
SAKANAKO ASTEKARIA • 2013ko irailak 20, ostirala • 2. aldia • 432. zenbakia

Olatzagutian kultur asteahasteko
umore emanaldia izanen da.
Antzerkia,  argazkilaritza,
dokumentala, ilustratzailea…
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txirrindularia
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Musika 
Pepin Tre. El cadaver inocente.
Irailaren 20an, ostiralean, 22:30ean
Olatzagutiko kultur etxean. 

Guaka. Irailaren 20an, ostiralean,
23:00etan Altsasuko gaztetxean. 

Etxarri Aranazko abesbatza +
Etorkizuna dantza eskola.
Irailaren 21ean, larunbatean,
19:00etan Etxarri Aranazko plazan. 

Txep. Irailaren 21ean, larunbatean,
23:59an Egiarretan. 

Antzerkia 
La perfumeria. Irailaren 21ean,
larunbatean, 20:00etan Irurtzungo
kultur etxean. Mariaje Producciones. 

Cotillas. Irailaren 21ean,
larunbatean, 20:00etan
Olatzagutiko kultur etxean. Gorka
Aginagalde eta Iñigo Salinero.

Jon beldurgabea. Irailaren 22an,
domekan, 17:00etan Olatzagutiko
kultur etxean. 5 urtetik gora.

Dokumentalak 
Pura vida. Irailaren 26an,
ostegunean, 20:00etan Olatzagutiko
kultur etxean. 

Mendi irteera
Erga-Larunbe. Irailaren 22an,
igandean. Irurtzungo Iratxoko mendi
taldea. 

Ziordia-Legunbe-Lezea-Alba.
Irailaren 22an, domekan. Altsasuko
Mendigoizaleak. 

Txirrindula irteerak
San Adriango tunela. Irailaren 22an,
domekan, 9:00etan Altsasuko
Burunda txirrindulari taldearen mendi
bizikletakoen egoitzatik. 43 km. 

Hitzaldiak
Maputxe herriaren gatazka.

Irailaren 20an, ostiralean,
19:00etan Altsasuko Gure Etxean.
Altsasuko Gazte Asanblada. 

Al Himalaya en bicicleta. Irailaren
24an, asteartean, 20:00etan
Olatzagutiko kultur etxean.
Hizlariak: Aurora Segurola eta Ruben
Segura. 

Myrian Cameros marrazkigile eta
ilustratzailea. Irailaren 25ean,
asteazkenean, 20:00etan
Olatzagutiko kultur etxean.
Egilearen obra ezagutzeko aukera. 

Oskiako harrobiaren
errestaurazio planaren
aurkezpena. Irailaren 26an,
ostegunean, 18:30ean, Izurdiagako
kontzeju etxean. 

Ataque del PP a la ley del aborto.
Irailaren 26an, ostegunean,
20:00etan Altsasuko Gure Etxean.
Hizlariak: Oihana Perez eta Helena
Lopez, Nafarroan abortatzeko
eskubidearen aldeko batzarraren
kideak.

Argazkilaritza
Argazki proiekzioa. Irailaren 23an,
astelehenean, 20:00etan
Olatzagutiko kultur etxean. Sergio
Barrenetxea. 

Tailerrak
Ekintzaile baten esperientzia
bizitzeko prest? Irailaren 20an,
ostiralean, 9:00etatik 12:00etara
Altsasuko enplegu bulegoan.
Langabetuendako. 

Bestelakoak  
Konzezio ermitaren lanen
mustutze meza. Irailaren 21ean,
larunbatean, 12:00etan Etxarri
Aranazko Konzezio ermitan. 

Deialdiak 
Hipotekek kaltetutakoen
Plataforma. Irailaren 20an,
ostiralean, 19:00etan Altsasuko
Gure Etxeko lehen solairuko 1.

gelan, bilera.

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

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Irailaren 22an, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.  

Sakanako Langabetuen
Asanblada. Irailaren 23an,
astelehenean, 15:30ean Altsasuko
Gure Etxea eraikinean.
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Ione Li
ZORIONAKpotxola!!

Nagore 
Alegria Lanz
Zorionak potxola!!! Azkenik
iritsi da zure eguna. 4 urte
bete dituzu, zeinen haun-
dia!!! Muxu haundi bat aita-
txo, amatxo eta Laiaren
partez.Muaaaaaaa!

Ainhoa
Zorionak, Ainhoa.
Aurten ere euskara
ikastera. Irurtzundar
euskaldunek eskertuko
dizute.

Luis
Zorionak, Luis. La-
kuntzarrek ere euskara
ikasi nahi dute.

Gustavo
Zorionak, Gustavo.
Ikasle fina zara, horrela
jarraitzen baduzu, las-
ter euskalduna izango
zara.

Esther
Zorionak, Esther.
Iaz goi mailan goizean
eta aurten autoikas-
kuntza. Laster EGAdu-
na.

Jon
ZorionakJON, 5 ur-
te potolo bete dituzu,
asko jan bola egiteko!
Maite zaitugu.

Obats
Zorionak pottoka! Igandean
zazpi urte beteko dituzu,
primeran pasa zure lagun
eta familiakin. Marrubizko
muxuak etxekoen partez.

Rober
Zorionak, Rober.
Aurten ere euskara
ikasten jarraituko duzu
jo ta ke,  egun bat ere
huts egin gabe.

Jule 
Lekuona Senar
Ongi etorrimun-
dura, politte!!! 
Araiatik eta Lizarraga-
tik muxu asko!!!

Jose Calvo
Mendez
ZORIONAKzure 85.
urtebetetzean!!! Muxu
handi bat etxekoen
partez.

Saioa Erdozia
Alberdi
ZORIONAK Nafarroako pala
txapelduna, jator eta politt
horri!! Segi horrela baina al-
datuz gero ere, beti maiteko
zaitugu!! Amakuxen partez.

irailak 20-26
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

>> Irailak 20, ostirala
15:00etan Etxafuegoa eta
brindisa.
15:30ean Erronda Modestorekin
etxez etxe jan eta edaten.
21:30ean Herri afaria.
01:00etan Dantzaldia Modestorekin.

>> Irailak 21, larunbata
11:30ean Umentzako jokuak,
puzgarriak eta buruhandiak.
12:30ean Mus txapelketa.
17:30ean Puzgarriak eta
buruhandiak.
18:30ean Orritz dantza taldearen
emanaldia.
19:00etan Dantzaldia Modestore-
kin eta txokolate jatea.
22:00etan Gazte afaria.
23.59ean Txep taldearen
kontzertua.
01:00etan Dantzaldia Modestore-
kin egunsenti arte.

>> Irailak 22, igandea
11:00etan Meza.
12:00etan Otamena eta herriko
helduei omenaldia.
12:30ean Mus txapelketaren
finala.
12:30ean Puzgarriak eta
buruhandiak.
18:00etan Gorriti eta bere
abereak.
19:00etan Dantzaldia Modestore-
kin.
19:30ean Tortilla eta txistorra
dastaketa.
21:30ean Hau pena nik.

FESTAK
Egiarreta:
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ezkaatza >>

MARI JOSE
ILEAPAINDEGIA

A R B I Z U
Manikura 18€.

EROSKI BIDAIAK
A L T S A S U

%5eko beherapena, hiri hote-
letako eta garraio hutsen
erreserbak izan ezik. Eskain-
tza ez metagarria

MARIXELE
E T X A R R I

% 5eko deskontua irakurke-

tako liburuetan.

LOPEZ DE GOIKOETXEA
HARATEGIA

U R D I A I N
50 €ko erosketa eginez gero,
etxeko produktua opari.

LARKA
A L T S A S U

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

LORENA FRUTA DENDA
I R U R T Z U N

%10eko deskontua fruta tro-
pikaletan.

LASTAI GASOLINDEGIA
A L T S A S U

0,04 €ko deskontua litroko,
erregai guztietan.

FORD GABIRONDO
A L T S A S U

Olio aldaketetan %30eko des-
kontua. %15eko deskontua
lan mota guztietako eskula-
netan.

Non erabili
Beleixeguaixe txartela

Bazkide zozketa
www.guaixe.net-en 

zerrenda osoa ikusgai

IRAILEKO SARIAK:
1- LOTE BAT LACTOYOGURTAK + 2 SARRERA
EKAINBERRIKO KOBAZULOETARA + XOTA
NAVARRA IKUSTEKO SARRERAK
2- KATXIPORRETA TXANDAL BAT +
AQUARIUMERAKO 2 SARRERA + XOTA

NAVARRA IKUSTEKO SARRERAK
3- KATXIPORRETA TXANDAL BAT+ AQUARIU-
MERAKO SARRERA BAT + XOTA NAVARRA IKUS-
TEKO SARRERAK
4- LIBURU LOTE BAT+AQUARIUMERAKO SARRE-
RA BAT + XOTA NAVARRA IKUSTEKO SARRERAK

Orain dela bi hilabete
%25ekoa zen. Sakanaren
bataz besteko datua ere
igo da, %42,44an geldituz 

Sakanako Mankomunitateak
zoriondu egin ditu Uharte Ara-
kil, Lakuntza, Arbizu, Etxarri
Aranatz, Bakaiku, Iturmendi,
Urdiain eta Olatzagutiko herri-
tarrak hondakinak biltzeko sis-
tema berria “ongi hartzeaz gai-
nera, laguntza ederra ere eman
dutelako hura ezartzeko”. Mank-
eko buru Aitor Karasatorre
Muguruzak azaldu duenez, “sis-
tema berria jarrita, pertsona
askok konpromiso handiago har-
tu behar izan dute ohitura alda-
tzeko eta jatorrizko hondakinak
bereizteko, gai organikoak bere-
ziki. Hala ere, erantzun bikaina
izan da”. 

Emaitzak ikusita Mank-en
“harro sentitzen” dira, “gainera-
ko mankomunitateek edo udalek
ez baitute emaitza hoberik.  Gure
ustez, egundaino merezi izan du
auzokideen ahalegina, saiakera
ekonomikoa eta izandako zailta-
sun oro gainditzea, gutxi batzuek
boikota ere egin dute”. Mank-
etik sakandarrak emaitza hobe-
ak lortzera animatu gaituzte,
“batere hondakinik helburua han-
txe baitugu”. 

Konposta
Hondakin bilketa sistema berri-
ko ardatzetako bat konposta da,
Mank-ek horrela hondakin orga-
nikoen bilketan lan gutxiago egin
behar duelako eta haren  tratamen-

duan aurreztu egiten duelako.
Sakanan 4.225 familia ari dira
gaur egun konposta egiten. Gari-
la eta agorrileko datuek erakutsi
dute zortzi herri horietan “oso
maila ona dute, bertan sortzen
diren ia gai organiko guztiak bil-
du edo tratatzen ari direlako”. 

Karasatorrek gaineratu due-
nez,  “ Altsasuk eta Irurtzunek oso
datu baxuak lortu dituzte, hutsa-

lak ia-ia, gai organikoen gaikako
bilketa edo konpostajea oso gutxi
ezarri baita”. Horregatik, bi herri
horietan, eta udalekin batera,
Mank-ek hurrengo hilabeteetan
kanpaina bat eginen duela aurre-
ratu du Karasatorrek, “etxeko eta
auzoko konpostajeak zabaltzeko,
gai horiek behar bezala bilduta eta
tratatuta hobekuntza nabarmena
egon dadin”.

PPk geldiarazte eskaera
Popularren Sakanako eskualde
batzordeak Mank-i exijitu dio
“berehala geldi dezala atez ateko
hondakin bilketa sistema berria,
zikinkeria eta herritarren kexu
eta protesta ugari besterik ez bai-
titu sortzen”.PPtik azaldu dute-
nez, “kaltetutako herrietako zen-
bait herritarrek PPri eskatu digu-
te  sistema honen arazoak
salatzeko”. Hondakinak lurrean,
arratoiak eta katuak haien ingu-
ruan, eltxoen ugaritzea edo usain
txarra sortzen direla salatu dute
popularrek

Konposta egiten duen familia kopurua
Herria Auto-konposta Auzo-konposta Guztira
Arakil 332 178 510
Irurtzun 15 0 15
Irañeta 72 28 100
Uhartea Arakil 107 148 255
Arruazu 30 34 64
Lakuntza 192 212 404
Arbizu 165 156 321
Ergoiena 82 175 257
Etxarri Aranatz 236 673 909
Bakaiku 105 31 136
Iturmendi 72 90 162
Urdiain 109 101 210
Altsasu 74 0 74
Olatzagutia 128 464 592
Ziordia 29 187 216
Guztira 1.659 2.477 4.225

Langabezia udalerrika. Agorrila
Udalerria Guztira
Altsasu 874 
Arakil 68
Arbizu 83
Arruazu 4
Bakaiku 17
Ergoiena 14
Etxarri Aranatz 179
Irañeta 10
Irurtzun 197
Iturmendi 17
Lakuntza 92
Olatzagutia 107
Uharte Arakil 61
Urdiain 39
Ziordia 28
Guztira 1.790

SAKANA

Atez ateko zortzi herrietan 
gaikako bilketa %76,3ra igo da

Abuztuan,
biztanleko sortutako
hondakin kiloak
Atez atekoaren herrietan 6,45
kg/biztanleko; Irurtzunen, 20,81;
Altsasun 21,93 eta eredu mis-
toko herrietan 33,97.

Hondakinen pertzak jasoak, zintzilik, Uharte Arakilen. 

Beherako joerarekin
segitzen du
langabeziak
Otsailean 2.021 langabetuen erre-
kor tristea lortu ondoren, martxo-
an beheranzko joera hartu zuen eta
sei hilabetetan 222 langabe gutxia-
go daude ibarrean, 1.790. Nafarro-
ako langabeziaren %3,53 ibarrekoa
da, herrialdeko populazioan %3,22
garenean. 
Lan bila dabiltzan gehienak, 918
emakumezkoak dira (%51,28).
Gainontzeko 872ak gizonezkoak
dira (%48,72). Adinari dagokionez,
lan bila ari diren gehienek 25 eta
44 urte artean dituzte: 855
(%47,77). 45 urtetik gorako 745
langabetu sakandar daude
(%41,62). Enplegu bulegoan ize-
na emana duten 25 urte baino
gutxiagoko 190 sakandar daude
(%10,61).
Sektoreei erreparatuta, zerbitzu-
tan lan eginen lukete langabetuen
%52,46 (939). Langabeen %31,79
(569) industrian arituko litzateke.
Eraikuntzan lan egiteko prest dago
%8,1a (145). Lehen sektoreak,
berriz, lan eskaeren %1,68 jaso du
(30). Azkenik, aurretik lanik egin
ez eta lan bila dabiltzanak %5,98
dira (107).

»
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barrutik kanpora

Hipotekaz kaltetutakoen plataforma

Londoneko hiltzaile Jack ospe-
tsuaren modura, altzairuzko aiz-
toa sartu diote erraietan sakon
eta hotz, babesak urratuz, zau-
riak eraginez, eta, hondarrera-
ko, odolustuz. Hala ere, ez da kri-
men honengatik ikerketarik egi-
nen,  e z  da  hi l tzai lerik
harrapatuko, ez du inork heriotz
zigorrik jasoko, baina, Inasa,

hilik dago, eta ondorio latze-
nak, langileek eta beren familiek
pairatuko dituzte.

Jabe zen enpresak, Baikap-ek,
hogeita hamar milioiko galera
izan omen zuen azkeneko hamar
urteotan. Baina, fabrikaren azken
hatsa makinaria atera zutene-
koa izan zen,  3,1 milioi eurotan
saldu eta gero. Hala ere, badiru-

di zenbaki orokorrak ikusita,
tamaina horretako enpresa iza-
teko, aktibo eta pasiboen balio-
ak parekatuta zituela.

Duela egun batzuk lainforma-
cion.com aldizkari digitalean ira-
kurrita, Yolanda Barcinak pro-
tokolo bana sinatu zuen Funes-
ko eta Noaingo enpresa birekin,
zeinetan 49 milioiko inbertsioa

eginen zen 24 lanpostu sortzeko,
biak ere nekazal-elikaduran
estrategikoak izanen direnak. Bi
milioi euroko inbertsioa lanpos-
tu bakoitzeko, eta maiz ikusi izan
ditut tankera horretako inbertsio-
ak lanpostuak sortzeko. Inasan,
aldiz, 165 lanpostu suntsitu dira.
Benetan latza! Ez zen jarduera
estrategikoa? Zigorra merezi

zuten langileek? Arduragabeak
ziren jabeak? Arinkeriaz jokatu
zuen Diputazioak?

Ikasi du zerbait norbaitek? Bien
bitartean, arrisku handiko kapi-
talaren jabeek berdin segituko
dute luxuzko saloietan balore-
burtsan jolasten, kapitalaren bin-
goan.
aingerumi@gmail.com

Hipotekaz Kaltetutakoen Plata-
forma (HAP) erabat doako elkar-
tea da,eta honek eskaintzen
dituen baliabide guztiak ere
bai.Batzarrean biltzen gara etxe-
bizitza kaleratze arriskuan dau-
denak eta boluntarioak.

Plataforma elkargune bat da , bai
laguntzeko, bai kaltetukoen eta
boluntarioen artean ekintzak egi-
teko. Biltzen garenean gure kasuak

aurkezten ditugu eta elkarrekiko
aholkularitza eta laguntza prak-
tikoa eta emozionala jasotzen
dugu.Era berean gure borroka
dimentsio juridiko eta politikora
eramatea nahi dugu. Bestetik abo-
katuekin batera eskakizun bat
salatzeko ikertzen ari gara, azken
urteotako zenbait praktika gehie-
gizkoak direla iruditzen baitzai-
gu. Adibidez, aseguruak alferri-

kakoak dira interes tasa baxua
aurre ikusten bada baina ez maxi-
moa edo gurutzatutako
bermeak.Beste alde batetik kale-
an salatu nahi dugu batzuek bizi
duten egoera gordina, beraien
kasua azalduz eta kaleratzeen aur-
kako borrokari egiteko prest. Ekin-
tza hauetan parte hartzera gonbi-
datzen zaituztegu.

Nafarroan 12 PAH plataforma

daude ; Antsoain, Agoitz, Bara-
ñain, Berriozar, Iruñea, Orkoien,
Iruña, Tafalla eta Tutera artean.
Sakanako PAH orain dela urte eta
erdi sortu zen. Gure Etxean bil-
tzen gara,ostiraletan, hamaboste-
tik, 18:00tan kasu berriak azter-
tzen ditugu eta 19:00tan kaltetuen
batzarra egiten da.Bukatzeko Ada
Colau hitzak gureak egiten ditu-
gu ”Ez gara asistentziarako gune

bat baizik eta indartzeko talde bat
eta gainera denak denen artean
babesten eta laguntzen diogu elka-
rri baldintza berdinetan. Honek
desberdintzen gaitu kontsumi-
tzaileen elkarteekiko , karitate
entitateekiko edo Gizarte Zerbi-
tzuekiko. Gizarte zibil sendo eta
antolatuta baten premia daukagu. 
Hipotekaz 
Kaltetutakoen Plataforma 

Udako oporrak bukatu eta berri-
ro mundua martxan jartzen
denaren sentsazioa izaten dut
iraila hasieran. Telefono deiak,
ikastetxeak, kontsultak… Udan
deskantsoan edo geldirik egon
diren gaiak, zailtasunak, gataz-
kak, orain lehenbailehen irten-
bidea bila ate-joka datoz. Gaur-
koan, azkeneko aste honetan,
batzuen ahoetan eta niri zuzene-
an egokitu zaidan gai batetaz ida-
tziko dut.

Badirudi Espainiako Gober-
nuak adin txikikoekin baimen-
dutako sexu harremanen adina
13 urtetatik 16 urtera arte igoko

duela. Gaiak, alderdi kontserba-
dore eta progresisten  artean idei
kontrajarriak sortzen ditu, eta
askotan zaila izaten da, norbere
iritzia kontutan hartu gabe iriz-
pide objektibo bat eskaintzea.
Hala ere, eta nire eguneroko lane-
an eragina duen gai bat izanik
eta sexologia sustantiboa oinarri
hartuta idei batzuk konpartitzea
gustatuko litzaidake.

- Adina igotzearen aldekoek
haurraren babesari heltzen dio-
te, eta honengatik eta haur eta
nerabearen onurarako adina igo-
tzea ezinbestekoa omen da. Nik
ere argi daukat, haur eta nerabe-

en babesa bermatu behar dela, eta
hori ezinbestekoa  dela iruditzen
zait. Baina agian babesteko era-
bili nahi duten lege neurri hau
ez zait hain egokia iruditzen.
Babestea, inolaz ere ez lukeela-
ko izan behar, ukatzea, eta haur
eta nerabeen sexualitatea estal-
tzea. Hau da, haurrak eta nera-
beak sexualitatea dute, gorputza
dute, plazera sentitzen dute, eta
hori argi azaldu behar da, eta nos-
ki baliabideak jarri behar dira,
bakoitzak bere gorputza nolakoa
den ezagutzeko, gorputza entzu-
ten ikasteko, eta gorputza maita-
tzen ikasteko. Hau lortzeko ezin-

bestekoa dira, hezkuntza, maila
teorikoan baina baita ere hezkun-
tza emozionala. Esaten dugun
informazioa eta formazioa.

- Legearen inguruan ere beste
zalantza badaukat- harreman
sexualak esaten dugunean zertaz
ari gara? Muxuak, laztanak, begi-
radak…  Harreman sexual
moduan  hartuko dira edo harre-
man sexual genitalak soilik har-
tzen dira harreman sexual gisa?

- 15 urtetako nerabe batek 19
urteko nerabe batekin harrema-
nak dituenean, legeak esan behar
dio bere bizipenak zer nolakoak
diren, ze adierazten duten. Hau

da, epaileek, gurasoek, helduak
harreman sexualak dituen per-
tsonak baino gehiago dakite
berak bizi dituen emozioetaz,
bizipenetaz?

Goian aipatu dudan moduan nik
ere haur eta nerabeen babesaren
aldekoa naiz, baina oso zorrotz
eta fin jokatu behar dugu, sexua-
litatea, arriskuko aldagai batean
bihurtu ez dadin; eta beldur naiz
horrelako legeak, sexualitatearen
inguruko formazioa eta hezike-
ta landu gabe, ze nolako ondorio-
ak ekarriko dituen. 

Olatz Berastegi

hara zer dien

Sexu harremanak eta adina; lege proposamenaren kontura

Krimena

astekoa

Aingeru Mikeo

Erredakzioaren oharra >>
Aurreko astean Ekaiko hilerria
eta ermita berritzeko lanen berri
eman genuen. Aipatu gabe utzi
genuen Arakilgo Udalak lan ho-
rietarako 22.000 euroko diru-la-
guntza eman duela.



Haur eta gazteei zuzendutako
eskaintza da, euskaraz. Lastailaren
4ra arte eman daiteke izena,
dohainik. Ikasturtea lastailaren
19an hasiko da

Aurreko ikasturtean bezala,
Burundako herriek 3blai aisialdi
programa hartuko dute. Haurren
eta gaztetxoen hizkuntza ohiture-
tan eragin nahi da. Horretarako
izena ematen dutenen intereseko
jarduerak eginez, euskara eta ongi
pasatzea lotu nahi da, harreman
sareak sortuz eta indartuz. Eus-
kaltzaleen Topaguneak kudeatzen

du Sakanako Mankomunitatea-
ren Euskara Zerbitzuak, Bakaiku,
Iturmendi, Urdiain eta Olatzagu-
tiko Udalekin batera antolatzen
duen egitasmoa. 

Aurreko ikasturtean bezala
Sakanan hiru talde sortuko dira.
Bakaiku, Iturmendi eta Urdiaingo
Iseka (DBH): larunbatetan 16:30etik
18:30era. Talde mugikorra, hilabe-
te bat herri bakoitzean, bilduko
dena, txandaka. Taldearen bigarren
urtea da. Olatzagutiak beste biak
hartuko ditu. Larunblai (LHko 3.-

6. mailak) larunbatetan, 16:30etik
18:30era, Olatzagutiko Akelarre
ludotekan. Taldearen 4. ikasturtea
da, beti taldekide berriei irekia. Eta
Iseka (DBH) domeketan, 17:00eta-
tik 19:00etara, Olaztiko Akelarre
ludotekan (3. urtea dute). 

Lastailaren 19tik garagarrila-
ren 7ra, taldeak bi begiralek gida-
tuta, gazteen gustuetara egokitu-
tako jarduera ludikoak eginen
dituzte: jolasak, sukaldaritza tai-
lerra, eskulanak, antzerkiak, kan-
paldiak, bideoak… Gainera, Iru-

ñerriko haur eta gazteekin irtee-
rak eta kanpaldi bateratuak egi-

nen dituzte, lagun berriak egite-
ko aukera paregabea, beraz.  

sakanerria >>
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Non eman izena
Euskara zerbitzuan, 948 464 840
edo euskara2@sakana-mank.com;
Bakaiku, Iturmendi eta Urdiaingo
udaletxeetako postontzietan utzi
daiteke izen-emate orria eta Ola-
tzagutiko Iseka talderako liburu-
tegiko postontzi berezian ere izen-
emate orria utzi daiteke. 

Kontinenteko beste 24
erakunderekin batera proiektu bat
aurkeztu du “Europa
herritarrendako” programan

Garagarzaroan jaso zuten Irur-
tzun aldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitatean pro-
graman parte hartzeko proposa-
mena. Poloniako Lodz eskualde-
ko garapen agentziak egina zen.
Parte hartzea onartu zuten eta
poloniarrek koordinatuta Europa-
ko 25 erakundek bat egin dute.
Europako Batasunari, Europa
herritarrendako programaren
bidez diru-laguntza eskatu diote
Europako eskualdeak gizartera-
tzearen aldeproiektuarekin. Eska-
era onartua izanen balitz 25 era-
kundeak elkarren esperientziak
partekatzeko jardunaldiak antola-
tuko lirateke. 

Edurne Razkinek eta Mikel Raz-
kinek esan digutenez, Eguberritan
jasoko dute erantzuna. Eskaera
onartuko balitz, 25 erakundeen arte-
an sarea sortu, harremanak izan eta
etorkizunean elkarlanean aritzeko
atea zabalduko litzatekeela esan
digute. Biek esan digutenez, “Kri-

siagatik eta, beste eskualdeetan ego-
era zailak pasatzen ari dira eta han-
dik ekartzeko moduko ideiak egon
daitezke”. Langileek azaldu digute-
nez, “orain arte Europako Batasu-
nak hartutako neurriak toki guz-
tietara iritsi diren, eta nola, ikertu
nahi dute”. Besteak beste, Europa-
ko estrategiak, gizarteratzearen
garapena, gizarte zibileko elkarriz-
keta, garapen iraunkorra…

Parte hartzeaz
Irurtzungo bulegotik azaldu dute-
nez, proiektua onartzen badiete “25

kideak eskualdeen arteko sare bat
osatzen hasiko dira maila batzue-
tan, gizarte kohesioaren politika
xede izanen duena”. Egitasmo hori
bulkatu duten erakundeen artean
tokiko gobernuak, GKEk, EBko goi
mailako erakunde politikoak eta
herritarrak daudela zehaztu digu-
te. Ekimenak EBko herrialde
“berriak” zein “zaharrak” bildu
ditu: Polonia, Espainia, Hungaria,
Bulgaria, Errumania, Italia, Litua-
nia, Belgika, Britainia Handia,
Malta, Suedia eta Montenegro.
+www.guaixe.net

Errozko gizarte egoitza eta jatetxea
hartzen ditu Sastrerena etxeak.
Haren fatxada nagusian aurreiku-
si da estalpea eraikitzea. Errozko
Kontzejuarena da etxea eta berak
sustatu du lana. Estalpea izanda,
plaza inguruari erabilera handia-
goa eman nahi diote. Esaterako,
bai jatetxearen bai gizarte egoitza-
ren zerbitzukoa izan daiteke.Eta
festetan eguraldi txarra egiten
badu musika hartuko luke. 

Hainbat aukera aztertu ondo-
ren, Errozko Kontzejuak erabaki
du Sastrerena etxeko fatxada nagu-
siari itsatsia eraikitzea estalpea,
izkinan, haizearengandik babes-

tuago egonen delako horrela. Egu-
rrezko egitura (zutabeak harriz-
ko oinarrien gainean jarriko dira)
eta teilak izanen ditu, inguruko
eraikinen tipologia errespetatuz.
Estalpeak 12 metro luze eta 3 metro
zabal izanen ditu. Aldameneko
etxerako sarbidea errazteko alde
horretan arkupeak ez du teila-
tuan hegalik, abazpirik izanen. 

Arakilgo Udalak hasierako ones-
penajaso ondoren lanak udazkene-
an hasiko dira. Lanengatik Erroz-
ko Kontzejuak 21.131,57 euro ordain-
duko ditu eta aurrekontuari aurre
egiteko Arakilgo Udalaren 9.298
euroko diru-laguntza izanen du. 

Bakaiku / Iturmendi / Urdiain / Olatzagutia»

Irurtzun»Errotz»

Eskualdeko Gizarte Zerbitzua
Europara salto egiteko asmoz

Iseka eta Larunblai aisialdi egitasmoetan 
izena emateko epea zabalik

Jendea Sastrerena etxearen atean. Artxiboa

Proiektua onartuz gero, mintegiak, hitzaldiak, arte lehiaketa… etorriko dira.

Sastrerenan estalpea
eraikiko du kontzejuak

ETXARRIKO AUTODETERMINAZIOARI BU-
RUZKO UDAL ERABAKIA ZUHURTZIAZ IN-
DARGABE UTZI DU EPAITEGIAK: Iruñeko
administrazioarekiko auzien 2. epaitegiak

hartu du erabakia, Nafarroako Gobernuak
hara jo ondoren. Behin betiko epaia eman
arte hartu du neurri hori epaitegiak.



Latxa ardiaren hobekuntzaren alde
lan egiten duen Aslana elkartearen
diru-laguntzen murrizketa salatu
zuten

Eguna argitzearekin hasi zen
mugimendua Irurtzungo plazan.
Bertako ganadu arrazen aleak
Foru plazako frontoian kokatu
ziren. Nekazari eta abeltzainen
salmenta postuak plazan bertan
eta aldameneko Lizarra kalean
artisau postuak jarri ziren. Goi-
zetik gutxi batzuk hurbildu zire-
nak, baina eguerdia hurbildu aha-
la asko eta asko izan ziren Irur-
tzungo azokak erakarri zituen
pertsonak. Gaitari, trikitilari eta
joaldunen doinuek girotu zuten
azoka, baita Brun forjarien jardu-
nak ere.

Antolakuntza aritutako Jesus
Balda artzain unanuarra pozik
zegoen aurretik azoka prestatzen
egindako lanak emaitzak eman
dituelako: “eguraldiak lagundu
egin du eta jendea animatu egin da”.
Jendea erosketak egiten ari zela
nabarmendu zuen unanuarrak.

Halako ekimen gehiago etorriko
direla aurreratu zuten Belardiko
antolatzaileek: “gure helburua pla-
zak berreskuratzea da. Nekazari eta
abeltzainok plazak berreskuratu-
ko ditugu eta bertako produktuak

esku eskura jarriko ditugu”. Sakan-
darrak halako ekimenetan parte
hartzen eta baserritarrak laguntze-
ra animatu zituzten Belardi ekime-
neko kideek. 
+www.guaixe.net

Arakilgo Udalak eta kontzejuak
akordioa sinatu dute lanak
finantzatu eta erabilera
koordinatzeko

Hiriberriko kontzeju etxean toki
erakundearen egoitzaz gain, medi-
ku kontsultategia eta squasha dau-
de. Lehen solairua hutsik dago.
Hiriberriko Kontzejuak hura ego-
kitzeko lanak berak bakarrik ezin
zituenez egin, Nafarroako Gober-
nuari diru-laguntza eskatu zion. 

Ikusita jasotako diru-laguntza
zein izanen zen Kontzejuak Ara-
kilgo Udalari egitasmoa handi-
tzea proposatu zion. Igogailua eta
guzti izanen duen erabilera ani-
tzeko gela egitea 134.059 euroko
inbertsioa eskatzen duen lana da

eta, berriki, Nafarroako Gober-
nuaren Lau urteko Tokiko Azpie-
gitura Planetik 65.160 euroko diru-
laguntza jaso da. Aurten 52.000
euro inguru jasoko dira lan horiek
egiteko eta gainontzekoa heldu
den urtean. Lanen aurrekontua
osatzeko Arakilgo Udalak 50.000
euro jarriko ditu eta Hiriberriko
Kontzejuak 18.899 euro. Dagoene-
ko lanak egiteko eskaintzak jaso
dituzte eta hilaren akaberan jaki-
nen da zein enpresak egiten dituen. 

Hitzarmena
Arakilgo alkate Ruben Goñi Urro-
zek gogo onez hartu zuen  Felix
Unanua Iaben kontzejuburuak
proposatutakoa. Izan ere, Arakil-
go Udalarendako interesgarria da
kontzejuen eta arakildarren arte-
ko harremana estutuko duen espa-
zioen sare bat izatea eta, horrela,
udalak ematen dituen zerbitzuak
hobetzea. 

Bi aldeek 20 urterako akordioa
sinatu dute. Udalak Hiriberriko
lana finantzatzearen truke (30.000
inbertsio gisa eta 20.000 aurrera-
pen gisa) epe horretan erabilera
anitzeko gela dohain erabiltzeko
aukera izanen du. Han ikastaro-
ak, hitzaldiak, erakusketak eta
bestelakoak antolatzeko aukera
izanen du Udalak. Beti ere, erabi-
lera kontzejuarekin koordinatuz.
+www.guaixe.net
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Lan askoren ondoren despeditu
dira Konzezio ermita berreskura-
tzeko lanak. Asmo horrekin elkar-
tu zen orain dela sei urte etxarriar
talde bat eta Konzezio Baselizaren
Lagunak taldea sortu zuten. Egite-
koa bukatu ondoren, pozik daude
taldeko kideak, lana egiteko etxa-
rriarrek parte hartu duelako, argi
baitute haiek bakarrik ezinen zute-
la, bestela, halako lanik egin. 

Zaharberritzea aurrera atera
duten guztiei eskerrak eman diz-
kiete. Asko izan dira Migel Anjel
Sagasetak idatzitako liburua edo
loteria erosi dutenak, haien ekar-
pena Nafarroako Kutxako proiek-
tuan egin dutenak edo zuzenean
dirua eman dutenak. Gainera, Uda-
laren, parrokiaren eta Etxarri Ara-
nazko Abesbatzaren laguntza (Egu-

berritako hiru kontzertutakoa egi-
tasmorako izan da). Jendeak debo-
zioa duela eta ermitarekiko lotura
dagoela (jende askok paseatzen du
handik) argi ikusi dute taldean.
Inork galderarik badu erantzute-
ko prest ere azaldu dira.

Lau zatitan
Konzezio Baselizaren Lagunak
2007an sortu bazen ere, ermitan
aurreneko lanak 2009an egin ziren.
Teilatua, bobeda eta estalpea kon-
pondu zituzten orduan. 2010ean
ermitaren kanpoko eta barruko
fatxadak konpondu ziren. 2012ko
ilbeltzean jubilatu elkarteko bolun-
tario talde bat lanean hasi zen eta
korua, eskailerak, leihoak eta zorua
konpondu zituzten. Azkenik, aur-
tengo garagarrilean, jubilatu talde

berak sarrera txukundu du. Erre-
taula, bestalde, desmuntatu eta Iru-
ñean zaharberritu dute. Ondoan
zenbait zuhaitz landatu dituzte. 

Oharra
Autoak aparkatzeko tokirik ez
dagoenez, ermitara oinez joa-
teko gomendioa luzatu da. 

Irurtzun»

Hiriberri» Etxarri Aranatz»

Larunbatean,12:00etan, meza izanen da eta, ondoren, auzatea. Utzitakoa

Aierbe gogoan
Igandean  12 urte beteko dira Inozenzio Aierbe Irañeta hil zela (1912-12-28 / 2001-09-22). Urteetan
Aralarko Santutegiko kaperaua izan zenak arrasto handia utzi zuen jende askoren artean, bereziki
sorlekuan, Uharte Arakilen. Horregatik, bihar larunbata, 20:00etan, Uharte Arakilen bere oroime-
neko meza eginen da. Aralarko Santutegian Aierberen aldeko meza igandean izanen da, 12:30ean.

Aingeru bisitaria 
Larunbatean Aralarko Deun Mikel Goiaingeruaren Kofradiako kideak Irantzuko monasterioan izan
ziren aingeruaren irudia eta guzti.  Bihar Kofradiak Orreaga bisitatuko du. Meza 11:00etan hasiko
da. Kofradeek parte hartu nahi duten guztiei gonbitea luzatu diete. Irteerak kofradiak urtero bere
moduko erakundeak dituzten Nafarroako beste santutegietara egiten dituen bisiten barruan daude. 

Aslanaren izenea Jesus Baldak jaso zuen makila.Han zeuden Irurtzungo, Uharte
Arakilgo, Etxarri Aranazko, Arbizuko eta Ziordiko alkateak eta hainbat zinegotzi.

Kontzeju etxe gainean erabilera
anitzeko gela eginen da

Konzezio ermitaren
zaharberritzea bihar
mustuko dute

Kofradia indartu

Behin ermita zaharberritu ondo-
ren, hondatu ez dadin hura man-
tentzeaz eta garbitzeaz kofra-
dia arduratuko da. Kofradia izan
zen aurri egoeran zegoen Laz-
koz herriko eliza zutitu zuena
eta 400 urteetan mantendu due-
na. Gaur egun Konzezioko kofra-
diak kide gutxi ditu. Horregatik,
interesa duenak abendura arte
Blanka Kintanari izena eman die-
zaioke. Asmoa da gero, Konze-
zio egunaren inguruan (aben-
duak 8), bilera bat egitea. 
Bilera horretan mantenu lanaz gain,
urtean behin ermitara erromeria
egiteko data ere zehaztuko da.
Berezko eguna, abenduaren 8a,
udazken hotzean izatean beste data
batera aldatzeko aukera ere izan
liteke. Hala erabakiko balute, auke-
retako bat litzateke urtean zehar
Ama Birjinaren omenez ospatzen
diren bost festetako batean iza-
tea. XX. mendean haien bezpere-
tan joaten zen Konzeziora erro-
merian. 

Egoeraren larriaz

Baldak esan zigunez, “gauzak gaiz-
ki daude. Artzainak, ahal den
moduan, aurrera ateratzen ari gara.
Baina, elkartea, gaizki. Nafarroako
Gobernua murrizketa latzak egiten
ari da”. Elkarteko teknikariak oso
onak direla aitortuta ere, Aslana diru
aldetik oso gaizki dagoela aitortu
zuen artzain unanuarrak. 
Aritz Ganboa artzain arruazuarrak
gaineratu zuen latxa ardiaren
etorkizuna bermatzen duen elkar-
teak, Aslanak, agian ez duela urte
bete iraungo. “Horrek esan nahi
du 30 urtetan egindako lana piku-
tara joanen dela. Elkartea tresna
da. Latxa ardia mendian ikusten
badugu, Idiazabal gazta dastatzen
badugu, Aslana bezalako elkar-
teek egiten duten lanagatik da”. 
Elkartea desagertuz gero, galduta-
ko denbora berreskuratzeko 30-
40 urte beharko liratekeela gaine-
ratu zuen arruazuarrak. “Gaur egun

elkarteak egiten duen lanaren emai-
tzak 3, 5, 10 urtetan ikusten dira.
Gaurko lana etorkizunean emaitzak
lortzeko da. Eta hori ez bada egi-
ten etorkizunik ez daukagu”.  
Aslana desagertzea artzainenda-
ko arazoa izateaz gain jendarte
guztiarendako arazoa izanen litza-
tekeela ziurtatu zuen Ganboak:
“kultura, ingurumen kudeaketa,
herrietako sozio-ekonomia jar-
dueran eragina luke. Tragedia
baten aurrean gaude”. Nafarroa-
ko Gobernuak Aslanaren arazoa
“beretzat” hartu beharra du eta
finantziazioa bermatu behar due-
la aldarrikatu zuten artzainek,
“bere ardura da”. 

Primerako erantzunarekin berreskuratu zen ganadu azoka



Irailaren 26an, ostegunean,
18:30ean, Izurdiagako kontzeju
etxean 

Arakilgo Udalaren eskaerari eran-
tzunez, enpresa kudeatzaileak hel-
du den astean Oskiako harrobia
errestauratzeko plana azalduko
die arakildarrei. Udalean oso gar-
bi dute Nafarroako Gobernuak
Canteras Oskia enpresari eman-
dako baimena “estalitako ustiape-
na” dela, “errestauratzeko ustia-
tuko dute”. Udalak gertutik jarrai-
tuko ditu lanak eta, horregatik,
jarraipen batzordea sortu da. Hura
Nafarroako Gobernuak (inguru-
men eta mehatze teknikariak),

enpresa ustiatzaileak, Atondo eta
Errozko kontzejuek eta Itza eta
Arakilgo udalek osatzen dute.

Oskiako harrobian segurta-
sun arrazoiengatik eginen da
errestaurazio plana. Alde batetik,
harrobiko mailek ez dute meha-
tzeen inguruko legeak aginduta-
koa betetzen. Eta, bestetik, ustia-
ketaren ondoren Bizkai mendia-
ren tontorra ezegonkor dago.
Horregatik, mendiari punta
janen diote, harrobiko mailak
zabaldu eta dauden maldak leun-
du eginen ditu enpresak, Cante-
ras de Oskiak. Horretarako guz-
tirako Bizkai mendian bide

berriak zabalduko dituzte. 
Lan horiek egin ondoren, lurra

zabaldu eta zuhaitzak landuko
dituzte. Enpresak 13-14 fasetan
eginen ditu lanak eta 10 urte iza-

nen ditu lanak despeditzeko. Fase
bakoitzean enpresak egin beharre-
ko lanak eta bete beharreko epe-
ak zehaztuta daude. Behetik gora
eginen dira lanak.
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3 Mugak Batera plataformak
ohartarazi du jarduera berria “oso
kutsagarria” dela

Ingurumenaren eta Uraren zuzen-
dari nagusiak, Andres Eciolaza
Carballok, Ingurumen Baimen
Integratu berria eman dio Cemen-
tos Portland Valderrivas, S.Ari
(CPV). Baimen horren arabera,
hainbat baldintza betez, enpresak
Olatzagutiko porlandegian zemen-
tua fabrikatzeaz aparte magne-
sio-oxidoa eta dolomia sinteriza-
tua produzitzeko aukera du. 

CPVk martxoaren 20an eginda-
ko jarduera aldaketa eskaeran adie-
razi zuen magnesio-oxidoa eta dolo-
mia sinterizatua ekoizteko jardue-
rak ez duela lau urte baino gehiago
iraunen eta, horregatik, 2017ko
martxoaren 26ra arteko jarduera
baimena izanen du CPVk. 

Beraz, Europako araudiak lau
urtetik gorako jarduerendako eza-
rritakoa ez da Olatzagutiako por-
landegian aplikatuko. Hau da, agin-
taritza eskudunak emisioen gehie-
neko balioak ez ditu finkatuko,

industriaren ohiko funtzionamen-
du baldintzetan, eskura dauden
teknika onenei lotutako emisio-
mailak gainditzen ez direla ziurta-
tzeko. Ebazpenean argudiatzen
denez, “ezartzeko kostuak neurriz
kanpokoak dira ingurumen onura-
ren aldean”. 

Isurketa baimenak, bestalde,
bost urteko indarraldia du, eta
iraupen bereko epeetarako berri-
tutzat joko da, baldin eta isurke-
tek unean-unean indarra duten
ingurumen kalitatearen arauak
betetzen baditu porlandegiak.

Oso kutsagarria
Porlandegiko jarduera berria hala
dela uste du 3 Mugak Batera (3MB)
plataformak. 3MBkoek Nafarroa-
ko Gobernuari leporatu diote “azpi-
keriaz eta iluntasunez jokatuz,
herritarren inolako parte-hartzerik
gabe” CPVri baimen berria ema-
tea.3MBtik azaldu dutenez, “orain
arte magnesita ekoizpena Zubirin
egin da eta fabrikak isuritako kutsa-
tzaileak arazoak sortu ditu inguru-

ko herrietan”. Gaineratu dutenez,
“prozesuan ekoizten SOx emisioak
industria kutsatzaileenek (termiko-
ak edo kimikoa) isurtzen dutena bai-
no handiagoa da”. 

Plataformatik gogorarazi dute
porlandegiak dagoeneko 55.500 tona
hondakin erretzeko baimena due-
la. “Orain porlandegiak Zubiritik
hasita 23.000 kamioik ekarriko

duten minerala erretzeko asmoa du.
Han erabiltzen duten materiala
baino ia %50 gehiago, han ekoizten
dena baino %35 gehiago ekoizteko”. 

3MBtik ohar tarazi  dute
“eskualdeak jasan beharko duen
kutsatzaileen maila izugarria”
izanen dela. “CPVri eman zitzaion
azken baimenak, berez zementu
ekoizpen prozesuari dagozkion

salbuespenez gain, errauskailu
baten antzeko kutsadura mailak
ahalbideratzen dizkio. Horri orain,
produktu berriaren ekoizpenari
dagozkion salbuespen berriak
gehitu behar zaizkio”. Nafarroa-
ko Gobernuaren jokabidea “lotsa-
gabea” dela salatu dute, Zubirin
Magna enpresak betetzera behar-
tutako neurriak Portlandi betetze-
ra ez behartzeagatik. Zubiriko
enpresa estatuko kutsatzaile nagu-
sien zerrendan lehen postuetan
dagoela gaztigatu ondoren, porlan-
degiaren emisioa maila hura bai-
no handiagoa izanen dela ziurta-
tu dute plataformatik. 

CPVren jarduera berriak lanpos-
tu berririk ez duela sortuko eta
enpresak bere kaleratze planarekin
segituko duela azaldu dute 3Mbra-
ko kideek. Aldi berean, ekoizpen
berriak eskualdeko beste sektore-
ak kaltetuko dituela azpimarratu
dute. Ahaztu gabe “halako kutsa-
dura maila duten guneen inguruan
gaixotasun larriak harrapatzeko
arriskua handitu egiten dela”. 

Enpresa berri bat
industrialdean
Berokuntzarako erradiadore elektri-
koak muntatu eta merkaturatu arte
biltzeko jarduera martxan jarriko da
Hiriberriko industrialdean. 700 metro
karratu inguruko pabilioi bat hartu-
ko du enpresa berriak. Tecnicas Ener-
geticas del Norte SA enpresa da jar-
duera hori aurrera eramanen due-
na. Bost langile izanen ditu. Haietatik
lau ekoizpenean ariko dira eta bes-
tea bulegoan. Administrazio aurre-
ko tramiteak despeditzean jarriko da
martxan enpresa berria. 

Olatzagutia»

Errotz»Hiriberri»

Olatzagutiko porlandegia.

CPVk zementuaz aparte magnesio-oxidoa
eta dolomia sinterizatua produzituko ditu

Hormigones Oskiaren jarduera arautzeko bidean

Hurbileko harrobiko lehengaiarekin eraikuntzarako materialak egiten ditu Hormigones
Oskiak Errotzen, Txarruka, Basalde eta Ermitagaina dermioetan. Enpresa aspalditik dago
han. Baina Arakilgo Udalean kexu ziren, enpresan nola lan egiten ari ziren, ingurumen arlo-
an eta legedia betetzen zen ere ez zekitelako. Enpresa jarduna erregulatzeko hiru aldeko
akordioa lortu da Arakilgo Udalaren, Nafarroako Gobernuaren eta Hormigones Oskiaren
artean. Adostutakoaren arabera, enpresak dagoeneko jarduera sailkatuko udal-lizentzia
eguneratzeko txosten teknikoa aurkeztu du Udalean. 

Oskiako harrobiaren
errestaurazio planaren
aurkezpen publikoa

Hiriberriko industrialdea.
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Espainiako Auzitegi Nazionalean lau
pertsonen aurka hasiriko
prozesuaren artxibatzea exijitu
dute, baita Abiadura Handiko
Trenaren lan guztien berehalako
gelditzea

Abiadura Handiko Trenaren
“inposaketaren” kontra protesta
gisa Mugitu! Mugimenduko (M!M)
kideek Yolanda Barcina Angulo
Nafarroako presidenteari tartak
bota zizkioten 2011ko lastailaren
27an. Gertaera hargatik lau per-
tsona daude Espainiako Auzitegi
Nazionalean auzipetuak. 

Haietako bat Gorka Ovejero
Ganboa arbazuarra da eta “agin-
tearen aurkako atentatuaren zuze-
neko egile”  izatea egotzita fiskal-

tzak 5 urte eta 2.700 euroko isuna
eskatzen du; Barcinaren akusazio
partikularrak, berriz, 9 urte eta

5.400 urteko isuna. Auzipetuek
Gorenean helegiteak aurkeztuak
dituzte. Baina ebatzi aurretik dago-
eneko ezarri diete epaiketa data. 

M!Mtik salatu dutenez, eskatu-
tako “zigorrak oso larriak eta neu-

rrigabeak dira, mendebaldeko
inongo herritan parerik ez dute-
nak. Antzeko tarta jaurtiketek oso
ondorio legal arinak izaten dituz-
te, izatekotan, eta hutsegite epai-
keta batean bukatzen dira”.

Ulaiar familiak eta Libertad Ya!
elkarteko kideak sortetxean ETA
goratuz egindako pintadak borratu
zituzten 

Jesus Ulaiar Liziaga etxe aurre-
an ETAk hil zuela mende laurde-
na bete zenean, 2004an, margotu
zuten estreinakoz horrela sortetxe-
ko fatxada senide eta lagunek.
Altxatutako esku txuriak ETAren
indarkeriaren kontrako irudia
izan ziren urtetan. Eta mural hura
eginez aldarri hori zabaldu nahi
izan zuen Ulaiar Mundiñano fami-
liak herrian. 

Aurreko igandean ETA goratuz
pintadak agertu ziren Ulaiarda-
rren etxean, Txartxenekoan. Haiek
eta aurretik zeudenak ere ezaba-
tu zituzten larunbat goizean. Behin

pintura urdina zabaldu eta hura
lehortzen zen bitartean senideak,
zenbait etxarriarrek eta Libertad
Ya! elkarteko kideek, tartean Mai-
te Pagazaurtunduak, gosaldu egin
zuten Maiza plazan. Eta pintura

urdina lehortu zenean bildutako
guztiek eskuak pintura txurian
busti eta urdin gainean haien
arrastoa utzi zuten. Duela bedera-
tzi urte margotutako esku txuri
batzuk ere utzi zituzten. 

Traba guztien gainetik ilusioz aurre-
ra, mezu hori zabaldu nahi izan du
Sakanako Bilduk udako errepasoa
egiterakoan eta ikasturte berrira-
ko aurreikuspenak azaltzerakoan. 

Aurreratu zutenez, ikasturte
berrian “beste inposaketa bati ere
modu egokian erantzutera behar-
tuta egonen gara. Alkatetzak ken-
tzeko mehatxupean, indarrez,
Espainiako bandera jartzera behar-
tuko gaituztelako herritarren
borondatearen aurka”. Azaldu zute-
nez, ez dute dudarik “sakandarrok
maila emanen dugula eta jartzera
behartutakoa kentzerako bideari
ekinen diogula herritarron presio-
ari esker indarrak bilduz”.

Koalizioko alkateek ziurtatu
zuten Sakanan badela planik.
“Errazago litzake, noski, Gober-
nuak plan hori garatzeko medio
tekniko eta diru-laguntzak emanen
balitu”. Hala ere, “bertako bidea-

rekin jarraituko dugu eskura ditu-
gun tresnak erabiliz”. Horien arte-
an aipatu zuten hainbat eragile egi-
ten ari diren Sakanako Plan Estra-
tegikoa. “Hurrengo urteetan
Sakanaren garapena nondik nora
joan beharko duen ipar orratza iza-
nen da”. Ibarreko arlo guztietako
eragileek “Sakanatik Sakanarako
lan ildoak garatuz, ibarra ekono-
mikoki eta sozialki suspertu eta

suspertze hori modu jasangarri
(giza, ekonomiko, ekologiko), duin,
orekatu eta bertakoon ongizatea-
ren berme izan dadin”.

Zorionak 
“Bildun harro gaude benetan,
Sakanako herriak erakutsitako
maila eta inplikazioagatik”. Uda-
ko errepasoa egiterakoan  sakan-
darrak zoriondu zituzten. Lehenik

hondakinak biltzeko sistema
berriaren bidez birziklatze tasa
%25etik %76,3ra pasa delako denen
esfortzuarekin, eta bigarrenik sis-
tema berriaren ezarpenean parte
hartze maila handia izan delako. 

Langile mugimendua ere zorion-
du zuen Bilduk, herritarren babe-
sarekin, borrokarako grina eta
duintasuna erakutsi dutelako. Laza-
ro Echeverriako langileek “enple-
gu duinaren alde” egindako greba
eta Inasako kasuan, argi azalduz
borrokak aukerak zabaltzen ditue-
la. “Indar armatuen okupazioaren
aurrean herritarrak modu duin
eta festa giroan, oso sentituak diren
eskaerak kaleratzegatik” ere
zoriondu zituzten altsasuarrak.
Zorionak baita “Alba anderearen
agindupean gure herrietako fes-
tak zapuzten saiatu diren debe-
kuen aurrean, erakutsitako irudi-
mena eta lasaitasunagatik”.

Helduendako
hezkuntza eta
aisialdi-ikastaro
eskaintza zabala 
Irurtzungo Udalak eta Kultur Kon-
tseiluak ikasturte berrirako aisial-
di eta gorputz jarduera eskaintza
prestatu du. Irurtzundarrek auke-
ran duten ikastaroen artean daude:
eskulanak, marrazketa eta pintura,
antzerki tailerra, irakurketa taldea,
mantenu gimnasia, aerobika, pila-
tesa, gorputz jarreren berrordena-
tzea, bizkortzea/gap eta kirol entre-
namendua. 
Interesa dutenek hilaren 27ra arte-
ko epea dute izena emateko. Ordain-
du beharreko ikastaroetan matri-
kulako dirua Udalaren Laboral Kutxa-
ko kontu korrontean sartu beharko
dute, izen abizenak eta ikastaroa
aipatuz. Ordainagiria eta izen ema-
te-orria beteta udaletxean edo kul-
tur etxean aurkeztu behar dira.
Doako ikastaroetan ere beharrez-
koa izanen da izen-emate orria aur-
keztea. Informazio gehiago nahi
duenak kultur etxean edo www.irur-
tzun.es web orrian du. 

Gehiago

Udal eskaintzaz aparte, Irurtzunen ere
bestelako ikastaroak izanen dira ikas-
turte berrian: euskara, dantzak, atze-
rritarrendako gaztelania, ingelesa,
bach loreak, jantzigintza eta arropa-
ren birziklatzea, argazkia/photos-
hop, mikologia hastapena, latindar-
dantzak eta areto dantzak, haurren-
dako yoga, fibromialgia eta neke
kronikoko sindromea dutenendako
ariketak, zeramika eta lurrezko eskul-
turak, zumezko saskigintza, nekaza-
ritza ekologikoa, harrijasotzaile esko-
la eta kick boxing. 

SAKANA

Astearterako
hezkuntzako greba
orokor deialdia 
Eskola Publikoaren aldeko Estatuko
Plataformak (CEAPA, CCOO, FETE-UGT,
CGT, STES-i, MRPs, Ikasleen Sindika-
tua eta FAEST) deituta ikasketa eta
maila guztietan greba egitera deitu
du. Espainiako Gobernuak irakas-
kuntzan ezarritako murrizketak, UPNk
bere egin dituenak, salatuko dituzte
deialdi horretan. Esaterako, irakasle-
ek ikasle kopuru handiagoa izatea eta
irakasleen soldata murriztea. 
Horretaz gain, hezkuntza “kontrae-
rreforma”, LOMCE, salatuko dute,
“sare publiko eta pribatuen artean
ezberdintasunak handituko dituela-
ko”. Lege proposamen berriak “hez-
kuntza legedia ezegonkortasunean
utziko du eta sistema guztia kaltetu-
ko du”, gaineratu dute deitzaileek. 

Irurtzun»

SAKANA

Arruazu»

Etxarri Aranatz»

SAKANA

Ikastaro eskaintza zabala izanen da.

Auzipetuak eta babesa azaldu dieten herritarretako batzuk. Utzitakoa

Hondo urdinaren gainean esku txuriak margotzen. www.abc.es

Urrestarazu, Bakaikua, Rodriguez  eta Garin herenegungo prentsaurrekoan.

Tartalariak azaroaren 18an epaituko dituzte 
Kanpaina

Tartalariei sostegua adierazte-
ko eta epaiketa salatzeko uda
aurretik martxan jarri zen kan-
paina indartu eginen da. Infor-
mazioa zabaltzeaz eta diru bil-
keta egiteaz gain, tartalarieki-
ko elkartasun manifestu bat
zabaldu da, atxikimendu pertso-
nalak edo kolektiboak emate-
ko. Azarorako ere hainbat mobi-
lizazio antolatu dituzte. 

Esku txuriak hondo urdinaren
gainean, berriro, Txartxenekoan

Bilduk Sakanako eskubideak defendatzen 
eta ongizatearen alde lanean segituko du

PSNko
parlamentariak
hamabostean behin
herrian izanen dira
Herritarrei harrera egiteko
hurbiltasuneko parlamentari
bulegoa martxan jarriko du

Horixe da asteburuko alderdi sozia-
listaren Batzorde Erregionalaren
bilerak utzi duen ondorioetako
bat. Kurtso politiko berriaren hasie-
rako bilera horretan sozialsta nafa-
rrek “herritarrek positiboan alda-
keta politikoa egiteko eskaerari
erantzuteko apustua” onartu dute,
“gobernu alternatiba politiko pro-
gresista” sustatuz, eta “Nafarroa-
ko erakunde markoa guztiz erres-
petatzen duena”. Alderdiko idaz-
kari nagusi Roberto Jimenezek
“lehentasunezko jarduerako hiru
ardatz” ere baloratu zituen: gar-
dentasuna, parte hartzea eta ire-
kitzea.
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Gaur, ostirala, 12:00etan, Iruñean,
CENen egoitzaren aurrean
elkarretaratzea deitu du. Atzo
arratsaldean Altsasun manifestazioa
deituta zegoen

Bere buruaz beste egin zuen aste-
artean Sunsundeguiko langile ohi
batek, J.P. (45 urte, Altsasu). LABe-
tik samina eta elkartasuna adie-
razi diete hildakoaren familia,
lagun eta lankideei. Gauza bera
egin du Bilduk. Hildakoa LABe-
ko afiliatua zen eta Sunsundegui-
ko hauteskunde sindikaletan
LABeko zerrendetan aurkeztu zen. 

Sindikatu abertzaletik jakina-
razi dutenez, zendua 2010eanbes-
te hainbat lankiderekin enpresa-
tik kaleratua izan zen, urtera
bueltatzeko aukerarekin, eta hala

egin zuen. LABetik azaldu dute-
nez, Sunsundeguin akordio bat
zegoen eta haren arabera Enple-
gu Erregulazio Espediente (EEE)
gehiago izanez gero urte betera-
ko kaleratutako langile haiek
balizko espedientean azkenak iza-
nen zirela, langabezia prestazio-
aren erdia baino gehiago erabi-
lia zutelako. 

“Akordioak jasotzen zuenaren
kontrara, 2013ko apirilean, berri-
ro kaleratu egin zuten beste 40 lagu-
nekin batera”.  LABek orduan
jazarpen sindikala salatu zuen,
enpresan babes gutxien zuen sin-
dikatua izan harren kaleratutako
langileen erdia bere afiliatuak
zirelako. Sindikatuak salatu due-

nez, gaur egun enpresan 50 langi-
le berri baino gehiago ari dira lane-
an, guztiak Aldi Baterako Lan
Enpresen bidez. 

Irakurketa
LABeko kideendako heriotza hori
ez da kasu isolatua. LABek sala-
tu duenez, “lan erreforma guzti-
guztiek langileen kaleratzea erraz-
tu dute. Etxegabetze bakoitzaren
atzean lanpostua galdu duten per-
tsonak daude”.  Murrizketen ondo-
rioz langabeek gero eta prestazio
txikiagoak dituztela eta prekarie-
tatea gero eta hedatuago dagoela
nabarmendu du LABek. 

Kapitalaren eskutik etorri
diren erreformen eraginez mila-

ka eta milaka herritar lur jota gera-
tzen ari direla salatu du LABek.
Murrizketek babes soziala deusez-
tatzen ari dela nabarmendu dute…
“Ondorioz gaixorik dago gizar-
tea, hain gaixorik, ezen herritar
askok beren buruaz beste egitea
erabakitzen dutela”. 

Heriotza horren aurrean patro-
nalak eta gobernu neoliberalak

salatu ditu LABek. “Ahaztu egiten
dute zenbaki bakoitzaren atzean
pertsona bat dagoela, bizi proiek-
tu bat. Kaleratzea edo kaleratze
mehatxua da une honetan lan zen-
troetan erabiltzen ari diren meha-
txu nagusiena”.  Sindikatutik azal-
du dutenez, zenduaren kasua “ez
da krisi garai hauetan, ez enpresa
horretan, ezagutu dugun bakarra”. 

Duela bederatzi hilabete bildu ziren
eta bitartean Osasun Zerbitzuan
euskararen erabilera sustatzeko ez
direla neurririk hartu salatu du
mankomunitateak

Euskararen Legean jasoa dagoenez,
udalerri euskaldunetan “herritar
guztiek, Administrazio Publikoeki-
ko harremanetan, euskara nahiz
gaztelania erabiltzeko eta berek
hautatutako hizkuntza ofizialean
harrera izateko eskubidea dute”.
Udalerri Euskaldunetako Manko-
munitateak (UEMA) nabarmendu
du udalerri euskaldunetako osasun
zerbitzuek hutsune larriak dituz-
tela euskarari dagokionean.

Horregatik, joan den urteko
abenduaren 17an UEMAko eta
Osasunbideako ordezkariak bildu
ziren. Mankomunitateak eremu
euskalduneko osasun zerbitzueta-
ko lanpostuei ezarritako hizkuntz
perfilek herritarrak euskaraz arta-
tzerik bermatzen adierazi zion eta

neurriak hartzeko eskatu. Osa-
sunbideako arduradunek gaia lan-
tzeko eta ilbeltzean beste bilera bat
deitzeko konpromisoa hartu zuten.

UEMAk bilera deirik ez du jaso
oraindik eta “egindako azterketa-
ren emaitzek erakutsi dute osasun
zerbitzuan euskararen erabilera
sustatzeko neurririk ez dela har-
tu”. Mankomunitatearen iritziz
“Osasunbideak, eskaintzen duen
zerbitzuarekin herritarren hiz-
kuntza eskubideak urratzeaz gain,
udalerri euskaldunetako egoera
soziolinguistikoa kaltetzen du”.
Horregatik, bilera berria eskatu
dio UEMAk Osasunbideari. 

Eskakizun zehatzak 
Osasunbideari egindako eskae-
rak honakoak dira: Emakumeen
Arretarako Zentroetako lanpos-
tuei euskarazko perfila jartzea
(plantila organikoan); osasun zen-

troetan euskarazko perfila ez duten
lanpostuei euskarazko perfila jar-
tzen hastea (pediatrei, medikuei
eta jendaurrean lan egiten dute-
nei lehentasuna ematea); V1 per-
filak ez duenez euskaraz zerbitzua
emateko eskasegia denez, V3ra
igotzea; euskarazko plazen ordez-
koetan euskaldunak egonen dire-
la bermatzea. 

UEMAk ere gainerako arloetan
urratsak ematen hastea (hizkun-
tza-paisaia, informazio-orriak,
mamografiako zitazioak, mamo-
grafiako txostenak, erradiografia
zerbitzuko inkestak, hitzorduak
jartzeko SM -mezuak, baja-agi-
riak…); Larrialdietako zerbitzue-
tako langileen hizkuntz perfilak
zehaztea. Gainera, UEMA eta Osa-
sunbidearen artean hartu-eman
eta elkarlan iraunkorra izatea
eskatu zitzaien, euskalduntze pro-
zesua garatu ahal izateko. 

Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak, Sakanako Ez Gaituen
Elkartearen laguntzarekin, ez gai-
tuendako ikastaroak antolatu ditu.
Ikastaroak ez gaitasunen bat dau-
katen Sakanako edozein pertsonei
daude bideratuta. 

Batetik, igeriketa eta soinketa
eskainiko zaie, Arbizuko kirolde-
gian. Bi aukera daude: igeriketa-
ra eta soinketara etortzea, edo soi-
lik soinketara etortzea. Ikastaroa
urriaren 7tik maiatzaren 19ra izan-
go da, astelehenetan eta ostegune-
tan, 17:00etatik 18:00etara. Ikastur-
te osoak 50 euro balio du. 

Bestetik, musikoterapia eta psi-
komotrizitate ikastaroa antolatu
da Altsasuko Intxostiapunta gazte
gunean. Ordu bateko saioa izanen
da, larunbat goizetan, hilabetean

bitan, 10:00etatik aurrera Maite
Ulazia Mikeo monitoreak eskai-
nia. Ondoko egunetan: urriak 5, 9;
azaroak 9, 23; abenduak 7, 21; ilbel-
tzak 11, 25; otsailak 8, 22; martxoak
8, 22; apribilak 5, 12, maiatzak 10,
24 eta ekainak 7, 14. Izena ematea
zabalik dago irailaren 27ra arte,
Mank-eko kirol zerbitzuan. Saka-
nako Ez Gaituen Elkartekoak dire-
nei elkarteak ordainduko die ikas-
taroa. Gainontzekoek, aldiz, 50 euro
ordaindu beharko dituzte. 

Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak, AFINA (Nafarroako
Fibromialgia Elkartea) elkartea-
rekin batera, minusbaliotasun fisi-
koa eta organikoa duten pertsonei
euren osasuna hobetzeko jardue-
ra fisiko espezifikoa eskainiko die
Altsasun eta Irurtzunen. Helburua
fibromialgia, neke kronikoaren
sindromea eta sentiberatasun
kimiko anizkoitza duten pertsonei
osasuna hobetzeko jarduera fisi-
ko espezifikoa eskaintzea da. 

Ordutegia
Aipatu soinketa ikastaroa Altsa-
sun (Labaderon) eta Irurtzunen

(Kultur Etxean) eskainiko da,
urritik ekainera, asteartetan eta
ostegunetan. Altsasun 16:00etatik
17:30era eta Irurtzunen 18:00eta-
tik 19:30era. 

Izena emateko
Sakanako Mankomunitateko
kirol zerbitzua (948 464 866 tele-
fonoa edo kirolak@sakana-
mank.com posta elektronikoa). 

Izena emateko
Izena ematea zabalik dago irai-
laren 27ra arte Mank-eko Kirol
Zerbitzuan (948 464 866). AFI-
NAko bazkideek 31 euro ordain-
du beharko dituzte hiru hilero,
eta bazkide ez direnek 42 euro
hiru hilero. 

Osasunbideak hizkuntza
konpromisoak betetzeko
eskatu du UEMAk

SAKANASAKANA

Altsasu»

LABek Sunsundeguiko langile 
ohi baten heriotza salatu du

Igeriketa, musikoterapia
eta beste ez gaituendako

»

Neke kronikoaren sindromea 
eta fibromialgia dutenendako
soinketa Altsasun eta Irurtzunen 

EHEko kideak Ezabaketa Egunean Osasun Etxean euskararen aldeko kartelak jartzen. Artxiboa

Atzoko manifestaziora deitzen zuten kartelak.



Erosi / saldu
EROSI

Maxi Cosi Cuco. Erosiko genuke. Telefonoa 679
41 47 31.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Etxarriko erdigunean pisua alokatzen da. 4.
solairua, igogailua, 3 logela, dena kanpoaldera.
Bista zoragarriak!! Telefonoa 619- 50 30 95.

Ikastaroak
AESek ikastaro hauek antolatu ditu. Biltegi
eta stocken kudeaketa: 40 ordu, irailaren 20tik
abenduaren 13ra; Ingelera B1 (erdimaila): 60
ordu, irailaren 23tik azaroaren 14ra; Ekonomia eta
Finantzen kudeaketarako hobekuntza alderdi
praktikoak, 30 ordu, urriaren 3tik urriaren 11ra;
Planoen interpretazioa, 45 ordu, urriaren 21etik
azaroaren 21era; Enpresa blog eta orrialdeen
sorrera, 30 ordu, urriaren 28tik azaroaren 25era;
Ingelera C1 (aurreratua), 60 ordu, azaroaren 18tik
urtarrilaren 30era; 2D aurreratua eta 3D planoen
diseinua, 40 ordu, azaroaren 25etik urtarrilaren
20era.

Cederna Garalurrek ikastaro hauek antolatu
ditu. Lehen sektorean eta zerbitzuenean lanean
ari diren profesionalei eta langabeei zuzenduta
dago.Alfabetatze digitala enplegua aktiboki bila-
tzeko, Irailak 24,25,26,27 eta 30, 9:00-
13:30,Altsasun. eta Olaztin urriak 7,8,9,10 eta 11,
9:00-13:30. Abeltzaintzako ekoizpenaren erren-
tagarritasuna hobetzea larreak ongi erabiliz, las-
tailak 1,2,8,9,15,16,22 eta 23, 10:00-14:00,
Arbizun.   Sormena zure enpresan; berrikuntzak
bezeroa abiapuntu hartuz, lastailak 18,23 eta 30
eta azaroak 6,13 eta 20 Arbizun, 9:00-14:00.
Informazio gehiago, 948 56 70 10 telefonoan eta
info@cederna.es, sakana.admon@cederna.es
helbide elektronikoetan.

Altsasuko udal ikastaroen eskaintza. Joste
lanak, lentzeria, zeramika artistikoa, etxerako
konponketak, eho-ziriak. Tailerrak: hizketaldi lite-
rarioak, heltzeko plazerra, autoezagutza eta gara-
pen pertsonala, ahalduntzea, Iortiako antzerki
tailerra. Informazio gehiago iortia@altsasu.net,
948 56 42 72.

UGT sindikatuak antolatutako ikastaroak.
Informatikari hasiera eta testuen tratamendua;
Coaching; Psikomotrizitate geriatrikoa; Soldadura
TIG; Electrezitatea II; Aurreko eskorgak erabiltze-
ko operadorea; Zeharkako orga jasotzaileak era-
biltzeko gidatzailea.  Informazio gehiago 948 46
71 20. 

IFESek hainbat ikastaro antolatu ditu
Iruñean. Informazio gehiago www.ifes.es, 948-
15 31 93 edo 948- 46 71 20. On line ikastaroak:
izen ematea http://www.ifes.es 

Forem Navarra – CCOO ikastaroak.
Informazio gehiago: www.foremnavarra.org

AIN-consulting ikastaroak. Informazio gehia-
go: 948 42 11 23 eta formacion.ain.es/

Lehiaketak
VI Hausnartu Euskal Soziolinguistika
Sarieta. Lanak aurkezteko egpea irailaren 30ean
despedituko da. Informazioa www.soziolinguisti-
ka.org/hausnartu atarian.

Oharrak 
Odol emaileak. Iraila: Olaztin,  23an, arratsal-
dez; Ziordian, 23an, arratsaldez.

Euskara irakasleen topaketa. Sakanako Gau
Eskoletan eta AEKn aritutako irakasleak irailaren
21ean, larunbatarekin, bazkaltzera bilduko dira.
Izena emateko eta informaziorako hots egin 646-
04 00 54 telefonora.

Haurraren erritmoak errespetatzen dituen
eskola librea nahi baduzu.  Deitu 661- 59 04
20 telefonora.

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

Liburuak truke. Informazio gehiago larreza-
baldk@inigoaritza.com

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

UVTdHFjMklvR1c4TGc6MQ

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

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 gune-
an (Burunda kaletik sartuta. 948 564 785 telefo-
noa edo gazteria@altsasu.net helbidea). Adina:
12-30 urte. 

Izan zaitez Mintzakide! Euskara ongi dakien
bat ikasten edo trebatzen ari den bizpahiru per-
tsonarekin biltzen da, astean behin, ordu batez.
Taldeak gustuko duena egitea aukeratzen du:
kafea hartu, paseatu… baina beti euskaraz.
Informaziorako: 607 624 392 telefonoa, saka-
na_mintza@aek.org e-posta edo
sakanamintza.blogspot.com ataria. 

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

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

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

eta  2101-0045-97-0003310786 (Kutxa).

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

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

Emakumeendako doako aholkularitza juri-
dikoa. Senarrak ez dizula seme-alaben aldeko
mantenu-pentsioa, tratu txarrak sufritzen ari baza-
ra, dirurik ez baina dibortziatu nahi duzula, izatezko
bikotearen eta ezkontzearen aldeak…
Emakumearen Bilgunera jo, Altsasuko Gure Etxean
(948 564 823 edo berdintasuna@altsasu.net).

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

Koldo Salegi Rivera
II. urteurrena

Goizeko ihintzetan belardi zera,
eguzkitan zilar diztira.

Zure familia

Jabi Paniagua Martin

Alaitasunaren iturritik
edan genuen elkarrekin,

gure oroimenean izango zara betiko.
Ez agurrik, ez adiorik

gero arte baizik.

Sunsundegiko sail sindikala
LAB
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jaiotzak

• Lorea Olarra Lasa, irailaren 11n
Etxarri Aranatzen.

Ezkontzak

• Angel Maria Bescos Elizalde eta
Nuria De Migel Bergerandi,
uztailaren 27an Altsasun.
• Angel Patricio Valarezo Herrera
eta Lady Elena Tello Mocha,
irailaren 14an Etxarri
Aranatzen.
• Jose Ramon Agirre Oraa eta
Maria Zornoza Ortiz de Galisteo,
irailaren 16an Olaztin.

Heriotzak

• Donato Lizarraga Mercero,
irailaren 3an Unanun.
• Irene Urriza Ondarra, irailaren
14an Iturmendin.
• Jose Luis Alvarez Manzisidor,
irailaren 14an Olaztin.

Informazio hau epaitegietan eta udaletan
jasotzen da



Guaixe • 2013ko irailaren 20a 11

Atletismoa

kirola >>
IRRISTAKETA

FERNANDEZ “EL PAJARO” BAINO AZKA-
RRAGO: 90 metro nork azkarrago osatze-
ko dueluan, Ioseba Fernandez irristalari

iturmendiarra Espainiako atleta azkarrena
den Angel David Rodriguez “El Pajaro”  ko-
rrilaria baino azkarragoa izan zen. 

Bihar, 17:00etatik aurrera, Dorraon

Ikasturtearen hasiera eta gero,
Ergoienako Birak irekitzen du
Sakanako atletismo proben egu-
tegia. Aurten 9. edizioa du Ergoie-
nako Birak eta bihar, larunbate-
an, hilak 21, jokatuko da Dorrao-
tik hasita, 17:00etatik aurrera. 

Helduak eta kategoria txikiak
Ergoienako Udalak, Euskadiko
Kutxaren eta Unanumo Pentsuen
laguntzarekin antolatutako pro-
bak bailarako hiru herriak
batzen ditu, 8,5 kilometroko ibil-
bide gorabeheratsuan. Aurten
Dorraon hasi eta bukatuko da,
Unanutik eta Lizarragatik pasa
eta gero. Sakanako Atletismo
Kopa-Lasa Kirolak Sarirako pun-
tuagarria da. 

Adin txikikoek ere lehiatzeko
aukera daukate, benjaminen,

kimuen, haurren eta kadeteen eta
jubenilen proba antolatu baita.
Kategoria txikikoendako domi-
nak eta nagusiendako trofeoak
daude jokoan. Horretaz gain,
Ergoienan erroldatutako lehengo
korrikalariak sari bikaina jasoko
du: bi pertsonendako afaria Zugain
jatetxean. Eta ibarreko produk-
tuen loteak zozketatuko dira par-
te hartzaileen artean. Aurreko
urtean Javi Moreno altsasuarra
izan zen garailea. 

Aralar Mendi elkarteko mendi
klubak hainbat babeslerekin bate-
ra antolatuta, igandean, irailaren
22an, Uharte Arakil-Beriain IV.
Km Bertikala jokatuko da. Goize-
ko 10:00etan abiatuko da proba
Uharte Arakilgo frontoitik. Dor-
tsalen banaketa eta helmugara
igotzeko arroparen bilketa, berriz,
herriko plazan egingo da, goizeko
8:00etatik 9:30era.

Uharte Arakilgo proba aldi
berean Nafarroako Kluben Arte-
ko Txapelketa izango da.  Horre-
taz gain, Euskal Herriko Laster-
keta Bertikaleko Zirkuitua-Open
Lafuma txapelketarako baliaga-
rria den proba da, martxoaren
3an Azpeitian jokatutako Zuze-
nien probarekin eta urriaren 12an
jokatuko den Anboto Km Bertika-
larekin batera. 

Ibilbidean aldaketak: pistako
eremu bat kendu
Uharte-Arakil-Beriain Km Bertika-
lean 158 korrikalari daude izena
emanda. Proba hauetan egin ohi
denez, parte hartzaileak banaka-
banaka aterako dira, proba krono-
metratua izango baita. Uharte Ara-
kildik aterata Beriaingo San Dona-
to ermita izango dute helburu parte
hartzaileek (1.494 m). Proba motza
da, baina intentsitate handikoa: 5
km-ko lasterketa, baina 1.023 metro-
ko desnibelarekin eta sekulako eta-
pa eta maldekin. Aurten ibilbide-
an aldaketa egin dute: menditik
barrena zati handiagoa sartu dute,
pistako eremu bat kenduz. 

Gainontzeko korrikalarien den-
boraren erreferentziarik ez dute-
nez, lasterkariek erlojuaren kon-
tra eta euren buruaren kontra
egin behar izaten dute lan. Joan
den urtean, 171 korrikalari aritu
ziren eta 162k lortu zuten bukatzea.
Azkarrenak Ionut Zinca (42:06)
eta Vanesa Ortega (51:25) izan
ziren. Aurten ere puntako espezia-
listak espero dira. 

Zuzenean
Ikusleek korrikalarien lana ger-
tutik ikusteko aukera izango dute

igande honetan. Edozein toki da
aproposa proba jarraitzeko, baina
azken zatia da gogorrena eta ikus-
garriena. 

Sarietan aldaketak
Ibilbidean aldaketak egin dituz-
tenez, orain arte probako erreko-
rra apurtzen zuenari ematen
zitzaion diru saria irabazleen arte-
an banatzea erabaki du antolakun-
tzak. Neska eta mutilendako
sariak izango dira: txapeldunek
garaikurrak, txapela eta  dirua
(300+150 euro) jasoko dituzte, biga-

rrenek garaikurra eta dirua
(150+75 euro) eta hirugarrenek
garaikurra eta dirua (100+50 euro).
Hurrengo urtetik aurrera erreko-
rra apurtzen duenak jasoko du
diru sari hori. Beteranoendako
garaikurra izanen da.

Nutrizionistaren laguntza
Aurtengoan ere Nerea Cenoz nutri-
zionistaren laguntza izango dute
antolatzaileek. Berarekin parte-
hartzaileendako hornidura espe-
zifiko bat egin da, modu honetan
ahalik eta azkar eta hobekien
indarberritu daitezen mendiko
lasterketa gogor honetan.

Joxeja Maiza txukun
Plazaolatik mendi
erdi maratoian
Lekunberrik VII. Plazaolatik mendi
erdi maratoia (21 km) hartu zuen
igandean. 135 korrikalari iritsi ziren
helmugara, Josu Erkizia buru zela
(1:15:35). 3 minutu atera zizkion Iña-
ki Reyri. Joxeja Maiza etxarriarrak
lan bikaina egin zuen eta 7.a izan
zen, (1:24:04). Iñaki Lacalle olaztia-
rra 103.a iritsi zen (1:46:14). 

Unzurrunzaga Axarin

Egun berean Idiazabalen jokatutako
I. Axari Trailean (24,6 km) 216 korri-
kalari iritsi ziren helmugara. Ionut Zin-
ca izan zen irabazlea (2:01:25). Ander
Unzurrunzaga etxarriarra 16.a hel-
du zen (2:21:05) eta Jose Antonio Sal-
gado altsasuarra 159.a (3:26:39). 

Mendi lasterketak

Mendi lasterketak

Ergoienako Bira korrikan

Beriain, inoiz baino bertikalago
158 korrikalari ariko dira, igandean, Uharte Arakil-Beriain IV. Km Bertikalean

Izen-ematea
Lasterketa egunean bertan, pro-
ba baina ordu bat lehenago.
Informazio gehiagorako:
www.ergoiena.com  edo
www.dantzalekusakana.com
web guneak. 

Giro polita izaten da Ergoienako Biran. Aurten Dorrao izango da topaleku. 

Malda izugarrietan gora ibiliko dira korrikalariak.antolakuntza

www.uhartearakil-beriain.com
Probako informazio guztia, ibilbideen track-
a eta beste. 

Punteriarik 
gabeko Xota
Xota Nafarroak ostiralean eman zion
hasiera denboraldiari, kategoriaz igo
den Montesinos Jumilla taldearen
kontra etxean arituta. Tamalez, 1-4
galdu zuten Imanol Arregiren muti-
lek. Jumillako Chico atezainak geldial-
di bikainak egin zituen, berdeen ame-
tsak zapuztuz, eta punteria falta nabar-
mena izan zuten irurtzundarrek. 

Hurrengoa, Burela

Inter Movistar da liderra, Bartzelo-
narekin eta Montesinos Jumillare-
kin puntutara berdinduta. Xota Nafa-
rroa 14.a da, punturik gabe. Gaur,
ostiralarekin, ligako 2. jardunaldia
jokatuko du Xota Nafarroak Bure-
la Pescados Ruben taldearen kon-
tra, Burelan (Lugo). 22:30ean jarrai-
tu ahal izango da lehia, Energy tele-
bista katearen bidez. 

Areto futbola

Olatzagutia-Urbasa
mendi lasterketan
izena ematea zabalik
Irailaren 28an jokatuko da VII.
Olatzagutia-Urbasa mendi las-
terketa, Urbasa-Andiako para-
je zoragarrietan barna (23,2 km,
1.367 m desnibel positiboa).
Proba Nafarroako Mendi Laster-
keten Zirkuiturako baliagarria da.
Izena ematea zabalik dago irai-
laren 24ra arte. Horretarako
www.sakanerria.com/olatzagu-
tia-urbasa/ web gunera edo
www.herrikrossa.com web
gunera jo behar da. 

Peñagarikano 3.a
Donostian
Donostiak Wild Wolf Thriathlon
Series txapelketa hartu du, sprint
mailan eta maila olinpikoan. Sprint
mailako triatloi proban Juanjo Agüe-
ro izan da azkarrena (1:03:13). Hiru-
garrena sailkatu da Sakana Triatloi
Taldeko Urko Peñagarikano urre-
txuarra (1:08:54). Urko kadete kate-
goriako lehena izan da. 

Triatloia

Xota Bk 9-4 irabazi zion Colo Colori. 
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Txirrindularitza

Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak, Burunda eta Aralar
Txirrindularitza Kluben lagun-
tzarekin, eta hainbat babeslerekin
–Irurtzun eta Altsasuko Udala,
Nafarroako Gobernua eta Nestlé–
Sakanako Txirrindula Eguna anto-
latu dute hurrengo astebururako,
irailaren 29rako. 20. edizioa bete-
ko du proba ez lehiakorra denak,
eta “Sakana bizikletaz ezagutzen”
leloa izango du. 

Astelehenean egin zuten pro-
baren aurkezpena Mank-eko kirol
teknikari Amaia Gerrikagoitiak
eta Burunda Txirrindularitza Klu-
beko ordezkari Alberto Ocañak.
“Helburua, beti bezala, eskualde-
an txirrindularitza bulkatzea da,
goiz polita pasatzea lehiaketa
asmorik gabeko ibilaldian” adie-
razi zuen Gerrikagoitiak. Tekni-
kariak gehitu zuenez “gure
herriak, kaleak, zubiak, ermitak,
landaretza, basoak… ezagutu nahi
ditugu bizikletaz. Eta bide batez,
Sakanako herri ezberdinetako eta
adin ezberdinetako jendearen arte-
ko harremanak bulkatu”. Orain
arte urrian egiten zen aipatu eki-

taldia baina irailera aurreratu
dute “eguraldia gehiago ziurtatze-
ko eta urriaren 26an jokatuko den
Sakanako herri lasterketarekin
ez bat egiteko”. 

Iaz 250 pertsona aritu ziren eta
eguraldiak laguntzen badu, 400
txirrindulari biltzea gustatuko
litzaieke. Irurtzundik 9:00etan ate-
rako dira, 11:00ak aldera geldial-
dia eginen da Lakuntzan eta gero
Altsasura helduko dira, 2. maila-
ko errepideak, xendak eta bideak
erabiliz eta herrietara sartuz. 

Irailak 23, izena emateko az-
ken eguna
Parte hartzea librea da eta doan,
baina antolakuntzak autobus zer-
bitzua jartzen du txirrindulariak
euren herrietan jaso eta Irurtzu-
nera eramateko –goizeko 7:45ean
aterako da Ziorditik–, eta proba
bukatuta, atzera ere txirrindula-
riak etxera eramateko. Bizikletak
emateko kamioia egoten da ere.
“Zerbitzu hauek erabiltzeko aurre-
tik izena eman behar da. Irailaren
23a da azken eguna. Herri guztie-
tan izena emateko tokiak jarri

ditugu, baina, bestela, Mank-eko
kirol zerbitzura hots egin daiteke
(948 464 866). 

Bizikleta puntuan jartzeko
deia
Txirrindula Egunean parte hartu
baino lehen txirrindula puntuan
jartzea aholkatu dute Gerrikagoi-
tiak eta Ocañak. “Egunean meka-

nikaria egoten da baina egunean
bertan gertatutako zulaketa edo
matxurak konpontzeko, ez bizikle-
tak puntuan jartzeko” nabarmen-
du dute. Halaber, parte hartzaile
guztiek kaskoa eta ogitartekoa era-
man beharko dute. Antolakuntzak
zehaztutako ibilbidea jarraitzeko
deia egiten zaie txirrindulari guz-
tiei, “segurtasuna bermatzeko”.  

Asteburuan Txirrindularitza Mun-
diala jokatuko da Florentzian.
Espainiako selekzioko selekziona-
tzaile Javier Minguezek 11 txirrin-
dulariko taldea osatu du, eta tarte-
an dago Euskaltel-Euskadiko Egoi
Martinez. Txirrindulari etxarria-
rra zenbaitetan Mundialetarako
aurre selekzioko taldean egon izan
da, lesioren bat egonez gero erre-
tserba moduan, baina orain arte
ez da Mundialerako taldean sartu.

Mundialetan arituko den bigarren
sakandarra izango da, 2010ean eta
2011n Hiriberriko Imanol Erbiti ari-
tu baitzen Mundialetan.  

Debuta
35 urterekin debutatuko du Mun-
dialetan. Igandeko proban ariko da,
272,3 km dituen lasterketan, Ale-
jandro Valverde, Jose Herrada,
Jonathan Castroviejo, Samuel San-

chez, Purito Rodriguez, Dani More-
no, Alberto Contador eta Luis Leon
Sanchezekin batera. Larunbateko
erlojupekoan Jonathan Castrovie-
jok eta Luis Leon Sanchezek ordez-
katuko dute Espainia Mundialetan. 

Pozik
Sekulako Espainiako Vuelta egin
du Martinezek eta Mundialetara
joatea egindako lanaren sari bikai-

na da. Berria oso pozik hartu du
etxarriarrak. “Oso kontentu nago.
Betidanik gustatu izan zait Mun-
dialean parte hartzea, eta aukera-
rik ez nuela uste nuenean, 35 urte-
rekin iritsi zait proposamena. Ilu-
sioz gainezka noa, hau sari bat dela
uste dudalako, liderren alde talde-
kideek egiten dugun lanaren erre-
konozimendua. Selekzionatzaile-
ak hori ikustea eskertzekoa da”
adierazi du etxarriarrak komuni-
kabide batean. 

Egoik argi du gainontzekoei
laguntzera doala Florentziara.
Igandekoa lasterketa oso luzea da
eta “gogoekin eta sasoian egotea”
ezinbestekoa da Egoirendako.
Vueltan egindako iraupen lana
ongi etorriko zaio. 

»

Sakanako 20. Txirrindula Egunerako gonbita
hurrengo asteburuan, Irailaren 29an izanen da, Irurtzunen hasi eta Altsasun bukatzeko. Izena ematea zabalik dago

Egoi Mundialetara

Lizarteko Marquez
eta Fernandez garaile
84. Altsasu proban
Altsasuk 84. Altsasuko Txirrin-
dularitza Proba hartu zuen igan-
dean, Euskaldun Torneorako
baliagarria zen azken proba.
120 txirrindularik hartu zuten
irteera eta 89 iritsi ziren helmu-
gara, Altamira hirutan eta Liza-
rraga bitan gainditu ondoren.
Lizarte taldeko Rafael Marque-
zek erasoa jo eta proba irabazi
zuen, Jon Pardori segundo bat
aterata. Rural Kutxa talde sakan-
darreko Migel Angel Benito 5.a
izan zen, 11 segundora. 
Lizarte izan zen probako talde
onena, eta Lizarte taldeko Higi-
nio Fernandezek lortu zuen Eus-
kaldun Torneoa irabaztea. 

Etxarriarra bikain aritu da Vueltan.

Txirrindularia puntuan jarri eta Txirrindula Egunean aritzera animatu dute.

Pala

Neskak… hartu pala!
Sakanako VIII. Nesken Pala
Txapelketa antolatu du Mank-ek

Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak, Etxarri Aranazko Gure
Pilota Elkartearen eta Etxarri Ara-
nazko Udalaren laguntzarekin Saka-
nako VIII. Nesken Pala Txapelketa
antolatu du. 4 mailatan jokatuko da:
gaztetxoak, gazteak, helduen 1.
maila eta helduen elite maila. 
Txapelketa urrian hasiko da. Parti-
dak ostiral eta larunbat arratsalde-
tan eta igande goizetan jokatuko dira,
Etxarri Aranazko pilotalekuan. Sari
politak izango direla adierazi dute
antolakuntzatik. Sakanan, Etxarri
Aranatz aldean bereziki eta Gure Pilo-
ta Elkarteak emakumeen pala sus-
tatzeko egiten duen ahaleginaren
fruituaren ondorioz, makina bat
emakume aritzen dira palan eta guz-
tiak aipatu txapelketan aritzera ani-
matu dituzte. 

izena ematea zabalik

Izena ematea zabalik dago urriaren
3ra arte, kirol zerbitzura hots egi-
nez (948 464 866 edo kirolak@saka-
na-mank.com). Elite eta lehen mai-
lakoek 20 euro ordaindu beharko
dituzte eta gainontzekoek doan
dute izena ematea. 

Futbola

Lagun Arteak irabazi
eta Etxarrik berdindu
Igandean garaipen garrantzitsua
lortu zuen 3. mailako Lakuntzako
Lagun Arteak Murtxanteri 0-2 ira-
bazita. Goikoetxeak eta Unai Bakai-
koak sartu zituzten golak. Izarra da
liderra (12 puntu) eta Lagun Artea
8.a da (6 puntu). Erregional mailan
Errotxapearen kontra bana berdin-
du zuen Etxarrik, Pablok penaltyz
sartutako golari esker. 

Asteburuko
jardunaldia
3. maila: Lagun Artea –Corellano
(igandean, 17:30ean Lakuntzan)
Erregional maila:  
Etxarri – Berriozar (igandean,
17:00etan, Etxarrin)
Altsasu – Beti Onak (larunbate-
an, 17:30ean, Altsasun)
Ardoi –Lagun Artea B (larunba-
tean, 16:30ean, Zizurren)

Euskaltel Vueltako talde onena

Espainiako Vueltan emozioa pil-pilean zen azken unera arte. Azkenean Chris Horner nagusi-
tu zitzaion Vincenzo Nibaliri, 37 segundo aterata, Narancon eta L´Anglirún egindako lanaga-
tik. Alejandro Valverdek osatu zuen podiuma, 1:36ra.Euskaltel-Euskadi taldeak ere sari bikai-
na ekarri du: talde onenaren saria. Samuel Sanchez 8.a sailkatu da, 9:51ra, eta bera buru
zela, txirrindulari guztiak igo ziren Castellanako podiumera, emozioz beteta. Izan ere baja-
rik gabe bukatu duen talde bakarra izan da talde euskalduna, lehiakorrena. Han zeuden
talde laranjako lau sakandarrak: Egoi Martinez (30.a, 1:12:18ra), Gorka Verdugo (63.a, 2:20:01era),
Jorge Azanza (90.a, 3:03:39ra) eta Pablo Urtasun (122.a, 4:08:50era). Itzuli bikaina egin
dute guztiek baina Egoi Martinezek bereziki, ihesaldietan egoteaz gain postu onak lortu
baititu, tartean Peña Cabargan 5.a izan baitzen. Marka da Vueltako talde onenak babeslerik
ez eta 20 urteren ondoren Euskadi izenearekin desagertu behar izatea. Jakina denez, 1 for-
mulako pilotu Fernando Alonsok erosi du Euskaltelen lizentzia, eta oraindik ez da zehaztu tal-
de berriak zein izen izango duen eta nola aldatuko den bere jarduna. Bestalde, Movistarreko
Hriberriko Imanol Erbiti 102.a sailkatu da, 3:27:15era, Valderendako lan itzela eginda. 
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Harri jasotzea

Aizkora

Motoziklismoa

Pilota

Harri jasotzaile izan
nahi duzu?
Sakanako Harri Jasotze Eskolan izena
ematea zabalik, irailaren 30era arte

Sakanako Mankomunitateak, Irur-
tzungo Udalaren eta Nafarroako Herri
Kirol Federazioaren laguntzarekin,
Sakanako Harri Jasotze Eskola eta
zentro teknikoa zabalduko du berriz
ikasturte berrirako. Atzera ere Mikel
Lasarte harri jasotzailea izango da
eskolako begiralea, eta berarekin
harri jasotzearen inguruko teoria eta
praktika ikasteko aukera izango da.
Klaseak euskaraz izanen dira, eta
bateonbatek ez badaki gaztelaniaz
zuzenduko zaio. Sakanako Harri
Jasotze eskolak hainbat urte dara-
matza lanean eta bertan trebatzen
dira, esaterako, Aitor Oiarbide etxa-
rriarra eta Xabier Igoa aldaztarra. 
Harri Jasotze eskola urriaren 1ean
hasiko da martxan, ekainaren 17ra
arte. Eskolak asteartetan emango
dira, 18:30etik 20:00etara, Irur-
tzungo kiroldegian. 

Izena emateko

Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuan (948 464 866 telefonoa
edo kirolak@sakana-mank.com),
irailaren 30era arte. 

Alex Mariñelarena pilotu irur-
tzundarra Munduko Abiadura
Txapelketarako baliagarria den
San Marino Sari Nagusian aritu
da, Moto 2 mailan, lesionatuta
dagoen Dani Rivasen ordez. Blu-
sens Avintia taldearekin aritu da
irurtzundarra Misanoko zirkuitu
mitikoan. Aukera paregabea zen,
baina zortea ez du alde izan irur-
tzundarrak, bigarren itzulian
lurrean bukatu baitzuen. 

Entrenamendu ofizialean egin-
dako lanari esker –lehen entrena-
mendu librean 27.a izan zen, 2.
entrenamendu librean 26.a eta 3.
entrenamendu librean 23.a– 16.
postua lortu zuen irteerako parri-
llan. Hori meritu handiko postua
da, kontuan hartuta irurtzunda-
rrak Kalex motorra estreinatzen
zuela. Entrenamendu libreetatik
ofizialetara egin zuen progresioa
agerikoa da. Lasterketan irteera

ona egin zuen Alexek baina biga-
rren itzulian Corsiren motorra
ukitu zuen, lurrera erori zeneta
hor bukatu zen San Marinoko pro-
ba despeditzearen ametsa. Zorio-
nez, erorketak ez dio aparteko
minik sortu. 

Burua Espainiakoan
“Irteera ona egin dut eta gustura
nenbilen tokatu zaidan taldetxoan
errodatzen.  Larunbatean entrena-
mendu ona egin nuen eta uste dut
lasterketa ona egiteko kapaza nin-
tzela, baina ezin izan da izan. Tama-
lez Corsiren motorraren atzealdea
ukitu dut eta lurrean bukatu dut.
Pena handia da, baina orain burua
Los Arcosen daukat, igandean
Espainiako Abiadura Txapelketa-
ko proba jokatuko delako” adiera-
zi du irurtzundarrak. Moto 2 mai-
lan Pol Espargaró nagusitu zen,
Nakagami eta Rabaten aurretik. 

Sociedad Deportiva Alsasuak
(SDA) antolatutako 44. Otadiko
Kristo Deuna Pilota Txapelketa-
ko finalak jokatu ziren igandean
Altsasuko Burunda pilotalekuan.
500 pilotazale baino gehiago bildu
ziren, primerako giroan. Guztiek
final ikusgarri eta lehiatuez goza-
tzeko aukera izan zuten, gazteen
mailan eta nagusien mailan bere-
ziki. Sari emate ekitaldian SDA-
ko Pablo Lopez Colina eta Floren-
cio Aiestaranek, Altsasuko alka-
te Garazi Urrestarazu eta kirol

zinegotzi Ruben Imaz eta Nafarro-
ako Pilota Federazioko Pablo Lopez
de Goikoetxea aritu ziren. 

Gazteen lehia ikusgarria izan
zen. Bakaikoa etxarriarra aurrera-
tu zen hasieran, 6-1, baina Erran-

donea erantzuten hasi zen, 9-7ra ger-
turatuz, eta partidari buelta eman
zion, 13-18 gailenduz. 22 urtez azpi-
koetan, aldiz, Olano izan zen jaun
eta jabe hasieratik. 18-9 gailendu zen
Agirreren aurrean. Bukatzeko,

nagusiek sekulako partida eskaini
zuten, eta laurak aritu ziren ongi.
Hasieran Artola eta Tolosa gipuz-
koarrak aurreratu ziren, baina
Urbieta II.ak eta Peñasek 12-19
aurreratzea lortu zuten. Partida
irabazita zutela zirudienean, 19ra
berdintzea lortu zuten Artolak eta
Tolosak, sekulako emozioa jarriz,
baina, azkenean, 19-22 irabazi zuten
Urbieta II.ak eta Peñasek. 

Nazabalek 
hirutik hiru
Hiru jardunaldi jokatu ditu Floren
Nazabalek Urrezko Aizkorako Txa-
peldunen Ligan eta hirurak irabazi
ditu. Azkena Ordizian, Joseba Otae-
giren kontra. Nazabalek jokatutako
saio guztiak irabazi egin zituen, eta
lan guztiak kontuan hartuta 19:12
minututan bukatu zuen lana, Otae-
giri bi minutu pasa aterata (21:59). 
Nazabalek 4. jardunaldia Lopez Azpi-
likuetaren kontra jokatuko du, irai-
laren 28an, 12:30ean, Zorrozan. 

Igandean Los Arcosen arituko da

Igandean Espainiako Abiadura Txapelketako 5. lasterketa hartuko du Los Arcoseko Nafa-
rroako Zirkuituak. Mariñelarena bere ohiko taldearekin (Targobank Motorsport, Suter moto-
rra) ariko da. Sailkapen orokorrean Roman Ramos da Moto 2ko liderra (110 puntu), Mari-
ñelarenari 33 puntu atereaz (77 puntu). Etxean jokatzen du Alexek, zaleen babes guztia
izanen du eta ea Ramosekin duen aldea txikitzerik ba ote duen. 
Ostiralean entrenamendu libreak izanen dira (9:45ean eta 13:50ean), larunbatean ofizia-
lak (9:45ean eta 13:50ean) eta igandean lasterketa (14:00etan). 27 pilotu daude izena eman-
da Moto 2 mailan eta Los Arcoseko zirkuituari 18 itzuli eman beharko dizkiote. 

Berriro Mundialera 

Mariñelarenak atzera ere Dani
Rivas ordezkatuko du irailaren
29an, Mundialerako baliagarria
den Aragoiko Sari Nagusian. 

Derby sakandarra
Zabaletarendako
Altsasuko festek pilota profesio-
nalen puntako jaialdia hartu
zuen. Hasierakoan, Retegi BI eta
Rezustari 21-22 gailendu zitzaien
Jaka eta Pascual. Partida nagu-
sian, lehia oso borrokatuan eta
abiadura handian jokatutakoan,
Binakako txapeldun Irujok eta
Zabaletak 22-19 irabazi zieten
Ezkurdiari eta Zubietari. 

Altsasuk baditu txapeldunak
44. Otadiko Kristo Deuna Pilota
Txapelketa. Finalak

Gazteak, buruz buru: 
Bakaikoa 13 – Errandonea 18
22 urtez azpikoak, lau t´erdian: 
Olano 18 – Agirre 9
Nagusiak, binaka: 
Artola-Tolosa 19 / Urbieta II-Peñas 22

Finalistak, Federazioa, SDA eta Altsasuko Udaleko ordezkariekin. utzitakoa

Lurrera
Irteera ona egin zuen Mariñelarenak, baina arerio baten moto-

rra ukitu ondoren lurrera joan zen 2. itzulian



Guaixe • 2013ko irailaren 20a14

kultura >>

Elkarrekiko egiturak

Egitura arkitektonikoaren mun-
duan niretako berria den kontzep-
tu bat azaltzen saiatuko naiz. Nahiz
eta niretako berria izan, sistema
zaharra da, gehien bat gizarte japo-
niarrak erabilitakoa. Kontzeptu
honi “estructura recíproca” edo
elkarrekiko egitura deritzo. Izenez
ezezaguna iruditu arren, ziur nago
bertako gehienok esperimentatu
izan dugula, pertsonen arteko joko-
etan edo eskulanetan. 
Egitura sistema hau oso sinplea da,
soilik egitura elementuak bata bes-
tearen gainean ezartzean datza,
dominoko piezak erortzen direne-
an bezala baina beti azkeneko pie-
za lehenengoan bermatuz. Modu
horretan elementu guztiak talde-
an lan egiten dute eta gainean jar-
tzen zaion pisua uniformeki bana-
tzen dute. 

Txotxekin egindako maketak  iku-
siz gain, eraikuntza mailan egin dai-
tekeen zerbait dela probatu dugu.
Izan ere, azken uda honetan Arbi-
zuko eko-kanpinean altxatu dute
elkarrekiko egitura duen eraikin bat.
Eraikin hau berezia izateaz gain ikus-
garria dela iruditzen zait, tamaina
horretako egitura batek zeinen
ongi lan egin dezakeen ikusteak
merezi baitu.
Eraikina 14 m diametroko zirkulu
bat da goitik ikusita, eta teilatua
eusteko oinarria, perimetroa jarrai-
tzen duen agotzezko horma bat da.
Hemen ikus daiteke agotz prentsa-
tuak ikaragarrizko indarra eutsi
dezakeela eta, aldi berean, inola-
ko sendotasun itxura ematen due-
la. Teilatuaren egitura nagusia,
lehen aipatu dudan sistemarekin
egin zuten, eta hau, 9 metroko luze-
ra duten egurrezko 12 enborrez osa-
tuta dago. Beraz elkarrekiko egi-

tura erabiliz, 14 m-ko distantzia
gainditu dute 9 m-ko trunkuak
elkarrekiko moduan bermatuz eta
beharrezkoak liratekeen erdiko

zutabeak sahiestuz.
Bukatzeko, yoga egiteko laster era-
biliko den nabe bitxi hau ezagu-
tzera joatea gomendatuko nuke. 

bazterretik

Andoni Igoa

San Migel festen aurreko
astea ekitaldiz beteta heldu
da Olatzagutira. Musika,

antzerkia, argazkilaritza, ilus-
trazioa, bidaia kronikak eta men-
di dokumental baten proiekzioa
da Olatzagutiko Udaleko Kultu-
ra Sailetik prestatu den eskain-

tza. Egitarau guztia kultur etxe-
ko areto nagusian izanen da. Ikus-
kizunetarako sarrerak, aldez
aurretik, udaletxean eskuratu
daitezke (10:00etatik 14:00etara)
eta emanaldiaren egunean ber-
tan, hura hasi baino ordu erdi
lehenago. 

di-da >>
Antzerkia

Komedia

usaitsua

Larunbatean,
20:00etan
Irurtzungo
kultur etxean. 
La Perfumeria
antzezlan komi-
koarekin gozatzeko aukera eskain-
tzen du Irurtzungo Kultura Kontsei-
luak. Guztia Esmeraldak izeba Ger-
trudisen lurrin-denda herentzian
hartzen duenean hasten da. Berak
ez daki lurrinen mundu miragarriaz
ezer, eta arazoa bihurtuko da. Ize-
baren azken nahia betetzeko Esme-
raldak une komikoa eta zentzuga-
beak biziko ditu. Esmeralda modu-
ko pertsona kandidoa hainbat
egoerei, ahal bezala, aurre egin
beharko die iraganeko esentziak
eta etorkizuneko usain gozoa man-
tentzeko. Mariaje Producciones-en
ekoizpena publiko guztiendako da. 

Eskultura

Anda eta Salazarren

obra bana Nafarroa-

ko Museoan

XXI.a 3D izeneko erakusketa
mustu zuen aurreko ostegunean
Nafarroako Museoak. Erakuske-
taren ardatza artelanaren eta
dagoen espazioaren arteko erla-
zioa da. Bolumenak eta espazio-
ak ikuslearengan sortzen duen elka-
rrekintza. Erakusketan dozena bat
artistaren 15 lan daude ikusgai. Guz-
tiak ere museoaren berarenak
dira. 2000. urtetik aurrera egin-
dako lanak dira guztiak. 
Horien artean daude Jose Ramon
Andaren Zeharki II (brontzea,
2.000) eta Dora Salazarren Arti-
lugio II (el hábito no hace al
monje) eta Artilugio III (tener
alas no implica necesariamen-
te poder volar) (sare metalikoa,
alanbrea, eskaiola eta larrua,
2002) eskulturak. 

Umorezko kontzertuarekin hasiko da
Olatzagutiko kultur astea

Egitaraua

El cadaver inocente 
Pepin Tre

Ostiralean,
22:30ean.
Umorezko
kontzertua.
Musikari eta umo-
rista ezagunak per-
tsonaia aparteko eta
suntsitzailearen
papera jokatuko du
taula gainean. Gita-
rra lagun, kantuak
eta bakarrizketak tartekatuko ditu Trek ikus-
kizunean. Absurdo arrazionala erabiliz eta
metafisika, etika, zientzia, kultura eta arte-
ari buruzko egia gezurti miragarriak kon-
tatuko ditu, “erudikziozko surrealismo”
ikuskizuna osatuz. 

Cotillas 
Gorka Aginagalde eta Iñigo Salinero

Larunbatean, 20:00etan. Antzerkia. 
Aktore bikote gasteiztarra denbora pasa-
tzeko besteez trufatzea gustuko duten bi
ganberroren, bi gizon lizun eta baldarren

papera jokatuko
dute, eta “egoerarik
tragikoenak barre-
algara geldiezin
bihurtzea” lortzen
dute.  Txutxu-
mutxuak izanen dira
antzezlanaren arda-
tza. “Gizarte matxis-
ta honetan, badiru-
di emakumeak dire-
la txutxumutxu-zaleenak, baina gizonezkooi
askoz ere gehiago gustatzen zaizkigu. Oso
gogoko dugu besteen gaitzez hitz egitea,
futbola baino gehiago, baina zuek duzue
ospe txarra". 

Jon Beldurgabea
Domekan, 17:00etan. Antzerkia 
Jon gazteak ez daki beldurra zer den, beraz,
haren aitak aholku zentzuduna eman dio,
behin eta berriro zer ote den azaltzen saia-
tu ondoren: goxo-goxo bizi den etxea utzi-
ta, beldurraren bila abiatzea. 
5 urtetik aurrerako haurrendako gomen-
datua.

Sergio Barrenetxea
Astelehenean, 20:00etan. Argazki ema-

naldia
Argazkilari olaztiarrak bere argazki sorta
bat proiektatuko du kultur etxean. 

Al Himalaya en bicicleta
Asteartean,
20:00etan. Aurora
Segurola eta
Ruben Segura
2007ko udaberrian
Aurorak eta Rube-
nek lanetik, familia-
rengandik eta lagu-
nengandik
urrutiratzea eraba-
ki zuten. Gasteiztik
abiatu eta, hainbat herri eta kultura eza-
gutu ondoren, Himalaiako mendietara iri-
tsi ziren. Milaka kilometrori aurre egin behar
izan zieten, baina baita ehunka esperien-
tziari ere. Horien berri emanen dute proiek-
zio baten bidez. 

Myriam Cameros
Asteazkena, 20:00etan. Hitzaldia
Ilustratzaile eta marrazkigile entzutetsua,
Myriam Cameros Iruñean ospatzen ari den
Nafarroako Komikiaren IV. Azokan parte har-
tuko du eta bisita hori Olatzagutiraino etor-

tzeko baliatuko du.
Ezagun askoak dira
bere marra irregular,
zikin eta arima haus-
korreko irudiak.
Hainbat hizkuntze-
tara itzulita dagoen
Mari zipriztinek ez
du zorioneko galepe-
rrik nahi (Txalapar-
ta, 2009) albumaren
30.000 ale saldu ziren. Hainbat enpresa eta
erakunderen eskaerak ere erantzun ditu bere
marrazki eta ilustrazioekin. 

Pura vida
Osteguna,
20:00etan.
Dokumentala
Pablo Iraburuk eta
Migueltxo Molinak
zuzendutako doku-
mentalak Iñaki Otxoa
de Olza mendigoiza-
le nafarra salbatze-
ko 2008an martxan
jarri zen erreskate-
operazio garrantzitsua kontatzen du. Zuzen-
darietako bat, Migueltxo Molina Olatzagutian
izanen da sortzen diren galderak erantzun
eta beharrezko azalpenak emateko. 



Bertsolaritzaren ezagutza
zabaltzeko asmoz sortu
ziren bertso-eskolak eta

haiek sustatzen ditu Nafarroako
Bertsozale Elkarteak. Bertso-
eskoletan bertsoaren oinarrizko
ezaugarriak lantzen dira: hitza eta
kantua, errima eta neurria. Bai-
na hori baino askoz gehiago da
bertsoa: alaitasuna da; morea;
ziria; bertso-eskola taldean ongi
pasatzeko tokia da. Gainera, ber-
tso-eskolak euskara maite du.
Lagun taldea handitu eta lagunar-
tea bizitzeko modua ere bada ber-
tso-eskola. 

Sakanan aurreneko bertso-
eskola sortu zenetik 22 urte pasa
dira eta, ordutik, bertsolaritzaren
presentzia nabarmen handitu da
gure herrietan.  Bertako bertsola-
riak ere bidea egiten segitzen dute.
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Bihar, larunbata, 19:00etan Etxarri
Aranazko plazan Etxarriko
Abesbatzaren, Etorkizuna Dantza
Taldearen eta Sakanako hainbat
txistulariren emanaldia

Hiru kultura adierazpide
elkartu dira biharko ema-
naldirako: kantua, musika

eta dantza. Txandaka, nork berea
emanez, eta elkarrekin ariko dira
artistak. Hala, dantzariak dantza
egiten eta abesbatza kantuan ikus-
tearekin batera, abesbatzaren doi-
nura dantzatzen edo abesbatza-
ren eta txistularien melodien
uztartzea. 

Hori da Etxarriko Abesbatza,
Etorkizuna Dantza Eskola eta
Sakanako hainbat txistularik sor-
tutako ikuskaria, ehun parte-har-

tzaile baino gehiago bilduko ditue-
nak. Denen artean dantza eta abes-
ti tradizionalak eskainiko dituz-

te, baita euskal doinu berriak eta
haietarako propio prestatutako
koreografiak ere. 

Lastailaren 13an, igandean, 17:30ean
izanen da, Burunda pilotalekuan

Lau urtetik behingo hitzor-
duari hutsik egin gabe, ber-
tan da XVI. Euskal Herriko

Bertsolari Txapelketa Nagusia.
Hilaren 29an hasiko da eta aben-
duaren 15ean despedituko da, atze-
ra ere, Barakaldoko Bilbao Exhi-
bition Centre-n. Tarte horretan 14
saio jokatuko dira. Haietan 43 ber-
tsolari neurtuko dira. Eta haiei
lana jartzen 14 gai-jartzaileko tal-
de bat ariko da. Epaileak, berriz,
16 izanen dira. 

Txapelketak hiru sailkapen
fasetan banatuta dago: kanpora-
ketak, finalaurrekoak eta finala.
Aurreneko fasean sei kanporake-
ta jokatuko dira eta horietako
bakoitzean dozena erdi bertsola-
ri ariko dira. Talde bakoitzeko ira-
bazlea zuzenean pasatuko da
hurrengo fasera; eta puntu gehien
batzen dituzten hamabiekin osa-
tuko da finalaurrekoetara pasatu-
ko den taldea. Aurrera 18 bertso-
larik eginen dute eta haiei azken

txapelketako sei finalistak batuko
zaizkie. Finalean, azkenik, zortzi
izanen dira neurtuko diren bertso-
lariak. 

Ariko direnak

Etorkizuna Dantza Eskola
5 urtetatik hasi eta 18 urte bitar-
teko neska-mutikoez dago osa-
tuta Etorkizuna Dantza Eskola.
Egun batez ere, Altsasu, Ziordia
eta Etxarriko 65 bat haur biltzen
ditu. Taldeak euskal dantza egi-
ten du. Iñaki Agirre Larraza altsa-
suarra da irakaslea. Altsasuko
Aitzindari dantza taldeko dantza-
ria izan zen eta egun, Altsasuko
Udaleko Musika eta Dantza Esko-
lako irakaslea da.

Etxarriko Abesbatza
Etxarriko Abesbatzak ibilbide luzea
du. XIX. mende hasieran elizkizu-
netan bakarrik abesten zuen, bai-
na 1972an beste eremu batzue-
tara zabaldu zen. Kontzertu ugari
egiten ditu, eta emaitza bikainak
izan ditu sona handiko txapelke-
tetan, itzal handiko taldea izatera
iritsiz. Alicia Armendarizen zuzen-
daritzapean ariko dira. 
Txistulariak
Sakanan txistulari tradizio han-
dia egon izan da beti eta ekital-
dirako hainbat elkartuko dira.

Egitaraua

1. zatia
1. V. Monzonen Minuetoa(txis-
tulariak).
2. Agurra (dantzariak+abes-
batza).
3. Momotxorroen dantza(dan-
tzariak).
4. Borobila koreografia (dan-
tzariak).
5. Gabiltzan kalez kale (abes-
batza+txistulariak).
6. Belauntxingo koreografia
(dantzariak).
7. Axuri beltza (dantzariak +
abesbatza + txistulariak).

2.zatia
1. Mendirik mendi(abesbatza).
2. Jai adivasi koreografia(dan-
tzariak).
3. Baserritarra (abesbatza +
txistulariak).
4.  Alpargata koreografia(dan-
tzariak).
5. Aunitz urtez (abesbatza).

3. zatia
1. Gaztelugatxe koreografia
(dantzariak).
2. Ashera koreografia (dan-
tzariak).
3. Bigarren kalez kale (abes-
batza+txistulariak).
4. Kaxarranka (dantzariak).
5. Fandango (dantzariak).
6. Inurriak (abesbatza+dan-
tzariak).

Hiruak bat: kantua, txistua eta dantza

Txapelketa interneten

www.bertsozale.com Bertso-
zale Elkartearen webgunea eta
bertan Txapelketa Nagusiak
azpiatal berezia du.  www.ber-
tsoa.comBertsolaritzaren inter-
neteko telebista da.
Sarrerak aurreneko web orria-
ren bidez edo Etxarriko Xapate-
ro tabernan eskuratu daitezke.

Altsasuko
kanporaketako
bertsolariak 
Beñat Gaztelumendi, Erika Lago-
ma, Oihane Perea, Unai Agirre
eta Xabier Silveira ariko dira
bertsotan.

Altsasuk Bertsolari Txapelketa
Nagusiko kanporaketa 
hartuko du

Bertso-eskolan izena emateko
epea zabalik

Izen ematea

Nahikoa izango da herri bakoitze-
an edo ikastetxe bakoitzean lau
laguneko taldea sortzea. Izena
emateko bi bide daude. E-postaz:
nafarroa.transmisioa@bertsozale.c
om edo j.leitza@gmail.com.  Eta
telefonoz:  948 143 747 edo 652
155 601. Hilaren 27ra arte.
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Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun - . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . .-
Etxarri A. 24.4 . . . . . . . 4.9  . . . . . . .8.6
Altsasu 24 . . . . . . . . . 6 . . . . . . . .10.7
Aralar 18.4 . . . . . . . 5.7 . . . . . .18.3
Urbasa 23 . . . . . . . . . 2 . . . . . . . .10

euria: 15% euria: 13% euria: 5% euria: 5% euria: 8% euria: 5% euria: 10%

1.Goenkalen aktore, musikari…
Orain Irrien Lagunak Klubeko
antzezle zaitugu. 
Mari Kalanbre eta Ane Pirata
antzezten ditut eta Irrien Lagunak
Klubeko bulego lanetan nabil. 

2.Nola sartu zinen proiektuan? 
Mari Kalanbreren papera egiteko
kontratatu ninduten. Haurrek pila
bat maite dute Mari Kalanbre eta
nik ere bai. Gero ikuskizun berriak
sortu ziren, eta guztiaren koordi-
nazioa egingo zuen pertsona behar
zuten. Lanpostu hori ere eskaini
zidaten eta oso gustura nabil. 5 per-
tsona gaude, lana handia da bai-
na proiektu honetan sinisten dugu. 

3.Pirritx eta Porrotxen inguruan
sortutako edozerk, beti arrakasta! 
Bai, hala da. Katxiporreta (Pirritx,
Porrotx eta Marimotots), Elkar eta
Berria taldea elkartu ziren eta
Irrien Lagunen Kluba sortu zuten,
haurrak ardatz hartuta. Irria
aldizkariarekin hasi ziren, hile-
ro ateratzen dena, 2-8 urteko hau-
rrei zuzendua. Eta web gunea sor-
tu zuten, www.irrienlagunak.com,
eguneroko kontaktu hori izateko. 

4.Gero ikuskizunak etorri ziren.
Clan, Disney eta beste ikusten dituz-
te gure txikiek. Kanpoko baloreak
sartzen zaizkigu, baina gure balo-
reak ere hedatu behar ditugu. Zein-
tzuk dira gure baloreak? Lehenik
eta behin proiektua euskaraz egi-
tea. Bestetik, Euskal Herrian mila
eratako pertsona bizi gara, baina
denok daukagu kabida. Sustatzen
duguna da partaidetza bat hau-
rren eta gurasoen artekoa, guztien
elkarbizitza, guztion berdintasuna,
elkarren arteko errespetua eta eko-

logiarekiko errespetu bat. Hori
transmititzeko aldizkaria eta weba
ez ziren nahikoak eta Irrien Lagu-
nen Klubeko ikuskizunak sortu
ziren. Ikuskizun bakoitzak bere
mezua du, ez da haurrendako entre-
tenimendu bat soilik, baloreak sus-
tatzeko ikuskizuna baizik. 

5.Irrien Lagunak Gizartegintza
elkartea sortu duzue berriki.  
Euskal Herriko 22 elkarte bildu
ditugu, izaera bereziko haurren
eta familien inguruan lan egiten
dutenak: harrera familiak, min-
bizia dutenekoak, esklerosia dute-
nekoak, ijitoenak, Saharako hau-
rren aldekoak, behar bereziak
dituzten haurrekin animalien
bidez  terapiak egiten dituztenak
(Bocalan Biak Bat, Altsasu)…  

Asmoa da elkarte horien balo-
reak jaso eta gu euren bozgorailu
izatea. Irria aldizkarian tokia egi-
nez, jaialdiak eginez… mila gau-
za egin daitezke eurei laguntzeko. 

6. Horrek betetzen zaitu gehien?
Bai. Badago neskato bat, Nahia,
gaixotasun arraro bat duena. Ez
du irtenbiderik baina beti saiake-
rak daude. Iaz bere aldeko jaialdi
bat egin genuen, eta berriki jakin
dut behar zutena bildu dutela eta
Txinara doazela. Horrek balio dit
niri azkenean; pena merezi du. 

7. Egoera oso gogorrak daude. 
Bai, eta lagundu behar zaie. Ekono-
mikoki ez bada, beste modu batean.
Hori da gure asmoa, elkarte hauen
lana eta beharrak gizarteratzea. 

8. Helburu horrekin igandean
Bizipozaren jaia antolatu duzue,
Lazkaon. 

Irrien Lagunak gizartegintza elkar-
tearen aldeko jaia izanen da. Ber-
tan egonen gara Irrien Lagunen
Klubekoak,  Txatxilipurdiko taile-
rrak, Faktoria enpresako puzga-
rriak, Urtxintxakoak, Hodei mago
altsasuarra, Pirritx, Porrotx eta
Marimotots… denak joango gara
boluntario gure ikuskizunak
eskaintzera. Lazkaoko herria izu-
garri inplikatu da: ikastolak baz-
karia prestatuko du, udala antola-
kuntzan murgilduta dago, musika
eskola eta dantza taldea ariko dira,
Altsasuko dantzariak baita ere… 

9. Elkarteen lana ezagutzeko
aukera egongo da?
Elkarte bakoitzak bere standa iza-
nen du. Gipuzkoako Kirol Egoki-
tukoek gurpil gainean saskibaloia
eginen dute, ijitoek kajoi tailerra,
Bocalanekoek txakurren erakus-
taldia, Euskal Gorrekoek zeinu
hizkuntzako tailerrak… Denetatik.

10. Elkarteendako diru laguntza
jasoko duzue? 
Ateratzen den erdia gure gizarte-
gintza proiekturako izango da,
eta beste erdia Lazkao herriak era-
baki du aipatu elkartekoei eman-
go diela. Irrien Lagunak Klube-
ko harpidedunek sarrera doan
dute. Sarrerak piraten zapi batzuk
dira (5 euro, famili osoa 10 euro).
Etxarriko Kaxetan eros daitezke.  

11.Iganderako zer eskatzen duzue?
Eguzkia! Eta jende asko hurbil-
du dadila Lazkaora, elkarteei
elkartasun hori adieraztera eta
egiten duten lana ezagutzera. Egi-
taraua web orrian dago. Denak
han espero zaituztegu. Izan ere,
Lazkao bertan dago!

>>11
galdera

Anabel 
Arraiza Artieda 

Irrien Lagunak Klubeko kidea

Testua: Eneida Carreño eta Maider Betelu
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