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Iortiako antzerki tailerrak El Sur
lanaren emanaldi bikoitza
eskainiko du bihar. Antzerki
musikaletik gertu dago obra

A i to r  Zu b i e t a
buruz buruzko
txapelketan

Kultura >> 14Kirola >> 11

Lehen sektorearen
azoka gardena, Ama-Lur

>>5

Igande goizean Etxarri Aranatzen eginen da, Belardik antolatuta. .

Epaileari kautela-
neurriak eskatu diote
Lazaroko langileek >>8

Sunsundeguiko
kaleratzeengatik LABen
mobilizazio deia >>8

Igandean, Lore
Azoka Arbizun 
Herrian barnako his-
toria ibilaldia ere
izanen da. >>5

Arakilgo
Udalak 6
kontratazio
eginen ditu

>>7

Konposta egiten
ikasteko bilerak
hasiko dira
heldu den
astean 

>>9

Altsasun 5,3
milioiko
aurrekontua
onartuta 
Inbertsioetara
63.501,44 euro bide-
ratuko. Baina horri
2012ko superabita
gehitu dakioke >>7

Izurdiagak
mendi bizikleta
festa hartuko du
igandean >>13

Dantza
emanaldiak
Irurtzunen (2)
eta Etxarrin>>15

Arakildar eta
irurtzundarrak
EKEren gazte
topaketan >>15



Musika 
Etxeko dj. Apirilaren 20an,
larunbatean, 00:30etik aurrera
Irurtzungo Pikuxar euskal txokoan. 

Dantza
Mu-To. Apirilaren 19an, ostiralean,
22:00etan Etxarri Aranazko kultur
etxean. Hierbaroja. 

Udaberriko dantza jaialdia. Apirilaren
20an, larunbatean, 19:00etan
Irurtzungo frontoian. Hueska, Lasarte-
Oria eta Irurtzungo taldeak. 

Tangos argentinos Astor Piazolla.
Apirilaren 21ean, igandean, 19:00etan
Irurtzungo kultur etxean. Trío Palatino. 

Antzerkia
El sur. Apirilaren 20an, larunbatean,
19:30ean eta 22:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean. Antzerki tailerra.  

Carpe diem, amigos para siempre.
Apirilaren 20an, larunbatean,
20:00etan Olatzagutiko kultur etxean. 

Ali Baba eta 40 lapurrak . Apirilaren
21ean, domekan, 17:00etan
Olatzagutiko kultur etxean. 

Ipuin kontalaria
Lurretik sortutako ipuinak. Apirilaren
25ean, ostegunean, 17:00etan Etxarri
Aranazko liburutegian. Izaskun Mujika. 

Ipuin bat nahi? Apirilaren 25ean,
ostegunean, 17:30ean Olatzagutiko
liburutegian. 

Dokumentalak
Fuego purificador. Apirilaren 19an,
ostiralean, 19:00etan Bakaikuko
udaletxeko areto handian. 

Autopista elektrikorik ez! Apirilaren
23an, asteartean, 19:30ean
Iturmendiko auzogelan. IGA.

Zinema
La noche más oscura. Apirilaren 19an,
ostiralean, 22:00etan eta apirilaren

21ean, domekan, 20:10ean Altsasuko
Iortia kultur gunean. 

Los croods. Apirilaren 21ean, domekan,
17:00etan Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Mendi irteera
Atako ibarra. Apirilaren 21ean,
igandean, 9:30ean Etxarri Aranazko
Andra Mari ikastolatik. Sakanako
Ikastolen mendi taldea. 

Txirrindula irteerak
Altsasu-Zumaia. Apirilaren 21ean,
domekan, 7:00etan Altsasuko
Zumalakarregi plazatik. 72 km.
Burunda Mendi Bizikleta taldea.  

Ibilbidea
Basotik itsasora. Interpretazio
ibilbidea. Apirilaren 20an,
larunbatean, 11:00etan Altsasuko
Dantzalekutik abiatuta. 

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

Aire Berriak. Apirilaren 19an eta
20an, ostiralean eta larunbatean,
16:00tik 20:00etara, Iturmendiko
udaletxean. Luisa Ortiz.

Autopista elektrikorik ez! Apirilaren
22tik 28ra Iturmendin. IGA. 

Uraren gazte foroa. Apirilaren 22tik
maiatzaren 5era Altsasuko Iortia kultur
gunean. Aralarko Mikel Donea I BHIko
ikasleak. 

Hitzaldiak
Fracking-ik ez! Apirilaren 19an,
ostiralean, 19:00etan Iturmendiko auzo
gelan. IGA.

Literatura
El silencio de las hayas, sabor a
nuestra tierra. Apirilaren 25ean,
ostegunean, 19:00etan Altsasuko Iortia

kultur gunean. Mikel Alvira. 

Tailerrak
Guraso eskola. Apirilaren 22an,
astelehena, 15:20etik 17:00etara
Irurtzungo eskolan. 

Uraren inguruko ipuina eta eskulanak.
Apirilaren 23an eta 24an, asteartean eta
asteazkenean, 17:30ean Altsasuko herri
liburutegian. Amai taldea. 

Hirigintzari buruzko tailer praktikoa.
Apirilaren 24an, asteazkenean, 19:00etan
Etxarri Aranazko kultur etxean. 

Konpostatzen ikasteko ikastaroak.
Apirilaren 22an, astelehenean,
11:00etan Izurdiagan eta 16:00etan
Aizkorben. Apirilaren 23an, asteartean,
18:00etan Egiarretan. Apirilaren 24an,
asteazkenean, 11:00etan eta 17:00etan
Etxarrenen, 19:00etan Hiriberrin eta
19:00etan Satrustegin. Apirilaren
25ean, ostegunean, 11:00etan eta
17:00etan Irañetan.

Bestelakoak  
Lore azoka. Apirilaren 21ean,
igandean, 17:00etan Altsasuko Gure
Etxea eraikinean. 

Ama-Lur azoka. Apirilaren 21ean,
igandean, 10:00etatik 15:00etara
Etxarri Aranazko plazan. 

Deialdiak
Hipotekek kaltetutako Plataforma.
Apirilaren 19an, ostiralean, 19:00etan
Altsasuko Gure Etxeko lehen solairuko
1. gelan, bilera.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Apirilaren 19an, ostiralean, 20:00etan,
Irurtzungo, Lakuntzako, Arbizuko eta
Etxarri Aranazko plazetan,
elkarretaratzeak.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Apirilaren 21ean, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea. 

Sakanako Langabetuen Asanblada.
Apirilaren 22an, astelehenean,
15:30ean Altsasuko Gure Etxea
eraikinean.
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Ainhoa Carabias
ZORIONAKpotxola!!
Muxu asko, Naroa, aita
eta amaren partez.

Xabier Igoa
Nazabal
10 urte dagoeneko 
gure mutil ederrenak.
Zorionak fameli
guztien partetik.

Naroa Granizo
Saez de Adana
ZORIONAK!!

Muxu asko, aita eta
ama.

apiribilak 19-25
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net

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! Bazkideek 3,50 euro!ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA! 
Jarraitu
gaitzazu

Bazkideek deskontua
Bikoitza:Bakarra:
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Rosa Legarra

Adina: 39
Auto-enplegua:
Psikologia eta lore tera-
pia kontsulta bat munta-
tu du Irurtzunen. 

Zerk bultzatu zintuen pauso hau ematera?
Psikologia ikasketak egin ditut eta bi elkartetan lanean
egon ondoren, langabezian gelditu nintzen eta, ondo-
rioz, kontsulta jartzea erabaki nuen.

Nola sortu zitzaizun zehazki enpresa horren ideia?
Psikologia asko gustatzen zait. Horretan lan egin nahi
nuen eta gainera, nire herrian jarriz gero, amatasuna
lanarekin partekatu ahal izango nuen.

Enpresa sortzeko zein pauso eman dituzu? 
Cederna-Garalurrekoekin harremanetan jarri nintzen
laguntza eske; etxeko gela bat prestatu nuen; nire izena
ezagutzera eman nuen. Baina, nire kasuan, publizitatea
baino, ahoz ahoka izan da garrantzitsuagoa ezagutzera
emateko.

Zein aholku emanen zenioke langabezian dagoe-
nari?
Bizitzen ari garen egoera larri honetan, bi gauza egin
ditzake langabezian dagoenak: deprimitu edo egoera
berri hau aprobetxatu eta gustukoa duen zerbait
muntatu.

Cederna-Garalurrek zertan lagundu zaitu?
Egoera kontutan izanda, haiekin hitz egitera joan nin-
tzen ideia berrien bila, eta jarraitzeko indarra eman
zidaten.

Lanbide aldaketa handia da zure kasuan…
Igeriketa irakasle lana udako lana zen, ikasten nuen
bitartean, zeren nire betiko nahia, txikitatik, psikologo
moduan lan egitea izan da.

Galder Garmendia Mikeo

Adina: 35
Auto-enplegua: 
Hiru Haitz furgonetak,
ibilgailuak neurrira ego-
kitzeko (sukaldea, ohea
eta abar muntatzeko)
enpresa, Urdiainen.

Zerk bultzatu zintuen pauso hau ematera?
Nire kontura aritzeko asmoa. Nik bakarrik aurrera egite-
ko balio dudala iruditzen zait. 

Nola sortu zitzaizun zehazki enpresa horren ideia?
Kasik betidanik izan ditut furgonetak. Nire furgone-
tak nik jarri ditut. Lagun batzuei gustatu eta haiei ere
zerbait egin. Jendea, nik egindako gauzak ikusita
gustura gelditu da eta, horrek, aurrera egiteko ani-
moa eman dit. Lehen, honetan hasteko asmoa izan
nuen, baina azkenean utzi egin nuen. Buruan beti
tema horrekin bueltaka eta, azkenean, probatzea
erabaki dut. 

Enpresa sortzeko zein pauso eman dituzu?
Oraintxe paper kontuak egiten ari naiz, autonomotan
alta eman, bideragarria den jakiteko kontuak egin… 

Zein aholku emanen zenioke langabezian dagoe-
nari? 
Ametsen bat baldin badu, saiatzeko aurrera egiten, ez
egoteko zain. 

Cederna-Garalurrek zertan lagundu zaitu?
Kontuak ateratzen lagundu didate. Materialak eta nola
planteatu. Lokalarendako dauden lege eskakizunak…

Lanbide aldaketa handia da zure kasuan…
Dezente, bai. Ikasi nituen gauza guztiak ez didate
ezertarako balio izan. 10 urtez iturgin aritu naiz eta
Indar enpresan eolikoak egiten ere. Eta orain, kontu
honekin gehien balio didana nire kontura egindako
gauzak dira.  

Ageda Santamaria Lezea 

Adina: 53
Auto-enplegua: 
Mertzeria eta lentzeria
denda, Olatzagutian.

Zerk bultzatu zintuen pauso hau ematera?
Beti nire kabuz lanean ibili naiz: tabernetan asko, liburu-
denda bat izan zen azkena… Orain gasolindegi batean
nengoen. Nahiko larri genbiltzan, pertsona bat bota
behar zuten eta nire burua aurkeztu nuen. Faltan bota-
tzen nuen nire kabuz aritzea. Animatuta nago. 

Nola sortu zitzaizun zehazki enpresa horren ideia?
Aurreko nagusia jubilatu behar zela enteratu nintzenean,
galdetzera etorri nintzen. Herrian ez dago besterik eta,
garai honetan, itxi behar zen. Etorri, elkarrekin hitz egin
eta zegoen bezala hartu nuen. Aurrekoaren segida da.
Ikusiko dugu jendearen eskaerak nondik nora doazen.

Enpresa sortzeko zein pauso eman dituzu?
Pausoak errazak dira eta denak bi egunetan izan dira.
Lehen, emakumea izategatik eta ez dakit zenbat urte iza-
teagatik… laguntza ematen zuten. Orain, erriz, ez dago
halakorik. Langabezia dena batera kobratzea eskatu dut
eta erantzunaren zain nago. 

Zein aholku emanen zenioke langabezian dagoenari? 
Ideia buruan baldin badu, nik uste aurrera egin behar
dela. Behintzat saiatu. Ez dakit ni nola aterako naizen
hemendik. 

Cederna-Garalurrek zertan lagundu zaitu?
Duela 7-8 urte ideia hau bera izan nuen eta Cederna-
Garalurrera bideragarritasun plana egitera joan nin-
tzen. Liburu-dendarena atera zitzaidan eta dena utzi
nuen. Momentu honetan aholku asko jaso ditut: era-
kusleihoa nola jartzen den, gauzak nola egin behar
diren, hornitzaile zerrendak…

Nafarroako Mendialdeko garapena da gure apustua

Langabeziatik irten eta
ekintzaile izateko pausoa

Azken aldian, langabezia datuek nabarmen egin dute gora. Zifra ilun horietatik urrundu nahian, asko dira haien enpresa sortzea
pentsatzen ari direnak. Aldez aurretiko esperientzia, hobbyren bat, ezagutza... horiek oinarrian hartu eta pausoa ematen dute.
Auto-enplegua langabeziatik irteteko modua da. Pertsona horiek ez dute pausoa bakarrik ematen, Cederna-Garalurrek,
Nafarroako Mendialdeko garapen elkarteak, laguntza eskaintzen baitie ekintzaile izan nahi duten pertsonei. Anima zaitez!
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Urte mordoa joan  da Constanti-
no Salinas altsasuar sozialistak
1932ko estatutu euskonafarraren
gaineko proiektuaren karietara
perpausa bota zuenetik: “ Nafa-
rroak  gainerako hiru probintzie-
kin bat egin behar du  jauntxo-
keriaren  atzaparretatik aterako
bada”. Esan gabe doa Constanti-
no espainar errepublikano aber-
tzale sutsua izan zela, Espainia-

ko banderaz idatzi liburuttoa ira-
kurtzea besterik ez da. 

Bada, larogei urte igaro ondo-
ren altsasuarraren mintzo hau
gure buruen gainean hegan dabil
berriz bele tematien antzera inoiz
baino salatzaileago, sekula bai-
no lotsaz mikatzago. 

Constantinok  arrazionalisten
zorroztasunaz  aztertu zuen bere
garaiko egoera tamalgarria, bai-

ta azti  inspiratuen  intuizioaz
geroko belaunaldien ibilia. Ara-
zoaren muina isolatu eta seina-
latu zuen: jauntxokeria. Nafa-
rroa Garaiko azken hamarkade-
tako politikagintzak ederki asko
erakutsi du zeinen bete-betean
asmatu zuen,  eta EAEko baliz-
ko erasoen aitzakiaz majo balia-
tu da eskuina bere aginte abso-
lutista  areagotzeko. 

Nekez imajinatuko zuen,
,ordea, Constantinok nafar
sozialisten zeregina salda lodi
eta likatsu honetan. 1981an  pitte-
ka ekinbide euskalfoboari lotu
eta jauntxo berrien klub esklu-
sibora sartzen saiatu da  aurre-
ko nafar sozialista, komunista
et errepublikanoen  xedeari uko
eginez apur ustel batzuen tru-
ke. Nafarroako gobernua  erdie-

tsi zuten bai, baita alderdiaren
historia orbanez bete.

Hastapenean Arbeloa, Urral-
buru, Boulandier, Felones eta
Asiain, gero Lizarbe, Chivite edo-
ta Iturbe.  Jiménez gaur egun.

Jauntxokeria eta ustelkeria
ditugu nagusi 2013an. PSNk  bide-
gurutze honetan erronka latza du.
Constantinoren profeziaren
oihartzunak iritsiko zaizkie? 

Boluntarioa: aukera propioaga-
tik eta trukean ordainsaririk jaso
gabe bere denbora librearen zati
bat ekintza solidario batera
eskaintzen duena da.

Boluntariotza mota asko dau-
de, eta arlo askotan jardun dai-
teke, arlo soziala, kultura, hez-
kuntza, ingurugiroa, osasuna,
parte hartzea, giza eskubideak,
larrialdietan laguntza, garapen
sozio ekonomikoa, aisialdia...
Kasu guztietan boluntarioek
eskaintzen dutena ez da baka-

rrik denbora. Bakoitzak, per-
tsona bezala duen hoberena,
dohain eta interesik gabe ema-
ten du. Bere jardueran, pertso-
nen duintasunarekiko errespe-
tua eta gizarte eskubideak kon-
tutan  har tuko  di tu ,
konfidentzialtasuna zainduz.

Irurtzungo Oinarrizko Gizar-
te Zerbitzuan boluntario talde
bat martxan jarri nahi dugu.
Helburuak hauek dira: Dagoene-
ko antolatzen diren hainbat ekin-
tza  bideratu edo indartu  (elika-

gaien bankua, “Itxipuru” arro-
pa biltegia, dependienteak diren
pertsonekiko  laguntza...) eta
baita  beharrezkoak diren beste
batzuk martxan jarri ere ( kla-
se partikularrak...). Pertsonek
gizarte beharretan jartzen dugu
garrantzia,  baliabide ekonomi-
ko edo giza baliabide  nahikoak
ez dituztelako .

Bestalde, denbora librean ekin-
tza solidarioren bat egin nahi
duten pertsonei toki bat eman
nahi zaie, burutzeko gaitasuna

duten ekintzetan parte hartuz. 
Momentu honetan denbora

librea duen jende gehiago dago
eta, bestalde, boluntarioen beha-
rra dago, ez baitugu dirurik gau-
za asko egiteko. Gizartea alda-
tzea beharrezko ikusten badugu,
gure gertueneko errealitatetik
has gaitezke.

Boluntario izateak denbora
zehatz batean lan egiteko konpro-
mezua suposatzen du, garai kon-
kretu batean eta astean ordu
kopuru konkretu batekin. Oina-

rrizko gizarte zerbitzutik forma-
zio eta aseguruak egiteko konpro-
mezua hartuko genuke. Parte
hartzeko, deitu Oinarrizko Gizar-
te Zerbitzura, gure telefonoa: 639-
127-271, edo bidali mezu bat, ssbi-
rurtzun@gmail.com.

Gizarte Zerbitzuak

hara zer dien

Izan zaitez boluntario!

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.

Ekin eta egin
Miren Razkin

Apirilak 8an guztiz urtu zen
burnizko dama, 87 urte zitue-
larik. Izaki bizidun baten gale-
ra ez da inoiz alaitzeko arrazoia,
baina egia da, galera batzuk bes-
te batzuk baino sentituagoak
direla. Funtsean, Ameriketa-
ko politika jarraitu zuen andrea

izan zen; baita lehen emakume
ministra Europa mailan. Pena-
garria benetan, eredu bezala
eduki genezakeena, azkenik,
lotsagarri suertatzea. Urteak
pasa ziren boteretik kendu
zuten arte, baina egia esan,
nahiko garaiz egin zutela uste
dut. Ez beste batzuk bezala,
gainbeherara garamatzatela
eta, alaiago edo tristeago,
beraiekin batera eramaten gai-

tuztela, guk hori nondik eten ez
dakigula.

Galera beraz, bera bizi-bizirik
zegoenean izan zela esango nuke;
ez hilabete eskas eduki genuen
galera. Bere herriari horrenbes-
te onura ekarri zion 58 urteko
gizona, osasunak kendu zuen
boteretik, hainbat gauza egiteko
zituelarik.

Bizitzak horrelako gertaerak
erakusten dizkidan honetan, bi

ondorio atera ditzaket: lehenen-
goa, sexua ez dela erreferentea
politika kontuetan; lotura
gehiago du pertsonaren ezauga-
rriekin, eta horren garai iris-
ten diren gehienek antzekota-
sunak dituzte. Bigarrena, ezin
dela osasunaren zain egon nor-
bait boteretik kentzeko. EKIN
eta EGIN beranduegi izan bai-
no lehen!

gora/behera

Azoka gardenak
Bertakoa, bertakoek
ekoiztua eta bertakoek
kontsumitzeko.

Lan gatazkak
Krisiarekin, zoritxarrez,
ez dute etenik.

>>

>>

astekoa

Raf Atxuri

Constantino Salinasen profezia



sakanerria >>
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Arbizu»

SAKANA

SAKANA

REDIN LURRINDEGIA
ETA KOSMETIKA

A L T S A S U
50 euroko erosketa baten-
gatik Julene dendan erabil-
tzeko %10 deskontu balea.

ZELANDI KIROLDEGIA
A L T S A S U

Lehenengo matrikula doan.

ARGIRO OPTIKA
E T X A R R I

% 10 eko deskontua eguzki

bataurrekoetan eta % 15
betaurreko graduatuetan.

LIZARDI ESTETIKA 
ZENTROA

E T X A R R I
%5a depilazioetan.

HOSTO GORRI 
ALTZARIAK

E T X A R R I
Dendako produktuetan %5-
eko deskontua.

GOROSTI
A L T S A S U

30€tik gorako erosketetan
% 10eko deskontu-balea
hurrengo erosketarako.

LA CIGÜEÑA
A L T S A S U

60€-tik gorako erosketetan,
%10eko deskontu-bale bat
hurrengo erosketarako.

ANTSOTENEA
I R U R T Z U N

%10eko deskontua.

Non erabili
Beleixeguaixe txartela

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

APIRIBILEKO SARIAK:
1.- 2 SARRERA EKAINBERRI KOBAZULOETARAKO
+ TRIMAN NAVARRA 2 SARRERA + ELHUYAR
FUNDAZIOAREN LIBURU BAT 
2.-  KATXIPORRETA ARROPA 1 + TRIMAN

NAVARRA 2 SARRERA + ELHUYAR FUNDAZIOA-
REN LIBURU BAT 
3.- KATXIPORRETA ARROPA  1 + TRIMAN NAVARRA
2 SARRERA + ELHUYAR FUNDAZIOKO LIBURU BAT 
4.- KATXIPORRETA ARROPA  1 + TRIMAN NAVARRA
2 SARRERA + ELHUYAR FUNDAZIOKO LIBURU BAT 

Igandean, 10:00etatik 15:00etara,
Etxarri Aranazko plazan

16 ekoizlek beren produktuak salgai
izanen dituzte eta ekoizpen
prozesuei buruzko erakustaldiak
izanen dira. Musika eta herri kirolak
ere izanen dira, baita lan-tresna eta
abere-jakien erakusketa

Belardik Sakanako nekazaritza
eta abeltzaintzaren erakusleiho
izan nahian, joan den urtean Ama-
Lur azoka sortu zuen. EHNE sin-
dikatuaren babesean sortutako
taldeak ibarrean lehen sektorea
bermatzea eta kontsumo zuzena
eta tokikoa bulkatzea du helburu.
Sakanako 11 ekoizlerekin batera,
Lizarraldea eta Iruñerriko antze-
ko ekimenetako beste 5 ekoizleren
postuak izanen dira. 

“Sakanan ekoizten ez diren pro-
duktuak ekarriko dituzte, ardoa
edota eztia, esaterako” argitu digu
Aritz Ganboak, Belardiko kideak.

“Ekoizle eta kontsumitzaileen arte-
ko harreman zuzena sustatu nahi
dugu. Azoka ekoizpen eta kontsu-
mo eredu baten aldeko aldarrika-
pena da, jai giroan” esan du Gan-
boak. EHNEko kide den Begoña
Goikoetxeak, ekoizle eta kontsu-

mitzailearen harremanak elka-
rren  arteko konpromisoan oina-
rritzen direla gaineratu du.

Azoka gardenak 
Horiek berreskuratzea da Belar-
diren asmoa. Goikoetxeak jakina-

razi duenez, igandeko moduko
azokak ARCO ekimenaren
barruan kokatzen dira. Salmenta
zuzena egiteko modu ezberdinak
bultzatzen ari dira. “Horrela fami-
lia ustiapenak mantendu, bizi-
iraupena bermatu, ingurumena
eta paisaia zaindu eta babesten
delako” ziurtatu du EHNEkoak. 

Sakanako Garapen Agentziako
Iker Manterolak lehen sektoreak,
zeharka, gizarteko arlo asko har-
tzen dituela esan zuen. Igandekoa
“sektorea biziberritzeko” tresna
gisa ikusten duela azaldu zuen:
“kultura-jakituriari, pertsonei bul-
kada emateko”. +www.guaixe.net

Foru Ogasunaren aurrean erren-
ta aitorpena egiteko garai iritsi da.
Hori modu askotara egin daiteke,
baina edozein modutan eginda
ere euskaraz egiteko aukera dago-
ela gogorarazi dute Udalerri Eus-
kaldunen Mankomunitatetik,
UEMAtik. 

Moduak
Ogasunaren auto-likidazio propo-
samena gutun elebidun bidez jaso
dutenek onartzeko garaian euska-
raz nahi dutela esatea baino ez
dute. Aurtengo behin betiko aitor-
pena euskaraz bidaliko dute, eta

aurrerantzean ere hala eginen dute.
Era mekanizatuaren bidez

errenta aitorpena egin nahi dute-
nak, haziendako bulegoan hitzor-
dua eskatzerakoan, harremana
euskaraz izan nahi duela adiera-
zi beharko du. Horrez gain, aitor-
pena egitera joatean, agiria eus-
karaz ematea nahi dela eskatu.

Internet bidez errenta progra-
ma jaitsiz gero, berriz, euskaraz-
koa aukeratu. Bestalde, aholku-
laritza enpresaren bat aukera-
tuz gero, espresuki adierazi
beharko zaio aitorpena euskaraz
egin nahi dela.

Errenta aitorpena euskaraz
egiteko deiaArbizuk lore azoka hartuko du

igandean, 9:00etatik aurrera

Udaberrian gaude, aspaldiko par-
tez eguzkia agertu da eta sakan-
dar askok burua baratz, lore eta
lorontzietan dute. Lore eta landa-
re denboraldia prestatzeko igan-
dean Arbizutik pasatzea primera-
ko gomendioa da. Izan ere, lore azo-
ka hartuko du etzi Arbizuk, Udalak
antolatuta. Loreen aitzakiarekin,
festa polita sortzen da Arbizun. 

Aukera zabala
Goizeko 9:00etatik aurrera izanen
da zer ikusi eta erosi Arbizun. Lore
eta landareez gainezka datozen 8

postu kokatuko dira plazan eta
inguruneetan, loreak lantzen
dituzten artisauekin batera. Horre-
taz gain, eta gaiarekin lotuta, Man-
komunitateak konpostatze era-
kustaldia eginen du. 

Arbizuko historiari begira
Aurten 200 urte beteko dira Napo-
leonen armada Sakanan barna
pasa eta herriak erre zituela, Gas-
teizko bataila galdu eta atzera egi-
ten ari zela. Arbizun 45 etxe era-
bat deseginik geratu ziren eta
herriaren memorian zauri naba-
ria geratu zen. Gertaera gogora-
razteko herri ekimena dago mar-

txan Arbizun. Horrela, Xabi Repa-
raz historialariak duela 200 urte-
ko Arbizu ezagutzeko aukera
emango du igandean, 12:00etan,
berarekin ibilaldi historikoa egi-
teko aukera izango baita.

Loreen garaia

Etxarriko 
herri baratzak
Etziko azokako 17. postuan Etxa-
rri Aranazko herri baratzen
proiektuaren berri emanen da.
Etxarri Aranazko Udalak etxarriar
talde baten eskaerari erantzunez
herri-lur bat utzi du proiektura-
ko. Talde horrek kudeatuko du
lur saila eta azalpenak igandeko
azokan emanen dituzte. 
Proiektuak aisialdi erabileraz gain,
herritarrendako komunikazio
esparru irekia izan nahi du. Aldi
berean, adin tarte ezberdinen
arteko kultur transmisioa susta-
tu nahi dute sustatzaileek. Gaine-
ra, tokiko hazien aldeko apustua
eginen dute, norbera elikagaiz hor-
nitzeaz gain. Belardiko Ganboak
azaldu zuenez, “lehen sektorea
dinamizatzeko proiektua da”. 

San Migel azoka

Azoka gardenak (ekoizle-kontsu-
mitzaile) berreskuratzeko asmoa-
ren baitan, Belardi, Arakilgo eta Irur-
tzungo udalekin harremanetan
dago udazkenetan egiten zen San
Migeletako azoka berreskuratzeko. 

Ama-Lur azoka, berriro bueltan

Lore eskaintza zabala izanen da.

Iker Manterola, Aritz Ganboa eta Begoña Goikoetxea aurkezpenean.
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Atzo aurkeztu zen Sorturen iba-
rreko egitura. Dozena bat pertso-
nak osatzen dute Sakanako Sor-
turen Eskualde Kontseilua. Ezker
abertzaleko alderdiak herrietan
eratu dituen Herri Kontseilueta-
ko ordezkari bana dago ibarreko
egituran: Unai Razkin (Arakil-
Irurtzun), Izaro Otxoa de Angio-
zar (Uharte Arakil), Imanol Goñi
(Lakuntza), Koldo Flores (Arbizu),
Xabier Ulaiar (Etxarri Aranatz),
(Bakaiku), David Oroz (Urdiain),
Edurne Bixiers (Altsasu) eta Jon
Zufiaurre (Olatzagutia). Eta, haie-
kin batera, borroka instituziona-
lerako 2 arduradun eta eskualde-
ko arduraduna daude: Aitor Kara-
satorre, Gorka Iriarte eta Maitane
Intxaurraga. 

Sakanako Sortuk “egoera sozio
ekonomiko larriari buelta emate-

ko lanean buru belarri sartzeko
konpromisoa” hartu du, “eragile,
erakunde eta sindikatuekin bate-
ra, gure bailararen etorkizuna
bermatzeko”. Gizarte parekide
baten alde egin du eta “Sakana txi-

kitu nahi duten proiektuei alter-
natiba bilatzeko lanean” ariko da.
Independentzia eta sozialismoaren
bidera lotu nahi duten sakanda-
rrei haiekin bat egiteko deia egin
die Sortuk.  

Erabakitzeko eskubidea
bermatzeko eskaera egin
zieten udal agintariei

Etxarri 2012+1 ekimeneko kide-
ak atzo goizean aurkeztu zuten
Etxarri Aranazko udaletxean
herri galdeketa eskaera babesten
duten sinadurak. Mikel Mundi-
ñanok, Susanna Suderak eta
Manolo Camposek 360 etxarria-
rren sinadura aurkeztu zizkioten
udalari. Babes horrekin Etxarri
2012+1 ekimenak “erabakitzeko
eskubidea etxarriarron eskura
jarri nahi dugu. Ariketa demokra-
tiko bat; benetako demokrazian
oinarri behar lukeen eskubidea
praktikara eraman nahi dugu”
azaldu zuen Mundiñanok. 

Ados al zaude Etxarri Aranatz,
Euskal Herriko udalerria izanda,
Europako estatu independente berri
baten parte izatearekin? Etxarria-
rrek galdera horri erantzutea nahi

dute ekimeneko kideek. “Herrita-
rrek “etorkizunean zer izan nahi
dugun” adierazteko. 

Autodeterminazio eskubidea-
ren inguruan etxarriarrei galdera
egiteko eskaera Foru Legeak eska-
tutako babesarekin erregistratu

ondoren, udal bilkura berezi bate-
an aztertu beharko du gaia Etxarri
Aranazko Udalak. Ekimenetik etxa-
rriarrei maiatzean izanen den bil-
kura hartara joateko deia luzatu zie-
ten eta, bide batez, sinatzaile guz-
tiei eskerrak eman zizkieten.

EAJk batzokian
egindako pintada
salatu du
Ostegun gauean PNV lotu zure txa-
kurrak dioen pintada egin zuten
Altsasuko Batzokian. Nafarroako
EAJ-PNVk pintada salatu du eta "bide
politiko eta demokratikoak" alder-
di politiko baten egoitzari eginda-
ko erasoekin nola uztar ote daitez-
keen galdetu du. Jeltzaleek, aldi bere-
an, "politika eta demokrazian denak
ez du balio" azpimarratu dute. 
Nafarroako EAJ-PNVtik azaldu
dutenez halako jarduerek "ez dute
Euskadin denbora berrian aurre-
ra egiten laguntzen". "Uste genuen
halako portaerak iraganeko gau-
zak zirela: Elkarbizitza denon arte-
an eraikitzeko, bakean eta elkar
errespetatuta bizitzeko eta herriak
politikan eta demokrazian kon-
fiantza izatea nahi badugu, behin
betiko utzi eta baztertu behar dira
betiko bortxakeriaren hazia eta hori
islatzen duten pentsamendu eta
jarrerak" esan dute. Halako jardue-
rak “behin betiko bukatzea” eska-
tu dute. 

Ospakizunen
inguruan
Iruzurrari aurre egiteko kanpaina-
ren barruan, festak direla eta, Nafa-
rroako Gobernua Altsasuko Udala-
ri zuzendu zaio. Festa egitarauan
agertu eta beste erakunde batzuk
kontratatzen dituzten txaranga eta
bestelakoak udalaren ardura dire-
la adierazi zien. Kontratazio horie-
tako BEZa eta bestelakoak egune-
an izan behar dituztela jakinarazi
zion foru ogasunak udalari. 
Juan Carlos Orellana zinegotziak jaki-
narazi zuenez, irabazi asmorik ez
duten elkarteak izan behar dutela
argi erakutsi behar da. “Lehen ara-
zoa maiatzeko artisau feriarekin sor-
tu zaigu”. Zinegotziak argitu due-
nez, feria antolatzen ari den taldea
egun baterako ez dela erakunde gisa
legeztatuko esan du. “Lanean segi-
tzeko asmoa dute, baina aurreran-
tzean azokako diru kontuak udalak
eramanen ditugu”. Horregatik, uda-
lak Bilduk aurkeztutako 4.000 euro-
ko emendakina onartu zuen eta tal-
de antolatzailearekin zuen hitzar-
mena suntsitu eginen du. 

Udalak jaso zuen herri
galdeketa egiteko eskaera

Susanna Sudera, Manolo Campos eta Mikel Mundiñano sinadurak aurkezten.

Sorturen ibarreko kontseilua osatzen dutenetako batzuk. Utzitakoa

Rallyko une bat.

Sorturen ibarreko 
Eskualde Kontseilua eratuta

»

»

Lakuntza»Etxarri Aranatz»

Olatzagutia»

Altsasu»

Birziklatze tailerra
Lakuntzako Udalak irakaskuntza
artistikoa eta sormen pentsamen-
dua sustatzeko tailerra antolatu du.
Idoia Oses Perezek emanen du eta
bi adin taldeei zuzenduta dago: 12
eta 15 urte bitartekoendako eta 16
urtetik gorakoendako. Lehenak
10:00etatik 12:00etara ariko dira
tailerrean eta bigarrenak 12:15etik
14:15era. Maiatzaren 4,an 11n eta
25ean eta garagarrilaren 1ean iza-
nen da, udaletxean. Doakoa da izen
ematea, baina udaletxera hots egin
behar da horretarako. 

Sakana Motorsport-
en esker ona
Martxoaren 9an Olatzagutian anto-
laturiko I. Olazti-Urbasa rallysprin-
ta antolatu zuen Sakana Motorsport
eskuderiak. Balantze guztiak egin
ondoren, eskuderiako kideek “lane-
an eta laguntzaile moduan ibilita-
ko pertsona eta enpresa guztiei
eskerrak eman” dizkiete.  Horrekin
batera, egun hartan “olaztiarrei eta
edozein motatako eragozpenak
izandako pertsonei, beren pazien-
tzia eskertu” diete Sakana Motors-
port-etik. Olazti-Urbasa rallyesprin-
ta Guaixe Saria iraupen luzeko
proiektua dela ere aurreratu dute. 
Horrekin batera, eskuderiako kide-
ek udal langileen arduradunen jarre-
ra salatu dute. “Udal batzordearen
aginduei uko egin diote behin eta
berriz, rallysprintaren antolakuntza-
ren kalterako izanik”. Kirol ekital-
diaren antolatzaileen iritziz “ tris-
tea da herrirako dohainik lan egi-
ten duenari ahal izan duten traba
eta oztopo guztiak jartzea”. 
Eskuderiako kideek ulertzen dute rall-
yak denen gustukoak ez izatea, bai-
na “ ez duguna ulertzen da, pertsona
hauen partetik bai eskuderia honen
kontrako baita herriko hainbeste
kolektiboen kontrako diskriminazioa”. 



Inbertsioetara 63.501,44 euro
bideratuko dira. Hala ere, 2012ko
superabita inbertsioetara bideratu
lezake 

Herenegun egindako bilkuran,
Altsasuko Udalak aurtengo aurre-
kontuak onartu zituen. Bildu eta
Aralarren aldeko bozekin, NaBai-
ren abstentzioarekin eta IU, UPN
eta PPren kontrako bozekin aurre-
ra atera ziren udalaren aurtengo
kontuak. Udalak 5.395.699,91 euro
izaten ditu kudeatzeko. 

Garazi Urrestarazu Zubizarre-
ta alkateak azaldu zigunez, aurre-
kontuak egiterakoan lehentasuna
langileriari eta zerbitzuak manten-
tzeari eman zaio. “Sarrerak eta gas-
tuak koadratzen nahikoa lan izan
dugu. Gauza ezberdinetarako
aukera handirik ez zegoen” esan
zigun alkateak eta Nafarroako
Gobernuaren laguntza faltagatik
edota BEZ-aren igoerak udal zer-
bitzuetan izan duen eraginagatik
kexu azaldu zen. 

NaBaiko Unai Uhaldek adiera-
zi zuen aurrekontua “diru sarrera
eta gastu korronteko aurrekontu
hutsa ikusten dugu, egin diren
emendakin txikiak kenduz ezta-

baidatzeko inongo posibilitaterik
gabe. Planteatzen diren inbertsio-
ak funtzionamendu arrunterako
inbertsioak direla esan dezakegu”. 

Hualdek jakinarazi zuen alka-
tetzako taldeari aurrekontuen
eztabaida atzeratzea, aurreko urte-

ko diru soberakinarekin zein
inbertsio finantzatu ahal ziren
zehazteko. Uhaldek aurreratu zue-
nez, Espainiako Gobernuak diru
hori udal zorra murriztera bide-
ratzea behartu beharrean aurten
inbertsiora bideratzeko aukera

eman duela. Diru soberakinarekin
egin beharreko inbertsioetan alka-
tetzaren taldean akordioa lortze-
ko aukera aurreikusi zuenez,
NaBai abstenitu egin zen. 

IUko Arturo Carreñok aurre-
kontuan herrian enplegua sustatze-

ko diru saila edo gizarte jangelakoa
faltan bota zituen. Aurrekoen foto-
kopia zela esan eta hobe gizartera-
tu zitekeela adierazi zuen. Bilkuran
egindako proposamenak aurrekon-
tuetan egindako batzordeetan ez
proposatzea eta, ondorioz, haietan
lantzeko aukerarik ez ematea lepo-
ratu zion Aralarko Asun Fernan-
dez de Garaialdek IUkoari. Aralar-
koak kontu errealak zirela adiera-
zi zuen. UPNko eta PPko zinegotziek
bilkura guztian ez zuten ahoa zabal-
du. PSNko bi zinegotziak eta NaBai-
ko Agirrebengoa faltatu izan ziren.
Bestalde, koalizio horrek atzodanik
zinegotzi berria du Cristobal Lanz
Lapuente. 
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Altsasun egindako manifestazioa.

Udal bilkurako une bat. 

Altsasu»

Bakaiku» Arakil»

Udalak erakundeei ekarpenak
Erakundea Aurrekontua  Udalak Erabiltzaileek Nafarroako Gobernuak Besteak
Musika patronatua 355.541,4 206.604,04 %58,11 113.932,58 %32,04 33.279,04 %9,3 1.725,74 %0,49
Aita Barandiaran 979.575,93 173.585,93 %17,72 434.920 %44,4 370.080 %37,78 990 %0,10
Gizarte Zerbitzuak 626.712,54 262.232,63 %41,84 5.500 %0,88 287.202,78 %45,83 71.777,1 %11,45
Sakanako Mank 976.503,42 501.455,01 %51,35 308.336,75 %31,57 - - 166.711,66 %17,08
Atabo 776.583 122.222,22(+BEZ) %15,74 515.700 %66,41 - - 108.632,72 %13,99

Dagoenari eusteko aurrekontua Inbertsioak
Mendietan 27.130
0-3ko moduluak 8.637,74
Kaleen zolatzea 8.000
Zelandiko aparkalekua txukundu 7.000
Informatika ekipoak 4.760
Kirol azpiegituretarako 3.373,7
Kirol bulegoko informatika ekipoa 2.200
Gaztegune 1.400
Bulego altzariak 1.000

Errausketari
buruzko
dokumentalak
“Gure osasunaren alde eta errauske-
taren aurka mugitzen” ari dira azken
aldian eta hainbat ekimen garatu ditu
bakaikuar talde batek. Errausketa-
ren gaia aztertzen duten dokumen-
tal pare baten emanaldiak iragarri
dituzte gaurko eta heldu den ostira-
lerako. Gaurkoak ¿Fuego purificador?
du izenburua eta TVEk ekoiztutakoa
da. Bestea, 3MBk plataformak egin-
dako Etorkizuna erraustuz da. Ema-
naldiak 19:00etan izanen dira, uda-
letxeko areto handian. 

5 peoi eta gizarte dinamizatzaile
postuak bete nahi ditu 

Arakilgo kontzejuetako kultur jar-
dueren dinamizazioaz arduratu
eta langabetutako pertsonekin
aholkularitza eta akonpainamen-
dua egitea. Bi egiteko horiek iza-
nen ditu Arakilgo gizarte dinami-
zatzaileak. Udalak, bestalde, Ara-
kilen etxebizitzaren egoera zertan
den jakin nahi du. Hau da, hutsik
dauden etxeen kopuruak eta etxea
eskuratzeko interesa duten arakil-
darren kopurua. Hori ere dinami-
zatzailearen egitekoa litzateke,
Nafarroako Gobernuko Etxebizi-
tza Departamentuarekin harre-
manetan mantenduz. 

Edozein langabetu arakildar
aurkeztu daiteke lanpostu horre-
tara. Diplomatura bat eta EGA edo
baliokidea den titulua izan behar

ditu. Baita gida baimena eta ibil-
gailua ere. Lana hartzen duen per-
tsona 5 hilabetez, lanaldi erdian
ariko da Arakilgo Udalarendako
eta hilero 637,69 euro jasoko ditu.
Lanean maiatzaren 15ean hasiko
litzateke. 

Peoiak
Bost hilabetez (maiatzaren 15etik
lastailaren 15era) lanaldi osoan ari-
tzeko 5 pertsona kontratatu nahi
ditu Arakilgo Udalak. 1.005,15 euro-
ko soldata garbia izanen dute. Zer-
bitzu anitzetako sailean ariko dira
lanean denak, haietako bat, gaine-
ra, retroeskabadorarekin lan egi-
nen du. Arakilen erroldatuta dau-
den langabetuak dira lanpostu
horietara aurkez daitezkenak. Beti
ere, eskola ziurtagiria izan behar
dute eta autoendako B gida baime-

na izan. Azken hori ez dutenenda-
ko bi postu gordeko dira. 

Udalak 6 kontratazio eginen ditu

Pisua alokatzeko

Etxeberriko kontzejuak pisua du
bere egoitzaren gainean. 
Hilaren akaberan hutsik geldi-
tuko da. 
Maiatzetik aurrera hura 
alokatu nahi duenak kontzeju-
buruarekin harremanetan jarri
beharko du: 620240719 (Javier)
edo javiermartija@gmail.com.

Informazioa

Arakilgo udaletxean jaso daite-
ke deialdi horiei buruzko infor-
mazio gehiago: 948 500 101 edo
ayuntamiento@arakil.infolocal.o
rg helbidean (Imanol). 

Bi gizon Egiarretan lanean. Artxiboa.



Enpresako jabe den familia haien
lana ez egiteko salaketarekin batera
egin dute eskaera

Lan ikuskatzaileak martxoaren
7an lantokietara egindako bisita-
ren ondoren, langileek egindako
salaketa aintzat hartu zuen eta
“enpresak grebarako eskubidea
urratu” duela ebatzi zuen. Lan
ikuskaritzak mugagabeko greban
dauden langileak enpresa ordez-

katzen ari dela frogatutzat eman
ondoren grebalariak epaitegira jo
zuten. Baina auzia azaroaren 8an
aztertuko da. Bitarte horretan
nagusiek langileen lana ez egite-
ko kautela-neurriak hartzeko eska-
tu diote langileek epaileari. 

43 greba egunen ondoren lan-
gileak “nahiko animoso daude,
haien borrokan sinesten dute”.
Hala dio Gorka Viergek, Sakana-

ko ELAko arduradunak. “Ez digu-
te beste aukerarik utzi. Azkene-
an, enpresak proposatzen duena
lan baldintzak goitik behera alda-
tzea da. Gainera, kaleratu dituz-
ten langileei gutxienekoa beste-
rik ez diete ordaindu nahi”. Gor-
ka Viergek “guztiondako ona
izanen den akordio baterako zutoi-
nak jartzeko” eskaera luzatu dio
zuzendaritzari.

Lazaro Echeverriako grebalariek epaileari
kautela-neurriak eskatu dizkiote 

Juan Manuel Goikoetxea, Far-
del, zena gogoan izateko ekital-
dia antolatu zuten larunbatean
haren adiskideek. Arantzazu izan
zen altsasuarraren oroimena bizi-
berritzeko aukeratutako toki
esanguratsua eta hara 500 bat
pertsona joan ziren asmo horre-
kin, ehunen bat altsasuar tarte-
an zirela. Eta haiekin batera Iñi-
go Urkullu lehendakaria eta Eus-
ko Jaurlaritzako hiru kontseilari
ere (Erkoreka, Tapia eta Beltran
de Heredia). 

Ekitaldian, Gandiaga topagu-

nea lepo zegoela, Iñaki Berisainek
hartu zuen hitza Goikoetxearen
“konpromiso erradikalki huma-
nista” azaltzeko. Ondoren, Felix
Ormazabalek, altsasuarrak hartu
zituen alderdi eta erakunde kon-
promisoen errepasoa egin zuen.
Azkenik, Eduardo Urrutiak, Goi-
koetxeak lehen sektorearen alde
zuen konpromisoaren berri eman
zuen. Nikolas Segurola frantzisko-
tar artzainak ere hitza hartu zuen.
Ekitaldia despeditzean bildutako
guztiendako auzatea izan zen.
Aurretik, elizkizuna. 
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Aurretik egin duten moduan, atzo ere udaletxe aurrean kontzentratu ziren.

Altsasu»
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Kaleratuak berriro hartu,
gauzatzen ari den
iruzurra salatu, 
eta Murillo zuzendariaren
eta Goikoetxea
kontseilariaren dimisioak
eskatuko dituzte

Maiatzaren 3rako iragarri du
mobilizazio hori LAB sindika-
tuak. Horrekin batera, Sunsunde-
guin izan duen “morroi-papera”
salatzeko UGT-ren egoitzaren
aurrean kontzentrazioa eginen du
LABek. Sindikatuko Sakanako
arduradun Gaizka Uhartek ziur-
tatu zuenez, “sakandarren babe-
sik gabe gaur Sunsundegui itxita
egonen litzateke. Nafarroako
Gobernuak enpresa uzteko UGT

beharrezko laguntzaile izan da”.
Enpresak aurrera egiteko beste-
lako eredu bat ezartzea eskatu
zuen, “ordu estrarik eta entxufis-
morik gabe”. 

Uhartek salatu zuen Nafarroa-
ko Gobernuak 500.000 eurotan Jose
Ignacio Murillori enpresa oparitu
diola. Gobernuaren, zuzendaritza-
ren eta UGTren arteko negoziazio-
ak enpresa batzordearen bizkarre-
ra egin zirela eta gainontzeko sin-
dikatuek ez zutela haien
proposamenak egin eta defendatze-
ko aukerarik izan salatu zuen Uhar-
tek. “Gobernua 36 milioi euro bar-
katzeko prest zegoela jakinda bes-
telako aukerak” egon zitezkeela
nabarmendu zuen. LABk bere
garaian enpresaren jabetzaren %51
langileen esku uzteko proposame-
na ekarri zuen gogora. Akordioa

Nafarroako Gobernua enpresatik
ateratzeko besterik ez duela balio
berretsi zuen.  

Kaleratzeen inguruan
Sunsundeguikoa “eskandaulutzat”
jo zuen Jose Luis Ojerrek, LABe-
ko langileen ordezkaria. Gainera-
tu zuenez, “Sakanako eta Nafarro-
ako gizarteari egiten zaion iruzu-
rra da”. LABeko kideak ziurtatu
zuenez, UGTk lantegian afiliatu
gehien izanda ere kaleratutakoen
%90 ez du harekin zerikusirik,
“zuzendaritzaren planen kontra
azaldu dira, eta haietako batzuk bes-
te sindikatuen zerrendetan aur-
keztu izan dira”. Horregatik, dis-
kriminazio sindikalagatik eta
Enplegu Erregulazio Espediente-
aren kontra salaketak jartzea azter-
tzen ari da sindikatuak. 

Ojerrek salatu zuenez, “kalera-
tzeko irizpideak subjektiboak dira.
Kaleratutako askoren ekoizpen
balea plantillaren bataz besteko-
aren gainetik dago”. Ziurtatu zue-
nez kaleratzeekin ezinen da egu-
neko autobus kopuru jakin bat egi-
teko helburua lortu. Pasa den
urtean urte baterako kaleratuta-
koak, “UGTkoak ez beste” orain
“langabezia galduta” berriro kale-
ratuak izan direla azaldu zuten
prentsaurrekoan. 

LABeko kideak ere gogora eka-
rri zuen azken 37 kaleratuen ondo-
ren, enpresak esperientziarik
gabeko langileak baldintza oke-
rragotan kontratatu zituela eta
mila lan ordu estratik gora egin
zirela. Azken horregatik enpre-
sak zigor espedientea jaso zuela
jakinarazi zuen. 

Goikoetxearen arrastoa

LABek mobilizazioak iragarri ditu
Sunsundeguiko kaleratzeengatik

Mahaian Jose Luis Ojer, Oskar Telletxea, Gaizka Uharte, Javier Beraza eta Jon Ugutz Bilbao, Sakanako LABeko delegatuez babestuta.

Jendetza erakarri zuen Goikoetxearen oroimeneko ekitaldiak. Utzitakoa
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Argazki digitalak bakarrik onartuko dira eta gutxienez 1.800x1.200 pixel, eta jpg
formatua izatea. Argazkiak Sakanan hartutakoak izan beharko dira. Argazkilari
bakoitzak gehienez argazki bat aurkeztu dezake eta ondoko datuak jarri behar-
ko dira: egilearen izena-abizenak, telefonoa, e-posta eta argazkia non hartu den.
Bierrik Fundazioak beretako gordetzen du jasotako lanak publikatzeko eskubi-
dea. Lehiaketa honetako parte-hartzaileak, bidalitako lanaren jabe den neurrian,

lanak erabiltzen, jendaurrean erreproduzitzen eta jakinarazten uzten dio Bierrik
Fundazioari, euskarri inprimatuan, Interneten edo ezagutzen den beste edozein
modutan.
Lanak ekainaren 18a baino lehen aurkeztu beharko dira
maketazioa@guaixe.net helbidean.
Argazkiak www.guaixe.net webgunean jarriko dira ikusgai.

Gauzak ongi, Sakanako Mankomu-
nitatearen asmoa da udaberrian
hondakin bilketa sistema berria
martxan jartzea. Mank-ek abiatu-
tako parte hartze prozesuko bile-

retan  sistemaren aldaketaren zer-
gatiak azpimarratu, funtziona-
mendua azaldu, erabiliko diren
tresnak erakutsi eta herritarren
zalantzak argitu dira. Gainera,

inkesta bidez sakandarren iritzia
eta ekarpenak jaso ditu ibarreko
erakundeak. 

Hondakin bilketa sistema
berriaren oinarrietako bat kon-

postaren aldeko apustua denez,
Mank-en hur rengo pausua
herrietan konposta nola egiten
den irakasteko ikastaroak ema-
tea da. Horrekin batera, udal
arduradunek eta Mank-ek sakan-
darrengandik jasotzen ari diren
informazio, ekarpen eta iritzie-
kin hondakinak jasotzeko egu-
rrezko zintzilikarien dimentsio-

namendua eta haiek non kokatu
erabakiko dute. Haiek jartzeko
lanak Mank-ek maiatza hasieran
atera nahi lituzke lehiaketara. 

Konpostatzea bilketa sistema
berriaren ardatzetako bat da,
bakarka edo taldeka egin daiteke-
ena. Mank-eko informatzaile
Beñat Agirrek esan digunez, “kon-
postatzea materia organikoa tra-
tatzeko modurik eraginkorreneta-
koa da: erabiltzaileek eta tekniko-
ek kontrolatzen dutenez, kalitatea
oso altua da; gure materia organi-
koarekin gure baratza, loreontzi
edo lorategietan erabiltzeko onga-
rria sortzen dugu, hondakinen
zikloa borobilduz eta, gainera,
tasan deskontua izango dugu”. 

Sakandarrek materia organi-
koari beste bizitza ematearen alde-
ko apustua egin dute. Mank-ek kon-
postatzea egiteko 1.653 eskaera berri
jaso ditu (892 autokonpostatzea egi-
teko 761 auzo-konpostarako). Horiei
Sakanan aurretik banatutako 300
konpostatzaileak batuta, materia
organikoa beste modu batean ia
2.000 familiek aprobetxatuko dute-
la aurreikusten da. Mank-en eska-
era berriak etengabe jasotzen ari
dira. “Lehen esperientziak mar-
txan jarri ostean, askoz gehiago
apuntatuko dira. Edozein aldake-

tarekin gertatzen den bezala, nor-
mala da hasieran kezkak eta bel-
durrak izatea, baina behin gure bizi-
lagunak egiten duela ikusten dugu-
nean, gero eta gehiago animatuko
gara” gaineratu du Agirrek.

Mank-ek konpostatzen ikasteko
ikastaroak antolatu ditu herriz
herri. Herri guztietan, gutxienez,
kurtso bat izanen da, eta herriaren
tamaina eta beharren arabera,
gehiago. “Ikastaroetan, konposta-
gailua jartzeko lekurik egokienak,
hara zer bota daitekeen eta zer ez,
material hezea eta material leho-
rra zein proportziotan nahastu

behar diren, aireztatzeko prozesua
zenbatetan eta nola egitea komeni
den, usainak ekiditeko gomendio-
ak eta beste emanen dira” azaldu
digu Agirrek. Horretaz gain, joaten
direnen kezka eta zalantzak argi-
tzen saiatuko dira. “Gainera, auto-
konpostajearen kasuan materia-
lak banatzeko aprobetxatuko dugu:
konpostajea egiteko gidak, konpos-
tera, kuboa eta aireztagailua” zehaz-
tu du Mank-eko teknikariak.

Mank herrietan banatu duen
inkestaren bidez posteen eta kako-
en eskaera neurtzen ari da. Herrie-
tan ere erakustaldiak egin direne-
an sakandarrek ekarpenak egin
dituzte. Agirre pozik dago: “Kasu
askotan oso egokiak eta emanko-
rrak izan dira egin dituzten pro-
posamenak eta sistema ezartzera-
ko orduan kontuan hartuko dira”.
Horrela ari dira herrietako bilke-
ta puntuak eta auzo-konpostatze-
guneak zehazten. 

Zintzilikariari dagokionez, tek-
nikariak azaldu digu jende askok
hura ikusi ondoren, kakoa bazter-
tu eta haren alde egin duela. “Hasie-
ran bazegoen posteen kontrako iri-
tzia, baina, alde batetik, hauek
Sakanan eginak direla eta hemen-
go arkitekturarekin bat datozela
ikustean (egurrezkoak izango dira)
eta, bestetik, proposatzen diren bil-
keta puntuetan hurbiltasuna bul-
tzatu denez, jende askok bere hasie-
rako aukera moldatu du”. Dimen-
tsionamendua bukatu ondoren,
materialak zehaztutako tokietan
jartzen hasiko dira.

Sakanako eskulana
Herri txikietan jarriko diren ekar-
pen-etxolak, jarriko diren auzo-
konpostatze gune edo etxolak eta
herri handietako larrialdi-guneak
ibarreko enpresek garatutakoak
dira. Baina norbaitek jarri behar-
ko ditu. Horregatik, Mank-ek uda-
lei ibarreko enpresen kontaktuak
lortzeko laguntza eskatu die. Lanak
lehiaketa bidez eman nahi ditu, eta
maiatza hasieran hastea nahi luke. 

Muntaketaren ondoren hasiko
da hondakinen bilketa sistema
berria martxan. Aurretik sakanda-
rrek jasoko dituzte: hondakin hiz-
tegia, sistemaren funtzionamen-
duari buruzko gida eta etxez etxe-
ko bilketa egutegiaren iman bat. 

Iortian jarriko duten erakusketan
ikastetxeari eta inguruko errekei
buruzko datuak izanen dira, besteak
beste

Bosgarren urtea da Aralarko Mikel
Donea institutua Nafarroako Ura-
ren Gazte Foroan parte hartzen ari
dena. Parte hartze horrek irakas-
le mordo bat eta ikastetxeko ikas-
le guztiak ingurumenarekiko sen-
tsibilizazioan bustitzea ahalbide-
ratu du. Aurreko ikasturteko
lanaren fruitua astelehenetik
maiatzaren 5era Altsasuko Iortia
kultur gunean ikusgai izanen da. 

Eukene Durana irakasleak azal-
du digunez, lau ardatz lantzen
dituzte. Birziklapena da haietako
bat da. Hondakinak egoki bereiz-
teko eta zabor kopurua gutxitzeko
sentsibilizazio kanpainak egiten
dituzte institutuan. “Garbitzaileek
lehengoarekin alderatuta aldake-
ta sumatu dute. Hala ere, patioan
jasotako zabor kopurua ez da jai-
tsi”, esan digu Duranak. Elkarta-
sun kanpainetara bideratzen dituz-
ten tapoiak ere biltzen dituzte. 

Urari dagokionez, ikastetxea-
ren kontsumoa aztertu eta hura
jaisteko neurriak proposatu dituz-
te. Aldi berean, inguruko erreka-
tako uraren kalitatea ere aztertu
dute. Energia kontsumoaren
murriztea ere aztergai izan dute,
klaseetan lantzeaz gain. Azkenik,
mugikortasun arloan, bizikletaren
sustapena bulkatu dute. 

Ingurumenarekiko ardura,
institututik

Altsasu»

Aurreko erakusketa baten ikuspegia.

Posteak eta gantxoen
dimentsionamendua

Informazio bulegoak

Irurtzun, Etxarri Aranatz eta
Olatzagutiko bulegoak astelehe-
netik aurrera, soilik asteartee-
tan eta ostegunetan irekiko dira,
10:00etatik 13:00etara eta
16:00etatik 19:00etara.

Egutegia  
(behin-behinekoa)
Apirilak 22Izurdiagan 11:00etan
eta Aizkorben 16:00etan.
Apirilak 23Egiarretan 18:00etan.
Apiri lak  24 Etxarrenen
11:00etan eta 17:00etan, Hiri-
berrin 19:00etan eta Satruste-
gin 19:00etan.
Apirilak 25 Irañetan 11:00etan
eta 17:00etan.
Apirilak 26 Uharte Arakilen
11:00etan, 16:00etan eta
19:00etan.
Apirilak 29Zuhatzun 13:30etan.

Jende asko, konpostatzearen alde

Bikotea konpostagailu ondoan.

»»

SAKANA

Udaberriarekin batera, hondakinak
biltzeko sistema berria

37 bilera
Haietara 2.175 sakandar joan
dira.



Lana/ Negozioak
LAN ESKARIA

Emakume euskalduna Sakanan lan egiteko
prest. Etxeko garbitasuna, adineko pertsonak eta
umeak zaintzeko prest egongo nintzateke. Telef
948- 46 03 82.

Ikastaroak
AESek ikastaro hauek antolatu ditu.
“2012ko lan erreformaren gaineko epaileen dok-
trina berria”, zehazteke; “Proiektuak kudeatzeko
baliabideak”, 30 ordu, maiatzaren 15etik ekaina-
ren 6ra arte; “Elkarrizketak ingeleraz”, 35 ordu,
maiatzaren 29tik uztailaren 3ra; “Buruko mapak.
Informazioaren antolaketa optimizatzeko erre-
mintak”, 15 ordu, ekainaren 6tik ekainaren 20ra;
“Nola landu aurkezpen eraginkorrak”, 25 ordu,
ekainaren 7tik ekainaren 21era.

UGTk ikastaro hauek antolatuko ditu.
“Soldadura TIG” maiatzaren 4tik 25ra (Iruñean);
“Excel aurreratua” maiatzaren 6tik 23ra.

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/

Iruñeko gazteendako XXIII literatur lehiake-
ta. Iruñeko Udalak antolatuta, Poesia eta
Narrazio laburra. Epea: 2013ko maiatzaren 6ko
14:00ak baino lehen.

“Pedro de Atarrabia” XXIV literatur sarike-
ta. Atarrabiako Udalak antolatuta, idazlanak aur-
kezteko epea 2013ko abuztuaren 16an. 

Oharrak 
Guraso formazioa: autonomia lantzen III,
fardel aldaketa eta esfinterren kontrola.
Txioka Haur Ikastolan. Maiatzaren 2an, 16:30eta-
tik 18:00etara. Izena eman 948- 37 30 23 edota
txioka.haur.ikastola@inigoaritza.com

Haurraren erritmoak errespetatzen dituen
eskola librea. Nahi baduzu, deitu 661- 59 04 20
telefonora.

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. Maiatzaren 7an Olaztin, arra-
tsaldez.

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

EGA. Izena eman larrezabaldk@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, eliminatoria.
www.blogak.com/irurtzuneuskaraz/pikumus-txapel-
keta-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 parega-
beak betirako. Deitu 948 564 275 eta izena eman
edo bete formularioa gure webgunean www.guai-
xe.net.

Nafarroako Ondarearen Defentsarako
Plataforma laguntzeko. Eliza katolikoak,
Iruñeako eta Tuterako Elizbarrutiaren bidez,

Nafarroako herrietan egiten ari zen ondare publi-
koen inmatrikulazioei aurre egiteko sortu zen.
Egoitza Iruñeko Estafeta kaleko 57. zenbakian
dago. Liburua argitaratu dute, hitzaldiak eman.
Laguntza jasotzeko ondoko kontu korrontea
zabaldu dute Nafarroako Kutxan: 2054/0142 68
9152623199.

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 direnak: udako
arropa eta oinetakoak; sehaskak; ohe arropa;
esku oihalak; sukaldeko tresneria; idazteko maki-
nak; ordenagailuak; kanpin dendak… Nora era-
man: Etxarriko Eliz korta kalera, gaztetxe ondora,
irratia zegoen tokira, astelehen eta asteazkene-
tan. 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 gunean (Burunda
kaletik sartuta. 948 564 785 telefonoa edo gazte-
ria@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. 

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

Bidali mezua 
zorion@guaixe.net-era

edo hots egin 
948 564 275 telefonora

José Zubelzu Ollaquindía

Beti zaude gurekin baina,
zein zaila den zu gabe bizitzea.

Zure familia

Eskerrak eman nahi dizkizuegu gure ondoan
egon zareten guztiei.

jaiotzak

• Eraitz Plaza Zufiaurre, apirilaren
8an Altsasun.
• Mikel Azpiroz Razkin, apirilaren
11n Lakuntzan.
• Antton Azpiroz Razkin,
apirilaren 11n Lakuntzan.

Heriotzak

• Joaquin Uharte Ieregi, apirilaren
8an Ihabarren.
• Consuelo Irigoien Galarza,
apirilaren 11n Altsasun.
• Jose Zubelzu Oiakindia,
apirilaren 11n Olaztin.

Informazio hau epaitegietan eta udaletan
jasotzen da
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MENDIA

ATARA SAKANAKO IKASTOLEKIN: Saka-
nako ikastolen mendi taldeak ibilbidea an-
tolatu du iganderako, Ata haranera. Hitzor-

dua: goizeko 9:30ean Etxarriko Andra Ma-
ri ikastolan. Haurren ardura norberaren
guraso edo arduradunena izango da.

PilotaPilotaMendi lasterketak

Irujo-Zabaleta eta Berasaluze II.a-
Albisu sailkatu dira Binakako final
handirako. Apirilaren 28ko Bilboko
finala oso estua aurreikusten da. 

Binakako finalak piztu duen ikus-
mina izugarria da. Orain arte Iru-
jo eta Jose Javier Zabaleta ziren, alde-
arekin, faborito nagusiak, baina
finalerdietan Berasaluze II.ak eta
Albisuk emandako maila bikainak
–22-14 irabazi zieten Irujo-Zabaleta-
ri– zalantzan jarri du hori eta fina-
la oso estua aurreikusten da. 

Zabaleta: “finala estua izango da”
“Ez dago faborito argirik. Bi biko-
teak orekatuta gaude eta finala oso
estua izango da” adierazi digu Zaba-
letak. Egun hauetan medioak aten-
ditzen nahikoa lan izaten ari da etxa-
rrendarra, baina beti hartzen gai-
tu ongi. “Lasai nago, baina
pentsatzen dut hurrengo astean
urduritasuna nabaritzen hasiko
naizela” kontatu digu. Izan ere, fina-
laren presioa handia izango da oso. 

Berasaluze eta Albisu oso ondo
ikusten ditu etxarrendarrak.
“Hasieran juxtu samar hasi ziren
baina orain konfiantzarekin dau-

de, ongi. Arerio latzak dira. Dena
den, finala beti izaten da partida
ezberdina, ez da ligaxkakoetako bat
edo finalerdietako bat bezalakoa
izango” gaineratu du. 

Egindakoarekin pozik dago.
“Debutatu eta finalera heldu. Oso
pozik nago. Eta behin helduta, dena
nahi duzu” dio. Lortutakoaz kon-
tziente ote den galdetu diogu. “Txi-
kitatik nirekin doan Ferminek esa-
ten dit: uste dut ez zarela kontura-
tzen noraino heldu zaren. Bestela
ez zinateke hain lasai egongo. Hori
izango da” dio. Zorte on. 

Joseba Ezkurdiak eta Aritz Lasak
Buruz Burukoan sartzeko atarikoa
jokatu zuten ostiralean beteta zego-
en Arbizuko frontoian. Joseba
Ezkurdiak ongi jokatu zuen eta
errenta polita atera zuen, baina
Aritz Lasa tantoak pilatzen hasi zen
eta arbizuarra urduritzen hasi zen.
20-21 zeudela, Ezkurdiak irabaztea
lortu zuen,  20-22. 

Zubieta edo Merino
Etxarriarra edo errioxarra izango
da Joseba Ezkurdiaren hurrengo
arerioa. Gaur, ostiralean, Buruz
Bururako aurretiko partida joka-
tuko dute biek, Gasteizko Ogetan
(10:00etan, ETB1). Bi atzelarien
arteko lehia izango da eta zer ema-
ten duen ikusi beharko dugu. Etxa-
rriarra konfiantzarekin dago,
sasoian, joko onarekin eta arazo-
rik gabe. Ea irabazi eta Buruz Buru-
rako azken aurretikoa Joseba
Ezkurdiaren kontra jokatzen duen. 

Iñaki Martiarena
buruan
Uhartearra 11.a izan zen Berako
maratoi erdian. 484 korrikalari heldu
ziren helmugara, 27 sakandar

Beste behin, arrakastatsua izan da
Manttale Mendi Lasterketa Taldeak
antolatutako Berako Maratoi Erdia.
484 korrikalarik osatu zuten Larun
eta Manttale igarotzen dituen 21 km-
ko lasterketa ezaguna. Beroa izan zen
protagonista, eta Didier Zago izan zen
lehena (1:40:49), Oier Ariznabarre-
tari 2 minutu eta 26 segundo atera-
ta (1:43:15). Emakumezkoetan, Oiha-
na Kortazarrek ez zuen areriorik izan
(2:02:43). Ia 4 minutu atera zizkion
Aitziber Ibarbiari (2:06:22). 
Aipatzekoa da 27 sakandarrek osa-
tu zutela proba. Azkarrena, 11. pos-
tuan sartu zen Iñaki Martiarena
izan zen (1:53:45). Uharte Arakil-
goa primerako denboraldia osa-
tzen ari da. Aipatzekoa da ere Ander
Unzurrunzaga etxarriarra izan zela
probako lehen beteranoa. Bestetik,
2 emakume sakandarrek hartu
zuten parte eta azkarrena Maite
Beregaña izan zen (2:30:31). 

Oroz Mendaron

Berako lasterketaz aparte, 130 men-
di korrikalarik, egun berean III. Men-
daroko Mendi Lasterketan parte har-
tu zuten (24 km, 1350 m desnibel +).
Orozkoko Javier Olaberria izan zen
azkarrena (1:58:35), Zumarragako
Juanjo Igarzabali 2 minutu pasa ate-
raz (2:01:22). David Oroz urdiainda-
rra 82.a sailkatu zen (2:48:09). 
Larunbatean, Xtren Apuko igoera
jokatuko da Zaramillon eta igande-
an Urnietako Mendi Lasterketa eta
Aloñako Igoera, Oñatin. 

Olaztiko 42. San
Migel Binakako
Txapelketarako
izena ematea zabalik
Olaztiko San Migel elkarteak atze-
ra ere pilota txapelketa antolatu du.
Txapelketa maiatzetik aurrera joka-
tuko da eta, final handia, ohikoa den
moduan, Olaztiko Santa Ana feste-
tan. Txapelketa hiru mailatan joka-
tuko da: 1 mailan, 2. mailan eta 3.
mailan. 42. San Migel Binakako Txa-
pelketan aritu nahi dutenek izena
ematea zabalik dute, apirilaren
30era arte. Bikote bakoitzak 20 euro-
ko inskripzioa ordaindu behar du
La Caixako 2100 5365 21
2100147311 kontu zenbakian eta,
gero, ondoko telefonoetatik batera
deitu behar du, inskripzioa konfir-
matzeko: 948 38 27 22 eta 646 61
10 11 (Agustin) edo 637 83 06 41
(Alberto). 

Sakandarrak Berako maratoi erdian:

1. Didier Zago 1:40:49
11. Iñaki Martiarena 1:53:45
19. Angel Arrieta 1:58:07
20. Jose Luis Beraza 1:58:23
23. Ander Unzurrunzaga 1:59:33 

(lehen beteranoa)
27. Jose Javier Maiza 2:00:09
48. Karlos Zelaia 2:02:45
57. Evaristo Noveleta 2:05:04
69. Aritz Munarriz 2:06:58
80. Patxi Albeniz 2:07:48
85. Juantxo Arregi 2:08:10
121. Alatz Agirre 2:13:49
143. Karlos Gerendiain 2:15:56
153. Mikel Berastegi 2:16:58
173. Fernando Igoa 2:18:57
180. Andoni Azanza 2:19:53
190. Patxi Rubio 2:21:27
200. Tomas Guirado 2:22:17
220. Asier Turunbai 2:24:18
221. Jose Javier Beregaña 2:24:28
250. Iraitz Senar 2:27:38
262. Alberto Arrizabalaga 2:28:53
267. Sergio Goñi 2:29:01
272. Xabier Martinez 2:29:27
283. Maite Beregaña 2:30:31
357. Arantzazu Larrañaga 2:39:32
456. Iban Verdugo 3:00:55
477. Joseba Gorritxo 3:10:49

»

Ezkurdia aurrera,
Zubieta lanera

Buruz Buruko 
2. aurretikoa
Aitor Zubieta – Merino II (osti-
ralean, 22:00etan, Gasteizko
Ogetan. ETB1)

Pilota partidak

Ostiralean, 18:00etan, Etxarre-
nen:
Kadeteak: 
-Zudaire –Ustarroz (Irurtzun) /
Aldaz –Olmos (Pilotajauku)
-Oiarbide –Murua (Andoain) /
Saldias –Pedroarena (Zugarral-
de)
-Beraza –Gorriti (Bi aizpe) / Etxe-
berria – De la Cruz (Irurtzun)
-Azkonobieta –Garmendia (Lap-
ke) / Barriola –Eskudero (Ardoi)

Larunbatean, 9:30ean, Irurtzu-
nen:
Haurrak:
-Nazabal –Goikoetxea (Aldabi-
de) / Roldan –Barriola (Ardoi)
-Olaetxea –Alberdi (Aldabide) /
Etxeberria – Galartza (Pilotajau-
ku)
-Aizkorbe –Apezetxea (Umore
ona) / Olaz –Cordon (Oberena)
-Salaberria –Mariezkurrena
(Erreka) / Etxeberria –Ruiz de
Larramendi (San Migel) 
-Alberdi –Osa (Andoain) / Ugal-
de – Etxeberria (Oiarpe)
-Aranguren –Zubeldia (Zazpi itu-
rri) / Baleztena –Etxeberria
(Zugarralde)
-Mendibe –Arribillaga (Ardoi) /
Galarza –Azpiroz (Irurtzun)
-Ruiz de Larramendi –Zubizarre-
ta (Lapke) / Otxoa –Lazkoz (Gure
Pilota)

Finalera

»

Atzo Bilbon entrenatu zuen Zabaletak.

XXI. Irurtzungo
Pilota Txapelketa
final zortzirenetan
Asteburuan XXI. Irurtzungo Pilota
Txapelketa-Lacturale Sariko final
zortzirenak jokatuko dira. 
Oharra: emaitzak www.guaixe.net-
en ikusgai.

3. MAILA
33. jardunaldia 

Itaroa Uharte 0 – Lagun Artea 11

Lesionatutako jokalariak ordezkatzeko Josu
Dominguezek jubenil taldeko lau jokalari
zelairatu zituen: Josu Palomo, Iñaki Mendieta,
Ibon eta Christian Leon. Ongi aritu zen
Lakuntzako taldea eta partida bukatzear
zenean Gascok garaipenaren gola sartu zuen.

Sailkapena >>
1. Mutilbera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 p

11. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . .44 p

Asteburuko jardunaldia
Lagun Artea – Agoitz

(Igandean, 17:00etan, Lakuntzan)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
27. jardunaldia 

Berriozar 2 – Etxarri 2

Doneztebe 2 – Altsasu 1 

Partida oso lehiatuan, Berriozar 2-1
aurreratua zegoenean, bina berdindu zuen
Etxarrik. Doneztebe 2-0 aurreratu zen eta
nahiz eta Altsasu 2-1 hurbildu, horrela
despeditu zen lehia.  

Sailkapena >>
1. San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 p
8. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . .30 p
9. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 p

Asteburuko jardunaldia
Etxarri- Doneztebe

(Larunbatean, 16:45ean, Etxarrin)
Altsasu – ultzama (larunbatean,
12:00etan, Altsasun)

ELOMENDIKO TXAPELKETA
23. jardunaldia 

Unziti 2 – Zaldua 2

Errotazar 1 - Egiarreta 1

Bihar derbya jokatuko dute Egiarretak eta
Zalduak Uharte Arakilgo futbol zelaian. 

Sailkapena >>
1. Elomendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 p
5. Zaldua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 p
7. Egiarreta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 p

Asteburuko jardunaldia
Egiarreta – Zaldua (larunbatean,
16:00etan, Uharte Arakilen)

Futbola

SAKANAKO TXAP. - iKER KIROLAK
bihar finalerdiak

jokatuko dira. Lau
talde sailkatu dira
Sakanako Areto Futbol
Txapelketa-Iker Kirolak
Sarirako: Ass Apple,
Piperoxki, Arezpe eta

Auzomotojorik. Bihar, larunbatarekin,
finalerdiak jokatuko dituzte Altsasuko
Zelandi kiroldegian. Finala apirilaren 28an,
igandean, jokatuko da.  

Finalerdiak (bihar, larunbatean, Altsasun)
Ass Apple – Piperoxki (11:00etan) 
Arezpe – Auzomotojorik (12:10ean)
*Oharra: www.sakana-mank.com web
gunean txapelketako sailkapen osoa. 

Areto futbola

EMAKUMEZKOEN SENIOR MAILA
2. MAILA AUTONOMIKOA. 2. fasea 

Gazte Berriak A 64 – Altsasu CBASK  19

Sailkapena >>
1. Cantolagua  . . . . . . . . . . . . . . . .13+4 p
9. Altsasu CBASK  . . . . . . . . . . . . . .7-7 p

Hurrengo jardunaldia
Altsasu CBASK – Noain (larunbatean,
16:00etan, Altsasun)  

GIZONEZKOEN JUNIOR MAILA
1. MAILA AUTONOMIKOA. 2. fasea. 9-11 postuak

Liceo Monjar. 52 – Altsasu CBASK 40

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

Hurrengo jardunaldia)
Altsasu CBASK – Ardoi (larunbatean,
18:00etan, Altsasun)
*Oharra: Informazio +: www.guaixe.net. 

Saskibaloia
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Jose Carlos Jimenez “Kali”altsasua-
rrak urte asko daramatza tiro olin-
pikoan, foso modalitatean. Berezi-
ki foso unibertsalean jarri du arre-
ta. Foso unibertsaleko 3. mailan
dabil altsasuarra eta denboraldia
bikain hasi du. Kalik hori borobil-
tzea espero du: apirilaren bukaeran
jokatuko den foso unibertsaleko
Espainiako Txapelketarako klasi-
fikatzea, Nafarroatik. Horretarako
igandean Baldorban jokatuko den
Udaberriko Trofeoan bere maila-
rik onena eman beharko du. 

Nafarroan foso unibertsaleko 14
tiraldi antolatu dira, eta Nafarro-
ako Tiro Olinpikoko Federazioak
tiraldi horietan egindako 9 sailka-
pen onenak hartuko ditu kontuan
Espainiako Txapelketara bidaliko
duen ordezkaria aukeratzeko. Igan-
deko Baldorbako azken tiraldiaren
faltan, momentuz Kali da onena,
115 platerekin. Bigarrenak 113 pla-
ter ditu eta hirugarrenak 110. “Badi-
rudi ez dagoela apenas distantzia-
rik baina tiroan plater bat mundu
bat da. Baldorban nire maila ema-

ten badut lehendabizikoa buka-
tzea lortuko dut eta bekadun
moduan Espainiako Txapelketara
joatea” adierazi digu Kalik. 

Altsasuarra sasoi betean dago,
emaitzak alde, puntako mailan
eta bolada onean. “Orain arteko
tiraldietan ongi aritu naiz. Duela
gutxi Ventafrian 25 platereko bi
tiraldi egin nituen. Bolada onean
nago eta Espainiakoan aritzeko
esperantzarekin” gaineratu du. 

Krisiaz
Krisia asko nabaritzen ari dela
aipatu digu. “Bekak kendu dituz-
te. Lehen federazioak kategoria
bakoitzeko bi tiratzaile onenak
bidaltzen zituen Espainiako txapel-
ketetara eta aurten kategoria bakoi-
tzeko bakarra. Babesleak lortzea
ere geroz eta konplikatuagoa da.
Kirol garestia da: eskopeta, kartu-
txoak, tiro zelaiak… Zorionez, hain-
bat laguntzaile ditut, kartutxo kaxa
batzuk lortzea ahalbideratzen dida-
tenak. Norbaitek esku bat botako
balu…” azaldu digu tiratzaileak.

Mendia

Helburua: Espainiako
Txapelketa
Kalik apirilaren bukaeran Granadan jokatuko den foso uni-

bertsaleko Espainiako Txapelketan egoteko aukera asko ditu 

Tiro olinpikoa

Apirilaren 27an izanen da,
berrikuntzekin. Izena ematea zabalik.

Irurtzungo Iratxo mendi elkarte-
an apirilaren 27ari begira daude,
egun horretan abiatuko baita Saka-
nako 24. Ibilaldi Handia. Aurten bi
berrikuntza inportanterekin dator:
batetik, Hiru Baselizak ibilbide
luzean, San Migeletik jaitsiera Ata-
tik egingo dute Agiritik beharre-
an eta, bestetik, ibilbide laburra goi-
tik behera eraldatu dute, Gaztelu-
Larrazpil ibilbidea prestatuz.
Horrez gain, lehendabiziko aldiz
ordutegi ezberdinean abiatuko dira
bi ibilbideak: ibilbide luzea goize-
ko 6:00etan eta laburra 7:00etan.
Erabakia hasieran egoten den

pilaketa ekiditeko hartu dute.
Proba ez lehiakorra da eta Nafa-
rroako eta Euskal Herriko mendi
ibilbideen zirkuituan sartuta dago. 

Nobedadeak
Aldaketak mendizaleen iradokizu-
nak aintzat hartuta egin dituzte.
“Ibilbide luzeko Aralarko jaitsie-
ra Agiritik egitea erabaki genuen
azken bi ediziotan, bertatik pasa-
tzen den GR-20 ibilbidea sustatze-
ko. Baina atzera ere Atatik jaistea
proposatu digutenez, hala egingo
dugu” azaldu digute. 

Bestalde, goitik behera eralda-
tu dute ibilbide laburra. “Mendiza-

leek esaten ziguten ibilbide labu-
rra izateko oso luzea eta gogorra
zela, 40 km ingurukoa. Horregatik,
kasu egitea erabaki dugu eta Gaz-
telu-Larrazpil izeneko ibilbidea
prestatu dugu, oso polita. Hasieran,
Gaztelu igotzen da, gero, Ekaitik
jaisten da eta Etxarren eta Itxaspe-
rritik barna Madotzera igotzen da,
bertatik Larrazpilera joanez. Bi
Aizpetatik txikiena inguratzen da,
Etxeberrin egin duten ibilbide eta
zubira agertuz, eta bertatik Irurtzu-
nera” azaldu digute. 

Partaidetza
Iratxoko Pello Alzuetak, Ramon
Dorronsorok eta Alicia Navarrok
adierazi dutenez, 800 pertsonenda-
ko hornidura prestatu dute. “Gehia-
go apuntatzen badira ere ez dago ara-
zorik, edizio batean 1000 pertsona
baino gehiago aritu baitziren. Mol-
datuko ginateke”. Euren ustetan jen-
dea eguraldi aurreikuspenetara
zain dago inskripzioa egin aurre-
tik. “Datorren astean inskribatuko
da jende gehiena. Jendea aurretik
inskribatzea hoberena da, baina
egunean bertan izena emateko auke-
ra ez dugu baztertu” adierazi dute. 

Aurretik izena emateko
www.iratxoelkartea.com web gunean piri-
laren 24ra arte (10 euro). Egunean bertan
ere izena emateko aukera izanen da (12 euro).

Pello Alzuetak, Alicia Navarrok eta Ramon Dorronsorok aurkeztu dute ibilaldia.

Apirilaren 27an eta 28an, Granadan

Apirilaren 27an eta 28an jokatuko da, Granadan. Goizean hasi eta ia gauez bukatzen dira tiral-
diak. Larunbatean, 100 plater hautsi behar dira eta, igandean, beste 100. Oso luze eta gogo-
rra egiten da, eta kontzentrazioa mantentzea ezinbestekoa da. “Lehiaketa maila izugarria da,
puntako tiralariak aritzen dira. Egun guztia ematen duzu tiro zelaian eta oso inportantea da
burua hotz mantentzea, tiraldietan adi egotea, baina gero deskonektatzen jakitea eta ez neka-
tzea. Duela bi urte Espainiakoan egon nintzen lehendabiziko aldian urduritasuna eta presioa
sumatu nuen eta behera egin nuen. Orain esperientzia gehiago dut eta faktore horiek gehia-
go kontrolatzen ditut” adierazi digu.

Ibilbide txikia: Gaztelu
-Larrazpil (31,2 km.
1150 m desnibela)
7:00etan: Irurtzun – Izurdiaga –
Urritzola – Pagadia – Gaztelu –
Gaztelu lepoa – Ekaiko pista –
Ekai – Etxarren – Itxasperri –
Madotz – Larrazpil – Goldaratze-
ko bidea – Etxeberriko bidegu-
rutzea – Zubi berria – Irurtzun. 

Ibilbide handia: Hiru
baselizak (55,6 km.
3000 m desnibela)
6:00etan: Irurtzun – Izurdiaga –
Urritzola – Gazteluko Lepoa –
Txurregi – Iturria – Euskal Herri-
ko Erdigunea – Uharteko Ataka
– San Donato – Aritza – Uharte
Arakil– San Migel santutegia –
Madotz – Larrazpil – Goldaratz
– Kaxerna  –Trinitatea – Irurtzun. 

Sakanako 24. Ibilaldi
Handia ate joka
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Pablo Urtasunek sentsazio onak
zituen Gaztela Leongo itzulirako.
“Aukera honek ihes egin dit, bai-
na garaipenagatik borrokatzeko
hankak baditudala konturatu naiz
eta optimista naiz. Gaztela eta Leon-
go Itzulirako morala ematen dit
honek” esan zuen Zornotzan garai-
penak ihes egin zionean. Eta bete
betean asmatu zuen Pablok. Izan
ere, Gaztela Leongo Itzuliko lehen
etapan gailendu zen urdiaindarra.
Rural Kutxako Francesco Lascari
eta Movistarreko Enrique Sanzi
hartu zien aurre Pablo Urtasunek,
Euskaltelek egindako talde lan
bikaina borobilduz. Gainera, lide-
rraren maillota eskuratu zuen
urdiaindarrak eta lider moduan
hartu zuen irteera hurrengo eta-
pan. Urtasunek bere ibilbide pro-
fesionaleko 5. garaipena lortu zuen
eta Euskaltel-Euskadiri arnasa
eman zion. Izan ere, talde laranja-
ri kosta egiten ari zitzaion denbo-
raldiko lehen garaipena lortzea. 

Pozik zegoen Pablo. “Oso pozik
gaude. Garaipen hunkigarria eta
polita izan da, aspalditik espero
genuena. Badakigu ongi egiten

dugula lan eta emaitzak iritsiko
zirela, baina emaitzarik lortu gabe
presioa sumatzen duzu. Horrega-
tik garaipen hau oso garrantzitsua
da, konfiantza eta lasaitasuna ema-
ten digulako” adierazi zuen Urta-
sunek bukaeran. “Azanzak eta Ver-
dugok oso ongi egin dute lan azken
4 km-etan” azaldu zuen. 

Gaztela Leongo 2. etapa Euskal-
teleko Juan Jose Lobatok irabazi
zuen. Urtasunek aurreikusi
moduan, esprinter puruendako

etapa zen, eta, horregatik, urdiain-
darrak Lobatoren alde egin zuen.
Baina hirugarren eta azken etapan,
Movistarreko Ruben Plaza iritsi zen
bakarrik helmugara, Gaztela Leon-
go Itzulia irabaziz. Pablo Urtasun
4.a izan da, 11 segundora. 

Egoi Martinez eta Erbiti Liejan
Igandean Ardeetako hirugarren
eta azken klasikoa jokatuko da: Lie-
ge-Bastogne-Liege ezaguna. Movis-
tar Team taldeko Hiriberriko Ima-

nol Erbiti bertan ariko da, asteaz-
kenean Flecha Valona jokatu eta
gero. Euskalteleko Egoi Martinez
ere Liegen egonen da. 

Euskalteleko Sakanako lau txi-
rrindulariak –Martinez, Verdugo,
Urtasun eta Azanza– maiatzaren
hasieran hasiko den Italiako Giroa
prestatzen ari dira. 

Zornotzakoa Benitorendako
Rural Kutxa talde sakandarreko
Migel Angel Benito gailendu zen
23 urtez azpiko Zornotzako Uda-
berri Sarian. Berriatuako San Gre-
gorio Sarian Rural Kutxako J. A.
Rubio hirugarrena izan zen. 

Txirrindularitza

Urtasunek arnasa eman dio Euskalteli

Urtasun taldekideekin, Azanza eta Verdugo tartean, garaipena ospatzen. Euskaltel

Urtasunen bostak

Profesionaletan 5 garaipen ditu
urdiaindarrak: 1. Gaztela Leo-
nen (2013, 1. etapa); 1. Bretai-
nia Handiko Tourrean (2012,
7. etapa); 1. Asturiaseko Itzu-
lian (2010, 1. etapa); 1. Sota-
vento Algarvio Voltan (2008,
2. etapa); eta 1. Asturiaseko
Vueltan (2008, 5. etapa). 

Iturrotz Txirrindularitza Taldeak
antolatuta,Izurdiagak Rural Kutxa
BTT Kopako 3. proba hartuko du
igandean, San Juan BTT Saria.
Lehenik eta behin, goizeko
10:30ean, kategoria txikikoendako
probak jokatuko dira futbol zelai
inguruan prestatutako zirkuituan.
Ordu erdi beranduago, 11:00etan,
federatuen proba nagusia abiatu-
ko da Izurdiagan prestatutako
5,5km-ko zirkuitu ikusgarrian.

Zirkuitua gogorra da, maldez
betetakoa. Proba nagusia San Juan
kaleko iturriko plazatik abiatuko
da. Iturri zahar bidetik aurrera egi-
nez, hilerritik gertu aurrera egi-
nen dute, Bordabiskier parajean.
Zirkuitua Zapardi eta Zarrasti

mendietan barna sartuko da eta
Larrantxoko jaitsieratik San Juan
kaleko iturriko plazako helmuga-
ra hegoaldetik iritsiko dira. 

Rural Kutxa BTT Kopako pro-
ba izanik, puntako bikerrak espe-
ro dira, Patxi Cia, Diego Latasa,
Olatz Odriozola, Matias Rekalde,
David Garcia eta beste. Jakina, txi-
rrindulari sakandarrak lanean
ikusiko ditugu, Mikel Irigoien eta
Mikel Otxoa. Izurdiagak igande
goiz pasa polita egiteko aukera
eskaintzen du. 

Nafarroako Master
Itzulia Irurtzunera
Igandean 2. etapa jokatuko da
Irurtzunen, 11:00etan

Larunbatean eta igandean jokatu-
ko da Master mailako Nafarroako
Itzulia. Tartean, txirrindulari sakan-
darrak ariko dira. Larunbat goize-
an, 10:00etan, Monteagudon hasi
eta despedituko den 82 km-ko las-
terketa jokatuko da, eta arratsalde-
an 10 km-ko erlojupekoa, Montea-
gudon. Igandean, Irurtzunek hartu-
ko du bigarren etapa, 11:00etan.
Txirrindulariak Izurdiagatik barna
Ororbia eta Astrainera helduko dira,
gero, Perdongo gaina igo (2. maila),
Garesera jo, Girgillano (2. maila) eta
Genbe (1. maila) igo eta, atzera ere,
Izurdiagako bidea hartzeko, Irurtzun-
go helmuga helburu (90 km). 

Asteburuko probak

Juniorrek igandean lasterketa dute
Lizarran, 10:00etan (83 km). Afizio-
natuek larunbatean 10:00etan pro-
ba dute Lazkaon (130,8 km) eta, igan-
dean, 10:00etan, Duranan (122 km). 
Bestalde, igandean, afizionatuen
Espainiako Kopako 6. lasterketa
jokatuko da: Murtziako Alcantari-
llako Guerrita Trofeoa. Rural Kutxak
talde onena izaten jarraitzen du.

Mendi txirrindularitza

BTT festa Izurdiagan
Izurdiagak Rural Kutxa BTT Kopako 3. proba hartuko du igande-

an. 10:30ean NKJen kategoria txikiko probak jokatuko dira fut-

bol zelaian eta 11:00etatik aurrera proba nagusia zirkuituan

Kategoria txikiak

10:00etan, futbol zelaian: Hasi berriek
3 itzuli eta kimuek 5 itzuli.

Proba nagusia

10:30ean, 5,5 km-ko zirkuituan: Hau-
rrek itzuli bat, kadeteek 3 itzu-
li, juniorrek, emakumezkoek eta
beteranoek 4 itzuli eta eliteek,
23 urtez azpikoek eta masterrek
6 itzuli 31,8 km). 

Patxi Cia da Kopako burua.

motzean

Berdud eta Maiza
Azkoitiko duatloian 
XIV. Azkoitiko Duatloian (10 km korri-
kan, 40 km bizikletan eta 5 km korri-
kan) 168 duatleta zeuden izena
emanda eta Julen Larruzea izan zen
azkarrena (1:52:39). Sakana Triatloi
Taldeko Urko Berdud altsasuarra 20.a
heldu zen helmugara (2:02:44), 23
urtez azpiko 4.a, eta Juan Luis Mai-
za 34.a (2:07:28). 

Arbizuko duatloian izena

ematea zabalik

Bihar, larunbata, San Adriango Dua-
tloia jokatuko da, Nafarroako Txapel-
keta izanen dena, eta Arrigorriagako
XVI. Duatloia (12 km-75 km-12 km).
Bestalde, gogoratu apirilaren 27an
jokatuko dela XVII. Arbizuko Duatloia.

Izena ematea zabalik dago www.nava-
rratriatlon.com web gunean. 

Iban Resano Urrezko
Aizkoratik kanpo
Igandean, Leitzak Urrezko Banaka-
ko Aizkorako 5. kanporaketa hartu
zuen. 12 aizkolari lehiatu ziren, Iban
Resano dorrobarra artean. 12 aiz-
kolariak elkar kanporatzen joan ziren,
enbor bat moztera neurtuz, bukae-
ran hiru geratu arte: Julen Kañama-
res, Arkaitz Jauregi eta Mikel Larra-
ñaga. Horiek lortu zuten, hain zuzen,
hurrengo kanporaketan aritzeko
txartela. Tamalez, Iban Resano kan-
poan gelditu zen. 3. fasean Mikel Larra-
ñagak dorrobarra menperatu zuen,
eta 4. fasean ere, galdu egin zuen
Resanok, Eneko Otañoren kontra.  

Igeriketa bihar,
Altsasun
Nafarroako Kirol Jolasen Igeriketa-
ko Promesen Ligako benjaminen 6.
jardunaldia jokatuko da bihar, larun-
batean, Altsasuko Zelandi kiroldegi-
ko igerileku estalietan, 17:00etan. 

»
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Aralarko trikuharriak

Azken aldi honetan, Alvaro Mun-
diñano margolari etxarriarrari esker,
Sakanan egiten ari diren ikerketa
arkeologiko batzuen berri izan dut.
Harlauzak eta erromatarren garai-
ko edota aurreko errotarriak aur-
kitzen ari dira Olazti aldean. Oso
bereziak dira eta Euskal Herritik kan-
po era horretako gutxi batzuk bes-
terik ez daude. Zamartzen lanetan
daude oraindik ere, eta Etxarri
aldean baskoien hiri bat izan dai-
tekeena adituen bisitaren zain dago.
Margolari bati esker izan dut honen
berri, eta ez da harritzekoa. Izan

ere, oraingo arkeologoek, egungo
teknologia berriei bizkarra eman
gabe, aurrekoen modura jokatzen
dute, eta beren aurkikuntzak era-
rik egokienean aztertzeko margo-
larien beharra dutela dirudi. Argaz-
ki batek ez omen du nabarmen-
tzen ikerleak azpimarratu nahi
duena eta, agian, horretarako, argaz-
kiak baino gehiago, eskuz eginda-
ko irudi batek egin dezake lan hori.
Izan ere, arkeologo ospetsuen arte-
an margolari trebeak izan ditugu
gurean, Iturralde y Suit jauna bera
adibidez, Aralarko trikuharrien
akuarelak margotzen maisua izan
zena.

Arkeologiarako eremu zabala da
Sakana. Arterako ere bai, noski.
Telesforo de Aranzadik eta Floren-
cio de Ansoleagak, Aralarko bost
trikuharrien esplorazioa egin zuten.
Trego-arri edo Tregu-arri haueta-
ko batetik bestera joateko kilome-
tro gutxi zeuden arren, ikerleek zail-
tasun handiak aurkitzen zituzten
haietara hurbiltzeko. Orduko haitz
tokiek, arroilek eta lurraren mal-
kartasunak zaildu egiten zieten
bidea.
Inguru haietan galtzeko arriskua
zegoen, urrats guztiak ongi neur-
tu behar ziren oztopo ez egiteko
eta itzulipurdika pirritan amildegie-

tara zuzenean ez joateko. Beste
batzuetan, zamariari bidea ireki
behar zitzaion aizkora erabiliz,
ikerleek umorez esaten zuten beza-
la “Ecce-Homo” edo Absalon bat
bezala ez bukatzeko, buruko ilaje
urriarekin zuhaitz baten abarrei lotu-
rik, trabaturik eta korapilaturik.
Bestalde, ikerleak, behi pareak gur-
dia harkaitz malkartsuetatik gora nola
bultzatzen zuen ikustean harritu egi-
ten ziren. Gurdi karrankari haiek,
ardatz birakaria eta erradiorik gabe-
ko gurpil beteak zituztenak. Guztiz
miretsita zeuden gure aiton-amonen
adoreaz eta lanaz. Horretan ere,
arkeologia eta artea. Literatura.

Ikerketa hauetatik sortu zen libu-
rua. Nafarroako Aldundi Forala eta
Probintziala Txit Gorenak argita-
ratu zuen 1915ean. Orain ez dakit
honelako lanak argitaratuko zituen:
bost trikuharri horietako ezeini ez
zioten “Reyno de Navarra” izena
eman, Panplonagañe, Aranzadi,
Otsapasaje, Arzabal eta Zubeinta
baizik. Gainera, jakina, ikerketa
sustatzeko ez dute diru nahikorik
izango, murrizketen garaian bizi gara
eta dirua, honez gero, Sanz, Barci-
na eta gainerakoen poltsikoetan
egongo da bero-bero. Horretarako
ez da arkeologia behar, baina artea
behar da!

bazterretik

Juankar Lopez-Mugartza

kultura >>

Bere txapela

Bigarren urtez jarraian Julio
Sotok Euskal Herriko Bertso

Afari Txapelketa eskuratu zuen.
6 bertsolari Etxarri Aranazko
Karrikestu elkartea lepo bete zuten
bertsozaleen aurrean aritu ziren.
Gai jartzaileek egindako lanak

despedituta sailkapena aurrene-
kotik azkenekora horrela gelditu
zen: Julio Soto, Maddi Ane Txope-
rena, Egoitz Gorosterrazu, Arra-
te Illaro, Oier Arbina eta Amaia
Iturriotz. Aurreneko biak, Soto
eta Iturriotz, pasa ziren buruz
burukoa jokatzera eta gorritia-
rrak joan den urteko txapelari
eustea lortu zuen. 

di-da >>
Literatura

Irakurzaletasuna

ureztatuz

Liburuaren eguna dela eta Altsa-
suko liburuzainek ura ardatz har-
tuta programazio berezia anto-
latu dute. Hala, astearte eta aste-
azkenean, 17:30etik aurrera, 6
urtetik gorako haurrek uraren
inguruko ipuin bat eta eskulanak
egiteko aukera izanen dute (aurre-
tik izena eman). Amai taldeko kide-
ak ariko dira haiekin. 
Ostegunean, berriz, 19:00etan
kultur gunean, Mikel Alvira idaz-
lea etorriko da bere El silencio
de las hayas liburuaz hitz egite-
ra eta irakurleekin iritziak truka-
tzera. Programazioa Lur Usabia-
ga ipuin kontalariaren saioarekin
despedituko da ostiralean. 

lehiaketak

Irurtzunen eta arbi-

zun festetarako kar-

tel bila

Irurtzungo Udalak aurtengo festak
iragarriko dituzten kartelak auke-
ratzeko lehiaketa antolatu du. Edo-
zeinek parte hartu dezake, bi mai-
latan: 14 urte artekoak (150 euro-
ko saria) eta helduenean (400
euroko saria). Lanak maiatzaren 31
baino lehen aurkeztu beharko dira.
Informazio guztia: www.irurtzun.es.
Arbizuko festak iragartzeko lehia-
ketan edozeinek parte hartu deza-
ke, edozein teknika ibilita. A3 tamai-
nako lanak aurkeztu behar dira (200
euroko saria). Lanak garagarrilaren
1erako aurkeztu beharko dira. Infor-
mazioa: www.arbizu.info. 

Larunbatean, 19:30ean eta 22:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean

Iortiako antzerki tailerrak, atze-
ra ere, Birjiñe Albiraren begira-
dapean lan egin du. “Oso ongi doa,

oso langileak direlako; lan eta lan ari
dira, egunero entseatzen”, aitortu
digu Albirak, horregatik, “primera-
ko” emanaldiak espero ditu. 

Tailerra lastailean hasi zen  eta,
orduan, antzezlaneko 11 pertso-
naiak sortzen hasi ziren. “Gehienek
joan den urtean parte hartu zute-
nez, aurreko pertsonaietatik urrun
egoten saiatu gara. Poliki-poliki
lantzen hasi ginen, musikarekin lotu

genuen dena”. Abiapuntua, beti
ere, Albirak emandako ideia bat izan
zen, “eta bakoitzak nahi zuena gehi-
tzen jarraitu zuen”. 

Pertsonaiak sortu ondoren, hiri
handi batean dagoen El Sur taber-
na sortu zuen taldeak, antzezlana-
ren izenburua ere badena. Han per-

tsonaiak biltzen dira. “Batzuk arra-
roak, ustez arruntak direnak bai-
na ez direnak eta, besteak, modan
daudenak”. Eguneroko gaiak jorra-
tuko dituzte, umore handiz. Batzue-
tan beltza, inuzentea bestetan. “Bai-
na puntu ilun bat” badagoela ere
aurreratu digu Albirak. 

Guaixe astekariak antolatutako
Neguko Argazki Lehiaketa

Beñat Jauregik eskuratu du (ikus
azken orrian elkarrizketa). Bera-
rendako izanen da Ramos dendak
emandako MP3a. Hala ere, argaz-
kien kalitateagatik, lehiaketako

epaimahaiak nahikoa lan izan zuen
eta, horregatik, Maider Uharteri,
Eduardo Uharteri eta Jonathan
Rodriguezi aipamen berezi bana
ematea erabaki zuen. Argazkiak
www.guaixe.net web orrian ikus
daitezke. 

Orain, udaberrikoa
Bierrik Fundazioak Udaberriko
Argazki Lehiaketa antolatu du
orain. Sakana eta udaberria, bi gai
horiek hartzen dituzten argazkiak
onartuko dira. Parte-hartzaileek
euren lanak maketazioa@guaixe.net

e-postara bidali beharko dituzte
garagarrilaren 18aren aurretik.
Argazkiaren izenburuarekin bate-
ra, non egina dagoen eta harrema-
netarako telefonoa eman beharko
da. Saria: Saván Informaticak eman-
dako liburu elektronikoa. 

Sakanako
neguak badu
argazkia

Antzezleak

Amelia Lapuente (Luci), Patru
Aracama (La Reina de la noche),
Elena Aldasoro (Loulou), Natalia
Martin (Eloise), Puy Senar (Jua-
nita), Julia Alvaro (Reyes), Iñaki
Lopez (Ricky Star), Olivi Galpar-
soro (Kakun), Marisol Lizarraga
(Pamela), Marta Diego (Agustina)
eta Erkuden Palacios (Mara).

Antzerki musikaletik gertu

Utzitakoa

Utzitakoa

BAKAIKOA VIANAKO PRINTZEA SARIKO HAUTAGAI:
Luis Bakaikoa Martichekin batera beste sei hautagai
daude.  Etxarriarra  organu-jole, apaiza, musikaria
eta konpositorea da. 



Igandean, 19:00etan Irurtzungo kultur
etxean

Trio Palatino Roberto Casadok
(txirula), Carlos Secok (biola)

eta Sergio Larrionek (gitarra)
osatzen dute. Haien doinura Val-

dik eta Gisellek dantza eginen
dute. Astor Piazzolla musikagile
argentinar bikainak egindako
musika entzutearekin batera,
tango dantzaren magiaz gozatze-
ko aukera da Escena dantza jaial-
diak Irurtzunera ekarriko due-

na igandean. 
Ikuskizunak, tangoak Argenti-

nan egin duen bilakaeraren berri
emanen du: burdeleko musika
moduan izandako hasiera haiek,
"kafean" edo nightclubetan entzu-
ten zenekoa, hirurogeiko hamar-
kadan… Doinu bakoitzari dagoz-
kion dantzak eta jantziak eraku-
tsiko dituzte dantzariek. 
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Bihar eguerditik aurrera
Atarrabiako kultur etxean
sakandarren sorkuntza ikusgai

Euskara Kultur Elkargoak
(EKE), gazteek sortutako
euskarazko proiektuak sus-

tatzeko,Gazteak Plazara deialdia
egin zuen 2011 urtean. EKEk bost
beka banatu zituen eta haietako
bi sakandarrek jaso zituzten: Erri-
zoma eta Arakil aldeko hitza tal-
deak. Gazteen arteko kultur
proiektuak trukatu eta partekatze-
ko gune bat sortzeko asmoz, bihar
eguerditik aurrera Atarrabiako
kultur etxean Gazteak Plazara I.
Topaketa antolatu du EKEk. Haren
bidez, gazteek egindako euskaraz-
ko sormen proiektuei sostengua
eman nahi diete. Topaketan, joan
den urtean egindako lanak ezagu-
tzeko aukera izanen da. 

Urtekaria
Arakilgo Hitza taldekoek, Arakil,
Irurtzun eta Larrraungo hainbat
herriren 2012 urtearen errepasoa
jaso dute urtekarian. Maialen Uhar-
te ihabardarrak azaldu digunez,
batez ere, kultur arloko berriak izan
dira jaso dituztenak. “Kolorezko 50
orritan, urtaro bakoitzeko elka-
rrizketa bat eta erreportaje bat sar-
tu ditugu. Argazki collage batekin
batera”. Irudiari aparteko garran-
tzia eman diote. Urte akabera-hasie-
ran 1.500 ale banatu zituzten. 

Bihar, Atarrabian urtekaria nola
egin zuten azalduko duen bideoa
erakutsiko dute. Uharte bera izan
zen kazetari lanaren ardura hartu
zuena eta Beñat Jauregi (Etxarren)
Unai Razkin (Irurtzun) eta Haizea
Fernandez de Muniain (Eraso)
informazioa biltzeaz eta argazkiez
arduratu ziren. Maketazioaren atze-

an eta, argazki askotan, Urko Mau-
duiten esku trebea dago. Uhartek
azaldu digunez, esperientzia erre-
pikatzeko asmoa dute. Bekarik
gabe, finantzabideak bilatzen eta lan
taldea zehazten ari dira. 

Errizoma
Abenduaren 29an mustu ondoren,
Errizoma lana atzera ere ikusteko
aukera izanen da bihar Atarrabian.
5 diziplinatan aritzen diren 5  egile-
ren lanaren fruitua da Errizoma.

Lorena Arangoa (antzezlea, Irur-
tzun), Itziar Matxain (argazkilaria,
Irurtzun), Ibai Viñas (margolaria,
Irurtzun), Arkaitz Nagore (musika-
ria, Iruñea) eta Beñat Romero (ikus-
entzunezkoak, Bilbo) ikerketa bat egi-
tera bildu ziren: nor bere diziplina-
tik abiatuta talde gisa nola lan eginen
zuten ezagutzea. Abiapuntua Artze-
ren Gogo eta gorputzaren zilborres-
teapoema izan zuten. Ikerketa proiek-
zio batean biltzeko gaitasuna izan
zuten eta hori erakutsiko dute.

Gaur, ostirala, 22:00etan Etxarri
Aranazko kultur etxean. Dantza
sorkuntza euskaraz mustuko da

Hierbaroja konpainiak Mu-To,
Txinaraino tunel bat zulatu

ikuskaria ekarriko du Etxarri
Aranatzera. Laida Azkonak zuzen-
du eta interpretatzen duen lana
oroimenari buruzko azterketa
eszenikoa da. Banakoaren oroime-
naren eta oroimen kolektiboaren
xoko-moko guztietan barna egin-
dako bidaia proposatzen digu Mu-
To-k. Bidaia horretan, ikusleen
oroitzapen, esperientzia eta ahanz-
turak biltzen dira, norbere oroi-
menean murgiltzeko. Hala, ikus-
entzuleak euren bizipenen bitar-

tez hautemateko atondutako per-
formancea, hain zuzen.

Heriotza eta
adiskidetasuna
batzen dituen
tragikomedia
Larunbatean, 20:00etan Olatzagutiko
kultur etxean

Carpe Diem: Amigos para Siem-
pre (Amigos hasta la muerte)

adiskidetasunaren mugen ingu-
ruan egiten den hausnarketa
antzeztu bat da. Nacho, Angel eta
Maria (Sara Cozar, Iker Galartza
eta Joseba Usabiaga). Bi gizon eta
emakume bat eta jakina... gutxie-
nez pare bat maitasun istorio.
Hiru lagun, betiko lagunak, beti-
rako lagunak... edo ez. 

Zerbait gertatuko da. Larria
izango da beraien adiskidetasuna
kolokan jarriko badu. Zer egingo
zenuke zure bikoteak zure lagun
onenarekin alde egingo balu? Biei
barkatuko zenieke? Bietako bati?
Zeini? Eta heriotza tartean bada...
dena ezberdin ikusten da? Edozer
barka zenezake maitasunagatik?
Eta adiskidetasunagatik? Min egi-
tea baino egia ezkutatzea hobea da?
Zein da zure aukera? Hil arte bizi.

Arangoa Gaiarren

Bihar Zirkuaren Nazioarteko
Eguna ospatuko da eta, horre-

gatik, Iruñeko Gaiarre antzokian
programazio berezia prestatu dute,
19:00etatik aurrerra. Sondecirco!
izendapena eman diote “Nafarro-
ako zirkuaren festa handia” izan
nahi duenari. Zirku arteen 15 ema-
naldi bildu dira biharko ospakizu-
nean. Horietako bat Lorena Aran-
goak sortu duena da. Clowm irur-
tzundarrak Lo mio es tuyo izenburua
duen emanaldia eskainiko du. Ume-
txoak bizitzaren oparia ote diren gal-
detuko du clown-ak. 

Zeramika
adierazpide gisa
Gaur eta bihar, 16:00tik 20:00etara,
Iturmendiko udaletxean

Luisa Ortizek Handkraft Artisau
Zeramikoa tailerra du Iturmen-

din. Malagan goi ziklo batean zera-
mika teknikak ikasitakoa da.
Azken 3 urteetan sortutako lanak
jarriko ditu ikusgai Iturmendin
asteburuan. “Zeramikak dituen
aukerak erakusteko balioko du”
esan digu Ortizek. Ohiko zerami-
kazko ontziez gain, bitxigintzako
piezak, eskulturak eta bestelako-
ak izanen dira ikusgai. “Zerami-
karena hemen gauza berria da, jen-
deari interesatu ahal zaiona” azal-
du digu Ortizek,  “jendeak
zeramikak eskaintzen dituen auke-
rak ikus ditzala”. Bere lanak era-
kutsiko ditu, baina etorkizunean
ikastaroak ematea ez du baztertu. 

Tangoaren liluraz gozatzeko

Dantza, oroimenerako bide

Arakildarrak eta irurtzundarrak
Gazteak Plazara Topaketan

Dantza jaialdia
Irurtzunen 
Larunbatean, 19:00etan Irurtzungo
frontoian

Udaberriko Dantza Jaialdia anto-
latu du Orritzek biharko. Hues-

kako Esplús eta Lasarte-Oriako dan-
tzariekin batera ariko dira Orritze-
ko kideak. Guztiak herrian barnako
kalejira eginen dute 18:00etatik
aurrera, eskolatik abiatuta. Hura
despeditzean, hasiko da dantza jaial-
dia. Jaialdiak ondorengo afarian eta
Pikuxar euskal txokoko folklore
festarekin izanen du segida. 

Aurreko asteburuan, bestalde,
Orritz, Galtzorratz eta Elai-Alai tal-
deetako dantzariak Iruñeko Fol-
klore Egunean parte hartu zuten,
80 bat dantzari guztira. 
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1.Noiztik duzu
argazkilaritzarako zaletasuna?
Anaia argazkilaria izanda erraza
da zaletasuna izatea. Urte asko
daramatzat anaiak egiten duen
lana ikusten eta atsegin dut, beraz,
duela bi urte nire lehendabiziko
argazki kamera erosi nuen. Argaz-
kilaritzako ikastaro bat egin nuen
Arakilen eta, orain, ikasitakoa era-
biltzeko garaia da. Asko ikasi dut,
hori bai, argazki asko eginez. Hala
ere, oraindik badut asko ikasteko. 

2.Beti kamara gainean duzula
ibiltzen zara?
Denbora librea daukadanean bai.
Batzuetan argazkia ateratzeko,
argiak, eguraldiak edota zure ego-
erak baldintzatzen zaitu. Baina espe-
ro ez duzunean argazki polit bat ate-
ratzeko aukera izaten al duzu.

3.Guaixeko neguko argazki
lehiaketa irabazi duzu. Espero al
zenuen?
Ez nuen espero, argazki polit asko
aurkeztu zirelako lehiaketara.
Guaixeko argazki lehiaketan par-
te hartzen nuen lehendabiziko
aldia zen. Inoiz ez dut beste argaz-
kilaritzako lehiaketetan parte har-
tu, baina honen emaitza ikusita
hemendik haurrera ziur beste
alditan aurkeztuko naizela. 

4.Non hartu zenuen argazkia?
Arruitzen izan zen, gauean elu-
rra egin zuen eta mendira ibiltze-
ra joan nintzen. Egun hartan,
Guaixera bidaltzeko argazki bat
ateratzeko ideiarekin joan nintzen
argazki kamerarekin kalera.
Argazki hori aukeratu nuen;
lehiaketara aurkezteko modukoa
zela pentsatu nuen.

5.Argazki hori berezia al da
zuretzat?
Orain bai. Egun polita egin zuen

eta asko disfrutatu nuen argazkiak
ateratzen. Orain, argazki berezi
horrek, eguna birgogoratzeko eta
lehiaketa irabazi dudala  oroitze-
ko balio dit.

6.Paisajeak edo pertsonak
ateratzea nahiago?
Oso desberdina da, argazkilari-
tzak muga oso zabalak ditu eta
argazkiak egiteko modu desber-
din asko daude. Pertsonei argaz-
kiak egitea nahiko zaila iruditzen
zait, bere jarrerak baldintzatzen
zaituelako. Pertsonen argazkiak
ere ateratzen ditut, baina oroko-
rrean paisaiak nahiago ditut.

7.Zein kamerarekin hartu
zenuen argazkia?
Nire reflex kamara digitalarekin,
Canon Eos 400D. Pixkatxo bat bai,
baina ez dut gustuko argazkiak
gehiegi erretokatzea. Hobe da
argazkia hasieratik ongi ateratzea
ukiturik eman behar ez izateko.  

8.Sakanako zein txoko da
politena argazkiak ateratzeko?
Oso zaila da erantzutea, leku bakoi-
tzak badu bere berezitasuna. Urba-
sa izan daiteke gehien gustuko
dudan lekua. 

9.Sakanan argazkilaritzarekiko
zaletasuna dagoela uste duzu?
Bai, naiz eta jende askok ez duen
ikastaro bat egiteko aukerarik izan.
Baina zaletasuna argazki kamera
erabiltzen sortzen da eta, gaur
egun, dauden kamerak errazago-
ak direnez gero, zale gehiago egon-
go dira. Argazkilari oso ezagunak
ditugu gurean. 

10. Gainera saria duzu: Ramosek
emandako MP3a.
Nik ateratako argazkia jendeak
ikustea nahiko saria da. Gainera,
gustuko dudana egiteagatik MP3
bat irabazi badut ba askoz hobe,
sari bikoitza. Eskertzen da saria
eta, batez ere, lehiaketa antolatzea.

11. Orain Udaberriko argazki
lehiaketa jarriko da martxan.
Parte hartzera animatuko zara?
Ea argazki aproposen bat atera-
tzen dudan Guaixera bidaltzeko.
Argazkilaritzan zaletasuna duten
guztiak animatzen ditut Guaixe-
ko argazki lehiaketan parte har-
tzera. Aukera paregabea da zure
argazkiak jendearen aurrean era-
kusteko eta, auskalo, lehiaketa ira-
bazten al duzu!

>>11
galdera

Beñat Jauregi
Argazki txapelketako irabazlea

Testua: Maider Betelu Ganboa

: ilargiaren aldia>>
ilbete ilbehera ilberri ilgora
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Guaixeko lehiaketan saritutako argazkia.


