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Dorraoko, Bakaikuko eta Urdiaingo
San Anton kofradiak bihar
elkartuko dira. Iturmendiko san
antondarrak, berriz, igandean

San Sebastianak
Lakuntzan eta
Olatzagutian

Sakanerria >> 9Ospakizunak >> 14

Plaza zaharreko
azken danborrada

>>9

Lakuntzako plaza berritzeko lanak otsaila erdialdean edo
martxoan hasiko dira. Igande gauerdikoa izanen da plaza
zaharberritu aurretik eginen den azken danborrada

Kontratazio finkoa, gutxi
baina Nafarroako bataz
bestekoaren gainetik >>5

Inasak
819.449,62 €
zor dizkio
gobernuari >>8

Hiriberriko gelak 
egiteko lanak hasi dira>>7

Nanoipuin
lehiaketa deia

>>15

Pilota finalak
bihar

>>13

Ekintzaileen
aldeko sarea

>>3



Musika 
Rondalla Alaitasuna eta Trasteando.
Ilbeltzaren 18an, larunbatean, 20:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Sökolé. Ilbeltzaren 18an, larunbatean,
23:30ean Olatzagutiko Clinkerren.

Doan.

Dokumentala
Romero artzapezpikua: Eliza eta
herri mugimenduak El Salvadorreko
gatazkan. Ilbeltzaren 23an,
ostegunean, 19:30ean Etxarri

Aranazko Karrikestu elkartean.
Ondoren Peio Goiatxe hizlari.

Zinema
La herida. Ilbeltzaren 17an, ostiralean,
21:45ean eta ilbeltzaren 19an,
domekan, 20:00etan Altsasuko Iortia

kultur gunean.

Plan en Las Vegas. Ilbeltzaren 17an,
ostiralean, 22:00etan eta ilbeltzaren
19an, domekan, 20:10ean Altsasuko
Iortia kultur gunean.

Rodencia y el diente de la princesa.
Ilbeltzaren 17an, domekan, 17:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Mendi irteera
Gares-Lizarra. Ilbeltzaren 19an,
igandean, 8:00etan Irurtzundik. Iratxo
mendi taldea.

Txirrindula irteerak
Irañetako iturburua. Ilbeltzaren 19an,
domekan, 9:00etan Altsasuko
Zumalakarregi plazatik. 55 km.
Burundako mendi bizikleta taldea.

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

Oleos. Otsailaren 14ra arte Urdiaingo
Kaluxa tabernan. Patricia Paats. 

Literatura
La nevada del cuco. Ilbeltzaren 17an,
ostiralean, 21:00etan Olatzagutiko

liburutegian. Blanca Busquetsen lanaz
tertulia. 

Bestelakoak  
Scalextrix erraldoia. Ilbeltzaren 17an,
ostiralean, 18:30etik 20:00etara
Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Mugimendu tailerra. Ilbeltzaren 23an,
ostegunean, 19:00etan Altsasuko Gure
etxea eraikinean. Sormen hezkuntzan
oinarritua. Doakoa.

Deialdiak 
Hipotekek kaltetutakoen Plataforma.
Ilbeltzaren 17an, ostiralean, 19:00etan
Altsasuko Gure Etxeko lehen solairuko
1. gelan, bilera.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Ilbeltzaren 17an, ostiralean, 20:00etan
Irurtzungo, Lakuntzako, Arbizuko eta
Etxarri Aranazko plazetan,
elkarretaratzeak.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Ilbeltzaren 19an, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.  

Sakanako Langabetuen Asanblada.
Ilbeltzaren 20an, astelehenean,
15:30ean Altsasuko Gure Etxea
eraikinean.
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Argazkiak emateko lekuak: • Altsasu: Foruen Plaza 23-1 • Irurtzun: kate informatika, Bi ahizpak, 9
(atzea) • Ordainketa, Guaixeren bulegoan edota 3035 0018 47 0181012564 kontu zenbakian ingre-
satuta egin daiteke.ZORION agurrak

Eta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA! 
Jarraitu
gaitzazu

Itoitz
ZORIONAK Itoitz!! 8
urte dagoeneko. Ongi
pasa laztana!! Maite
zaitugu!! Etxekoak.

Garbiñe 
Arregui Sainz
Urtarrilak 18. 
ZORIONAKxagu!!

Juana Mari eta
Hector
ZORIONAKeta oso
egun ederra pasa deza-
zuela!! Muxu asko, Ma-
ripi.

Jose Javier
Agirrebengoa
Izugarri pozten gara zu
ongi egoteaz. ZORIO-

NAKeta urte askota-
rako!! La banda.

ilbeltzak 17-23
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net

Maider Gallego
Guerrero
ZORIONAKprezio-
sa!! 6 urte dagoeneko!!
Izugarri maite zaitugu.
Etxeko guztien partez.

Bazkideek deskontua
Bikoitza:Bakarra:



Nafarroako Enplegu Zerbitzuak
Nafarroako 2013-2015 Ekintzaile-
tza Planaren barrenean bultzatu
duen Ekintzailetzari Laguntzeko
Nafar Sarea aurkeztu zen atzo. 

Sare horren helburua da “ekin-
tzaileei informazioa, aholkulari-
tza eta orientazioa ematea modu
egoki, eraginkor eta homogeneo-
an, enpresa berrien eta enplegua-
ren sorrera sustatzeko; hori dena,
bere agenteen jarduera koordina-
tuen bitartez”.

Aurkezpenean gobernuko
ordezkariek adierazi zutenez,
sarea “Nafarroan ekintzailetasu-
naren sustapenean ari diren era-
kunde publiko eta pribatuen zer-
bitzuen eskaintza hobe koordina-

tzeko tresna bat da”. Sarea Nafa-
rroako Gobernuak, Iruñeko Uda-
lak, Nafarroako Enplegu Zerbi-
tzuak, Sodena-CEINek, CENek,
UGTk, CCOOk osatzen dute, bai-
ta eskualde garapen erakundeek
Cederna Garalur, Zona Media par-
tzuergoa, TEDER eta EDER par-
tzuergoa.
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ezkaatza >>

ARKANGOA TABERNA
A L T S A S U

Postrea edo kopa doakoa.

GIXANE ESTETIZISTA
A L T S A S U

Betileen permanentea eta tin-
tearekin, atzazkalak zure
erara margotu doan.

PINPILINPAUSA
A L T S A S U

50 €tik gorako erosketetan
%10eko deskontu-bale bat
hurrengo erosketarako.

TEXARTU
I R U N E A

Eskaintza kanpainaren ara-
bera.

CLINKER
O L A Z T I

Menuarekin kafea eta kopa
doan.

SORKUNDE HARATEGIA
A L T S A S U

50 €ko erosketetan etxeko
produktoa doan

BERRIA EGUNKARIA
Harpidetza eginez gero
%50eko deskontua.

IKER KIROLAK
A L T S A S U

50 €tik gorako erosketetan,
%10eko deskontu-bale bat
hurrengo erosketan erabil-
tzeko.

URGAIN ALBAITARITZA 
ZENTROA

E T X A R R I  A R A N A T Z
% 20ko deskontua kontsul-
tan.

BASOMUTUR
A L T S A S U

Menuan eta kartan %6ko
deskontua.

BILTOKI TABERNA
A L T S A S U

Eguneko menuan, kafea doa-
koa. Karta menuan, kopa
doakoa.

Non
erabili

www.guaixe.net-en
zerrenda osoa ikusgai

Otsailetik aurrera Europako 33
herrialdeetan eurotan ordaintzeko
moduaren harmonizazioa eginen
da. Transferentzia, helbideratutako
zordunketa eta ordainketa-txartela
bidezko ordainketei eragiten die

Sakana guztitik etorritako enpre-
setako ordezkari, autonomo eta
banako, 200 bat, joan ziren atzo
Sakanako Enpresarien Elkarte-
ak Eurotan Ordaintzeko Gune
Bakarraz antolatu zuen jardunal-
dira (ingelesez SEPA, Single Euro
Payments Area). Euro monetaren
ezarpenaren pareko aldaketa zela
nabarmendu zuten. 2002tik Euro-
guneko herrialdeetan berarekin
ordaindu daiteke. Baina eskudiru-
tan ez diren ordainketetarako
herrialde bakoitzak bere araudia
zuen. Otsailetik aurrera Eurogu-
neko 28 herrialdeak, Islandiak,
Liechtensteinek, Monakok, Nor-
vegiak eta Suitzak araudi bera
izanen dute. Horrek, moneta baka-
rraren bateratzeari onura guztiak
ateratzeko modua emanen duela
adierazi zuten aurkezpenean. 

Otsailetik aurrera gune horre-
tako herritar, enpresa eta bestela-
ko eragile ekonomikoek eurotan
ordaindu eta kobratu ahal izanen
dute; eta guztiek oinarrizko bal-
dintza, eskubide eta betebehar
berberak izanen dituzte. Horri

esker, “merkatu bakoitzaren
barruan jarduteko erraztasun,
azkartasun eta segurtasun berdi-
nak izanen dira”. 

Ekarriko dituen aldaketak
Orain arte kontu korronteko 20
zenbakiekin identifikatzen ziren
ordainketa eta kobraketak. Otsai-
letik aurrera IBANa (Internatio-
nal Bank Account Number; 24 zen-
baki) eta BICa (Bussiness Identi-
fier Code, 11 zenbaki) izanen dira.
Kutxek eta bankuek aurreratuak
dituzte kontu korronte zenbakiak
automatikoki IBAN eta BIC for-

matura bihurtzeko lanak. 
Orain arte bezala ordainketa

edo kobratzea egiterakoan kon-
tzeptu bat jartzen segitu behar-
ko da. Baina transferentzien
kasuan 72 karakteretan azalpe-
na eman beharrean 140tan ema-
teko aukera izanen da. Zuzeneko
Zorrak-Zordunketak produktue-
tan, ordea, kontzeptua 640 karak-
teretik 140ra murriztu da. Horrek
mugatu egiten du zordunari
bidaltzen ahal zaion informa-
zioa, eta zordun batzuek zorraren
datuen jakinarazpena fakturen
bidez edo bestelako bideetatik

egin beharko dute. 
Helbideratze Aginduak deitzen

ditugunek otsailetik aurrera Zuze-
neko Zorren Mandatuak izena
hartuko dute. Hurrengo hilabete-
tik aurrera informazioa trukatze-
ko sistema berriarekin, aurkezten
den Zuzeneko Zor bakoitzarekin
erregistro bat ere bidaliko da,
Mandatuaren datuak jasoko ditue-
na (informazio-multzoa). Itzultze-
en inguruko guztia arautu dute ere,
epeak zehaztuz. Azkenik, helbide-
ratze-kontua aldatzeko nahikoa
izanen da igorleari jakinarazpen
formal bat bidaltzea.

www.navarraemprende.com 
Atari horretan biltzen da Ekintzailetzari lagun-
tzeko nafar sarearen eskaintza; bertan ikus
daitezke Sareak ekintzaile eta enpresa guz-
tien eta, oro har, gizartearen eskura jartzen
dituen zerbitzuak. Azken finean, Nafarroako
ekintzaile eta autonomoendako eduki jakin-
garri, praktiko eta interesgarrien eskaintza. 

Garalur, Ekintzaileari
Laguntzeko Nafar Sarean

Sarearen sustatzaileen familia argazkia.

Sistema berriak Sakanan interesa piztu zuen, horren adierazle da Iortia ia beteta ikustea.

»

SAKANA

Europako ordainketa eta
kobratze sistema berrian janzten 



astekoa

Benjamin Zufiaurre Goikoetxea

Urte berria-Lege berriak
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Beste urte bat, denbora pasatzen
da, eta denborarekin gauzak ere.
2014rako eskuindar gurutzaden
lege berriak martxan jarriko dira
Iberia zahar honetan: LOMCE
delakoekin, hezkuntza sistema
osoa hankaz gora jarriko dute;
abortua delakoekin, emakumeak
erabakitzeko eskubiderik gabe

geratuko dira eta Herritar Segur-
tasun Legeak kristorenak ekarri-
ko du, hala dirudi.

Nora goaz? XIX. edo XV. men-
dera, edo ondo ulertzeko, Fran-
kismo garai batera. Azken urte
hauetan irabazi diren eskubide-
ak aldatu behar lege berrien bidez
“Trento”ko apezpikuak kontent

izateko. Eliza zerura, eta zerua
eskuindarra, nahiz eta Frantzis-
ko argentinar “progre” aipatu.

Zer da hau? Ni baikor nago
2014an, baina etorkizun hau kon-
tuan hartuz, atzerriratzeko gogo-
arekin nago. Faxistak eta faxis-
takoak ezin ditut eutsi. Krisi eko-
nomikoa eta politikoa loturik

daude gaur egun, baina krisi kul-
turala eta demokratikoa eragi-
ten ari dira. Manifestaldiak,
prentsaurrekoak… antolatzen
dituztenak, kartzeletara. Lapur-
keriekin eta gezurrekin bote-
rea erabiltzen dutenak, berriz,
“pitxi” modura (gogoratzeko “es
el txulo que palpita…”), ondo

ikusia. 
Bat- batean, Valentzian iruzu-

rrak, denok “enpufatu”, bere tele-
bista itxi eta orain Fabra lehen-
dakariak valentziera (katalana
ez) gehiago eskatzen du TVEn.
Hori falta zaigu, denok valen-
tziera mintzatzea, erabiltzea eta
dignitatea saltzea.

Elektrizitatea ekoiztea eta
garraiatzea garestia da nonbait,
are gehiago ingurumenean duen
kostea kontuan hartzen badugu.
Horrek kontsumoaren gaineko
hausnarketa sakona beharko
luke, interes ekonomikoek eta
gure erosotasunak behin eta
berriz saihesten dutena. Hori
dela eta, bertze tokietan kokatzen
da eztabaida, hala nola, prezioa,
enpresen irabaziak eta gober-
nuaren erabakietan.

Aurten %2,3 igo da elektrizita-
tearen prezioa, behin behinean,
batez ere Gobernuak arautzen
duen atala garestituta. Behin

behineko igoera da Gobernuak
energiaren prezioa finkatzen
duen enkantea baliogabetu zue-
lako, enpresek manipulatu zute-
la iritzita. Gero gerokoa, izan ere
fakturaren prezioaren %55
Gobernuak erabakitzen du eta
enpresek %45. Afera argitu arte
zain egon beharko dugu, baina
poliki garestituko dela segurutzat
jotzen dute.

Gober nuaren erabakien
garrantzia edo gure kontsumoa-
ri buruzko hausnarketaren beha-
rra atzendu gabe, prezioari hain-
bat aipamen egitea egoki deritzot.
Estatuko bezero gehienok “Tari-

fa de Último Recurso (TUR)” dela-
koa dugu kontratatua, Gober-
nuaren kontrolpean dagoena,
nahiz eta enpresek ere bere pre-
zioa baldintzatzen duten. Tarifa
hau liberalizazioaren aurreko
tarifa eta egungo tarifa libreen
artean kokatzen da, merkeena
izan da eta kontsumitzaileon
eskubideak hobeki babestu ditu.

Enpresek eta Gobernuak inte-
res handia erakutsi dute arautu-
tako tarifa desagerrarazi eta tari-
fa libreak zabaltzeko, enpresen
arteko lehia ona izanen dela argu-
diatuta. Gure iritziz, gehiago ira-
bazteko egiten dute, gure kalte-

rako. Hara hor egungo tarifa
libreak, aukeratzen dituenak
gehiago ordaintzen baitu.

Kontsumitzaileen elkarteeta-
tik liberalizazioak ez duela elek-
trizitatea merketu salatu dugu.
Enpresen iruzurrak ere salatu
ditugu eta tarifa libreekin faktu-
ra ikaragarri garestitzen dela
ere bai, zenbait kasutan %11 bai-
no gehiago. Jasotzen ditugun
erreklamazioak ikusita gainera
garbiki erraten ahal dugu asegu-
ruek eta mantenu zerbitzuek,
hau da, deskontuak aplikatzeko
kontratatzen direnek helburua
nekez betetzen dutela.

Gogor jokatzen ari dira enpre-
sak beren asmoa gauzatzeko: TUR
kontratatu ahal izateko gehie-
nezko indar-muga, egun 10 kilo-
batio dena, 3-5 kilobatiora jaistea
eta TURaren prezioa garestitzea
proposatu dute, TUR kontratatze-
ko jendeari trabak patzen dizkio-
te, etxez etxe nahiz telefonoz
sutsuki saiatzen dira tarifa libre-
ko kontratuak egiten…

Definizioz unibertsala den zer-
bitzu publikoa nork kudeatuko
eta garaile nor aterako den dago
jokoan, dudarik gabe.

Iratxe

2013ko abenduaren 20an Espainia-
ko Ministroen Kontseiluak abor-
tuaren legea aldatzeko aurre-
proiektua onartu zuen. Lege
berriaren izenburua, hauxe: Kon-
tzebituaren Bizia eta Haurduna-
ren Eskubideak Babesteko Lege
Organikoa. Izenburuari errepara-
tzen badiogu, argi dago zein den
legearen helburua: kontzebituak
eta haurdunen eskubideak babes-
tea. Beraz, emakumeen eskubide-
ak lege honetatik at gelditzen dire-

la ondorioztatzea ez da zaila. 
Gaur egun indarrean dagoen

legearen arabera, haurdunaldia
eteteko eskubidea dago inongo
justifikaziorik gabe 14. aste bitar-
tean. Hortik aurrera, baldintza-
tua dago. Hau da, legeak bilduta-
ko kasu eta epeetatik kanpo, deli-
tua da haurdunaldia etetea, Zigor
Kodean sartuta dago eta zigortua.
Aurkeztutako aurreproiektuan
aipatutako aukera hau desager-
tzen da, haurdunaldiaren bidera-

garritasunaren eta fetuaren mal-
formazioarekin batera. Emaku-
mearen osasun fisikoa edo psiki-
koa arriskuan egotea edo bortxa-
keta bat jasan izana dira
haurdunaldia eteteko legez onar-
tzen diren arrazoi bakarrak.

Honen arabera, alde batetik,
fetuaren eskubideak emakume-
en eskubideen gainetik jartzen
dira. Honi helduta, esan beharra
dago 2011ko datuen arabera, esku-
ra dauden azken datu ofizialen

arabera, Espainiar Estatuan
118.359 emakumek euren haurdu-
naldia eten zutela 14. astea bai-
no lehen, egindako abortuen
%90a. Lege berriak indarra har-
tzen duenean ez dute haurdunal-
dia eteteko aukerarik izanen,
legearen babesarekin eta doan,
behintzat. Akaso beste bideren
bat bilatu beharko dute?

Bestetik, emakumeen boronda-
tea ez da arrazoi nahikoa, are
gehiago, emakumeen borondate-

tik kanpo datoz arrazoiak: bor-
txatua izanaren salaketa eta osa-
sun arriskua ziurtatzen duten
medikuen txostena. Medikuei
esleitzen zaie erabakitzeko auto-
ritatea.

Gauzak horrela, emakumeen
erabakitzeko eskubidea da auzian
dagoena. Hau da, emakumeok
gure bizitzaren eta gure gorpu-
tzaren jabe izatean dago gakoa.

Emakumeen bilgunea

hara zer dien

Murrizketak emakumeen eskubideetan 

barrutik kanpora

Elektrizitatea garestia ote?
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sakanerria >>
HIZTEGITXOAK.EU WEBGUNEA MAR-
TXAN: Euskaratik beste 35 hizkuntzetara-
ko noranzkoan, eta alderantziz, oinarrizko
hiztegiak lortzeko aukera eskaintzen du.

Euskarara eta beste hizkuntzetara hurbil-
tzeko, harremanetarako, elkar ezagutzara-
ko, elkarren aitortzarako balioko du.

Iruñeko zabalguneko enplegu bule-
gora joaten diren arakildar eta
irurtzundarren datuen faltan, joan
den urtean Nafarroako Enplegu
Zerbitzuak Altsasun duen bulego-
an 5.041 kontratu sinatu ziren.
Kopuru hori 2013an zerbitzu
horren bidez Nafarroa guztian
sinatutako kontratuen %1,96 da. 

Altsasuko bulegoaren bidez
sinatutako kontratu guztien %5,65
besterik ez dira mugagabeak izan.
Sakana Nafarroako bataz besteko-
aren gainetik %0,8 dago, joan den
urtean sinatutako kontratuen
%4,86 baitzen mugagabea. Nafa-
rroan sinatutako kontratu muga-
gabeen %2,28 Altsasuko bulegoa-
ren bidez adostu ziren. 

Kontratuak 2013an
Kontratuak hilean Mugagabeko kontratu kopurua

Sakana Nafarroa  Sakana Nafarroa
Ilbeltza 386 18.940 29 1.212
Otsaila 278 15.738 24 1.039
Martxoa 289 15.980 17 1.036
Apirila 378 20.404 22 978
Maiatza 394 20.485 35 1.116
Garagarrila 480 21.102 21 918
Garila 525 26.647 21 977
Agorrila 434 21.320 6 811
Iraila 592 27.510 29 1.256
Lastaila 492 26.051 23 1.293
Azaroa 392 20.189 49 1.031
Abendua 401 21.582 9 789
Guztira 5.041 255.948 285 12.456

Urtean egin daitezke eskaerak
Sakanako Mankomunitateko
Lakuntzako egoitzan. Eskatzen den
unetik ezarriko da hobaria

Sakanako Mankomunitateak hiri
hondakin solidoak bildu, tratatu
eta aprobetxatu edo desegiteko
tasak arautzen dituen ordenantza
eguneratu eta hobariak zehaztu
ditu. Araudian jaso duenez, lau
kasutan emanen ditu hobariak
Mank-ek. Alde batetik, Gizarte
Segurantzaren edo Nafarroako
Mendekotasun Agentziaren onu-
radunek %100eko hobaria izanen

dute. Horretarako, hori bai, Efek-
tu Anitzetarako Errenta-Adieraz-
le Publikoa (EAEAP) (8.838,34 euro
urteko, 631,31 hileko) edo hori
bider 1,3 eginez ateratzen den
kopurua gainditzen ez badu. 

Mank-en hobari hori bera izanen
dute eskatzaileek ezkontide edo gisa
bereko bizikidea dutenean eta bien
diru sarrerak 1,35 aldiz EAEAPa
gainditzen ez duenean. %100eko
hobaria lortuko dute ezkontidea ez
den beste familia-zama duten eska-
tzaileek ere, menpeko lagun bakoi-

tzeko EAEAPa 0,23 handituko da.

Gehiago
Mank-i frogatzen badiote etxebi-
zitzan ur eta argi zerbitzurik ez
dutela, jabeek %70eko hobaria iza-
teko eskubidea dute. Etxe bat bota
eta berria jasotzeko baimena lor-
tu dutenek ere ez dute zabor tasa-
rik ordaindu beharko, behar beza-
la frogatzen badute. Azkenik, etxe-
bizitzatik 500 metro baino
gehiagora edukiontzia dutenek
ere %100eko hobaria izanen dute.

Giza eskubideak, konponbidea,
bakea leloarekin Euskal Herrian
egin den mobilizazio jendetsuena
hartu zuen larunbatean Bilbok.
EAJk, Sortuk, EAk, Aralarrek,
Altenatibak, Geroa Baik, ELAk,
eta LABek deitu zuten manifesta-
zioa. Isila izan behar zuen mobi-

lizazioan presoen etxeratzearen
aldeko oihuak entzun ziren. Aldi
berean, sakabanaketa bukatzeko
eta konponbidearen aldeko urra-
tsak aldarrikatzeko Tantaz Tanta
ekimenak erabilitako tanten iru-
diak ere ikusi ziren. 

Sakanatik makina bat jende

joan zen. Asko euren ibilgailuetan
joan ziren eta beste asko ibarre-
tik abiatutako 13 autobusetan (Ara-
kil, Irurtzun eta Uharte 2; Lakun-
tza 1; Arbizu 1; Etxarri Aranatz 1;
Bakaiku, Iturmendi eta Urdiain
2; Altsasu 3; Olatzagutia eta Zior-
dia 1 eta Iruña eta Sakanako 1). 

Sakandar ugari konponbide eske

SAKANA

Zabor tasen hobariak
eskatzeko epea zabalik 

Auzo-konpostagailuak Iturmendin.

Aldamio artean kisusgilea.

Kontratazio finkoa, gutxi baina
Nafarroako bataz bestekoaren gainetik

»
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Herriko presoekiko eta haien
familiekiko eta gertukoekiko
elkartasuna adieraztea helburu
duten ekimenak kriminalizatu
dituela uste dute, horretarako
faltsukeriak eta manipulazioa
erabiliz

Urtero moduan, Eguberrietan,
euskal presoen aldeko diru bilke-
ta egin zen Etxarri Aranatzen.
Jasotako dirua presoen senideek
urruneko espetxeetara egin beha-
rreko bidaietako gastuak arintze-
ko erabiltzen da. 

Horren berri izan zuenean,
PPko zinegotzi  Juan Antonio
Extremerak “gogor gaitzetsi zuen
ETAren inguruak herritarrei eta
dendariei egiten dien estortsioa”.
Extremeraren iritziz, etxeetan
“talde terroristako presoendako
dirua eskatzeko” banatutako gutu-
nekin “bizilagunak beldurtuta
eta bortxatuta sentitzen dira edo
senti daitezke”. Gaineratu zuenez,
“herriaren historiarekin, halako-
ek beldurra sortzen dute laukorik
eman nahi ez dutenen artean”.

Horregatik, PPkoak azken bilku-
ran kondena mozioa aurkeztu
zuen, “etxarriarrak beldurtu,
herriaren irudia zikindu eta
enpresek eskualdean egin ditza-
keten  inbertsio berriak urruntzen
dituelako”. 

Koalizioak batera
Hari erantzunez Etxarriko Bildu

eta NaBaiko taldeek mozio bate-
ratu bat adostu zuten. Bi koalizio-
ek nabarmendu zutenez, “PPk
aurkeztutako mozioa guztiz fal-
tsua den oinarritik abiatu da, eta
faltsukeria horretatik gezur han-
di bat eraiki du, presoen sakaba-
naketaren ondorioak pairatzen
dituzten familiak eta gertukoak
kriminalizatzen dituena”. Aldi

berean, azaldu zioten herri ekime-
naren asmoa zela “sakabanaketak
beren sorterritik ehunka kilome-
trotara preso daudenen familia-
koei eta gertukoei kalte ekonomi-
koa eragiten diela kontuan izanik,
seme-alabak, neba-arrebak… bisi-
tatzeko milaka kilometro egin
behar horrek dakarren gastu itze-
la arintzea, neurri txiki batean
bada ere”. Bildutik eta NaBaitik
PPri “gatazkari irtenbidea bilatze-
ko” inplikatzeko eta “konpromi-
soa” eskatu zioten.

Aldi berean, popularrari nabar-
mendu nahia leporatu zioten: “PPk
ez du parte hartzen ez udal jardue-
ran, ez Etxarri Aranazko herrita-
rren eguneroko gaien kudeaketan.
Aldiz, egoera puntual batzuk balia-
tzen ditu protagonismoa bilatze-
ko eta nabarmen gelditzeko”. Hain-
bat hedabideren laguntzaz, PPk
“Sakanako udalen jarduera krimi-
nalizatzea eta hura baldintzatzea
helburu duen estrategia” garatu
duela salatu zuten.

Gipuzkoako Batzar Nagusietan
herrialdeko errepide sare nagusian
bidesaria jartzeko Bilduk aurkez-
tutako proposamenari osoko zuzen-
keta bana aurkeztu zioten EAJk,
PSEk eta PPk, eta foru araua atze-
ra bota zuten herenegun. Beraz,
momentuz, epe laburrean Gipuz-
koako errepide sare nagusian ez da
bidesaririk ordaindu beharko. 

Nafarroako Gobernua kontra
Hesirik gabeko arkupe sistema
ezarri nahi zuen Gipuzkoako Foru
Aldundiak. Haietako zazpi arku
Iparraldeko Autobian (A-1) eta
hiru Leitzarango Autobian (A-15)
jarri nahi zituen. Hasiera batean
ibilgailu guztiei kobratzeko asmoa
zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak,
baina, azkenik, ibilgailu astunei

kobratzeko asmoa azaldu zuen. 
Egitasmoaren berri jakin

bezain laster, Juan Luis Sanchez
de Muniainek, Nafarroako Gober-

nuko bozeramaileak, bidesariek
nafarrak kaltetzen zituztela adie-
razi zuen. Bi administrazioen alde-
ko bilera ere egin zuten. 

Ibilgailuek mustu
dute Zelandiko
aparkalekua
Zelandi eskolaren eta Constantino
Salinas osasun etxearen artean uda-
lak egin duen aparkalekua erabil-
garri dago dagoeneko. 1.490 metro
karratuko azaleran 47 ibilgailuren-
dako tokia dago. Coyser enpresak
aurreko astean egin zituen lanen-
gatik 18.000 euro jaso ditu.  

Otsailaren 2an presidentea auke-
ratzeko hauteskundeak eginen
dira El Salvadorren. Eskuinak 20
urte gobernuan eman ondoren,
azken bostetan Funes-FMLN
bikoa izan da boterean. Hautes-
kunde prozesuan eskuina zatitua
aurkeztuko da eta FMLNek lehen
itzulian hauteskundeak irabazte-
ko aukera du, “Aldaketa Gober-
nuaren jarraipena bermatuz; pro-

grama sozial arrakastatsuei
jarraipena eman eta eraldaketa
politiketan sakontzen joan ahal
izateko”. 

Horregatik, Euskal Herriko
hainbat sektore politiko eta sozia-
lek, hauteskundeetatik harago,
elkartasun osoa adierazi diote
FMLNri. Bi herrialdeen arteko
adiskidetasun eta elkartasun kon-
promisoa nabarmendu dute.

FMLNren aldeko agiri bat zabal-
du dute norbanako eta erakunde-
ek babesa adierazi diezaioten. Aldi
berean, hilaren 26an Altsasun
FMLNren alde El Salvadorren
lagunek antolatu duten ekitaldian
parte hartzera deitu dute. 

Muslariak Euskal
Herriko txapelketari
begira
Euskal Herriko Mus Txapelketako
Arbizuko eta Altsasuko kanporake-
tak bihar jokatuko dira. Mus Fede-
razioak antolatutako Arbizuko neur-
ketak Karrika tabernan jokatuko dira
16:00etatik aurrera. Altsasukoak,
berriz, Zubiondo elkartean, 16:30ean
hasita. Irurtzungo kanporaketa hila-
ren 25erako dago iragarria,
16:00etan Pikuxarren. Bestalde,
larunbatean Irañetako kanporake-
ta jokatu zen lau bikoteren artean.
Manu Lizarragak eta Floren Bera-
zak lortu zuten lehiaketan aurrera
egitea finalean Pedro eta Juan A.
Berazari irabazi ondoren. 

SAKANA

Ongi ari gara?
Adimen emozionalaren bidezko
heziketa lantzeko gurasoendako
tailerra antolatu dute Burunda men-
debaldeko Oinarrizko Gizarte Zer-
bitzuak eta Akelarre ludotekak.
Gurasoek haurren heziketan izan
ditzaketen zalantzak eta beldurrak
argitu nahi ditu ikastaroak. Horre-
tarako egoera zehatzak, ardurak,
gurasoak kezkatzen dituzten gau-
zez eta abarrez hitz eginen da tai-
lerrean. Interesatuek izena eman
behar dute Oinarrizko Gizarte Zer-
bitzuaren egoitzan (948 467 662)
hilaren 27a baino lehen. 

Bost saio 

Ilbeltzaren 31n, otsailaren 28an, mar-
txoaren 28an, apirilaren 25ean eta
maiatzaren 23an (ostiralak). 9:00etan
kafea hartzera bilduko dira ludote-
kan. Tailerra 9:30etik 11:00etara iza-
nen da. 

Udalak babesa
azaldu dio osasun
zerbitzu
publikoaren aldeko
ekimen legegileari
Kalitatezko osasun-laguntza berma-
tzea eta Nafarroako landa-eremue-
tako herritarrek dituzten eskubide-
ak eta zerbitzuak arautzea. Horixe
eskatzen dute Zangozako Merinalde-
ko udalek. Horretarako, legeari segi-
tuz, udal ekimen legegilea abiarazi
dute eta Arakilgo Udalak, aho batez,
bat egin du eskaera horrekin. 
Nafarroako 160 udalek, tartean sakan-
darrek, bat egin dute Zangozako Meri-
naldeko udalen ekimenarekin. Haiek
herenegun aurkeztu zuten proposa-
mena Nafarroako Parlamentuan.

Arakil»Altsasu»SAKANA

Olatzagutia»
Aparkalekua erabilgarri dago.

Trafikoa Leitzarango Autobian.

Udal bilkura eta herritarrak hari adi. Artxiboa

Dokumentala
Romero artzapezpikua: Eliza eta
herri mugimenduak El
Salvadorreko gatazkan. Ilbeltzaren
23an, ostegunean, 19:30ean Etxarri
Aranazko Karrikestu elkartean
ikusteko aukera izanen da. Ondoren
Peio Goiatxe mediku internazionalista
nafarrak hitz eginen du.

El Salvadorko FMLNri elkartasuna
adierazteko ekitaldia ostegunean

Sakanak Cinquerarekin du harremana.

»

Bilduk eta NaBaik PPko
zinegotziaren jarrera salatu dute

Etxarri Aranatz»

Bidesaririk ez Gipuzkoan

Jendea kalean.
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Satrustegiko kontzeju-etxearen
lehen solairuan dagoen bizitza
alokatu nahi du kontzejuak. San
Migel kalearen 25ean dagoen etxe-
ak 137,87 metro karratu ditu. Joan
den urtean eraikinean hainbat
lan egin ondoren atera du Satrus-
tegiko kontzejuak etxebizitza
enkantera; urte baterako, baina
epea luzatu daiteke. Hileko 400
euroko errenta ordaintzea eska-
tzen du kontzejuak. Interesatuek
hilaren 24ra arteko epea dute haien
eskaintzak Arakilgo udaletxean
aurkezteko. Informazio gehiago
nahi duenak Jose Antonio Angu-
lo Bachillerrekin jarri behar du
harremanetan (concejodesatrus-
tegi@gmail.com edo 609 422 268). 

Nafarroako Gobernuak Hiribe-
rriko Kontzejuko Kudeaketa
Batzordea izendatu du gaur. Bost
pertsonek osatzen dute batzordea:
Jose Luis Legarrak, Salvador Una-
nuak, Gotzone Sainz de Murietak,
Doroteo Iturmendik eta Felix Una-
nuak. Aurrena kontzejuburua da
eta bigarrena idazkaria. 

Azken udal hauteskundeetan
Hiriberriko Kontzejua berritze-
ko ez zen hautagaitzarik aurkez-
tu. Aurreko kontzejuko kideek
lanean jarraitu zuten. Lege alda-
ketarik ez zela egin behar esan zie-
ten Nafarroako Gobernutik, bai-
na ondoren ikusi dute egokiagoa
zela aldaketa egitea eta, horrega-
tik, izendatu du gobernuak kude-
aketa batzordea. 

Aurreko legegintzaldian Felix

Unanua izan zen kontzeju-burua,
eta hala izan zen pasa den urteko
negu akaberara arte. Orduan har-
tu zuen kargua Jose Luis Legarrak.
Kudeaketa Batzordean dauden
guztiak, idazkaria ezik, aurreko

legegintzaldian ere kontzejuan
zeuden. Baina kontzeju bileretan
ez daude bostak bakarrik, badute
beste bost hiriberriarren babesa.
Guztiek batera lantzen dituzte
herriko gaiak. 

Gaur, 18:30etik 20:00etara, Iortia
kultur guneko erakusketa gelan

Txantxari ludotekaren 20 urteu-
rreneko ospakizunek aurrera
jarraitzen dute. Aurreko ostirale-
an makina bat haurrek Iortia kul-

tur gunean gozogintza tailer bate-
an parte hartu bazuten, gaurko-
an, auto txikiak ziztu bizian gida-
tzeko aukera izanen dute. Izan
ere, ludotekak skalextric erral-
doia jarriko du Iortia kultur gune-

ko erakusketa gelan. Han bertan
Txantxari ludotekaren ibilbidea-
ren berri ematen duen argazki era-
kusketa eta birziklatutako objek-
tuekin egindako jolasak daude
ikusgai. 

Scalextrix erraldoia hemen da
Altsasu»

Hiriberri»Satrustegi»

Kudeaketa Batzordea kontzejuan

Hiriberriarrak kontzejuaren kilometroa korrikan.

Satrustegiko kontzeju-etxea.

Hiriberriko kontzeju-etxeko lehen
solairuan erabilera anitzeko gelak (txi-
kia eta handia) egiteko lanak abendu
akaberan abiatu ziren eta bost hila-
beteren buruan despedituak egotea
espero da. Herritar guztien irisgarri-
tasuna bermatzeko igogailua jarriko
da. Construcciones Arleizabe enpre-
sa ari da lan horiek egiten. Aurretik,
hiriberriarrek auzolanean eta uda-
leko langileek hainbat lan egin
dituzte. 

Hitzarmena
Arakilgo Udalak kontzejuen eta
arakildarren arteko harremana
estutuko duen espazioen sare bat
sortzeko asmoa du, horrela eskain-
tzen dituen zerbitzuak hobetu

ditzakeelako. Hori kontuan izan-
da, Udalak Hiriberriko Kontze-
juarekin hitzarmena sinatu zuen.
20 urteko indarraldia du akordio-
ak. Udalak emandako diru-lagun-
tzaren truke kontzejuak gelaren
erabilera dohainik utziko dio, ikas-
taroak, hitzaldiak, erakusketak
eta bestelakoak antolatzeko. Bi
erakundeek adostu dutenez gela-
ren erabilera koordinatuko dute,
baten eta bestearen programazio-
ak elkar ez zapaltzeko. 

Hitzartutakoaren arabera, egi-
nen den jarduerak garbiketa egi-
tea eskatzen duenetan udalaren
ardura izanen da hura egitea.
Mantenua eta bestelako kostuen
(argindarra, berogailua…) ardu-

ra kontzejuarena izanen da.
Nahiz eta hori aretoa martxan jar-
tzen denean berraztertuko den.
Azkenik, bi erakundeek igogai-
luaren mantenua erdibana egi-
nen dute.

134.059
euroko inbertsioa 

Nafarroako Gobernuaren Lau
urteko Tokiko Azpiegitura Pla-
netik 65.160 euroko diru-lagun-
tza jaso dute (52.000 euro ingu-
ru joan den urtean, gainontze-
koa aurten). Arakilgo Udalak
50.000 euro jarriko ditu eta Hiri-
berriko Kontzejuak 18.899 euro. 

Banaketa

Behe solairua (231,24 m2): ezkaratza (13,31 m2), komunak (16,30 m2), banatzailea (11,26
m2), biltegia (40,5 m2), squasha (76,25 m2), harrera gunea (15,50 m2), mediku kontsulta-
tegia (15,2 m2), kontzejuaren bilera gela (23,3 m2) eta artxiboa (7,75 m2).
Lehen solairua (209,19 m2): banaketa (25,32 m2), erabilera anitzeko gela txikia (22,81 m2)
eta erabilera anitzeko gela handia (61,06 m2).

Hiriberri»

Hasi dira erabilera anitzeko geletako lanak

Kontzejuak alokairuan eman
nahi du irakaslearen etxea zena 
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Inplikazioa erabatekoa izan dela
erantzun dute gobernutik: “egia da
Inasari jarraipenik ezin izan zaiola
eman ikustea etsigarria dela” 

Bilduk eskatuta Inasaren itxiera-
ri buruzko azalpenak eman zituen
herenegun Lourdes Goikoetxea
kontseilariak Parlamentuan.
Gobernuko kideak esan zuenez,
“eskutan izan dugun guztia egin
dugu Inasaren jarduna eta lanpos-
tuak mantentzeko, jakinik eraba-
kiak hartuko zituzten konkurtso
administratzailea eta merkatari-
tza-arloko epaitegia zeudela”. 

Goikoetxeak azaldu zuenez
gobernua esku hartu zezakeen hiru
arlotan aritu zen. Konkurtsoa hasi
zenean eta enpresa itxi aurretik,
laguntzak ezin zirela eskatu argitu
zuen. “Itxiera gertatu zenean eska-
tu ziren. 819.449,62 euroko zorra du
(interesak barne) Baikap-ek”. 

Bestetik, Goikoetxeak azaldu
zuenez, lan isuna jarri zitzaion
enpresari, bete beharrak ez bete-

tzeagatik. Eta, azkenik, lantegia
dagoen tokiaren ingurumen arlo-
ko lehengoratzea eskatu zaiola
argitu zuen. “Horrek zenbat balio-
ko duen ez dakigu oraindik”. 

Baikapek 2012ko lastailean eros-
keta eskaintza bati uko egin ziola
gaineratu zuen.  Zuzendaritzak

lantegia ixtea erabaki ondoren,
Nafarroako Gobernuaren ahale-
ginak izan ziren:  lehenik, langile-
ak ahalik eta hobekien ateratzeko
akordio bat lortzea, zuzendaritza
eman beharreko pausoak errespe-
tatzera behartuz: kanpo-birkokatze
plan bat aurkeztera eta gizarte

akonpainamendu neurriak har-
tzera. Abenduaren 26an Inasaren
likidazio fasearen irekiera egin
zela jakinarazi zen. “Orain likida-
zio plana aztertuko da eta etenga-
beko jarraipena eginen dugu.” 

Kontseilariak argitu zuen udan
“prozesu bideragarri bat egon
balitz, dudarik gabe, gobernuak
makinaria erosiko zukeela. ANE-
Lekin egindako bileretan aurre-
ra egiteko oso jarduera konplexua
zela argi ikusi zen, ordea”. Gogo-
rarazi zuen udan inbertsio talde-
ak egindako eskaintza konkurtso-
ko administratzaileak ez zuela
onartu. Bestalde, gogora ekarri
zuen konkurtsoa hasi aurretik
langileek kontratu guztiek, boron-
datez, hausteko akordioa sinatu
zutela, beldur zirelako prozesua
hasiz gero ez zutela ezer kobratu-
ko. Horrek prozesuan garai bat eta
bestea markatu zituela nabarmen-
du zuen. 

Bikendi Bareak (Bildu) boronda-
tezko hartzekodunen konkurtso-
an sartu aurretik zuzendaritzak
makinaria enkantean saltzeko
zuen asmoaren jakitun ziren gal-
detu zion kontseilariari. Langile-
ak kontratuen etetea sinatuko
zuten akordioa lortzeko Nafarro-
ako Gobernua bitartekari izan
zela gogoratu zuen Bareak. “Pun-
tuetako batean, kalte-ordaina
makinariaren salmentari lotuta
zegoen”. Lehentasuna enplegua
eta jarduna mantentzea izan
beharko lukeela uste du Bareak. 

Baikap-ek 10 langilerekin
komertzializazio lanak egiteko
proposamena, jarduera geldiaraz-
teko tranpatzat jo zuen Bilduko-
ak. “Halakorik ez zuen egin eta
aktiboen salmenta geldiarazteko
inork ez zuen helegiterik aurkez-

tu. Langileek ezin zuten kaleratuak
zeudelako eta ez zutelako zorrik”.
Nafarroako Gobernua zorduna
izanik horretarako aukera zuen eta
ez zuela egin leporatu zion. 

Udan gobernuak makineria
erosi edo haren erosketa abalatu

edo salmenta errekurritzeko auke-
rak zituela eta ez zuela halako
ezer egin nabarmendu zuen Bare-
ak. “Nafarroako Gobernuak hain-
bat aukera izan ditu Inasa ez dese-
giteko, baina besterik ezin zuene-
an egin esku hartu du, eta tresna

gutxi batzuk erabiliz” salatu zuen
Bareak. Baita Baikapen jarrera
administrazioak egoera konpon-
tzeko gaitasun falta ere. Bultzada
ekonomikoa emateko borondate
falta ere nabarmendu zuen. 

Coro Gainzak (UPN) esan zue-
nez, “azken emaitza ez zitzaigun
inori gustatu, baina uste dut gober-
nuak itxiera saihesteko urratsak
egin zituela”. Ezinezkoa izan zela
gaineratu zuen. 

Txentxo Jimenezen (Aralar-
NaBai) iritziz: “ukituak ziren alde
guztien borondatearen gainetik
bere borondatea bete du Baikap-
ek, enpresa likidatu du”. Inasaren
bideragarritasuna eta jabe alda-
keta posible zela nabarmendu
zuen. “Enpresak eraisteko asmo-
arekin etortzen direnei aurre egin
behar zaie”. Gobernuaren jardue-
ra “dispertsoa” izan zela adierazi
zuen. Zorduna bada prozesuan
zergatik ez zuen esku hartu gal-

detu zuen. 
Jose Migel Nuinek(I-E) Baikap

Inasa ixtera etorri zela adierazi
zuen eta langileen enpresaren jar-
duna mantentzeko ahalegina aitor-
tu zuen. Akaberarekin “etsipena”
sortzen dela gaineratu zuen. “Lan-
gileek borrokatu zuten eta ez dakit
besteok, gobernuak, maila eman
duen”. Itxiera saihesteko egin zite-
keen guztia egin ote zen galdetu
zuen. Legedia ez dela egokia eta
halako enpresa jokabideak erraz-
ten dituela salatu zuen eta, horre-
gatik, legedia aldaketa eskatu zuen.

Manu Aierdik, (GeroaBai), azke-
nik, Baikap-en espekulazio boka-
zio hutsa nabarmendu zuen. Lege-
diak halako aukera ematea sala-
tu eta Inasako langileen
konpromisoa nabarmendu zuen.
Egun hartzekodunen konkurtsoa
zertan den, gobernuaren jarrera
zein den eta zein aukera dauden
argitzea eskatu zuen. 

Jokabidearekin zalantzak

Irurtzun»

SAKANA

Gobernuak Inasan izandako jokabidea
zalantzan jarri du oposizioak

Kronologia laburra

2012ko garagarrilean prozesua
hasi zenean, 155 langile kalera-
tzeko aurreneko EEE aurkeztu
zenean, lehen harremanak izan
genituen. Arrazoiak ziren: ekoiz-
pena eta ekonomikoak.
2012-10-23 Baikap-ek Netbit
enpresari makineria hainbat
lotetan enkantean saltzeko eska-
era egin zion. 819.449,62 euro. 
2012-11-20 Nafarroako Gober-
nuak Baikap-i emandako diru-
laguntzak bueltatzea eskatu
zion. 
2013-02-13Konkurtso adminis-
trazioak merkataritza-arloko
epaitegiari makinaria saltzeko
baimena eskatu zion. 
2013-06-10 Konkurtso admi-
nistrazioak makinariaren sal-
menta geldiarazi zuen 15 egu-
nez. Talde batek enpresa esku-
ratzeko proposamena egin
behar zuen. 
2014-08-14 Langile talde batek
makinaria salmentaren kontra
jarritako helegitea atzera bota
zuen epaileak. 

Inasa itxi eta bost hilabetera hizketagai izan zen Parlamentuan.

Itxieraren kontra borroka egin zen. Baikapek udalari 60.400 € zor dizkio.

Garagarrilean Nafarroako UGTk
Juan Goien aukeratu zuen berri-
ro idazkari nagusi kargurako, bai-
na %47,39ko babesa besterik ez
zuen jaso. UGTren zazpi federazio-
etatik seik eta sei eskualdeek, tar-
tean Sakanak, “zuzendaritza sin-
dikatuaren babes handia duen
zuzendaritza  berritu eta berrin-
dartu baten beharra” dutela adie-
razi zuten asteartean. 

Sakanako UGTko arduradun

David Medinak esan digunez, “arra-
zoi asko egon daitezke, baina Goie-
nen hautagaitzak ez zuen nahikoa
babes lortu”. Medinak azaldu digu-
nez, “lan erreformak, murrizke-
tak… Sakanan pentsatzen dugu
bizi dugun egoeran, inoiz baino
gehiago, sindikatu indartsu bat
behar dugula. Konfiantza transmi-
titzen duen sindikatu bat”. Horre-
gatik, “sindikatuak eskaintzen
dituen tresnak erabilita UGTren

babesa duen beste pertsona bat
aukeratzeko bidea zabaldu dugu”. 

Epeak
Asteartean jakinarazi zuten bide
hori abiatu zutela. Gauzak ongi
martxoan Batzorde Erregionalak
apribilerako ezohiko batzarra dei-
tzea espero dute eta orduan zuzen-
daritza berria aukeratzea. Pren-
tsan zabaldu da Portlandeko enpre-
sa batzordeko buru Javier

Lekunberri izan zitekeela hauta-
gaia. Baina Medinak azaldu digu-
nez, “orain arte aldaketa trauma-

tikoa ez izateko bidea aztertzen
egon gara. Hori nahi genuen, zati-
ketarik ez sortzea eta ez mintzea”. 

Ibarreko kideak Nafarroako UGTren
ezohiko biltzarra egitearen alde

Javier Lekunberri, David Medina eta Juan Goien.

»

Inasa
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Animalien eta abeltzainekin eta
abereekin zerikusia duten lanbi-
deen babeslea da gaurko eguna,
San Anton. Sakanan abeltzain-
tzak eta mandazainek indarra
zuten garaitik heldu diren lau
kofradia iritsi dira gaur egunera
eta haietako kofradeak izanen dira
bihar eta etzi elkartuko direnak.
Herri bakoitzeko san antondarrak
euren herriko elizan bilduko dira.
Elizkizuna eta gero karguak berri-
tuko dituzte eta bilkura mahaia-
ren inguruan despedituko dute,
bazkaltzen.  

Dorrao
Goizterren bilduko diren san
antondar sakandarrak dorroba-
rrak izanen dira. Bihar 9:00etan

mezan elkartuko dira kofradeak.
Handik priorearen etxera joanen
dira errespontsoa errezatzera. Hil-
dako kofradeen alde egindako otoi-
tzak izanen dira goiz parteko
horiek. Gero gosaltzera elkartuko
dira. Bazkaldu aurretik prioreak
eta idazkariak kofradiaren mar-
txaren berri emanen dute. San
antondar dorrobarrek Itur Aldea
elkartean bazkalduko dute. 

Bakaiku
Hildako kofradeen aldeko elizki-
zuna 13:00etan eginen da Bakai-
kun. Handik aterata, Bakarreko
etxea elkartean, san antondar
bakaikuarrak bildu eta ardura
postua berritu (maiordomoa eta
beleroa) eta kontu liburua egune-

an jarriko dute. Horiek despedi-
tuta elkartean bazkalduko dute. 

Iturmendi 
Domekan, 11:00etan, San Anton
kofradiako kideak elizan bilduko

dira, hildako kofradeen aldeko
elizkizunean. Meza eta gero apaiz-
etxean kofradiaren kontuak zuri-
tu eta ardurak banatuko dituzte
(priorea eta abanderadoa edo lan-
guntzailea). Horiek despedituta,

Aritzaga elkartean bazkaltzera
bilduko dira.

Urdiain 
Hildako kofradeen aldeko elizki-
zunak elkartuko ditu larunbat
eguerdian san antondar urdiain-
darrak. Meza ondoren lehen ohi-
koa zen eliza atarian abereak
bedeinkatzea. Aspaldi animaliarik
eramaten ez bada ere, eliza atean
bedeinkapenari eusten zaio. Eli-
zako eginkizunak, San Antonen
omenezko kanta abestuz despedi-
tuko dute. Handik, segituan herria-
ren etxera joanen dira kofradeak.
Kontuak egunean jarri eta kar-
guak, maiordomoak, berrituko
dituzte. Lan horiek eginda Aitzi-
ber elkartean bazkaita joanen dira.

San Anton kofradiak bihar-etzi elkartuko dira 

Ospakizun handirako, Santa Age-
darako, gero eta gutxiago falta da.
Aurtengo kintoak egunero dantzak
entseatzen ari diren bitartean,
aurreko urteetako kintek otsaila-
ren 8rako euren bazkariak lotzen

ari dira. 
Jendeak herritik kanpo baz-

kaltzera ez joateko eta festa giroa
indartzeko, Altsasuko Udalak,
aurreko bi urteetan bezala, kintei
bere azpiegitura utzi die han euren

bazkariak antola ditzaten. Intere-
sa duten kintadak Iortia kultur
gunetik pasa beharko dira hilaren
27ko 14:00ak baino lehen. 

Izena eman dutenen arabera
erabakiko du udalak bere zein azpie-

gitura erabili. Festa indartzeko
asmo hori 2012an abiatu zuen uda-
lak. Orduan kintada batek onartu
zuen eskaintza. Joan den urtean
Burunda pilotalekuak 6 kintada
hartu zituen, 180 pertsona. 

Zineko lanak despeditzeko
kisusgilea eta kisusgile-laguntzailea
ere kontratatuko ditu

Lakuntzako Udalak aurten 973.154
euroko aurrekontua izanen du
(171.859 euro inbertsiotarako). Diru
hori nola kudeatu erabaki aurre-
tik udalak lakuntzarren artean
inkesta zabaldu zuen. 11 gairen
zerrenda zegoen inkestan eta herri-
tarrei haien lehentasunezko gaiak
markatzeko eskatu zieten. 105 inkes-
ta jaso zituzten udaletxean. 

Oihane Uribe-Etxeberria zine-
gotziak jakinarazi digunez, lakun-
tzarrendako lehentasunezkoa da
zinemako lanak despeditzea eta
plazako lanak egitea. Horrekin bate-

ra, beharrezko jo zuten 12 urtetik
gorako gaztetxoekin ariko den hezi-
tzaile baten kontratazioa eta par-
keko lanak despeditzea. Lehenta-
sunetan hurrenak euskararen era-
bileraren sustapena, argiteria
publikoaren kontsumoa murriz-
tea eta krisiaren eragina murriz-
teko asmoz, elkartasun ekimenak
sustatzea zeuden. Baita mendi ibil-
bideak markatzea, ahozko ondare-
aren dibulgazioa, trafikoaren
berrantolaketa eta kale izendegiko
kartel batzuk jartzea. 

Kontratazioak
Hiru langile kontratatuko ditu
Lakuntzako Udalak. Negu akabe-

ratik 2015eko garagarzarora arte
ariko da gaztetxoekin hezitzaile
bat. Lanaldi erdiko kontratua iza-
nen du. Bestalde, Lakuntzako Uda-
lak bere gain hartu du zinemako
lanak despeditzeko ardura. Eta
horretarako 100.000 euro bidera-
tu ditu aurrekontuan. Ondoren,
egindako gastu guztiak Espainia-

ko Gobernuari pasako dizkio, hari
baitzegokion lana egitea. 

Zinegotziak azaldu digunez, uda-
la dagoeneko gremioekin hitz egi-
ten ari da eta haiek otsailean edo

martxoan sartuko lirateke lanera.
Eta, haiekin batera, udalak kontra-
tatutako kisusgilea eta kisusgile-
laguntzailea. Horiek bizpahiru hila-
beterako kontratua izanen dute. 

Dorrao / Bakaiku / Iturmendi / Urdiain»

Lakuntza»

Altsasu»

Iturmendiko san antondarrak, atzera ere, domekan elkartuko dira.

Udalak Santa Agedako kinto-bazkarirako azpiegitura eskaini du 

Beste inbertsioak
Kattuka obra bukaera (patioa) 17.500 euro
Ibilgailua erosi 15.000 euro
Langileendako aldagelak (CAN zaharra)

6.000 euro
Itxesalde futbol zelaian hobekuntzak

5.600 euro
Txorrokota errekan hobekuntzak

2.000 euro 
Igerilekuan hobekuntzak 2.000 euro
Parkeko azken lanak 1.000 euro

Udalak gaztetxoekin aritzeko
hezitzailea kontratatuko du 

Plaza

Herriko plazaren eraldaketa lanak otsaila erdialdean edo martxoan hasiko ditu Tex enpre-
sak. Agorrilerako despeditu beharko ditu. Lanek 324.160 euroko aurrekontua dute, joan
den urteko udalaren diru-kontuan aurreikusiak zeudenak. Lakuntzako Udalak lan horiek
egiteko Nafarroako Gobernuaren 201.576 euroko diru-laguntza jasoko du eta Mank-en
6.650 euroko beste bat. Ibarreko erakundeak ur-azpiegituren inguruko eskumena duela-
ko emanen du azken diru-laguntza hori. Udalak lanak egiteko 115.934 euro jarri beharko
ditu. Eta beste 20.000 euro markesina berria egiteko, dagoena aldatu eginen baita. 



Ikastaroak
Moldatze eta hustutze ikastaroa. irudiak
egin eta molde bidez edozein materialetan hustu-
tzeko behar den guztia ikasiko duzu. Eman izena
635- 60 15 91 telefonoan, www.harbizi.com,
info@harbizi.com, Loinazbide 3 Arbizu.

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
gehiago: 948 42 11 23 eta formacion.ain.es.

Lehiaketak
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.

Oharrak 
Tartalariendako laguntza. Laguntza ekono-
mikoa Laboral kutxa 3035 0068 08
0680058591 korrontean sartu daiteke.

Mintzakide proiektua. Egonkortzeko denon
laguntza behar dugu, lagundu zabaltzen eta finan-
tzatzen: http://goteo.org/project/zu-gabe-ezin.

Nafarroako Elikagaien Bankuaren alde.
Diru ekarpenak kontu korronte hauetan egin dai-
tezke: Laboral kutxa 3035 0069 52
0690024878, Rural kutxa 3008 0001 16
0700279128 eta Caixabank 2100 2173 87
0200346965.

CAF-ELHUYAR beka. Zientziaren/teknolo-
giaren eta gizartearen arteko elkarrekintza landu-
ko 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.

Haurraren erritmoak errespetatzen
dituen eskola librea nahi baduzu. Deitu

661- 59 04 20 telefonora.

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

Etxeko lantxoak – trukea. Informazio gehia-
go 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 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 direnak, eta Etxarrin jasotzen dire-
nak: udako arropa eta oinetakoak; sehaskak; ohe
arropa; esku oihalak; sukaldeko tresneria; idazte-
ko makinak; ordenagailuak; kanpin dendak…
Nora eraman: Etxarriko Eliz korta kalera, gaztetxe
ondora, irratia zegoen tokira, astelehen eta aste-
azkenetan. Harremanetarako: 948 460 804 edo
948 460 875 telefonoak.

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

Gazteendako sexualitate aholkularitza.
Hileko lehen astearteetan, 15:00etatik 17:00etara
Altsasuko Intxostiapunta gazte 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 berres-
kuratzea 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 hurren-
go kontu zenbakia zabaldu du: 3035  0058  36
0581182278.  

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

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

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

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

Saharan giza laguntza banatzeko garraio
basea. Hori egiteko Mugarik Gabeko Teknikari
eta Langileen Elkarteak kontu korrontea zabalik

du Rural Kutxan: 3008 0085 86 1463467025.

Alkoholikoen lagun eta familiartekoen
laguntza taldea. AL-ANON elkartea alkoholiko-
en lagun eta familiartekoen laguntza taldea da.
Harremanetarako, deitu 639 400 406 telefonora. 

Preso sakandarrei idazteko deia egin du
Etxerat-ek. Sakanako Etxerat-ek Sakanako
presoei idazteko deia egin du. Hona hemen
Etxerat-ek emandako helbideak: Unai Parot
Centro Penitenciario Puerto III, Ctra Jerez- Rota
km 4,5, 11500 PUERTO DE SANTA MARIA -
Cadiz; Luis Mariñelarena Centro Penitenciario de
Texeiru-Curtis, Estrada de Paradela s/n, 15310
CURTIS – A Coruña; Asier Karrera Centro
Penitenciario La Moraleja, Carretera Local P-120,
34210 DUEÑAS - Palencia; Juan Ramon
Karasatorre Centre Penitenctiaire de St. Martin
de Re, La Citadelle, 17410 SANT MARTIN DE RE
- Francia; Oihan Barandalla 28849 G. Maison
d’Arret des Hauts de Seine 133. Avenue de le
Comune de Paris. B.P. 1414.  92014 Nanterre
(Francia); Jon Gurutz Maiza Artola 4635
Maison Central de Saint Maur, Bel Air, 36250
Saint Maur Cedex,France); Hodei Ijurko (C.P. A
Lama. Monte Racelo s/n. 36830. A Lama.
(Pontevedra) Galiza.

Guaixe • 2014ko ilbeltzaren 17a10 oharrak

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA
NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Webgunean: guaixe.iragarkilaburrak.com-en doan
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lan eskaintzak 11 euro + BEZ / 3 aste

HARREMANETARAKO

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

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

Bidali mezua zorion@guaixe.net-era
edo hots egin 

948 564 275 telefonora

jaiotzak

• Nahia Rivera Garcia, ilbeltzaren
4an Altsasun.
• Ibai Gorritxo Blanco, ilbeltzaren
6an Etxarri Aranatzen.
• Elaia Barandalla Bazterretxea,
ilbeltzaren 7an Etxarri
Aranatzen.
• Alain Angiano Via, ilbeltzaren
8an Altsasun.
• Sukari Mendinueta Larrion,
ilbeltzaren 8an Arbizun.

Heriotzak

• Julia Santiago Rodriguez,
abenduaren 31n Ziordian.
• Javier Azkune Senar, ilbeltzaren
1ean Unanun.

Informazio hau epaitegietan eta udaletan
jasotzen da

Leocadio Motino

Gure aldetik joan zinen, gurekin zaude
eta beti jarraituko duzu gurekin.

Zure anai-arrebak eta zure ilobak



kirola >>
PILOTA-TRINKETEA

MURGIONDO NAFARROAKO TRINKETE
TXAPELKETAN:Koldo Murgiondo etxarria-
rrak Etxeberriarekin osatu du bikoa trinke-

te txapelketako eskuz binakako modalita-
tean aritzeko. Lehen jardunaldian 40-11
galdu zuten Artuchen eta Lukinen kontra.
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Txirrindularitza

Larunbatean konfirmatu zen,
2014ko Vueltaren aurkezpenean.
Aurten Sakana zapalduko du
Espainiako Vueltak. Irailaren 3an
izanen da, Iruñean hasi eta Ara-
larko San Migel santutegian des-
pedituko den mendiko etapa ikus-
garrian (151 km). Iruñetik Tafalla-
ra abiatuko da etapa,  eta
Lizarraldeatik Lizarragako portua
igo (2. maila, 1.035 m) eta gero, Liza-
rragatik jaitsi eta Etxarri Ara-
natz, Arbizu, Lakuntza, Arruazu
eta Uharte Arakil pasa ondoren,
Zamartzetik gora Aralarrera igo-
ko da, santutegian despeditzeko (1.
maila, 1.200 m). 

Mendia protagonista
Vuelta Cadizen hasiko da, Jerez
de la Fronteran, abuztuaren 23an,
12,6 km-ko taldekako erlojupeko-
arekin. Irailaren 14an despeditu-
ko da, estreinakoz Madrildik kan-
po, Santiago de Compostelan, hain
zuzen. 10 km-ko banakako erloju-
pekoak esango dio agur Vueltari.
Tartean, 19 etapa izango ditu Vuel-
tak, eta 11. etapa izango da, hain
zuzen, Iruñean hasi eta Aralarko
santutegian despedituko dena.
Aurreko urteko audientzia datuak
eta zaleen gustuak kontuan har-
tuta, etapa menditsuen eta portu
gainean despeditzen diren etapen
alde egin du Vueltak, eta hor koka-
tzen da Aralarko etapa. 

Aralarkoa, etapa Ikusgarria

Etapa ikusgarria izango da. Txi-
rrindulariak Lizarragako 2. mai-
lako portua igo eta jaistetik iritsi-
ko dira Sakanara, eta, berehala,
Uharte Arakilgo porlaneko pista-
tik igoko dira Aralarrera. 11 km-
ko igoera gogor eta ikusgarria da
Uhartekoa. Uharte Arakilek dituen
455 metroko altueratik santutegi-
ko 1.200 metrora igo beharko dute
txirrindulariek, batez besteko
%8ko maldekin. Hala ere, tramu
konkretu batzuetan %15ekoak dira
aldapak. Igoera gogorra da, Migel
Indurain txirrindulari handiak
adierazi moduan, “Frantziako Tou-
rrerako modukoa”. 

Euskal Herriko Itzulia sarritan
saiatu izan da Aralarko San Mige-
leko igoera bere proban jasotzen,
baina ezinezkoa izan da pistaren
egoera kaxkarragatik eta Nafarro-
ako administrazioak pista kon-
pontzeko inolako kolaborazio ez
laguntzarik eman ez izanagatik.
Baina badirudi Espainiako Vuel-
tak kolaborazio hori lortu duela
eta tropeleko izar nagusiak Ara-
larren gora ikusteko aukera izan-
go dugula. Jakina, etapak txirrin-
dulazale asko bilduko dituela
aurreikusten da. Bestalde, Espai-
niako Vuelta Nafarroatik eta Saka-
natik pasatzeak ere emango du
zeresana. 

Uharte Arakilgo Udalean ez dute
Vuelta pistatik pasatzeko baime-
nik edo jakinarazpenik jaso. “Gau-
zak egin diren modua, formak,
gaizki iruditzen zaizkigu” adiera-
zi digu Uharte Arakilgo Udaleko
zinegotzi Ainara Aiestaranek. Ara-
larko santutegiko kaperauak eta
Aralarko Mikel Goiaingeruaren
kofradiako ordezkariek bilera
eskatua zuten, asteartean, Nafa-
rroako Kirolaren eta Gazteriaren
Institutuko zuzendari Pruden
Indurainekin, eta bertan izan zen
ere Ainara Aiestaran. “Lehenik eta
behin esan diogu gaizki iruditzen
zaigula Vuelta santutegian despe-
ditzen dela prentsa bidez entera-
tzea. Gauzak egin diren moduare-
kin gure desadostasuna agertu
diogu. Berak onartu du formak ez
direla egokiak izan, baina gaia bere

eskutan ez dagoela erantzun digu,
eta gainontzeko herrietako udal
ordezkariak ez direla azalpen bila
joan. Orduan guk erantzun diogu
gainontzeko errepideak Nafarro-
ako Gobernuak kudeatzen ditue-
la, baina San Migeleko pista Uhar-
teko herriarena dela, baso-pista bat
dela, eta gurekin harremanetan
jarri behar zirela” kontatu digu
Aiestaranek. 

Unipublic-i eskaria: pista kon-
pontzea, euskararen presen-
tzia bermatzea eta beste
Espainiako Vuelta kudeatzen duen
UNIPUBLIC enpresak bilera bat
egingo du Vueltak ukitzen dituen
Nafarroako instituzio eta adminis-
trazio guztiekin. “Gu bilera horre-
tara joango gara eta hainbat eska-
ri egingo ditugu. Batetik, segurta-

sunarena. Pista konpondu beharra
dago derrigorrez. Guk ez dugu eska-
tu Vuelta hemendik pasatzea, eta,
hortaz, guk ez dugu pistaren kon-
ponketa ordainduko, nahiz eta pis-
ta gurea izan. Ez da soilik pista kon-
pontzea. Bidea garbitu, sasiak ken-
du… lan asko egin beharko dira.
Horretarako, lehenik eta behin gure
arkitektoari eskatuko diogu pista-
ren egoerari buruzko txostea pres-
tatu dezala, pista eta pistaren ingu-
runea nola dagoen zehaztea. Eta jo
behar dugun leku guztietara joko
dugu” adierazi digu zinegotziak.
Beste hainbat eskakizun eraman-
go dituzte bilerara, tartean hizkun-
tzaren ingurukoak. “Etapa San
Migelen despedituko denez, Uhar-
te Arakilgo dermioan, guk Uhar-
ten aplikatzen ditugun hizkuntza-
eskariak bete ditzatela eskatuko die-

gu. Hau da, sari emateetan eta bes-
te euskararen presentzia ziurta-
tzea. Horretaz gain, etapa telebis-
taz emateko makina bat azpiegitu-
ra jarri beharko da eta hori ere
aztertu beharko da, nola egin…
Gero Udalak tasa batzuk ditu…
denetatik hitz egin beharko dugu”
gaineratu du zinegotziak. 

Luis Leon Sanchezek
lehen garaipena
eman dio Rural
Kutxari Gabonen
Ongi hasi dira gauzak Sakanatik sor-
tutako Rural Kutxa-Seguros RGA tal-
de kontinentalarendako. Astelehe-
nean hasi zuen denboraldia talde-
ak, Afrikan, Gaboneko La Tropicale
Amissa Bongo lasterketan. Lehen-
dabiziko etapan 21 txirrindularik ihes
egin zuten eta Rural Kutxako Luis
Leon Sanchez gailendu zen helmu-
gako esprintean. “Taldeak ongi egin
du lan eta irabaztea denondako oso
motibagarria da. Ea osasunak erres-
petatzen gaituen eta emaitza onak
izaten  jarraitzen duten” adierazi zuen
Sanchezek. Ordutik lidergoa eutsi
du Rural Kutxakoak. Atzoko emai-
tzen faltan, Guaixeko erredakzioa
ixteko garaian oraindik lider zen Luis
Leon Sanchez. 

Horner Rural Kutxara?

Hainbat komunikabideek zabaldu
dutenez, aurreko urteko Vueltako
irabazle Chris Horner Rural Kutxa
taldetik gertu dago. Talderik gabe
dago 42 urteko estatubatuarra eta,
nonbait, Vivelo USA etxearen esku-
tik iritsiko litzateke estatubatuarra
Rural Kutxara. Izan ere, Rural Kutxak
Vivelo etxe bulgariarreko bizikle-
tak erabiltzen ditu, eta Vivelo etxe-
ko AEBetako sareak Hornerrek bere
jaioterrian duen fama erabili nahi-
ko luke publizitate gisa. Hainbat itu-
rriren arabera Vivelo etxeak ordain-
duko luke Hornerren kontratua eta
Rural Kutxak ez luke batere ordain-
du beharko. Horrela, Rural Kutxa-
rekin Hornerrek Espainiako Vuel-
tagatik borrokatzeko aukera izan-
go luke eta, akaso, Giroan aritzeko
gonbidapenen bat jaso. 
Bere aldetik, Rural Kutxako pren-
tsa arduradun Alberto Sanzek, bere
aldetik, Chris Hornerren fitxaketa
negoziatzen ari direla ukatu du.
“Taldeak ez du ezer egin eta ez du
inorekin hitz egin. Pentsatzekoa da
Vivelo enpresaren filtrazioren bat
izan dela dena” adierazi dute Rural
kutxatik. “Printzipioz gure plantilla
itxita dago. Sorpresa handia gerta-
tzen ez bada ez da txirrindulari gehia-
go etorriko. Gure egutegirako plan-
tilla nahikoa dugu” gaineratu du.
“Dena den, eta publikatutakoa egia
bada, puntako txirrindulari bat
eskaintzen ari dira dohain, eta balo-
ratu beharko genuke”. Hortaz, iku-
si beharko da Hornerren kontu hau
nola bukatzen duen. 

»

Udala asteartean bildu zen
Pruden Indurainekin

Vueltak ekarriko dituenak
Irailaren 3an Iruñea-Aralarko San Migel etapa hartuko du  Espainiako Vueltak. Uharte Arakilgo Udala kexu da ez duelako

Uharteko pistatik pasatzeko baimenik ez jakinarazpenik jaso. Vueltako antolatzaile Unipublic enpresari pista konpontzea, euska-

raren presentzia bermatzea eta beste exijituko dio udalak

»

Ainara Aiestaran zinegotzia. 

Txirrindulariak Aralarko pistatik gora. www.pedalierweb.es

Pista konpondu
beharko da
Uharte Arakil eta Aralarko san-
tutegia lotzen dituen pista Uhar-
te Arakilgo udalaren jabetza da.
Aspalditik egoera nahiko kax-
karrean dago. Igoera hasi eta kilo-
metro t´erdira, gutxi gora behe-
ra, daude pistako lehen pitza-
durak edo zartadurak. Pitzadura
horiek hainbat tartetan aurkitu
daitezke, eta pistaren azkene-
ko kilometroa oso egoera txa-
rrean dago. 
Espainiako Vuelta bertatik
pasatzeko errepidea konpon-
du behar izango da. Uharte
Arakilgo Udalak aspaldi eska-
tu izan dio Nafarroako Gober-
nuari pista konpondu dezala,
baina Gobernuak beti eman izan
du ezezkoa, pista Udalarena
dela argudiatuta. Udalak pis-
taren jabetza gobernuari ema-
tea ere proposatu zuen, baina
Gobernuak ezezkoarekin eran-
tzun zuen. Pista konpontzeak
gastu handia du eta Udalak ezin
dio bere kabuz aurre egin. Egon
daitezkeen istripuak ekiditeko
ere, Udalak ez du bertatik bizi-
kletak ibiltzea baimentzen. Txi-
rrindulari bati zerbait gertatuz
gero, txirrindulariarena izan-
go da erantzukizuna. 

Sanchez lider Gabonen. Rural Kutxa



Magna Nafarroa Xota El Pozo
Murcia talde ahaltsua irabazteko
zorian egon zen ostiralean Anai-
tasunan. Hasieratik bukaerara,
eta bereziki partidako azken une-
etan, partida emozio handikoa
izan zen, baina, tamalez, 3 puntuek
ihes egin zioten Magnari. Bi tal-
deek dena eman zuten. El Pozo izan
zen markagailuan aurreratu zena,
baina Eseverrik berehala berdin-
du zuen. Xotako Asier atezainak
sekulako geldialdiak egin zituen,
eta berdinketarekin joan ziren
atsedenaldira. Bigarren zatian,
Tolrák eta Eseberrik (penaltyz) 3-
1 aurreratu zuten irurtzungo tal-
dea. Baina El Pozok distantziak
laburtu zituen eta 3-5 aurreratu zen
tarte laburrean. Hala ere, Magnak
dena eman zuen eta Victor atezain-
jokalari moduan jarri zuen Ima-
nolek, garaipenagatik borroka-
tzeko. Eseberrik Magnaren lauga-

rren gola sartu zuen, atzera ere
penaltyz, baina partida 4-5arekin
bukatu zen. 

“Berdinketa gure esku izan
dugu, gol aukera oso argiak izan
baititugu, baina ez da posible izan.
Pena da, gehiago merezi genuela-
ko” adierazi zuen partida bukae-
ran Imanol Arregi entrenatzaile-
ak. Arregi pozik azaldu zen bere
jokalariek egindako lanarekin.
“Oso kontentu nago beraiekin,
sekulako esfortzua egin dutela-

ko” gaineratu zuen. 
Ohorezko mailan, Inter Movis-

tar da liderra (49 puntu). Magna Nafa-
rroa 5.a da, 28 punturekin. Astebu-
ruan Kanarietan jokatuko du Irur-
tzungo taldeak, sailkapenean azkena
den Gran Canariaren kontra. 
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Pilota

Areto futbola

federatutako txapelketa

3. MAILA
20. jardunaldia 

San Juan 4 – Lagun Artea 0

San Juanek zergatik den liderra erakutsi
zuen larunbatean Iruñean. Hasieratik
dominatu zuen. 22. minuturako 2 gol sartu
zituen San Juanek. 31. minutuan
Bakaikoaren gola baliogabetu zuen
arbitroak. Berandugao Bakaikoaren
kontrako penaltya jaurtiki zuen Gascok,
baina huts egin zuen. Bigarren zatian San
Juanek beste 2 gol sartu zituen eta horrela
bukatu zen lehia.

Sailkapena >>
1. San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 p

14. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 p

Asteburuko jardunaldia
Lagun Artea – Itaroa Uharte

(Larunbatean, 16:00etan, Lakuntzan)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
15.  jardunaldia 

Lagunak B 0 - Lagun Artea B 2

Valle de Egües 3 – Altsasu 0

Etxarri Aranatz 4 – Baztan 1

Barañainen, Lagunak taldeari 0-2 irabazi
zion Lagun Artea B-k, partida oso
entretenitu eta paretsuan. Egun
sailkapenean 3.a da Lagun Artea B. Aldiz,
azkenaldian gauzak ez zaizkio behar
bezala joaten Altsasuri. Lidergotik gertu
egotetik 6. postura jaitsi da. Partida polita
eta lehiatuan, Valle de Egüesek 3-0 irabazi
zion Altsasuri. Gol aukera asko izan
zituzten bi taldeek baina defentsak ongi
aritu ziren. Egües aurreratu zen, eta nahiz
eta Altsasu berdintzen saiatu, Egüesek 3-0
irabazi zuen. 
Bukatzeko, aspaldiko partez garaipen
potoloa lortu zuen Etxarrik, 4-1 hartu
baitzuen menpean Baztan. Taldeak
aldaketa egin du, onera. Etxarrik hasieratik
dominatu zuen. Mikelek aurreratu zuen
Etxarri, eta nahiz eta Baztanek berdindu,
Mikelek, Pablok eta Josebak 4-1ekoa
ezarri zuten. Sailkapenean gora egin du
Etxarrik. 

Sailkapena >>
1. Lekunberriko Beti Kozkor . . . . .35 p
3. Lagun Artea B  . . . . . . . . . . . . . . . .26 p
6. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 p

14. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . .13 p

Asteburuko jardunaldia
Altsasu - Lagun Artea B

(Igandean, 16:00etan, Altsasun)
Etxarri Aranatz – Errotxapea

(Larunbatean, 16:00etan, Etxarri
Aranatzen)

Futbola

Futsal Sakana 2013-2014 areto fut-
bol txapelketaren joaneko itzulia
despeditu zen abenduan, 7 jardu-
naldi jokatu ondoren. Gaboneta-
ko atsedenaldiaren ondoren,
aurreko ostiralean bigarren itzu-
liari ekin zitzaion, eta 8. jardunal-
diko lehiak jokatu ziren. Auzomo-

tojorik taldeak Etxarriko gaztetxie
3-12 hartu zuen menpean, eta Itur-
mendik Bil Toki irabazi zuen.
Arbizu ez zen aurkeztu eta Bun-
kerri eman zitzaizkion puntuak. 

Sailkapenean Racing San Migel
da lider (18 puntu), Auzomotojo-
rik 2.a (15 puntu) eta Arbizu hiru-
garrena (12 puntu). Atzetik dau-
de Bil Toki (9 puntu), Iturmendi
eta Bunker (seina puntu) eta Etxa-
rriko gaztetxie (3 puntu). 

Racing San Migel taldeko 2 joka-
lari daude pitxitxien sailkapeneko
buru: Asier Turumbay (13 gol) eta
Daniel Alvarez (11 gol). Auzomoto-
jorik taldeko Ion Aldaz da hiruga-
rrena (10 gol). Bestalde, gol gutxien
jaso duen atezaina Arbizu K.T. tal-
deko Iñaki Galarza da. 

Ezkurdiak eta Zabaletak Binaka-
koan garaipenik zer den jakin gabe
jarraitzen dute. Igandean Urruti-
koetxea eta Beroiz izan zituzten aur-
kari, eta sakandarrek 22-19 galdu
zuten. Partida serioa izan zen, oso
borrokatua. Atzoko koadroetan
Zabaletak Beroiz dominatu zuen.
Etxarrendarrak izugarri jo zuen,
eta bi eskuekin gozatu zuen. Bai-
na aurrean Ezkurdiak tantoak des-
peditzeko arazoak izan zituen eta
akats asko egin zituen. Txisparik
gabe dabil arbizuarra. 

Hala ere, hortzak ederki estu-

tuta borrokatu zuten sakanda-
rrek. 19ra berdinduta egon ziren,
baina, azkenean, Urrutikoetxeak
eta Beroizek 22-19 irabazi zieten,
ederki sufrituta bada ere. 

Sailkapena
Olaizola eta Aretxabaleta dira lider,
4 punturekin. Irujo-Barriolak eta
Xala-Zubietak hiruna puntu dituz-
te, Titin-Merinok eta Urrutikoe-
txea-Beroizek bina, Berasaluze-
Albisuk eta Bengoetxea-Galarzak
bana eta Ezkurdia-Zabaletak ez
dute punturik biltzea lortu. 

Irabaztera behartuak
Gaur jokatuko dute Ezkurdiak eta
Zabaletak, Oinatz Bengoetxea eta
Ladis Galarza ordezkatuko duen
Ibai Zabalaren kontra, Tolosako
Beotibarren. Puntu faltan dabil-
tzan bi bikoen arteko lehia estua
izango da. 

Hasierako ligaxka bukatzeko 10
partida gelditzen dira oraindik,
baina finalerdietan sartu nahi
badute irabazi beharrean daude
sakandarrak. Jose Javier Zabale-
tak Berria egunkarian azaldu due-
nez “finalerdietan sartzea zail edu-

kiko dugula iruditzen zait, baina
aukerak baditugu oraindik eta
borrokatzen jarraitu behar dugu.
Horretarako, ostiralean derrigor
irabazi beharra daukagu”. 

Gaurko partida “oso gogorra”
aurreikusten du Zabaletak. “Ondo
jokatzera eta lasai atera behar
dugu” gaineratu du. Bestetik, gai-
neratu du “Ezkurdia pilotari oso
ona dela eta gustura dagoela bera-
rekin”. Zertan huts egiten duten
galdetuta, ondokoa dio etxarren-
darrak. “22ra iristea da gehien kos-
tatzen zaiguna. Josebak, tantoa
hobeto bukatzen ikasi behar du,
eta nik, pilota gutxiago galtzen”.
Ezkurdiak ere onartu du orain arte
ez duela bere benetako maila eman.
Garaipenarekin konfiantza itzul-
tzea espero du arbizuarrak “bes-
te guztia kolpean datorrelako”. 

8.jardunaldiko emaitzak

Etxarriko Gaztetxie 3 – Auzomotojorik 12
Bunker 3 - Arbizu K.T. 0 (Arbizu ez zen
aurkeztu)
Bil Toki 2 - Iturmendi 3
Atsedena: Racing San Migel

Asteburuko
jardunaldia
>> Ilbeltzaren 18an, larun-
batean, Uharte Arakilen
14:00etan: Auzomotojorik –Bunker 
16:00etan: Arbizu K.T – Bil Toki 
18:00etan: Racing San Migel –
Etxarriko gaztetxie 
Atsedena: Iturmendi

Mattin Ezkurdia
Suministros Monjardin
lau t´erdiko
txapelduna
Lizarrako Remontival pilotale-
kuak Suministros Monjardin lau
t́ erdiko pilota txapelketako fina-
lak hartu zituen. Seniorretan
finala Irurtzun taldeko bi pilo-
tariek jokatu zuten. Mattin Ezkur-
dia gailendu zitzaion Lansaloti,
18-3. 
Zangozako lau t´erdia. Imaz
finalera
Igandean Zangozako lau t´erdi-
ko finalerdiak jokatu ziren. Kimue-
tan, Aldabideko Imazek bere tal-
dekide Gorrotxategi 18-7 hartu
zuen menpean. Finalean Canto-
lagua taldeko Rebolék 18-7 ira-
baztetik datorren Aurrera talde-
ko Goikoetxea izanen du arerio. 

www.futsalsakana.es
Txapelketako informazio guztia, kronikak bar-
ne. Facebook eta twitter sare sozialetan ere. 

Futsal Sakana Txapelketa

Hasi da Futsal Sakana
txapelketako 2. itzulia
Racing San Migelek jarraitzen du lider

Magnak gehiago merezi
izan zuen
El Pozo Murciak 4-5 irabazi zion magnari. asteburuan sailkape-

nean azkena den gran canariaren kontra ariko dira. 

»

Rafa Usin
Eurokopara

Magna Nafarroa Xota taldeko jokalari Rafa
Usin Espainiako selekzioak konbokatu du, ilbel-
tzaren 28tik otsailaren 8ra bitartean jokatu-
ko den Eurokopan aritzeko. “Ilusio handia ema-
ten dit Eurokopan aritzeak” adierazi du Mag-
nako jokalariak. Aurreko urtean Mundialeko
finalean Brasilek Espainia irabazi zuen, eta
arantza hori atera nahiko luke Usinek Euro-
koparekin. “Helburu bakarra irabaztea da, titu-
lua berritzea. Ea aurten Espainiak bere 5. Euro-
kopa jarria lortzen duen” adierazi du Irurtzun-
go taldeko jokalariak. 
Eurokopa irabazteko faborito nagusia Espai-
nia da. Arerio indartsuenak Errusia, Portu-
gal eta Italia dira. 

Partida zirraragarria izan zen. xota

Zubieta kantxara

Aurreko jardunaldian Xalak eta Zubietak ezin zuten jokatzerik izan, Zubieta eskuko minare-
kin eta Xala sukarrarekin zegoelako. Aritz Lasak eta Ceciliok bikain ordezkatu zituzten. Ira-
bazteko zorian egon ziren, baina azkenean 22-19 gailendu ziren Aimar Olaizola eta Aretxa-
baleta. Zubietak asteartean proba egin zuen Arbizuko pilotalekuan, eta bere eskuen egoera
jokatzeko modukoa dela ondorioztatu zuen. Binakakotik kanpo bi aste eman ditu etxarria-
rrak eta sufritu duela onartu du. Xala ere osatu da. Bihar, Labriten, Irujo eta Barriola izango
dituzte aurkari. Bigarren postua dago jokoan eta partida borrokatua izango da. Lau pilotariak
kritiko agertu ziren materialarekin, “material baxua, txispa gutxikoa” zelako.

Berriro barkatu zuten
Ezkurdia-Zabaletak irabazi gabe jarraitzen dute eta gaur irabazi beharrean dira. Zubieta kan-

txara bueltatuko da bihar

Binakakoa. 
Hurrengo jardunaldia
Bengoetxea-Galarza / Ezkurdia-
Zabaleta(ostiralean, 22:00etan,
Tolosan. ETB1)
Berasaluze-Albisu / Urrutiko-
etxea-Beroiz (larunbatean,
17:00etan, Mungian. NITRO)
Xala-Zubieta / Irujo-Barriola
(larunbatean, 17:00etan, Iruñeko
Labriten)
Olaizola II.a-Aretxabaleta /
Titin-Merino II.a (igandean,
17:00etan, Logroñon. ETB1)

Binakakoa. 4. jardunaldiko emaitzak

Olaizola II.a-Aretxabeleta 22 / Aritz Lasa
(Xalaren partez) -Cecilio (Zubietaren partez)
19

Urrutikoetxea-Beroiz 22 / Ezkurdia-
Zabaleta 19
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Mendia

Atletismoa

Pilota

Nazar-Codes
Sakanako
Mendizaleekin
Sakanako Mendizaleak taldeak men-
di ibilbidea antolatu du hurrengo
asteburuan, ilbeltzaren 26an. Asmoa
Nazarretik Codesera joatea da.
Manolo Igoa da ibilbidearen ardu-
raduna. Autobusean izena eman nahi
duenak ostegunera arteko epea du,
herrietako arduradunei esanez.
Ostegunetik aurrera, 639 11 76 31
telefonora hots egin beharko da. 
Autobusa goizeko 7:30ean abiatu-
ko da Olaztitik, eta geldialdiak egi-
nen ditu herrietan, izena eman
duten mendizaleak hartzeko. 

Igandean Gares-Lizarra

Iratxorekin

Irurtzungo Iratxo mendi taldeak
mendi ibilbidea antolatu du igan-
dean. Gares-Lizarra ibilbidea osa-
tzea da asmoa. Hitzordua goizeko
8:00etan jarri dute, Iratxon. Bestal-
de, Sakanako Ikastolen Mendi Tal-
deak antolatuta, igandean Ergoie-
nako Bira egiteko asmoa dago, egu-
raldiak laguntzen badu. 

Igandean jokatu zen IX. Araitz-
Beteluko krosa, Betelun. Proba Ata-
llutik eta Arribetik pasatzen zen,
atzera ere Betelun despeditzeko
(7,7 km). Hasieratik Zizur Nagusi-
ko Javier Nagorek hartu zuen
aurrea, gertu Raul Amatriain zue-
la. Nagorek erritmoa gogortu zuen
eta bakarrik heldu zen helmugara
(24:34), Amatriaini 1:17ko denbora
atereaz (25:17). Hossain Kaanachek
osatu zuen podiuma (25:50). Ema-
kumezkoetan Maider Gaztañagak

(28:43) alde ederra atera zion Mai-
tane Melerori (30:02). Cristina Loe-
da izan zen 3.a (30:40). 15 sakandar
aritu ziren Betelun korrika eta
Francisco Javier Gomez altsasua-
rra izan zen azkarrena, helmuga-
ra 21. postuan heldu eta gero (28:25). 

Aurretik kategoria txikiko las-
terketak jokatu ziren. Kadeteen
proban (8 km) 7 korrikalari lehia-
tu ziren eta Jon Mattin Sukunza
leitzarra izan zen azkarrena (11:49).
Fermin Azkargorta iturmendia-
rra 3.a izan zen (12:16) eta Oian
Perez altsasuarra 6.a (14:13). 

Sakandarrak IX. Araitz Beteluko Krosean

1. Javier Nagore 24:34
21. Francisco Javier Gomez 28:25
28. Juan Luis Maiza 29:02
29. Andoni Azanza 29:03
39. Iban Gonzalez 29:34
40. Juan Carlos Gomez 29:38
52. Gorka Garcia de Eulate 30:44
71. Asier Larrion 31:23
72. Iñaki Alvaro 31:27
75. Santi Agirre 31:45
87. Juan Carlos Perez 32:19
90. Iñigo Maiza 32:20

172. Maite Zabaleta 39:00
173. Jose Javier Maiza 39:00

15 sakandar IX. Araitz
Beteluko Krosean

Azaroan hasi zen Sakanako Pilo-
ta Txapelketa. Sakanako pilota
klubetan dabiltzan 60 bikotek  par-
te hartu dute. Ondoko klubetako
pilotariak lehiatu dira txapelke-
tan: Irurtzun, Altsasuko Pilotajau-
ku, Etxarri Aranazko Gure Pilo-
ta Elkartea, Arbizuko Aldabide,
Olaztiko Sutegi eta aurten sortu
berri den Lakuntza. Partidak
aipatu klubetako herrietan joka-
tu dira. 

Sakanako Pilota Txapelketa
Sakanako pilota klubek antolatu
dute, pilota sustatzeko eta katego-
ria txikikoei lehiaketan aritzea

ahalbidetzeko. Giro ona izan da eta
pilotariak gustura aritu dira. Bihar

erabakiko da, Arbizun eta Lakun-
tzan, nor izan diren onenak. 

Sakanako pilotari onenen bila
2013ko Sakanako Pilota Txapelketako finalak jokatuko dira bihar, larunbatean, Arbizun eta Lakuntzan

Sakanako Pilota
Txapelketako finalak
Arbizun (16:30etik aurrera)
Umeak 2: Baztarrika-Arretxe
(Aldabide) / Araña-Albarrazin
(Gure Pilota)
Umeak 1: Erdozia-Altzelai (Gure
Pilota) / Gaintza-Gorostieta (Irur-
tzun)
Kimuak 2: Olaetxea-Imaz (Alda-
bide) / Jimenez-Gorrotxategi
(Aldabide)
Kimuak 1: Imaz-Mariñelarena
(Aldabide) / Laso-Azpiroz (Irur-
tzun)
Haurrak 2: Astiz-Araña (Gure
Pilota) / Reparaz-Ganboa (Alda-
bide)
Haurrak 1: Otxoa-Igoa (Gure
Pilota) / Olaetxea-Petriati (Alda-
bide)
Kadeteak 2:Calvo-Arbizu (Sute-
gi) / Bengoetxea-Galartza (Pilo-
tajauku)

Lakuntzan (17:00etatik aurre-
ra Behar Zana pilotalekuan)
Txikiak: Escudero-Cocera
(Lakuntza) / Jaka-Oiarbide (Gure
Pilota)
Kadetak 1 (lau t´erdian): Rami-
rez de Alda (Pilotajauku) / Goi-
koetxea (Aldabide)
Gazteak: Galartza-Grados (Pilo-
tajauku) / Zudaire-Ustarroz (Irur-
tzun)
Nagusiak: Ijurra-Mariezkurrena
(Irurtzun) / Murgiondo-Agirre
(Aldabide)

Sakanako Pilota Txapelketako aurreko edizio bateko finalistak. artxiboa

Fco Javier Gomez. Artxiboa
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Asteleheneraino luzatuko
dira Lakuntzako festak

Asteburuan festetan murgilduko
dira lakuntzarrak. Izan ere, San
Saastinak dira lakuntzarren bene-
tazko festak, agorrileko festak garai
bateko feriak baitziren. Berez lau
eguneko festak izaten dira ilbeltze-
koak, baina, krisia dela eta hiru egu-
netara mugatu zituen Udalak. Bai-
na Lakuntzako tabernen ekimenez
aurtengo San Saastiñek lau jai egun
izango dituzte. Gaur, ostiralean,
hasi eta astelehenean, San Saastin
egunean despedituko dira. 

Txupinazoa gaur 19:30ean leher-
tuko da eta ondoren triki poteoa iza-
nen da, eta, 20:00etan, Udalak eskai-
nitako auzatea eta buruhandien

lehen bisita. Gauean DJ Txenek alai-
tuko du giroa. Bihar, larunbatean,
Lakuntzako erraldoiek eta buruhan-
diek kaleak alaituko dituzte eta
13:30ean piperropil onenak aukera-
tuko dira plazan. Piperropilak San
Saastinetarako propio prestatzen
diren aniseko opil bereziak dira, su
baxuan talaburnian egiten dire-
nak. Lakuntzako etxeetan piperro-
pilak egiteko ohitura gorde da eta
urteko piperropil onena zein den
jakiteko jakin mina handia izaten
da. Arratsaldean txikienen danbo-
rrada izanen da eta gauean jai giroa
ordu txikiak arte luzatuko da. 

24. Danborradan Parkea
Martxan omenduko dute
Lakuntzako Pertza elkarteak anto-
latuta, igande gauerdian 24. danbo-

rrada gidatuko dute Joxe Floresek
eta Ricardo Aretak. Aurten, Parkea
Martxan ekimena izango da omen-
dua, txanoa jantziko duena. Izan ere,
Espainiako Gobernuak zineko lanak
geldiarazi ondoren, parke berria egi-
teko asmoa zintzilik geratu zen eta
egoerari buelta emateko Parkea
Martxan ekimena hasi zen lanean.
“Udaletxean dirurik gabe, lakuntza-
rrak Parkea Martxan ekimenean bil-
du ziren eta elkarlan edo auzolana-
ren bidez makina bat ekimen jarri
zituzten martxan, dirua ateratzeko.
Eta diru horri esker egun dagoen
parkea jaso da. Ekimenean parte
hartu duten guztiak omendu nahi
ditugu, herri osoa, azken finean.
Honek erakusten du laguntzaren eta
elkartasunaren bidez gauzak egin
daitezkeela” adierazi du Floresek. 

Astelehenean, patroiaren egu-
nean, San Saastin ermitako erro-
meriak ezin du huts egin. Bertan
txokolatea, piperropilak eta auza-

tea dastatuko dira eta arratsalde-
an San Saastin egunean ohikoa den
Alkate Dantza dantzatuko zaie
alkate eta zinegotziei.

FESTAK
Lakuntza:

San Saastinak

San Saastin 2014.
Egitaraua
>> Ilbeltzak 17, 
ostirala
(Tabernariek jarritako eguna)
19:30ean Txupinazoa.
20:00etatik 22:00etara Triki-poteoa.
20:00etan Buruhandiak eta auzatea.
21:30ean Zezensuzkoa.
00:00etatik 2:00etara DJ Txen.

>> Ilbeltzak 18,
larunbata
13:00etan Erraldoiak eta Buruhandiak.
Izengabeak taldearekin kale animazioa.
13:30ean Piperropil lehiaketa plazan.
Sari banaketa. 
17:00etan Sakanako Pilota Txapelketako
finalak.  
18:30ean Danborrada txikia eta
txokolatada plazan.
20:00etan Buruhandiak eta auzatea.
20:00etatik 22:00etara Musika
Iñakirekin. 
22:00etan Zezensuzkoa.
00:00etatik 2:00etara Musika: Terry &

Tery.

>> Ilbeltzak 19, 
igandea
12:30ean Aizkolariak. 2013ko Euskal
Herriko txapeldun Iñaki Azurmendi
tartean (Conservas Del Reynoren eskutik).
13:00etan Auzatea (Conservas del
Reynoren eskutik).
17:00etatik 19:00etara Puzgarriak eta
material birziklatuekin jolasak. 
20:00etan Buruhandiak eta auzatea. 
20:00etatik 22:00etara Musika: Terry
& Tery. 
22:00etan Zezensuzkoa.
00:00etan Danborrada.

>> Ilbeltzak 20, 
astelehena. San Saastin eguna.
6:00etan Aurora.
11:00etan Erromeria San Saastin
ermitara.
12:00etan Meza ermitan.
13:00etan Auzatea ermitan.
18:30ean Dantzari txikiak herriko plazan. 
19:00etan Auzatea eta buruhandiak.
19:30etik 21:30era Musika Iñakirekin. 

San Saastinen txanda

Goienkaleko ermitak gaur, atze-
ra ere, ateak zabalduko ditu titu-
larraren eguna baita: San Sebas-
tian. Eguerdian meza izanen da.
Hura despedituta, estalpean auza-

tea izanen da, auzotarrek presta-
tuta. Arratsaldeko bostetan zabal-
duko dira ermitako ateak berri-
ro, orduan arrosarioa errezatze-
ko. Hura bukatzean txokolatea eta

erroskilak dastatzeko aukera iza-
nen da kanpoko aldean. San Sebas-
tian ospakizunak frontoian despe-
dituko dira, 19:30ean ardoa eta
gazta banatuko baita. 

San Sebastianen omenez

Olatzagutia:
San Sebastianak

Larunbatean danborrada txikia eginen da eta igandean danborrada nagusia. 

Parkea Martxan ekimenari esker mustu izan da Lakuntzako parke berria. 
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Zulu 9.30

Gaur Bartzelonako talde bat aur-
keztu nahiko nizueke.  Zulu 9.30,
Baina zer da hau? Oraingoan reg-
gae estiloko talde bat dakart aste-
kari honetan dudan nire zatitxora.
Esan bezala, Reggae kutsua du tal-
de honek, baina hainbat estilo
ezberdinekin nahastuta, horrela
bere estilo propio eta berezia lor-
tzen dute.
Hamabi urte lanean daramatzan tal-

de bati buruz hitz egiten ari gara,
jadanik bere bostgarren lana aur-
kezten ari dena. Gaur, bere azken
diskari buruz hitz egin nahiko nuke
nik hemen.
“Para todos los públicos” izene-
ko diska aurkezteko Espainiatik,
Frantziatik eta Italiatik gira egin
zuten eta oraingoan Guaixera aile-
gatu dira. 
Diskaren izenak esaten duen beza-
la “Para todos los públicos” da tal-
de honek sortzen duen musika, haien

abestiak positibotasunez beteta
daude eta egun txarra izan eta gero,
lasaitasuna eta oso beharrezkoak
diren animo horiek berreskuratze-
ko musika ikaragarri ona da.
Diska honetako abestietan  mezuek
garrantzi handia hartzen dute, kri-
tika positibista lantzen du talde
honek, hori guztia sortzen duten
musika albo batera utzi gabe. Errit-
mo landuak eta entzuteko oso bere-
ziak direnak aurkituko ditugu dis-
ka honetan. 

Horretaz aparte beste artisten kola-
borazioak daude diska honen
barruan, “Todo Vuelve” abestian
Txarango-ren laguntzarekin konta-
tu dute, eta Canteca de Macao-ko
Anita eta Chiki-ren magia soma
dezakegu “Mi Sitio” abestian. Gai-
nera guztiz katalaneraz atera duten
lehenengo abestia ere entzungo
dugu lan honetan.
Azkenik kontzertuei buruz hitz
egin nahiko nuke, zuzenean magia
berezia du talde honek, oso kon-

tzertu landuak ditu eta, positibo-
tasun eta jotzeko eta parranda egi-
teko gogo horiek ikusleekin kon-
partitzen dituzte, zaila da talde
honen kontzertu batean aspertzea,
haien musikak inguratu egiten zai-
tu eta beste unibertso batera bidal-
tzen zaitu kontzertuak irauten duen
bitartean. 
Bukatzeko esan beharra daukat Zulu
9.30en lan guztiak haien webgu-
nean aurki daitezkeela dohainik.
Animatu eta disfrutatu!!!

bazterretik

Aritz Viñas

Tresna elektriko eta elektroni-
koen hondakinen birziklatze-
ari buruzko Nafarroako aurre-

neko lehiaketan, gazte mailan, biga-
rren saria lortu du Iratxe Floresek.
Siempre Onizenburuko lanak mere-
zi izan dio aitortza lakuntzarrari.
Pasa den asteko asteazkenean jaso
zuen diploma, oihal berrerabilgarri-
ko motxila eta lehiaketako kolabo-
ratzaile diren erakundeetan gasta-
tzekoa den txartela. 

Nafarroako Gobernuaren men-
peko den Nafarroako Ingurumen
Baliabideen Zentroak (CRANA)
antolatu zuen lehiaketa. Aralarko
Mikel Donea institutuak ikasleen
parte hartzea sustatu zuenez, lan
hori eskertu nahi diote eta ikas-
tetxean bertan ekitaldi bat eginen
da aurki, parte-hartzaileei oroiga-
rri bana oparituz. 

Euskaltegietako Sakanako ikasleek
eta Mintzakide programako
partaideek aurkeztu ditzakete lanak,
martxoaren 31ra arte

S
akanako Mankomunita-
teko Euskara Zerbitzuak
antolatu du nano ipuin
lehiaketa.  Euskalduntzen

ari den Sakanako edozein pertso-
nak eta Mintzakide programako
parte-hartzaileek har dezake par-
te. Lanak banaka edo taldeka aur-
keztu ditzakete, beti ere, 100 hitz
baino gehiago ez badituzte. Aur-
keztutako lanak euskara hutsean
idatziko dira eta argitaratu gabe-
ak, jatorrizkoak eta beste edo-
zein lehiaketetan saririk jaso
gabeak izanen dira. Gainera,
indarkeria, sexismoa, arrazake-
ria edo bestelako eskubide urra-
ketak sustatzen dituzten lanak ez

dira onartuko.
Hiru mailetan banatuko dira

sariak. Aurrenekoan B1 maila
arteko ikasleek parte hartuko
dute. Bigarrenean B2 maila arte-
koek eta azkenik, C1 maila arte-
ko ikasleen maila izanen da. Min-
tzakideko parte-hartzaileek

euren jakintzaren araberako mai-
lan parte hartuko dute; horreta-
rako, propio maila azalduz. Lehia-
ketak aurrera egiteko gutxienez
10 lan aurkeztu beharko dira.
Nanoipuinak plika sistema era-
biliz aurkeztu beharko dira, bai
Itsasi euskaltegian bai Sakana-

ko Mankomunitatean (euska-
ra@sakana-mank.com, pdf  for-
matuan). 

Sakana
Ibarrari buruzko erreferentzia-
ren bat sartzea ezinbestekoa da
(tokiak, gertakari historikoak…).

Paatsen olioak
Kaluxan ikusgai
Patricia Paatsen margo erakusketa
mustuko da gaur, 20:00etan, Urdiaingo
Kaluxa tabernan. Otsailaren 14ra arte
tabernatik pasatzen direnek olio
margo abstraktuak ikus ditzakete. 

Madrilen bizi da, nahiz eta sor-
tzez argentinarra da Paats.

Lastaila akaberako II. Altsasuko
Arte Azokako artista gonbidatueta-
ko bat izan zen. Margolariak olioak
duen testura gogoko du. Baita kolo-
reak asmo jakinik gabe nahastea ere.
Pintura abstrakturako gero eta zale-
tasun gehiago aitortu du. Ikusleen
begiradek koadroez egiten dituzten
interpretazioak, batzuetan egilearen
ezberdinak direnak ere gogoko ditue-
la adierazi du Paatsek. Pintura zer-
bait herrikoia, libre gisa ulertzen du
margolariak, horregatik estimatzen
du tabernetan, jendea sartzen den
tokietan bere lana erakustea, denon
eskura egoteko.

Larunbatean, 20:00etan, Altsasuko
Iortia kultur gunean, Trasteando eta
Legazpiko Alaitasuna Errondaila.
Sarrerak agortu dira

Trasteando taldeko musika-
riak bihar anfitrioi lanak egi-
nen dituzte, Legazpiko Alai-

tasuna Errondailaren bisita hartu-
ko baitute. Bi musika taldeak ere
Iortia kultur guneko eszenatokian
ariko dira. Legazpiarrek Andoni
Sarobe baritonoaren, Sandra
Dominguez sopranoaren eta Cesar
Vallejo piano-jolearen laguntza iza-
nen dute euren emanaldian. Hain-
bat generoko doinuez osatutako
programa eskainiko du Alaitasuna
Errondailak: euskal doinuak, Hego
Amerikakoak eta tradizionalak. 

Emanaldia antolatu duen tal-
de berak, Trasteandok, zabaldu-
ko du eta horretarako hiru doinu

prestatu dituzte. Alaitasunaren
kontzertuaren ondoren, emanal-
dia despeditzeko, bi taldeak esze-
natokian agurtuko dira, kanta-
tzen. Altsasuarrei joan den urte-
ko maiatzaren 4an Legazpin

egindako emanaldia bueltatzen
diete Alaitasunakoek. Hiriberri-
ko Juan Bautista Armendariz
Larrearen ekimenez sortu zen
Legazpiko musika taldea.
+ www.guaixe.net

Euskarazko nano ipuin onenaren bila

Legazpi eta Altsasu kantuan senidetutaFloresen mikroipuina saritua 
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G Min: 4 Max: 10 Min: 4 Max: 8 Min: 2 Max: 7 Min: 2 Max: 5 Min: 3 Max: 7 Min: 3 Max: 8 Min: 3 Max: 8

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

Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun - . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . .-
Etxarri A. 14.6. . . . . . . -2 . . . . . . . .14.9
Altsasu 16 . . . . . . . . -1 . . . . . . . .24.4
Aralar 10.6. . . . . . . -0.5 . . . . . .16.8
Urbasa 11 . . . . . . . . -4 . . . . . . . .20.8

euria: 5% euria: 25% euria: 68% euria: 97% euria: 90% euria: 90% euria: 90%

ILBELTZEKO SARIAK:
1- EKAINBERRI KOBAZULOTARAKO 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

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.

Ilbeltzeko
bazkide zozketa

1. Zer da bricotraining-a?
Ideia bat, sentsazio bat edo emozio
bat eskuekin eta brikolajearen
laguntzarekin eraldatzea, ikutu
ahal izateko. Figura bat izan daite-
ke edo estruktura bat, edozer. Mate-
rial eta teknika askorekin lan egi-
ten da: egurra, burdina, buztina…
Hori da bricotraining-aren oinarria.

2. Zein da helburua?
Enpresetan zenbait abilidadeen
gabezia nabarmentzen da, baina
hauek ez dira enpresaren barruan
jorratzen. Kanpora atera behar zara
hauek hobetzeko, enpresan sortzen
ez diren giroak sortu behar dira. Ber-
tan talde lana, lidergoa, kreatibita-
tea, elkarrekin lan egitera, errendi-
mendua, ideia berriak ateratzea, eta
abar lantzen dira. 

3.Teknika berritzailea da.
Brikolajearekin gauzak egiten ditu-
zunean pertsonalki betetzen zara,
zuk egiten duzulako bukaeran iku-
siko dena. Enpresa baten barruan
behar diren gaitasun guztiak apli-
katzen dira brikolajean. Orduan
pentsatu  nuen enpresetan lantzen
diren gaitasunak hartu eta hainbat
tailerretara egokitzea. Kontzeptu bat
da, filosofia bat metodo ezberdin bate-
kin. Ideiak edo sentimenduak lan
egiteko orduan oso garrantzitsuak
dira, eta horiek garatu behar dira. 

4. Nolakoak dira tailerrak?
Bost ordukoak. Jendea hodeietatik
jaisteko balio dute. Eguneroko lane-
ko abilidade eta gaitasunak ez dute
ezertarako balio tailer hauetan.
Jendea berdintzen duzu: zuzenda-
ri orokorretik sarrerako idazkari-
ra. Bi gauza eman ohi dira: jendea
gauzak egitera ausartzen dela edo
beldurrak azaleratzen direla. Per-

tsona psikologikoki biluztu egiten
da, eta horrela berdintzen duzu.
Rolak aldatzen dira. Pertsona bakoi-
tza leku batean jartzen dugu: lider-
goa lantzen badugu jende guztia
izango da lider eta normalean lide-
rra denari rola aldatzen diogu. 

Bukatzeko, ondorioak jasotzen
ditugu, 4 aspektutan oinarrituta:
maila emozionalean sentitu dute-
na, elkar arteko harremanak nola-
koak izan diren, rol aldaketarekin
zer ikasi duten eta nola lagundu
dezakeen horrek bere eguneroko
lanean. Alde positiboak eta nega-
tiboak agertzen dira. Amaitzeko,
enpresan zer eta nola aldatuko
luketen galdetzen zaie. 

5. Zer egin behar da bricotraining
tailerra egiteko?
Jakin behar dugu zertarako egin
nahi duen enpresa horrek bricotrai-
ning-a. Enpresak helburuak finka-
tu behar ditu eta helburu horiek
enpresaren estrategiaren barruan
dauden edo ez jakin. Ondoren zen-
bat pertsonek parte hartuko duten
eta lan egiten duten giroa ezagutu
behar dugu, haien beteharrak jakin.
Eta jendea motibatzeko pelikularen
gidoia egiten dugu. Oso teknika
berria da. Komunikatzeko modua
aldatzen ari da enpresa munduan.
Giza arteko komunikazioari buruz
ari naiz. Oso gai garrantzitsua da. 

6. Helburu errealetik harago
dauden helburuak jartzen dizkiezu. 
Normalean oso pertsona arrazio-
nalak dira, emozioak ezkutatzen
dituztenak. Nik hori nolabait
mugitu behar dut. Txipa aldatze-
ko pelikulak egin behar ditugu. 

7. Sektore guztietan egin
daiteke bricotraining-a?

Bai. Enpresa nahiko handiak izan
behar dute, 25 eta 50 langile bitar-
tekoak, ekoizpen handikoak eta
konpartimentu mugitu ezinak
dituztenak: ekoizpena, administra-
zioa, komertzializazioa, diseinua…
eta haien artean ez dago komuni-
kaziorik. Gure tailerretan helburu
guztiak bateratu behar dira, eta
komunikazioa landu ondoren kon-
turatzen dira elkar komunikatzen
bagara, arazoa guztiona dela.

8. Beraz, lankideak lagunak
bihurtzen ditu bricotraining-ak.
Azken finean taldea egin behar da,
erakundea sortu. Jendea erakun-
dearen parte izateagatik harro sen-
titu behar da. Hori da helburua.
Proiektu batean lan guztiek ez dute
erantzukizun maila berdina, bai-
na guztiak dira garrantzitsuak. 

9. Zer onura lortzen ditu enpresak?
Pertsonen alderdiak garatu  nahi
duten enpresendako egina dago
hau. Erakundeen atzean pertso-
nak daude eta pertsonetan arreta
ez bada jartzen, porrot egingo du
enpresak. 

10. Proiektuak arrakasta izan du?
Probak egiten ari gara, enpresaren
barruan zer nolako erreakzioak
ematen diren testatzen. Plan Moder-
naren zigilua lortu dut. Planari
esker cluster deitutako enpresa,
erakunde edo instituzioetan parte
hartzeko aukera ematen didate.

11. Batuta-koekin egon zinen. 
Esperientzia oso pozgarria. Enpre-
sa bat sortzen ari denean, eta pro-
zesuan hainbat pertsonek parte
hartzen dutenean, oso zaila da rolak
definitzea. Tailerrean euren arte-
an nola antolatu landu genuen. 
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