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Gaur Super-heroiak antzezlana
I r u r t z u n e n ;  B i go te s  B a n d
Olatzagutian eta, bihar, La gloria
de mi madre Altsasun

Igandean,
goizaldeko
hiruretan, ordu
aldaketaegingo da Kultura >> 14

Uzta ona
arkeologi
indusketan

Uzta ona
arkeologi
indusketan

>>9
Bihar, larunbatean, 17:00etan, ate irekiak jardunaldia izanen da Zamartzen. Aztarnategira bisita eta egindako lanen aurkezpena.

Gaur erabakiko dute
doktrina aplikatu
zaienen inguruan >>5

Saldutakoa saltzera
etorri zen Esparza
kontseilaria >>5

Euskararen
super-heroiak
Mintzakiden
bilduta >>7

Baleontzia
egiteko bi
sakandar
kontratatzera

>>7

Murgiondo,
zilarrezko
domina >>12

Sakanako 
XIII. Herri Krosa
bihar 
Etxarrin >>11

Martina,
Nafarroako
film labur
onena >>14

Parkinson
gaixoendako
fisioterapia
saioak >>7

LOMCEren
kontrako
protestekin
segitzen dute
hezkuntzan

>>7



Musika 
Taupadak. Lastailaren 26an, larunbatean, 19:30ean
Etxarri Aranazko frontoian. Fran Idareta, Haize Berriak
banda, Irurtzun, Etxarri Aranatz eta Altsasuko
abesbatzak. 

Antzerkia 
Super Heroinas.
Lastailaren 25ean,
ostiralean, 21:30ean
Irurtzungo kultur etxean.
Trokolo.

Bigote´s Band. Lastailaren
25ean, ostiralean,
22:30ean Olatzagutiko
kultur etxean. Movimiento
Bola. 

La gloria de mi madre.
Lastailaren 26an, larunbatean, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean. Choni conpañia flamenca. 

Ipuin kontalaria
Ametsetan. Lastailaren 25ean, ostiralean, 19:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean. Birjiñe Albira. 

Beldurrezko ipuinak. Lastailaren 31n, ostegunean,
17:30ean Olatzagutiko liburutegian. 7 urtetik
gorakoendako.

Proiekzioa
Myanmar, irribarreen sorlekua. Lastailaren 31n,
ostegunean, 20:00etan Irurtzungo Iratxo elkartean.
Eneko Etxebarrieta. Iratxo eta Aizpea. 

Zinema
Amor. Lastailaren 25ean, ostiralean, 21:45ean eta
lastailaren 27an, domekan, 20:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean.

El llanero solitario. Lastailaren 25ean, ostiralean,
22:00etan eta lastailaren 27an, domekan, 20:10ean
Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Jack el cazagigantes. Lastailaren 27an, domekan,
17:00etan Altsasuko Iortia kultur gunean. 

El origen de los guardianes. Lastailaren 27an,
domekan, 17:00etan Olatzagutiko kultur etxean. 

Mendi irteera
Arbizuko Artabakar borda. Lastailaren 27an, igandean.

Sakanako ikastolen mendi taldea. 

Candanchu. Lastailaren 27an, igandean, 6:00etan
Olaztitik autobusa herriz herri. Sakanako Mendizaleak.  

Euskal Herriko erdigunea. Lastailaren 27an, igandean.
Irurtzungo Iratxo elkarteko mendi taldea. 

Valderejo. Lastailaren 27an, domekan. Altsasuko
Mendigoizaleak. 

Txirrindula irteerak
Zaragozako eraztun berdea. Lastailaren 27an,
domekan, 7:00etan Altsasuko autobus geltokitik.
Sakanako Mankomunitateko Kirol Zerbitzuak. 32 km.
Aurretik izen ematea. 

Erakusketak  
Altsasuko II. Arte Azoka. Azaroaren 8ra arte,
astegunetan, 18:30etik 21:00etara eta domeketan
19:00etatik 21:00etara Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Literatura
Irakurle Taldea. Lastailaren 31n, ostegunean,
19:00etatik 20:30era Etxarri Aranazko liburutegian.
Hizketagaia, Jokin Muñozen Antzaren bidea.

Tailerrak
Lana, familia eta bizitza pertsonalaren
bateragarritasuna. Erantzunkidetasuna eta etxeko
lanen banaketa. Lastailaren 25ean, ostiralean,
15:00etatik 16:30era Altsasuko ludotekan. Aurretik
izena eman.

Bestelakoak  
Bakarreko-etxea elkartearen eguna. Lastailaren 26an,
larunbatean, 10:00etatik aurrera Bakaikun. 

Zamartzeko arkeologi indusketara bisita gidatua.
Lastailaren 26an, larunbatean, 17:00etan Uharte
Arakilgo Zamartzen. Ondoren azalpenak. 

Deialdiak 
Euskal Presoak Euskal Herrira! Lastailaren 25ean,
ostiralean, 20:00etan, Irurtzun, Uharte Arakil, Lakuntza,
Arbizu, Etxarri Aranatz, Bakaiku, Altsasu eta Olaztin.
Hileko azken ostiraleko elkarretaratzea. 

Euskal Presoak Euskal Herrira! Lastailaren 27an,
domekan, 20:00etan Altsasuko plazan, elkarretaratzea. 

Sakanako Langabetuen Asanblada. Lastailaren 28an,
astelehenean, 15:30ean Altsasuko Gure Etxea eraikinean.

Guaixe • 2013ko lastailaren 25a2

Enara Garcia
Mateo
ZORIONAKprintzesa!!
Orain bai esan dezakezula 3
urte dituzula!! Ze handia!!!
Muxuak, muxuak  eta mu-
xuak maite zaitugun denon
partez.

Asier
Maite zaitugun guztion
partetik:
ZORIONAK!! Segi
hain alai eta zure 9. ur-
tebetetzea, ondo igaro!

Aintzane
Bengoetxea
Garisoain
ZORIONAKpotxola!! Triki-
trixa jotzen duzunean,
etxean beti jai!! Eta dantzan
zabiltzanean, zer esanik
ez!! Bikain pasa zure 11. ur-
tebetetzean. Muxu asko.

Saioa
ZORIONAK printzesa,zure
lehenengo urtebetetzean.
Ondo pasa zure eguna. Mu-
xu handi bat zure familia-
ren partez.

Inhar
ZORIONAKsaltseri-
ko! 3 urte!!!! Muxu han-
di-handi bat Iraia, Oier
eta izebaren partez!

Maddi
ZORIONAK, BIHO-
TZA! Hain urduri eguna
noiz iritsiko! Azkenean,
6 urte! Egun on-ona pa-
sa, maitia!

Julene
ZORIONAKpolita!!
Muxu handi bat.

Ainara Urkijo
Goikoetxea
ZORIONAK!! Muxu
handi bat potxola!!
Amonaren partez.

Beñat Muñoa
Goikoetxea
ZORIONAKpitxon!!
4 urte jada, zintzo ibili
txirrindula berriarekin!!

Jurgen Balda
Anso
ZORIONAKrubio!!
Jada urte bat. Muxu pi-
la bat etxekoen partez.

Alex
Zorrionak! Afizioa
berehala hasiko zaizu
olatuak egiten. Animo!

Martin Lakuntza
Garcia
ZORIONAKMartin
eta segi urteak betetzen
orain arte bezain alai.

urriak 25-31
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
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domu santu
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Domu Santu egunean, aza-
roaren 1ean, hildakoak
gogoan hartuko dituzte

Sakanako hainbat hilerrietan,
izan ere, askorentzat egun esan-
guratsua da hori. Jende dezente
hurbilko da hilobi eta hilarriak
garbitzera edota berriz ere mai-
tatuekin denbora tartetxo bat
pasatzeko asmoz. Urtero bezala,
Domu Santu egun jendetsua izan-
go da, beti bihotzean dauden lagun
eta senitartekoekin hitz egiteko
momentua delako. 

Ohiturari jarraituz, hilobie-
tan lore-sortak utzi eta hildako
senitartekoei eta lagunei omenal-
di xumea egiteko eguna izaten da
Domu Santu; errezatzeko eguna.
Hala ere, hildakoa gogoratzera
joateko aurretiko egunak nahia-
go dituztenak ere badira, Domu
Santuk batu ohi duen jendetza-
rekin bat ez egiteko. Aurreko
egun horiek izaten dira, gaine-
ra, hilobi eta panteoiak garbitu
eta txukun jartzeko erabiltzen
direnak.

Zein lore motarekin apainduko
diren erabaki behar izaten da eta
Sakanan eskaintza paregabea dau-
kagu bertako loredendetan. Enkar-
guak egiten hasteko garaia da.Goiko Loredenda

Domu Santu egunez,
hildakoak hartuko dituzte
gogoan hilerrietan

Panteoi eta hilobiak
urtean zehar ohi ez
besteko lorez hornituta
egongo dira
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Xabier Reparaz Extramiana

Orbel artean
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Basoaren barrenean hosto ero-
riak haizeak daramatza noraeze-
an. Euri tantak bustitzen dituz-
te biluztutako zuhaitzen enbo-
rrak. Haize finak hotsa dario
hoztasun hezean. Udazkenak
baditu une ilun eta hotzak, bai-
na ageri ditu sarri kolore biziak.
Eguzkiaren fereka laino artetik
dir-dir, erori gabeko hostoen kolo-
reak pizten ditu. Su gar kolore-
ek basoa betetzen dute, argiaren

mirariak edertzen ditu txokoak.
Orkatzen jauziek alaitzen dituz-
te pagadien orbel metak. Ageri
dira udazkeneko loreak hosto
tartean ezkutatu ezinik. Labu-
rrak izpiak, laburrak irudiak,
baina hura sentitzeko, beharko
bizi hoztasun hezea. Eguzki
izpien distiren premiak ematen
digu haren edertasunaren berri.
Gutxitan dugun haren edertasu-
na, izan ez dezakegunaren gogoa,

hura da bizitzaren gauza txikie-
kin gozatzeko aukera ematen
diguna.

Astigar zaharren hosto horiek
lurrean adierazten digute negua
hurbil dela, mendi gailurrak prest
direla elur malutek osatutako
mantu zuriaz estaltzeko. Tximi-
nietatik zintzilik, keak egur erre-
aren usaina zabaltzen du herri-
ko kaleetan, euriak lurra busti-
tzen duen bitartean. Haurren

jolasak labur dira plaza eta par-
keetan, eguzkiak ez baitie den-
bora gehiegirik eskaintzen azke-
naldian. Etxearen babesean, bar-
ne bizitzaz betetzen dira txokoak.
Barne gogoetarako denbora da,
gureak gogoan izatekoak. Negua-
ren atarian, hotzari gogor eutsi
eta lurraren ihartzea behatuz,
etortzeko dagoen udaberrian piz-
tuko denaren itxaropena konpar-
titzeko denbora.

Parlamentuan eman den Udalez
gaindiko Proiektu eta Planen
(UPrS) legearen aldaketari buruz-
ko eztabaidak agerian utzi du
PSNk duela orain artean Nafarro-
an aplikatu den UPrS bidegabe,
larri eta kontrako erantzun sen-
doenik jaso duenaren etorkizuna-
ren giltza, eta beraz, gure eta gure
seme-alaben osasunarena ere bai

“Argi eta garbi hondakin
errausketaren kontra gaude,
energia-berreskupenarekin edo
gabe (errauskailuak, zementu-
fabrikak, labe garaiak edo antze-
koak) Madrileko Komunitateko
eremu osoan” dio Madrileko
PSOEk (PSM) bere XII. Kongre-
suan. Nafarroan Jimenezen eta
UGTren PSNk beste zerbait dio,
baina Sakanan bakarrik, ez Tafa-
llan edo Tuteran, eta horrela
gure osasunarekin beraien poli-
tika joko zikinak ordaintzera
kondenatzen gaituzte.

Portland-en UPrSren kontra
dauden talde politikoek ez luke-
te gai honen aurrean beraien
ekimen politikoa iparrik gabe eta
banaturik dabilen PSNren posi-
zioaren menpe jarri behar, jaki-
nik gainera Jimenezek jarrerak
bateratzeko agindu duela alder-
dian. Dagokion garrantzia eman
beharko liokete Portland-en UPr-
Sak dakarren arrisku larriari eta
UPNk eta PSNk herritarren osa-
sunari eta inguruko eskualdeta-
ko baliabideei adierazitako begi-
rune eskasari.

Portland-en UPrSaren kontra
dauden talde politiko guztiei beren
jarrera argia adierazteko eskatzen
diegu, ezin dutelako beste egun
bakar batez berriz ere Sakanara-
ko bidegabea eta baztertzailea
den lege honen ondorioen eran-
tzunkide izaten jarraitu.

3Mugak Batera Plataforma

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

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

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

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

Sakanako Mankomunitateko
Euskara Zerbitzuaren
erantzuna
Maite Aldaz Arroyo (Sakanako
Mankomunitateko Euskara Zerbitzuko
arduraduna) eta Aitor Karasatorre
Mugurutza (Sakanako
Mankomunitateko lehendakaria)

Sakanako Mankomunitateko
Euskara Zerbitzuak antolatuta-
ko Larunblai programarekin
lotuta, prentsan agertutako sala-
keten aurrean, zera azaldu nahi
dugu:

Larunblai eta Iseka, edozein
erakundek antolatutako jardue-
ra gehienak bezala, hartzaile
zehatz batzuei zuzenduta daude.
Horrek ez du esan nahi gainera-
ko herritarrak baztertzen direla,
baizik eta hartzaileek jarduera-
ren helburuak bete ahal izateko
baldintzak bete behar dituztela. 

Kasu honetan, Larunblai eta
Iseka haur eta gazteen artean
euskararen erabilera bulkatzeko
helburuarekin sortutako jardue-
rak dira. Haurren eta gazteen
artean euskarazko harreman-
sareak sortu eta indartu nahi
dira, euskara haien komunikazio
hizkuntza izan dadin. 

Helburu hori bete ahal izateko,
ezinbestekoa da egitasmoan par-
te hartzen duten ikasleek euska-
ra maila ona izatea. Gutxieneko
hizkuntza gaitasun hori ez badu-

te, gaztelaniara pasako dira, tal-
dekideek euskaraz hitz egitea
oztopatuz eta jardueraren helbu-
rua eragotziz. Beharrezko euska-
ra maila hori D ereduak berma-
tzen du (euskarazko murgiltze
eredua). Hala ere, D eredutik kan-
poko ikasleek euskara proba egi-
teko aukera izanen dute.

Bestalde, garbi utzi behar dugu
Larunblai eta Iseka ez direla
aisialdiko jarduera arruntak.
Aisialdia lagunarteko hizkera-
ren inguru naturala da, eta horre-
gatik, ikastetxetik kanpo euska-
raren erabilera sustatzeko espa-
rru egokia da.

Igo gaitezen denok benetako
euskararen espaloira!
Maialen Pelaez eta Ainhoa Idiakez,
Altsasuko EHE  

Zoritxarrez, Sakanan euskararen
alde pauso txikiak ematen dira,
eta ematen diren gutxi  horiek
kritikatuak izaten dira askotan.
Azken astean horren adibide
argiak ikusi ahal izan ditugu.
Batetik, Altsasuko Udalak kon-
tratazioetarako ezarritako hiz-
kuntza irizpideak kritikatuak
izan dira eta, bestetik, Sakana-
ko Mankomunitateak Larunblai
aisialdi programan parte har-
tzeko ezarritako bete beharrak.  

Altsasuko udalak langabezian

dauden eta euskaraz ez dakiten
biztanleak “diskriminatu” ditue-
la esan da. Baina nor da hemen
diskriminatzen ari dena? Ez du
norberak bere burua diskrimina-
tzen bertako hizkuntza ikasten ez
duenean? Garai batean euskara
ikasteko zailtasunak egon ziren
arren, gaur egun aukerak egon
badaude (Mankomunitatearen
diru laguntzarekin gainera).

Larunblai-ri dagokionez, Saka-
nako Mankomunitateak B eredu-
ko ikasleak “diskriminatu” ditue-
la kritikatu da.  Baina  ez dituzte
gurasoek eurek diskriminatu B
ereduan matrikulatzean? Argi
dago B ereduak ez duela euskal-
duntzen! Aisialdian eredu horre-
tako haurrekin harremanetan
dauden haur euskaldunak gazte-
lerara pasatzera behartzen dituz-
te. Ondorioz, programaren helbu-
ruak ez dira betetzen. 

Euskaldunok gure herrian dis-
kriminatuak izan gara eta, gaur
egun ere, gure hizkuntza eskubi-
deak urratzen jarraitzen dute.
Nor da hemen diskriminatua?
Gu gara leku publikoetan euska-
raz komunikatu ezin garenak.
Gu gara euskara menperatzen ez
dutenekin gure hizkuntza erabi-
li ezin dugunak. Gu gara euska-
raz bizi ezin dugunak!!!

Igo gaitezen denok benetako
euskararen espaloira!

EUSKARAZ BIZI!!!

Olaztiko Udalari
Izaskun Lobo Zubizarreta

Pasa den astean gutun bat idatzi
nuen publikoki eta datu bat ez
dela egokia egiaztatu dut: gure
ikaslerik ez dela Olaztiko Udan
Euskaraz-etik kanpo geratu,
Sakanako Euskara Zerbitzuak
orain dela 2 urte antolatutako
udaleku batetik baizik. Beraz,
Olaztiko Udalak inongo zeriku-
sirik ez daukala argi utzi nahi dut.

gora/behera

Super-heroiak
Astean ordu bat besterik
ez da behar super-heroi
izateko. Izan mintzakide.

Ezer berririk
Ez zuen esan kontseila-
riak. Eskaera asko egin
zizkioten udal ordezka-
riek.

>>

>>

barrutik 
kanpora

Gure osasuna
Roberto
Jimenezen esku?



Nafarroako Enplegu Zerbitzuak
jakinarazi duenez, agorrilarekin
alderatuta iraila akaberan Saka-
nan 36 langabetu gutxiago zeuden,
1.954 zehazki. Otsailean 2.021eko
marka jarri ondoren beherako joe-
ra hartu zuen langabeziak eta irai-
la bitartean 268 pertsona atera
dira zerrendatik. Nafarroako lan-
gabeziaren %3,48 ibarrekoa da,
herrialdeko populazioaren %3,22
garenean.

Lan bila dabiltzan gehienak,
906, emakumezkoak dira (%51,65,
12 gutxiago). Gainontzeko 848ak
gizonezkoak dira (%48,35, 24
gutxiago). Adinari erreparatuta,
lan bila ari diren gehienek 25 eta
44 urte artean dituzte: 781 (%44,64,
72 gutxiago). 45 urtetik gorako 771
langabetu daude ibarrean (%43,96,
26 gehiago). Enplegu bulegoan ize-
na emana duten 25 urte baino
gutxiagoko 200 sakandar daude
(%11,4, 10 gehiago).

Sektoreei dagokionez, langa-
betuen %53,36k (936, 3 gutxiago)

zerbitzutan lan eginen lukete. Lan-
gabeen %30,39 (533, 36 gutxiago)
industrian arituko litzateke. Erai-
kuntzan lan egiteko prest dago
%7,92a (139, 6 gutxiago). Lehen sek-
toreak, berriz, lan eskaeren %1,94
jaso du (34, 4 gehiago). Azkenik,
aurretik lanik egin ez eta lan bila
dabiltzanak %6,39 dira (112, 5
gehiago).
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PORTLANDEKO EEE AURRERA: Herenegun
adostu zuten Madrilen CPVk eta CCOOk,
UGTk eta independenteek kontratuak aldi
baterako eteteko enplegu espediente be-

rria. 2014ko akabera bitartean langile ba-
koitza gehienez ere urte erdia geldituko
da. %75 -85 arteko soldata jasoko dute. 

Asteartean Irurtzunen izan zen
Jose Javier Esparza Landa Gara-
peneko, Ingurumeneko eta Toki
Administrazioko kontseilaria, Lei-
tzaran, Larraun eta Sakanako
hainbat udal ordezkarirekin elkar-
tuta. Nafarroako Gobernuak hiru
eskualde horietan 2012-2014 aldi-
ko lanetarako 4,19 milioi euro
eman zituela jakinarazi zuen. 

Lehendik ere jakina zena kon-
tatu zien kontseilariak udal ordez-
kariei. Haien artean Arakil, Irur-
tzun, Irañeta, Lakuntza, Arbizu,
Etxarri Aranatz eta Altsasukoak
zeuden. Esparzak azaldu zienez,
2009-2012 Toki Azpiegituretarako
Plana 2015 urtera arte luzatuko da.
Bitartean premiazko lanak egite-

ko besterik ez du Nafarroako Gober-
nuak, 10 milioi eurorekin. Horiek
uholde eta bestelako ezbeharrek
sortutako kalteak konpontzeko
bideratuko dituzte. Beste sail
batzuetan inbertitu gabe gelditu
diren diru poltsa txikiak lanetara-
ko bideratu dituztela ere aipatu
zuen. Lanak egin dituzten toki era-
kundeetako ordezkariei eskatu
zien haiek lehenbailehen ziurtatze-
ko, laguntzak azkar jasotzeko. 

Kexu azaldu ziren udal ordez-
kariak, diru-laguntza deialdirik
egiten ez bada lanik ezin delako
egin eta lanak pilatu egiten dire-
lako. Gainera, dagoen apurra
gehiagoren artean banatu behar
dela eta toki erakundeak diru

gehiago jarri behar zutela adiera-
zi zioten. Hurrengo bi urteetan
tokiko azpiegiturak egiteko finan-
tziazioa aukerak aztertzeko eska-
tu zioten. 

Aldi berean, bestelako jarrera

bat eskatu zioten udal ordezkariek
Esparzari. Toki erakundeak herri-
tarrengandik gertuen dauden era-
kundeak izanik, Nafarroako
Gobernua haiekin elkarlanean
herritarren beharrak zein diren

aztertzeko eskatu zuten. Horrela
administrazioa eraginkorragoa
izanen litzatekeela adierazi zioten
kontseilariari. Behar horiek azpie-
giturak soilik ez direla nabarmen-
du zioten. +www.guaixe.net

Langabezia udalerrika. Iraila
Udalerria Guztira       
Altsasu 862 -12
Arakil 72 -4
Arbizu 75 -5
Arruazu 1 -3
Bakaiku 15 -2
Ergoiena 10 -4
Etxarri Aranatz 164 -15
Irañeta 11 +1
Irurtzun 203 +6
Iturmendi 17 0
Lakuntza 93 +1
Olatzagutia 116 +9      
Uharte Arakil 60 -1
Urdiain 30 -9
Ziordia 25 -3
Guztira 1.754 -36

Europak atzera bota duen doktrina
Jesus Mari Mendinueta, Bautista
Barandalla eta Unai Paroti eraginen
lieke

Europako Giza Eskubideen auzi-
tegiak atzera bota du Espainiaren
helegitea. Estrasburgoko epaite-
giak ebatzi du 197/2006 edo Parot
doktrina Ines del Rio presoari eza-
rri zaion moduan giza eskubide-
en kontrakoa dela, eta 2008tik legez
kanpo dagoela preso. Epaileen iri-
tziz doktrinak Europako Giza
Eskubideen Ituneko 5. eta 7. arti-
kuluekin talka egiten du eta pre-
soa asteartean libre gelditu zen. 

Estrasburgoko epaiaren ondo-
ren, Espainiako Auzitegi Naziona-
leko Zigor Aretoko epaileen ohiko
bilera eginen dute gaur. Erabakia-
rekin aske geratu behar duten pre-
soen kasuak aztertzen hasiko dute.
Presoen abokatuek haiek aske gel-
ditzeko eskaerak aurkeztuak dituz-
te dagoeneko. Auzitegiak banan-
banan aztertuko du preso bakoitza-
ren eskaera. Ofizioz askatzeko
aukera ez dirudi gauzatuko denik. 

Sakandarrak

Del Rioren egoeran 59 preso dau-
de. Horien artean Jesus Mari Men-
dinueta Flores, Bautista Baranda-
lla Iriarte eta Unai Parot Navarro.
Gaurko epaiak haiei eragingo dien
ikusteko dago. Arbizuarra 1991n
espetxeratu zuten eta 2011ko maia-
tzak 4rako zuen irteera data. Dok-
trina aplikatuta espetxetik 2021ean
aterako litzateke. Etxarriarra
1990ean espetxeratu zuten eta 2009ko

garagarrilaren 30erako zuen irte-
era data. Doktrina ezarri eta 2020ra
arte luzatu zioten zigorra. Bere gai-
xotasuna dela eta 2009an kaleratu
zuten, kontrol neurriekin etxean
dago. Azkenik, Parot 1990ean espe-
txeratu zuten eta doktrina irteera
data zehaztu aurretik ezarri zioten.
197/2006 doktrina ezarri zioten
aurreneko presoa izan zen Parot eta
bere abizenarekin ere ezagutarazi
zuten.+www.guaixe.net

SAKANA

Saldutakoa saltzera
Satrustegi

Kontzejuak herriko sareak eta
zorua berritzeko premiazko
laguntza eskatua dio departa-
mentuari. Arakilgo alkate Ruben
Goñiri teknikari batek aurrera-
tu zionez, ziurrenik ez da lan
horietarako dirurik izanen. Pasa
den mendeko 50eko hamarka-
dako azpiegitura du herriak. 

Hautetsiak bilduta. Mank eta kontzejuak ez zeuden gonbidatuak.

Hainbatetan eskatu da doktrina indargabetzea.

Irailean ere langabeziak
behera egin zuen 

Gaur erabakiko dute 197/2006
doktrina aplikatu zaienen inguruan
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hara zer dien

Lampedusan
gertatutakoa
…Ez da zoritxarra izan.

Edozein hiztegietan begiratzen
badugu, zoritxarrekin, ezbeha-
rrekin, istripuekin…. bat etortzen
da. 

Baina Lampedusakoa ez da hon-
damendi klimatiko bat izan; ez
da kalte edota galera materialik
izan, eta ez zaio maite dugun ger-
tuko inori gertatu. 

Eta ez. Ez da zoritxarra izan.
Erakundeek sentimenduei so

eginez erantzun dute, emozioeta-
ra jo dute, hildakoekiko sentibe-
ratasunari oihu eginez. Baina
guzti horren atzetik, egoera juri-
diko-politiko eta ekonomikoa
ezkutatzearen ahalegina dago. 

Ontzi horretan zihoazenak, Eri-
trea eta Somaliako biztanleak
ziren gehienak, munduko zonal-
derik txiroenetako biztanleak,
goseteak eta gerrak jotako zonal-
detakoak. Ez zuten bidaia hori
abentura grinaz egingo. Beste
modutara iristea ezinezko dute-
lako (hegazkina hartzea edota
visadoak lortzea) erabakiko zuten
bide hori hartzea.

Sami Naïr-ek dioen moduan
“haien jasan ezineko egoeratik
atera nahian ezbeharrarekin topo
egitera abiatuko ziren”.

“Etortzen jarraituko dute, hiltzen
jarraituko dute, historiak berak
adierazi baitu ez dagoela ametsak
geldiaraziko  dituen mugarik” 

Pertsonen mugimendu globala
bultzatu nahian batetik, baina
mugimendu horren menpe bes-
tetik, kontraesanez beteriko sis-
teman bizi gara. Aberastasuna-
ren eta herrien banaketa ezber-
dinean oinarritzen dena. 

Aldi berean pertsonen mugimen-
du librea debekatzen duten toki itxi
eta harresiak eraikitzen ditugu. 

Italiako  Bossi-Fini “anti-migra-
tzaileen” politika, EBko zuzenda-
ritza, eta atzerritartasunerako
erregulazio anitzek, pertsonen
heriotza zaildu edota saihestu
beharrean, akabera tamalgarri
hori errazten dute. Europako
legedi “anti-migratzaileak” eta
bereziki Italiako 189. lege xeno-
foboak (2002) badu zerikusirik
Lampedusako  gertakizunean.

Hortaz, orain Lampedusan ger-
tatutakoa berriro gerta daiteke.
Eta, modu batean edo bestean,
denok gara horren erantzule.
Norberak hausnar dezala…
Bego Zestau

Motzean

Hiru gaztandegi
Euskal Herriko gazta
txapelketan
Artzai Gazta elkarteak antolatuta,
Idiazabalek hartuko du gaur XXX. Eus-
kal Herriko Idiazabal Artzain Gazta
Lehiaketa. Hego Euskal Herriko lau
lurraldeetan jokatutako txapelketa
bakoitzeko hamar gaztarik onenak
izanen dira gazten euskal “txanpions”
berezian. Uharte Arakilen ospatuta-
ko Artzain Egunean gaurko lehiake-
tarako txartela lortu zuten 3. izan zen
Unanuko Ibarborda, 6. izan zen Bal-
da-Artola unanuarra eta 9. sailkatu-
tako Araña-Etaio arbizuarrak.  

Mank migratzaileen
inguruko
zurrumurruen
kontrako topaketan
Sakanako Mankomunitateko Immi-
grazio Zerbitzuko teknikari Bego Zes-
tau heldu den asteazkenean heldu
den astean Alter Nativas Fundazio-
ak antolatutako jardunaldi batean
parte hartuko du. Migratu duten per-
tsonei edo beste kultura bateko per-
tsonei buruz zabaltzen diren zurru-
murruei aurre egiteko hainbat eki-
men garatu dira eta topaketa horretan
horretaz ariko dira. 
Zurrumurruen kontrako ekimena
2010ean jarri zen martxan Bartze-
lonan eta hainbat erakundek bere egin
dute, tartean Sakanako Mankomuni-
tateak. Zestauk ibarreko ekimenen
berri emanen du. Berarekin batera
ariko dira Ekain Larrinaga, Getxoko
Udaleko inmigrazio teknikaria eta
Rebeca German, Alter Nativas-eko
kolaboratzailea. Asteazkenean,
18:00etatik 20:00etara, Iruñeko Gaz-
teriaren Etxean (Zangoza, 48). 

Gurasoak sare
sozialetan
trebatzeko
Olatzagutiko Udalak gurasoei zuzen-
dutako tailerra antolatu du. Haren bidez
seme-alabek erabiltzen dituzten tek-
nologia berriak zein diren ezagutze-
ko aukera izanen dute. Behin haiek
ezagututa gurasoek etxeko txikiei
laguntza emateko aukera izanen dute.
Tailerra azaroko aurreneko hiru osti-
raletan izanen da, 9:30etik 11:00eta-
ra, kultur etxean. Interesatuek aza-
roaren 4ra arte eman dezakete ize-
na 948 467 662 telefonora hots eginez. 

Elizkizun berezia
santutegian
Lastaileko elizki-
zun bereziei aka-
bera emateko,
i g a n d e a n ,
12:30ean Aralar-
ko santutegian
meza izanen da.
L a k u n t z a k o
parrokiako abes-
batzak kantatuko du elizkizunean.
Hura despeditzean fededunek ain-
geruaren irudia gurtzeko aukera iza-
nen dute eta Mikel gurea zaindu Eus-
kal Herria kantatuko da.

Igandean, jende asko erakarri
zuen Altsasuko feriak. Udalak ber-
tako zaldien feria indartzea era-
baki zuen eta horretarako ibarre-
ko abeltzainei 60 euroko laguntza
ematea. Hala, 69 zaldi eta behor
bildu ziren Ferialeku kalean. Han
izan ziren bitartean epaimahaiki-
deek aztertu zituzten. Nagusiek

sariak jasotzeko animaliek lagun-
duta joan behar izan zuten Foru
plazako kioskora, halako paseo-
txoa eginez. 1.870 euro banatu
ziren saritan. 

Horretaz aparte, salerosketa
mugimendua izan zen artisau pro-
duktuen eta ohiko azokan. Urte-
roko hitzorduari huts egin ez zio-

tenak argazkilariak izan ziren.
Altsasuko Mendigoizaleak-ek
antolatutako rallyan 46k parte
hartu zuten. Inauteri Batzordeko
kideak, bestalde, txistorra eta gaz-
ta pintxoak, ardoa eta salda saldu
zituzten. Aurten ez zen mikologia
erakusketarik izan. 

Etxarri Aranazko Udalak eta Nafa-
rroa Bizirik fundazioak boluntario-
ak eskatu dituzte, Enneco, haritza-
ren memoria zentroko aurreneko
lanak egiteko. Egin beharrekoak
hiru dira: Basopokale garbitu;
sasiak kendu (mantendu behar
diren zuhaitz eta guneen inbenta-
rioa egiteko) eta tokiaren neurke-
ta topografikoa egin (gero proiek-
tua bertako baliabideetara eta oro-
grafiara moldatzeko). 

Ostiralean aurreneko parkea
hartuko duen ingurua ikuskatu
zuten. Egin beharreko lanak zein
diren eta nola egin zehaztu zuten.

Gaur, berriz, parkeko eremua lur-
sailetan zatitu dute. Asmoa da
larunbatean sasi garbiketa egi-
ten hastea. Hamar pertsonetako
lantaldetan banatuta eginen dira
auzolan horiek, beti basozainen
gidaritzapean. 

Izena ematea 
948 460 004 (udaletxea, bule-
go orduetan) edo etxarriaran-
hazten@gmail.com. Beharren
eta eguraldiaren arora hots egi-
nen zaie boluntarioei. 

Sariak     
Hazitarako zaldi onena          

1. Milagros Ramosena 
2. Javier Lanzena 
3. Vicente Arozena

Behor onena, pottorik gabe
1. Javier Arraizarena
2. Martin Ezkurdiarena
3. Iñaki Larrearena

Behor onena, pottoarekin 
1. Javier Agirrerena
2. Antonio Aldasororena
3. Patxi Legarrarena

Potto eme onena 
1. Iñaki Larrearena 
2. Patxi Agirrerena
3. Sagrario Aranoarena

Potto ar onena 
1. Vidente Ollokiegirena
2. Patxi Legarrarena
3. Gorka Imazena

Feriako onena 
Sendo, Milagros Ramos lakuntzarrarena

Bizkai mendian bi
pista zabaltzeko 
baimena aztertzen
ari da udala 
Canteras de Oskia enpresak Bizkai
mendian bi pista zabaltzeko eska-
era aurkeztu dio Arakilgo Udalari.
Lan horiek Oskiako harrobiko erres-
taurazio plana aurrera eramateko
aurrelanetako batzuk dira. Enpre-
saren eskaera udal arkitektoak
aztertu du. Ruben Goñi alkateak esan
digunez, errestaurazio planeko ingu-
rumen inpaktu azterketan jasota-
koa betetzea zorrotz eskatuko dio-
te enpresari. 10 urtetan egin behar-
ko da errestaurazio plana eta udalak
ustiapenaren kontrola eginen du. Gai-
nera, planaren jarraipena egiteko
jarraipen batzordea sortu dute
enpresak, Nafarroako Gobernuak eta
ikututako toki erakundeek. 

Presoen argazkiak
Guardia Civilek jasoak
Herenegun Guardia Civilak Foru
plazako eraikin batean zegoen Lasa
eta Zabala gogoratzen zuen pankar-
ta eta kioskoaren goiko aldean zeu-
den Sakanako presoen argazkiak eta
Herrira-ren kartelak kendu zituzten.

Altsasu»

Etxarri Aranatz» Errotz»

Altsasu»

Jende ugari ferietan 
Jende asko izan bazen ere, azienda gutxi saldu zen.

Bizkai mendian dago harrobia.

Ostiralean parkeko eremua ikuskatu aurretik. Enara Insausti

Interpretazio zentroko lehen
lanetarako boluntario bila



Aspaldi zegoen jarria Nafarroako
bandera Uharte Arakilgo udaletxe-
ko balkoian. Ezkerretan jarria
zegoen. Baina Nafarroako Gober-
nuak banderak lekuz aldatzeko
errekerimendua bidali zion uda-
lari, izkinan jartzeak “errespetu-
falta adierazten zuelako” eta auzi-

tegira jo zuen. Epaileak ebatzi
ditu lehentasunezko toki batean
jarri behar direla banderak, hau
da, balkoiaren erdian. Udalak
epaiaren gastuak ordaindu behar-
ko dituela dio epaiak. 

Bestalde, Uharte Arakilgo Uda-
lak jaso du Espainiako bandera

udaletxean jartzera behartzen
duen epai irmoa. Hala ere, orain-
dik ez da epaia betetzeko agindua
udaletxera iritsi. 

Halako berrien aurrean, duela
bi aste ospatutako Euskal Festaren
barruan, San Juan plazan, Autobus
geltokitik gertu, ikurrina, Uharte-

ko bandera eta Nafarroako bande-
rak (koroarik gabe) jarri zituzten
basta banatan. Guk Gureak elkar-
teko kideek Espainiako ikurren
“inposizioa” salatu zuen. Elkarte-
ak nabarmendu duenez, aginduak
“Uharteko Udalean banderarik ez
jartzeko akordioaren kontra egiten
du”. Nabarmendu zutenez: “Uhar-
ten Espainiako banderak ez du
gehiengoa ordezkatzen”. Bandera
horren “ezarpena asimilazio saia-
kera” dela gaineratu zuten. 
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Nafarroako Parkinson Elkarteko
(Anapar) fisioterapeuta urdiain-
darrak, Lara Goikoetxeak, zuzen-
duko ditu fisioterapia saio horiek.
Berak azaldu digunez “talde tera-
pia gisa antolatu dugu, gaixoei onu-
ra bikoitza ekartzen dielako: ari-
keta egitea, batetik, eta haien arte-
ko erlazioa, bestetik”. 

Hala ere, Goikoetxeak argitu
digu gaixoek beharrezko duten
tratamenduan farmakoak oina-
rria badira ere, terapia osagarriak
beharrezkoak dituztela. Hor sar-
tzen da elkarteak Altsasun gaur-
danik eskaintzen duen fisiotera-
pia; baita Iruñean ematen diren
logopedia, okupazio terapia eta
laguntza psikologikoa ere. Gaixo
bakoitzaren sintomen arabera apli-
katzen direla azaldu digu Goiko-
etxeak. Berak lau urteko eskar-
mentua du Parkinson gaixoekin. 

Elkarteaz
Anaparreko koordinatzaile Sara
Diaz de Ceriok atzo hitzaldia eman
zuen Altsasun. Gaur martxan jarri-
ko den programa horretaz aparte,
gaitzaren inguruko argibideak

eman zituen: jatorriaz, sintomez eta
haren inguruan dauden mitoez
aritu zen. Hitzaldiaren helburue-
tako bat jendeak Parkinsona eza-
gutzea zen, gaixoak hobe artatuak
izateko eta hobe ulertuak izateko. 

Diaz de Ceriok azaldu zuenez,
zerbitzuak Sakanako 106 gaixoen-
gana hurbilduz dependentziaren
prebentzioa egin nahi du elkarte-
ak. Iruñean 5 taldeekin batera
Lizarran eta Tuteran talde bana
ditu elkarteak. 

Hamaika arrazoirengatik, LOM-
CEri ez. Lelo hori izan zuen atzo Iru-
ñean eta Tuteran egin ziren mani-
festazioek. Herrikoa, Sortzen, Ikas-
le Abertzaleak, LAB, STEE-EILAS,
CCOO, AFAPNA, ANPE, CSIF, ELA,
UGT eta Eraldatu erakudeek dei-
tu zituzten. Hainbat alderdik eta era-
gilek bat egin zuten deialdiekin.
Murrizketen kontra eta onartu den
LOMCE legearen kontra protesta
egin zuten. 

Eragileok Nafarroan dinamika
bateratua sustatu dute. Lastaileko
ostegun guztietan mobilizazioak egi-
ten ari dira ikastetxeetan. Aurreko
astean LOMCEri ez! zioten irudiak
sortu zituzten ikastetxeetan. Atzo-
ko manifestazioez aparte, heldu den
ostegunean, berriz, ikastetxeetan
elkarretaratzeak eginen dira.

Hizkuntza praktikatzeko astean
ordu batez bilduko dira
Mintzakideko 6 talde. Gehiago sor
litezke

Mintzakide programak euskaraz
aritzeko ohiturarik ez dutenak ohi-
tura dutenekin elkartzen ditu. Aste-
an behin eta ordu batez. Topaketa
horien helburua euskara praktika-
tzea. Gainera, gustuko jarduera
egitera elkartzen dira Mintzakide-
ak, esaterako: paseatu, kafea har-
tu… Edozein toki eta ordutan bil-
tzeko aukera dago, bai mendian, bai
kalean, bai tabernan… goizez, arra-
tsaldez edo gauez. Beti ere euska-
ra biziberritzeko.

Mintzakide taldeak
Astearteetan,  10:00etan, talde bat
Altsasuko Akeita kafetegian bil-
duko da; 15:30ean, Olatzagutiko
kiroldegiko tabernan eta, 17:30ean,
Irurtzungo Iratxo elkartean. Oste-
gunetan, 17:00etan Altsasuko Kox-
ka tabernan dute hitzordua jarri-
ta. Ostiraletan hitzordu bikoitza
dago: 15:00etan Etxarriko estalo-
pean eta geroago Xapatero taber-
nan eta Irurtzunen, 17:10ean, Piku-
xar euskal txokoan. 

Norbaitek izena emanez gero
bi talde ere martxan jarriko dira:
Lakuntzan astearteetan, 18:15ean

eta Altsasun, asteazkenetan,
20:00etan.

Argibideak
Informazioa jaso edo parte hartu
nahi baduzu, Sakanako AEK eus-
kaltegira (948 468 258,
sakana_mintza@aek.org edo face-
booken Sakanako Mintzakideak)
edo Mankomunitateko Euskara
Zerbitzura (948 464 840 edo eus-
kara@sakana-mank.com) jo daite-
ke. Sakandarren bloga: http://saka-
namintza.blogspot.com.es/ 

Hezkuntzako eragileek 
manifestaziora deitu dute 

LOMCEren kontra institutuan atzo egindako protesta. Utzitakoa

Banderak San Juan plazan.

Anaparreko Sara Diaz de Cerio, Kontxi Mendiluze eta Lara Goikoetxea. 

Uharte Arakil»

SAKANA

Euskararen super-heroien
hitzorduak zehaztuta

Fisioterapia saioak gaur hasiko
dira Parkinson gaixoendako 

Harremanetarako
948 232 355; www.anapar.org edo ana-
par2@hotmail.com 

Fisioterapia

Astearteetan, 11:30etik 12:30era
eta ostiraletan 12:00etatik
13:00etara. Gainera, horren
aurretik edo ondoren bakarka-
ko saioak egiteko aukera dago.
Altsasuko Intxostiapuntako gim-
nasioan izanen da, gaur hasi eta
garagarrilera arte. 

Sinboloen legeak betetzeko
eskaerak jaso ditu udalak

»



Donapeako UPrS-a aztertu duen
bezala, Portlandekoa aztertzea
eskatu du

Iruñeko Udalak ezetz esan zion
Donapeako Lanbide Heziketako
zentroaren lurrak OPUSeko Nafa-
rroako Unibertsitateari saltzeko
proposamenari eta Nafarroako
Gobernuak Udalez Gaindiko
Proiektu Sektoriala (UPrS) izen-
datu zuen proiektua, Iruñeko Uda-
laren iritziaren gainetik pasaz,

baimen hori OPUSi emateko. Atzo,
Nafarroako Parlamentuak azter-
tu behar zuen aipatu UPrSa inda-
rrik gabe uzteko oposizioko alder-
dien proposamena.

Hondakinen errausketaren
kontrako Hiru Mugak Batera pla-
taformak (3MB) Nafarroako
Gobernuak Cementos Portland
Valderrivasi hondakinak erraus-
tea ahalbideratzen dion UPsSare-
kin berdina egin dezala eskatu dio

Nafarroako Parlamentuari. Kasu
honetan ere Olatzagutiko Udala
errausketaren kontra azaldu zen
baina Nafarroako Gobernua bere
gainetik pasa zen, UPrSa onartuz.
“Ustez Foru Komunitatearen inte-
res orokorra beharko litzatekee-
na multinazional baten interes
ekonomikoak besterik ez dira,
bere negozioa zementu-fabrikan
hondakinak errausketa bidez
kudeatuz dibertsifikatu nahi due-

na. Aldiz, herritarrek eta udalek
defendatzen duten interesa herri-
tarren osasuna da, errausketare-
kin herritarrek mota guztietako
minbiziak harrapatzeko arriskua
areagotzen baita” nabarmendu
du 3MBk. Horrengatik, platafor-
mak eskatu du parlamentariek
aukera baliatu dezatela diskrimi-
naziorik egiten ez duen lege bat
egiteko, “horrela beste UPrS bide-
gabe batek aurrera egin ez dezan”. 

Albaola elkarteak San Juan bale-
ontziaren errepika eginen du.
Sakanako haritzak erabiliko dira
horretarako. Baita lan eskua ere.
Izan ere, Albaolak eta Sakanako
Garapen Agentziak adostu dute
baleontziko lanerako bi sakandar
kontratatzea. Hilabete baterako
kontratua eskaintzen da, azaroa-
ren 11n hasita. 

Haien lantokia Zeraingo zerra-
tegian izanen da eta laguntzaile
lanetan ariko dira. Interesatuek

Sakanan erroldatuta egon behar-
ko dute eta euskara jakin behar-
ko dute lan hizkuntza izanen bai-
ta. Zerrategian edo baso lanetan
eskarmentua izatea kontuan iza-
nen da. Gipuzkoako lan hitzarme-
naren araberako soldata izanen
dute. Curriculumak hilaren 30a
baino lehen aurkeztu beharko dira,
garapena@sakana-mank.com e-
posta helbidearen bitartez edo
Arbizuko Utzubar industrialde-
an dagoen Garapen Zentroan. 
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Motzean

Sakandarrek
Madrilen deklaratu
dute
Espainiako Auzitegi Nazionalean
35/02 sumarioko epaiketako aste
honetako azken saioa egin zen atzo.
HB, EH eta Batasunako kide izan-
da ETArekin kolaboratzea egotzi
dieten zazpi euskal herritarrek
deklaratu zuten, haien artean Juan
Kruz Aldasorok. Etxarriarrak adie-
razi zuen bere jarduera erabat
politikoa izan zela. Herriko alkate
zela intsumiso deklaratzeagatik
kargurako ezgaitu zutela gogora-
razi zuen. Epaitegiek halakorik
eragozten zutenez, Batasunaren
legez kanporatzearen ondoren ezer
berreraikitzeko inolako asmorik ez
zela izan adierazi zuen. 
Astelehenean Jaione Intxaurragak
deklaratu zuen eta Aldasororen
modura, akusazioak ukatu egin zituen.
Arbizuarrak Nafarroako herriko
tabernen koordinatzailea izatea uka-
tu zuen. Bestalde, azaldu zuen 1999
eta 2002 urteen artean Euskal Herri-
tarrok parlamentuko taldearen idaz-
kari lana egin zuela eta, horrek, bile-
rak egiteko Hego Euskal Herrian
batetik bestera mugitzea eskatzen
ziola. Arbizuarrarendako 8 urteko
espetxe zigorra eskatzen dute. Alda-
sororendako eskaera 10 urtekoa da. 

Igandean, Ororbian, Deikaztelu-
Itsaso arteko argindar linearen
kontrako eguna ospatuko da

Autopista Elektrikorik Ez plata-
formak antolatu du etziko eguna
eta Red Electrica Españolak (REE)
egin nahi duen 400 kV-ko argin-
dar lineari aurkakotasuna adieraz-
teko balio nahi du. Proiektuak
justifikaziorik ez duela adierazi
dute beste behin. 

Plataformatik gogora ekarri
dute egitasmoak ikututako toki
erakundeen oposizioa duela. Gogo-
ra ekarri dute ere garilean proiek-
tuari 14.000 alegazio aurkeztu ziz-
kiotela udalek, kontzejuek, era-

kundeek eta herritarrek, “inoiz
proiektu bati aurkeztutako kopu-
ru handiena”. Toki erakundeen
alegazioei erantzunez REE-k hila-
bete honetan emandako erantzu-
nean “modu desegokian orain arte
jaso gabeko justifikazioak ematen
ditu, esaterako, nazioarteko lotu-
ra”. Erantzunak Nafarroako
Gobernuaren argudio “eskasak
eta faltsuak errotik desegin ditu”.
Foru administrazioak toki era-
kundeen borondateari bizkarra
eman diola eta enpresaren alde
jarri dela berretsi du plataformak. 

Igandean Ororbiara platafor-
maren kamiseta gorria jantzita

joateko deia egin dute, marea
gorria irudikatu ahal izateko.
Horretaz aparte, Geroa lurretik
hasi leloa hartuta, Lurkide kan-
paina aurkeztuko da, argindar
lineako dorreak jarriko diren
tokiak babestea. 

SAKANA

»

»

Goi tentsioko linearen kontrako 
marea gorria osatzeko deia

Egitaraua 
Garai bateko autoekin Zendean zehar
ibilbidea.
12:00etan Zanpantzarrak eta batukada
kaleetan barna. 
12:00etatik 13:00etara Herri kirolak
(Ibero), erraldoiak, Ziraukiko banda. 
13:00etan Ekitaldi nagusia eta marea
gorria (kamiseta gorriarekin etorri).
13:30etik 15:00etara Ororbiako,
Goierriko eta Zizur-Barañaingo
txalapartariak, Gareseko txistulariak, DJ
Simpatik.
15:00etan Herri bazkaria frontoian
(kalderete) bertsolariekin.
17:00etan Bideo emanaldia eta Lurkide
kanpainaren aurkezpena. 
18.00etan Iparfolkekin taldearen
kontzertua. 

Plataformako kideek igandean Ororbiara joateko deia egin dute.

Zuhaitzetik atera litekeen pieza.

Jendetzak babestu zuen eskaera.

Bi sakandar kontratatuko
dituzte baleontzia egiteko

Egitaraua
10:00etan Jose Ramon Andaren
tailerrari bisita.
Puzgarriak egun osoan zehar.
13:00etan Poteoa akordeoia eta
panderoarekin.
13:30ean Haurren bazkaria.
14:30ean Bazkaria elkartean. Bazkal
ondoren bingoa. Irabazlearendako
bazkaria doan!
Bazkaldu ondoren haurrendako
pelikula.
18:00etan Musika. 
20:30ean Auzatea.
22:00etan Dantzaldia DJekin. 

Motzean

Pentsio duinak
aldarrikatzen 
Sasoiak, Nafarroako Jubilatuen Elkar-
teak, deituta, astelehenean Etxarrin
elkarretaratzea egin zen.  Pentsioen
erreformak erosketa ahalmenean
duen eragina eta bizimodua gares-
tituko dituela salatu zuten. Botikak
eta anbulantzia ordaindu beharra eka-
rriko diela salatu zuten ere.

Dena prest
Bakarreko-Etxea
egunerako
Bakaikuko elkartearen eguna ospa-
tuko dute bakaikoarrek bihar, larun-
batean. Egun osoko egitaraua pres-
tatu dute, bazkideendako zein baz-
kide ez direnendako. 

3MBak berdintasuna eskatu dio Parlamentuari
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Etxe erromatar baten egitura azaldu
da, baita XI. mendekoa izan
daitekeen Donejakue bideko
erromes baten aztarnak

Zamartzeko arkeologi indusketan
azken egunak dituzte hauek. Egu-
raldiak ez du gehiegi lagunduko
hemendik aurrera. Horren jaki-
tun, Aditu Arkeologia Zerbitzuko
kideek bukatutzat eman dute lau-
garren indusketa aldia. Baina
dagoeneko bosgarren bat izanen
da 2014ko garagarrila eta iraila
bitartean edo. 

Aztarnategian gero eta indar-
tsuago ari dira lanean. Aurrene-
ko urtean, 2010ean, lau egon ziren
lanean. 2011n 10 eta 15 artean. Joan
zen urtean hogeita luze eta aurten,
udan, 50 bat izan dira indusketan
lanean. Fran Valle de Taraza zuzen-
dariak esan digunez, “2014an gau-
za bera egiten badugu azkarrago
egin ahal izanen dugu aurrera.
Informazio guztia ateratzea. Poli-
ki goaz. Gurea ikerketa hutsa da.
Horregatik, detaileei erreparatze-

ko aukera ematen digu. Aztarna-
tegia ona da”. Zuzendariak gaine-
ratu duenez, “emaitzak oso inte-
resgarriak izanen dira, ez soilik
aztarnategiak asko ematen duela-
ko, baizik eta detaileei errepara-
tzeak tokia primeran ezagutzeko
aukera emanen digulako”. 

Indusketaren ondoren anali-
siak egiteko garaia iristen da. Iso-
topo eta karbono 14 probak egi-
nen dizkiete aztarnetako batzuei.
Gainera, analisi antropometri-

koa. “Aztarna bakoitza garbitu,
prozesatu, neurtu eta gero azter-
tua izan behar du. 98 hezurdura
opatu ditugu. Horrek denbora
asko eskatzen du. Aztarnategian
lan egindako hilabete bakoitzeko
laborategian ia hiru hilabeteko
lana dugu”. Aurten jende asko
egon denez indusketan objektu
asko berreskuratu dira eta guztiak
aztertu beharko dituzte. Horrek
guztiak balioko du jakiteko “garai
bateko sakandarrak nola bizi

ziren, zer egiten zuten eta zer ger-
tatu zitzaien hemen bizi zirenei”.
+www.guaixe.net

Ate irekiak 
Larunbatean, 17:00etan. Indus-
ketara bisita eta, ondoren, egin-
dako lanaren aurkezpena. Saka-
nan Donejuake bidearen berres-
kurapenari buruzko informazio
gehiago emanen da. 

Uharte Arakil»

Uzta ona arkeologi indusketan

Hasierako mailetara iritsi dira eta
han agertzen dena interesekoa
izanen da sortu zen garaiari buruz-
ko datuak emanen dituelako. Mai-
la horretan harritu dituena hile-
rriaren okupazioa oso aktiboa izan
zela. Hilerriko indusketan erroma-
tar garaiko mailatik gertu daude-
la azaldu digu Valle de Tarazagak.
Agerian gelditutako toki batean,
erromatar mailaren gainean zuloa
egin zutela ikusi dute. 
Hilerrian aurreneko lur emateak
askoz ere soilagoak dira eta objek-
tuak ere oso gutxi agertu dira.
“Arrio handirik ez dagoela badaki-
gu”. Hala ere opatu diren elemen-
tuak oso interesgarriak direla gai-
neratu du. Horien artean errome-
sen maskorra (Donejakue bide
zaharra datatzeko laguntza ema-
nez) edo gerrikoko urreztatutako
belarri bat agertu da hilerrian eta
horrek estatus handiko jendeari ere
bertan lur eman zitzaiola adieraz-
ten du. Joan zen urtean urreztatu-

tako ezproia opatu zuten eta ideia
hori berresten du. Hau da, Zamar-
tzeko monasterioak erromesez
aparte goi mailako jendea ere era-
karriko zuela.  Zamartzek “Iruñe-
ko katedralarekin betidanik erla-
zioa izan zuenez maila altuko jen-
dea izanen zela pentsatzekoa da”. 
Analisien emaitzen zain XI. men-
deko lurperatzeak direla uste du
Valle de Tarazagak. “Baina ez gara
beheraino iritsi. IX. edo VIII. men-
deko hilobiak baleude erromani-
zazioaren eta Erdi Aroaren arte-
an dagoen eta ezer ez dakigun tar-
te horri buruzko datuak lortuko
genituzke. Ezin dugu hipotesirik
egin beheraino iritsi eta erroma-
tar garaiko aztarnak opatu arte”.
Donejakue bidean joaten ziren eta
Zamartzen lur eman zieten erro-
mes gehiagoren aztarnak opatu
dituzte ere Erdi Aroko hilerriko
hasierako mailetan. Donejakue
bide zaharra datatzeko laguntza
emanen dute aztarna horiek.

Erdi Aroko hilerria

Entitate gehiagoko harresiak aza-
leratu dituzte aurtengo kanpainan,
baina ohartu dira haiek zatiak ere
berrerabiliak izateko eramanak
izan zirela. Ohartu dira I. mende-
tik IV. mendera induskatutako
espazioaren erabilera oso antze-
koa zela. I. mendera iristeko lagin
txiki bat induskatu dute. Kaskai-
luzko zorua mantentzen da, beraz
hasierako funtzioarekin segitze-
ko nahia adierazten du horrek, azal-
du digu Valle de Tarazagak. 
Oso ongi kontserbatutako erreta-
ko etxe baten egurrezko egitura opa-
tu dute. Etxea nolakoa zen zehatz
jakiteko nahikoa badakite: “eraikun-
tzarako erabilitako elementuak,
paretak non zeuden eta zein tamai-
na zuten dakigu. Paretak dekora-
tzeko erabiltzen zen estukoa ere
opatu dugu, gorriz eta berdez mar-
gotuta”. Harrizko zokaloa zuen,
egurrezko egitura eta hura adobez
betea zegoen. Barruan zarpiatuta
eta margotuta. “Eraikin erromatar

klasikoa. III. edo IV. mendeko egi-
tura bat da. Horrek adierazten du
garai hartan, inperioa dekaden-
tzian egonda ere, hemen eraikun-
tzarako erromatar teknikak erabil-
tzen zuenik bazela”. 
Eraikina etxea izan daitekeela
aipatu digu arkeologoak, baina
administrazio edo erlijio erabile-
rak baztertu gabe. Kristalezko
objektuak, luxuzko zeramika pus-
ka, txanponak agertu dira. 268-
270-272 urteetako txanpon uga-
ri agertu dira. Jaitsiera baten ondo-
ren, Constantino Handiaren
txanponak ageri dira (315). “Dei-
garria da. Hau ez baita erromatar
hiri bat. Teorian mansio bat da. Oso
txikia izan beharko luke. Baina
aztarnategiak 4 hektarea hartzen
ditu ia. Landetxe bat baino gehia-
go zegoen hemen”. 
Gaineratu duenez, “indusketa egi-
ten ari garen tokian egituraren erdi-
gunea egonen litzateke. Adminis-
tratzaileak edo inguruko gidarien

egoitza edo hemen aurreneko gunea
egotea eta inguruan populazio txi-
ki bat sortzea. Han abeltzainak,
merkatariak biziko lirateke”.
Opatutako objektu askoren kali-
tatea oso ona da, brontzeena esa-
terako. Bertako populazioaren ele-
mentu gutxi opatu dira. “Elkarre-
kin biziko, nahastuko ziren, baina
zerbaitegatik hona erromatarrak
etorriko ziren. IV. menderaino
egon ziren. Ez ziren lau katu izan.
Hori guztia ezagutzeko ikertu eta
aztertu beharko da. Dakiguna aza-
lekoa eta oso historizista da”. 
Mosaikoak izan zirela badakite,
teselak betelanetarako, kaskailu
moduan berrerabiliak izan dire-
lako. Teselak betelanetarako era-
bili zituzten garai batean. Batzuk
morteroak elkartuta daude orain-
dik. Indusketako buruak aitortu
digu agerian gelditu diren ele-
mentu batzuk oraindik ez dituz-
tela ulertzen baina ikerketak argi-
tzeko esperantza azaldu du.  

Gune erromatarra
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Azi Iturri Txokoa elkartea alokatzen da.
Lizarragako festetan, azaroaren 22an, 23an eta
24an. Gutxienekoa 600 €. Enkantea azaroaren
10ean arratsaldeko 17:00etan izanen da elkartean
bertan.

Ikastaroak
AESek ikastaro hauek antolatu ditu. 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.

Shantala haur masaia. Jaiotzetik 12 hilabeteko
haurrei zuzendua. Lau sesioko ikastaroa. Azaroak
5, 7, 12 eta 14. Arratsaldeko 17:00etatik-
19:00etara Kattuka haur eskolan (Arbizu).
Interesatua bazaude edo informazio gehiago nahi
izatekotan jarri gurekin harremanetan: telefonoz
948- 56 70 09, emailez:
kattukahaureskola@gmail.com

Altsasuko udal ikastaroen eskaintza.
Tailerrak:  autoezagutza eta garapen pertsonala,
ahalduntzea. Informazio gehiago iortia@altsa-
su.net, 948 56 42 72.

UGT sindikatuak antolatutako ikastaroak.
Psikomotrizitate geriatrikoa; Elektrizitatea II;
Zeharkako orga jasotzaileak erabiltzeko gidatzai-
lea.  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
Banden lehia txapelketa. Azkue fundazioak
antolatzen du eta helburua euskal musika talde
amateurrik onena saritzea da. Informazio gehia-
gorako www.bandenlehia.com. Azaroaren 1a arte.

Gaztezulo Bertso Paper lehiaketa. Hi eta hire
munduak gaia hartuta 1-3 minutu arteko bideoak
aurkeztu behar dira. Informazio gehiago:
www.gaztezulo.com.  Azaroaren 4a arte.

Gaztezulo Bertso Paper lehiaketa.
Proposatutako lau argazkietako baten gainean bi
zortziko txiki idatzi behar dira. Informazio gehia-
go: www.gaztezulo.com. Azaroaren 4a arte.

Oharrak 
Bakaikuko elkartearen eguna. Bazkide eta
bazkide direnendako ospakizuna hilaren 26an iza-
nen da. Bazkariko txartelak 212era arte salgai
Gorka Urteagak, dendan edo elkarteko ordena-
gailuan. Helduek 22 €, haurrek 10 €.

Patata operazioa. Azaroaren 3an, igande goize-
an eginen dute Alegria de Iruñako kideen
Hermanitas de los Pobres egoitzarako patata bil-
keta.  Urdiain eta Satrustegi artean ariko dira.

Argi ikastolari laguntzeko. Laboral kutxa:3035
0102 39 1020046142; Rural kutxa: 3008 0003
01 2598878821; Caixa: 2100 3695 18
2210009146; Kutxa: 2101 2505 16
0128446333.

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.

Inausketa nola egin – trukea. Informazio
gehiago larrezabaldk@inigoaritza.com

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 paregabeak
betirako. Deitu 948 564 275 eta izena eman edo
bete formularioa gure webgunean www.guaixe.net.

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

Lugorri produktu ekologikoen elkartea eta
denda. Sakanan produktu ekologikoak zuzenean
eskuratzeko gunea da Lugorri, inguruko nekazari eta
abeltzainekin harremanetan jarriz edo hornitzaile
desberdinei eskatuz. Bertako eta urtaroko produktu

ekologikoen alde egiten du Lugorrik. Lugorriko par-
taide egiteko 50 euroko kuota bakarra eskatzen da.
Lugorriko Lakuntzako dendan (Mankomunitatearen
parean) salgai dagoena: fruta, barazkiak, ogia,
ardoa, olioa, gazta, arroza, pasta, gailetak, txokola-
tea, haragia, behi esne eta esne begetalak, eztia,
arrautzak, garagardoa, 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 makinak; ordenagai-
luak; kanpin dendak… Nora eraman: Etxarriko Eliz
korta kalera, gaztetxe ondora, irratia zegoen tokira,
astelehen eta asteazkenetan. 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 hizkuntza ezber-
dinak direla medio, sor daitezkeen gatazken aurrean
bitartekaritza zerbitzua. 9:00etatik 10:30era osa-
sun zentroetan, 11:00etatik 12:30era ikastetxeetan
eta 13:00etatik 14:30era gizarte zerbitzuetan.
Astelehenetan Etxarri Aranatzen, astearteetan
Irurtzunen eta ostegunetan Altsasun. Aurretik txan-
da eskatu 648 07 07 10 edo immigrazioa@sakana-
mank.com posta elektronikoan. 

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

Izan zaitez Mintzakide! Euskara ongi dakien
bat ikasten edo trebatzen ari den bizpahiru per-
tsonarekin biltzen da, astean behin, ordu batez.

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

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. 

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

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.  

jaiotzak

• Imran eta Nissrin Baizi Eddid,
urriaren 3an Etxarri Aranatzen.
• Maren Mendinueta Perez de
Villarreal, urriaren 8an Arbizun.

Heriotzak

• Joaquin Senar Goldaracena,
urriaren 16an Lizarragan.
• Maria Dolores Razkin Marin,
urriaren 16an Altsasun.
• Consolación Unanua Navarro,
urriaren 17an Dorraon.

Informazio hau epaitegietan eta udaletan
jasotzen da

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

Bidali mezua 
zorion@guaixe.net-era

edo hots egin 
948 564 275 telefonora



kirola >>
PILOTA

IRURTZUN ONGI: Asteburuan Nafarroako
Kluben Arteko Pilota Txapelketako 2. jar-
dunaldia jokatu zen. Irurtzunek Paz Zigan-

daren kontrako bi partidak irabazi zituen.
Banaka Armendarizek 18-5 irabazi zuen,
eta binaka Ongayk eta Mitxelenak 22-4. 
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Atletismoa

Bihar, lastailaren 26an, larunba-
tarekin, jokatuko da Sakanako
XIII. Herri Lasterketa-Burundesa
Sari Nagusia. 16:00etan kategoria
txikikoen lasterketak hasiko dira
Etxarriko plaza inguruan, eta
17:00etan helduen proba (7 km). 

Sakanako XIII. Herri Lasterke-
ta Mankomunitateko Kirol Zerbi-
tzuak eta La Burundesak antola-
tu dute, Etxarriko komertzioen eta
jatetxeen babesarekin eta ondoko
entitateen laguntzarekin: Dantza-
leku Sakana Atletismo Kluba,
Etxarri Aranazko Udala eta Etxa-
rriko Larrañeta, Udaberri, Karri-
kestu eta Hartzabal elkarteak. 

Proba herrikoia
Sakanako Herri Lasterketa proba
herrikoia dela nabarmendu zuen
Amaia Gerrikoagoitia teknikariak,
eta helburua atletismoa bulkatzea
dela. Halaber, Sakanako herriak
ezagutarazi nahi dira, aurten Etxa-
rri Aranatz. “Edozeinek hartu ahal
izango du parte, proba irekia bai-
ta, baina bereziki sakandarren par-
taidetza bulkatu nahi dugu” gaine-
ratu zuen teknikariak. Horren isla,
Etxarriko proba Sakanako Atletis-
mo Koparako-Lasa Kirolak Saria
baliagarria izango da.  

Bide batez, proba azaroaren
10ean jokatuko den Behobia-Donos-

tia lasterketa prestatzeko apropo-
sa izango dela nabarmendu nahi
izan zuten. “Aurreko urtean 116
sakandar aritu ziren Behobian, eta
ea aurten Sakanako Herri Laster-
ketan parte hartzera animatzen
diren” gaineratu zuen Gerrikagoi-
tiak. Aurreko urtean 95 korrikala-
ri aritu ziren Sakanako XII. Herri
Lasterketan eta Jose Javier Cua-
drado zaldibiarra nagusitu zen.
Antolakuntzak antzeko parte-har-
tzea espero du: helduen proban 100
kirolari inguru eta haurren kate-

gorietan 60 inguru.18:15ean hel-
duen sari banaketa eginen da eta
ondoren auzatea egonen da. 

2.250 metroko zirkuitua
Nerea Martinezek azaldu zuenez,
Etxarriko plaza erdigune hartuta
2.250 metroko zirkuitua antolatu
da Etxarri Aranatzen. Plazatik
aterako dira korrikalariak. Kale
Nagusitik barna Larrañeta kale-
raino iritsiko dira eta bertatik
Malkorramendi aldera joko dute.
Aldapasoron buelta hartu eta bide-

berri nazionaletik errotondarai-
no helduko dira, han plazarantz
jotzeko. Helduek 3 itzuli emango
dizkiote zirkuituari. Trafikoa moz-
tuko da eta Foruzainak arduratu-
ko dira trafikoa gidatzeaz. 

Proba antolatzeko jende askoren
laguntza behar da eta antolakuntzak
gogo biziz eskertu die herritarrei
eta bertako talde eta eragileei, eman-
go duten laguntza. “Eragileen lagun-

tza ezinbestekoa da eta eskertzekoa.
Horrek ekitaldi gehiago egitea ani-
matzen du” nabarmendu zuen Joxi
Bakaikoa alkateak. Javier Fonsecak
gogoratu zuen La Burundesak urte
asko daramatzala Sakanako Herri
Lasterketa babesten, probak arra-
kasta duela, kontentu daudela eta
proba laguntzen jarraitzeko asmoa
dutela. 

Oso pozik daude Dantzaleku-Saka-
na atletismo klubekoak. Larunba-
tean Altsasun ospatutako VI. Ond-
do Lasterketa (6,6 km) arrakasta-
tsua izan baitzen oso. Proba
herrikoiena da hau, ez lehiakorra.
Ez da klasifikaziorik egiten eta ize-
na ematea dohainekoa da. Helbu-

rua zapatilak jantzi eta besterik
gabe Altsasuko paraje ederretan
barna korrika egitea da, atletismoa
eta kirola sustatzeko. Guztira 225
korrikalari aritu ziren, aurreko
urtean baino 35 korrikalari gehia-
go, gehienak sakandarrak, baina
inportanteena emakumeen pre-

sentzia izan zen. “Joan zen urtean
39 emakume atera ziren korrika egi-
tera eta aurten 55, eta horietatik
asko neska gazteak. Ederra izan
zen horrenbeste emakume gure
kamisetarekin korrikan ikustea.
Izan ere, hori da gure helburua,
atletismoa eta kirola sustatzea.
Eta emakumeetan bereziki. Oso
pozik gaude!” gaineratu dute Dan-
tzelekukoek. 

Atletismo festa ederra izan zen
larunbatekoa. Eguraldia, zoraga-
rria. Basoitxi, Dantzaleku eta ondo-
ko parajeak, batere lohirik gabe eta
inoiz baino politagoak. Eta berta-
tik eta onddo artean korrika egi-
tea, sekulako plazera. Proba buka-
tzerakoan korrikalariek kamiseta
jaso zuten opari, freskagarriak eta
berlinak dastatu zituzten eta anto-
latzaileek 100 produktu lote zozke-
tatu zituzten, tartean 4 onddo sas-
ki eder. Guztiak, antolatzaileak eta
korrikalariak, kontentu. 

Esker ona
Antolatzaileek proba antolatzeko
euren laguntza eman zuten bolun-
tarioek eta klubeko kideek egin-
dako lana eskertu nahi dute. 25 per-
tsona aritu ziren lanean. 

34. Eskola Arteko Krosa
Onddo Lasterketa baino lehen,
prebenjeminetatik hasita eta hau-
rren mailara bitartekoak 34. Esko-
la Arteko Krosean aritu ziren. 90
neska-mutiko aritu ziren. Guztiek
batidoa jaso zuten opari. 

»

Arrakastatsua
225 korrikalarik disfrutatu zuten VI. Onddo lasterketan,

horietatik 55 emakumek

Helduek izena
emateko azken eguna:
www.kirolprobak.com
Helduen lasterketan izena ema-
teko derrigorrezkoa da aurre-
tik izena ematea. Gaur da azken
eguna, 14:00ak arte. www.kirol-
probak.com web gunean eman
behar da izena. Txip horia dute-
nek 10 euro pagatu beharko dute
eta alokairuzko txipa dutenek
11 euro. Kategoria txikikoek
dohainik dute izena ematea eta
probaren egunean bertan egin
beharko dute inskripzioa.

Etxarrin korrika!
Sakanako XIII. Herri Lasterketa-Burundesa Sari Nagusia bihar jokatuko da, 17:00etan, Etxarri

Aranatzen. aurretik, 16:00etan, kategoria txikikoen probak jokatuko dira.

Emakumeendako
Atletismo Eskola
martxan
Ostiralero, azaroaren 8an hasita,
Altsasuko Atletismo Pistan
Altsasuko Udaleko Emakumea-
ren Bilguneak, Mank-eko Kirol Zer-
bitzuak eta Dantzaleku Sakana
Atletismo Klubak emakumeenda-
ko atletismo eskola antolatuko
dute bigarrenez. Azaroaren 8tik
hasita eta maiatzaren 16ra bitar-
tean, ostiralero, 17:30etik
19:00etara gauzatuko da eskola,
Altsasuko Dantzalekuko atletis-
mo pistan. Mikel Lakuntza izan-
go da monitorea.
Atletismo eskolarekin korrika
egiteko teknika eskaini nahi zaie
emakumeei. Bestalde, eskolare-
kin emakumeen artean harrema-
na sortu daiteke, lasterketetara
eta beste elkarrekin joateko. 
Izena ematea
Mankomunitateko Kirol Zerbi-
tzura jo behar da, azaroaren 4a
baino lehen (948 464 866 tele-
fonoa edo kirolak@sakana-
mank.com posta elektronikora).
Prezioa: 50 euro. 

Sariak eta zozketak 
Kategoria txikietan, kategoria
bakoitzeko lehendabiziko hiru-
rek domina jasoko dute. Proba
nagusian, lehenengo hirurek,
gizonezkoek eta emakumezko-
ek, trofeoak jasoko dituzte. Bai-
ta ere lehenengo juniorrek eta
lehenengo beteranoek. Sakan-
darren kasuan, lehendabiziko
hiru sakandarrek, emakumeek
eta gizonezkoek, trofeoa jasoko
dute. Halaber, proba absolutuko
irabazleek eta lehen sakandarrek,
gizonezkoek eta emakumezko-
ek, bi pertsonendako afari bana
jasoko dute, 4 afari guztira, ondo-
ko jatetxeetan: Borda, Aritzalko,
Iturrieder eta Derry. 
Horretaz aparte, korrikalari guz-
tien artean ondoko sariak zoz-
ketatuko dira: Etxarriko cam-
pingean eta Zugain jatetxean bi
pertsonendako afaria, Peio Goi-
koetxea masajistak eskainita-
ko 4 masaje eta Etxarriko den-
da eta komertzioek emandako
produktuen loteak. 

Kategoria txikiak
Aurrebenjaminen proba
16:00etan hasiko da (200 metro),
benjaminena 16:05ean (400
metro), kimuena 16:10ean (800
metro) eta haurrena 16:20an
(1.200 metro). Kadeteak heldue-
kin batera ariko dira baina ibil-
bide laburragoa egingo dute
(4.500 metro). Sari banaketa
16:45ean eginen da.

Azurmendi, onddo saskiak jaso zituzten bi korrikalarirekin. 

Omenaldia Martinezi 

Proba hasi baino lehen minutu
bateko isilunea gorde zen Este-
ban Martinez Lopezen alde. Socie-
dad Deportiva Alsasuako atletis-
mo sekzioko monitore eta entre-
natzaile eta Dantzaleku-Sakanako
bazkide eta laguntzailea izan zen
urte askotan. Dantzaleku-Saka-
nako Juantxo Azurmendi lehen-
dakariak omenezko plaka bat
eman zien senitartekoei. 

Aurkezpena. Mank-eko kirol teknikari Amaia Gerrikagoitia, Etxarriko alkate Joxi
Bakaikoa, Etxarriko kultur teknikari Amaia Ijurra, Udaberriko Nerea Martinez, Larrañe-
tako Pedro Gonzalez, Karrikestuko Izaskun Ijurra, antolakuntza lanetako Iñigo Razkin
eta La Burundesako ordezkari Javier Fonseca izan ziren asteazkeneko aurkezpenean.
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Arbizuko bordetara
ikastolekin
Sakanako ikastolen mendi taldeak
irteera antolatu du iganderako. Etxe-
ko txikienekin batera Arbizuko bor-
detara joatea da asmoa (7 km, 400
metroko altuera aldea). Botak eta
galtza luzeak jartzea gomendatzen
dute eta haur aulkitxorik ez erama-
tea. Hitzordua goizeko 9:00etan
jarri dute, Etxarriko ikastolan. 
Irteeraren ondoren bazkaria eginen
da Arbizuko elkartean. Horretara-
ko izena eman beharko da ikasto-
lako idazkaritzan, ostiral eguerdia
baino lehen. 
Hurrengo irteera azaroaren 17an
izanen da, Nerbioi ibaiko iturburu-
ra. Ibilbideak irekiak dira eta edo-
nor joan daiteke. 

PilotaMendia

Futbola

Altsasun kirolak gora
Zelandi kiroldegiko bazkideen
kopuruak gora egin du (1.813) eta
kirol ikastaroetan apuntatu direnen
kopuruak baita ere (781)

Altsasuko kirol instalazioak kude-
atzen dituen Atabo udal enpresak
azaldu duenez, hasi berri den 203-
2014 ikasturtean kirol ekitaldietan
izena eman dutenen kopuruak %5
egin du gora Altsasun. Guztira 781
inskripzio egin dira, aurreko ikas-
turtean baino 40 pertsona gehiago.
Horietatik 16 abonatuak dira eta 24
abonatu gabekoak.
Bestalde, udako kanpainaren balo-
razio positiboa egin dute Atabotik.
2012an bazkideen kopuruak behe-
ra egin zuen eta aurtengo udako kan-
painari esker Zelandiko bazkideak
1.813ra igo dira, aurreko urtean bai-
no %5,46 gehiago. Gainera, uda
sasoian Dantzalekuko igerilekuen
erabilera eta saldutako bono eta
sarreren kopuruak ere gora egin du.
Kanpainaren helburua erabiltzaile-
en kopurua handitzea zen eta ez
diru sarrera gehiago lortzea. Horre-
tarako, abonu eta sarreren prezioa
izoztu ziren eta Madrilgo Gobernuak
inposatutako BEZaren igoera, %8tik
%21era, bere gain hartu zuen Ata-
bok. 
Atabotik adierazi dutenez, “Sakanak,
eta bereziki Altsasuk, duen egoera
ekonomiko larria kontuan hartuta, haz-
kunde hau are esanguratsuagoa da”. 

Eskaintza berriak

Zerbitzua indartu eta zabaltzeko kon-
promisoarekin, Atabo fisioterapia
eta elikadura zerbitzuak jartzeko
azterketak egiten ari da. 

Joseba Ezkurdiak errebantxa ede-
rra hartu zuen eta lau t´erdian
jarraituko du: atarikoan Aitor
Mendizabalek arbizuarra 10 tan-
totan utzi eta gero, partida hartan
egindako akatsetatik ongi ikasi eta
igandean Sebastian Gonzalez

ordezkatzen duen Ezkurdia Men-
dizabal III.aren gainetik pasa egin
zen, inolako gupidarik gabe. Lezioa
ongi ikasita eraman zuen arbizua-
rrak, eta 6 tantotan utzi zuen Men-
dizabal, errebantxa bikaina har-
tuta. Orain, Lau t´erdiko final zor-
tzirenetan, Retegi Bi du zain.
Partida astelehenean jokatuko da,
Tolosan. 

Kaiolan espezialista den Rete-
gi Biren kontra aritu beharko da
Ezkurdia. Partida konplikatua
aurreikusten da, baina igandean

bezala jokatzen badu, Retegik lan
asko egin beharko du Arbizukoa
txapelketatik kanpo uzteko. 

Munduko Motoziklismo Txapel-
ketako Australiako Sari Nagusiak
zeresan ugari eman du. Dunlop gur-
pilek ez zuten beharrezkoa zen
mailarik ematen Phillip Islandeko
zirkuituan aritzeko eta Moto 2 mai-
lan lasterketa 13 itzulietara jaitsi
zuten. Alex Mariñelarenak (Blu-
sens Avintia, Kalex) pistara egoki-
tzeko arazoak izan zituen. Laster-
ketan 26. postutik atera zen, eta ero-
rikoak eta aurrerapenak tarteko,

13. postuan kokatu zen lasterketan,
puntuazio postuetan, hain zuzen.
Baina, tamalez, erorketa izan zuen
eta proba utzi behar izan zuen.
“Sentsazio onekin hasi gara, bai-
na lasterketa motza zenez, arriska-
tu beharra genuen eta gaizki ate-
ra zaigu, 5 bueltaren faltan erori
naizelako. Triste nago, erritmo ona

genuelako eta Top 15ean sartzeko
aukerak genituelako. Baina beno,
orain Japonen pentsatu behar
dugu. Nahiz eta zirkuitua ez eza-
gutu eta 0tik hasi behar izan, ea gau-
zak ongi doazen eta puntuatzeko
aukera dugun” adierazi du irur-
tzundarrak. Moto 2 mailan Pol
Espargaró (Kalex) gailendu zen
eta Munduko Txapelketako liderra
dugu, Scott Redding-i (Kalex) 16
puntu aterata. 

Etzi Japoniako Sari Nagusia
Japoniako Motegi zirkuituak har-
tuko du Munduko Motoziklismo
Txapelketaren 17. eta azkenaurre-
ko proba, Japoniako Sari Nagusia,
igandean (zuzenean Tele 5 katean).
Ikusmina handia da, oraindik ez
baitago ezer erabakia Moto GPn,
Moto 2an eta Moto 3an. 

Motoziklismoa

Trinketea

federatutako txapelketa

3. MAILA
9. jardunaldia 

Lagun Artea 2 – Iruña 2

Bikain zelairatu ziren lakuntzarrak.
Goikoetxeak Lagun Artea aurreratu zuen,
baina defentsa akats baten ondorioz Iruñak
berdindu zuen eta segidan 2. gola sartu
zuten. Aldaketekin dominatzera pasatu zen
Lagun Artea eta Ruben Morillasek
berdintzea lortu zuen.

Sailkapena >>
1. San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 p

13. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 p

Asteburuko jardunaldia
Pamplona   Lagun Artea

(Igandean, 17:00etan, Lizasoainen)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
6.  jardunaldia 

Altsasu 1 - Errotxapea 0

Etxarri Aranatz 1 – Lagun Artea B 4

Lehen zatiko 27. minutuan Berasategik
Altsasuren aldeko gola sartu zuen eta
ondoren Altsasuk abantaila hori
mantentzen jakin zuen. Orain arte
Altsasuk ez du partidarik galdu. 
Etxarri eta Lagun Artea B taldeen arteko
derbyan hasieran Etxarri izan zen jaun eta
jabe eta tarte horretan iritsi zen Etxarriren
gola. Baina hortik aurrera ezin izan zuten
euren jokoa behar bezala gauzatu.
Etxarriko erdilari baten akatsaren
ondorioz Lagun Artea Bk berdintzea lortu
zuen. Bigarren zatian Lagun Artea B-koek
hiru kontraeraso bikainetan Etxarriko
atean haztatzea lortu zuten eta Etxarrik
ezin izan zuen ezer egin. Lagun Artea B-k
1-4 irabazita despeditu zen partida.. 

Sailkapena >>
1. Beti Kozkor  . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 p
5. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 p

12. Lagun Artea B  . . . . . . . . . . . . . . . . .5 p
14. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . . .4 p

Asteburuko jardunaldia
Berriozar - Altsasu

(Larunbatean, 2:00etan, Berriozarren)
Lagun Artea B - Doneztebe

(Larunbatean, 16:00etan, Lakuntzan)
Etxarri aranatz – Amaya

(Igandean, 15:45ean, Etxarri Aranatzen)

Futbola

Kiroldegia

Sakanako Futbol 8
Txapelketa abian
Kimuen mailako txapelketan 10
talde ariko dira

Mank-eko Kirol Zerbitzuak antola-
tuta, asteburu honetan hasiko da
Kimuen Futbol 8 Topaketa. Topa-
keta txapelketa moduan jokatuko
da baina ez da sailkapenik egingo,
helburua txikienengan kirola eta fut-
bola sustatzea baita. 10 talde ariko
dira eta bi bueltetara jokatuko da.
Lehendabiziko bueltan 9 jardunal-
di jokatuko dira eta itzulikoan bes-
te horrenbeste. Partidak igandetan
jokatuko dira, Altsasuko Dantzale-
kuko futbol zelaian.

1.jardunaldia

Igandean, Dantzalekun
10:30etik 11:30era: Urdiain –
A.K.T. (Arbizu)
11:30etik 12:30era: Etxarri Ara-
natz – Dantzaleku
12:30etik 13:30era:Lagun Artea
– Txartel
11:30etik 12:30era: Sutegi – Kaixo
12:30etik 13:30era: Tipi Tapa –
Sayas

Emakumea kirola egiten. 

Orain Retegi Bi
Ezkurdiak 6 tantotan utzi zuen Mendizabal III.a. Astelehenean

Retegi Bi gainditu beharko du Lau t´erdian jarraitzeko

Lau T´erdia. 
Final zortzirenak:
Retegi Bi – Ezkurdia (astelehe-
nean, 16:30ean, Tolosan)

Ezkurdiak bikain jokatu zuen. 

Lastailaren13tik 19ra Trinkete
Mundiala hartu du Uruguayk.
Eskuzko modalitatean eta erre-
mintan – pala motza, emakumez-
koen paleta argentinarra, gizo-
nezkoen pala argentinarra…–
jokatu da Mundiala. Estatuko
selekziorako hautatu zuten Koldo
Murgiondo eta etxarriarra Trin-
keteko Binakako Esku Pilotan
lehiatu da, Uruguayko Mercedes
hiriko trinketean. “Oier Gurutze-
alde atzelariak partida guztiak
jokatu ditu. Lehendabiziko parti-
dan Unai Martikorena igoarra ari-
tu zen aurrean, baina jokatu diren
beste guztietan ni aritu naiz” adie-
razi digu Uruguaytik etorri berri
den Koldo Murgiondok. 

Etxarriarrarendako esperien-
tzia polita izan da Mundialean
aritzea. 5 selekzio lehiatu dira
Eskuz binakako Trinkete Mundia-
lean. Hasieran ligaxka jokatu
zuten, denak denen kontra, eta bi
talde onenak finalerako sailkatu
ziren. “Lehendabiziko partidan
Unaik eta Oierrek Argentinaren

kontra irabazi zuten. Gero Fran-
tzia faboritoaren kontra jokatu
genuen Oierrek eta nik, eta galdu
egin genuen. Baina Txileren kon-
tra eta Mexikoren kontra irabazi
genuenez, Frantziaren kontra fina-
la jokatzeko sailkatu ginen” kon-
tatu digu Murgiondok. 

Frantzia garaile
Finalean erraz gailendu zen Fran-
tziako bikoa, 15-6 eta 15-4. Koldo Mur-
giondo eta Oier Gurutzealde zila-
rrezko dominarekin konformatu
ziren. “Beraiek ziren faboritoak
eta merezita irabazi zuten” adiera-
zi digu Murgiondok. Frantziako
selekzioa izan da Munduko Trin-
kete Txapelketa irabazi duena,
urrezko 4 domina lortuta. Atzetik
sailkatu dira Argentina eta Uruguay.
Espainiar Estatua 5.a sailkatu da
txapelketan: zilarrezko domina jaso
zuen eskuz binakakoan eta bron-
tzezko 3 domina larruzko paletan,
eskuz banakakoan eta emakumez-
koen paleta goman. 

Pozik baina nekatuta itzuli da

Murgiondo. “Denbora asko pasatu
dugu trinketean. Gure partidak ez
zirenean, beste taldeen partidak
ikustera joaten ginen. Beraz, ez
dugu izan askoz gehiago egiteko
astirik” onartu du aurrelari etxa-
rriarrak. Uruguaytik bueltan, tar-
te baterako trinketea utzi eta ezker
paretako frontoian ariko da orain.
Aurrerago, GRAVN txapelketan,
atzera ere trinketeari ekingo dio. 

Munduko Trinkete Txapelketa Uruguayn

Murgiondo, zilarrezkoa

Koldo Murgiondo. 

Burua
Japonian
Australiako Sari Nagusian

erretiratu egin behar izan zen

alex Mariñelarena

Mariñelarena Australian. utzitakoa
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Sakanan areto futbola bulkatzeko
asmoz, Irurtzungo Xota areto fut-
bol klubari lotutako Leandro Fer-
nandez jokalari ohi eta entrenatzai-
leak, www.deportesnavarra.es enti-
tatearen bidez, Futsal Sakana
2013-2014 areto futbol txapelketa
antolatu du, hainbat entitateren
laguntzarekin, Uharte Arakilgo
Udala, Lacturale eta Guaixe tarte-
an. Sakanan afizionatuen areto fut-
bol txapelketa indartzeko sortu
dute txapelketa. Fernandezek txa-
pelketa egitasmoa aurkezterako-
an aipatu zuenez, “nahi duten tal-
deek eman dezakete izena: herri-
ko koadrilek, lagun koadrilek…
inportanteena areto futbolean ari-
tzeko ilusioa da”. Deialdiarekin
Sakanako 7 taldek egin dute bat eta
larunbatean hasiko da txapelketa. 

Partidak Uharte Arakilen
Futsal Sakana I. Sakanako Areto
Futbol Txapelketa larunbatean
hasiko da. Partidak Uharte Arakil-
go pilotalekuan jokatuko dira,
larunbatetan. 

Taldeak
7 taldek eman dute izena Futsal
Sakana Areto Futbol Txapelke-
tan: Auzomotojorik (Etxarri), Etxa-
rriko Gaztetxie, Arbizu K.T., Bun-
ker (Altsasu), Iturmendi, Bil Toki
(Altsasu) eta Racing San Miguel
(Uharte Arakil). Lehen jardunal-
dia bihar jokatuko dute.

Imanol Arregik, Magna Nafarroa
Xota areto futboleko entrenatzaile
irurtzundarrak, astelehenean jaso
zuen Ramon Cobo saria Las Roza-
seko Futbol Hirian, Ohorezko Mai-
lako areto futboleko aurreko den-
boraldiko entrenatzaile onena izen-
datzen duena. Bere ibilbideagatik
eta bere portaera bikainarengatik
saritu dute Arregi. Irurtzundarrak
13 urteotan egindako lana eskertu
nahi izan dio, horrela, Espainiako
Entrenatzaileen Komiteak. Izan ere,

Ramon Cobo sariak aurreko den-
boraldiko entrenatzaile onenak sari-
tzen ditu eta Imanol Arregirekin
batera aurten Renneseko entrena-
tzaile baina iaz Errealeko entrena-
tzaile Philippe Montanier, Elcheko
entrenatzaile Francisco Escribá eta
Jumillako entrenatzaile Juan Fran-
cisco Gea saritu zituzten eta baita
beste 5 teknikari ere. 

“Ilusio handiarekin jaso dut
saria, jakinda egindako lanagatik
dela. Pozik nago”, adierazi du Ima-

nol Arregik. Saria talde guztiari
zabaldu nahi izan du, taldekako
kiroletan bakarrari ematea ez
delako bidezkoa, bere ustez. 

Bestalde, Magna Xotak 3-2 irabazi
zion Jaen Paraisori. Gaur Llevant
Manacorren kontra jokatuko du
Irurtzungo taldeak, 21:00etan. 

Areto futbola

Europako
Txapelketak: 
Hodei Mazkiaran
12.a keirinean
Europako Pistako Txirrindularitza
Txapelketak jokatu dira asteburuan
Apeldoormeko belodromoan, Her-
behereetan. Hodei Mazkiaran txi-
rrindulari altsasuarra finalerdieta-
rako sailkatu zen, eta azkenean
12.a sailkatu zen keirinean. Espai-
niako selekzioak zilarrezko domi-
na bat eta bi brontzezko lortu ditu. 

Pistako txirrindularitza

Areto futbola

Futsal Sakana
Txapelketa abian
Momentuz 7 taldek eman dute izena eta larunbatean hasiko da

liga, Uharte Arakilen

www.futsalsakana.es
Txapelketako informazio guztia, araudia eta
izena ematea barne. Facebook eta twitter
sare sozialetan baita ere. Harremanetara-
ko: Leandro (670 595 098 telefonoa) edo
info@futsalsakana.es. Talderen bat orain-
dik ere txapelketan parte hartu nahiko balu,
dei dezala. 

1. jardunaldia

16:00etan:Auzomotojorik-Etxa-
rriko Gaztetxie
17:00etan: Arbizu K.T. – Bunker
18:00etan: Iturmendi -Bil Toki
Atsedena: Racing San Miguel

Irurtzundarrak Magna Xotan jokatzen. utzitakoa

Entrenatzaile
onena delako
Imanol Arregik astelehenean jaso zuen areto futboleko entre-

natzaile onenaren saria

Arregi Montanierrekin, sari jasotze ekitaldian. xota
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Asterix eta Piktoak

2009. urteaz geroztik ez dugu ezer
berririk jakin Asterix eta Obelixi
buruz, ez da liburu ofizialik argi-
taratu. Azkenekoak gainera ez
ziren zaleen oso gustukoak izan.
Baina hilabete honetan gertakizun
bitxia izango dugu eta hau alda-
tzeko aukera dago.
Jakingo duzuenez, Asterix eta Obe-
lix, Albert Uderzo eta Rene Góscinny
egileek sortu zituzten 60. hamar-
kadan. Euren lehenengo lanek arra-
kasta ikaragarria izan zuten eta
gaur egun mundu osoan ezagunak
dira bi Galiarrak eta baita beraien
txakurtxoa.  100 hizkuntzetan ira-
kur daiteke gaur egun Asterix eta
Obelix, baita euskaraz ere.
Goscinny 1977. urtean hil zen eta
geroztik Uderzok bakar bakarrik
Asterixen abentura gehiago argita-
ratu ditu, gidoiak ere berak sortuz.
Gogoratu Goscinny izan zela gidoi-
laria aurretik eta Uderzok marraz-
kiak egiten zituela. Hala ere irakur-
legoaren iritziz ez du inoiz Goscinny-

rekin lortutako maila berdindu Uder-
zok bakarrik. 
Baina urriaren 24an Asterixen
abentura berri bat argitaratuko da,
eta oraingoan liburua arrakasta-
tsua eta kalitatezko abentura iza-
teko aukerak dituela uste da. Aste-
rixen klasiko berri bat izango dela
diote jakitunek, asko landu baita
gidoia. Honen arrazoia Uderzok
lehenengo aldiz beste profesiona-
len eskutan lan guztia utzi duela
da. Lanaren pisua beren bizkarre-
an jaso duten marrazkigile eta
gidoilaria Frantzian oso ezagunak
diren Jean-Yves-Ferri (gidoilaria)
eta Didier Conrad (marrazkigilea)
izango dira.
Didier Conrad “Fluide Glacial” aldiz-
karian egin zen famatua, Espainia-
ko “El jueves” aldizkariaren antze-
ko argitalpena Frantzian. Jean-Yves-
Ferri ordea, Manu Larcenet
marrazkigilearekin egindako kola-
borazioekin lortu du bere arrakas-
ta nire ustez.
Berez polemika ugari izan du hartu-
tako erabaki honek, Uderzok aspal-

di esan baitzuen Asterix berak baka-
rrik egingo zuela, ez zuela bera hil
ondoren inork Asterix gehiago argi-
taratzerik nahi. Hau da, Hergek Tin-
tinekin egin zuen bezala, ez zuen bes-
te inork bera hil ondoren Asterixen
abentura berriak idazterik nahi,
momentu guztietan kontrola izate-
ko Asterix eta Obelixen bizietan.
Baina azkenean eta dirua bitartez
egonda, ideia aldatu eta argitaletxe-
ari baimena eman zion berak ezer
egin gabe abentura gehiago atera-
tzeko, eta naiz eta oraindik bizirik
egon, azkeneko abenturan Uderzok
ez du parte hartu. Konturatzen baza-
rete, atea zabalik du argitaletxeak,
Uderzo hil ondoren Asterixekin nahi
duena egiteko.
Liburu berriari buruz, ezer gutxi
dakit oraindik. Gure heroiak Esko-
ziako antzinako biztanleekin izan-
go dituztela abenturak, Piktoekin.
Ia ziur liburu berri honek garai berri
baten hasiera izango dela Asterix
eta Obelixen abenturetan, zaleok
beren abenturak ez zapuztea espe-
ro dugu.

bazterretik

Jose Luis Asensio

kultura >>
IRAKURLE TALDEA ETXARRIN: Euskaraz irakurtzeko
ohitura indartzea eta irakurritakoa partekatzeko os-
tegunean, 19:00etan,liburutegian bilduko dira. Jokin
Muñozen Antzararen bidea irakurriak joanen dira.  

Choni flamenko konpainiaren “La
gloria de mi madre” flamenko
antzezlana larunbatean, 20:00etan,
Altsasuko Iortia Kultur Gunean 

Choni flamenko konpainiak
umorez betetako antzezlana

ekarriko du bihar, larunbatean,
Altsasura: La gloria de mi madre.
Flamenko tradizionalaren mun-
duan nabarmentzen hasi den bai-
laora baten amaren istorioa kon-
tatzen du antzezlanak. Gloriak,
dantzariaren amak, bere alabaren-

gan proiektatzen ditu berak gaz-
tetasunean bete ezin izan zituen
amets eta ilusio guztiak. Alabari
aholkuak emango dizkio eta umo-
rez betetako hamaika egoera eta
nahasmen sortuko ditu. Flamen-
ko tradizionalaz gozatzeko auke-
ra emango du antzezlanak, umo-
rearekin tartekatuz. Zalantzarik
gabe, eta flamenkora gerturatuz,
larunbat arratsalde bikaina pasa-
tzeko plana. . 

La gloria de mi madre antzez-

lan arrakastatsua da eta estreina-
tu zenetik Choni flamenko konpai-
nia ez da gelditu. + www.guaixe.net

Movimiento Bola taldearen antzezlan
musikatua gaur, ostiralean, 22:30ean,
Olaztiko Kultur Etxean. Sarrera: 4 euro
aurretik eta 6 euro egunean. 

Movimiento Bolak musikaz
betetako antzezlan bat ekarri-

ko du gaur Olaztira: Bigotes Band.
Taldea musika estilo oso ezberdi-
netatik etorritako musikari oso
bereziek osatzen dute eta “En dife-
rido Tour” izeneko bira berria pres-
tatzen ari dira. Nola moldatuko dira
elkarrekin musikari berezi hauek?
Zein musika eskainiko dute? Zein
estilokoa? Ados jarriko ote dira?
Umorez betetako antzerki musika-
tuaz gozatzeko aukera eskainiko du
gaur Olaztik. 

Sinopsia
“Ia gizakiak” diren pertsona
batzuek osatzen dute Bigotes Band
taldea. Aurpegiz ezagutzen zuten

elkar, baina ez gustuz eta belarriz.
Nork bere aldetik egin zuen bidea:
bat Camela taldeko gitarra jotzai-
lea izan zen, beste bat 1528. postuan
gelditu zen “La voz” lehiaketaren
castingean eta beste batek Falete-
ri ematen zion jana, txaloak jotzen
zizkion bitartean. Patuak berriz ere
elkartu ditu. Talde eta kantari ospe-
tsuekin egon dira agertokietan:
Metallica, ACDC, The Beatles, Geor-
ge Clooney, Sergio Ramos, Leonar-
do Dantés eta Andyrekin baina
Lucas gabe. Egun, "en diferido
tour" izeneko bira berria prestatzen
ari dira. Umorez eta maitasunez
betetako ikuskizuna. 
+ www.guaixe.net

Gaur, 21:30ean Irurtzungo Kultur
Etxean

Trokolo antzerki taldearen
Super Heroinak obrak itxiko

du lastaileko antzerki-aldia. Lur
planetatik emakumeen egoerari
buruz iritsi zaizkien albisteenga-
tik kezkatuta, Mugarik gabeko
Super-heroien Elkarteko Super-
heroiek Lurrera ikertzaile-talde
bat bidaliko dute, egoera horren
jatorria, arrazoiak eta eraginak
aztertzeko. Curriculumak begira-

tu ondoren, hautaketa-batzordeak
eginkizun garrantzitsu hori gau-
zatzeko aukeratutako Super-
heroiak Caléndula Oficianalis,
Pizpireta Reta eta Txipuka Rodri-
guez izatea erabaki du. 

Haien lana despeditu ondoren
hiru Super-heroi ausartek beren
bizipenak kontatuko dituzte. Edu-
kiz, umorez, samurtasunez eta,
jakina, begirunez betetako ikuski-
zun honek emakumearen egungo
egoera azalduko die ikusleei, ikus-
pegi baikor eta kritiko batetik.

XIV. Iruñeko Zinema Jaial-
diak ostiral gauean bana-
tu zituen bere sariak eta

haietako bat Urko Mauduitenda-
ko izan zen, Martina lanagatik.
Alternatif  sailean estatuko film
laburrak aurkeztu ziren eta
haien artean lau egile nafarren
lanak zeuden. Epaimahaiak
zuzendari irurtzundarraren lana
saritu zuen, “animazioaren bitar-
tez haur ipuineta-
ra hurbiltzeaga-
tik eta narrazioa-
ri originaltasuna
eta freskotasuna
emateagatik”. 

Mauduitek “oso
pozik” jaso zuen saria.
“Garrantzitsua da. Titulua
bera ezaguna egiteaz aparte, film
laburra gehiago ikustea ekarri
du”. Martina eta bere lagun ilar-
giaren istorioa gehien bat gazte-
laniaz ari dira proiektatzen eta
irurtzundarrak aurreratu due-
nez, eguberrien aurretik Iruñean
euskaraz ikusteko aukera izanen
da. Sakanan ere ematea nahiko

luke egileak. Gaine-
ra, Etxarriko eskola-
tik ere pasako da,
emanaldia
eskaintzeaz

a p a r t e ,
marrazki bizi-

dunak nola egiten diren erakutsi-
ko die haurrei Mauduitek. Nazio-
artean zabaltzeko Martinak inge-
lesa ikasi berri du eta batera eta
bestera mugituko da banatzaile
baten laguntzaz. Bitartean zuzen-
daria proiektu berrietarako finan-
tzazio bila dabil. 

Eta zuekin guztiekin… Bigotes Band!

Gloria, bailaoraren ama

Antzerki zikloa 
super-heroi batzuen
bisitarekin despedituko da

Martina, Nafarroako
film labur onena
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JULENE KORTSETEGI
ETA LENTZERIA

A L T S A S U
50  €ko erosketa batenga-
tik %10eko deskontua.

JON CORDON TAXIA
I R U R T Z U N

%10eko deskontua.

JAVIER AIZPUN
HARATEGIA

U H A R T E  A R A K I L
50 €ko erosketetan, etxeko
produktua doan.

MARTIARENA
GAZTANDEGIA

U H A R T E  A R A K I L
% 5eko deskontua.

BERGARA CENTRO 
OPTICO

A G U R A I N
Graduatutako eta  eguzkita-
ko betaurrekoetan % 10eko
deskontua.

LURESU
A L T S A S U

% 10eko deskontua eskain-
tza berezi eta enkarguetan
izan ezik.

NORTE ERLOJUDENDA
A L T S A S U

%7ko deskontua produktu
berrietan, konponketetan eta
aldaketetan salbu.

MENDIGAIN
URDAIAZPIKOAK

L A K U N T Z A
50 €ko erosketa eginez gero
etxeko produktua opari.

URREZKOA
BITXIDENDA

I R U R T Z U N
Bitxietan 100 €Ko erosketa
egitean, %15eko deskontua.

URRUTIA HARATEGIA
I R U R T Z U N

50€ko erosketa eginez gero
etxeko produktua opari.

KIROLDEGIKO
TABERNA

A R B I Z U
Bazkarietan edo afarietan
kopa doan.

Non
erabili

www.guaixe.net-en
zerrenda osoa ikusgai

Etxarriarrak
Bertsoaroan

Nafarroako Bertsozale Elkarte-
ak Iruñeko Udalarekin elkar-

lanean antolatuko zikloa da Ber-
tsoaroa. Gaur hasi eta hiru astez
bertsolaritza Iruñeko agendan iza-
nen da. Hasteko, atzo, Iruñeko
Gurutze Plazako Institutuko Are-
to Nagusian bertso-saioa izan zen.
Alaitz Rekondu gai-jartzaile dela
Julio Soto, Beñat Gaztelumendi,
Erika Lagoma, Alaia Martin, Odei
Barroso eta Eneko Lazkoz ariko
dira kantuan. Azaroaren 7an gaz-
teekin eginen den bertso saioan
Joseba Beltza etxarriarra izanen
da gai-jartzailea. 

Dantzan ongi
pasatzeko aukera
Larunbatero, 17:00etatik 18:00etara,
Irurtzungo eskoletako gimnasioan 

Euskal dantzak maite dituzula
eta norbaitekin gustura dan-

tzatuko zenukeela. Dantzatuz ongi
pasatzeko asmo bakarrarekin sor-
tu da talde bat Irurtzunen. 45 eta
67 urte bitarteko 10 bat pertsonak
eman dute izena eta otsaileraino,
larunbatero biltzeko asmoa dute.
Ez da ikastaroa, elkarrekin ongi
pasatuz dantza egiteko nahia ase
nahi da. Besterik ez. Horregatik,
ez da beharrezkoa larunbatero
joatea. Ateak zabalik daudenez,
larunbatean nahi dutenek joate-
ko aukera izanen dute. 

Larunbatean, 19:30ean Etxarri
Aranazko frontoian. Fran Idareta,
Haize Berriak banda, Irurtzungo,
Etxarri Aranazko eta Altsasuko
abesbatzak

Euskararen jatorri mitologiko-
an sakondu zuen Fran Idare-
tak eta horretan oinarrituta

ikuskizun musikala ondu du: Tau-
padak. Mustutze bikoitza egin zuen
larunbatean, Iortia kultur gunean
izan ziren guztiak gozaraziz. 

Doinu  tradizionaletik abiatu-
ta banda eta abesbatzendako har-

monizazio berri, aberats eta
modernoak sortu ditu Idaretak,
Alberto Gonzalez moldatzaileare-
kin batera. Harmonizazio lan ede-
rra. Axuri Beltza kantan, esate-
rako, emakumezko bakarlari bat
hasten da kantatzen, baina kan-
taren bestelako aldaera bat goi-
erregistroan. Ondoren musika-
riak eta koraleko kideak gehi-
tzen dira kanta tradizionalaren
bertsio berritzailea eginez.

Akordeoilari irurtzundarra-
ren laguntzaile fidel izan ziren

Haize Berriak banda eta Irurtzun,
Etxarri Aranatz eta Altsasuko
Erkudengo Ama abesbatzak. Gor-
ka Hermosa (bandoneoia), Joa-
quin Taboada (pianoa) eta Gari-
koitz Mendizabal (txistua) izan
zituzten laguntzaile zenbait pasar-
tetan. Omenaldi eta eskertzen tar-
tean, Irurtzungo akordeoilariak
eskenatokira gonbidatu zuen Erni-
ke Zelaia, eta lore sorta ederra
eskainiz, altsasuarrak egindako
ibilbide artistikoa aitortu zuen.
+ www.guaixe.net

Azaroaren 8ra arte, astegunetan,
18:30etik 21:00etara eta domeketan
19:00etatik 21:00etara Altsasuko
Iortia kultur gunean 

Ostiralean zabaldu zituen
ateak II. Altsasuko Arte
Azokak. Sakanako artis-

ten lanen ikuspegia izateko auke-
ra aparta eskaintzen du Iortia kul-
tur gunean ikusgai dagoen erakus-
ketak. Igandean artistetako batzuk
euren obra salgai jarri zuten jen-
daurrean eta zenbait pieza saldu
zituzten. Azokak irauten duen
bitartean lanak ikusteaz aparte
haiek erosteko aukera izanen da. 

Sortzaileek (26 sakandar eta 5
gonbidatu) adierazteko bide ezber-
dinak aukeratu dituzte: bideoa,
pintura, eskultura (burdina, zura,

harria) edo instalazioa. Artistek
denetariko teknikak baliatu dituz-
te euren lanak sortzeko: collagea,
akuarela, olioa, serigrafia, akrili-
koa, inpresio digitala, xilografia…

Errealismoa, abstraktua… anizta-
sunaren isla ederra. Ibarreko arte
garaikide azoka Hego Euskal
Herrian ekimen aitzindaria da. 
+ www.guaixe.net

Sakanako arte garaikidearen azoka 

Taupadak, bizi-bizi
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G Min: 15 Max: 19 Min: 14 Max: 21 Min: 12 Max: 21 Min: 13 Max: 19 Min: 8 Max: 11 Min: 5 Max: 13 Min: 6 Max: 16

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

Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun - . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . .-
Etxarri A. 25.7 . . . . . . . 7.1  . . . . . . .3.9
Altsasu 24 . . . . . . . . . 8 . . . . . . . .17
Aralar 18 . . . . . . . . . 7.9 . . . . . .11.3
Urbasa 21 . . . . . . . . . 6  . . . . . . . . .0

euria: 38% euria: 20% euria: 8% euria: 45% euria: 85% euria: 48% euria: 20%

1.Noiztik zara margolari?
Gaztea nintzenetik naiz oso beha-
tzailea. Behin objektuak, paisaiak
edo pertsonak nire irudimenean
ditudanean islatzen ditut nire
margolanetan. Gaztetan paisaiak
egiten nituen batez ere. Gero erre-
tratuak egiten hasi nintzen.

2. Zer da gehien margotzea
gustatzen zaizuna?
Erretratuak egiten oso iaioa naiz.
Jendearen aurpegiera erraz isla-
tzeko gai naiz eta irudi politak egi-
ten ditut. 

3. Margolaria afizioz edo ofizioz?
Pasioa da niretzako margotzea.
Plazera sentitzen dut paisaiak,
argazkiak zein erretratuak mar-
gotzen ditudanean. 

4. Autodidakta zara?
Inoiz hartu ditut eskolak, baina
autodidakta izateak sortzen zizki-
dan mugak gainditzeko. Oso gazte
hasi nintzen pinturan murgiltzen.
Parisera egin genuen bidaia bate-
an sentitu nuen benetan lotura pin-
turarekin, zenbait museok eta artis-
ten lanek aho bete hortz utzi bai-
ninduten. Pinturaren teknikan
sakontzen hasi nintzen. Iruñean eta
Lizarran zenbait dendek nire lanak
erakusten zituzten eta hortik iri-
tsi ziren lehen enkargoak.  

5. Zer da gehien eskatzen dizutena?
Paisaiak eta erretratuak. Duela
10-15 urte erretratuen boom-a izan
zen. Hilabetean bospasei eska-
tzen zizkidaten. Orain asko jaitsi
da eskaera. 

6. Zein teknikarekin aritzen
zara?
Akuarelak erabili ditut asko eta

urte askoan, batez ere, paisaiak
egiteko. Akrilikoarekin molda-
tzen naiz hobekien eta oleoa ere
asko erabiltzen dut. 

Ez daukat estilo definiturik.
Gustoko dudana margotzen saia-
tzen naiz, ez besterik. Hori bai,
gehienetan eredu batekin aritzen
naiz, ez dut irudimenik apenas era-
biltzen, nire ahalmen sortzailea
mugatua baita. Sormen guztia
nire seme-alabek hartu dute, eurek
gehiago erabiltzen dute kreatibi-
tatea eta gutxiago eredua. 

7. Familian guztiak zarete
margolari?
Guztiok egiten dugu artearekin
zerikusia duen zerbait. Semeak
eremu itxiak erabiltzen ditu bere
sormena baliatuz dekorazioak
egiteko, batez ere tabernak. Ala-
bak margolanak eta eskulanak
egiten ditu, dekorazioari begira-
koak horiek ere eta irudimena lan-
duta. Guztiz estilo ezberdinak
ditugu: nirea klasikoagoa da, dis-
ziplinatuagoa eta aldiz beraiena,
modernoagoa eta askeagoa. 

8. Eskulanak ere egiten dituzu?
Alabarekin batera egiten ditut
zenbait pieza. Nik forma ematen
diet eta berak margotu egiten
ditu, kolorea jartzen die. Maché
papera erabiltzen dugu horreta-
rako. Krisketak ere egiten hasiak
gara, modan jarri diren arropa-
rako dekorazioa ere bai. 

9. Erakusketa askotan parte
hartutakoa zara?

Nire lanekin bakarrik oso gutxi-
tan egin ditut erakusketak. Irur-
tzunen eta Arakilen, ez besterik.
Ikasleekin ere saiatzen naiz egi-
ten, baina gainerantzean ez dut
halakorik egiteko ohiturarik. Iru-
ñeko eta Lizarrako denda batzue-
tan izaten ditut lanak erakus-
lehioan. Orain seme-alabekin Iru-
ñeko Sanduzelai auzoan denda bat
irekitzeko asmoa daukat. Gure
lanak eta pinturarako materiala
saldu eta ikastaroak eskaintzeko
asmoarekin ireki nahi dugu sal-
tokia. Eguberriak baino lehen
dena prest egotea espero dugu. 

10. Irakasle ere izan zara?
Pintura eskolak eskaini ditut.
Nire eskolak ez dira teknikak eta
teoriak ikasteko, baizik, ohikoak
izan daitezkeen margolanak egi-
ten laguntzeko. Irurtzunen eta
Arakilen eman ditut. Gustora eta
sentsazio onarekin. Haurrekin
ere egin ditut ikastaroak eta bere-
zia da eurekin margolanak sor-
tzea. Oso irudimentsuak dira eta
originaltasuna gailentzen da edo-
zein teknikaren gainetik. 

11. Hezkuntzan ematen al zaio
behar lukeen garrantzia pinturari?
Sormenari muga asko jartzen zaiz-
kio. Haurrei teknikak eta teoriak
erakusten dizkiete. Gutxiago
ausartzen dira irudimena prakti-
kan jartzen. Haurrek berezkoa
duten ahalmenari ez zaio probe-
txurik ateratzen. Hezkuntzan alda-
keta sakonak behar dira eta horie-
tako bat pinturan izan daiteke. 
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URRIKO SARIAK:
1-12 LITRO LACTURALE ESNE ERDIGAINGABE-
TUA+2 SARRERA EKAINBERRI+ XOTA IKUSTE-
KO 2SARRERA
2-TOALLA BAT+AQUARIUM SARRERA+XOTA

IKUSTEKO 2 SARRERA
3-KATXIPORRETA KAMIXETA+AQUARIUM
SARRERA+ XOTA IKUSTEKO 2 SARRERA
4- KATXIPORRETA KAMIXETA+AQUARIUM
SARRERA+ XOTA IKUSTEKO 2 SARRERA

Urriko
bazkide zozketa

Elkarrizketa osorik: www.guaixe.net-en.


