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Mendiari buruzko jarduerak
antolatu dituzte Irurtzunen.
Erakusketa,mendi irteera eta hiru
diorama ikusteko aukera dago

Binakakoan
sakandarrak
elkarren kontra

Kirola >> 21Kirola >> 20

>>10-18
«Momoxarro xirrikiti xarro, esportero molinero, zaia janda putza gero, arre konpañero» esanez zirikatu zituzten momoxarroak Urdiainen . argazkia: francis Irigoien Ostiza.

Portlandeko
espedientea
gelditzeko
eskatu dio
Mank-ek
gobernuari

>>8

Lazkoz eta
Lakuntza
txapelketan
aurrera; Leitza
lehiara
Arbizuarra bihar
Zubirin 

Begoña
Salazarren
liburuak
altsasuarren
memoriarako
Etzidamu mustuko du
erakusketa

Lehen sektorea
sendotuta,
biziberritzeko
bidea
prestatzen
Belardi Urduñatik
ikasten

Krisiak
Sakanan izan
duen inpaktua
ikertu du
CCOOk
Ilbeltzean 1.972 lan-
gabe zeuden >>23>>22>>3>>6-7



Proiekzioa
Proiekzioa. Otsailaren 17an, domekan,
arratsaldez Altsasuko Intxostiapunta
gazte gunean. 

Erreka-zuloak eta arroilak Reunion
irlan. Otsailaren 21ean, ostegunean,
19:30ean Irurtzungo Pikuxar euskal
txokoan. Jotas. Diaporama. 

Zinema
Gartxot. Otsailaren 15ean, ostiralean,
20:00etan Irurtzungo Pikuxar euskal
txokoan. KORRIKA kulturala.

Argo. Otsailaren 15ean, ostiralean,
22:00etan, eta otsailaren 17an,
domekan, 20:10ean Altsasuko Iortia
kultur gunean. 

Mendi irteera
Ezkaba. Otsailaren 17an, igandean,
8:30ean Irurtzungo Iratxo elkartetik. 

Ergoienako bira. Otsailaren 17an,
igandean, 10:00etan Lizarragako
elizatik abiatuta. Sakanako ikastolen
mendi taldea.   

Txirrindula irteerak
Mirutegi eta harrespila. Otsailaren
17an, domekan, 8:30ean Altsasuko

Zumalakarregi plazatik eta 9:20an
Bioitza kanpinean. 53 km. Burunda
Mendi Bizikleta taldea. 

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 24ra arte Altsasuko

Intxostiapunta gazte gunean.

Nepal ekialdea, sherpen herrialdea.
Otsailaren 24ra arte Irurtzungo Pikuxar
euskal txokoan ikusgai. Joseba
Arlegiren argazkiak. 

Altsasu y sus gentes. Otsailaren 18tik
martxoaren 3ra arte 18:30etik
21:00etara eta domeketan 19:00etatik
21:00etara, Altsasuko Iortia kultur
gunean. Begoña Salazar. 

Tailerrak
Guraso eskola. Otsailaren 18an,
astelehenean, 15:20tik 17:00etara
Irurtzungo Atakondoa eskolan. Gizarte
Zerbitzuak..

Bestelakoak  
Hondakin bilketa sistemari buruzko
bilera.  Otsailaren 15ean, ostiralean
19:00etan Urritzolako elkartean,

19:00etan Bakaikuko elkartean eta
20:00etan Arruazun herriko etxean;
Otsailaren 19an, asteartean, 20:00etan
Etxarri Aranazko kultur etxean
(euskaraz); otsailaren 20an,
asteazkenean 20:00etan Etxarri
Aranazko kultur etxean (gaztelaniaz)
eta otsailaren 21ean, ostegunean,
19:00etan  Ziordiko udaletxean. 

Deialdiak 
Sakanan hezkuntza alternatiboko
proiektu bat martxan jartzeko.
Otsailaren 15ean, ostiralean, 18:00etan
Altsasuko Gure Etxea eraikineko 5-A
gelan. Bilera irekia da.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Otsailaren 15ean, ostiralean, 20:00etan
Irurtzungo, Lakuntzako, Arbizuko eta
Etxarri Aranazko plazetan,
elkarretaratzeak.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Otsailaren 17an, domekan, 20:00etan,
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.

Sakanako Langabetuen Asanblada.
Otsailaren 18an, astelehenean,
15:30ean Altsasuko Gure Etxea
eraikinean. 

Sociedad Deportiva Alsasuaren
jarduera aurkezpena. Otsailaren 18an,
astelehenean, 19:30ean Altsasuko
Iortia kultur gunean. 
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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

Gaizka 
Flores Marin
ZORIONAK rubiales zure 3.
urtebetetzean!! Segi orain
bezain alai eta bihurri!!
Etxeko guztien partetik.

Olaia
Hortza galdu zuen 
printzesari: Nik aurkitu
nuen zure hortza!. 
Perez Xagua.
Ah, eta zorionak!

Arhane eta Nora
ZORIONAKbiei zuen 1. urtebetetzean!! Muxu

asko, familiaren partez

Kimetz
ZORIONAK pottoko! Lau ur-
te dagoeneko! Mila kilo zo-
rion, eta segi beti bezain
alai, maitea!Muxu haundi
bat, aitatxo, amatxo eta
Ixoneren partez.

Clara Esther eta Fisio
ZORIONAKClarutxi eta Fisio Tope!! Ez aldatu

sekula!! Maite zaituztegu. La Tribu.

otsailak 15-21
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net
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ezkaatza >>
BARANDIARAN HEKIMENEKO ZUZENDA-
RIA: Alberto Barandiaran kazetari altsa-
suarra izanen da Herri Ekimeneko Euskal
Hedabideen Elkarteko  zuzendaria. 20 ur-

tez Euskaldunon Egunkarian eta Berrian
kazetari aritua, hainbat hedabideetako ko-
laboratzaile eta idazlea ere bada. 

Urduñako ordezkariekin lan bilera
izan zuten larunbatean Belardikoek,
haiengandik ikasi eta
etorkizunerako lan ildoak 
zehazten hasteko

Mikel Cormenzana eta beste hain-
bat urduñar 1999an hasi ziren
“etorkizun duin eta oparoago bat
izateko baserriak mantendu eta
berriak sortzeko” hausnarketa.
Bidea diseinatu zuten, “guztien
artean estrategia erabaki eta
aurrera eraman genuen”.  Elika-
dura burujabetza eta haien ekono-
mia eta elikadura sistemak birlo-
kalizatzeko ekimenak garatu
dituzte gaur arte: baserritarren
azoka eta abeltzainen azoka
garrantzitsu historiko bat berres-
kuratu dituzte; kontsumo taldeak
sortu; produkzioa dinamizatu ahal
izateko, erakundeen aldetik pro-
duktuen eskaera handitzeko

moduak aztertu dituzte (herriko
festak, elkarteak, txoznak, ekime-
netako sariak), bertako produk-
tuak erabiltzen dituen udal sukal-
dea dago, ikasle eta adinduen eli-
kadura kalitatea handitzeko… 

Esperientzia horren berri las-
tailaren 5ean ezagutu zuten Saka-
nako hainbat ordezkarik, Belar-
dikoak barne. Haiengandik ikas-
teko zutelako, larunbatean
urduñarrak lan-bilera batera gon-

bidatu zituzten, “norabide horre-
tan pausuak eman nahi ditugu-
lako”. Ekoizpen jasangarria eta
duina duten ustiapenak eta bes-
te kontsumo eredu baten alde
eragitea da haien helburua. Bai-

na aurrera eraman nahi duten
estrategian bidelagun gehiago
nahi dituzte. 

Mank-en laguntza
Garapen Agentziako langile Iker
Manterola larunbateko bileran
izan zen, “eskualderako sektore
estrategiko bat” delako. “Ez da
soilik lehen sektorea. Gure pai-
saiaz, gure kulturaz eta beste gau-
za askotaz ari gara. Nekazari eta
abeltzainak baitira gure paisaia-
ren eta gure kultur altxorraren
zaindariak”. 

Etorkizunean sektore horre-
tan lanpostuak sortzeko aukera
ikusten dute. “Ikusi dugu zer ger-
tatu den krisialdiak sektore bate-
an gogor jo duenean: eskualde
guztia dantzan jarri dela. Ikusten
genuen zabaldu beharra dagoela.
Naturan gertatzen den bezala, bio-
dibertsitatea dagoenean, bat eror-
tzen bada ez da dena erortzen.
Mantendu egiten da”. Mank-eko
arduradunek ikusi dute industria
erabat baztertu gabe beste sekto-
reak indartzeko beharra.

Zein zaudete Belardi elkartean?
Taldeak bi oinarri ditu. Bata
ekoizpen jasangarri eta duina oi-
narri duen eredua. Hau da, base-
rriaren ereduan oinarrituta dau-
den nekazari eta abeltzainak
daude Belardin. Bestea, kontsu-
mo ereduan eragitea da.  Base-
rrian oinarritutako eredu batean
aurrera egin nahi dugu. Guk ezin
dugu lehiatu superfizie handien
espekulazio sistema horretan.
Horretara joaten bagara gure
ekoizpen sistema intentsifikatu
eta industrializatu behar dugu.
Hor batek bizi iraungo du. Gai-
nontzekoak pikutara joanen gara. 

Zein erronka dituzue? 
2012an azoka bat antolatu ge-

nuen. Aurtengo erronka zen epe
motz, ertain eta luzerako plan-
gintza estrategiko bat prestatzea
da. Hor sartzen da Sakanako Ga-
rapen Agentzia. Oso garrantzi-
tsua da. Zeren honekin esaten ari
garena da zer lehen sektore nahi
dugun Sakanan etorkizunean. 

Ondoriorik izan du azokak? 
Lortu duguna da Sakanako hain-
bat ekimenetan txertatzen hastea
bertako produktuen ikuspegia.
Xumeak dirudite, baina garrantzi-
tsuak dira. Esaterako Mank-eko
Kirol Zerbitzuak antolatzen duen
proba bateko sariak bertako pro-
duktuak izatea, edo udalek auza-
teak egiterakoan begiratu dezate-
la bertan ekoizten dena. 

Zenbait udal interesatuak daude
azokak berreskuratzen. Bertako
ekoizleekin berreskuratu nahi di-
tuzte. Asteroko azoketan leku bat
izan beharko genukeela ere hitz
egiten ari da. Eskaera bat dago. Ez
da guk eskatu dugula, baizik eta
udalek eskatu digutela. Eraldake-
ta horretan Belardik ekimen iza-
tetik estrategia bat garatzera pa-
sa nahi du. 

Kontsumo taldeekin harrema-
netan jarri zarete?
Aste honetan biltzekoak gara Lu-
gorrirekin. Helburua ez da kon-
bentzitzea gure produktuak ber-
tan kontsumitzea. Baizik eta ea
ados gauden elikadura lokalaren
ikuspegi horrekin eta bertako
ekoizpen eta kontsumo ereduan
emanen diren lanetan parte har-
tzeko prest dauden. Ibilbide ho-
rretan beraien burua ikusten du-
ten eta zein ekarpen egin dezake-
ten jakin nahi dugu. Haiek soilik
ekologikoa kontsumitzen dute.

Belardin batzuk ohikoa ekoizpen
sisteman gaude, besteak ekologi-
koan. Altsasuko Amai taldearen
kasuan ere, berdin, saskiak bana-
tzen eta dinamika sortzen hasi
dira. 
Baina herrietako elkarteak, festa
antolatzaileek… badaukagu denok
Belardiren ibilbide horretan ekar-
penak egiteko modurik? Hori iza-
nen da gure erronka. Batekin eta
bestearekin hitz egin eta zein
adostasun lor ditzakegun adostu. 

Aurtengo egitasmorik?
Apirilean eginen dugu Amalurra
azoka. Eta beti egon izan diren
zenbait ganadu azoka berresku-
ratzeko lanean ari gara. Badaude
herriak hori berreskuratzea inte-
resgarria izan daitekeela ikusten
dutenak. Baina ez da soilik azoka
berreskuratzea. Herri hori ere
bere lehen sektorearen inguruko
diagnosia egiteko gai den. Eta ja-
kitea hemendik 30 urteetara le-
hen sektoreak izanen duen ga-

rrantzia: egonen den, ez den ego-
nen, egoteko zer egin beharko
den… Horretan ari gara.

Zenbat kide ditu Belardik?
Dozena bat inguru. Baina ahalik
eta kide gehien izatea da helbu-
rua. Kide izateko irizpideak jar-
tzen ditugu. Belardin ez dago le-
hen sektorea ordezkatuta. Ekoiz-
pen eta kontsumo eredu batean
alde egiten dutenak daude. Abel-
tzaintza estentsiboan aritzen di-
renak. Zenbait kasutan, horri oso
lotuta dago bertako arrazaren al-
de egitea, esaterako artzaintzan
latxa ardia. Ez dugu derrigortzen
bertako arrazen alde egitea baina
bai gomendatzen dugu estentsi-
bitatea bermatzen duen arrazen
aldeko apustua egitea. Esplotazio
txikiak, familiarrak izatea. Ekoiz-
pen eredu ez industrialean oina-
rrituak. Enpresa gisa ibilbide bat
egiteko prestutasuna izatea. 
Hazteko potentziala ikusten ari
gara.                      Osorik www.guaixe.net

SAKANA

Lehen sektorea sendotzeko eta
biziberritzeko bidea prestatzen

gertutik >>
Aritz Ganboa
Belardiko kidea



non gaude – nora goaz

Memoria galtzen edo berreskuratzen
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barrutik kanpora

Urtarrila - otsaila

Orain dela gutxi, Frankismo
garaian, Sakanako, eta hainbat
tokitako jendeak, kanpora alde
egiten zuen etxera soldata bat, edo
bi, bidaltzeko. Eta kanpoko diru
sartze hori zoragarria bihurtu
zen aurrera ateratzeko. 60ko
hamarkada bizi izan dugunok,
badakigu zenbat joan ziren Sui-
tzara, Alemaniara, Frantziara

edo Ameriketara.
Gizonak baso eta mendietan

zuhaitzak moztera, artzain  edo,
lan egitera. Emakumeak, berriz,
etxeko zerbitzurako edo ostala-
ritzarako. Ez ziren denbora erra-
zak, baina garai haiek pasatu
ziren, eta pixkanaka lan aukerak
zabaldu ziren Sakanan. Altsa-
sun adibidez, “mantxurriano”

deituak etorri ziren lanera; inte-
gratzeko edo gaizki ikusiak iza-
teko? Bakoitzak egin dezala bere
iritzia.

90 hamarkadan, Sakanako giroa
argitu zen. Bazegoen lana ia
denontzat, eta kanpoko jendea
behar zen. Herri askotara kan-
potarrak etorri ziren: Hego Ame-
rikakoak, Europa ekialdekoak

eta abar. Bitartean, aurreko
“mantxurriano” asko, erabat
integratu ziren. Denak ondo, ala
ez? Sakanako giroa ireki dugu
beste tokitatik etorri direnei?
Edo selektiboak izan gara?

Orain eta berriro, Sakanan lan-
gabezi kopuru handia dago. Lana
kanpoan aurkitu behar, ez hain-
beste zuhaitz mozteko, edo etxe-

ko lanak egiteko, baina lan tek-
nikoak harrapatzera. Eta zer
nolako tratamendua espero dugu
kanpoan? Guk izan duguna kan-
potarrekin? Eta zenbat ameri-
kar dena galduz bere herrietara
itzultzen ari dira? Garai konpli-
katu hauetan, hausnarketa hauek
zabaltzea ona da arrazismoa era-
bat baztertzeko.

Latza doa negua preso, iheslari
eta senideontzat: Kolektiboko
presoek baraua egiten dute aste-
azken guztietan eskubideengatik
/ 5 dira aske geratu direnak, 4 pre-
so berriak,  2 estradizio kasuak,
hauetatik batek 24 urteko konde-
na beteta du, aske utzi ondoren
beste sei urterako eraman nahi
dute kartzelara / 5 dira bizi guz-
tirako kondena berriak, 76 dira
denera: Jesus Mari Zabartek 29
urte daramatza eta 2015era urte-

ra arte luzatu diote kondena.
Martxoan erabakiko du Estras-
burgoko auzitegiak kondena
hauen aurkako jarrerari eusten
dion ala ez / Aurtengo lehen istri-
pua: 13 izan ziren istripuak iaz,
16 dira sakabanaketak eraginda-
ko heriotzak / 900 euroko isuna
jarri digute zerikusirik ez dugun
salaketengatik. Eta abar luzea.
Eskubide urraketen kronika
latzak du amaierarik. 

Asier eta Luis Madrilera alda-

tu zituzten lekuko izateko; epai-
keta unean ikusi ahal izan zuten
elkar, denbora gutxiz. Asier eta
Hodeik azterketak izan dituzte.
Luis gorputz guztia ziztadaz bete-
ta esnatu zen Valdemoron; zimitz
edo txintxeenak  zirela eta gaiz-
totuta zituela esan zioten gaixo-
tegian. Oihan: Nanterretik
Fleuryra eraman dute, epaiketa
berri bat duelako; autobusa ate-
rako da epaiketara joateko: hil
honen 17an aterako da. Hilabete-

ko bisitak kendu dizkiote. 
Iazkoa gaindituz, 116 mila per-

tsona bildu zituen urtarrileko
manifak, Bilboko kaleak  gainez-
ka betez. Sakanatik 12 autobus
joan ziren, bere kabuz joandako-
ak asko eta asko izan ziren. Lege-
ak onartzen duena betetzea zen
eskatu zena. Politikoei esan
zitzaien ezin dutela kartzela poli-
tika kriminala bere horretan
luzarazi. Ez dugu etsiko. ETXE-
AN NAHI DITUGU Sakanako ETXERAT

Gaurkoan Las sesiones filmaren
harira idaztea bururatu zait.
Sexualitatea ez da gehienetan
osotasunean lantzen komunika-
bideetan, eta filmei dagokionez
sexualitatea pornografiarekin
erlazionatzen dugu gehienetan.

Pornografiak noski bere espa-
zioa eskaini eta eskaintzen dio
harreman sexualei, baina ezin da
ukatu sexualitatea bizitzeko eta
harremanetarako eredu bat bul-
tzatzen duela nabarmenki, harre-
man sexual genitalena, eta hone-
kin lotuta genitalen tamainak,

orgasmoa sentitzeko ereduak,
eta produktibitatea agertzen ditu
elementu nagusi gisa…

Gainera, komunikabideetan
sexualitate genitala bultzatzeaz
gain, gorputz eredu batzuk  ere
erakutsi eta bultzatzen dizkigu-
te, gorputz txuriak, gazteak eta
argalak nagusituz… Hau dela
eta, eredu horretan dauden per-
tsonak soilik sexualitatea dute-
la ematen du.

Hau guztiagatik, sexologoek
gure eguneroko lanean etenga-
be beste mezu batzuk zabaltzen

ibiltzen gara, sexualitatea gor-
putz osora zabalduz, eta pertso-
na guztien sexualitatea nabar-
menduz, bakoitzaren berezita-
sun eta aberastasunekin. Bide
honetan, oso baliagarria da  Las
sesiones filma. Artikulu hone-
tan sexologiari egiten dizkion
ekarpen garrantzitsu batzuk
aipatu nahiko nituzke:

- Pertsona guztiak gure ezinta-
sun eta berezitasunekin sexua-
tuak garela eta gure sexualitatea
nahi dugun eran bizitzeko esku-
bidea daukagula erakusten digu.

Sexualitatea pertsonon ezauga-
rri moduan erakutsiz, gorputza,
garuna, eta bihotza sexualitate-
aren elementu garrantzitsuak
direla agertuz.

- Pornografian agertzen diren
ezaugarriak (potentzia, oihuak,
azkartasuna) eta gorputz ere-
duak albo batera utziz, film honek
gorputz ezberdinak, naturalta-
suna, emozioak  (beldurra,
gogoa,jakin-mina... ) eta senti-
menduak (maitemina, maitasu-
na, elkartasuna, entzuketa) ikus-
teko aukera eskaintzen digu. Ele-
mentu hauek per tsonen
sexualitatean etengabe agertzen
diren elementuak direla uste dut.
Eguneroko lanak nabarmentzen
dit, hauexek direla askotan dan-
tzan ditugun elementuak eta

gutxitan erreparatzen diogula,
detaile xumeei, gorputz osoaren
elikatzeari, bestea entzuteari,
bestearen inperfekzioan  ederta-
suna bilatzeari…

Komunikabideak gaur egun
sekulako indarra daukate iri-
tziak eraikitzerakoan, eta horre-
xegatik horrelako filmak esker-
tzekoak dira, irudiekin, denbora
mugatu batean gure burua elika-
tzen laguntzen dutelako, eta gure
sexualitateaz asko ikasi dezake-
gulako. Ziur, aipatutakoaz gain
elementu askoz gehiago topatu-
ko dituzuela, nik ezin dut ukatu
filmak asko erakutsi eta bihotzez
hunkitu ninduela.

Olatz Berastegi, Lilima Taldea

hara zer dien

Eredu errealago bat

astekoa

Benjamin Zufiaurre Goikoetxea



Urteko aurreneko lehen urtean 108
langabe gehiago daude 

Nafarroako Enplegu Zerbitzuan
izena emanda dauden sakanda-
rren kopuruak gora egin du, 1.972ra
iritsi arte. Haietatik 973 gizonezko-
ak dira (%49,43) eta 999 emakumez-
koak (%50,66). Agorrilean gorako
bidean jarri zen langabezia eta ez
du etenik. Adinari dagokionez, 25
eta 44 urte artean dituzte langabe
gehienek, 964 (%48,88). 45 urte bai-
no gehiago dituzten langabe sakan-
darrak 788 dira (%39,96). Lan eske
dauden 25 urtetik beherakoak,
azkenik, 220 dira (%11,16).

Sektoreka, zerbitzuetan lan egin
nahiko luke %51,27 (1.011). Eskae-
ra gehien dituen bigarren sektorea
industria da, 661 (%33,52). Ondoren

eraikuntza (%8,06, 159) eta lehen sek-
torea (%1,88, 37) datoz. Azkenik,
aurretik lanik egin ez eta lan bila
dabiltzan sakandarrak 104 dira
(%5,27).

sakanerria >>
URDIAIN ESKOLAKOAK ROBOTIKA
LEHIAKETAN: Igandean Urdiaingo ikasle-
en talde batek First Lego League (FLL)
robotikako lehiaketan parte hartuko du.

Lehiaketa horren helburua ikasleen artean
zientzia, teknologia, berrikuntza eta ekin-
tzaileen balioekiko interesa sustatzea.
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KIXKUR ESTETIKA
ZENTROA

Z I O R D I
30€ko gastuarekin %20eko
deskontua produktuetan.

JON CORDON TAXIA
I R U R T Z U N

%10eko deskontua.

JULENE KORTSETEGI
ETA LENTZERIA

A L T S A S U
50  €-ko erosketa batenga-
tik %10eko deskontua.

LURESU
A L T S A S U

% 10eko deskontua eskain-
tza berezi eta enkarguetan
izan ezik.

JAVIER AIZPUN
HARATEGIA

U H A R T E  A R A K I L
50 €-ko erosketetan, etxe-
ko produktua doan.

MARTIARENA
GAZTANDEGIA

U H A R T E  A R A K I L
% 5eko deskontua.

BERGARA CENTRO 
OPTICO

A G U R A I N
Graduatutako eta  eguzkita-
ko betaurrekoetan % 10-eko
deskontua.

FLORY ILEAPAINDEGIA
A L T S A S U

%10eko deskontua edozein
zerbitzutan. 40 €-tik gora-
ko lanetan bekainen apain-
keta doan.

Non erabili
Beleixeguaixe txartela

Bazkide zozketa www.guaixe.net-en 
zerrenda osoa ikusgai

OTSAILEKO SARIAK:
-GRAXIANA ATERPETXEAN BI LAGU-
NENTZAKO BAZKARIA+ TRIMANE-
RAKO 4 SARRERA

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

Hilaren 28rako Sakanan deitu den
greba orokor deialdia erregistra-
tu zuten antolatzaileek ostiralean.
Aldi berean, Iruñean egindako
agerraldian hainbat udal ordezka-
rik Sakanak bizi duen “emergen-
tzia” egoera gaztigatu zuten. Kri-
siak Sakanan arrasto latza utzi
duela nabarmendu zuten. 

2011n mahaiaren sorreran par-
te hartu zutela eta hainbat eraba-
ki hartu zituztela gogorarazi zuten.
Haiei zegozkienak martxan jarri
dituzte, Nafarroako Gobernuari
egindako eskaerak ezezko erantzu-
na jaso zuten. Salatu zutenez, gau-
zatu gabe gelditu da Sakanako
Garapen Agentzia eta Nafarroako
Gobernuaren arteko marko egon-
kor bat sortzeko eta elkarlanean ari-

tzeko aukera. Sakanarako Plan
Estrategikoa dinamizatu eta idaz-
teko, energia ikerketa bat egiteko,

industria-eremuen analisia egite-
ko eta Sakanako Agenda 21 ezar-
tzeko laguntzarik. +www.guaixe.net

Geroa Bai toki-entitateen
maparen erreforma
proposamenaren kontra
Epe ertainean toki-entitateen
eskumenak eta finantza baliabideak
zein diren jakin gabe ezin dela egin
argudiatu du

Geroa Baik Nafarroako Gober-
nuari eskatu dio atzera bota deza-
la toki administrazioa berranto-
latzeko foru legea. Koalizioko
Manu Aierdi, Patxi Leunza eta
Unai Hualde kideek adierazi dute
ez dela “ez unea, guztiz desegokia
da”. Geroa Baiko kideek esan dute
ez daudela garbi “ez eskumenak
ez finantziazioa”. Horregatik,
gobernuari “etxea teilatutik has-
tea” leporatu dio. 

Lege egitasmoak tramitazioa
aurrera eginen balu, Geroa Baik
10 emendakin aurkeztu ditu, par-

te-hartze defizita zuzendu eta
toki-erakundeei protagonismo
gehiago emateko. Aldi berean,
udalek zerbitzuak bateratzeko
haien borondatea bermatzea nahi
du koalizioak. Gobernuaren
proiektuan jasotako 6 mankomu-
nitateen ordez 8 proposatzen
dituzte Zangoza-Pirinioak eta
Baztan-Bortziri-Sakana bitan
banatuz. 

Elurraren arrastoa
Argindar mozketarekin etorri zen
elurra asteartean. Telekomunikazio
linea batean pilatutako izotzak hura
erortzea eragin zuen eta Ormaizte-
gi-Altsasu argindar linea azpian har-
tu zuen. Horren ondorioz Sakana-
ko makina bat herritan argindar moz-
ketak izan ziren 7:30etik aurrera.
Hainbat orduz falta izan zen argin-
dar hornidura. Esaterako Iturmen-
din 12:30 aldera bueltatu zen, Altsa-
sun ordu bat geroago eta Olatzagu-
tian, 17:00ak aldera bueltatu zen.
Asteazkenean, berriro, herri erdia
argindarrik gabe zegoen. Altsasu-
ko Ondarria industrialdean eta Txun-
kai auzoan herenegun 17:00etan
bueltatu zen argindarra, 12 ordu gabe
egon ondoren. Aurretik, Olatzagu-
tia eta Ziordia arteko argindar line-
an zuhaitz batzuen erorketak hor-
niduraren eten laburra sortu zuen. 

motzean

Herri inauterian
zikindutako
eraikinak garbituko
ditu udalak
Larunbatean ospatu zen Olatzagu-
tiko herri inauteria eta, ohi denez,
zamar handi eta txikiek ibilbidean
opatzen zutenei turba botatzen
egon ziren. Zenbait eraikin ere zikin-
du zituzten. Tartean plazan dagoen
Lourdes Goikoetxea lehendakarior-
de eta kontseilariaren familia etxea.
Ondoren botatako euriak nabarme-
nena kendu badu ere, udalak gar-
bitu eginen du. 
Ohar banaren bidez, PPk eta UPNk
gobernuko kidearen etxeari onga-
rria botaz eraso egin ziotela jakina-
razi zuten. Gertaera kondenatu eta
gaitzetsi zuten.      +www.guaixe.net

Hil beltza langabezian ere
SAKANA

Langabezia udalerrika
Udalerria Guztira Aldea
Altsasu 948 51
Arakil 87 13
Arbizu 77 5
Arruazu 4 0
Bakaiku 19 0
Ergoiena  16 6
Etxarri Aranatz 213 13
Irañeta 8 -1
Irurtzun 201 9
Iturmendi 18 -1
Lakuntza 106 2
Olatzagutia 144 10
Uharte Arakil 72 3
Urdiain 33 0
Ziordia 26 -2
Guztira 1.972 108

»

»

»

28ko greba legeztatuta
Diputazioko atean gobernuari inplikazioa eskatzen

Hainbat udal hautetsi eta LABeko langile ordezkarik atzo kontzentrazioa egin zuten Iruñe-
an, diputazio parean. Sakanan, krisi mahaian erabaki ziren proiektuak lagundu eta finan-
tzatzeko eskaera eraman dute gobernuaren egoitzara. Sakanan erabakitzen denaren alde
egiteko eskatu dute bildutakoek. 

Trenbide-pasa
kentzeko proiektua
jendaurrean
Hilabetez egokitzat jotzen dituzten
oharrak edo alegazioak aurkez
daitezke

Izurdiagako trenbide-pasa proiek-
tua Sustapen Departamentuko Azter-
lan eta Proiektuen Zerbitzuaren bule-
goetan, baita Arakilgo Udalaren eta
Izurdiagako Kontzejuaren bulegoe-
tan dago ikusgai, proiektuak ukituta-
ko ondasun eta eskubideen desjabe-
tze espedientearekin batera. Hura
aztertu eta ohar eta alegazioak egi-
teko aukera izanen dute interesatuek. 
Izurdiagako Kontzejuko buru Jose
Luis Garcia Urbistondok azaldu digu-
nez, ez dakite lanak noiz hasi litez-
keen. “Dirurik ez dagoela esaten dute.
Lanak aurten hasiko diren esperan-
tza gutxi” duela azaldu digu. 
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Definizio horren pean 16 eta 64 urte
bitarteko pertsonak sartzen dira.
2008 eta 2011 artean potentzialki
aktiboa izan zitekeenen kopurua
Sakanan 15 pertsona egin du behe-
ra, 13.514an geldituz. 

Sakana mendebaldean (SM)
2011n 6.816 pertsona zeuden izen-
dapen horren barruan, 2008an bai-
no 7 gutxiago. Ibarraren beste
zatian  6.698 ziren (-8). 

Nafarroan, berriz, igo egin da.
Kontuan hartu beharreko fakto-
rea da gizartea zahartzen ari dela.
Nafarroa, 65 urte baino gehiago
dituen estatuko 9. erkidegoa da.

Errolda eta potentzialkiaktibo-
ak diren pertsonen kopurua kon-
tuan hartuz gero, ikertutako 3
urteetan apenas aldatu da. Saka-
na mendebaldean %65,14 (-0,75) eta

Sakana ekialde eta mendebalde-
an (SEI), berriz, %64,95 (-1,5). Nafa-
rroako datuaren azpitik (%66,04)
dago ibarra. 

Generoari dagokionez, antzeko
parametrotan gaude Sakanan  (SM
53,17 gizonezko 46,83 emakumez-
ko eta SEI 54,18 /45,82) eta Nafa-
rroan (51,45 /48,55). Foru erkide-
goan bataz bestekoarekin aldera-
tuta emakumezko gutxiago dago
lanerako Sakanan. 

Sorterriari Nafarroako bataz
bestekoa baino atzerritar gutxia-
go daude Sakanan lanerako adi-
nean (SM 88,66 estatukoak / 11,34
estatuz kanpokoak eta SEI 90,95
/9,05). Generoan gertatzen dena-
ren kontrakoa gertatzen da Saka-
nan langileen sorterriari errepa-
ratuz gero. 

Krisiaren lurralde-inpaktua Nafa-
rroan, eta haren baitan Nafarro-
ako langabeziaren mapa argita-
ratu berri du CCOOren Ikerketa

Bulegoak. Foru erkidegoko
eskualdeetan krisiak zein eragin
izan duen jakiteko balio du iker-
ketak. Baita “krisiaren ondorio-

ak zuzentzeko eskualde mailan
zehaztu behar diren proposame-
nak egiteko oinarri izan daiteke”
ikerketa ere. 

Lana egiteko udalerrietako 4
datu izan dituzte kontuan: langa-
bezia, kontratazioa, gizarte segu-
rantzan afiliatutakoak eta udal
errolda. CCOOko ikerlariek Nafa-
rroa azpi-eskualdeetan banatu
dute eta ibarra bitan banatu dute:
Sakana ekialde-erdialdea (Arakil-
dik Iturmendiraino) eta Burunda

mendebaldea (Urdiaindik Ziordi-
ra). Lanak erakutsi du krisiak
gogorrago jo dituela eskualde
batzuk besteak baino. Eta azken
horien artean dago Burunda men-
debaldea. Eta horren arrazoia “jar-
duera ekonomikoen dibertsifika-
zio faltari edo enpleguaren kali-
tatea” izan litezkeela aipatu du. 

Krisiaren lurralde-inpaktua Sakanan

Krisia datutan
» »

Potentzialki aktiboa izan
daitekeen populazioa

Langabezia

Langabezia populazio potentzialki aktiboa kontuan hartuta
Azpi-eskualdea 2008 2011 Aldea
Sakana mendebaldea %5,06 %15,21 10,16
Sakanaekialde-erdialdea %4,62 %10,02 5,40
Nafarroa %5,91 %12,25 6,34

Hainbeste enpresaren itxieraren eta enplegu erregulazio espedienteren ondoren, ikerketak agerian utzi
du Burunda Mendebaldean langabezia Nafarroan baino gehiago hazi dela ikertutako 3 urteetan. 10,16
puntu, %15,21ean geldituz langabeen kopurua. Sakana Ekialde eta Erdialdean, berriz, lehen eta orain
langabezia tasa Nafarroakoaren azpitik egon da, eta gutxiago hazi da (5,4). 

Langabezia proportzioa Gizarte Segurtasuneko afiliazioa kontuan hartuta
Azpi-eskualdea 2008 2011 Aldea
Sakana mendebaldea %7,29 %28,42 21,13
Sakana ekialde-mendebaldea %7,65 %19,08 11,43
Nafarroa %9,07 %20,33 11,27

Langabezia
Azpi-eskualdea 2008 otsaila 2012 otsaila Aldea

Kopurua % 
Sakana mendebaldea 345 1.037 692 %200,6
Sakana ekialde-erdialdea 310 671 361 %116,5
Nafarroa 24.592 51.944 27.352 %111,2

Sakanan lau urtetan langabeziak %160 egin du gora (1.053 langabe gehiago), Nafarroan baino 49 puntu
gehiago. Baina igoera hori nabarmenagoa da ibarraren mendebaldean, ia enplegu osotik herrialdeko
langabezia tasarik handiena izatera pasa da. Gainontzekoan langabeziaren igoera Nafarroaren antzeko-
agoa izan da (%116,5), 5,3 puntu altuagoa bada ere. 

Langabezia eta generoa (%)
Azpi-eskualdea 2008 2012

Gizonezkoa Emakumezkoa Gizonezkoa Emakumezkoa
Sakana mendebaldea 37,10 62,90 50,63 49,37
Sakana ekialdea-erdialdea 38,71 61,29 43,22 56,78
Nafarroa 40,14 59,86 49,55 50,45

Azken 4 urteetan emakumezkoen langabezia bai Sakanan bai Nafarroan %60 ingurutik %50era jaitsi da.
Baina jaitsiera ez da izan emakumezkoen lan egoera hobetu delako, baizik eta gizonezko gehiago geldi-
tu direlako langabe. Populazio aktiboan kopuru txikiagoa dira emakumezkoak eta langabeziak ere haiei
gutxiago eragin die. 

Sorterriari erreparatuta ikerketak
agerian utzi du Burunda mende-
baldeko 4 herrietan lan bila dabil-
tzan atzerritarren kopuruak 2,44
puntu egin duela behera. Sakana
ekialde eta erdialdean, berriz, 0,98
besterik ez da hazi, Nafarroan
hazkundea 2,89koa izan denean.
Potentzialki aktiboak direnen
datuekin gurutzatuz gero ikerke-
tak agerian utzi du langabeziak
gogorrago jotzen dituela sakandar
berriak, 2008an eta 2012an. 

Datuek erakusten dutenez gero
eta prestatuagoak dira langabe-
zian dauden pertsonak. Presta-

kuntzak langabezian gelditzeko
aukerak murrizten dituela uzten
du agerian ere. 

Sakanako langabetuen heren
batek langabezian urte bat baino
gehiago darama. 

Adinari erreparatuta, 36 eta 45 urte bitarte dutenen artean jo du gogorren langabeziak azken lau urtee-
tan. Gainontzeko adin tarteetan Nafarroaren paretsu gabiltza. Gainera, populazioa zahartzean lan eska-
tzaile gazteenen kopuruak ere behera egin du. 

Langabezia eta sorterria (%)
Azpi-eskualdea 2008 2012

Estatukoa Estatu kanpokoa Estatukoa Estatu kanpokoa
Sakana mendebaldea 84,35 15,65 86,79 13,21
Sakana ekialdea-erdialdea 85,48 14,52 84,50 15,50
Nafarroa 82,58 17,42 79,69 20,31
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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.

Krisiaren lurralde-inpaktua Sakanan

»

Kontratazioa Kontratuak eta adina (%)
Azpi-eskualdea 2008 2011

16-25 26-35 36-45 > 45 16-25 26-35 36-45 > 45
Sakana mendebaldea 29,85 29,75 24,52 15,88 28,14 24,98 22,46 24,43
Sakana ekialdea-erdialdea 35,98 33,31 20,04 10,68 33,72 31,70 19,45 15,13
Nafarroa 30,57 33,53 21,98 13,93 26,08 33,63 24,02 16,28

35 urte bitarteko pertsonak kontratatu izan dira gehien bat Sakanan, hau da, aldi baterako kontratu gehia-
go sinatzen dituztela. 36-45 adin tartean kontratu kopuru jaitsi egin da 3 urteetan, igo, berriz, 45 urte baino
gehiago dituztenen artean. Nahiz eta kopuru gutxien sinatzen diren tartea izaten segitzen duen. 

Kontratuak eta ikasketa maila (%)
Azpi-eskualdea 2008 2011
Maila Baxua Ertaina Altua Baxua Ertaina Altua
Sakana mendebaldea 51,70 30,11 18,19 51,88 33,76 14,36
Sakana ekialdea-erdialdea 56,25 29,29 14,46 48,29 38,71 13,00
Nafarroa 61,76 24,26 13,98 60,07 25,03 14,89

Ikerketa aldian soilik gora egin du ikasketa ertainak dituztenen kontratazioak Sakanan. 

»

Gizarte Segurtasuneko
afiliazioa
Afiliazioa errolda eta potentzialki aktiboak direnak kontuan hartuta (%)
Azpi-eskualdea 2008 2011

Afil/Err Afil/Err Afil/Err Afil/Err
Guztira 6-64 urte Guztira 16-64 urte

Sakana mendebaldea 45,73 69,40 34,87 53,54
Sakana ekialdea-erdialdea 40,15 60,42 34,11 52,51
Nafarroa 43,72 65,13 39,79 60,24
Gizarte Segurantzan izena emana dutenen kopuruak ere behera egin
du. Nafarroan 3 urteetan afiliazioa 4,89 puntu jaitsi zen bitartean,
Burunda Mendebaldean 15,86 eta Sakanaekialde eta erdialdean 7,91 jai-
tsi zen. 

Gizarte Segurantzan afiliatua
Azpi-eskualdea 2008 2011 Aldea

Kopurua %
Sakana mendebaldea 4.735 3.649 -1.086 -%22,94
Sakana ekialdea-erdialdea 4.052 3.517 -535 -%13,20
Nafarroa 271.217 255.450 -15.767 -%5,81

Ibarreko afiliatuen kopuruak %18,44 egin du behera (1.621 gutxiago),
Nafarroarekin alderatuta nabarmen jaitsi da.

Ibarreko langile gehienak
gizarte segurantzaren erregimen
orokorrean daude. Sakana men-
debaldean %80,76 erregimen oro-
korrean, %17,95 autono-
moa,  %0,99 etxea eta

lehen sektorean %0,30 daude ize-
na emanda 2011n. Sakana ekial-
de-erdialdean, berriz, %70,69
erregimen orokorrean, %26,78
autonomoa, %1,65 etxea eta %0,88
lehen sektorea.

Kontratu kopurua
Azpi-eskualdea 2008 kontratuak 2011 kontratuak Langabezia aldaera 2008-2011

Kopurua   %

Sakana mendeabldea 3.042 2.182 -860 -28,27
Sakana ekialdea-erdialdea 2.435 2.524 89 3,66
Nafarroa 238.821 221.065 -17.756 -7,43

Nafarroan kontratuak egiteko beherako joerarekin egiten du ibarra-
ren mendebaldeak, ez horrela gainontzekoa zatiak. 

Kontratuak eta generoa (%)
Azpi-eskualdea 2008 2011

Gizonezkoak Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezkoak

Sakana mendebaldea 49,01 50,99 43,26 56,74
Sakana ekialdea-erdialdea 74,41 25,59 67,16 32,84
Nafarroa 48,14 1,86 52,12 47,88

Burunda mendebaldeko herrietan kontratu gehienak emakume
izena eramaten segitzen dute. Ibarraren beste zatian sinadura
horiek kontratuen herena besterik ez dira. 

Kontratu motak  (%)
Azpi-eskualdea 2008 2011

Mugagabeak Aldi beterako Mugagabeak Aldi beterako
Sakana mendebaldea 12,29 87,71 8,62 91,38
Sakana ekialdea-erdialdea 13,92 86,08 6,02 93,98
Nafarroa 10,81 89,19 6,65 93,35

Krisiaren eta ekarri dituen lan erreformen ondorio izan da aldi bate-
rako kontratuen kopuruak gora egitea. 

Kontratuak eta sorterria (%)
Azpi-eskualdea 2008 2011

Estatukoa Estatu kanpokoa Estatukoa Estatu kanpokoa
Sakana mendebaldea 78,53 21,47 88,63 11,37
Sakana ekialdea-mendebaldea 69,61 30,39 82,41 17,59
Nafarroa 71,69 28,31 80,22 19,78

Ia erdira jaitsi da sakandar berriei egindako kontratu kopurua 2008
eta 2011 artean. 
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Ostiralera arteko epea eman zien
Nafarroako Gobernuak Sunsunde-
guiko aldeei bideragarritasun plan
bat aurkezteko. Akordioa ostirale-
an ilundu berritan adostu zuten
zuzendaritzak eta langileen 6 ordez-
karik (UGTko 5 eta independentea),
gainontzeko 7ak (ELAko 4 eta
LABeko 3) ez zuten sinatu.  

Astelehenean gobernuari aur-
keztu zitzaion bideragarritasun
planean jasotzen denez, 78 langi-
le kaleratuko lirateke: errelebo
kontratuan dauden lauri etengo
litzaieke; 55 urte baino gehiagoko
11 aurrejubilazio (boluntarioak);
urte batera 10 langileri kontratua
eteteko enplegu erregulazio espe-
dientea eta 53 kaleratze. Asteazke-
na bitartean boluntario aurkezten
direnak lan egindako urte bakoi-
tzeko 25 eguneko kalte ordaina
emanen liekete, urte bateko muga-
rekin. Boluntario aurkeztu ez eta
kaleratzen dutena 20 egunekoa
luke kalte-ordaina. Gelditzen diren
langileen lan baldintzak oraingo-
an mantenduko lirateke. 

Sunsundeguiren enpresa ere-
duari dagokionez, bideragarrita-
sun plan horretan jabetza aldatzea
aurreikusten da. Akzioen jabetza-
ren heren bana izanen dute langi-
leek, zuzendaritzak eta inbertsio-
gile batek. Horretarako alde bakoi-
tzak milioi erdi euro jarri beharko
ditu, enpresa kapitalizatzeko balio-

ko duena. Sodena 3 urtez manten-
duko litzateke Sunsundeguin. 

Iritziak
UGTren helburua “industria
proiektuaren jarraipena berma-
tzea” izan da; “ixten den enpresa
ez baita zabaltzen”. Ixtearen kos-
tua “dramatikoa” izanen zela ere
gaineratu dute: “Sunsundegui ixte-
arekin batera beste 13 enpresak itxi-
ko lukete eta lauzpabost ixteko
arriskuan geldituko lirateke”. UGT-
tik azaldu dutenez, “asmoa da orain
txikiagoak izanik, epe ertainera
haztea”. 90eko hamarkadan lante-
gia 114 langilerekin gelditu zela ere
ekarri dute gogora. Gaineratu dute
enpresak, hasiera batean, 84 lan-
gile kaleratu nahi zituela. Enpre-
sa utziko duten langileen boltsa ere
sortuko omen da, behar denean
lanera buelta daitezen. 

UGTko ordezkariek Nafarroa-
ko Gobernuari eskatu diote inber-
tsiogilea ez dadila edozein izan,
“marka bat baizik; teknologia eta
lana ekarriko duen marka bat”.
Sunsundegui SA izaten jarraitu-
ko duen edo SAL bat ez dagoela
oraindik erabakita esan digute
UGTtik. Aldi berean, Nafarroako
Gobernuari Sunsundeguik duen
zorra barkatzeko eskatu diote,
inbertsiogileren bat erakartzeko.
“Enpresa inolako zorrik pagatu
gabe itxiko balu 27 milioi euro

ordaindu beharko lituzke. Itxiera
ordenatu batekin 35. Baina enpre-
sa zabalik gobernuak zergetatik
eta dirua berreskuratuko luke”. 

ELAk kaleratzerik ez zuen onar-
tzen eta bestelako neurriak pro-
posatu zituen negoziazio aldian:
inzentibatutako bajak; 55 urte bai-
no gehiago dituzten 22 langileren
aurrejubilazioak; soldata eta lanal-
diaren %10 jaitsi (10 lanposturen
pareko murrizketa); urte batera-
ko nahi beste irteera eta azpikon-
tratek egiten dituzten lanak bar-
neratzera (35 langile gutxienez) eta
kontratuak eteteko enplegu erre-
gulazio espedientea. 

Negoziazioan izan ziren ELA-
ko kideek esan digutenez hasieran
3 sindikatuak kaleratzeak boron-
datezkoak izan behar zutela, “ideia
horrekin joan ginen, baina UGT
desmarkatu zen”. Sindikatuko
kideen iritziz gaudenak beharrez-
koak gara, “joan den urteko lan
karga bera izan behar dugulako.
Eta urtetik urtera gehiago aurrei-
kusten delako. Hobe trebatutako
langileak izatea, ez trebatu behar
dituzunak baino”. 

Adostutako bideragarritasun
planaren ondoren, Altsasuko enpre-
saren etorkizuna Nafarroako
Gobernuaren eta Sodenaren esku
dagoela uste dute ELAn. Enpresa
ereduari dagokionez, sinatutakoa-
ren arabera Sunsundeguik SAL

eredurantz joko duela uste dute
ELAn. “Ez gaude halako baten kon-
tra, baina bai kaleratzeen kontra”.
Kaleratzeko boluntarioa agertu edo
ez, kalte-ordainen artean alde gutxi
dagoenez jendeak interes gutxi azal-
du zuela gaineratu digute. Aurre-
ko kaleratzeetan kalte-ordaina han-
diagoa izan zela eta ELAkoek hura
igotzea ere eskatu zuten bukaeran. 

Azkenik, zuzendaritzarekiko
duda asko sortu zaizkio ELAri.
“Sodenaren ordagoa iritsi arte ez
dute bideragarritasun plana egin.
Berregituratze plana eta bi akor-
dio, bete ez direnak. Eta orain 3
egunetan bideragarritasun plana
aurkezten dute, hainbeste galera
pilatu ondoren”. 

Gertakarien garapenaren zain,
LABek aurrerago eginen du akor-
dioaren balorazioa. Bi kontu nabar-
mendu nahi izan dituzte hala ere:
akordioa ez duela enpresa batzor-
dearen gehiengoak sinatu eta ez due-
la langileen asanbladak berretsi. 

Aurreikuspenak
Aurten 158 autobus egitea aurrei-
kusten du Sunsundeguik eta
2014an 170. Autobus karrozatzai-
leen egoera ere ez omen da xamu-
rragoa. Irizar bere ekoizpen ahal-
menaren erdira ari da. Gironako
Noge enpresak bere itxiera iraga-
rri du. Zaragozako Hispano ere
antzeko omen dabil. 

Altsasu» SAKANA

Zuzendaritzak eta UGTk 
bideragarritasun plana hitzartu dute

Erredakzioa ixtean 15 langilek emana zuten izena boluntarioki ateratzeko, beste batzuk atzertzen ari ziren.

Portlandeko
espedientea
gelditzeko eskatu
dio Mank-ek
gobernuari
Mank aztertzen ari da NHKPIko
epaia behin behinean exekutatzea
eskatzea

Sakanako Mankomunitateari
arrazoi emanez, Nafarroako Jus-
tizia Auzitegi Nagusiak Nafarro-
ako Hondakinen Kudeaketara-
ko Plan Integrala 2010-2020 (NHK-
P I )  b a l i o g ab e  u t z i  d u  e t a
gobernuak helegiteko asmoa
azaldu du. Hori dela eta, Mank-
etik zenbait gogoeta publiko egin
nahi izan dituzte. 

Mank-eko arduradunen iritziz,
epaiaren edukiagatik ulertzen da
gobernuak Olaztiko porlandegia-
ren Udalez Gaindiko Proiektu Sek-
toriala (UGPS) tramitatzean izan
duen presa. Mank-eko buruak por-
landegian hondakinak erretzearen
kontra daudela berretsi dute. Eta
epaia kontuan hartuta, ibarreko
erakundetik Nafarroako Gober-
nuari eskatu diote porlandegiko
espedientean inolako urrats admi-
nistratiborik ez emateko. “Ezin da
esan Planak eta Olatzagutiko por-
landegiaren espedientearekin
loturarik ez duela, are gehiago
UGPSri Mank-ek jarritako alega-
zioak atzera botatzeko hura era-
bili zenean”. 

Enpresa pribatuek halako
azpiegituren kokapena ezin dute-
la zehaztu ere jasoa dago epaian.
Horregatik guztiagatik, Mank-
ek eskatu du gobernuaren hele-
gitearen epaia etorri bitartean
porlandegiaren espedientea gel-
ditzea; “atzera bueltarik ez duten
urratsak ez egiteko edo eskubi-
deak hartu eta gero enpresari
kalte-ordain handirik pagatu
behar ez izateko”. Sakanako Man-
komunitatean aztertzen ari da
epaia behin behinean exekuta-
tzea eskatzea. 

Epaiak argi utzi zuen Nafarro-
ako Gobernuak Hondakinen
10/1998 Legea urratu zuela, hon-
dakinak ezabatzeko azpiegituren
kokapena edo lokalizazio irizpide
zehatzak ez zituelako eman.
“Gobernuak propio ez zehaztape-
nik egin, errauskailua hartu zeza-
keten toki potentzialetan gizarte-
ak kontra egingo zuelako”. 
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Hiriberri 

Mozorro bazkaria
bihar
Ihote bazkaria hartuko du Txitera
elkarteak biharkoan. Hara biltzen
direnak mozorrotuak joanen dira.
Bazkalondo animatuaren ondoren
parrandarekin segitzeko, mozorro

eta guzti Altsasuko hiri-inauterira
joanen dira hiriberriarrak. 

Ihabar

Moxorroak 
hemen dira
Bi eguneko ihote ospakizunak bihar
hasiko dituzte Ihabarren. Gazteak
11:00etan bildu eta baserritarrez
jantzita, puska biltzea eginen dute.
Gazteek jasotakoa ospakizunetako
bi egunetan Gure Kabiya elkartean
eginen dituzten bazkarietarako iza-
nen dira. Bihar, esaterako, bazkal-
du ondoren, moxorrorroak etxez
etxeko erronda eginen dute,
18:00etatik aurrera. Bidean opatzen
dituztenak zigorrekin berotu eta bes-
telakoekin zikintzeari ez diote utzi-
ko. Errondaren ondoren, 22:00etan
herri-afaria eta dantzaldia izanen
dute.
Etzi, berriz, gazteak bazkaltzera bil-
duko dira. Iluntzerekin batera, Aite-
zarkoa, Landarra, Ninia eta Hartzak
osatzen duten familia herrian ager-
tuko dira. Eta haiekin batera moxo-
rroak. Txistulariak lagun kalejira
eginen dute, Aitezarko gaiztoa suta-
ra bota eta landarraren negarrak
entzuten aurretik. Bukatzeko ota-
mena izanen da. 

Bakaiku

Kamarroak bueltan
Bakarrekoetxea elkartean bihar egi-
nen den bazkariarekin hasiko dira
ihote ospakizunak, 14:30ean. Majo
bazkaldu ondoren, Bakaikuko Gaz-
te Asanbladak kamarroz janzteko
egindako gonbitea onartu dutenak
euren eraldaketa hasiko dute. Hura
despedituta, mozorrotuak, 18:00ak
aldera etxez etxeko erronda eginen
du segizioak, lehen lehenik trenbi-
de aldera jaitsiz. Musika lagun,
kamarroekin batera, gurdia, golda,
suko hautsa barratuko dutenak iza-
nen dira. Errondak parrandari ema-
nen dio segida.

Altsasu

Mozorro zopa
biharko
>> Otsailak 16, larunbata
12:30etik 15:00etara Haize Berriak
bandaren kontzertua, Foru plazan. 
18:00etan Dantzaldia Haize Berriak
bandarekin, Foru plazan. 
20:00etatik 22:00etara Mozorro
dantzaldia Trikidantz taldearekin. 
00:00etatik 3:00etara Mozorro
dantzaldia Trikidantz taldearekin.

Olatzagutia

Hiri inauteria
>> Otsailak 16, larunbata
12:00etan Hartu tramankuluak, futbito
pistan elkartuko gara. Mozorrotuen kalejira. 
14:30ean Herri bazkaria, frontoian. 
17:30etik 19:30era Errege txaranga
banda. 
20:00etatik 22:00etara Dantzaldia,
plazan. Euria egiten badu, frontoian. 
00:00etatik 3:00etara Dantzaldia, plazan.
Euria egiten badu, frontoian. 

Etxarri Aranatz

Altsasu

Olazti

Altsasu

Urdiain Altsasu Arbizu

Mozorroa
kentzeko gogorik ez! 

imac2
Nota adhesiva
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Etxarri Aranatz

Altsasu

Olazti

Altsasu

ALTSASU IRURTZUN

Irurtzun

Altsasu

AltsasuALTSASUITURMENDI
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Lizarraga

Altsasu

Arbizu Unanu

Uharte Arakil

Urdiain

Uharte ArakilALTSASUArbizu

Lakuntza OLAZTI LAKUNTZA
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Olazti

Lizarraga

Uharte Arakil

Arruazu

URDIAIN LAKUNTZA

Etxarri Aranatz

Unanu

Arbiizu

AltsasuITURMENDIALTSASU
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Etxarri Aranatz

Iturmendi

Lakuntza Altsasu

Urdiain

Arbizu

LakuntzaEtxRRI ARANATZALTSASU

Lakuntza ALTSASU ALTSASU
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Urdiain

Irurtzun

unanu

Ziordia

LAKUNTZA LIZARRAGA

Unanu

Lakuntza

Altsasu

Uharte ArakilALTSASUARBIZU
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Altsasu

Altsasu

Irurtzun

Olazti

Altsasu

IturmendiURDIAINALTSASU

Irurtzun IRURTZUN ALTSASU

Altsasu
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Arruazu

Arbizu

Uharte Arakil

Altsasu

ALTSASU IRURTZUN

Olazti

Altsasu

Arbizu

LakuntzaIRURTZUNARBIZU
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Iturmendi

Arruazu

irurtzun Lakuntza

Altsasu

Arbizu

AltsasuARBIZUUHARTE ARAKIL

Urdiain IRURTZUN ITURMENDI
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UrdiainAlsasu. 60 urteurrena

BakaikuIturmendi

ArbizuEtxarri Aranatz. Argazkari

Uharte ArakilLakuntza
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Lana/ Negozioak
LAN ESKARIA

Neska euskalduna lan bila. Astean zehar goi-
zetan edo aste bukaetan. Izaskun 653- 99 80 35.

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.

Opatutakoak  / galdutakoak
OPATUTAKOAK

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

GALDUTAKOAK

Osasun kartila bat galdu da Altsasun.
Ekhiñeren izenean dago. Opatu duenak, mesedez,
hots egin dezala 948 56 32 80 telefonora.

Txupa marroia eta zilarrezko eskumuturreko
bat. Otsailaren 9an Altsasun galdu nituen.
Mesedez, opatzen badituzu 696- 23 74 16 telefo-
nora hots egin. Mila esker!!

Ikastaroak
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: oste-
gunetan 8:00etatik 10:00etara. Altsasuko libu-
rutegian. Argibide gehiago: Sakanako
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 €.

Photoshop. Etxarri Aranazko kultur etxean,
otsailaren 23an, martxoaren 16an eta 23an,
10:00etatik 13:15era. Izen ematea eta informa-
zioa udaletxeko kultur bulegoan, 948 – 46 09 30
telefonoan edo kultura@etxarriaranatz.com hel-
bidean. 42 €. Etxarriko udala.

AESek ikastaro hauek antolatu ditu.
“Komunikazio eraginkorra bezeroarekin” martxo-
aren 11tik 21era, 20 ordu; “Logistika eta stocks:
kudeaketa” otsailaren 15etik martxoaren 15era,
20 ordu; “Sare sozialak enpresan eta on line erre-
putazioa”, otsailaren 19tik martxoaren 21era, 30
ordu. “Enpresarako ingelera”, apirilaren 2tik
maiatzaren 23ra; “Kosteen analisia erabakiak
hartzeko laguntza gisa”, apirilaren 8tik 22ra;
“Blog-ak eta web orriak sortzeko enpresei begi-
ra”, apirilaren 8tik maiatzaren 13ra.

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.;
“Testuen tratamendua”, martxoaren 9tik apiribi-
laren 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/autono-
mico.php

Lehiaketak
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 19ra arte izango da.
Informazio gehiago: www.elkar.com/lehiaketa

Oharrak 
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.

Mus txapelketa azkarra Lakuntzan.
Otsailaren 23an, larunbatean, 16:00etatik aurre-
ra igerilekuan. Bikoteko 10 €. Taberna eta hau-
rrendako espazioa izanen dira. Parkearen alde
dirua ateratzeko.

Etxarrin galdeketa egiteko.
Autodeterminazioari buruzko herri galdeketa egin
ahal izateko sinadurak biltzen hasi dira.
Interesatuak udaletxetik pasa, astegunetan
10:00etatik 14:00etara.

Lakuntzako Parkea Martxan saskien zozke-
tako zenbaki sarituak. l. 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.

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
paregabeak betirako. Deitu 948 564 275 eta
izena eman edo bete formularioa gure webgunean
www.guaixe.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. 

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

jaiotzak

• Aiert Flores Berastegi,
otsailaren 3an Altsasun.
• Erik David Pantiru, otsailaren
4an Irurtzunen.
• Nicolas Alvarez Carrillo,
otsailaren 4an Irurtzunen.

Ezkontzak

• Migel Jose Oraá Azpilikueta eta
Aroa Gonzalo Bailón, otsailaren
8an 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

Ciriaco
Herrero Palomo

V. urteurrena

Zu gabe baina beti bizirik 
gure bihotzean.

Zure familia

Felipe Ceberio Maiza

Felipe, maiteminduen
egunien beste urtiat beteko ziñuben.
Fankogan tokie eta yonkogan tokiyen

zu gukin yonkoza beti. 

Zu familiye

Etxarri Aranaz-Urdiain

Jose Luis
Sola Larraburu

Ez zaitugu ahaztuko
Otsailak 17, igandea, 12:00etan meza ospatuko dugu

Etxarri Aranatzeko parrokian.

54ko kintoak

Etxarri Aranaz

Hainbat
aukera

Galdetu

948 564 275
zorion@guaixe.net

Jose Albizu Beldarrain 
“Moro”
IV. urteurrena

Banintu bi hegal
joan nindaike berehala

zure leiho begira
kantuz agurtzera

Bere emaztea, seme alabak eta bilobak
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Pilota

Rallya

Triman Navarra
Xota goian
Triman Navarra Xotak garaipena-
ren xenda berreskuratu zuen,  Bure-
la taldea 5-3 menpean hartu eta gero. 
2. zatian defentsan serioago aritu
ziren irurtzundarrak eta gol auke-
rak ere hobe aprobetxatu zituzten.
Horrela, bukaeran 5-3 gailendu
ziren Imanol Arregiren mutilak, sail-
kapenean gora eginez. 

Inter Movistar, arerio

zuzena

Ohorezko mailako 16. Jardunaldia
jokatuta, Bartzelona da liderra, 37
punturekin. El Pozo bigarrenak 36
puntu ditu, Inter Movistarrek eta Caja
Segoviak 34 puntu, eta Triman
Navarrak 33 puntu. Hortaz, oso pun-
tu gutxiren aldea dago sailkapene-
ko goialdean eta gauza estu-estu
dago. Gaur, ostiralean, 21:00etan
Madrilen jokatuko du Trimanek,
hain zuzen ere 4.a den eta arerio
zuzena duen Inter Movistar talde
ahaltsuaren kontra. Ea talde ahal-
tsuaren kontra hazi egiten diren Ima-
nol Arregiren mutilek eta goiko pos-
tuetan gora egiten duten. 

Binakako Txapelketa inoiz baino
estuago dago. Irujo eta Zabaleta
daude buruan, 7 punturekin, bi
bikok bosna puntu dituzte, biko
batek 4 puntu eta hiru bikok hiru-
na puntu, tartean Ezkurdiak eta
Zubietak. Hortaz, eta hasierako
ligaxka despeditzeko 6 jardunal-
diren faltan, edozer gerta daiteke,
final laurdenetako sailkapenera-
ko ezer ez baitago erabakita. 

Sakandarrak elkarren kontra
Sakandarrok bihotza erdibituta
izango dugu, sakandarren arteko
lehia izango baita: Jose Javier
Zabaleta etxarrendarrak, Irujo-
rekin batera, Joseba Ezkurdia
arbizuarraren eta Aitor Zubieta
etxarriarraren kontra jokatuko
du. Bi bikoak garaipen ikusgarriak
lortzetik datoz –Zabaleta txapelke-
tako sentsazioetako bat da eta sail-
kapeneko buru dira– eta Ezkur-
diak Gonzalez ordezkatu zuenetik
bi garaipen jarraitu lortu dituzte
Ezkurdiak eta Zubietak. Sakana-
ko bikotea sendo eta fresko dago.
Hortaz, bi bikoek haizea alde dute,
animuz eta moralez gainezka dau-

de eta partida oso estua eta lehia-
tua espero da. Asteazkenean mate-
riala aukeratu zuten eta bi biko-
ak konforme azaldu ziren aurkez-
tutako materialarekin. “Ez diogu
klasifikazioari erreparatzen. Iru-
nen beti bezala aterako gara, par-
tida irabazteko asmoz. Materiala
ona da eta frontoiak zoru noblea
duela dirudi” adierazi zuen Zaba-
letak. “Nahiz eta bi garaipen segi-
dan lortu gauzak nahiko zail ditu-
gu, baina gurearekin jarraituko
dugu. Partidaz-partida joan behar
gara” esan zuen, bere aldetik, Jose-
ba Ezkurdiak.

Ezkurdia-Zubieta, sakanda-
rren garra
Ezkurdiak eta Zubietak Binaka-
ko Txapelketako 3. puntua poltsi-
koratu zuten astelehenean Tolo-
san, lesiotik osatuta bueltan dago-
en Xalari eta Abel Barriolari 14-22
irabazi eta gero. Sakandarrek par-
tida bikaina egin zuten eta aurre-
ko partidan izan zuten garra ber-
berarekin aritu ziren. 

Aitor Zubieta bikain aritu zen.
Nagusi izan zen atzean, eta biz-
karra erakutsi zion Barriolari.
Gainera, Xala ere jokoz kanpo utzi
zuen. 10-2ko partziala lortu zuten

sakandarrek, partida desoreka-
tuz (7-15). Tarte horretan Ezkur-
diak errematean asmatu zuen.
Ondo hautatzen ditu errematera-
ko pilotak, aukera ona duenean
saiatzen da, eta astelehenean ongi
ibili zen. 11-15era gerturatu ziren
Xala eta Barriola, baina ez gehia-
go, Ezkurdia berriz ere jokoan sar-
tu zelako, bere tantoekin eta Xala-
ren hutsekin batera 12-20 hurbil-
duz. Bukaeran, 14-22 gailendu
ziren Ezkurdia eta Zubieta, Beo-
tibarrera hurbildu ziren zale
sakandarrekin batera garaipe-
na ospatuz. 

Binakako 
9. jardunaldia
Irujo-Zabaleta / Ezkurdia-Zubie-
ta (gaur, ostiralean, hilak 15,
20:15ean Irunen. ETB 1)

Binakako Txapelketa. Puntuak.

7 puntu: Irujo-Zabaleta
5 puntu: Olaizola II-Ibai Zabala

Bengoetxea VI.-Beroiz
4 puntu: Titin III.a-Merino II.a
3 puntu: Ezkurdia-Zubieta

Berasaluze VIII.a-Albisu
Xala-Barriola

2 puntu: Arretxe II.a-Begino

Elkarren kontra kontra
Irujo-Zabaleta Ezkurdia-Zubietaren kontra lehiatuko dira gaur Irunen. Zabaleta txapelketako sentsazioetako bat izaten ari da eta

Ezkurdiak eta Zubietak azken bi partidak irabazi dituzte. Bi bikoek haizea alde dute, animuz ongi daude eta lehia oso estua espero da

Zabaleta vs Ezkurdia-Zubieta

Adarragako partida eta gero dena dira loreak Jose Javier Zabaleta etxarrendarrarendako. Izan ere Etxarrengo atzelariak eta Irujok garaipen itze-
la lortu zuten Titin eta Merino errioxarren gotorlekuan, Adarragan (20-22), lehia oso estuan. Partida oso lehiatua izan zen, gogorra eta ikusgarria,
eta nahiz eta zaleak kontra izan, garaipena Nafarroara etorri zen. Denek jokatu zuten ongi, baina Zabaletaren papera nabarmendu nahi dugu. 
Errioxarren gotorlekuan presio handia zuten Irujok eta Zabaletak. Etengabe jotzea; hori izan zen beraien estrategia. Baina errioxarrek
defentsa ikusgarria egin zuten. Lehia gogorrean, Zabaleta eta Merino atzelarien borroka ikusgarria izan zen. Biak aritu ziren ongi, baina
Zabaleta nabarmendu zen. 20ra berdinduta, akaso Zabaletak presioaren eragina nabarituko zuela pentsatzen zuten askok, baina Etxa-
rrengoa hazi egin zen: bi eskukada bikaini esker, ia erreboteraino joan zirenak, Merino jokoz kanpo uztea eta 22ra heltzea lortu zuen Zaba-
letak. Ikusgarria. “Etxarrengoa debut ikusgarria ari da burutzen goi mailako txapelketan, baina Adarragan doktoratu egin zen. Zabaletak
demostratu zuen frontoi atzean aro bat markatzeko baldintzak badituela” zihoen astelehenean Diario de Noticiasek.  

Sakana Motorsportek Guaixe eta
Beleixe lagundu nahi ditu kirol
ekitaldiarekin

Sakana Motorsportek antolatuta,
martxoaren 9an, larunbatarekin
I. Olazti-Urbasa Rallysprinta joka-
tuko da. Horretarako puntako zir-
kuitu eremua antolatu du Motors-
portek, Olazti herri gunetik hasi,
Urbasako Altamiraraino igo,
Altsasuranzko bidetik jaitsi eta
Olaztiraino helduko dena, bihur-
gunez, aldapaz eta zailtasun tek-
nikoko maniobrez josia. 

Gertu jarraitu ahalko da
Antolatzaileek adierazi dutenez,
zaleek gertutik ikusi ahal izango
dute proba, segurtasun eremuak
zainduz beti ere. “Dagoeneko 20
autok eman dute izena baina
oraindik pilotu eta kopilotu gehia-
go espero ditugu. Proba Nafarro-
ako Rallysprint txapelketarako
baliagarria izango da eta zale-
tuek puntako ikuskizunaz goza-
tzeko aukera izango dute, hemen
Olaztin bertan” nabarmendu
dute. 

Jasotako dirua Guaixe eta Be-
leixe bulkatzeko
Sakana Motorsportek Guaixe eta
Beleixe Sakanako euskal komuni-
kabideen alde egin nahi izan du.
Horrela, komunikabide horiek
sustatzen dituen Bierrik fundazio-
arendako izango da Olazti Urba-
sa Rallysprinteko sarreran kobra-
tuko den dirua. “Bierrik fundazio-
ko kideek sarrera kobratuko dute
eta rallysprintaren garbiketa lan
guztia egingo dute trukean. Horre-
gatik Rallysprinta ikustera dato-
zen guztiek, argi izan dezatela
sarrera ordaintzen eta tramoa gar-
bi uzten Guaixe-Beleixeri mesede
handia egingo dietela” adierazi
dute Sakana Motorsportekoek. 

Ildo honetan, Bierrik funda-
zioak boluntarioak behar ditu
aipatu garbiketa lana eta sarrera
kobratzeko lana aurrera eramate-
ko. Horretarako bulegora deitu
behar dute interesatuek. 
+Informazio gehiago 11 galderak  elka-
rrizketan.

Olaztin Rallysprinta
martxoaren 9an

3. MAILA
24. jardunaldia 

Lagun Artea 0 – Oberena 4

Lehen zatian lakuntzarrek dominatu zuten
baina ez zuten kontrako atean asmatu.
Oberena finago aritu zen eta gol sorta ederra
sartu zion Lagun Arteari. 

Sailkapena >>
1. Cirbonero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 p

12. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . .32 p

Asteburuko jardunaldia
Lagunak – Lagun Artea

(Larunbatean, 16:00etan, Barañainen)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
18. jardunaldia 

Lagunak 0 – Etxarri Aranatz 2

Amaia – Altsasu (atzeratuta)
Partida oso orekatuan Etxarrik eta Lagunak-ek
serio jokatu zuten futbolera. Etxarri finago ibili
zen eta 3 puntuak ekartzea lortu zuen. 

Sailkapena >>
1. San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 p
8. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . .21 p

10. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 p

Asteburuko jardunaldia
Etxarri – Amaya

(Igandean, 15:45ean, Etxarrin)
Altsasu – Lezkairu

(Igandean, 16:15ean, Altsasun)

Areto futbola

Futbola

Jesulitok partidako onenaren saria
jaso zuen.www.xota.es

948 564 275
Martxoaren 9an, Olaztiko
Rallysprintean, sarrerak kobra-
tzen eta garbiketa lanetan
lagundu nahi duten sakanda-
rrek izena emateko deitu behar
duten telefonoa, Bierrik fun-
dazioarena. 



Mendiari buruzko jarduerak antolatu
dituzte Iratxo Mendi Elkarteak eta
Aizpea Euskara Taldeak, otsailaren
13tik martxoaren 1era arte. 

Irurtzungo Iratxo Mendi Elkarte-
ak eta Aizpea Euskara Taldeak,
Pikuxar euskal txokoaren eta Irur-
tzungo Udalaren laguntzarekin,
mendiari buruzko jarduerak anto-
latu dituzte. Aipatu jarduerak aste-
azkenean hasi ziren, Joseba Arle-
gi irurtzundarrak Nepali buruz
prestatutako argazki erakusketa-
ren mustutzearekin, eta martxo-
aren 1ean despedituko dira. Izenak
dioen bezala eta mendia hizpide
hartuta, argazki erakusketak,
hitzaldiak, diaporamak eta beste
izanen dira jardunaldietan, igan-
dean Ezkabara eginen den mendi
ibilbidea barne. Kasu honetan
Berriozarreko txoko bereziak eta
Ezkaba gotorlekua gertutik ikus-
teko parada izanen da. 

Asteazkenean mustu zen, Piku-
xar euskal txokoan, Joseba Arlegi
mendizale irurtzundarrak “Nepa-

leko Ekialdea, sherpen herrialdea”
izenburupean prestatutako argaz-
ki erakusketa. Erakusketa ikusgai
dago otsailaren 24ra arte. Horretaz

gain, Jotas mendizalea, Eneko Etxe-
barrieta eta Mikel Zabalza mendi-
zaleek euren lanak ekarriko dituz-
te Irurtzunera. 

Binakako Urrezko Aizkoran Otae-
gi eta Otañok lortu dute finala joka-
tzeko lehendabiziko txartela, final
erdietako itzulian Atutxa eta Muger-
tza menpean hartu eta gero. Beste
bikote finalista nor den bihar  era-
bakiko da Bilbon, Floren Nazaba-
lek eta Jose Angel Zubiagak Jon
Rekondo eta Iñaki Azurmendi izan-
go baitituzte aurkari final erdieta-
ko itzulian. Itzulia Bilboko La Espe-
ranza frontoian jokatuko da, bihar,
larunbatean, 12:00etan (ETB 1). 

Joaneko lehian Nazabalek eta
Zubiagak garaipen handia lortu
zuten (22:34), ia bi minutuko aldea
atera baitzieten Rekondori eta Azur-
mendiri (24:24). Hortaz, finala lor-
tzeko dena dute alde. Aldiz, Rekon-
dok eta Azurmendi ia bi minutu-

ko alde hori gainditzera behartuta
daude. Ia ezinezkoa, baina kanpo-
raketa jokatu arte ez dago ezer era-
bakita. Biko bakoitzak 16 enbor
erdibitu beharko ditu, 6 lanetan.
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Pista txirrindularitza

Pasai Donibanetik
Grosera Sakanako
Mendizaleekin
Sakanako Mendizaleak taldeak ibil-
bide polita eta berezia antolatu du
otsailaren 24rako. Pasai Doniba-
netik abiatuta Gros izango dute hel-
muga, Donostian. Mendi ibilaldi poli-
ta, zalantza gabe. Mendizaleak era-
mateko autobusa otsailaren 24an
goizeko 7:00etan aterako da Irur-
tzundik, eta geldialdiak eginen ditu
Sakanako gainontzeko herrietan,
mendizaleak hartzeko.
Izena ematea zabalik dago oste-
gunera arte ohiko tokietan edo 636
827 166 telefonoan. 

Ergoienako Bira Sakana-

ko ikastolekin

Igandean Iñigo Aritza eta Andra Mari
ikastoletako mendi taldeak antola-
tuta, etxeko txikienekin elkarrekin
egiteko mendi ibilbidea burutuko
da: Ergoienako Bira, hain zuzen.
Hitzordua goizeko 10:00etan jarri
dute, Lizarragako elizan. Jakina, txi-
kienen ardura norberaren guraso-
ek edo arduradunek izango dute. 

Mendia

Mendia

Mendia hizpide Irurtzunen Mendiari 
buruzko jarduerak
Otsailak 17, igandea: 
Ezkabara mendi irteera
(8:30ean Iratxon). Berriozarko
udal baratzak, Ezpeleta jaure-
gia Alde Zaharrean, egindako
bide eta iturri berriak, Ezkaba
gotorlekua, Botillen hilerria,
Artika eta Berriozar.  
Otsailak 21, osteguna: 
Jotas-ek eskainitako diaporama:
Erreka-zuloak eta arroilak Reu-
nion Irlan (19:30ean, Pikuxarren).
Gaztelaniaz, dohainik. 
Otsailak 26, asteartea: 
Mikel Zabalzaren diaporama:
Encordados (19:30ean, Kultur
Etxean). Prezioa: 2 euro. 
Martxoak 1, ostirala: 
Eneko Etxebarrietaren diapora-
ma: Myanmar irribarreen sor-
lekua (19:30ean, Iratxon). Eus-
karaz eta dohainik. 
Otsailaren 13tik 24ra: 
Joseba Arlegiren argazki erakus-
keta: Nepaleko Ekialdea, sher-
pen herrialdea (Pikuxarren).

Erdozia eta Beltza
Zilarrezkotik kanpo
Binakako Zilarrezko Txapelke-
tan ordezkari sakandarrik gabe
geratu gara, Juanjo Erdozia eta
Goizeder Beltza etxarriarrek
Kañamares III.aren eta Jauregi-
ren kontra Zerainen zuten kan-
poraketa galdu eta gero. Joko-
an zeuden bost lanetan gailen-
du ziren Sakanako Aizkora
Eskolan trebatu den Arkaitz Jau-
regi arabarra eta Julen Kañama-
res (10:19), baina horretarako
lan handia egin behar izan zuten,
oso alde gutxi atera baitzieten
Juanjo Erdoziari eta Goizeder
Beltzari (10:56). 

Binakako Urrezko Aizkora

Nazabal eta Zubiaga
finaleko txartelaren bila
Bihar Rekondo eta Azurmendi dituzte zain Bilbon final erdietako itzulia jokatzeko 

Londoneko Joko
Olinpikoetan aritu
eta gero, Brasilgoe-
tan aritu nahiko lu-
ke altsasuarrak.
Horretarako lan
handia du aurretik.

Hodei Mazkiaran
Minskeko
Mundialean
Otsailaren 20tik 24ra Pista Txirrindu-
laritzako Munduko Txapelketak joka-
tuko dira Minsken. Espainiako selek-
zionatzaileak aukeratu dituen 13 pis-
tarden artean dago Hodei Mazkiaran
olinpikoa. Brasilgo joko olinpikoetan
aritzea da bere hurrengo erronka. 

Aizkora

SDAk kiroletan
egindako lana
astelehenean
erakutsiko du Iortian
Altsasuko Sociedad Deportiva Alsa-
sua kirol elkarteak kiroletan egiten
duen lanaren aurkezpena eginen du
otsailaren 18an, astelehenean,
19:30ean, Iortia Kultur Gunean. Iku-
sentzunezko proiekzio baten bitar-
tez SDAk txirrindularitzan, pilotan
eta batez ere futbolean egiten duen
lana ezagutzera emango du. Ekime-
naren helburua bazkideak sentsi-
bilizatzea eta 2013 Caja Navarra-
ren egitasmo aukeraketan SDAren
alde egitera animatzea da. 

Egoi eta Azanza
Algarven eta Verdugo
eta Erbiti Andaluzian
Otsailaren 14an hasi eta 17an buka-
tuko da Volta do Algarve. Euskalte-
lekin lanean dabiltza Egoi Martinez
etxarriarra eta Jorge Azanza altsa-
suarra. Bestalde, igandean hasi eta
osteguneraino luzatuko da Andalu-
ziako Itzulia. Imanol Erbiti hiriberria-
rrak Valverde eta Rojas laguntzea izan-
go du xede, eta Gorka Verdugo txi-
rrindulari laranjak Antonendako eta
Nieverendako eginen ditu talde lanak. 

Joseba Arlegi Yosemiten gora. Orain Nepalgo argazkiak bildu ditu. artxiboa

Jorge Azanza 52.a
izan zen Mediterra-
neoko Tourrean. Pa-
blo Urtasunek azke-
naurreko etapako
eguneko ihesaldian
parte hartu zuen. 

Kiroldegia

Txirrindularitza



Diskoa berria aurkezteko
bira hasi berri du

Pello Reparaz (tronboia eta
ahotsa) eta Luisillo Kalan-
draka (baxua, kontrabaxua

eta ahotsa) kide dituen taldeak,
Vendettak, Durangoko Azokan
aurkeztu zuen Atzo, Gaur eta Bihar
(2012, Baga Biga) diskoa. Ska doi-
nuez, reggaez eta rockaz gatz-
pipertuak eskaintzen dizkigu bos-
koteak, aurreko lanean zabaldu-
tako bidean sakonduz.

Diskoa aurkezteko bira Bar-
tzelonan abiatu zuten ostiralean,
eta harako bidean zirela Pello
Reparaz (tronboia eta ahotsa)
Beleixe Irratian (FM 107,3) izan zen.
Errepideak estatuko hainbat hiri,
Euskal Herria eta Suitzako esze-
natokietara eramanen ditu Ven-
dettakoak. Uda ondoren Amerika-
ra joanen dira. 

Kritikek hirugarren diskoaren
maila nabarmendu dutela eta
pozik azaldu da Reparaz, “orain
jendearen erantzuna ikusi behar

da. Salmentan ongi ari da eta inter-
neten asko mugitzen ari da. Supo-
satzen da hori ere kontzertuetan
islatuko dela”. Azken lanaz, “indar-
tsua, Vendettaren esentzia galtzen
ez duela” adierazi zuen Reparazek
Beleixe Irratian (FM 107,3). 

Ibilbidea
Vendetta (2009, GOR) lehen diskoa-
rekin alderatuta “taldea asko” alda-
tu dela aitortu du arbizuarrak.
Aurreneko lanak “freskotasuna”
bazuen ere, oraindik talde gisa trin-
kotzeko zeudela esan zuen Repare-

zek. Ehun kontzertu baino gehia-
goko ibilbidea egin da gero argita-
ratu zuten Puro Infierno (2011, Baga
Biga). “Vendettarendako salto
garrantzitsua izan zen, estatuan eta
Europan mugitzen hasi ginen. Kan-
ta landuagoak, jendeak eta kritikak
gehiago kontuan hartu zutena”. 

Reparazek esan zuenez, “hiru-
garren disko honekin beste infle-
xio puntu bat sortu da. Kantu lan-
duagoak eta ekoiztuagoak. Orain
hasi dugun biran 3. disko honen
eta ibilbide horren garapena kon-
tzertuetan islatu nahi ditugu”.
Horretarako errepertorio “dina-
mikoa eta kañeroa” prestatu dute
Vendettakoek. 

Taldean Javier eta Pello bera dira
sortzaileak. Azken disko honetan
Luisillo etxarriarrak sortutako
kantu bat ere sartu dute. Repara-
zek esan zuenez, “batetik bestera,
kantak eta lirika oso ezberdinak iza-
ten dira”. Berak, konposatzeko
garaian nola egiten duen galdetu-
ta arbizuarrak Beleixe Irratian (FM
107,3) zera esan zuen: “nik hartzen
ditut inguruan ikusten ditudan
problemak lehen pertsonan lan-
tzen saiatzen naiz, sentimenduen
bidez, beti ere. Ekainak 24 kantua,
esaterako, Arbizun falta direnei
(Jesus Mari Mendinueta presoari)
eskainitakoa da”. 

Vendetta errepidean 

kultura >>
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Gazteendako
argazki rallya

Otsailaren 24an, igandean, 18
urte bitarteko edozein haur

eta gaztek parte hartu ahalko du
Altsasuko Sagrado Corazón ikas-
tetxeak antolatutako argazki rall-
yan. 16:30etik 18:30era bitartean
parte-hartzaileek 20 argazki digital
ateratzeko aukera izanen dute, beti
ere,  Altsasuko hirigunea, parkeak
eta lorategiak gaitzat hartuta. Haie-
takoren batean aipatu ikastetxea
agertu beharko da. Izena eman nahi
dutenek lehiaketa hasi baino ordu
erdi lehenago edo lehiaketako blo-
garen bidez egin dezakete,  concur-
soscoras.blogspot.com. Hiru argaz-
kirik onenek sari bana jasoko dute. 

Suarez, Hitzak
Hegan

Errezitaldi eta kontzertuak dau-
de iragarrita Hitzak Hegan

olerki topaketan, Bidasoaldeko
Kabigorri Ateneoak antolatu due-
na. Asteartean abiatu zen progra-
ma, Irungo ateneoa eta Donostia-
ko Koldo Mitxelena Kulturunea
(KMK) egoitza dituena. Azken
horretan gaur, 19:30ean, Castillo
Suarez poetak parte hartuko du.
Altsasuarrak argitaratu berri
duen Urtebetetze festa bildumako
poemak aletuko du. Horretarako
Borja Estankona musikariaren
laguntza izanen du. Donostiara
joan ezin duenak, KMKren web
orriaren bidez zuzenean ikusteko
aukera izanen du.

Astelehenean, 18:00etan, mustuko da
argazki-liburu erakusketa eta Iortia
kultur gunean martxoaren 3ra arte
izanen da ikusgai

H
erriarekin duen lotura.
Kezka hori akuilu zue-
la hasi zen Begoña Sala-
zar Romo Altsasurekin

lotura zuten irudiak biltzen.
2009an XX. mendeko Altsasuko
oroitzapenak eta irudiak jaso-
tzen dituen argazki-liburuz osa-
tutako erakusketa arrakastatsua
ondu zuen. Ordutik urtero erre-

pikatu da erakusketa. 
Hasieran Salazarrek berak

opatutako materialekin eta jen-
deari eskatutakoarekin diseina-
tzen zituen argazki-liburuak.
Lehen edizioetan ate joka ibili
behar izan zuen bildumagileak,
ezagutzen ez zuen jendearekin
harremana eginez, esperientzia
baliotsua bilakatu zitzaien bata-
ri eta besteei. 

Urteroko erakusketak segida
izanen zuen zalantzaren aurrean,
azken urteetan hainbat altsasuar

izan dira berarengana jotzeko inte-
resa izan dutenak. Esaterako, aur-
ten erakutsiko diren liburu berrie-
tako 100 argazki pertsona bakar
batek utzitakoak izan dira. 

Astelehenean mustuko da era-
kusketa eta Salazarrek urte haue-
tan erakusketak antolatzen lagun-
du dituzten altsasuarrak gonbida-
tu ditu, eskerrak emateko. Guztiak
elkarrekin liburu berriez disfru-
tatzeko aukera izanen dute. Bost
urte hauetan 100 bat ale diseina-
tu ditu Salazarrek. 

Bosgarrenez Salazarrek altsasuarrei haien
historiako irudiak eskainiko dizkie

TXUSPO ARCON: Gaurtik igandera arte
Madrilgo arte garaikideko nazioarteko
azoka, Arco, eginen da. 32. edizio honetan
201 galeriek parte hartzen dute.

Valentziako Valle Ortí galeriaren standean
izanen da ikusgai Txuspo Poyo altsasua-
rraren lana. 



Melodiak eta doinu
gogorragoak biltzen 
dira taldearen izen bera
duen diskoan

Estilo aldetik aberatsa da tal-
dea. Bakoitzak bere gustuak
ditu, metaleroagoak, popero-

agoak. Guztia uztartzen saiatzen
gara. Mazedonia”. Jule Goñik, tal-
deko kantariak, Beleixe Irratian (FM
107,3)emandako azalpenak dira.
Gaineratu zuenez, adin aldeaga-
tik eta talde mistoa izateagatik ere
bada “mazedonia” taldea. 

Gaur Ez-ek joan den urte aka-
beran argitaratu zuen diskoa (10
kantu eta Ezin egon kantuaren
bideoklipa). Julek Beleixe Irratian
(FM 107,3) esan zuenez, diskoak
taldearen azken bi urteetako lana
jasotzen du. 2011ko garagarrilean

4 abesti zituen aurreneko maketa
grabatu zuten. Urte bat geroago
estudioan sartu eta beste 4 abesti
jasota utzi zituzten. Azaroan gra-
batutako bi kantu gehiagorekin
ondu zuten diskoa. Guztiak Iruñe-
ko K estudioan grabatu zituzten,
Alberto Porres teknikariarekin. 

“Maketa guztiak bilduta lan bat
kalera genezake”, otu zitzaien tal-
dekideei. Ideia gauzatuta, oso pozik
gelditu dira. “Eta laguntzen dizu,
zuk ere zure lana pixka bat serioa-
go hartzen, edo”, esan zuen Julek
Beleixe Irratian (FM 107,3). Diskoa
kaleratzeko auto-ekoizpenaren alde
egin du Gaur Ez taldeak. “Musika
panorama nola dagoen ikusita, tal-
de gehienak zerbait nahi badute
behartuta daude bakoitza bere dirua
gastatzera. Gure kasuan hala izan
da”. Diskoaren banaketa eta pro-
mozioa, hala ere, Gor diskoetxea egi-

ten ari da. Julek dioenez, “izuga-
rriko laguntza da. Toki gehiagota-
ra iris zaitezke”. 

Lana 
Diskoan ere taldearen izena duen
kantua dago jasoa. Julek Beleixe
Irratian (FM 107,3) esan duenez,
“egun jakin batean zerbaiti aurre
egiteko gai ez bazara, bihar behar
bada bai”. Maitasuna, gizarte ara-
zo gutxi batzuk, batez ere arazo

existentzialen inguruan kanta-
tzen dio boskoteak. Bi urte dara-
matza Jule taldean eta bera da doi-
nuei letra jartzeaz arduratu dena,
aurretik Xabik (baxua), Idoiak
(gitarra) eta Barukek (kantari
ohia) idatziak zituzten beste
batzuk. Haiekin batera, Julenek
(bateria) eta Alfredok (gitarra)
osatzen dute Gaur Ez. Orain kon-
tzerturik ez badute ere, udaberri-
rako mugitzea espero dute.  
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Dena gezurra da,
gauza batzuk 

izan ezik
Hala da jaun-andreok. Gure Maria-
nitok esan duenez, dena gezu-
rra da, baina gauza batzuk egia
dira. Inork ulertzen du?  Buelta-
txo batzuk emango dizkiogu:
Dirudienez, Caja Navarra-ko mobi-
da guztia gezurra da, iñork ez du
dietarik jaso, ez UPN-ko iñork ez
PSN-ko iñork ere, ezta beste iñork
ere. Gainera, ez diote Caixari sal-
du, gurea jarraitzen du izaten
(napar guztiena, ez ahaztu) eta bere
balio ekonomikoa ez da jaitsi.Gai-
nera, Cerverak ez zuen Iruñeko
harresietan ezer jaso. Horregatik
ez dute parlamentuan ezer iker-
tzerik nahi, dena gezurra baita,
gauza batzuk izan ezik.
Barcenas ez zen PP-ren diruzai-
na, diru koaderno hori ez zen
berea eta ez du diru beltza inoiz
erabili berarentzat edo bere
alderdi politikoko inorri ezer
ordaintzeko. Gainera, gure Maria-
nito & Conpany ez dute zer iku-
sirik (argi dago beraien Errenta
Aitorpena erakutsi baitute). Espai-
niako gobernuan ez dago korrup-
ziorik. Dena gezurra da, gauza
batzuk izan ezik.
Balentzian ere ez dago inolako
korrupziorik eta Würtel epaile-
aren asmakizun bat da. Den dena
gezurra da, gauza batzuk izan ezik,
noski.
Gure “Juancarlitos” erregea ere,
ez da sekula Afrikan egon Ele-
fanteak tiroz ehizatzen. Eta bere
familiako denak oso pertsona lan-
gileak eta zuzenak dira. Bere ala-
ben senarrak ere oso pertsona
langileak dira, eta oso azkarrak.
Batez ere eskubaloira jolasten
zuen hura. Normala, euskaldu-
na dela diote, baina hortan bai
dudak ditudala. Hori guztia ere
gezurra da, gauza batzuk izan ezik.
Sakanan dena oso ongi dijoa.
Nafarroako Gobernuak  asko
laguntzen digu. Dena ondo dijoa.
Hori guztia, noski, gezurra da, gau-
za batzuk izan ezik.
Laburbiltzen: nolako potroak
dituzten batzuk!

bazterretik

Ibai Hernaiz

Nafarroako Bertsolari Txa-
pelketako asteburuko
azken-laurdeneko bi saio-

tan aritu ziren bertsolari sakan-
darrek lehiaketan aurrera egitea
lortu dute: Eneko Lazkozek saio-
ko onena izateagatik, eta Oier
Lakuntza, puntuazioagatik. Jose-
ma Leitza izan daiteke aurrera

egin dezakeen Sakanako hiruga-
rren bertsolaria. Arbizuarrak
larunbatean, 17:30ean, Zubiriko
Gautxori jatetxean ariko da ber-
tsotan. Eta harekin batera Oskar
Estanga, Ander Fuentes “Itturri”,
Ainhoa Aranburu, Iban Garro eta
Unai Uberetagoena.

Eneko Lazkozek orain arte txa-

pelketako puntuazio handiena lor-
tu zuen Iturenen, 357 puntu. Saio
bizi eta txinpartadunaz gozatzeko
aukera izan zuten 160 bertsozalek.
Etxarriarra saioko onena izan
zen, alde handiz. Lazkozek final-
erditarako zuzeneko txartela esku-
ratu du eta martxoaren 3an Etxa-
rri Aranatzen jokatuko den final-
erdian ariko da. 

Larraintzarko kultur etxean
aritu zen Oier Lakuntza, 100 ber-
tsozaleren aurrean. Urdiainda-
rra ederki aritu zen eta kanpora-
ketan nagusi izan zen. Julen
Zelaietarengandik gertu gelditu
zen Lakuntza, 320,5 puntu lortu-
ta 7,5 puntura geldituz. Lakuntzak
poltsikoan du final erdietarako
txartela. Izan ere, azken-laurde-
netako saioak irabazi dituzten
bertsolariak kenduta, urdiainda-
rrarena laugarren puntuazio one-
na da. Non kantatuko duen zehaz-
tea besterik ez da falta. 

Hirugarrenaren faltan, 
baditugu bi bertsolari final erditan

Gaur Ez,
mazedonia 
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Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun - . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . .-
Etxarri A. 7.1. . . . . . . -0.8  . . . .157.8
Altsasu 8 . . . . . . . . . 0  . . . . . .168.8
Aralar 3.2. . . . . . . -4.6 . . . . . . . .-
Urbasa 5 . . . . . . . . -2 . . . . . . . .89

euria: 50% euria: 5% euria: 8% euria: 55% euria: 28% euria: 23% euria: 35%

1. Lehendabizikoz antolatu
duzue rallysprint bat Olaztin,
martxoaren 9an. Zergatik?
Iaz Urbasako igoera ez antolatzea
erabaki genuen, lizentzien kontu-
ra federazioen arteko arazoak zeu-
delako. Dena den, aurten, urria
aldera Urbasako igoera egiteko
asmoa dugu. Bitartean, martxoa-
ren 9an I. Olazti-Urbasa Rallys-
printa antolatzea erabaki genuen.
Aspalditik Sakanan Rally handi bat
antolatzeko asmoarekin gabiltza
eta hau lehen pauso bat izan dai-
teke. Rallysprinta errepide itxi
batean (tramo edo eremu bakarra)
egiten den kronoaren kontrako
lasterketa da. 

2. Nafarroako Rallysprint
txapelketarako baliagarria
izango da?
Bai. Euskal Herriko Txapelketa-
rako puntuagarria ere izan zedin
saiatu gara. Ea 2014rako Euskal
Herrikoan sartzea lortzen dugun.

3. Zein ibilbide izango du
Olaztiko Rallysprintak? 
Ibilbidea ikusgarria izango da! Tra-
mo edo eremuaren hasiera Olazti-
ko herritik barna pasatuko da.
Gurutze estuz beteriko gune oso tek-
nikoak izango dira. Herria utzi eta
gero, igoerak, jaitsierak, rasante-
ak, bihurgune azkar eta oso itxiak...
denetarik egonen da. Ziur gaude
ikusleak ez direla aspertuko. 

4. Autoak gertutik ikusteko
aukera izango dute zaleek?
Proba eremu itxi batean jokatuko
da. 4 pasada izanen dira norabide
berdinean, azkeneko pasada gauez.
Bai, autoak gertu ikusi ahal izan-
go dira, proba ikusteko hainbat ere-
mu baitaude. Jakina, beti ere,
segurtasun neurriek markatzen
duten distantziatik eta antolakun-

tzako boluntarioen azalpenei kasu
eginez eta errespetatuz.

5. Zenbat autok eman dute
izena momentuz?
Momentuz 20ren batek. Kopuru
polita da, hilabete bat falta dela
kontuan hartzen badugu. 2012ko
Euskal Herriko Rallye txapeldu-
nordeak hemen izango ditugu,
beste pilotu ikusgarrien artean.

6. Sakanako pilotuak ariko dira?
Baietz espero dugu, nahiz eta guta-
riko askorentzat rallysprinta
aurrera ateratzea lehentasuna
den. Hortaz, denbora gutxiago dau-
kagu kotxea martxan jarri eta
babesleak topatzeko.

7. Giroa sortuko da eta polita
izango da proba ikustea. Jende
asko espero duzue?
Jakina! Gutxienez 5.000-6.000 per-
tsona inguru espero ditugu. Gai-
nera  ibilbidea herri erditik pasa-
tzen da, eta honi Sakanan betida-
nik egon den zaletasuna gehitzen
badiogu mundiala izango da!

8. Segurtasuna bermatzea
inportantea izango da
zuendako, ez?
Hasieratik argi dugu mota honeta-
ko kirol ekintza batean segurtasu-
na ezinbestekoa dela. Ez ahaztu
kotxe karrerataz hari garela.

9. Entzun dugu hainbat auto
agertu omen direla Olaztitik
entrenatzeko asmoz. Hau egitea
ezinezkoa da, ezta?
Tamalez Sakanako gazte batzuk
agertu dira Olaztitik rallysprinta
jokatuko den barne eremuan abia-
dura handian, bizi lagunen etxee-
tatik oso gertu. Gu geuk ikusi ditu-
gu eta ezagutzen ditugu, karrera
askotan beraiekin elkartu izan

gara eta. Hortaz, Sakana Motors-
portetik eskatu nahi diegu, mese-
dez, benetako zaletuak badira, Olaz-
tiko bizilagunak, rallysprintean
lan egingo duten boluntario guz-
tiak, lagundu diguten babesle guz-
tiak, eta eskuderia honetako kide
guztien lana errespeta dezatela.
Sakanara Rallye eta Igoerak buel-
tatzeko esfortzu ikaragarria egiten
ari gara, eta honen jarraipena guz-
tion jarreraren esku dago. 

10. Rallya martxan jartzeko
pertsona asko egongo zarete
lanean, ez?
Eskuderian 10 pertsona gara.
Rallysprinta antolatzeko 120 lagun
inguru beharko ditugu, boluntario-
en laguntzarik gabe ezinezkoa izan-
go zaigu rallysprinta aurrera ate-
ratzea. Norbaitek egunean bertan
lan egiteko bere laguntza eskaini
nahi badu gurekin kontaktuan jar
daiteke (677 85 81 83 eta 607 87 20
17). Aldez aurretik mila esker. 

11. Sarrerekin ateratakoa
Guaixe eta Beleixe kuadeatzen
dituen Bierrik fundaziorako
izanen da. Zergatik erabakia?
2011ko Urbasako Igoeran Olazti-
ko Gazte Asanbladarekin antze-
ko zehozer egin genuen. 

Garbiketa lanak eta sarreren
kobraketak eskuderiandako gas-
tu bat gehiago suposatzen du eta
kanpoko enpresa bat kontratzea
baino nahiago dugu Sakanako
kolektiboren bati aipatu lana
eskaintzea. Denok dakigu Guai-
xe–Beleixeren egoera nolakoa
den, eta bultzada handi bat ema-
teko aukera ona dela uste dugu.
Horregatik, Rallysprinta ikuste-
ra datozen guztiek argi izan deza-
tela sarrera ordaintzen eta tramoa
garbi uzten Guaixe-Beleixeri
mesede handia egiten dietela. 

>>11
galdera

Iban,
Joseba…

Sakana Motorsport taldea

Testua: Alfredo Alvaro eta Maider Betelu
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