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Eneko Lazkozek bosgarren bukatu
d u  N a fa r ro a ko  B e r t s o l a r i
txapelketan, Txapelketa Nagusira
sailkatzeko 2 punturen faltan

Igandean,
goizaldeko 2:00etan
o rd u  a l d a ke t a
egingo da Kultura >> 15

Lazaro Echeverrian
hiru aste greban 

>>8

Langileek asteazkenetan, 11:30ean, azokan kontzentrazioa egiten dute.

Hiru Mendizerrak
mendi martxarako
guztia prest >>13

Udalen diruarekin
hornituko dira
liburutegiak >>9

>>7

Olatzagutiko
Udalak 
1,7 milioiko
aurrekontua
onartu du >>7

Ekolabela
eman diote 
La Burundesa
enpresari >>7

Etxeberriko
Kontzejuak
frontoia estali
nahi du
100.000 euroko
aurrekontua du lanak

Urbasako
saroiko siman 
6 pertsonen
arrastoa >>9

Embutidos
Arbizu txistorra
ekologikoa
ekoizten >>7

Bigarren aukera
makina bat
objekturendako
Irurtzunen >>5

Erikaren ttilikak,
Suarezen
haurrendako
azken lana >>14



Zinema
Un plan perfecto. Martxoaren 29an,
ostiralean, 22:00etan eta martxoaren
31n, domekan, 20:10ean Altsasuko
Iortia kultur gunean. 

Blackie & Kanuto. Martxoaren 31n,
domekan, 17:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean. 

Surfak zoratuta. Apirilaren 3an,
asteazkenean, 18:00etan Irurtzungo
kultur etxean.

Las aventuras de Tadeo Jones.
Apirilaren 4an, ostegunean, 18:00etan
Irurtzungo kultur etxean.

Pura Vida. Apirilaren 5ean, ostiralean,
20:00etan Irurtzungo kultur etxean. 

Las sesiones. Apirilaren 5ean,
ostiralean, 22:00etan eta apirilaren
7an, domekan, 20:10ean Altsasuko
Iortia kultur gunean. 

Lily la princesa hada y el unicornio II.
Apirilaren 7an, domekan, 17:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean.

Mendi irteera
Ziordia-Sorozarreta. Apirilaren 2an,
domekan, goizez. Altsasuko
Mendigoizaleak. 

Txirrindula irteerak
Urederrako iturburua. Martxoaren
31n, domekan, 8:30ean Altsasuko
Zumalakarregi plazatik. 9:20ean
Bioitza kanpinetik. 54 km. Burunda
Mendi Bizikleta taldea. 

Hirumuga. Apirilaren 7an, domekan,

8:30ean Altsasuko Zumalakarregi
plazatik. 43 km. Burunda Mendi
Bizikleta taldea. 

Erakusketak  
Ura Sakanan. Martxoaren 31ra arte
Irurtzungo Tahonan eta Pikuxarren.
Irurtzungo pintura tailerreko
emakumeek eginak. 

Oihanetik itsasora. Apirilaren 2tik
21era, 18:30etik 21:00etara eta
domeketan 19:00etatik 21:00etara,
Altsasuko Iortia kultur gunean.

Tailerrak
Makilajea. Apirilaren 2an, 3an eta
5ean, asteartean, asteazkenean eta
ostiralean, 18:00etatik 20:00etara
Altsasuko Intxostiapunta gazte gunean.
5 €.

Makrame. Apirilaren 6an eta 7an,
larunbaten eta igandean, 18:00etatik
20:00etara Altsasuko Intxostiapunta
gazte gunean. 3 €.

Bestelakoak  
Estrategia txapelketa. Martxoaren
28an, ostiralean, arratsaldez Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean.

Mus Txapelketa azkarra. Martxoaren
28an, ostiralean, 22:30ean Irurtzungo
Pikuxar euskal txokoan. Ordu erdi
lehenago izena eman.

Mahai jolas txapelketa. Martxoaren
30ean, ostiralean, arratsaldez
Altsasuko Intxostiapunta gazte gunean.

Atez ateko bilketa puntuen

proposamena. Apirilaren 4an,
ostegunean,  19:00 Irurtzungo eskolan.
Apirilaren 10ean eta 11n, asteazken
eta ostegunean, 19:00etan Etxarri
Aranazko kultur etxean.

Haurrendako jolas parkea. Apirilaren
5ean, ostiralean, 11:30etik 13:30era
eta 16:30etik 19:30era Etxarri
Aranazko frontoian. 

Elkartasun afaria. Apirilaren 6an,
larunbatean, 21:30ean Irurtzungo
Iratxo elkartean. Itxipuru. 

Deialdiak 
Euskal Presoak Euskal Herrira!

Martxoaren 28an, ostiralean,
20:00etan, Irurtzun, Uharte Arakil,
Lakuntza, Arbizu, Etxarri Aranatz,
Bakaiku, Altsasu eta Olaztin,
elkarretaratzeak.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Martxoaren 31n eta apirilaren 7an,
domekan, 20:00etan Altsasuko plazan,
elkarretaratzea. 

Hauteskundeak orain! Heldu
aldaketari. Apirilaren 3an,
asteazkenean, 19:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean. EH Bildu.

Hartu zure konpromisoa! Apirilaren
5ean, ostiralean, 19:00etatik

21:00etara Altsasuko Foru plazan. EHE. 

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Apirilaren 5ean, ostiralean, 20:00etan,
Irurtzungo, Lakuntzako, Arbizuko eta
Etxarri Aranazko plazetan,
elkarretaratzeak.

Sakanako Langabetuen Asanblada.
Apirilaren 8an, astelehenean, 15:30ean
Altsasuko Gure Etxea eraikinean.

Herri galdeketarako sinadura bilketa.
Apirilaren 12ra arte, astegunetan,
10:00etatik 14:00etara Etxarri
Aranazko udaletxean. Etxarri 2012+1
ekimena. 
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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

Garazi Garasa
Guerrero 
ZORIONAK pitufa!! Eske-
rrik asko nire bizitzan ego-
teagatik eta beti egonen
zara, maitea. Maite zaitut.
Manoli.

Garazi Garasa
Guerrero 
ZORIONAK maitea!! Faltan
sumatzen zaitut… izugarri.
Hemeretzi muxu handi.
Maite zaitut. Maria Josefa
izeba.

Garazi Garasa
Guerrero 
ZORIONAKGarazi!!
Nire ondoan beti zaude.
Eneko.

Alfredo
Berasategi
Altsasuko Barçako zalerik
handienetariko batendako,
ZORIONAK zure 3 nesken
partez!!

Garazi Garasa
Guerrero 
ZORIONAK sagutxo!! Zure
falta asko nabaritzen dut
baina beste aldean elkar
ikusiko dugula espero dut.
Muxu asko. Joseba.

Garazi Garasa
Guerrero 
ZORIONAKprintze-
sa!! Muxu asko denon
partez. Aita eta ama.

Olatz Arregi
Martin
Berehala iritsiko da apirila-
ren 2a, zure urtebetetze
eguna. ZORIONAK! Eta sei
muxu, dituzun urteak beza-
la. Familia guztiaren partez.

Ana Arza
40 urte eta beti bezain
alai. Alaba, ama eta
emazte maitagarriari
ZORIONAK!Muxu
handi bat, etxekoak. 

Paula Igoa
Reparaz
ZORIONAK Paula!! Astear-
tien 7 urte bete zenittuben.
Muxu haundi bet fameli gu-
zian partez.

Jose Luis
Garziandia
Osaba, ZORIONAK zure
80 urtebetetzean!!
Alain eta Aitorren par-
tez.

Alain Alberdi
Garziandia
ZORIONAK zure 13. Urte-
betetzean!! Jarraitu hain ja-
torra orain arte bezala. Ai-
tatxo, amatxo eta Aitorren
partez.

Maialen Galeano
Martin
ZORIONAKprintze-
sa!! Izugarri maite zaitu-
gu. Muxu handi bat.Aita,
ama eta Ibanen partez.

Ihintza Mendoza Rodrigo
ZORIONAKMimixi!!!Ea zure lehendabiziko
urtebetetze egunean primeran pasatzen dezun

desiratzen degu zure gurasoak eta anaia.
MILAKA MUSU.

marsuak-apirilak 28-11
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net
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Non gaude – Nora goaz  - 

Alde egin edo dimititu
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barrutik kanpora

Otsaila - Martxoa

Gaur egun dagoen politiko giro-
an, nork dimititzen du egiten
duena lotsagarri delako? Ame-
rikako Estatu Batuetan, Ingala-
terran e.a., sexuari lotutako isti-
luak dimisioak ekartzen dituz-
te. Vatikanoan aita santuak
dimititu zuen. Italian italiarrek
aukeratu ez zuten presidente

Montik dimititu egin zuen. Ale-
manian, tesi plagiatuek dimisio-
ak ekarri dituzte ere. Eta beste
hainbat tokietan, dimititu egi-
ten da ardura politikoak ere-
duzko adibideak ez emateagatik,
gezurretan ibiltzeagatik, azka-
rregi gidatzeagatik...

Baina hemen inoiz eta inolaz

ere. Popularrak gezurrekin igo
ziren eta gezurrekin jarraitzen
dute. Soizialistak hanka sartzen
eta sartzen ari dira, eta berdin.
UPNen batzuk beste batzuen
kontra daude, eta bitartean,
Nafarroa behin behineko Gober-
nuekin alternatibarik ez, zeren,
nola onartu euskal sentsibilita-

teko gobernu bat? Frankisten eta
karlisten herrialde honetan,
subiranotasun esklusiboa uler-
tzen den bezala, nola aldatu subi-
ranotasuna banatzera erabaki-
tzeko eskubidea lortzeko? Bes-
talde, krisi garaian, erabakitzeko
eskubidea argudio bakar beza-
la erabiltzen badugu, nola suer-

tatzen ditugu anitzako gizarte
dibertsoak erabakitzeko arnas-
ketak normalizazio bidean sar-
tzeko? Subiranotasuna ez dator
bakarrik. Beste ekintza politiko
batzuk behar dira, eta aurrera
jarraitzekotan ondo jokatzeko
prest ez daudenek dimititu
beharko lukete.

Angel Figeroa hil da; etxean  pre-
so zeukaten gaixo larria: agur eta
ohore. / 12 urte Joxe Agirre tor-
turaz erail zutela; 16 urte Basa-
jaun eraila aurkitu zutela: gerra
zikinak dirau /  Preso sozial bat
hil da Araban / Biluzik, manta
ziztrin batekin eduki dute 7 egu-
nez ziegan isolatuta Aranburu,
eskuburdinekin eraman zuten
bisitara; jipoitua izan da beste pre-
so bat:  gehiegikeriek diraute
nagusi kartzeletan / Istripu berri

bat: aurten 2.a / bizitza guztira-
ko 4 kondena berri: 8 dira aur-
ten, 94 denera / Bi atxilotu Fran-
tzian: konponketarako oztopoak
/ 9 izan dira aske geratutakoak:
kondena beteta edo bermeekin.  

Oihan: Urtebetetzea izan da,
zorionak; bigarren epaiketa izan
du, beste bi geratzen zaizkio: ara-
zo politikoaren konponbidea
eskatu zuten. Asier eta Luis:  Due-
ñas eta Curtisen berriro, epaike-
tan lekuko izan ondoren.  Asier

eta Hodei: azterketak izan dituz-
te. Luis: zimitz edo txintxeen ziz-
tadaz josita esnatu zen Valdemo-
ron. Hodei: hiru fruta ale eduki
ordez bost zituelako bakartu egin
dute. 

Norvegiak bidali egin ditu irten-
bide demokratiko baterako nego-
ziazioetan ari ziren hiru etakide:
kezkagarria, normalizazioa eta
presoen etorkizuna ezinbestean
elkarlotuta baitoaz.  Bilbon eta Iru-
ñean ospatu da Foro Soziala, non

parte hartu duten Euskal Herri-
ko eragile eta alderdi gehienek,
beraiekin herri gatazketan aritu-
tako bitartekari ezagun nazioar-
tekoak: denek jartzen dute ezin-
bestekotzat presoen arazoa kon-
pontzea. Estrasburgoren bizi
guztirako kondenari buruzko eba-
tsia edozein dela, ausart jarraitu
beharko dugu, nabaria delako
Estatuaren itxikeria. ETXEAN
NAHI DITUGU.
Sakanako ETXERAT

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.

Noiz arte jasango dugu?
Arturo Carreño Parras, 
Altsasuko IUko zinegotzia 

Ez dira irudipenak, errealitate-
ak dira. Herrialde hau txiki-txi-
ki eginda dago. Banku eta hipo-
teka iruzurrak; usteldutako poli-
tikariak eta enpresari handiak;
prebarikatzaileak eta funts publi-
koak bidegabeki erabiltzen dituz-

tenak, gai goi mailan nola tamai-
na ertain eta txikiko udalerrie-
tan; murrizketa izugarrienak
gizarte eta oinarrizko beharren
arloan: osasuna, hezkuntza, etxe-
bizitza eta lana. Sei milioi langa-
betu eta ia bi inolako prestazio-
rik gabe. Milaka pertsona Cari-
tasera eta gizarte jangeletara
joaten. Askok jatekoa edukion-
tzietatik jasotzen. Etxe-gabetze-

ak neurri gabe eta 5 milioi etxe-
bizitza hutsik. 

Hori eta argia ikusten ez duen
gehiago gertatzen da 17 erkidego
eta 52 probintzia dituen herrial-
de honetan. 17 erkidegoetatik
erreketari gutxik egiten diote
izkin. Nafarroa, Gaztela-Mantxa,
Madril, Mallorka, Valentzia, Eus-
kadi, Galizia eta Andaluzia egu-
nero daude hedabideetan ustel-

keria eta gorbenu-txarragatik. 
Inork ez dio konponbiderik

jartzen gaitz honi. Trileroak,
toko-motxoa, lapurra eta estan-
pitaren iruzurra, atzera ere
hemen dira. Gizarteak noiz arte
jasan behar du. Justizia ere
zalantzan dago. Noiz arte. Sines-
tezina baina hala da, noiz arte.
Zer gehiago ikusi behar dugu.
Noiz arte.

astekoa

Benjamin Zufiaurre Goikoetxea

gora/behera

Berrerabilpena
Itxipuruk sustatutakoak
emaitzak ematen
jarraitzen du.

Krisia
Jende askok ez ditu
oporrak lasai hartuko.

>>

>>



DANTZALEKU 
TABERNA

A L T S A S U
Bazkarietan eta afarietan
kafea edo kopa doan.

KAXETA
E T X A R R I

% 5-eko deskontua irakur-
ketako liburuetan.

KATE INFORMATIKA
I R U R T Z U N

% 5-eko deskontua 30-tatik
gorako erosketan.

BAIZA MOTOR
E T X A R R I

Eskaintza bereziak.

KALUXA TABERNA
U R D I A I N

Menu edo plater konbinatua-
rekin kafea edo txupitoa
doan, menu bereziarekin
kafea edo kopa doan.

CITROËN SAN MIGUEL
A L T S A S U

Total olioetan %30eko des-
kontua. Pneumatikoen alda-

ketetan %20 deskontua.

IRUBIDE JATETXEA
A L T S A S U

Gosaria (kafea+pintxoa edo
bolloa+laranja zuku natura-
la) 2,50€.

SAKANA OPTIKA
A L T S A S U

%15eko deskontua betaurre-
koen armazoian eta krista-
letan, %10ekoa gainontzeko-
etan.

Non erabili
Beleixeguaixe txartela

Bazkide zozketa
www.guaixe.net-en 

zerrenda osoa ikusgai

Marsuko sarituak:
Jordi Arbizu Perpiña (Iturmendi)
2 sarrera Ekainberri kobazuloetarako + Triman Navarra 2 sarrera 

Edurne Otxoa Bengoetxea (Urdiain)
Katxiporreta 1 arropa + Triman Navarraren 2 sarrera 

Katrin Ginea (Arbizu)
Katxiporreta 1 arropa + Triman Navarraren 2 sarrera 

J Ramon Eizagirre (Etxarri Aranatz)
Katxiporreta 1 arropa + Triman Navarraren 2 sarrera 

sakanerria >>
Guaixe • 2013ko marsuaren 28a 5

SAKANA

APIRIBILEKO SARIAK:
- 2 SARRERA EKAINBERRI KOBAZULOETA-
RAKO + 2 SARRERA TRIMAN + ELHUYAR
FUNDAZIOKO LIBURU BAT
2- KATXIPORRETA ARROPA 1 + 2 SARRERA
TRIMAN + ELHUYAR FUNDAZIOKO LIBURU

BAT
3- KATXIPORRETA ARROPA 1 + 2 SARRERA
TRIMAN + ELHUYAR FUNDAZIOKO LIBURU
BAT
4- KATXIPORRETA ARROPA 1 + 2 SARRERA
+ ELHUYAR FUNDAZIOKO LIBURU BAT

Itxipuruk 9 urtetan milaka
objekturi bigarren bizitza
bat emateaz gain
elkartasun proiektutara
bideratu dituen 45.306
euro lortu ditu

Eguraldia lagun makina bat jende
pasa zen igande goiz-eguerdian
Irurtzungo Plazatik. Itxipuru tal-
deko kideek mahaietan jarritako
liburu, CD, bideo-jolas, arropa, elek-
trotresna eta bestelako objektuak
poliki saldu ziren, guztira 1.128
euro bilduz. Diru kopuru horri api-
rilaren 6an Iratxo elkartean eginen
den afarian ateratakoa gehitu
beharko zaio. Izena eman nahi due-
nak 4ra arteko epea du; Iratxo,
Pikuxar edo Moncloatik pasa behar-
ko du (18 euro). Irurtzunen jasota-
ko diru guztia Senegalgo Darou
Salamen kontsultategi anbulato-
rioa zabaltzera bideratuko da. 

Itxipuru taldeak 2004ko aben-
duan antolatu zuen aurrenekoz
bigarren eskuko azoka. Irurtzunda-
rrek etxean duten, erabilerarik ema-
ten ez eta egoera onean dauden
gauzei bigarren aukera bat emate-
ko sortu zen azoka: "Bizi garen
gizarte kontsumista horrek ezartzen
duen erabili eta bota jarrerari ikus-
pegi kritikoa". Ideia horri fidela
zaio azoka. Krisiarekin batera, azo-
kako kontsumitzaileak laguntza
emateagatik beharrak estaltzeko
premia asetzera pasa dira. 

Urte hauetan azokatik eratorri-
tako bestelako ekimenak ere gara-
tu ditu Itxipuruk, beti ere, berre-
rabilpenaren ikuspegia galdu
gabe. Hala sortu ziren liburu eta
jostailu trukeak, esaterako. Pixka-
naka taldera jende gehiago bildu
da, baita irurtzundar berriak ere. 

Itxipururen proiektuak
Urtea Hilabetea Proiektua Dirua
2004 Abendua Argentinako Huangelengo ospitalerako 5 ordenagailu. 3.291
2005 Apirila Buenos Ariesko Don Torcuatoko biltegi bat eraiki eta labe industrial baterako 515
2005 Garagarzaroa Mexikoko Coatzacoaleko Irsharai adingabeen zentroarendako.             400
2005 Lastaila Saharako Tinduf eremuan garraio base integrala. 543
2005  Abendua Buenos Aireseko Torcuato auzotik elikagaiak erosteko.      663
2006 Apirila El Salvadorreko Cinquerako La Escopetako ikastetxea konpontzeko 1.908
2006 Garagarzaroa Saharako Tinduf eremuan garraio base integrala. 1.491
2006 Iraila Argentinako Huanguelenen behar bereziak dituzten pertsonendako eskola 1.607
2006 Azaroa Buenos Airesko San Damian auzoko osasun zentroa laguntzeko 2.532
2007 Apirila Peruko Urubambanen Down eta bestelako gaitzak dituzten haurren programarako 2.610
2007 Garagarzaroa Argentinako Santa Anitako landa ospitaleko azpiegitura 1.320
2007 Iraila Errusiako Yuzhnouralsk hiriko Iuzko-Uraĺ sk umezurztegia laguntzeko 1.869
2007 Abendua El Salvadorko Cinquerako ingurumen eta garapen egitasmoa garatzeko 2.649
2008 Apirila Buenos Aires Hurlingham hiriko San Damian auzoko ospitalerako 2.476
2008 Iraila Argentinako Santa Anitako landa ospitalea laguntzeko 2.277
2008 Abendua El Salvadorko San Jacintoko kaleko umeak hartzen dituen zentrorako  2.404
2009 Apirila El Salvadorreko kaleko haurrak laguntzeko 2.359
2009 Iraila Brasilgo Fortalezako Barra de Ceara auzoko neskatoak laguntzeko 1.911
2009 Azaroa Paris 365 jangela solidarioa (arropa soilik) 184
2010 Apirila Ruandako Kabeza eskualdean etxeak eraikitzera bideratuko dira 2.200
2010 Iraila Iruñeko Paris 365 jangela solidariorako 2.302
2011 Apirila Ruandako nutrizio zentro batera bideratuko 2.138
2011 Azaroa Argentinako San Fernandoko La Esperanza auzoan hezkuntza proiektu bat 2.199
2012 Apirila Irurtzungo kulturartekotasun programa aurrera egiteko bideratu da ateratakoa. 1.033
2012 Lastaila Hondurasko Tegucigalpako auzo baztertuko 2 eskoletako jangeletarako 1.297
2013 Martxoa Senegalgo Darou Salamen kontsultategi anbulatorioa zabaltzeko 1.128*
Guztira: 45.306

*6ko afarian aterako den dirua falta da. 

Euskaltzaleak
aktibatzea eta
antolatzea helburu
Topaguneak, euskara elkarteen fede-
razioak, larunbatean batzarra egin
zuen Durangon. Gizarte mugimen-
du modura artikulatzen jarraitzeko
kohesioan eta gizarte eraginean
lehentasunak jartzea erabaki zuten
Topaguneko kideek. Horien artean
daude Irurtzungo Aizpea eta Altsa-
suko Kima euskara taldeak eta Bie-
rrik fundazioa. Topaguneak bere jar-
dueraren muinean jarri du euskal-
tzaleak aktibatzea eta gizarte
mugimenduan antolatzeko eginkizu-
na. Horregatik, larunbatean izena alda-
tzea erabaki zuten, Euskaltzaleen
Topagunea deitura hartzeko. 
Izen aldaketa 3 urteko hausnarke-
ta epe baten ondoren etorri da. Aur-
ten, besteak beste, euskaltzaleen eki-
men eta eragina handitu, mugimen-
duaren transmisio eta barne
formazioan inbertitu eta Topagune-
ak abian dituen jarduerei eutsiz, bere
eragina areagotzea izanen dira
mugimenduaren urteko erronka
nagusiak. Testuinguru ekonomiko
ezegonkor honetan, gizarte ekime-
naren garrantzia inoiz baino han-
diagoa dela nabarmendu zen batza-
rrean eta babesa areagotzeko deia
egin die mugimenduak herritar eta
erakundeei.
Mikel Irizar presidente den zuzen-
daritzan Bierrik fundazioko kude-
atzaile Ainhoa Urretagoiena boka-
la izanen da.

Topagunearen batzarra.

Liburuez gain makina bat objekturi bigarren aukera bat eman zien azokak. 

Senegalgo kontsultategirako bilketa
Irurtzun»

URBASA TABERNA OMENDUA: Nafarroa-
ko Ostalaritza Enpresa Txikien Elkarteak
bazkide gisa 25 urte daramaten kideak
omendu zituen asteartean. 16 omenduen

artean Ziordiko Urbasa taberna zegoen. 25
urteen oroigarri gisa plaka bana jaso zuten
omenduek. 



Mank-ek irailaren 25ean egindako
batzarrean onartu zuen
1.002.556,49 euroko inbertsioa
egitea,  PP-k orain salatzen duena

Etxarri Aranazko alderdi popula-
rreko zinegotzi Juan Antonio
Extremerarendako “lotsagarria
da praktikoa ez, garestia, funtzio-
naltasun gutxikoa, eta sakanda-
rren egunerokotasuna larriki kal-
tetzen duen hondakin bilketa sis-
tema bat ezartzen egin nahi den
gastua”. 

Extremerak jakin nahi du zer-
ga berriak jarri behar ote dituen
Mank-ek edo nondik atera behar
duen sistemaren ezarpenak balio
duen milioi bat euroa. “Halako gas-
tua egin eta maileguak eskatu
aurretik bizilagunek sistema hori
nahi duten edo ez esan beharko
lukete”. 

PPko zinegotziak galdetu du ea
egia den Euskal Autonomia Erki-

degoko enpresa pribatuek kudea-
tu behar duten hondakinak. Gal-
deketetan beste aukera batzuk
eskaintzeko eskaera egin dio

Mank-i. PPk bosgarren edukion-
tzia proposatu du, “merkeago dela-
ko eta emaitza bikainak ematen
dituelako”. 

Finantziazioa
Mank-ek joan den urteko iraila-
ren 25ean egindako batzarrean
onartu zuen 1.002.556,49 euro inber-
tsioa egitea hondakin bilketa sis-
tema berria ezartzeko (Extreme-
rak garilaren 2an hartu zuen zine-
gotzi kargua). Orduan azaldu
zenez, Mank-ek 707.269 euro jarri-
ko ditu. 2012ko aurrekontutik dago-
eneko 60.000 euro horretara bide-
ratu zituen Mank-ek. Diru-zaintza-
tik 260.000 euro jarriko ditu eta bere
zatia ordaintzeko 387.269,36 euro
mailegua eskatu du. Falta diren
295.287,49 euroak Nafarroako Hon-
dakinen Partzuergoak jarriko ditu. 

Mank-ek hondakinak biltzeko
eskumena du eta Partzuergoak,
berriz, haiek tratatzekoa. Honda-
kin organikoak banakako edo
auzo-konpostaren eta atez ateko-
aren bidez Sakanan tratatzeko
inbertsioa egin behar denez, lagun-
tza eskatu dio Mank-ek. 

Aipatutako batzar hartan bes-
telako konparazioa egin zuen
Mank-ek: atez atekoarekin honda-
kinak biltzea gaur egun baino
%27,67 garestiago aterako zaio.
Baina tratamenduagatik Nafarro-
ako Hondakinen Partzuergoari
ordaindu beharko diona %48,51
merkeago izanen da. Atez atekoa
bere osotasunean egungoa baino
%20,84 merkeagoa da.
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Zentsura mozioaren
nondik norakoak 
Apirilaren 3an, asteazkenean,
19:00etan Altsasuko kultur gunean
hitzaldia

EH Bilduk Yolanda Barcinak zuzen-
tzen duen gobernuaren kontrako zen-
tsura mozioa iragarri du. Apirilaren
5ean aurkeztuko du, beste indarre-
kin partekatu nahi du ekimena, “aha-
lik eta babes sozial handiena lortze-
ko”. Koalizioaren helburua hautes-
kundeak deituz herritarrei hitza
ematea da. EH Bilduko kideen ustez
“Nafarroako errealitatean aldaketa
sakonak izateko lanean dihardugun
eragile sozial, sindikal, politiko eta
herritar guztiena da ekimena”. Horre-
gatik, eragile eta herritarrekin haien
zentsura mozioaz hitz egiteko bile-
ra eta hitzaldi erronda hasi du. 

Nafarroako udaletako eta kontze-
juetako ordezkariak apirilaren 6an
Burlatan eginen den batzarrera
deitu ditu Nafarroako Ondarearen
Defentsarako Plataformak. Bilera
deitu dutenen artean Irurtzungo eta
Altsasuko udalak daude. Platafor-
mak legegintzaldi honetan bi hel-
buru ditu. Batetik, Hipoteka Lege-
aren gehiegizko erabileraren bidez
Nafarroan Artzapezpikutzak bere
izenean jarritakoak bertan behera
uztea eta, bestetik, ondare histori-
ko horren jabetza Nafarroako
herriena dela aitortzea. 

Bide horretan Nafarroako
Gobernuari bi eskaera zehatz egi-
tea aztertuko dute batzarrean. Lehe-
nik, udalerriei informazio juridi-
ko eta historikoa eskaintzea, beren
herri-ondarearen jatorri eta esku-
bideei buruzkoa, eta Eliza katoli-
koak bere izenean jarritako onda-
sunak berreskuratu nahi dituzten

Udal eta Kontzejuei laguntza ema-
tea. Bigarrenik, Nafarroako Gober-
nuak diru publikoarekin egiten
dituen inbertsioen berri ematea, Eli-
za katolikoak bere izenean jarrita-
ko ondare nafarra konpondu, hobe-
tu eta zaintzeko, ehunekotan argi
zehaztuz zenbatekoa den  Nafarro-
ako Gobernuaren, Estatuaren eta
tokiko erakundeen ekarpen publi-
koa, kostu osoarekiko.

Isiltasuna
Eskakizun horiekin dagoeneko
150 udalek eta kontzejuk bat egin
dute. Baina elizbarrutiak berea-
ri eutsi eta isiltasunean babestu
da, bere izenean jarri dituen onda-
sunak saltzen, alokatzen, sarre-
rengatik dirua jasotzen eta abar
jarraitu bitartean. Gainera, kasu
askotan, utzikeriak jota, honda-
tu egin dira ondasun horiek, funts
publikoak eta herritarrek (Nafa-

rroako Gobernuak, Udalek, auzo-
lanak…) horiek konponduko
dituzten esperantzarekin, ondo-
ren Elizak nahieran erabil ditzan.
Horregatik, toki entitateei plata-
formak eskatu die guztiz edo zati
bat hondatuta duten eraikinen
zerrenda osatzea. 

Plataformak garbi du eliza ez
dela gai bere izenean jarri dituen
ondasun guztiei eusteko, eta bis-
takoa da herritarrak gero eta uzku-
rragoak izanen direla eraikinak
zaintzeko, jabetzaren auziak kolo-
kan jarraitzen duen bitartean,
behintzat. 

PPrendako “eskandalagarria”
atez atekoaren kostua

Igandean 
Aberri Eguna 
Iruñea eta Bilbok hartuko dituzte Abe-
rri Eguneko ekitaldi nagusiak. Inde-
pendetistak sareak Iruñera joateko
deia egin du. Etorkizuna, independen-
tzia leloa zabalduko dute eguerdian
Iruñean eginen den manifestazioan.
Golem zinemetatik abiatuko da mar-
txa. Ekitaldi politikoa eta Alde Zaha-
rrean animazioa iragarri dituzte. EAJk,
berriz, Bilboko Plaza Barrian eginen
du Aberri Eguneko ekitaldia, 11:30etik
aurrera. Aberri berria leloa hartuta,
ekitaldian Iñigo Urkulluk eta Andoni
Ortuzarrek hartuko dute hitza. 

Galdeketa sinaduraz
babesteko azken
egunak
Etxarri 2012+1 ekimenak sustatu
duen galdeketaren aldeko sinadura
apirilaren 12ra arte eman daiteke

Etxarri 2012+1 ekimenak autode-
terminazioari buruzko herri galde-
keta bat sustatuko du. Etxarriarrek
galdera honi erantzutea nahi dute:
Ados al zaude Etxarri Aranatz, Eus-
kal Herriko udalerria izanda, Euro-
pako estatu independente berri
baten parte izatearekin?
Herri galdeketak arautzen dituen
Foru Legea segituz, otsailaren 2an
ekin zion ekimenak galdeketa babes-
teko sinadura bilketari. Etxarri
2012+1 ekimenak ahalik eta etxa-
rriar gehienen babesarekin aurkez-
tu nahi du udalaren batzarrean.
Horregatik, udaletxetik sinadura
ematera pasatzeko gonbidatu dituz-
te 18 urtetik gorako etxarriarrak.
Apirilaren 12an, 18:00tik 21:00eta-
ra, sinatzeko aukera izanen da ere. 

SAKANASAKANA

Etxarri Aranatz»

Altsasu»

SAKANA

Etxarriarrak sinatzen.Aizkorbeko eliza.

Elizak bere izenean jarri dituen ondasunengatik
udalek gobernuari laguntza eskatu diote

66
Artzapezpikutzak Sakanan bere
izenean erregistratutako onda-
sun kopurua.

»

Igande goizaldean lapurrek kamioi
bat eraman zuten Altsasuko
kamioien udal aparkalekutik. 17
tonako altzairu karga ere eraman
zuten lapurrek. Azken hori asegu-
ratuta bazegoen ere, kamioia ez,
“aseguruak garesti daudelako”.

Scania markako R580 modeloko
kamioia da lapurtutakoa, 0148
DBM matrikula duena eta gurdiak,
berriz, R7923BCF. 

Kamioilariak kexu dira Altsa-
suko kamioi aparkalekuko atea
askotan zabalik dagoelako eta kame-

rarik ez dagoelako. Duela hiru urte
ere beste lapurreta bat izan zen.
Orduan bi kamioi eta gurdiak lapur-
tu zituzten. Hurrengo egunean
Errioxan agertu zien. Orduko har-
tan erantzunkizun zibila eskatu
zioten Altsasuko Udalari. 

Lapurrek lantresna gabe utzi dute

Egungo sistemaren eta atez ateko sistemaren kostuak
Egungo sistema Atez ateko sistema Aldea

Gastuak Sarrerak Gastuak Sarrerak
Bilketa zerbitzua -1.040.361,73 0 -1.514.200,38 0 -473.838,64
Materialen kudeaketa -542.053,56 311.558,38 -279.111,5 +583.713,14 +535.096,83
Kudeaketa eta zerbitzuaren balantzea-1.270.856,91 -1.209.598,73 +61.258,18

Auzo konposta egiteko etxola, mustu zuten egunean.



Enpresari ingurumen inplikazioa
aitortu dio Nafarroako Gobernuak

Garraioaren etiketa ekologikoa,
Zigilu Berdea, jaso zuen astelehe-
nean La Burundesak. Aitorpen
hori ingurumenarekin, energia-
ren aurreztearekin eta lehiakor-
tasuna hobetzeko konpromisoak
hartu dituzten enpresei ematen die
Nafarroako Gobernuak. Garraio
arloko “ekolabel” gisa ezaguna
da. Hura eskuratzeko enpresek
hainbat baldintza eta epe jakin
batean helburu batzuk bete behar

dituzte, esaterako, ur kontsumo-
an, CO2 eta bestelako gasen isu-
rietan, ingurumen arloko presta-
kuntza, gidaritza eraginkorra,
hondakin arriskutsuen kudeake-
tan eta abar. 

Nafarroan bidaiarien garraio-
an aritzen den enpresetan La
Burundesa da Zigilu Berdea jaso-
tzen duen aurrenekoa. Javier
Otxoa kudeatzaileak eta Jone Mar-
tinez zuzendariak Luis Zarraluki
Sustapen kontseilariaren eskutik
jaso zuten ziurtagiria. 
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Asteartean Embutidos Arbizuk
ekoizten dituen txistor eta txori-
zo ekologikoak aurkeztu zituen.
Ainara Goikoetxea Arbizuk,
enpresako nagusietako batek, azal-
du digunez, aspaldiko egitasmoa
gauzatu du Embutidos Arbizuk.
Lehengai ekologikoak opatu dituz-
te, “ez dago asko eta zaila da opa-
tzea”  (txerrikia Errioxakoa, piper-
gorria Murtziakoa eta baratxuria
Extremadurakoa) eta Nafarroa-
ko Nekazal Produkzio Ekologiko-
aren Kontseiluan (NNPEK) ekoiz-
le gisa alta eman da. Arbizuko
enpresaren asmoa da etorkizune-
an ekoizpen ekologikoko bere
eskaintza ekoizten duen beste pro-
duktu batzuekin aberastea, “kon-

tsumitzaileari aukera gehiago
emateko”. 

Goikoetxearen arabera, “zapo-
rez nabari du goxoago atera dela.
Baina pixkanaka hobetu nahian
ari gara, printzipioz ona atera da”.
Betiko txistorren aldean zapore
gehiago duela esan digu Goikoe-
txeak: “koipe pixka bat gehiago
dauka baina zaporez finagoa ate-
ra da. Nik uste haragia finagoa
dela. Eta baratxuria eta piper
gorria ohikoagoan baino finago-
ak dira”. Ekoizpena pixkanaka
handitzeko asmoa dute. 

Embutidos Arbizuren bi pro-
duktu berriek NNPEK eta Reyno
Gourmet zigiluak dituzte. Arbi-
zuko enpresako buruen ustez pro-

duktu ekologikoen kontsumoa
gora doa. Ekoizpen ekologikoan
hasteak ohiko txistorrak eta txo-
rizoak egun batean eta besteak
beste egun batean egitea ekarri
du lantegira, “inolako nahaske-
tarik ez egoteko”. 

Ekoizpenaz
Egun gehien ekoizten duten pro-
duktua txistorra da. Horrekin
batera, txorizo freskoa, urdaia-
hirugiarra eta patea. Ekoizpena
Euskal Herritik kanpo ere saltzen
ari da Embutidos Arbizu (Norve-
gia, Filipinak, Ingalaterra, Fran-
tzia). “Atzerriko merkatu horiek
zabaltzeko asmoa dugu. Argi dago
kanpora saltzera joan behar dela

. Gaur egun hemen ez da oso ona”.
Hala ere, txistorra eta txorizoa

krisi garaian saltzen diren produk-
tuak direla azaldu digu Ainarak. 

1.773.850 euro kudeatuko ditu
Olatzagutiko Udalak aurten, joan
den urtean baino %2,61 gutxiago

Martxoaren 21ean egindako bilku-
ran aurtengo aurrekontua onartu
zuen Olatzagutiko Udalak, Musika
Eskolako Patronatuarenak ere har-
tzen dituena. Aurrekontua Bilduko-
en eta PSNko bi zinegotziren alde-
ko eta PSN eta PPko zinegotzi bana-
ren abstentzioarekin onartu zen. 

Aurrekontuetan aipagarria da
langileria gastuetan izan de
%13,72ko hazkundea, 661.710 euro-
tan geldituz. Udalaren asmoa da aldi
baterako kontratazioak egitea. Bate-
tik, oztopo arkitektonikoak kentze-
ko igeltsero bat eta peoi bat kontra-
tatuko ditu. Eskolako sarreran
arranpa bat eginen dute eta Olatza-
gutiko makina bat kaleetako espa-
loiak moldatuko dituzte. Bestetik,
Nafarroako Gobernuko gizarte
laguntzak jasotzen dituzten pertso-
nak kontratatzeko diru-sail bat
zehaztu da. Gobernuaren diru-
laguntza jasoz gero eginen lirateke
kontratazio horiek. Azkenik, hiru
hilabetez basolanak egiteko peoi bat
ere kontratatuko du udalak. 

Inbertsioak %52,6 behera

Horren arrazoia da Nafarroako
Gobernuaren laguntzarik ez due-
la espero Olatzagutiko Udalak.

Beraz, 113.370 euro aurreikusi
ditu inbertsioetarako Olatzagu-
tiko Udalak. Hainbat udal-azpie-
gituretan hobekuntza lanak egi-

nen dira. Udalak aurten jaso duen
laguntza bakarra hirigintza plan
berria egiteko finantziazioa bes-
terik ez da.

Inbertsioak
Beste inbertsioak Dirua
Kirol zerbitzuak 121.000
Festak 80.000
Kultur jarduerak 39.000
Argiteria publikoa 32.000 
Erabilera publikoko azpiegituretarako 

30.000
Harrobien leherketen neurketa 30.000 
Baso lanak 26.500
Hirigintza plan berria 12.470
Igerilekuetako hobekuntza lanak 10.000
Kultur etxean hobekuntza lanak 6.000
Jubilatu elkarteko berogailua 6.000
Kultur etxeko berogailua egokitzea 3.000

Arbizu»

Kontzejuak 
aurten frontoia
estali nahi du
Pilotan, palan, frontenisean, baloia-
rekin eta abarrekin jolasteko tokia
da frontoia Etxeberrin. Festetako
bazkari-afariak eta dantzaldiak ere
hartzen ditu. Azken horretarako
urtero karpa bat alokatu behar iza-
ten du Etxeberriko Kontzejuak. Eta
eguraldiak laguntzen ez duenean
kirolik ere ezin da egin. 
Gauzak horrela, kontzejuak fron-
toia estaltzeko proiektua eskatu du.
Javier Martija kontzeju buruak
azaldu digunez, “egurrezko egitu-
ra izanen da guztia. Teilatua olatu
baten modukoa da, frontoi gaine-
an dagoen etxeari bista ez kentze-
ko”. Toki entitateak ez zorpetzeko
legea dela eta, Martijak azaldu digu
ez diotela kontzejuari obra horre-
kin zorpetzen. Horregatik, kontze-
jua Arakilgo Udalarekin harrema-
netan jarri da bi erakundeen arte-
an 100.000 euro inguruko
aurrekontua estaltzeko. 
Kontzejuak 3 aurrekontu ditu esku
artean. Finantziazioa lotu ondo-
ren, gaitasunaren arabera, egitas-
moa modu batera edo bestera
gauzatuko da. Esaterako, harmai-
la jarri edo ez izan daiteke auke-
retako bat. 

Aurkezpenean egon ziren: Mendilibar (Osasunako entrenatzailea), Joseba Ez-
kurdia (pilotaria), Peio Reparaz (Vendettako musikaria), Javier Diez (Alhambra
jatetxea), Angela Sabalsa eta Sara Machin (NNPEK), Itziar Inza (Reyno Gour-
met), Helena BM eta Silvia Redongo (gastronomi blogariak).

Musika eskolaren
patronatua
41.510 euroko aurrekontua iza-
nen du. Haietatik 25.000 euro Ola-
tzagutiko Udalak jarriko ditu
(%60,22). Matrikulen bidez 12.000
euro eskuratuko dira (%28,9) eta
Nafarroako Gobernuak musika
ikasketetarako 4.500 euro ema-
nen ditu soilik (%10,84). 

Enpresa publikoa

Olatzagutiko Udalak kirol azpiegi-
turak kudeatuko dituen enpresa
publikoa sortu du eta gaur egun hura
merkataritza-erregistroan izena
emateko tramiteak egiten ari da.

Hura sortzeko 3.300 euroko ekar-
pena egin du udalak. Hydra enpre-
sak maiatza hasieran utziko du
kudeaketa udalaren enpresaren
esku. Horrek ez du eragozpenik sor-
tuko martxan dauden jardueretan
eta hila bukatu arte jarraituko dute. 

Aldi baterako kontratuak eginen ditu udalak
Olatzagutia»Etxeberri»

SAKANA

Embutidos Arbizuk ekologikoarekin
zabaldu du bere eskaintza

Etxeberriko frontoia. Olaztiarrak kalean hizketan. Artxiboa

Ekolabela 
La Burundesarendako

La Burundesa

1925ean sortuta, gaur egun 40
autobus baino gehiago eta 60
langiletik gora ditu. Enpresak

azken 5 urteetan 1,8 milioi bai-
no gehiagoko inbertsioa egin du
segurtasunean azken aurrerape-
nak dituzten 8 autobus berri eros-
teko. 



Heldu den astean negoziatzen hasiko dira.

Hala jakinarazi digu Javier Lekun-
berrik UGTko kideak: “Cementos
Portland Valderrivas (CPV) FCC
taldekoa bada ere, Enplegu Erre-
gulazio Espediente (EEE) hori por-
landegiei ez digu eragiten”. Bes-
tela, enpresa batzordea (UGT 4,
ELA 3 eta CCOO 2) negoziatzera
deituko zituztela azaldu digu

Lekunberrik. 
Bere eraikuntza arloan FCCk

1.143 kontratuak eteteko espedien-
tea iragarri zuen taldeko zuzen-
dariak. Eta, horrekin batera, ekoiz-
pena egokitzeko CPVko porlande-
giren bat itxi beharko zela esan
zuen. Biak aldi berean esateak
nahasmena sortu zuen. Porlandegiari ez dio FCCren espedienteak eraginen.

Sodenako eta enpresako abokatuak
aste honetan bilduta izan dira Sun-
sundeguiren enpresa eraketa berria
negoziatzen. Hainbat gai lotzeko
daude oraindik. Langileen batza-
rrak oniritzia eman zion akordio-
aren arabera enpresaren jabetza-
ren %51 zuzendaritzaren esku gel-
dituko da eta gainontzekoa langileen
esku. Enpresa batzordean UGTk 5
kide ditu, ELAk 4, LAB 3 eta inde-
pendiente bat dago.  

Akordio horretan ere 61 langi-
le kaleratzea onartu zen. Haieta-
tik 18k aurre-jubilatuta edo bolun-
tarioki utziko dute enpresa. Gai-
nontzeko 43ak kontratua eteteko
Enplegu Erregulazio Espediente
(EEE) baten bidez kaleratuak iza-
nen dira. Nafarroako Gobernuak
kalte-ordainak pagatzeko dirua

eman bezain laster gauzatuko da
EEE, eta ez dirudi Aste Santu
aurretik izanen denik. 

Kezka
ELAko eta LABeko ordezkariek
kaleratuen pertsonen zerrendari
erreparatu diote eta “garbiketa ide-
ologikoa” izan daitekeenaren kez-
ka azaldu dute. ELAtik azaldu
digutenez, “jendea kaleratu eginen
dute eta lan karga egonen dela
dirudi eta langileak hartu egin
beharko dituzte. Guk proposatu
genuen lanen barneratzea zen-
tzuzkoa zen”. 

Konfirmazio ofizialaren faltan,
kaleratuen zerrendako %90a
UGTri lotutako langileak ez lira-
tekeela izanen ohartarazi dute
LABetik. Sindikatu abertzaleak

gogora ekarri du 2011ko lastaile-
an 37 kaleratu izan zirela eta
orduan ere “garbiketa ideologi-
koa” salatu zuela. “Ondoren lan
baldintza okerragoak zituzten lan-
gileak kontratatu zituen enpre-

sak. 2012an, bataz beste, hilero
mila ordu estra” egin direla ere
salatu du LABek. “Garbiketa ide-
ologikoa” gauzatuz gero auzitegian
salaketak eta mobilizazioak iraga-
rri ditu sindikatuak. 
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Ura eta zura lotzen
dituen erakusketa
Gure ondare ez-materiala berres-
kuratzeko helburuarekin eta landa-
lurretan garapena sustatzeko bat egin
dute Sakanako Garapen Agentziak,
Donostia 2016k, Albaola elkarteak
eta Zerainek. Eta elkarlan horren frui-
tua San Joan baleontziaren errepi-
ka izanen da, Albaola elkarteak egi-
nen duena. Horretarako Sakanako
200 haritzen zura erabiliko du. Egi-
tasmo horren berri zabala emate-
ko apirilaren 2an erakusketa zabal-
duko da Altsasuko Iortia kultur
gunean, apirilaren 21era arte ikus-
gai izanen dena. 

Martxoaren 6an hasi zuten muga-
gabeko greba Lazaro Echeverriako
langileek (ELAko 3 ordezkari enpre-
sa batzordean) eta berehala salatu
zuten haien egitekoa enpresaren
jabe den familiako kideak egiten ari
zirela. Lan ikuskaritzan salaketa
jarri zuten eta ikuskatzaileak lan-
gileei arrazoia eman die, jabeek
legearen kontra aritu dira. Horre-
tan segitu ez dezaten langileek epai-
tegian salaketa jarriko dute.

Altsasuko Udalak atzo bilkura
zuen eta bukaeran mugagabeko
greban dauden Lazaro Echeverria
enpresako langileei babesa azaltzen
dien mozioa aztertu zuen. Horren
aurretik, 18:00etan, udaletxe aurre-
an kontzentrazioa deituta zegoen.

Langileei babesa emateko herrita-
rrak kontzentrazio horretan par-
te hartzera deitu zituzten. Langi-
leak, bitartean, asteazkenero
11:30ean azokan haien aldarrika-

penen berri zabalduko dituzte.
Lazaro Echeverriako langileek

kaleratu dituzten sei kideak enpre-
sak berriro har ditzala eskatzen
dute. Horrekin batera, langileen

lan eta soldata baldintzak blindatu-
ko dituen hitzarmena ere aldarri-
katzen ari dira. Zuzendaritzak hitz
egiteko borondaterik ez duela ere
salatu dute. 

Uharte Arakilgo enpresan zuzen-
daritza eta enpresa batzordea
(LABek 4, UGTk 2, ELAk 2 eta CCO-
Ok 1) heldu den ostegunean bildu-
ko dira. Ekoizpenaren jaitsiera
dela eta zuzendaritzak 10 eta 25
kaleratze artean egiteko aukera
aztertzen ari dela jakinarazi die

langileen ordezkariei. Gaur egun
93 langile ari dira Laneko SALen
bi adarretako batean lanean: fida-
garritasun altuko torlojugintza
eta errepideko garraio berezieta-
rako ekipoak. Krisi garaian aurre-
neko adarrak izan du lan karga
gehien. 

Asteazkenetan, 11:30ean, langileek kontzetrazioa egiten dute azokan.

Autobusak eta trenak egiten dituen lantegia.

Eraikiko den baleontzia.

Altsasu» Altsasu»

Uharte Arakil»

Olatzagutia»

Lazaro Echeverriako langileak 22 egun greban

Sunsundegui eskualdatzeko negoziazioak

Kaleratzeak izan daitezke
Lanekon

»

FCCren EEEk ez dio
porlandegiari eragiten
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MOTZEAN

Aste Santua
Aralarko
santutegian
Aralarko Deun Mikel Goiaingerua-
ren kofradiak jakinarazi digunez, Aste
Santua dela eta santutegian egune-
ro elizkizunak izanen dira. Ostegun
eta ostiral santuan 16:00etan iza-
nen dira mezak. Pozezko larunba-
tean, 20:00etan, eta igandean, Paz-
ko egunean 12:30ean. 
Bestalde, igandean, 16:15ean Ara-
larko aingeruak santutegia utziko
du herriz herriko ibilbideari ekite-
ko. Igandean, Aralarren barna, hain-
bat pertsonez lagunduta Baraiba-
rreraino joanen da. 

Euskararekin
konpromisoa
hartzeko deia
Apirilaren 5ean, ostiralean,
19:00etatik 21:00etara Altsasuko
Foru plazan

Euskal Herrian Euskaraz-ek (EHE)
Ez zaitez espaloitik jaitsi!! Euskaraz
bizi! dinamika martxan jarri du.

Altsasuarrak dendetan sartzean
edota ezezagunei zuzentzean lehen
hitza euskaraz egiteko eskatu die
eragile euskaltzaleak. Azken
finean,altsasuar euskaldunei euska-
raz bizitzeko deia luzatu die. Horre-
kin konpromisoa hartzeko aukera
izanen dute nahi duten guztiek api-
rilaren 5ean, EHEk deituta. 

Aisialdirako
begiraleak
trebatzeko
Burunda mendebaldeko haurtzaro-
ko tratu onaren sutapen taldeak anto-
latuta, aisialdi begiraleei zuzendu-
tako tailerra antolatu du. Profesio-
nal horiek aisialdian tratu onen
sustatzaile izateko helburua du tai-
lerrak. Hiru saio izanen ditu: apiri-
laren 13an, 27an eta maiatzaren 4an,
10:00etatik 13:00etara, euskaraz.
Saioak Intxostiapunta gazte gune-
an izanen dira. Antolatzaileek aka-
beran asistentzia ziurtagiria ema-
nen dute.
Izen ematea
Apirilaren 8ra arte, 948 467 471 tele-
fonoaren edo ludoteka@altsasu.net
helbidearen bidez. Plaza mugatuak.

Nafarroako Gobernuak ez die
dirurik banatuko funtsak erosteko

Liburutegietako funtsak berritzea
ezinbestekoa da, jendearen interesa
eta indarraldia mantentzeko

Nafarroako Liburutegien Sareko
kide dira Irurtzun, Etxarri Aranatz,
Altsasu eta Olatzagutiko liburute-
giak. Aurten batek berak ere ez du
Nafarroako Gobernuaren lauko
bat bera ere jasoko funts berriak
erosteko. Joan den urtean Irurtzu-
nekoak, Etxarrikoak eta Olatzagu-
tikoak 375na euro jaso zituzten, eta
Altsasukoak 3.653 euro, haietatik
1.500 euro Altsasutik kudeatzeko.
Gainera, aldizkarietarako harpi-
detzak ere eten egin ditu. Aipatu
lau liburutegietara iritsiko diren
liburu, CD, DVD eta bestelako funts
berriak udalek egindako ekarpe-

nengatik izanen da: Irurtzunek eta
Olatzagutiak 2.500a euro, Etxarri
Aranatzek 3.500 euro eta Altsasu-
koak 7.560 euro. 

Foru administrazioak 50.000
euro ditu funtsak erosteko eta Iru-
ñean eginen ditu erosketak gero
sarean banatzeko. +www.guaixe.net

Urbasako saroiko siman gerran
eraildako 6 pertsonen gorpuzkinak
opatu zituzten larunbatean Aran-
zadi zientzia elkarteko kideek.
Zazpi diren ere zalantzan dago.
Boluntario eta Nafarroako Afusi-
latuen Senideen Elkarteko kide-
en laguntza izan zuten. Guztiak
jasotzeko baimena eskatu du elkar-
teak eta atzo eta bihar artean haiek
ateratzeko lanak eginen dituzte. 

Sima horretan Balbino Garcia
de Albizu Usarbarrena, Gregorio
Garcia Larrambebere eta Balbino
Bados Garcia UGTko kide ziren

ameskoarren gorpuak zeudela
jakina zen. Gainontzeko hirurak
norenak diren ikertzea falta da

orain. Elkarteak darabilen hipo-
tesia da hildako beste hiru pertso-
nak arabarrak izatea. 

Auzipetuen aldeko kanpaina
martxan jarri dute

Mugitu! Abiadura Handiko Trena-
ren (AHT) aurkako desobedientzia
mugimenduko kideek duela urte
eta erdi Yolanda Barcinari tartak
bota zizkioten. AHT egitasmoa
salatzeko ekimen horregatik
Espainiako Auzitegi Nazionalean
auzipetu zituzten. Hiru tartalari-
ri agintearen aurkako atentatua-
ren zuzeneko egileak izatea lepo-
ratzen die eta beste bat beharrez-
ko kolaboratzailetzat jotzen du. 

Fiskaltzak bosna urteko espe-
txe zigorra eta 2.700a euroko isu-
na eskatzen du. Akusazio partiku-
larrak, berriz, hirurendako 6 urte-
ko kartzela zigorra eta 3.600a
euroko isuna eskatzen du. Gorka
Ovejeroren kasuan Barcinaren

eskaera 9 urteko espetxe zigorra
eta 5.400 euroko isuna da, hura
Arruazuko zinegotzi karguaz
baliatu zela argudiatuta. Epaike-
ta datarik ez dago zehaztuta.

Balorazioa
Mugitu!-ko kideek zigor eskaerak
“neurriz kanpokoak eta eskanda-
luzkotzat” jo dituzte, “protesta
ekintza komiko baten aurrean bai-
kaude”. Beste herrialdeetan hala-
ko ekintzek inolako ondorio lega-
lik ez dutela adierazi dute. Tarta-
lariek Barcinaren “mendeku
politikoa” gaitzetsi dute eta gogo-
ra ekarri zuen bere menpeko Foru-
zaingoa erabili zuela kasua iker-
tzeko. Tartalariek, bestalde, “hala-
ko kasuak ahalbidetzen dituen
sistema juridiko honen manten-

tzea arbuiatzen dugu, zuzenean
frankismotik eratortzen dena”. 

Kanpaina
Auzipetutako lau kideen alde
nazioarteko kanpaina martxan
jarri du Mugitu!k. Hiru ardatz
ditu kanpaina horrek. Alde bate-
tik, AHT salatzea “azpiegitura
suntsitzailea delako, ezdeusa,
xahutzailea krisi orokor baten tes-
tuinguruan eraikitzen dabiltza-
na”. Bestetik, AHT moduko azpie-
gituren inposaketaren aurrean,
desobedientzia zibila aldarrika-
tuko dute. Azkenik, AHTren aur-
karitzaren kriminalizazioa neurri-
gabeko zigorretan oinarrituz eta
frankismoaren oinordekoa den
sistema juridiko batez baliatzen
dela salatuko dute. 

Tartalariak: zigor eskaerak “neurriz
kanpokoak eta eskandaluzkoak” dira

SAKANA

Udalen diruarekin hornituko dira liburutegiak

»

»

6 pertsonen gorpuzkinak 3 espero ziren tokian

Hildakoen senideak eta elkarteko kideak. Koldo Pla

Irurtzungo liburutegian gustuko alearen bila. Artxiboa

Udal liburutegiak

Sare horretako liburutegiez apar-
te, Sakanan beste lau udal libu-
rutegi daude: Lakuntzakoa, Arbi-
zukoa, Urdiaingoa eta Ziordikoa.
Udalen ahaleginari esker eusten
diote horiek.



Ikastaroak
AESek ikastaro hauek antolatu ditu.
“Enpreseko ingelera”, apirilaren 2tik maiatzaren
23ra; “Project Management”, apirilaren 5etik
maiatzaren 3ra, 20 ordu; “Kosteen analisia era-
bakiak hartzeko laguntza gisa”, apirilaren 8tik
24ra; “Blog-ak eta web orriak sortzeko enpresei
begira”, apirilaren 8tik maiatzaren
13ra.”Erabakiak hartzeko kosteen azterketa”, api-
rilaren 8tik 24ra, 20 ordu.
“Enpresa zergak. 2012ko berritasunak”, apirilaren
18tik 25era; “2012ko lan erreformaren gaineko
epaileen doktrina berria”, zehazteke; 

UGTk ikastaro hauek antolatuko ditu.
“Lehengaien manipulazioa” apiribilaren 2tik
29ra; “Eskorga jasotzailea gidatzeko” apiribilaren
6tik maiatzaren 4ra; “Soldadura TIG” maiatzaren
4tik 25ra (Iruñean); “Elektrezitatea I” apiribilaren
8tik maiatzaren 20ra; “Excel aurreratua” maia-
tzaren 6tik 23ra.; “Soldadura TIG (Iruñean),
maiatzaren 4tik 25era.

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

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

“Erdialde” euskarazko idazlan laburren 6.
lehiaketa. Lanak aukezteko epea: 2013ko apiri-
laren 30a arte. Informazio gehiago http://euska-
rarenlagunak.wordpress.com/

Oharrak 
Jardunaldiak: “Bat gehi bat bi baino gehiago
dira, taldean lan eginez gero”. Apirilaren
10ean. 30 € bazkideendako eta 75 € ez direnen-
dako. Izen ematea 948- 46 83 07 telefonoan edo
formacion@aesakana.com 

Jardunaldiak: “Saldu eta irabazteko nego-
ziaketak”. Apirilaren 24an. 30 € bazkideendako
eta 75 € ez direnendako. Izen ematea 948- 46
83 07 telefonoan edo formacion@aesakana.com

Euskonews ekonomikoki laguntzeko kanpai-
na. Informazio gehiago:
www.euskonews.com/laguntza
euskonews@euskonews.com, 943- 32 22 94.

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

Odol emaileak. Apirilaren 3an Etxarri Aranatzen,
arratsaldez; 9an, 10ean eta 11n Altsasun arratsaldez
eta 12an goizez Altsasun ere.

Etxarrin galdeketa egiteko.
Autodeterminazioari buruzko herri galdeketa egin
ahal izateko 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: kul-
tura@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@bea-
sain.net

Larrezabal denboraren kutxa. Apirilaren 2an
arratsaldeko 17:00etan Gure Etxean izena emate-
ko eta nahi duzun informazioa jasotzeko. larreza-
baldk@inigoaritza.com

Nafarroa Oinez. Lagundu nahi bagaituzu, hona-
ko esteka honetan klik egin eta izena eman ezazu.
Eskerrik asko!https://docs.google.com/spreads-
heet/embeddedform?formkey=dEZwZ0ZidlV6R
UVTdHFjMklvR1c4TGc6MQ

3MBk kontu korrontea zabaldu du. Rural
kutxan eta jendeak han egin ditzake ekarpenak
3008 0093 66 2460985811

Pikuxar Mus Txapelketa azkarra. Hilabetearen
azken ostiraletan. Gaueko 22:00etan. Apuntatu
ordu bat lehenago. Partidak 2 txikotara, elimina-
toria. www.blogak.com/irurtzuneuskaraz/piku-
mus-txapelketa-azkarrak. 5 € bikoteko. Saria bi
gazta. 

Zientzia eta teknologiaren XI. Elhuyar
Olinpiada. DBHko 1. eta 2. mailetako ikasleei
zuzenduta dago. Izena emateko epea zabalik
dago. Informazio gehiago Nagore Narbarte,
Marketing saila, 943- 36 30 40 telefonoan,
n.narbarte@elhuyar.com eta www.elyuhar.com
helbideetan.

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

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

Eskuratu zure beleixeguaixe txartela. 50€ko
kuota urtean eta deskontu eta abantaila paregabeak
betirako. Deitu 948 564 275 eta izena eman edo
bete formularioa gure webgunean www.guaixe.net.

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.

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

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

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

Gazteendako sexualitate aholkularitza.
Hileko lehen astearteetan, 15:00etatik
17:00etara Altsasuko Intxostiapunta gazte gune-
an (Burunda kaletik sartuta. 948 564 785 telefo-
noa edo gazteria@altsasu.net helbidea). Adina:
12-30 urte. 

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

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

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

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

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

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

Haiti laguntzeko. Olatzagutiako Boluntarioen
Taldeak 2054 0177 039153640825 kontu korron-
tea du zabalik. Ekarpena egitean Haiti aipatu.

Garraio laguntzarako diru bilketa. Sortzen
Ikasbatuazek eremu erdaldunekoak diren eta
ikasketak D ereduan egiteko beste eskualdeetara
joan behar duten ikasleen garraioa laguntzeko
Euskadiko Kutxan hurrengo kontu zenbakia
zabaldu du: 3035  0058  36  0581182278.  

Emakumeendako doako aholkularitza
juridikoa. Senarrak ez dizula seme-alaben alde-
ko mantenu-pentsioa, tratu txarrak sufritzen ari
bazara, dirurik ez baina dibortziatu nahi duzula,
izatezko bikotearen eta ezkontzearen aldeak…
Emakumearen Bilgunera jo, Altsasuko Gure
Etxean (948 564 823 edo berdintasuna@altsa-
su.net). 

Ezgaituen Elkarteak bazkideak eta lagun-
tzaileak behar ditu. Sakanako Ezgaituen
Elkarteak bazkide kanpaina martxan jarri du.
Horretarako 660 29 96 17 telefonora hots egin
behar da. Bestalde, Sakanako ezgaituek aisia
behar dute. Laguntzailea izan nahi baduzu deitu
649 189 249 (Eladia). Eskerrik asko Sakanako
Ezgaituen Elkartetik. 

GUAIXE eta BELEIXEk zure laguntza
behar dute. Eginzazu GUAIXE eta BELEIXEren
alde. Aukeratu ezazu GUAIXE eta BELEIXEren
proiektua ZEUK AUKERATZEN DUZU: ZEUK
ERABAKITZEN DUZU Nafarroako Kutxako

Gizarte ekintzan. PROIEKTU ZENBAKIA: 17003.

Itzulpen zerbitzua. Sakanako
Mankomunitatearen zerbitzua ibarreko udalek eta
mankomunitateek, komertzioek, enpresek eta
elkarteek erabil dezakete urte guztian zehar.
Doakoa da. Itzuli beharrekoak jendaurrean edo
agerian egon behar duen testua izan behar du.
Eskariak mankomunitateko euskara zerbitzura
egin behar dira (948 464 840 edo
itzulpenak@sakana-mank.com) Ez dira bilera edo
aktak itzuliko, ezta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratuko den ezer ere. Gehienez ere
5 orrialdeko dokumentuak itzuliko dira. 

Naziotasun eskubidearen urraketak salatze-
ko telefonoa. Giza Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsalean ageri den naziotasun eskubidea
urratzen jarraitzen dute frantziar edo espainiar
izatera behartzen gaituztenean. Gurea ez den
naziotasuna adieraztera behartzen gaituzten
bakoitzean (edozein izapide administratibo edo
ekonomiko egiterakoan, botoa ematerakoan,
etab.) salaketa egiteko telefonoa jarri du
Udalbiltzak: (0033) 559 595 648.

Saharan giza laguntza banatzeko garraio
basea. Hori egiteko Mugarik Gabeko Teknikari
eta Langileen Elkarteak kontu korrontea zabalik
du Rural Kutxan: 3008 0085 86 1463467025

Alkoholikoen lagun eta familiartekoen
laguntza taldea. AL-ANON elkartea alkoho-
likoen lagun eta familiartekoen laguntza taldea
da. Harremanetarako, deitu 639 400 406 tele-
fonora. 

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA
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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jaiotzak

• Anne Etxeberria Da Silva,
martxoaren 13an Altsasun.
• Josu Bengoetxea Checa,
martxoaren 14an Altsasun.
• Ane Aierbe Senar, martxoaren
15ean Urdiainen.

Ezkontzak

• Antonio Jose Parra Soneira eta
Sandra Pino Vizcaino,
martxoaren 23an Altsasun.

Heriotzak

• Juan Alberto La Peña Rodriguez,
martxoaren 20an Altsasun.
• Rosario Lizarraga Razkin,
martxoaren 24an Lakuntzan.

Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da
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kirola >>
MENDIA

PURA VIDA PELIKULA IRURTZUNEN: An-
napurnan 7.400 metrotan hilzorian zego-
en Iñaki Otxoa de Olza alpinista erreskata-

tzeko egin ziren ahaleginak kontatzen di-
tuen filma Irurtzunen ikusgai, apirilaren
5ean, 20:00etan, Kultur Etxean. 3 euro. 

XXI. Irurtzungo
Pilota Txapelketa
martxan
Bihar hasiko da XXI. Irurtzungo Pilo-
ta Txapelketa. Benjaminetatik hasi-
ta seniorretaraino, parte-hartze ika-
ragarria dago: 32 biko seniorretan eta
20 eta 24 bikoen artean gainontze-
ko kategoriatan. Partidak Irurtzunen
eta Etxarrenen jokatuko dira.

Despeditu da Binakako Pilota Txa-
pelketako hasierako ligaxka, Titi-
nen polemika eta guzti. Titin eta
Merino ez dira finalerdietan egon-
go, bai ordea Berasaluze VIII eta
Albisu (6 puntu). Eurekin batera
Bengoetxea VI-Beroiz (10 puntu),
Olaizola II-Zabala (10 puntu) eta
Zabaleta-Irujo (11 puntu) ariko dira.
Tamalez, 5 punturekin finalerdie-
tatik kanpo geratu dira Ezkurdia-
Zubieta sakandarrak, Xala-Barrio-
la (5 puntu) eta Arretxe-Begino (3
puntu) bikoteekin batera. 

Zerotik hastera
Jose Javier Zabaleta izango da fina-
lerdietan ariko den sakandar baka-
rra. Albisuren ama lakuntzarra
da, eta, hortaz, lakuntzar asko ere
poztu dira Albisuk aurrera egin due-
lako. 22 urteko Etxarrengo atzela-
riak debut ikusgarria egin du Bina-
kakoan, eta espero dezagun finaler-
dietan ere berdin aritzea. Bera eta
Irujo dira faborito nagusiak, Aimar
Olaizola eta Ibai Zabalarekin bate-
ra. Hain zuzen ere finalerdietako
lehen jardunaldian aipatu bi biko-
ak lehiatuko dira, larunbatean.
Hasierako ligaxkan jokatutako 2
partidetan Irujo eta Zabaleta gai-
lendu ziren, baina eurek ez dute bere
burua faborito ikusten. “Aurreko-
ak ez du balio. Txapelketa berri bat
hasten da” dio Irujok. Olaizolak, bes-
te behin, Zabaleta goraipatu du.
“Gehien nabarmentzen ari den
atzelaria da eta Irujo ondo baliatzen
ari da” adierazi zuen. Ea nork lor-
tzen duen jokoan dagoen puntua. 

Beste bi bikoak, Bengoetxea-
Beroiz eta Berasaluze-Albisu, ez
dira, inolaz ere, alboratu behar.
Katedrak aspaldiko partez inoiz bai-
no irekiago ikusten du txapelketa,
parez pare. Elkarren kontra ariko
dira bi bikoak igandean. Hurren-
go asteburuan 2 partiden irabazle-
ak elkarren kontra lehiatuko dira
eta galtzaileak elkarren kontra,
eta hurrengoan ordura arte joka-
tu ez diren norgehiagokak. Bi biko
onenak sailkatuko dira final han-
dirako. Argi dagoena da txapel-
dun izan nahi duenak izugarri
izerditu beharko duela. 

Aspek Binakako Pilota Txapelketa
berezia antolatu du Aste Santurako:
5 t́ erdiaren barruan lehiatuko diren
Asperen 3 bikoteren arteko txapel-
keta: Idoate-Laskurain, Ezkurdia-Zubie-
ta eta Xala-Pascual. “Ez dakit aurre-
an guztiak sartuko garen, baina gus-
tura hartzen ditut gauza berriak eta
hau nobedadea da. Ea igandeko fina-
lean han garen” adierazi du Zubietak. 

Pilota»

Partidak

Martxoak 28, osteguna,
10:00etan:
Haurrak: Telleria-Arana (Urretxu)
/ Urruzola-Etxeberria  (Añorga)
Seniorrak: 
Murgiondo- Arruti (Aldabide ) /
Jaunarena-Andueza (Erreka)
Eskudero-Otaño (Andoain ) /
Ijurra-Iraitzoz (Irurtzun)
Maia-Mendigia (Umore ona) /
Ibarrondo-Berrueta (Zaramaga)
Maiza-xxx (Añorga) / Gartzia-
Kintana (Sutegi)
M a r t xo a k  2 9 ,  o st i ra l a ,
10:00etan:
Seniorrak:
Jimenez-Aristu (Bi aizpe ) /
Senar-Gebara (Pilotajauku)
Insausti-Jauregi (Añorga ) / Olan-
gua-Garcia (Oberena )
Artola-Jubera (Titin) / Mazkia-
ran-Alustiza (Pilotajauku )
Ansa-Otamendi (Pilotajauku) /
Goñi-Diaz (San Miguel)
Martxoak 30, larunbata,
10:00etan, Irurtzunen:
Kadeteak:
Matxain-Aranburu (Añorga) /
Zudaire-Ustarroz (Irurtzun )
Oiarbide-Murua (Andoain) / Aye-
sa-Aranguren (Zugarralde)
Santxez-Gil (Esteribar ) / Bera-
za-Gorriti (Bi aizpe)
Otermin-Gartzia (Sutegi) / Azko-
nobieta -Garmendia (Lapke)
Marcos-Aizpuru (Titin) / Egibu-
ru-Irizar (Lapke)

Binakakoa.
Finalerdietako ligaxka 
1. jardunaldia
Zabaleta-Irujo / Olaizola II-Zaba-
la (larunbatean, 17:30ean, Oge-
tan. NITRO)
Berasaluze VIII-Albisu / Bengoe-
txea VI-Beroiz (astelehenean,
17:30ean, Astelenan. ETB1) 

Zabaleta, sakandar bakarra lehian
Zabaleta-Irujok Olaizola II-Zabala aurkari finalerdietako ligaxkako lehen partidan

Ezkurdia-Zubieta Aste Santuko
Aspeko Binakako berezian  

Ezkurdia-Zubieta egindakoarekin pozik

Joseba Ezkurdia:  
“Pozik egoteko arrazoiak ditugu”
Aurrelari arbizuarrak Binakako Txapelke-
tan debutatu du, eta aitortu digunez, uste
baino lasaiago ibili da. “Nahiz eta beti ten-
tsio puntu hori izan eta momentu desero-
soak egon, uste baino lasaiago ibili naiz”.
Egindako lanarekin pozik dago Ezkurdia.
“Uste dut maila ona eman dugula. Konpe-
titiboak izan gara. Pena izugarria ematen
du bi partida erabakiorrak oso gutxigatik
galdu izana, baina pozik egoteko arrazoi asko
ditugu. Txapelketan ongi ulertu gara publi-
koarekin eta maila ona eman dugu” adie-
razi du. Polemika tarteko, Titin-Merinoren
kontra tanto eskas batengatik galdutako par-
tidaren ondoren gelditu ziren aurrera egi-
teko aukerarik gabe. “Hil ala bizikoa zen par-
tida eta tanto batengatik galdu genuen. Guk
partida polita egin genuen baina akats poto-
loak baita; zorte txarra. Egin genuenarekin
gelditzen gara” gaineratu du arbizuarrak. 
Zale sakandarren babesa eskertu du. “Ezin
gara kexatu, jendeak frontoietara jarraitu
gaitu” dio, eskertuta. 

Aitor Zubieta: 
“Zorte puntu bat falta izan zaigu”
Sentsazio onekin bukatu du Binakakoa Aitor
Zubietak. “Azken partida kenduta sentsazio
onekin bukatu dut. Pena bakarra da bi parti-
da erabakiorrenetan, Berasaluze-Albisuren eta
Titin-Merinoren kontra oso gutxigatik galtzea.
Askotan detaile txikiengatik galtzen da eta
hori gertatu zaigu, zorte puntu bat falta izan
zaigula. Baina kontentu nago egin dugunare-
kin” adierazi digu Etxarrikoak. 
Joseba Ezkurdiarekin oso gustura aritu da.
“Oso ongi ikusi dut. Oso eramangarria da
berarekin batera aritzeko, ongi atenditzen
du. Parejetan aritzeko lekua duela argi utzi
du. Badaki serio jolasten”. Euren bikoa asko
gustatu duela galdeginda irribarrez dio:
“jokoan bikote ikusgarria eta erakargarria
gara, boterea eta jokoa duena. Ea enpresak
udako torneotako batean elkarrekin pro-
gramatzen gaituen”. Buruz bururako oso ongi
ikusten du bere burua Zubietak. “Azken edi-
zioetan ebakuntzak zirela, eskuko mina zela…
ez nengoen nire onenean. Orain, aldiz, joko-
arekin nago, fisikoki ongi. Gogoz nago”. 

»

Aste Santuko 
5 t´erdiko Binakakoa
Finalerdia: Idoate-Laskurain /
Ezkurdia-Zubieta (ostiralean,
17:00etan, Zarauzko Aritzba-
talden. ETB1)
Finala: Garaileak – Xala-Pascual
(igandean, 17:00etan, Aritzba-
talden. ETB1)

Zabaleta
txapelketako sentsazioa

Jose Javier Zabaleta: “Olaizola-Zabalaren
kontra aritzeko gogoz nago”
Askorendako Irujo-Zabaleta eta Olaizola-Zaba-
la dira faboritoak. “Ez pentsa, ligaxkan guk
Olaizolari bitan irabazi genion eta Bengoetxea-
Beroizekin eta Berasaluze-Albisurekin galdu
egin izan dugu” adierazi digu Zabaletak. Nahi-
ko lasai topatu dugu etxarrendarra. “Txapel-
keta hasieran urduriago nengoen. Orain sasoi
betean nago, eskuak ongi, fisikoa ere… larun-
bateko partida jokatzeko gogoz nago. Badi-
rudi Olaizola-Zabalari tamaina hartu diegula,
baina orain zerotik hasi behar gara. Ea lehen-
dabiziko puntu hori lortzen dugun” adierazi
digu etxarrendarrak. Txapelketako sentsazio-
etako bat da Zabaleta, Aimarrek ere bitan esan
du txapelketan gehien nabarmentzen den pilo-
taria dela, gehien jotzen duena. “Bueno, ea
egia den” dio umil Zabaletak. Materialarekin
pozik dago. “Pilota normalak, politak dira, eure-
nak biziagoak, baina onak. Bestalde, Ezkur-
diaren debutaz galdetuta, txapelketan ongi iku-
si du arbizuarra. “Pena alde txikiagatik kan-
poan gelditu izanak”. Zorterik hoberena opa
diogu Zabaletari. Ea finalean ikusten dugun. 
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Eguzkia lagun, Altsasuko Duatloia-
Razesa Sari Nagusia jarraitzeko jen-
de ugari bildu zen Altsasun. Saka-
na Triatloi Taldeak hainbat entita-
te eta babesleen laguntzarekin
antolatu zuen proba geroz eta arra-
kastatsuagoa da, eta horren isla, 197
duatletek hartu zuten irteera. Kate-
goria txikikoak goizean Nafar Kirol
Jolasetarako baliagarria zen pro-
ba jokatu zuten eta guztira 90 dua-
tleta aritu ziren. Kadeteak eta junio-
rrak proba nagusian aritu ziren.
Altsasuko Duatloia aldi berean
Nafarroako Sprint Duatloi Txapel-
keta izan zen eta Nafarroako eta Vas-
co-Navarroko Zirkuituetarako
baliagarria zen. 

30,5 km guztira
Lehendabizi emakumezkoek har-
tu zuten irteera eta 15 minutura
abiatu ziren gizonezkoak. Altsa-
suko herri gunean prestatutako
zirkuituari 2 itzuli eman behar ziz-
kioten, 5 km osatuz, gero Iortia
Kultur Gunearen aurrean zeu-
den boxetan bizikleta hartu eta
23 km osatzeko. Aurten Altami-
rara jo beharrean Otzaurte alde-

ra egin zuten buelta. Bukaeran
bizikleta utzi eta zirkuituari buel-
ta bat eman behar izan zioten, 2,5
km osatuz. 

Raul Amatriain zen faborito
nagusia, eta Saltoki Trikideak tal-
dekoak ez zuen huts egin. Hala ere,
proban barna oso gertu izan zuen
Arangurengo duatloia irabaztetik
zetorren bere taldekide Martin
Ignacio Muller. “Hasieratik errit-
moa gogortu dut, bizikletan oso
fuerte daudelako beste batzuk. Gai-
nera, aldagailuarekin arazoak izan
ditut eta zenbait segundo galdu
ditut. Horrengatik korrikako azken
sektorean estutu behar izan dut”
adierazi zuen Altsasun laugarren
garaipena lortu duen Amatriai-
nek (1:00:55). 7 segundora sartu zen
Muller (1:01:02). Francisco Javier

Etxarrik osatu zuen podiuma
(1:02:24). Emakumezkoetan Salto-
kiko Nuria Rodriguez izan zen
azkarrena (1:14:20), Leire Etxeza-
rretaren (1:15:42) eta Inmaculada
Ruizen aurretik (1:017:04). Zalan-
tzarik gabe, Saltokikoak izan ziren
jaun eta jabe. 

Sakandarrak
Sakandarrak txukun aritu ziren,
zaleen animuak jasoz. Javier
Borrega eta Urko Berdud altsasua-
rrak izan ziren buruan proban bar-
na, eta azkeneko sektorera Berdud
iritsi zen lehenengo. Baina Berdu-
dek arazoak izan zituen dortsala-
rekin, denbora galduz, eta Javier
Borregak eta Pitxi Gomezek bera
aurreratzea lortu zuten. “Lehen
sakandarra bai, baina asko kosta-

ta” adierazi zigun Borregak. 

Hurrengoa Arbizun, apirila-
ren 27an
Antolakuntzak 800 euro banatu
zituen saritan, eta momotxorroen
irudia zeramaten plakak eta trofe-
oak. Aipatzekoa da giroa bikaina
zela, ibilbidea asko gustatu zitzaie-
la parte-hartzaileei eta duatloiaren
festa polita izan zela. Sakanako
hurrengo proba Arbizuko Duatloia
izango da, apirilaren 27an. 

Maiza Zornotzan
Igandean Zornotzako Duatloia
jokatu zen (10 km korrikan, 38 km
bizikletan eta 5 km korrikan). Iur-
gi Etxeandia nagusitu zen (1:49:34).
Juan Luis Maiza 75.a sailkatu zen
(2:07:57). 

Igandean Nafarroako Herri Kirol
Jolasen finala jokatu zen Larrain-
tzarren. Proba konbinatuen fina-
lak eta sokatira finalak jokatu
ziren, eta Sakanako 3 talde iritsi
ziren finaletara: Andra Mari ikas-
tola, Andra Maritik sortutako
Putterri eta Iñigo Aritza ikastola.

Sakanako taldeek herri kirole-
tan puntan daudela erakutsi dute
txapelketan barna. Proba konbina-

tuan Andra Mariko taldeak iraba-
zi zuen kimuen mailako txapelke-
ta eta Putterri 4.a izan zen, eta hau-
rren mailan Andra Mari izan zen
2.a, Berriozarren atzetik, eta Iñigo
Aritza 3.a. Kadeteetan Basaburua
nagusitu zitzaion Andra Mariri.
Sokatiran haurren mailako txa-
pelketa Iñigo Aritzak irabazi zuen.
Andra Mari 3.a sailkatu zen eta
Putterri 5.a. Kadeteetan Andra

Mari 2.a sailkatu zen, Berriozar txa-
peldunarekin puntutara berdin-
duta. Zorionak guztiei. 

Ion Irigoien 
eta Mikel Rubio
Reyno de Navarran
Hola Tafalla hotelak Reyno de Nava-
rra Txirrindularitza Taldearen aur-
kezpena hartu zuen ostiralean. Rey-
no de Navarrak hiru talde izango
ditu 2013an: emakumeen taldea (12
txirrindulari, Javier Araizen zuzen-
daritzapean), UCI pista taldea (7 txi-
rrindulari Hector Roldanen zuzen-
daritzapean) eta afizionatuen tal-
dea, elite mailakoa eta 23 urtez
azpikoa (21 txirrindulari, German
Lopez, Luis Moyano eta Pablo Rodri-
guezen zuzendaritzapean). 
Reyno de Navarra afizionatuen
mailako taldeko 21 txirrindularien
artean bi sakandar daude, Ion Iri-
goien urdiaindarra eta Mikel Rubio
irurtzundarra. Arduradunek nabar-
mendu zutenez, taldearen filosofia
txirrindulari gazteekin lan egitea da,
behetik gorako lana eginez, Nafa-
rroa ordezkatuko duten puntako txi-
rrindulariak trebatzeko. 

Herri kirolak Txirrindularitza

Duatolia

Nafarroako Herri Kirol Jolasak

Andra Mari eta 
Iñigo Aritza txapeldun

Altsasuko IV. Duatloia-Razesa Sari Nagusia

Amatriainen laugarrena Altsasun
7 segundo atera zizkion Muller taldekideari. Emakumezkoetan Nuria Rodriguez taldekidea izan zen onena. Javi Borrega izan zen

lehen sakandarra

Sakandarrak Altsasuko IV. Duatloian

1. Raul Amatriain 1:00:55
12. Javier Borrega 1:03:03
17. Francisco Javier Gomez 1:03:17
25. Urko Berdud 1:04:02
34. Juan Carlos Gomez 1:05:41
36. Sergio Garcia de Eulate 1:05:45
46. Jose Ignacio Mikeo 1:06:10
62. Isidro Asurabarrena 1:08:19
83. Emilio Guirado 1:11:02
87. Jose Manuel Borrega 1:11:32

122. Iñigo Maiza 1:16:52
124. Iñaki Gallego 1:17:19

*Oharra: Klasifikazioan duatleten jaioterririk
aipatzen ez denez, gerta daiteke sakandar
gehiago egotea. 

Nafarroako Herri
Kirol Jolasen finalak
Proba konbinatuak
Kimuak: 1.Andra Mari (6:48).
2.Araxes (7:01). 3.BKE (7:06).
4.Putterri (7:11). 
Haurrak: 1.Berriozar (8:29).
2.Andra Mari (8:44). 3.Iñigo Ari-
tza (9:12). 4.Basaburua (9:45). 
Kadeteak:1.Basaburua (18 pun-
tu). 2.Andra Mari (14 puntu).
3.Berriozar (9 puntu). 4.Ultza-
ma (9 puntu). 
Sokatira
Haurrak (480 kg): 1.Iñigo Ari-
tza (22,5 puntu). 2.Berriozar
(19,5 p.). 3.Andra Mari (18 p.).
4.Araxes (10 p.). 5.Putterri (4 p.). 
Kadeteak (540 kg): 1.Berriozar
(12,5 puntu). 2.Andra Mari (12,5
p.). 3.Ultzama (5 p.). 

Javier Borrega helmugara heltzen. Lehen sakandarra izan zen. Urko Berdud trantsizio gunetik ateratzen. 

3. MAILA
30. jardunaldia 

Lagun Artea 0 – Erriberri 2

Ez ohiko taldea zelairatu zuen Lagunek, 3
baja tarteko. Gauza lasai joan zen arbitroak,
linierrari kasu eginez, Lagunen kontrako
zalantzazko penaltya adierazi arte. Protesta
egiteagatik Xabi Bakaikoa kaleratu zuen.
Atezainak penaltya gelditu zuen baina
kornerra ateratzerakoan aurreratu zen
Erriberri, eta 10 minutura beste gol bat sartu
zuen. Gainera, Medina eta Palomo lesionatu
ziren.

Sailkapena >>
1. Mutilbera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 p

12. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . .41 p

Asteburuko jardunaldia
Peña Azagresa – Lagun Artea

(Gaur, ostegunean, 17:00etan, Azagran)
Lagun Artea - Cortes

(Apirilaren 7an, 16:30ean, Lakuntzan)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
25. jardunaldia 

Ardoi 0 - Etxarri Aranatz 1

Kirol Sport 2 – Altsasu 0

5. minuturako Arratibelek Etxarri aurreratu
zuen eta abantail hori oso ongi kudeatu zuen
Etxarrik. Bestalde, Altsasuk oso ongi jokatu.
zuen eta Kirol Sporti izugarri kosta zitzaion
irabaztea.

Sailkapena >>
1. San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 p
8. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . .29 p
9. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 p

Asteburuko jardunaldia
Etxarri - Kirol Sport

(Apirilaren 7an, 16:30ean, Etxarrin)
Altsasu – Berriozar (Apirilaren 6an,
16:15ean, Altsasun)

ELOMENDIKO TXAPELKETA
21. jardunaldia 

Zaldua 5 / Roca 1

Elomendi 2 – Egiarreta 3

Sailkapena >>
1. Elomendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 p
5. Zaldua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 p
6. Egiarreta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 p

Asteburuko jardunaldia
Naparbier – Zaldua (Apirilaren 6an)
Egiarreta – Bidezarra (Apirilaren 6an)

OHOREZKO MAILA
21. jardunaldia 

Santiago Futsal 4 – Triman Nav. Xota 1

Bukaerara arte parez pare aritu ziren bi
taldeak, bana berdinduta, baina bukaeran 5.
faltagatik Rafa Usin kaleratu zuen arbitroak
eta horrek gauzak erraztu zizkion Santiagori,
3 gol sartu baitzituen segidan.
Imanol Arregi entrenatzailea kexu azaldu
zen arbitroen lanarekin. “Bana berdinduta,
guk dominatzen eta falta zalantzagarri
batengatik Rafa kalera. Hor bukatu da lehia”
azaldu zuen Irurtzungo teknikoak. 

Sailkapena >>
1. Bartzelona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 p
6. Triman Navarra Xota  . . . . . . . . .37 p

21. jardunaldia
Triman Nav. Xota – Azkar Lugo

(Apirilaren 5ean, 20:30ean, Anaitasunan)

Futbola

Areto futbola

EMAKUMEZKOEN SENIOR MAILA
2. MAILA AUTONOMIKOA. 2. fasea 

Altsasu CBASK-ek atsedena zuen.  

Sailkapena >>
1. Navarro Villoslada  . . . . . . . . .11+5 p
9. Altsasu CBASK  . . . . . . . . . . . . . .5-5 p

Hurrengo jardunaldia
Altsasu CBASK – Paz de Ziganda

(apirilaren 6an, 16:00etan, Altsasun)  

GIZONEZKOEN JUNIOR MAILA
1. MAILA AUTONOMIKOA 

SDR Arenas  89 – Altsasu CBASK 40.  

Sailkapena >>
1. Burlata A . . . . . . . . . . . . . . . . .40+20 p

11. Altsasu CBASK  . . . . . . . . . . . .21-14 p

Hurrengo jardunaldia (2. fasea hasiko da. 9-11
postuak)
Liceo Monjardin A  – Altsasu CBASK

(Apirilaren 13an, 18:00etan)
*Oharra: Informazio +: www.guaixe.net. 

Saskibaloia
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Iñaki Martiarena 3.a
Sara Korrika Trailen

Mendi lasterketek zale asko dituz-
te Sakanan eta gure korrikalariak
puntan ikusten hasiak gara. Igan-
dean jokatutako Sara Korrika Trail
ikusgarrian (25 km) 479 korrikala-
ri iritsi ziren helmugara, Oier Ariz-
nabarreta buru (1:59:12). Aralar
Mendi taldeko Iñaki Martiarena
uhartearrak sekulako lasterketa
egin zuen eta 3.a heldu zen helmu-
gara (2:06:25). Gainontzeko sakan-
darrak ere txukun ibili ziren. 

Orioko proba

Ionut Zincak irabazi zuen Orioko
mendi lasterketa (20 km, 1000 m
desnibela). 1:30:27 izan zen bere
denbora. Hainbat sakandar aritu
ziren, lehena Karlos Zelaia (1:51:15). 

Sakanako Mankomunitateko
Kirol Zerbitzuak, Etxarriko Gure
Pilota klubaren eta Olaztiko Pala
arduradunen laguntzarekin,
Sakanako Emakumeen Fronte-
nis Txapelketa antolatu du. Txa-
pelketa apirilaren 13tik aurrera
jokatuko da, ostiraletan eta larun-
batetan arratsaldez eta igandetan
goizez. Ondoko frontoitan jokatu-
ko da: Olazti, Etxarri Aranatz eta
Ergoiena. 

Txapelketa herrikoia da, eta,
hortaz, emakume guztiak anima-
tu nahi ditu Mankomunitateko

Kirol Zerbitzuak. Orain arte oso
harrera ona izan du frontenis txa-
pelketak, eta aurten ere hala iza-
tea nahiko lukete. 3 mailatan joka-
tuko da: 1. maila, 2. maila eta 3.
maila (hasi berriendako eta hel-
duendako).  

Izena emateko
Apirilaren 8ra arte: 948 464 866 edo
kirolak@sakana-mank.com
(Amaia, Mank), 638 138 231 (Migel,
Etxarri Aranatz) edo 661 613 982
(Fermin, Olazti). Bikote bakoitzak
20 euro ordaindu beharko ditu. 

Frontenisa

Mendi lasterketak Mendia

Neskak, frontenisaren ordua!
Mank-ek Sakanako Emakumeen Frontenis Txapelketa antolatu

du. Izena ematea zabalik dago

Sakandarrak Sara Korrika Trailean (25 km):

1. Oier Ariznabarreta 1:59:12
3. Iñaki Martiarena 2:06:25

15. Jose Luis Beraza 2:16:06
19. Jose Jabier Maiza 2:19:12
44. Gerendiain 2:27:17
56. Aritz Munarriz 2:30:15
61. Patxi Albeniz 2:32:12

461. Peio Goikoetxea 4:06:46

Sakandarrak Orion 
(20 km, 100 m desnibela):

1. Ionut Zinca 1:30:27
45. Karlos Zelaia 1:51:15
171. Sergio Goñi 2:10:37
177. David Oroz 2:11:37
213. Fernando Ariztegi 2:16:57
301. Francisco Javier Vilar 2:39:13

Hiru mendizerrak batzera
Altsasuko Mendigoizaleak taldeak antolatutako mendi ibilbidea apirilaren 6an abiatuko da, 7:00etan. Bi ibilbide egiteko aukera

dago eta 750 mendizalerendako hornidura prestatu dute

Altsasuko Mendigoizaleak talde-
ko kideak lanean daude buru-bela-
rri, apirilaren 6rako antolatu duten
IV. Hiru Mendi Zerrak mendi ibi-
laldia prestatzen. Urtetik urtera
gora egin du ibilaldiak. Lehen edi-
zioan 240 mendizalek parte hartu
zuten, iaz 720 izan ziren, eta aur-
ten 750 mendizalerendako horni-
dura prestatu dute. Izena ematea
zabalik dago www.altsasukomen-
digoizaleak.com web gunean, igan-
dera arte. Altsasuko ibilaldia dago-
eneko finkatuta dago mendizale-
en egutegietan, eta horregatik
kontentu daude Altsasun. Euskal
Herriko mendizaleez gain, Kata-
lunia, Madril eta Frantziako par-
te-hartzaileak egon izan dira. 

Altsasukoa bi mendi ibilbide-
en zirkuituan sartuta dago: Nafa-
rroakoan eta Euskal Herrikoan.
Ibilbide ez lehiakorra da. Helbu-
rua mendizaletasuna piztea eta
Altsasu ingurua ezagutaraztea da.
Ibilbideak Altsasu inguruko baz-
ter eder eta anitzak ezagutzeko
parada eskaintzen du: Urbasako
malkorrak, Bargagaingo Sakana-
ko panoramika ederra, Altzania-
ko pagadiak, Balankalekuko ikus-
pegi politak, Aralarko trikuha-
rriak eta Sarabe eta San Pedroko
paisaia lasaigarriak.

Bi ibilbide, 48 km eta 26 km
Mendizaleek bi ibilbideren arte-
an hautatzeko aukera izanen dute:
ibilbide handia, 48 km-koa eta
2.725 metrotako desnibel metatua

duena; eta ibilbide txikia, 26 kilo-
metrokoa eta 1.307 metrotako des-
nibelekoa. Ibilbide laburrak gutxi
gora behera 7-8 orduko lana eska-
tzen du eta martxa handiaren esti-
mazioa 11 ordutik gorakoa da. 

Bi ibilbideak Altsasuko Gure
Etxean hasiko dira, 7:00etan. Anto-
lakuntza 6:30ean hasiko da dortsa-
lak banatzen. Mendizale guztiek
Urdiainera joko dute. Urdiaindik
Urbasa-Andiara igoko dira, Por-
tuazpitik, eta aipatu natur parkea
zeharkatuko dute, Bargagain eta
Gainsolera helduz. Handik Zior-
dia herriraino jaitsiko dira. Ibil-
bide motza aukeratzen dutenak
partzelarietatik barna Altsasura

ailegatuko dira, eta, aldiz, ibilbi-
de luzea hautatzen dutenak Kipu-
lar igo eta Alzaniako mendizerra-
ra ailegatuko dira. Orobe gaindi-
tu eta gero Sorozarreta jaitsi eta
segidan Balankaleku eta Intxus-
buru igoko dituzte. Handik jai-
tsierari ekingo diote eta Sarabe-
tik eta San Pedrotik barna Altsa-
suko Gure Etxeara helduko dira. 

Zerbitzu guztiak
Ibilbide guztia ongi markatuta
egonen da eta gune konfliktiboe-
tan laguntza egonen da eskura. 5
kontrol eta jaki eta edari hornidu-
ra gune izango dira, Gure Etxean,
Urbasan, Ziordia herrian, Soroza-

rretan eta Saraben. Horretaz gain,
ur hornidura egongo da beste
hainbat tokitan. Zer jan eta zer
edan ez da faltako; famatuak egin
dira antolatzaileek eskainitako
hamaiketakoak. Ibilbide hauek ez
dira lehiatzekoak, eta hortaz, anto-
lakuntzak ez du sailkapen ofizia-
lik banatuko, baina mendizaleek
nahi izanez gero kontroletan har-
tutako denbora erreferentziak
jasotzeko aukera izango dute. 

Guztia prestatzeko Altsasuko
Mendigoizaleak klubeko kideak
eta boluntarioak ariko dira lane-
an, 60 pertsona inguru, 10 lantal-
detan banatuta. Ibilbidea antola-
tu ahal izateko euren laguntza
eman duten babesle eta laguntzai-
leei eskerrak eman nahi dizkiete
antolatzaileek. Klubeko kideek
egunean bertan ibilbidea ezin
dutenez egin, apirilaren 28an
hitzordua jarri dute Urbasa, Altza-
nia eta Aralar hiru mendizerrak
lotzeko.

Izena ematea:
www.altsasukomendig
oizaleak.com
Martxoaren 31ra arte, Altsasu-
ko Mendigoizaleen web gunean.
Prezioa: 13 euro. Antolakuntzak
prestatutako 750 tokiak bete ez
badira, egunean bertan izena
emateko aukera egonen da, pro-
ba hasi baino ordu erdi lehena-
go, Gure Etxean. Prezioa:15 euro.

Andres Bengoetxea eta Aitziber Etxaiz, 3 mendizerrak mendi iblaldia aurkezten.

Txirrindularitza

Egoi Martinez Euskal
Herriko Itzulian
Astelehenean hasiko den Euskal
Herriko Itzulian Egoi Martinez (Eus-
kaltel-Euskadi) ariko da. Samuel
Sanchez eta Igor Anton talde buruak
laguntzea izango da etxarriarraren
lana. Contador eta Sanchez dira
faborito nagusiak. Bestalde, larun-
bateko Indurain Sari Nagusian, igan-
deko Errioxako Itzulian eta astele-
heneko Amorebietako klasikoan
Pablo Urtasun, Gorka Verdugo eta
Jorge Azanza ariko dira. 
Apirilaren 7an kadeteek proba dute
Tafallan, juniorrek Beran eta afizio-
natuek Eibarren, Balentziaga Memo-
riala, hain zuzen. 

Ibai Azurmendi 4.a Altsa-

suko 54. Erramu Trofeoan

Sociedad Deportiva Alsasuak anto-
latuta, igandean jokatu zen junior mai-
lako 54. Erramu Saria (79 km). Cas-
tillo de Onda taldeko Juan Camachok
irabazi zuen lasterketa (2:10:58).
Burundako Quesos Albeniz taldeko
Ibai Azurmendi 4.a izan zen, (2:13:53),
eta Aralarko Irabia Inter Sport talde-
ko Odei Juango 26.a (2:15:42). 

Otxoa eta Irigoien Cascan-

teko btt proban

Carlos Colomak (WildWolf-Trek) ira-
bazi zuen Cascanteko BTT lasterke-
ta (1:49.28), segundo batera Patxi
Cia eta 6 segundora Diego Latasa
sartuta. Mikel Otxoa 38.a izan zen
(2:11.28), 23 urtez azpikoan 6.a, eta
Mikel Irigoien 61.a (2:04.48), 23 urtez
azpikoan 10.a. 
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Passivhaus

Aspaldi honetan gure gizarteak
energia aurreztu behar dela naba-
ritu eta beraren erabilpena efizien-
tea izan behar dela ikusi du. Nahiz
eta oraindik ibilbide luzea geratu,
jendea honetaz gero eta gehiago
kontzientziatzen ari da. 
Gure gizartearen jasangarritasuna
lortzeko beharrezkoa da ulertzea,
jakintsuena eta aldi berean mer-
keena soilik behar den energia
xahutzea dela.  Honen ondorioz erai-
kuntzan passivhaus kontzeptua
sartzen da, hau da, kontsumo ener-
getiko ia nulua duen eraikuntza.
Eraikin pasiboak barne erosotasun
altu bat, energi kontsumo baxu bate-

kin konbinatzen du.  Esan dezake-
gu eraikin mota hauen efizientzia
energetikoa  maximoa dela: Orien-
tazioa eta itxiturak kontutan iza-
ten eta eguzki energia ahal den hai-
na aprobetxatzen, horrela bere
demanda energetikoa izugarri
gutxitzea lortu eta barruko airea-
ren kalitatea asko hobetzen da.
Honetarako eraikinak isolamendu
handia izan behar du, zubi termi-
koak eragotzi, aire infiltrazioak
ahal diren neurrian gutxitu, leiho
eta ateak kalitate handikoak jarri
eta eguzkiaren aprobetxamendua
ezin hobea izan behar da.
Oinarri hauek ongi erabiliz gero,
passivhaus baten klimatizazioak
behar duen energia hain txikia da,

20 m2-ko logela bat 4 pertsonen
berotasunarekin berotu baitaite-
ke negu bizian.
Vienan ezagutu nuen passivhaus
baten adibidea jarriko dut. Etxe
honen egitura eta itxitura egu-
rrezkoa zen eta fatxada eta teila-
tua lamina iragazgaizteko berbe-
rarekin estalirik zegoen. Honez
gain, isolamendu on bat eta barruan
bero trukatzaile batzuk ipini ziz-
kioten. Etxe honetan pertsona asko
sartuz gero leihoak ireki behar iza-
ten ziren bero handiegia lortzen
baitzen barruan. Leihoen kostua
eraikuntza osoaren herena izan zela
esan zigun jabeak, baina aurreran-
tzean energi gastuaren murrizke-
ta izugarria izango da.

bazterretik

Andoni Igoa

kultura >>
ANTZERKI AMATEURRAREN ALDARRIA: Antzerki
Amaterraren Federazioak larunbatean Lizarran
egindako festan antzerki amateurraren aldeko alda-
rrikapena egin zuen. Han ziren Tarima Beltzakoak

A
steartean aurkeztu zuen
Aizkorri argitaletxeak
Castillo Suarezen haur
literaturako azken lana:

Erikaren ttilikak.  Sortzaile altsa-
suarrak haurrendako idatzi duen
bosgarren lana da aurkeztu berri
dena. Suarezen testuari Estibalitz
Jalon ilustratzaileak jarri dizkio
irudiak. 

Suarezek ilea harro duen nes-

kato baten istorioa kontatzen du
liburuan. Lagunek iseka egiten
zioten horregatik. Erikari,
orduan, aurpegia ilundu egiten
zitzaion. Neskatikoak orduan
negar egiten zuen, eta negar tti-
likak poliki-poliki irristatzen
zitzaizkion masailetatik behera:
ttik, ttik, ttik! Baina Erikak ez
zituen inoiz malkoak xukatzen.
Haren bidea egiten uzten zien bal-

koiko loreontzietan pausatzen
ziren arte.
+www.guaixe.net

Erikaren ttilikak. Zer dira ttili-
kak? Nondik dator hitza?
Itxaro Bordari lapurtu diodan hi-
tza da, hobeki esan, Itxaronen
aitari. Berak Ardo ttilika bat esa-
moldea erabiltzen zuen maiz.
Itxarok turrustatxoaren balioki-
de gisa erabiltzen duela esan zi-
dan —“Xorrito, esan zidan berak,
zehazki—”. Nik, ordea, beste zen-
tzu bat eman diot, malkoarena
alegia. Izan ere, Erikak duen be-
reizgarrietako bat da ez dituela
malkoak xukatzen eta bere bi-
dea egiten uzten diela. Malkoek,
erortzerakoan Ttik, ttik, tttik!
egiten dute. Horiek dira, hain zu-
zen, ttilikak.

Krispeta hegalarien aurkezpe-
nean amonaren haize-kruspe-
tak aipatu zenituen. Oraingoan

ere abiapuntu "autobiografiko-
rik" du?
Enkarguzko lan bat izan zen. Ipuin
hau galegoz plazaratu zen Duran-
goko Azokan Galizia herrialde
gonbidatua izan zenean. Altsasu-
ko festetan etorri zitzaidan ideia,
ile harroa, sarria eta kizkurra zuen
neska bat ikusi nuenean. Erika ere
horrelakoa da. 

Gehienetan neskak dituzu pro-
tagonista, ez?
Bai, egia da, Gainera, gauza bitxi
bat gertatu zitzaidan behin. Kris-
peta hegalariak liburuko protago-
nistari ez nion izenik eman, baina

nik buruan neukan neska zela.
Marrazkilariak, ordea, mutila ma-
rraztu zuen. Esan gabe doa: ma-
rrazkilaria gizonezkoa da.

Poesiazko azken liburuarekin
kritika onak jaso ondoren, haur
literatura berriz. 5. alea. Bide
bat urratu duzu 3 urtetan, ez?
Bai, hori hala da. Azkeneko urte-
etan jasotzen ari naiz kritikarik
onenak, baina nik esaten dut
ISBN asko ditudala eta duela urte
asko atera zela lehena. Une ho-
netan Arbizuko erre zeneko ga-
raian kokatutako ipuin batekin
ari naiz, urteurrenaren karietara
plazaratu nahi duguna.
Poesiaren aldean haur literatura
da? Dibertitzeko modu bat.
Egurkada pertsonal eta profe-
sionaletatik indarturik ateratze-
ko modu bat
Haur literaturaren aldean poesia
da? Idazle egiten nauen generoa.
Izan ere, poeta hobea naiz narra-
tzailea baino. Horihalada# ida-
tziko lukete twiter zaleek.

Hala izan zen asteburuan Altsa-
suko Iortia kultur gunean.

Haize Berriak Bandak eta Nafa-
rroako Banden Federazioak anto-
latutako ikastaroan 17 parte har-
tzaile izan ziren. Guztiak ere izen
handiko tronboi-joleekin treba-
tzen aritu ondoren ase beterik gel-

ditu ziren. Gero Haize Berriak
bandarekin eta Becky Smith tron-
boi-jole ingelesarekin jotzeko
aukera izan zuten. Antolatzaile-
ak ikastaroarekin eta kontzer-
tuarekin pozik gelditu dira.
Aurrera begira sorpresak iraga-
rri dituzte.

Bere filma izatea nahi duen
gidoiaren nondik norakoak

luze aletu zituen Joseba Salegik osti-
ralean Olatzagutiko kultur etxean.
Altsasuarrak gidoiak jaso duen
istorioaren genesia bere inspirazio-
etan eta bizipenetan kokatu zuen.
Gerra ostean estatuan gelditu behar

izan zuten intelektualak; bizitza
gelditu zaiela dirudien pertsonak;
etsaigoak; familia harremanak eta
pertsonaien arteko erakarpena,
elementu horiek osatzen dute
gidoia. Karibea eta Nafarroa arte-
an kokatzen den istorioa da.
+www.guaixe.net

Haurrendako
Suarezen berria

Tronboia nagusi

gertutik >>
Castillo Suarez

Idazlea
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E
H Calling izenburua eman
dio Kaotiko taldeak bere
azken lanari. The Clash
taldearen London Calling

diskoari omen egin nahi izan dio
Xabier Aldazen taldeak. “Biga-
rren mundu gerran, han zela, eus-
ten zobiela esateko BBCk zabaltzen
zen deye zan London Calling. EH
Calling titulu aproposa zala pen-
tsa giñuben. Hemen pausu batzuk
eman die, etorkizune aldatu nehi
da. Batzun partes ahalein handi-
ye eitten ai da, bestiatzun partes
ez. Hemen gaude ta bierko ta
entzun berko dakigu”. 

Etxarriko bateria joleak Belei-
xe Irratian (FM 107,3) aitortu due-
nez, lan berrian “gu estilo barru-
ben, nabaitzen da soñube gogor-
tu ein diaula eta abestiyek bastante
azkartu ttugula”. Diskoaren aurre-
neko abestitik adierazi nahi izan
du hori Kaotikok. Horretarako, SA-
ko Jimmy (gitarra) izan du talde-
ak ekoizle, “hardcore musiken eta
adittube dalako”. Taldearendako
gustuko esperientzia izan dela
aitortu du Aldazek Beleixe Irratian
(FM 107,3). “Geñaa biak sekule ez
zen punk-rock taldiatekin halako
lanik ein. Beti izan die metal ta
hardcore taldiek”. 

Etxarriarrak azaldu duenez,
nahiko ahalegin eskatu die lan
berriak: “nehiko tarea jarri dugu
kabron horrek”. Etxean eta loka-
lean ordu asko sartu dituzte Kao-
tikokoak. Diskoaren pareko soinua
zuen maketa ere egin zuten. “Lan
asko. Beye emaitze, guteko boro-
bille da” esan zuen Aldazek Belei-

xe Irratian (FM 107,3).

13 kanta
Kaotikok bere letretan beti uki-
tu ditu gizarte gaiak eta lan berria
ez da salbuespena. “Disko hontan,
nik uste letrak zuzenokuek die-
la. Jotzen atiatzen dan agresibi-
dedioi de idazten agi da”. SA-ko
Juan, Fermin Muguruza eta
Xabier Silveira izan dituzte lagun-
tzaile Kaotikokoek diskoa ontze-
an. Aldazen esanetan “Kaotiko
beti talde mugatube izen dua;
hiru akorde ta nehiko. Urtiekin
esperientzia hartzen dezu ta tek-
nologiek aurria diyuezela, auke-
ra geyo dazkazu abestiyek hobe-
tzeko. Mugek izenda de dazkazu
abestiyek hobetzeko aukera”. 

Taldearen 12 urteko ibilbide-
an zortzigarren diskoa da (estu-

dioko sei eta zuzeneko bi). “Dis-
kue bi urteti behin atiatzen diau.
Jendie zutes ahazten ba gio gora
eitteko, iguel zelle dakazu. Gutes
ahazten ez dogu uzten jendiai”.
Horregatik, disko artean urte erdi
inguruko atsedenaldia hartu
ondoren ekiten dio Kaotikok
berriro lanari. 

Aldazek esan duenez, “gu ez
ga betiko; diskuek grabatzeko
eta birek eitteko aukerak ez ttu-
gu beti urai ber, hori buketzen fan-
ko da. Orduben, al diaun biyer-
tien nibel altu betien yoten seie-
tzen ga”. Penintsula guztian
barna ibiliko da taldea biran,
kantu berri eta zaharrak dituen
errepertorioarekin. Bestalde,
berriki Londonen izandako kon-
tzertua bideoklipa grabatzeko
baliatu zuen Kaotikok. 

Xabier Silveirak (588  puntu)
Nafarroako Bertsolari Txa-
pelketako zazpigarren txa-

pela jantzi zuen larunbatean. Ene-
ko Lazkozek bosgarren bukatu
zuen (539,5), udazkenean hasiko
den Euskal Herriko Txapelketa
Nagusirako txartela lortzeko 2
puntu eskasera gelditu zen. Etxa-
rriarrak txapelketa ederra boro-
biltzeko sekula final batean lortu
duen posturik onena ere eskura-
tu zuen (2010ean 6. eta 2011n 7.).

Giro ederrean, 1.500 bertsoza-

le bildu ziren Anaitasunako fina-
lean Zortzi finalistek maila han-
diko saioa eskaini zuten. Lazko-
zek ale ederrak utzi zituen. Serio
jardun behar izan zuen Erika Lago-
marekin, haurra kendu zieten
bikote baten larruan. Eta umore-
tsu, berriz, Julio Sotorekin parran-
da eta gero ipurdian tatuaje bana-
rekin esnatu ondoren. Lazkoz eten-
gabe animatu zuten etxarriar
zaletuen babesa izan zuen Anai-
tasunan, zalegoen artean zarata-
tsuenak izan ziren.  

Martxoaren 16an mustu
zuten Donostiako Alde
Zaharrean, Valle Lersun-

di plazan (Kainoietan), Dora Sala-
zarrek egindako eskultura. Salaza-
rrek egindako eskulturak emaku-
me bat adreiluak eramaten
irudikatzen du, hiriaren berrerai-
kitzearen sinbolo bezala. Izan ere,
1813an, emakumeak izan ziren inge-
lesek eta portugaldarrek Donostia-
ren hartze eta setioan indarkeria eta
krudelkeri handiena jasan zute-
nak, garaiko lekukoek adierazten
duten bezala. Ostera, emakumeak
izan ziren beren ausardi eta eraba-
kiarekin hiria defendatu, egitura
soziala mantendu, eta gerora arra-
kasta izan zuten negozioetan ekin
zutenak. Guztia oroitarazteko jarri
zen Salazarren eskultura. 

Salazarrek burdinazko eskul-
tura egin zuen. Altsasuarrak bere
horretan jarri zuen eskultura kale-
an eta lehen euriekin burdina her-

doiltzera jo du. Salazarrek proze-
su hori jendaurrean gertatzea nahi
izan du. Hala, hasierako metal
koloreak galdu eta gaur egun
marroia da eskultura, burdin her-
doildua. Euriteak pasa hala kolo-
rea uniformeagoa izanen da. 

Eskulturarekin batera, horman,
plaka bat jarri da, Maialen Lujan-
bioren bertsoarekin, duela 200 urte
beren ahalegin eta ausardiarekin
hiria berreraikitzen lagundu zuten
pertsonengan inspiratuta.

Kantari txikiak
txukun

Larunbatean ospatu zen aurten-
go Nafarroako Haur Kantarien

aurreneko jaialdia. Artikako kul-
tur etxeraino Lakuntzako Luis
Fuentes eskolako hiru talde joan
ziren kantatzera. Beste bi jaialdi
izanen dira apirilean, 13an Tute-
ran eta 27an Berriozarren. Iruñe-
rrikoan Lakuntzako Saansastin
musika eskolako 3 talde ariko dira
kantuan. 

Kaotiko, gogorturikLazkoz onena

Salazarren eskultura
Donostiako berreraikuntza
gogorarazteko 
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1- Ekin dendako jabea izan zara
33 urtez eta aurten utzi duzu.
Nola sentitzen zara?
Pixkanaka onartu dut. Nahiz eta
dena oso azkar gertatu den, ongi
gelditu naiz. Baina pena ematen
du urte asko izan direlako eta oso
gustura egon naizelako.

2- Beste pertsona batek hartuko
du. Horrek poza ematen dizu?
Pena gutxiago ematen du, bai. Pen-
tsatzen nuenean ezin izango zue-
la inork hartu, pena handiagoa
ematen zidan. 

3- Hala ere, dendatik pasako
zara?
Uzten badidate bai, noski. Lehe-
nengo egunetan Evarekin egon-
go naiz, laguntzen. Badakit berak
bakarrik oso ongi egingo duela. 

4- Nola aldatu da moda urte
hauetan?
Moda eta jendea aldatu dira. Dena
aldatu da. Denda ireki nuenean
Altsasuk herri itxura gehiago
zuen. Orain dena zabaldu da: hiri-
buruetara, merkataritza gune
handietara… 

5- Zeintzuk dira denda txiki
baten eta merkataritza gune
handi bateko denda baten
arteko ezberdintasunak?
Abantailak eta desabantailak ditu.
Denda txiki batean aholkuak ema-
ten ditugu. Dena gehiago zaintzen
dugu. Multinazionaletan arropa
ikusten duzu, hartzen duzu eta
erosten duzu. Hemen estilistak
gara ere. Ongi gelditzen zaiela esa-
ten diegu, arropa konpontzen
dugu, eta abar. Pertsonalizatuagoa
da dena, arropa pertsonalizatzen
dugu ere. Hori da munstro handi
horietatik defenditzeko modua,
hori da formula. 

6- Nola janzten da Sakanako
jendea?
Nik uste hobe janzten dela. 1980an
ireki nuenean nik uste herri txi-
kiagoaren itxura zuela, eta jendea
ez zela janzkeragatik hainbeste
ohartzen. Orain nik uste jendeak
gehiago zaintzen duela janzkera eta
gehiagotan aldatzen duela arropa.
Aspektu horretan asko garatu gara. 

7- Nolakoa da Ekinen aurkitu
daitekeen arropa?
Maila ekonomiko ertaina dutenen-
tzako arropa da. 30 eta 60 urte ingu-
ruko emakumeentzat. Nik orain
arte hori saldu dut. Orain Evak nik
nuen linearekin jarraituko du eta
gazteentzako arropa ere ekarriko
du. Bere linearekin hasiko da. 

8- Ekonomia krisiak nola eragin
du dendan?
Askotan hitz egiten da krisiari
buruz. Baina jendea ongi janzten
da. Krisi asko pasatu ditugu. Ez
dira hain gogorrak izan, baina
krisi asko jasan ditugu. Azken
urte honetan salmentak jaitsi dira.
Baina beno, pixkanaka eta ingu-
ruko herrietako jendeari esker
aurrera jarraitu dugu. Enpresak
ixten hasi zirenean salmentak jais-
ten hasi ziren ere. Urte honek bel-
dur gehiago ematen dit, oso urte
gogorra izan delako. Baina momen-
tura arte ongi defenditu naiz. 

9- Zergatik ireki zenuen Ekin?
Denda gustatzen zitzaidan, baita
arropa ere. Nik uste arropa den-
da ireki dugunen arrazoia nagu-
sia hori dela. Nik beste lan bat
nuen, baina utzi nuen eta auto-
nomo jarri nintzen. Sakrifizio
asko egin behar dituzu autonomo

moduan. 2.000 urtetik  Juana Mari
Asurabarrenaren laguntza izan
dut, eta laguntza handia izan da.
Askatasun gehiago izan dut, den-
da bakarrik eramatea oso zaila
delako. Ireki nuenean salmentak
egitea kostatzen zen, baina hasi
nintzen, eta beste herrietatik jen-
dea etortzen hasi zen… Herrieta-
ko jendea oso garrantzitsua izan
da: Etxarrikoa, Urdiaingoa… Jua-
na Mariren eragina oso garran-
tzitsua izan da; Sakanako jende
asko ekarri zuen. Orain beste
gauza batzuk egiteko gogoak ditut. 

10- Denda honen beharra
ikusten zenuen?
Ireki nuenean bai. Gazteentzako
arropan hutsune bat zegoela iku-
si nuen. Nik jarri nuen Altsasun
gazteendako linea. Arropa Donos-
tiatik ekartzen dut, uste dudalako
Donostian hemengo jendearen
antzera janzten dela eta klima ere
antzekoa dela. Marka batzuenga-
tik izan naiz ezaguna. Evak mar-
ka horiekin jarraituko du eta
berriak ekarriko ditu ere.

11- Hainbat emakume belaunaldi
jantzi dituzu. Bezeroen fideltasuna
izango duzu, ezta?
Bai, jakina. 26 urtekin hasi nin-
tzen, eta lehen neuzkan bezeroak
ez dira orain ditudanak. Baina
denda nirekin batera garatu da.
Sakanako herrietako bezeroak
ere oso garrantzitsuak izan dira.
Oso bezero fidelak izan dira. Urte
hauetan asko disfrutatu dut eta
hainbeste jende jantzi izanak asko
pozten nau. Evak ahalik eta hobe-
ren egingo du, eta espero dut nire-
kin izandako maitasuna berare-
kin izatea.
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Ekin dendako jabe ohia 
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