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Antzerkia
El miedo que me habita. Martxoaren
2an, larunbatean, 20:00etan,
Irurtzungo kultur etxean. Zarrapastra
konpainia. Sarrera libre. 

Proiekzioa
Alaskatik Ushuaiara. Martxoaren
1ean, ostiralean, 19:30ean Irurtzungo
Iratxo elkartean. Diaporama. Endika
Fernandez.

Zinema
Blancanieves. Martxoaren 1ean,
ostiralean, 21:45ean, eta martxoaren

3an, domekan, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean.

El cuarteto. Martxoaren 1ean,
ostiralean, 22:00etan, eta martxoaren
3an, domekan, 20:10ean, Altsasuko
Iortia kultur gunean. 

Asterix y Obelix al servicio de su
majestad. Martxoaren 3an, domekan,
17:00etan, Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Film laburrak
Emakumeari buruzko
filmak+txokolate jatea. Martxoaren
3an, igandean, 18:00etan, Pikuxar
euskal txokoan. Urko Mauduitek
aurkeztuta. 

Txirrindula irteerak
Eulateko gaina. Martxoaren 3an,
domekan, 8:30ean Altsasuko
Zumalakarregi plazatik eta 9:20an
Bioitza kanpinetik. 56 km. Burunda
Mendi Bizikleta taldea.

Mendi irteera
Ezkarai-San Lorenzo. Martxoaren 3an,
domekan, Altsasuko Mendigoizaleak
taldearen egoitzatik. 

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

Post 2013: Myalbum. Bienvenido al
reino de la apariencia. Martxoaren
6tik 23ra 18:30etik 21:00etara eta
domeketan 19:00etatik 21:00etara,
Altsasuko Iortia kultur gunean. Maria
Alché, Paco Gomez eta Maider Kuadra. 

Hitzaldiak
Hondakinen errausketa
porlandegietan: pertsonen
osasunean duen eragina.  Martxoaren
2an, larunbatean, 17:00etan Arbizuko
kiroldegian. Hizlariak: Peio Lozano eta
Mario Fdez Lopez de Ahumada.

Emakumea izatea Pakistanen.
Martxoaren 6an, asteazkenean,
19:00etan, Olaztiko kultur etxean.
Hizlaria: Sarai Martin, Batistan fundazioa.

Bertsoak
Nafarroako Bertsolari Txapelketa, 2.
finalerdia. Martxoaren 3an, igandean,
17:30ean, Etxarri Aranazko kultur
etxean. Ikus Guaixeko 23 orria. 

Bestelakoak  
Stock azoka. Martxoaren 2an eta 3an,
larunbatean eta igandean, Altsasuko
Burunda pilotalekuan.

Pausoka udal haur eskola, ate
irekiak. Martxoaren 4an,
astelehenean, 16:00etatik 17:00etara,
Uharte Arakilgo eskolan. 

Buruhandi tailerra. Martxoaren 7an,
ostegunean, 18:30ean, Olatzagutiko
Akelarre udal ludotekan. 

Deialdiak 
Hipotekek kaltetutako Plataforma.
Martxoaren 1ean, ostiralean,
19:00etan, Altsasuko Gure Etxeko
lehen solairuko gela handian, bilera.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Martxoaren 1ean, ostiralean, 20:00etan,
Irurtzungo, Lakuntzako, Arbizuko eta
Etxarriko plazetan, elkarretaratzeak. 

Herri batzarra. Martxoaren 1ean,
ostiralean, 20:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean. Grebaren ondorengoaz.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Martxoaren 3an, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.

Sakanako Langabetuen Asanblada.
Martxoaren 4an, astelehenean,
15:30ean Altsasuko Gure Etxean. 

Astelehen lilak. Martxoaren 4an,
astelehenean, 19:00etan Irurtzungo
plazan, gero Iruñeko 20:00etako
kontzentraziora joateko. 
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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

Nahia
ZORIONAKNahia
zure lehen urtebetetze-
agatik!!

Agueda eta Oier
Zorionakamiñe eta
birhilobai zuen urte be-
tetzien. Muxu haundi
bet etxeko guzion par-
tes.

Araitz
ZORIONAKAraitz!
Ez tapatu belarritxo ho-
ri, lehen aldiz tiratzeko
gogotan gaude eta! 

Leire
25ean 13 urte bete zeni-
tuen!! Badirudi atzo jaio zi-
nela baina… pentsa!! Gozatu
izugarri. Maite zaitugu
Maialen, aita eta ama.

Oihan
ZorionakTxato! Luis,Boltio ta gainerako guz-
tiekin ospatuko diagu herri honen Askatasuna!

Eutsi goiari kopon!

Nahia Miguel
Goikoetxea
Mila zorion zure 8. urtebe-
tetzean eta ea betetzen di-
tuzun zure ametsak sirenita
dantzari, e? Muxu pila zure
familiaren partetik.

Enara
ZORIONAKEnara
zure lehen urtebetetze-
agatik!!

Xabi
Munduko aita eta biko-
te onenari, mila zo-

rion!!Zaren bezala
zarelako maite zaitugu.

Alfredo
Bai, bai… eta orain gim-
nasiora. Zorionak!!!

Alaitz Ulaiar
ZORIONAKgure sur
motz politt horri!! Liza-
rragabengoakoen par-
tetik, muxu asko.

Alaitz
Gu printzesa polittenai, ZO-
RIONAK!!! Segi guai arte be-
zelako zoragarri eta alaitsu.
Muxu haundi haundi bet.
Aita, ama, Ugaitz eta famili
guztia.

Izai Lens
ZORIONAK zure 8.
urtebetetzean!! Aita,
ama eta etxeko guztien
partez. Muxu handi bat.

Iraia
ZorionakPrintzesa!
Ze azkar ari zaren hazi-
tzen! Muxu handi-han-
di bat amatxo eta zure
familiaren partez!

Oharra >>
Korrika pasatzen den astean
Guaixea larunbatarekin, martxo-
ak 16, publikatuko dugu.
Hortaz, martxoaren 15erako an-
tolatutako ekitaldiak aste bat le-
henago bidali. 

Korrika kulturala
Korrika txikia. Martxoaren 2an,
larunbatean, 17:30ean. Eta Korrika
afaria, 22:00etan, Ziordiko Errekakartea
elkartean. 

Korrika-bazkaria, aurkezpena.
Martxoaren 2an, larunbatean,
Arruazun. Korrika txikia 17:00etan. 

Korrika afaria. Martxoaren 2an,
larunbatean, Lizarragako Aziturri
elkartean.

Film emanaldia. Martxoaren 3an,
domekan, Ziordiko udaletxean. 
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Ostiralean 200 bat
pertsona bildu ziren 

Hipotekak Kaltetutako Sakanako
Plataformak deituta egin zen kon-
tzentrazioa. Bildutakoek hipoteka-
ri aurre egin ezin diotenek etxea

ordainean ematea eskatu zioten
Gobernuari. Eta atzeraeragina
izatea. Horrekin batera, etxebizi-
tzen alokairu soziala aldarrikatu
zuten, soldataren %30 baino gehia-
go hartuko ez lukeena. Azkenik,

etxe-gabetze prozesu guztiak gel-
ditzea aldarrikatu zuten. Horiek
dira, hain zuzen, Espainiako Par-
lamentuan tramitera onartu diren
Herri Ekimen Legegilean (HEL)
jasotako puntuak. 

Aldarrikapenarekin batera,
ostiraleko Sakanako plataformak
bere burua ezagutzera eman nahi
izan zuen. Urte bat inguru dara-
ma plataformak lanean eta Saka-
nan hainbat kasu dagoela jakina-

razi du. Hipotekak kaltetutako
pertsonei giltza eman aurretik
haiekin harremanetan jartzeko
dei egin zieten. Eta sakandarrei
HEL-n jasotako puntuak lortu arte
borroka egiteko deia luzatu diete. 

Nolako egoera bizi dugu
Sakanan?
Kasu ugari daude. Jende asko
dago ezagutzen ez gaituelako
edo, zoritxarrez, haien errua de-
la uste dutelako gugana ez dato-
rrena. Pasatzen ari zaiena haien
erruagatik dela esaten zaie. Eta
lotsa handia dute. Baina inor ez
da pasatzen ari denaren erru-
dun. Banku batek berak ere ez
zigun gaztigatu etxerik gabe gel-
dituz gero, etxea haren tasazio
balioaren %60an salduko litzate-
keela. Ezta gainontzekoa, paga-
tu ez bazenu, ordaindu beharra
zenuela ere. 

Jendea errudun sentitzen da?
Gu ez gara horren errudun.
Erruaren zati bat badugu, une
jakin batean ordaindu genitza-
keen gauzetan sartzegatik da, ez
besterik. Iruzur egin digute. Ge-

zurra esan digute. Inork ez digu
esan etxearen balioaren gainon-
tzeko zatia ordaintzen segitu
behar genuenik. Bizi guztia ban-
kuak izorratuta egon behar ge-
nuela eta gobernuak zapatuta.
Gobernua baita legea aldatu be-
har duena. Guk egin dezakegun
bakarra borrokan segitzea da,
hemen gaudela esan eta ez gare-
la isilduko. Oraindik ibiltzeko as-
ko dugu.

Nolako egoerak bizi ditugu iba-
rrean?
Bere auzokideei, anai-arrebei,
osaba-izebei, seme-alabei… pa-
sa ahal zaiela pentsatu behar du
jendeak. Kasu mota ugari ditugu:
etxea erosi eta lanik gabe gera-
tzean ordaindu ezinik gelditu di-
renak; autonomoak edo enpre-
sari txikiak, negozioa salbatzeko
etxea birhipotekatu dutenak eta

etxerik gabe eta negoziorik gabe
gelditu direnak;  negozioa mar-
txan jartzeko hiruzpalau abal-
emaile eskatu dituztenak eta
bera eta abal-emaileak etxerik
gabe gelditu direnak. Denetarik
dago: enpresariak, dena galdu
duten autonomoak, lanpostu
normala zuena eta ezer gabe
gelditzen ari dena. Irurtzun,
Uharte Arakil, Etxarri Aranatz,
Altsasu, Olatzagutia eta beste
herrietako kasuak daude. 

Etxe-gabetzerik?
Etxe-gabetzeen aurreko pau-
suak eman dira ibarrean. Bada-
go giltzak eman dituena eta zo-
rra izaten jarraitzen duena. Pla-
taformara ez dira hurbildu, edo
apenas. Norbait horrela badago,
borrokan segitu genezake zo-
rrean murrizketa bat lortzeko.
Duela gutxi Iruñerrian 90.000
euroko murrizketa bat lortu zen.
Kasu batean etxea ordainean
ematea lortu dugu. Martxoaren
15ean izanen da. Ikusten ez bada
ere, Sakanan dago.  

Bilerak egiten dituzue, ezta?

Laguntzera, babesa ematera jo-
an gaitezke. Edo aholkuak jaso
nahi badituzte, uneren batean
kaltetuak izan daitezkeelako us-
te dutelako. Ongi hartuko ditugu.
Jendea beldur da. Beno, hobe
esan, lotsa. Ez dira egoera atse-
ginak. Jendea elikagai bankuaz,
Caritasez, arropaz eta abar gal-
dezka etortzen da eta nora jo
esaten diegu. Jende askok hori
ere ez dakielako. 
Baina guk, batez ere, hipoteken
inguruko informazioa, aholkula-
ritza juridikoa, bankutara joate-
an laguntza eta babes pertsona-
la ematen ditugu. Jendea depre-
sioarekin etortzen delako.
Hemen gaude. Jendea etor dai-
teke. Lagundu dezake. Eta la-
guntza eska dezake. 

Herri Ekimen Legegilea era-
man duzue parlamentura. 
Tramitera onartu zuten babes-
ten zuten milioi eta erdi sina-
durei esker, herriaren presioa-
gatik. Baina, batez ere eta zori-
txarrez, egun hartan izan ziren
hiru suizidioengatik. Eta hori
da tristeena. Ezin zuten HEL

bazterrean utzi, egun berean
zezenen inguruko beste HEL
bat onartu behar bazuten eta
egun berean hiru hildako izan
zirenean. 

Sinadurak biltzen aritu zarete?
Festetan eta azokan sinadurak
biltzen izan ginen. Lan asko egin
da. Denetariko erantzunak izan
ditugu. Jakinaren gainean egon-
da laguntza ematen dutenena,
eta besteengatik borrokatzea
zer den ahaztu zaion pertsone-
nak. Normalean ongi hartu gai-
tuzte. Kontua da ,gero, jendea ez
dela kalera ateratzen. 

Zer espero duzue?
Gobernuaren ezetza eta, kalean,
borroka. Etxea ordainean ema-
tea onartu arte borroka eginen
dugu. Ezin da onartu Grezian le-
hen etxebizitzen etxe-gabetze-
rik ez egotea, legez ezin delako,
eta hemen bai. Rajoyk aurreratu
du ez duela onartuko etxea or-
dainean ematea. Ahalik eta mo-
bilizazio gehien sustatzen saia-
tuko gara, gero eta gehiago iza-
teko. 

SAKANA

gertutik >>
Beatriz Fernandez

Plataformako kidea

Etxe-gabetzeen kontra, plataforma lanean
Harremanetarako 

Telefonoa: 636 968 368
e-posta:
pah.hkp.sakana@gmail.com 
Facebook:https://www.facebo-
ok.com/pahhkp.sakana?fref=ts 
Bilerak: hileko 1. eta 3. ostira-
letan, 19:00etan, Altsasuko Gure
Etxea eraikineko 1. solairuko 1.
gelan. 

Gaur, ostiralean, bilkura deitu du Hipotekak Kaltetutako Sakanako Plataformak Altsasuko Gure Etxean, 19:00etan. Aurreko astean bilkura egin zuten. 
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Zernahi gudu, gatazka latz edo
auzi odoltsuren ondoren taxuz
egin beharreko lana da armen
deuseztea, edo kontrol zorrozpe-
an gordetzea. Amaiezina ziru-
dien enegarren euskal armadun
matxinada bere azkenetan dago-
elarik  ika-mika franko eragin
ditu  azken burdinen norakoak.
Izan ere, kontu zinez serio eta
korapilotsua da burdina guztien
beste norbaiten esku  uztea, are
gehiago  ziklo politiko berri bati
ekiteko borondaterik badago.

Historian zehar hainbat eredu
eta esperientzia gertatu dira mun-
duko bazterretan, beren  amaie-
ra hobe edo makurragoekin.
Espainiako Gobernua, ordea, ez
omen dago prest inoren aholku-
rik entzuteko, inondik ikasbide-
rik hartzeko eta nazioarteko
egiaztatzaileen bisita eta jardu-
nari mesprezu eta  burlarekin
erantzun diote. 

Ezjakintasunaren eta arduraga-
bekeriaren  tontorrean PPko goi-
kargu batek  esan du armen uztea

ez dela batere arazoa, armak
berari ematea daukatela burdin-
gordelariek eta kitto.  

Espainiar agintariek halako
proposamen ergelak eta kalapi-
tosak egitea ez da kontu berria.
Makurragoa da Espainiak histo-
rian barrena nolako “konponbi-
deak” gauzatu dituen . Historia
garaikidean urrunagora gabe,
Bergarako besarkadaren  kon-
pontxo ustela daukagu hurren-
go gerla baten mintegi eta hazi
saila.

Gero etorri ziren Kuba, Filipi-
na eta Rif-eko (Maroko)  auziak.
Denak gudu anker eta porrot gai-
tzetan bukatuak Espainiaren-
dako. Behingoagatik guduari
ekin ez Saharakoan, baina  hon-
damendi politiko erraldoiare-
kin amaitu zen hura, garai har-
tako eta gaur egungo sahararrei
galdetzea besterik ez dago.

Aurrekariokin  ez dakit taxuz-
ko ezer espero daitekeen  espai-
niar boteretik.

Sakanak bizi duen egoera ikusi-
ta eta Altsasuri gogorki eragiten
dion egoera kritikoa ikusita,
horrek Cáritasen laguntza eska-
tzen duten pertsona kopurua
handiagoa izan dadin eragin du. 

Oraingoz, gure lana elikagai
banaketan nagusitzen da, baina,
etengabeko arropa eskaerak ditu-
gunez, egitasmo berri bat mar-
txan jarri nahi dugu. Hau aurre-
ra ateratzeko, Altsasuko Udala-
ren eta Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuaren laguntza dugu. 

Aipaturiko proiektua jantzite-
gi baten sorrera da. Orain arte
Altsasun  pertsona bolondres bat
zegoen, lau laguntzailerekin, era-
bilitako arropa etxez-etxe jaso-
tzen zuena, gero garbitu, konpon-
du eta lisatzen zuena, azkenik,
Gurutze Gorriaren bitartez bana-
tzeko. Hemendik aurrera, arro-
pa hori jantzitegian bertan bana-
tzeko izango da. Esan beharra
dago  jende askok arropa ema-
ten duela, dendaren bat barne eta
gaur egun badagoela baita ere
beste kolaboratzaile bat: Luis de
Redin botika. Hau da orain dugun
arropa jasotze puntua. Amaitze-
ko esan behar dugu proiektu
honen antolakuntza bukatu gabe
dagoen arren, epe motzean aurre-
ra ateratzea espero dugula.

Caritas

Gizarte orori kostatzen zaio alda-
ketei egokitzea, eta migrazioak
ez dira salbuespena. Gainera,
imaginario sozialak, areagotu
egin du migrazioen alde ezkorra,
kultura aniztasunaren bat bate-
ko gorakadarengatik, edo etorkin
eta bertakoen arteko hartu-eman
eskasengatik. 

Krisi egoerak zaildu egiten du
gizarte justu eta solidario baten
bultzada, promozioa.

Zurrumurruek posizio ideolo-
giko eta etikoak azalarazten dituz-
te “eztabaida ezineko” argudio-
pean.

Asko eta asko dira entzun eta

erabiltzen diren immigrazioa edo
etorkinen inguruko zurrumu-
rruak. Esaterako:

- “Ezin ditugu etorkin gehiago
onartu: gehiegi dira”.

- “Laguntza sozialetatik bizi eta
baliatzen dira”.

- “Lana kentzen digute”.
- “Migrazioek matxismoa eta

genero biolentzia areagotzen
dute”.

- “Etorkinek ez dute integratu
nahi”.

- “Etorkinak osasun sistemaz
baliatzen dira eta urgentziak ozto-
patzen dituzte”.

- “Ikasleri etorkinak hezkuntza

maila jaisten du eta getoak sor-
tzen ditu ikastetxeetan”.

- “Pilatuta eta baldintza txarre-
tan bizi dira. Horrek alokairu
merkatua garestitzen du”.

- “Etorkinek erlijio kontuak
mahaigaineratzen dituzte eta lai-
kotasuna geldiagotu”.

- “Espazio publikoa betetzeaz
gain,gaizki erabiltzen dute”.

- “Etorkinek ez dituzte arauak
ezagutzen, ez dute gizatasunik”. 

Errealitate honen aurrean, ezin-
bestekoa da logika ezberdinak
erabiltzea: immigrazioa gizata-
sun eta justizia planoetan jartzea,

Nazioarteko Giza Eskubideen
Aitorpenaren babespean aritzea,
alegia. 

Era berean, berdintasun eta
diskriminazio ezaren printzipio-
ek inspiratu behar gaituzte.

Zurrumurruei aurre egiteko,
zehaztasunez hitz egin behar da,
legea eskuan eta zurrumurrua-
ri buelta emanez.

Hurrengo atalean, Sakanan
zehar zabaldua dagoen zurru-
murru bati emango diogu buel-
ta...Beraz, ADI!!!!

Begoña Zestau Baraibar,
Immigrazio teknikaria

hara zer dien

Aurreiritzi, estereotipo eta zurrumurruetatik, integratua,
kohesionatua eta aukera berdintasunean hezitako
hiritarrez osaturiko gizarterantz....

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

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

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

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

Saiatuko al gara gu ere?
Maialen Pelaez eta June Bengoetxea,
Altsasuko Euskal Herrian Euskaraz

“Iaz hasi zen dena, Madrilgo
hainbat familiak, lanak behartu-
ta, Euskal Herrira etortzea era-
baki zutenean. 

Gure herrira iritsita,  hezkun-
tzaren inguruko ke zkek
buruhauste handiak eragin ziz-

kieten, beste hizkuntza bat era-
biltzen den herrialdera etorri
zirela jakitun zirelako. Beraz,
seme-alabek euskaraz ikas zeza-
ten nahi zutenez, Eusko Jaurla-
ritzara eta Nafarroako Gobernu-
ra jo zuten laguntza eske, baina
ez zuten lortu. Iribas jaunarekin
hitz egitera ere iritsi ziren,  bera
nafarra zela eta  bere hizkuntza
gaztelania zela erantzunez!

Egoera ikusita, familia etorri

berriek A ereduan matrikulatu
zituzten haurrak. Seme-alaba gaz-
teenak, hala ere, D ereduan sar-
tu zituzten. Gaur egun, seme- ala-
bak eta zenbait ama euskara ikas-
ten ari dira eskolaz kanpoko
klaseen bitartez.”

Familia hauek argi daukate
zein den gure hizkuntza, gure
hezkuntza sailburuak baino
argiago ikusi ere. Gure herriaren
parte izateko, gure hizkuntza ika-

si eta gure hizkuntzan bizitzea
beharrezkotzat dute. Dena den,
hilabete hauetan Altsasuko erre-
alitatea zein den ezagutu dute, eta
euskaraz bizitzea ezinezkoa dela
konturatu dira. Hori dela eta,
etorkizuneko Altsasu euskaldu-
na eraikitzen parte-hartu nahi
dute.

Pentsa dezagun gure identita-
tean, gure hizkuntzan, zer garen,
zer izan nahi dugun. Zer nolako

herria nahi dugu? Kanpotik eto-
rri behar al zaizkigu begiak ire-
kitzera? Prest al gaude aspaldi-
tik barneratuak ditugun ohiturak
aldatu eta behingoagatik aldake-
tak egiten hasteko, konpromiso-
ak hartzeko?

EUSKARAZ BIZI!

Osorik: www.guaixe.net 

astekoa

Raf Atxuri



sakanerria >>
IZENDAPEN BERRIA:

Cementos Portland Valderrivaseko lehen-
kari eta kontseilari delegatu berria Jose
Luis Saenz de Miera izendatu dute, 66 urte-

ko palentziarra. Saenz de Miera azken ur-
teotan Mexicoko CEMEX porlandegi talde
handiko arduradunetako bat izan da. 
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PINPILINPAUSA
A L T S A S U

50€tik gorako erosketetan
%10eko deskontu-bale bat
hurrengo erosketarako.

TEXARTU
I R U N E A

Eskaintza kanpainaren ara-
bera.

CLINKER
O L A Z T I

Menuarekin kafea eta kopa

doan.

SORKUNDE HARATEGIA
A L T S A S U

50 euroko erosketetan etxe-
ko produktoa doan

BERRIA EGUNKARIA
Harpidetza eginez gero
%50eko deskontua.

PINCEL
A L T S A S U

Markogintza guztietan,

%15eko deskontua.

IKER KIROLAK
A L T S A S U

50 €tik gorako erosketetan,
%10eko deskontu-bale bat
hurrengo erosketan erabil-
tzeko.

URGAIN ALBAITARITZA 
ZENTROA

E T X A R R I  A R A N A T Z
%20ko deskontua kontsul-
tan.

Non erabili
Beleixeguaixe txartela

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

MARSUKO SARIAK:
-2 SARRERA EKAINBERRI KOBAZULOETAN
+ TRIMAN NAVARRA 2 SARRERA 
- KATXIPORRETA 1 ARROPA + TRIMAN
NAVARRAREN 2 SARRERA 

- KATXIPORRETA 1 ARROPA + TRIMAN
NAVARRA 2 SARRERA 
- KATXIPORRETA 1 ARROPA + TRIMAN
NAVARRA 2 SARRERA

Otsaileko sarituak:
Aizea Beraza Bengoetxea
Graxiana aterpetxean bi lagunentzako bazkaria

+Trimanerako 4 sarrera

Alvaro Etxarri Perez
Ekainberri kobazuloetarako 2 sarrera+Trimanerako 4 sarrera

Ainhoa Ulaiar Beltza
Trimanerako 4 sarrera

Jose Ignacio Beltza Aldasoro
Trimanerako 4 sarrera

Hondakin bilketa sistema berriari
buruzko informazio bulegoak
zabaldu ditu Mank-ek Irurtzunen,
Etxarri Aranatzen eta Olatzagutian.
Herritarren zalantza guztiak
argitzeaz gain, sakandarron
proposamenak jasoko dituzte

Sakanako Mankomunitateak hon-
dakin bilketa sistema berriari
buruzko informazio bulegoak zabal-
du ditu Irurtzunen, Etxarri Arana-
tzen eta Olatzagutian. Aste honetan
ireki dira bulegoak, hondakin bil-
keta eta tratamenduari buruz sakan-
darrek izan ahal dituzten zalantzak
argitzeko, eta baita ere herritarrek
gai honen inguruan izan ahal ditza-
keten proposamenak jasotzeko. 

Konpostajean interes handia
Mankomunitateko informatzaile-
ak ikusten ari dira bizilagunek inte-
res handia dutela hondakin siste-
ma bilketa berrian, konpostajean
bereziki. Nonbait, bizilagun asko
animatzen ari dira konpostajea egi-
tera. “Batzuek etxean bertan egin
nahi dute autokonpostajea, eta bes-
te batzuek bizilagunen artean auzo-
konpostajea egin nahi dute. Infor-
mazio bulegoetan azalpen guztiak
jaso ahal dituzte eta konpostajera-
ko gida bat jasoko dute” adierazi du
Mikel Navarro Mankomunitateko
komunikazio teknikariak. 

600 konpostagailu baino
gehiago
Nahiz eta konpostajea egin ahal

izateko lehen izen emate epea
bukatuta egon, Mankomunitate-
ak gogorarazi nahi du urtean bar-
na sakandarrek oraindik ere auke-
ra badutela izena emateko. Izan
ere, bizilagunen interesa handia
da. Mankomunitatean konposta-
jea egiteko izena ematearekin bate-
ra, konpostagailua, haizeagailua,
kuboa, konposta egiteko ikastaroa
eta jarraipena jasoko ditu herri-
tarrak. Horretaz gain, zabor fak-
turan Mankomunitatearen tasan
%15eko deskontua izanen du. 

Zabor organikoa ongarri natu-
rala den konpost bikainean bilaka-
tzeaz gain, dena dira onurak, beraz. 

“Kalkulatzen da Sakanan 2.800
etxebizitza potentzialak direla auto-
konpostajea egiteko. Aurretik 300
konpostagailu banatuta zeuden,

eta hondakin bilketa sistema berria-
ren parte-hartze kanpainan izena
eman ondoren, 600 konpostagailu
baino gehiago izango dira. Sakanan
bikoiztu egin da autokonpostajea,
eta egunero jarraitzen dugu eska-
erak jasotzen. Interes handia dago”

nabarmendu du Mank-eko komu-
nikazio teknikari Mikel Navarrok. 

SAKANA

Inkesta

Hondakin bilketa sistema berria-
ri buruzko lehenengo parte-har-
tze bilerak burututa, etxeetan
bilera horien laburpena eta
inkesta bat jaso dute sakanda-
rrek, bete dezaten.  Herritarrak
betetako inkesta eta euren ekar-
penak aipatu bulegoetara eta
zehaztutako tokietara eramaten
ari dira egunotan. “Bai kontze-
juetan bizi direnak baita udale-
rrietan ere, bulegoetara joaten
ari dira haien zalantzak eta pro-
posamenak jakinaraztera” gehi-
tu du Mikel Navarrok. 

Informazio bulegoak

Irurtzunen (Arakilgo bake epai-
tegiaren egoitzan)
Etxarri Aranatzen (Udaletxean,
turismo bulegoa dagoen tokian). 
Olaztin (Kultur Etxean)
*Ordutegia: Astelehenetik osti-
ralera 10:00etatik 13:00etara eta
asteartetan eta ostegunetan
10:00etatik 13:00etara eta
16:00etatik 19:00etara.

Irurtzungo informazio bulegoa. utzitakoa

Nahikoa lan eman digu elurrak. 

Zaborren inguruko zalantza guztiak argitzeko

Txuriarekin
gorabeherak
Aste honetan elurrak hainbat gora-
behera sortu ditu sakandarren egu-
nerokotasunean. Astelehen gauean
mara-mara aritu zen eta asteburuan
egindako elurteari gehituz 40 cm
iritsi zen elur kota Burundan. Ara-
zo gehienak astearte goizean izan
ziren. Mikel Donea institutuko eta
Iñigo Aritza ikastolako autobusek
ezin izan zuten ohiko bidea normal-
tasunez egin. Institutuko klaseak, hala
ere, eten behar izan zituzten haritz
baten erorketak elektrizitate hor-
niduran etena sortu zuelako eta,
ondorioz berogailurik eta argizta-
penik gabe gelditu ziren. Horrez gain,
ikasleak zeramatzan autobus bat elu-
rrarekin irristatu eta gurutzatuta gel-
ditu zen 9:11n Etxarri Aranatzen.
Urbasako portua itxita egon da
egun batzutan elurragatik. 
Hurrengo egunetan izandako izoz-
teekin oinezkoek tentuz ibili behar
izan dute.

»
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Lapuebla de Labarkako Quercuseko upela. 

»

Nafarroako Gobernuaren 42.143,5
euroko laguntza izan zuten
horretarako 

Gizarteratzeko errentaren eta
gizarteratzeko nahiz laneratzeko
eta enplegagarritasuna hobetzeko
laguntzen 10 hartzaile kontratatu
zituzten joan den urtean ibarreko
5 udalek eta Sakanako Mankomu-
nitateak. Kontratazio horien bidez
lan-merkatuan sartzeko zailtasun

handienak dituztenei aukera eman
zieten. 

Nafarroan, guztira, 484 har-
tzaile izan dira kontratatuak,
Nafarroako Gobernuak enpre-
sei, irabazi-asmorik gabeko era-
kundeei eta toki-erakundeei
emandako laguntzen bitartez.
Gobernuak 2,01 milioi euro bide-
ratu zituen kontratazio horiek
egiteko. 

Jasotako diru-laguntzak
Toki erakundea Gobernuaren diru-laguntza Kontratatu kopurua
Irurtzungo Udala 12.643,05 3
Lakuntzako Udala 4.214,35 1
Arbizuko Udala 4.214,35 1
Etxarri Aranazko Udala 8.428,7 2
Olatzagutiko Udala 8.428,7 2
Sakanako Mankomunitatea 4.214,35 1
Guztira 42.143,5 euro 10

Ibarreko haritzekin ardoa ontze-
ko kupelak eginen zituztela argi-
taratu genuen 2009ko lastaila aka-
beran. Toneleria Quercus, Lapue-
bla de Labarka herriko upeltegiak,
jatorri izendapena duten kupelak
egiteari ekin zion. Irurtzun, Arbi-
zu, Dorrao, Etxarri Aranatz eta
Altsasuko haritz kandugabeak
(quercus petraea) erabili zituen
upeltegiak. Errioxa jatorri izen-
dapeneko ardoak ontzeko erabil-
tzen ari dira. “Nortasun propioa”
zuen ardoa egiteko 700 kupel egi-
teko asmoa zuten. Gaur egun Ira-
ti aldeko haritzekin ari dira, bai-
na ez dute baztertu Sakanakoak
berriro erabiltzea. 

Enpresarekin harremanetan
jarri da Guaixe. Jakinarazi digu-
tenez Sakanako haritzek ez dute
“emaitza enologiko egokirik
eman”. Azaldu dutenez, “haritzek
tanizitate handia dute, ardoan
astringentzia nabarmena utziz”.

Bestela esanda, upel horietan
ondutako ardoa edatean sentsazio
lakar bat nabarmentzen da; das-
tamen-papilak uzkurtu egiten ditu,
ezpainak tinkatu, listu-jarioa eten
eta sentsazio latza sortzen du min-
gain eta aho-sabaian. “Tanizitate
handia zuraren lixibazioaren
bitartez leundu daiteke”, gainera-
tu dute upeltegitik. 

Upel-oholak egiterakoan erren-
dimendua ez zela oso ona izan ere
argitu digute upeltegitik: “zurak
begi asko zituen eta etengabe sane-
atu beharra zegoen. Baina erabil-
tzen ari garen herrialdeko gai-
nontzekoen antzeko errendimen-
dua du”. Upeltegitik azaldu
zutenez, egitasmoa aurkeztu zute-
nean, “kupelak egiteko haritz zuze-
nak behar dira. Egurrari erabile-
ra noble bat emateko basogintzan
lan egin behar da, basoaren man-
tenua eta jasangarritasuna ziur-
tatu dezakeena”.

Emaitza enologiko 
ez egokiak

SAKANA

Gizarte-errentaren 10
hartzaile kontratatu zituzten
2012an toki erakundeek 

Langileak beharrean. artxiboa
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Aurten bertan Irurtzun Andoainekin
lotuta gelditu daiteke

Asteartean bildu zen Lurraldearen
Antolamendu Batzordea, eta argi
berdea eman zion Plazaolako lehen-
go ibilbidea errekuperatzeko Uda-
laz Gaineko Eragina duen Proiek-
tu Sektorialean bi aldaketa egite-
ari. Irurtzun eta Iruñeko zatiko
ibilbidean eginen dira bi aldaketa
horiek, Sarasako eta Aintzoaingo
Kontzejuek eskatuta. Batzordeak
Nafarroako Gobernuari bere era-
bakia jakinaraziko dio, hark onar-
tu eta jendaurrean jartzeko. 

Plazaolako zati hori berreskura-
tzeko proiektua Plazaola Turismo
Partzuergoak sustatu zuen 2010ean,
herritarrek aisialdi-jardueretarako
erabil zezaten. Trenaren ibilbide
guztia berreskuratzen denean Iru-
ñea eta Donostia arteko ibilbideko
85 km-etan oinez edo bizikletaz ero-
so ibiltzeko aukera izanen da.

Partzuergoko gerente Maitane
Ezkutarik azaldu digunez, Iruñe-
ra bitartean beharrezko den espa-

zioa zein den badakite. “Aurten
haien balorazio ekonomikoa egin
eta gero desjabetu beharko litzate-
ke”. Finantziazioa lortzeko ezinbes-
tekoa da erabilera edo jabetza iza-
tea. “Nafarroako Gobernuak des-
jabetzea eginen balu, atxikimendua
azalduko luke, eta hori oso balia-
garria litzateke Ingurumen Minis-

terioari proiektua aurkezterako-
an. Berak finantzatu behar baitu
lana”. Tramite horiek aurten egi-
tea espero du Ezkutarik.

Sakanako ibilbidea
Asteartean moldatu zen proiek-
tuan sartzen den ibilbideak bost
udalerri hartzen ditu: Berriobeiti,

Berriozar, Itza Zendea, Arakil eta
Irurtzun. 20 km guztira. Egitasmoa
sei zatitan banatu dute. Bosgarre-
na Aizkorberi dagokiona da. 1.525
metro luze da. Zati horretan 620
metroko tunel bat dago. Tunela eta
jatorrizko bidearen zati batzuk gaiz-
ki daudela ikusita, aukerako ibil-
bideak planteatu dituzte, baina ez

dute guztiz baztertu jatorrizko tren-
bidea berreskuratzea.

Seigarren zatia Irurtzungoa da
eta 780 metro luze da. Bidea dator
trenbide zaharretik eta Irurtzun-
go geltoki zaharra zegoen lekuan
bukatzen da; geltoki hori desager-
tuta dago gaur egun.

Tunelak 
Plazaolaren Sakanako ibilbidean
bi tunel daude, Aizkorbekoa eta
Irurtzungo Artadiakoa. Barnean
izandako luiziek bidea estali dute.
Ezkutarik azaldu digunez, proiek-
tuan ez dago tunelak berreskura-
tzea aurreikusita: “gaur egun ezin
gara horretan sartu, bestela
proiektuak asko garestitzen dira”.
Gogorarazi digu Artadiako tune-
la berreskuratzeko proiektu bat
zegoela, baina urtetik urtera gares-
tiagotu eta baztertu egin zela.“Bide
alternatibo errazak daude bi
kasuetan”. 

Udarako Plazaolako bide berde-
ak 6,5 km berri izanen ditu, Imoz-
ko zatia zabaltzean. Andoain eta
Imotz artean 45 km-ko ibilbidea ego-
nen da. Ezkutarik azaldu digunez,
zati horretan Mugiron itxitako
tunel bat dago. “Han aukerako
bidea opatzea zailagoa da, basoan
delako”, argitu digu gerenteak. 

Partzuergoko gerenteak esan digu-
nez, Mugiro aldean beste arazo bat
ere badute. Iturburutik Irurtzune-
ra ura daraman hodia Plazaolako
ibilbidean dago. “Ezin da makina-
ria sartu eta hodia hautsi, Irurtzun
ur hornidurarik gabe gelditu dai-
tekeelako”. Zati horretan bidea
bere horretan utziko dute, garbi-
keta lan batzuk egin ondoren. 

Ibilbidea Sakanara nondik sar-
tuaztertzen ari dira partzuergo-
an. Izan ere, trenbidea zena gaur
egun errepidea da zati batean.
Handik joan edo malkarrean

zehar jendea bideratu aztertzen
ari dira. Horretaz gain, ibaia eta
autobia ere oztopo dira. “Sakana-
ra sartzeko Arakilgo bide sarea-
rekin lotzea eta horrela Irurtzu-
nera iristea aztertzen ari gara”,
azaldu digu Ezkutarik. Cederna-
Garalurren bidez Plazaola Turis-
mo Partzuergoak Europako diru-
laguntza eskaera eginen du. “Ez
da obra handia eta aurten egitea
espero dugu”, argitu du kudea-
tzaileak. Andoain eta Irurtzun
artean 54 km-ko ibilbidea ondua
legoke horrela. 

Plazaola bide berdea Iruñera iris-
tean oinezkoendako eta txirrindu-
lariendako aukerak handitu egiten
dira: Argako ibilbidea, Pirinio alde-
ra daraman Iratiko bidea edo Done-
jakue bidea eta handik Lizarrara
joan eta han Vasconavarro bide ber-
dea hartzeko modua luketelako. 

Plazaola Tursimo Partzuergo-
an lanean ari dira haien bide ber-
dea Bidasoaldeko tren txikia bide-
arekin lotzeko. Ezkutarik azaldu
digunez, “horretarako, Latasa,
Basaburua, Ultzama eta Donezte-
be lotuko duten bide baten aurre-

proiektua eginen dugu aurten”.
Bidasoako natur bidea Europako
Eurovelo bide berdeen sareko zatia
da eta horrek kontinentean ikus-
garritasuna eta erabiltzaileak ira-
baztea ekarriko dio Plazaolari.

Ezkutarik nabarmendu digu-
nez, “natur bideak potentzial han-
dia dute. Bultzada batekin produk-
tu turistiko indartsua lortzen dugu”.
Bestalde, datu bat eman digu: “ale-
maniarren %20 bizikletan joaten da
oporretara. Europa iparraldean
asko ibiltzen da bizikletan. Landu
beharreko esparru bat da”. 

Plazaola bide berdea

Arakil / Irurtzun»

Bi aldaketekin, Plazaola ibilbidea
berreskuratzeko proiektua aurrera

Ibilbide turistikoan azalpenak jasotzen. artxiboa

» »

Europako sarea Aurten Irurtzuneraino Irurtzun Ziordia

Sakanako Mankomunitateak
2010ean ibarra zeharkatuko
lukeen oinezkoendako eta txi-
rrindulariendako bide baten
proiektua egin zuen. 358.000
euroko aurrekontua zuen, bai-
na hura egiteko Mank-ek ez
zuen diru-laguntzarik lortu.
Ordutik, egitasmoa gauzatzeko
finantziazio bila aritu dira iba-
rreko erakundean. Adolfo Araiz
kudeatzaileak azaldu digunez,
“aztertzen ari gara proiektua zati-
ka egitea edota web orrian haren
berri ematea”.
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Jaione Etxeberria Anduezak bere
doktoretza-tesian gaixotasunen
banaketa-geografikoari eta
denbora-bilakaerari aplikatutako
estatistika-ereduak ebaluatu ditu 

Berriki, Jaione Etxeberria Andue-
zak bere doktoretza-tesia irakurri
du Nafarroako Unibertsitate Publi-
koan (NUP) eta kalifikazio handie-
na lortu du: gai cum laude. Mate-
matikan lizentziaduna, Etxebe-
rriak, gaixotasunen irudikapen
kartografikoari buruzko doktore-
tza tesia egin du. Eremu geogra-
fikoaren arabera dauden heriotza
(edo intzidentzia) arriskuak kal-
kulatzeko erabilitako eredu batzuk
sakon ebaluatu ditu bere tesian. 

Lakuntzarrak esan duenez,
“aurreikuspenak ematen dituz-
ten estatistika tresnak oso erabil-
garriak izan daitezke gizartearen-
dako; osasunera bideratutako eko-
nomia baliabideen banaketa
hobetzen lagun dezakete”. Etxebe-
rriak azaldu duenez, minbiziaren
prebentziora bideratutako balia-

bideen banaketa orain arte erabil-
garri dauden hilkortasun kalku-
luetan oinarrituta dago, “baina
zifra horiek berandu datoz, min-
bizi-erregistroak eguneratzea kon-
plexua baita. Horregatik, estatis-
tika tresnak eta ereduak oso inte-
resgarriak dira analisi hori
egiteko”. Hau da, hainbat eskual-
detako edo osasun-arloetako herio-
tza edo intzidentzia arriskuen
aurreikuspenak emateko. 

Bi parametro uztartuz
Bere tesian proposatutako metodo-
logiaren bidez, hainbat tokitan izan
daitekeen minbiziaren heriotza-
arriskuen eta kasuen aurreikuspe-
nak lortzen dira. Tesia ontzeko Etxe-
berriak estatuko 50 probintzietako
1975-2008 aldiko prostata minbizia-
ren heriotza datuak erabili ditu, eta
2009-2011 aldirako heriotza aurrei-
kuspenak ematen ditu.

Normalean, halako lan estatis-
tikoek espazio eta denbora para-

metro bana dituzte. Bakoitzak gai-
tzaren eredu geografikoa eta den-
boran zehar izan duen bilakaera
aztertzen du. Batzuetan, espazioa
eta denbora konbinatzen dituen
hirugarren parametro bat ere iza-
ten da. Lakuntzarrak azken para-
metro mota horrekin lan egin du
bere tesian: “beste proposamen
batzuekin alderatuta, tesian gara-
tutako espazio-denbora elkarrera-
gineko estatistika-eredua da auke-
rarik onena hainbat eremutarako
arriskuen aurreikuspenak eta
aurreikuspen-tarteak egiteko”. 

Etxeberriaren tesia disease-
mapping edo gaixotasunen irudi-
kapen kartografikoa izenaz ezagu-
tzen den estatistikaren esparruan
sartzen da. Maria Dolores Ugarte
eta Tomas Goikoa NUPeko Esta-
tistika eta Ikerketa Operatiboa
Saileko irakasleek zuzendu dute
lakuntzarraren lana: Space-time
disease mapping: modelling and
forecasting. 

Arriskua jaisteko modua eta
emakumeei ostatua eta laguntzak
eskainiko dizkien zerbitzu integrala
nola eman aztertuko ditu

From street to home izeneko
proiektuan Nafarroako Unibertsi-
tate Publikoak (NUP) azterketa bat
eginen du. Helburua? Emakume-
en aurkako indarkeriaren arris-
kua jaisteko bideak aztertzea,
arazoari bere osotasunean aurre
eginez, eta talde horrentzako osta-
tu eta gizarte laguntzak eskainiz.
Izaskun Andueza lakuntzarrak,
Gizarte Laneko Saileko ordezko
irakasleak, koordinatzen du lana
Iruñean. 

NUPetik azaldu dutenez, bere
ikerketa taldearen egitekoa Euro-
par Batasunean zerbitzu berezi
batzuk ezartzea ea posible den
aztertzea izanen da, indarkeriaren

biktima diren edo izateko arrisku
handian dauden behar handieta-
ko emakume-taldeei ostatua eta
gizarte-laguntza eskainiko dizkie-

na. Horretarako, Nafarroan eta
Espainian eskaintzen diren mota
horretako zerbitzu integralen erra-
diografia eginen dute. Erakunde

eta erabiltzaileen iritziak jasoko
dituzte, “atzemandako beharren
eta eskainitako zerbitzuen artekoa
egokia ote den jakiteko”. NUPeko

eta beste herrialdeetako ondorio-
ak agirietan bilduko dituzte eta
gomendioak zabalduko dituzte. 

Europa
Birmingham City University
buru duen ikerketa horretan,
Erresuma Batuko bi gizarte-era-
kundek, Alemaniako, Bulgaria-
ko eta Norvegiako unibertsitate
banak parte hartzen dute NUPe-
kin batera. Proiektua 2013an eta
2014an eginen da, DAPHNE III
programaren bidez finantzatu-
ta. Programa hori Europar Bata-
suneko ekimena da, haur, gazte
eta emakumeen aurkako indar-
keria aurreikusi eta haren aur-
ka borrokatzeko.

Anduezarekin batera beste ira-
kasle hauek ere lanean ari dira:
Rut Iturbide eta Rubén Lasheras,
Gizarte Laneko irakasle elkar-
tuak; Lucía Martínez, NUPeko
doktoretza aurreko bekaduna eta
tesia irakurri berri duena; eta
Nerea Zugasti, NUPeko Soziologia-
ko lizentziaduna eta doktoregaia.

Heriotza arriskuen eta kasuen aurreikuspenak
lortzeko metodologia proposamena

Jaione Etxeberria Andueza 

Matematikan lizentziaduna da Euskal Herriko Unibertsitatean. Gaur egun irakasle lagun-
tzaile da NUPen eta elkarlanean aritzen da Nafarroako Osasun Publikoko Institutuan-CIBE-
RESP (Epidemiologiako eta Osasun Publikoko Sareko Ikerketa Biomedikoko Zentroa). Iker-
tzaile gisa, Zientzia eta Berrikuntza Ministerioak finantzatutako bi proiektutan parte har-
tu du, hamaika artikuluren egile-kidea da zientzia-aldizkarietan, eta hogeita bost aurkezpen
egin ditu nazioko eta nazioarteko biltzarretan.

Lakuntza»

SAKANA

Emakumeen aurkako indarkeria
aurreikusteko azterketa europarra

Ikerketa egin duen lan taldea, Izaskun Andueza lakuntzarra tartean dagoela (ezkerretik hasita laugarrena). NUP

motzean

Emakumezkoak
zinemara doan 
Heldu den ostiralean Emakumeen
Nazioarrteko Eguna ospatuko da.
Altsasuko Udalaren Emakumearen Bil-
guneak egitaraua prestatu du data
hori dela eta. Eskaintzaren artean ema-
kumeek ostegunetan zinemara doan
joateko aukera dago. Martxoko lehen
hiru ostegunetan, 22:00etan, izanen
diren emanaldietara pagatu gabe
sartzeko aukera izanen dute emaku-
mezkoek. Horretarako emanaldia

hasi baino ordu bat lehenago jaso behar
dute gonbidapena.

Polikarporen eguna
Sagrado Corazon
ikastetxean 
Gaur zaindariaren eguna ospatuko
dute Altsasuko Sagrado Corazon ikas-
tetxea. Domekan hasi zituzten eki-
taldia, argazki rally digitalarekin. Gaur,
berriz, pintxo lehiaketa, gimnasia
erritmikoko saioa eta artisten era-
kustaldia. Ospakizunaherriari zaba-
lik da eta nahi duena joan liteke.
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Sakanak bizi duen egoerari buelta
emateko alternatiba badago, “eta
Nafarroan beste eredu sozio eko-
nomiko bat eraikitzeko balio du gai-
nera”. Halaxe ziurtatu zuen atzo-
koan Gaizka Uhartek, greba oroko-
rra deitu zuten sindikatu, alderdi
eta eragileen izenean. Horretara-
ko bi premisa daudela ziurtatu
zuen. “Gure etorkizuna defendatze-
ko denok parte hartuko dugun gara-
pen eredu bat eraikitzea” da lehe-
na. Bigarrena, “enpleguaren defen-
tsa da eta gure eskualdean lanpostu
deuseztapena eragoztea”. 

8 puntu
Bigarren premisa gauzatzeko,
Uharteren ahotik, grebaren dei-
tzaileek “premiazko eta beharrez-
ko 8 puntu” eman zituzten. Lehe-
nik, ibarrean kaleratzeak geldi-
tzea. Horri lotuta Sunsundegui ez
ixtea eta Sakanan 400 lanpostu
gehiago galtzea galaraztea. Biga-
rren puntuan eskatzen da enplegu
duina mantentzeko laguntza publi-
koak ematea. 

Horrekin batera, atzo Iruñean
eskatu zen administrazio publiko-
aren kontratu eta adjudikazioetan
oinarrizko irizpidea izatea lanpos-
tuen mantentzea eta herrialdeko lan
hitzarmena mantentzea. Aldi bere-

an, inbertsio publikoa enplegua
mantentzeko eta sortzeko beha-
rrezko jo zuten. “Bereziki enpresa
publikoetan eta sortu litezkeen toki-
ko-ekimenetan”. 

Greba deitzaileek gaur egun
dauden enplegu planen eraldake-
ta “erradikala” eskatu zuten.
Berriek “gure eskualdeen garape-
nean oinarrituta egon behar dute

eta udal eta gizarte eragileen elkar-
lanean egin behar dira”. Aldi bere-
an, sektore publikotik prestakun-
tza sustatu beharra eta Altsasuko
Lanbide Heziketa institutua poten-
tziatu beharra aldarrikatu zuten. 

Halaber, lana banaketa aldarri-
katu zuten. Horretarako lanaldia
murriztea eta ordu estrak desage-
rraraztea eskatu zuten. Lanaldiak

handitu gabe eta ordu estrak debe-
katuz Sakanan 400 lanpostu sor
litezkeela ziurtatu zuten. Sunsun-
deguiren kasua salatu zuten, gober-
nuak kudeatuta hilero, bataz bes-

te, 1.500 aparteko ordu egin zirela.
Zerbitzu publikoetan ere enplegua
sortzea eskatu zen, “osasun eta hez-
kuntza arloetan milaka lanpostu
suntsitu dira”. 

Sakanan atzo bizitako greba oro-
kor eguna “ibilbide baten ondorio
da, inflexio puntu berri bat” Saka-
nako LABeko arduradun Gaizka
Uhartek esan zuenez. Manifestazio
akaberan salatu zuenez, industria
jardueren suntsiketak ibarrean utzi
dituen 1.972 langabetuak “ez dira
kasualitatea. Sakana industria basa-
mortu bihurtzeko erabaki politiko
baten ondorio da”. Iruñerrian koka-
tutako multinazional handien men-
deko Nafarroako eredua salatu
zuen, “eredu hori desegin da eta
azpian harrapatu gaitu”.  
“Sakanatik eta Sakanarako alter-
natiba aldarrikatzen ari gara. Hau
da, Nafarroatik Nafarroarako”

adierazi zuten Iruñean. Sakanan
luzera begira eta adostasunean
oinarrituriko beste garapen ere-
du bat martxan jarri nahi dela adie-
razi zuen Uhartek eta hori aurre-
ra eramateko gobernuaren kon-
promiso  eta  inpl ikaz ioa
beharrezko jo zituen. Alternatiba
dagoela eta borrokan jarraituko
dutela ziurtatu zuten Iruñean. 
Iruñeko manifestazio bukaeran
Uhartek gogora ekarri zuen Nafa-
rroako Gobernuak 2005etik zue-
la Sakanan industriak behera egi-
nen zuenaren berri. “Sakanako
Enpresarien Elkarteak ohartara-
zi zuen 5 urtetan ibarreko indus-
tria ehuna %30 desager zitekee-

la. Jakitun izanda ere, Nafarroa-
ko Gobernuak ez du ezer egin iba-
rrean industria ehun propio baten
defentsan inbertitzeko”. Sakanan
dagoen sentipena azaldu zuen:
“Nafarroako Gobernuak bizkarra
eman digu: ez du inbertsiorik egin,
deslokalizazioetan konplize izan
da eta langileon kontura urteetan
aberastasuna metatu duten enpre-
sak gobernuaren konplizitateare-
kin itxi dute”. 
Uhartek adierazi zuenez, “Sakanan
UPNko jendeak ere argi du zein den
irtenbidea eta esanguratsua da
Altsasuko Udalean UPN abstenitu
izana gaurko greba deialdiarekin
bat egiteko mozioaren bozketan”.

Gobernuak bizkarra eman digu
Aurrera begira

Atzoko mobilizazioekin ez dela
bidea bukatu jakinarazi zuten
atzo. Gaur bertan, 20:00etan,
Altsasuko Iortia kultur etxean
eginen den batzar irekian par-
te hartzeko deia egin zen. Atzo-
ko mobilizazioaren balorazioa
egin eta lanean jarraitzeko ideia
berriak jasoko dira. 
Bestalde, gogorarazi zen mar-
txoaren 9an Iruñean enplegua-
ren aldeko manifestazioa deitu-
ta dutela borrokan dauden
enpresa batzordeek, Sakanako-
ak barne. Eta UPNk bere batza-
rra egiten duen egunean, mar-
txoaren 17an, Nafarroako Herri
Ekimenak eta Sakanako eragi-
leek kontzentrazioa deitu dute
Iruñeko Sarasate pasealekuan. Gaizka Uharte.

Ibarrerako alternatiba zehatza

Pankarta nagusia, Carlos III. etorbidetik. 

Manifestazioa gertutik zaindu zuen Polizia Nazionalak.
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Gazte zukgua grebarekin bat
Larunbatean Igartex okupatu zuten gazteek, sinbolikoki. 

Manifestazioetan hainbat pankarta ikusi ahal izan ziren. 

Goian manifestariak, Armada etorbidean. 

Bukaeran auzatea izan zen: txistorra eta ardoa. 

Gazte zukguak ibarreko gazteak
atzoko grebarekin bat egitera dei-
tu zituzten. “Sakanarako lan ildoa
garatzen hasi beharra dugu, gure
bizi eredua sortuz, Euskal Herri
independente sozialista eta feminis-
tara bidean”. Gazteen iritziz “sis-
tema kapitalistak krisia eragin du,
sistemaren krisia, bizi eredu hau
ez da ez jasangarria”. Sakana bere-
ziki kolpatua izan dela nabarmen-
du zuten. UPNk Sakana hustu nahi
duela salatu zuten eta gobernuko

alderdiaren jokabidea hezkuntzan
eta lan arloan kritikatu zuten.

Igartex okupatu
Larunbat eguerdian, Gazte zuk-
guako 20 kidek Igartex enpresa
okupatu zuten sinbolikoki. Arra-
tsaldean kontzentrazioa eta pote-
oa egin zituzten, besteak beste,
haien egoeraren berri emateko.
Bezperan, 50 bat gaztek manifes-
tazioa egin zuten, haien egoera
salatuz eta grebara dei eginez. 

Goizean lau manifestazio egin
ziren. Irurtzunen 120 bat pertso-
na bildu ziren. Etxarri Aranatzen
150 bat, Guardia Zibilak urrundik
zaindu zituenak. Altsasun 300
inguru izan ziren goizean, Foru-
zaingoaren 4 furgonetek gertutik
zaindu zuen manifestazioan. Ola-
tzagutian 40tik gora bildu ziren. 

Goizeko manifestazioetan
sakandarrei dei egin zitzaien:
“mugitu beharrean gaude, protes-
ta egiten, arduradunak salatzen
eta alternatiba eraikitzen gure
bailara itxi ez dezaten eta gure
etorkizuna defendatzeko”. Beste-
tik, greba deialdiaren aurre lan-

ketan haien lanpostuetan aritu
zirenak zoriondu dituzte. Sakana-
ko egoera larriaren aurrean iba-
rrean bertan bertarako konpon-
bideak aztertu eta adostu zirela
gogorarazi dute. “Azken lau urte-
etan protesta eta eraikitze lanak
konbinatu ditugu. Nafarroako
Gobernuak izan beharko lukeen
ardura exijitzen eta utzikeria sala-
tzen”. 

Atzo, goizean goizetik, greba-
ren berri ematen informazio pike-
tea Altsasuko industrialdeetan
ibili zen. Foruzaingoa gertu izan
zuten uneoro eta tentsio uneren
bat ere izan zen.

Atzo goizeko manifestazioan 3.000
pertsonatik gora bildu ziren. Mobi-
lizazioa berandu hasi zen, jendea
bildu eta udaltzainek trafikoa bide-
ratzen zuten bitartean. Makina bat
poliziaz lagun manifestariek Anto-
niuttitik abiatu eta Armada etor-
bidetik Merinaldeen plazarantz jo
zuten, Carlos IIIa etorbidean behe-
ra egin eta Gaztelu plazatik Sara-
sate pasealekura iristeko, Nafa-

rroako Parlamentuaren parera. 
Bidea Sakana ez da ixten solu-

zioak orain zioen pankarta batek
zabaldu zuen. Baina izan ziren
gehiago: Arakil eta Irurtzunen 288
langabe, Sakana ez da ixten; Saka-
nako gazteok greban; Murrizketa-
rik ez (Altsasuko Zelandi eta ins-
titutuak); Sakana burujabe Nafa-
rroako Gobernurik gabe (SAL) eta
Sakanako langabetuak borrokan.

Manifestazioarekin bat egin zuten
burlatar batzuek honela zioen pan-
karta zabaldu zuten: Sakana en
lucha, gu ere bai, lana guztientzat
Nafarroa guztian. 

Bidean UPN eta PP alderdien
eta Nafarroako Gobernuaren
egoitzen paretik pasa ziren mani-
festariak. Toki horietan ozen
entzun ziren manifestarien lelo-
ak eta txistuak. Ibilbidean gehien

entzun zena Sakanan bizi eta lan
izan zen. Baina gehiago ere izan
ziren: lana banatu, ondasuna
banatu; UPN kanpora; polizia
gutxiago, lan gehiago; lapurrak;
no hay pan para tanto txorizo eta
abar. Bukaeran, PSNren egoitza
parean ere izan zen alderdi horren
kontrako txistu eta oihurik. Ibil-
bidean barna makina bat petar-
do bota zituzten. Bestelako doinua

jarri zuten, ordea, Sakanatik joan-
dako gaiteroek. 

Adin guztietako sakandarrak
izan ziren manifestarien artean:
familia osoak haurrekin, adin-
duak, langabeak, kutxa eta ban-
kuetako langileak, ostalaritza eta
merkataritzako langileak… Mani-
festariek iruindarren babes adie-
razpen ugari jaso zituzten bidean
zehar. Manifestazio bukaeran ota-
mena edo auzatea izan zen Sara-
sate pasealekuan. Une hori eta
manifestazio guztia erabili zuten
deialdiaren gastuei aurre egiteko
dirua eskatzeko. 

Goizean 
500dik gora 

Iruñea sakandartuta

»

»
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Baina Nafarroako Gobernua toki-
administrazioekin “kolaborazio
marko iraunkorrak eraikitzera
kondenatuta dago, helburu komun
bat izan behar genukeelako:
nafarren ongizatea”

Garazi Urrestarazu Zubizarretak,
Altsasuko alkateak, atzoko Iruñe-
ko manifestazioaren adierazpenak
dira. Urrestarazuk azaldu zuen,
atzoko greba orokorraren ondo-
ren lanean jarraituko dutela eta
Sakana ez dutela ixten utziko. Nafa-
rroako Gobernuaren murrizketa

eta utzikeria politika salatu eta
elkarlanerako deia luzatu zion. 

Altsasuko alkateak gogoratu
zuen azken lau urtetan Sakana
“itxieren dinamikan” murgildu
zela, “inolako kupidarik gabe baz-
tertu gintuztela”. Egoerari aurre
egiteko, 2011n krisi mahaiak
“Sakanatik Sakanarako dinami-
ka bati ekitea erabaki zuen”. 

Emaitza, zero
Urrestarazuk gogora ekarri zuen

mahai hartan adostu zirela: Gara-
penerako Plan Estrategikoa egitea;
Sakanako Garapen Agentzia sor-
tzea; Sakana Premiazko Berrin-
dustrializazio Eskualde izenda-
tzeko eskaera Nafarroako Gober-
nuari  e gitea;  Gober nuak
Mank-ekin eta garapen agentzia-
rekin lankidetza iraunkorra ber-
matzea markatutako helburu
sozioekonomikoak betetzen lagun-
tzeko; Gobernuaren joan den urte-
ko aurrekontuetan diru-sail bat

bideratzea ibarrean adostutako
ekimenak finkatzeko eta gizarte-
aren dinamizazioa bulkatzea. 

Nafarroako Gobernuko kideek
“bulegoetako ateak zabaldu dizki-
gute baina haize korronte bat bes-
terik ez bagina bezala tratatu gai-
tuztela sentitzen gara”. Urrestara-
zuk ziurtatu zuenez,”entzun
gaituzte, baina praktikan lan egi-
teko momentuan ez da horrela izan.
Sakana bezalako eskualde oso bat
jokoz kanpo uzteko lotsarik ez dute”. 

“Gure etxeko lanak egiten segituko
dugu, inor itxoin gabe”

Sakana ez da ixten! UPN gure etor-
kizuna lapurtzen! Sakanan bizi eta
lan leloa zuen atzo deitutako greba
orokorrak. Deitzaileendako “arra-
kastatsua” izan zen erantzuna.
“Gizarte erakundeen babes handia-
rekin deitu zen eta aurretik egin-
dako beste greba batzuen pareko
izan da”. Sakandarren erantzuna
“zabala” izan da. “Genituen helbu-
ruak bete dira: Sakanako aldarri-
kapenak gai zentral bihurtzea.
UPNk sustatu dituen politiken adi-
bide dela uste dugulako”, azaldu
zuen LABeko Gaizka Uhartek. 

Deitzaileek emandako datuen
arabera Lakuntzan, Etxarri Arana-
tzen eta Altsasun grebak %80ko
jarraipena gainditu zuen. Grebaren
erantzuna partziala izan zen Irur-
tzunen eta Olatzagutian. Industria-
ri dagokionez, ELAk eta UGTk
deialdiarekin bat ez egitean jende
gehiago batzeak zaildu zuen, anto-
latzaileen iritziz. %70 itxita egon zen
Lakuntzan, Etxarri Aranatzen eta
Altsasun. Aceros Moldeados, Gue-

rra Hermanos, Lacunza Calor
Group eta Cerámicas Utzubar izan
ziren itxi zutenetako batzuk. Sun-
sundeguiko gehiengo sindikalak
deialdiarekin bat egin zuen, nahiz
eta gero enplegu erregulazio espe-
dientea ezarri zieten. Irurtzunen eta
Olatzagutian jarraipena mugatua-
goa izan da. Urdiaingo Magotteau-
xen %40ko jarraipena izan zuen. 

Ibarreko merkataritza arloa
itxita gelditu zen, Altsasuko Netto
ezik. Irakaskuntzan, Nafarroako
Gobernuaren datuen arabera
%61,35ekoa izan zen jarraipena
(azken bi grebetakoa baino gehia-
go). DBHko ikasleen %95ek gre-
barekin bat egin zuten. Udal guz-
tiek ia %100ean gelditu zutela azal-
du zuten deitzaileek. Hondakinak
biltzeko zerbitzua ere ez zen izan. 

Gizarte zerbitzuetan, osasun arlo-
an eta garraioan gutxieneko zerbi-
tzuak izan ziren. Greba deitzaileek
salatu zuten herenegun jaso zituz-
tela gutxieneko zerbitzuak zehazten
zuten gobernuaren erabakia. 

»

Erantzun zabala   

Garazi Urrestarazu.

Olaztin elkarretaratzea eta manifestazioa egin zituzten. 

Altsasun, elur tartean. Foruzaingoak gertu zaindu zuen bilkura. Irurtzungo elkarretaratzea. 

Bilkura Etxarriko plazan. 



EMAKUMEAK

2013an orrazkerak koloreak
bezainbeste ditugula esan gene-

zake, emaztegai bakoitzak berea eta
besteengandik ezberdina den bat
aukeratuko baitu. Eta arazorik ez
dago, mota ezberdinetakoak baiti-
tugu, haien soineko ezberdinekin
konbinatzeko. 
Horietako bat erromantizismo inu-
zente  ukitu bat emango diona, ilea
aske eta izur batzuekin egina, ego-
kia soineko erromantiko batentzat.

Aurtengo orrazkera ilea motza eta kiri-
bildua izan daiteke. Orrazkera honek
ile finari gorputza emango lioke eta
trentza eder bat jarri nahi izanez gero
, hain berezia den egun honetarako
egingarria litzateke. Udaberri-udako
ezkontzetarako moda-modan daude,
erosoak, lagungarriak eta trentza bat
egiteko hain luzea ez izanez gero exten-
tsioak erabil daitezke.
Bestetik, emaztegaiendako ile motza
eta ondulatuak abantaila bat badu,
bolumen itxura handia duela eta

mugimendua ere bai, egun horre-
tan sofistikazio apur bat lortuz.

GIZONAK

2013rako gizonezkoei beren iza-
erarekin bat datorren orrazke-

ra aholkatuko diegu, eroso eta doto-
re egon daitezen. Senargaiak ezkon-
tza egunean bere burua ongi ikusi
behar du eta horregatik bere esti-
listarengana jo behar du, bere orraz-
kera zaindu behar duelako. Jakina
da gizonezkoen orrazkerak aurre-

tiko lan handia ez duela eskatzen
baina komeni da egun horretarako
ahalik eta hobekien egoteko, aldez
aurretik froga ezberdinak egitea. Alde
batetik, aukera ezberdinak egon dai-
tezkelako eta bestetik, egun horre-
tan eroso egoteko bakoitzak bere
burua horrela ikustera ohitu egin
behar duelako. Komeni da hiru aste
lehenago froga horiek egiten has-
tea, metxak eta tinteak tartean
badaude. 
Argi dago senargaiarendako ile

motza egokiena izango dela baina
melena dutenak ere badira eta
hauek ere beste aukera bat izan dai-
tezke. Gela eta argizari krema apur
batekin egindako krestak edo mele-
na apur bat duten orrazkerak izan
daitezke egokienak.
Ile kiribildua edo ondulatua izanez
gero hauek apenas nabaritu daite-
zen ilea moztu daiteke eta horrela
orrazteko hautua eginez gero, ongi
garbituta eta zainduta utz daiteke aha-
lik eta modu naturalenean ikus dadin.

Tximak baino gehiago…

12 publierreportajea
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ezkontzak



Ezkontzaren egunean xeheta-
sun asko izaten dituzte ezkon-
gaiek. Baina baita, senide eta

lagunek. Gonbidapenak, loreak, sor-
presak… Ezkontza askotan falta ez
dena da ezkonberriei egindako oho-
rezko dantza: Aurreskua. Txistula-
ria lagun dantzari batek edo dan-
tzari bikote batek ezkonberriei erre-
berentzia egiten die.
Aurreskuak, berez, zortziko baten
erritmoa du. Gaur egun izen hori
badu ere, Aurreskua, berez, mutil-
dantza edo soka-dantza da. Eta
horietatik baditugu Sakanan. Iha-
bartik hasi eta Olatzagutia bitarte-
an zortzikoak dantzatzen dira fes-
ta egunetan (Etxarri Aranatzen Dan-
tzaki izena du). Dantza serio eta
eleganteak dira guztiak ere.
Orduan, zergatik ez erabili berta-
ko dantzak Aurreskuaren ordez?
Euskal kulturako elementu ugari-
ri beste erabilera eta sinbolismoa
eman zaion eran, gauza bera egin
daiteke ibarreko zortzikoekin.
Estatiko bihurtzeko moldaketa
gutxi batzuk egin eta bertako oho-
rezko dantzak genituzke. Herrian
herrikoa, gainera. Horrek zortzi-
koen eta dantzakiaren melodien
transmisioa ziurtatuko luke, bai-
ta dantza berarena ere.
Eta esperientziak badaude. 2008ko
abenduan bikote etxarriar bati Dan-

tzakia dantzatu zioten udaletxeko
estalopean. Eta 1999an Javier Bus-
tamantek Joseba Salegiri Altsasu-

ko Zortzikoa dantzatu zion Donos-
tian, Jone sube al cielo filma mus-
tu zutenean.

Ohorezko dantza. Bertakoa?

ezkontzak
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Moda joera berriei kasu
handirik egiten ez badie-
zu orain da une egokia

horretarako, ez galdu ezkontza
baterako gonbitea egin izana eta
murgildu 2013 urteak udaberri-
udarako aurkezten dizkigun joe-
retan, orain duzu aukera festa giro-
ko jantzi formal bat Sakanan eros-
teko. 
Jantziekin batera badakigu osaga-
rriak ere oso kontuan hartzeko-
ak izaten direla egun honetara-
ko, hala nola barruko arropa
zuria nola mihisea. Kanpotik
dotore jaztea bezain garrantzi-
tsua baita barrutik ere egitea.
Ezkongaiak ezkontzeko tokia-
ren eta otordurako lekuaren
apainketaz ere arduratzen
ohi dira eta Sakanan lore-
gintzan adituak ez zaiz-
kigu falta.  
Eta eguna borobil-
tzeko une kuttun
horiek guztiak bil-
duko dituen argaz-
ki erreportaje txu-
kun bat egiteko aukera
ere izango dugu.

Moda joerak,
mihiseak, apainketak
eta erreportajeak



Nafarroako Parlamentuan langa-
beziari buruzko pleno monogra-
fikoa egin zuten pasa den astean.
Iruñerriko eta Sakanako langabe-
tuen kolektiboek parlamentu
barruan eta kanpoan plazaratu
zituzten haien aldarrikapenak.
Balorazioa egiterakoan, lehenik,
Lourdes Goikoetxea, Enplegu eta
Ekonomia kontseilariaren inter-
bentzioa kritikatu dute: “betiko

errezeta huts eta antzuen aldeko
apustua egiten segitzen du: AHT,
Nafarroako Ubidea, gastuaren
kontrola… hau da, enpleguaren
suntsiketa gehiago”. Langabetuek,
ordea, lanaren banaketaren alde-
ko apustua aldarrikatzen dute.
Eta enplegua sortzeko ondoko neu-
rriak proposatzen dituzte besteak
beste: “aparteko orduak debeka-
tzea, lan-orduen murrizketa bai
arlo publikoan zein pribatuan
ere… eta erreleboko kontratuak
areagotzea”.

Bigarrenik salatu dute, prentsa-
ren bidez jakin dutela haietako
batzuk parlamentuko sarrera
debekatuta dutela, plenoa buru-
tzen ari zen bitartean protesta egi-
teagatik. “Goikoetxea andrearen
interbentzio tamalgarriaren buka-
eran altxatu eta lanaren eta abe-
rastasunaren banaketaren aldeko
aldarrikapenak bota genituene-
an ezerosoak sentitu zirela diote!
Nafarroako Gobernutik alde egin
behar dutenak beraiek dira, haiek
sortutako krisi baten aurrean ager-
tzen duten ezintasunarengatik”
gaineratu dute.
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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.

Bihar hasi eta hilabete akabera
bitartean emakumeari buruzko
jardunaldiak izanen dira Irurtzu-
nen. Emakume irurtzundarrek
protagonista izanen dituzten era-
kusketa, antzezlan eta afariez gain,
aldarrikapenerako tokia utziko
du egitarau zabalak. Egitarauan
bertan gogoetarako esaldia dugu:
Hauskortasunaren indarra: eus-
ten zigula uste genuen guztiak
eusten ez digunean, hortxe, ager-
tzen da gure benetako sendotasu-
na. Irurtzungo Emakume Talde-
ak, Kultur kontseiluaren eta Irur-
tzungo Udalaren laguntzaz
antolatu du guztia. 

Egitaraua
>> Martxoak 2, larunbata
20:00etan El miedo que me habita
antzezlana kultur etxean. 

>> Martxoak 3, igandea
18:00etan Emakumeari buruzko film
laburren proiekzioa eta txokolate
jatea. Urko Mauduitek aurkeztuta, Pikuxar
euskal txokoan. 

>> Martxoak 4, astelehena
19:00etan Irurtzungo plazan, hitzordua
Iruñeko Astelehen Lilak kontzentraziora
joateko. 20:00etan Iruñean.

>> Martxoak 9, larunbata
16:30ean Enriqueciendo la sexualidad
con todos nuestros sentidos kafe-
solasaldia. Idoia Aragon (psikologoa eta
sexologoa). Kultur Etxea.

21:30ean afaria Iratxo elkartean. Kultur
Etxean, Iratxo eta Pikuxarren eman behar
da izena eta abizena, asteartera arte. 

>> Martxoak 13, asteazkena
18:00etan Irurtzungo plazatik irtengo
gara Iruñera, zinemara. 

>> Martxoak 15, 16 eta 17 
Sueño de una noche de verano antzezla-
na. Irurtzungo Antzerki Tailerra. Kultur
Etxean 

>> Martxoak 22, ostirala
19:30ean Mondragón 1936: Mujer,
guerra y represión dokumentala.
Aurkezlea: Julia Monge. Kultur Etxean.

Martxoaren 8tik 31ra Ura Sakanan
pintura erakusketa, Irurtzungo Pintura
Ikasgelako Emakumeen Taldearen lanak.
Tahonan eta Pikuxarren

Irurtzun»

Olatzagutia»

SAKANA

Hogeigarrenez, emakumeari buruzko jardunaldiak 

Martxoan barna emakumearen inguruan zer landu badago Irurtzunen. 

Heldu den ostirala Emakumea-
ren nazioarteko eguna dela eta,
Olatzagutiko Udalak programa-
zio berezia prestatu du. Egitaraua
heldu den asteazkenean hitzaldi
batekin abiatuko da. Baltistan fun-
dazioko Sarai Martinek Pakistan-
go emakumeen egoeraren berri
emanen du. Kultur etxean izanen
da, 19:00etan. 

Pakistango goi mendietako
Baltistan eskualdeko Hushe iba-
rreko komunitateen garapena-
ren alde lan egiten du fundazio-
ak. Bertako biztanleak haien
garapenaren agente aktibo
bihurtzeko lan egiten du, gara-
pen jasangarria eta ingurume-

na errespetatzen duena sustatuz.
Fundazioaren jardun nagusia
emakumezkoei zuzenduta dago.
Esaterako, haiei zuzendutako
prestakuntza zentroak martxan
daude 2007tik eta fundazioak
garatzen dituen egitasmo guztie-
tan genero ikuspegia txertatzen
da. Bestetik, osasun arloan hobe-
kuntzak lortzeko lan egiten du
fundazioa, adibidez, erditzeetan
ama eta ume asko hiltzen dire-
lako. 

Gehiago
Emakumeen nazioarteko egune-
an Olatzagutian kontzentrazioa
eginen da San Migel plazan. Eta

hurrengo egunean, kultur etxean
Cruzadas cotidianas antzezlana

ikusteko aukera izanen da. Progra-
mazioa ixteko, larunbatean, afa-

ria izanen da. Izen-ematea ohiko
tokietan egin. 

Pakistangoen berri emanez dator Emakumearen Eguna

Langabeak gobernuarekin enplegu proposamenekin kritiko 

Emakumeak Pakistanen. 

Parlamentuan protesta egin zuten langabetuek. 
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Larunbatean Etxarrengo Kon-
tzejuaren elkartean mus txapel-
keta azkarra jokatu zen. Karta
lehia hasi aurretik, afaria izan
zen eta ondoren hasi zen txapel-

keta. 16 bikote neurtu ziren, ordu
txikitaraino eta giro ederrean.
Finalean Feliciano-Alberto biko-
teak Etxeberria anaiei irabazi
zien. 

Biurdana institutua gaur egun
masifikatuta dago eta aurreikus-
penek ikasle gehiago joanen dire-
la adierazten dute. Iruña iparral-
dean institutu berri bat eraikitzea
eskatzen ari da Iruñeko Iparral-
deko Institutu Batzordea (Biurda-
na, Sanduzelai, Patxi Larrainzar,
Orkoien eta Irurtzungo Guraso
Elkartea alegia). 

Gaur, Nafarroako Parlamen-
tuaren bilkuran, Iribas kontseila-
riak institutuaz aritu beharko du.
Parlamentuko Hezkuntza Batzor-
deak institutua egiteko eskatu
zuen. Kontseilariak erabaki hori
betetzeko zein urrats eman dituen
argitu beharko du gaur. NaBaiko
Nekane Perez Irazabalek egin du
eskaera. 

Elkartea muslariak hartuta

Etxarren»

Feliciano eta Alberto nagusitu zen Etxarrengo mus txapelketan. 

Iruñea iparraldean institutu berri bat egitea eskatzen ari dira.

Arakil / Irurtzun»

Altsasu»

Institutuaren eskaera
Parlamentuko bilkuran

Altsasuko Dendarien Elkarteak
antolatuta, larunbatean eta
igandean eginen da Burunda
pilotalekuan. Aurtengo berrikuntza
da asteburuan Altsasun Pintxo
Potea egiteko aukera izanen dela

Altsasuko Dendarien Elkarteak
antolatuta, asteburuan burutuko
da IV. Stock Azoka, Altsasuko
Burunda Pilotalekuan, Altsasuko
Udalaren laguntzarekin. Larunba-
tean eta domekan mota guztieta-
ko maukak erosteko aukera izan-
go dugu, goizez eta arratsaldez,
Altsasuko Dendarien Elkarteko
kide diren denda eta komertzioen
eskutik. 

Bi urtetik behin egiten da stock
azoka. Denboraldian saldu gabe
geratu diren produktuei eta bil-

tegian dauden produktuei irten-
bidea emateko aukera ematen die
azokak dendariei, eta primerako
produktuak prezio baxuan eros-

teko aukera, aldiz, erosleei. Kri-
siaren eragina horrenbeste naba-
ritzen dugun honetan, aukera
ona eskainiko digu asteburuan

Altsasuko Dendarien Elkarteak,
arropak, zapatak, etxerako osaga-
rriak eta beste prezio ezin hobe-
an erosi ahal izateko aukera. Den-
boraldiko azken maukak, beraz,
asteburuan egin ahal izango dira
Altsasun.

Eguna borobiltzeko, pintxo
potea
Erosketak egin ondoren zerbait
hartzera joatea aukera ona da.
Horrela, eta stock azoka aberaste-
ko, Altsasuko zenbait tabernek
ekimenarekin bat egin dute eta
Pintxo Potea eskainiko dute. Albo-
an aipatutako tabernetara pote
bat hartzera joaten direnei moka-
dutxoren bat eskainiko zaie, opa-
ri. Beraz, astebururako plan ona
eskaintzen du Altsasuk: stock azo-
ka eta pintxo potea. 

Azken maukak IV. Stock Azokan Altsasuko 
IV. Stock Azoka
Burunda pilotalekuan.
Larunbatean, 10:00etatik
14:30era eta 16:00etatik
21:00etara.
Igandean, 11:00etatik 14:30era
eta 16:00etatik 19:00etara.

Pintxo Potea

Xurrut Altsasuko Tabernen Elkar-
teko tabernetan: Gernika, Lurraz-
pi, Arkangoa, Gautxori, Urtzi,
Xume eta Koxka.Eta ondoko
tabernetan ere: Biltoki, Kukua,
Lezea, Goya, Las Vegas, Kaixo,
Fortxo, Espejo eta Irubide.

Aurreko Stock Azokako edizioa. 
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Eguraldiak laguntzen duenean,
Kale kaleko lanak despeditu ondo-
ren, Olatzagutiko Udalak oinezko-
endako izendatuko ditu Orreaga
kalea eta Vicente Argomaniz pla-
za. Horren aldamenean dauden
Sarasate eta San Miguel plazekin
oinezkoendako eremu zabal bat

sortuko da herri gunean, eta oinez-
koek kioskotik ia kiroldegiraino,
kultur etxetik pasaz, lasai joateko
aukera izanen dute. 

Udalak aparkatzea eragozteko
seinaleak eta bestelakoak jarriko
ditu. Gurutze Rodriguez alkateak
jakinarazi digunez, eremu horre-

tan, soilik, auzokideen autoak ibi-
liko dira. Udala haiekin harrema-
netan jarri da, proposamenak iza-
nez gero, helarazteko. 

Vicente Argomaniz plazan eta
Kale kalean sareak, zola eta argi-
teria berritzeko lanak egiten ari
dira.

Udalak inbertsioa egin ondoren
ikasturte berrian Gobernuak
kudeatuko du

Ate irekiak martxoaren 4an,
astelehenean, 16:00etatik
17:00etara Uharte Arakilgo eskolan

Uharte Arakilgo eskolan heldu
den urtean 0-3 zikloa izanen da.
Gaur egun ere badago, baina udal
zerbitzua da. Uharte Arakilgo Uda-
lak eta errentaren arabera gura-
soek ordaintzen duten kuotekin
aurrera egin du orain arte Pauso-
ka haur eskolak. Zerbitzuak uda-
lari eskatzen zion inbertsioa iku-
sita eta departamentuaren esku
egonda gurasoen kuota murriztu-
ko zela ikusita, Pausoka haur esko-
la haren esku uztea erabaki zuten
Uharte Arakilen. 

Ainara Aiestaran alkate-orde-
ak esan digunez, “publiko izateak
haur eskolaren proiektuari
garrantzia ematen dio”. Aiestara-

nek beste onura bat ere ikusten dio
0-3 zikloari: “eskolan euskarari bul-
tzada emateko balioko du. Aurten,
aurreneko aldiz, Uharteko esko-
lan aurre-matrikulatu diren haur
guztiak D ereduan egin dute, bat
bera ere ez A ereduan”. 

Baina horretarako udalak espa-
zioa haur eskolen legedira egokitze-
ko lanak egin behar izan ditu. Aies-
taranek azaldu digunez, haurrenda-
ko komuna jarri, oztopo
arkitektonikoak kendu, patioa ego-
kitu eta halakoetan eskatzen diren

segurtasun neurri guztiak betetze-
ko egin dira lan horiek. Guztira
70.000 euroko aurrekontua izan dute. 

Matrikulazioa
Heldu den ikasturtetik aurrera
Hezkuntza Departamentuaren
ardura izanen da Uharteko 0-3
zikloa. Baina dagoeneko hasi da
departamentua erabakiak har-
tzen. “Ilbeltzetik gurasoek depar-
tamentuak ezarritako kuotak
ordaintzen ari dira”. Haur esko-
lako aurre-matrikulazio epea osti-
ralean hasi eta martxoaren 15era
arte zabalik egonen da. “Arakil eta
Arruazu bitarteko herritarrei zer-
bitzua eman nahi genieke” azal-
du digu Aiestaranek. Ikasturte
berriko ordutegiari dagokionez,
8:00etatik 16:00etara izanen da.
“Baina eskaeraren arabera, ordu
erdi lehenago has liteke”, argitu
digu alkate ordeak. 

Olatzagutia»

Uharte Arakil»

Ziordia»

Oinezkoendako 3 plaza eta 2 kale

Vicente Argomaniz plazako lanak. 

Haurrak jolasten. 

Pausoka haur eskola gobernuaren eskutan
Zortzi

Gaur egun 8 haur eta 2 hezitzaile daude.
Haietatik 5 ikasturte berrian ez dira izanen
3 urte beteak izanen dituztelako. Gelditzen
diren 3 haurrei momentuz beste 3 batuko
zaizkie. 

Bonbilak LED sistemagatik
ordezkatu ditu udalak

Ziordiko Udalak 120.000 euroko
inbertsioa egin du argiteri publi-
koa berritzeko. Energia aurrezte-
ko helburuz egindako lanek Nafa-
rroako Gobernuak %40ko diru-
laguntza izan du. Aldaketa
aurretik urtero 78.822 Kw kontsu-
mitzen zuen Ziordiko argiteri sis-
temak. Gaur egungoarekin, berriz,

15.680 Kw besterik ez. 
Alde hori, jakina, fakturan

ere nabari da. Ziordiko Udala
kaleak argiztatzean urtean 11.200
euro gastatzetik 1.725 euro
ordaintzera pasako da. Gainera,
kontratatutako argindar poten-
tzia %46,1 jaistean faktura ere
murriztu da. 

Argiteria publiko guztia LED
sistemara aldatu duen aurreneko

herria da Ziordia. Argiak erregu-
latu egin dituzte. Piztuta dauden
denboraren heren batean indar
guztiarekin argiztatzen dute eta
denboraren beste bi herenetan
potentziaren erdira argiztatzen
dute. Jesus Arrese alkateak azal-
du digunez, “potentzia gutxiago-
rekin argiztatze hobea lortzen
dugu eta argi-kutsadura murriz-
ten dugu”. 

Ziordiko Udalak, NaBairen alde-
ko eta Bilduren kontrako botoe-
kin, erabaki zuen materia orga-
nikoa jasotzeko herrian 5. edu-
kiontzia jar tzea.  Ziordiko
Udalaren asmoa da 2020. urtera-
ko Ziordiko biohondakinen erdia
birziklatzea eta %10eko errefu-
sa besterik ez sortzea. Hala jaki-
narazi zion udalak Sakanako
Mankomunitateari. Alkateak
jakinarazi digunez, Mank-ek era-
bakiari helegitea aurkeztu dio. Bi

administrazioetako ordezkariak
duela hiru aste bildu ziren eta
akordioa lortzeko aukerak dau-
dela uste du alkateak. 

Bilera hartan Ziordian etorki-
zunean edukiontziak kokatzeko
egon zitezkeen puntuak aipatu
ziren, 9 gune. “Hiruzpalau puntu
kenduko dira, baina edukiontziak
egonen dira. Ziordiar gehienak
hori nahi baitute”. Alkatearen esa-
netan garrantzitsua da Mank-ek
errespetatzea Ziordian edukion-

tziak izateko erabakia. Bere ustez
edukiontziak izateak ziurtatuko
du ohiturak mantentzea, edukion-
tziek pribazitatea eta ordutegi aska-
tasuna bermatzen dutelako. 

Alkateak azaldu duenez, auzo
konposta egiteko aukera izanen
dute ziordiarrek. Sei edo zazpi
gune prestatuko dira, prestatuta-
ko tokietan. Etxean konposta egi-
teko aukera ere badute. “Eta atez
atekoa egin nahi duenak horreta-
rako aukera ere izanen du”. 

Argiteri publikoa berritu eta %85 aurreztu

Birziklatzeko denetarako aukera
»

Edukiontziak Ziordian. 

Ziordiko ikuspegia. 
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Akelarre udal ludotekak buruhan-
diak egiteko tailerra prestatu du.
Helduei zuzendutako jarduera da,
baina neska-mutilek haien lagun-
tzaile izanen dira. Ikastaroa api-
rilaren 13an hasi eta garagarila-
ren 8an despedituko da. 9 larun-
bat goizetarako dago iragarrita

tailerra, bi ordu eta erdi saio bakoi-
tzean. Izena eman nahi duenak
ludotekatik pasa beharko du edo
699 635 187 telefonora hots egin.
Udal ludotekako bazkideek dohai-
nik dute izen-ematea; ez direnek
10 euro ordaindu beharko dituzte.
Ikastaroa egin dadin gutxienez
zazpik eman behar dute izena. 

Larunbatean, 17:00etan, Arbizuko
kiroldegian

Hondakinen errausketa porlande-
gietan: pertsonen osasunean duen
eragina. Olaztiko Portland-en kasua
izenburuko hitzaldia hartuko du
bihar Arbizuko kiroldegiak. Hiru
Mugak Batera plataformak (3MB)
antolatu du eta bi hizlari ariko
dira. Batetik, Peio Lozano EHU-ko
Geografia, Aurre-historia eta Arke-
ologia Saileko Geografia Fisikoan
doktore dena eta, bestetik, Mario
Fdez Lopez de Ahumada, medikua
eta Osaldeko kidea. 

Hizlariek errausketak natu-
ran eta osasunean dituen ondo-

rio kaltegarriak azalduko dituz-
te. Aldi berean, bildutakoen zalan-
tzak ere argituko dituzte. 3MBk
sakandarrak hitzaldira joatera
gonbidatu ditu.

SAKANAOlatzagutia»

Buruhandigintza

Buruhandi tailerra egin zenekoa. 

Aurreko hitzaldi bat. 

Bilera
Informazio gehiago emateko eta
aurreko lanen azalpenak ema-
teko martxoaren 7an, ostegune-
an, 18:30ean ludotekan bilera egi-
nen da. 

Errausketa eta
osasunaz, hitzaldia

Manifestazioa

3MBk martxoaren 16rako, larun-
bata, manifestazioa deitu du,
Altsasun. 18:00etan aterako da
Netto paretik. Mobilizazio horre-
kin, plataformak, Nafarroako
Gobernuak porlandegiarendako
onartutako Udalez Gaindiko
Proiektu Sektorialaren “inposi-
zioa eta zentzugabekeria” sala-
tu nahi ditu. Aldi berean, “bes-
te hondakin kudeaketa eredu
batzuk (badirelako) bilatzeko, eta
aurkitzeko” eskatuko du. 

Urte luze bateko ibilbidearen ondo-
ren, etxean, Sakanan, Josefina
Arregi klinikako lagunen elkar-
teak bere burua aurkeztu zuen,
igandean. Estatuan arreta psiko-
geriatrikoan erreferentea den kli-
nikak aurrera egin dezan lagun-
tzeko elkartu dira hainbat pertso-
na. Elkarteko presidenteak, Patxi
Goikoetxeak, ekitaldian gizartea-
ren parte-hartzea eskatu zuen, eta
elkarteko bazkide eginez, klinika-
ri laguntzea eskatu zuen. Nafarro-
ako Kutxa fundazioarenZuk auke-
ratu, zuk erabaki programaren
bidez ere laguntza emateko auke-
ra gogorarazi zuen. 

Klinikaren martxaren berri
eman zuen Jose Joaquin Roldan,
Pantxo, medikuak. Gaitzari aurre
egiteko hainbat diziplinetatik lan
egiten dutela. Horrela, gaixoak
hobetu eta, nahiz eta mugekin,
familian bizitzeko gaitzen dituz-
tela azaldu zuen.

Gonbidatuak

Enrique Villarrealek, El Drogasek,
bere amarekin zentroan bizi izan

zuena ekarri zuen gogora: diagno-
sia okertzearen ondoren sortu
zitzaion etsipena, sortutako kon-

trako sentipenak,  galtzeko beldu-
rra … Musikariak Erkudengo Ama
abesbatzarekin batera  Te quiero

abestia kantatu zuen. 
Guillermok, Nagore kazetaria-

rekin batera, eta elkarteko beste 20
bat pertsonek 8 km-ko ibilbidea egin
zuten. La memoria es el caminobere
egitasmoko 176. etapa izan zen.
Haren bidez Alzheimerrarendako
estatu politika aldarrikatzen ari da. 

Bestalde, 10 urtez Gipuzkoako
elkartearen buru izan den eta
berriki estatuko alzheimer eta
dementziak dituzten pertsonen
elkarteen konfederazioko zuzen-
dari izendatu berri den Koldo
Aulestiak, bere esperientziaren
lekukotasuna eman zuen. Konfe-
derazioak 304 elkarte biltzen ditue-
la azaldu zuen. 

Logotipoa
Raquel Guerrerok, klinikako oku-
pazio-terapeutak, elkartearen logo-
tipoa aurkeztu zuen. Klinikako
gaixoek egin dute irudia eta pro-
zesuaren berri azaldu zuen. 

SAKANA

Gaixoak zaintzen dituen klinikako lagunen elkartea

Igandean aurkeztu zen Josefina Arregi Klinikako Lagunen Elkartea Altsasun. Jendetza bildu zen Iortian. 



Lana/ Negozioak
LAN ESKARIA

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

Higiezinak
ETXEBIZITZAK 

SALGAI

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

Opatutakoak / galdutakoak
GALDUTAKOAK

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
AESek ikastaro hauek antolatu ditu.
“Komunikazio eraginkorra bezeroarekin” martxo-
aren 11tik 21era, 20 ordu; “Enpreseko ingelera”,

apirilaren 2tik maiatzaren 23ra; “Project
Management”, apirilaren 5etik maiatzaren 3ra,
20 ordu; “Kosteen analisia erabakiak hartzeko
laguntza gisa”, apirilaren 8tik 22ra; “Blog-ak eta
web orriak sortzeko enpresei begira”, apirilaren
8tik maiatzaren 13ra.”Erabakiak hartzeko kosteen
azterketa”, apirilaren 8tik 24ra, 20 ordu.

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

UGTk ikastaro hauek antolatuko ditu.
“Planoen interpretazioa” martxoaren 4tik 21ra;
“Testu-tratamendua” martxoaren 9tik apiribila-
ren 20ra; “Lehengaien manipulazioa” apiribilaren
2tik 29ra; “Eskorga jasotzailea gidatzeko” apiri-
bilaren 6tik maiatzaren 4ra; “Soldadura TIG”
maiatzaren 4tik 25ra (Iruñean); “Elektrezitatea I”
apiribilaren 8tik maiatzaren 20ra; “Excel aurrera-
tua” maiatzaren 6tik 23ra.; “Testuen tratamen-
dua”, 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/autono-
mico.php

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

Oharrak 
Urdiaingo eskolan negutegi. bat behar dugu,
hots egin telefono honetara 948- 46 83 45.

Odol emaileak. Martxoaren 20an Arbizu-
Uharte Arakil, arratsaldez

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

XVI. Igartza literatura, sorkuntza beka
idazle berrientzat. Beasaingo Udalak, CAF
enpresak eta Elkar argitaletxeak beka hau sortu dute
idazle berrientzat. 6.000 euroko diru-laguntza
izango du. Epea: 2013ko ekainaren 30a. Nora bidali:
kultura@beasain.net. Argibideak: Beasaingo
Udaleko kultura eta Euskara saila – Loinazko San
Martin plaza – 20200 Beasain. Telef: 943- 02 80
63, faxa: 943- 02 80 71 eta kultura@beasain.net

Etxeko lantxoak doan.  Izena eman Larrezabal
denboraren kutxan,
larrezabaldk@inigoaritza.com

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@elhu-
yar.com eta www.elyuhar.com helbideetan.

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

Bazkideak Josefina Arregi klinikarako.

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

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

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

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
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heriotzak

• Jose Jabier Irisarri Itsaso,
otsailaren 17an Etxeberrin.
• Luis Martinez Muruzabal,
otsailaren 21ean Olaztin.
• Maria Jesus Callejas Castillejos,
otsailaren 22an Olaztin.
• Josefa Mendia Lezea, otsailaren
22an Ziordian.

Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da

Gorka Larrea Ondarra

Maitasuna ez da inoiz itzaltzen.
Eta inoiz itzaltzen ez delako,

gogoan zaitugu.

Amiña Katalina, izeba Pilar, Koldo, Irene, Oihane eta Maitane

Arbizu-Bakaiku

Gorka Larrea Ondarra
I. urteurrena

Eta negarrez ari naiz... eta zer da ba negarra,
sentimenduen azaleratzea baino?

Barruan duguna kanporatzea baino?
Barrua hustu, zuri tokia egiteko.

Betirako gure bihotzean.

Zure lagunak

Mercedes Iturriza Zelaia
III. urteurrena

Zu sortu zinen
enbor beretik
sortuko gara

Zure familia

Bakaiku

Koldo Martinez Muruzabal

“decidí hacerme yo la maleta para
poder vivir. Hoy lloré, se me habrá
metido un poco de arena, eso no

es para mí”
(Extremoduro)

Olaztiko lagunak



kirola >>

»

Pablo Urtasunek
puntuatzen zuten
hiru gainetan pun-
tuazio altuena lor-
tu zuen eta Alme-
riako Mendiko Sa-
ria jaso zuen.
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Aumotomobilismoa-Rallya

Aizkora

Txirrindularitza

Otaño-Otaegiren kontra ariko dira
final handian, igande eguerdian
Azpeitian (ETB1)

Iritsi da urteko lehen aizkora fina-
la, Egur Sportek antolatutako
Binakako Urrezko Aizkora Txapel-
keta, hain zuzen. Finala igandean
jokatuko da, Azpeitiko Izarraitz
pilotalekuan, 12:00etan eta finale-
rako txartela lortu duten bikoak
ondokoak dira: Floren Nazabal-
Joxe Angel Zubiaga eta Unai Ota-
ño-Joseba Otaegi. 

Bi bikoak txapelketa ona egite-
tik datoz eta primerako mailan

daude. Etxarri Aranazko Floren
Nazabal aizkolari beteranoak iaz
primerako denboraldia egin zuen,
jokoan zeuden ia txapelketa guztiak
irabaziz. Eta aurten, dagoeneko,
bere lehen finala jokatuko du, Zubia-
garekin batera. Lan bikaina egite-
tik datozen eta egungo txapeldunak
diren Unai Otaño eta Joseba Otae-
gi garaitu beharko dituzte txapela
janzteko. Otaño eta Otaegi egungo
txapeldunak dira, baina Nazabal eta
Zubiaga  ere maila onean daude.
Beraz, lehia estua aurreikusten da,
edonor izan daiteke garaile. Izarrai-

tzek argituko du nork jantziko duen
lehen txapel hau, baina espero deza-
gun txapela Sakanan ikustea. 

Bikote bakoitzak 6 lan egin
beharko ditu, guztira 16 enbor
erdibituz. 

Zilarrezkoa
Urrezko Binakakoarekin batera
Zilarrezko Binakakoaren finala
jokatuko da igandean Azpeitian.
Sakanako Aizkora Eskolan treba-
tutako Arkaitz Jauregik eta Julen
Kañamares III.ak Daniel eta Iker
Vicente izanen dituzte aurkari. 

Urtasunendako
Almeriako Klasikoko
Mendiko Saria
Mark Renshawek irabazi zuen, igan-
dean Almeriako Klasikoa. Euskalte-
leko Pablo Urtasun urdiaindarrak
Mendiko Sari Nagusia irabazi zuen,
eguneko ihesaldian sartu eta gero.
Movistarreko Imanol Erbiti 32.a izan
zen helmugan, eta Urtasun 65.a. 

Verdugo Paris-Nizan eta

Egoi eta Azanza Tirreno

Adriatikon

Martxoaren 3tik 10era jokatuko da
Paris-Niza. Euskalteleko Mikel Nieve
buru dela, hari lagunduko dio  Gorka
Verdugok. Bestalde, Samuel Sanche-
zek gidatuko du talde laranja martxo-
aren 6tik 12ra jokatuko den Tirreno-
Adriatikon. Hari laguntzen Egoi Mar-
tinez keta Jorge Azanza egonen dira.

asteburukoa 

Juniorrek igandean proba dute Villa-
tuertan (77,6 km, 11:00etan) eta mas-
terrek bi proba dituzte, larunbatean,
Tafallan (100 km, 15:30ean), eta igan-
dean Oliten (110 km, 10:00etan). Afi-
zionatuek ere bi proba dituzte. Larun-
batean Zumaiako lasterketa (9:30ean,
112,5 km). Eta, igandean,  Ereñokoa
(108 km, 10:30ean). Bestalde, Rural
Kutxa BTT saria igandean hasiko da,
Izkuen, 10:25etik aurrera.

Aralar eta Burunda
txirrindularitza
taldeen aurkezpena
bihar
12:00etan aurkeztuko da Aralar,
Irurtzunen, eta 16:30ean Burunda,
Altsasun

Aralar Txirrindularitza Taldearen
2013ko egitasmoa bihar aurkeztu-
ko da, 12:00etan, Irurtzungo uda-
letxean. Txirrindularien argazki
sesioak eta egitasmoaren azalpe-
nak ez dira faltako. 
Aurten, Aralar Txirrindulari Talde-
ak hiru talde izanen ditu: eskolako
taldea, kadeteak eta juniorrak. 
Burunda Txirrindularitza Taldeak
2013 denboraldiaren aurkezpena egi-
nen du bihar, 17:00etan, Altsasuko
Iortia Kultur Gunean. Aurretik,
16:30ean, txirrindulariei argazkiak
ateratzeko aukera izango da Iortia
Kultur Guneko kanpoaldean. 
Aurten lau talde izango ditu Burun-
dak: Katealde-Tasca Don Jose, Blen-
der eta Azazeta eskola (15 hasi berri,
2 kimu eta 8 haur), Quesos Albeniz
kadeteak (6 txirrindulari), Quesos
Albeniz jubenilak (4 txirrindulari)
eta Rural Kutxa afizionatuak (23 urtez
azpikoak eta eliteak). 

Binakako Urrezko Aizkorako final handia

Nazabal-Zubiagak txapela helburu

Nazabal, EHko txapelduna izan zenean.

Sakana Motorsportek antolatuta,
martxoaren 9an, hurrengo larun-
batean, I. Olazti-Urbasa Rallysprin-
ta jokatuko da, Denboraldiko lehen-
dabiziko lasterketa hau Nafarroa-
ko Rallysprint Txapelketarako
proba puntuagarria da. 

Antolakuntzak 5,5 km-ko zir-
kuitu polita antolatu du, Olaztiko
herri gunean hasi, Urbasako Alta-
miraino igo, Altsasuranzko bidetik
jaitsi eta Olaztiraino helduko dena,
bihurgunez eta zailtasun tekniko-
ko maniobrez josia. “Oso zirkuitu
interesgarria da. Tarte hain labu-
rrean, 5,5 km-tan, denetatik du: 7
bidegurutze, aldapak, espaloiak,
Urbasara igotzen bi rasante jarri-
ko dira, chicaneak…” dio Sakana
Motorsporteko Joseba Aldaz pilo-
tuak. Probak jakin mina piztu du.
“Asteburuan Gabirian rallysprin-
ta dago eta jendea Olaztiko probaz
galdezka ari da. Urbasak beti era-
kartzen du” gaineratu du Aldazek. 

Zirkuitu ikusgarria
Pilotu bakoitzak 4 aldiz osatu behar-
ko du 5,5 km-ko zirkuitua. “Rallys-
printa 14:00etan hasiko da, baina
pilotuek azken pasada iluntasune-
an eginen dute, 18:30-19:00etan hasi-
ta. Oso polita eta ikusgarria izan-
go da. Eta zaleek gertutik ikusi ahal
izango dute dena” ziurtatu du Alda-
zek. Herrian bertan ikusle asko
espero dira, baina baita Altamira
gainean eta Altamirako jaitsieran.
“Altamiratik beherako eremu hori
eremu azkarra da eta autoak abia-
duran jaitsiko dira. Toki erakarga-
rria da proba ikusteko” gaineratu
du Olaztiko pilotuak.

Puntako ikuskizuna izanen da.
Momentuko pilotuak espero dira,
iaz Euskal Herriko Rally txapelke-

tako txapeldunorde Perez “Los Txu-
txi” anaiak, Castrotarrak… eta pilo-
tu eta kopilotu sakandarrak ere.
“Arkaitz Irigoien Oier Larrañaga
kopilotuarekin, Garikoitz Goñi,
Iñaki Gastaminza, Garikoitz Flo-
res… pilotuak aritzekoak dira, bai-
ta Javier Goikoetxea kopilotua,
pilotu leitzar batekin. Ni neu bai-
ta, Iker Azkargorta kopilotuare-
kin, autoa puntuan jartzeko astia
baldin badut” adierazi digu Jose-
ba Aldazek. Sergio Ondarra pilotu
bakaikoarra 0 auto bikoitzean joa-
nen da, eta Iban Lopez de Goikoe-
txea pilotu olaztiarra 0 autoan. Bai-
na oraindik ere izena ematea zaba-
lik dago eta inskripzio gehiago
espero dira.  

Antolakuntza prestakuntza
lanetan murgildua dago. “Nafa-
rroako Automobilismo Federazio-
ak probaren komisarioak jartzen
ditu, baina boluntarioak behar
ditugu bidegurutzetan eta segur-
tasunean egoteko. Lagundu nahi
duenak dei dezala 677 85 81 83ra”
eskatu du Aldazek. 

Entrenamenduak
Asteburuan ibilbidea ezagutzeko
parada izango dute pilotuek. “Erre-
konozimendu itzuliak izango dira,
notak hartzeko. Errepidea zabalik
egongo da eta, hortaz, gehienez
orduko 35 km-ko abiadura hartu
ahal izango dute” azaldu digute. 

Jasotakoa Guaixe eta Beleixe
bulkatzeko
Sakana Motorsportek Guaixe eta
Beleixe Sakanako euskal komuni-
kabideen alde egin nahi izan du.
Horrela, komunikabide horiek sus-
tatzen dituen Bierrik fundazioaren-
dako izango da Olaztiko Rallys-
printeko sarreran kobratuko den
dirua. “Bierrik fundazioko kideek
sarrera kobratuko dute eta rallys-
printaren garbiketa lan guztia egin-
go dute trukean. Horregatik rallys-
printa ikustera datozen guztiek,
argi izan dezatela sarrera ordain-
tzen eta eremua garbi uzten Guai-
xeri eta Beleixeri mesede handia
egingo dietela” azpimarratu dute
Sakana Motorsport taldekoek. 

Motorrak martxan
Aste eskas bat falta da I. Olazti-Urbasa Rallysprinterako. Sakana Motorsport taldea prestakun-

tzetan murgildua dabil. Rallysprintan jasotakoa Guaixeri eta Beleixeri laguntzeko bideratuko da

Bierrik fundazioak
boluntarioak behar
ditu: 948 564 275
Guaixe astekaria eta Beleixe
irratia kudeatzen dituen Bie-
rrik fundazioak boluntarioak
behar ditu martxoaren 9an,
Olaztiko Rallysprintean, sarre-
rak kobratzeko eta garbiketa
lanak egiteko. Mesedez, bolun-
tario izateko deitu  948 564 275ra
edo bidali mezua bierrik@guai-
xe.net posta elektronikora.

www.fenauto.com
Olazti-Urbasa Rallysprintean inskripzioak
egiteko Nafarroako Automobilismo Fede-
razioaren weg gunea. Martxoaren 4ra arte
egin daiteke inskripzioa. 

Segurtasuna helburu
Sakana Motorsportek eskaera
berezia egin nahi izan du: inor
ez dadila joan Olaztin prestatu-
tako zirkuitura entrenatzera.
Izan ere, gertatzen ari da. “Saka-
na Motorsportetik eskatu nahi
diegu, mesedez, benetako zale-
tuak badira, Olaztiko bizilagu-
nak, rallysprintean lan egingo
duten boluntario guztiak, lagun-
du diguten babesle guztiak, eta
eskuderia honetako kide guztien
lana errespeta dezatela eta ez
daitezela asmo horiekin etorri.
Sakanara Rallye eta Igoerak
bueltatzeko esfortzu ikaragarria
egiten ari gara, eta honen jarrai-
pena guztion jarreraren esku
dago” nabarmendu dute. Izan ere,
Sakana Motorsportendako
segurtasuna bermatzea oso
inportantea da. “Segurtasuna
ezinbestekoa da, bai proba aurre-
tik eta baita proban bertan.
Kotxe karreraz ari gara. Horre-
gatik antolakuntzari eta segur-
tasun taldeari kasu egin behar
zaio” nabarmendu dute. 

Irudi ikusgarriak utziko ditu Olaztiko Rallysprintak hurrengo larunbatean. utzitakoa
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Disko jaurtiketa

Duatloia

Herri kirolak

Mendi lasterketak

Eskia

Areto futbola

Triman Navarra Xotak ezin izan zuen
El Pozo Murcia talde ahaltsua
menpean hartu Espainiako Kopako
final laurdenetan. Ikusgarri jokatu
zuen Irurtzungo taldeak, bikain, baina
ez zuen saririk jaso. 

Talde ahaltsuen kontra aritze-
rakoan bi premisa bete behar dira:
ongi defendatzea eta kontrako ate-
an ongi haztatzea. Lehena ongi bete
zuen Trimanek, baina, bigarrene-
an asmatzea falta izan zitzaion. Gol
aukera dezente izan zituzten irur-
tzundarrek, baina, barkatu zuten.
Eta hor joan zitzaien partida. Buka-
eran, 3-5 galdu zuen Trimanek.
Pena handia, Irurtzungo taldeak
gehiago merezi baitzuen, El Pozo
talde ahaltsuaren pare ibili bai-
tzen. Bi taldeek duten aurrekontuak
–txikia batak eta izugarria beste-
ak– erabaki zuen lehia. 

“Gola erosi egiten da”
Imanol Arregi triste zegoen. “Par-
tida ate aurrean izandako dife-
rentziak markatu du. Guri asma-
tzea falta izan zaigu eta beraiek,
aldiz, asmatu dute. Kontentu nago
egin dugun jokoarekin, joko ona
egin dugulako, baina, ez galdu iza-
nagatik. Halako txapelketetan ezin
da akatsik egin eta guk punteria
falta izan dugu. Hor nabaritzen da
taldeen arteko aurrekontu ezber-
dintasuna. Gola erosi egiten da:
Miguelin, Wilde, Lozano… halako
jokalariak fitxatzearekin konpon-
tzen da. Baina, gu Xota gara. Gola
erosi egiten da eta beste guztia
entrenatu egiten da” adierazi zuen
partida bukaeran Arregik. Egin-
dako lanarekin, hala ere, konten-
tu zegoen irurtzundarra. 

June Kintanaren
brontzea
Larunbatean Atletismoko Jaurtike-
ta Luzeen Espainiako Txapelketa
Absolutuak jokatu ziren Leonen. 17
urteko June Kintana bakaikoarrak
(Grupo ISN Pamplona Atletico) bron-
tzezko domina lortu zuen disko jaur-
tiketan. Ondoko jaurtiketak egin
zituen: 47,54m, 48,35m, 47,45m, bi
jaurtiketa baliogabetu eta 48,89m.
Azken hori izan zen bere jaurtiketa
onena. Sabina Asenjo (57,43 m) eta
Belen Toimil (50,42m) atleten atze-
tik sailkatu zen. Primerako lana. 

Maiza 32.a Mungian
Larunbatean Mungiako V. Duatloia
jokatu zen (5 km korrikan, 21 km
bizikletan eta 2,5 km korrikan). Iur-
gi Etxeandia izan zen azkarrena
(1:01:07). Juan Luis Maiza etxarria-
rra 32.a sailkatu zen (1:06:03), pro-
bako laugarren beterano onena.
Asteburuan bi proba daude: larun-
batean Eibarko XXII. Duatloia eta
igandean Euskadiko Neguko Tria-
tloi Txapelketa, Izaban.

Asteburuan hasi ziren, Berrioza-
rren, Nafarroako Herri Kirol Fede-
razioak Nafarroako Kirol eta Gaz-
teriaren Institutuarekin batera
urtero antolatzen dituen Herri
Kirol Jokoak. Bertan hiru katego-
rietako neska-mutilek hartzen
dute parte: kimuak (11-12 urte),
haurrak (13-14 urte) eta kadeteak
(15-16 urte). Taldeak mistoak dira. 

Haur eta kadete mailetan bi txa-
pelketa jokatzen dira: sokatira eta
proba konbinatua (koxkol biltzea,
zaku lasterketa, txingak, korrika
eta trontza). Aldiz, kimuen mai-
lak soilik proba konbinatuko txa-
pelketa egiten du, trontza moda-
litatea jokatu gabe. 

1. jardunaldiko emaitzak
Kimuen konbinatuan 8 talde ari dira
lehian, Berriozar, BKE (Berriozar-
koa), Basaburua, Araxes, Ultzama,
Andra Mari ikastola, Putterri eta

Iñigo Aritza ikastola, azken hiru-
rak sakandarrak. Lehen jardunal-
dian Andra Mari izan zen azkarre-
na (6:57), Putterri 3.a (7:14) eta Iñi-
go Aritza 8.a (7:58). 

Haurren mailan, proba konbi-
natuan, 7 talde daude: Berriozar,
Basaburua, Araxes, Ultzama, Andra
Mari, Putterri eta Iñigo Aritza,
azken hirurak sakandarrak. Berrio-
zar izan zen azkarrena (8:43), Andra
Mari 2.a (9:25), Iñigo Aritza 4.a
(10:07) eta Putterri 5.a (10:17). Hau-
rren mailako sokatiran (480 kg)
aipatu talde guztiak ari dira, Basa-
burua eta Ultzama izan ezik. Berrio-
zarrek eta Iñigo Aritzak puntuta-
ra berdindu zuten (4,5 puntu), Andra

Mari 3.a izan zen (3 puntu) eta
Putterri 5.a (puntu 1). 

Azkenik, kadeteetan 4 talde dabil-
tza proba konbinatuan, Berriozar,
Basaburua, Ultzama eta Andra Mari
ikastola etxarriarra. Andra Mari
izan zen lehen jardunaldian onena
(10:09). Basaburua kenduta beste tal-
deak ere sokatiran ari dira lehian,
eta atzera ere Andra Mari moldatu
zen hobekien (2,5 puntu), Berrioza-
rrekin berdinduta. 

Txapelketan guztira 5 jardu-
naldi jokatuko dira, 4 jardunaldi
eta finala, martxoaren 24an
Larraintzarrek hartuko duena.
Bi jardunaldi Sakanan jokatuko
dira: martxoaren 10ean, Altsasun,
eta martxoaren 17an, Etxarri Ara-
natzen edo Arbizun. Herri Kirol
Jokoen 2. jardunaldia igandean
jokatuko da, martxoaren 3an, goi-
zeko 11:00etan, Betelun. 

Igandean emango
zaio hasiera EHko
Bertikalen Zirkuituari
Igandean jokatuko da Zuzenien men-
di lasterketa, Azpeitian. Proba hone-
kin hasiera emango zaio Open Lafu-
ma-Euskal Herriko proba Bertikalen
2013ko Zirkuituari. Aurten, hiru las-
terketek puntuatuko dute aipatuta-
ko zirkuiturako: igandeko Zuzenien
probak (Azpeitia), irailaren 22ko Uhar-
te Arakil-Beriain probak eta urriaren
12ko Anbotoko probak (Arrazola). 
Igandean goizeko 10:00etan hasi-
ko da Zuzenien proba bertikala,
Azpeitian. 2,8 km-ko mendi las-
terketa da, 804 metroko desnibe-
la duena. Korrikalariak banaka
aterako dira eta euren lana neur-
tuko da, erlojupekoan. Azkarrena
izango da onena. 

Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak, Urbasa-Andia Ipar
Eski Taldearen eta Altsasuko Men-
digoizaleak taldearen laguntzare-
kin, ipar eski ibilaldia antolatu
zuen iganderako Urbasan. 

Eskiatzaileak autobusez Liza-
rragara eman eta Urbasa-Andian
ibilaldia egin ondoren kirolariak
Urbasan jasotzea zen kontua, gero,
norbera bere herrira jaisteko. 13
eskiatzailek eman zuten izena,
baina ibilbidea Otzaurtera lekual-
datu behar izan zuten. “Urbasa-
ra eta Lizarragara ezin zen igo,
haizeteen arriskua zegoelako.
Horregatik ipar eski ibilbidea
Otzaurten egin genuen, Aizko-
rriranzko bidean” azaldu du
Mank-eko kirol teknikari Amaia
Gerrikagoitiak. 

Teknikak eta beste
9:15etik 13:30ak arte ibili ziren
eskiatzen, Urbasa-Andia Ipar eski
taldearen eta Altsasuko Mendigoi-
zaleen gidaritzapean. Bi talde sor-
tzea aurreikusten zen, hasi berrie-
na eta ibilbide luzea egingo zue-
narena, baina azkenean talde
bakarrean aritu ziren. Ipar eskia-
ren teknikak ikasi zituzten. “Tek-
nikak irakatsi zizkiguten: pausu
alternoa, jaitsierak kuña egiten…
ongi egon zen” gaineratu du tek-
nikariak. Eskiatzaile sakandarrek
gogo onez eta sentsazio onekin
bukatu zuten, eta Jose Mariren
Otzaurteko bentan gustura egin
zuten hamaiketakoa, giro onean.
Autobusa jartzearena oso ongi
baloratu zuten, horrela ez baita
autoa hartu beharrik. 

Otzaurten eskian

Zaku lasterketa. 

17 urterekin June
Kintanak sekulako
progresioa du. Ab-
solutuan, elitekoen
kontra lehiatuz hi-
rugarrena izan zen.
Zorionak!.

Yanira Aristorena
etxarriarrak eta Za-
morak txapela jan-
tzi zuten sekulako
partida jokatu eta
gero. Zorionak pa-
lista etxarriarrari!

Trinketea-Pala

Aristorena-Zamora
txapeldun
Nafarroako Trinkete Txapelketako
emakumezkoen pelota gomako txa-
pelduna dugu Yanira Aristorena etxa-
rriarra. Zamorarekin bikotea osatu-
ta, Mugerza eta Ruiz de Larramendi
30-23 hartu zituzten menpean. 

Urbasa-Andia Ipar Eski Lagunen
taldeak bilera deitu du astearte-
an, martxoaren 5ean, 20:00etan,
Altsasuko Mendigoizaleen egoi-
tzan. Orain arte egindakoaz, ego-
era ekonomikoaz, gastuez eta
egin beharreko lanen inguruan ari-

ko dira. Bestalde, taldeak oroita-
razi nahi du www.altsasukomen-
digoizaleak.com web gunean tal-
dearen inguruko informazio egu-
neratua ikusgai dagoela,
kontsultagai. Gainera, bertara
argazkiak bidali daitezke. 

Urbasa-Andiaren bilera asteartean

Trimanek kopako errebantxa bila-
tuko du gaur, ostiralean Iruñean,
ligan El Pozo izanen baitu  aurka-
ri. Anaitasuna pabilioian, 20:30ean.
El Pozo Bartzelonaren kontra kopa
galtzetik dator eta ligan soilik pun-
tu bateko aldea dute Bartzelona

liderrak eta El Pozok. Beraz, lider-
goa dago jokoan. Trimanek ere 5.
postuari eutsi nahi dio eta kopako
errebantxa nahi du. Trimanek iaz
arte talde irurtzundarreko atezain
izandako Juanito jokalariari ome-
naldia eginen dio partida hasieran.

Gaur errebantxarako aukera

Triman berriro El Pozoren kontra
Nahiz eta ikusgarri aritu, Triman Navarrak ezin izan zuen El Pozo irabazi Espainiako Kopako final laurdenetan

Herri Kirol Jokoen txanda
Andra Mari ikastola, Putterri (Andra Mari ikastolakoa) eta Iñigo Aritza ikastola ariko dira
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Binakako Pilota Txapelketako
hasierako ligaxka despeditzeko 4
jardunaldiren faltan, gauzak argi-
tzen doaz. Irujok eta Jose Javier
Zabaletak 8 puntu dituzte eta fina-
lerdietarako pasea ia ziurtatuta
dute. Asteburuan 14 tanto egitea-
rekin erabat ziurtatuko lukete
finalerdietan egotea. Beste bi bikok
ere finalerdietan egoteko aukera
asko dituzte, 7na punturekin: Olai-
zola II.a-Zabala eta Bengoetxea-
Beroiz. Finalerdietarako lauga-
rren bikotea nor izango ote den,
hori da oraindik argitu gabe dago-
ena. Gainera, gauzak oso estu dau-
de, 5 puntu baitituzte Titin-Meri-
nok eta 4na puntu Ezkurdia-Zubie-
tak eta Xala-Bar riolak.
Berasaluze-Albisuk 3 puntu dituz-
te eta egoera nahiko zaildu zaie.
Baina oraindik 4 jardunaldi falta
dira eta edozer gerta daiteke. 

Ezkurdia errematatzailea
Azken asteotako bolada onari
eutsiz, Arretxeri eta Beginori 22-
13 irabazi zieten Ezkurdiak eta
Zubietak. Zubieta ez zen guztiz ero-
so aritu, baina, Ezkurdiak ongi
babestu zuen etxarriarra. Gaine-
ra, errematean bikain aritu zen
arbizuarra. 9 tanto egin zituen,  eta
sentsazio bikainak plazaratu.
Sakandarrek nekearen aurrean
hobeto erantzun zuten eta partida
bukaeran Zubietak atzean domina-
tu zuen eta Ezkurdiak aurrean.
Oraindik aukerekin daude. 

Ez zen Zabaletaren eguna izan
Oinatz Bengoetxeak eta Mikel
Beroizek zailtasun handirik gabe
irabazi zieten Irujo ordezkatzen
zuen Julen Retegiri eta Jose Javier
Zabaletari. Iberoko aurrelariaren
falta asko nabaritu zen. Pilota bakar
bat ez zuen galdu Retegik, baina,
soilik tanto bat egin zuen eta ez zuen
emandako aukera behar bezala
aprobetxatu. Jokoan erritmo gehia-
gorekin aritzea falta izan zitzaion
Retegiri, errematatzera sartzea,
eta ezker gantxoz gehiago ausar-
tzea. Izan ere, Etxarrengo atzela-
ria ez zen eroso sentitu partida oso-
an, eta aurrelariaren laguntza fal-
ta izan zitzaion Bengoetxea eta
Beroizen erasoa erantzuteko.

Zabaletak huts asko egin zituen,
tanto asko galduz. 7 sake utzi zituen
behar bezala errestatu gabe, eta
nahiz eta bere eskuinarekin kol-
pe ederrak eman, nekatuta despe-
ditu zuen partida. Oinatzek eta

Beroizek Zabaleta nekatzen eta
aurrean ongi errematatzen asma-
tu zuten eta 22-8 gailendu ziren. 

Datorrena
Irujo amigdalitisetik osatuta dago
eta prest egongo da Zabaletarekin
batera Aimar Olaizolaren eta Zaba-
laren kontra egiteko. Irujo eta
Aimarren kontrako partidak beti
dute morbo puntu hori, ikusmina,
eta gainera bi bikoek borroka han-
dia eginen dute, lasaitasuna eman-
go dien puntua baitago jokoan.

Bestalde, finalerdietarako ligax-
karako sailkatzeko aukerak izan
nahi badituzte, Ezkurdia eta Zubie-
ta Berasaluzeri eta Albisuri irabaz-
tera derrigortuta daude. Partida zai-
la aurreikusten da, baina, sakan-
dar rek haizea alde dute.
Berasaluzek eta Albisuk astebu-
ruan emandako itxura txarra hobe-
tu nahi dute, nahiz eta txapelketan
apenas aukerarik ez izan. 

Malerrekako
txapelketa
Esnalendako eta
Gorritirendako
Larunbatean Malerrekako txapel-
ketako finalak jokatu ziren, 7 kate-
gorietan. Senior elite mailan Iñaki Esnal
hernaniarrak eta Jon Gorriti uharte-
arrak garaipen polita lortu zuten
Bellosori eta Etxamendiri 22-13 ira-
bazita. Esnalek (39 ute) eta Gorritik
(31urte) ofizioa eta esperientzia alde
izan zuten final gogor eta estua era-
mateko. Erritmo handiko partidan
hasieran parez pare aritu ziren bi biko-
ak, baina, Esnalek eta Gorritik parti-
da apurtu zuten, 17-9 aurreratzera
lortu baitzuten. Hortik aurrera garai-
pena eskuan izan zuten. 

Sakanako Mankomunitateko kirol
zerbitzuak, Etxarri Aranazko Uda-
laren laguntzarekin, Zirko Esko-
la antolatu du apirilerako, Pazko
Astean. Zirko Eskola Etxarri Ara-
natzen gauzatuko da, Andra Mari
ikastolako soinketa gelan, apiri-
laren 2an, 3an, 4an eta 5ean, hain
zuzen ere, ikasleak Aste Santu
ondoko opor astean daudenean.
Zirika Zirkus taldeko kideek gida-
tuko dute Zirko Eskola. Mota guz-
tietako akrobaziak eta mugimen-

duak ikasteko aukera izango da
eurekin. Klaseak euskaraz izanen
dira, baina norbaitek euskaraz ez
badaki, berari gazteleraz zuzendu-
ko zaizkio. 

Bi taldetan eman daiteke ize-
na: 8-12 urtekoan (goizeko 10:30etik
12:00etara) eta 12-16 urte artekoan
(12:30etik 14:00etara). Gehienez
ere 14 gazte onartuko dira talde
bakoitzean, eta jende gehiagok
ematen badu izena, tokiak zozke-
tatuko dira. 

Izena emateko

Sakanako Mank-eko kirol zerbitzu-
ra jo behar da martxoaren 18a bai-

no lehen (948 464 866 telefonoa edo
kirolak@sakana-mank.com pos-
ta elektronikoa). Prezioa: 5 euro.

Pilota »

»

Sakandarrak Zizurko
lau t´erdian
Zizurko lau t´erdiko final laurdenak
jokatu ziren asteburuan. 

Sakandarren emaitzak:

Gazteak:
Pozueta (Aldabide) 3 – Medel (Titin III.a) 18
Seniorrak:
Rodriguez (Beloki ) 13 – Ezkurdia (Irurtzun)
18
Otxandorena (Txaruta) 18 – Karrion
(Irurtzun) 3
Kimuak:
Mariñelarena (Aldabide) 6 – Vigera
(Najerino) 16
Haurrak:
Mata (Oberena) 16 – Olaetxea (Aldabide) 9
Salaberria (Erreka) 16 – Nazabal (Aldabide) 1

Yes, we can
Ezkurdiak eta Zubietak Binakako finalerdietarako sailkatzeko

aukerak dituzte oraindik, 4 punturekin. Irujok eta Zabaletak

finalerdietarako pasea ia ziurtatuta dute

Zirko Eskola Sakanan
Apirilaren 2tik 5era izanen da, Etxarri Aranatzen. Izena ema-

tea zabalik dago martxoaren 18ra arte

Mota guztietako ariketak irakatsiko dituzte Zirika Zirkus taldekoek. 

Zirkoa

Binakakoa. 10. Jardunaldia. Puntuazioa:

8 puntu: Irujo-Zabaleta
7 puntu: Olaizola II.a-Zabala

Bengoetxea-Beroiz
5 puntu: Titin-Merino
4 puntu: Ezkurdia-Zubieta

Xala-Barriola
3 puntu: Berasaluze-Albisu
2 puntu: Arretxe-Begino

Binakako Txapelketa.
11. Jardunaldia
jokoan:
Berasaluze-Albisu / Ezkurdia-
Zubieta (ostiralean, 22:00etan,
Urdulizen. ETB 1)
Olaizola II.a-Zabala / Irujo-Zaba-
leta (igandean, 17:00etan, Bil-
bon. ETB 1)

Irurtzun eta Altsasu
Espainiako Kluben
Arteko finalerdietan
Asteburuan jokatuko da Espainiako
Kluben Arteko Pilota Txapelketako
azken fasea, Imarkoaingo Iturrondo
pilotalekuan. Ostiralean, 17:30ean,
Buruz buruko finalerdiak jokatuko
dira. Irurtzunek Titin III.a izango du
aurkari eta Pelota Madridek San Ati-
lano. Eskuz binakako finalerdian
Irurtzunek Uharte Iruñea izango du
aurkari eta Altsasuk San Atilano. 

»

Oraindik aukerak badituzte

Joseba Ezkurdia arbizuarra eta Aitor Zubieta etxarriarra finalerdietarako sailkatzeko lehia
barruan daude. Oraindik posible dute sailkatzea, nahiz eta, horretarako gelditzen diren jar-
dunaldietan irabaztera behartuta egon, eta arerioak huts egitea espero, jakina. Gaur, osti-
ralean, Urdulizen, partida erabakigarria jokatuko dute Berasaluze eta Albisuren kontra.
Josebak eta Aitorrek partidaz partida planteatzen dute txapelketa, eta ongi doakie. Txa-
pelketan maila ona eman du Zubietak hasieratik, baina Ezkurdiak Gonzalez ordezkatu zue-
netik bere maila onak erantzuna du aurreko koadroetan eta haizea alde dute biek. 

3. MAILA
26. jardunaldia 

Lagun Artea 3 – Iruña 1

Lagun Artea Iruña baino hobea izan zen, gol
aukera gehiago izan zituen eta Unai
Bakaikoari esker aurreratu egin zen. Iruñeak
berdintzea lortu zuen baina Bakaikoak 2-
1ekoa lortu zuen. Merezitako garaipena.. 

Sailkapena >>
1. Mutilbera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 p

12. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . .35 p

Asteburuko jardunaldia
Mutilbera – Lagun Artea

(Igandean, 16:30ean, Mutiloabeitin)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
21. jardunaldia 

Lezkairu 1 – Etxarri Aranatz 0

San Juan 2 – Altsasu 0

Lezkairu eta Etxarriren arteko partida ona
izan zen. Lezkairuk Etxarriko taldearen
erasoak ongi defendatzen jakin zuen eta 86.
minutuan irabaztea lortu zuen. Bestalde, San
Juan liderrak hasieratik hartu zuen menpean
Altsasu. Partida guztian barna dominatu
zuten iruindarrek eta 2-0 irabazi zuten.

Sailkapena >>
1. San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 p
8. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . .22 p
9. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 p

Asteburuko jardunaldia
Etxarri - San Juan

(Igandean, 15:30ean, Etxarri Aranatzen)
Altsasu – Aurrera

(Igandean, 16:15ean, Altsasun)

ELOMENDIKO FUTBOL TXAPELKETA
18. jardunaldia 

Zaldua – Santa Cruz (atzeratuta) 
Roca 0 – Egiarreta 5

Sailkapena >>
1. Unziti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 p
6. Zaldua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 p
7. Egiarreta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 p

Asteburuko jardunaldia
Roca – Egiarreta

Zalduak atseden jardunaldia du. 

SAKANAKO TXAP. - iKER KIROLAK
Sakanako 22. Areto Futbol Txapelketa-Iker
Kirolakeko 3. itzuliari ekingo zaio
asteburuan. 13. jardunaldia dago jokoan. 

13. jardunaldia (bihar, larunbatean, Altsasun)
Patinter – Arezpe

Auzomotojorik – Piperoxki

Biltoki – Ass Apple

EMEKUMEEN SENIOR MAILA
1. MULTZOA. 1. fasea 

Lezkairu – aldabide (Emaitza jaso gabe)

Sailkapena >>
1. Gima Ribera  . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 p
3. Arbizuko Aldabide  . . . . . . . . . . .32 p

Asteburuko jardunaldia
Aldabide – Tafatrans (Igandean,
12:00etan, Arbizuko kiroldegian)

Areto futbola

Futbola

EMAKUMEZKOEN SENIOR MAILA
2. MAILA AUTONOMIKOA. 2. fasea 

Altsasu CBASK 21 – Cantolagua 58

Sailkapena >>
1. Liceo Monjardin  . . . . . . . . . . . . .4+2 p
5. Altsasu CBASK  . . . . . . . . . . . . . .2-2 p

Asteburuko jardunaldia
Gazte Berriak – Altsasu CBASK

(Igandean, 12:00etan, Antsoainen) 

GIZONEZKOEN JUNIOR MAILA
1. MAILA AUTONOMIKOA 

Altsasu CBASK 39 –Liceo Monjardin 51

Sailkapena >>
1. Burlata A . . . . . . . . . . . . . . . . .30+15 p

11. Altsasu CBASK  . . . . . . . . . . . .17-10 p

Asteburuko jardunaldia 
Burlata B – Altsasu CBASK (Igandean,
10:15ean, Burlatan) 
*Oharra: Gainontzeko taldeen informazioa
www.guaixe.net-en. 

Saskibaloia

CBASKen asteburua



Myalbum. Bienvenido al
reino de la apariencia
argazki erakusketa
asteazkenean zabalduko
da Altsasuko Iortia kultur
gunean

A
lexandra Baures komi-
sarioak 3 argazkilari-
ren serie banarekin
ondu du erakusketa.

Hiruek ahaztutako familia argaz-
kiak (norberarenak edo bestee-
nak) dituzte haien lanaren abia-
puntu. “Bizitako instanteak berri-
ro bizitzea bilatzen dute; lehenaren
eta orainaren arteko joan etorri
bat sortuz” Bauresen arabera,
“ezagun zaigun zerbait sortuz eta

argazkiei bizitza berria emanez”. 
Familia argazkietan ohi beza-

la, erakusketan posatuak dira
nagusi, betiko aurpegi onena era-
kutsi nahi delako. Familia argaz-
ki albuma, “oroitzapenen eta nor-
beraren memoriaren eraikuntza-
rako artxibo egitasmoa desagertu
egin da. Ordenagailuko karpete-
tan gordetzen ditugu orain argaz-
kiak. Materialitatea galduta.
Argazkilariek egungo praktikak
zalantzan jartzen dituzte, familia
albuma berreskuratuz”. 

Egileak 
Maria Alchék (Buenos Aires, 1983)
bere familia albumean espazio
handiak zituzten argazkiak auke-
ratu zituen eta haietan bere burua

txertatu zuen. Horrela, bere seni-
deekin, haiek zuten adin berean,
uneak partekatzeko aukera du,
garaiko arropak ere jantzi zituen.
Aiton-amona edo gurasoekin bate-
ra ageri da lanetan. 

Paco Gomezek (Madril, 1971)
Modlindarren argazki albuma har-
tu du oinarri. Familiakoek haien
buruari argazkiak egin zizkieten,
gero emazteak margotu zitzan.
Gomezek posatuak birsortu ditu. 

Maider Kuadrak (Iruña, 1974)
aitonaren artxiboa arakatu zuen.
Haren argazkiak familiaren Arne-
doko etxean zituzten ikusgai. Mai-
derrek haien ingurunean hartu
zituen. Eta, aldi berean, bere burua-
ri argazkiak egin zizkion, haurra
zenean bezala.       +www.guaixe.net
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euskalAPPs

Euskalapps.net webgunean sake-
lako telefonoetarako eta tableteta-
rako euskal aplikazioak aurki dai-
tezke. Aplikazioak gaika sailkatuta
daude, hortaz, zure behar edo gus-
tuen arabera kontsulta ditzakezu egun
eskaintzen dituztenak. Hogeita sei
dira gaiak: administrazioa, ipuinak,
jokoak, kirolak, musika, osasuna,
bidaiak, berriak, aisialdia, haurrak,
komunikazioa, euskal kantak, eus-
kara ikasteko aplikazioak...
Euskalapps.net-ek aplikazioen bil-
tegi bat baino gehiago izateko
asmoa du eta, horren adibidea, web-
gunera sartu eta berehala ikusi dai-
teke. Orrian euskal aplikazioen era-
bilera bultzatzeaz gain, hauek sor-
tzeko argibideak eskaintzen dituzte,

erabiltzailea izan dadin aplikazioa
sortzen duena. Norberak sortu edo
aurkitu duen aplikazioa sustatu
edo proposatzeko aukera ere eskain-
tzen dute eta baita beste hizkun-
tzetan jada existitzen diren aplika-
zioak euskaratzekoa ere.
Hortaz, aplikazio kontsumitzaile-
ak izateaz gain, aplikazio sortzai-
leak ere bilaka gaitezke.
Aitortu behar dut, nire telefono mugi-
korra deiak egin eta jasotzeko era-
biltzen dudala; baita mezu laburrak
jaso zein bidaltzeko. Ezin dut bes-
terik egin. Esan nahi dudana da ez
duela internet konexiorik eta, ondo-
rioz, aplikazioak erabiltzeko auke-
rarik ezta ere! Akaso, aldaketara-
ko unea iritsi da, nork daki!
Euskalapps.net webgunean
“Kult!Bilbao”, “noiz”, “kulturize”

eta “KulturMapp” aurkitu ditut. Apli-
kazioen izenak irakurrita kultura-
rekin zer ikusia duten aplikazio-
ak direla ohartuko zineten dago-
eneko. Hala da. Eremu geografiko
baten kultur eskaintza biltzen
dute; hori bai, bakoitzak bere era-
ra. Interesgarria litzateke lau apli-
kazioak eredu hartuta, Sakanako
kultur programazioa eskainiko
lukeen aplikazioa sortuko bage-
nu.  Ez al duzue uste? 
Beno, hortxe hausnarketarako gaia. 
Dagoeneko begi bistan dut: disei-
nu atsegina eta garbia, erabiltzeko
erraza, informazioa filtratzeko
modu ezberdinak, eduki landuak
eta zainduak, sarrerak erosteko
aukera... Beno, azken hau bigarren
fase baterako utzi beharko genu-
ke akaso 

bazterretik

Ana Senar Lasa

Familia albumetik
kultur etxera

Post programa

Asteazkenean mustuko den era-
kusketa programa horren 3. frui-
tua da Myalbum erakusketa. Zan-
goza, Noain-Elortzibar, Uharte-Iru-
ña eta Altsasuko kultur etxeek
sustatu dute programa. Arte garai-
kidea zabaltzea du helburu. Era-
kusketarekin batera, gazteak arte
garaikidera hurbiltzeko progra-
ma didaktikoa eskaini zaie ikas-
tetxeei. Gainera, heldu den osti-
ralean, 19:00etan, bisita gidatua
egonen da. 

Sexu indarkeriaren
kontrako antzerkia
Larunbatean, 20:00etan, Irurtzungo
kultur etxean. Sarrera librea

Bortxaketak, etxeko tratu txa-
rrak, ebakitze genitala, sexu

esplotazioa, heriotza… munduan
barna emakumeek jasaten duten
sexu indarkeriak aurpegi ugari
ditu eta horien isla antzeztokira
eraman du Zarrapastra antzerki
taldeak. Lanak El miedo que me
habita du izenburua. 

Bi zati ditu antzezlanak. Aurre-
nekoan, lau emakumeren baka-
rrizketen bidez, etxe barruan sexu
indarkeriaren lekukotzak emanen
dira. Emanaldiaren bigarren zatian,
berriz, etxea utzi eta munduan bar-
nako feminizidio kasuak ekarriko
ditu Zarrapastrak taulara. 

Assumpta Bragulatek zuzen-
dutako lanean Manolo Almagrok,
Alejandro Arizkunek, Mariabel
Ballazek, Cesar Garbayok, Carmen
Izalek, Jaime Malonek, Nieves
Oteizak, Adelaida Santestebanek
eta Puy Tirapuk parte hartzen
dute. Sexu indarkeri kasuak gora
egiten ari diren honetan gizarte-
ak, eta haien arduradunek, bazte-
rrera begiratzen dute, inguruan
kasuren bat egokitu arte? Galde-
ra hori egiten du Zarrapastrak. 

Santutegiko bolizko
kutxa islamiar
Kultur Intereseko
Ondare 

Bere balio handiagatik, mun-
duan halako lau kutxa beste-

rik ez dira ezagutzen Nafarroako
Gobernuak Aralarko santutegiko
bolizko kutxa (XI.-XII. mendea)
Kultur Intereseko Ondare izenda-
tu du. Bolizko bloke batean egin-
dako kutxa bat da, lauki luzea, tapa
irristailua duena. Ertzetan graba-
tutako dekorazioa du eta tapan ara-
biar karaktereekin idatzitako tes-
tuak ditu. 

Kutxa islamiar horren jatorria
ezezaguna da. Ekialdean, Egip-
ton, kokatzen dute batzuk bere jato-
rria, baina ez dute baztertzen his-
paniar musulmanena izatea. Tru-
kean aritzen ziren pertsonek edo
bankariek erabiltzeko pentsatuta
dago. Erdiko zatia borobila da eta
balantza baten platertxoak gorde-
tzeko aproposa da; zati luzean,
berriz, balantzaren ardatza gorde-
ko litzateke, eta gainontzeko espa-
zioetan, pisu-jokoa eta bestelako
tresnak gordeko lirateke. Gerora,
santutegian zegoen Lignum Cru-
cis-eko (Jesus gurutziltzatu zuten
gurutzea) zati bat gordetzeko era-
bilia izan zen. Kapera nagusiko
sagrarioan izaten zuten. 
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Arbizuarra bihar Atarrabian ariko da.
Etxarriarra, etzi, bere herriko kultur
etxean, 17:30ean

2013ko Nafarroako Bertsolari
Txapelketaren aurreneko bi
final-erdiak jokatuko dira

asteburu honetan. Atarrabiako
kultur etxean, bihar, 17:30ean Julio
Soto, Oskar Estanga, Erika Lago-
ma, Iñigo Olaetxea, Iñaki Aleman
eta Josema Leitza ariko dira ber-
tsotan. Hurrengo egunean, igande-
an, Etxarri Aranazko kultur etxe-
an bertsotan neurtuko dira Xabier

Silveira, Jon Barberena, Eneko
Fernandez, Ander Fuentes “Ittu-
rri”, Josu Sanjurjo eta Eneko Laz-
koz. Oier Lakuntzaren txanda,
berriz,  heldu den astean iritsiko
da, 3. eta azken finalaurrekoan. 

8 txartel jokoan
18 bertsolari 3 finalaurrekoetan
banatuta ariko dira bertsotan.
Final-aurre bakoitzeko lehena eta
puntuazio onena duten 5 bertso-
lariak ariko dira martxoaren 23an
Iruñeko Anaitasuna kiroldegiko
finalean.

Milaka istorio, milaka
abentura kantua grabatu
dute ibarreko makina bat
musikarik

Ikastolek bere ikasleen artean
irakurzaletasuna sustatzeko
antolatutako kanpainaren ize-

na da Juul. Hauteskunde litera-
rioak dira zeinetan ikastoletako
ikasleek gustukoen dituzten libu-
ruei eta ilustratzaileei beren
botoa emanez, Euskal Herriko
bozkatuenak aukeratzen diren.
Aurten, hauteskunde literarioen
eguna apirilak 18 izanen da. Aur-
ten 15. edizioa du. 

Nafarroako Ikastolen Elkartea
(NIE)arduratzen da Juul kanpai-
naz. Literatur zaletasuna bultza-
tu eta zabaltzeko asmoz kantu bat
sortu du eta helburu hori lortze-
ko: Milaka istorio, milaka aben-
tura. Josu Txapartegi, Txapas,
Zarauzko Ikastolako irakasle
ohiak prestatutako letrari doinua

musikari etxarriarrek jarri diote:
Xabier Aldaz (Kaotiko, bateria),
Luisillo Kalandraka (Vendetta,
baxua), Fran Urias (Hesian, gita-
rra) eta Juanpa Agirre (Akelarre-
ko ohia, ahotsa). 

Guztiak Adur Goikoetxeak bil-
du zituen, Andra Mari ikastolako
zuzendariak. Gainera, koroetan
abestu zuen Mikel Riego, Irune Iju-
rra eta Unax Aiestaran ikasleekin

batera. Koroak egiten ere Garces
de los Fayos, Paz de Ziganda eta
San Fermin ikastoletako ikasleak
aritu ziren. Kantua otsailaren 14an
grabatu zen Iker Piedrafitaren
Sotano estudioan. NIEk guztiei
bere esker ona azaldu die. 

Murrizketengatik bi urte-
tik behin ospatzera pasa
den Escena Dantza Jaial-

dia aurkeztu zuen, asteazkenean,
Nafarroako Gobernuak. Kultura
Departamentutik azaldu dutenez,
urte guztian ziurtatu nahi dute
dantza eskaintza, eta jaialdia eskain-
tza horren pieza bat da. Horrekin
batera, literatura, zinema eta lotu-
tako beste  arte-diziplina batzuk ere
osatuko dute programa.

Escena dantza jaialdiak, mar-
txotik maiatza bitartean, Nafarro-
ako 25 herritara eramanen du dan-
tza. Horietako 3 Sakanan daude.

Altsasuk hartuko du lehen dantza
emanaldia. Ijitoei haien ibilbide
historikoan lagundu dien iratxo-
aren baitan sartuko da Maria
Legarda konpainia eta flamenko
ikuskizuna eskainiko du. Hierba-
rojak Escena 2013 egitarauan
eskainiko duen emanaldi bakarra
Etxarri Aranazkoa izanen da.
Banakakoaren oroimenaren eta
oroimen kolektiboaren txoko guz-
tietan barna egindako bidaia, per-
formancea. Irurtzunen, azkenik,
Argentinako dantzen magiaz goza-
tzeko aukera izanen da Trio Pala-
tinorekin. 

Doinu etxarriarrak Juul
kanpainarako

Kantua
www.youtube.com/watch?v=AKqiE-
oCJWqQ&feature=youtu.be 

Leitza eta Lazkoz,
finalaurreko saio banatan

Laburbira, film laburren
zirkuitua

Topaguneak, euskara elkarte-
en mugimenduak 10. aldiz

antolatu du Laburbira. Martxo-
an, euskarazko film laburren ema-
naldiak 20 herritan eginen dira
aurten. Guztietan  8 film emanen
dira. Aurten ez da emanaldirik
izanen gurean. Gainera, egileekin

hitz egiteko aukera ere eskaini-
ko du zikloak, “sortzaile eta ikus-
leen arteko iritzi truke aberasga-
rria sustatzeko”. Euskarazko toki-
ko hedabideak biltzen dituen
(Guaixe astekaria eta Beleixe irra-
tia barne) Tokikom-ek lagundu du
Laburbira. 

Escena Dantza Jaialdiko 3 emanaldi apirilean
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Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun - . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . .-
Etxarri A. 14.6. . . . . . . -5.9 . . . . . .22.7
Altsasu 13.5. . . . . . . -5 . . . . . . . .52.9
Aralar 5.8 . . . . . -10.4  . . . . . . .1.2
Urbasa 9 . . . . . . . . -7 . . . . . . . .12.4

euria: 38% euria: 10% euria: 5% euria: 5% euria: 23% euria: 18% euria: 20%

1- Zer da Hegan&Dream? 
Hegan&Dream espazio sortzaile
bat da. Gauza askotarako den espa-
zioa… Familiarekin eta lagunekin
disfrutatzeko espazio samur eta
erosoa. Sormena,  irudimena eta
artea estimulatzeko apustua egiten
duen espazioa. Haur eta helduen-
dako pentsatuta dago: tamaina guz-
tietako aulki eta mahaiekin, sofa
handi batekin, kolore eta tamaina
guztietako kuxin eta alfonbrekin,
liburuekin, margoekin, klarione-
kin, plastilinarekin, jolasekin…
Mundu magiko bat da. Hegan egi-
teko eta amets egiteko espazioa...

2- Nahiko ideia berritzailea da.
Nola bururatu zitzaizun? 
Azkeneko sei urteetan Madrilen arte
eszeniko konpainia batean lan egin
dut eta Grey Elephant izeneko espa-
zio sortzailean Playgroup proiektua-
ren koordinatzaile eta arduradun
ere aritu naiz. Bertan bizi izanda-
ko esperientziak badu bere eragi-
na. Azkeneko hamar urteetan kul-
tura, artea, sormena, hezkuntza…
munduan murgildua egon naiz.
“Teatro para bebés” antzezlanak
sortu ditut, euskara klaseak eman
ditut, antzerki klaseak…

3- Zein da espazio honen
helburua?
Espazio honek helburu asko ditu.
Aditzak eta ekintzak datozkit buru-
ra: sortu, jolastu, ikertu, okertu, kon-
partitu, pentsatu, sentitu, ukitu,
entzun, ikusi, eztabaidatu, margo-
tu, dantzatu, mugitu, astindu,  pro-
batu, amestu… azken finean: bidaia-
tu. Bizitza bidaia bat da, une batez
gaude hemen; ez gaude betiko. Eta
bidaiatzeko hegan egin eta amets
egin behar dugu. Gainean darama-
gun zama guztia momentu batez
kentzea lortu nahi du. 

4- Nola joan da 1. hilabetea?

Ba abestiak dioen bezala, “txiki, txi-
ki, txikia… handitzen handitzen…
hasi naiz handitzen txikia izanik…
asko maite zaitut…”. Poliki-poliki
familia handitzen ari gara eta oso
pozik nago. Benetan gauzak biho-
tzarekin egiten direnean kolore eta
energia berezia sumatzen da.  

5- Jendeak interesa dauka?
Oso harrera ona eduki du. Niretzat
garrantzitsuena da sartzen diren guz-
tiak irribarre batekin irteten dire-
la. Bezero hitza ez zait gustatzen.
Hemen partaideak gara, kideak.  

6- Zer nolako ikastaroak
eskaintzen dituzu?
Ikastaro guztiek gauza komun bat
dute: sormena, irudimena eta artea
estimulatzetik abiatzen dira. Batzuk
euskaraz, beste batzuk gaztelaniaz
edota ingeleraz ere. Batzuk umeei
soilik zuzenduak, beste batzuk hel-
duei soilik zuzenduak eta, azkenik,
familiari zuzenduak direnak, non
umeek eta helduek (ama, aita, amo-
na…) elkarren arteko komunika-
zioa sustatzen duten elkarrekin
“lan egiten”.

7- Zer da eskaintzen duzun
zerbitzuetatik gehien gustatzen
zaiena? Eta zeinekin disfrutatzen
duzu zuk gehien?
Momentuz goizetako Playgroup
proiektua da harrera gehien izan
duena. Umeek beste umeekin jolas-
tu dezakete, haiekin erlazionatu,
musikarekin eta arte proiektuetan
murgilduz. Oso espazio libre eta ero-
soa da. Etxean bezain ondo senti-
tzea da gure helburua. 

8- Euskara eta ingelesa
tartekatzen dituzu ekintzetan.
Zergatik?
Goizetan euskara eta ingelesa tar-
tekatzen ditugu. Bi pertsona gara:
ni, euskalduna, eta beste bat inge-
lesa. Xedea ez da bi hizkuntzak
ikastea, baizik eta bi hizkuntzetan
jolastea. Arratsaldetako ikastaroak
euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesaz
izaten dira. Hiru hizkuntzetan jolas-
ten gara eta espazio irekia dago bes-
telako hizkuntzetan jolasteko ere.
Aniztasunak aberastasuna dakar.

9- Musika kontzertuak ere egiten
dira bertan. Zergatik musika
klasikoa? 
Urtarrilean izan genuen gure lehen-
dabiziko kontzertua eta marsuaren
2an, larunbatean, 17:00etan bigarren
kontzertua egingo dugu. Oso harre-
ra ona izan dute. Bi musikari eta ni
gara. 

10- Zergatik egin duzu espazio hau
Iruñean? 
Urte asko kanpoan eman ditut eta
beti argi izan dut Iruñera bueltatu-
ko nintzela nire kabia egitera. Eta
momentu hori iritsi zait. Nire kabia
sortzen ari naiz. Alde zaharra beti
gustukoa izan dut. Hiri eta herri guz-
tietako alde zaharrak bereziak dira.

11- Sakanan horrelako espazio
bat sortzeko aukera dagoela
uste duzu? 
Edozein lekutan espazio sortzaile
bat egon daiteke, zergatik ez? Saka-
na aldean artista asko dago, ilus-
tratzaileak, aktoreak, musika-
riak…. 

>>11
galdera

Erkuden de Andres
Hegan&Dream espazioa 

Testua: Erkuden Ruiz Barroso 
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