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Kinto ospakizunek segida dute.
Uharte, Lakuntza, Arbizu, Etxarri
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Irañetako
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ZORION agurrak

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 ingresatuta egin daiteke.

ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA!

Jarraitu gaitzazu

Eta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan!

8-14

otsailak

Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net

Markel Goena
Diez de Arizaleta
Zorionak pottoko
zure 2. urtebetetzeagatik eta muxu asko familiaren partez!

Eneritz Fresneda
Arza
ZORIONAK!! Bat, bi,
sorginak etorri!! Muxu
asko asko, ama, aita eta
amonaren partez.

Maddi Mendinueta Aitana Eugenia
Lazkoz
Igoa Nazabal

Ander
Santamaria Lorea

ZORIONAK marisorgina!!!
Astelehenean primeran pasa zure lagunekin eta horren marimatraka izaten jarraitu. Muuuxuak!!!

8 urte gure neskato polittonek!! ZORIONAK
zure fameli guztien
partetik!!

Urte 1. ZORIONAK potxolo!!Mila muxu goxo egun
berezi honetan, Ama, Aita
eta Ziordiko familiaren
partetik.

Unai Navarro

Aratz eta Amaiur Razkin Arrizabalaga
ZORIONAK BIKOTE!!! Aratzek 12-an 5 urte

ZORIONAK Unai!! 26 eh! Nola pasatzen den denbora…
Nahiz eta urteak pasa ez
galdu sekula irrifar bihurri
hori. Muxurik goxoena zure
arreba eta gurasoen partez.

eta Amaiurrek 14-an 2 beteko dituzue. Muxu
bihurriak maite zaituztegun guztion partez.

San Joan galeoiak izango luken itxura. Baleontziaren errepika egiteko proiektua aurkeztuko dute Altsasun.

Zinema
Amor es todo lo que necesitas .
Otsailaren 8an, ostiralean,
22:00etan, eta otsailaren 10ean,
domekan, 20:10ean Altsasuko
Iortia kultur gunean.

Txirrindula irteerak

Araitz, Uxue
eta Jone
ZORIONAK hirukote zuen 7.
eta 4. urtebetetzean!! Gustora ospatuko dugu denok
batera. Muxu asko familia
guztiaren partez!

Eneko

Eneko eta Maite

Gure etxeko pilotari jatorrak 7 urte!! ZORIONAK eta muxu handi
handi bat!!

Gure etxeko txikienak
2 urte eta pilotariak 7!!

Mila kilo zorion
denon partetik!!

Unax Trevejo
ZORIONAK zure 9.
urtebetetzean!! Etxekoen partez. Muxu asko
eta orain bezain zintzoa
jarraitu!!

San Vicente de la Sonsierra.
Otsailaren 10ean, domekan,
7:30ean Altsasuko Burunda Mendi
Bizikleta taldearen egoitzatik
abiatuta. 35 km.

Erakusketak
Altsasuko inauteriak. Otsailaren
17ra arte 18:30etik 21:00etara eta
domeketan 19:00etatik 21:00etara,
Altsasuko Iortia kultur gunean.
Gazte-txokoko 2012ko argazkiak.
Otsailaren 9tik 24ra Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean.

Hitzaldiak
Gazteria eta kirola. Otsailaren
14an, ostiralean, arratsaldez
Altsasuko Intxostiapunta gazte

gunean.
Autonomia lantzen II, bazkal
ordua. Otsailaren 14an,
ostegunean, 16:30etik 18:00etara
Altsasuko Txioka haur ikastolan.
Hizlaria: Txusma Azkona.

Ondarea, tokiko garapenaren
oinarri. Otsailaren 14an,
ostegunean, 18:30ean Altsasuko
Iortia kultur gunean. San Joan
baleontziaren errepika egiteko
proiektuaren aurkezpena.

Bestelakoak
Hondakin bilketa sistemari
buruzko bilerak. Otsailaren 8an,
ostiralean 19:00etan Irurtzungo
eskolan; Ekain, 20:00etan kontzeju
etxean (Ekai+Zuhatzu) eta Hiriberrin,
20:00etan, elkartean. Otsailaren 11n,
astelehenean, Lakuntzan 19:00etan
udaletxean eta Lizarragan 20:00etan
kontzeju etxean. Otsailaren 13an,
asteazkenean, Arbizun 20:00etan
udaletxean eta Dorraon 20:00etan
kontzeju-etxean. Otsailaren 14an,
ostegunean, Unanun 17:00etan
elkartean eta Iturmendin 20:00etan
udaletxean.

Deialdiak
Hezkuntza alternatiboko
proiektua. Otsailaren 8an,
ostiralean, 18:00etan Altsasuko
Iortia kultur guneko sarreran.
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Otsailaren 8an, ostiralean,
20:00etan Irurtzungo, Lakuntzako,
Arbizuko eta Etxarri Aranazko
plazetan, elkarretaratzeak.
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Otsailaren 10an, domekan,
20:00etan, Altsasuko plazan,
elkarretaratzea.
Sakanako Langabetuen
Asanblada. Otsailaren 11an,
astelehenean, 15:30ean Altsasuko
Gure Etxea eraikinean.
Torturarik ez! Ez Altsasun, ez
inon. Alde hemendik! Otsailaren
13an, ostegunean, 19:30ean
Altsasuko udaletxe aurrean. Ospa.
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ezkaatza >>
»

SAKANA

KORRIKA gauez pasako da
Hazi eta irabazi
D ereduan

Herrietan Korrika
batzordeak sortzen hasi
dira

SakanakoMankomunitateaketaNafarroako hainbat erakundek aurrematrikulazio garaian D ereduan izena emateko kanpaina antolatu dute.
Kanpainaren barruan, D ereduaren
aldeko jaialdia antolatu dute otsailaren 16an, 10:00etatik 14:00etara.
Iruñeko Anaitasunan Irrien Lagunekin jaialdian izan nahi dutenek, aste
honetan sarrerak Sakanako Mankomunitatearen Lakuntzako egoitzan dituzte. Heldu den astean,
berriz, 012 telefonora hots egin daiteke. Eta sarrerak egunean bertan
erosteko aukera ere izanen da.

AEK-k euskararen alde antolatzen duen errelebu lasterketa martxoaren 14an, ostegunean, hasiko
da Andoainen. Gipuzkoan barna
ibilbidea egin ondoren, ostiralean, gauerdia pasata Sakanan sartuko da. Otzaurteko portutik jaitsiko da lekukoa eta Sakanara goizaldeko hiruak aldera iritsiko da.
Ibarra zeharkatu eta Irurtzundik
Goldaratz aldera 7:15 aldera eginen du.
Alfabetatze eta Euskalduntze
Koordinakundeak, AEK-k antola-

Herenegun auzkeztu zuten aurtengo Korrika.

»

»

Euskara teknikariek
administrazioen arteko
lankidetza eskatu dute
Joan den urtean euskara sustatzeko
lehiaketa sistema salatu dute eta
Nafarroako Gobernuari eskatu diote
“egokiak, egonkorrak eta iraunkorrak
izanen diren lankidetzarako formula
juridikoak” jartzeko

Nafarroako toki entitateetako euskara zerbitzuen sarearen izenean,
Castillo Suarez eta Patri Arburua,
Sakanako eta Bortzirietako Euskara Mankomunitateko teknikariak,
Nafarroako Parlamentuan egon
ziren herenegun . Pasa den urtean
Nafarroako Gobernuak euskara
sustatzeko indarrean jarri zuen
diru-laguntza sistemak dituen gabeziak salatu eta gobernuaren eta
toki-erakundeen arteko lankidetzaren alde egin zuten.

Hizkuntzaren normalizaziorako
plangintza diseinatzeko, eskualdearen diagnosia egiteko tokiko errealitatea ongi ezagutu behar dela eta
Euskara Zerbitzuak horren jakitun
direla adierazi zuten. Bestetik, plan
horiek aurrera eramateko, tokiko
entitatean bertatik bertara aritzea
beharrezkoa dela adierazi zuten,
bertako eragile guztiekin, entitate
barrukoekin nahiz kanpokoekin,
etengabeko harremanean arituz.
Euskara zerbitzuak publikoak direnez, herritar eta eragile guztientzako eskura daudela ere nabarmendu zuten.
Oinarri horiek kontuan izanik, toki entitateen artean lehia

2012ko
ondorioetako bat
Udal eta mankomunitateetako
langileek ez dute dirurik jasoko
euskara ikastaroengatik. Aurten
ez dago deialdirik.

sustatzen duen diru-laguntza sistema baztertu eta bestelako formulen alde agertu ziren. Gogora ekarri zuten 1998 eta 2011 urteen artean Nafarroako Gobernuaren eta
euskara zerbitzua zuten toki entitateen arteko harremana lankidetza hitzarmen bidez zegoela arautua. “Bere garaian hitzarmena ez
zen nahikotzat jo, ez edukian ez
diru kopuruan ere, eta hala salatu zuten toki entitateetako ordezkariek hasiera-hasieratik. Eta
gobernuak hitzarmenean jasotakoak ez zituen bete”.

Bazkide zozketa

Lakuntza

Mintzakide
talde berria
Euskara ikasten ari edota euskaraz hizketatzeko ohitura ez duenak aukera aparta du: Mintzakide. Programa horrek astean behin
ordu batez bildu eta nahi den jarduera eginez, euskaraz hitz egiteko aukera eskaintzen du. Lakuntzan talde berria sortu da. Nahi
duenak astelehenetan Ogiberritik
pasatzea du, 17:30ean. Baina parte-hartzaileek beste data bat egoki jotzen badute, aldatu eginen
litzateke.
Euskaraz hitz egiten hobetu
nahi duten lakuntzar horiei hizketan laguntzeko euskaldun zaharrak ere behar dira. Izan ere, dakitenak eta ez dakitenak biltzen dira
Mintzakide taldeetan.

Non erabili

www.guaixe.net-en
zerrenda osoa ikusgai

VIZU ILEAPAINDEGIA

Erakuslehioen aldaketagatik %50eko deskontuetatik
gora.

TIPI TAPA OINETAKOAK

30 €ko gastuarekin %10 eko
deskontua.

NAMASTE YOGA

60€koerosketagatik%10eko
deskontua (eskaintza ez
metagarria).

ALTSASU

www.namastecentro.es-en
galdetu eskaintzen berri.

TXIKITXO
ALTSASU

60 €tik gorako erosketeetan,
%10eko deskontu-txartel bat

ITURMENDI

ALTSASU

ALDASORO HARATEGIA
ALTSASU

30€ko erosketa batengatik
etxeko produktua opari.

ONGI ETORRI TABERNA
LAKUNTZA

-EKAINBERRI KOBAZULOETARAKO 2
SARRERA+ TRIMANERAKO 4 SARRERA
- TRIMANERAKO 4 SARRERA
- TRIMANERAKO 4 SARRERA

Altsasun, astearteetan,
10:00etan, Akeitan.
Irurtzunen, astearteetan,
17:30ean, Iratxon.
Altsasun, ostegunetan,
17:00etan, Koxkan.
Etxarri Aranatzen, ostiraletan,
15:30ean, plazan/Xapatero
tabernan.
I r u r t z u n e n , o st i ra l e t a n ,
17:00etan, Pikuxarren.

hurrengo erosketan erabiltzeko.

ALTSASU

-GRAXIANA ATERPETXEAN BI LAGUNENTZAKO BAZKARIA+ TRIMANEN
PARTIDARAKO 4 SARRERA

Sakanako
Mintzakide taldeak

Beleixeguaixe txartela

ARKUPE

OTSAILEKO SARIAK:

tzen duen 18. KORRIKA da aurtengoa eta euskara ikasten ari
direnak omendu nahi ditu. AEKk lasterketarako Eman euskara
elkarri leloa aukeratu du. Horrekin AEK-k adierazi nahi du “euskarak euskal herritarrok elkarrekin bizitzeko hizkuntza izan behar
duela. Elkarri hitz egiteko hizkuntza. Elkar entzuteko eta ulertzeko”. AEK-ko kideen iritziz, “dakienak ikasi nahi duenari irakatsi,
ulertzen duenak hitz egiten duenari erabiltzeko aukera eman,
agintariek herritar orori ikasteko bideak erraztu… Denok dugu
zeresana eta zeregina. Euskara
denona da eta denontzat izan
behar du”.

Otorduekin, kafea edo txupitoa doan.

ALFA INMOBILIARIA
ALTSASU

Etxe edo pisu baten erosketagatik 300 €ko txekea opari.
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astekoa
Zoila Berastegi

Zero helikoptero
Negu gorria da gurean. Gorriak
ikusten ari garela jakin badakigu, baina azken egunetan sortu
diren korrupzio iskanbilak direla eta, behatzek (behingoagatik
bada ere) ez gaituzte gu seinalatzen. Goi kargu horietan dauden
horiek, aldiz, Greziako olinpoan
bailiran, ez dakite lotsa zer den,
eta lotsak ere ez ditu gorritzen.
Gorri kolorea eta bere esanahi
iraultzailea aspaldi ezabatu bai-

tzuten haien hiztegietatik. Handik edo hemendik poltsikoak bete,
bidai bat hara eta beste bat haratago (helikopteroz bada hobe),
eta behin sabelak eta sakelak
goraino daudela… zer? Agur eta
beste bat arte.
Politika bahitua dago. Berez,
izatez, politikak gizakiaren
elkarbizitza kolektiboan sor
litezkeen arazoak guztion onurarako konponduko lituzkeen

botere pilaketa behar luke izan.
Egun ordea, begi bistara deskaruz eta lotsagabekeriaz lapurtzeko baliabide ezin hobea da. Atzean geratu dira galtza buruan
jarrita, urduritasunak gaindituak, bankuak hala moduz lapurtzera sartzen ziren bi edo hiru
pringatuak. Hori modaz kanpo
dago. Orain gauzak guztiz aldatu dira, bankuak izanik bi edo
hiru pringatu horiei eta hauek

bezalako milaka pringaturi
lapurtzen dietenak. Pultsua
lasai, itxura ezin hobez, irribarretsu eta aurpegira. Galtzak
beren lekuan, hau da, oinetan,
pertsona heziak bezala, eta poltsikotik paradisuetara; helikopteroz bada … hobe.
Non dago zentzua, etika, morala, baloreak …? Haienak paradisuren batean, oporretan, fiskalitatea itsu dagoen bitartean

behintzat. Eta gureak? Noiz arte
onartuko dugu hau? Noiz hartuko du, berreskuratuko du
herriak dagokion hitza, guztion
onurarako izango dena. Noiz?
Politika bahitu dute, baliogabetuz, etsipenez zikinduz … eta
uste dut, helikopterorik ezean,
txirrindulaz bada ere, politika
herriratu beharrean gaudela.
EZ DITUGU BEHAR!!

gora/behera

barrutik kanpora

tzan bizitzea.
Badakigu azken urteetan aurrerapausoak eman direla eta, honen
adibide, Etxarri dugu. Urteetan
zehar eredu arrotzak egon diren
arren, herritarren, bertako instituzioen eta eragile ezberdinen
lanari esker, gaur egun herrian
euskaraz ikasteko eskubidea bermatua dute haur guztiek.
Baina badakigu ere, hizkuntza
ereduak mantentzen diren bitartean ezinezkoa izango dela Sakana euskalduna lortzea.

Wertek berak argi utzi du bere
asmoa ikasleak espainolizatzea
dela, aldi berean, hizkuntza-ereduak bere asmoak lortzeko egokiak direla onartuz.
Beraz, argi geratzen da orain
artekoak euskalduntzeko ez duela balio, eta hori gutxi ez balitz,
erreformarekin egoerak okerrera besterik ez du egingo. Euskal
curriculumetik urrunago kokatuko gaitu eta ikasleen euskalduntzeari ateak gehiago itxiko
dizkio oraindik ere.

Sakanan euskaraz bizitzeko
eskubidea dugulako, nahitaezkoa da euskararen ezagutza unibertsala bermatzea eta belaunaldi berriak euskaldunduko dituen
eskola euskalduna izatea.
Aldaketa beharrezkoa dugu eta
denon esku dago.
GUK ESKOLA EUSKALDUNA!

Inauteria
Penak ahaztu eta ongi
pasatzeko gutxi behar da:
mozorro bat.

>>

Dakigun moduan, Sakanan errealitate ezberdinak aurkitzen ditugu hezkuntza arloan. Herri
batzuetan haurren euskalduntzea bermatzen den bitartean,
beste batzuetan eredu arrotzak
mantentzen dira, herri horretan
(eta Sakana osoan) euskaraz bizitzea ezinezkoa egiten delarik eta
haur guztien hizkuntza eskubideak errespetatzen ez direlarik.
Hau da hizkuntza-ereduek uzten
diguten ondorio latza. Ezinezkoa
zaigu gure herrian gure hizkun-

>>

Guk eskola euskalduna!

Krisia
Goi mailara ere iritsi da,
eta lanpostuak ere
suntsitzen ari da.

Euskal Herrian Euskaraz
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NAVARRA BUILDING ELKARTEA ALTSASUKO CAIXABANK-EN BULEGOAREN JABE DA:
CANek zituen 25 bulego onenen jabe egin
zen Navarra Building elkartea 2009an, tar-

»

tean Altsasukoa. Diario de Noticias-ek jakinarazi duenez, elkarteko 63 kideen artean
Yolanda Barcina eta Antonio Catalan daude.

sakanerria >>

Altsasu

Baleontzia

Ibarrak XVI. mendeko baleontzi baten
errepika egiteko egurra jarriko du
Ostegunean, 18:30ean, Altsasuko
Iortia kultur gunean aurkeztuko
dute proiektua

Albaola, itsas kultura eta ondarea
bere ikuspegi guztietan lantzen
dituen erakundea, aurten hasiko
da San Joan baleontziaren errepika egiten. Itsasontzia egin ahal izateko elkartearekin bat egin dute
Sakanako Garapen Agentziak,
Donostia 2016 Europar kultur hiriburuak eta Zerain herriak, besteak beste. Hiru urte barru baleontzia itsasoan izatea da asmoa.
Sakanako Garapen Agentziako
agente den Iker Manterolak jaki-

»

narazi digunez, proiektuan parte
hartzen dutenendako, “ondare kulturala eta naturala tokiko garapenaren oinarrizko baliabideak dira.
Horregatik, gure komunitateek
elkar banatzen duten ondarea
balioztatzea helburu duen elkarlana lantzen hasi gara”. Baleontzia elkarlan horren fruitu izanen
da, Donostia 2016ko elementu ikusgarrienetakoa izanen dena.

Sakanatik itsasora
Aranazko ibarrean eta Burundan,
untzigintzara bideraturiko baso
aprobetxamenduen aipamen his-

torikoak ugariak dira. XVI . mendetik aurrera basoen kudeaketan
itsasoak bere tokia izan du. Bi espezie eta erabilera nagusi ziren: itsasontziak egiteko haritza eta arraunak egiteko pagoa.
Manterolak argitu digunez,
“Sakanak proiektuan basoari dagokion atala landuko du eta ontzia egiteko 200 haritz emanez parte hartuko du”. Lan horretan Albaolako
kideen aholkularitza eta laguntza
materiala izanen dira. Manterolaren arabera Donostia 2016ren ekitaldi kulturalak “Sakanaren marka turistikoa, maila handiko proiek-

Itsasontziaren piezaren irudiarekin.

tu bati loturik eta proiekzio handiko gune batean azaltzeko aukera
ahalbidetzen digu”.

Irurtzun

22 metro luze, 7,5 metro zabal eta 200 tonako pisua izanen du baleontziak. San Joan
baleontzia 1.563an eraiki zuten Pasaian eta
bi urte geroago hondoratu zen, Kanadako
Red Bayn. Hantxe jarraitzen du gaur egun.
Unescoren munduko urpeko ondarearen zigiluan agertzen da baleontzia.

SAKANA

Langile ohiak Inasa berrabiarazteko, doan lan egiteko prest

Aterpean egin zuten bilkura. Nerea Mazkiaran

Inasako langile ohiek enpresa ez
desagertzeko ahaleginak eginen
dituzte. “Hartzekodunen lehiaketa inbertitzaile posibleendako arazoa izan daitekeela jakinik, makinak han daudela, prestutasun osoa
dugu lantegia martxan jarri eta
bi hilabetez kobratu gabe lan egiteko”. Hala jakinarazi zuten larunbatean Irurtzunen egindako kontzentrazioan.
Langile ohien ordezkariek
badakite “oso-oso zaila” dela lan-

Zerrenda
70 langile daude doan lan egiteko prest. Zerrenda ez dago itxita eta gehiago izan daitezke.

tegia berriro zabaltzea, baina
saiatzeari behintzat ez diote utzi
nahi. Bitartean, hartzekodunen
lehiaketaren ardura duen epailearekin biltzeko asmoa azaldu
dute langileek.

SAKANA

Ilbeltzean langabezia gora
Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez, ilbeltzean Altsasuko
enplegu bulegoan izena emanda
zeuden sakandarren kopurua
%5,43 igo zen. Hau da, 89 langabe gehiago daude izena emanda.
Guztira 1.729. Horiei Iruñeko
zabalguneko bulegora doazen
arakildar eta irurtzundarrak
gehitu beharko zaizkio ibarreko
kopuru zehatza jakiteko. Ilbeltze-

an Altsasuko enplegu bulegoan
386 kontratu sinatu ziren, haietatik, soilik, 29 izan ziren mugagabeak.
Nafarroari dagokionez, azken
hilabeteak 3.653 langabe gehiago
(% 7,03ko igoera) utzi ditu eta
dagoeneko 55.597 nafar dira lan bila
dabiltzanak. 27.946 emakumezko
(%8,97 igoera) eta 27.651 gizonezko (%5,14 gehiago). Nafarroako

Langileak Urdiainen, gas sarea jartzen.

Enplegu Zerbitzuko zuzendarigerente den Maribel Garcia Malo-

ren iritziz, ilbeltzeko datuak “oso
txarrak” dira.

Makina bat eragilek deitu dute greba.

Greba orokor
deialdiak babes
berriak jaso ditu
Hainbat eragilek hilaren 28rako
greba orokorra deitu dute Sakanan.
Ibarrak bizi duen egoera salatu eta
Nafarroako Gobernuari Sakanarekin konpromisoak hartzeko eskatuko zaio protestaldi horrekin. Pasa
den astean aurkeztutako mobilizazioarekin bat egin dute Altsasuko
PSN, STEE EILAS, Sunsundeguiko eta
GH Guemako enpresa batzordeek
eta Tapicerias del Carreko langileen ordezkari batek.
Gaur, 9:00etan, deitzaileak Berrikuntza, Enpresa eta Enplegu Departamentuaren egoitzan greba deialdia
erregistratuko dute.
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Etxarri Aranatz

Herri galdeketa prozesua martxan da
Larunbatean autodeterminazio
eskubidearen inguruko galdeketa
egin ahal izateko sinadura bilketa
hasi zen Etxarri Aranatzen

Helburua etxarriarren artean 200
sinadura lortzea da. Etxarri 2012+1
herri ekimenak hiru hilabete ditu
autodeterminazio eskubidearen
aldeko galdeketa egin ahal izateko herritarren nahia udal bilku-

»

ran aurkezteko. Larunbatean festa batekin hasi ziren sinadurak biltzen. Herritarrak 11:00etatik aurrera udaletxera hurbildu ziren haien
izena emateko. Etxarri 2012+1
herri ekimenak etxarriarrak galdeketaren alde sinatzera gonbidatu ditu, eskaera ahalik eta babes
gehienarekin aurkezteko.
Herri galdeketa egin ahal iza-

teko 27/2002 Foru Legean oinarritu da Etxarri 2012+1 ekimena.
Legeak dioenez hiru hilabete dituzte Udal bilkuran erroldaren
%10eko aldeko sinadura jasotzeko; 200 sinadura.Sinadura eman
ondoren musika eta auzatea egin
zuten. Bitartean erabakitzeko
eskubidea aldarrikatzen duen
graffitia egin zuten.

Eguraldi txarra egin zuen arren, etxarriarrak udaletxera joan ziren. Erkuden Ruiz

Altsasu

Alde Zaharrean auzo-konpostaren alde
Aurreko ostegunean Alde Zaharreko bizilagun batzuk deialdia egin
zieten auzotarrei: hondakin organikoak kudeatzeko auzo-konpostagailua jartzea. Deialdiari erantzunez, 30 bat auzotar bildu ziren
Gure Etxea eraikinean. Konposta

»

nola egin ezagutzeko aukera izan
zuten, baita kezka eta zalantzak
argitzeko ere. Otadiko Kristo Deuna ermita inguruan auzo-konpostagailua jartzeko aukeraz ere hizketatu ziren. Bukaeran, konposta
eta auzo-konposta egiteko prest

zeudenek izena eman zuten. Haiek
duten interesaren berri Sakanako Mankomunitateari eta Altsasuko Udalari jakinaraziko diote.
Hondakin bilketa sistema
berria ezarriko da aurten Sakanan. Mank herriz herri bilerak egi-

ten hasi da. Altsasuko Udalak sistema horren ezarpena irailera
atzeratzeko eskatzea erabaki zuen.
Horrekin batera, Altsasuko Udalak atez-atekoaren inguruko herri
galdeketa loteslea egitea erabaki
zuen. Guztia bideratzeko batzordea sortu zen udalean eta oraindik ez da ezer zehaztu.

Altsasu

Udaltzaingoak zerbitzua egokitu behar izan du
Altsasuko Udaltzaingoa gaur egun
3 udaltzainek eta 2 laguntzailek osatzen dute. Biren bajak eta baten oporrek udalari aldi baterako egokitzapenak egitera behartu dio. Gauzak hor re la, udaltzainek
astegunetan 7:00etatik 13:00etara
eta 15:00etatik 17:00etara lan egiten
dute. Asteburuetan, berriz, 6:00etatik 14:00etara aritzen dira. Ordutegi horretatik kanpo altsasuarrek
SOS Nafarroara hots egin behar
dute, 112 telefonora. Juan Carlos
Orellana zinegotziak jakinarazi
digunez, Santa Agedan goiz eta

motzean

Berririk ez
zinemaren inguruan
Espainiako Gobernuaren murrizketek Lakuntzako zinemako lanak
bertan behera utzi zituzten joan zen
urtean. Horrekin batera, aldameneko parkerik gabe gelditu ziren lakuntzarrak. Udala Madrilekin harremanetan da, baina, ez da aurrerapenik izan. Bitartean, udalak Parkea
Martxan batzordea sustatu zuen,

arratsaldeko txandetan ariko dira.
Praktikak egitera etorriko den beste langile batek egoera hobe bideratzeko aukera emanen diela ere
adierazi digu zinegotziak.

Azken bilkura
Altsasuko Udala porlandegirako
Nafarroako Gobernuak emandako
Udalez Gaindiko Proiektu Sektorialaren kontra agertu da. PP ez beste alderdi guztiek aldeko boza eman
zuten. UPNk ez zuen bozketan parte hartu. Aldi berean, martxoaren
16an Altsasun eginen den manifes-

herritarren eta udalaren artean
haur-parkea egiteko asmoz.
Parkea Martxan batzordeak dirua
lortzeko, mus txapelketa azkarra
antolatu du otsailaren 23rako.
16:00etatik aurrera jokatuko da
Lakuntzako igerilekuan. Bikote
bakoitzak 10 euro ordaindu beharko ditu parte hartzeko. Batzordeko
kideek jakinarazi dutenez, taberna
zabalik egonen da, pintxo eta bestelakoekin. Gainera, haurrek goiko
lokalean jolasteko aukera izanen
dute.

tazioarekin bat egin zuen udalak.
Azken udal bilkuran, bestalde,
alkatearen kalitateko botoarekin
hautsi ziren bi bozketetan emandako berdinketak. Izan ere, Bilduk
eta Aralarrek zentzu batean bozkatu zuten eta NaBaik, IUk, PPk
eta UPNk bestean. Lehengoan,
IUk altsasuarrek hurrengo uraren
erreziboan hobaria izatea eskatu
zuen, ur horniduran izandako
matxurak ura erostera behartu
zituelako. Bigarrenean, NaBaik
eta IUk ordenantza fiskalei alegazioa aurkeztu zioten. Bi koalizio-

Hezkuntzarako
alternatibak
Ibarrean hezkuntza alternatiboko
proiektua sortzeko aukera
aztertuko dute, ostiralean,
18:00etan, Altsasuko Iortia kultur
guneko sarreran

Egungo hezkuntza ereduari alternatiba bilatzeko 50 bat pertsona bildu ziren asteburuan izandako jardunaldietan. Larunbat goizean 30
bat pertsona bildu ziren gaiaz hizketatzera. Arratsaldean beste 20 pertsona batu zitzaizkien, antolatzai-

ek eskatu zuten interes sozialerako bideratuta dauden eta herriko
erakundeek antolatzen dituzten
ekitaldiak, udal azpiegituren erabileragatik tasak ez ordaintzea.

IUk PSNri
Altsasuko Udalaren azken bilkuretan ez da zinegotzi sozialistarik
egon. Batek aspaldi baja eman
zuen eta bestea gaixo dagoelako
ezin izan da joan. IUko Arturo
Carreño zinegotziak PSNri egoera lehenbailehen bideratu dezala
eta, bitartean, “justifikatutako

leek aurreikusitakoak baino gehiago. Igandean, iritziak elkartrukatzeko egunean, 30 pertsona inguru bildu ziren Altsasuko gaztetxean. Sakanako Asanblada Libertarioko kideek
(SAL), jardunaldiaren antolatzaileak, balorazio positiboa egin dute.
Jardunaldietan izan zen guraso talde sakandar batek halako proiekturenbatmartxanjartzekoasmoaazaldu zuen. Dauden aukerak aztertzeko
ostiraleanbileradeitzeaerabakizuten.
Gaiarekininteresadutensakandarguztiei dago zabalik ostiraleko bilera.

gaietan delegatutako botoa” erabiltzea proposatu dio. Carreñok
dioenez, horrela “oposizioak nahikoa boto lituzke gai garrantzitsuetan kontra egiteko”.
Koalizioko kideak gogora ekarri du azken bi udal bilkuretan
hainbat gai botoen berdinketarekin bukatu duela eta berdinketa
alkatearen kalitateko botoak hautsi duela. Baliabide hori “gobernatzeko nahikoa babes ez duten talde politikoek erabiltzen duten
azken baliabidea” dela adierazi du
Carreñok.

motzean

Aranzadiko kideak
Urbasako saroiko
hobian
Arantzadi zientzia elkarteko kideek
aurki Urbasako saroiko siman dauden 3 gorpuetatik 2 aterako dituzte.
Golpistekhilondorenharabotazituzten Balbino Bados (Peraltako irakaslea eta Ameskoan UGT sortu zuena)
eta Eulateko espetxean preso zeudenbestebiameskoar.Lizarrakoespeleologia taldeko kideek bere garaian
jakinarazi zutenez, sima horretan
10-12 gorpuzki daude.

Xurrutekoak
eskertuta
Altsasuko Alde Zaharreko tabernak
biltzen dituen Xurrut elkarteak
(Lurrazpi, Urtzi, Xume, Gernika, Gautxori,KoxkaetaArkangoa)berebezeroei esker ona azaldu nahi die.
Xurruteko kideek, ohitura hautsiz,
urte zahar eguneko iluntzeko poteoa kobratu egin zuten. Jakinarazi
dutenez, gastuak kenduta jasotako
diruaren zatirik handiena Joseﬁna
Arregi klinikari eman diote eta beste zati bat inauteri batzordeari.
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Irañeta

Udalak herri-lanen arabera bideratuko du gastua
Aurtengorako 152.000 euro
inguruko aurrekontua onartu du

Bi lan egiteko ditu Irañetako Udalak. Premiazkoa da bata, abenduan
emari handia zuen egun batean
ibaiak bazterreko harrizko horma
bat kaltetu baitzuen. Eta ondorioz,
babeseko baranda erori zen. Kaltea herriaren iparraldeko bidean

»

eragin zuen. Udal arkitektoak kalteak baloratu eta konponketaren
balioarekin txostena prestatuko
du. Harekin, Irañetako Udalak Nafarroako Gobernuarengana joko du,
lanak egin ahal izateko diru-laguntza eskuratzeko. Ebroko Ur Konfederazioarekin ere harremanetan
izanen dira.

Egitekoen zerrendan Irañetako Udalak duen beste lana ur-biltegia berritzea da, egungoa txikia
eta zaharra delako. Nafarroako
Gobernuarekin makina bat hartu eman izan zituzten joan den
urtean. Pedro Beraza alkateak
esan digunez, “gobernuak hitzartuak dituen lanak bukatu arte ez

Baranda ibai aldera erorita. Utzitakoa

Ergoiena

Zerbitzuei eusteko adina

Ergoienako ikuspegia Beriaindik. Pedro Mª Gonzalez Remiro

»

du beste lanik eginen. Zain gaude”. Lan horiek eginen ez balira
udalean ez dute baztertu dirua mailegua arintzeko bideratzea.
Bestalde, ostiralean hondakin
bilketa sistema berriaren inguruko hitzaldia izan zen eta irintarrak
entzundakoarekin “nahiko konforme” atera zirela jakinarazi digute.

»

Arakil / Irurtzun

Institutu batzordeak
premiazko bilera eskatu dio
kontseilariari
Biurdana institutuaren
masifikazioagatik Iruñea
iparraldean institutu berria
eraikitzea eskatzen ari dira

Iruñeko Iparraldeko Institutu
Batzordeko (Biurdana, Sanduzelai, Patxi Larrainzar, Orkoien eta
Irurtzungo Guraso Elkarteek)
ordezkaritza batek, Hezkuntza
Departamentuaren egoitzan eskaera egin zuten atzo. Jose Iribas kontseilariarekin, Iñigo Uharterekin
(hezkuntzarako baliabideen
Zuzendari nagusia) eta Teresa
Ukarrekin (azpiegituren arduraduna) bildu nahi dute, departamentuaren asmoen berri jaso nahi
baitute. Bilera ere baliatu nahiko
lukete, Biurdanara joanen diren

Ergoienako Udalak aurten 280.220
euroko aurrekontua izanen du.
Pasa den urteko kontuetan jasotakoa baino 4.800 euro txikiagoa
da kopurua. Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzarik gabe
Ergoienako Udalak ez du inbertsiorik egiteko aukera eta zerbitzuak
mantenduko ditu. Hala, asteazkenetan Altsasuko azokara etortzeko autobus zerbitzua mantenduko da. Bestalde, Unanuko eskulan
eta Lizarragako pilates ikastaroek ere segituko dute. Udan nahikoa haurrek izena ematen badute, euskarazko aisialdi programa
garatuko da.

Gurasoak haurrekin eskolara.

ikasleen proiekzioen artean dauden aldeak argitzeko.
Bilera eskaera, Nafarroako Parlamentuan onartutako mozioaren
eta batzordea osatzen duten eskola kontseiluen atxikimenduen babesarekin aurkeztu dute. Horretaz
gain, institutuaren masifikazioaren
kontra eta berria egitearen alde egin
dituzten txapa eta kartelak ere utzi
dituzte, kontseilariarendako.

Hirigintza plana
Ezin bukatuko kontua bihurtu da
Ergoienako Udalarendako hirigintza berria egitea. Traba Nafarroako Gobernuak jarri dio. Ergoendarrek aspaldi abiarazi zuten
hirigintza plana egokitzeko prozedura. Lurralde okupazio estrategia ere aurkeztu zion Nafarroako Gobernuari. Dokumentua ez
zela egokia erantzun zuen gobernuak, baina gehiago argitu gabe.
Bitartean legedia aldatu egin da
eta beste modu batera egin beharko da tramitazioa. Gobernuak ez
zituen bere egitekoak egin eta ergoendarrak zain daude. 90. hamarkada erdialdekoa da egun indarrean
dagoen hirigintza plana. Gaurkotua ez dagoenez, lan gehigarri bat
eskatzen dio udalari.

Laguntza
Jaiotzak eta erroldatzeak sustatzeko ordenantza jarraituz,
ErgoienakoUdalakjoandenurtean familia bati diru-laguntza
eman zion. Udalaren diru-laguntzajasoahalizateko,besteakbeste, jaioberrien gurasoek Ergoienan erroldatuak egon eta bertan
bizi behar dute, gutxienez haurra jaio aurreko azken urtean.

Lizarraga
Kontzejuak aurten 65.570 euroko aurrekontua izanen du. Kontzejuak ez du inbertsiorik egitea aurreikusi eta ezer egitekotan auzolan bidez eginen luke.

Urdiain

Sekuoia
hiltzear
Herrian erreferentzia den zuhaitzak
sekuoien minbizia du

Udaletxe parean dagoen konifera
sarri hilko da. Duela bi urte eta
erdi ohartu ziren sekuoiak bazuela zerbait. Garai batean alde batetik bestera begiratu eta hostoak
besterik ez ziren ikusten, baina,
ordurako zuhaitza hostoak galtzen hasia zela jabetu ziren. Gerora gorritzen hasi ziren. Ur falta izan
zitekeelakoan, udalak ureztatze
sistema jarri zuen. Baina, sekuoiak
ez zuen onera egin eta gaitza zuela jabetu ziren. Zuhaitza hiltzen
ari da eta bizitza luzatzeko tratamendu aringarri bat emateko
aukera dago, baina, berdin-berdin
hilko da.

20 bat metro luze eta 40 urte inguru ditu sekuoiak.

Urdiaingo Udala zer egin aztertzen ari da. Batetik, adarrak lehortu eta erortzeko arriskua dagoela
ikusita, udalekoek adarren bat moztea dute buruan. Bestetik, udabe-

rri aldera zuhaitza botatzeko aukera aztertzen ari dira. Baina horrekin batera hutsik geldituko litzatekeen espazio horretan zer egin erabaki beharko du udalak.
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Ihoteak 2013

Mozorro giroan murgildu!
IRURTZUN
Lehendabizi txikiak,
gero herri guztia
>> Otsailak 8, ostirala
10:15ean Eskolan, mozorro desfilea,
hamaiketakoa.
Kalejira Irurtzunen barna.
Marigorri erretzea.

>> Otsailak 9, larunbata
12:00etan Joaldunak eta pertsonaia
mitologikoak.
14:00etan Bazkaria eta inauteri dantza,
San Martin jubilatuen elkartean.
14:30ean Inauterietako herri bazkaria.
16:00etan Inauterietako kalejira.
Haurrendako makillajea, udaletxean.
17:30ean Mozorrotutako pertsonen eta
koadrilen elkarretaratzea, plazan.
18:00etan Inauteri desfilea, plazan.
18:30ean Txistorrada eta musika, plazan.
Oharra: Ostiralean, 9:30ean Atakondoa
ikastetxeko sarreran jasoko ditugu
larunbateko txistor-jaterako familiek
borondatez emandako txistorrak.
Larunbatean, 17:30etik 18:00etara Erga
Larreak elkartera eraman daitezke.

UHARTE ARAKIL
Mozorro larunbata
Kinto ospakizunekin bat egiten dute
inauteriek Uharte Arakilen. Mozorrotuen eguna biharkoa izanen da.
Mozorrotuak Aralar Mendi elkartean eta beste hainbat tokitan bilduko dira bazkaltzeko. Majo bazkaldu ondoren, kalejira koloretsua
abiatuko da handik, herrian barna.
Koadrilaka mozorrotuta ibiliko dira
uhartearrak. Kalejiraren ondoren,
parrandak ordu txikiak arte segituko du Uharte Arakilen.

taldi politak antolatu dituzte. Eguneko protagonistak, zatamarroak,
19:00etan aterako dira kalera. Soinean arropa eta zaku zaharrak jantzita, aurpegia zapi batekin estalita, buruan lastozko txapela eta
eskuan erratza, sardea edo urritz
makila dutela, jendearen atzetik
ibiliko dira, izutu eta haiek berotzeko asmoz. Haiek zirikatzeko “Zatamarro begi-gorri urtien behin etorri” kantatuko diete haurrek.

>> Otsailak 9, larunbata
12:30ean Lakuntzako erraldoi eta

ARRUAZU
Haurrak nagusi
Etxeko txikienak izanen dira Arbazuko ihoteen protagonistak. Haien
mozorroekin 17:00ak aldera plazara aterako dira. Ziurrenik, moxorroz
jantzitakorik ez dela faltako. Moxorroak herri ihoteko Arruazuko pertsonaiak dira. Burua estalita eta zigorra eskuan, jendea berotu nahian
ibiliko dira. Etxez etxe egindako
errondan bildutako jaki eta diruarekin, txikiek Itur-Gain elkartean
merienda ederra eginen dute.

LAKUNTZA
Mozorro festatik
zatamarro egunera
Larunbatean mozorro bazkaria, desﬁlea eta parranda ez dira faltako
Lakuntzan. Eguraldiak laguntzen
badu, gainera, erraldoi eta buruhandien konpartsa ere kalera aterako
da. Ihoteak girotzeko etxeko balkoiak
apaintzeko deia egin dute antolatzaileek.
Ihote giroak jarraipena izanen du
asteartean. Etxeko txikienak mozorrotuko dira eta beraiendako eki-

buruhandien konpartsarekin kalejira
herritik.
13:30ean Auzatea: gazta eta ardoa.
14:30ean Bazkaria elkartean (Txartelak
tabernetan salgai. Antolatzailea: Parkea
Martxan!).
18:30ean Mozorroen aurkezpena eta
desfilea. Ondoren zortziko herrikoia,
musika eta dantzak plazan.
20:00etan Auzatea: Axuri errea.

>> Otsailak 12, asteartea
17:00etan Aurpegia margotzeko tailerrak,
konpartsa txikiarekin musika eta zortziko
herrikoia plazan. Erraldoi txikiak dituzuen
guztiak parte hartzera gonbidatuak!
18:30ean Txokolatada plazan.
19:00an Zatamarroak.
Oharra: Etxeko balkoiak apaintzera
animatzen zaituztegu! Oraingoan herriko
balkoi nagusiak glamourrez jantzi eta
distiratuko ditugu!
Eguraldi txarra eginez gero, frontoian
egingo da.

ARBIZU

tuko dute, gurdi eta guzti. 12:00etan
aatea izango da eta 12:30etik aurrera mozorro desﬁlea. 15:00etan,
herri bazkaria eginen da kiroldegian. Indarrak berreskuratu ondoren, arbizuarrak dantzan jarriko
dira. Giroa berotzeko, 20:00etatik
22:00etara eta 24:00etatik 2:00etara, DJ Sergeyk Argi Bidea elkartean musika pintxatuko du. Giroa
ziurtatuta dago.
Asteartean txatarren eguna ospatuko dute. Goizeko 11:00etan herriko gazteak eta haurrak pixkeet
eskien aterako dira trikitixarekin.
Arratsaldea, aldiz, jardueraz beteta dator. 17:00etan, haurrek jolasak eta txokolate beroa izanen
dituzte. 19:00etan, aldiz, txistorra
jatea eginen da herriko plazan. Iaz
estreinatutako antzerki herrikoiak
aurten ere segida izanen du, baina,
herriko kaleetan barna antzeztu
beharrean herriko plazan eginen da,
19:30ean. Zizkerte kultur taldeak,
Aittun haundiya eta Amin txikiyaren ohitura aintzat hartuta, istorio
bat asmatu du, herritarren aurren
antzeztuko dutena. 12 arbizuarrek
pertsonaia mitologikoei bizia emango diete eta, bukaeran, 20:00etan,
Aittun haundiya eta Amiñ txikiya
erreko dituzte plazan. Jaia girotzeko txatarras janzteko deia egin diete arbizuarrei. Eguna agurtzeko,
21:30ean Aldabide elkartean herri
afaria antolatu dute kintoek.

Bihar mozorroak eta
UNANUA
asteartean Aittun
handiya eta Amiñ
Igandean eta
txikiya
asteartean, badatoz
Arbizuarrek bi egunetan ospatzen Mamuxarroak!
dituzte ihoteak. Bihar, larunbatean,
mozorro eguna dute. Eguerdian,
mozorrotutako koadrilek herria har-

Unanuko mamuxarroak ez dute
aurkezpenik behar. Kamixeta eta

galtzontzilo luze zuriak, gerriko beltza edo gorria, pazpalinak eta
zatak soinean dituztela eta aurpegia metalezko katolaz estalita,
kalera aterako dira igandean eta
asteartean. Gauza jakina da makila arin-arin mugitzen dutela, hortaz, haiek ikusitakoan hanka egitea da onena. Hala ere, inor gutxi
libratzen da hanketan makilakada majoa hartzeaz.
Igandean mamuxarro txikiak izanen dira protagonista, eta astearte-ihotean mamoxarro handiak. Bi
egunetan arratsaldeko 16:30 edo
17:00ak aldera aterako dira mamoxarroak, eta 18:00ak arte Unanuko karriketan gora eta behera ibiliko dira, jendea berotzen. Korrikaldietatik errekuperatzeko,
auzatea eginen da eliz atean, musikak lagunduta. Ohi bezala, astearte ihotean herriko emakumeek
prestatutako piperropil goxoak ez
dira faltako. Gauean, herritarrek
afaria eginen dute eskean ateratakoarekin.

LIZARRAGA
Inauteriak
berreskuratuko
dituzte bihar
Bihar, larunbatarekin, ihoteetan
murgilduko dira lizarragatarrak.
Lehen, herrian eskola zegoen
garaian, haurrak mozorratu eta
eskean ibiltzen ziren Lizarragan,
baina, ohitura galdu zen. Bihar, ihote giroa berreskuratu nahi dute.
Horretarako, eguerdian haur, gazte eta heldu guztiak mozorratzeko deia egin dute antolatzaileek.
Horrela, Azi Iturri elkartean bapo
bazkaldu, eta arratsaldean herrian

barna eskean ibiliko dira mozorrotutako lizarragatarrak, musika
lagun. Etxeetan eskean jasotakoarekin, gainera, afaria eginen dute
atzera ere elkartean. Lizarragatarrei ihoteetan parte hartzeko deia
egin zaie. Ea ihoteak berreskuratzeko ahaleginak zein erantzun
duen.

ETXARRI ARANATZ
Erdi Aro zaporeko
ihoteak
Garizumako aurreko hiru ostegunetan ihote ospakizunak izan dira
EtxarriAranatzen:Gizakunde,Andrekunde eta Garikunde ospatu dira,
eta zalduniyote eta astearteiyoterekin despedituko dira.

>> Otsailak 10, igandea.
Zalduniyote
Haurrak txatarras mozorratzeko eguna
Herriko elkarteetatik txatar ibilbidea
16:30ean Karrikestu elkartean txatarrak
prestatzeko mozorro tailerra. Ondoren,
Udaberri elkartean Josune Arrazubirekin
iyoteein inguruko kontuak.
18:00etan Hartzabal elkartean txokolatada eta kantu saioa. Gaiteroekin kalejira,
Larrañeta elkarteraino
Bukatzeko, Larrañeta elkartean txatar
pintxo potea.

>> Otsailak 12, astearteiyote.
10:00etatik 14:30era Herrian zehar
kintoekin kalejira.
Eguerdian musika saioa plazan.
17:00etatik 19:30era Kintoekin kalejira
herrian zehar.
17:00etan Txokolatada.
18:00etan Gaur Jaiak haur animazioa.
19:30etik 21:30etara Dantzaldia Orots
taldearekin.
22:30etik 02:00etara Dantzaldia Orots
taldearekin.
(Eguraldiaren arabera, ekitaldiak plazan edo
pilotalekuan izanen dira.)
Oharra: asteartiyoteko herri bazkariko
txartelak Leku Onan eta Xapateron daude
salgai, haurrendako 6 eurotan, helduendako
12tan.

sakanerria
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Ihoteak 2013

BAKAIKU
Asteartean txikiak
protagonista eta
kamarroak hurrengo
asteburuan
Asteartean, Bakaikuko gurasoek
antolatuta, haurren ihotea ospatuko da. Eguerdirako mozorrotuta
egonen dira bakaikuar txikiak. Jantziak lagun, jolasten ariko dira.
14:00ak aldera, elkartean, mahai
inguruan, eseriko dira, bazkaltzera.
Larunbatean Santa Ageda kantuan
eta eskean bildutakoarekin ordaintzen da bazkaria. Arratsaldean, kalejira koloretsuak zeharkatuko du
Bakaiku, plazan despedituko dena,
txokolate beroa edanez.
Kamarro beldurgarrien ihotea, aldiz,
otsailaren 16an ospatuko da.

ITURMENDI
Igandean kalejira
eta asteartean
jitomotxorroak
Iturmendin domeka dute inauterietako egun nagusia. 17:00etan mozorroen kalejira izanen da, buruhandiekin, eta festarekin bat eginen dute
herritar guztiek. Iturmendiko Gazte
Asanbladakoak eskalez mozorrotuko dira, kapitalismoaren kontra egiteko eta egun indarrean dauden
murrizketaksalatzeko.Haurrengozamenerako,urterobezala,kalejiranparte hartuko du dragoi miragarriak.
Mozorrogiroan,iturmendiarrekbuelta emanen diote herriari. Arratsaldea borobiltzeko, 18:00etan txokolatada eginen dute frontoian. Eguraldiak laguntzen ez badu Aritzaga
elkartean babestuko dira.
Asteartean ihote giroak jarraipena
izanenduAitzkozarelkartean.19:00ak
aldera jitomotxorroen kalejira zaratatsuaeginenduteherrianbarna,eta,
ondoren, Aitzkozar elkarteko beroan elkartuko dira afaltzera.

URDIAIN
Mantaguna,
momoxarro txikiak
eta handiak kalean
Aurten Santa Ageda ospakizunek eta

ihoteek bat eginen dute Urdiainen.
Larunbatean kintoen bazkari-afariak izanen dira, baina, hala ere, Mantagunari helduko diote, ihoteei hasiera emanez. Horrela, arpilerazko
mantak edo zakuak soinean jantzita, ikusi ahal izateko bi zulo eginda, inguruan dituztenak zirikatu eta
berotukodituztemozorrotuek.“Mantaguna guna, guna, guna, zakuan kunkuna” kantatuko diete.
Domekan momoxarro txikien txanda izanen da. Arratsaldeko zortziak
bitartean, arratsalde osoan, aurrera eta atzera ibiliko dira momoxarro txikiak, jendearen atzetik, haiek
berotzeko asmoz. Horretaz gain,
mozorro ezberdinez jantzita egongo dira txikienak. 20:00etan, gainera, txokolatada izanen da Urdiaingo plazan.
Momoxarro handien eguna astearte arratsaldekoa da. Momoxarroek
korrikaldi ederrak eginaraziko dizkiete kooperatiba parean bilduko
direnei. “Momoxarro xirrikiti xarro,
esportero molinero, zaia janda putza
gero,arrekompañero"kantatukodiete, momoxarroen korrikaldia sortuz. Bestalde, sorgin afaririk ere izanen da asteartean Urdiainen.
Momoxarroak, bai txikiak bai handiak, goitik behera janzten dira, aurpegia bera ere estaliz. Hainbat
itxura har dezakete: ardi-narruak
dituzte batzuek, buruan txano konikoa jantziko dute besteek, oheestalkiak, farak eta beste. Arratsalde osoa mozorrotuta egon eta gero,
20:00etan aurpegiko tapakiak kentzea da ohitura.

ALTSASU
Ospakizun
handirako prest
Mozorro garaia domekan hasiko da
Altsasun, eta heldu den larunbatean despedituko da. Txikienek zabalduko dute ihote egutegia. Hala, Iortia Kulturgunean herriko ikastetxeetako ikasleen marrazkien
erakusketa dago ikusgai. Ihoteen
ikuspegi koloretsua eman dute txikiek. Ikastetxeetako Guraso elkarteak izan dira erakusketa antolatu
dutenak.
Ospakizunei dagokienez, domekan
inauteri txikia ospatuko da, asteartean herri inauteri entzutetsua eta
hurrengo larunbatean piñata eguna.

utzitakoa

>> Otsailak 10, domeka
17:00etatik 21:00etara Momotxorro
txikien maskarada, Foru plazan.
Txokolate jana eta mozorro festa Jau Jau
taldearekin.
Oharra: euria eginez gero Burunda
frontoian.

>> Otsailak 12, asteartea
14:30ean Herri bazkaria, Labadero
eraikinean (8 €).

16:30ean Puska biltzea, Alde Zaharrean.
16:30ean Momotxorro txikien elkarretaratzea Zumalakarregi plazan. Txokolate jana
eta odolaren erritoa.
17:00etan Momotxorro txikien irteera,
Agoizko burrunbak, Txorongo txarangak,
Enrike Zelaiak eta Amaiak, Musika
eskolako fanfarreak, Juan Tranposoak,
Akerrak, Sorgiñek, ezkontzak, Irurtzungo
Orritz taldearen Zanpanzarrak eta
pertsonaia mitologikoek alaituko dute giroa.
17:30ean Herri merienda bildutako
puskekin, Gure Etxea eraikinean.
18:00etan Momotxorro txikiak Foru
plazara iritsiko dira, erraldoi eta buruhandiez lagunduta. Momotxorro txikien dantza.
Torrada dastatzea, Gure Etxea eraikinean.
18:20an Momonsuzkoa (suzko momotxorroa).
18:30ean Kalejira, txalapartaren eta
adarraren deiari jarraiki.
Elkarretaratzeko kide ez direnek Zelandi
utzi beharko dute, odolaren erritoaren
ondotik.
18:45ean Odolaren erritoa eta herri
inauteriko elkarretaratzea, Zelandi
pilotalekuan.
19:00etatik 21:00etara Dantzaldia
Joselu Anaiak taldearekin.
19:30ean Irteera, Haize Berriak fanfarrea,
Txorongo txaranga, musika eskolako
fanfarrea, Altsasuko txistulariak, Etxarriko

gaiteroak, Xapiru trikitixa eskola eta
Agoizko burrunbaz lagunduta.
Akelarrea eta sorginen dantza, Zumalakarregi plazan.
Ezkontza eta ezkontz-auzatea Gurutze
Saindua kalean.
21:00etatik 21:30era Foru plazara iristea
eta Momotxorroen dantza.
21:30ean Ezkila jotzea, mozorroak
kentzea eta akaberako momotxorroen
dantza.
23:00etatik 1:30era Dantzaldia Joselu
Anaiak taldearekin.

arte ihotean, berriz, herriko txikienak mozorrotuko dira.

>> Otsailak 8,ostirala
19:00etan Mari Arrokarri ongi etorria.
Girotzeko elkarrekin mozorrotu, gaztetxean.
Jarraian merienda. (Parte hartu nahi izanez
gero, baina mozorrorik ez, OGAk utziko
ditu).
20:00etan Mari Arrokari ongi etorria San
Migel plazan.

>> Otsailak 9, larunbata

OLATZAGUTIA
Mari Arroka,
zamarraundiak,
damak eta beste
kalera
Herri-ihotearen txanda dute olaztiarrekasteburuan.MariArrokari,Urbasan bizi den jainkosari, gaur eginen
diote harrera olaztiarrek. Bihar, aldiz,
herri-ihote ospakizunak izanen dira.
Giroa berotzeko makarroi jatea izanendagaztetxean,arratsaldekoherriihote segizioa giro ederrean prestatzeko. Urtero legez, zamarraundiak,
zamartxikiak, maskaritak, iratxoak,
damak eta sorginak izanen dira, besteak beste, segizio hori osatuko dutenak. Herrian barnako ibilbidea San
Migel plazan despedituko dute eta
han zortzikoa dantzatuko dute. Aste-

14:30ean Bazkaria, makarroikada,
gaztetxean. Ohiko lekuetan apuntatu 3 €,
ordainketa bazkari egunean.
18:30ean Herri inauteri segizioaren
irteera, futbito pistatik San Miguel
plazaraino.
Bukatzeko, zortzikoa.

>> Otsailak 12, asteartea. Haur
ihotea
17:00etan Merienda, kalejira eta haur
animazioa.

ZIORDIA
Mozorro txikiak
Ziordiko haurrak izanen dira beste
behin garizuma bezperako eguneko protagonistak. Asteartean,
17:00ak aldera, haur ziordiar guztiak bilduko dira, mozorrotuta. Kalejira alaia osatuko dute, musika lagun.
Ibilbidea despeditu ondoren, Errekakartea elkartean txokolate gozoa
merendatuko dute.

10 sakanerria

Guaixe • 2013ko otsailaren 8a

Kintoak 2013

Kinto-garaia

gazte eta kinto-zaharrekin ospatuko dituzte egun hauek. Gaur Aritzaga elkartean afaltzeko elkartuko dira
eta ondoren musika izanen dute.
Larunbatean, berriz, gosaldu ondoren, bonboa eta trikitien doinuak
iragarriko dute haien presentzia, hala
ibiliko baitira etxez etxe, eskean.
Erronda egin ondoren, elkartean bazkaldu eta karaokean kantatuko dute.
Afaldu ondoren, parranda Altsasun
jarraituko dute.

Kinto ospakizunetako
protagonistak, gehien bat,
gazteak izanen dira

UHARTE ARAKIL
URDIAIN

Aurten 18 urte dituzten 11 kintok, 3
neskaketa8mutilek,ospatukodituzte kinto ospakizunak Uharte Arakilen. Atzo, ostegunarekin hasi ziren
ospakizunak, iganderaino luzatuko
direnak. Udalak mojen etxeko gela
bat utzi die eta bertan lo eginen dute
ospakizunak irauten duten bitartean, Maider kintak kontatu digunez.
Atzobazkaltzerabilduzirenetaetxez
etxe eskean aritu ziren, baserritan.
Gaur, ostiral goizean, fabriketara joanen dira eskatzera, eta ostiral arratsaldeanetalarunbateanherrikokale
guztietan eskatuko dute. Hamaiketakoak, bazkariak eta afariak Uharteko taberna eta jatetxeetan eginen
dituzte, txandakatuz. Jakina, eskean
aritzen diren bitartean musika lagun
izango dute, trikitilarien laguntzarekin. Eta nola ez! Bonboaren doinuak
ezin dira falta. Jakina, ihote ospakizunekin bat egingo dute eta mozorrotuak ikusiko ditugu kintoak.

Bi kinto dira aurten Urdiainen. Baina, kinto gazte, zahar eta beti kintoak kontuan hartuta 21 bat izanen
dira ospakizuneko protagonistak.
Gaur, trikitilarien laguntzaz eskeanibiliko dira eta, ondoren, afaltzera joanen dira. Bihar, gosaldu ondoren, kintoen egitekoa eskean ibili
eta axuri baten zozketarako txartelak saltzea izanen da. Bazkariaren ondoren animazioak jarraituko
du, afaltzerakoan atseden hartu eta
gero ordu txikitaraino parrandan
segitzeko. Domeka eguerdian, kinto segizioko 5 kidek plazan zortzikoa dantzatuko dute. Jan edanak
ere ez dira etzi faltako. Kintoak udalak utzitako txoko batean bilduko
dira egun hauetan.

ALTSASU
Bihar arte festako protagonistak izaten jarraituko dute aurtengo 44 kintoak. Egunero, iluntzean, guztiak
plazatik banaka-banaka pasako
dira zortzikoa dantzatzeko. Aurten
estreinakoz, guztiek batera eskatu zuten dirua, asteartean, eta guztira 12.945,7 euro lortu zituzten.
Haietatik puska handi bat opilen
salmentatik atera zuten. Hori ere,
estreinakoz denen artean egin
zuten, eta ez orain arte bezala emakumeek soilik.
Baina aurtengo kintoekin batera,
herri guztia batuko da festara, nor
bere kintadarekin bazkaltzeko elkartuko baita. Udalak bere azpiegiturak eskaini zizkien kintadei herrian
bazkaltzeko, eta haietako 6k eskaintza onartu dute. Larunbatean Burunda pilotalekuan 180 bat pertsonek
bazkalduko dute. Aurtengo kintoek Ibai Berriak taldearekin dantzaldia antolatu dute plazan.

LAKUNTZA
Astelehen goizean plazan elkartuko dira kintoak. 6 kinto dira, baina
haiekin beste 14 kinto gazte ere ibiliko dira. Guztiak etxez etxeko eta
lantegiz lantegiko eskean ibiliko
dira goiz eta arratsaldez, trikitixaren doinuak lagun dituztela. Bazkaldu eta afaltzeko geldituko dira.
Eta gaua Tolosako inauterietan despedituko dute. Asteartean, gosaldu
ondoren, bezperako martxa bera izanen dute, baina, eguna Altsasun,
parrandan, despedituko dute.

ARBIZU
Gaur afaltzera bilduko dira 16 kintoak. Bihar ihote ospakizunetan parte
hartuko dute kintoek, baina bakoitza
bere koadrilarekin. Igandean, berriz,
11:00etan jarri dute hitzordua. Trikitilarien laguntzarekin etxez etxe diru
eskean ibiliko dira kintoak, haien
parranda ordaindu ahal izateko. Egitekoak despeditu ondoren, poteoan
ibili, afaldu eta lakuntzarrekin batera Tolosara joanen dira. Astelehenean,mahaiareningurukoakeginondoren Tolosan bukatuko dute. Astearte
arratsaldean,berriz,inauteriegitarauaren barruan, haurrendako jolasak
antolatuko dituztekintoek.Ondoren,
herriafarirajoanendira,egunaAltsasun despedituz.

ETXARRI ARANATZ
Zalduniyoten, hau da, igande arratsalderako antolatu den elkartez
elkartekoibilbideanaurtengo14kintoek ere parte hartuko dute. Baina

ZIORDIA

haien ospakizuna asteleheneko afariarekin hasiko da. Mahaitik jaso, eta
kintozaharrekinbatera,Tolosarajoanen dira parranda egitera. Gipuzkoakoherritikbueltankintoeketxezetxeko eskeari ekinen diote, trikitilariak
etamozorrotusegizioaondoandutela. Bazkaldu ondoren, arratsaldean,
kalejira ere eginen dute.

BAKAIKU
Aurten 5 bakaikuar dira kintoak. Bai-

na ospakizuneko segizioa beste
11rekin osatuko dute, kinto-gazteak eta kinto zaharrak batuko zaizkielako. Gaur Bakarrekoetxea elkartean afalduko dute eta ziurrenik gaua
Altsasun despedituko dute. Hala
ere, larunbat goizean goiz-goizter
gelditu dira. Hamaiketakoa egin
ondoren, musika lagun, etxez etxeko eskeari ekinen diote. Herrian jasotakoarekin Ataungo sagardotegi
batera joanen dira bazkaltzera eta
parranda Altsasun despedituko dute.

Kinto ospakizunak domekan despedituko dituzte. Elkartean afarimerienda egin eta ondoren DJ Sergeik musika jarriko du. Kintoak ez
daude ziur, baina animatuz gero,
haiek Bakaikuko zortzikoa dantzatzeko aukera izanen da domekan.

ITURMENDI
Aurten 16 gazte izanen dira kinto
festako protagonistak. Bi dira aurten kintoak, baina ohi denez kinto-

Hiru kinto eta beste sei kinto gazte eta zahar izanen dira asteburuan parrandan ariko direnak. Gaur
hamaiketakoa egitera elkartuko
dira. Mahaitik gutxi mugituko dira,
bazkaria ere izanen dutelako, Errekakartea elkartean. Poteoan ibili
ondoren afariarekin itxiko dute
eguna.
Bihar, berriz, eguerdi partean etxez
etxeko eskea eginen dute, trikitilarien doinuak lagun dituztela. Elkartean bazkaldu eta poteoan ibili
ondoren kinto ziordiarrek Altsasuko bidea hartuko dute, parranda han
despeditzeko. Domekan, guztiak
bazkaltzeko bildu eta hala despedituko dute ospakizuna.
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Naiara Goikoetxea
Arteta

Felipe Ceberio Maiza

Denbora pasa ahala beti
gure artean egongo zara.
Zure alaitasuna,
zuk zenuen poztasuna
gure artean geldituko da beti

Banintu bi hegal
joan nindaike berehala
zure lehio hegira
kantuz agurtzera.
Zure emaztea, Iker eta Andrea

Zure kinta

Urdiainen, 2013ko otsailaren 4an.

74ko hildako kintoak gogoratuz

Felipe Ceberio Maiza

Ez zaituztegu ahazten.

Urak dakarrena
urak daroa,
zuk emandakoa
gurekin gelditzen da.

Altsasun, 2013ko otsailaren 5ean.

Zure Etxarriko kintuek

Jose Vicente Gonzalez Jimenez
Rafael Malato Pinto
Juan Jose Sevilla Cantero
Esther Irisarri Garasa

Felipe Zeberio Maiza
Urdiainen zendu zen
astelehenean

Eta atzera zerotik hasi,
bide berri bati ekin.
Altsasuko 88ko kintoak

Ceramica Utzubarreko lankideak

Jaiotzak egiteko ikastaroa. Sakanako belenza-

NORBANAKOEN IRAGARKIAK

HARREMANETARAKO

Webgunean: guaixe.iragarkilaburrak.com-en doan
Guaixe astekarian: Saldu/erosi, erretan eman/ hartu,
lan eskaintzak 11 euro + BEZ / 3 aste

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

618- 19 07 24.

Ibilgailuak
KOTXEAK
SALGAI

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

Galdutakoak / opatutakoak
OPATUTAKOAK

Autoko giltza Beriainen. Beriainen autoko giltza bat aurkitu dugu. Jabeak deitu dezala 948
461 991ra.

Mankomunitatea 948 444840 eta
euskara1@sakana-mank.com.

Photoshop. Etxarri Aranazko kultur etxean
otsailaren 16an, martxoaren 2an eta 9an,
10:00etatik 13:15era. Udaletxeko kultur bulegoan
izena eman hilaren 12a baino lehen. 42 €.
AESek ikastaro hauek antolatu ditu.

Higiezinak

Ikastaroak

ETXEBIZITZAK
SALGAI

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

Pisua salgai Altsasun. 2. eskukoa eta ia-ia erabili gabe. Altzariak jarrita. Prezio ona. Telefonoa:

Euskara ikastaro teknikoa Atsasun (II). EGA
titulua edo maila bereko ezagutza (C1) duten toki
administrazioko langileei zuzendua dago. Otsailak
14, 21 eta 28; martxoak 7, 14 eta 21; apirilak 11,18,
25; eta maiatzak 2, 9, 16 eta 23. Ordutegia: ostegunetan 8:00etatik 10:00etara. Altsasuko liburutegian. Argibide gehiago: Sakanako

“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.

leen elkarteak antolatu du martxorako. 40 ordu,
ostiraletan 17:00etatik 20:00etara eta larunbatetan 10:00etatik 13:00etara, elkartearen
Olaztiko egoitzan. Izena emateko hots egin: 60622 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” martxoaren 4tik 21ra; “Testu-tratamendua” martxoaren
9tik apiribilaren 20ra; “Lehengaien manipulazioa”
apiribilaren 2tik 29ra; “Eskorga jasotzailea gidatzeko” apiribilaren 6tik maiatzaren 4ra; “Soldadura
TIG” maiatzaren 4tik 25ra (Iruñean);
“Elektrizitatea I” apiribilaren 8tik maiatzaren 20ra;
“Excel aurreratua” maiatzaren 6tik 23ra.; “Testuen
tratamendua”, martxoaren 9tik apiribilaren 20ra;
“Soldadura TIG (Iruñean), maiatzaren 4tik 25era.

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

Lehiaketak
Palindromo lehiaketa deitu du AEDk.
Palindromoa: aurretik atzera naiz atzetik aurrera,
berdin irakurtzen den hitza edo esaldia. Epea:

jaiotzak
• Iara Chaves Alves, ilbeltzaren

10ean, Ziordian.
• Oihane Pain Aldasoro,

ilbeltzaren 29an Altsasun.
• Iraia Pache Santano, ilbeltzaren
30ean Altsasun.
Heriotzak
• Agustina Larredonda Lacunza,

otsailaren 3an Altsasun.
• Avelina Lopez Munguira,

otsailaren 4an Altsasun.
• Felipe Zeberio Maiza, otsailaren
4an Urdiainen.
Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da

otsailaren 15a. Informazio gehiago www.aedelkartea.com.

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

Futbola
3. MAILA

Ezustekoa ematen jarraitu nahi dute
Bengoetxeari eta Beroizi irabazi ondoren, Jaunarena eta barriola menperatu nahi dituzte ezkurdiak eta zubietak

1. Cirbonero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 p
10. Lagun Artea . . . . . . . . . . . . . . . . .32 p

Martinez de Irujo-Zabaleta
Bengoetxea VI.a-Beroiz
Olaizola II.a- Zabala
Titin III.a-Merino II.a
Berasaluze VIII.a-Albisu
Xala-Barriola
Ezkurdia-Zubieta
Arretxe II.a-Begino

Asteburuko jardunaldia
Lagun Artea - Oberena
(Igandean, 16:30ean, Lakuntzan)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
18. jardunaldia

Altsasu 2 – Lagunak 0
Etxarrik atseden jardunaldia zuen.
Altsasu Barañain baino gehiago izan zen
hasieran eta Rubiok sartutako 2 goleko
errentarekin joan ziren atsedenaldira. Lagunak
saiatu zen, baina markagailua ez zen aldatu.

Binakako
8. jardunaldia
Jaunarena-Barriola / EzkurdiaZubieta (astelehenean, 17:30ean,
Tolosan)
Titin III.a-Merino II.a / Martinez
de Irujo-Zabaleta (igandean,
17:00etan, Logroñon. ETB1)

Binakako Pilota Txapelketako 7.
jardunaldiak ustekabe asko eman
ditu. Ondorioz, sailkapena oso
estua dago, eta ligaxkako 7 partida jokatzea falta direnez, txapelketa zabal zabalik dago. Ustekabe
horietako bat Aitor Zubieta etxarriarrak eta Gonzalezen tokia hartu duen Joseba Ezkurdia arbizuarrak eman zuten, Oinatz Bengoetxea eta Beroizi 11-22 irabazita.
Ezkurdia arbizuarraren estreinaldia zen lehen mailako txapelketa batean eta arbizuarra ez zen
kikildu: oso fin ibili zen, arduratsu,
bere tokian eta defentsan ezin hobeki, harmailetan zituen lagun eta ezagunen animoak lagun. Atzean Aitor
Zubieta indartsuena ikusteko aukera izan zen Idiazabalen. Bengoetxea
eta Beroiz aurreratu ziren, baina
sakandarrek ez zuten amore eman
eta partiduari buelta emateko gai
izan ziren. Aitor Zubieta izan zen
partidako onena, Beroiz menperatu eta Bengoetxearen aireko jokoa
indargabetu baitzuen. Ezkurdiak
lagundu zion, pilotari abiadura
emanez. Bengoetxea eta Beroiz ez
ziren maila onenean ibili. 10-0ko partzialarekin 6-11 aurreratu ziren
sakandarrak eta hortik aurrera
partida erabat kontrolatu, sorpre-

motzean

Aralar Mendik galdu,
Altsasuk irabazi eta
Irurtzunek berdindu
EspainiakoKlubenArtekoPilotaTxapelketako hirugarren jardunaldia
jokatu da asteburuan. Esku pilotan,
Ohorezko mailako B multzoan, Paz
Zigandak jokoan zeuden bi partidak,
banakakoaetabinakakoa,irabazizizkion Uharte Arakilgo Aralar Mendiri.AltsasukErrioxanjokatuzuen,Najerinoren kontra, eta bi garaipen ekarri zituen. Banakakoan Hernandez

Lagun Artea 1 – Valtierrano 0
Montoyak sartutako golak emandako
abantailari eusten jakin zuen Lagunek, nahiz
eta Valtierrano 2. zatian hobea izan. Aldeko
penalty bat huts egin zuten ere Erriberakoek.
Garaipenarekin 10. postura igo da Lagun.
Sailkapena >>

Binakako Txapelketa. Puntuak.
6 puntu:
5 puntu:
4 puntu:
4 puntu:
3 puntu:
3 puntu:
2 puntu:
1 puntu:

23. jardunaldia

Sailkapena >>
1. San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 p
9. Etxarri Aranatz . . . . . . . . . . . . . . .18 p
10. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 p
Asteburuko jardunaldia
Amaya – Altsasu
(Larunbatean, 12:00etan, Amayan)
Lagunak – Etxarri
(Igandean, 16:30ean, Barañainen)

Aitor Zubieta partidako onena izan zen eta Joseba Ezkurdia ezin hobetu estreinatu zen. utzitakoa

Bestalde, aurreikuspenak bete egin
ziren eta Martinez de Irujo eta Jose
Jabier Zabaleta etxarrendarra 2212 gailendu ziren Jaunarena eta
Barriolaren aurrean. Barriola kargatzea izan zen euren estrategia. Leitzarra txukun hasi zen atzean, baina partida aurrera joan ahala, Zabaletaren pilotakadek gero eta gehiago
zigortu zuten. 10-12ra gerturatzea
lortu zuten, baina 6-10eko partzialarekin ihes egin zuten Irujok eta
Zabaletak, norgehiagoka erraz irabaziz. Zabaletak aurtengo txapelketako sentsazioa zergatik den erakusten jarraitzen du.
Asteburuan Irujok eta Zabaletak azken partiduan itxura oso ona
eman ez zuten Titin eta Merinoren kontra jokatuko dute Logroñon. Partida gogorra, nahiz eta
lehenak faboritoak izan. Bestalde,
garaipenak ematen duen moralarekin, galtzetik datozen Jaunarena eta Barriola izanen dituzte aurkari Ezkurdiak eta Zubietak.

nagusitu zen (10-5, 6-10 eta 5-0), eta
binakakoan Onsalo-Peñas izan ziren
jaunetajabe(10-3eta10-0).EtaIrurtzunek Madrilen jokatu zuen, P.
Madrid taldearen kontra. Banakakoan Armendarizek 10-3 eta 10-9 galduzuen.Zorionez,binakakoanAnsotegi eta Bergera gailendu ziren.

14. jardunaldia

Bar Poukas 8 – Zaldua 0
Egiarreta 2 – Izalsa 2

sa galanta eman eta irabaziz.

Irujo eta Zabaleta liderrek
errioxarrak dituzte aurkari

ELOMENDIKO FUTBOL TXAPELKETA

Aspek ez dio Ongay-ri berrituko

Sailkapena >>
1. Unziti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 p
6. Zaldua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 p
8. Egiarreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 p
Asteburuko jardunaldia
Zalduak eta Egiarretak ez dute jokatuko.

Areto futbola
SAKANAKO TXAP. - iKER KIROLAK
Sakanako 22. Areto Futbol Txapelketa-Iker
Kirolak Sariak atseden hartuko du hurrengo
bi asteburutan, Santa Ageda eta inauteri
ospakizunak direla medio.

EMAKUMEEN SENIOR MAILA
13. jardunaldia

Aldabide 1 – Gima Ribera 4
Lidergoagatik borrokatu ondoren, Tuterakoek
kendu zieten lidergoa arbizuarrei.
Sailkapena >>

Alberto Ongay satrustegiarrak
2008ko otsailaren 29an debutatu
zuen profesional moduan, IrurtzungoBiAizpen,Asperekin.5urte
pasa eta gero, Aspek ez dio kontratua berrituko 26 urteko gazteari.“Aspetikargiesandidateezdela
errendimendu faltagatik edo kirol
irizpideengatik,baiziketabestefaktoreengatik” adierazi dio Satrustegikoak Guaixeari. Alde horretatik, beraz, lasai dago Alberto.
Arrazoia, krisia
Izan ere, krisia asko nabaritzen
ari da pilota profesionalean. “Pilotari asko gaude eta jaialdi gutxi.
Ez dago guztiendako jaialdirik. Eta
horren eraginez, kontratua bukatzen zaienei ez zaie berrituko. Hori
arrazoitu zidaten. Orain, Binakako txapelketara jende asko doa
frontoietara, baina uda ez zen oso
ona izan enpresendako. Igual iaz
baino 30 festibal gutxiago atera
ziren. Eta apustutan ere diru askoz
ere gutxiago jokatzen da. Izugarri jaitsi omen da. Egia esan, honek
horrela jarraitzen badu pilota pro-

fesionalak, ezagutzen dugun
moduan, ez dakit zenbat iraungo
duen. Egun telebistengatik mantentzen da, telebistek dirua jartzen dutelako, baina telebistek utziko balute…” kontatu digu Albertok.
Afizionatuetan jarraituko du
Satrustegikoa ez dugu triste topatu. “Triste? Ez. Gauzak onartu
behar dituzu. Gauzak ez daude ongi
ekonomikoki, eta niri argi esan
zidaten ez zela kirol irizpideengatik. Enkajatu behar duzu” nabarmendu du. Nolanahi ere, Ongayk
ez du pilota uzteko inolako asmorik. “Ohiko prestakuntzarekin
jarraituko dut. Gainera, oso gustuko dut gimnasiora joatea eta pilotan aritzea. Nafarroako Pilota
Federazioan fitxa aterako dut,
tramiteak bidean daude, eta berehala afizionatuetan hasteko asmoa
dut. Eta udan GARFE-rekin pilota
partida batzuk jokatzeko asmoa
ere badut” kontatu digu pilotari
sakandarrak. Ea dena bikain doakion.

1. Gima Navarra . . . . . . . . . . . . . . . .36 p
2. Arbizuko Aldabide . . . . . . . . . . . .31 p
Asteburuko jardunaldia
Aldabide – Olite
(Larunbatean, 10:30ean, Arbizun)

Saskibaloia

CBASKen asteburua
EMAKUMEZKOEN SENIOR MAILA
2. MAILA AUTONOMIKOA

Altsasu CBASK-ek atseden jardunaldia zuen.
Sailkapena >>
1. Paz de Ziganda . . . . . . . . . . . .22+9 p
5. Altsasu CBASK . . . . . . . . . . . .12-12 p
Asteburuko jardunaldia
Liceo Monjardin – Altsasu CBASK
(Otsailaren 17an, 12:00etan)

GIZONEZKOEN JUNIOR MAILA
1. MAILA AUTONOMIKOA

Ardoi 61 - Altsasu CBASK 54
Sailkapena >>
1. Burlata A . . . . . . . . . . . . . . . . .24+12 p
11. Altsasu CBASK . . . . . . . . . . . . .14-7 p
Asteburuko jardunaldia
Altsasu CBASK – Larraona A
(Ostiralean, 20:15ean, Altsasun)
*Oharra: Informazioa www.guaixe.net-en.
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Atletismoa

Txirrindularitza

Txirrindularien
segurtasuna
bermatzeko neurriak
proposatu dituzte
Euskalteleko
txirrindulariek

Igandean Lizarrako krosa jokatu zen,
Nafarroako Kros Luzeko Txapelketa, Lizarrako Los Llanos parkeko zirkuituan. Gizonek 11,6 km-ko distantziari egin behar izan zioten
aurre. Azkarrena Beste Iruñako
Abdelhadi Habassa izan zen (34:18),
Beste Iruñako Antonio Etxeberriaren aurretik (34:28). Hain zuzen ere,
Etxeberria izan zen Nafarroako
Kros Luzeko txapelduna. Sakandarrei dagokienez, Hiru Herrin dabilen Urko Berdud altsasuarrak lan
polita egin zuen, 29.a sailkatu baitzen (39:39). Dantzaleku-Sakanako
Felix Benjumea altsasuarra 48. postuan sartu zen helmugara (41:01),
eta talde bereko Juantxo Azurmendi altsasuarra 62. postuan (44:52).

Euskaltel-Euskadi taldeko txirrindulariek txirrindularien segurtasuna bermatzeko neurriak proposatu dituzte, Victor Cabedo edo Iñaki Lejarretaren bezalako heriotzak
ekiditeko. Dokumentua talde
laranjako 29 txirrindulariek sinatu dute, tartean Egoi Martinez eta
Gorka Verdugo etxarriarrek, Pablo
Urtasun urdiaindarrak eta Jorge
Azanza altsasuarrak. Proposatu
dituzten neurrien artean ondokoak daude: gidarien sentsibilizazio
kanpainak egitea, txirrindulariak
sarritan ibiltzen diren eremuetan seinaleztapen gehiago jartzea,
puntu beltzen identifikazioa, abiadura mugatzea, bereziki asteburutan eta, horretarako, besteak
beste, autopista merketzea, bazterbideak garbitzea eta errotondetan
txirrindulariei lehentasuna ematea proposatzen dira. Proposamen
hauek aintzat hartzea espero dute,
“errepidea guztion artean denontzako toki seguruagoa egiteko”.

»

Urtasun, Verdugo, Erbiti eta
Azanza lanean

Urko Berdud Altsasuko krosean.

Urko Berdud 29.a
Lizarrako Krosean

Moreno eta Borrega, biak txapeldunak.

Jonathan Hivertek (Saur Sojasun)
irabazi du 43. L´toile de Bessèges
lasterketa. Pablo Urtasun 44.a sailkatu zen, 1:50era. Bestalde, igandetik astertera jokatu zen Mallorcako Challengea eta han aritu ziren
Gorka Verdugo eta Imanol Erbiti.
Hiriberrikoak Alejandro Valverderen garaipenean lagundu zuen.
Bestalde, jokoan dago Mediterraneoko Tourra. Bertan dabiltza Jorge Azanza eta Pablo Urtasun.

Aizkora

Nazabalek eta Zubiagak
hanka bat finalean
Binakako Urrezko Aizkorako finalerdietako joaneko saioa erraz irabazi zieten Rekondori eta
Azurmendiri
Floren Nazabal etxarriarrak eta
Jose Angel Zubiagak oso erraz irabazi zuten Urrezko Aizkorako finalerdietako joaneko saioa, igandean
Leitzan Rekondori eta Azurmendiri ia bi minutuko aldea aterata.

Erdozia eta Beltza Zilarrekoan aurrera

Ia bi minutuko aldea
45 ontzakoa zeinek kolpe gutxiagotan mozteko lanetan Rekondok eta
Azurmendik irabazi zuten, 50 kolpetan lana eginez. 9 kolpe gehiago
behar izan zituzten etxarriarrak eta
Zubiagak. Bigarren lanean bi 45
ontzako erlojuaren kontra erdibitu behar zituzten. 1:40 segundotan
bukatu zuten Nazabalek eta Zubiagak, arerioei 4 segundo ateraz. 3.
lanean bikote bakoitzak kana-erdiko bat ebaki behar izan zuen zutik
jarrita, eta berriro ere, Rekondo eta
Azurmendi gailendu ziren (1:39).
Hiru segundo gehiago behar izan
zituzten Nazabalek eta Zubiagak.
4. proban bina kana-erdiko erdibitu behar ziren. Nazabalek eta
Zubiagak irabazi zuten (2:57), bi
segundo aterata. Bosgarren lanean alde aparta atera zuten etxarriarrak eta Zubiagak. 45 ontzakoa
zutik eta 54 ontzakoa etzanda erdibitzeko lanetan 14 segundo kendu
zizkioten Rekondori eta Azurmendiri. Eta azkeneko lanean, lan erditan, Nazabalek eta Zubiagak tarte
handia atera zieten, faboritoak
direla demostratuz: 12:33ean despeditu zituzten lanak, eta Rekon-

Etxarri Aranatzek Zilarrezko Binakako Aizkorako kanporaketa hartu zuen larunbatean. Lehenengo kanporaketan Juanjo Erdozia eta Goizeder Beltza etxarriarrek Jose Mari Telletxea eta
Jokin Alkizalete izan zituzten aurkari. Bost lan egin behar izan zituzten, biko bakoitzak 7
enbor erdibituz. Oso kanporaketa estua izan zen, lan ezberdinetan biko bat edo bestea nagusitu baitzen. Nahiz eta azken proban, lan erditan, Telletxea eta Alkizalete azkarragoak izan,
aurreko probetan lortutako abantailarengatik etxarriarrek egin dute aurrera txapelketan,
12:59 denboran despeditu baitzituzten lan guztiak, Telletxeak eta Alkizaletek 13:14 behar
izan zituzten bitartean. Beste kanporaketan Daniel Vicente eta Iker Vicente gailendu ziren,
modu nabarmenean (12:46) Iban Resano dorrobarraren eta Aitor Urteagaren gainetik (17:10).
Vicentetarrak jokatutako bost lanetan izan ziren nagusi. Tamalez, dorrobarra Zilarrezkotik kanpo geratu da.
Bihar, larunbatean, hilak 9, 19:00etan, Zerainek Zilarrezko mailako kanporaketa hartuko du.
Tartean, Juanjo Erdoziak eta Goizeder Beltzak Arkaitz Jauregi eta Julen Kañamares izanen
dituzte aurkari. Arkaiz Jauregi ilarduiarra Sakanako Aizkora Eskolan trebatutako aizkolaria da
eta, hortaz, aski ondo ezagutzen dute etxarriarrek. Ea nork egiten duen aurrera.

dok eta Azurmendik 14:15etan.
Lan guztiak kontuan hartuta,
22 minutu eta 34 segundo behar
izan zituzten Nazabalek eta Zubiagak, eta Rekondok eta Azurmendik, berriz, 24 minutu eta 24 segundo. Nazabalek eta Zubiagak dagoeneko hanka bat dute finalean.
Bestalde, igandean, Urrezko

Mailako finalerdien itzuliko saioa
jokatuko dute Joseba Otaegik eta
Unai Otañok Aitzol Atutxaren eta
Ugaitz Mugertzaren kontra. Joanekoan Otaegi eta Otaño nagusitu zirenez, Atutxak eta Mugertzak finalera heltzeko irabazteaz gain 2 minutu eta 15 segundoko aldea atera
beharrean daude. Erronka zaila.

Lodosako herri
lasterketa Moreno
eta Borregarendako
Larunbatean XI. Lodosako herri lasterketa jokatu zen. Hainbat sakandar aritu ziren, Javi Moreno, Javi
Borrega eta Isidro Asurabarrena
altsasuarrak tartean. Morenok eta
Borregak lasterketa buruan jartzea
lortuzutenetalagunartekotasunhandia dutela erakutsi zuten, besotik
helduta sartu baitziren helmugara.
Zorionak bioi.

Erbiti Challengean izan zen. utzitakoa

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

Ioseba Fernandezek badu Nafarroako kirolari onenaren saria
Atzo burutu zen ekitaldia Nafarroako Jauregian, Yolanda Barcina presidentea buru zela
Nafarroako Gobernuak 2012ko
Nafarroako Kirolari onena izendatu du Ioseba Fernandez irristalari iturmendiarra. Atzo eguerdian
izan zen sari ematea Nafarroako
Jauregian, Yolanda Barcina presidentea buru zela.
Ioseba Fernandezekin batera,
emakumezkoetan Andrea Barnó
eskubaloi jokalaria izendatu dute
kirolari onena, emakumezkoen
Lacturale taldea talde onena; Nafarroako Atletismo Federazioa kirol
federazio onena; El Molino kluba
kirol klub onena; Anaitasunako
lehendakari ohi Javier Labairu
kirol buruzagi onena eta Héctor
Rondán txirrindularia kirol teknikari onena. Barcinak zorionak
eman zien guztiei eta nafarrak
euretaz “oso harro gaudela” nabarmendu zuen.

Nafarroako Kirolari Onenak
izendatzeko epai mahaia Nafarroako Kirol Institutuko ordezkariek
eta Nafarroako komunikabideetako profesionalek osatu zuten. Aipatu sarietara Nafarroako Kirol Institutuko erroldan dauden kirol
klub eta federazioek egin ahal
zituzten euren proposamenak.

Urte borobila munduko txapeldunarendako
2012a izan da Ioseba Fernandez Fernandez irristalari iturmendiarraren urterik onena. Italiako Ascoli
Picenon eta San Benedetton jokatutako Munduko Irristaketa Txapelketan urrezko domina lortu zuen
zirkuituko 200 metroko erlojupekoan, munduko errekorra apurtuz.
Inoiz inork egindako marka onena
egin zuen, lehen aldiz 16 segundo-

Saritutako guztiak, Ioseba barne, Barcina presidentea eta Nafar Kirol Insitutuko buru Pruden Indurainekin. Naf. Gobernua

tatik jaitsiz: 15,879an utzi du munduko errekor berria. Horretaz gain,
300 metroko erlojupekoan zilarra lortu zuen. COI-k (Comité Olimpico
Internacional) errekonozimendua

egin zion: kirol merituari domina
olinpikoa eman zion 2012an.
Ioseba Fernandezi mota guztietako omenaldiak egin dizkiote. Sakanako Mankomunitateak Sakanako

Areto futbola

kirolari onena izendatu zuen, atzo
Nafarroako onenaren saria jaso
zuen eta, besteak beste, Madrilen
harrera egin zioten, gainontzeko
kirolari olinpikoekin batera.

Trinketea-Pala

Gora begiratu nahi du
Triman Navarrak

Aristorena-Zamora
Nafarroako Trinkete
Txapelketako
ﬁnalera

zaragozaren kontra galdu eta gero, burelari irabazi nahi diote

Nafarroako Trinkete Txapelketan
ligaxkako azken jardunaldiak jokatzen ari dira. Emakumezkoen Paleta Goman, Yanira Aristorena etxarrirrak eta Zamorak garaipen handia lortu zuten Mugertzaren eta
Lopezen kontra, 29ra berdinduta
egon eta gero. 30-29 gailendu
ziren. Horrela, Aristorena eta Zamorak ﬁnalera sailkatzea lortu dute,
3 garaipena eskuratu eta gero.
Euren kontrakoa nor izango den
jakiteko ligaxkako azken jardunaldira arte itxaron beharko da. Izan
ere, Mugertza-Ruiz, Etxarri-Maite
Urtasun eta Leunda-Contin, hiru
bikoteek dute ﬁnalera sailkatzeko aukera.

Triman Navarrak ohorezko mailako goi postuetara hurbiltzeko
aukera bikaina alperrik galtzen utzi
zuen ostiralean Zaragozan. 0-2 irabazten joan eta gero, bigarren zatian
Zaragozak buelta eman zion partidari, 5-3 irabaziz eta Imanol Arregiren taldeari puntu gabe utziz.
Lehen zatian Irurtzungo taldea nagusitu zen, Carlitos eta
Araçari esker aurreratuz, baina,
bigarren zatian Zaragoza indarbeteta atera zen kantxara. Berehala
berdintzea lortu zuten. Xotak gol
aukera batzuk ez zituen asmatu
eta, horretaz gain, arbitroak ez zion

lana batere erraztu, kontrako 5 falta aginduz eta euren kontrako falta argi bat ikusi gabe. 4-2 aurreratu ziren Zaragozakoak eta Irurtzungo taldeak 4-3ra gerturatzea
lortu zuen . Baina azken segundotan 5-3koa sartu zuen Zaragozak.

Arbitroekin haserre
Partida bukaeran Imanol Arregi
entrenatzailea oso haserre azaldu
zen arbitroekin. “Partidak ihes
egin digu arbitroek hala nahi izan
dutelako. 5 falta txistu egin dizkigute, horietatik 3 barre egiteko
modukoak. Gainera, penalty bikoi-

Eseverri ongi aritu zen Zaragozan, baina Trimanek ezin izan zuen irabazi.

tza, kontrakoen gola ekarri diguna, falta oso argi baten atzetik etorri da. Hori izan da partidaren
gakoa. Ez zait normala iruditzen.
Oso zaila da zentratuta egotea arbitroen jokaera horrekin. Oso harrituta nago Zaragozan ikusi dudanarekin” adierazi zuen Arregik.

Bartzelonak ohorezko mailako
lider jarraitzen du (37 puntu) eta Triman Navarra 5. postura jaitsi da (30
puntu). Larunbatean etxean jokatuko du Irurtzungo taldeak, Anaitasuna pabilioian, 13:00etan, 7 punturekin sailkapenaren behealdean
dagoen Burela taldearen kontra.
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ARRETXE
BARTZELONAN:
BCNegra
2013aren egitarauaren barruan, Jon
Arretxe idazlea herenegun Bartzelonan
izan zen. 19 kamara liburuaren idazleak La

Artieda NUPeko
bideo sarituan

Zortzikoa haize
boskoteak jota
steartean hasi ziren Santa
Ageda ospakizunak Altsasun. 44 kintoek plazan zortzikoa dantzatu zuten. Haiekin
batera, duela 25 urte kinto izan zirenak ere animatu ziren dantza egitera. Baina dantzatu zuten airea
moldatua zegoen, txistulariekin
batera haize boskote batek jo zuelako dantzarako doinua.
Lorenzo Gonzalez Urkizuk egokitu zuen partitura. “Daukadan kintarekin poz-pozik nago. Haiei eta
musikariei opari gisa moldaketa

egitea otu zitzaidan”. Kontserbatorioko irakasle izanik, halako moldaketa bat baino gehiago egina da
Gonzalez. Bere partitura honakoek
jo zuten: Iker Urretak eta Konstantxo Gonzalezek (tronpeta), Asier
Izagirrek (tronboia), Jesus Irisarrik
(bonbardinoa), David Pejenautek
(tuba), Pedro Jimenezek (perkusioa), Cristobal Lanzek, Cruz Mari
Martinezek, Margari Iglesiasek,
Imanol Lobok eta Carlos Sanchezek
(txistu) eta Josetxo Lumbrerasek eta
Angel Aldasorok (atabala).

eraikuntza mota da. Hau da, eraikuntzak kamioien neurrietara egokitutako modulutan diseinatzen
dira, lantokietan eraikiz eta kokatzea zatika egiten da, eraikin zatiak
kamioien bidez nahi den partzelara eramanez. Azkenik, han bertan
moduluaklotuetaerrematatzendira.
Murtziako enpresak, etxebizitzak
2 hilabetetan eraikitzen ditu lantokian eta bezeroak daukan lursailean aste batean muntatzen ditu
erabat errematatuz. Hala izanik,
etxebizitza diseinatzetik bizitzera
joan arte 3 hilabete baino gutxia-

go pasa daitezke.
Egia da horrelako zerbaitez hitz egiten dugunean campig-etako bungalowaketortzenzaizkigulaburura.Hala
ere, nahiz eta zerikusia izan, kalitatezko eta tamaina desberdinetako
eraikinak egin daitezke material
desberdinak erabiliz.
Sistema honek, azkartasunaz gain,
abantaila ugari ditu gauzatzeko: lantokiak eraikitzeko orduan eman
dezakeen prezisioa eta segurtasuna handiagoa da, gastuetan asko
aurrezten da (etxebizitza berdin bat
%30 merketu daiteke), eraikuntza

A

uskararen erabilera unibertsitatean sustatzeko Nafarroako Unibertsitate Publikoak (NUP)
Bideo Laburren I. Lehiaketa antolatu zuen. Pasa den astean Gorka
Larralde del Solarrek eta Mikel
Arraiz Aldunatek irabazleen saria
jaso zuten. Euskera aukera bideoarekin irabazi zuten. Neska baten
arreta deitu nahi duen Erasmus
ikasle baten historia kontatzen
dute. Arreta deitzeko euskara,
mugikorretako WhatsApp aplikazio ezaguna eta bertako adiskide
baten laguntza erabiltzen ditu.
Azken horren papera jokatzen du
Xabier Artieda etxarriarrak.

E

kultura >>

sombra del Guggenheim es alargada izenburuko mahainguruan parte hartu zuen
eta Euskal Etxean hitzaldia eman zuen.

Lakuntza eta
Lazkoz, kantatzera

afarroako Bertsolari Txapelketak bigarren asteburua izanen du eta beste bi
saio jokatuko dira. Bakoitzean
sakandar banak parte hartuko du.
Oier Lakuntza izanen da lehiaketan sartzen lehena. Bihar, 17:30ean,
Larraintzarko kultur etxean ariko da urdiaindarra, Julen Zelaieta, Aritz Saragueta, Ekaitz Astiz,
Haizea Beruete eta Amaia Elizagoienekin batera.
Igandean, berriz, Eneko Lazkozen txanda izanen da. Etxarria-

N

bazterretik
Andoni Igoa

Eraikuntza
modularra
Aurreko batean, Murtzia hirian izan
nintzen bertan dagoen enpresa bat
ezagutzen. Hauek, eraikuntzaren
merkatuari beste irtenbide bat
eman nahian, eraikuntza modularrari ekiten diote. Gehien bat etxebizitza modularrak egiten dituzte,
baina, eraikuntza mota desberdinak ere egin daitezke modulatzen.
Eraikuntza modularra, eraikinaren
%80 lantokian egin eta garraioz lursail konkretu batera eramaten den

hondakinen murrizketa ere oso
handia da eta lehen adierazi dudan
bezala, nahi dugun kalitatea eman
diezaiokegu eraikinari.
Sakanan bertan sistema honekin
zerikusihandiadutenetxebizitzakgero
eta ugariagoak dira. Nahiz eta eraikuntza modular petoak ez izan, aste
gutxitan eraikitzen diren adibide
industrializatuakikusditzakegu,batez
ere,egurrezkosistemetanoinarrituak.
Beraz, eraikuntza modularra eraikuntzaren beste irtenbide bat izan
daiteke. Adibide moduan Abadiñoko haur eskola ipiniko dut.

rrak Iturengo udaletxeko ganbaran jokatuko den saioan ariko da.
Berarekin batera, Aimar Karrika, Iñaki Aleman, Egoitz Gorosterrazu, Alazne Untxalo eta Ioar
Tainta ariko dira bertsotan. Josema Leitza heldu den asteburuan
sartuko da lehian. Saio bakoitzeko onenak eta puntu gehien lortu duten 16 bertsolariek eskuratuko dute final laurdenetarako
txartela. Hura dagoeneko poltsikoan du aurreko txapeldunak,
Julio Sotok.
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asteko >> : eguraldia
ostirala

euria: 99%
Min: 2 Max: 4

larunbata

: tenperatura>>
igandea

astelehena

asteartea

asteazkena

osteguna

euria: 83%

euria: 53%

euria: 96%

euria: 99%

euria: 97%

euria: 88%

Min: 0 Max: 3

Min: 1 Max: 6

Min: 2 Max: 4

Min: 1 Max: 2

Min: 1 Max: 3

Min: 1 Max: 4

Max. °C

Irurtzun
Etxarri A.
Altsasu
Aralar
Urbasa

Min. °C

: ilargiaren aldia>>
euria l/m2

-. . . . . . . . . . - . . . . . . . . .18.3 . . . . . . . 0.2 . . . .105
14.5 . . . . . . . 0 . . . . . .125.7
8.9. . . . . . . -4.7 . . . . . .98.4
14 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . .63.5

ilberri

ilgora

ilbete

10 17 25

ilbehera
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>>11
galdera
Pilar Bueno Martin
Bideo egilea
Testua: Erkuden Ruiz Barroso

1.- Nola hasi zinen zinemaren edo
ikus-entzunezkoen munduan?
Ume nintzenetik Errege Magoei
zinea egiteko makina eskatzen
nien; ezkondu ondoren posible
izan nuenean kamera bat erosi
nuen eta ikastaroak egin nituen.
1987 urtean nire semea kintoa
izan zen eta dantzak grabatzea
pentsatu nuen. Horrela hasi nintzen Santa Agedan grabatzen.
Kinto guztien dantzak grabatzen
nituen, baina, ez zituzten erosten.
Ilusio eta afizio hori neukan; denborarekin profesioa bihurtu dena
Nire burua osatuta ikusteagatik
egin dut gehien bat.
2.- Baina, Santa Agedako
bideoak ez ezik, lan gehiago
egin dituzu?
Idaztea gustatzen zait, poesia egitea, eta gauza gehiago. El Espejo
deitutako film laburra egin nuen,
Iortia Kultur Gunean aurkeztu
nuen eta jendeak nire lana txalotu zuen. Gizarte kritika bat zen,
kritikatzea gustatzen zaidalako
eta zertxobait bihurria naizelako.
Canal + telebista katerako Yo no
soy de aquí erreportajea egin nuen.
Altsasu mailan sari bat jaso nuen
Asi te veo yo erreportajeari esker.
Bideoa udaletxetik desagertu zela
esan zidaten. Tenerifen Monologo con mi madre grabatu nuen.
Altsasuko Inauteriei buruzko
erreportajea lehiaketa batera
bidali nuen. Guztiak nire diruarekin egin ditut.
3.- Altsasun Santa Agedako
kintoen bideoak egiteagatik
ezaguna zara. Oroitzapen asko
izango dituzu, ez?
26 urte daramatzazkit kintoei grabatzen. Gazteek gaztetasuna erantsi didate. Une gogorrak ere pasatu izan ditut, gazteak nolakoak
diren badakigu. Gero barkamena

Erkuden Ruiz Barroso

eskatu eta min guztiak pasatzen
zaizkit. 2001. urtean plazatik bota
ninduten, eta ez ziren kintoak
izan. Oso gaizki pasa nuen. Baina alde batera utzi ditut une latz
horiek. Helduago egin naizenean
konturatu naiz pena ematen didala uztea.
4.- Orduan, utziko diozu Santa
Agedan bideoak grabatzeari?
Aurten konpromisoagatik egin
dut gehien bat. Indarrarekin sentitzen naizen bitartean kamerekiko menpekotasuna izango dudala pentsatzen dut. Senarrarengatik utziko dut.
5.- Santa Agedan bideoak
grabatzen hainbeste urte egon
ondoren, herrian abizen berezi
bat jarri dizute. Pili “Bideos”
deitzea gustatzen zaizu?
Egia esan, ez. Modu maitekorrean esaten badute, bai; baina, bestela ez da ezer kostatzen esatea:
Pilar Bueno; nor? Bideoena. Semeek gauza asko entzun behar izan
dituzte. Hala ere, herritarren artean oso barneratuta dago.
6.- Kintoekin urtero egon
ondoren, belaunaldiz belaunaldi
aldaketak egon direla
pentsatzen duzu?
Iaz sentitu nintzen hobekien. Oso
ongi tratatu ninduten. Agian adineko pertsona izatearen abantaila izango da.
7.- Lan bat entregatzen
duzunean, nola sentitzen zara?
Oso dudatsua naiz nire lanarekin.
Noizbait lan bat bukatzean zer
ongi egin dudan esaten dudane-

an, egun horretan hil naiteke.
Oso perfekzionista naizelako. Santa Agedako bideoetan sentimenduekin jolasten dut.Nahiago dut
“Hau ez zait gustatu” esaten didatenean.
8.- Zertan oinarritzen zara lanak
egiteko orduan?
Pertsona bakoitzarengan oinarritzen naiz. Lehen, kintoen gustuen arabera, dedikatoriak jartzen
nituen. Aurretik ere nola egingo
dudan pentsatzen dut. Laburmetraiek prestakuntza handia eskatzen dute.
9.- Egiten duzun lanagatik,
sarituta sentitzen zara?
Ekonomikoki ez. Pertsonalki bai.
Gustatzen zaidana egiten dudalako. Muga handiak ditut, ekonomikoak gehien bat. Izena, mundu
honetan, oso garrantzitsua da.
10.- Aktore lanak ere egin
dituzu. Zer gustatzen zaizu
gehien, kameraren aurrean edo
atzean egotea?
Amaren eskuak eta Las Brujas de
Zugarramurdifilmetan parte hartu dut azken aldian. Kamera
aurrean edo atzean egotea oso
gauza ezberdinak dira. Zuzendari moduan aritzea asko gustatzen
zait; baita interpretatzea ere.
11.- Zinemagile eta aktore
ospetsu asko ezagutzen dituzu?
Zinemaldian urte luzez akreditatuta egon naiz. Aktore batzuk oso
pertsona jatorrak dira. Mundu
honetan nabarmendu izana gustatuko litzaidake.
Osorik: www.guaixe.net

