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KORRIKA 18

Ostiral
goizaldean:
KORRIKA
AEK-k antolatutako euskararen
aldeko errelebo lasterketa, KORRI-
KA 18, ostegunean hasiko da. Ando-
aingo Martin Ugalde kultur parke-
tik Euskal Herrira zabalduko du
KORRIKAk mezua: euskara elkar
entzuteko eta ulertzeko hizkuntza
da; euskal herritarrok elkarrekin
bizitzeko hizkuntza. Helburu hori
lortzeko ahalegina egin eta euska-

ra ikasi duten milaka pertsonak
omenduko ditu aurten KORRIKAk. 

Hilaren 24an Baionan jakinen
da eskuz esku pasatako lekukoak
zein mezu duen. Aurretik, ordea,
2.000 km-tik gorako bidea du. Las-
terketak lehen gaua Sakanan egi-
nen du ostiralean. Otzaurtetik
Nafarroara 2:20an sartuko da,
Sakana 5 ordutan zeharkatzeko. 

3, 2, 1, 0… 
Bihar, Olazti-Urbasa
Rallyspinta jokoan >>9

Deialdi ugari
Emakumeen
Nazioarteko
Egunean >>3
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Musika 
Flamenkitu eta Azu. Martxoaren
8an, ostiralean, 24:00etan Altsasuko
gaztetxean. 

Eingo al deu (erromeria).
Martxoaren 9an, larunbatean,
23:00etan Olatzagutiko Maisuenea
gaztetxean. Guaixe eta Beleixeren
alde. 

Antzerkia
Cruzadas cotidianas. Martxoaren
9an, larunbatean, 20:00etan,
Olatzagutiko kultur etxean. Cristina
Castillo. 

La revuelta de Susana. Martxoaren
9an, larunbatean, 20:30ean Altsasuko
Iortia kultur gunean. Esther Carrizo.
Doan, gonbidapena jaso. 

Sueño de una noche de verano.
Martxoaren 15ean, ostiralean,
20:00etan eta 22:30ean Irurtzungo
kultur etxean. Irurtzungo antzerki
tailerra. 

Zinema
The deep blue sea. Martxoaren 8an,
ostiralean, 21:45ean, eta martxoaren
10an, domekan, 20:00etan eta
martxoaren 14an, ostegunean,
22:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. Ostegunean emakumezkoak
doan. 

El vuelo. Martxoaren 8an, ostiralean,
22:00etan, eta martxoaren 10ean,
domekan, 20:10ean Altsasuko Iortia
kultur gunean. 

Saxana y el libro de los hechizos.
Martxoaren 3an, domekan, 17:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Mendi irteera
Baio-Urbasa. Martxoaren 10ean,
domekan, Altsasuko Mendigoizaleak
taldearen egoitzatik. 

Txirrindula irteerak
Buruntza (Donostia). Martxoaren
10ean, domekan, 7:30ean Altsasuko
Zumalakarregi plazatik eta 9:20an
Bioitza kanpinetik. 47 km. Burunda
Mendi Bizikleta taldea. 

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

Hitzaldiak
Emakumea eta gazteria. Martxoaren
8an, ostiralean, arratsaldez Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean. 

Emakumeen egoera Frankismoan:
Saturrarango kartzela. Martxoaren
13an, asteazkenean, 19:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean.
Hizlaria: Ander Leon. 

Mahaingurua
Enriqueciendo la sexualidad con
nuestros sentidos. Martxoaren 9an,
larunbatean, 16:30ean Irurtzungo
kultur etxean. Idoia Aragon. 

Argazkilaritza
Altsasuko emakumeen aztarnak.
Martxoaren 8tik 10era Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean. 

Tailerrak
Atsegina naiz, atsegin nauzu? Hau
atsegina. Martxoaren 9an,
larunbatean, 18:00etatik 20:00etara
Altsasuko Intxostiapunta gazte
gunean. 

Bestelakoak  
Myalbum erakusketa. Bisita
gidatua. Martxoaren 8an, ostiralean,
19:00etan, Altsasuko Iortia kultur
gunean. 

Euskal Herriko agroekologia
jardunaldiak. Martxoaren 9an,
larunbatean, 9:15etik bazkal ordura
arte Etxarri Aranazko Kultur Etxean.

2. sinadura festa. Martxoaren 9an,
larunbatean, 11:00etatik aurrera
Etxarri Aranazko plazan. 

Munduko emakumeen topaketa.
Martxoaren 14an, ostegunean,
13:00etan Altsasuko Gure Etxea
eraikinean.

Deialdiak 
Gure gorputza, gure erabakia.
Martxoaren 8an, ostiralean,
19:00etan Altsasuko Foru plazatik. AF
eta BF. 

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Martxoak 8an, ostiralean, 20:00etan
Irurtzungo, Lakuntzako, Arbizuko eta
Etxarri Aranazko plazetan,
elkarretaratzeak. 

Feministon sokari eutsi, sistema
hau erautsi! Martxoaren 8an,
ostiralean, 20:00etan Olatzagutiko
San Miguel plazan. 

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Martxoaren 10ean, domekan,
20:00etan Altsasuko plazan,
elkarretaratzea.

Sakanako Langabetuen Asanblada.
Martxoaren 11n, astelehenean,
15:30ean Altsasuko Gure Etxea
eraikinean. 

Hipotekek kaltetutako Plataforma.
Martxoaren 15ean, ostiralean,
19:00etan Altsasuko Gure Etxeko
lehen solairuko 1. gelan, bilera.

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

Irurtzun
>>Martxoak 13, asteazkena
18:00etan Ipuin kontaketa Pikuxar
tabernan.

Ihabar
>>Martxoak 9, larunbata
12:00etan Umeendako tailerra,
Korrikarako petoak prestatzeko. Material
salmenta.
14:30ean Bazkaria herriko bajeran.
18:00etan Korrika txikia: Portutik
Ihabarrera. Ondoren txokolatada.

Lakuntza
>>Martxoak 8, ostirala
17:15ean Korrika txikia. Ondoren,
txokolatada eta musika plazan. 

>>Martxoak 9, larunbata
18:30ean Euskal Herrian Euskaraz
taldearen aurkezpena. Ondoren,
Euskalduna naiz eta 
arraro nago bakarlariak.
20:00etan Lakuntzako abesbatzaren
emanaldia Lakuntzako tabernetan.
21:30ean Bertso afaria Lakuntzako
Elkartean, Eneko Lazkoz eta Julio Soto 
bertsolariekin. 

>>Martxoak 10, igandea
10:30ean Mendi txangoa.
12:30ean Erraldoiak eta buruhandiak. 
13:00etan Elai Alai dantza taldea.
Ondoren auzatea.

Oharra: Ekintza hauek egiten diren
bitartean Korrika 18ko materiala bertan
salgai izanen da.

Arbizu   
>>Martxoak 9, larunbata  
18:00etan Korrika 18 aurkezpena
herriko plazan: txalapartariak, dantza-
riak, trikitilariak, aate, bideo emanaldia,
puzgarriak.
21:30ean Afaria Aldabide elkartean.

>>Martxoak 15, ostirala 
15:15ean Korrika txikia. Gero
Txokolatada, film emanaldia eta
puzgarria plazan.

Etxarri Aranatz
>>Martxoak 9, larunbata
13:00etan Triki-poteoa.
14:00etan Kantu-bazkaria Larrañeta
elkartean.

16:00etan Korrika eskulanak haurren-
dako, marrazkiak, aurpegiak margotu...
(Larrañeta elkartean).
17:30ean Kataklown ikuskizuna, plazan. 
19:00etatik 21:00etara Euskal musika
eta Korrika abestiak tabernetan.

>>Martxoak 15, ostirala 
12:00etan Korrika txikia.

Bakaiku
Oharra: Martxoaren 16an bertso-afaria,
Alaia Martin eta Julen Zelaietarekin.
Txartelak 15 eurotan ohiko tokietan. 

Iturmendi
>>Martxoak 14, osteguna
21:30ean Korrika afaria elkartean.

Urdiain
>>Martxoak 10, igandea
17:00etan Korrika txikia.

>>Martxoak 15, ostirala 
21:30ean Korrika afaria elkartean.

Altsasu 
>>Martxoak 14, osteguna
15:30ean Korrika txikia.
17:00etatik 19:00etara Puzgarriak,
musika, pintura tailerrak plazan.
20:00etan Lingua Navajorum antzerkia
Iortia kultur gunean.
22:00etan Korrika-afaria Zubi-ondo
elkartean. Mus txapelketa, gaiteroak...

Olatzagutia
>>Martxoak 10, domeka
17:00etan Ahatetxo itsua eta biok,
kultur etxean, zinema. 

>>Martxoak 14, osteguna
15:00etan Korrika txikia.

>>Martxoak 15, ostirala 
22:30ean Esne Beltza eta Lurraren
kontzertua Maisuenea gaztetxean. 

Guaixe • 2013ko marsuaren 8a2

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

Irati Gonzalez
Otaegi
ZORIONAKbihotza!!
Muxu asko etxekoen
partez.

Oihan Iraurgi
Gorritxo
ZORIONAK txikitin,
ia 3 urte!! Ongi pasa zui
egunien Julene, aitatxo
eta amatxon partes.

Nerea Navarro
MILA ZORION poli-
tta!! Oso ongi pasa eta
muxu asko zure aita,
ama, Unai eta Aitzibe-
rren partez.

Ane Ayerdi
Perurena
Zure lehen urtebetetze-
an, ZORIONAKetxe-
koen partez!! Muxu
handi bat.

Kursaalen emandako kontzertua benetan zoraga-
rria. Aupa zuek!! Jarraitu horrela.  

ZORIONAK HESIAN!!

Maite
Hirutik gorako mugek
hausten hasi za!!
Zorionaketa muxu
handi bet denon partes.

Olaitz
Guai BI dazkazula esan
bier. Zorionaketa
urte askotaako, txan-
txangorri! Fameli gu-
zian partes.

Zuriñe Serrano
Carabias
ONGI ETORRI fami-
liara!! Muxu handi bat
denon partez.

Sagra
Berandu samar bada
ere, 47ak ailegatu zaiz-
kizu! Zure kafe koadri-
laren partez. 

marsuak 8-15
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net

Korrika 18

Korrika zuzenean

Beleixe irratian!Korrika zuzenean

Beleixe irratian!Korrika zuzenean

Beleixe irratian!Korrika zuzenean

Beleixe irratian!Korrika zuzenean

Beleixe irratian!Korrika zuzenean

Beleixe irratian!
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ezkaatza >>
LANGABEZIAK GORA:Otsailean Altsasuko
enplegu bulegoan izena emanda zeuden
langabetuen zerrenda luzatu egin zen. 46
gehiago (%2,66) izan ziren eta guztira 1.775

pertsona dira bulego horretan lana bilatze-
ko izena emanda daudenak. Nafarroan 927
gehiago (%1,67), 55.597ra iritsiz. 

BASOMUTUR
A L T S A S U

Menuan %6ko deskontua.

BILTOKI TABERNA
A L T S A S U

Eguneko menuan, kafea doa-
koa. Karta menuan, kopa
edo postrea doakoa.

AVIA GASOLINDEGIA
H I R I B E R R I

0´05 €ko deskontua litroko,
erregai guztietan.

IÑAKI OINETAKOAK
E T X A R R I  A R A N A T Z

50€ko erosketetan %5eko
deskontua.

AINHOA ESTETIKA
I R U R T Z U N

2 produktu erosita, % 10eko
deskontua.

ASENSIO
A L T S A S U

100 €tik gorako erosketetan
hurrengo erosketarako 10€ko

balea. (eskaintza ez metagarria).

IL PADRINO
A L T S A S U

Eguneko menuan txupitoa
doan.

SABECO
A L T S A S U

Eskaintza kanpainaren arabera.

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

Mugimendu feministak eta ema-
kumeen erakundeek aldarrikatu-
tako eskubideak eskuratzen joan
ziren XX. mendean. Nazio Batuen
Erakundeak 1975ean martxoaren
8a Emakumeen Nazioarteko Egu-
na izendatu zuen, gizon-emakume-
en arteko berdintasun aldarrika-
penari mundu guztian bultzada
emanez. Gaur da eguna eta Saka-
nan bada zer aldarrikatu oraindik. 

Irurtzunen bihar Idoia Arago-
nekin kafe-solasaldian parte har-
tzeko aukera izanen da. Bilduta-
koak sexualitatea zentzuen bidez
aberasteko aukerez ariko dira hiz-
ketan, 16:30etik aurrera, kultur
etxean. Gauean Iratxo elkartean
afaria izanen da. Asteazkenean,
berriz, 18:00etarako jarri dute
hitzordua plazan. Han bilduko
diren irurtzundarrak Iruñera zine-
mara joanen dira. Heldu den osti-
ralean, berriz, herriko antzerki tai-

lerrak prestatu duen antzezlana-
ren aurreneko emanaldiak eskai-
niko ditu. 

Via Campesina nazioarteko era-
kundeko nekazari eta abeltzainek
emakumeen indarkeriaren kontra
kanpaina abiaraziko dute. Gaur,
17:00etan, Etxarri Aranazko pla-
zan horren berri emanen dute.
Hura despedituta, Etxarriko ema-
kumeen batzordeak antolatuta
auzatea izanen da, 17:30etik aurre-
ra. Ondoren Altsasun antolatuta-
ko manifestazioan parte hartzera
deitu dute. 

AltsasukoFeministak eta Bilgu-
ne Feministak gaur aldarrikapena
eta ospakizuna uztartuko ditu Ema-
kumeen Nazioarteko Egunean.
Gure gorputza, gure erabakia lelo-
arekin, 19:00etan, manifestazioa
abiatuko da Foru plazatik. Hura des-
pedituta Alde Zaharrean triki-pote-
oa izanen da. Hura bukatutakoan

Zubi-ondo elkartean afaltzera bil-
duko dira emakumeak. Gaua gaz-
tetxean izanen den kontzertu eta
jaiarekin despedituko da: Flamen-
kituk eta Azuk joko dute. 

Bestalde, atzo eta hurrengo bi
ostegunetan emakumeek Iortia

kultur gunean emanen diren fil-
mak dohainik ikusteko aukera
izanen dute. Gonbidapenak ordu-
bete lehenago jaso behar dira.

Olatzagutian, berriz, herene-
gun Pakistango emakumeen ego-
erari buruzko hitzaldia izan zen.

Gaur, 20:00etan, San Migel plazan
kontzentrazioa deituta dago, Femi-
niston sokari eutsi, sistema hau
erautsi! leloa duena. Egitaraua
bihar, 20:00etan, kultur etxean iza-
nen den antzezlanarekin despedi-
tuko da. 

Bihar, larunbatean, 9:15etik aurrera,
Etxarri Aranazko kultur etxean

Nazioarteko merkatu eragileen
mende dauden elikagaien aurre-
an jendeak beren elikadura, neka-
zaritza, abeltzaintza eta arrantza
sistemak definitzeko duen esku-
bidea aldarrikatzen da elikadu-
ra burujabetzak terminoaren
bidez. Helburu horrekin Euskal
Herrian dauden esperientziak
ezagutu eta proiektu ezberdinen
mapa osatzeko, martxan jarri da
hausnarketa foro bat, anitza eta

zabala izan nahi duena.
Etxarri Aranazko biharko bile-

ra deitu duena Zazpiak bat harre-
man sarea izeneko elkartea da,
duela sei urte Udalbiltzatik sor-
turiko herri-ekimena. “Nekaza-
ri, industria edo alor kulturale-
an, proiektu ezberdinak bultza-
tuz, Euskal Herriko lurralde
ezberdinak elkarri bizkarra
eman beharrean, elkarri begira
jartzea da gure helburua”, azal-
du digute. Proiektu xume eta kon-
kretuak bideratuz, sare ekonomi-
ko zein kulturalak indartu nahi

dituzte. Hasieran bere jarduna
Zuberoara mugatu bazen, gaur
egun zazpi herrialdeetara zabal-
du da elkartea. Gaian interesa
duten guztiak biharko forora gon-
bidatu dituzte. 

Martxoaren 14an, ostegunean,
13:00etan Altsasuko Gure Etxea
eraikinean

Kultura ezberdinetako emakume-
ak elkar ezagutu eta esperientziak
partekatzeko guneak sortu asmoz,
emakumeen topaketak sustatu
izan ditu Mank-en Immigrazio
Zerbitzuak. Emakumeen Nazioar-
teko Eguna dela eta, arratsaldez
egin ohi den bilkura eguerdira

aldatu dute. Bil-
tzen diren ema-
kumeek jatekoa
eraman behar-
ko dute eta
denen artean
bazkaria egi-
nen dute. 

Informazio
gehiago nahi
duenak 648 070 710 telefonora edo
i m m i g r a z i o a @ s k a n a n a -
mank.com e-postara jo dezake.
Osteguneko topaketa Altsasuko
Emakumearen Bilgunearen eta
Burunda mendebaldeko gizarte
zerbitzuen mankomunitatearen
laguntzarekin antolatu du Immi-
grazio Zerbitzuak. 

Etxarrik elikadura burujabetzari buruzko
hausnarketa foroa hartuko du

Munduko
emakumeen
topaketa Egitaraua

9:15ean Izen ematea.
9:30ean Agurra eta aurkezpena.
10:00etatik 12:30era Taldeetako
eztabaida.
12:30etik 13:00etara Auzatea
bertako produktuekin dastaketa.
13:00etatik 14:00etara Ondorioak
eta “aurrera begira zer ?”

Altsasuko Udala

Berdintasunak mundua eraldatzen
du: defenda ezazu! Lelo hori auke-
ratu du Altsasuko Udalak gaurko
egunerako. Garazi Urrestarazu
Zubizarreta alkateak, bando bidez,
krisiak krisi ohartarazi du: “egon-
kortuta zeudela uste genuen esku-
bide eta jendartearen lorpenetan
atzera pausorik egon ez dadin eta
hasitako bideari jarraitzeko hel-
buruaz, nahitaezkoa da emaku-
me eta gizonen arteko egiazko
berdintasuna lehentasunezko-
tzat jotzea eta horren alde egi-
tea”. Udalak helburu horrekin
duen konpromisoa berretsi du
alkateak. 

Etxarri Aranatz»

Joan den urtean Altsasun egindako bilkura.

SAKANA

Emakumeen Eguneko egitaraua

»
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‘Korrika’ euskarari laguntzeko
egiten delako, hamaika arrazoi bai-
no gehiago euskaraz egiteko: Eus-
kal Herrian sortu eta garatutako
hizkuntza delako, gutxienez 15.000
urtetik hona arbasoek hitz egin
dutena; garai hartako hitz-altxo-
rrak bizi-bizirik irauten duelako
‘ur, lur, elur, zur, haur, hezur, euri,

haitz, aitzur, aizto, izotz, izar, eguz-
ki, egun, eguraldi, eta abar’; bere
historia luzean konkistaldi guztien
aurrean aitzina atera delako -zel-
tak, erromatarrak eta latina, sue-
boak eta bisigodoak eta germania-
rra, gaztelarrak eta gaztelania eta
abar-; gure mendien izenak, ibaie-
nak, herrienak eta abar euskaraz

mintzo direlako; baita gure izenak
eta abizenak ere; hizkuntz-ekolo-
giari aniztasuna ematen diolako;
ez delako sexista; malgua eta dina-
mikoa delako, sasoi guztietako
egoeretara moldatzen jakin izan
duena; gigatera modernoa delako,
teknologia berrietara ere bikain
egokitu dena; ezagutzarako hiz-

kuntza delako; munduan barna
inolako lotsarik gabe agertzeko
duina delako; komunikazio kode
bat baino gehiago delako, euskal
kulturaren arima baita; euskara-
rik gabe, euskaldun izaterik ez
dagoelako; mundua ulertzeko bes-
te ikuskera bat ematen duelako;
gurea delako; aspaldikoa izanaga-

tik gaztea delako; gure seme-ala-
bek hitz egiten dutelako; irri eta
negar euskaraz egiten dugulako;
etorkizuneko Euskal Herriaren
hizkuntza delako; maitagarria
delako; elkarri ematen ahal dio-
gun gauzarik ederrenetakoa dela-
ko: EMAN EUSKARA ELKARRI.
aingerumi@gmail.com 

Oraingoan guztien ardura den
edo izan beharko litzatekeen gai
bati buruz arituko gara. Ez horre-
gatik arina, nahiko korapilatsua
izatez eta iritzi oso ezberdinak
sortzen dituena.

Guztiengatik jakina da gure
komunitatean ezin dela 18 urte
bete arte edan, eta ez bakarrik
hemen, estatu mailan ere ia
komunitate guztietan gertatzen
den gauza da hori.

Eta guztiok dakigun gauza izan
arren, legea ez dela betetzen ere

guztiok dakigula esango nuke.
Adinez txikiak direnek ere kon-
tsumitu ohi dute, ez egunero eta
ezta ere astebururo, baina bai noi-
zean behin. 

Esan bezala, gertaera honetan
arduradun ezberdinak daude:
lehenengoak eta pisu handiena
dutenak gurasoak dira, gero
komertzioak (bai tabernak, zein
alkoholdun edariak saltzen dituz-
ten  dendak) eta legea betearazi
behar dutenak.

Nahiz eta arduradun nagusia

kontsumitzen duen pertsona izan,
adin txikikoak direnean, gaztea-
ren familia da arduradun nagu-
sia eta zuzena: familiek bere
seme-alabak non dauden eta zer
egiten duten jakin beharko luke-
te eta are gehiago adinez txikia-
goak direnean. Baina normala da
ere gazte hauek kalean lagunen
artean eta gurasorik gabe egotea.
Honekin oso lotua dago gazteari
ematen zaion diru kantitatea eta
seme-alabek dituzten joerak; hau
da, etxera iristeko orduak, lagu-

nak, izaera… Hau guztia lantzea
gurasoei  tokatzen zaie.

Beraiei, gazte hauei, adinagatik
tokatzen zaiena, legeari kasu gutxi
eta ez betetzen saiatzea da, nagu-
siek dituzten portaerak imitatze-
arekin batera. Hemen da, taber-
narien eta dendarien ardura ager-
tzen denean: oso garbi eduki
beharko lukete adin txikikoei alko-
hola ezin zaiela saldu eta eginez
gero zeintzuk diren ondorioak.

Kate honetan, ezinbesteko bes-
te zatia, legea betearaztea da.
Herri-autoritatea da legeari
kasu egiten zaiola bermatu
behar duena.

Esan beharra dago, legeak ere
bere funtsa duela, ez dela adin bat
jartzeagatik jarri, baizik eta 18

urte betetzean pertsonak eraba-
kitzeko gai garela pentsatzen
delako, eta ahal den heinean,
gure osasunerako kalte gutxien
egiten diguten erabakiak hartu-
ko ditugula uste delako. Honekin
oso lotutako informazioa: per-
tsonaren garuna hazten dagoen
bitartean oso txarra da alkohola
edo beste sustantzia batzuk kon-
tsumitzea; prozesu honetan kal-
teak askoz okerragoak dira garu-
naren garapena bukatua dagoe-
nean baino. Eta jakin dezazuen,
garuna 23 urte bitarte garatzen
doala diote jakintsuek.

Guzti hau esan ondoren, haus-
narketara gonbidatzen zaituztegu.

Prebentzio programak

hara zer dien

Adin txikikoak, kontsumoak eta legedia

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.

Jateko naturalak nahi
ditugu: errausketarik ez
Gorka Ovejero Ganboa, 
Lugorri Elkartea

Duela 4 urte, elikagai ekologiko-
ak jateko eta produzitzeko modu
naturalak zabaldu asmoz, hain-
bat sakandar elkartu eta Lugo-
rri elkartea sortu genuen. Gero
eta gehiago gara. Gure helburu
nagusienetako bat bertako pro-
duktu natural-ekologikoez goza-
tzea da. Hala, Sakanako nekaza-
ritza eta abeltzaintza ekologikoa
sustatu eta gure ahalmenen ara-
bera ibilbide hori egin nahi duten
laborariak lagundu nahi ditugu.
Olaztin Portland-FCC-k milaka
tona zabor erretzeko agertu duen
asmoaren aurrean:

- Ikerketa ugarik frogatu beza-
la, zaborra erraustea osasunaren-

dako kaltegarria da.
- Errausketak sortzen dituen

isuriak (dioxinak, furanoak,
metal astunak...) oso arrisku-
tsuak dira jan eta edarien kate-
an sartu eta pilatzen baitira. Pila-
tze hau bereziki nabarmena da
gantza duten elikagaietan, esate-
rako, esnekietan, gazta eta hara-
gietan.

- Europar Batasunean 2020.
urterako, birziklagarri izan dai-
tezkeen hondakin guztiak berre-
rabili eta birziklatu beharko dira,
erraustea erabat baztertuz. Euro-
patik heldu den erronka honi
erantzunez, Sakanan hondaki-
nak kudeatzeko beste eredu bat
lantzen ari gara.

Zaborra errausten den eskual-
de batean, produktu osasuntsu eta
ekologikoak ekoiztu edo produ-
zitu eta kontsumitzea baldintza-

tua dago zaborra erretzeak sor-
tzen dituen arazoengatik. Bate-
raezinak dira, beraz, Lugorriki-
deok helburu dugun Sakana natu-
ral-ekologikoa eta zaborra
erraustea. Gure aukera Sakana
osasuntsuaren aldekoa da; horre-
gatik martxoaren 16an Altsasun
eginen den manifestazioarekin
bat egitera animatzen zaituztegu.

Sena kontua da
Ernesto Leiza Urrestarazu

Badut hainbat ezagun Cemento-
sen lan egiten dutenak eta lanaz
eta osasun onaz gozatzen jarrai
dezaten nahi dut. Sakanan izan
dugun industri egitura ahaltsua
hein handi batean enpresa honi
esker izan da, ordainetan airea
kutsatu bada ere.  

Orain udalaren erabakiaren
aurka inposatu nahi dena ez da
onargarria. Hori ez du inork bere
inguruan nahi. Ezin dut ulertu
Portlandeko langile batzuk
errausketaren aurka dauden bes-
te pertsonekin haserretzea, gure
osasun onaz gozatzeko eskubidea
defendatu besterik ez baitugu
egiten, Tafalla eta Tuteran beza-
la. Han alderdi politiko guztiek
errauskailu bat hurbil izateari
uko egin zioten. Bierzoko zemen-
tu-fabrikan ez errausketeko Luis
del Olmo kazetariak ere pankar-
ta eraman zuen.

Egun Sakanan ematen diren
minbizi kasu ugariak susmaga-
rriak dira, zer izango ote da
errausketan hastean? Nolakoa
izango da gure seme-alaba eta bilo-
bentzat? Pentsatzeak ere beldu-
rra ematen dit.  

Minbizia izateko aukera bikoiz-
tea berdin zaigu? Neska-mutilak
kaltetuenak izango direla jakin-
da ere, berdin zaigu? Fetuengan
ematen diren malformazioak eta
abortuak hirukoiztea, berdin zai-
gu?

Niri ez. Ez nuke nire burua axo-
lagabetzat jo nahi eta hemendik
urte batzuetara egin beharrekoa
ez nuela egin pentsatzerik, ez dut
damutu nahi. Horregatik 3MBre-
kin bat egingo dut martxoaren
16an izango den manifestazioan.
Gure seme-alabengatik, ilobenga-
tik, lehengusuengatik, lagunen-
gatik, gu hemendik joaten gare-
nean beraiek hemen geratuko
direlako, hau gelditu behar da. Ez
du politikarekin zerikusirik, bizi-
raute sena da.

Osorik: www.guaixe.net

astekoa

Aingeru Mikeo
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Kalean, Iruñea
iparralderako
institutu berri eske
Biurdana insti-
tutuaren masifi-
kaz ioarek in
bukatzeko Iruña
iparraldean ins-
titutu berri bat
egiteko eskatzen
ari dira. Arazoa
kalera ateratzeko atzo kontzentra-
zioa egin zuten Iruñeko udaletxe
parean, barruan gaia aztertzen zen
bitartean. 2014ko irailetik aurrera
Biurdanan espazio arazo larriak
izanen dituztela salatu zuten. 
Bestalde, haur eta lehen hezkuntza-
ko nahiz bigarren hezkuntzako aurre-
matrikulazio garaia dela eta, guraso-
ei dei egin diete seme-alabak Biur-
danan matrikulatzera animatzeko.
Horrekin batera, Hezkuntza Depar-
tamentuari lehenbailehen konponbi-
dea emateko eskatu diote. 
Gainera, aurreko ostiralean Aralar
NaBaiko Nekane Perez parlamen-
tariari erantzunez, Iribas kontseila-
riak adierazi zuen azken bi urtee-
tan 122.000 euroko inbertsioak
egin direla Biurdanan. Eta gaur egun
kalitatezko hezkuntza emateko eta
berme guztiak dituen eskaintza egi-
teko aukerak aztertzen ari direla.  

Altsasuko Lanbide Heziketako (LH)
ikasle eta irakasle talde batek atzo
hasi zuen ibarreko DBHko ikaste-
txeetan barnako bira. Emakume-
aren nazioarteko eguna dela eta
DBHko 3. eta 4. mailako ikasleekin
bildu nahi izan dute LH-koek, hain-
bat helburu partekatuz. Lehen Hez-
kuntzako ikastetxeetara bisitak
egitea ere ez dute baztertu. 

Izan ere, ikastetxez ikastetxe-
ko erronda horretan Emakumeen
egunaren zergatia azalduko dute
LHkoek. Horrekin batera, lanbi-
dearen aukeraketari buruz haus-
narketa zabaldu nahi dute hain-
bat galderen bidez: Zein ikasketa

eta lanbide mota aukeratzen dute
gizonek? Eta emakumeek? Zerga-

tik? Gizonen lanbideak? Emaku-
meen lanbideak? Guztia Nafarro-

ako datuak emanda azpimarratu-
ko dute. Esaterako: LHko eta uni-
bertsitateko ikasketa batzuetako
gizon eta emakumeen kopurua,
gizon eta emakumeen prestakun-
tza maila, soldata…

Ezgaitasuna duten gazteendako
programa izanen da apirilaren 2tik
5era, 17:00etatik 20:00etara,
Intxostiapunta gazte gunean

3 eta 12 urte bitarteko haurrendako
bi aukera daude: 8:30etik 13:30era
edo 11:00etatik 13:30era, Kangu
udal ludotekan

Lana, familia eta bizitza pertso-
nala bateragarri egitea xede duen
Altsasuko III. itunean bateraga-

rritasunak atal bat du, eta edozei-
ni bere bizitza eta lana egokita-
sunez garatzeko aukera aitortzen
dio. Horregatik, Altsasuko Uda-
lak bere baliabideak jartzen ditu
herritarrei bizi baldintzak hobe-
tu eta ardura familiako kide jakin

batzuen bizkar ez uzteko. Nafa-
rroako Gobernuak diru-lagun-
tzak kendu ditu. 

3 eta 12 urte bitarteko haurren-
dako eta ezgaitasuna duten gaz-
teendako Bateragarria-Diberti-
garria programan izena eman

nahi dutenek martxoaren 12ra
arte eman dezakete izena. 012
telefonora hots egin behar da eta
txartel bidez ordainduko da. Ize-
na emate tasetarako, zenbait
kasutan, hobariak ere aurreiku-
si ditu Altsasuko Udalak. 

25 langiletatik 6 kaleratu zituen
ilbeltzaren 30ean, ELAko ordezkari
sindikal bat barne, eta lan
baldintzak aldatu nahi dituzte

Herenegun hasi zituzten mobili-
zazioak enpresako langileek (ELA-
ko 3 ordezkari). ELAtik gogorara-
zi dutenez, Lazaro Echeverriak
2011ra arte “irabazi handiak izan
ditu eta ekoizpen jaitsiera batez
baliatuta lan erreforma bere gor-
dinean” aplikatu zaiela salatu du”. 

Gutxieneko kalte ordainarekin
(20 egun lan urte bakoitzeko) gel-
ditu dira kalean 6 langileak. Enpre-
san 35 urteko antzinatasuna zuten
langileak dira kaleratuak. Haien

kalte-ordainak handitzeko enpre-
sak langileei proposatu die “lan
baldintzak okertzea, hau da, guk
ordaintzea lankideen kalte-ordi-
na”, salatu dute ELAtik.

Sindikatutik lan erreforma
“bere gordinean” aplikatu zaie-
la salatu dute. Kaleratuak berri-
ro hartzea edo bestela kalte ordai-
na lan egindako urte bakoitzeko
45 egunekoa izatea eskatu dute.
Kaleratutako ordezkari sindika-
laren kasuan, hura berriro onar-
tzea edo kaleratze bidegabea
onartzea eskatu dute ELAkoek,
“langileak erabakitzeko segitzen

duen edo ez, baina beste inor
kaleratu gabe”. 

Aldaketa
Lan baldintzen funtsezko aldake-
ta proposatu die enpresak langile-
ei: soldata %10 murriztea, asteko
lanaldia larunbatetara luzatzea eta
“malgutasun neurri onartezinak”.
ELAk neurri horiek “berehala”
baztertzea eskatu du. Sindikatuak
lan hitzarmen bat negoziatzeko
proposamena luzatu dio enpresa-
ri. “Baita langileen eta enpresaren
lasaitasuna bermatuko duten for-
mulak aztertzea ere”. ELAk kriti-

katu du enpresak ez duela ultraak-
tibitatea aplikatu nahi eta lan

hitzarmeneko soldata baldintzak
aplikatu nahi dituela. 

Mugagabeko greba Lazaro Echeverria enpresan

Langileak Altsasuko udaletxe aurrean protestan.

Lanbide heziketakoak klasean azalpenak ematen. Utzitakoa

Lanbideen generoaz, ikasletik ikaslera

Aste Santuan kontziliaziorako aukera

Egutegia
>> Martxoak 7, osteguna
9:00etan Andra Mari ikastolan. 
11:30ean Sagrado Corazon ikastetxean. 

>> Martxoak 8, ostirala
10:45ean LH institutuan Emakumeen
eguneko ekitaldia. 
11:30ean Iñigo Aritza ikastolan. 

>> Heldu den astean
Aralarko Mikel Donea institutuan. 



Nafarroako Gobernuak Portlandi
55.000 tona hondakin (hiri honda-
kin, plastiko, pneumatiko, arazte-
giko lohiak…) erretzeko baimena
eman ondoren, egitasmoaren kon-
tra mobilizatzeko deia egin dio
gizarteari 3 Mugak Batera (3MB)
plataformak, eta hilaren 16an
Altsasun eginen den manifestazio-
an parte hartzeko eskatu du.

Plataformako kideen iritziz,
gobernua “udal autonomiaren gai-
netik pasa da herritarron osasu-
nerako errespetu handiagokoak
eta babesleagoak diren arauak
indargabetuz, multinazionalaren
aurrean makurtu da”. 3MBk hus-
tez Portlandek bi helburu ditu:
“hondakin errausketa zabaldu eta
aldi berean beren plantetan kale-
ratzeak ugaritu”. 

Plataformakoak kritiko azal-
du dira gobernuaren planetan
hondakinak errausteko kokape-
na zehaztu ez izana eta esku pri-
batuetan uztea, “Nafarroan
errausketa isilpean FCCren
zementu fabrikaren bitartez sar-
tu nahian”. Errausketaren ondo-
rio kaltegarriak azpimarratu eta
beste eskualdeetan kontra azal-

du direla gogora ekarri dute
3MBkoek. “Beste inon nahi izan
ez dutena, hemen indarrez inpo-
satzea bide okerra da”. Hondaki-
nak erre beharrean, bestelako
kudeaketa ereduen alde azaldu
dira. “Erokeria galaraztekoa”
eskatu dute plataformatik. 

Hitzaldia
Larunbatean 60 pertsona bildu
zituen plataformak hitzaldi bate-
an. Errausketaren ingurumen eta
osasun ondorioen berri eman
zuten Peio Lozanok  eta Mario Fer-
nandezek. Gainera, porlandegia-
ren egitasmoaz informatu zuten. 

Porlandegiaren IBBri 
helegitea aurkeztu dio 3MBk

Olatzagutian hondakinak erregai gisa erabili ahal izateko Nafarroako Gobernuak Cemen-
tos Portland Valderribasek Ingurumen Baimen Integratu (IBB) berria eman zion. Erabaki
hori berraztertzeko helegitea aurkeztu du 3 Mugak Batera (3MB) plataformak. 3MBk eska-
tu du gobernuaren erabakia baliogabetzea edo haren deuseztagarritasuna. Helegitea Saka-
na, Goierri, Arabako Lautada eta Lizarraldea ordezkatzen duten plataformako kideek aur-
keztu dute.
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Kaluxa
jatetxearendako 
Q kalitate ziurtagiria
Urtero Espainiako Kalitate Turistiko-
rako Institutuak Q kalitate turistiko-
ko ziurtagiriak banatzen ditu. Kali-
tatea zaintzen dutelako aitortza jaso
duten establezimenduen artean dago
Kaluxa jatetxea. Urdiaindarrek aste-
lehenean jaso zuten ziurtagiria, Nafa-
rroako beste 26rekin batera. 

DYAk zerbitzu bera
emanen du ibarrean
Nafarroako Gobernuak DYAri aur-
ten 138.000 euroko diru-laguntza
emanen dio (240.000 2012an eta
376.000 euro 2011n). Laguntza
elkarteak orain arte Sakanan eman
duen zerbitzu bera ematen segitu-
ko du. 25 sakandar ari dira DYAn
lan boluntarioa egiten. Egoitza Altsa-
suko Bakea kalean du elkarteak. Iru-
ñean DYAk zituen 5 anbulantzia gida-
rietatik 3 kaleratu behar izan ditu
eta 2 anbulantziarekin gelditu da,
bat medikua izanen duena. 

Mauka bila
Halaxe ibili zen jendea asteburuan
Burunda pilotalekuan. Altsasuko Den-
darien Elkarteak antolatutako TV
stock azokan dozena bat dendaren
eskaintza izan zen.Arropa, oinetako-
ak, etxea janztekoak eta burdindegi-
ko materiala eskuratzeko aukera izan
zen. Jende ugari ibili zen, batez ere,
larunbatean. Gainera, tabernetan pin-
txo-potea eskaintza zegoenez, jen-
deak ez zuen hura pasatzen utzi. 

30 gazte europar
boluntarioendako
prestakuntza
ikastaroan 
Otadiako Kristo Deuna aterpeak
aste honetan Europako gazteei
zuzenduta Nafarroako Gobernuak
antolatu duen ikastaroa hartuko du.
Belgika, Bulgaria, Eslovenia, Fran-
tzia, Grezia, Hungaria, Irlanda, Italia,
Polonia, Suedia eta Turkiatik etorri-
tako gazteak boluntario gisa treba-
tzen ariko dira. Estatuko errealitate
soziokulturalari buruzko ezagutzak
jaso eta Europar Batasunari buruz-
koak indartuko dituzte. Izan ere, berri-
ki gazte horiek estatuan barna bolun-
tario lanak egiten hasi dira. 

Gure geroa pizteko,
itzali zure argia
Proposamen horixe egin zuen atzo-
rako Autopista Elektrikorik Ez pla-
taformak: ordu erdiz etxeko argiak
itzali eta zarata egitea. Deikaztelu
eta Itxaso arteko 400 Kw-ko argin-
dar linearen proiektuak ukitzen
dituzten herrietan protestarekin bat
egitea deitu du. Ekimen horrekin pla-
taformak salatu nahi zuen Red Elec-
trica Española enpresak (REE) argin-
dar linea horren tramitazioarekin
aurrera segituko duela. 
Autopista Elektrikorik Ez plataforma-
ko Edurne Visiersek adierazi zuen goi
tentsioko lineak ez duela nahikoa jus-
tifikazio interes kolektiborako. Horre-
tarako, besteak beste, argudiatu zuen
estatuko argindar kontsumoa urte-
tik urtera jaisten ari dela; eta Espai-
niako Gobernuak argindar garraioa-
ren planifikazioa egungo egoera
makroekonomikoa kontuan hartuta
egitea eskatu du. Estatua argindar
esportatzailea bihurtu dela ere gai-
neratu zuen. 

Estra ordaindu zuten
udalei informazio
eskaera
Sakanako 15 udaletatik 10etan
ordaindu zen estra

Bilduk jakinarazi duenez, langileei
eguberrietako estra ordaintzea era-
baki zuten udalek Estatuko Gober-
nu Delegazioaren errekerimenduak
jaso dituzte. Bilduk udal horien kon-
trako mehatxuak salatu ditu eta
gogora ekarri du, langile publikoek
soldata osoa jasotzeko eskubidea
babestu zuela Nafarroako Parlamen-
tuak eta erakunde berak informa-
zio eskaera horiek bertan behera
uztea eskatu zuela. 

Bi sakandar
Sorturen
zuzendaritzan
Otsaileko azken asteburuan egin
zuen lehen biltzar eratzailea Sortu
alderdiak. Ezker abertzaleko alder-
di berriaren kongresuan kontseilu
nazionala hautatu zuen. Hasier Arraiz
izanen da presidentea eta berarekin
batera Sorturen kontseilu naziona-
lean Juan Kruz Aldasoro eta Bixen-
te Goikoetxea izanen dira. Etxarria-
rra Nafarroako Sortuko koordinatzai-
lea da. Altsasuarra, berriz, nazio
mailako irizpideekin hautatu dute. 

Ingurumen Departamentuak
Urbasa-Andia natur parkearen
kudeaketan egiten ari den
manipulazioa salatu du

Ingurumen Departamentuak
Urbasa-Andiako natur parkeko
patronatuaren funtzioak “mespre-
txatu” dituela salatu du Gurelur
talde ekologistak. “Legeak agindu-
tako bilerak ez dira egiten eta
horrela gizarte eragileen parte-
hartzea baliogabetu du. Bi urte bai-
no gehiago dira patronatua azke-
nekoz bildu zela”. 

Gurelurretik ohartarazi dute-
nez, ekimen askok ez lukete patro-
natuaren oniritzirik izanen, “pro-
posamen gehienek abeltzainen eta

ekologisten ezezkoa jasoko bailu-
kete, parkearen ohiko erabileren
eta natur-balioen kontserbazioa-
ren kontrakoak baitira”. Talde
ekologistak salatu duenez, “natur
parkeko baso kudeaketan ez dira
irizpide jasangarriak erabiltzen
ari. Egurketarien interesak ingu-
rumen eta gizarte interesen gai-
netik jarri dituzte”. 

Talde ekologistako kide batek
azaldu digunez, “parkean dagoen
legez kanpoko harrobiaz, kanpi-
naren hondakinen kudeaketaz
edota egiten uzten ari diren jar-
dueren inguruan azalpenak ema-
tea nahi dugu. Ekarpenak egin,

eztabaidatu”. Departamentuari
ingurumen sentsibilitate eskasa
egotzi diote.    +www.guaixe.net

Natur parkeko patronatua, 
bi urte baino gehiago bildu gabe

SAKANA

»

Erraustearen kontra
mobilizatzeko deia

Patronatuko bilera. Artxiboa
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Sunsundeguik enpresa hornitzaileei
5,2 milioi euro zor dizkie,
Sakanakoei 2,7. Batzuk itxi lezakete

Sodenak Sunsundeguiren ardura
hartu zuenean 2009an, autobus
konpainiarekin lan egiten zuten
enpresa hornitzaileei gutuna bida-
li zien. Proiektu “ilusio-eragile”
batean parte hartzera gonbidatu
zituen Sodenak enpresa horiek.
Eta, horrekin batera, Sunsunde-
guik haiekin zuen zorraren %20
barkatzea ere eskatu zien Sodenak.
Hornitzaileek baldintzak onartu
zituzten eta azken urteetan egin-
dako lanagatik kobratu izan dute. 

Baina  bazkide baten bilaketak
abenduan porrot egin zuen eta
hartzekodunen aurre-lehiaketa
aurkeztu zuen Sodenak Sunsun-
deguirako (28rako zordunekin
zorra negoziatu behar du, bestela
lehiaketara pasatuko da). 13 enpre-

sa hornitzaileak egindako lanaga-
tik kobratu gabe daude. Haien
etorkizuna eta 115 langileren jokoa
arriskuan. Baina ez da enpresa
hornitzaile guztien kasua, batzuk
hitzarmena sinatua dutelako eta
itxiz gero ere zorra kobratuko
lukete. Lourdes Goikoetxea kon-

tseilariak parlamentuan esan zuen
gobernuak ez zuela bere gain har-
tuko zor hori. 

Bilera
Asteartea Sodenarekin bildu ziren
enpresa hornitzaileen ordezka-
riak. Sunsundeguirako bazkide

bila segitzen dutela azaldu zieten
eta, beraz, lantegiaren itxiera ez
dela ziurra. Hornitzaileei ziurta-
tu zieten Sunsundeguirena ez dela
arazo politikoa, ekonomikoa bai-
zik: “ez dago inbertitzeko dirurik”. 

Sunsundeguiren kudeaketaren
“pairatzaile” sentitzen dira enpre-

sa hornitzaileetako ordezkariak:
“ez dirurik ezta negoziorik gabe gel-
ditu gaitezke. Eta, gainera, zorre-
kin” esan digu haietako batek.
Etorkizuna “beltz” ikusten dute.  3
ixtear leudeke 100.000tik gorako
zorrak dituztelako kobratzeko.

Langileek larunbatean, 18:00etan,
Iruñean 58 enpresa batzordek
enpleguaren alde deitutako
manifestaziora deitu dute

Aurreko ostiralean Sodenak atze-
ra bota zuen Sunsundeguiko
zuzendaritzak eta UGTk eta ordez-
kari independenteak adostutako
bideragarritasun plana. Kanpoko
bazkiderik ez badago planak ez
duela bideragarritasunik esan
zuten Sodenako buru Montesek eta
Valdiviesok. Bestela plana ez dela
txarra adierazi zuten. 

Sodenatik azaldu dutenez, “alter-
natibak badaude, duela hilabete
bat baino gehiago, baina zaila da
gauzatzea”. Nafarroako Gobernu-
tik adierazi zuten Sunsundeguiri
ez diotela diru gehiago emanen. Eta
alde guztiek “ahaleginak egin
behar” dituztela azaldu zuten. 

Mobilizazioak
Sunsundeguiko langileek astear-
tean Sodenaren egoitzaren atean
kontzentrazioa egin zuten, buruak

hornitzaileen ordezkaritza batekin
bilduta zeuden bitartean. Atzo
Parlamentuaren aurrean kontzen-
trazioa egin zuten. 

UGTn sinistu egiten dute
proiektuak segitu dezakeela, “bai-
na horretarako denbora behar da”.
Zuzendaritzak eta langileek azal-
dutako konpromisoa nabarmendu
dute, “arazoei baino konponbide
posibleei erreparatu behar zaie”. 

ELAko ordezkariak ostiralean
Lourdes Goikoetxea kontseilaria-

rekin bilduko dira. Zorra kendu-
ta, normaltasun parametroetan
eta gutxienekoarekin abiatuz
enpresak bideragarritasuna due-
la eta errentagarria dela azalduko
diote. “Ezin dute Sunsundegui itxi
lan karga duenean eta negozio
errentagarritasun aukera dagoe-
nean”. ELAtik bazkide posibleei
Sodenak egin dien eskaintza zalan-
tzan jarri dute. “Enpresa orain
ixtea erabaki politiko hutsa da”. 

Ostiralekoa eta gero LABek

adierazi du Sunsundeguirako baz-
kiderik ez dela sekula existitu “eta
Sodenak diru gehiago ez inberti-
tzeko erabakia 2012ko garagarri-
laz geroztik hartua zuen”. LABek
garbi du dirua dela arazoa: “gober-
nuak ez badu inbertitzen dauden
eskaerei ezin izanen diegu aurre
egin eta enpresak bezeroak eta
bolumena galduko ditu”. LABetik
adierazi dute, gobernuak iritzia
aldatzen ez badu enpresak aurki
itxi dezakeela. 

Sunsundeguiko 100 bat langile bildu ziren atzo Nafarroako Parlamentu aurrean. Utzitakoa

motzean

Sinadura festa, herri
galdeketa babesteko
Etxarri 2012+1 herri ekimenak
autodeterminazio eskubidearen
aldeko galdeketa egin nahi du.
Zehazki galdera hau luzatu nahi die
etxarriarrei: Ados al zaude Etxarri
Aranatz, Euskal Herriko udalerria
izanda, Europako estatu indepen-
dente berri baten parte izatearekin? 

Galdeketak arautzen dituen legedia-
ri segituz,  ekimeneko kideek 200
sinadura lortu beharko dituzte hura
aurrera eraman ahal izateko. Baina
etxarriarren ahalik eta babes gehie-
narekin aurkeztu nahi dute eskae-
ra. Horregatik, bihar 2. sinadura fes-
ta eginen dute. 11:000etatik aurre-
ra plazan musika auzatea eta beste
izanen dira. Udaletxea ere zabalik
izanen da galdeketari babesa azal-
du nahi dionak sinadura eman ahal
izateko. 

motzean

Xabierko gaztelua,
fededunen bilgune
Aita Santuaren uko egiteak marka-
tuko ditu aurtengo Xabierraldiak.
Fededun goiztiarrenak bihar goize-
an aterako dira bidera, Xabierko gaz-
telua helmuga dutela. Lehen erro-
mesaldia igandean izanen da. Guru-
tze-bidea 8:00etan abiatuko da
Zangozatik eta bi ordu geroago

Xabieko Fran-
tziskoren familia
gaztelu aurrean
meza izanen da.
Bigarren erro-
mesaldia, berriz,
hilaren 16an iza-
nen da. Orduan, gurutze-bidea
15:00etan hasiko da. Graziako bede-
ratziurrena ospatzen ari da eta
Sakana hartzen duen Mendialde
bikariotzako hainbat kristau aste-
artean Xabierren izan ziren. 

Sunsundegui

BEZ
Enpresa hornitzaileek Sunsunde-
guiri faktura luzatu diote. Ez dute
kobratuko, baina faktura haien
BEZa ordaindu beharko dute. Ilbel-
tzean Goikoetxea kontseilariak
esan zien ordainketa hori egite-
ko arazorik izanez gero luzapena
eskatzeko eta Ogasunak kasu guz-
tiak aztertuko lituzkeela. 

Proiektu “ilusio-eragile” baten alde iluna
SAKANA

Galderak eta zalantzak Sunsundeguiren inguruan
»

Hornitzaileak

Sunsundeguirako denetariko
lanak egin dituzten Iruñea, Gas-
teiz, Goierri, Etxarri Aranatz,
Altsasu eta Olaztiko enpresak. 
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Luceñok udala
utziko du
Kargua eta udal-langile izatearen
bateragarritasun ezak ezeroso
sentiarazi du

Gaur, 18:00etan, Altsasuko Udalak
Santi Luceño Arias zinegotziaren uko
egitearen berri jasoko du. Horrekin
batera, hautetsi berriaren egiazta-
tze-gutuna eskatzeko prozedura
abiaraziko du. Luceñoren uko egi-
tearekin eta PSNko bi zinegotziren
faltarekin (batek dimititu zuen, bes-
tea gaixo dago) udalean 13tik 10
zinegotzi gelditzen dira: Bilduko 4,
Geroa Baiko 2 eta IUko, UPNko, PPko
eta Aralarko bana. NaBairen zerren-
dan hurrengoak Iñaki Migel eta
Cristobal Lanz dira. Lehena Aralar-
ko zinegotzia izana, bestea, EAJkoa.
Bata edo bestea sartu, kasu batzue-
tan udal bozketen emaitzak batera
edo bestera alda litezke. 
Luceño NaBaiko zerrendan aurkez-
tu zen hauteskundeetan. Atabo udal
enpresako langilea da eta zinegotzi
kargua hartzea bateragarria ez zela
azaldu zen. Ordutik lanpostuari zego-
kion soldata kobratzen egon da, bai-
na zinegotzi lanetan jardun du. Toki
Administrazio Departamenduaren
txosten batek berretsi du udal-enpre-
sako lanpostua eta zinegotzi kargua
ez direla bateragarriak. 

Ezeroso

Luceñok adierazi digunez, “legegin-
tzaldi hasieratik ez naiz batere ero-
so sentitu nire bateragarritasun gaia-
gatik”. Horrekin oso gaizki sentitu izan
dela aitortu digu eta gehiago ezin zue-
lako uko egitea erabaki du. “Herria-
ren alde lan egin nahi nuen. Nire
posibilitateen barruan, ahal dudan
guztia egiten saiatzen ari naiz. Bai-
na une honetan udalarendako kar-
ga bat naiz”. 
Egiteko gauza asko utzi dituela
aitortu digu Luceñok. “Sartu nintze-
nean ez nuen ideiarik ere, baina gau-
zak egiteko gogoz sartu nintzen”.
Emakumearen batzordeko buru
izandakoa Nafarroako Gobernuare-
kin oso kritiko azaldu da: “proiek-
tuak ditugu, baina ekonomikoki ez
digute batere laguntzen. Zer egin
daiteke horrela? Aspaldi udalak
bere bizkar hartutakoak, gainontze-
koak aztertu beharko dira” .
Udalean egindako lanaz galdetuta
esan digu nahiko etsigarria dela.
Burokraziaren moteltasunaz kexu
azaldu da.   +www.guaixe.net

barrutik
kanpora

Pentsio igoeren
iruzurra

Ia-ia oparitzat saldu zuten %1a jaso
zizkigutela pentsioak, ez zegoela
murrizketarik. Baina egia erdia
gezur bihurtzen du iruzur den bes-
te erdiak. Gure ahalmen ekono-
mikoa gero eta murritzagoa dela
da isildutako beste egia erdi hori:
bizimailak gora egin du: % 4,7 gal-
du dugu 2 urtetan soilik, zergak
jasotzen dituzte, alargun-saria
hutsala da... eta honek ez du buka-
erarik. Botikak berrordaintzera
behartzen gaituzte, inoren beha-
rrean bizi direnentzat laguntasu-
na murriztu dute, gaixo kroniko-
en egoerak okerrera egin du, medi-
ku itxaronaldiak luzatuz,
larrialdietarako baldintzak  larri-
tuz, guardia zerbitzuak kenduz eta
egonaldiak murriztuz doaz:
honek guztiak zuzenean eragiten
digu, adin handiak areagotu egi-
ten baitu osasun arriskua. 

Pobreziaren marratik behera
bizi da jubilatuen gehiengoa. Ezin
duela inork 1.100 euro baino
gutxiago jaso diote adituek. Oinez-
kook gara, xumeenok, krisia
bizien pairatzen dugunok, horien
artean pentsiodun eta jubilatuak.
Zerbait egin beharra dugu. Inork
ez dizkigu babak eltzetik aterako.
Guk geuk egin behar diogu aurre.
Ezin dugu onartu porrotik. Onar-
tuz, are gehiago hondoratuko gai-
tuzte. Salatzen ez badugu, erru-
kirik gabe gehituko dituzte
murrizketak. Zer egin? Asko gara.
Alboratu egin behar dugu gure
erosotasuna, defenda ditzagun
gure duintasuna eta lanarekin
irabazi genituen gure pentsioak.
Gure ahotsa entzunarazi, bizipen
eta iritziak trukatu, lagunekin,
albokoarekin hitz egin, egoera
salatu, gure haserrea kalera ate-
ra. Bat egin dezagun, jubilatu eta
pentsiodunok geure artean, eta
guztiekin solidario, beste sektore
zapaldu guztiekin.

Altsasu»

Garapen ekonomikorako dituen
proposamen eta aldarrikapenak
azaldu dituzte

Atzo Garazi Urrestarazu (Altsasu-
ko Alkatea), Gaizka Uharte (LAB
sindikatua) eta Joseba Garmendia
(Sakantzen sareko kidea eta UPV-
ko irakaslea) Parlamentuko ekono-
mia, ogasun, industria eta enplegu
batzordean izan ziren. Sakanaren
egoeraren berri eman eta alterna-
tibak emateko joan ziren Iruñera. 

LABeko ordezkari Gaizka Uhar-
tek Sakanaren egoera sozio-eko-
nomikoaren berri emateko hain-
bat datu eman zituen: langabezia-
rena, gizarte segurantzako
afiliazioa, itxierak, elikagai ban-
kuak banatutako jakiak… Saka-
nan 2.190 lanpostu suntsitu dire-
la azaldu zuen, “dauden langabe-
tuen kopurua baino altuago,
inguruko eskualdeetako jendeak
ibarrean egiten zuelako”. 

Panorama horren aurrean
LABeko kideak enpleguaren sun-
tsipena gelditzea eskatu zuen.
Sakanaren beharretarako gizarte
eta ekonomia eredu egokia beha-
rrezkoa dela gaztigatu zuen Uhar-
tek. Aldi berean, guztiek bizi dui-
na bermatua izateko gizarte babe-
sa indartzea eskatu zuen. Azkenik,
ekonomi ehuna dibertsifikatzea
proposatu zuen eta, horrekin bate-
ra, krisi mahaian adostutakoare-
kin ados agertu zen. Eta gogora
ekarri zuen ibarreko bereko lan-
tegi asko Sakanan bertan gelditu
direla eta inbertitzen ari direla. 

Altsasuko alkate Garazi Urres-
tarazuk ibarrean egoerari buelta
emateko “elkarlanean, adostasun
giro altuan” sortutako dinamiken
eredu gisa jarri zuen krisi mahaia
eta han adostutako puntuak. Orain
arte Nafarroako Gobernuarekin
izandako harremanak antzuak
izan direla azaldu zuen eta “kola-

borazio marko sendo eta bilatera-
lak sortzea” eskatu zuen. Bestetik
laguntza eskatu zuen: plan estra-
tegikoa dinamizatu eta idazteko;
energia ikerketak egiteko; indus-
tria eremuen analisia egiteko;
eskualdeko agenda 21 ezartzeko eta
garapen agentziak bere lana eta
helburuak betetzeko.

Alkateak udalek bizi duten ego-
era aipatu nahi izan zuen. “Nafa-
rroako Gobernutik zetozen finan-
tziazio iturriak murrizten edo
desagertzen ari dira. Ondorioz,
udalak gara gure baliabide murri-
tzekin finantziazio falta hori gure
gain hartzen ari garenak”. Elkar-
lanerako eskaintza luzatu du. 

Sakantzen Sarea
Haren izenean Joseba Garmendiak
hartu zuen hitza. Sarea zer den eta
bere ibilbidea errepasatu zuen.
Tokiko garapena indartzeko aha-
legina egiten ari direla nabarmen-
du zuen Garmendiak. Eta zehaztu
ere tokiko garapena prozesu eko-
nomikoa baino prozesu soziala eta
politikoa dela. Adostasun zabale-
tan oinarritutako tokiko garapen

estrategien alde agertu zen Gar-
mendia, behetik gorakoak, beti ere.

Tokiko garapena errazteko era-
kundeen egituraketaz hausnartu
beharra dagoela gaztigatu zuen
sareko kideak. Sakanarako plan
estrategikoa modu parte-hartzai-
le batean egiteko asmoa aurrera-
tu zuela. Eta ibarra dinamizatze-
ko motoreak sortzearen garrantzia
azpimarratu zuen. Horretarako,
aurrera egiteko laguntza eskaera
egin zuen eta ezinbesteko jo zuen
Nafarroako Gobernuaren eta
Sakanako eragileen arteko erlazio
“normala eta naturala”. 

Irakasleak parlamentariei
ohartarazi zien Sakanan paradig-
ma aldaketa bat eman dela: “orain
gutxira arte pentsatzen zen gure
konponbidea zela Nafarroako
Gobernuari eskatzea eta kanpotik
enpresak ekartzea. Paradigma
aldatzen ari da. Sakandarrok eta
Sakanako erakundeak barneratu
dute haiek direla bere etorkizuna-
ren jabe eta arduradun. Noski,
beraiek bakarrik ezin dute, eta
horregatik gaude hemen”. 

+www.guaixe.net

SAKANA

Ibarraren berri Parlamentuan

Emakume
baserritarren
bilkura
Euskal Herriko emakume laborari
eta baserritarrak batu, ezagutu,
elkarrekin hitz egin, ikasi, erakutsi
eta aurrera egiteko helburuarekin

antolatu dute aurten ere Etxalde
mugimenduko emakumeek Zientzia
eta Teknologia foroa. Arbizuko eko-
kanpinean atzo eta gaur bilduko dire-
nak baserri munduko ezagupenak,
tresnak, molde berri eta zaharrak,
kontakizunak eta beste elkartruka-
tuko dituzte. 

“Erosi eta saltzen ez den zientzia
eta teknologia aldarrikatuko ditu-
gu Arbizuko topaketa honetan”.
Belaunaldiz belaunaldi, eta baserriz
baserri landu den jakintzaren gai-
nean arituko dira bi egunez. Haien
ikerketa eta garapen (i+g) prozesu
propioa egiteko asmoa dute.

Arbizu»

Parlamentuko agerraldiko une bat.
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Atletismoa Automobilismoa

kirola >>
MENDI TXIRRINDULARITZA

OTXOA ETA IRIGOIEN RURAL KUTXA BTT
KOPAN: Igandean hasi zen Rural Kutxa BTT
Kopa, Izkuen. Patxi Cia izan zen garailea

(1:39:07). Mikel Otxoa 8.a izan zen
(1:55:28) eta Mikel Irigoien 43.a (2:01:05),
23 urtez azpikoan 8.a eta 4.a, hain zuzen. 

Emakume
sakandarrak 
24. Lilatoian

Igandean 24. Lilatoia jokatu zen,
Donostian (5 km). Martxoaren 8aren
inguruan antolatzen den emakume-
en lasterketa honen edizio jendetsue-
na izan zen aurtengoa, izan ere 2.691
emakume iritsi ziren helmugara. Ele-
na Silvestre terueldarra izan zen
azkarrena (17:48). Sakandarren arte-
an Erkuden San Martin etxarriarra
izan zen azkarrena (22:51, 93.a). 

Sakandarrak Lilatoian

1. Elena Silvestre 17:48
93. Erkuden San Martin 22:51

139. Mari Gwen Davies 24:02
208. Haizea Ramirez de Alda 25:10
649. Orreaga Zubeldia 28:21
652. Amaia Berastegi 28:23

1073. Nuria Pozueta 30:29
1074. Isabel Pozueta 30:30
1492. Nerea Berastegi 32:10
1496. Maitane Txueka 32:10
1497. Mayra Palop 32:10

Duatloia

Bi Urko sakandarrak
bikain Eibarren
Berdud 23 urtez azpiko onena eta
Peñagarikano kadete onena

Larunbatean Eibarko 22. Duatloia
jokatu zen (5 km korrikan, 24 km bizi-
kletan eta 2,5 km korrikan). 200 dua-
tleta baino gehiago aritu ziren, eta azka-
rrena Oier Ariznabarreta durangarra
izan zen (1:00:43). Sakana Triatloi Tal-
deko kideak bikain aritu ziren. 

Sakandarrak Eibarko 22. Duatloian

1. Oier Ariznabarreta 1:00:43
20. Urko Berdud 1:01:58

(lehen 23 urtez azpikoa)
49. Fco. Javier Gomez 1:05:01
92. Mikel Berdud 1:08:03

140. Urko Peñagarikano 1:13:37
(lehen kadetea)

Mendi lasterketak

Beraza 15.a
Zuzenien proba
bertikalean

Igandean hasi zen Open Lafuma-
Euskal Herriko Proba Bertikalen
2013ko Zirkuitua, Azpeitian joka-
tutako Zuzenien mendi lasterketa
bertikalarekin (2,8 km, 804 metro-
ko desnibela). Korrikalariek bana-
ka ekin zioten probari, epaileek
euren lana erlojupeko moduan neur-
tuz. Azkarrena Iñigo Lariz elgoiba-
rra izan zen (31:00) eta lehen sakan-
darra Jose Luis Beraza uhartearra
(35:40). Zirkuituko hurrengo proba
irailaren 22an jokatuko da: Uharte
Arakil-Beriain proba. 

Sakandarrak Zuzenien proba bertikalean

1. Iñigo Lariz (Elgoibar) 31:00
15. Jose Luis Beraza (Uharte) 35:40
22. Aritz Munarriz (Etxarri) 36:26
30. Iñaki Martiarena (Uharte) 37:28
48. Jose Javier Maiza (Etxarri)39:38
62. Alatz Agirre (Arbizu) 41:11
76. Mikel Berastegi (Arbizu) 42:27
86. Iraitz Senar (Lakuntza) 43:53
113. Borja Gonzalez (Altsasu) 48:21

Guaixeren aldeko I. Olazti-Urbasa
Rallysprinta jokatuko da bihar,
martxoaren 9an, larunbatean,
Sakana Motorsportek antolatuta.
Proba 14:00etan hasiko da, baina
errepidea 10:00etan itxiko da.

Sakana Motorsportek antolatuta,
bihar, martxoaren 9an, I. Olazti-
Urbasa Rallysprinta jokatuko da,
denboraldiko Nafarroako lehenda-
biziko proba eta Nafarroako
Rallysprint Txapelketarako proba
puntuagarria izanen dena. Erre-
pidea goizeko 10:00etan itxiko da,
eta proba 14:00etan hasiko da. 

5,5 km-ko zirkuituari lau itzuli
Antolakuntzak 5,5 km-ko zirkui-
tu polita antolatu du, Olaztiko
herri gunean hasi, Urbasako Alta-
miraraino igo, Altsasuranzko bide-
tik jaitsi eta Olaztiraino helduko
dena, bihurgunez, aldapaz eta zail-
tasun teknikoko maniobrez josia.
Zirkuitu horri 4 pasada egin behar-
ko dizkiote pilotu eta kopilotuek.
Tarte labur horretan denetatik
dago: bidegurutzeak, aldapak,
espaloiak, maldak edo rasanteak,
chicaneak… Gainera, Urbasak
beti erakartzen du, eta Altamira-
ko jaitsiera proba jarraitzeko toki
oso polita izanen da, autoak azkar
ibiliko baitira. Beste toki interes-
garria, zalantzarik gabe, Olazti
herri gunea bera da, bertatik pasa-
ko baitira ibilgailuak. 

33 auto, tartean sakandarrak
33 auto lehiatuko dira I. Olazti-
Urbasa Rallysprintean, parte har-
tze oso polita, puntako pilotuak tar-
tean. Faboritoen artean Aingeru
eta Angel Castro (BMW M3) aipa
daitezke. Sakandarrak ere ariko
dira: Garikoitz Goñi-Ricardo
Garriz (Renault R11 Turbo), Jose-
ba Aldaz-Iker Askargorta (Peuge-
ot 205), Arkaitz Irigoien-Oier
Larrañaga (Renault R11 Turbo),
Javier Goikoetxea kopilotua Juan
Jose Sanz pilotuarekin (Renault
Clio) eta Eneko Aristu kopilotua
Iñigo Etxarte pilotuarekin (Citro-
en Saxo). Sergi Ondarra pilotu
bakaikuarra 0 auto bikoitzean joa-
nen da, eta Iban Lopez de Goiko-
etxea pilotu olaztiarra 0 autoan.

Segurtasuna bermatzeko
egin kasu antolatzaileei
Puntako ikuskizunak jendetza era-
karriko duela uste du antolakun-
tzak. Eguraldi iragarpenak ez du
euririk aurreikusten eta zale uga-
ri espero dira Olaztin. Proba ger-
tu jarraitzeko aukera izango dute,
antolakuntzak horretarako propio
prestatutako eremuetan. Hortik
kanpo ez kokatzeko deia egin du

Sakana Motorsportek. “Segurta-
suna ezinbestekoa da. Kotxe karre-
raz ari gara. Horregatik antolakun-
tzari eta segurtasun taldeari kasu
egin behar zaio” nabarmendu
dute. Halaber, ibilbide barruan ez
aparkatzea eta norberak bere zabo-
rra gordetzea, Urbasa parke natu-
rala baita, eskatzen dute. 

Ikusleek 12 sarrera izango dituz-
te proba guztian barna: Irteera
(Ameztia kalea), El Cielo taberna
gunea, udaletxea, Santa Ana, ige-
rilekua, Erburua kiroldegia (2 ere-
mu), San Sebastian ermita, harro-
bi bidea, Altamira, Valcarce gaso-
lindegia eta helmuga (Altamiratik
jaitsi eta errepidearekin bat egi-
ten duen eremua). Hortik sartu eta
ibilbidean koka daitezke, antola-

kuntzak zehaztutako espazioetan. 

Ikuskizunarekin gozatu
Nahiz eta lehendabiziko autoa
14:00etan atera, goiz goizetik zer
ikusi egongo da Olaztin. Ez da ara-
zorik izango autoz Olaztiraino
joateko, baina aparkatzeko orduan
ere kasu egin beharko zaio anto-
lakuntzari. Clinker aurreko fut-
bito pistan bilduko dira ibilgailu
guztiak, egiaztapenak pasatzeko
eta joan-etorri handia izango da.
Handik banaka-banaka joango
dira irteera eremura (Ameztia
kalea). Giroa lehen ordutik ber-
matuta dago. Ongi pasa, inguru-
nea zaindu, segurtasun arauak
errespetatu eta motor ikuskizunaz
gozatu!

3, 2, 1, 0… Olazti-Urbasa
Rallysprinta jokoan!

I. Guaixe Saria lehen sakandarrarendako
Miren Ustarroz eskulturagile uhar-
tearrak diseinatu du I. Guaixe Saria,
zurezko eta marmol txuriko eskul-
tura ederra. Gurpil baten zati
baten itxura du. Sari hori jasoko
du I. Olazti-Urbasa Rallysprinte-
an sailkatzen den lehen pilotu
sakandarrak. 
Horretaz gain, rallya jarraitzera
gerturatzen diren zale guztien
artean Irurtzungo Plazaola Hote-
lean 2 lagunendako bazkaria zoz-
ketatuko da. Sarrera ordaintze-
arekin batera flyerra jasoko dute
ikusleek, bakoitzak zenbaki bat
duela. Zozketa egiten denean,
zenbaki horri egin beharko zaio
kasu. 

I. Olazti-Urbasa
Rallya. Ordutegia
08:00etatik 12:00etara: Ibilgai-
luen egiaztapen tekniko eta
administratiboak eta ibilgailuen
aurkezpena Clinker aurreko
aparkaleku itxian. 
13:00etan: Probara onartutako
kotxeen zerrendaren publika-
zioa.
13:30ean: Lehen parte-hartzai-
lea aparkaleku itxitik aterako da
asistentzia parkerantz.
14:00etan: Lehen parte-hartzai-
learen irteera, irteera gunetik.
20:40ean: Lehen parte-hartzai-
learen helmugaratzea.
21:30ean: Emaitzen publikazioa
eta sari ematea Clinkerren.  

Jasotakoa Guaixe
eta Beleixerendako
Sakana Motorsportek Guaixe eta
Beleixe Sakanako euskal komu-
nikabideen alde egin nahi izan
du. Horrela, komunikabide horiek
sustatzen dituen Bierrik funda-
zioarendako izango da Olazti
Urbasa Rallysprinteko sarreran
kobratuko den dirua (helduak 5
euro, haurrak doan). Trukean
Bierrik fundazioko kideek sarre-
ra kobratuko dute eta rallysprin-
taren garbiketa lan guztia egin-
go dute, larunbatean eta igande-
an. Norbaitek lagundu nahi badu,
dei dezala 948 564 275ra edo jo
dezala bierrik@guaixe.net-era.

Zirkuitu ikusgarrian 33 autoren maniobrekin gozatu ederra hartzeko aukera izanen da Olaztin. 
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Nazabali ihes egin
dio lehen txapelak

Joseba Otaegik eta Unai Otañok lor-
tu zuen Urrezko Aizkorako txapela
janztea, merezimendu osoz, igande-
an Azpeitian jokatutako finalean. 
Azken probara, iraupen probara, 18
segundoko abantailarekin iritsi ziren
Nazabal eta Zubiaga, baina Otañok
eta Otaegik iaz zergatik irabazi zuten
argi utzi zuten, jaun eta jabe izan bai-
tziren, iraupen lana 12:22 denboran
eginez. Aldiz, Nazabalek eta Zubia-
gak 13:53 behar izan zituzten. Den-
bora guztiak batuz minutu bat eta
13 segundoko aldea atera zieten txa-
peldunek Nazabali eta Zubiagari. 
Zubiaga izan zen gainontzeko hiru-
rak baino ahulago ibili zena, irau-
pen proban bereziki. Nazabal ongi
aritu zen, baina ez zen nahikoa izan.
Etxarriarrari hobe doazkio banaka-
ko txapelketak binakakoak baino.
Beste batean izango da.

Burunda eta Aralar
taldeen aurkezpena
Larunbatean egin zen Sakanako bi
txirrindularitza taldeen aurkezpe-
na. Aralar taldeak Irurtzungo Kul-
tur Etxea aukeratu zuen eta Altsa-
suko Iortia Kultur Gunea Burundak. 
Aralar taldea 31 txirrindularien
inguruan sortutako familia handia
da. Adierazi zutenez, horrela hobe-
to egiten zaio aurre txirrindulari-
tzak eskatzen duen sakrifizioari. “Txi-
rrindularitza kirol sakrifikatuena
da. Sakrifizioa zer den erakusten du,
bizitzari aurre egiteko ezinbestekoa
dena, finean” nabarmendu zuen
aurkezlari lanak egin zituen Martin
Juanenak. “Entrenatu eta sakrifika-
tu. Ondoren etorriko dira emaitzak”
ondorioztatu zuen. 
Burunda klubean ere kontentu zeu-
den taldean 57 txirrindulari daude-
lako eta oinarria badagoelako. “Hori
da inportanteena” nabarmendu
zuten. Afizionatuei dagokienez,
amateur tropeleko talde indartsue-
netakoa da Burundakoa, eta oso gaz-
tea. “Gaztetasunaren eta formazio-
aren alde egin dugu” azpimarratu
zuen Juan Manuel Hernandez mana-
gerrak. Dagoeneko 3. postu bat
badute (ikus azpiko informazioan).
Hurrengo bi orrietan taldeen argaz-
kiak daude ikusgai. Zorte onena opa
diegu bi taldeei. 

Grijalba hirugarrena

Ereñon

Igandean Lehendakari Txapelketa-
rako baliagarria zen proba jokatu
zen Ereñon. Naturgaseko Loic Che-
tout izan zen lehena, bere taldeki-
de Imanol Estevezi segundo bat ate-
rata. Rural Kutxa talde sakandarre-
ko Fernando Grijalba hirugarrena
izan zen, 3 segundora. Rural Kutxa-
ko Rubio 6.a sailkatu zen, 14 segun-
dora eta Salas 7.a, 31 segundora. 

Binakako Pilota Txapelketako
hasierako ligaxka despeditzeko 3
jardunaldiren faltan, bi biko dago-
eneko sailkatuta daude finaler-
dietarako: Irujo-Zabaleta eta Ben-
goetxea-Beroiz. Olaizolak eta Zaba-
lak ia hanka bat barruan dute (7
puntu), baina benetako guda lau-
garren bikotea nor izango den era-
bakitzean dago. 5 bikote daude
aukerekin: Titin-Merino (5 puntu)
eta 4na puntu dituzten Ezkurdia-
Zubieta, Berasaluze VIII-Albisu
eta Xala-Barriola. 

Zabaleta behetik gora

Irujok eta Zabaletak sekulako
jipoia eman zieten Olaizolari eta
Zabalari, Asegarcekoak 11 tanto-
tan utziz. Bereziki Irujo ibili zen
fin; Irujoren bertsio onenaz goza-
tzeko aukera izan zuten zaleek.
Zabaletak, bere partetik, behetik
gora egin zuen. Urduri hasi zen
etxarrendarra, partidan ezin sar-
tu, baina Irujok laguntza parega-
bea eman zion, pilota asko kenduz
eta etxarrendarra babestuz. Horre-
la, Zabaleta partidan sartu zen,

lehia aurrera joan ahala maila
bikaina emanez eta pilotari seku-
lako zartadak emanez, hiru pilo-
ta erreboteraino bidaliz. 

Bestalde, Ezkurdiak eta Zubie-
tak 22-17 galdu zuten Berasaluze-
ren eta Albisuren kontra. Berasa-
luze Ezkurdia baino hobeto aritu
zen aurreko koadroetan,eta atze-
an Aitor ez zen beste batzuetan
bezala aritu. Bukaeran, sakanda-
rrek berdinduko zutela zirudiene-
an, akats potoloak egin zituzten eta
hor joan zitzaien partida. 

Txapelketako 3. Jardunaldia
Altsasun jokatuko da, igandean,
11:00etan, Iortia plazan

Nafarroako Herri Kirol Federazio-
ak antolatutako Herri Kirol Joko-
en 2 jardunaldi jokatu dira dagoe-
neko. Altsasuk 3. jardunaldia har-
tuko du igandean, goizeko 11:00etan,
Iortia plazan (eguraldi txarra egi-
nez gero Burunda pilotalekuan).
Sakanatik ondoko taldeak ari dira
lehian: Andra Mari ikastola, Putte-

rri (Andra Mari ikastolakoa ere) eta
Iñigo Aritza ikastola, kategoria
ezberdinetan lehiatuz. 

2. jardunaldiko emaitzak
Aurreko igandean 2. jardunaldia
hartu zuen Beteluk. Kimuen mai-
lako proba konbinatuan Andra Mari
nagusitu zen (7:14), Putterri 3.a izan
zen (7:31) eta Iñigo Aritza 5.a (7:45).
Haur mailako proba konbinatuan
Berriozar gailendu zitzaion (8:49)

Andra Mari 2.ari (10:20). Iñigo Ari-
tza 4.a izan zen (10:46) eta Putterri
5.a (11:04). Eta kadete mailako pro-
ba konbinatuan Basaburuak iraba-
zi zuen (9:55). Andra Mari 3.a sail-
katu zen (11:14). 

Sokatiran haur mailan (480 kg)
Iñigo Aritza izan zen lehena (5 pun-
tu), Andra Mari 2.a (4 puntu) eta
Putterri 5.a (puntu 1). Kadete mai-
lan (540 kg) Andra Marik eta Berrio-
zarrek 2,5 puntutara berdindu zuten. 

Aizkora Pilota

Herri kirolak

Binakako Urrezko Aizkorako finala:

1. Joseba Otaegi - Unai Otaño
24:24

2. Floren Nazabal - Joxe Angel Zubiaga
25:37

Nafarroako Herri Kirol Jokoak Altsasun

»

Irujo-Zabaleta lider eta
Ezkurdia-Zubieta hil ala bizi 
Binakako Txapelketa. Puntuazioa

9 puntu: Irujo-Zabaleta
8 puntu: Bengoetxea VI-Beroiz
7 puntu: Olaizola II-Ibai Zabala
5 puntu: Titin III.-Merino
4 puntu: Ezkurdia-Zubieta

Berasaluze VIII-Albisu
Xala-Barriola

3 puntu: Arretxe II-Begino 

Binakako Txapelketa.
12. Jardunaldia jokoan
Titin-Merino / Ezkurdia-Zubie-
ta (larunbatean, 18:00etan, Etxe-
barrin)
Berasaluze VIII.-Albisu / Irujo-
Zabaleta (igandean, 17:00etan,
Eibarren. ETB1)

Zabaletak primerako debuta egin du. 

3. MAILA
27. jardunaldia 

Mutilbera 2 – Lagun Artea 1

Lakuntzarrek oso ongi presionatu zuten
liderra. Laguneko Xabik zelai erditik berdindu
zuen baina lakuntzarrek gol aukerak ez
zituzten gehiago aprobetxatu. Aldiz,
Mutilberak 2. gola sartu zuen.

Sailkapena >>
1. Mutilbera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 p

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

Asteburuko jardunaldia
Lagun Artea – Burlades

(Igandean, 16:30ean, Lakuntzan)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
22. jardunaldia 

Etxarri Aranatz 0 - San Juan 2

Altsasu 1 - Aurrera 1

Gol aukerak ez zituen borobildu Etxarrik.
Jokalari bat gutxiagorekin geratu zen eta
egoera baliatu zuen liderrak, 2 gol sartzeko.
Bestalde, nahiz eta Rubiori esker
markagailuan aurreratu, penalty bati esker
berdintzea lortu zuen Aurrerak.

Sailkapena >>
1. San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 p
9. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . .22 p

10. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 p

Asteburuko jardunaldia
Aurrera - Etxarri

(Larunbatean, 17:30ean, Leitzan)
Burlades – Altsasu

(Larunbatean, 18:00etan, Burlatan)

OHOREZKO MAILA
18. jardunaldia 

Triman Nav. Xota 4 – El Pozo 8

Sailkapena >>
1. Bartzelona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 p
5. Triman Navarra Xota  . . . . . . . . .33 p

19. jardunaldia (bihar, larunbatean, Altsasun)
Galdar – Triman Navarra Xota

(Larunbatean, 19:30ean, Kanariar Irletan)

SAKANAKO TXAP. - iKER KIROLAK
Sakanako 22. Areto Futbol Txapelketa-Iker
Kirolakeko 3. Itzulia dago jokoan. 

14. jardunaldia (bihar, larunbatean, Altsasun)
Ass Apple – Auzomotojorik

Piperoxki – Patinter

Arezpe – Biltoki

Futbola

Areto futbola

Espainiako Kluben Arteko

Pilota Txapelketa

Altsasu eta Irurtzun
txapeldunorde
Igandean Espainiako Kluben Arteko
Pilota Txapelketa jokatu zen Imar-
koainen. Buruz burukoan, Irurtzun
taldeko Xuban Armendarizek Madrid
taldeko Imanol Arrese izan zuen
aurkari. Lehenengo jokoan Xuban
nagusitu zen (10-8), bigarrenean
Madrilek berdindu zuen (5-10) eta
hirugarrenean Imanol Arrese izan zen
garaile, 1-5, txapela lortuz. 
Eskuz binakakoan Julen Hernandez
Altzelaik eta Arkaitz Peñasek (Altsa-
su) ezin izan zuten txapela jantzi. Uhar-
te Iruñearen kontrako finalean, Ene-
ko Yoldi eta Iosu Linzoain bi jokoetan
nagusitu zitzaizkien altsasuarrei (10-
2 eta 10-2). Beraz, Irurtzun eta Altsa-
su txapeldunorde. 

Ansotegik Yoldi aurkari

soraluzeko finalean

Soraluzeko lau t́ erdiko finalerdietan
Jon Ansotegi etxarriarrak 7-22 har-
tu zuen menpean Erik Jaka eta Ene-
ko Yoldik 22-2 irabazi zion Paul Ojue-
li. Ansotegik eta Yoldik asteartean joka-
tuko dute finala, 19:30ean, Soraluzen. 

Neguko triatloia

Olaztiko Sutegi, Neguko Triatloi Txapelketako txapeldunak. Izabak Euskadi eta Nafarroako Neguko Triatloi Txapelketa hartu zuen
igandean. Proba ikusgarria izan zen. Parte-hartzaileek 8 km osatu behar zituzten korrika Izabako kaleetan barna, Izaba eta Belagua
artean txirrindulaz 22 km osatu, eta Belaguan 10 km-ko ibilbidea osatu, ipar eskiekin. Proba indibidualean Raul Roda eta Alba Xandri
gailendu ziren, baina erreleboetan sakandarrak izan ziren protagonista. Olaztiko Sutegik ondoko taldea aurkeztu zuen erreleboetara-
ko: Raul Audikanak 8 km-ko atletismo proba egin zuen, Iñaki Garmendiak bizikletako eremua eta Xabier Zabalok ipar eskikoa.
Txapeldunak izan ziren olaztiarrak, merezimendu osoz. Argazkian olaztiarrak podiumaren gorenean. Zorionak!

Ezkurdia-Zubieta 
irabaztera behartuta
Ezkurdiak eta Zubietak finaler-
dietarako sailkatzeko aukerak
badituzte oraindik . Horretarako
Titinen eta Merinoren kontra
bihar jokatu beharreko lehia ira-
baztera derrigortuta daude. Ira-
bazten badute, 5. puntua lortze-
az gain, sailkapenean Titin eta
Merino gaindituko dituzte, ave-
ragea kontuan hartuta. Bestetik,
Irujok eta Zabaletak Bersaluze eta
Albisu menpean hartzen badituz-
te gauzak erraztuko dizkiete
Ezkurdiari eta Zubietari. Orain-
dik txapelketa egon, badago. 

Txirrindularitza



Gorka Larrea Ondarra

Beti zaude gurekin 
baina zein zaila den zu gabe bizitzea

Zure familia

Bakaiku

Familiaren partetik mila esker lagun guztiei.

Josinazio Gurutxarri

Joan zarenetik
Beti gara gutxiegi

Eta beti zarete gehiegi.

Zure lagunak
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jaiotzak

• Amets Larraya Muñoa, otsailaren
25ean Altsasun.
• Martxel Oiartzabal Eskisabel,
otsailaren 26an Altsasun.
• Migel Lizarraga Olaetxea,
otsailaren 28an Irurtzunen.
• Eman El Goumri, otsailaren 28an
Irurtzunen.

• Jon Salinas Andueza, martxoaren
1ean Lakuntzan.

heriotzak

• Emilia Oroz Arriola, otsailaren
19an Etxarrenen.
• Jose Ignazio Gurutxarri Lakuntza,
otsailaren 28an Lizarragan.

Informazio hau epaitegietan eta udaletan
jasotzen da

Jose Ignacio Gurutxarri Lakuntza
Itsasogaindik ikusten baduzu
gure gogoa daraman ontzia

ez zazu pentsa galduta doanik
argitzen baitu goizeko eguzkia.

Eskerrik asko elkartasuna eta laguntza
eman diguzuen guztioi.

Zue familiye

Joxe Ignazio
Gurutxarri Lakuntza

Zuk erakutsitakoa, 
zu umorie ta poztasuna,

betirako gure oroimenean
eta bihotzean.

Eskerrik asko guztiagatik.

Kixuxkillana

Josinazio Gurutxarri Lakuntza
Ez nau izutzen negu hurbilak

uda betezko beroan
dakidalako irauten duela

orainak ere geroan.
Lizerrako Gaztiek

Joxe Ignazio
Gurutxarri Lakuntza

Goian bego

Zure emaztearen lankideak

Etxarri Aranatzen, 2013ko martxoaren 6an.

Joxe Ignazio Gurutxarri

Gure izatearen testigu zuzena
makurtu gabeko zuhaitz sendoa

desertuko haizeak lehortu ez duen lorea
itsasoaren kolorea, hor zaude zu.

Ttonttoneko fameliye

Hugo Chavez

“A quienes desean mi muerte, les deseo vida.
Así verán como la revolución bolivariana
continua avanzando victoria tras victoria.”

(Hugo Chavez)

Gora iraultza bolivartarra!
Askapena

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

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

Hainbat aukera. Galdetu 948 564 275
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Aralar, txirrindularien familia

Aralar, 31 txirrindularien familia. Familia handia osatzen dute taldea osatzen duten 31 txirrindulariek, teknikoek, presidenteak eta gurasoek. “Hori da gure balio handiena, zalantzarik gabe, txirrindularien atzean dauden
gurasoak.Nahiz eta iaz oso emaitza onak izan, irabazteak edo galtzeak berdin du. Inportanteena denok elkarrekin egotea da. Eta hori asko nabaritzen dute neska-mutikoek” nabarmendu zuen Javier Etxarri presidenteak. Duten giro
hori arnasten eta ikusten da. Klubak esker oneko hitzak izan zituen babesleekin, Irabia Intersportekin bereziki. “Migel Cavodevillak esana digu bera bizirik dagoen bitartean gure babesle izango dela” eskertu zuen Etxarrik. Taldeak
40.000 euro inguruko aurrekontua izanen du. “Orain gogor entrenatzera. Izan zaitezte zoriontsuak bizikletan. Biharko egunean eskertuko duzue” eskatu zien presidenteak. Zoriondu zituen “kirol gogor eta eder hau aukeratzeagatik”. 

Kadeteak. Irabia Intersport taldea. Txirrindulariak: Izai Mauleon, Jon Alexis Cabrera, Unai Zubiria, Gorka Arbizu, Patxi Lopez, Xabier
Maiza, Oier Larunbe, Eneko Unanua, Julen Iriarte eta Luis Beraza. Zuzendariak: Juan Ignazio Maiza, Xabier Lizarraga eta Iñaki Mauleon. 

Eskolak. Irabia Intersport taldea. Txirrindulariak: Jon Erdozia, Maria Beraza, Aimar Tadeo, Anitz Larunbe, Sergio Romero, Igor Arrieta, Unax Ijurra, Aitor Cabrera, Mikel Martinez,
Joseba Huarte, Xabier Mauleon, Aitor Alberdi, Amaiur Arratibel, Johana Irastorza, Urko Gorriti, Alain Alberdi, Javier Michaus, Beñat Etxezarreta eta Julen Otxoteko. Zuzendariak:
Mitxel Larunbe, Javier Etxarri eta Patxi Irastorza.

Jubenilak. Irabia Intersport taldea. Odei Juango, Pablo Villar, Adur Etxezarreta eta
Asier Ollo. Zuzendaria: Iñaki Migel eta Iraitz Goñi.

Aralar
Txirrindularitza Kluba
Presidentea: Javier Etxarri.
Presidenteordea: Juan Ignazio Mai-
za.
Idazkaria: Iraitz Goñi.
Diruzaina: Mitxel Larunbe.
Bokala: Xabier Lizarraga.

Antolatutako
lasterketak
Eskolak: ekainaren 8an Lekunberrin,
ekainaren 15ean Etxarri Aranatzen eta
abuztuaren 3an Lakuntzan.
Kadeteak: abuztuaren 7an Etxarri Ara-
natzen.
Masterrak eta beteranoak: ekaina-
ren 16an Arbizun.
Afizionatuak, eliteak eta 23 urtez
azpikoak: abuztuaren 28an Lakuntzan.
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Burunda, etorkizuna lantzen

Burunda, 57 txirrindulariko talde sendoa. Kontentu daude Burundan, junior taldea ateratzea lortu dutelako eta hasi berrietan15 txirrindulari daudelako. “Oinarria dago, eta hori da inportanteena” adierazi zuen Pablo Jimenez
presidenteak. Erronka txirrindulariak sortu, hezi eta trebatzea da. 291 bazkide ditu klubak eta 26.000 euroko aurrekontua, afizionatuena kontuan hartu gabe. Udal, entitate eta komertzioen babesagatik “oso eskertuta” daudela
adierazi zuten. Afizionatuei dagokionez, Rural Kutxa tropeleko talde indartsuenetakoa da, erreferentea, profesionaletara salto egiteko tranpolina. Oso talde gaztea da aurtengoa, 20,7 urteko batez bestekoa duena. “Garaipenak ez dira
garrantzitsuak. Inportanteena da txirrindulariak trebatzea, ofizioa ikas dezatela” aipatu zuen Hernandez managerrak. Iaz 27 garaipen lortu zituen Rural Kutxak, eta taldearen helburua ahalik eta emaitza onenak lortzea da. 

Kadeteak.Quesos Vasco-Navarra, Quesos Albeniz taldea: Aritz Irigoien, Eneko
Aramendia, Josu Gabirondo, Alex Unzilla, Eneko Vilar eta Asier Juanez. Teknikariak:
Tomas Martinez. 

Rural Kutxa afizionatuen taldea. Ramon Domene (23 urte, Villena), Ibai Salas (22 urte, Zamudio), Fernando Grijalba (22 urte, Laguna
de Duero), Antonio Molina (22 urte, Javea), Carlos Jimenez (21 urte, Puertollano), Migel Angel Benito (20 urte, León), Diego Hernandez
(20 urte, Madril), Jacobo Ucha (20 urte, Budiño), Julio Alberto Amores (20 urte, Novelda), Alberto Just (22 urte, Zaragoza), Ruben
Martinez (22 urte, Hellin), Diego Rubio (22 urte, Navaluenga), Jesus Alberto Rubio (21 urte, Tomelloso), Joaquin Torres (20 urte,
Valdepeñas de Jaen), Francisco Jose Medina (20 urte, Pozoblanco), Jaime Roson (20 urte, Zamora), Felipe del Monte (19 urte, Hoyo de
Pinares), Isaac Carbonel (19 urte, Sitges), Victor Soto (19 urte, Tomelloso), Asier Gandarias (20 urte, Lazkao), Asier Unanue (20 urte,
Arama), eta Ion Ander Insausti (21 urte, Mutiloa). Managerrak: Floren Esquisabel eta Juanma Hernandez. Zuzendariak: Jaime Garzon,
Josemi Fernandez eta Alberto Mazkiaran. Mekanikariak: Xabi Angulo eta Felix Mazkiaran. Masajista: Paco Cepeda.

Juniorrak. Quesos Vasco-Navarra-Quesos Albeniz taldea: Ander Vinagre, Mikel Agerre,
Asier Ormazabal eta Ibai Azurmendi. Teknikariak: Andoitz Azurmendi eta Iñaki Romero. 

Eskolak.Katealde-Tasca Don Jose-Blender eta Carburantes Azazeta taldea. Hasiberriak:
Unax Gabirondo, Martzel Etxeberria, Jon Chamorro, Oihan Etxeberria, Julen Guerrero,
Asier Etxeberria, Mikel Regil, Leonardo Macedo, Iker Begiristain, Enaitz Gabirondo, Mikel
Unzilla, Aitor Barandalla, Pablo Senosiain, Jon Aierbe eta Jose Expositio. Kimuak: Jon
Ander Borrega eta Iker Mintegi. Haurrak: Josu Etxeberria, Maialen Aramendia, Ailetz Lasa,
Raul Granado, Hodei Zia, Oihan Vinagre, Bakarne Gonzalez, Iosu Jaka. Eskoletako
teknikariak: Iñaki Lasa, Ruben Aramendia eta Jesus Etxeberria. 

Lasterketak
Eskolak: ekainaren 29an Urdiainen,
uztailaren 20an Iturmendin, uztailaren
28an Olaztin, irailaren 7an Ziordian eta
irailaren 14an Altsasun. 
Kadeteak:apirilaren 28an Altsasun eta
ekainaren 1ean Iturmendin.
BTT proba: ekainaren 9an XVIII Altsa-
su BTT Zeharkaldia.
Zikloturista: uztailaren 6an III. Sakana
Burunda proba, Altsasun. 

Burunda T. T.
Presidentea: Pablo Jimenez
Presidenteordea: Juan Manuel Her-
nandez
Idazkaria: Jose Antonio Imaz
Bokalak:Ruben Aramendia, Fco. Javier
Palomino, Iñaki Lasa eta Alejandro Her-
nandez
Zikloturismo taldea: 25 kide
Mountain bike taldea: 45 kide



Guaixe • 2013ko marsuaren 8a14

FUNZEEN 
sortu berri da!

Guaixen idazten hasi nintzenean
MYAKU izeneko fanzinea argita-
ratzen nuen lagun batzuekin. Gero,
ideiak agortuta, aldizkaria desa-
gertu egin zen, baina betidanik izan
dut txirrinta bueltatzeko. Baina, zer
dira fanzineak?
Fanzineak norberak egindako
aldizkaritxoak dira. Hau da, diru
laguntza lortu edo norberak ordain-
du, publizitatea izan edo ez izan
edota bakarrik edo lagunekin argi-
taratuta, norberak argitaratzen
duen aldizkaria da fanzinea. Bete-
garria edozein gairen inguruan izan
daiteke: musika, kultura, sukalda-
ritza, politika, eta nire kasuan,
komikien inguruan.
Artikulua japoniar kulturarekin
erlazionatzeko, jakin ezazue Japo-
nian dauden fanzineen gehiengoa
komikien ingurukoa dela eta horiek
doujinshi izena dute. Doujinshiak
bi motatakoak izaten dira: pertso-
naia eta komiki originalez osatu-
takoak edota ezagunak diren per-
tsonaien historioen parodiak egi-
nez betetzen diren aldizkariak.
Japoniako lehenengo fanzinea,
UCHUJIN (espazioko errautsa) ize-
nekoa izan zen, zientzia fizkzioa-
ren inguruan ziharduen eta 1957.
urtean sortu zenetik bere sortzai-
lea hil arte (2010. urtean, 83 urte
zituela)  202 ale argitaratu zituen
jarraian.
Lehenengo motakoak niretzat inte-
resgarriagoak izaten dira, berez lan
gehiago dutelako. Onak badira
egileen aldarrikapentzat har dai-
tezke, argitaletxe bat ezin aurki-
tu eta nolabait ezagunak izateko
egiten den ahalegina baita. Biga-

rren motakoak, ordea, askotan
pailazokeriak besterik ez dira,
denbora-pasak edota barregura
sortzeko eta erraz irakurtzen diren
liburuxkak. Hala ere jarraitzaile asko
izaten dituzte eta egile hauek ere
famatuak izatera iritsi izan dira.
Egile famatu asko hasi izan dira
doujinshiak egiten, hala nola,
CLAMP neska taldea edo ta Rumi-
ko Takahashi “Ranma 1/2” man-
garen egilea. Batzutan zaleen arte-
ko topaguneak egiten dira fanzi-
neak trukean aldatzeko edota
saltzeko. Hau da ezagunak izate-
ko Japoniako egileek erabiltzen
duten modurik garrantzitsueneta-
riko bat.
Fanzineen ideia hau munduan
zehar zabalduta dabil eta edonon
aurki daiteke adibide ugari. Asko-
tan profesional bihurtu izan diren
aldizkariak dira. Gure artean fama-
tuenetarikoa izan daiteke TMEO
gasteiztarra, nork ez du TMEO eza-
gutzen? Toki guztietan ere fanzi-
neak kalitate ezberdinekoak izan
daitezke. Sinpleenak, txuribeltzez
fotokopiatutako orrialdeak dira,
besterik gabe tolestuta eta landue-
nak profesionalen lanen maila
berean egon daitezke. Bakoitzak
erabakitzen du zenbateko kalita-
tea eman nahi dion fanzineari.
Bukatzeko, lagun talde batekin hasi
berri dudan proiektua aurkeztu nahi
dut ere, FUNZEEN izenekoa. For-
mato digitalean eskuratu ahal
izango da fanzinea eta zorte pix-
ka batekin baita paperean ere. Kul-
tur arlo ezberdinak jorratuko ditu,
hala nola, poesia, zientzia, komi-
kia, sukaldaritza, bidaiak...  ikusiz
gero ez galdu irakurtzeko aukera.
Myaku.fanzine@gmail.com 
www.fanzinemyaku.blogspot.com 

bazterretik

Jose Luis Asensio

kultura >>
NAZABALEN MARGOAK ZIZURKILEN: Igandetik aste-
leheneraino, Itziar Nazabalen margolanak Zizurkilgo
kultur etxean daude ikusgai. Sexuaren plazerra eta Ame-
tsezko marokiar kaleak serietako lanak daude ikusgai.

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

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

Martxoaren 15ean, ostiralean,
20:00etan eta 22:30ean; martxoaren
16an, larunbatean, 20:00etan eta
martxoaren 17an, igandean,
19:00etan Irurtzungo kultur etxean

I
rurtzungo antzerki tailerrak
Uda gau bateko ametsaantzez-
lana prestatu du, William Sha-
kespearen obran oinarrituta.

Grezia klasikoan girotutako kome-
dia erromantiko horretan maita-
garriak, gizarteko goi mailako eta
behe mailako pertsonaiak dira
protagonistak. Haien arteko elkar
eraginetatik maitasun istorioak,
ametsak, magia eta “egoera sin-
patikoak” sortzen dira. 

Hori guztia Irurtzunera egoki-

tu du Angel Sagues zuzendariak.
“Obraren esentzia mantendu
dugu, baina izen mitologiko zel-
ten ordez euskal mundukoak era-
bili ditugu. Bertako tokien aipa-

menak eginen dira”. Saguesek
esan digunez, horrela lana “ger-
tuagokoa” egin nahi dute. Zabu bat
besterik ez da izanen eszenatokian.
“Elementu horren inguruan ger-

tatuko da akzio guztia”, aurrera-
tu digu zuzendariak. 

Sagues eta 14 aktoreen taldea
udazkenetik ari da antzezlana pres-
tatzen. Zuzendariak aitortu digu
pozik dagoela Irurtzunen lanean:
“talde lanerako ohitura dute, mila
kontutan aritutako jendea da. Poz-
pozik nago. Jendea laguntzeko
prest dago. Ez soilik honetan, bes-
te arlo batzuetan ere, Irurtzun imi-
tagarria da”. Tailerrean gazteak fal-
tan ditu, nahiz eta pixkana sartzen
ari direla aitortu. 

Asteburuko etxeko emanaldien
ondoren, Irurtzungo antzerki tai-
lerra Berriozarren eta Garesen ari-
ko da eta gehiago egon daitezke. 

Argazkilaritza

Udazken 
ikuspegi saritua

Pagoen hosto
gorriz osatuta-
ko tunel modu-
ko batean
aurrera oinez
doan pertsona
bat. Argazki horixe atera zuen
Sokorro Alzueta Labianok Irati-
ko oihanean. Eta  Anbarrek anto-
latutako 8. argazki lehiaketako
lehen saria eskuratu du (800
euro). Lehiaketan 1.000 parte-har-
tzailek aurkeztutako 2.366 argaz-
ki neurtu ziren. +www.guaixe.net

Antzerkia

Susanaren iraultza,
Altsasun
Larunbatean, 20:30ean, 
Iortia kultur gunean

Clown-antzerki emanaldia da
Susanarena (Esther Carrizo). Mun-
duaren desoreka sentitzen du.
Aldaketaren beharra ikusten du
ere bai, iraultza aldarrikatzen du
horregatik. Susanak emakume-
engana jo du, emakumeen iraul-
tza antolatzeko nahian, haiek
desorekaren ondorio larriena
jasaten omen dutenez, etorkizun
zilegia eraikitzeko gidariak iza-
nen dira. 

Erakusketa

Erakusketara bisita
Gaur, ostirala, 19:00etan 
Altsasuko Iortia kultur gunean

Asteazkenaz
geroztik Iortian
M y a l b u m .
Bienvenido al
reino de la apa-
riencia argazki
erakusketa
ikusgai dago.Gaurko bisita gida-
tuan argazki analogikotik digita-
lera nola jauzi egin duten azal-
duko dute eta nola sortu duten
familia argazki berria, “etorkizu-
nerako oroitzapenak”. 

Udako gau bateko amets irurtzundarra
Uda gau bateko
ametsa
Antzezleak: Mª Eugenia Barroso, Maria
Esparza, Txeli Garcia, Tere Otxoa, Genma
Matxain, Pakita Arruabarrena, Beatriz De
Esteban, Olga Gajete, Andoni Ruiz, Peio
Alzueta, Javier Gonzalez, Jose Ramon Iru-
re, Ruben Villar eta Julian Cuevas. 
Arroparen diseinua: Taller de Teatro.
Kartelaren diseinua: Xabier Unanua.
Argiak, antzerkigintza-zuzendaritza:
Angel Sagües.

Tradizioa
Irurtzungo antzerki tailerra
2002tik dago martxan, La pelu-
queria antzezlanarekin. 

Patxi Mikeo
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Momentuz Lazkozek
finalerako txartela du,
Leitzak ez

Larunbatean, 17:30ean, Eli-
zondoko Lur aretoan Nafa-
rroako Bertsolari Txapelke-

tako azken finalaurrekoa jokatu-
ko da.  Oier Lakuntza
urdiaindarrarekin batera, Migel
Mari Elosegi “Luze”, Julen Zelaie-
ta, Aimar Karrika, Xabi Maia eta
Saioa Alkaiza ariko dira bertso-

tan. Saioko onenak finalerako txar-
tela izanen du poltsikoan. Gainon-
tzekoek puntuazioaren arabera
aukera izanen dute finalean sar-
tzeko. 

Atarrabiako eta Etxarri Ara-
nazko finalaurrekoen ondoren, fina-
lerako txartela dute dagoeneko
Julio Sotok eta Xabier Silveirak.
Atarrabian, egungo txapeldunak,
Sotok, saio polita egin zuen, bere-
ziki bakarkako ariketetan. Atzetik,
Erika Lagoma sailkatu zen. Eta 3.
posturako lehia estua izan zuten,

Oskar Estangak, Josema Leitzak eta
Iñigo Olaetxeak. Orden horretan
sailkatu ziren. 

Gainezka zegoen Etxarri Ara-
nazko kultur etxean bertso saio
eder bat izan zen. Xabier Silveira
(440) ofizioko lanetan nabarmendu
zen eta hala lortu zuen finalerako
txartela. Gertu izan zituen, ordea,
atzetik sailkatu ziren Jon Barbere-
na (426) eta Eneko Lazkoz (424). Anfi-
trioiak jaso zituen txalorik gehien.
Etxarriko sailkapena horrela osa-
tu zen: Eneko Fernandez (401,5),

Ander Fuentes, Itturri, (389) eta
Josu Sanjurjo (378,5). 

Finalerako bidea
Asteburuko bi finalerdietako pun-
tuazioa kontuan hartuta, eta Eli-
zondoko finalerdiaren faltan,
momentuz Eneko Lazkozek Iruñe-
ko finalerako txartela poltsikoan
luke. 424 punturekin, orain arte-
ko 3. puntuazio onena du etxarria-
rrak, Erika Lagomaren  (436) eta
Jon Barberenaren (424) atzetik.
Josema Leitzak, berriz, 393,5 pun-
turekin 6. puntuazio onena lortu
du orain arte, baina horrek ez dio
finalerako txartelik emanen, lehen
bostak pasako direlako. 

Larunbatean, 20:00etan, Olatzagutiko
kultur etxean: Cruzadas cotidianas

Elkarrekin harremana duten
lau pertsonaiak, lau ema-
kumek haien bizitzako 15

minutu erakutsiko dizkigute. Cru-
zadas cotidianas antzezlan umo-
retsuaren protagonistak izanen
dira Maria, Isabel, Carola eta Mar-
ta. Aurrena, alarguna, elbarria,
bizitzan zehar familiagatik egin
dutena ez zaiela aitortu sentitzen

duen emakumea da. Alaba iriste-
ko zain dago emakumea. Hura
Isabel da, herri txiki bateko medi-
kua. Lana eta familia kontziliazioa
egiteko arazoak dituena eta zorion-
tasunik lortu ez duena. 

Azken horren etxean lan egi-
ten du Carolak. Etorkina da eta
bere migrazio prozesua eta haren
ondorio gordinak kontatzen ditu,
optimismoa eta bizi-poza eraku-
tsiz. Agertokian azalduko den azke-
na Marta izanen da, haur hezkun-

tzako irakaslea. Klaseko gorabe-
herak errepasatu ondoren, biko-
tearekin asteburu pasa joateko
gogo ikaragarriak dituenak. Bai-
na azken unean planak izorratu-
ko zaizkio. 

Azkoiengo La Trapera antzer-
ki taldeko Cristina Castillok joka-
tuko ditu pertsonaia guztiak. Per-
tsonai aldaketak jendaurrean egi-
nen ditu, musika eta koreografiaz
lagunduta. Bruno Ziordia da lana-
ren zuzendaria. 

Eingo al deu taldearekin, 23:00etatik
aurrera, Olatzagutiko Maisuenea
gaztetxean, rallysprintaren ondoren

Heldu den ostiralean Esne Beltza eta
Lurra ariko dira, 22:30ean, Korrika
kulturalaren barruan

Biharkoan motor hotsak nagu-
si izanen dira Olatzagutian,

bertan jokatuko den rallysprinta
dela eta (ikus 9. orria). Jendea
Olatzagutira hurbilduko dela

baliatuta Olaztiko Gazte Asanbla-
dak gauerako erromeria antolatu
du gaztetxean. Eta irabaziak Saka-
nan euskarazko hedabideak sus-
tatzen dituen Bierrik fundazioa-
ri emanen dizkio. 

Aste bat geroago gaztetxe bere-
an, eta Korrika Kulturalaren
barruan, Esne Beltza taldeak kon-
tzertua eskainiko du. Sarrerak dago-
eneko Clinkerren salgai daude. 

Teoria hori defendatzen da heldu den
ostegunean, martxoak 14, 20:00etan,
Altsasuko Iortia kultur gunean
antzeztuko den obran

Patxo Telleriak eta Mikel
Martinezek euskararen his-
toria errepasatuko dute

eskenatokian. Eta kontakizuna
paradisuan abiatuko dute, non
bikote bakar bat bizi zen. Mundua
estatiko eta baketsua zen, eta nahi-
koa ziren onomatopeiak inguru-
ko animaliak eta agerraldi natu-

ralak deskribatzeko. Seme-alaben
etorrerarekin sortu zen Euskal
Gatazka, orain arte iraun duena.

Bi aktoreek ziurtatzen dutena-
ren arabera “euskaldunak histo-
rian zehar beti ibili dira liskarre-
an kanpokoekin edo euren artean.
Liskarrok sortu eta garatu dute eus-
kara. Gatazka bakoitzari euskara-
ren aldaketa bat dagokio”. Teori-
ko horien ondorioa da euskararen
garapena ez dela inoiz geldituko,
“gatazkak, modu batekoak edo bes-

tekoak,  beti egongo direlako”.

Euskararen firika
Euskal kultura bultzatzea eta eus-
kara gizartearen esparru guztie-
tara eramatea beti izan dira Altsa-
suko Udala eta Sakanako Manko-
munitatearen helburuak.
Konpromiso hori hamaika egitas-
mo eta ekitalditan gauzatu da
orain arte. Hitzarmen horri jarrai-
ki, eta Korrika kulturalaren bai-
tan,Lingua nabajorumizanen da.

Bierrik-en aldeko erromeria
bihar Olaztin

Lau emakumeren egunerokotasuna, umorez

Euskara, gatazkek garatu duten hizkuntza

Finalerako azken deia
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G Min: 6 Max: 15 Min: 7 Max: 14 Min: 6 Max: 13 Min: 5 Max: 11 Min: 0 Max: 1 Min: -4 Max: 3 Min: 0 Max: 5

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

Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun - . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . .-
Etxarri A. 19.5. . . . . . . -4.9 . . . . . .18.3
Altsasu 17 . . . . . . . . -5.5 . . . . . .13.4
Aralar 10.2. . . . . . . -4.6  . . . . . . .0.1
Urbasa 9 . . . . . . . . -8 . . . . . . . .78.7

euria: 46% euria: 20% euria: 18% euria: 40% euria: 98% euria: 78% euria: 80%

1. KORRIKA 18. Adinez nagusi?
Iritsi gara. Egia da, egia da. Zahar-
tzen ari da KORRIKA ere, baina
izpirituz beti gazte. 

2. Zergatik behar du euskarak
KORRIKA egin?
Zoritxarrez euskara alde guztie-
tatik baztertu xamarra dago. Eus-
kara aurrera ateratzeko jendea-
ren lana behar da, jendearen
laguntasuna eta dirua. KORRI-
KAk euskara nola zabaltzen
dugun eta jendeak nola laguntzen
digun erakusten du. Eta, bide
batez, dirua biltzeko aukera ona
ematen digu.  

3. Nafarroan gehiago?
Bai, batez ere diru-laguntzen alde-
tik oso eskas gabiltzalako. Beti
izan da eskas eta orain geroz eta
gehiago. Hori bai, jendea prest
dago eta hori eman nahi dugu era-
kustera: Nafarroan euskararen
alde dagoen zenbat jende agertzen
den KORRIKAra. Eta Sakanan
erakusteko zenbat jende dagoen
prest, lanean ari den zenbat eus-
kal jende daukagun Sakanan. 

4. Eman euskara elkarri. Zer
esan nahi du? 
Euskara erabiltzeko tresna dela;
batak besteari eman behar diogu-
la, opari eder bat dela euskara
ematea. Komunikatzeko erremin-
ta oso ona dugu.

5. Ikasle guztiak omenduko
dituzue. Nota onak atera dituzte?
Den-denek. Behinik behik esfor-
tzuan. Gero azkeneko emaitzan
denetarik dago. Euskara ikastea
ahalegin handia da: jendea lane-
tik etorri eta egunero hemen bi
orduz egotea, benetan esfortzua

da. Nik uste dut eskertzekoa dela.
Gainera, ordaindu egin behar
dute. eta heldua zarenean hiz-
kuntza berri bat ikastea ez da erra-
za. Lan hori eskertzekoa da. 

6. Sakanan zenbat ikasleri egin
beharko diogu ahaleginaren
aitortza?
130 bat dira eta haiek lehenengo
jarriko ditugu korrika,  bixi-bixi.
Prest daude. 

7. KORRIKA, noiz hasiko da eta
non?
Heldu den ostegunean hasiko da,
Andoainen. Sakanatik gaueko
ordu txikietan edo gaueko ordu
luzeetan pasako da; ez dakit nola
esan. Martxoaren 15ean izanen da.
Otzaurten hartuko dugu lekukoa
2:20ean eta 7:20ean utziko dugu
Irurtzunen. 

8. Aurretik KORRIKA
batzordeak sortu dira?
Bai. 14 batzorde ditugu aurten.
Jende asko bildu da eta jendea
lanerako prest azaldu da. Esker-
tzekoa da, Sakana bezalako
eskualde bat mugitzea bestela ez
da erraza. Dei batekin jendea bil-
tzea benetan pozgarria da. 

KORRIKA kulturala martxan
dago: hainbat ekitaldi antolatu
dira, KORRIKA egunak, afariak,
bazkariak, denetarik… Gero eta
KORRIKA egun gehiago daude.
Herrietako batzordeek erabaki
dute egun bakarrean KORRIKA-
ren inguruan hainbat ekitaldi bil-

tzea egun pasa polit bat sortzeko
herrian. Sakandarrak parte har-
tzera anima daitezela!

Oso arropa polita dugu. Salgai
egonen da KORRIKA egunetan,
denetarik dugu. Laguntzeko eta
ezagutarazteko beste modu bat da. 

9.Sekula korrika egin ez
dutenak ere korrika ikusiko
ditugu?
Bai halako gauza kuriosoak ere
gertatzen dira: nolatan? Eta gero
urte guztian zer gertatzen da. Une
jakinaz gain, urte guztian behar
dugu laguntza. 

10. Hobe euskaraz hitz egitea
urte guztian?
Adibidez. Saiakera hori egitea.
Euskara da komunikatzeko dau-
kagun oso tresna polita, ez dugu-
na atzean utzi behar. Benetan eus-
karaz bizi gaitezke Sakanan. Zori-
txarrez ez toki guztietan, baina
ia toki guztietan bai. Gure arte-
an hori lortu behar dugu. 

KORRIKAren azken helburua
euskaraz bizi ahal izatea da. Nahi
duenak, behinik behin, ahal iza-
tea, toki guztietan. 

11. Korrika lortu daitezke
helburuak?
Euskararekin, nik uste, oso man-
tso goazela, azkarragoa joan gin-
tezke. Saiatzen gara korrika egi-
ten baina ez pentsa hain azkar goa-
zenik.  Oso mantso goaz.
Azkarxeago joan gaitezke gauza
batzuk egiten. 
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