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ZORION agurrak

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 ingresatuta egin daiteke.
Jarraitu
gaitzazu

ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA!

Eta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!

Bazkideek deskontua
Bakarra:
Aingeru Marquez
Gonzalez

Ekain Amillano
Igoa

Julene, Osane eta osaba Mikel
ZORIONAK hirurei!! Eguberriak pasata egon

ZORIONAK bitxejo!!
Handitzen, handitzen…
6 urte dagoeneko!!
Muxu handi bat, aita, ama
eta Unaxen partez.

A ze egune eman ziñuben! Pasatu giñuben
bonba! Zorio-

arren oraindik zuen meriendetarako gogoak
badauzkagu. Ongi pasa zuen egunean.
Musu bana. Jon, ama eta aita.

nakkkkkkkkk!

ilbeltzak

Musika
Ikuskizunak aurrera egin behar du.
Ilbeltzaren 11n, larunbatean,
22:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. Haize Berriak banda.

Antzerkia
On egin! Ilbeltzaren 12an, domekan,
17:00etan Altsasu Iortia kultur gunean.

Unai Zelaia
Ganuza
ZORIONAK Unai!!
Muxu asko etxekoen
partez, bereziki,
Larreren partetik.

Ondatz Reparaz
Astelehenean hiru urte
beteko dituzu. Muxu
handia aitona eta amonaren partez.

10-16

Bikoitza:

Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net

Capitan Phillips. Ilbeltzaren 10ean,
ostiralean, 22:00etan eta ilbeltzaren
12an, domekan, 20:10ean Altsasuko
Iortia kultur gunean.

Txirrindula irteerak
Ergoiena ibarra. Ilbeltzaren 12an,
domekan, 9:00etan Altsasuko
Zumalakarregi plazatik. 48 km.
Burundako mendi bizikleta taldea.

Borobil teatroa.

Proiekzioa
Alpe italiarrak. Ilbeltzaren 11n,

Erakusketak
20 urte elkarrekin jolasean.
Ilbeltzaren 19ra arte Altsasuko Iortia
kultur gunean. Txankari ludoteka.

Hitzaldiak
Axola zaizu jaten duzuna? Ilbeltzaren
10ean, ostiralean, 18:30ean Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean.

Bestelakoak
larunbatean, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean. Sergio Moro.

Zinema
15 años y un día. Ilbeltzaren 10ean,
ostiralean, 21:45ean eta ilbeltzaren
12an, domekan, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean.

Eurotan Ordaintzeko Eskualde
Bakarra. Ilbeltzaren 14an, asteartean,
18:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. Sakanako Enpresarien
Elkartea. Aurretik izena eman.

Deialdiak
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Ilbeltzaren 10ean, ostiralean,

On egin! antzerkia hilaren 12an izango da ikusgai Iortian.
20:00etan Irurtzungo, Lakuntzako,
Arbizuko eta Etxarri Aranazko
plazetan, elkarretaratzeak.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Ilbeltzaren 12an, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.

Sakanako Langabetuen Asanblada.
Ilbeltzaren 13an, astelehenean,
15:30ean Altsasuko Gure Etxea
eraikinean.

3

Guaixe • 2014ko ilbeltzaren 10a

ezkaatza >>
SAKANA

Mank-ek Nafarroako hondakinen
tratamendu tasak aldatzea eskatu du
Kutsatzen duenak ordain dezala
printzipioan oinarritutako tasa
ezartzea eskatu du

Nafarroako Hondakinen Partzuergoko kideak abenduaren 27an
elkartu ziren. Sakanako Mankomunitateko buru Aitor Karasatorrek eta Adolfo Araiz kudeatzaileak adierazi zuten ez zutela bidezko jotzen Nafarroa guztirako tasa
bakar bat egotea: “tasak bere
horretan mantentzea, gaikako eta
bereziki organikoaren bilketa
hobetzeko ahalegin handiak egin
dituzten herriak zigortzen ditu”.
Sakanako ordezkariek azken bi
urteetan defendatu duten eredua
indarrean jartzea eskatu zuten:
“kutsatzen duenak ordain dezala,
eta gehiago kutsatzen duenak
gehiago ordain dezala. Sortutako
hondakinen arabera ordaintzeko
garaia iritsi da”. Azken bi urteetan hitz onak entzun, batzordea
sortu eta aztertuko zela entzun
dute partzuergoan biek eta ekintzetara pasatzeko garaia zela esan
zuten. Eskatutakoa egiteko formulak badaudela gaineratu zuten.
“Halakorik egiten ez bada, erakunderen batzuk partzuergoan segi-

Datuak
Mank-etik 2013ko behin behineko datuak eman zituzten. Hondakin sistema berria ezarri den zortzi herrietan 145 tona hondakin
organiko bildu dira. Etxe- eta auzokonpostagailuetan tratatutako

»

Non
erabili
BERGARA CENTRO
OPTICO
AGURAIN

Graduatutako eta eguzkitako betaurrekoetan % 10eko
deskontua.

JUGA TAILERRAK
ARBIZU

%10eko deskontua mantenu piezetan, %5 eko deskontua gurpiletan.

AMAYA TABERNA
IRURTZUN

Menuarekin txupitoa edo
kafea doan.

Mankomunitateetako ordezkariak kontseilariarekin bilduta. Utzitakoa

tzea aztertuko genuke”.
Sakandarrek proposatu zuten
egungo sistema errotik aldatzea:
udalek tratatutako hondakin tonaren arabera ordaintzea, edozein
dela sistema (biometazioa, konpostatzea, hondakindegia…) eta gero
udalek egoki jotzen duten moduan
herritarrei kobratzea. “Horrela,
erakunde bakoitzak hondakinen
tratamendurako egindako ahaleginaren arabera ordainduko luke.
Gehien zigortuko litzatekeen sis-

beste 538 tona gehitu behar zaizkio. Guztira 683 tona hondakin
organikoibarreanbertantratatzen
direnak. Gaineratu zutenez, “Tuterako Culebrete hondakindegira
1.500 tona gutxiago eramanen
ditugula kalkulatzen dugu, aurreko urtean baino %25 gutxiago”.

tema isurketa litzateke, baita energia balioztapena edo errausketa
ere”. Karasatorrek eta Araizek proposatutakoaren inguruan aurten
hitz egin eta zerbait adostuko da.
Baina eztabaida hori tokiko
erakundeen maparen berrantolaketa nahiarekin nahastuko da.
Alde batetik, Espainiako Gobernuak egin nahi duena dago. Bes-

Hitzarmena
Mank-eketapartzuergoakhitzarmena sinatu dute. Azken erakundehorrek192.000€emanendizkio Mank-i. Tasa bera mantentzearenkonpentsaziomodukobat
da. Kopuru hori da hain zuzen
ere Mank-ek pasa den urtean
auzo-konpostagailuak egiteko
egin zuen inbertsioa.

»

Lakuntza

tetik, Nafarroan proposatu izan
dena: Sakanak Mendialdea eta
Araxes Garaiko mankomunitateekin bat eginen luke. Zentralizazio egitasmoei aurre egin beharko diete toki-erakundeek.

Tarifak izoztuta
Partzuergoak orain arteko tarifak mantentzea erabaki zuen.
Gauzak horrela, urteko Mank-i
etxeko hondakinak jasotzeagatikordaintzenzaionzatietakobat,
46,32 €, partzuergoarendako
izanen da. Bilkura berean partzuergoaren aurtengo aurrekontua onartu zen, 7.761.903 €.
Haietatik 5.007.432 € hondakinen tratamendurako dira eta
1.451.981 € hondakinak tratamendu plantetara garraiatzeko.

LURESU
ALTSASU

% 10eko deskontua eskaintza berezi eta enkarguetan
izan ezik.

NORTE ERLOJUDENDA
ALTSASU

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

MENDIGAIN
URDAIAZPIKOAK
LAKUNTZA

50 €ko erosketa eginez gero
etxeko produktua opari.

URREZKOA
BITXIDENDA
IRURTZUN

Uharte Arakil

Auzo-konpostagailua errea

Bitxietan 100 €ko erosketa
egitean, %15eko deskontua.

URRUTIA HARATEGIA
Mendikoa kalean dagoen auzokonpostagailuak su hartu zuen
abenduaren 18an. Lau gelexketatik bat erabat suntsituta gelditu
zen eta beste bat kaltetuta. Gainontzeko biak erabilgarri daude. Auzokonpostagailua oraindik ez du
ordezkatu Mank-ek. Aitor Karasatorre presidenteak salaketa

Mank-ek auzo-konpostagailu
berri bat probatuko du
arinagoa du, zabaltzeko erosoagoa
da eta gunea bera baxuagoa da.
Probaldiaren ondoren balorazio
positiboa eginen balitz, Mank-en
asmoa litzateke eredu hori Irurtzunen eta Altsasun jartzea.

IRURTZUN

50€ko erosketa eginez gero
etxeko produktua opari.

KIROLDEGIKO
TABERNA
ARBIZU

Bazkarietan edo afarietan
kopa doan.

Auzo-konpostagailu berria jartzeko tokia. Utzitakoa

Sakanako Mankomunitateak
Lakuntzako Larraineta kalean,
parke eta futbol zelaiaren ondoan,
auzo-konpostagailu eredu berri
bat probatuko du. Vermican enpresa iruindarraren modeloak tapa

jarriko du. Garilaren 4an herriaren hegoaldean jarritako auzokonpostagailu bat kixkalita gelditu zen su eman ondoren.
Uhartez aparte, Etxarri Aranazko Aldapasoro kalean eta Olatzagutiko Portukobide kalean auzokonpostagailu bana erre zituzten
pasa den urteko agorrilaren 4an.

ETXARRI KOMERTZIALA
ETXARRI ARANATZ

% 10eko deskontua koltxoietan.

www.guaixe.net-en
Suak auzo-konpostagailua kaltetu zuen.

zerrenda osoa ikusgai
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astekoa
Aingeru Mikeo

Oteiza bizirik
Orioko hondartzako zulo batean
sarturik zeruari begira aurkitu
zuen hutsunearen handitasuna,
kosmogoniaren osotasuna. Nortasun handikoa eta kritika biziko jenioa, Jorge Oteiza. Arantzazuko santutegiko errairik gabeko 14 apostolu ospetsuak egin
zituenean ere, Erromako Arte
Sakroetako Batzordeak berak

amore eman behar izan zuen
Oteizaren tinkotasun eta itzalaren aurrean, hasiera batean
sakrilegotzat hartu baitziren.
Mundu mailako artistarik handienetakoa, bera izan zen frankismoaren aurrean saretutako
‘Ez Dok Amairu’ mugimendu
zabalaren bihotza, BLertxundi,
XLete, MLaboa eta besteren arte-

an, euskal identitatea birsortu
zuena.
Pentsalari oriotarrak ‘Quosque
Tandem...! Ensayo de Interpretación del Alma Vasca’ argitaratu
zuen 1963an. Bizirik dirauten
ohiturak sakon aztertuz, iragan
urrunean errotzen den euskal
arimaren ezaugarriak erakutsi
zituen, kultura indoeuropar

aurrekoa. Horrekin batera artean, estetikan eta izaeran, euskaldunak erronka berrietara moldatzeko duen gaitasuna zehaztu
zuen: Euskal Estiloa, hau da, euskal gogoak bere baitatik sortuta
etorkizunera proiektatzeko duen
era, arrotza den klasizismoaren
erreprodukzioa izan gabe.
Maisua hilik hamar urte bete

direnean, Oteiza Fundazioak erakusketa berezia antolatu du Nafarroako Parlamentuaren sarreran bisitatu ahal dena, ilbeltzaren 31 ar te, astean z ehar.
Artistaren obraren zertzelada
batzuk ezagutzeko eta, bide batez,
Oteizaren irakaskuntzan sakontzeko aitzakia ederra.
aingerumi@gmail.com

hara zer dien

Sexualitatea zahartzaroan eta zahartzaroa sexualitatean II
Gizon adinduei desioa eta kitzikapena aldatzen zaie. Orokorrean, desioa antsietate eta presa
gutxiagorekin bizitzen da. Kitzikapenaren ataria handitu egiten
da: estimulazio físiko eta sinboliko handiagoa behar da kitzikapena lortzeko. Gainera, erekzioa
mantsoagoa doa, zorrotzagoa eta
indar gutxiagorekin. Etapa errefraktarioa asko luzatzen da
(orgasmo eta isurketaren ondorengo fasea da non estimulu

sexualak interesik gabekoak edo
desatseginak bihurtzen diren).
Lasaitasunez borrokatu behar
diren etsaiak:
Gezurra da pentsatzea adinduen sexualitatearen areriorik
nagusiak urteak, gaixotasunak
eta desgastea direla. Horiek oztopoak edo zailtasunak dira, baina
ez arerioak. Hala ere, sexualitate senilaren arerioak asko dira.
Nahiz eta etsaiez inguratuta
egon, adin hauetan borrokak ez

dira komenigarriak. Jadanik ez
gaude gudarako, ezta indartsuak
garela adierazteko aroan. Hobe
etsaia gure lagun bihurtzea
(etsaiaren kontra ezin baduzu,
zure lagun bihurtu).
Ondoren “sexualitate senilaren” etsai batzuk azalduko ditugu.
Etsairik arriskutsuenak eta
handienak gure hezkuntza eta
gaztetasuna dira, pentsatu behar
baitugu zaharrak garela.. Zaha-

rrak ez sexualak ez erotikoak
zirela uste bagenuen, hala izan
behar garela pentsatuko dugu..
Zahartzaroa eta sexualitatea ideia
eskandaloso, nazkagarri eta lotsagarria iruditzen bazitzaizun, beste gauza askorekin bezala oker
zeunden; bada, aprobetxatu orain
zaharra eta sexuala zarela horretaz konturatzeko.
Beste arazo bat sexualitatearekiko daukagun ideia da. Mendeetan zehar sexualitatea ugalke-

barrutik kanpora

Hipotekak kaltetutakoen Sakanako plataformak
orain arteko lanaren berri ematen
Hipotekak Kaltetutako Sakanako
Plataforman 2012ko martxoaz
geroztik ari gara lanean. Denbora tarte honetan ikusi dugu nola
krisiak eta bankuen ohitura txarrek familia asko ikutu dituzten.
Gertutik ezagutzen dugu familia
horiek bizi duten sufrimendua,
atsekabea eta babesik eza. Egoera horiek askotan gure onetik
atera gaituzte eta negar egin dugu.
Nolanahi ere, maitasun eta adiskidetasunezko harremanak estu-

tu ditugu guretako ezezagunak
ziren pertsonekin. Pertsona
horiek haien bizipenak adierazi
dizkigute, eta oso une zailetan
esker oneko irribarreak atera
dizkiegu.Hipotekak Kaltetutako
Plataformak denbora tarte honetan gurera etorri diren kasuak
nola bideratu diren azaldu nahi
dizuegu:
• Etorkizunean arazoak izan
ditzaketen familiak arazo horiek
saihesteko informazioa eskatu

Guaixe
ERREDAKZIO BURUA: Alfredo Alvaro Igoa • guaixe@guaixe.net
ERREDAKZIOA: Maider Betelu Ganboa
MAKETATZAILEA: Ainhoa Etxeberria Pikabea
PUBLIZITATEA: Maria Saez de Albeniz • publizitatea@guaixe.net
eta Eneida Carreño Mundiñano • publi@guaixe.net
ERREDAKZIO LAGUNTZAILEAK: Erkuden Ruiz Barroso eta

dutenak: 3.
• Arazo larriak dituzten familiak,
informazio eske etorri direnak,
baina, hainbat arrazoirengatik,
amore ematen dutenak: 9.
• Jarraipena egiten ari zaien
familiak baina oraindik ez zaiena irtenbiderik aurkitu: 2.
• Jarraipena egin zaien familiak
baina haien borondatez Hipotekak Kaltetutako Plataforma utzi
dutenak irtenbiderik aurkitu
gabe: 3.

Maialen Huarte Arano
ZUZENTZAILEA: Garazi Gartzia Mauleon
ARGITARATZAILEA: Bierrik Fundazioa. Foru plaza 23-1. 31800
Altsasu • 948 564 275 • 948 562 107 • 618 882 675
KOORDINATZAILEA: Ainhoa Urretagoiena Arruabarrena •
bierrik@guaixe.net
DISEINU ZERBITZUA: Guaixe Komunikazioa • Amaia Amilibia
Salgado • argi@guaixe.net
ADMINISTRAZIOA: Gixane Andueza Goikoetxea
LEGE GORDAILUA: NA-633/1995
TIRADA: 3.200

• Irtenbidea aurkitu duten familiak:
• Lortutako emateak: 4.
• Alokairu sozialarekin lortutako emateak: 1.
• Alokairu sozialak: 2.
• Bestelako irtenbideak (besteak beste, banketxeekin lortutako akordioak): 8.
• Beste Hipotekak Kaltetutako
Plataforma batzuetara egindako desbideratzeak: 3.
Badago kasu bat berariazko

LAGUNTZAILEAK:

tarekin, gaztetasunarekin, koitoarekin eta genitalekin erlazionatu dugu. Horiexek dira, hain
zuzen ere, zahartzaroan hondatuen daudenak. Horren ondorioz, “erotika senilak” beste
lurralde geografiko, metodologiko, ludiko eta sinboliko batzuek
esploratu behar ditu. Esplorazioan, esperimentazioan eta
berrikuntzan datza.
Olatz Berastegi

jarraipena egiten ari zaiona bere
zaitasunarengatik eta kaltetutakoen arrazoi pertsonalengatik.
Informazio honekin deia egin
nahi diegu banketxeen praxi okerrak kaltetutakoei eta Hipotekak
Kaltetutakoen Plataformari laguntza eman nahi diotenekin gurera
hurbil daitezen.
Bukatzeko, esan arazo batean
lan egiten denean eta amore ematen ez denean gehienetan irtenbidea aurkitzen dela. Gainera, partekatutako arazoak askoz ere eramangarriagoak dira.
LOR DAITEKE!

Hipotekak kaltetutakoen
Sakanako plataforma

BAZKIDEAK
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sakanerria >>
SAKANA

41 sakandar gehiago

2013 mustutzean 20.809
biztanle bizi ginen
ibarrean

debaldeko bi herrienak izan ziren.
Iturmendik, bestalde, zuen populazio berari eutsi dio.

10 urte atzera
Bi urtez populazioa galdu ondoren
(37 pertsona), pasa den urte hasiera joera hautsi eta Sakanako biztanleriak gora egin zuen, 41 biztanle gehiago. 2005ean lortu zuen ibarrak 20.000 biztanleen muga
gainditzea eta milako berrira iristeko gutxi falta da. Generoari dagokionez, 10.701 gizonezko (12 gutxiago) eta 10.108 emakumezko (53
gehiago) gara. Herri guztietan gizonezko gehiago bizi dira. Salbuespena Irurtzun eta Ziordia dira.

Jendea Irurtzungo terraza batean.
Populazioa
Herria
Arakil
Irurtzun
Irañeta
Uharte Arakil
Arruazu
Lakuntza
Arbizu
Ergoiena
Etxarri Aranatz
Bakaiku
Iturmendi
Urdiain
Altsasu
Olatzagutia
Ziordia
Guztira

»

Guztira
959
2.300
172
851
120
1.277
1.099
406
2.496
331
390
698
7.711
1.627
372
20.809

2013-01-01
Gizonak
502
1.197
95
454
63
655
561
222
1.289
182
198
368
3.898
839
178
10.701

Emakumeak
457
1.207
77
397
57
622
538
184
1.207
149
192
330
3.813
788
194
10.108

Irurtzun

ITBk hilero saioa
eskainiko du
Ilbeltzaren 4an aurkeztu zuten Irurtzun Telebistako (ITB) 5. saioa, Olentzero eta abenduan Irurtzunen jazotako hainbat konturen berri ematen
duena.Martinak(LorenaArangoa)eta
Lorek (Aitziber Iragi) jakinarazi zutenez, saio horrekin maiatzaren 17an
hasizutendenboraldiaitxikodute.DenboraldiberrianhileroIrurtzunenjazotakoarenberriemanendubikoteaurkezleak.ArloteknikoanItziarMatxain
eta Urko Mauduit ariko dira. ITB Irurtzun Euskaraz blogaren bidez ikusteko aukera izanen da. ITB Aizpea euskara taldearen kezka baten ondorioz
sortu zen. Ikus-entzunezkoek gazteenarteandutengarrantziaikusita, zerbait egitea bururatu zitzaien.

»

Guztira
952
2.302
166
827
114
1.252
1.093
405
2.487
333
390
700
7.691
1.662
394
20.768

2012-01-01
Gizonak
Emakumeak
499
453
1.205
1.097
97
69
446
381
62
52
654
598
564
529
218
187
1.293
1.194
183
150
198
192
371
329
3.887
3.804
853
809
183
211
10.713
10.055

Aldea
Kopurua %
7
0,73
-2 -0.08
6
3,61
24
2,90
6
5,26
25
1,99
6
0,54
1
0,24
9
0,36
-2 -0,60
0
0
-2 -0,28
20
0,26
-35 -2,10
-22 -5,58
41
0,19

2003rekin aldea
Kopurua %
92 10,61
23
1.01
11
6,83
64
8,13
14 13,20
228 21,73
149 15,68
-42 -9,37
79
3,26
-14 -4,05
12
3,17
68 10,79
356
4,84
-70 -4,12
7
1,91
977
4,92

Herrika
Sakanako 15 udalerrietatik bederatzitan populazioa hazi egin zen:
Arakilen, Irañetan, Uharte Arakilen, Arruazun, Lakuntzan, Arbizun, Ergoienan, Etxarri Aranatzen
eta Altsasun. Igoera nabarmenenak Irañetan, Uharte Arakilen eta
Arruazun izan ziren. Bost udalerritan behera egin zuen biztanleriak: Irurtzunen, Bakaikun,
Urdiainen, Olatzagutian, eta Ziordian (azken lauetan aurreko urtean ere jaitsiera izan zen). Jaitsiera nabarmenenak Burunda men-

2003ko urte hasierako datuekin alderatuta, Sakanak 2013ko urte hasieran 977 biztanle gehiago zituen;
%4,92ko hazkundea. 10 urtetan emakumezkoen kopurua %5,89 igo zen
(563 gehiago). %4,02 gizonezko gehiago dira (414 gehiago). 15 udalerrietatik dozena batean igo zen populazioa. Haietatik bostetan populazioaren igoera %10etik gorakoa izan
zen: Lakuntza (%21,73), Arbizu
(%15,68), Arruazu (13,2), Urdiain
(%10,79) eta Arakil (%10,61). Hamarkada horretan hiru udalerrik galdu dute biztanleria: Ergoiena
(%9,35), Bakaiku (%4,05) eta Olatzagutia (%4,12)

644.477 nafar
2012arekin alderatuta, 2013
hasieran Nafarroak 89 biztanle
gutxiago zituen. Haietatik
323.544 emakumezko (431
gehiago) eta 320.933 gizonezko ginen urte hasieran (520
gutxiago).

Arakil / Irurtzun

Pasa den urtea 40 orritan jasoa
«Ahotsen Mintzoa» 2013ko
urtekaria banatu dute

Urtea despeditzearekin batera
banatu dute Ahotsen mintzoa,
2013ko urtekaria. Urtaro bakoitzeko elkarrizketa eta erreportaje
bana argitaratzearekin batera,
albiste laburrak eta argazki collagez hornituta dago urtekaria.
Berriki 800 ale banatu dituzte eta
Irurtzun Euskaraz blogaren bidez
ere ikusgai dago.
Agurrean azaltzen dutenez,
“Arakil eta Irurtzun Sakanako
herri erdaldunenak izan dira urte
askoan. Asko gara, ordea, egoera
aldatu eta herriak euskaldundu

nahi ditugunak”. Bide horretan
urtekariak pauso bat izan nahi
duela adierazi dute. Urtekaria
“herrigintzan lagunduko duen
baliabidea bihurtzea izanen litzateke gakoa”.
Eta herrigintzan duen interes
horregatik erabaki zuten egitasmoari segida ematea. Izan ere, Arakil, Irurtzun eta Imozko urtekariaren bigarren zenbakia da argitaratu berri dena. Ahotsen Mintzoa,
Arakilgo Hitza taldeak argitaratu
zuen 2012ri buruz. Horretarako
Euskara Kultur Elkargoaren dirulaguntza baliatu zuen. Oraingo
honetan Arakilgo eta Irurtzungo

udalen, Sakanako Mankomunitatearen eta Aizpea euskara taldearen diru-laguntza izan dute.

Staffa
Maialen Huarte Arano kazetari
ihabardarra izan da editorea.
Albisteak biltzeaz Mikel Goldarazena, Urko Maudit eta beste
hainbat herritar izan dira. Manolo Morenok egin ditu zuzenketak.
Mauduit bera izan da argitalpenari itxura eman diona. Irudiak
Doris Vicentek, Sara Otxoak,
Itziar Matxainek, Sokorro Altzuetak, Patxi Alegrek eta abarrek
eman dituzte.

Urtekariaren azala.
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SAKANA

Irurtzun

Enpresa demografian industriako
establezimendu txiki-ertainek dute pisua
Gaindegiak, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako
behategiak, enpresen demograﬁa
ikertu du zazpi lurraldeetan. Gaindegiako ikerlariek lana despeditu
eta gero ondorioztatu dute gure
ehun produktiboaren eraldaketa
berri eta garrantzitsu baten aurrean gaudela.Euskal Herriko enpresa demografia lana krisiak izan
duen eragina ebaluatzeko tresna
bat da.

Protesta berezia egin zuten. utzitakoa

Eguberri argiak eta
argindar dorreak

»

Establezimendu kopurua
Ekonomia-ehunaren jarduera adarrak
Establezimenduen jarduera-adar nagusiak
Lehen sektorea
Industria
gabe
Euskal Herria
2
11,6
Nafarroa
1,3
15,8
Sakana
0,9
28,9

Eraikuntza

Zerbitzuak

13,5
17,7
20

72,5
62,9
48,2

Daturik
0,5
2,4
2

Euskal Herrian 2012an 130.129
establezimendu zeuden, haietatik
26.769 (%20,6) Nafarroan eta Sakanan %0,6a. Ibarrak establezimendu dentsitate txiki-ertaina du zazpi lurraldeetako 54 eskualdeen
artean. Gaindegiaren txostenak

dio Euskal Herrian krisi aurreko
balioetara itzuli dela establezimendu kopurua. 2008. urtearekin
alderatuta egungo establezimendu kopuruak 7,4 puntu egin du
behera, baina 2006ko zifra gainditzen du.

Irurtzungo kaleetan eguberrietako
argiteriaz aparte goi tentsioko argindardorreakirudikatzendituztenegiturak jarri zituzten San Martin kaleko faroletan. Autopista Elektrikorik
Ez!plataformakokideekmoduhorretan Deikaztelu eta Itxaso artean Red
ElektricaEspañolakaurreikusitako400
kWekoargindarlineasalatunahizuten.
Argibidepaneletanplataformakazalduzuenez,REErenegitasmoakezdio
eskaerabatierantzutenetaezduarazorik konpontzen.

»

Lakuntza

Zerbitzu establezimenduak azpi jarduera-adarren arabera (%)

Euskal Herrian lau establezimendutatik hiru zerbitzuetan aritzen den
bitartean Sakanan erdia besterik ez
da. Ibarrean industriakoak dira establezimenduen ia herena, Nafarroako datuaren bikoitza eta Euskal
Herrikoaren ia hirukoitza. Aipatzekoa da industria proportzio altuen
duten Euskal Herriko hamar eskual-

deen artean Sakana 3.a dela. Nabarmena ere Sakanan eraikuntzak duen
pisua, herrialde eta nazio mailako
datuak gainditzen ditu. Eraikuntza
establezimendu gehien duen Euskal Herriko 9. eskualdea da Sakana. Apalagoa da, ordea, lehen sektoreko jarduna ibarrean, Euskal
Herrikoaren erdia.

»

»

Tamaina
Euskal Herriko ekonomia-ehunaren%85,9mikro-enpresakdira(autonomoak kanpo). Nafarroan enpresa handien proportzioa nabarmenagoa da, bataz besteko nazionala
gainditzen baitu. Horiek hiriburuen
eta Europako errepide sare nagusien inguruan pilatzen dira. 2008 eta
2012 artean tamaina ertainekoek
bizi izan dute krisiaren ondorio
larrienak, %10,2 itxiz. Nafarroan,
berriz, 5 enpresetatik 1ek itxi du.

Merkataritza,
Jarduera
Herri administrazio,
garraioa eta
profesional
hezkuntza eta
ostalaritza
eta laguntzaileak
osasuna

Euskal Herria
Nafarroa
Sakana

46,3
51,7
33,1

19,1
20,6
5,3

Besteak*

9,4
7,3
2,5

14
13,8
--

11,2
6,6
3

*Informazio eta komunikazioa, finantza jarduerak eta higiezinak.

Sakana lau jarduera ataletan Euskal Herria eta Nafarroako bataz bestekoaren oso azpitik dago, merkataritza, garraioa eta ostalaritza azpi-adarrean
salbu. Arlo horretan proportzio handiena duten 10 eskualdeen artean sartzeko 2,4 puntu eskasera gelditu baita ibarra azterketan.

Establezimenduen egoitza nagusia Euskal Herrian (%)
Establezimenduen egoitza nagusia
Euskal Herrian (%)
Bertan
Euskal Herria
88,8
Nafarroa
90,9
Sakana
92,6

Ibarra herrialdeko eta nazioko
ehunekoen gainetik dago. Hala
ere, eskualdekako sailkapenean
erditik pixka bat behera gaude.
Gaindegiaren arabera “egoitza

nagusia atzerrian duten enpresen
ezartzea interesgarria izan daiteke, batez ere tamaina handiko
establezimenduak, beraien dimentsioa tarteko, tokiko jarduera ekonomikoan nahiz nazionalean trakzio-indar gisa eragin baitezakete”.
Hala ere, ikertzaileek aitortzen
dutenez, “mota honetako establezimenduen geograﬁa-kontzentrazioak tokiko ekonomia-ehunaren

ahuldadea areagotzen du, krisi
garaian batez ere”.
Egoitza nagusia eskualdean bertan
duten establezimenduei erreparatuta Sakanak %86,6 ditu ibar bereko establezimenduak. Euskal Herriko kokapen geograﬁko ahulenak
dituzten eta lotura zaileko eremuetako eskualdeak baino hobe, baina
nabarmentzeko datua txosten egileen ustez.

»

»

Ekoizpen-ondasunen
helburu ekonomikoa (%)

Industria argazkia

Ekoizpen-ondasunen helburu ekonomikoa (%)
Ekipo-ondasunak
Euskal Herria
23,1
Nafarroa
19,7
Sakana
35

Ibarrean ekipo ondasunak helburu
dituen industria establezimenduen
metaketa %2,2koa da. Nahiko altua.
Eskualdeka Euskal Herriko bigarrena da Sakana ekipo-ondasunak soilik kontuan hartuz. Bitarteko ondasunetan herrialde eta nazio mailako bataz bestekoaren gainetik gaude,
lehen hamarretatik gertu. Energia
helburu duten industria establezimenduei dagokionez, berriz, atzeko aldean dago kokatuta ibarra. Eki-

Asteetako
eta bestelako
jarduerak

Bitarteko ondasunak
36,7
28,3
45,8

Gaindegiatik azaldu dutenez, industriakinpaktuekonomikohandienaduen
Energia
9,8
22,2
6,1

po-ondasunak ekoizten dituzten
establezimenduen banaketa geograﬁkoa maila teknologikoarekin gurutzatuz gero, Sakana, gutxigatik bataz
bestekoaren azpitik gelditzen da.
Industria ehunaren jatorriari dagokionez,EuskalHerrikoindustriaestablezimenduen %94,9 egoitza nagusia bertan du. Nafarroan %93,1ekoa
da eta Sakanan %90ekoa (nahikoa
altua).Ibarrekoindustriaekimenmaila aurrekoaren antzekoa da, %92,3.

sektorea izaten jarraitzen du. Eragin
hori hainbat alorretan aztertu dute.

Industriaren teknologia maila
Handia Ertain-handia Ertain txikia
Euskal Herria
1,3
13
39,1
Nafarroa
0,9
11,1
27,8
Sakana *
1
11,7-16,2
>49,8

Txikia
32,9
34,5
<32,2

Daturik gabe
13,7
25,8
--

*Bakarrik maila handikoen datua da zehatza. Besteetan bi ehuneko horien artean dago ibarra.

Irabazleak zarearekin. utzitakoa

Elai Alairen zareak
badu irabazlea
Pazko zare bat zozketatzeko txartelak saldu zituzten eguberritan
Lakuntzako Elai Alai dantza taldeko kideek. Zozketa egin eta 399 zenbakia atera zen. Haren jabe ziren
Bakarne eta Garbiñe Arregik Laboral Kutxan jaso zuten zarea.

»

Etxarri Aranatz

Finalistak sariekin. utzitakoa

Larrañetako mus
txapeldunak
Larunbatean Xabik eta Gentzak irabazi zuten Larrañeta Elkarteko VII.
Mustxapelketa,ﬁnaleanJuanietaJabiriaurrehartuondoren.24bikotelehiatu ziren Larrañeta elkartean. Irabazleek Borda jatetxean 4 pertsonendakobazkariairabazizutenetatxapeldun
ordeekaldiz,Aritzalkojatetxean4pertsonendako bazkaria. 3. eta 4. tokian
sailkatu zirenak eta ﬁnal laurdenetarainoiritsizirenbikoteguztiekJeingenekoaren gazta eta Aldazen txistorra izan zuten opari.
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Arakil

Udalak 10 langile kontratatuko ditu
Aurtengo aurrekontua 653.703,05
eurokoa da

Aurreko urtean baino 5.000 euro
inguru gutxiago izanen ditu aurten
kudeatzeko Arakilgo Udalak. Hala
ere, aurreko urteko ildoari jarraituz enplegu plana izanen da aurrekontuko diru-sail nagusietako bat:
78.000 euro. Horiekin urte erdian
udalarendako lan eginen duten 10
pertsona kontratatuko dira, joan
den urtean baino 2 gehiago.
Apirilaren 4an hasiko dira lanean kontratatuko dituzten pertsonak.
Haietako bost udalaren zerbitzu
anitzen taldean ariko dira lanean,
lanaldi osoan. Irurtzun aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen Babestutako Gizarte Enpleguaren bidez beste lau pertsona kontratatuko dituzte, lanaldi
osoan ere. Gainera, kultura eta
kirol dinamizatzaile bat ere izanen

»

du ibarrak 6 hilabetez, lanaldi
erdian kontratatuta.
Arakilgo Udalak, bestalde, hurbiltasun eta arnasaldi zerbitzua
eskaintzen segitzea erabaki du,
“interesa duen jendea dagoelako,
premia dagoelako eta eskertzen
dutelako”. Hala ere, aurrera nola
segitu aztertuko du udalak. Zerbitzu horren bidez, adineko edo zaintza berezia behar duten pertsonei
paseoak edo ariketak egiten laguntzen zaie. Edo haien senide zaintzailei atseden une bat eskaintzeko
modua ere bada. Guztia Irurtzun
aldeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearekin koordinatuta. Zerbitzu horretan langile bat dago,
lanaldiaren %60an kontratatuta.

Kontzejuak
Aurreko urtean Arakilgo Udalak
ibarreko kontzejuei diru-lagun-

Izurdiagako kontzeju etxeko teilatua berritzen ari dira jasotako laguntzarekin.

tza eman zien herrietan hainbat
lan egin zitzaten. Bertako ekonomia aktibatzeko planeko lanak
hamaika herritan egin ziren (zen-

bait despeditzear daude). Guztira
318.552,88 euroko balioko lanak
egin dira. Kontzejuek lanen aurrekontuaren %56 ordainduko zuten

eta udalak %44.
Joan den urteko inbertsio ahaleginaren ondoren, Arakilgo Udala kontzeju guztietako ordezkariekin bilduko da. Kontzejuek aurtengorako zein asmo dituzten jakin
nahi dute udalean. Lan berriak egiteko asmoa balute Arakilgo Udalak berriro ere bertako ekonomia
aktibatzeko plana martxan jarriko lukeela adierazi du.
Bestalde, bisita erronda horretan udalak kontzejuetako arduradunei euren herrian egin beharreko lan txikiak zein diren gald e t u ko d i e t e. L a n h o r i e k
apiriletik aurrera udalak kontratatutako bost langileek egitea
da asmoa. Bestalde, Arakilgo Udalak gaur egun duen zorra txikia
da eta, gainera, ordaintzeko duen
mailegu bakarra aurten despedituko da.

Altsasu

Kintoek badituzte errege-erreginak
Aurten 18 urte betetzen dituzten
altsasuarrendako egun berezia
izan zen ilbeltzaren 6a. Altsasuko
udaletxean bildu ziren zoriaren
bitartez kintoen erregeak eta erreginak aukeratzeko. Garazi Urrestarazu alkateak banatu zituen kartak. Nesken urduritasunak gutxi
iraun zuen izan ere, hirugarren
eta laugarren kartak erregeak
izan ziren. Maialen Misiego kintoen erregina izango da eta Ainhoa Santano erregina-ordea. Mutilen kasuan Aitor Lizarragak jaso
du kartetatik lehenengo erregea.
Bigarren bueltan jaso du Beñat
Iglesiasek erregearen bigarren
karta.
2014ko kinta 44 kintoz osatuta
dago; 19 neska eta 25 mutil. Astelehenean hasi ziren jota, porrusalda eta zortzikoa entseatzen Burunda pilotalekuan, 21:00tik 22:00ra.
Juan Cruz Bengoetxea Saez de
Maturana eta Andoni Beramendi
dira irakasleak. Ospakizuna Santa Ageda egunarekin, otsailaren
5ean, hasiko da eta otsailaren 9an
amaituko da.

44 kintoak

Erkuden Ruiz Barroso
Maialen Misiego (erregina), Ainhoa Santano (erregina-ordea), Noelia Rendo, Ainhoa Rivero, Maitane Calleiras, Anne Claver, Amaia Abucide, Paula Clemente, Kristina Aldeano, Izaskun Martinez, Julene Ramos, Ainara Montoya, Ane Martinez, Nerea Martinez, Sonia Alonso, Oihane Armendariz, Lidia Santamarta, Amaia Jorge eta Ainhoa Alonso. Aitor Lizarraga (erregea), Beñat Iglesias (errege-ordea), Julen Goikoetxea, Ander Vinagre, Gorka Martinez, Jorge Misiego, Aitor Goikoetxea, Javier Ruiz de Erenchun, Julen Grados, Iker Guzman, Jorge Rivero, Hasier Aldaz, Jonatan Solis, Eduardo Benitez, Jon Etxeberria, Unai Garcia, Asier Palacios, Iñigo Tobar, Gaizka Lopez, Javi Guisado, Ekaitz Villa, Julen Mendia, Jon Otermin, Julen Hormeño eta Eneko Casteig.

Tradizioa normalizatuz
Orain dela zazpi urte neska eta
mutilen berdintasuna lortze aldera neskak zortzikoa plazan dantzatzen hasi ziren. Ohituraren

SAKANA

ONCEk 800.000 euroko
saria utzi zuen
Ilbeltzaren 1eko ONCEren ezohiko zozketako hirugarren sariko
zenbakiak 800.000 euro utzi zituen
saritan.
Altsasuko San Juan kaleko
kioskoan Jose Javier Ezkerra
Azpirozek 20.000na euroko saria
zuten 40 kupoi saldu zituen. Zortea ekarri zuen zenbakia 10.769a
izan zen.

San Juan kaleko kioskoa.

arabera neskak Santa Ageda bezpera egunean, otsailaren 4an, ateratzen ziren dirua eske eta mutilak otsailaren 5ean. Joan den urtean ospakizunean berdintasun

osoa lortzeko neskek zein mutilek otsailaren 5ean eskatu zuten
dirua altsasuarren artean. Egun
berean saltzen dituzten opilak,
joan den urtera arte nesken eskue-

tan zegoen lana, elkarrekin egin
zuten. Aurten tradizioa “normalizatuko” dute eta denak otsailaren 5ean, Santa Ageda egunean,
aterako dira.
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Klinikako eguberritako lanak Iortian ikusgai

Eguberri txartelek hartu zuten Iortia

Joseﬁna Arregi klinikan sortutako eguberri txartel eta apaingarriak Iortia kultur gunean ikusgai egon dira. Postalei dagokienez, klinikako ospitalean dauden
pertsonen edo erabiltzaileen lanak ziren, 20 guztira. Haiekin batera, klinikako
langileek eta haien senideek II. Eguberri apaingarrien lehiaketara aurkeztutako lanak zeuden. Horien artean sarituak. Apaingarri ederrena Rakel Ausinena
izan zen. Originalena, berriz, Nerea Gastaminzak botoi eta oihal zatiez edertuta
egindako zuhaixka izan da.

Erregeen Kabalgatako antolakuntzak, atzera ere, Migel Angel Agirreren oroimeneko txartel lehiaketa antolatu du. Ikastetxe eta arte eskoletako ikasleek parte
hartu dute, guztira 247. Lehen mailan (0 eta 6 urte artean) epaimahaiak Anne
Fernandezen eta Paula Urabaienen lanak saritu ditu. 2. mailan (7 eta 9 urte artean) saria Katrin Anduezak eta Joseba Beltran De Herediak eskuratu dute. 3. mailan (10 eta 12 urte artean) saria Maria Arevalok eta Irati Begiristainek eskuratu
dute. Epaimahaiak, gainera, Eneritz Regili sari berezia ematea erabaki du.

»

Olatzagutia

SAKANA

Gaur berrekin diote 35/02 sumarioko epaiketari
Olaztiko udaletxea.

Lastailaren 17an abiatu zen epaiketa eta abenduko etenaren ondoren, gaurtik martxoaren 19ra arte
22 auzi-saio izanen ditu 35/02ko
sumarioak Espainiako Auzitegi
Nazionalean. Herriko tabernen
bitartez ETA finantzatzea leporatuta epaitzen ari dira 34 euskal
herritar Madrilen. Auzipetuen
artean daude Juan Kruz Aldasoro eta Jaione Intxaurraga. Etxarriarrarendako 10 urteko espetxe
zigorra eskaera egin du fiskaltzak
eta 8 urtekoa arbizuarrarendako.
Biek ere akusazioak ukatu egin
dituzte. Auzipetuek salatu dute
fiskaltzak eta akusazioek ez dutela proba objektiborik eta auzian
parte hartu duten hainbat polizia
peritu gisa ariko direla.
Gainera, 110 herriko taberna

ere epaituko dituzte “erantzule
zibil” izatea egotzita. Baltasar Garzonen aginduz itxi zuten 2002ko
agorrilaren 26an Altsasuko Herria
Eginez elkartea. Haren buru zen
Juan Manuel Alzelai altsasuarra
lehen saioan izan zen Madrilen.

Udalak bi hizkuntza
irizpide aldatu
beharko ditu

Bidea
Duela 11 urte abiatu zuen auzia Baltasar Garzon epaileak, Batasunaren arlo ekonomikoa ikertzeko
argudioarekin. 2002ko apirilean
hasi ziren atxiloketak. Horrekin
batera, Batasunaren 20tik gora
egoitza itxi zituzten eta 75 herriko tabernari bahimendua ezarri
zieten. Hilabete batzuk geroago,
Batasunaren jarduera eten zuen
Garzonek.
2008an despeditu zuen instruk-

Juan Kruz Aldasoro eta Jaione Intxaurraga. artxiboa

zioa eta auzitegiko salaren esku
dago sumarioa, epaiketarako bidean. Zigor eskaerak jasotzen diren
testuan, fiskaltzak bat egin du instrukzio epailearen arrazonamen-

duekin. Batasuna, HB eta EH bezala, ETAren tresna dela argudiatu
du. Fiskaltzaren arabera, Batasunak finantzatuko luke ETA, besteak beste, herriko tabernen bidez.

»

Makina bat Bilboratuko dira
Tantaz tanta gizarte ekimenak “giza
eskubideen, konponbidearen eta
bakearen aldeko itsaso handi bat
bultzatu eta antolatu” nahi du bihar
Bilbon. Herritarren sare horretatik azaldu dutenez, bihar milaka tantek itsasoa sortuko dute, Giza eskubideak, irtenbidea, bakea. Euskal
Presoak Euskal Herrira goiburuarekin bat egiten dutelako. Gaineratu dutenez, “gure jarduerak ez baitu ahazten ezta gutxiesten gure jendartearen baitan pertsona gehiegik
pairatu behar izan dituzten sufrimendu anitzak”.
Saretik adierazi dutenez: “ezer
baino lehen, gatazkak utzitako
zauriak itxi eta pilatutako sufrimendua arindu beharko dugu”.
Horregatik, “egiaz sinesten dugu
espetxe politika hau konponbiderako eta bakerako oztopoa dela, eta

Ordutegia
Bilboko Casilla kiroldegitik eta
udaletxetik 17:30ean abiatuko
da olatu bana. 18:30ean topo egin
eta itsasoa sortuko dute. Baina,
11:00etatik aurrera Areatzan
animazioa izanen da. Musikari
sakandarrak han izanen dira:
Hesian akustikoa, Gozategi, Tximeleta eta Kaotiko.

Tantaz Tantaren ekimenarekin bat sakandar ugarik eginen dute bat.

egoera iraultzeko ezinbestekoa
dela gizartearen inplikazioa”. Bilboko mobilizazioa “oinarrizko
hiru eskakizunen inguruan sortutako marea gara: sakabanaketaren amaiera, gaixotasun larriak
pairatzen dituzten presoen aska-

tasuna eta Europako Giza Eskubideen Auzitegiaren sententziaren
aplikazioa.”
Ekimeneko kideek nazioarteko
esperientziak ekarri dituzte gogora: “guztiek erakusten dutenez,
gatazka bat itxi nahi denean haren

ondorioei heldu behar zaie nahitaez, besteak beste, biktima guztiei aitortza eta erreparazioa emanez eta preso eta iheslariak etxeratzeko bidea markatuz”. Bilbon,
“konponbidearen aldeko jarrera
proaktiboa eskatzen dugu” eta
biharkoa bide berriak zabaltzeko
modua izanen dela uste dute.

Olatzagutiko Udalak bere eguneroko zereginetan harremanetan
izaten da olaztiarrekin, udalaren
beraren barne sailekin eta beste
administrazio batzuekin. Harreman horiek ahoz, idatziz eta modu
telematikoan izaten ditu eta horiek
nola egin zehazteko onartu zituen
hizkuntza oﬁzialak erabiltzeko irizpideak, agorrilaren 28an indarrean sartu zirenak.
PPko zinegotzi Oscar Alvarezek
Nafarroako Administrazio Auzitegian udalak onartutako irizpideetatik sei salatu zituen, “ez dirudi
legedia betetzen dutenik, euskara
argiki lehenestean. Herriko hizkuntza bat diskriminatuko da eta
ezin da onartu”. Emandako epaian
auzitegiak haietako bitan eman
dio arrazoia.
Alde batetik, gaztelaniaz jasotako
agiri bati udalak erantzuna ele bitan
edo gaztelaniaz eman beharko dio.
Euskarazko erantzuna emateko
aukera baliogabe utzi du. Irudi korporatiboari dagokionez, Olatzagutiko Udalak erabaki zuen irizpide
orokorra izanen dela hura osatzen
duten elementu guztiak bi hizkuntzetan egotea, edo euskaraz bakarrik, besteak beste, honakoak: zigiluak, tanpoiak, logotipoak eta idazpuruak, eta orobat toponimia txiki
oﬁziala (kale, plaza, eraikin eta hiriko gainerako elementuen izenak).
Euskara hutsez izateko aukera indarrik gabe utzi du epaiak.
Alvarezek adierazi duenez, “gaztelania gure kulturaren ezinbesteko
elementua da eta ezin dugu onartu erakundeetatik hura baztertzeko estigmatizatzea”. PPkoak gaineratu zuenez, “Bilduk Nafarroa euskaldunizatzea eragozteko ahal den
guztia egiten segituko dugu”.

»

»

Kontzentrazioa EPPK-ren bitartekarien atxiloketak salatzeko

Udalak PPko
zinegotzia Portlandi
buruz informatu
beharko du

Herenegun gauean, ordu erdiz, 25
bat pertsonak kontzentrazioa egin
zuten udaletxe aurrean. Hala protestatu zuten Euskal Preso Politikoen Kolektiboak (EPPK) izendatu
zuen Mintzaidetza Lanetarako Taldearen kontra herenegun Bizkaian,
Gipuzkoan eta Nafarroan Guardia
Zibilak egindako sarekadagatik.
Zortzi dira Guardia Zibilak atxilotutakoak: Arantxa Zulueta, Jon
Enparantza, Aitziber Sagarminaga, Jose Luis Campos, Egoitz Lopez

de La Calle, Aintzane Orkolaga,
Asier Aranguren eta Mikel Almandoz. Lehen zazpiak 2012an EPPKk izendatu zuen Mintzaidetza Lanetarako Taldeko kideak dira, beste
batzuen artean. Presoen auziari
buruz hitz egiteko hautatu zituzten.
FernandezDiazekesandu"ETAk
presoak kontrolatzeko erabiltzen
duen garroaren kontra" burutu dela
operazioa. Eloy Velasco Auzitegi
Nazionaleko epaileak agindu du
operazioa eta zabalik dago.

Altsasun asteazken gauean egin zen bilkura.

Olatzagutia

Nafarroako Administrazio Auzitegiak
arrazoiaemandioOscarAlvarezzinegotzipopularrarietaOlatzagutikoUdalari eskatu dio PPkoak porlandegiari
buruz eskatu zuen informazioa emateko. Zinegotziak, aldi berean, alminteakegindakolanparteguztienkopiak
eskatu zituen, baina auzitegiak ez dio
halakorikonartu.Udalarieskaerazehatzak egiteko eskatu dio Alvarezi.

sakanerria
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Etxarri Aranatz

Independentziari buruzko
herri galdeketa apirilaren 13an
«Nahi al duzu Euskal Herria
independente bateko herritarra
izan?» Galdera horri erantzuteko
gonbitea egin du A13 herri
ekimenak

Etxarri Aranatzen independentziari buruzko herri galdeketarako data zehaztu ondoren, hilaren
4an egindako batzarrean zehaztu
zuen Apirilak 13 herri ekimenak
galdera, sei aukeren artean aukeratu ondoren. Data hori iritsi aurretik baina, herritarren parte hartzeak ere garrantzia izanen du.
Galdeketak izanen dituen gainerako xehetasunak herritarrek
batzarretan erabaki beharko bai-

»

tituzte. "Herri honen etorkizuna
herritarron esku dago. Gure herria
iritzi ezberdinak dituen herritarrez osatua dago eta hortaz, iritzi
guzti horien errespetuan oinarritua beharko luke gure herriaren
etorkizunak", esan zuen Adur
Goikoetxeak ekimenaren bultzatzaileen bozeramaleak aurkezpenean. Hortaz, ariketa demokratiko bat jarri nahi dute martxan, baina, ez hori bakarrik, herritarren
arteko harremanak hobetzeko
asmoa ere badutelako galdeketa
horren bitartez: “Erabakitzeko
eskubidea ariketa praktiko gisa,

Etxarri Aranatzen, norberak bere
iritzia eman dezan askatasun osoz
nahi dugu”.

Herri galdeketaren xedea
Ez da helburu bakarreko ekimena izanen galdeketarena. Lehenik, herri galdeketarekin benetako demokrazia batek bere dituen
baloreetan sakondu nahi dute;
hala nola herritarren elkarbizitza,
parte hartzea edo eta herritarren
iritzia aintzat hartzearena. Ekimen horren bultzatzaileek argi
dute, prozesu horretan ez dutela
alde bateko edo besteko iritzirik

Ekimenaren berri emateko prentsaurrekoa.

agertuko. Galdeketarekin lortu
nahi dutena ez baita hori, eskubide demokratikoak bermatu eta
parte hartzea bultzatzea baita
nahia.
Dagoeneko informazio eta
gizarteratze kanpaina zabalik dago

Etxarri Aranatzen. Hiru hilabetean, herritarrak galdeketaren inguruan informatu eta prozesu parte-hartzaile batean murgiltzeko
xedez ari dira lanean. Bide horretan, herritarren inplikazioa ezinbestekoa dela nabarmendu dute.

»

Altsasu

Zelandiko aparkalekua
astebururako erabilgarri
Asteartean hasi zituzten Zelandin ibilgailuendako aparkalekua
egiteko lanak. Pala lur geruza kendu eta kaskailua zabaltzen aritu
da. Bestelako egokitzapenak egin
ondoren, asteburutik aurrera 40
autorendako aparkalekua izanen
du Altsasuk. Behin behinekoa da
azpiegitura berria. Juan Carlos
Orellanak esan zuenez, proba
moduan eraikiko dela aparkalekua
eta emaitza ona badu, aldameneko lurren jabeekin hitz eginen
dela hura zabaltzeko.
Bi helbururekin egin du aparkalekua udalak, zinegotziak azaldu zuenez: “azoka egunetan
herrietatik etortzen direnei apar-

katzeko toki bat eskaintzea”.
Dendariek eskaera egina zutela
gogora ekarri zuen. “Horrekin
batera, eskolako sarrera eta irteera ordutan gurasoek sortzen
duten ibilgailuen kaosa eragotzi
nahi da”.
Lurren jabe Alzate eta Arregi
eraikuntza enpresak dira eta haietan etxebizitzak daude aurreikusita, baina eraiki bitartean enpresekin hitzarmena lortu du udalak
eta hiri-kontribuzioaren truke
eskuratuko du lurra erabiltzeko
eskubidea. Udal langileek 1.975
metro karratuko orubea prestatu
dute. Lanak egiteko 14.780 euro
bideratu ditu udalak.

Asteburuan aurreneko autoak hartuko ditu aparkaleku berriak.

»

Etxarri Aranatz

Enneco-ko
aurreneko fasea
despedituta
Sasiak moztu, zaborra atera, zuhaitzak eta sasi bereziak ibilbide botanikorako aukeratu… Lan horietan
aritu dira 30 bat boluntario, zentro historiko kulturala egiteko
aurreneko urratsa. Auzolan gehiago egin beharko dira Enneco, haritzaren memoria proiektua hartuko duen inguru horretan eta boluntarioen laguntza eskertuko dute

Izena ematea
948 460 004 (udaletxea, bulego orduetan) edo etxarriaranhazten@gmail.com. Beharren
eta eguraldiaren arabera hots eginen zaie boluntarioei.

Erakusketak, tailerrak, kalejira scalextrix erraldoia eta beste antolatu dituzte.

Ludoteka 20. urteurrena ospatzen
Gaur, 17:30ean, gozogintza tailerra
Iortian eta 19:00etan kalejira

Iortia kultur gunean ludotekaren
historia argazkitan laburbiltzen
duen erakusketa dago ikusgai.
Horrekin batera, azken hilabeteetan ludotekako haurrek materialak birziklatuz egindako jostailuak ere izanen dira. Ilbeltzaren
19ra arte izanen dira ikusgai. Erakusketa mustutzeko gaur gozogintza tailerra eginen dute erakusketa gelan bertan. Haurrek tartak
eginen dituzte. Baina ludotekara
haurrak eramaten dituzten gurasoek ere tartak eramanen dituzte
eta guztiak dastatzeko aukera izanen da. Ondoren guztiak kalejiran
abiatuko dira.

Scalextrix erraldoia
Heldu den ostiralean 18:30etik
20:00etara Iortia kultur guneko
erakusketa gelan.

Egutegia

>> Astelehena
17:00etatik 18:30era 4-7 urte.
18:30etik 20:00etara 0 - 3 urte (heldu
batek lagundurik).

>> Asteartea, osteguna eta
ostirala

Eskaintza
Kangu izenarekin jaio zen 1993ko
udazkenean ludoteka. Urteurrenarekin batera izena aldatu du eta
etorkizunean Txantxari ludoteka
izanen da.
12 urte bitarteko haurrei
zuzendutako udal zerbitzua da
Ludoteka, aisialdiko hezkuntza
eskaintzen duena. EuskarazJosepi Markinez ludotekariak gurasoendako jolas eta jostailuei

17:00etatik 18:30era 4 - 7 urte.
18:30etik 20:00etara 8 - 12 urte.

>> Asteazkena
15:00etatik 17:00etara 4 - 12 urte.
17:00etatik 18:30era 0 - 3 urte (heldu
batek lagundurik).

buruzko aholkularitza eskaintzen du eta haiendako ere tailerrak antolatzen ditu. Labadero
eraikineko lehen solairuan dago
kokatuta egoitza.
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Miguel Angel
Mazkiaran San Roman
«Kabras»

Miguel Angel
Mazkiaran San Roman

I. urteurrena

I. urteurrena

Gure artean beti.

Zure familiak beti bihotzean
izanen zaitugu.

Celestina Jaca Iraurgui
«Xele»
Eskerrik asko zuk emandako
maitasun eta alaitasunagatik.
Mila esker egun hauetan
gurekin egon zareten guztiei.
Familia

Zure koadrila

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

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

NORBANAKOEN IRAGARKIAK

HARREMANETARAKO

Webgunean: guaixe.iragarkilaburrak.com-en doan
Guaixe astekarian: Saldu/erosi, erretan eman/ hartu,
lan eskaintzak 11 euro + BEZ / 3 aste

Telefonoa: 948-56 42 75
Posta elektronikoa: zorion@guaixe.net

Ikastaroak

Nafarroako Elikagaien Bankuaren alde. Diru

15 31 93 edo 948- 46 71 20. On line ikastaroak:
izen ematea http://www.ifes.es

ekarpenak kontu korronte hauetan egin daitezke:
Laboral kutxa 3035 0069 52 0690024878,
Rural kutxa 3008 0001 16 0700279128 eta
Caixabank 2100 2173 87 0200346965.

Forem Navarra – CCOO ikastaroak.

CAF-ELHUYAR beka. Zientziaren/teknologia-

IFESek hainbat ikastaro antolatu ditu
Iruñean. Informazio gehiago www.ifes.es, 948-

Informazio gehiago: www.foremnavarra.org

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

Lehiaketak

Eskuratu zure beleixeguaixe txartela. 50€ko
ren eta gizartearen arteko elkarrekintza landuko
duten proiektuei lagundu nahi die sariketak.
Proiektuen izaera zientifikoa, artistikoa zein
soziologikoa izan daiteke, eta arlo zientifikoa eta
soziala harremanetan jartzea izan behar du haien
muinak. Ilbeltzaren 31ra arte. Saria 5.000€.
Informazioa: www.elhuyar.org.

Euskararen Ginkana. Antolatu du Kutxa
Ekoguneak Euskaltzaleon Topagunearen laguntzarekin. 3.000 € jasoko ditu talde irabazleak.
Abenduaren 3tik urtarrilaren 16ra. Informazioa
www.euskararenginkana.net webgunean.

ETBko lehiaketarako lehiakideak. Hizkamizka
lehiaketarako lehiakideak behar dira. Kultura orokorreko galderei erantzun beharko diete. Interesatuek
euren datuak eta kontakturako modua hizkamizka@eitb.com e-postara bidali beharko dute.

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

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

Etxeko lantxoak - trukea. Informazio gehiago
larrezabaldk@inigoaritza.com

Oharrak
Tartalariendako laguntza. Laguntza ekonomikoa Laboral kutxa 3035 0068 08 0680058591
korrontean sartu daiteke.
Mintzakide proiektua. Egonkortzeko denon
laguntza behar dugu, lagundu zabaltzen eta
finantzatzen: http://goteo.org/project/zu-gabeezin

Bazkidea izan nahi duenak urtean 12 € edo nahi
duen kopurua eman dezake. Informazio gehiago:
amigosfosefinaarreguilagunak.blogspot.com eta
amigosjosefinaarreguilagunak@gmail.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) telefonoetara hots egin dezatela.

Bazkideak Josefina Arregi klinikarako.

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 publikoen 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.

direnak, eta Etxarrin jasotzen direnak: udako
arropa eta oinetakoak; sehaskak; ohe arropa;
esku oihalak; sukaldeko tresneria; idazteko makinak; ordenagailuak; 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.

eskuratzeko gunea da Lugorri, inguruko nekazari eta
abeltzainekin harremanetan jarriz edo hornitzaile
desberdinei eskatuz. Bertako eta urtaroko produktu
ekologikoen alde egiten du Lugorrik. Lugorriko partaide egiteko 50 euroko kuota bakarra eskatzen da.
Lugorriko Lakuntzako dendan (Mankomunitatearen
parean) salgai dagoena: fruta, barazkiak, ogia,
ardoa, olioa, gazta, arroza, pasta, gailetak, txokolatea, haragia, behi esne eta esne begetalak, eztia,
arrautzak, garagardoa, lekaleak, ozpina…
Informaziorako: 656 711 130 (Gorka).

Herrialde behartsuak laguntzeko Etxarriko
boluntarioen kanpaina. Haietan premiazkoak

abenduaren 16an Irurtzunen.
• Iraia Claver Flores, abenduaren
21ean Altsasun.
• Naroa Rekalde Iriarte,

ilbeltzaren 1ean Irurtzun.

Kultur bitartekaritza+ itzulpen zerbitzua
Sakanan. Sakanako Mankomunitateko

• Unai Lizarraga Lopez de
Goikoetxea, ilbeltzaren 5ean

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 ezberdinak direla medio, sor daitezkeen
gatazken aurrean bitartekaritza zerbitzua.
9:00etatik 10:30era osasun zentroetan,
11:00etatik 12:30era ikastetxeetan eta 13:00etatik 14:30era gizarte zerbitzuetan. Astelehenetan
Etxarri Aranatzen, astearteetan Irurtzunen eta
ostegunetan Altsasun. Aurretik txanda eskatu
648 07 07 10 edo immigrazioa@sakanamank.com posta elektronikoan.

Altsasun.

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

Izan zaitez Mintzakide! Euskara ongi dakien
Lugorri produktu ekologikoen elkartea eta
denda. Sakanan produktu ekologikoak zuzenean

jaiotzak
• Ibai Lakuntza Gallego,

bat ikasten edo trebatzen ari den bizpahiru pertsonarekin biltzen da, astean behin, ordu batez.
Taldeak gustuko duena egitea aukeratzen du:
kafea hartu, paseatu… baina beti euskaraz.
Informaziorako: 607 624 392 telefonoa, sakana_mintza@aek.org e-posta edo
sakanamintza.blogspot.com ataria.

Euskal Memoria Fundazioak babesleak
behar ditu. Euskal Herriaren memoria berreskuratzea 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:

Heriotzak
• Felisa Mendia Zufiaurre,

abenduaren 24an Altsasun.
• Avelino Salinas Ganuza,

abenduaren 26an Altsasun.
• Jose Agirre Albizu, abenduaren
26an Olaztin.
• Justa Agirre Otxoa, abenduaren
28an Ziordian.
• Justo Ojer Valencia, abenduaren
30ean Lakuntzan.
• Maria Sagardia Iribarren,

abenduaren 30ean Irurtzunen.
• Juan Zubillaga Goñi, ilbeltzaren
3an Lakuntzan.
• Rosario Sarasola Bengoetxea,

ilbeltzaren 5ean Etxarrenen.
Informazio hau epaitegietan eta udaletan
jasotzen da

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.
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TXIRRINDULARITZA

RURAL KUTXA GABONEN: Sakanatik sortutako talde kontinental profesionalak
Afrikako Gabonen hasiko du denboraldia,

Le Tropicale Amissa Bongo lasterketan.
Luis Leon Sanchez taldeko ﬁtxaketa nagusia ariko da bertan.

kirola >>

Txirrindularitza

Egoi Martinezen agurra

Irribarre handi batekin eta
eskertuta
Etxarriarrak 2014 denboraldirako
kontratua zuen. “Uste nuen 2014a
nire txirrindularitza ibilbideko
azken urtea izango zela baina ez
da posible izango. Talderik ez
dudanez aurkitu txirrindularitza
utziko dut, hori bai, irribarre handi batekin eta oso eskertuta” nabarmendu du Egoi Martinezek.

Aizkora

Etxarriarrak onartu du “indar
guztiekin borrokatu egin dutela
zerbait aurkitzeko”, baina ez dela
posible izan. “Onartu beharra
dago. Nire bizitzaren etapa honi
bukaera eman behar diot, nire
bizitzako beste etapa berri batean
zentratzeko” gaineratu du.
Egoi Martinezek 35 urte ditu
eta txirrindularitza ibilbide bikaina egin du. 2013an Italiako Giroan 22.a izan zen eta Vueltan 30.a,
talde lana egiten duen gregario
batendako postu duina. “Indarrekin eta jarraitzeko gogoekin ikusten nuen nire burua. World Tourrreko talderen batek nire zerbitzuetan interesa izatea espero
nuen, nahiz eta txirrindularitza
profesionalaren egoera larriaz
kontziente izan” nabarmendu du.
Horregatik, “arantza txiki horrekin baina irribarre handi batekin
esaten dut agur. Eta oso eskertuta: zaleekin, taldekideekin, babesleekin… Txirrindulari handiek
egiten dituzte handi lasterketak,

Etxarri Aranatz, 1978-05-15
2002an debutatu zuen profesionaletan Euskaltel taldearekin.
2006an Discovery Channel talde estatubatuarrera egin zuen
salto, eta 2007an Tourreko irabazle Alberto Contadorren gregarioa izan zen bertan. 2008an
Euskaltelera itzuli zen berriro,
erretiratu arte.
Palmaresa: 2003an Etorkizuneko Tourra irabazi zuen. 2006an
Espainiako Vueltako etapa mendi sailkapena irabazi zituen.
2009an Tourreko mendiko maillota jantzi zuen.

Etxarriarrak txirrindularitza uztea erabaki du
Euskaltel-Euskadi taldearen desagerpena berri oso txarra izan zen
txirrindulazaleendako, baina,
bereziki, taldeko txirrindulari,
mekanikari eta langileendako.
Txirrindularitzan jarraitzeko
aukera izanen dute batzuk, tartean Pablo Urtasun urdiaindarrak,
Murtzian egoitza duen Pino Road
talde txiletarrean ariko baita. Gorka Verdugo etxarriarra eta Jorge
Azanza altsasuarra oraindik talderik gabe daude eta Egoi Martinezek prentsa ohar bidez azaldu
du txirrindularitza utziko duela.

Egoi Martinez
de Esteban

Egoi Martinez, Tourrean mendiko maillota jantzi zuenean. Artxiboa

baina baita ere euren inguru guztiak. Beraiek gabe ez zen ezer posible izango” aitortzen du etxarriarrak. “Jende askori eman nahi nizkieke eskerrak baina ez naiz

zerrendatzen hasiko norbait ahazten badut injustizia egingo nuelako. Txirrindularitzak asko
eman dit. Gauza batzuk ere kendu egin dizkit baina zorionez esan

dezaket lehendabizikoak bigarrena gailentzen duela alde askorekin” onartu du.
Orain bizi berri bati ekingo dio
txirrindulariak, “ongi inguratuta
eta babestuta. Beste bizitza bati
ekingo diot, akaso ez txirrindularitza baino politagoa, baina nork
daki? Egiten dudala dena dela,
gogo asko eta ilusio berbera jarriko dizkiot”. Zorte handia izan
dezazula, Egoi.

»

Iban Resano
Zilarrezkotik kanpo

Vueltako etapa bukaera bat San Migelen?

Binakako Urrezko Aizkorako 2. mailatik edo Zilarrezko mailatik kanpo
geratu dira Aritz Irazabal eta Iban
Resano dorrobarra, Errege Egunean, Elorrion, Aratz Mugertza III.aren
eta Mikel Larrañagaren kontra galdu eta gero. Jokatutako proba guztietan gailendu ziren Mugertza III.a
eta Larrañaga gipuzkoarrak; lan
guztiak egiteko 17 minutu eta 48
segundo behar izan zituzten. Aldiz,
19 minutu eta 17 segundo behar
izan zituzten dorrobarrak eta bizkaitarrak.

Espainiako Vueltako etapa bat Iruñean hasi eta Aralarko San Migelen despedituko dela aurreratu dute. Uharte Arakilgo Udalak
ez du inolako eskaerarik ez informaziorik jaso

Parapentea

Baiza parapente
taldeak 25 urte bete
ditu
Baiza parapente taldeak 25 urte bete
ditu. Aralartik edo Santa Marinatik
abiatuta, hainbatetan ikusi izan ditugu hegan Baizako kideak parapentearekin, paramotorrarekin edo delta hegalarekin. Urteurrena baliatu
nahi izan zuten jendearengana gerturatu eta hegan egiteko erabiltzen
dituzte materialak ezagutarazteko.
Tartean dira hasierako "oihalak"
ere, arlo teknikoan egon den garapena erakusteko balio duena. Altsasuko Iortia kultur gune pareko plazan haien materiala erakutsi zuten
eta interesatuei azalpen guztiak
eman zizkieten.

Larunbatean aurkeztuko dute,
Cadizen, 2014ko Espainiako Txirrindula Itzulia edo Vuelta. Hainbat komunikabidek jaso dutenez,
etapa bat Iruñean hasi eta Aralarko San Migelen (1.341 m) despedituko da. San Migeleko igoera, gainera, Uharte Aralarko pistatik eginen dela filtratu da. 11 km-ko igoera,
886 metroko desnibelarekin eta
%8,05 maldako portzentaiarekin.
Uharte eta Aralarko San Migel
Santutegia lotzen dituen pista
Uharte Arakilgo Udalaren jabetza
da. Porlanezko pista da, eta bideko hainbat zati oso egoera kaxkarrean daude, pitzadurez eta zartadurez beteta. Uharte Arakilgo Udalak sarritan eskatu izan du bide
hori konpontzeko, baina Nafarroako Gobernuak Udalaren jabetza
dela erantzun izan du beti eta,
horregatik, berari ez dakiola konpontzea. Uharte Arakilgo Udalak
pistaren jabetza Nafarroako
Gobernuari ematea ere proposatu izan zuen, baina ezezkoa jaso
zuten. Pista konpontzea gastu handia da eta Udalak ezin dio bere
kabuz aurre egin.
Behin txirrindulari bat lurrera erori zen pitzadura batean gurpila trabatuta geratu zitzaiolako.
Ordutik, Uharte Arakilgo Udalak
zehaztu zuen bidea ez zela bizikle-

tan ibiltzeko egokia eta bertatik
bizikletak ibiltzea ez zuela baimentzen. Txirrindulari bati zerbait
gertatuz gero erantzunkizuna
harena zela erabaki zuen orduan
Udalak, eta arau hori egun indarrean dago.

Udalan ez dakite ezer
Uharte Arakilgo zinegotzi Ainara
Aiestaranek adierazi digunez,
Uharte Arakilen ez dute Vuelta pistatik pasatzeko inolako eskaerarik
ez informaziorik jaso. “Vuelta San
Migelen despedituko denaren berri
prentsan jaso dugu. Gurekin ez da
inor harremanetan jarri. Ez dugu
inolako baimen eskaerarik edo
informaziorik jaso ez eskutitz bidez
ez telefonoz ezta inola. Guk ez dakigu ezer” azaldu digu.
Pistaren egoera kaxkarraz
ondokoa gaineratu du zinegotziak:
“pistaren egoera oso kaxkarra da
eta hala salatu dugu behin eta
berriz. Urteak daramatzagu pista
hori konpon dezatela eskatuz eta
ez digute kasurik egin. Vuelta bertatik pasa behar bada pentsatzekoa da pista konpondu beharko
dutela, baina guri ez digute ezer
esan. Vuelta hemendik pasatzen
dela konfirmatzen bada, horren
atzetik zein erabaki edo eskari
etortzen diren ikusi beharko da”.

Txirrindulariak Uharteko pistan gora. utzitakoa

75 txirrindularik despeditu zuten urtea

31 urte bete ditu Sociedad Deportiva de Altsasuk antolatzen duen txirrindulariendako San
Silbestreak. Urtea bizikletan despeditzeko lagunen arteko proba bezala jaio zen, baina lehiakortasuna handituz zihoala ikusita Urbasara bi igoera egitea erabaki zuten: lehenengoa zikloturista eta bigarrena lehiakorra. Guztira 75 txirrindulariek parte hartu zuten aurtengo proban. Proba lehiakorrean 35 txirrindularik hartu zuten parte. Proba oso lehiatuan, Elizondoko Ion Zeberio Morrasek irabazi zuen. Zeberio 17 minututan igo zen Urbasara. Bigarrena
Patxi Zia Apeztegia izan zen, segundo eskas batera (17:01). Eta hirugarrena Iraitz Goñi Diaz
arbizuarra izan zen (17:03). Aldiz, Urbasara iritsi zen lehenengo altsasuarra Alfredo Amillano Garasa izan zen (17:20). Bestalde, proba zikloturistan 40 pertsonek parte hartu zuten.
Urbasara helduta, indarrak berreskuratzeko salda beroa hartzeko aukera izan zuten txirrindulariek. Ondoren, Sociedad Deportiva tabernan sarien banaketa egin zen.
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Atletismoa
Kirolak

Futbola
federatutako txapelketa

Tipi-tapa,
tipi-tapa… 2014ra

3. MAILA
19. jardunaldia

Lagun Artea 0 - Beti Onak 0
Hasieratik dominatzen hasi zen Lagun
Artea baina ez zuen kontrako atean
asmatu. Bigarren zatian arbitroak bi
txartel hori atera zizkion Xabi Bakaikoari
eta Lagun Artea jokalari bat gutxiagorekin
geratu zen. Hala ere, dominatzen jarraitu
zuten lakuntzarrek. Nahiz eta Gascok eta
Unai Bakaikoak aukera oso argiak izan,
baloiak ez zuen Beti Onaken atean sartu
nahi izan. Irabaztea merezi izan zuen
Lagunek baina puntu batekin geratu zen.

544 korrikalari izan ziren Altsasuko San Silbestrean. Sergio
Garcia de Eulate eta Maite Beregaña izan ziren azkarrenak
Altsasuko San Silbestrea:

Helduak
Gizonak
1.
2.
3.

Sergio Garcia de Eulate
Javi Moreno
Tasio Gomez

16:15
16:17
16:22

Emakumeak
1.
2.
3.

Maite Beregaña
Erkuden San Martin
Maite Ares

20:34
21:10
21:13

*SAILKAPENA IKUSTEKO:
www.dantzalekusakana.com

Urtea despeditzeko modu asko daude. Baina, agian, berezietako bat,
herrikoiena, San Silbestreetan
korrika egitea da. Sakanan bi ospatu ziren: Altsasun eta Olaztin. Altsasukoa Nafarroako proba beteranoena da. Dantzaleku Sakana klubak
eta Sakana Triatloi Taldeak antolatutako probak 35. edizioa bete
zuen aurten. Beste behin, Altsasuko proban 17 urtez gailendu zen
Mario Lopez de Uralde korrikalari altsasuarra izan zen gogoan.

Parte-hartze errekorra
Parte-hartzea izugarri gainditu
zen aurten. Aurreko edizioan 400
korrikalari inguru aritu ziren.
Dantzaleku Sakanako kide Peio
Bergarak proba baino lehen aipatu zuen “ea aurten 500 korrikalari
ateratzen garen”. Bada, helburu
hori eta gehiago lortu du klubak,
aurtengo edizioan 544 korrikalari
aritu baitziren, kategoria guztiak
kontuan hartuta. Kategoria txikietan 113 neska-mutiko eta helduetan 431. Hori dela eta, oso pozik daude antolatzaileak, bereziki “Saka-

nako emakume asko eta gazte asko”
atera zirelako Altsasuko kaleetan
barna korrika egitera. Korrikalari, babesle eta laguntzaile guztiei
eskerrik beroenak eman dizkiete
antolakuntzatik.

Proba lehiatua
Lehenik eta behin kategoria txikiko probak jokatu ziren –aurrebenjaminak (37), benjaminak (13),
kimuak (30) eta haurrak (39)–. Eta
segidan helduen proba abiatu zen.
Herrian barna prestatutako zirkuituari hiru itzuli egin behar zizkioten, guztira 5 km osatuz. Giro paregabean burutu zen lasterketa, eta
oso proba animatua izan zen. Ikusle asko ere bildu ziren Altsasuko
kaleetan lasterketa jarraitzera.
Lehendabiziko itzulian Urko
Berdud eta Maite Beregaña izan
ziren azkarrenak, eta horregatik
Katealde produktuen lote bat pasa
zuten. Baina lasterketa oso lehiatua izan zen eta azkenean Sergio
Garcia de Eulate altsasuarra izan
zen garailea (16:15), Javi Moreno
altsasuarrarekin (16:17) lehia estuestua izan eta gero. Aurreko edizioan gailendu zen Tasio Gomezek
(16:22) osatu zuen podiuma. Emakumeetan hasieratik aurrea hartu zuen Maite Beregaña uhartearrak (20:34) jantzi zuen txapela,
Erkuden San Martin etxarriarraren (21:10) eta Maite Aresen (21:13)
aurretik. Beteranoetan Antonio
Moreno eta Tatu Larraza izan
ziren azkarrenak.

Sailkapena >>
1. San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 p
12. Lagun Artea . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 p
Asteburuko jardunaldia

Emakumezkoen podiuma: Beregaña, San Martin eta Ares. utzitakoa

Audikana eta Garasa garaile Olaztin

1.
4.
9.
15.

Olaizola-Aretxabaleta / XalaCecilio (Zubietaren partez; ostiralean, Donibane Garazin.ETB1)
Berasaluze-Albisu/Irujo-Barriola (larunbatean Labriten. NITRO)
Titin-Merino / BengoetxeaGalarza (igandean Logroñon)
Urritikoetxea-Beroiz/EzkurdiaZabaleta (igandean, Eibarren.)

Binakako Pilota Txapelketako hasierako ligaxkako hiru partida jokatu
dira eta pilotari sakandarren ego-

Beti Kozkor . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 p
Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 p
Lagun Artea B . . . . . . . . . . . . . . . .20 p
Etxarri Aranatz . . . . . . . . . . . . . . .10 p

Asteburuko jardunaldia

Sutegik antolatutako Olaztiko San Silbestrea oso animatua izan zen eta 102 korrikalarik
hartu zuten parte. Horietatik 33 proba nagusian lehiatu ziren, 9 gazteen mailan, 20 kimuetan eta 40 benjaminetan. Benjaminetan Iker Gomez eta Iratxe Lapuente nagusitu ziren,
kimuetan Oier Saracibar eta Maitane Vilariño eta jubeniletan Lander Bados eta Eider Gabirondo. Proba nagusian Raul Audikana izan zen txapelduna, Eduardo Lezearen eta Gorka
Acebesen aurretik. Aldiz, emakumezkoetan Sarai Garasa nagusitu zitzaien Izaskun Beunzari eta Miren Lezeari.

Haurrak ere San Silbestreko
protagonistak izan ziren. Haurren
kategorian Unai Villalobos eta
Ainhoa Etxaiz gailendu ziren,
kimuetan Mikel Etxaiz eta Malen
Goñi, benjaminetan Oier Agirre
eta Maddi Lizarraga, eta aurrebenjaminetan Oihan Goikoetxea eta
Luna Lopez.
Bukaeran, korrikalariek eta
ikusleek salda beroa dastatzeko
aukera izan zuten. Txapeldunek
txapelak eta trofeoak jaso zituzten.

Horretaz aparte, hainbat lote zozketatu ziren. Leire Otaegik, Edurne Razkinek eta Eusebio Vinagrek
Katealde produktu lotea jaso zuten
eta Sayas Mazkiaranek emandako
urdaiazpikoa Iñaki Agirrek jaso
zuen. Antolakuntza lanetan 40 pertsona inguru aritu ziren. Bestalde,
antolatzaileek Nafarroako Elikagai
Bankurako jakiak bildu zituzten.
Beste behin, sakandarrak oso eskuzabalak izan ziren eta bankurako
kilo ugari bildu ziren.

Valle de Egües - ALtsasu
(Larunbatean, 15:30ean, Sarrigurenen)
Etxarri Aranatz - Baztan
(Igandean, 15:30ean, Etxarri Aranatzen)
Lagunak B - Lagun Artea B
(Igandean, 16:30ean, Barañainen)

Areto futbola

Carlitosek 3 gol sartu zizkion Burelari.

Magnak El Pozo
ahaltsua hartuko du
Gaur, 20:30ean, Iruñeko Anaitasuna
kiroldegian

Ezkurdiak eta Zabaletak jokoa findu beharko dute txapelketako lehen puntua lortu nahi badute. Zubieta ez da oraindik osatu eta
ceciliok ordezkatuko du gaur donibane garazin

Binakako txapelketa.
4. jardunaldia

16. jardunaldia

Sailkapena >>

Pilota astintzea ez da nahikoa
Xala-Cecilio (Zubietaren ordez) 22 /
Bengoetxea-Galarza 10
Berasaluze II.a-Albisu 22 / Ezkurdia-Zabaleta 16

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
Eguberritako oporren ondoren bueltan da
erregional mailako futbol txapelketa.
Asteburu honetan 16. jardunaldia dago
jokoan.

»

Emaitzak:

San Juan - Lagun Artea
(Larunbatean, 16:30ean, Iruñean)

era zeharo ezberdina da. Ongi doazkie gauzak Xalari eta Aitor Zubieta etxarriarrari, jokatutako hiru partidak irabazi baitituzte. Berasaluze eta Albisuren kontrako partida
gogorrean eskuin eskua jota geratu zitzaion etxarriarrari, eta azkeneko partidan Ceciliok hartu zuen
Aitor Zubietaren tokia. Errioxarrak
ez zuen akatsik egin eta partidako
onena izan zen. Xalarekin batera,
Oinatz Bengoetxea eta Ladis Galarza 10 tantotan utzi zituzten.
Zubietak entrenamendu serioa
egin zuen herenegun Arbizun baina oraindik ez da guztiz osatu.
Gaur, atzera ere Ceciliok hartuko
du bere tokia. Xalarekin batera, hiru
partidak irabaztetik datozen Olaizola eta Aretxabaleta izanen dituzte arerio. Txapelketako lidergoa
dago jokoan.

Urteko azken partidan Magna Nafarroa Xotak 5-2 hartu zuen menpean Burela taldea. Gaur El Pozo Murcia talde ahaltsua etorriko da Iruñera. Partida Anaitasunan jokatuko da,
20:30ean. Energy TV telebista katean zuzenean jarraitu ahal izango da.
Inter Movistar da liderra (46 puntu). El Pozo hirugarrena da (38 puntu), eta Magna Nafarroa 5.a (28 puntu). Irurtzundarrak hazi egiten dira
talde handien aurrean eta ea garaipen polita lortzen duten. Partidan
esne bilketa egingo du Magna Xotak,
beharra dutenei emateko.

dirulaguntzak berandu

Joseba Ezkurdia, akats baten ondoren. utzitakoa

Aldiz, Joseba Ezkurdiak eta Jose
Javier Zabaletak oraindik ez dute
garaipenik lortu. Berasaluze II.aren
eta Albisuren kontrako lehia bi
jotzaile onenen arteko lehia izan zen,
Zabaletaren eta Albisuren artekoa.
Parez pare ibili ziren baina 22-16 galdu zuten sakandarrek. Pilota astin-

tzea eta izugarri jotzea ez da nahikoa. Jokoa findu behar da eta aurrean asmatu behar da. Hori landu
beharko dute sakandarrek. Oinatz
Bengoetxea eta Ladis Galarza izango dituzte aurkari. Puntuen faltan
dauden bi bikoteen arteko lehia
estua izango da.

Tatono Arregi presidenteak salatu
duenez, Magnak ez ditu oraindik Iruñeko Udalak aurreko denboraldirako onartu zizkion 40.000 euroak
kobratu. Azkeneko hilabetekoa
ordaintzekokreditupertsonalaeskatu behar izan dute Xotako presidenteak eta presidente ordeak. “Instituzioei eskatzen diegu argi esan dezatelazenbatjasobehardugunetanoiz,
ez baitakigu. Horrek diruzaintza erabatdistortsionatzendu”dioTatonok.
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Kirolak
Mendia

Mendia, ospakizunen topagune
Urteari agurra emateko edo ongi
etorria egiteko makina bat mendizale sakandarrek mendira jo
dute. Abenduaren 31n, urteko
azken egunean, Trinitatera jo
zuten irurtzundarrek (ezkerrean), Aralarko Lakuntzaskoarrira lakuntzarrek (eskuinean) eta
Aizkorrira altsasuarrek. Aldiz,
urtekolehenigandeanBargagain
izan zuten bildune altsasuarrek
eta Errege Egunean, ohiturari
jarraiki, Beriainen bildu ziren
mendizale sakandarrak.

Areto futbola

Lagun Artea, 12+12 areto futbol
txapelketako txapelduna
Irurtzungo La Guan taldeak antolatuta, abenduaren azken asteburuan 12+12 areto futbol txapelketa jokatu zen Irurtzungo kiroldegian. 15 talde lehiatu ziren (Beti
Kozkor, Potsomagic, All Star, Smokers, Los Aspas, Isotopos, Karrobide, La Six, Fluminense, Faif,
Guan, Lagun Artea, Txampa Samba, Noain eta Bi Aizpak), 5 multzotan banatuta.
Hirugarren eta laugarren pos-

tuak erabakitzeko lehian Arazuriko Txampa Sambak 4-3 irabazi
zion Karrobideri. Eta, final handian, Lakuntzako Lagun Arteak
3-0 hartu zuen menpean Irurtzungo Isotopos. Txapeldunek 500 euro,
kopa eta txapela eskuratu zituzten,
txapeldunordeek 250 euro eta trofeoa eta hirugarrenek 100 euro eta
trofeoa. Txapelketako jokalari onena Lagun Arteako Patxi Beraza
irurtzundarra izendatu zuten.

Antolakuntzako Roberto Martilek adierazi duenez “oso ongi joan
da dena. Maila handiko txapelketa
izan da eta jende asko hurbildu da.
Finalean 400 pertsona zeuden eta
giroa paregabea izan zen”. Andres
Cruzi trofeo berezia eman zioten
antolatzaileek. “Cruz mitikoa da,
txapelketa guztietan aritu da. Horregatik trofeo berezia eman genion,
azkeneko 10 urteetako jokalari onenari” gaineratu du Martilek.

Lagu Artea talde lakuntzarra, Irurtzungo txapelketako txapelduna. Laplana

Pala

Olaia Eizagirre Napar Palako txapelduna
Maider Huizirekin batera 30-14 irabazi zieten Miren Goikoetxea eta Maddi Mendizabali

Olaia Eizagirrek Gure Pilotako taldekideen babesa izan zuen. utzitakoa

Sakibaloia
Sakanako
I. Saskibaloi Topaketak

5. jardunaldia jokoan
Altsasun
Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak Sakanako I. Saskibaloi Topaketak antolatu ditu. Aipatu topaketetan premini mailako
taldeak neurtzen dira, 8 urtetik
10 urtera bitarteko neska-mutikoak. Igandean 5. jardunaldia hartuko du Altsasuko Zelandi kiroldegiak.

5. jardunaldia
Igandean, Altsasuko Zelandin
11:00etan: Putterri - Balankaleku
12:00etan: Beriain – Martinsasti

Nafarroako Emakumeen II. Napar
Pala Txapelketako final handiak
jokatu ziren abenduaren 29an Iruñeko Labrit pilotalekuan. Olaia
Eizagirre etxarriarrak eta Maider
Huizik lehen mailako finalean
Maddi Mendizabal eta Miren Goikoetxea izan zituzten aurkari.
Aurreko koadroetan bikain aritu

zen Olaia Eizagirre, eta, bere partetik, Huizik ongi zaindu zuen
atzealdea. 30-14 gailendu ziren eta
Eizagirrek txapela ekarri zuen
Etxarri Aranatzera. Zorionak!
Elite mailako finalean Rebeka
Continek eta Susana Munetak 3011 irabazi zieten Amaia Irazustabarrenari eta Ariane Arrietari.

Gure Pilotakoak topaketan
Ilbeltzaren hasieran Emakumezkoen Gomazko Pala Topaketa jokatu da Labriten. Larraga, Artaxoa,
Lekunberri, Zubiri, Irurita, Mendillorri eta Etxarriko Gure Pilotakoak aritu ziren. Gure Pilotako Iraia
eta Amaiur lehenak sailkatu ziren,
eta Elai eta Aroa laugarrenak.

Sakibaloia

CBASKek denboraldiko 8 taldeak aurkeztu ditu
Abenduaren 29an Juanjo Marin
Memoriala antolatu zuen Altsasuko Saskibaloi Klubak (CBASK).
2003an trafiko istripu baten ondorioz hildako altsasuarraren alde.
Memoriala 2013-2014 denboraldia
aurkezteko probestu zuen klubak.
Klubeko koordinatzaile Enrique
Vilasek adirazi zuenez, aurten 8 talde izango ditu CBASK-ek eta 80 neska-mutiko ditu taldeak, gehienak
emakumeak. “Aurten 20 neskamutiko berri ditugu eta kontentu
gaude” azpimarratu zuen.
Saskibaloi eskola mailan 6 talde daude, baina horietatik 5 lehiatzen dira Nafar Kirol Jolasetan:
gizonezkoen kadete maila (David
Crespo), emakumeen haurren mai-

2013-2014 denboraldiko aurkezpena egin zuen CBASK taldeak Juanjo Marin memorialean.

la (Gonzalo Rueda), emakumezkoen aurre-haur maila (Enrique
Vilas), gizonezkoen mini maila
(Iñaki Herrero) eta emakumezkoen aurremini misto maila (Fer-

min Herrero). Benjaminetaz Marina Herrero antolatzen da. Mankek lehenengoz antolatutako Sakanako I. Saskibaloi Topaketetan aritzen dira.

Emakumezkoen senior maila
(Carles Rodriguez) eta emakumezkoen junior maila (Fermin Herrero) Nafarroako Saskibaloi Federazioko txapelketetan lehiatzen dira.
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kultura >>
Berritasunak
Maria Markotegi
Sarien deialdian
Lehen Hezkuntzako 1. eta 4. maila
arteko ikasleek ipuin bat ilustratzeko
aukera izanen dute

akanako ikasleen euskarazko sorkuntza sustatzea
helburu duen Maria Markotegi Sariak deitu ditu
Sakanako Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak. Ibarreko ikasleek bide horren bidez ilustrazio,
narrazio labur, komiki edota poesiaren bidez euren sormena azaltzeko aukera izanen dute.
Estreinakoz, Lehen Hezkuntzako aurreneko lau zikloek parte hartzeko aukera izanen dute. Antolakuntzak emandako ipuin bat ilustratu beharko dute. Hala, LH 1. eta
2. mailetako ikasleek Leire BilbaorenZergatikerortzendirenlorontziak
ipuina ilustratu beharko dute. LHko
3. eta 4. mailetako ikasleek, berriz,
Patxi Zubizarretak egokitutako
Miseria gaixoa ipuina ilustratu
beharko dute.
Maila batean zein bestean, lanek
gutxienez A4 formatuko orri bate-

S

ko luzera izan
b e h a rk o
d u t e ;
gehienez,
hirukoa.
Bakarkako lanak besterik ez dira
onartuko. Eta
ikasle bakoitzak
lan bakarra
aurke ztu
ahalko du.

Hiru sail
gehiago
Ber rikuntzaz
aparte, Maria
Markotegi Sariak narrazio labur,
poesia eta komiki sailak ere izanen
ditu. Lehen Hezkuntzako 5. mailatik batxilergo eta erdi mailako heziketa zikloetako ikasleetaraino,
denek dute sormen lehiaketan parte hartzeko aukera, bakoitza berari dagokion lau mailetako batean.
Nahi duten adierazpidea aukeratu eta sariketara aurkeztu ahal-

Sariak
Ilustrazioa
Kategoria
LHko 1. eta 2. mailetako ikasleena
LHko 1. eta 2. mailetako ikasleena
LHko 3. eta 4. mailetako ikasleena
LHko 3. eta 4. mailetako ikasleena
Narrazio laburren, poesia eta komiki saila
LHko 5. eta 6. mailetako ikasleena
LHko 5. eta 6. mailetako ikasleena
DBHko 1. eta 2. mailetako ikasleena
DBHko 1. eta 2. mailetako ikasleena
DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleena
DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleena
Batxilergoak eta Erdi Mailako
Heziketa Zikloetako ikasleena
Batxilergoak eta Erdi Mailako
Heziketa Zikloetako ikasleena

Noizko
Lanak aurkezteko epea martxoa
despeditzearekin batera bukatuko da. Ibarreko erakundeak Lakuntzan duen erregistroan aurkeztu
beharko da edo euskara@sakana-mank.com helbidean. Beti ere,

ko dira gaztetxoak. Beti ere, haien
lanak originalak, aurrez saritu
gabeak, argitaratu gabeak eta euskaraz sortuak izan beharko dute.
Gaia librea da. Antolakuntzak ez
du bertso paperik onartuko.
Luzerari dagokionez, olerkietan
gutxienez 14 bertso eta gehienez 40
aurkeztu beharko dira. Komikietan
orrialde bat eta bost arteko luzera
duten lanak onartuko dituzte. Narrazio laburretan LHko 5. eta 6. mailetako ikasleek orrialde bat gutxienez

Saria
1.
2.
1.
2.

Zer
Pintura zorro osatu bat
Pintura zorro osatu bat
Pintura zorro osatu bat
Pintura zorro osatu bat

1.
2.
1.
2.
1.
2.

50 €
40 €
70 €
60 €
90 €
80 €

1.

110 €

2.

100 €

plika sistema erabiliz. Parte hartze hutsagatik oroigarri bana jasoko dute sortzaile txikiek. Epaimahaiak bere erabakia hartu ondoren, ekitaldi publiko batean eginen
du sari banaketa Mank-ek. Gainera, lanak argitaratzeko aukera
gordeko du.

eta 3 gehienez, DBHko ikasleek 2
orrialde gutxienez eta 5 gehienez eta
Batxilergoak eta Erdi Mailako Heziketa Zikloetako ikasleek 3 orrialde
gutxienez eta 8 gehienez.
Literatur lanak ordenagailuz
idatzirik aurkeztu beharko dira,
Arial letra mota erabiliko da eta
12 puntuko hizki-tamaina. Komikiak, berriz, txuri-beltzean edo
koloretan aurkeztuko dira, Din
A4 tamainan. Ordenagailuz edo
eskuz egin daitezke.

Okiñena Zizurren
rteA2 Zizur Nagusiko
(Idoia, 9, behea) galerian
dagoen erakusketa kolektiboan 11 artisten lanak daude
ikusgai. Horien artean dago
Mikel Okiñena. Irurtzundarrak
bi serietako 9 pieza eraman ditu
erakusketa horretara. Alde batetik, metakrilatozko koloretako
piezekin egindako bi eskultura
daude ikusgai. Bestetik, koloretako arkatzez polikromatutako

A

zurez egindako 7 koadro, serie
berri batekoak. Kolore tratamendu suabe batek zuraren zainak
nabarmentzen dute. Antzeko
lanak ikusgai jarri zituen Okiñenak Sakanako Arte Azokan,
Altsasun, lastailean.
Bestalde, Okiñena Mario Goienekin batera, irailean txondorra
egin zuen Latasan. Ikatz salmentatik ateratako dirua Paris 365
jatetxe sozialarendako izan zen.

Enkarguzko marrazkia
edozein euskarritan
txaso Albarracinek (diseinu grafikoa) eta Maria
Goñik (arte plastikoak) bat
egin dute Paint your idea egitasmoa aurrera eramateko.
2012ko udan elkartu ziren bi
esparruen uztarketatik proiektua garatzeko. Albarracinek
dioenez, “gure lana erretratu,
paisaiak… enkarguz marraztean
datza. Baina lortzeko teknika digi-

I

tala erabiltzen ditugu. Horrela, lortutako irudia edozein euskarritan
inprima daiteke, eta mugarik gabe”.
Lan molde horrekin “irudi beraren hainbat kopia egin daitezke,
tamaina eta euskarri ezberdinetan
aurkezteko, modu ekonomikoan”.
Euren lan tresnak tableta grafikoen moduko gailu digitalak dira,
baina pintura simulatzen duten filtroak dituzten programak erabili

gabe. Sortzen dituzten diseinu artistikoak eskuz marraztuak dira, teknika digitalak erabilita. Hala, olioa,
akuarela, grafitoa eta bestelako teknika tradizionalak simulatzea lortzen dute. “Gu, pintore moduan, teknologia berriek eskaintzen duten
aukera sorta handira batzen gara,
eskuzko tekniken esentzia (plastizitatea, ehundura, kolore mota...)
mantentzen dugun bitartean”.
Proiektuaabenduaren19anTxantreako Txorimalo tabernan aurkeztu zuten, Iruñeko Pecha Kucha
Night-en 2. saioan. 20 irudiren bitartez eta irudi bakoitzari 20 segundo
eskainiz proiektua modu informal
batean aurkeztu beharra zuten.

bazterretik
Andoni Igoa

Frontoiak
Urtea asteko Euskal Herriko arkitekturan garrantzi handia duen
eraikin bati buruz aritzea bururatu zait, herri euskaldun gehienetan ikus dezakegun frontoiaz
esaterako.
Pilota aspalditik praktikatu da
Euskal Herrian. Mendeetan zehar
arau eta modalitateek eboluzioa
izan dute, jakina, normalean ikusgarritasunaren mesedetan. Saski aproposagoak egokitu zituzten jendeak eskatzen zuen erritmo biziagorako eta kantxak ere
aldatuz joan dira denborarekin.
Ameriketako emigrazioak pilotaren unibertsaltasuna ekarri zuen
etaeuskalgunegarrantzitsuaksortu ziren kontinente berrian, non
frontoiak eraiki ziren.
Pilota-jokoak, bere eboluzioan,
espezialitate-kopuru ugari izan
du praktika-mailan. Irrikarik handiena sortzen duen modalitatea
eskuzkopilotada.Eskupilotakirol
bereziki gogorra dugu, horregatik azken denbora-tarte honetan
espezialitate"erregina"bilakatuda.
Gaur egungo pilotalekurik ohikoena 10 metro garaiko pareta
batez, biz edo hiruz osatuta dago,
eta neurri hauek izan ohi ditu:
10-11 metro zabal eta 30-54
metro luze. Euskal Herrian garrantzitsuenen artean daudenak
hauek dira: Eibarko Astelena,
Donostiako Atano 3.a, Tolosako
Beotibar, Gasteizko Ogeta, Iruñeko Labrit eta Bilboko Bizkaia pilotalekua.
Azkenik adibide moduan hain
eztabaidatua izan den Iruñeko
“Reino de Navarra Arena” polikiroldegiaaipatzeagustatukolitzaidake. Ni ez naiz eztabaida horietan sartuko, soilik eraikinaren
ingeniaritza berezitasun bat azpimarratzeanahikonuke.Munduan
beste kirol eraikin batek ez daukan harmaila sistema duela diote. Harmailak lur azpian estalirik
daude eta 30 minututan harmailakateraetaikusleakjartzekoprestatzendira.Gainerabiratuegindaitezke frontoi edo polikiroldegi
pistarabegiratzeko.Frontoiakosotara 3000 ikusleendako aulkiak
izan ditzake.

kultura 15

Guaixe • 2014ko ilbeltzaren 10a

Queen-en omenez,
hirugarrenez
Larunbatean, 22:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean

benduaren 28ko eta ilbeltzaren 4ko emanaldietarako “sarrerarik ez dago”
kartela zintzilikatu ondoren, Haize Berriak bandak Queen taldeari eskainitako programaren
hirugarren emanaldia ematea

A

erabaki du.
“Ikuskizunak aurrera egin
behar du” izenburuko emanaldian bandako musikariez aparte,
Altsasuko eta Iruñeko kantariak
eta herriko rock musikariek parte hartzen dute: Leo Morcillo (gitarra elektrikoa), Peio Díaz (abeslaria eta gitarra), Puri Alzelai
(baxua), Erkuden Ezeolaza (abes-

Programa
Queen in concert
Innuendo
We are the champions
Friends will be friends
Crazy little thing called love
Bohemian rhapsody
The show must go on

laria), Jone Rubio (abeslaria),
Pedro Planillo (gitarra) eta Jolis
(abeslaria). Guztien artean Queen taldeak egindako musika omenduko dute, taldeak bere aurreneko diskoa atera zuela 40 urte bete
direnean.

Kultura eskuragarriago Altsasun
Iortia kultur guneko
ikuskizunak merkeago
ikusteko bi bonu sortu dira
rte berriarekin batera Iortia kultur guneak bere
eskaintza herritarrei erakargarriagoa egiteko ahalegin
berezia egin du. Kultura poltsiko
guztiendako eskuragarri izateko
ahaleginean Altsasuko Udaleko
Kultura Sailak hileko familiarteko eta 3 ikuskizunetarako bonoak
sortu ditu. Gainera, zenbait ikus-

U

kizunetan sarrerak aldez aurretik
erosiz gero emanaldiaren egune-

an baino merkeago ordainduko da.
Aukera hori kultura agendan ego-

Iortiako euskarazko emanaldietara joaten diren
haurrek saria izanen dute
akanako Mankomunitateak
eta Altsasuko Udalak Euskara Sorkuntzari, Sorkuntza
euskarari programaren barruan,
eta Sakanako haurrak euskarazko
ikuskizunetara joan daitezen bultzatzeko, fideltasun-kanpaina jarri
dute martxan. Haren bidez, Iortiara maiztasunez joaten direnak saritu eta joateko ohiturarik ez dutenak erakartzea da helburua.
Iortiara joaten diren haurrei
lore itxurako txartel bat emanen
zaie . Aurten euskarazko emanaldi batera joaten diren bakoitzean
txartel horri zulo bat eginen zaio.
7 zulo dituztenean, kirol-motxila

S

bat jasoko dute opari. Igande arratsaldean hasiko da kanpaina.

Kanpainaren
protagonistak

Programa
Euskarazkoproduktuenezagutzaeta
kontsumoa sustatzeko, eta, zehatzago, Sakanan euskarazko ikuskizunen ikusle kopurua handitzeko, sortu zuten Euskara sorkuntzari, sorkuntza euskarari programa.
Kanpainak Sakanako haurrak euskarazko zine, antzerki edota dantza
emanaldietara joan daitezen bultzatu nahi da. Izan ere, Iortian euskaraz sortu edo itzulitako haurrendako filmak proiektatzen dira hilero
eta familiarteko antzerki eta dantza

Zizili oso neska zine zalea da eta Rafaela
bere laguna da, loreak jatea maite duen jirafa da. Biak bizi dira Iortian kultur gunean.

egitarau egonkorra eskaintzen da
euskaraz, baina, tamalez, ikusle
kopurua ez da nahi bezalakoa.

ki azalduta dago.
Ilbeltzeko familiarteko bonuak
7 euro balio du. Horren truke igande honetako On egin! antzerkirako eta hilaren 19 eta 26ko filmetarako sarrerak eskuratuko dira.
Hiru ikuskizunetarako bonuak 20
euro balio ditu. Golden Apple
Quartet (ilbeltzak 25), Ados teatroren Figurantes (otsailak 15) eta
Demode Quartet-en EPA! (martxoak 22) ikuskizunetarako sarrerak eskuratuko dira bonu horrekin eta zinemarako sarrera bat
opari jasoko dute. Bonuak Iortia

Zinema
Aurretikzinemarajoatekobonoak ere eskaintzen dituzte Iortian.
Ohiko sarrerak 5 euro balio badituere,hirufilmekobonoa12eurotan ikusteko aukera dago (hilabetekoepean).5sarrerakobonoak20eurokobalioadu(hilabeteko
iraupenaetaemanaldikobisarrera gehienez). Azkenik, 8 sarrerako bonoa dago, 30 euroren truke eskuratu daitekeena (bi hilabetekoiraupenaetaemanaldiko,
gehienez, bi sarrera).

kultur guneko sarreran edo
www.iortiakultura.com-en bidez
eskuratu daitezke.

SAKANAKO ASTEKARIA • 2014ko ilbeltzak 10, ostirala • 2. aldia • 446. zenbakia

G

asteko >> : eguraldia
ostirala

: tenperatura>>

larunbata

igandea

astelehena

osteguna

euria: 5%

euria: 13%

euria: 10%

euria: 83%

euria: 86%

euria: 60%

euria: 30%

Min: 4 Max: 11

Min: 4 Max: 12

Min: 4 Max: 7

Min: 2 Max: 5

Min: 1 Max: 8

Min: 4 Max: 9

bazkide sarituak
1.- Oskar Rodriguez Iglesias
(Altsasu)
2.- Josune Uncilla Igoa
(Etxarri Aranatz)
3.- Alvaro Goikoetxea Eskisabel
(Iturmendi)
4.- Mª Jose Etxeberria Navarro
(Etxarri Aranatz)
1- EKAINBERRIRAKO 2 SARRERA, ARGIA ALDIZKARIRAKO HARPIDETZA, LACTURALE ESNEA
ETA YOGURTAK, MAGNA NAVARRARAKO 2
SARRERA ETA GAZTEZULO ALDIZKARIRAKO
HARPIDETZA.
2- ARGIA ALDIZKARIRAKO HARPIDETZA,
LACTURALE ESNEA ETA YOGURTAK, MAGNA
NAVARRARAKO 2 SARRERA ETA GAZTEZULO

asteazkena

Min: 5 Max: 15

Abenduko

ILBELTZEKO SARIAK:

asteartea

ALDIZKARIRAKO HARPIDETZA.
3- ARGIA ALDIZKARIRAKO HARPIDETZA,
LACTURALE ESNEA ETA YOGURTAK, MAGNA
NAVARRARAKO 2 SARRERA ETA GAZTEZULO
ALDIZKARIRAKO HARPIDETZA.
4- ARGIA ALDIZKARIRAKO HARPIDETZA,
LACTURALE ESNEA ETA YOGURTAK, MAGNA
NAVARRARAKO 2 SARRERA ETA GAZTEZULO
ALDIZKARIRAKO HARPIDETZA.

Max. °C

Irurtzun
Etxarri A.
Altsasu
Aralar
Urbasa

Min. °C

: ilargiaren aldia>>
euria l/m2

15.5 . . . . . . . 2.5 . . . . . .16.2
15.6 . . . . . . . 2.9 . . . . . .17.9
14 . . . . . . . . . 3 . . . . . . . .18.3
9.3. . . . . . . -2.9 . . . . . .11.1
12 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . .22.9

ilbete

ilbehera

ilberri

16 24 30

ilgora

6

>>11
galdera

Sergio Moro
eta Andoni Unanua
Mendizaleak
Testua: Maider Betelu Ganboa

Gaur, 10:15ean

1.Bihar, larunbatean proiekzioa
eginen duzue Altsasuko Iortia
Kultur Gunean, 19:00etan, Alpe
italiarrei buruz.
Gu biok, Eneko Otxagabia eta
Iraitz Berastegi lakuntzarrak eta
Aner Galarza bakaikoarra joan
ginen Alpeetara. Agorrilaren 3an
abiatu ginen, furgonetan. Udako
irteera operazioa zen, zirkulazio
handia zegoen, GPSrik gabe galdu egin ginen… Baina, azkenean,
Italiako Alpeetako Aosta bailarara iritsi ginen.
2.Zein zen zuen asmoa?
Hiru mendi konkretu igo nahi
genituen, Grand Paradiso (4.061
m) eta Italia eta Suitzako mugan
dauden Zumsteinspitze (Alpeetako laugarrena, 4.563 m) eta Signalkuppe (4.554 m). Azken bi mendi hauek Monte Rosako mendigunean daude, eta azkenean bertako
Corno Neron (4.322 m) ere izan
ginen.
3.Pirinioetatik Alpeetarako
saltoa handia da?
Alpeak udan eta Pirinioak neguan
oso antzekoak dira, klimatologia,
tenperatura eta beste kontuan hartuta. Baina Alpeek altitude altuagoa du; oxigenoaren aldetik pixka
bat motelago joan behar zara. Alpeetara joan aurretik, alpinismo ikastaro bat egin genuen Pirinioetan.
Kordadak egiten irakatsi ziguten
eta bereziki segurtasuna landu
genuen: larrialdi bat gertatuz gero
nola jokatu, larrialdiak nola ekidin, zein material behar genuen…
Alpeetan sorpresa oso ona hartu
genuen. Alpeetako mendiak egiteko aurretik planifikatu genuena
guk aurreikusi moduan atera
zitzaigun.

4. Eta hori zergatik?
Ongi prestatuak geunden eta igoera egin genuenean sekulako eguraldi ona tokatu zitzaigun. Goiko
egonaldia egun bat luzatu nahi
genuen baina aterpetik esan ziguten jaisteko, ekaitza indartsua
zetorrela. Jaitsi ginen eta hala gertatu zen, ekaitza etorri zen.
5. Eguraldi iragarpena oso
inportantea izaten da mendian.
Bai. Pirinioetara goazenean lameteoqueviene izeneko bloga kontsultatzen dugu. Elurraren baldintzak, elur jausi arriskuak zeintzuk
izango diren dena oso ongi haztatzen du. Alpeetan informazio guneetan, aterpeetan eta beste uneoro
informazio meteorologikoa ematen
ziguten eta haiek emandakoarekin
ongi moldatu ginen.
6.Igoera espero baino
gogorragoa egin zitzaizuen?
Hara joan baino lehen hemen
asko ibili ginen mendian, entrenatzen. Urtea ongi planteatu
genuen eta ongi atera zitzaigun.
Dena den, 4.000 metrotik gora
gehiago kostatzen da. Ez genekien
nola erantzun behar genuen baina ongi atera zitzaigun. Esperientzia ona izan zen: bostak igo ginen,
argazki ederrak atera genituen eta
giro ederra izan genuen gure artean, inportanteena.
7.Askotan mendizaletasuna eta
argazkilaritza eskutik doaz.
Zuek ere zaletuak zarete?
Bai, Sergio bereziki. Han gainera edozein argazki botatzen duzula, polita ateratzen da. Alpeak
ikusgarriak dira. Guk eremu txiki bat ezagutu genuen, Aosta bailara eta egindako lau mendiak,

baina Alpeak askoz handiagoak
dira. Mendia, txirrindularitza,
mendiko eskia… halako kirolak
egiteko paradisua da.
8. Zer ikusiko dugu proiekzioan?
Bostok ateratako argazkiak erakutsiko ditugu. Eta guk egindakoa
azalduko dugu, gure peripezia guztiak: bidaia, gauza onak, txarrak…
Hasieran Grand Paradisora joan
ginen pixka bat aklimatatzeko.
Gero Monte Rosara joan ginen eta
Zumsteinspitze, Signalkuppe eta
Corno Neron igo genituen. Gure
intentzioa da eskualde hori erakustea. Mendiak arriskutsua denaren
fama du, kirol extremoa dela, baina norberak baldin badaki bere
maila zein den, eta hemen ibilita
pixkaka joaten bada, badaude mendiak edozeinek egiteko errazak
direnak, gozatzekoak, teknikoki
aparteko ezer ez dutenak. Hau da,
ez zarela izan behar Pou edo Iñurrategi bat halako gauzak egiteko.
9. Hurrengo egitasmoa?
Hurrengo urtean Mont Blanc
(4.810 m) igo nahiko genuke, agorrilean, 4.000ko errutatik. Ikusiko dugu. Ea dirua dugun, eguraldia nola dagoen… bitartean Pirinioak hor daude. Ahal dugunetan
jotzen dugu bertara.
10. Hortaz, Alpeek merezi dute!
Zalantzarik gabe. Bizian behin,
gutxienez, joan behar da. Oso polita da, herriek ere enkantu berezia dute. Oso garestia da dena, baina noizbait joateko…
11. Zuen lanaren fruitua
ikusteko aukera dago bihar.
Baditugu gogoak erakusteko. Guztiak gonbidatuak zaudete!

