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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.
Jarraitu gaitzazu

ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA!

Bautista

Patxi

Senar, aitte eta aitton
ezin hobiei
ZORIONAK oainik
urte askuan!

Pixka bat berandu izan
arren, ZORIONAK
bihotz bihotzez!!

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

Patxi
ZORIONAK osaba!!

Oihan Escudero
Ganboa

Gorka Gasco
Claver

Xabier Claver
Galarza

Muxu handi bat zure
ilobaren partez.

Etxeko pilotari eta futbolariari, ZORIONAK!!!!!!! Ondo
pasa igandean. Muxu asko
familia guztiaren partez.
Maite zaitugu.

ZORIONAKzure 8. urtebetetzean!! Oso egun bikaina pasa
dezazula eta aurten ea gelditzen dituzun golak, e!! Muxu
handi bat familia guztiaren
partez. Asko maite zaitugu.

ZORIONAK zure 1. urtebetetzean!! Oso ongi pasa zure familia guztiarekin. Muxu handi bat, potxolo!! Izugarri maite zaitugu.
Etxekoen partez.

El hobbit: un viaje inesperado.
Otsailaren 22an, ostiralean, 22:00etan,
eta otsailaren 24an, domekan,
20:10ean Altsasuko Iortia kultur
gunean.

Mendi lasterketa
Eukene eta Mara
ZORIONAK bikote!! Ia 8 urte!! Segi beti bezain
zintzoak izaten.

otsailak

Mara
ZORIONAK!! Aitatxo,
amatxo eta Nahiaren
partez. Muxu asko potxola!!

22-28

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

Antzerkia

gunean. Patrizia Eneriz.

El atribulado voto de la señá María.
Otsailaren 23an, larunbatean,
20:30ean, Altsasuko kultur etxean. La

Proiekzioa

Nave konpainia.

Magia
Hator magiara. Otsailaren 23an,
larunbatean, 18:00etan Irurtzungo
kultur etxean. Tor magoa.

Ipuin kontalaria
Egia ala gezurra, begi bien artean
sudurra. Otsailaren 22an, ostiralean,
19:00etan Altsasuko Iortia kultur

Erreka-zuloak eta arroilak Reunion
irlan. Otsailaren 21ean, ostegunean,
19:30ean Irurtzungo Pikuxar euskal
txokoan. Diaporama. Jotas.
Encordados. Otsailaren 26an,
asteartean, 19:30ean Irurtzungo kultur
etxean. Diorama. Mikel Zabalza.

Zinema
En la casa. Otsailaren 22an, ostiralean,
21:45ean, eta otsailaren 24an,
domekan, 20:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean.

Pasai Donibane-Gros. Otsailaren
24an, igandean, 7:30ean Irurtzundik
autobusa herriz herri. Sakanako
Mendizaleak.

Aysa

Naroa

ZORIONAK printzesa!!
Orain dela 4 urte iritsi zinela eta gure bizitza zoriontasunez bete zenuen. Oso ongi pasa eguna eta, urte askotarako!! Aita, ama eta
familia guztiaren partez.

Bakigu sagardoteye gareyen zaudela beye txokolate
beroat gustora hartuko ginuben, sorgi!! ZORIONAK
eta muxu handi bet!!

Arlegiren argazkiak.

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

Hitzaldiak
Askapenaren briganden aurkezpena
eta Venezuelako demokrazia partehartzailea. Otsailaren 22an, ostiralean,
19:00etan Iturmendiko auzogelan. IGA
eta Askapena.

Sakana ez da ixten! UPN etorkizuna
lapurtzen! Otsailaren 22an, ostiralean,
19:00etan Olatzagutiko kultur etxean
eta 21:30ean Etxarri Aranazko
gaztetxean. Altsasuko Intxostiapunta
gazte gunean. Hizlaria: Sabino Cuadra,

Txirrindula irteerak
Zapardegia. Otsailaren 24an,
domekan, 9:00etan Altsasuko
Zumalakarregi plazatik. 40 km.

Amaiurko diputatua.

Bertsoak

Burunda Mendi Bizikleta taldea.

Ibilbidea

Argazkilaritza

La memoria es el camino, 176. etapa.
Otsailaren 24an, igandean, 9:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunetik abiatuta.

Korazonistetako argazki rallya.
Otsailaren 24an, domekan, 16:30etik
18:30era Altsasun. Oinarriak:
concursoscoras.blospot.com

Erakusketak

2. urtebetetzean!! Muxu haundi bat aitatxo ta
amatxoren partez.

Otsailaren 22an, ostiralean, arratsaldez
Altsasuko Intxostiapunta gazte gunean.
Josefina Arregi klinikaren lagunen
elkartearen aurkezpena. Otsailaren
24an, igandean, 12:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean.
Hondakin bilketa sistemari buruzko
bilera. Otsailaren 26an, asteartean
15:00etan Uharte Arakilgo eskolan.
Otsailaren 27an, asteazkenean,
10:00etan, Olatzagutiko eskolan eta
16:00etan Irurtzungo udaletxean.
Sakandar berriendako.

Deialdiak
Gizarte alokairua orain! Etxegabetzeak gelditu orain! Otsailaren
22an, ostiralean, 19:00etan Altsasuko
udaletxe aurrean. Hipotekak
kaltetutakoen Sakanako plataforma.

Bertso-afaria. Otsailaren 22an,
ostiralean, 21:30ean Aizkozar
elkartean. IGA+Askapena.

Guillermo Nagore kazetaria eta
elkarteko kideak.

Aitor
Arruabarrena
ZORIONAK zure

Tailerrak

Gazte-txokoko 2012ko argazkiak.
Otsailaren 24ra arte Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean.

Adimen emozionalaren bidezko
heziketa. Otsailaren 22an, ostiralean,
9:00etan kafea eta 9:30etik 11:00etara
Olatzagutiko Akelarre ludotekan.

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

Bestelakoak
Hizkuntza gutxituen eguna.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Otsailaren 22an, ostiralean, 20:00etan
Irurtzun, Uharte Arakil, Lakuntza,
Arbizu, Etxarri Aranatz, Bakaiku,
Altsasu eta Olaztin. Hileko azken
ostiraleko elkarretaratzea.
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Otsailaren 24an, domekan, 20:00etan,
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.
Sakanako Langabetuen Asanblada.
Otsailaren 25ean, astelehenean,
15:30ean Altsasuko Gure Etxea
eraikinean.
Sakana ez da ixten! UPN etorkizuna
lapurtzen! Sakanan bizi eta lan.
Otsailaren 28an, ostegunean, greba
orokor deialdia Sakanan. Ikus Guaixeko
8-9 orriak.
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ezkaatza >>
SAKANA

Itsas bidaia gure basoan hasiko da
Iker Manterolak. Herriek basoarekin izandako harremana berreskuratzeko deia egin zuen, duen
balioa emateko; aukera paregabea
zela gaineratuz.
Manterolak “ibar mailan lan
egitearen eredutzat” jarri zuen
basoan egin daitekeen lanketa.
Baleontziaren egitasmoak, Manterolaren iritziz, “Sakana mapa
gainean jarriko du. Izan garen
horretan oinarrituriko kalitatezko proiektu kultural bati loturik
aterako gara plazara”.

Jendaurrean aurkeztu
zuten, Altsasun, XVI.
mendeko baleontziaren
errepika egiteko egitasmoa
XVI. mendean Euskal Herria ontzigintzan potentzia izan zela oroitarazi zuen Albaolako elkarteko
Xabier Agotek. “Espezialdu egin
ginen materiala hemen genuelako,
eskura: hariztiak eta burdina.
Ontzigintza eta itsas gizonak bazter guztietan estimatuak ziren”.
Horren guztiaren memoriaren
arrasto gutxi daudela eta gutxi landu dela gaineratu zuen.
Baleontziaren errepika egitearekin itsas historia landu nahi du
elkarteak, baino kostara mugatu
gabe. Donostia Europako kultura
hiriburu izendatu aurretik proposatu zuen Albaolak proiektua eta
onartua izan zen. Garagarrilean
hasiko dira errepika eraikitzen eta
2016rako despedituko dute. Pasaiako Ondartxo olan eraikiko dute eta
nola eraikitzen duten ikusteko aukera izanen da. 2016an euskal kulturaren ordezkari gisa bidai mordoa
eginen ditu Europako beste herrialdeetara. Etorkizunean Ipar Amerikara ere joateko asmoa dute, “iragana bizitzeko”.

Elkarlana
Baleontzia eraikitzean zeharkako
gai asko landuko dira eta horiek
guztiak kontuan izan nahi dituzte Albaolakoek: burdina eta burdinolak, sokagintza, oihalgintza,
basoen kudeaketa eta langintzak…
Gainera, hezkuntzarekin eta turismoarekin lotzeko egitasmoa dute.
San Joan baleontziaren errepikaren eraikuntza dela eta, Sakana,

Konparaketa

Ostegunean, Dantzalekuko azalpenean izan ziren: Eneko del Valle De Lersundi (basozalea), Amaia Horcada (baso teknikaria), Iker Manterola (garapen agentea), Mikel Leoz (Albaola), Garazi Urrestarazu (Altsasuko alkatea), Xabier Agote (Albaola), Jokin Del Valle (baso jabea), Jose Ramon Anda (eskultorea) eta Jakoba Errekondo (Zerain fundazioa).

Albaola elkartea eta Donostia
2016ren arteko akordioa sinatuko
da. Hortik sortu daitekeen aukeretako bat Itsasorako zuraren bidea
egitea da. Sakanako hariztietan
hasi, Zerain, Beasain edo beste
herrietako oletatik pasaz, Ondartxo ontziolan bukatuko luke bideak. Herrietako museo eta bestelako baliabide turistikoak hartuko
lituzkeen sarea osatzeko aukera
legoke. “Sakanako zura dela esan
eta Sakanara jendea bideratzen
saiatuko gara. Gu hona etortzean
hariztiarekin harrituta gelditzen
gara, ez dugulako halakorik. Zuek
kostara joaten zaretenean itsasoarekin gelditzen zareten moduan”,
gaineratu zuen Agotek.

Aukera
Zerain fundazioko Jakoba Errekondok azaldu zuenez, ondareak

Bazkide zozketa

Baleontzia

San Joan baleontzia 1.563an eraiki zuten Pasaian eta bi urte geroago hondoratu zen, Kanadako Red Bayn. Hantxe jarraitzen du gaur egun. Egoera onean zegoenez, 5 urteko arkeologia indusketa arkeologikoa eta 20 urteko ikerketa egin zuten. Unescoren munduko urpeko ondarearen zigiluan agertzen da baleontzia eta XVI. mendeko ontzi esanguratsuena da.
Haren errepikak 22 metro luze, 7,5 metro zabal eta 200 tonako pisua izanen du.

tokiko garapenaren oinarri jartzeko bidea eman dezake. Zerainen adibidea jarri zuen, “ondarearen inguruan egindako lanketen bidez, gainbehera zihoan herria dinamiko eta
bizia bilakatu da”.

Sakanako hariztiei garrantzia
eman eta itsasoarekin lotzeko
aukera aipatu zen aurkezpenean.
“Basoak estrategikoak dira herriaren garapenean” adierazi zuen
Sakanako Garapen Agentziako

Non erabili
IRURTZUN

50€-ko erosketa eginez gero
etxeko produktua opari.

aldaketetan salbu.

MENDIGAIN
URDAIAZPIKOAK
LAKUNTZA

ETXARRI KOMERTZIALA

50€-ko erosketa eginez gero
etxeko produktua opari.

ETXARRI ARANATZ

:% 10 eko deskontua koltxoietan.

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

www.guaixe.net-en
zerrenda osoa ikusgai

ALTSASU

%7ko deskontua produktu
berrietan, konponketetan eta

KIROLDEGIKO
TABERNA
ARBIZU

Bazkarietan edo afarietan
kopa doan.

ARKANGOA TABERNA
ALTSASU

URREZKOA
BITXIDENDA
IRURTZUN

NORTE ERLOJUDENDA
-GRAXIANA ATERPETXEAN BI LAGUNENTZAKO BAZKARIA+ TRIMANERAKO 4 SARRERA

+ www.guaixe.net

Beleixeguaixe txartela

URRUTIA HARATEGIA

OTSAILEKO SARIAK:

Baleontzia egiteko Sakana guztiko
200 haritz erabiliko dira (400 m3),
erdiak zuzenak, erdia okerrak, suegurrak. Joan zen urtean Etxarri
Aranazko basotik 5.740 zuhaitz atera ziren salmentara, haietatik 2.316
haritz ziren. Basozainen iritziari
jarraituz aukeratu dira baleontzia
eraikitzeko erabili diren haritzak.
Zuhaitz okerren enbor eta adarretatik ontziaren egitura eraikitzeko beharrezkoak diren pieza
okerrak aterako dituzte, zuhaitzaren haria segituz. Tantaiak edo
zuhaitz zuzenak kanpoko oholetarako erabiliko dira. Ontziaren gila
pagoarekin eginen duten gauza
bakarra da.
Orain arte Lakuntza, Arbizu,
Unanu, Dorrao, Lizarraga, Etxarri
Aranatz, Bakaiku, Iturmendi,
Urdiain, Altsasu eta Olatzagutiko
zuhaitzak erabili dira. Arakilek ere
proiektuarekin bat egiteko asmoa
azaldu du. Beste herrien parte hartze gogoa asetzeko, aukera tekniko
eta ekologikoak aztertzen ari dira.
Zuhaitzak baloratu ondoren ordainetan jasoko dena zehaztuko da.

Bitxietan 100€-KO erosketa egitean, %15eko deskontua.

Postrea edo kopa doakoa.

GIXANE ESTETIZISTA
ALTSASU

Betileenpermanenteaetatintearekin, atzazkalak zure
erara margotu doan.

4

iritzia

Guaixe • 2013ko otsailaren 22a

astekoa barrutik
kanpora
Xabier Reparaz Extramiana

Ora et labora
Mundua harriturik utzi zuen
aurrekoan Eliza Katolikoaren
buruak. Hil arterainoko kargua izan arren, garaiz kanpo
(edo garaiz) utzi eta beste bati
bidea ematea otu zitzaion. Ugariak dira gure gizartean beren
jezarleku, tronu eta bestelako
besaulki xamurretatik aldentzeak trauma izugarria sortuko lieken agintariak. Benedikto XVI.a historiara pasatuko da

mendeetan zehar inongo Aita
Santuk egin ez zuena egin zuelako. Ez bere zortzi urteko agintaldian lortutako gauzengatik,
baizik eta ezintasuna onartu
eta bidea libre uzteagatik. Orain
monasterio batean geratuko
omen da otoitz egiten. Agian Iratxe, Irantzu edo Leiren plaza
librerik baden galdetzen hasi
beharko dira baten batzuk erreinu zaharrean.

hara zer dien

Yes, we can!!!
Jose Miguel Domingo, Amaia
Egaña, Francisco J. Lema Bretón,
ez dira izen ezagunak, ez dira pertsona ospetsuak, ez dira artistak
baina, azken hilabeteotan famatu bihurtu dira. Zergatia galdetuko duzue, zer egin duten egunkarietan ateratzeko… bere
buruaz beste egin, besterik ez!!!.
Denbora luze edo motzean bere
hipoteka ordaindu gabe egon
ondoren, eskutitz bat jaso zuten,
bere etxeetatik atera behar zutela esaten zuen gutun bat. Ez ziren

lehenengoak ezta azkenekoak
ere. Egoera berean daude beste
hainbat familia. Zifra desberdinak daude baina guztiak gogorrak, egunero, 500 kasu izaten baitira.
Lehenengo familiek sufritzen
zuten ezer esan gabe. Ondoren,
poliki-poliki, jendea bildu zen
egoera honen kontra borrokatzeko. Orain esan dezakegu jendea antolatuta dagoela. Non??
Hipotekek kaltetutako Plataforma desberdinetan. Nafarroan

gutunak

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

Badatoz Askapenaren brigadak!!

teengandik ikas dezakeguna eta
haiek guregandik jaso dezaketena. Brigadak honetarako balio
dute, gainerako herri borrokalarien hartu emanetik eta joan etorriko elkartasunetik, esperientzia konkretuen kontrabandorako alegia.
Badira aurrera egiten lagun
dezaketen adibide eta borroka
esperientzia zenbait, batik bat,
protesta hutsera mugatzen ez
diren haiek; Argentinan, esaterako, gurearen antzeko krisi ego-

Iñaki Lizarraga, Sakanako Askapenaren
izenean

Gure herriaren ibilbide eta ibilerak geureak dira noski, eta
hala izaten jarrai dezala luzaroan! Baina munduaren zilbor sentitzeak, ditugun arazoak edo bertuteak geuk bakarrik ditugula
pentsatzeak ez digu mesederik
egiten. Altxor izugarria baztertzen dugulako, hain zuzen, bes-

Guaixe
ARGITARATZAILEA: Bierrik Fundazioa • bierrik@guaixe.net
GUAIXE: Foru Plaza 23, 1. solairua, 31800 ALTSASU •
948 564 275 • 948 562 107 • guaixe@guaixe.net
PUBLIZITATEA: Eneida Carreño Mundiñano • publi@guaixe.net •
Maria Saez de Albeniz Bregaña • publizitatea@guaixe.net
• 948 564 275

Presioa jasanezina denean,
estolderiak gainezka egin eta
urteetan ezkutatu dena guztien
begien bistara eta usaimenera
irten duenean, hobe beste batzuei
bidea uztea. Erdi Aroko abade
benediktarren moduan, ora et
labora esamolde zaharrera mugatu beharko lukete beren zeregina. Munduari bira eman zion
irudiaren zain daude agian, Vatikanoko San Pedro basilikako

kupulan tximistak jo zuen dimisioaren berri jakin zen unean.
Hau ikusirik Jainkoaren seinaletzat hartu zuten fededunek.
Agian Sarasate pasealekuko
Foruen monumentuan tximistak erakartzeko gailuren bat ezarri beharko litzateke, ea nork edo
nork seinale jainkotiar gisa ikusten duen eta, aulki zaharra utzi
ostean, nafarrak bakean uzten
dituen behingoz.

hauexek daude: Antsoain, Agoitz,
Barañain, Berriozar, Burlata, Iruñea, Tafalla, Tutera, Nafarroakoa
eta, eskualde honetan, Sakanan.
Hilero lehen eta hirugarren
ostiraletan biltzen dira arratsaldeko 7etan Altsasuko Gure Etxean. Arazoren bat baldin badago,
edo arazoa sortu baino lehen,
haiengana jo dezazuen. Laguntza
eman nahi baldin baduzue,
beraiengana jo dezazuen. Nola
eman laguntza hori? Hainbat
modu daude: plataforma eta
beraien lana ezagutaraziz,
desahuzioetara joanez, Plataformaren lotura moduan lan eginez,
bileretan parte hartuz edo beste
modu batez.
Larunbat honetan, otsailaren
16an, lehenengo manifestaldia

egin zen Iruñean. Milaka pertsona bildu ziren Gaztelu Plazan eta
ibilbidean. Antolatzaileek datu
batzuk eman zituzten; 400.000
familiek etxebizitza galdu dute,
119 buru-hilketa egon dira aurreko urtean, ILP tramitea aurrera
eramatea lortu dela eta abar. Baina gehien entzun zena izan zen
“SI SE PUEDE-EGIN DAITEKE”,
edo nazioartekoagoa baldin bazara “YES, WE CAN”.
Informazio Gehiago :
https://www.facebook.com/pa
hhkp.sakana
http://pahnavarra.org/
http://www.afectadosporlahipoteca.com/

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

Gizarte Zerbitzuak

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

eran, lantegiak langileek eurak
bereganatzen hasi zirenekoak,
prozesu iraultzaile baten baitan
Venezuelako lantegi sozialisten
adibideak, behetik gorako ereduak, auzoetako kontzeju komunalak...
Jatorrizko herriek, berriz, ez
al dute euren bizkarrean milaka urtetako borroka esperientziaren bide xidorra? Mendebaldean hainbeste urtetan sinestarazi diguten ongi izatearen
pentsaera kontsumista baino

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

gehiago, nor berarekin, inguruarekin edo ingurukoekin ongi
egotearen kontzeptua guztiz
garatua dute eta egunerokoan
gauzatua. Venezuela, Argentina, Uruguay eta Boliviaz gain,
Saharako lurralde okupatuetan
edo Palestinan, gurean bezala,
herri okupatuan bizi beharraren
gora beherak eta erresistentziaren inguruko hartu emanak ezin
uka irakaspen bikainak direnik!
Eman izena askapenak antolaturiko brigadetan.

LAGUNTZAILEAK:
Erredakzio burua: Alfredo Alvaro Igoa
Erredakzioa: Maider Betelu Ganboa
Maketazioa: Ainhoa Etxeberria Pikabea
Laguntzaileak: Amaia Amilibia Salgado, Ainhoa Urretagoiena
Arruabarrena, Gixane Andueza Goikoetxea eta Erkuden Ruiz
Barroso
Zuzentzailea: Felix alzelai
Lege gordailua: NA-633/1995
Tirada: 4.500 ale

Nafarroako
Hondakin Plana
baliogabetzea eta
FCC-ren
errauskailua
Nafarroan
Nafarroako Gobernuarendako
porrot galanta denak, ez dirudi
gehiegi kezkatzen dituenik, jakinaren gainean eta legeak agintzen duenaren kontra, hondakinak errausteko instalazioen
kokapena zehaztu gabe uztea
erabaki zutenak.
Ikustea nahikoa da, Sanzberro
Andereak, (aurreko Ingurumen
Kontseilaria) nola jo zuen Planeko hondakinak errausteko instalazioak Nafarroako eskualde
batean kokatu nahi zutenen kontra. Argi erakutsi zuen ez zitzaiela gehiegi axola lege baldintza
hori ez betetzea, eta bai ordea,
jarduera horren ondorioak jasango lituzketen eskualdeetako
parrokia asaldatzea.
Orain Auzitegiek aspaldi zekitena berretsi diete, baina denbora falta izan zaie, horretarako
bereziki prestatutako planta batean egin beharko litzatekeena,
kutsatzaileen isuri-maila zorrotzagoekin eta herriguneetatik,
Parke Naturaletatik eta akuiferoetatik urrunago, hondakinen
multinazionalaren zementufabrikan egitea onartzeko.
Eta inposizioaren bidez egin du,
udal autonomia eta inguruko
udalen nahia zapalduz, eta gainera, boterean dauden alderdien
mesedeak eskuratzeko FCC-ren
praktikak ezagutu ditugun garai
honetan.
Nafarroako Gobernua temati
ari da nafarroi gehien lapurtu
digun enpresari mesede egin
nahian eta helegitea jarriko duela iragarri du. Horrela epaia ez
da irmoa izanen eta ez da inork
nahi ez dituen instalazioen kokapena zehaztera beharturik egonen. Atzerabiderik gabeko politika eginez jarraituko du, eta
Auzitegi Gorenak berriz ere belarrietatik tira egiten dionerako,
Nafarroan hondakin errausketa martxan egonen da.

3mugak batera
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Irurtzun

Ahalik eta lan kontratazio gehien egin nahi ditu udalak
1.921.621 euro izanen ditu
erabilgarri Irurtzungo Udalak.
Herritarren parte hartzearen bidez
20.500 euro zertara bideratuko den
zehaztuko da aurten ere

Aurreko asteko asteartean onartu zituen aurrekontuak Irurtzungo Udalak, NaBairen eta Bilduren
aldeko eta UPNren kontrako botoekin. Irurtzungo udal kontuak
prestatzerakoan ahalik eta kontratazio gehien egiteko asmoa nagusitu da. Hala, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren laguntzarekin 6
pertsona kontratatuko ditu udalak 6 hilabetez berarendako lanean aritzeko (68.000 €). Momentuz,
babestutako gizarte enpleguaren
bidez urte guztirako 4 pertsona
kontratatuak daude (69.000 €). Bes-

»

Arakil / Irurtzun

Institutu batzordeak
Iruñeko Udaleko
ordezkariak
gaztigatu ditu
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
asteartean Iruñeko udaletxeko erregistroan udalean ordezkaritza duten
alderdiguztieitxostenaaurkeztuzien.
Hainbat dokumetaziorekin batera,
ikastetxe berria eraikitzeko eskatuz mozioa ere aurkeztu dute udal
erregistroan.

Txiki Iriarte alkateak jakinarazi digunez, Inasaren itxieraren eragin ekonomikoa aurrekontuetan
ere nabariko da. 60.000 euro gutxiago izanen ditu. Eta 2012koa zor du.

Inbertsioak

Udal langilea biltegirako bidean. Artxiboa

te deialdi batzuen bidez kontratazioa egitea ez du baztertu udalak.
Horiei udan igerilekuan eta
bestelako lanetan aritzeko egiten
diren beste 7 kontratazioak gehi-

»

tu behar zaizkie (36.000 €). Bestalde irailean udalak Pilsa enpresarekin zuen kontratua eten zen eta
Udalak bere gain hartu zuen eraikinen garbiketa eta 5 langileak.

Atakondoako aldagelak konpontzeko 100.000 euro aurreikusi ditu
udalak. Gainera, kiroldegiko teilatuan dauden itejurekin bukatu nahi
du. Horregatik, teiladuraren zati
handi bat berrituko du eta 16.000
euro bideratu dira horretara. Horrekin batera, ludotekarako egoitza
berria egokituko du aurten udalak.
Musika eskolaren eraikinean
egonen da ludoteka berria, Larrazpi gazte gunearen gainean. Udal

Zehatz
Saila
Dirua
Garapenerako %0,7
11.000
Kirolak
31.500+12.700 Mank
Erakundeei laguntzak
18.000
Gaztetxokoa
14.500
Euskara
11.600+43.800 Mank
Festa eta erromeriak
60.000
Kultura kontseilua
50.000
Ikastaroak
8.000
Jarduera fisikoak
22.000

aurrekontuan jasotzen den beste
inbertsioa liburutegi azpian eta gaztetxoko ondoan egokitu gabe gelditu zen espazioa txukuntzea izanen
da. Alkateak azaldu digunez, kultur etxearen osagarri izan nahi du
espazio horrek, “erakusketak eta
hitzaldiak hartuko ditu”. Artadiako eta Ardantzetako lanak Aste
Santu ondoren despedituko dira.

Bakaiku / Iturmendi / Urdiain

Burunda ekialdean Iseka
Hiru herrietako gazteendako aisialdi
eskaintza martxan da

Jolasak, tailerrak, txangoak,
eskulanak, kanpaldiak, bideoak,
bazkariak, sukaldaritza eta besterekin gozatzeko asmoz, ilbeltzaren hasieratik Burunda ekialdeko 3 herrietako DBHko gazteak
biltzen dira. Oraingoz 15 dira, baina nahi duenak ateak zabalik
ditu. Gainera, doako jarduera da
honakoa.
Bi begiralerekin, larunbatero,
16:30etik 18:30era, gazteen gustuko jarduera ludikoak egiten dituzte. Isekak hilero egoitzez aldatzen
du: Bakaikun, ludotekan (ilbeltzean eta apirilean), Iturmendin,
udaletxeko ganbaran (otsailean
eta maiatzean) eta Urdiainen,

Iseka taldeko kideak sukaldean aritu ondoren. Euskara Zerbitzua

Auzoan (martxoan eta garagarrilean).
Sakanako Mankomunitateko
Euskara Zerbitzuak, Bakaiku,
Iturmendi eta Urdiaingo Udalekin

elkarlanean jarri du martxan Iseka aisialdiko egitasmoa. Bai Iseka bai Larunblai egitasmoak Topaguneak, euskara elkarteen mugimenduak kudeatzen ditu.

Olaztin gazteendako
asteburuko aisialdi
eskaintza bikoitza
Bi adin tarte ezberdinendako
aisialdieskaintzaegitenduteasteburuetanMank-ekoEuskaraZerbitzuak eta Olatzagutiko Udalak.
Larunblai, Lehen Hezkuntzako 3.
eta 6. maila bitarteko 22 gaztetxoei zuzenduta dago. Akelarren
biltzen dira, 16:30etik 18:30era.
Domeketan, berriz, 17:00etatik
19:00etara, Iseka taldea osatzen
duten DBHko 24 gazteak biltzen
dira.Asteburuanazkenhoriekkanpaldia dute Donezteben.

Informazioa gehiago:
Sakanako Mankomunitateko Euskara Zerbitzua:euskara2@sakana-mank.come-postaedo
948 464 840 eta 663 399 778 telefonoak.
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Olatzagutia

»

Altsasu

Klinikako lagunen elkarteak bere
burua aurkeztuko du

PEFC ziurtagiria
duen zuraren
enkantea eginen du
Udalak

Kintoen eredua
zabaltzea eskatu du
Altsasuko
Feministak taldeak

Igandean, 12:00etan, Altsasuko
Iortia kultur gunean

Olatzagutiko Udalak, plegu itxiaren
bidez, oihan aprobetxamendua
enkantean jarriko du. 2011ko planari dagokion lote bakarra da eta
honako ezaugarriak ditu: 4.336
pago, haritz eta haltzez osatuta
dago,278m2 zur,12.610euroanbaloratuak, eta 5.458 m2 egur, 81.865
euroan baloratuak. Guztira 94.475
euro. Eskaerak martxoaren 13ra arte
aurkez daitezke udaletxean.
Zuhaitz horiek Zapardegia, Sasikolohi, Txerrimendiko zulo, Auntzetxeberri, Iruzeta eta Sietekorrale dermiotan, Altzaniako eta Basabeko
hermendian daude. Enkantean ateratzen den loteak PEFC ziurtagiria
du. Horrek exijitzen du basoa modu
planiﬁkatuan, antolatuan eta teknikoan kudeatzea. Kudeaketa iraunkor egoki bat oinarrizko elementua
da basoen irautea bermatzeko, bai
eta bere funtzioak epe luzean optimizatzeko ere.

Altsasuko Feministak pozik hartu du
aurtengo kintoetako kide guztiek,
emakumezkoeketagizonezkoek,SantaAgedaeguneanelkarrekineskatzea
etaopilakegitea.Gertakariarengarrantziaazpimarratunahiizandute:“askotan gaizki ulertua izan den baina fruituakemandituenurteaskotakoborrokarenondorioada”.Feministeniritziz,
“edozeinendako pozgarria da alaba,
ahizpa, laguna eta abarrek ospakizunean, festan, dagokion espazioa eta
protagonismoa izatea”.
Aurtengo kintoen esperientzia “bizitzakobestearlobatzuetarahedatzea”
egoki joko lukete Altsasuko Feministataldekokideek,“guztienarteaneskubideak eta betebeharrak partekatuz,
bizimodu onera hurbilduz”.

El Drogas musikaria eta Guillermo
Nagore kazetaria izanen dira
ekitaldian

Hainbat sakandarrek bulkatuta
sortu zen 2011ko azaroan Josefina
Arregi klinikaren lagunen elkartea. Egoera latza bizi zuen unean
zentroa laguntzeko asmoz sortu
zuten elkartea. Dagoeneko, ibilbidea egina du eta 300 bat bazkide ditu.
Elkartearen zereginak zein diren
azalduko ditu Patxi Goikoetxea presidenteak. Harekin batera, Alzheimerra eta bestelako dementziak
tratatzen estatuan erreferentzia
den klinikako zuzendari medikua
izanen da, Jose Joaquin Roldan.
Aldamenean izanen dute Enrique
Villareal, El Drogas (ama klinikan
izan du), Erkudengo Ama abesbatzarekin batera kantatuko duena.

dute. Helburua gaixoen ongizatea
da. Bestalde, Goikoetxeak esan digu
Osasun Departamentuarekin erlazioa hobetu egin dela. Sakanako
Mankomunitatearen babesaren
garrantzia azpimarratu du ere.

Auzolana

Eguneko zentroa

Zentroan, elkarteak sustatuta, 40
bat pertsona auzolanean ari dira.
Lorezaintza, elektrizitate edota zurgintza lanak egiten dituzten espezialistekin batera, matxura txikien
konponketetan aritzen direnak
edota margotze lanetan ari direnak.
Adania enpresakoak dira batzuk.
Goikoetxeak esan digunez, “buelta handia ematen ari diogu. Gainera, inolako kosturik gabe, enpresa eta tailerrek materialak eta eskulana dohainik eman dituztelako”.
Klinikan lan egiten duten langile guztien eta elkartearen ekarpenarekin plan estrategikoa egin

Klinikak 21 ohe ditu. Gainera, kanpo kontsultak eskaintzen ditu eta
eguneko zentroa du. 25 pertsona hartzeko aukera du. Kontua da gobernuak dependentziarako diru-laguntzak desagerrarazi dituela eta kostua familien bizkar gelditu dela.
Horregatik, egunero zentrora joan
beharrean astean bizpahirutan joaten dira orain. Horrek eguneko
zentroa muga-mugan utzi du.
Osasun Departamentuak esku
hartzen ez badu, eguneko zentroa
mantentzeko udalengana laguntza
eske joateko asmoa dute elkartean. Ibarrean dagoen halako zen-

»

Elkartea Iruñean, prentsarrekoan, aurkeztu zutenekoa.

12 euro
Urteko kopuru horretatik aurrera egin daiteke klinikaren lagunen elkarteko bazkide.

tro bakarra da eta klinikan 55 langile aritzen dira. “Hara joaten
diren pertsonek gosaldu, bazkaldu eta merendatu egiten dute. Gainera, tratamendua jasotzen dute.
Baina baita haien familiek ere”.

Nagore
Conpostelatik Jerusalen bitarteko
bidea egin zuen Guillermo Nagorek. La Memoria es el Camino izeneko martxarekin Alzheimerrerako estatu politika bat aldarrikatu
zuen. Kazetaria igandeko aurkezpenean izanen da. Baina, aurretik,
9:00etan, kultur gunetik bertatik
martxaren 176. etapa abiatuko du.

»

Arbizu

Olatzea kudeatzeko
lehiaketa
Arbizuko Udalak Olatzea Hotela
kudeatzeko lehiaketa deitu du. Proposamenak martxoaren 22ra arte
jasoko dituzte udaletxean. Interesatuek haien proposamenaren aurkezpena egin beharko dute lehiaketako epaimahaiaren aurrean. Hilaren 26an izanen da hori. Lehiaketako
plegua Arbizuko udaletxean edo
www.arbizu.info web gunean eskuratu daiteke.

Altsasu
SAKANA

Ihotea nazioartera
zabaltzen
Egonaldi arrakastatsua egin zuen
AltsasukoinauterisegizioakXXII.Pernikeko Nazioarteko Mozorroen Jaialdian. Bulgariako hiri horretako jaialdira eraman zuten 29 altsasuarrek
herriko inauteria. Otsailaren 1ean
abiatu ziren eta Altsasuko ihotea ezagutzera eman ondoren, buelta 5ean
egin zuten. Bigarren aldia da altsasuarrak Perniken izan direla. Aurrekoa 2011n izan zen.

Lizarrustiko parkeetxea, atzera zabalik

Bulgariako bidea hartu zuen altsasuar kuadrila. Utzitakoa

Zenbait hilabetez itxita egon ondoren, Lizarrustiko parke-etxeak asteburuan zabalduko ditu atzera ere
ateak. Jose Ramon Agirreren,
Marronen, zuzendaritzapean kudeaketa talde berria hasi da lanean.
Bihar, larunbata, 12:00etan mustutze auzatea izanen da parke-etxean eta sakandarrak hara gonbidatu dituzte.

SAKANA

Zortzi erpin
geodesiko ditugu
Ergan, Satrustegin, Artxuetan,
Beriainen, Putterrin, Maizan,
Urbasan eta Balankalekun

Gure mendietan porlanezko 8 mugarri ditugu: erpin geodesikoak. Informazio seinaleak, latitudea eta longitudea zorroztasun handiz zehaztuta duen puntua da, eta behaketa
eta neurketa geodesikoetan erabiltzen da. Ibarrean ditugunak estatuko geodesia sarearen zati dira eta
hura mundukoan sartuta dago.
Porlanezkooinarribatduen1,20metro
luzeko zilindroen gainean topograﬁa edo geodesia tresnak kokatzen
dira, edozein proiektu edo kartograﬁ lana egin ahal izateko beharrezko
neurketak egitea ahalbidetzen dutenak. Erpin batetik beste batzuk ikusten dira, horregatik daude mendietan. 3 erpin maila daude. Sakanan 2.
mailako bakarra da, Artxuetakoa.
Haien artean 20 km-ko distantzian
banatuta daude 2. mailako erpinak.
Ibarrekogainontzekoerpinak3.mailakoak dira eta haien artean lauzpabost kilometroko distantzia dago.
Nafarroako Gobernuak, berriki, erpin
geodesiko guztien erreseinak eguneratu ditu, altitudea birkalkulatu
baitu. Zehaztasun handiko nibelazio sareak hobe doitzeko helburuz
egin du lan hori.
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Goikoetxearen ustez Sunsundeguiren
egoera “kritikoa eta konplexua” da
Nafarroako Gobernuko Ekonomia,
Ogasun, Industria eta Enplegu kontseilari Lourdes Goikoetxeak herenegun parlamentuko batzordean
azaldu zuen Sodena Sunsundeguin
adostutako bideragarritasun plana
aztertzen ari direla.
Goikoetxeak aitortu zuen Sunsundeguik Nafarroako Gobernuaren laguntzarik gabe irauteko oso
aukera txikiak dituela. “Horregatik aurkeztu zen hartzekodunen aurre konkurtsoa abenduan”.
Goikoetxeak azaldu zuenez, “une
honetan enpresak ordainketak
egiteko apenas du diruzaintzarik;
2013rako aurreikuspenak ez dira
onak, erosle posibleekin izandako harremanak ondu ez direnez,
2012ko abenduan hartzekodunen
aurre-konkurtsoa deitu zen. Langile eta zuzendaritzari bideragarritasun plana aurkezteko eskatu
zieten ilbeltzean”.
Kontseilariak gaineratu zuen
Altsasuko enpresak “bideragarritasun zaila duela”. Pasa den urtean 193 autobus saldu zituen eta
“300 bus ez baditu saltzen zailtasun
handiak ditu enpresak”. Kudeaketan hobekuntza txiki batzuk izan
dira, baina ez da nahikoa. “Denek
hausnartu beharko dugu enpresak

Parlamentarioak joan den urte akaberan Sunsundeguin bisitan izan ziren.

injekzioen bidez bizitzea bideragarri den. Arduradun ere izan behar
dugu. Baina gobernuaren laguntza
behar badu, gobernuaren ekonomia
egoera orain ere zailagoa da”.
Jakinarazi zuenez, badira zenbait bezero enpresa ixtea ez zaiela
interesatzen. Haiei eskaera handia
edo inbertsioak egiteko eskatu dietela argitu zuen Goikoetxeak. Gogorarazi zuenez, “inbertsoreen bilaketan Sodena eta Nafarroako Gobernua bereziki aktibo egon dira 2011ko
irailetik”. “Enpresa eta errentagarritasun terminoetan pentsatu
beharra” aldarrikatu zuen.

Iritzi gehiago
Bilduko Bikendi Bareak eskatu
zuen kontseilariaren agerraldia.
Barearen iritziz ilbeltzean gertatutakoa gobernuaren aldetik “aldaketa nabarmena edo inflexio puntua izan da”. Bideragarritasun plana egiteko zuzendaritza eta
langileei “ultimatuma” ematea
kritikatu zuen. Planak enpresa
batzordearen gehiengoaren babesik ez zuela gogorarazi zuen eta
kaleratzeak egin beharrean lana
banatzea aldarrikatu zuen.
UPNko Koro Gainzak langileek
egindako apustua aitortu zuen. Lan-

16 langile
Bideragarritasun planean jasotakoa kontuan hartuta, 16 langile aurkeztu dira boluntario
enpresa uzteko.

gileek enpresa bideragarri egiteko
ahaleginakeginbehardituztelaesan
zuen. Haren ustez, egun “negoziazio prozesu batean gaude eta bideragarritasuna aztertzen ari dira”.
Samuel Carok (PSN) enpresaren etorkizunaren alde egiten saiatzeko eskatu zuen. Kaleratzeak

ekiditeko neurrien alde egin zuen,
baina langileak kontuan izanda.
Langileak eta gobernuak eskutik
konponbidea bilatzen saiatzeko
eskatu zuen. Langileen bat egitearen alde agertu zen.
Juan Carlos Longasek (AralarNaBai) kontseilariari galdetu zion:
“ posible zen guztia egin da, finantza, kudeaketa eta gizarte kudeaketa aldetik?” Aukera guztiak aztertzeko eskatu zuen, jarduera ahalik
eta baldintza onenetan salbatzeko.
Aldeen arteko adostasunak eskatu
zituen planak aurrera eramateko.
Txema Mauleonek (I-E) gobernuari ahalik esfortzu eta konpromisoa handiena eskatu zion. Bazkideak bilatzeko ahaleginak egitea
edo bestelako aukera, kooperatiba
esaterako. Kaleratzeak ahalik eta
gutxiago izateko neurriak hartzea
eskatu zuen. Alde guztien arteko
adostasuna bilatzea eskatu zuen.
Manu Aierdiren (Geroa Bai) iritziz Sunsundeguirena kasu berezia
da. “Nafarroak 30 milioi jarri dituelako eta Sakanarako enpresa eta langileendako garrantzitsua delako.
Premiazkoa da enpresa bideragarri egitea”. Aierdiren esanetan,
“guztioi interesatzen zaigu enpresa bideragarri izatea, dirua ez galtzeko eta ibarra horrela ez kolpatzeko”. Aierdik esan zuenez, “bideragarria izateko inbertsioak behar
badira, gaia mahai gainean jarri
behar da. Urgentziazkoa da enpresa bideragarri egitea”.
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O 28 - Greba deialdia

Gobernuak porlandegiari baimen gehiago
ematea galaraztea premiazkotzat jo du 3MBk
Errausketaren kontrako plataformak
epaia gobernuaren “porrot
handitzat” jo du

Auzitegiek Nafarroako Hondakinen Kudeaketa Plan Integrala
(NHKPI) baliorik gabe utzi ondoren, 3 Mugak Batera plataformak
(3MB) eskaera zehatza egin du: porlandegiak “Nafarroako Gobernuarengandik baimen gehiago eskuratzea galaraziko duen neurriak
hartzea premiazkoa da, atzerabiderik gabeko erabaki politikoen
bidez Nafarroan egin daitekeen
basakeriarik handiena burutu ez
dadin”.
3MB kritiko azaldu da 3MB
Esparza kontseilariarekin, helegi-

tea aurkeztuko duela iragarri duelako, “lanean jarraitu ahal izateko” eta epaiak Portland-en egitasmoari ez diola zertan eraginen”
adierazi zuelako. 3MBk gogora
ekarri du epaitegiak aipatzen duen
jurisprudentzia: “halako ondorio
garrantzitsuak dituen jarduera
bat burutzeko instalazioak planean zehazturik egon behar dute. Eta,
inolaz ere, ezin delarik instalazio
horien kokapena ekimen pribatuaren esku utzi”.
3MBko kideen iritziz, Nafarroako Gobernuari “epaiak ez dio axola”, eta “horren gainetik berea
nola egin eta sekula argitu eta justifikatu gabeko ezkutuko intere-

3MBkoak parlamentuaren aurrean. 16ko manifestaziora deitu dute. Artxiboa

sak nola aurrera atera” bilatzen
ari da. “Orain litekeena da Auzitegi Gorenak ere Nafarroako Auzitegi Nagusiaren epaia berrestea,
baina ordurako, guztion artean
galarazten ez badugu, Nafarroan

hondakin-errausketa martxan
egon daiteke; ez NHKPIk aurreikusten duen toki batean, baizik eta
jasotzen dituen irizpideen arabera halakorik sekula hartu beharko lukeen toki batean baizik”.

»

Esparzak dio NHKPI eta porlandegiaren
proiektua ez daudela lotuta
Jose Javier Esparza Abaurrea
Landa Garapen, Ingurumen eta
Toki Administrazio kontseilariak herenegun parlamentuko
batzordean azaldu zuenez, Nafarroako Hondakinen Kudeaketa
Plan Integralak (NHKPI) eta Olaztiko porlandegiaren balioztapen
proiektuak “zerikusik ez duten
bi gauza dira”.
NHKPIren zenbait gai atzera

botatzen dituen epaia dela eta
jakinarazi zuen Nafarroako
Gobernuak helegitea aurkezteko
tramitazioa hasi duela. “Hari
buruzko epaia iritsi bitartean
NHKPI indarrean dago, formulatuta eta onar tuta dagoen
moduan indarrean dago. Hura
garatzen eta betetzen segituko
dugu gobernutik”.
Aipatutako epaiak hainbat

motzean

Torturatuendako
erreparazio eske
Herrian 27 pertsonek torturak
pairatu dituztela salatu zuten, azkena
2005ean, “baina jakin badakigu ere
jende gehiago dagoela”

Pasa den asteko asteazkenean, Joxe
Arregiren heriotzaren urteurrenean, tortura salatzeko udaletxe aurrean kontzentrazioa egin zuten hainbat herritarrek. Horrekin batera, tortura erabiltzen duten indarrek
“Altsasuko herriari ezartzen dioten
errepresioa” salatu zuten.
Kontzentrazioan bildu zirenak torturatuak izan ziren pertsonendako
aitortza eskatu zuten. “Denok esku-

bide berberak merezi ditugula aldarrikatzea ere oso garrantzitsua da:
egia, justizia, memoria, aitortza eta
kaltearen ordaina estatuen indarkeria jasan duten guztientzat, salbuespenik gabe”. Bildutakoen ustez,
“estatuak gaurdaino eragin dituen
biktima guztiak ez onartu, ezta
horien gaineko erantzukizuna hartzeko pausoakinolaz ere ez direla-

aspektutan gobernuaren irizpideak babestu egiten dituela ziurtatu
zuen. Eta gaineratu zuen planean
jasoak daudela balioztapen errauskailuaren kokapen posibleak Gongora, Carcar eta Tuterako El Culebrete hondakindegia direla.

Gobernuaren baimenaz
Nafarroako Gobernuak porlandegiaren Udalez Gaindiko Proiektu

ko eman”.
Torturaren “egia osoa ezagutu eta
aitortzeko bidea egiteko” bitartekoak eskatu zituzten. Gaia konpontzeko Espainiari “borondate politiko falta” leporatu zioten eta estatuaren
“inpunitatea” salatu zuten. Torturarik berriro ez errepikatzeko oinarria jartzea aldarrikatu zuten bildutakoek.

Epaituta Parisen
Astelehenean hasi zen Parisko Auzitegian ETAko kide izateaz akusatutako 10 pertsonaren kontrako epaiketa. Haien artean dago Oihan
Barandalla etxarriarra. 2007an Orioko familia bat baitu eta haien fur-

Sektoriala (UGPS) onartu du,
“ingurumen aldetik bideragarria
dela iritzita” eta, horregatik, ingurumen baimen integratu bat eman
dio. Baimenaren indarraldia 8
urterako izanen da, eta berritzeko aukera izanen du.
Gobernuak Portlandi eskatu
dio hondakin uren isurketaren
ezaugarri eguneratuen azterlan
teknikoa aurkeztea, Ebroko Ur
Konfederazioak beste txosten bat
eman dezan isurketari buruz. Isurketarako baimenak 5 urteko indarraldia du.

goneta atentatu bat egiten saiatzeko erabiltzea leporatzen diete 10ei.
Lau aste iraunen du epaiketak eta
bitarte horretan Barandalla Nanterreko espetxetik Fleurykora aldatu
dute eta hilabete batez bisitarik gabe
utzi dute. 20 bat etxarriar joan ziren
Parisera, epaiketan Oihan Barandalla ikusteko. Haietako batek besarkatzeko aukera ere izan zuen.
Epaiketak aparteko oihartzuna lortu du auzipetuetako batek, Garikoitz
Azpiazuk ETAren izenean “konponbidearen aldeko mezua” zabaldu
zuenean eta “gatazkan inolako ardurarik izan gabe ETAren ekinbidearen ondorioz kaltetuak izan diren
herritar guztiei” eragindako “kaltea”
sentitzen duela esan zuen.

Libertarioek bat
egin dute grebarekin
Soldatako lanpostua edukitzearen
mendekotasunarekin haustera
eramango gaituzten aukerak
aztertzen hasteko abiapuntutzat jo
dute deialdia

Sakanako Asanblada Libertarioak
(SAL) bat egin du greba deialdiarekin eta mobilizazioekin bat egin du.
SALekoen iritziz “Sakanako ehun
sozioekonomikoa ahula izan da beti
eta enpresa handi gutxi batzuen jarduerarekiko sekulako mendekotasuna pairatu du historikoki”. Krisiarekin, enpresa “gako” arazoak izan
dituztela eta langabeziak gora egin
duela gogorarazi dute. “Jarri den
irtenbide bakarra gobernuak inguruko zenbait enpresa-gizon ﬁnantzatzea izan da, haien negozioak berpiztu eta ekonomiaren gurpila berriz
martxan jartzeko”. Horrela “krisialdiaren aurretik zeuden parametro
eta logika berak mantentzen ditu”.

Pentsaera aldaketa
Langabeziaren “izurriteari erantzunaematekoSakanakogizarteaadministraziotik etorritako errezeta mirarigileen zain egon dela dirudi. Baina
pentsaerahorrekerrealitatearekintalka egin du azken urteotan Nafarroako Gobernuaren utzikeriaz jabetzean”.Libertarioenustezgobernuakerakutsitako “pasibotasunak” balio izan
dut sakandarrak “gure etorkizuna
administrazioarenborondateetaerabaki politiko batzuen menpe uzteak
dakarrenarriskuaz”jabetzeko.SALekoek “gobernu eta enpresariekiko
dauzkagunmendekotasunerlazioak
hausteko bidean”, garrantzi handiagoa eman diote “gure etorkizunaren
jabe bilakatzeko beharrezkoak ditugun tresnak berreskuratzeari”.
SALen uste dute “ibar osoan hainbat autogestio eta auto-antolakuntza ekimenen haziek argi islatzen”
dutela ibarrean ematen ari den pentsaera aldaketa. Greba orokorra ekimen horien bozgorailu gisa erabili
beharra dagoela uste dute. “Aldi berean gure bailararen etorkizuna zein
modutan eraikiko dugunaren inguruko eztabaida sustatu behar da”.
Libertarioek uste dute ez litzatekeela onuragarria izanen mobilizazioak lanpostuak sortzeko eta mantentzeko aldarrikapen hutsa izatea,
baizik eta gure beharrak asetzeko
aukerak sortuko dituen eztabaida
baten beharra plazaratu”.

sakanerria

Guaixe • 2013ko otsailaren 22a

9

O 28 - Greba orokorrerako deialdia

Sakanarako alternatiba eske
Ostegunerako greba
orokor deialdia egin dute
makina bat eragilek
Ibarrean “gure eredu propioa eraikitzeko” Sakanan eta Sakanarako 6 neurri zehatz aldarrikatuko
dira ostegunean, greba orokorraren bidez. Lehenik, “ibarretik sortzen diren proiektuak babestuz,
Nafarroako Gobernuari eskatuko
zaio garapenerako agente aktibo
eta positiboa izatea”. Horrekin
batera, ibarrerako “premiazko
berrindustrializazio plan bat”
garatzea aldarrikatu nahi dute.
Plana Ibarreko erakunde, eragile,
sindikatu eta Garapen Agentziarekin batera egin behar dela diote grebaren deitzaileek.
Hezkuntza arloan, Altsasuko
Lanbide Heziketako eskaintza
zabaltzea aldarrikatuko da, “ibarraren beharrei erantzuteko”. Aldi
berean, gainontzeko ikastetxeetako kalitatea bermatzeko “inbertsioak eta langile kopurua bermatzea” eskatuko dute. Osteguneko
mobilizazioaren bidez ere sakandarren osasun eta babes sozialerako eskubidea bermatzea eskatuko da. Aita Barandiaran eta
Josefina Arregi zentroen kudeaketa publikoa lehenetsi eta osasun
zentroetako funtzionamendua bermatzea eskatuko da.
Inolako laguntzarik jasotzen
ez duten langabeak baldintza duinetan bizitzeko babes sozial eta
ekonomikoa bermatzeko eskaera
ere zabalduko da ostegunean.
Azkenik, Sakanan lan erreforma
ez aplikatzea eta negoziazio kolektiboaren bitartez lana eta aberastasuna birbanatzea beharrezko jo
dute deitzaileek. Horregatik guztiagatik, otsailaren 28an “Sakanan
erantzun zabal eta indartsu bat
ematea urgentziazko beharra”
dagoela uste dute greba orokorra
deitu dutenek. Sakana ez da ixten!
UPN gure etorkizuna lapurtzen!
leloa du deialdiak.

Zergatiak
“Sakanak azken hamarkadan utzikeria nabarmena bizi izan du, eta

Orain arteko atxikimenduak

28ko mobilizazioak
5:30ean Herri piketea Altsasuko foru
plazatik.

9:00etan Manifestazioak Irurtzunen,
Etxarri Aranatzen, Altsasun eta
Olatzagutian.
12:00etan Martxa, Iruñeko Antoniuttitik Nafarroako Parlamentura eta
parlamentu aurrean kontzentrazioa.
18:00etan Eskualdeko manifestazioa
Altsasun.

Sindikatuak: LAB, EHNE, STEE-EILAS, ESK. Gizarte eragileak: Askapena, Bilgune Feminista, Altsasuko Feministak, Ikasle Abertzaleak, Sakanako Gazte ZukGua prozesuko gazteak, Arbizuko gazte asanblada, Bakaikuko gazte asanblada, Iturmendiko gazte asanblada, Ziordiko
Gazte Asanblada, Altsasuko gazte asanblada, LH eta Institutuko langileen ordezkariak, Langabetuen Batzarra, Abian, Osasungintzako eta
Zerbitzu Sozialetako langileen ordezkariak, Pentsionistak Martxan eta Sasoiak. Alderdi politikoak: Ezker Abertzalea, Geroa Bai, Bildu, Aralar, Altsasuko PSN eta IU. Erakundeak: Sakanako Mankomunitatea, Sakanako Garapen Agentzia, Uharte Arakil, Lakuntza, Arbizu, Etxarri
Aranatz, Bakaiku, Iturmendi, Altsasu eta Olatzagutiko udalak. Enpresa batzordeak eta langile ordezkariak: GH Guemma Manutención, Aceros Moldeados, Sunsundegui, Viscofan, Panificadora Amaya, Granjas Dos Hermanas, Piensos Artoa, Prosimed, Electricidad Ramos, Saprem,
Tapicerias del Car. Irakaskuntza eta Sektore Publikoko delegatu eta enpresa komiteak: IES San Miguel II, Ikastolak, Sakanako Mankomunitatea, Lakuntzako Luis Fuentes ikastetxea eta Altsasuko Musika Eskola(bilerak egitekoak dira eta gehiago aurreikusten dira).

eskualdean egon den inbertsio faltak eta ehun industrial zaharkitu
batek krisiari ezin izan dio aurre
egin”. Hala azaldu digu grebara deitu duen sindikatuetako bateko,
LABeko, Gaizka Uhartek. Bere eta
deitzaileen ustez, ibarraren egoera “ez da gaurkoa eta krisiak agerian utzi du gure eskualdeak zituen
ahuleziak”. Deslokalizazioek, ehun
industrial zaharkitu batek eta Sakanan egon den inbertsio faltak ezin
izan diote aurre egin krisiak ekarri duen enplegu suntsiketari.
Uhartek gogora ekarri du Sakanako Enpresarien Elkarteak
2005ean azaldutakoa: langabeziak
%10 igo zen, etorkizunak zalantzak
sortzen zituen enpresa handien
%30ean eta 2010erako 500 langabe
gehiago espero zituztela. “Testuinguru horretan Sakanako eragile
sozialek eta sindikalek, enpresaburuek eta instituzioek arrisku horiei
aurre egiteko Nafarroako Gobernuari inplikazioa exijitu genion.
2005etik behin eta berriz aldarrikatu da Sakanan apustua eta inbertsioak beharrezkoak direla”.

Osteguneko mobilizazioen deitzaileen iritziz UPNk ibarra industria eredutik zerbitzu eta logistika
eredu batera pasatu nahi izan du.
“Sakanan ez da apusturik egin, ez
da I+D-an inbertitu eta enpresen irabaziak ez dira erabili enpresen produktua hobetzeko. Enpresen irabaziak, enpresarien poltsikoetara joan
dira soilik, eta sektore publikoak
ere ez du Sakanan enpleguaren
aldeko apusturik egin”. Guztiagatik, ibarrak bizi duen egoera “UPNk
hartutako erabakien ondorioa da”.
28ko greba orokorra deitu dutenek gogora ekarri dute 2010ean 2
orduko lanuztea egin zela ibarraren egoera salatzeko. “2000 lagun
atera zituen kalera. Mobilizazio
honek aukera berriak ekarri zituen
eta lehenengo aldiz Sakanako eragile sozial, sindikal, eta politikoen
eta enpresaburuen adostasuna
lortu genuen”. Nafarroako Gobernuak ibarreko gehiengoaren aldarrikapenei “muzin” egin ziela gogora ekarri dute. Horregatik, aldarrikapenak Iruñera eramanen dituzte.
Eta, bide batez, Nafarroan beste

Pentsionistak
Martxan
Elkarteak greba orokorrarekin
bat egitera dei egiten die pentsiodunei eta adinekoei, “Sakanako enplegu eta etorkizunaren
alde” egin dezaten; “gure herrietan bizitzea gero eta zailagoa baita”. Adineko eta pentsiodunen
kezkak zerrendatu dituzte: pentsioen murrizketak, dependentziarako laguntzak kentzea, botikengatik ordaindu beharra, langabezian gelditu diren senideei
babes ekonomikoa eman behar
izatea… Aparteko kezka sortzen
die gazteen laneko etorkizuna:
“ez dira pentsioak eta zerbitzu
publiko duinak izanen, enplegu
duinik gabe”. Nafarroako Gobernuari konpromisoak eta errekurtsoak ateratzeko mobilizatzera deitu dute.

enplegu politika lortzeko, aldaketa politiko soziala bulkatzea deitu
dute greba deitu duten eragileek.

Langabezia
Herria
Altsasu
Arakil
Arbizu
Arruazu
Bakaiku
Ergoiena
Etxarri Aranatz
Irañeta
Irurtzun
Iturmendi
Lakuntza
Olatzagutia
Uharte Arakil
Urdiain
Ziordia
Sakana

2008
299
37
49
3
7
7
65
3
94
10
32
53
21
15
13
708

2013
948
87
77
4
19
16
213
8
201
18
106
144
72
33
26
1.971

Langabetuak sektoreka
Sektorea
2008
Industria
189
Zerbitzuak
393

2013
661
1.011

Ikuspegi feminista
Altsasuko Feministak eta Bilgune Feminista erakundeek ziurtatu dutenez, “egoera ekonomikoa positiboa nahiz negatiboa
izan, emakumeon baldintzak
kapitalismo patriarkalaren interesetara baldintzatuta daude
beti”. Gogorarazi dute emakumeek historian zehar lan munduan egon diren eta dauden
beharretara egokitu behar izan
dutela. “ Lan duin eta egonkor
baten alde borrokatu izanak
aurrerapausoak ekarri dituen
arren, momentu hauetan arriskuan daude”.
Ukatu egin dute gaur egun emakumezkoek gizonezkoek bezain
bat edo enplegu gehiago dutenik. Bi erakunde feministek emakumezkoen lan baldintzei erreparatzeko eskatu dute. “ Manipulaziorik, gezurrik eta soldata
diskriminaziorik gabeko lanpostuduinetaegonkorbatenalde
borrokatzen jarraitu behar dugu”.

10 oharrak
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Paulina
Ceberio Aginaga

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

Nahiz eta orain hogei urte joan,
gure bihotzetan jarraitzen duzu.

Bidali mezua zorion@guaixe.net-era
edo hots egin
948 564 275 telefonora

Etxarri Aranatzen, 2013ko otsailaren 22an.

1 HIGIEZINAK

4 DENETARIK

7 AISIA/KIROLA

2 TEKNOLOGIA

5 IBILGAILUAK

8 FAMILIA/ETXEA

3 LANA/NEGOZIOAK

6 HARREMANAK

Lana/ Negozioak.
LAN ESKARIA

Neska euskalduna lan bila. Astean zehar goizetan 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 erabili gabe. Altzariak jarrita. Prezio ona. Telefonoa:
618- 19 07 24.

aren 11tik 21era, 20 ordu; “Sare sozialak enpresan
eta on line erreputazioa”, otsailaren 26tik martxoaren 26ra, 30 ordu. “Enpreseko ingelera”, apirilaren 2tik maiatzaren 23ra; “Kosteen analisia
erabakiak hartzeko laguntza gisa”, apirilaren 8tik
22ra; “Blog-ak eta web orriak sortzeko enpresei
begira”, apirilaren 8tik maiatzaren
13ra.”Enpreseko zerga-ordainketa. Berrikuntzak
2012”, otsailaren 27tik martxoaren 13ra.

Jaiotzak egiteko ikastaroa. Sakanako belenzaleen 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.

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

denboraren kutxan,
larrezabaldk@inigoaritza.com

Lakuntzako Parkea Martxan saskien zozketako 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

Opatutakoak / galdutakoak
GALDUTAKOAK

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

Ikastaroak
Irurtzungo Kultur Etxean. “Argazkilaritzan
hasteko ikastaroa”, zortzi larunbatetan, hasiera:
martxoaren 2an, 40 €, irakaslea: Itziar
Matxain.”Gizarte sareak: facebook haspena”, lau
saio astearte eta ostegunetan, hasiera: martxoaren 12an, 20 €, irakaslea: Urko Manduit. Izen
ematea otsailaren 27ra arte Irutzungo Kultur
Etxean, telef: 948- 60 04 12, kulturetxea@irurtzun.es

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
Mankomunitatea 948 444840 eta
euskara1@sakana-mank.com

Photoshop. Etxarri Aranazko kultur etxean,

UGTk ikastaro hauek antolatuko ditu.
“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); “Elektrezitatea 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

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

Oharrak
Mus txapelketa azkarra Lakuntzan.
Otsailaren 23an, larunbatean, 16:00etatik aurrera igerilekuan. Bikoteko 10 €. Taberna eta haurrendako espazioa izanen dira. Parkearen alde
dirua ateratzeko.

otsailaren 23an, martxoaren 16an eta 23an,
10:00etatik 13:15era. Izen ematea eta informazioa udaletxeko kultur bulegoan, 948 – 46 09 30
telefonoan edo kultura@etxarriaranatz.com helbidean. 42 €. Etxarriko udala.

Etxarrin galdeketa egiteko.

AESek ikastaro hauek antolatu ditu.

Etxeko lantxoak doan. Izena eman Larrezabal

“Komunikazio eraginkorra bezeroarekin” martxo-

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

azken ostiraletan. Gaueko 22:00etan. Apuntatu
ordu bat lehenago. Partidak 2 txikotara, eliminatoria. www.blogak.com/irurtzuneuskaraz/pikumus-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) telefonoetara 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.

Laguntza jasotzeko ondoko kontu korrontea
zabaldu dute Nafarroako Kutxan: 2054/0142 68
9152623199.

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

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

Kultur bitartekaritza+ itzulpen zerbitzua
Sakanan. Sakanako Mankomunitateko
Immigrazio Zerbitzuak martxan jarria, etorkinekin
harreman zuzenean ari diren profesionalei, eta
baita etorkin beraiei ere, bai ahozko nola idatzizko
itzulpen zerbitzua eskaintzeko. Eskaintzen dena:
itzulpenak bai frantsesera nola arabierara, eta hizkuntza ezberdinak direla medio, sor daitezkeen
gatazken aurrean bitartekaritza zerbitzua.
9:00etatik 10:30era osasun zentroetan,
11:00etatik 12:30era ikastetxeetan eta 13:00etatik 14:30era gizarte zerbitzuetan. Astelehenetan
Etxarri Aranatzen, astearteetan Irurtzunen eta
ostegunetan Altsasun. Aurretik txanda eskatu
648 07 07 10 edo immigrazioa@sakanamank.com posta elektronikoan.

Gazteendako sexualitate aholkularitza.
Nafarroako Ondarearen Defentsarako
Plataforma laguntzeko. Eliza katolikoak,
Iruñeako eta Tuterako Elizbarrutiaren bidez,
Nafarroako herrietan egiten ari zen ondare publikoen inmatrikulazioei aurre egiteko sortu zen.
Egoitza Iruñeko Estafeta kaleko 57. zenbakian
dago. Liburua argitaratu dute, hitzaldiak eman.

Hileko lehen astearteetan, 15:00etatik 17:00etara
Altsasuko Intxostiapunta gazte gunean (Burunda
kaletik sartuta. 948 564 785 telefonoa edo gazteria@altsasu.net helbidea). Adina: 12-30 urte.

Izan zaitez Mintzakide! Euskara ongi dakien
bat ikasten edo trebatzen ari den bizpahiru per-

jaiotzak
• Irune Esteban Goñi, ilbeltzaren

5ean Uharte Arakilen.
• Ilargi Sanchez Larumbe,

otsailaren 8an Uharte Arakilen.
• Anai Mazkiaran Dieguez,

otsailaren 8an Altsasun.
• Anatz Arrieta Sergio, otsailaren
9an Uharte Arakilen.
• Sasouane Mouabbin, otsailaren
11n Lakuntzan.
• Oihan Zunzarren Villafranca,

otsailaren 14an Irurtzunen.
Heriotzak
• Julian Zubieta Ferrero,

otsailaren 14an Uharte
Arakilen.
Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da

tsonarekin biltzen da, astean behin, ordu batez.
Taldeak gustuko duena egitea aukeratzen du:
kafea hartu, paseatu… baina beti euskaraz.
Informaziorako: 607 624 392 telefonoa, sakana_mintza@aek.org e-posta edo
sakanamintza.blogspot.com ataria.

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

Udalbiltzako epaiketako gastuetarako
laguntza bila. Udalbiltzako epaiketako gastuetarako laguntza eman nahi dutenek Euskadiko
Kutxako 3035 0071 63 0711124600 kontu
korrontean egin ahal dute euren ekarpena.

Iparraldeko Ikastolak laguntzeko. Bi kontu
zenbaki zabaldu dituzte jendeak dirua emateko:
3035-0059-82-0590731197 (Euskadiko Kutxa)
eta 2101-0045-97-0003310786 (Kutxa).

Etxarriko Konzezio ermita laguntzeko.
Konzezio ermitaren konponketekin jarraitzeko
CANen Zeuk erabaki, Zeuk aukeratu programan
13.391 proiektua aukeratzea eskatu da.
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MENDIA

PASAITIK GROSERA SAKANAKO MENDIZALEEKIN: Sakanako Mendizaleak taldeak
mendi ibilbidea antolatu du iganderako:

Futbola

kirola >>

Pasai Donibanetik Donostiako Grosera, paraje ederretatik barna. Autobusa 7:00etan
abiatuko da Irurtzundik (636 827 166).

Pilota
3. MAILA

25. jardunaldia

LAGUNAK 2 – Lagun Artea 0
Lakuntzarrek ezin izan zuten 3. mailako
azken sailkatuarekin. Erdipurdiko partidan,
Lagun Artea ez zen batere fin ibili.
Sailkapena >>
1. Mutilbera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 p
12. Lagun Artea . . . . . . . . . . . . . . . . .32 p
Asteburuko jardunaldia
Lagun Artea - Iruña
(Igandean, 16:30ean, Lakuntzan)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa

Irujok eta Zabaletak lanak eginak eta
Ezkurdiari eta Zubietari konplikatu zaizkie
Binakako Txapelketa. Puntuazioa 9 jardunaldi jokatuta
8 puntu:
6 puntu:
4 puntu:

20. jardunaldia

Etxarri Aranatz 1 – Amaia 1
altsasu 2 – Lezkairu 0
Nahiz eta Aritzek Etxarri aurreratu, Amaiak
berdintzea lortu zuen. Altsasuk garaipen
polita lortu zuen partida lehiatuan, Mikeli eta
Abeli esker.
Sailkapena >>
1. San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 p
8. Etxarri Aranatz . . . . . . . . . . . . . . .22 p
9. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 p
Asteburuko jardunaldia
Lezkairu – Etxarri
(Igandean, 17:00etan, Lezkairuko Sotoan)
San Juan – Altsasu
(Larunbatean, 18:15ean, Iruñean)

3 puntu:
2 puntu:

Binakako Txapelketa.
10. jardunaldia jokoan
Bengoetxea-Beroiz / Irujo-Zabaleta (larunbatean, 17:15ean, Gasteizko Ogetan. Nitro)
Arretxe-Begino / EzkurdiaZubieta (larunbatean, 17:00etan,
Iruñeko Labriten)

ELOMENDIKO FUTBOL TXAPELKETA
17. jardunaldia

Zaldua 2 – Apolo 3
Partizan 1 – Egiarreta 1
Sailkapena >>
1. Unziti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 p
6. Zaldua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 p
8. Egiarreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 p
Asteburuko jardunaldia
Zaldua – Santa Cruz
Roca – Egiarreta

Sakandarren arteko lehian Ezkurdiak gogor estutu zuen Irujo

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

Binakako Txapelketako hasierako ligaxka hau despeditzeko 5 jardunaldi geratzen dira. Ligaxkan
lau postu onenetan sailkatzen
diren bikoak txapelketako finalerdiak jokatzeko sailkatuko dira.
Irujok eta Jose Javier Zabaleta etxarrendarrak 8 puntu lortu
dituzte eta finalerdietarako sailkatu dira matematikoki. Eta 6
punturekin, aurrera egiteko aukera asko dituzte Olaizola-Zabalak
eta Bengoetxea-Beroizek. Bestalde, 4 punturekin lehian sartu dira
Xala-Barriola, puntu berberekin
dauden Titin-Merinorekin batera.
Eta aukerak ere, zergatik ez, izan
badituzte Ezkurdia-Zubietak eta
Berasaluze VIII.a-Albisuk, hiruna
puntu baitituzte. Baina, jakina, gel-

Irujo eta Ezkurdia. utzitakoa
Binakako Txapelketan dabiltzan hiru pilotari sakandarrak lanean ikusi genituen larunbatean Irunen. Zuzenean eta telebistaz lehia jarraitu zuten zaleei pilota partida polita eskaini zieten Irujo-Zabaletak eta Ezkurdia-Zubietak. Izan ere, denetatik izan zuen lehiak. Irujo eta Zabaleta hasi ziren hobe. 18-9 aurreratzea lortu zuten iberoarrak eta etxarrendarrak. Irujo aurreko koadroetan
fin zebilen eta segurtasunez beterik Zabaleta. Baina Joseba Ezkurdia arbizuarrak eta Aitor Zubieta etxarriarrak ez zuten amore eman eta ordutik aurrera gora egin zuten eta 18-16 hurbildu ziren. Izan ere atzeko koadroetan ez zen dominatzaile argirik egon eta lau pilotariak oso ongi aritu ziren, pilota izugarri astinduz eta primerako ikuskizuna eskainiz. Hortaz, borroka aurreko koadroetan erabaki zen, eta bai Irujok eta baita
Ezkurdiak ere errekurtso ugari erakutsi zituzten, bai erasoan eta baita defentsan ere. Sekulako ikuskizuna eskaini zuten, 18-16 tantoan, esaterako 4 minutu baino gehiago lanean egonez. Hortik aurrera benetako lehian sartu ziren urdinak, 19-18ra gerturatu baitziren, Ezkurdiaren joko
bikainari esker. Tarte horretan jokalari izarra izan zen arbizuarra Bazirudien Ezkurdiak eta Zubietak balentria egin eta partida eramateko gai
izango zirela, baina Zabaleta nekearen arrastoak nabaritzen ari zela jakitun, Irujok bikotearen lana bere gain hartu eta lau tanto egitea lortu
zuen; azkenean gorriak 22-18 gailendu ziren. Partida ikusgarrian, Irujok eta Zabaletak 8 puntu lortu zituzten, final erdietarako sailkatu dira eta
Ezkurdia eta Zubieta aldiz, 3 punturekin geratu dira. Geratzen diren 5 jardunaldietan irabaztera behartuta daude.

ditzen diren 5 jardunaldietan irabaztera behartuta daude. Batere
aukera gabe gelditu direnak, aldiz,
Arretxe eta Begino dira (2 puntu)

Ezkurdia-Zubieta, irabaztera
behartuta
Bihar Irujok eta Zabaletak Bengoetxea eta Beroiz izanen dituzte aurkari. Nahiz eta pasea ziurtatuta izan
irabaztera aterako dira Aspekoak.
Gainera, Asegarceko bikoari irabaziz gero, fabore polita eginen liokete Aspeko gainontzeko bikoteei.

Bere aldetik, Ezkurdia eta Zubieta Arretxe eta Beginoren kontra irabazi beharrean daude aurrera egiteko aukerak izan nahi badituzte.
Nahiz eta apenas aukerarik gabe
egon, Arretxe eta Beginok ez dute
ezer oparituko. Ezkurdiak eta
Zubietak bikote polita osatzen dute,
ongi ari dira jokatzen eta espero
dezagun bihar 4. puntua lortzea.

Materialarekin pozik
Asteazkeneko material aukeraketan, lau pilotariak gustura gelditu

ziren aurkitutakoarekin. “Oso itxura ona dute pilotek” azaldu zuen
Zubietak. “Aste honetan 4. puntua
lortzen badugu beste biko batzuekin berdinduta geldituko ginateke.
Datozen 5 jardunaldiak oso inportanteak dira” gaineratu zuen etxarriarrak. Ezkurdiak, bere aldetik,
klasifikazioa zaila dagoela uste du.
“Partidaz partida noa ni. Ia partida guztiak irabazi beharrean gaude finalerdietara sailkatzeko. Oso
zaila da baina saiatuko gara” nabarmendu zuen.

Areto futbola
SAKANAKO TXAP. - iKER KIROLAK
Sakanako 22. Areto Futbol Txapelketa-Iker
Kirolakeko 12. jardunaldia jokatuko da bihar.
12. jardunaldia (bihar, larunbatean, Altsasun)
Arezpe – Ass Apple
Biltoki – Piperoxki
Patinter – Auzomotojorik

Saskibaloia

CBASKen asteburua
EMAKUMEZKOEN SENIOR MAILA
2. MAILA AUTONOMIKOA. 2. fasea

Liceo Monjardin 40 – Altsasu CBASK 59
Sailkapena >>
1. Liceo Monjardin . . . . . . . . . . . . .2+1 p
8. Altsasu CBASK . . . . . . . . . . . . . .1-1 p
Asteburuko jardunaldia
Altsasu CBASK – Cantolagua
(Larunbatean, 18:00etan, Altsasun)

GIZONEZKOEN JUNIOR MAILA
1. MAILA AUTONOMIKOA

Aranguren Mut. 45 – Altsasu CBASK 34
Sailkapena >>
1. Burlata A . . . . . . . . . . . . . . . . .28+14 p
11. Altsasu CBASK . . . . . . . . . . . . .15-8 p
Asteburuko jardunaldia
Altsasu CBASK –Liceo Monjardin
(Larunbatean, 18:00etan, Altsasun)
*Oharra: Informazioa www.guaixe.net-en.

Aizkora

motzean

Nazabal-Zubiaga finalera
Unai Otaño eta Joseba Otaegiren kontra jokatuko dute
Binakako Urrezko Aizkorako finala, martxoaren 3an, Azpeitian
Floren Nazabalek eta Joxe Angel
Zubiagak Binakako Urrezko Aizkorako finalerdien itzuliko kanporaketa jokatu zuten larunbatean
Bilboko La Esperanza pilotalekuan, Iñaki Azurmendiren eta
Jon Rekondoren kontra. Joaneko
kanporaketan Nazabalek eta
Zubiagak ia 2 minutuko aldea atera zieten Azurmendiri eta Rekondori, eta, horregatik dena alde
zuten. Hala ere, Nazabalek eta
Zubiagak Bilboko itzuliko kanporaketa ere irabazi zuten eta meritu handiz sailkatu dira Binakako
Urrezko Aizkorako finala jokatzeko. Finala Azpeitian jokatuko da,
martxoaren 3an, 12:00etan.
Sei proba jokatu ziren finalerdietan eta sei proba horietatik bostetan gailendu ziren Nazabal eta
Zubiaga. Bigarren lana izan zen

Azurmendik eta Rekondok irabazitako lan bakarra, bikote bakoitzak
bi 45 ontzako erdibitzearena, aizkolari bakoitzak enbor bat moztuz. Lan
guztiak egiteko 21 minutu eta 52
segundo behar izan zituzten Nazabalek eta Zubiagak, eta 21 minutu
eta 17 segundo, berriz, Azurmendik eta Rekondok.

Zilarrezkoa
Zilarrezko Binakako Txapelketan
Juanjo Erdozia etxarriarrak lesionatuta dagoen Etxeberria ordezkatu zuen. Eneko Otañorekin aritu zen
Erdozia Urrestillan, Oihan Larretxearen eta Aritz Irazabalen kontra. Larretxea eta Irazabal gailendu ziren (10:55), Erdoziari eta Otañori ia minutuko aldea ateraz (11:45).
Honela, Zilarrezkoan ordezkari
sakandarrik gabe geratu gara.

Aristorena-Zamorak
Mugerza-Ruiz
aurkari Nafarroako
Trinketeko ﬁnalean
Nafarroako Trinkete Txapelketak
baditu ﬁnalistak. Emakumezkoen
paleta goma txapelketan Yanira
Aristorena etxarriarrak eta Zamorak Mugerza eta Ruiz de Larramendiren kontra jokatuko dute ﬁnala,
larunbatean, Mendillorrin.

Irurtzun eta Altsasu
Espainiako Kluben
Arteko Pilota
Txapelketako
ﬁnalerdietara
EspainiakoKlubenArtekoPilotaTxapelketan hasierako sailkapen ligaxkadespedituda.Eskupilotakomodalitatean, B taldean, Uharte Arakilgo
Aralar Mendiko pilotariak Madrilen
jokatu zuten, Pelota Madrid taldearen kontra aritzeko. Buruz burukoan Aralar Mendiko Mitxelenak gal-

Armendariz artxiboa.

du egin zuen eta Binakakoan, aldiz,
Lansalot-Irañetakgaraipenaemanzioten Aralar Mendiri (8-10, 10-7 eta
5-3). Eta Altsasu eta Irurtzunen arteko lehia berdinketarekin despeditu
zen.IrurtzungoArmendarizekAltsasuko Hernandez hartu zuen menpean(10-1eta10-6),bainaOnsalo-Peñasek (Altsasu) Ansotegi-Peñas (Irurtzun) irabazi zituzten, partida oso
gogorrean (5-10, 10-9 eta 5-4).
Espainiako Kluben Arteko Pilota Txapelketako ﬁnalerdiak martxoaren
3an jokatuko dira. Buruz burukoan
Irurtzun Titin III.aren kontra ariko
da eta Pelota Madrid San Atilanoren kontra. Binakakoan Irurtzunek
Uharte Iruñea izango du aurkari eta
Altsasuk San Atilano.
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Mendi lasterketak
Aralar Mendi taldeko Iñaki Martiarena korrikalariak
primerako hasiera
eman dio denboraldiari. Apuko igoeran 8.a izan da.

Iñaki Martiarena 8.a
Apuko igoeran
439 korrikalari lehiatu ziren
Zaramilloko proban

Mendi lasterketen 2013ko egutegia abian da. Mendi korrikalariek
denboraldia hasteko gogoz irrikitan daude, 439 korrikalarik parte
hartu baitzuten Bizkaiko Zaramillon
antolatu zen 6. Apuko Igoeran (23
km 1.050 metroko desnibela). Raul
Camara izan zen guztien artean azkarrena (1:45:43). Sakandarrak bikain
aritu ziren. Iñaki Martiarena uhartearakildarra8.sailkatuzen(1:52:17),
denboraldiari hasiera bikaina emanez. Aritz Munarriz etxarriarra 51.a
izan zen (2:05:28), Alatz Agirre arbizuarra 70.a (2:08:20) eta Iraitz Senar
lakuntzarra 110.a (2:14:06). Larunbatean Euskaltrail eguna jokatuko
da Tolosan.

Eskia

Goazen Urbasara eskiatzera!
Mank-ek ipar eski ibilaldia antolatu du iganderako. Bi aukera: ibilbide motza (eskiatzen ikasteko) eta luzea (dakitenendako). Izena
emateko azken eguna gaur, ostirala da
Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak, Urbasa-Andia Ipar
Eski Taldearen eta Altsasuko Mendigoizaleak taldeen laguntzarekin, ipar eski ibilaldia antolatu du
Urbasan, igandean, otsailaren
24an. Bi aukera daude. Ibilaldi
motza da lehena, eskian inoiz ibili ez direnendako edo eskiatzen ikasi nahi dutenendako aproposa.
Bestea, aldiz, ibilaldi luzea da, 24
km-koa, Otsoportilloko pistatik
Bardoitzara doana, eskiatzen dakitenendako. Dena den, igoera nahi-

Hasi da, dagoeneko, duatloi denboraldia. Igandean Barakaldoko XIV.
Duatloia jokatu zen, sprint distantzian (5 km korrikan, 19 km bizikletan eta 2,5 km korrikan). 90 duatletek hartu zuten parte eta Iurgi
Etxeandia zornotzarra gailendu zen
(55:39). Emakumezkoetan Inmaculada Ruiz izan zen azkarrena
(1:11:04).
Sakana Triatloi Taldeko Urko Berdud 10.a heldu zen helmugara
(57:20). 23 urtez azpiko lehen duatleta izan zen altsasuarra. Bestalde,
bere taldekide Iñigo Maiza 65.a
izan zen (1:11:03), kadete mailako
3. onena, eta Juan Luis Maiza 66.a
(1:11:02) beterano mailako probako 5.a. Beraz, sakandarrek hasiera
bikaina eman diote denboraldiari.

Sakandarrak Sopelako
VIII. Duatloian
Bezperan,larunbatean,SopelakoVIII.
Duatloiajokatuzen,sprintdistantzian
(5,2 km korrikan, 19,2 km txirrindulan eta 2,5 km korrikan). 220 duatleta iritsi ziren helmugara eta Mikel
Elgezabal gernikarra izan zen azkarrena (55:17). Barakaldon ere aritu
zen Juan Luis Maiza etxarriarra 39.
postuansailkatuzen(1:00:49)etaprobako 6. Beteranoa izan zen. Bestalde, Jose Ignazio Mikeo lakuntzarra
60.a sailkatu zen (1:02:45) eta Mikel
Berdud 62.a (1:02:50).

Autobusa goizeko 8:00etan abiatuko da Irurtzundik eta izena eman
duten sakandarren herrietan geldialdiak eginen ditu, eskiatzaile
guztiak jasotzeko. Buelta ere autobusez egingo dute.

Bi eskiatzaile Urbasan.

Txirrindularitza

Trimanek Espainiako kopa nahi du
Haur mailako
Xota ere Kopan
OhorezkomailakoKoparekinbatera Areto Futboleko Haurren Minikopa jokatuko da, haurren mailakoKopa.Hauda,helduenKopahaurren mailara ekarri dute. Haurren
mailako Xota bertan ariko da.
Alfredo Hualdek zuzentzen duen
taldean ondoko jokalariak ari dira

Hasi da 2013ko
duatloi denboraldia. Asteburuan
proba izango da
Mungian. Urko Berdudek maila onean
hasi du urtea.

Altsasuarra lehen 23 urtez azpikoa
izan zen Barakaldoko XIV. Duatloian

Autobusez

Izena emateko Sakanako Mankomunitatera deitu behar da (948 464
8 6 6 e d o k i ro l a k @ s a k a n a mank.com), ostiral eguerdira
bitartean. Eskiatzaile bakoitzak 16
euro ordaindu beharko ditu, ibilaldiaren aurretik beti ere, Mankeko kontu korrontera transferentzia eginez (3035 0116 93 1160003328).
Antolakuntzak argi utzi nahi du
egunean bertan, igandean, ezin
dela izena eman.

Areto futbola

Duatloia

Urko Berdudek
hasiera bikaina
eman dio
denboraldiari

Gaurkoa, Izena emateko azken eguna

ko suabea da. Ibilaldiaren iraupena lau ordukoa da.
Ez da ibilbide lehiakorra izanen eta segurtasuna bermatzeko
antolakuntzak asegurua egingo
die partaideei.

Xotan: Mikel Rekalde, Joseba Ganboa, Alvaro Ortega, Iñaki Ruiz de
Erentxun, Aitor Irujo, Mikel Barberena, Hodei Garcia, Daniel Moreno, Enrique Tenorio, Gorka Avella, Iker Pardo eta Ion Beloki. Gaur,
ostiralean, goizeko 11:00etan, Trimanek bezala, El Pozo taldeko haurren taldea izango du aurkari
Xotak. Partida gogorra, baina ea
Minikopa Irurtzunera datorren.

El Pozo Murcia oso arerio gogorra da.

Asteburuan, otsailaren 21etik 24ra
jokatuko da Espainiako Areto Futboleko Kopa, Alcalá de Henaresen.
Sailkapenean lehen 8 postuetan
dauden taldeek jokatuko dute
Espainiako Kopa, tartean Triman
Navarra Xota, Irurtzungo taldea 5.a
baita txapelketan. Trimanekin
batera Bartzelona, El Pozo Murcia,

Inter Movistar, Santiago Futsal,
Caja Segovia, Rios Renovables eta
Umacon Zaragoza ariko dira
Kopan, bi multzotan banatuta. Triman Navarrak El Pozo Murciaren
kontra jokatuko du gaur, ostiralean, 19:00etan. Asteburuan Madrilen ligako partidan Inter Movistarren kontra jasotako gol zaparra-

da (8-2) ahaztu dute dagoeneko Imanol Arregiren mutilek, eta burua
Kopan dute. Ea El Pozo ahaltsuaren kontra irabaztea lortzen duten,
nahiz eta oso konplikatua izan.
Garaileak Inter Movistar eta Caja
Segoviaren lehiako garailea izango du aurkari. Ea nola doazen gauzak Madrilen.

»

Xotako neskak, 12tik 12
Kadete mailako lehen fasea irabazi
dute, jokatutako 12 partidak
irabazita. Arbizuko Aldabideko
neskak 3.ak sailkatu dira.
Asteburuan 2. faseari ekinen diote

Despeditu da Nafar Kirol Jolasen
emakumeen kadete mailako areto
futboleko lehen fasea. Irurtzungo
Xotako neskak eta Arbizuko Aldabidekoak lehen multzoan aritu dira
lehian, beste 5 talderekin batera:
Aurrera, Atarrabia, Orbina, Paz
Ziganda eta Tafatrans. Bigarren
multzoan 7 talde aritu dira lehian.
Bada, txapelketako lehendabiziko
fasea despedituta, primerako lana
egin dute sakandarrek: Irurtzungo Xotako neskek jokatutako 12 partidak irabazi dituzte. Guztietan
izan dira garaileak. Lehenak izan
dira lehen fasean, 36 punturekin.
Aldabidekoak ere ez dira oker ibili, hirugarrenak sailkatu dira arbizuarrak, 21 punturekin, 7 partida
irabazi eta 5 galdu eta gero. Lan handia egin dute bi taldeek.

Verdugo lurrera
Andaluzian
Movistar Team taldeko Alejandro
Valverdek irabazi du Andaluziako
Itzulia. Hasieratik zen lider Valverde, atariko etapako erlojupekoa irabazi baitzuen, baina azken etapan
ere garaile izan zen murtziarra. 7
segundo atera dizkio Lottoko Jurgen van de Broecki eta 11 segundo Bauke Mollemari. Euskaltelek lan
polita egin du; Mikel Nieve 12.a eta
Ion Izagirre 15.a izan dira. Asteartean erorikoa izan zuen Gorka Verdugo etxarriarrak, baina itzulia
bukatzea lortu du. 40.a sailkatu da
etxarriarra, 13:08ra. Movistarren
garaipenerako lan egin duen Hiriberriko Imanol Erbiti, aldiz, 62.a izan
da, 9:36ra.
Bihar Murtziako Itzulia jokatuko da
eta igandean Almeriako klasikoa.

Azanza eta Egoi txukun
Algarven
Tony Martinek irabazi zuen Algarveko Itzulia, Michael Kwiatkowski
eta Lieuwe Westraren aurretik. Euskalteleko Jorge Azanza altsasuarra
48.a sailkatu zen, 8:25era, eta 3. etapako ihesaldian parte hartu zuen.
Profesionalen goi mailan bere 12.
denboraldiari ekin eta gero, Egoi Martinez 52.a izan zen Algarven, 8:48ra.

»

Txirrindulari
aﬁzionatuak lanera

Xotako jokalariak: Maider Martinez, Lorena Barberena, Geaxi Eizagirre, Irantzu
Zarranz, Maria Villar, Idoia Urdangarin, Nerea Viñas eta Maider Eizagirre.

Baina oraindik ez da liga bukatu. Asteburuan emakumeen kadete mailako areto futboleko bigarren fasea hasiko da. Xota eta
Aldabide lehen multzoan lehiatuko dira, 1-6 postuen arteko multzo-

an, beste 4 talderekin batera: Valtierrano, Cantera, Orbina eta
Kaparroso. Hemendik aurrera
partidak zailduko dira, onenen
artean lehiatuko baitira. Zorte on
Xotari eta Aldabideri.

Igandean hasiko da aﬁzionatuen
mailako Euskal Herriko denboraldia,
Lehendakari Txapelketarako (23
urtez azpiko txirrindulariak) baliagarria den Soraluzeko lasterketarekin. 118 km-ko proba da, goizeko
9:45ean abiatuko dena. Ariko diren
taldeen artean dago Rural Kutxa talde sakandarra. Bestalde, asteburuan
mastermailakoErriberakoItzuliadago
jokoan,master30,40,50eta60kategorietarako. Bihar goizean erlojupekoa izanen da Los Arcoseko zirkuituan, arratsaldean 112 km-ko etapa, Fiteron, eta igandean 100 km-ko
etapa Milagron.
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Hiriberri

Ihabar

Bakaiku

Olazti

Altsasu

Altsasu

bakaiku

olazti

Olazti

Olazti

Ihabar

Altsasu

Altsasu

Olazti

Olazti
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Hator magiara!

L, L eta L
Bertsolari sakandar bana
izanen da Nafarroako
txapelketako finalaurreko
bakoitzean
arunbatean lortu zuen
Josema Leitzak finalaurrekoetarako txartela.
Aurretik eskutan zituzten
Lazkozek (kanporaketetan puntu
gehien bildu ditu) eta Lakuntzak.
Zubirin, 140 bertsozaleren aurrean, jokatu zen Nafarroako Bertsolari Txapelketako azken-laurdenetako atzeneko saioa. Josema Leitzak eta beste 5 bertsolariek lehia
estua izan zuten eta azken ariketara arte sailkapena nola geldituko zen airean egon zen.
Zubirin Oskar Estanga izan
zen lehen postua eskuratu zuena.
Arbizuarrak bakarkako lan polita egin zuen eta 3. postua eskuratu zuen. Eskuratutako 304,5 punturekin, ozta-ozta, baina txapelketan aurrera egiteko txartela
eskuratu zuen. 11 urte txapelkete-

L

www.bertsosarrerak.eu
ihar jendaurrean jarriko da
Tor magoa eta kultur etxean
bildutakoak bere magia saioarekin liluratuko ditu. Baina, gainera, magoa izaten ikasi nahi duenak, edo etxera bueltatzean, gertukoak magia truko batzuekin
harrituta utzi nahi dituenak horretarako aukera ere izanen du bihar.
Izan ere, Tor magoak saioaren
ondoren bildutakoei magia truko
batzuk erakutsiko dizkie.

B

Sarrerak hor daude salgai. Saio guztiak
17:30ean hasiko dira.

tatik kanpo egon ondoren, Leitza
itxurako mailarekin bueltatu da.

Finalaurreko bat Etxarrin
Aste bateko atsedena hartuko du
txapelketak. Ondoren jarraitzen
duten 18 bertsolariak 3 finalaurrekoetan banatuta ariko dira kantuan, sakandar bat saio bakoitzean. Final-aurre bakoitzeko lehena
eta puntuazio onena duten 5 bertsolariak ariko dira Anaitasunako finalean.
Aurreneko finalerdia martxoaren 2an, larunbatean, Atarrabian jokatuko da. Josema Leitzarekin batera, Julio Soto, Oskar
Estanga, Erika Lagoma, Iñigo Olaetxea eta Iñaki Aleman izanen
dira bertsotan. Hurrengo egunean, igandean, Etxarri Aranazko
kultur etxean anfitrioi lanak eginen ditu Eneko Lazkozek Xabier
Silveira, Jon Barberena, Eneko

Barbarin Iruñean,
sesio bikoitzean

Fernandez, Ander Fuentes “Itturri” eta Josu Sanjurjorekin. Azkenik, martxoaren 9an, larunbatean, Elizondoko Lur aretoan Oier

Gertatzen ari denaz barre egiteko antzezlana
Larunbatean, 20:30ean, Altsasuko
kultur etxean

nguruan ikusi eta entzuten
zutenarekin ondu du La Nave
konpainiak El atribulado voto
de la señá María antzezlana. Ama
semea ditu protagonista. Camilo
Etxeberria Pancorbo gehiengoa
duen alderdiko parlamentarioa
da eta parlamentuan zerbait
“garrantzitsu” iragarri aurretik
amaren etxetik pasatzea erabaki
du. Bere aukera handia da.
Mariak ere bere planak ditu,
semearenarekin bat ez datozenak. Izan ere, aldakako operazioaren ondoren hartzen ari den
pilulek albo-ondorio bereziak

I

sortzen dizkio. Atsekabetua dago
semearen alferkeria eta handinahiarekin. Murrizketen arduradunetako bat “preso” izanda
epelak entzun beharko ditu
semeak.
Gizartean dagoen haserrearen

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 jakina-

afarroako Antzerki eskolak
larunbatean eta igandean
(20:00etan) El mono sabio antzezlanaren emanaldi bana hartuko
du. Ion Barbarin ihabardarrak
kafkaren testu batean oinarrituta tximino bihurtuta aterako da
eskenara. Atzo ere, lan bera antzeztu zuen taula berean.

N

isla da bihar Iortia kultur gunean
ikusiko den lana. “Egungo egoeraren dramatizazioa” egiten du
komedia horrek. Miguel Munarrizek idatzia, berak jokatzen du
semearen papera eta Marta Juanizek amarena.

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.

Lakuntza, Migel Mari Elosegi
“Luze”, Julen Zelaieta, Aimar
Karrika, Xabi Maia eta Saioa
Alkaiza ariko dira bertsotan.
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Oroimenaren eta
deskubrimenduen kabia

urpegierak, tokiak eta gertaerak oroituz, antzekotasunen bila… argazki liburuen orri-pasan daude Irene eta
Visi. “Asko gustatzen zaigu eta
orduak berehala pasatzen zaizkigu. Oso ongi gaude eta bota arte
egoten gara”. Handik gertu, argazkietatik burua jaso gabe, “ia ahaztutako pertsonekin topo eginez,
oroitzapen handiak biziberrituz:
gazte hildakoak, senideak, Ameriketara joandakoak…” elkarri
azalpenak ematen ari dira Ramon
eta Koro. “Album guztiak bananbanan ikusi ditugu. Argazkiak

A

Irlandatik dator notizia

ikustea izugarri gustatzen zaigu,
eta bizi direnak deskubritzen joatea. Eta bestela adinekoei galdetzea” Halaxe dabiltza Rocio eta
Maite album baten parean. Guztiak ere urtero errepikatu dute eta
egunero joatekoak dira.
Atzo arratsaldean zabaldu zen
Altsasu eta bere jendeak erakusketa. Begoña Salazar Romok jendeak emandako argazkiekin ondutako ehundik gora album. Mustutze egunean, hasieratik bertatik,
30 bat pertsona zeuden haietan ttuttuka. Gasteiztik etorritakoak ere
baziren. Batzuekin eta besteekin
hitz egiten aritu da Salazar eta
aitortu digu dagoeneko beste erakusketa bat antolatzeko material
berria baduela. Baina hori beste
kontu bat da. Bitartean, Iortia kultur guneko erakusketa martxoaren 3ra arte bisitatu eta Altsasuko argazki zaharrekin gozatzeko
aukera izanen da. Bisitariek, gainera, bisita liburuan haien iritzia
uzteko modua ere izanen dute.

makume poeten antologia
argitaratu dutela. Galizia,
Katalunia eta Euskal Herriko emakume poeten antologia.
Jatorriko hizkuntzan eta ingelesez. Forked Tongues (Shearsman,
2012) duela izenburua. Irlandar
emakume poetek itzuli eta Irlandan bertan aurkeztuko dutela. Eta
han izanen dela Castillo Suarez.
Dublinen izanen da notizia,
otsailaren 28an, ostegunean. Eta
martxoaren 1ean, ostiralean, Corken. Bi hiritan aurkeztuko dutelako liburua. Bietan errezitatuko du
Suarezek. Baita Susan Connollyk,
bere itzultzaileak ere. Souvenir
(Elkar, 2008) liburuan argitaratutako 3 poema (Arrainez gainezka…, Jaioko ez diren… eta Ez
dakit beste…) eta Zurgai aldizkarian argitaratutako bat (Anemonek esnatu zaituzte, 2009) irakurriko dituzte, euskaraz eta ingelesez. Cervantes institutuak eta
Etxepare institutuek batera antolatu dituzte aurkezpenak.
Irailetik dator notizia, hilaren

15ean argitaratu zelako liburua.
Manuela Palacios da editorea. Galizia, Katalunia eta Euskal Herriko
emakume poeta entzutetsuenen
lanak bildu zituen. Eta haiek itzultzen irlandar idazleak jarri. Literatur komunitate horien arteko
lotura estutzeko nahitik sortu zen
liburua, mihi zatibitua. “Aniztasu-

bekoari eta Altsasuko Ageda Urrestarazuri egin nizkien grabazioak
hautsa biltzen.
Krisigaraikoazkenurtehauek,ordea,
Jesusak orduan kontatutako pasadizo batzuk etorri zaizkit burura
eta, gutxienez, zuekin bat partekatu nahiko nuke eta elkarrena egin,
aipatu zidan istoriotxo haren oiloa
bezala sentitu izan bainaiz behin
baino gehiagotan.
Jesusak esan zidan bezala, oilalokei kulekera kendu behar zaie, bestela ez dute arrautzarik ematen.

Horretarako bada modu eraginkor
bat: uran sartzea. Bertan sartu eta
berehalaxe loka joaten zaie. Baina
neurrian egin behar da ariketa hau
kontrako efekturik lortu nahi ez
badugu.
Izan ere, behin amak bidali zituen
errekara loka hartu eta urean sartzeko: “Segi errekara bai, eta uran
sartu oiloa eta ekarri niri”. Baina
gaztetxoek ez zuten aukerarik izan
loka uran sartzeko ihes egin zielako eta hara non joan ziren biak haren
atzetik eta harrapatu bezain laster,

espartinei lokarria kendu eta egin
zuten hanka lotu eta behin eta berriz
oilaloka uran sartu oiloa geldi egon
zedin, baina hark, temoso hutsa dirudienez, ez zuen amore eman nahi.
Halako batean, Jesusa konturatu
zen oiloa ez zela mugitu ere egiten: ”Ai ama! Oilo hori ez da egoten zutik.” Etxera ailegatu zirenean amak esan zien: “Baina, baina...
zer egin diozue, ba, oilo gaixoari?” eta neskatilak: “Ez dakit ba,
guk uran sartu dugu eta gero...”
Oiloa ez zen mugitu inoiz ere

E

Ditu
Gaztelania, galegoa, katalana,
ingelesa, poloniera, kurduera...
itzuliak poemak Castillok.

na ospatuz, guztien artean Europako literatura eszena aberasteko”.

bazterretik
Juankar Lopez-Mugartza

Zutik
egon ahalko gara?
Duela urte batzuk Sarabeko Jesusa Irigoien Galartzarekin egon nintzen hizketan eta hango euskara
aztertzeko asmoz grabazio batzuk
egin nizkion. Burundako euskarari buruzko ikerketa sakon eta burutsu bati ekin nahi nion, baina nahiko berandu ailegatu nintzen, ordurako Koldo Zuazok eta beste askok
ikerketa hori ondua eta ongi egina
zutelako. Hantxe gelditu ziren Sara-

gehiago: “Oi enee! Zulo bat egin
eta pakea eman”.
Dirua eta bizitza bera kentzen dizkiguten ustelduek teknika bera erabiltzen dute gure kakara baretzeko eta geldi egon gaitezen. Haiek
burua behin eta berriz urean sartzen digute eta oraindik arnasa hartzeko moduan gaudela ikusten
badute, berriz ere sartzen digute
hankak mugi ez ditzagun. Horrenbeste bainurekin eta horrenbeste
urarekin, ez dakit zutik egoteko
moduan luzaro egongo ote garen.
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asteko >> : eguraldia
ostirala

larunbata

: tenperatura>>
igandea
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asteartea

asteazkena
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euria: 95%

euria: 55%

euria: 10%
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Min: 3 Max: 4

Min: -3 Max: 0

Min: -2 Max: 1

Min: -2 Max: 1

Min: -2 Max: 3

Min: -3 Max: 5
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Max. °C

Irurtzun
Etxarri A.
Altsasu
Aralar
Urbasa

Min. °C

: ilargiaren aldia>>
euria l/m2
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ilberri
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11 19

>>11
galdera

Ixen Bilbao
eta Iñigo Etxeberria
Urdiaingo eskola
Testua: Alfredo Alvaro Igoa

Elkarrizketa osorik www.guaixe.net-en.

4. Nola landu duzue robotika?
Ix. Lanak bi multzotan banatu genituen. Iñigo robotaren ingurukoetan jakituna da; gero klaseko lana.

6. Robot bat egin behar zuten?
Iñ. First Lego Leagueko antolatzaileek pack bat bidaltzen dizute. Han
robota eta hark egin behar dituen
misioak edo proba bakoitza muntatzeko piezak daude. Lehenik probak muntatu genituen eta mahai
gainean jarri genituen. Proba
horiek gainditzeko robotak sentsore edo motor batzuk izan beharko
ditu. Hori muntatu ondoren programatu egin genuen. Oinarrizkoenetik hasi ginen, guretako aurreneko urtea zelako. Horretarako
paketean etortzen ziren gidekin
aritu gara programatzen ikasteko.
Igandean 150 segundo genituen probak gainditzeko. Horregatik, zein proba egin aukeratu
genuen. 6-7 izan ziren. 215 puntu
eskuratu genituen eta 24 taldeetatik 11. gelditu ginen.
Iñ. Orain programatzeko zantzuak
dituzte. Espero dezagun gustuko
izatea eta ikasten jarraitzea.

5. Igandean zer egin zenuten?
Ix. Elektro robota aurkezteaz gain
lau lan aurkeztu genituen. Batetik,
proiektu zientifiko bat zeinetan
azaltzen zuten nola erabil zitezkeen egungo teknologiak adinduei
laguntzeko. Horretarako adinduen
arazoak aztertu genituen.
Agureen memoria zailtasunean zentratu ginen. Josefina Arregi klinikara joateko erraztasunak
eman zizkiguten. Patxo medikua
hasieratik gurekin edozer gauza
egiteko prest azaldu zen. Alzheimerra eta klinika ezagutzeko bi
arratsalde pasatu genituen. Horrela adinduen zailtasunak zein diren
ulertu zuten eta lana egin genuen.
Horretaz gain, robota nola egin
duten azalduz beste lantxo bat aurkeztu zuten, denen artean idatzia
izan dena eta ordenagailuko aurkezpen baten bidez azaldu zutena.

7. Zein proba egin behar izan
zituen robotak?
Ix. Dena lotuta dago. Lehiaketa
mahaian dauden probak adinduen
eguneroko bizitzarekin erlazionatuta daude. Robotak gai izan behar
zuen telebista pizteko, txakur bat
pasiera ateratzeko, sendagai jakin
batzuk aukeratzeko, aldapa bat
igotzeko…
Bestalde, proiektu zientifikoa
zegoen. Gaur egungo teknologietan oinarrituta, adinduei laguntzeko ideia berritzaile bat izan
behar genuen. Alzheimerra duten
gaixoei askotan gertatzen zaie
non eta zein ordutan dauden ez
dakitela. Hori eragozteko eta adinduei laguntzeko, telefonoa, betaurrekoak edo edozein gailurekin,
errealitate handituaren bidez,
benetan ikusten duzunari informazioa gehitzea proposatu dugu.

1. Igandean First Lego Leaguen
parte hartu zenuten Iruñean.
Iñ. Udan robotika ikastaro bat
egin zuten haurrek eta handik abisatu ziguten lehiaketa hasiko zela.
2. Zer lehiaketa mota da hori?
Iñ. Legok urtero liga bat antolatzen

du. Nafarroan 5. edizioa du. Gu
estreinakoz aurkeztu gara. Beti gai
batekin lotuta dago eta aurten adineko jendeari laguntzeko automatismoak edo robotika zen.
3. Zergatik aurkeztu zineten
Urdiaingo eskolakoak?
Iñ. Robotika gustatzen zaigu eta
nahi genuen haurrak pixkanaka
ikastea. Lastailean hasi ginen robotika lantzen. 4 hilabete egon gara.

8. Halako teknologia probatu
duzue klinikan?
Ix. Ez. Halako teknologia beste kanpo batzuetan erabiltzen da momentuz:zirujauak,mekanikaribatzuk…
Oso teknologia garestia da.
9. Parte hartzeak ikasleei klinika
ezagutzea ekarri die, ezta?
Ix. Primeran pasatu zuten. Nik uste
bueltatzeko gogoa dutela. Hango
agureak pila bat poztu ziren.
Proiektu honekin, nik uste dut
ikasi dutela matematika nozioak,
bai ingeniaritza, talde lana, 9 urterekin epai-mahai baten aurrean gai
izan dira haien lana aurkezteko
(oposaketa batean bezala), adinduen problematika zein den, Alzheimerra zer den… gauza pila bat
ikasi dute. Eskolako ordu pila sartu dugu hau egiteko, baita larunbatak ere. Baina asko irabazi
dugu. Hau betirako geldituko zaie.
10. Zenbat ikaslek parte hartu
dute?
Ix. Teorian 10 eta 16 urte bitartekoek parte hartu zezaketen. Gehienak Lanbide Heziketakoak eta
DBHko ikasleak ziren, 14-16 urtekoak. Taldeak 10 kide izan behar
zituen. Gurea 9 eta 11 urte arteko
13 kideko taldea zen. Klase osoa
joanen ginela esan genuen, 13ak.
Hasieran zailtasunak jarri zituzten, baina azkenik utzi ziguten.
11. Guraso bezala, zein balorazio?
Iñ. Oso pozik. Ikustea gogo horie-

kin programatzen ibiltzea eta
burua estutzen hau nola egin eta
hau nola ez egin… Eskerrak eman
nahi dizkiot Aitziber elkarteari
praktikatzeko tokia utzi digutelako; Aldakini, proiektorea eta
portatilak uzteagatik eta Burunda zurgindegiari, praktikatzeko
mahaia egiteagatik.

