu ditu ardatz: behatokiak
eta ura. 18 leku biltzen dira ibilbide
horretan, besteak beste, Aralarko
Santutegia da behatokietako bat. 

Etxarri Aranatz»

Altsasu»

SAKANA

Herri galdeketa egiteko
eskaria udaletxean 

200 baitez!
Sinadura festa

Herri galdeketa egin ahal izate-
ko 27/2002 Foru Legeak eza-
rritako prozedura segitu dute.
Gaurtik hasita hiru hilabeteko
epea dago erroldaren %10aren
aldeko sinadurak (200) jaso eta
udal bilkuran aurkezteko. 
Etxarri 2012 + 1 ekimenak fes-
tatxoa antolatu du larunbatean
sinadurak biltzen hasteko.
11:00etatik aurrera Etxarriko
faledunen kalejira, marrazkila-
riak, musika eta tripeki auzatea
izanen dira. Bide batez udaleko
bulegotik pasa eta erabakitze-
ko eskubidearen aldeko sinadu-
ra ematera gonbidatu nahi dituz-
te etxarriarrak. 

Ekimeneko kideek etxarriarrak udaletxean sinatzera gonbidatu dituzte. 



Herrietako bilerak aste honetan
hasiko ditu Sakanako
Mankomunitateak

Ibarreko erakundeak ezarri nahi
duen hondakin sistema berriaren
inguruko azalpenak herriz herri
ematen hasi da. Hondakin bilke-
ta sistema berria zergatik ezarri
behar den, ibarreko erakundeak
herri bakoitzerako zer pentsatu
duen eta adostu beharrekoa azal-

tzen zaie bildutakoei. Mank-en
proposamenaren berri izan ondo-
ren, herritarrek jasotako infor-
mazioa hausnartu eta bi aste barru
beste bilera erronda deituko du
Mank-ek, herritarren iritziak kon-
tuan hartuz sistema adostua jar-
tzeko. Herritarrek beharrezko
jotzen badute Mank-ek hiruga-
rren bilera erronda egiteko prest
dago. 

Ser-ek, desagertu behar duen Punto
Radiok eta Cadena Dial-ek jaso
dituzte emititzeko baimenak

Espainiako hiru irrati kate komer-
tzialek eskuratu dituzte Altsasu-
tik emititzeko FM-ko baimenak.
Hiruen saioetan euskara arrotza
da. Nafarroako Gobernuaren era-
bakiak bazterrean utzi ditu pro-
gramazioan euskara kontuan izan
zezaketen bi aukera: Onda Vasca
eta Abian Komunikazioa SL. 

B a l o r a z i o   M a h a i a k  9
hilabete baino gehiago eman ditu
proposamenak aztertzen. Astear-

teko ebazpena emateko proiektu
bakoitzaren irrati-eskaintza, alor
ekonomikoa, enplegu sorrera eta
arlo teknikoa baloratu ditu. FM-
n emititzeko esleipena lortu duten
irratiek frekuentziak aukeratu
eta eskatutako dokumentazioa
aurkeztu beharko dute orain.
Horren ondoren, jasoko du eslei-
pen-proposamena kontseilariak
eta harrek emanen dio oniritzia. 

Altsasun Ondas, S.A. enpresak
du irrati lizentzia komertziala,
Radio Navarra-Cope irratiak era-
biltzen duena. Baimena 2014ra arte

du. 1994tik 2003ko lastaila akabera-
ra arte Radio Navarra-Copek estu-
dioa izan zuen Altsasun eta berta-
tik zenbait ordu emititzen zituen.
Gaur egun kontzesioa berremisioa
egiteko erabiltzen da, eta Altsasu-
tik ez da ezer emititzen.
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Egutegia
Otsailak 1, ostirala 
Irañetan, 19:30ean udaletxean.
Otsailak 4, astelehena
Aizkorben, 18:00an elizan. 
Etxeberrin, 19:00etan kontzeju etxean.
Olatzagutian, 20:00etan kultur etxean.
Otsailak 5, asteartea 
Egiarretan, 19:30ean kontzeju etxean.
Olatzagutian, 20:00etan kultur etxean.
Satrustegin, 20:00etan kontzeju etxean.
Otsailak 6, asteazkena 
Urdiainen, 19:00etan udaletxean.
Etxarrenen 19:00etan kontzeju etxean.
Otsailak 7, osteguna
Uharte Arakilen, 19:00etan udaletxean.
Errotzen, 19:00etan kontzeju etxean.
Izurdiagan, 19:00etan elkartean.
Otsailak 8, ostirala 
Irurtzunen, 19:00etan eskolan.
Ekain, 20:00etan kontzeju etxean (Ekai +
Zuhatzu).
Hiriberrin, 20:00etan elkartean.
Otsailak 11, astelehena 
Lakuntzan, 19:00etan udaletxean.
Otsailak 12, asteartea 
Arbizun, 20:00etan udaletxean.

Sakanako Mankomunitateak hon-
dakinak biltzeko sistema martxan
jartzeko lanean ari da. Sistema
berri horren ardatzetako bat etxe-
ko hondakin organikoak konpos-
ta egiteko erabiltzea da. Etxean lora-
tegia edo, bestela, baratza dutenek
autokonpostatzea egin dezakete.
Halakorik ez dutenek edo pisuetan
bizi direnek ez, ordea. Horregatik,
sakandar horietan pentsatzen
Mank-ek auzokonpostajea bultza-
tzea erabaki du. Hau da, pisu eta
auzoetako hainbat bizilagunen
artean konposta egitea.

Zer da konpostajea?
Konpostajea eraldaketa prozesu
bat da non hondakin organikoa kon-
posta bihurtzen den. Nola lortzen
da eraldaketa hori? Materia orga-
nikoa oxigenoaren presentzian jar-
tzen denean, deskonposatze proze-
su bat hasten da. Prozesu honetan
mikroorganismoek eta makroorga-
nismoek parte hartzen dute, eta pro-
zesuaren bukaeran konposta lor-
tzen da. Aukera zoragarria da egu-
nero sortzen ditugun hondakin
organikoak gure herrian bertan tra-
tatzeko baita aprobetxatzeko ere,
noski. Sakanan dauzkagun azke-
neko datuen arabera, etxeko hon-
dakin organikoak, sortzen ditu-
gun hondakinen %58a dira eta
modu erraz batean aprobetxatu
ahalko ditugu. Sakanan berdegu-

nerik dituztenek autokonpostajea
egin ahal dute, eta ez dutenek auzo-
konpostajea.

Auzokonpostajerako bizilagun
batzuk elkartu behar dira, Manko-
munitatearekin kontaktuan jarri
eta udalarekin batera lur zatia bila-
tuko da. Bi auzokonposta modelo
aurrekusten dira: konpostagailu
bat edo gehiago jarri, edo egurrez-
ko etxola bat funtzionamendu ber-
dinarekin, apuntatzen den jende-
aren arabera. Estrukturantearen-
tzat (materia lehorra) ere beste
gune bat egongo da bertan. Man-
komunitateak hurrengo astetan
antolatuko dituen herritarrentza-
ko bileretan azalduko da eremua
herri bakoitzean.

Tokia erabaki eta parte-har-
tzaileek Mankomunitateak eskai-

niko duen prestakuntza saioa
jaso ondoren, jarduera oso sinplea
da. Adibide praktikoa: etxean
kubo txiki bat hondakin organi-
koz bete badugu, auzokonposta
dagoen lekura joango gara, kon-
postatze-ontzia ireki eta bertan
botako dugu. Gero, ondoko kubo-
tik materia lehorra (estruktu-

rantea) pixka bat hartu, eta bota
ditugun hondakin organikoen
gainean zabalduko dugu. Kon-
postagailua itxi eta bukatuko da
gaurkoa.

Bestalde, hainbat ikastetxetan
(Lakuntzako eskola, Aralarko
Mikel Donea, Sagrado Corazón…)
konposta egiten da. 

Balorazio Mahaiak emandako puntuazioa
Postua Irratia Puntuazioa

1. SER 84,64
2. Punto Radio 79,12
3. Cadena Dial 77,64
4. Onda Vasca 73,70
5.  Abian Kom. 71,77
6. Radio Maria 59,27

Konpostajearen
onurak
- Zabortegietara doan materia
organiko kopurua asko murriz-
ten du
- Ongarri kimikoen erabilera
murrizten du, produktu natura-
la ekoiztuko dugulako.
- Landareendako beharrezkoak
diren elikagaiak eskuragarri bila-
katzen ditu.
-Gure lurren osasunak irabaz-
ten du.
- Hondakinen garraioak supo-
satzen duen gastua murrizten
du, energia (gasolioa, makinen
argi indarra...) eta kostua (dirua)
murriztuz.
-Ingurugiro kutsadura behera-
tu eta osasunak irabazten du.

Kontuan hartzeko

-Parte hartzen duen jende guz-
tiak konpostaje ikastaroa jaso-
ko du Mank-ek eskainita.
-Mankomunitateak estruktu-
rante hornidura emanen du. 
-Parte hartzaileek Mankomuni-
tatearen zabor tasan %15eko
hobaria jasoko dute

Auzokonpostagailurako etxola. Gizona hondakinak botatzen. Konposta iragazten. Frantzian ezagututako esperientzia. Mank

Auzoetan ere autokonpostajea egin ahalko da

Euskarazko eskaintzarik ez duten 
3 irratirendako Altsasuko lizentziak

Hondakin bilketa sistema
berria herriz herri azaltzen

Herriz herri azalpenak emanen dira.

900 730 450
Sakanako Mankomunitateak doa-
ko telefono ipini du apuntatzeko,
dudak argitzeko, eta abar. Tele-
fonoa hau da: 900 730 450. Gai-
nera auzoan interesatuta daude-
nak Mank-ekin posta elektroni-
koaz (info@sakana-mank.com)
kontaktuan jartzeko aukera dute. 
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Iruñeko mus
kanporaketarako bi
txartelak banatuta
Zubi Ondo elkartean jokatu zuten
Euskal Herriko V. mus txapelketako
kanporaketa 15 bikotek. Taldekako
fase bat jokatu zen lehenik eta han-
dik finalerako bikoteak atera ziren.
Beraz, parte-hartzaile guztiek, gutxie-
nez, 3 partida jokatu zituzten. Altsa-
suko txapeldunak Ander-Iñaki biko-
tea izan ziren Gorka-Mikel bikoari
finalean irabazi ondoren. Kontsola-
zio finalean Angel-Miren Juanjo-Lon-
txo baino hobe ibili ziren. 
Irurtzunen, bestalde, 8 bikotek par-
te hartu zuten. Nafarroako kanpo-
raketarako txartela, Ivan Lopezek
eta Sergio Maziciorrek lortu zuten. 

Hezkuntza alternatiboari buruzko
jardunaldiak antolatu dituzte
astebururako

Sakanako Asanblada Libertario-
an (SAL) “hezkuntzari buruzko
hausnarketa sakona eta osoa egi-
tea beharrezkoa” dela uste dute-
lako antolatu dituzte jardunal-
diak. SAL-eko kideek uste dute
egungo “jendarteak eta euren jar-
duteko moduak irauteko” ezin-
besteko tresna dela hezkuntza.
Eta libertario sakandarrei ez die
balio, “ez dugu nahi”. 

Egungo hezkuntza ereduaren
jatorria industria iraultzan koka-
tu dute SAL-ekoek: “industrian lan
egiteko gai liratekeen automata
akritiko eta menpekoak sortzeko
sistema gisa eratu zen”. Gauzak
horrela, autoritarismoa, diszipli-

na, norgehiagoka eta pasibitatea
sustatzea egotzi diote egungo hez-
kuntza ereduari. 

Antolatutako jardunaldiekin
libertarioek martxan dauden
proiektu eta alternatibak ezagu-

tarazi nahi dituzte. Aldi berean,
Sakanan euren seme-alabentzat
beste hezkuntza eredu batean
interesa duten pertsonak harre-
manetan jartzeko gunea sortu
nahi dute.

Proiekzioak
Aurreko bi asteetan, bestalde, hez-
kuntza alternatiboari buruzko
bideo emanaldiak egin dituzte
Irurtzunen, Etxarri Aranatzen,
Altsasun eta Olatzagutian. 

Olaztin, atzo hasi zituzten ospaki-
zunak, Santa Ageda egunean des-
pedituko direnak. Altsasun, San-
ta Ageda egunetik igandera arte
ospatuko dira kintoen festak.

Egutegia aurrera doa eta Santa
Ageda bezperetan gaude. Kintoen
festen txanda da, beraz. Aurten
goiztiarrenak kinto olaztiarrak iza-
nen dira. Atzo, osteguneko afaria-
rekin hasi zituzten euren ospaki-
zunak aurtengo 16 kintoek. Eta
gaurtik astearte iluntzera arte,  San-
ta Ageda eguna, hain zuzen, ospa-
kizunetan murgilduta egongo dira.
Baserritarrez jantzita guztiak, muti-
lak apaindutako makila lagun, egun
politak biziko dituzte.

Gaur, ostiralean, goizeko

8:00etan geratu dira etxeetan eta
enpresetan diru eskea egiteko.
Txarangaren laguntzarekin ibili-
ko dira eskean egun guztietan,
igandea salbu. Igandean trikitila-
rien konpainia izango dute. Egu-
nero hamaiketakoarekin hasiko
dira ospakizunak. Herriko elkar-
te, taberna eta gaztetxean eginen
dute hamaiketakoa, txandakatuz.
Eta bazkari eta afariekin berdin.
Asteartean, Santa Ageda egun
handian, opilak banatuko dizkie-
te alkateari, medikuari, apezari eta
herriko gazteenari eta adinduari. 

Bestalde, larunbatean Olaztiko
kintada guztiek ospatuko dute San-
ta Ageda. Bazkari eta afari potolo-
en txanda izango da. Parranda ordu

txikiak arte luzatuko da Olaztin.

Altsasun neska eta mutilek
elkarrekin eskatuko dute
Santa Ageda egunean
Altsasuko 2013ko kinta 44 kintoz
osatuta dago; 19 neska eta 25 mutil.
Iker Diaz izango da erregea, Ima-
nol Reparaz erregeordea, Maialen
Apestegia erregina eta Miren Bar-
bero erreginordea. Santa Ageda
bezperan meza elizkizuna izanen
dute, eta irteeran zortzikoa dan-
tzatuta,  hasiko dira ospakizunak.

Aurten nobedadeak izango dira,
guztiak emakume eta gizonezkoen
berdintasunari erantzunez. Orain
arte neskek Santa Ageda bezperan
eskatzen zuten, eta mutilek Santa

Ageda egunean. Aurten neska eta
mutilek batera eskatuko dute, San-
ta Ageda egunean. “Denak elkarre-
kin aterako gara eskatzera, berdi-
nak baikara” adierazi digu Iker Diaz
erregeak, guztia prest dutela gai-
neratuta. Horretaz gain, saltzen
dituzten opilen ardura neskek zuten
orain arte, baina aurten elkarrekin
egingo dute. “Bosteko taldetan bana-
tuko gara eta talde bakoitzak 3 opil
prestatuko ditu. Hortaz, opilak jaso-
tzera adostutako tokietara joango
gara, eta ez nesken etxeetara orain
arte egiten zen bezala” azaldu du
erregeak. Ateratako guztiarekin 5
eguneko ospakizuneko bazkari, afa-
riak eta beste estaliko dituzte. Jaki-
na, zortzikoa neska eta mutil guz-
tiek dantzatuko dute. “Santa Age-
da egunetik igandera arte ospatuko
ditugu festak. Arratsaldero zortzi-
koa dantzatuko dugu plazan, dena
jarraian, atsedenik gabe” dio. 

Juan Cruz Bengoetxea “Piloto”
eta Andoni Beramendirekin ari
dira zortzikoa, jota eta porrusal-
da ikasten, gauero. Dantzak ikasi
omen dituzte, eta guztia prest, fes-
ta hasteko gogoz daude. Jakina,
jantziak prest. Baserritar jantzia
neskek, eta praka eta alkandora
txuria mutilek, kaikuarekin, txa-
pelarekin, bularra gurutzatzen
dien zapiekin, zintaz apaindutako
makilarekin eta eskean aritzeko
zilarrezko erretiluarekin. 

Santa Ageda egun handian kin-
tada ospatuko dute ere zilarrezko,
urrezko eta platinozko ezteiak
betetzen dituzten kintadak. 

Txerria,
festako ardatza
Larunbatean 60 bat lagun bildu
ziren La Encina elkarteko mahaia-
ren inguruan bazkaltzera. Altsa-
suarrekin batera, beasaindarrak eta
Iruñeko etxe erregionaletan kide-
ak ere izan zien. Urtero moduan
txerri hiltzea egin zuten, horreta-
rako hilik ekarritako animaliak
100 kilo pisatu zuen. Hura zatika-
tzen, odolkiak eta txorizoak egi-
ten eman zuten goiza. Bitartean
jan-edana ez zen falta izan lana
arintzeko. Txerriaren zati batzuk
eltzekoarekin batera dastatu zituz-
ten bazkarian eta ondoren luzatu
zen bazkalostean. Beste zati batzuk
iraileko erromeriarako gordeko
dituzte.  +www.guaixe.net

Altsasu»SAKANA

Etxarri Aranatz»

Altsasu»

Irañeta»

Olazti / Altsasu»

Nafarroako
kanporaketarako, 
2 bikote
Larunbatean Euskal Herriko V. mus
txapelketako kanporaketa jokatu
zen Karrikestu elkartean. Giro ede-
rrean lehiatu ziren 16 bikote. Kar-
tekin trebeenak Juan Bautista-Ion
bikotea izan zen, finalean Zepi-Cam-
posi irabazita. Bi bikote horiek
Nafarroako kanporaketara joanen
dira. Kontsolazio finalean Igon-Tel
bikoteak Mariano-Martini aurre
hartu zien. 

Ikasle taldea ikastetxerako bidean. Artxiboa

Pasa den urteko kintoen moduan, txaranga lagun eskean ibiliko dira aurten ere.

Egitaraua

>> Otsailak 2, larunbata
11:00etan Mahai ingurua: Zer da
hezkuntza? Zein hezkuntza eredu nahi
dugu? (Gure Etxea eraikinean).
14:30ean Bazkari autogestionatua
(gaztetxean).
17:00etan Hezkuntza sortzaileari
buruzko hitzaldia (Gure Etxea
eraikinean).
19:30etan Proiektu aurkezpenak:
Zumaiako eskola, Iltzarbeko eskola...
(Gure Etxea eraikinen).

>> Otsailak 3, igandea 
10:30ean Bizi Toki hezkuntza eta bizi
proiektuaren aurkezpena (gaztetxean).
12:30ean Jardunaldiak amaitzeko hitz
borobila: iritziak, ondorioak, Sakanan
ditugun aukerak.
14:30ean Bazkaria (gaztetxean).
16:00etan Leire Saitua kantautorea.

Egungo hezkuntza ereduari
alternatiba bila 

Goizeko 10:00etan ardi tripotxak
gosaltzera bilduko dira irintarrak,
eta gosaldu ondoren inauterieta-
ko pertsonaia, Atxun Zarkoa, pres-
tatuko dute eta mozorrotu egingo

dira. Txuriz jantziko dira, bizka-
rrean zintak dituztela, gerriko
gorria eta zintadun txanoa jantzi-
ta. Segidan, musika lagun, kaleji-
ran ibiliko dira, ezkongai dauden

emakumeen etxeetan ezpel adar-
txoz eta zinta batez bildutako paxo-
ak utziz. 

Ardikia bazkaltzera 50 irintar
inguru bilduko dira. 18:00etan

inauteri kalejira abiatuko da, gur-
dian Atxun Zarkoa eramanen dute-
la, eta trikiti doinuak lagun. Erron-
daren ondoren, sutan bukatuko du
Atxun Zarkoak. Afariarekin ordu
txikiak arte luzatuko da ihote ospa-
kizuna. 

Ihoteetan Atxun Zarkoa protagonista

Kintoen garaia



Sakanako Mankomunitateak eta
Sustrai Erakuntza fundazioak
jarritako helegiteari arrazoi eman
dio epaiak

Nafarroako Hondakinen Kudeake-
tarako Plan Integrala 2010-2020
(NHKPI) baliogabe utzi du Nafa-
rroako Justizia Auzitegi Nagu-
siak. Epaileek Sakanako Manko-
munitatearen helegitearen mamia
onartu du, planaren prozedura
akatsagatik eta, batez ere, Honda-
kinen 10/1998 Legearen 5. artiku-
luen 5. apartatua eta 4/2005 Foru
Legearen 34.5 urratzen dituelako
planak. 

Aipatutako aurreneko legean
jasotzen denez, erkidegoen honda-
kin planetan hondakinak ezaba-
tzeko toki eta azpiegitura egokien
zehaztapenak jaso behar dira. Eta
gaineratzen da azpiegitura horien
kokapena ezin dela ekimen priba-
tuaren esku utzi. Nafarroako
Gobernuak NHKPI egitean mapa
batean balioztatze, konpostatze
eta ezabatze azpiegituren kokapen
potentzialak jarri zituen. Epaile-
endako hori ez da nahikoa, lege-
ak eskatzen duen zehaztapena
betetzen ez delako eta jurispruden-
tziak halakorik ezin dela egin esa-
ten duelako. 

Epaian ere NHKPIren prozedu-
ran irregulartasun bat izan zela
ere ebazten da. Izan ere, legeak
agintzen du Ingurumen Eragin
Ikerketa aurkezten denetik Ingu-
rumen Eragin Adierazpena egin
bitartean 4 hilabete baino gehia-
go ezin direla eman. Planaren

erredakzioan gobernuak epe hori
gainditzean egin zen irregularta-
suna.  

Positiboa
Mank-ek eta fundazioak helegi-
tea aurkeztu zuten planak eduki
materialik ez zuelako, eta asmo-
en deklarazio hutsa zelako. Ahol-
kulariekin epaia sakon aztertu
gabe badute ere, “printzipioz,
epai positiboa” dela esan digu
Adolfo Araizek, Mank-eko geren-
teak. “Gober nuak planean
errauste planta bat egin behar
zuela esan zuen, eta gero eraba-
kiko zuela non kokatu. Legeak
diote errauskailuaren gutxi gora-
beherako kokapena jaso behar
dela planean eta gobernuak koka-
pen posibleen zerrenda bat bes-
terik ez zuen egin.” Araizek azal-

du digunez jurisprudentzia zaba-
la dago arlo horretan. 

Nafarroako Gobernuak plana
birpentsatu beharko duela adiera-
zi digu Araizek. Bestalde, kudea-
tzaileak ez daki epaiak nola era-
ginen dion Portlanden hondakinak
errausteko egitasmoari. 

Helegitea aurkezteko aukera
Landa Garapen, Ingurumen eta
Toki Administrazio kontseilari
Jose Javier Esparzak adierazi
zuen gobernuak Nafarroako Jus-
tizia Auzitegi Nagusiko epaia
aztertuko duela. “Aukera ikusiz
gero, gerta daitekeena da kasa-
zio-helegitea aurkeztea Espainia-
ko Auzitegi Gorenean, eta horre-
la lanean segitu ahal izatea”. Hala
ere, lehenik epaia aztertu behar-
ko dutela azaldu zuen. Nafarro-

ako Gobernuak helegiterik aur-
keztuko ez balu Nafarroako Hon-
dakinen Kudeaketarako Plan

Integratua  baliogabe geldituko
litzateke eta beste plan bat egi-
ten hasi beharko litzateke. 
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Gurasoak seme-alabak euskara
ardatz duen ereduan izena emateko
deia egin dute 5 erakunde
euskaltzalek

“Eleaniztasunerako tranpolina” da
D eredua. Han ikasten duten hau-
rrek 4 hizkuntza ikasi ahal izanen
dituzte eta “horri esker gure seme-
alabak erraztasunez mugituko dira
ingurune eleanitz batean adin goiz-
tiarretatik”. Gainera, bertako bi hiz-
kuntzetan sozializatuz “ingurune
kulturala eta afektiboa ongi ezagu-
tuko dute”. Baina D ereduak inge-
lesa eta frantsesa (edo alemaniera)
ikasteko bide ematen die. Gainera,
krisi garai honetan lanpostua lor-
tzeko “aktibo oso garrantzitsua da
euskara jakitea”. 

Hala uste dute Pello Mariñela-
renak (Nafarroako Ikastolen elkar-
tea), Ana Flamarikek (Nafarroa-
ko euskara teknikarien lanbide
elkartea), Iñaki Anduezak (Nafa-
rroako Ikastetxeetako Zuzendari-
tzakideen Elkartea), Garikoitz
Torregrosak (Sortzen Ikasbatuaz)
eta Oskar Zapatak (Topagunea,

euskara elkarteen mugimendua). 

Kalitatea, eraginkortasuna
eta ekologia
Euskarazko hezkuntzak, D ere-
duak, 30 urteko eskarmentuak
“kalitatezko emaitzak” bermatzen
dituela adierazi zuten agerraldi
bateratuan. Ziurtatu zutenez, “eus-
kal ereduek emaitza bikainekin
jorratzen dute ingelesa curriculu-
mean”.  Aldi berean, gure seme-
alabek eleaniztasuna modu arrun-

tean eta positiboan bizi beharra
nabarmendu zuten. 

Prentsaurrekoan nabarmendu
zutenez “hizkuntza iraunarazte-
ari esker garatzen eta elkar komu-
nikatzen dugu identifikatzen gai-
tuzten hizkuntza eta kultura erre-
kurtsoak suntsitu gabe, gizakien
eta gizarteen berezko eta utziezi-
nezko duintasuna zainduz. Horre-
la, hizkuntza hierarkiarik gabeko
eleaniztasunaren balorean hezi-
tzea garrantzitsua da oso”.

“Eredu arrotzak” dituzten
ikastetxeak markatu dituzte

Euskal Herrian Euskaraz-eko
(EHE) kideak “euskararen ezagu-
tza unibertsala bermatu eta belau-
naldi berriak euskaldunduko
dituen” eskola euskaldunaren
alde agertu dira. “Euskal curri-
culuma oinarri hartuta euskal
nortasunaren eta kulturaren
transmisioa ziurtatuko dituen
eskola euskalduna” proposatzen
dute eragile euskaltzaletik. Hez-
kuntzan, “hizkuntza eta curricu-
luma edozein herriren nortasu-
na mantendu eta garatzeko ezin-
besteko zutabeak dira”.

Guk eskola euskalduna! kan-
painaren barruan, EHEko kide-
ak herrian A eta B ereduak eskain-
tzen dituzten ikastetxea publiko
eta pribatuak markatu dituzte,
derrigorrezko hezkuntza, batxi-
lergoa eta LH ikasketak ematen
dituztenak. EHEko kideek azal-
du dutenez, “gaur egun euskal-
duntzera gehien hurbiltzen den
eredua D eredua da, baina ez du
guztiz euskalduntzen”. 

Nafarroan euskalduntzen ez
duen hezkuntza eredua salatu
zute. Euskaltzaleek diotenez, hez-
kuntza kontseilariak Wert minis-
troari Nafarroako ereduen siste-
ma “ez ukitzeko eskatu dio eta Wer-
tek badaki gure egungo ereduek
ez dutela berak nahi duen espai-
nolizazioa oztopatzen”.

Altsasu»

SAKANA

SAKANA

EHE hezkuntza
euskaldunaren alde

Ikastetxeetan pankartak jarrita.

Eragile euskaltzaleek elkarrekin egindako prentsaurrekoa. Topagunea

Gobernuak porlandegiari errausteko baimena eman berri dio.

D ereduan matrikulatzeko
arrazoiak: eleaniztasuna, kalitatea
eta hizkuntza iraunaraztea

Sustrai Erakuntza

Fundaziotik adierazi da epaileek
atzera bota dutena Portlanden ger-
tatzen ari dela, hondakinak ezaba-
tzeko azpiegiturak ekimen priba-
tuaren esku utzi dela. “Osasun
publikoa eta ingurumena babeste-
ko ezinbesteko baldintza da arti-
kulu hori”. Sustrai Erakuntzatik
lehen balorazioan esan dutenez, “ez
da nahikoa errauskailuarendako toki
potentzialen mapa bat aurkeztea,
ezta ingurumena eta osasun publi-
koa babesteko asmo onen aitor-
penak aurkeztea ere”. 
Sustrairen iritziz plan berria egitea

edo errauskailuaren kokapena
zehaztea dagokio Nafarroako
Gobernuari. Fundazioak parlamen-
tuan ordezkatuta dauden alderdiei
eskatu die egungo egoera berbi-
deratu dezatela. Eta xeheki azter
dezatela Nafarroan hondakinen
errausteak duen gizarte-onura,
errentagarritasun sozio-ekonomi-
koa eta haren lurralde eta inguru-
men ondorioak. 
Mank-ekin batera fundazioak ere
aurkeztu zuen helegitea, baina
auzitegiak berea atzera bota zuen.
Fundazioak auzibidea hasi baino
2 urte lehenago sortua egon behar
zuen horretarako.

Auzitegiak NHKPI baliorik gabe utzi du
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NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Webgunean: guaixe.iragarkilaburrak.com-en doan
Guaixe astekarian: Saldu/erosi, erretan eman/ hartu, 
lan eskaintzak 11 euro + BEZ / 3 aste

HARREMANETARAKO

Telefonoa: 948-56 42 75
Posta elektronikoa: zorion@guaixe.net

Ibilgailuak
AUTOAK

SALGAI

Peugeot 807 Premium kotxea saltzen da. Ia
berria, 7 eserleku, 2011ko azarokoa, 17.000 km.
Telefonoa: 649- 83 22 36 ,Jose Ignacio Flores.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK 

SALGAI

Etxea salgai Ihabarren. Telefonoa: 678- 23 40
91.

Pisua salgai Altsasun. 2. eskukoa eta ia-ia era-
bili gabe. Altzariak jarrita. Prezio ona. Telefonoa:
618- 19 07 24.

Galdutakoak / opatutakoak
OPATUTAKOAK

Autoko giltza Beriainen. Beriainen autoko gil-
tza bat aurkitu dugu. Jabeak de dezala 948 461
991ra.

GALDUTAKOAK

Mugikor bat Altsasun galdu zen.  Urtarrilaren
6an. Opatu duenak, mesedez, hots egin dezala
617- 61 60 85 telefonora.

Ikastaroak
Photoshop ikastaroa Etxarri Aranatzen.
Etxarriko kultur etxean otsailaren 16an, martxoa-
ren 2an eta 9an, 10:00etatik 13:15era. Udaletxeko
kultura bulegoak izena eman hilaren 12a baino
lehen. 42 €.

Harria lantzeko tailerra Etxarri Aranatzen.
Urtarrilak 12-19-26 eta otsailak 4 (luzatu daite-
ke). Dohainik. Izena emateko kultura@etxarriara-
natz.com

AESek ikastaro hauek antolatu ditu.
“Finantzak finantziero ez direnendako: analisi
ekonomiko errezak”, otsailaren 11etatik 26 arte,
25 ordu;“Komunikazio eraginkorra bezeroarekin”
martxoaren 11tik 21era, 20 ordu; “Logistika eta
stocks: kudeaketa” otsailaren 15etik martxoaren
15era, 20 ordu; “Sare sozialak enpresan eta on
line erreputazioa”, otsailaren 19tik martxoaren
21era, 30 ordu. “Arazoen konponbideak eta
Windows 7ren optimizazioa”, otsailaren 4tik mar-

txoaren 6ra, 30 ordu.

Jaiotzak egiteko ikastaroa. Sakanako belenza-
leen elkarteak antolatu du martxorako. 40 ordu,
ostiraletan 17:00etatik 20:00etara eta larunba-
tetan 10:00etatik 13:00etara, elkartearen
Olaztiko egoitzan. Izena emateko hots egin: 606-
22 76 12, 616- 34 75 11 edo 948- 56 31 94.

UGTk ikastaro hauek antolatuko ditu.
“Eskorga jasotzailea gidatzeko” otsailaren 16tik
apiribilaren 16ra; “Planoen interpretazioa” mar-
txoaren 4tik 21ra; “Testu-tratamendua” martxo-
aren 9tik apiribilaren 20ra; “Lehengaien manipu-
lazioa” apiribilaren 2tik 29ra; “Eskorga jasotzai-
lea gidatzeko” apiribilaren 6tik maiatzaren 4ra;
“Soldadura TIG” maiatzaren 4tik 25ra (Iruñean);
“Elektrezitatea I” apiribilaren 8tik maiatzaren
20ra; “Excel aurreratua” maiatzaren 6tik 23ra.

FOREM Navarrak eta CCOOek antolatutako
ikastaroak. Informazio gehiago: 948- 13 66 88
eta http://www.foremnavarra.org/cursos/autono-
mico.php

Lehiaketa
Palindromo lehiaketa deitu du AEDk.
Palindromoa: aurretik atzera naiz atzetik aurrera,
berdin irakurtzen den hitza edo esaldia. Epea:
otsailaren 15a. Informazio gehiago www.aedel-
kartea.com

5. Elkar Ilustrazio eta Ipuin Lehiaketa. Lanak
bidaltzeko epea apirilaren 19 arte izango da.
Informazio gehiago: www.elkar.com/lehiaketa

Oharrak 
Hezkuntza alternatiboari buruzko jardunal-
diak. Sakanako Asanblada Libertarioak antolatu
ditu otsailaren 2 eta 3rako. 3ko bazkarian izena
eman nahi duenak ilbeltzaren 31ra arte egin deza-
ke babarrunbeltzak@gmail.com e-postan

Ihardunaldiak. Zazpi ebidentzia birjaiotzarako.
Otsailak 2 eta 9. Xabier Amurizaren eskutik,
Iruñean. Bereziki zuzendua euskara eguneroko
lanabes gisa dugunoi. Informazio gehiago:
info@hedabe.info, 948- 14 47 06.

Odol emaileen autohemoteka. Otsailaren
5ean, Irutzunen, arratsaldez.

Irrien Lagunen jaialdirako gonbitea.

Otsailaren 16an goizean. Doaneko bi gonbidapen
banatuko zaizkio Sakanan erroldatuta dagoen eta
2010 eta 2011n jaio den bakotzari. Argibideak
http://ttiki.com/46505. 8ra arte sarrerak salgai
egongo dira (5 €) Sakanako Euskara Zerbitzuan.
Txarteldegian egunean bertan.

Lakuntzako Parkea Martxan saskien zozke-
tako zenbaki sarituak. Saskia: 01312 (Eva
Cerviñok saldua); 2. saskia: 08779 (Cristina
Razkinek saldua); 3. saskia: 04131 (Mari Jose
Arregik saldua); eta 4. saskia: 05770 (Oihana
Aldabek saldua). Eskerrik asko Lakuntzako
komertzio, taberna eta denda guztiei eta parte
hartu duzuen guztioi.

Belenzaleen zozketako saria. 283 zkia izan da
saritua eta haren jabeak jaiotza eskuratuko du.
Hots egin 606- 22 76 12 telefonora.

3MBk kontu korrontea zabaldu du. Rural
kutxan eta jendeak han egin ditzake ekarpenak
3008 0093 66 2460985811

Pikuxar Mus Txapelketa azkarra. Hilabetearen
azken ostiraletan. Gaueko 22:00etan. Apuntatu
ordu bat lehenago. Partidak 2 txikotara, elimina-
toria. www.blogak.com/irurtzuneuskaraz/piku-
mus-txapelketa-azkarrak. 5 € bikoteko. Saria bi
gazta. 

Zientzia eta teknologiaren XI. Elhuyar
Olinpiada. DBHko 1. eta 2. mailetako ikasleei
zuzenduta dago. Izena emateko epea zabalik
dago. Informazio gehiago Nagore Narbarte,
Marketing saila, 943- 36 30 40 telefonoan,
n.narbarte@elhuyar.com eta www.elyuhar.com
helbideetan.

Auzolana Josefina Arregui klinikan.
Auzolanean parte hartu nahi dutenek 948- 56 38
50 (klinika) edo 689- 03 51 20 (Patxi) telefonoe-
tara hots egin dezatela.

Bazkideak Josefina Arregi klinikarako.
Bazkidea izan nahi duenak urtean 12 € edo nahi
duen kopurua eman dezake. Informazio gehiago:
amigosfosefinaarreguilagunak.blogspot.com eta
amigosjosefinaarreguilagunak@gmail.com

Eskuratu zure Beleixeguaixe txartela. 50€ko
kuota urtean eta deskontu eta abantaila parega-
beak betirako. Deitu 948 564 275 eta izena eman
edo bete formularioa gure webgunean www.guai-

xe.net.

Etxeko ogirik nahi? Sukaldea margotuko al
didazu? Trukatu zure denbora. Ordu bat=ordu
bat. Eska ezazu informazioa Larrezabal denbora-
ren kutxan, larrezabaldk@inigoaritza.com posta
elektronikoan. 

Nafarroako Ondarearen Defentsarako
Plataforma laguntzeko. Eliza katolikoak,
Iruñeako eta Tuterako Elizbarrutiaren bidez,
Nafarroako herrietan egiten ari zen ondare publi-
koen inmatrikulazioei aurre egiteko sortu zen.
Egoitza Iruñeko Estafeta kaleko 57. zenbakian
dago. Liburua argitaratu dute, hitzaldiak eman.
Laguntza jasotzeko ondoko kontu korrontea
zabaldu dute Nafarroako Kutxan: 2054/0142 68
9152623199.

Lugorri produktu ekologikoen elkartea eta
denda. Sakanan produktu ekologikoak zuzenean
eskuratzeko gunea da Lugorri, inguruko nekazari
eta abeltzainekin harremanetan jarriz edo horni-
tzaile desberdinei eskatuz. Bertako eta urtaroko
produktu ekologikoen alde egiten du Lugorrik.
Lugorriko partaide egiteko 50 euroko kuota
bakarra eskatzen da. Lugorriko Lakuntzako den-
dan (Mankomunitatearen parean) salgai dagoe-
na: fruta, barazkiak, ogia, ardoa, olioa, gazta,
arroza, pasta, gailetak, txokolatea, haragia, behi
esne eta esne begetalak, eztia, arrautzak, gara-
gardoa, lekaleak, ozpina… Informaziorako: 656
711 130 (Gorka).

Herrialde behartsuak laguntzeko Etxarriko
boluntarioen kanpaina. Haietan premiazkoak
direnak, eta Etxarrin jasotzen direnak: udako
arropa eta oinetakoak; sehaskak; ohe arropa;
esku oihalak; sukaldeko tresneria; idazteko maki-
nak; ordenagailuak; kanpin dendak… Nora era-
man: Etxarriko Eliz korta kalera, gaztetxe ondora,
irratia zegoen tokira, astelehen eta asteazkene-
tan. Harremanetarako: 948 460 804 edo 948
460 875 telefonoak.

Kultur bitartekaritza+ itzulpen zerbitzua
Sakanan. Sakanako Mankomunitateko
Immigrazio Zerbitzuak martxan jarria, etorkinekin
harreman zuzenean ari diren profesionalei, eta
baita etorkin beraiei ere, bai ahozko nola idatzizko
itzulpen zerbitzua eskaintzeko. Eskaintzen dena:
itzulpenak bai frantsesera nola arabierara, eta hiz-
kuntza ezberdinak direla medio, sor daitezkeen
gatazken aurrean bitartekaritza zerbitzua.
9:00etatik 10:30era osasun zentroetan,

11:00etatik 12:30era ikastetxeetan eta 13:00eta-
tik 14:30era gizarte zerbitzuetan. Astelehenetan
Etxarri Aranatzen, astearteetan Irurtzunen eta
ostegunetan Altsasun. Aurretik txanda eskatu
648 07 07 10 edo immigrazioa@sakana-
mank.com posta elektronikoan. 

Gazteendako sexualitate aholkularitza.
Hileko lehen astearteetan, 15:00etatik
17:00etara Altsasuko Intxostiapunta gazte gune-
an (Burunda kaletik sartuta. 948 564 785 telefo-
noa edo gazteria@altsasu.net helbidea). Adina:
12-30 urte. 

Izan zaitez Mintzakide! Euskara ongi dakien
bat ikasten edo trebatzen ari den bizpahiru per-
tsonarekin biltzen da, astean behin, ordu batez.
Taldeak gustuko duena egitea aukeratzen du:
kafea hartu, paseatu… baina beti euskaraz.
Informaziorako: 607 624 392 telefonoa, saka-
na_mintza@aek.org e-posta edo
sakanamintza.blogspot.com ataria. 

Euskal Memoria Fundazioak babesleak
behar ditu. Euskal Herriaren memoria berresku-
ratzea helburu duen Euskal Memoria Fundazioak
6000 babesle behar ditu. Informazio guztia:
www.euskalmemoria.com web gunean. 
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jaiotzak

• Oihan Erdozia Alvarenga,
ilbeltzaren 19an Etxarri
Aranatzen.
• Noemi Rios Lamela, ilbeltzaren
22an Irurtzunen.
• Haizea Urkiola Ulaiar,
ilbeltzaren 24an Etxarri
Aranatzen.
• Iker Garcia Agirre, ilbeltzaren
26an Lakuntzan.

Heriotzak

• Fernando Romero Claver,
ilbeltzaren 26an Altsasun.

Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da

Tomasa Napal
I. urteurrena

Itxaropena ezin da giltzatu,
gure bihotz minduetan
libre da, / zigortu arren

bat egiten gaitu
malko bakoitzean,
pauso bakoitzean.

2013ko urtarrilaren 30a.

Eskertzak eta eskelak osteguneko goizeko 
11:00ak arte jasotzen ditugu

Bidali mezua 
gutunak@guaixe.net-era

edo hots egin 
948 564 275 telefonora



Iñaki Mugikak 2012ko Nafarroako
Enduro Indoor Txapelketa irabazi
zuen, eta Perez Arbina 2.a izan zen
Nafarroako Cross Country
Txapelketan

Migel Angel Perez Arbina olaztia-
rrak txikitatik arnastu du motor-
zaletasuna. Bere osaba Harby pilo-
tuaren jarraitzaile sutsua zen, eta
txikitatik motorzale amorratua
da. 9 urte zituenean bere lehenen-
go motorra oparitu zioten, triale-
ko Merlin bat, baina azkar motor
handiekin hasi zen, enduroko
motorra lortu arte. Orduan hasi
zen lasterketetan parte hartzen. 

2012 urtea oso inportantea izan
da berarendako, izan ere Nafarro-
ako Cross Country Txapelketan 2.a
sailkatu da olaztiarra, (74 puntu),
Luis Andres Aiensaren atzetik (125
puntu). Iñaki Mugika altsasuarra
5.a sailkatu da (49 puntu). Horretaz
gain, 2012ko Nafarroako Enduro
Indoor Txapelketan, senior mai-

lan, 3.a izan da olaztiarra (71 pun-
tu), KTM 250 exc motorrarekin.
Hain zuzen ere, aipatu txapelketa

Iñaki Mugika Izagirre altsasuarrak
irabazi du (134 puntu). Gogoratu
behar dugu junior mailan Marcos

Beraza irintarrak irabazi duela
Enduro Txapelketa, sakandarrek
duten maila bikainaren isla. 

kirola >>
TXIRRINDULARITZA

URTASUN, VERDUGO ETA ERBITI LANERA:
Hasi da txirrindularitzako 2013 denboral-
dia. Pablo Urtasun Etoile de Bességesen ari

da lehian. Bestalde, igandean hasiko da
Mallorcako Challengea, izarrez betetakoa.
Imanol Erbiti eta Gorka Verdugo ariko dira. 
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Irristaketa

Cross country / Enduro

Nafarroako Gobernuak 2012ko
Nafarroako Kirolari onena izen-
datu du Ioseba Fernandez irrista-
lari iturmendiarra. Emakumezko-

etan Andrea Barnó eskubaloi joka-
laria izendatu dute kirolari one-
na. Horretaz gain, Nafarroako
Gobernuak ondoko talde eta kiro-

lariak saritu ditu: talde onena are-
to futboleko emakumezkoen Lac-
turale taldea; kirol federazio one-
na Nafarroako Atletismo Federa-
zioa; kirol klub onena El Molino
kluba; kirol buruzagi onena Anai-
tasunako lehendakari ohi Javier
Labairu eta kirol teknikari onena
Héctor Rondán txirrindularia.  

Munduko onena, Sakanako
onena eta Nafarroako onena
Zer esan dezakegu jada Ioseba Fer-
nandez Fernandez iturmendiarra-
ri buruz? 2012a bere urtea izan zen,
zalantzarik gabe. Italiako Ascoli
Picenon eta San Benedetton joka-
tutako Munduko Irristaketa Txa-
pelketan urrezko domina lortu zuen
zirkuituko 200 metroko erlojupeko-
an, munduko errekorra apurtuz.
Inoiz inork egindako marka onena

egin zuen, lehen aldiz 16 segundo-
tatik jaitsiz: iturmendiarrak
15,879an utzi du munduko errekor
berria. Horretaz gain, 300 metroko
erlojupekoan zilarra lortu zuen.
COI-k (Comité Olimpico Internacio-
nal) errekonozimendua egin zion:
kirol merituari domina olinpikoa
eman zion 2012an. Eta lorpen hauei
beste hamaika txapelketa eta pro-
ba gehitu behar zaizkio. 

Munduko txapeldunari mota
guztietako omenaldi eta sariak
eman dizkiote. Tartean, Sakanako
Mankomunitateak Sakanako kiro-
lari onena izendatu zuen, eta, bes-
teak beste, harrera egin zioten
Nafarroako Gobernuan eta baita
Madrilen, gainontzeko kirolari
olinpikoekin batera. Orain Nafa-
rroako kirolari onenaren izenda-
pena iritsi zaio. Zorionak!

Mugika eta Perez Arbina puntan

Migel Angel Perez Arbina lanean. utzitakoa

Hiztegia
Motocross: Zolatu gabeko zirkuituetan
egiten den lasterketa. Normalean baso edo
belardietan prestatutako zirkuituan egiten
da, salto handiak, lohi guneak, aldapak eta
beste dituen zirkuituan.
Enduro: Motocrossaren eta trialaren arte-
ko nahasketa modukoa, motocrossaren
abiadura trialaren teknikarekin nahasten
baita. Normalean probetan hiru eremu
prestatzen dira: bata, enduro extreme-a edo
gogorra, bestea motocrossaren ibilbide
antzekoa eta hirugarrena bien arteko nahas-
keta. Pilotuek hiru eremuak osatu behar
dituzte eta euren lana kronometratu egi-
ten da. Ezarritako denborak beteta, azka-
rrenak irabaziko du. 
Enduro Indoor: Motocrossaren antzeko
proba baina oztopo edo trabak dituena.
Ibilbidean harriak, enborrak eta beste gain-
ditu behar dira. 
Cross country: Enduro eta motocrossa-
ren arteko nahasketa. Zirkuitu itxi bate-
an egiten da, baina ibilbidea motocros-
sarena baino luzeagoa da. Iraupen pro-
ba. Zirkuitu itxi bati ahalik eta buelta gehien
eman behar zaizkio 2 ordutan. Buelta
gehien egiten dituena da garailea.

3. MAILA
22. jardunaldia 

Subiza 0 – Lagun Artea 0

Subizako zelai konplikatutik puntu baliotsu
bat ekarri zuten lakuntzarrek. Partida
serioan, gol aukera ikusgarriak izan zituen
Lagunek, atezainak zapuztu zituenak. 

Sailkapena >>
1. Cirbonero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 p

12. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . .29 p

Asteburuko jardunaldia
Lagun Artea - Valtierrano

(Igandean, 16:15ean, Lakuntzan)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
17. jardunaldia 

Etxarri Aranatz 3 – Altsasu 2

Lehen zatian Etxarrik dominatu zuen eta
atsedenaldira Arratibelen eta Alainen golekin
joan ziren. Urkiak 3-0 aurreratu zuen Etxarri,
baina Altsasuk Ion eta Danielen bi golekin
erantzun zuen. Derbya Etxarrirendako. 

Sailkapena >>
1. San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 p
9. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . .18 p

12. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 p

Asteburuko jardunaldia
Altsasu – Lagunak

(Igandean, 16:00etan, Altsasun)
Etxarrik atseden jardunaldia du.

ELOMENDIKO FUTBOL TXAPELKETA
13. jardunaldia 

Zaldua 2 – Errot Se. Ez 2

Errot Se. Ez 2 – Egiarreta 1

Sailkapena >>
1. Unziti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 p
6. Zaldua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 p
8. Egiarreta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 p

Asteburuko jardunaldia
Bar Poukas – Zaldua (Zizurren)
Egiarreta - Izalsa (Uharte Arakilen)

SAKANAKO TXAP. - iKER KIROLAK
Sakanako 22. Areto Futbol Txapelketa-Iker
Kirolakeko 11. jardunaldia jokatuko da bihar. 

11. jardunaldia (bihar, larunbatean, Altsasun)
Ass Apple – Piperoxki

Patinter – Biltoki

Auzomotojorik – Arezpe

EMAKUMEEN SENIOR MAILA
12. jardunaldia 

Agoitz 1 – Aldabide 2

Arbizuko Aldabideko neskak lidergoan
jarraitzen dute, Agoitzi irabazi eta gero.

Sailkapena >>
1. Arbizuko Aldabide . . . . . . . . . . . .31 p

Asteburuko jardunaldia
Aldabide – Gima Ribera Navarra

(Larunbatean, 16:30ean, Arbizun)

Areto futbola

Futbola

EMAKUMEZKOEN SENIOR MAILA
2. MAILA AUTONOMIKOA 

Altsasu CBASK 43 - Noain 60

Sailkapena >>
1. Paz de Ziganda  . . . . . . . . . . . .20+8 p
5. Altsasu CBASK  . . . . . . . . . . . .12-12 p

Asteburuko jardunaldia
Altsasu CBASK-ek atseden jardunaldia du 

GIZONEZKOEN JUNIOR MAILA
1. MAILA AUTONOMIKOA 

Altsasu CBASK - Burlata (atzeratuta)

Sailkapena >>
1. Oncineda  . . . . . . . . . . . . . . . . . .22+1 p

11. Altsasu CBASK  . . . . . . . . . . . . .12-6 p

Asteburuko jardunaldia 
Ardoi - Altsasu CBASK (Igandean,
12:00etan, Zizurren) 
*Oharra: Gainontzeko kategorien
informazioa www.guaixe.net-en. 

Saskibaloia

CBASKen asteburua

Ioseba Fernandez,
Nafarroako onena

Ioseba Fernandez urrezko dominarekin. www.iosebafernandez.es



Atzera ere txanponaren bi aurpe-
giak ikusi genituen Binakako Txa-
pelketan. Batetik, Irujok eta Zaba-
letak Binakako Txapelketaren
burua hartu dute, Arretxe-Begino-
ren kontra 22-14 irabazi eta Ben-
goetxea-Beroizek galdu zutela pro-
bestuz. Partida bikaina egin zuten.
13-3 aurreratu ziren Zabaletak
atzean agintzen zuelako eta Irujo
aurrean oso fin ibili zelako. Aka-
so Beginoz gehiago espero zen, bai-
na Zabaleta jaun eta jabe izan zen.
Eta aurrean Arretxek ezin izan
zuen Irujorekin. Hortaz, garaipen
polita –22-14–, eta jokatutako 6 par-
tidetatik 5 puntu lortuta, sailka-
penaren buruan daude Irujo eta
Zabaleta. Ezin hobeagoa Etxarren-
goaren debuta. 

Beste aldean, Aitor Zubieta eta
Sebastien Gonzalez. Iparraldekoa
tokia ezin aurkitu ibili zen. Zubie-
taren eta Gonzalezen taktika joko
guztia Zabala ordezkatzen zuen
Apraiz kargatzea izan zen, Aimar
Olaizola ekiditeko. Hasiera bate-
an lortu zuten baina ez zuten alde
polita ateratzea lortu. Zazpiko ber-
dinketaren ondoren Aimar Olai-
zolak buelta eman zion egoerari
eta Apraizi lagunduz, atzerago
jokatu zuen Goizuetakoak. Gonza-
lezen gainetik pasaz, sekulako par-
tida jokatu zuen eta 22-13 irabaz-
tea lortu zuen Aimarrek. Zubieta
txukun aritu zen baina ez zuen bes-
te partida batzuetan bezala jo. Eta
horrenbeste behar zituzten pun-
turik gabe geratu ziren Aspekoak.

Gonzalez alboratu du Aspek
Enpresen Ligak Binakako Txapel-
ketaren arautegian klausula
berria zehaztu zuen, pilotariak
nahi bezala aldatzeko eskubidea,
“desiotako errendimendua” ema-

ten ez bazuten. Aspe izan da auke-
ra hori baliatu duen lehen enpre-
sa. Nonbait Sebastien Gonzalezek
emandako errendimenduarekin
ez dago gustura Eibarko enpresa
eta lapurtarra Binakakotik alden-
du du. Bere ordez Joseba Ezkur-
dia ariko da. Ezkurdia ilbeltzaren
20an lesionatu egin zen, Astele-
nan partida bat jokatzen ari zela.
Ezkerreko sorbaldan luxazioa
zuen arbizuarrak, baina espero
baino lehen osatu da. Astelehene-
an entrenamendu gogorra egin
zuen eta sasoiko dagoenez, berak
ordezkatuko du Gonzalez. Hortaz,
biko sakandarra izango dugu

lehian: Joseba Ezkurdia eta Aitor
Zubieta. 

Papeleta zaila dute bi sakanda-
rrek. Orain arte jokatutako sei jar-
dunaldietan soilik batean irabazi
zuten Gonzalezek eta Zubietak
eta bakarrik puntu bat dute. Final
laurdenetarako sailkatzea oso zai-
la dute, eta horretarako gelditzen
diren jardunaldietan irabazi beha-
rrean daude. Bengoetxea VI.a eta
Beroiz dituzte aurkari larunbate-
an Idiazabalen, eta atzo egin zuten
pilota aukeraketa. 21 urterekin,
lehen mailako torneo batean ari-
tzeko ateak zabaldu zaizkio Ezkur-
diari eta suzko proba izanen du

larunbatean Idiazabalen. 
Bestalde, Jaunarenak oraindik

mina hartuta dagoen Xalaren tokia
hartuko du eta Ibai Zabala kantxe-
tara itzuliko da, eskuan dituen ara-
zoek hobera egin dutelako. 

Datorrena
6 jardunaldi jokatuta, Irujo-Zaba-
letak eta Bengoetxea VI.a-Beroi-
zek 5 puntu dituzte; Titin-Meri-
nok 4, Olaizola II.a-Zabalak eta
Xala-Barriolak 3; Berasaluze
VIII.a-Albisuk 2; eta Gonzalez
(orain Ezkurdia)-Zubietak eta
Arretxe II.a-Beginok 1.

Larunbatean Irujok eta Zaba-
letak Jaunarena eta Barriola izan-
go dituzte aurkari Labriten. Bon-
bonerak partida polita hartuko du,
ikusgarria espero dena. Eta, esan
moduan presioa gainean izango
dute Ezkurdiak eta Zubietak, Ben-
goetxea eta Beroizen kontra ira-
bazi beharrean baitaude. 
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Pilota Pala

Areto futbola

Irurtzun, Altsasu eta
Aralar Mendi txukun
Espainiakoan
Asteburuan Espainiako Pilota
Txapelketen bigarren jardunal-
dia jokatu da. Esku pilotan, Oho-
rezko Mailako B multzoan, oso
lehiatuak izan ziren Irurtzunen
eta Paz Zigandaren arteko lehiak.
Buruz burukoan Irurtzungo
Armendariz gailendu zen Paz
Zigandako Rekalderen aurrean
(2-10, 10-5 eta 5-4) eta Binaka-
koan Ansotegi-Bergerak (Irur-
tzun) Bengoetxea-Pina (Paz
Ziganda) hartu zituzten menpe-
an (10-2, 6-10 eta 5-1). Altsa-
suk Pelota Madrid taldea hartu
zuen. Buruz burukoan Altsasu-
ko Hernandezek galdu egin zuen
madrildarraren kontra, baina
Binakakoan Altsasuko Onsalo eta
Peñasek irabazi zuten (10-3 eta
10-7). Bukatzeko, Uharte Ara-
kilgo Aralar Mendi taldea Naje-
rinoren kontra aritu zen. Buruz
burukoan gailendu ziren Uhar-
te Arakilgoak, baina binaka,
aldiz, galdu egin zuten. 

7. jardunaldia jokoan

Jaunarena-Barriola / Irujo-Zaba-
leta (larunbatean, 17:00etan,
Labriten. NITRO)
Ezkurdia-Zubieta / Bengoetxea-
Beroiz (larunbatean, 17:30ean,
Idiazabalen)

EHko Kluben Arteko Liga

Aristorena eta Ruiz
txapeldunordeak
Etxarri Aranazko pilotalekuak Eus-
kal Herriko Kluben Arteko Emaku-
meen Paleta Gomako finalak hartu
zituen. Senior mailan Su Berri talde-
ko Ainhoa Garmendia eta Maider Men-
dizabal izan ziren txapeldunak, Obe-
rena taldeko Yanira Aristorena etxa-
rriarra eta Maite Ruiz de Larramendi
30-24 menpean hartu eta gero. Oso
partida gogorra izan zen. 21-18 ger-
turatu ziren Aristorena eta Ruiz, bai-
na hortik aurrera gipuzkoarrak gai-
lendu ziren, txapela jantziz. Jubenil
mailan Intxaurre taldeko Mari Murua
eta Maialen Senperenak 30-11 ira-
bazi zieten Igone Gutierrezi eta Gara-
zi Eizmendiri (Su Berri). 

Liderra baino gehiago
izan zen Triman
Bartzelonari irabazita, sailkapenean
4.a da Irurtzungo taldea

Triman Navarra Xota hazi egiten da
talde handien aurrean. Nortasun
nafarra omen. Ostiralean ere hala
gertatu zen, Triman Navarra Xotak
3-1 irabazi baitzion Bartzelona lider
ahaltsuari, 2.500 zaleekin beteta
zegoen Anaitasuna pabilioian. 
Atsedenaldira aldeko 2-1ekoarekin
joan zen Triman, Ximbinhari eta Rafa
Usini esker. Bi taldeek gol aukera apar-
tak izan zituzten, atezainek zapuz-
tu zituztenak. Partida bukatzeko 54
segundoren faltan Ximbinhak 3-
1ekoa ezarri zuen. “Partida ikaraga-
rria izan da. Anaitasuna beteta zego-
en, zaleek modu ikusgarrian anima-
tu dute eta oso pozik gaude. Jokalariak
handiak dira oso” zioen Imanol Arre-
gi entrenatzaileak. 
Ohorezko mailan Bartzelonak jarrai-
tzen du lider (34 puntu). Triman Nava-
rra Xota 4.a da sailkapenean (30 pun-
tu). Gaur, ostiralean, 21:00etan, Zara-
gozan jokatuko du Trimanek, 9.a den
Umacon Zaragozaren kontra. 

Joseba Ezkurdia pozik dago enpre-
sak eman dion aukerarengatik.
Lesiotik ere osatuta dago. “Pilota-
ka hasi nintzen, anaiarekin eta, eta
hobeki ikusi nuen nire burua, horre-
gatik eman dut baiezkoa. Orain bel-
durrak kentzera…” adierazi digu,
umil. Dagoeneko hitz egin du Aitor
Zubietarekin. “Ondoko herriko bate-
kin aritzea polita da oso” gainera-
tu digu. Udan elkarrekin partida bat
jokatu zuten, Bilbon, eta orduan gal-
du egin zuten. Ordutik ez dira gehia-

go aritu, eta atzo, material aukera-
keta egunean, entrenatu zuten,
Idiazabalen bertan. 
Binakakoan irabazi beharraren
presiopean debutatuko du Ezkur-
diak. “Tentsio hori badugu, eta aur-
kariak, Oinatz eta Mikel, oso indar-
tsuak dira. Baina gu gerra emate-
ra aterako gara” azpimarratu du.
Ea arbizuarrak primerako debu-
ta egiten duen eta berak eta Zubie-
tak jokoan dagoen puntua poltsi-
koratzen duten.  

“Pozik nago
aukera eman didatelako”

Ezkurdia Gonzalezen ordez
Aspek klausula berria jarri du indarrean eta Gonzalez Binakakotik aldendu du, Joseba Ezkurdiak bere tokia hartuz. Sakandar

bikoa ariko da txapelketan: Ezkurdia-Zubieta. 
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Aizkora

Binakako Urrezko Aizkoran bene-
tako ordua iritsi zaie Floren Naza-
bal etxarriarrari eta Jose Angel
Zubiagari. Final laurdeneko joa-
neko saioa jokatuko dute Jon
Rekondoren eta Iñaki Azurmen-
diren kontra. Saioa Leitzan joka-
tuko da, igande eguerdian, eta
ETB 1ek eskainiko du zuzenean.
Printzipioz Nazabal eta Zubiaga
dira faborito, baina Rekondo eta
Azurmendi sasoi politean dabil-

tza eta lan handia egin beharko
dute Nazabalek eta Zubiagak. Biko
bakoitzak 16 enbor erdibitu behar-
ko ditu, 6 lan ezberdinetan. 

Beste finalerdian, Otañok eta
Otaegik (19:17) finalera heltzeko
pausu garrantzitsua egin zuten,
Mugertza II.a eta Atutxa II.a (21:32)
menpean hartu eta gero. Itzulera
saioa gelditzen zaie, baina Muger-
tzari eta Atutxari asko konplikatu
zaie finalerako pasa. 

Etxarrin, aizkolari sakanda-
rrak Zilarrezkoan lehian
Etxarri Aranatzek Urrezko Bina-
kako Aizkorako Zilarrezko maila-
ko kanporaketa hartuko du bihar,
otsailaren 2an, 19:00etan, frontoian.
Aizkolari sakandarrak lanean ikus-
teko aukera izango da. Lehenengo
kanporaketan Juanjo Erdoziak eta
Goizeder Beltza etxarriarrek Jesus
Mari Telletxea eta Jokin Alkizale-
te II.a izanen dituzte aurkari. Aldiz,
bigarren kanporaketan Daniel eta
Iker Vicente Iban Resano dorroba-
rraren eta Aitor Urteagaren kon-
tra ariko dira. Irabazleek txapelke-
tan aurrera egingo dute. 

Kasu honetan 7 enbor erdibitu
beharko ditu biko bakoitzak, 5
lanetan.

Zilarrezko maila

Etxarrin, larunbatean, otsai-
lak 2, 19:00etan, frontoian
-Juan Jose Erdozia – Goizeder
Beltza / Jesus Mari Telletxea –
Jokin Alkizalete II.
-Daniel Vicente I. – Iker Vicente
II. / Iban Resano – Aitor Urteaga

Urrezko maila
(finalerdia)
Leitzan, igandean, otsailak 3,
12:00etan. ETB 1
-Floren Nazabal – Jose Angel
Zubiaga / Jon Rekondo – Iñaki
Azurmendi

Floren Nazabal lanean.

Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak, Nafarroako Gober-
nuaren laguntzarekin, Sakanako
Aizkora Eskola martxan jarri du
2013 denboraldirako. Eskola honen
bitartez bi helburu bete nahi dira;
batetik, aizkora bera bultzatzea;
eta, bestetik, Sakanan aizkolari
harrobi on bat osatzea. Urteak
dira gure inguruan aizkora esko-
la antolatzen dela eta asko dira ber-
tan atera eta egun txapelketetan
aritzen diren sakandarrak.

Aizkora eskola martxoan hasi-
ko da eta astero bi egunetan gau-
zatuko da, asteazkenetan (19:30-
20:30) eta larunbatetan (12:00-13:00),
Floren Nazabal aizkolariak Etxa-
rri Aranatzen duen bordan. 

Izena emateko
Izena ematea zabalik dago, otsai-
laren 20a baino lehen, Mank-eko
kirol zerbitzuan (948 464 866 tele-
fonoa edo kirolak@sakana-
mank.com posta elektronikoa). 10
eta 35 urte bitarteko neska-muti-
koei zuzendua dago aizkora esko-
la, eta prezioa 55 eurokoa da. 

Sakanako Aizkora Eskolak
aukera polita ematen die aizkora
gustuko dutenei eta aizkoran has-
teko beharrezkoak diren baliabi-
deak –aizkorak, entrenatzeko tokia,
enborrak eta beste – ez dituztenei.
Izan ere, aizkoran hastea zaila suer-
tatzen zaie familian edo lagunar-
tean aizkolariak ez dituztenei. Gai-
nera, Sakanan zaletasun asko dago
aizkorarekiko. Iaz, esaterako, 15
neska-mutiko aritu ziren eskolan. 

Puntako irakasleak
Monitoreak aizkorari lotutako
sakandarrak dira: Floren Nazabal
puntako aizkolaria, bere aita Juan
Mari Nazabal,aizkolari izandakoa,
eta, Juanito Erdozia, oraindik sarri-
tan enborrera igotzen dena. 

Nazabal-Zubiaga, finala helburu
Igandean finalerdiko joaneko saioa jokatuko dute Rekondo-Azurmendiren kontra Leitzan. Bihar,

Etxarri Aranatzen, zilarrezko mailako kanporaketa jokatuko da

»

Aizkolaria izan nahi
duzu? Zatoz Sakanako
Aizkora Eskolara!
Martxoan hasiko da. Otsailaren 20a baino lehen eman behar

da izena Mank-eko kirol zerbitzuan

Sakanako Aizkora Eskola. artxiboa
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Eman euskara elkarri

2013ko martxoaren 14tik 24ra, Eus-
kal Herria zeharkatuko du hamazor-
tzigarrenez Korrikak. Bi mila kilo-
metro baino gehiago euskararen
alde, adin eta mota guztietako mila-
ka korrikalarirekin, gau eta egun gel-
ditu gabe, Andoaindik Baionara.
Eta 18.Korrika ailegatzen den bitar-
tean KORRIKA KULTURALA disfru-
tatzeko aukera izango dugu, urta-
rrila eta martxoa bitarte. Bertan
ekintza asko egongo dira, zeinak
herriz herri mugituko diren, guz-
tiongana ailegatzeko asmoz. Iruñe-
ra, esaterako, otsailaren 11tik aurre-
ra ailegatuko da. 
-Zuzeneko istanteak izeneko musi-
ka argazki erakusketa kolektiboa.
Bertan parte hartzen duten 20
argazkilariak, musika zuzenean.com

atari digitaleko kideak dira, eta ez
dira sektoreko profesionalak, argaz-
kilaritza eta musika uztartzea gus-
tuko duten argazkilariak baizik.
-Solasaldi musikatuak. Euskal
Herriko musikariekin egindako
elkarrizketa saioak. Gonbidatuaren
musika ibilbidean sakontzeaz gain,
zuzeneko musika entzuteko auke-
ra ematen du saio interaktibo
honek. Kazetariaren galderei eran-
tzuten diete, baina ikusleek ere par-
te hartzen dute saioan. Ordubetez,
musika eta euskararekin lotutako
galderak luzatzen zaizkio gonbida-
tuari,  pertsonaia eta bere musika
ibilbidea gertutik ezagutzeko auke-
ra izanda.
-Master Class. Musika tresnak, tru-
kuak eta bestelakoak gertutik eza-
gutzeko saioak.
“DJ Master Class”.  Zigor Lampre

(Esne Beltza, Selektah Kolektiboa,
Fermin Muguruza…).
“Gitarra Master Class”.  Joseba Ira-
zoki (Atom Rhumba, Rafa Rueda,
Petti…).
-Mahai-inguruak.
“Ez dok Amairutik, gaur egungo eus-
kal kantagintzara”. 70eko hamar-
kadatik gaur egunera, euskal kan-
tagitzaren inguruko mahai-ingurua,
garaiko eta egun abeslari eta musi-
ka  eragileekin.
“Euskaraz munduan”. Atzerritik
bira egin dituzten eta euskaraz abes-
ten duten euskal musikariekin sola-
saldia.
-Zuzeneko emanaldiak. Zuzeneko
musika bultzatzeko asmoz, erakus-
ketarekin batera zuzeneko saioak
izango dira, herri bakoitzeko antzo-
ki, taberna, gaztetxe eta aretoetan,
tartean, Musika Maratoia (jaialdi

akustiko txikia) eta kontzertuak.
-Antzezlanak
Pisukideak. Aktoreak: Sonia Villa-
mor eta Jon Zubiaga. Zuzendariak:
Sonia Villamor eta Jon Zubiaga. Tes-
tuaren egilea: Peru Magdalena.
Balitzen ihoa.Antzezleak: Esti Curiel,
Leire Ugarte eta Hodei Unzueta.
Zuzendaria: Ainhoa Alberdi.
Sentitu, pentsatu, ekin! (Pirritx,
Porrotx eta Marimotots). Antzez-
leak: Katxiporreta Pailazo Taldea.
Koreografoa: Izaskun Forkada.
Musika: Xabier Zabala.
Informazio gehiago:
http://www.korrika.org/?p=3682
Korrikarako hankak, oinak, lepoa,
gorputza eta arima berotzen dugun
bitartean, Korrika Kulturaleko ekin-
tzetan elkar ikusiko dugu! 

www.hegandream.com

bazterretik

Erkuden de Andres Imaz

kultura >>
MUSTUTZE ARRAKASTATSUA: Besteak beste Urko
Mauduitek, Nerea Baldak eta Jorge Cordonek sortu-
tako Martina 3D animazioko film-laburra ikustera
jende asko bildu zen Irurtzunen larunbatean. 

Parte-hartzaile bakoitzak argazki bakarra aurkeztu dezake. Neguko argaz-
kiak izanen da. Argazkiak Sakanan eginak izan behar dute (Aralar, Andia eta
Urbasa mendiak barne).  Argazki digitalak bakarrik onartuko eta jpg forma-
toa izatea.  Bierrik Fundazioak beretako gordetzen du jasotako lanak publi-
katzeko eskubidea. Lehiaketa honetako parte-hartzaileak, bidalitako lanaren
jabe den neurrian, lanak erabiltzen, jendaurrean erreproduzitzen eta jakina-

razten uzten dio Bierrik Fundazioari, euskarri inprimatuan, Interneten edo
ezagutzen den beste edozein modutan. Lanak martxoaren 18a baino lehen
aurkeztu beharko dira Bierrik Fundazioaren Facebook profilaren bitartez edo
@Guaixe twitter kontuaren bidez, #guaixenegukoa aipamena eginez.
Irabazleak nortzuk diren martxoaren 28an jakinaraziko da, astekarian.
Argazkiak www.guaixe.net webgunean jarriko dira ikusgai.

Arakilen hiru
ikastaro aukeran
Euskal dantzak, kosmetika naturalak
eta antzerkiak osatzen dute eskaintza

Arakilgo Udalak otsailean
hasiko eta maiatzean despe-
dituko diren hiru ikastaro

antolatu ditu. Euskal dantzen ikas-
taroan zortzikoa, fandangoa, arin-
arina eta beste dantza batzuk ikas-
teko aukera izanen da. Ondoren
herrietako festetan dantzatzeko
aukera izanen dute Beltzane Oba-
nosen ikasleek. Euskaraz izanen da,
Hiriberrin, larunbat arratsaldeetan
(50 euro erroldatuek, 58 erroldatu
gabeek). 

Jon Barbarinek, bestalde, jola-
sen bidez antzerkiko hainbat tek-
nika eta kontzeptu landuko ditu
ikastaroan: inprobisazioa, gor-
putz adierazpena, ahozko adieraz-
pena, erritmoa, talde lana, fokua
eta beste. Asteazkenetan, 19:30etik
21:30era izanen da antzerki taile-
rra, izena ematen dutenek zehaz-
tutako tokian (85 euro errolda-
tuek, 97 erroldatu gabeek).

Kosmetika naturalaren oina-
rriak ezagutzeko aukera ere ema-
ten du Arakilgo Udalak. Landare-
ak bere inguruan ezagutu, inguru-
menarekiko errespetua sustatu eta
botikin naturala eta hainbat pres-
takin kosmetiko egiteko aukera
izanen da Patricia Bañuelosekin.
Taldeak zehaztutako tokian bildu-
ko dira astelehen edo ostiraletan,
16:30etik 18:30era (80 euro errolda-
tuek, 92 erroldatu gabeek).

Izen ematea
Ostiralean despeditzen da (948 500
010 / 948 500 039). Arakilen errol-
datuta daudenek lehentasuna iza-
nen dute. Ikastaro bakoitza aurre-
ra eramateko gutxienez 10 lagun
izen emanda egon beharko dira.

Yunke magoa larunbatean, 20:30ean
Altsasuko Iortia kultur gunean

S
alvador Vicent, edo Yun-
ke magoak, Altsasura Con-
juro ikuskizuna ekarriko
du bihar. Castellongo

magoaren showak azken urtee-
tan sortu dituen trukuen bilduma
da. Adin guztietako publikoari
eskainitako emanaldian, ilusio
optikoak nabarmentzen dira. Hau
da, jendea erdibitzea, desagerra-
raztea eta agerraraztea… Eszena-
ratzea ongi zaintzen du Yunkek,

erritmo biziko ikuskizun indartsu,
elegantea eta hipnotikoa lortuz. 

Ibilbide luzeko ilusionista, Yun-
ke 2000. urtean Lisboan izan zen
munduko kongresuan txapeldu-
nordea izan zen. Espainiako ilusio-
nisten txapelduna, Parisen Urrez-
ko Mandrakea, magiako Oskar
saria lotu zuen David Copperfield-
ekin batera. Munduan barnako
makina bat antzoki eta telebista
saiotan parte hartu du. Sakanan
bigarrenez ariko da, pasa den urte-
ko Irurtzungo festetan ikuskizun
bera eskaini baitzuen.

Magia
konjurua

Leku izenak idazten 

Etxarriko Udaleko Euskara eta
Kultura batzordeek antolatuta,

herriko leku-izenak sustatzeko tai-
lerra eta ibilaldia izan ziren pasa
den urte akaberan. Ilbeltzean,
harria lantzeko tailerra hasi da.
Juan Mari Garziandiaren esaneta-
ra larunbatetan 17 lagun biltzen
dira. Garai batean herriko espaloien
ertzean zeuden 20 harritan toponi-
mo bana zizelkatzen ari dira. Dago-
kion tokian, zutik jarriko dituzte,
“generazio berriek bizi-bizi jaso
dezaten leku-izenen ondarea”. 



Nafarroako Bertsolari
Txapelketa larunbatean
hasiko da

S
ekula baino bertsolari
gehiagorekin, 31, bihar
hasiko da Nafarroako Ber-
tsolari txapelketa Lizarra-

ko Gazteriaren etxean. Kantuan
ariko direnen artean Oier Lakun-
tza urdiaindarra, Eneko Lazkoz
etxarriarra eta Josema Leitza arbi-
zuarra izanen dira. Nafarroako
Bertsozale Elkarteak, gainera,
finalaurreko bat Etxarri Arana-
tzen antolatuko du. Martxoaren
3an izanen da, igandean. Finala
Iruñeko Anaitasuna kiroldegian
jokatuko da martxoaren 23an. Han
txapela nori jantzi erabakitzeaz
gain, Euskal Herriko txapelketa-
rako txartelak banatuko dira. 

Aurten ziklo berri bat abiatuko
du  txapelketak. 2011ra arte urte-
ro urtero jokatu zen. Baina orduan
bi urtetik behin jokatzea erabaki
zen. Pasa den urtean Bardoak,
Nafarroako taldekako bertso eki-
mena jarri zuen martxan elkarte-
ak. Arrakasta izan zuen ekimenak
eta haren fruitu da 6 bertsolari berri
ariko direla txapelketan. Jakina,
ikastetxeetan eta bertso eskoletan
elkarteak urteetan ereindakoaren
fruitu ere bada parte-hartzaile eta
zaletasun handiagoa izatea. 

Ibarrekoak  
Lehian sartuko den aurreneko
sakandarra Oier Lakuntza izanen
da. Otsailaren 9an, larunbatean,
Larraintzarko kultur etxean ari-
ko da Julen Zelaieta, Aritz Sara-
gueta, Ekaitz Astiz, Haizea Berue-
te eta Amaia Elizagoienekin.
Hurrengo egunean, igandean, Itu-
rengo udaletxeko ganbaran lehia-
tuko da Eneko Lazkoz. Aldamene-
an izanen ditu Aimar Karrika, Iña-
ki Aleman, Egoitz Gorosterrazu,
Alazne Untxalo eta Ioar Tainta.
Azken aurre kanporaketa otsaila-
ren 16an jokatuko da Zubiriko
Gautxori jatetxean eta han ariko
da kantuan Josema Leitza. Hare-
kin batera ariko dira Oskar Estan-
ga, Ander Fuentes “Itturri”, Ain-
hoa Aranburu, Iban Garro eta
Unai Uberetagoena.

Bardoak ekimenean parte har-
tu ondoren Josema Leitza txapel-
ketara bueltatuko da. 1995ean mus-
tu zen kantuan txapelketan eta
2001ekoa eta gero utzi zuen. Arbi-
zuarrak ez daki zergatik itzuli den
lehiara. “Bardoetan Leitzako ber-
tso eskolakoekin aritu nintzen eta
bat-bateko ohitura ez galtzeko tar-
teko helmuga batzuk jartzea nahi-
taezkoa da. Oholtzan bertsoak kan-
tatzeak ematen duen sentsazio
hori probatu nahi dut berriz, aha-
lik eta saio txukunena eginda”. Lei-
tzak esan digunez, azken asteetan

Lazkoz eta Lakuntzarekin elkar-
tu da txapelketa prestatzeko. Laz-
koz, bestalde, astean behin Lekun-
berriko taldean aritzen da ere. 

Beste lau sakandar ere ariko
dira txapelketan. Josu Etxanobek
epaile lanak izanen ditu. Jon Arra-
tibel, Joseba Beltza eta Maider
Ansa, berriz, gai-jartzaile taldean.
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Bertso eguna ospatu zen
larunbatean Donostian.
Kursaalean izan zen ekital-

dian parte hartu zuten dozena
bertsolarien artean Eneko Lazkoz
izan zen. Gizakiak bizitzan zehar
aurre egin beharreko krisiak
izan ziren ekitaldiko ardatza.
Etxarriarra bitan izan zen ohol-
tzan. Batean Jexux Mari Irazu-
rekin aritu zen kantuan, gai jar-
tzaileak hala eskatuta bertso bere-
an doinua aldatuz. Publikoaren
esker ona jaso zuten. 

Bigarrenean Beñat Gaztelu-
mendi lagun zuela taularatu zen.

Parean zituzten misila nori jaur-
tiki pentsa behar zuten eta biak
ere estrategia prestatzen ibili ziren.

Etxarriarrak ere umorea erakus-
teko aukera izan zuen halako pla-
za garrantzitsuan. 

Ostiralean, 23:00etan, Maisuenea
gaztetxean

Zorion argiak izenburua duen
disko berria aurkeztera etorri-

ko dira gaur gasteiztarrak. 20 urte-
etan Betagarriren adierazle diren
ska, reagge eta rock doinuei eutsi
diote lan berrian ere. 23 kantu
berriak makina bat kolaboratzai-
leren laguntzaz ondu dituzte. Izen-
burutik beretik Betagarrik egoe-
rari begirada baikorra eman nahi
izan dio. Urteetan pilatutako espe-
rientziak eta kantu berriak aur-
kezteko nahiak emanaldi ederra
aurreikusten dute. 

Betagarri Olaztin Enekoren bertso eguna

Hiru bertsolari eta finalaurreko bat

Txapelketa

Final laurdeneko 5 saio izanen
dira. Bakoitzean seina bertsola-
ri ariko dira. Haietatik 17 ber-
tsolari sailkatuko dira finalau-
rrekoetarako: saio bakoitzeko
lehenengoa eta puntuazio one-

na duten 12ak. Julio Soto zuze-
nean finalaurrekoetarako sailka-
tuta dago. 
Finalaurrekotan 3 saio jokatuko
dira, seina bertsolarirekin. Saio
bakoitzeko irabazlea eta puntua-
zio onena duten 5 bertsolariak
finalera pasako dira.
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G Min: 8 Max: 14 Min: 4 Max: 4 Min: 1 Max: 6 Min: 4 Max: 8 Min: 5 Max: 9 Min: 4 Max: 6 Min: 3 Max: 5

ostirala larunbata igandea astelehena asteartea asteazkena osteguna
: eguraldia : tenperatura>>asteko >>

Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun - . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . .-
Etxarri A. 16 . . . . . . . . -1.3  . . . .100.3
Altsasu 14.5. . . . . . . -1.5 . . . . . .62.7
Aralar 10 . . . . . . . . -5.5 . . . . . .58.7
Urbasa 11 . . . . . . . . -3 . . . . . . . .53.4

euria: 30% euria: 98% euria: 75% euria: 73% euria: 50% euria: 94% euria: 99%

1.Noiztik duzu konpostagailua?
Duela urte batzuk, Sakanako Man-
komunitateak konpostagailuak
banatu zituen bigarren tandan. 

2.Zergatik erabaki zenuen
konpostagailua eskatzea?
Aldaketa klimatikoa… halako
gauzak entzuten dituzu… Seme-
ak ikastetxetik ingurumenari eta
birziklatzeari buruzko gaiekin
kontzientziatuta etortzen ziren.
Herri txiki batean bizi garenez,
lursaila eta baratza dugunez eta
konpostagailua erabili ahal
genuela horren argi ikusi genue-
nez, eskatzea erabaki genuen. 

3. Erraza al da erabiltzea?
Orduan Mankomunitateak eskai-
nitako ikastarora joan ginen. Azal-
du ziguten non kokatu behar
genuen konpostagailua. Ez dio
etengabean eguzkiak eman behar,
baina ez da beti itzaletan egon
behar. Bestetik, konpostagailuak
ez du usaintzen ez zomorrorik egi-
ten, jarraipena egiten badiozu. 

4. Nola da konpostagailua?
Oktogonala, atetxoak ditu eta goi
aldean tapa. Itxita dago, eta goi-
tik, tapa altxatuta, egunero jaki
hondarrak botatzen dituzu. 

5. Eta konposta egiteko
prozesua?
Ikastaroan esan ziguten hasieran
soberan gelditutako jaki presta-
tuak, hezurrak eta arantzak ez
botatzeko. Txakurrei eta katuei
ematen genizkien hondar horiek,
eta konpostagailura fruta eta
barazki azalak, arrautza oskolak
eta beste botatzen genituen. Den-
borarekin hezurrak eta soberan
geratutako jakiak ere botatzen
ditugu, pixkanaka, hori bai. 

6. Ongi aireratzea omen da kontua.

Bai. Konpostagailuarekin batera
makila zilindriko bat dator, biribi-
lak dituena, torlojuen antzera. Aste-
an behin makila hori konpostagai-
luan sartu behar duzu eta  maki-
lari bueltak eman. Horrela,
konpostailuan aurretik zegoena
eta sartu duzun berria ongi nahas-
tuko da, eta, aldi berean, harrotu
eta astindu egiten da ontzian dago-
ena, tenperatura hartuz eta era ego-
kian nahasiz. Elikagai hondakinez
gain, landareak moztu badituzu
hondar horiek ere bota daitezke,
egur-epaia egiteko lanetan sortu
den zerrautsa ere… beti ere leho-
rra dena eta hezea dena nahastuz.
Guri ez zaigu gertatu udan konpos-
ta gaia gehiegi lehortzea  baina hala
izanez gero, ur pixka bat botatze-
arekin eta nahastearekin nahikoa. 

7.Noiz lortu zenuen zure
lehendabiziko konposta?
Esan ziguten urte bat pasatuko
zela eta hala izan zen. Eta orain eten-
gabe sortzen da. Ongi haizetutako
zakutxoetan gordetzen dut eta bara-
tza eta loreak jartzearen denboral-
dia hasten denean erabiltzen dut,
ongarri moduan. Erabiltzen ez
dudan konposta oparitu egiten dut. 

8.Zer moduzkoa da konposta?
Primerakoa, inolako produktu
kimikorik gabekoa. Guk baratze-
ra ez dugu beste inolako ongarri
kimiko edo zomorroak akabatze-
ko produkturik botatzen eta ez
dugu zomorroen arazorik izan.
Zomorroen arriskua uxatzeko asu-
nekin asun-ura egin eta horrekin
ureztatzen ditugu landareak. Asu-

nak ere konpostagailura botatzen
ditut, antibiotiko naturala baitira
eta konposta hobetzen dutelako. 

9. Hortaz, denborarekin hartu
diozu trukua konpostagailuari.
Bai, hasieran gaizki hasi nintzen,
hondarrak gehiegi txikitu gabe
botatzen nituelako ontzira. Gero
gogo gehiagorekin hasi nintzen:
hondarrak gehiago txikitzen
nituen, ongi nahasi… Gero, kon-
posta bahetik pasa eta konpost
beltz fin eta ederra ateratzen da.  

10. Engantxatuta ikusten zaitut!
Erabat, emaitza ikusten duzulako.
Etxeko hondarretatik konpost
bikaina ateratzen da. Ez du ez
usainik ez zomorrorik sortzen.
Eta ez du esfortzu handirik eska-
tzen, ohitura kontua da gehiago.
Eta ingurumenaren alde egiten ari
zarela jabetzea, etorkizuna eraiki-
tzen eta bizi garen tokia zaintzen.
Guregatik eta atzetik etorriko dire-
nengatik. Konpostagailua jartzea
gomendagarria da oso. 

11. Zuenean poltsa gutxi joango
dira edukiontzi berdera, ez?
Oraindik zerbait badago, etorkizu-
nean edukiontzi grisera edo erre-
fusara joango dena. Sakanan hon-
dakinen tratamenduan etorriko
diren aldaketen ildora, egin beha-
rreko prozesuak ongi erakusten
badizkigute, ikastaroak antolatzen
badituzte eta herritarrok elkarri
laguntzen badiogu, denborarekin
denok ohituko gara. Denok ikasi
beharko dugu; eta, horrela, egon
ahal diren arazoak konpondu.

>>11
galdera

Irene Urroz
Konpostagailua duen etxeberriarra 
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