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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

Bazkideek deskontua
Bikoitza:Bakarra:

Musika 
Los Pistatxos. Otsailaren 22an,
larunbatean, 00:00etan Olatzagutiko
Clinker tabernan.

Antzerkia 
Epa! Otsailaren 21ean, ostiralean,
21:30ean Irurtzungo kultur etxean.
Demode Quartet 

Pantxika Lamur: Lo tendré que hacer
yo & cia. Otsailaren 22an, larunbatean,
20:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. Zirika Zirkus. 

La bella y la bestia. Otsailaren 23an,
igandean, 18:00etan Irurtzungo kultur
etxean. Iruñeko salestarren antzerki
taldea.  

Zinema
Sobran las palabras. Otsailaren 21ean,
ostiralean, 21:45ean eta otsailaren
23an, domekan, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean.

Inch’allah. Otsailaren 21ean,
ostiralean, 22:00etan eta otsailaren
23an, domekan, 20:10ean Altsasuko
Iortia kultur gunean.

Caminando entre dinosaurios.
Otsailaren 23an, domekan, 17:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Braveheart. Otsailaren 23an,
igandean, 18:00etan Etxarri Aranazko
kultur etxean.

Mendi irteera
Andoain-Plazaola. Otsailaren 23an,
igandean. Sakanako Mendizaleak. 

Urbasa, berezia. Otsailaren 23an,
domekan. Altsasuko Mendigoizaleak. 

Txirrindula irteerak
Arabako Lautada. Otsailaren 23an,
domekan, 8:30ean Altsasuko
Zumalakarregi plazatik. 68 km.
Burundako mendi bizikleta taldea. 

Erakusketak  
Pintura eta eskultura. Otsailaren

21etik martxoaren 21era arte,
Urdiaingo Kaluxa tabernan. Angel
Antonio Agirre. 

Gizarte parte hartzea. Otsailaren 23a
arte, ostiralean 18:30etik 21:00etara
eta domekan 19:00etatik 21:00etara
Altsasuko Iortia kultur gunean. Egunero
bi boluntario taldearen aurkezpenean.
Burunda mendebaldeko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak. 

Altsasuko inauteriak. Otsailaren 24tik
martxoaren 9ra, astegunetan 18:30etik
21:00etara eta domekan 19:00etatik
21:00etara Altsasuko Iortia kultur
gunean. Inauteri Batzordea. 

Hitzaldiak
Gaztelako herria.Otsailaren 22an,
larunbatean, 19:30ean Etxarri
Aranazko kultur etxean. Hizlaria:
Izquierda Castellanako bi kide.
Askapenaren brigadak aurkeztuko dira. 

Tailerrak
Mozorro tailerra: maskarak eta
osagarriak.Otsailaren 22an eta 23an,
larunbatean eta domekan, 18:00etan
Altsasuko Intxotiapunta gazte gunean. 

Bestelakoak  
Andrekunde. Otsailaren 21ean,

ostiralean, 19:00etatik aurrera Etxarri
Aranatzen.

Lanari loturiko eskubideak.
Otsailaren 27an, ostegunean,
19:00etan Altsasuko Gure Etxea
eraikinean. Euskal Herriko eskubide
sozialen karta.

Deialdiak 
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Otsailaren 21ean, ostiralean, 20:00etan
Irurtzungo, Lakuntzako, Arbizuko eta
Etxarri Aranazko plazetan,
elkarretaratzeak. 

Hipotekek kaltetutakoen Plataforma.
Otsailaren 21ean, ostiralean, 19:00etan
Altsasuko Gure Etxeko lehen solairuko
1. gelan, bilera.

Gure ikurren alde. Otsailaren 23an,
domekan, 12:30ean Altsasuko Zelai eta
San Juan kaleen bidegurutzean.
Banderen mustutzea. 

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Otsailaren 23an, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.  

Sakanako Langabetuen Asanblada.
Otsailaren 24an, astelehenean,
15:30ean Altsasuko Gure Etxea
eraikinean.

Oier eta Unai
ZORIONAK eta muxu asko etxekoen partez!!

Eva Luna
ZORIONAK

Eva Luna!! Zuganako
maitasuna ez zaigu
etxean kabitzen. Muxu
asko. Etxekoak.

Aitor
Arruabarrena 
ZORIONAK zure hiru-
garren urtebetetzean.
Muxu handi bat aitatxo
ta amatxoren partez.

otsailak 21-27
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net

Oihan Escudero
Gamboa
Otsailak 24, gure etxeko
txapeldunak 8 urte beteko
ditu. ZOOORIIOONAK fami-
liaren partez. Muxuak!!!

La bella y la bestia antzezlanaren irudi bat.
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ezkaatza >>

Sakantzen Sareak hiru
proiektu berri landuko
ditu ekonomia sustatu eta
kalitatezko lanpostuak
sortzeko

Larunbatean egindako IV. Jardu-
naldi Irekian Sakantzen Sareak
bere jarduna birpentsatu eta aurre-
ra begirako urratsak zehaztu
zituen. Urte eta erdi dinamika
jakin batekin eman ondoren
“azken hilabeteetan dinamika hori
aldatu beharra genuela ikusi
dugu”, azaldu zigun sareko kide
Jon Etxeberria Ijurrak.

Saretik kanpoko pertsonen
ikuspegia jasotzeko ere balio izan
zigun larunbateko hitzorduak.
“Ideia oso baliagarriak eman diz-
kigute”, jakinarazi zigun Etxebe-
rriak. Horietan oinarrituta aurre-
rako bidea zehaztuko du sareak.
Ideia horiek ez ziren soilik sakan-
darrenak izan. 

Sakantzen Sarearen antzeko
dinamika dago Urola Garaian,
Sortzen izena du eta ibarreko espe-
rientziaren antzera duela urte eta

erdi darama lanean. Alde bakarra,
hura garapen agentziatik sortu
zela eta Sakanakoa gizarte mugi-
mendutik. Etxeberriak azaldu
zigunez, “eskaintzen dituen hain-
bat tresna zein diren eta ekintzai-
leei nola laguntzen dieten azaldu
digute. Horrek balioko digu etor-
kizunean zerbitzuak hobetzeko”. 

Etorkizunerako jarduna zehaz-
tu zuten. Larunbatean espero zute-
na baino jende gutxiago bildu zen,
30. Hala ere, landu nahi zituzten
gaien inguruan aritu ziren eta
horrekin pozik zeuden sarekide-
ak. Etxeberriak esan zuenez, jar-
dunaldia “oso produktiboa” izan
zen, “kalitatea egon da”. Eta gai-
neratu zuen: “Sakantzen Sarea
oso tresna garrantzitsua da jendea
sozialki mugitzeko eta dinamiza-
tzeko. Lana egiten jarraitu beha-
rra dago”.

SAKANA

Enplegua sortzea begi puntuan

Harremanetarako

sakantzensarea@gmail.com edo
www.sakantzen.org 

Aurrera begira 

Hiru proiektu ditu esku artean
Sakantzen Sareak. 
Inkubategi kooperatiboa. ekin
behar dioten pertsonei hasieran
enpresa komun baten estalpean
jarduteko aukera. Horrek hasie-
ran kostuak aurreztea ekarriko
dio. 
Ekintzaileen topaketa. Hurrengo

hilabeteetan landuko da. Astebu-
ruko topaketa litzateke eta ekin-
tzaile bakoitzak bere enpresa-
ekimena aurkezteko aukera iza-
nen luke. Jardunaldia gizarte
guztiari zabalik egonen litzateke.
Prestakuntza saioekin eta hitzal-
diekin osatuta. “Denen arteko
sinergiak eta loturak lortzen saia-
tzeko”. 
Ideia ekaitzeko emaitzak. 2012ko

azaroan ibarreko zortzi herrietan
aldi berean egin zen ideia ekai-
tzean jasotako ideiak, 210, erakus-
keta batean ikusgai jarriko dituz-
te. “Ideia horiek gizarteratu nahi
ditugu. Gerta daiteke pertsona
batek ideia egokirik ez izatea bai-
na bai proiektua aurrera erama-
teko jarrera. Ideiak eta sakanda-
rrak hartu-emanean jarri nahi
ditugu”. 

Bertako kideek beti esan dute sareko baliabide garrantzitsuena pertsonak direla. Edozeinek parte hartu dezake. 



Guaixe • 2014ko otsailaren 21a4 iritzia

Edo hobeki Jaundone Mikelean,
hala baitu jatorrizko leku izena.
“Vuelta” bai, ez Tour, Giro, Vol-
ta edo Itzulia.  Irailaren 3an, aste-
azkenarekin, gertatuko da egun
seinalea,  Artzain Egunaren biha-
ramonetan agian.

Errepideen egoerak dioena-
ren kontra txirrindularien izer-
diak ez dira isuriko  Baraibar-
ko bide aldapatsuetan, Uharte

Arakilgo asfalto zartatuan
barrena baizik, etapak Arakil eta
Aranazko hainbat herri zehar-
katuko dituela.

Eta horra, berriz , kirol eta poli-
tikaren arteko debate herdoil-
dua: politika eta kirola ez dira
nahasi behar, dirutza ekar die-
zaiokee eskualdeari eta abarren
abarra. Baina eliteko kirolak poli-
tikatik  badu puska kozkorrik, eta

oraingoan are gehiago. Aginte
espainiarrak Sakanako herriko
etxeetan gorri-horia ohorez, age-
riko eta nabarmen ezartzea askie-
tsi ez eta euskaldunen mendirik
santuenera “Vuelta” ekartzea
ebatzi dute. 

Egia da hain eskualde ttikian
hainbeste txirrindulari profesio-
nal izateak aitortza bat merezi
duela eta Jose Luis Arrietaren

herriak egun historikoa biziko
duela baina ez dut uste erabakia
hartu dutenak  hartantxe ariko
zirenik, ezta Aralarko bazterrak
eta Done Mikelen basilikaren
zoragarria erakustea izanen zute-
nik gogoan.

Tentaldi erraza da inperio zaha-
rreko Flandesko pikan pentsa-
tzea, kasu honetan pika sinboli-
ko hori  euskal “ In excelsis”dela-

koan paratuko dute , Lizardik
“Izotz ondoko eguzkia” olerkiaz
jantzi zuen mendi-magaletan.

Gasteiz, Iruñea zein Donostia
izan dira Tour eta Vueltaren
etapa amaigune eta orain Saka-
nari egokitu zaio txanda.Tarte-
an izango da zertaz mintza, ezta-
baida eta goza. Teodosioren kate-
ak hausten ikustea izanen dugu,
ordea?  

Datorren Martxoaren 3an, mun-
duko erakunde ekonomiko nagu-
sienetarikoak izango dira Bilbon.
Munduko Bankua eta Nazioarte-
ko Diru Funtsa horien artean.
Guretzako ez da beste egun bat
izango, orain dela 38 urte Gasteiz-
ko langileen erailketa gogoratzen
dugun egunean, langile borroka-
ren zergatia islatzen duten erakun-
deak gure herrira etorriko baiti-
ra bere gomendio eta hausnarke-

tak azaltzera. NDF eta BMrekin
batera, BBVA, Telefonica, Iber-
drola edota Inditex bezalako enpre-
sak, eta hauen zerbitzura dauden
partidu politiko ere bertan izan-
go dira, PP eta PNV. Gutun hau
hauetariko edozeini eskaini die-
zaiokegu baina gaurkoan Nazio-
arteko Diru Funtsari zuzenduko
gara.

Bere helburu ekonomiko asep-
tikoen atzean ("kooperazio ekono-

miko globala suspertzea, finantza
egonkortasuna ziurtatzea, nazio-
arteko salerosketak erraztea, eta
pobrezia murriztea") sistema kapi-
talista neoliberalaren eredua mun-
du osoan zehar hedatzen 60 urte
baino gehiago daramatza erakun-
de honek. Ez gara irakurketa sako-
netan murgilduko eta soilik azken
urteetan emandako gomendio
batzuk gogoraraziko ditugu. Fle-
xibilitatea da hauen hitz sakratua,

kaleratzeak merketu behar dira eta
soldatak jaitsi, beti ere lehiakor-
tasunaren izenean, enpresena nos-
ki. Murrizketak arlo publikoan,
(hezkuntza, osasungintza, ...), hor-
taz, ongizate estatuak ezin du bere-
an jarraitu eta enpresa pribatuek
beregain hartu behar dituzte zer-
bitzu hauek. Badakizue, lehiakor-
tasunaren mesedetan eta lanpos-
tuak sortzeko, publikoa dena pri-
batu egin eta diru publikoa enpresa

pribatuei eman langileen baldin-
tzak zeharo okertuz.

Arrazoi asko dago Martxoaren
3an Bilbora joateko, hemen gutxi
batzuk eman nahi izan ditugu bai-
na askoz gehiago daude: elektri-
zitatearen gorakada, osasungin-
tzako itxaron zerrendak, urtarri-
laren azken egunetan banku
erreskatatuek aurkeztutako eteki-
nak... Bertan ikusiko gara.
Abian

Antza denez, gaur egun hitz
berriak sortu eta asmatzera
behartuta gaude. Hitz horietako
askok ez zuten zentzu handirik
duela 20 urte baina orain ezinbes-
tekoak bihurtu dira. Hitz horie-
tako adibide bat hau izan daite-
ke: OVERSHARING-a. Adituek
“gurasoen aldetik sare sozialetan
adin txikikoen gehiegizko erakus-
keta” bezala definitu dute.

Gure bizitzako momentu garran-
tzitsuenak konpartitzeko beharra
ikusten dugu eta honek sare sozia-
letan gure seme alaben bizitzaren
momentuak (txikitako argazkiak,
bideoak…)  konpartitzera erama-
ten gaitu kasu askotan.

Oso garrantzitsua da hainbat

gauza kontutan izatea: 
- Sarean edozer gauza igo edo zin-
tzilikatzen badugu, berehala
zabaldu egiten da.
- Gure informazioa non eta nork
zabaltzen duen kontrola galtzen
dugu.
- Legearen esparruan gurasoak
dira txiki eta gaztetxoen ardu-
ra dutenak, beraz, zaintzaile
papera dute prozesu guztian
zehar. 
Orokorrean, guraso garenoi,

txikiak eta nerabeak sare sozia-
letan nola mugitzen diren kez-
katzen gaitu. Ez dugu beraiek
duten erraztasuna baliabide
hauek erabiltzeko eta honek bel-
durra ematen digu; non ibiliko

diren, norekin, zein kontaktu
izango dituzten...

Beldur gara, erabilera txarra
egingo ote duten edo arriskuez
jabetuko ez diren. Horregatik
garrantzi handia ematen diogun
gaia da hau, benetan gure seme-
alabek sare sozialen erabilera
egokia egitea nahi dugulako, bai-
na guk zer erabilera egiten dugu?

Gurasoen kasuan hemen ager-
tzen da kontraesana, gutariko
nork ez ditu seme-alaben edo ilo-
ben argazkiak atera eta gero lagu-
nei bidali, whatsapp-ean argaz-
kiak jarri, sare sozialetan zintzi-
likatu ... Zein politak dauden,
zein jatorrak ... Baina kontutan
izan dugu edo noizbait gure

buruari planteatu diogu erabile-
ra egokia egiten dugun igotzen
dugun materialarekin?

Gure seme-alabekin konparatu-
ta ez gara hain ezberdinak, behin-
tzat ez ditugu hain gauza ezber-
dinak egiten. Egia da, kasu asko-
tan, guk ere ezagunei edo
konfiantzazko lagunei bidaltzen
diegula informazioa.  Gazteek,
berriz, dituzten “milaka” lagun
horiei bidaltzen dizkiete. Sare
sozialak bizitzeko eta erabiltze-
ko era desberdina daukagula argi
dago.

Beraz, gomendagarria da gura-
soontzat sare sozialak eta tekno-
logia berriak orokorrean ezagu-
tzea eta hauek erabiltzen ikastea,

gero gure seme-alabei hauetan
hezi eta laguntzeko aukera iza-
teko. Ezin gara atzean geratu,
nahiz eta “analfabeto digitalak”
sentitu. Azkenean sare sozialetan
heztea, bizitzako beste esparru
batean heztea da eta beste gauza
askorekin gertatzen den bezala,
gure ardura seme-alabei sare
sozialak segurtasunez erabiltzen
erakustea da.

Sare sozialen erabilera ona egi-
tea eta pertsonen artean tratu
onak bultzatzea da gaur luzatzen
dugun gonbitea.

Prebentzio Programak

barrutik kanpora

Eredu hoberena gara beti helduok?

astekoa

Raf Atxuri

barrutik kanpora

Martxoak 3
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Medikuek eta erizainek euren lan
baldintzak okertuko direla salatu
dute

Nafarroako Gobernuak landa ere-
muetako arreta jarraitua eta
urgentziazkoa aldatzeko errefor-
ma proposatu du. Marta Veraren
departamentuak egindako propo-
samen berriak duela urte bat opo-
sizioak Nafarroako Parlamentuan
atzera bota zuena ordezkatzen du.
Osasungintzako gehiengo sindika-
la (SMN, LAB eta ELA) erreforma-
ren kontra agertu da. Baita Nafa-
rroako landa eremuko 33 osasun
etxeetako 30 zuzendari ere. Horien
artean daude Sakanako hiruak:
Irurtzungoa, Etxarri Aranazkoa
eta Altsasukoa. 

Etxarri Aranatzen medikua
den Antonino Goikoetxeak esan
digunez, mahai gainean jarri den
erreformak jendeari ez dio ezer-
tan eragiten: “osasun etxeak goi-
zetik 20:00etaraino egonen dira
zabalik. Eta gauez beste mediku

batzuk etorriko dira”. 
Antolaketan dago aldaketa, Goi-

koetxeak esan digunez, erizainen
eta medikuen lan baldintzak oker-
tzen dituelako. Erreforma zirribo-
rroan jaso denez, lanaldia 15:20an
bukatu ondoren 20:00etarainoko
mikro-zaintzak egin beharko lituz-
kete. Gaur egun arratsaldeko ordu-
tegia Landa eremuko Larrialdi
Zerbitzuko (LLZ) kideek betetzen
dute. Aldaketarekin, arreta jarrai-
tuaren parte izanen da eta medi-
ku eta erizainek egin beharko
dute; 12 orduko lanaldiak. Gaur
egun hilean bi zaintza egiten dituz-
te eta hurrengo egunean atseden
hartu. Mikro-zaintzekin hilean
lau lirateke zaintzak eta ostiral eta
jaiegunen bezperetan 15:00etatik
hurrengo eguneko 8:00ak arte ari
beharko lukete lanean. Zaintzen
ondoren atseden ere hartu behar
dute eta erreforma gauzatuz gero
osasun etxeetan antolakuntza ara-
zoak aurreikusi dituzte. 

Gainera, ordu extrak bezala
ordaindu beharrean, zaintza bali-
ra bezala ordainduko zaie. Horre-
gatik, erreforma geldiaraztea eska-
tu dute. Gainera, kexu dira erre-
forma lantzerakoan ez direlako
haiekin harremanetan jarri. 
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SAKANA

sakanerria >>

Bi hilarriren zati bana eta ara votiva
pusketa aurkitu dituzte berriki.
Olatzagutiko ermita alboan, Uharte-
Arakilgoan eta Etxarri-Aranatzen
topatu dituzte

Erromanizazio prozesua Sakanan
ere izan zela agerian uzten duten
beste hiru zantzu topatu dituzte.
Alderik alde, eta luze zabal Saka-
na erromatar garaian zeharka-
bide jendetsua izan omen zen.
Hiru izan dira aurkikuntza
berriak: bi hilarriren zati bana aur-
kitu dituzte eta zin-hitzak idatzi-
rik dituen harria (ara votiva). Ola-
tzagutiko Belengo Andra Maria
ermita zenaren hondarretan topa-
tu dute zin-hitzez idatziriko harria,
eta Etxarri Aranatzen eta Uhar-
te-Arakilen, Zamartzeko Andra
Maria ermitan, izan dira beste bi
hilobien zatien topaketak. Garran-
tzirik handiena ara votiva-ren aur-
kikuntzak du, alegia, zin-hitzez ida-
tziriko harriak. 

Zin-hitzezko harritzarra, uste
baino garai goiztiarrekoa izan dai-
teke. “I edo II. mende artekoa izan
daitekeela uste dugu”, azaldu du
Mikel Markotegi historialariak.
Oso garbi eta zehatz idatziriko
testua du harriak. “Zin egiteko era-
bili ohi ziren hitzak nabarmenak
dira”. Berezko ezaugarriak ditu
gainera, eta Sakanako erromani-
zazio prozesuaz datu gehiago eman
ditzakeela uste dute. Olatzagutiko
ermita zegoen alboko borda bate-
ko horma batean aurkitu zuten.

Bertatik hartu eta aztertu ondo-
ren, bordara itzuli eta bertan jarria
dago, gordeleku gisa. 

Hilobi biren arrastoak dira bes-
te bi aurkikuntzak. Lehenengoak,
ez du forma zehaztua eta goiko
aldea zein beheko partea hautsiak
ditu. Hizkiak ere zaindu gabeak,
eta ez da ulertzen erraza. Idazte-
ko moduagatik, garai zeltetakoa
izan daitekeela diote. Bigarrena,
berriz, hilobi baten estalki gisa era-
bili zelakoan daude, itxura hori
hartu diote. Erdi Aroko garaikoa
dela ere antzeman daiteke. 

Ezkerrean Zamartzen opatu-
tako hilarri baten beheko
partea, erdi aroko hilarri bat
estaltzeko erabili zena.
Moldura sinple bat du. II. edo
III. mendekoa izan daiteke.
Pliniok Uharten kokatutako
Aracelitanetarren aurreneko
lekukotza idatzia da oraingoz. 

Etxarriko Konzezio ermita zahar-
berritzean opatu zen hilarria.
Gutxi arbastatua,horregatik idaz-
teko eremua irregularra da. Idaz-
terakoan trebetasun gutxi izan
zuten eta testua ez dago zain-
dua eta begi kolpean irakurtzea
zaila da. Calaetus aipatzen du, zel-
tiarren Kalaitos izenaren eralda-
keta erromatarra. Olaztikoare-
kin batera, ikertzaileei pentsa-
razi die erromatar garaiko
Sakanako onomastika nagusiki
zeltiarra zela. Aurreneko bi men-
detan datatua.

Bilatuz gero, agertzen dira aztarnak Sakanan
Bila segitzeko
asmoarekin
Arrastoak eta zantzuak bilatzen
dabil lagun talde bat. Sakanan
barrena mendi eta herri ingu-
ruak miatu eta aztertzen dituz-
te. “Erromatar garaiko edo lehe-
nagoko aztarnez beteta dago
Sakana, arazoa da ez dela bila-
keta lan handirik egin, baina bila-
tuz gero aurkitu egiten da”, ohar-
tarazi du Markotegik. Oraingoz,
lagun taldean aritzen dira, bai-
na elkarte bat sortzeko asmo-
tan ere badabiltza. Norbaitek
interesa izanen balu Mikel Mar-
kotegirekin harremanetan jar
daiteke mezu bat bidalita hel-
bide honetara: jmmarko@hot-
mail.com. 

Eskubian Olatzagutian
opatutako ara-ren puska.

Ikerlarien ustez kontserbatu
den zabaleraren bikoitza izan
zezakeen. Ez zuen molduraz-

ko oinarririk izan. Gizaldiko
aurreneko mendeetakoa izan

daitekeela diote.

»

Osasun etxeak
erreformaren kontra

Irurtzungo osasun etxea.
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Olatzagutia»

Urteroko hitzorduari segituz, Urba-
sako Auzkolarrero kobazuloan bizi
den Mari Arroka jainkosa gaur jai-
tsiko da Olatzagutira. Hitzordua
20:00etan du jarria olaztiarrekin,
San Migel plazan. Aurretik hari ongi
etorria egin eta behar bezala mozo-
rrotzeko, gaztetxean elkarrekin
mozorrotzeko hitzordua dago jarria
19:00etan. Mari Arroka agurtu eta
parte-hartzaileendako auzatea iza-
nen da ondoren gaztetxean. 

Bihar, Maisuenea gaztetxeak
herri ihoteko bazkaria hartuko du,
14:30ean. Ihote segizioa 18:30ean

abiatuko da areto futboleko pista-
tik. Herrian barnako kalejira egi-
nen dute Mari Arrokaren lagun
diren zamarraundi eta zamartxi-

ki bihurriak, maskaritak, iratxo-
ak, damak eta sorginak. Ibilbidea
plazan bukatuko dute eta zortzi-
koa dantzatuko dute hantxe. 

Txatarrak atzera ere
Atzokoan elkartez elkarteko segizio batek Andrekunde eguna ospa-
tu zuen, Etxarriko ihoteetako bigarren jai-eguna. Horretaz aparte,
ohiturari segituz, Etxarriko hainbat familietako emakumeak bildu
eta elkarrekin afaldu zuten. Azterketak direla eta, kintoek euren
kuestazioak ostegunetik ostiralera aldatu dituzte eta gaur txatarraz
jantzitako kintak, musika lagun, eskean aterako dira. Bildutako jakie-
kin Andrekunde afari ederra eginen dute. 

Nafarroako Odol-emaileen Elkar-
teko, Adonako burua, Jesus Mari
Mas presente zegoela, otsailaren
9an Irurtzungo odol-emaileek
euren festa ospatu zuten. Masek
bildutakoei haien inguruan odol-
emaile berriak egiteko eskaera
egin zuen. Eta gazteei dei zuzena
egin zien, boluntario izan eta odo-

la ematera joateko. Horretarako,
autobusa herrira etortzen denean
handik pasatu besterik ez dela
egin behar gogorarazi zuen. 

San Martin jubilatu elkartean
egindako topaketan bai presiden-
teak baita elkarteko Irurtzungo
ordezkariek ere, 9 odol-emaileren
ekarpena aitortu zuten. Aipamen

berezia merezi izan zuen Francis-
co Jose Juango Francok, urrezko
domina hirukoitza eskuratu zuela-
ko. 50 alditan odola emateagatik
urrezko domina jaso zuen Migel
Angel Orrio Sotilek. Eta 25 aldiz odo-
la emateagatik zilarrezko domina
bana eskuratu zuten Agapito Bello
Gascok, Mª Teresa Zia Marcapidek,
Jose Luis Gonzalez Lopezek, Julian
Moral Espozek, Eduardo Ramirez
Legarrak, Migel Anjel Rekalde
Maestrek eta Inmaculada Zubieta
Zubillagak. Azken horrek ezin izan
zuen ospakizunean egon.

Inauteriak

Irurtzun» Arbizu»

Etxarri Aranatz»Altsasu»

Hasteko, herri ihotea
Gehiago
>> Martxoak 1, larunbata.
Hiri ihotea
12:00etan Areto futboleko pistan elkartu
eta mozorrotuen kalejira eginen da
herrian barna. 
14:30ean Herri bazkaria izanen da
frontoian. 
17:00etatik 19:00etara Baralde
Txaranga. 
20:00etatik 22:00etara Dantzaldia

plazan (eguraldiak laguntzen ez badu
frontoian). 
00:00etatik 3:00etara Dantzaldia
plazan. 

>> Martxoak 4, asteartea.
Haur ihotea
17:00etan Merendua eta haur animazioa:
a ze nolako parranda. 
22:30ean Sardinaren hileta. Hiletarako
egoki jantzi. Gaztetxetik San Migel
plazara. 
Ihoteen bukaeran torradak gaztetxetan. 

Gaur Mari Arrokaren txanda izanen da, eta bihar ihote segizioarena.

Bederatzi aitortza 
odol-emaileen festan

Domina jaso zuten irurtzundarrak. Utzitakoa

Datuak 
Irurtzunen 232 odol-emaile
daude. Haietatik pasa den urte-
an 75ek eman zuten odola, guz-
tira 139 emate; guztiak ere ohi-
ko odol emateak. Gehien gehie-
nak autobusa, autohemoteka,
Irurtzunera etorri zenetan eman
zuten. Pasa den urtean, bestal-
de, 10 odol-emaile berri egin
ziren. 

Egun Batxilergoko lehen ikastur-
tean dauden eta DBHko 4. mailan
espediente akademiko onena izan
duten ikasleak saritzea erabaki du
Goierri Eskolak bigarren urtez.
Euren ingeles eta Informazio eta
Komunikazio Teknologia (IKT)
maila hobetzeko beka jasoko duten
hiru ikasleen artean Intza Insaus-
ti dago. 16 urteko arbizuarrak
bataz beste bederatziko nota du.
Ikastetxeak diploma eta txeke bat
eman zion, azken horrekin klase-
en gastuei aurre egin diezaion
(560 euro gehienez). Gainera, hiz-

kuntzen titulazioa lortzeko azter-
keta gainditzen badu azterketako
matrikula ere ordainduko dio.

Aurreko urtean beka jaso zuten
bost ikasleetatik lau sakandarrak
ziren: Laida Etxeberria (Bakai-
ku), Nerea Martínez (Altsasu),
Lide Agirre (Olatzagutia) eta Ibai
Irigoien (Etxarri Aranatz). Beka
horiekin Goierri Eskolaren helbu-
rua bikaintasun akademikoa sus-
tatzea da eta prestakuntza ibilbi-
de bikainak sendotzea, adminis-
trazioak e gin dituen
murrizketetatik kanpo.

Ikasle bikainarendako beka

Joan den urtean beka jaso zutenak. artxiboa

Inauteri Batzordeak antolatu du
erakusketa, Altsasuko 4
ikastetxeetako guraso elkarteekin
batera. Asteartean mustuko da,
18:00etan, Iortia Kultur Gunean

Asteartean mustuko da Altsasuko
Inauteri Batzordeak Altsasuko ikas-
tetxeetako guraso elkarteekin bate-
ra antolatutako erakusketa: Altsasu-
ko inauteriak. Iortia Kultur Guneak
hartutako erakusketa martxoaren
9ra arte egongo da ikusgai. 

Ikasleen lanak
Inauteri Batzordeko Javi Berga-
rak adierazi digunez “urtero
moduan guraso elkarteekin jarri
gara harremanetan eta ikastetxe
bakoitzean inauteria gaia hartuta
ikasleek egin dituzten marrazkiak,
eskulturak eta beste izango dira era-
kusketan ikusiko direnak. Horre-
taz gain, Iortia mozorratuko dugu,

zaku zaharrekin eta tresna zaha-
rrekin”. Bergarak gaineratu due-
nez, Jose Manuel Herrero “Zapak”
egindako 4 buruhandi jarriko dira
erakusketan: akerra, maskarita,
momotxorroa eta juantramposoa. 

Astearteko mustutzea
Asteartean, 18:00etan mustuko da
erakusketa, Iortian. “Ekitaldira
Inauteri Batzordekoek Altsasuko
inauterietako pertsonaia guztiak
eramango ditugu. Mozorrotuta
gaudela, antzerki txikia egingo
dugu, pertsonaiak zeintzuk diren
eta haien ezaugarriak azaltzeko”
azaldu digu Bergarak. Ekitaldi
horretan bertan Inauteri Batzor-
deak 20123ko inauterietan graba-
tutako bideoa aurkeztuko du. Jaki-
na, erakusketa auzatearekin des-
pedituko da.

Inauteriak erakusketara Asturiasera

Altsasuko Inauteri Batzordeko 28 kide Astu-
riasera joango dira asteburuan, Valdesotoko
Neguko Maskaraden 7. Jardunaldietan parte
hartzera. Ostiralean Altsasuko 3 kidek Altsa-
suko inauteria nola berreskuratu zen azaldu-
ko dute, Valdesoton antolatutako hitzaldi ba-
ten barruan. Larunbatean, Portugal, Leon eta
Asturiaseko beste 10 inauteri talderekin bate-
ra, 18:00etan abiatuko den kalejiran parte
hartuko dute altsasuarrek, eta, ondoren, Al-
tsasuko inauterien antzezpena egingo dute. 



2012ko lastailetik ez dute diru-
laguntzarik jaso, nahiz eta pasa den
urtean deialdirako dokumentazio
guztia aurkeztu

Nafarroako Gobernuaren egoi-
tzaren aurrean kontzentratu
ziren herenegun AEKko eta IKA-
ko kideak. Eta hala egiten segi-
tuko dute hilero, Nafarroako
Gobernuak zor dien dirua jaso
arte. 2012ko lastailetik euskalte-
giek ez dute laukorik jaso eta zor
zaiena besterik ez dira eskatzen
ari. Izan ere, joan den urtean
Euskarabideak euskaltegienda-
ko diru-laguntza deialdia egin
zuen, 245.000 euro banatzeko.
AEKk eta IKAk beharrezko doku-
mentazio guztia aurkeztu zuten,
baina Nafarroako Gobernuak ez
zuen dirurik banatu. 

Herenegungo protestan joan

den urteko diru-laguntza eskatze-
arekin batera aurtengo deialdia
lehenbailehen egiteko eskatu
zuten. Euskaltegietako ordezka-

riek adierazi zutenez, “adminis-
trazioak egin beharreko lana egi-
ten dugu; zerbitzu publikoa da
egiten duguna, eta gobernuak

ordaindu egin behar digu”. Gau-
zak konpondu ezean hurrengo
hitzordua martxoaren 12rako jarri
dute. 

Nafarroako Gobernua
euskaltegiekin zorretan
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EHEk mezu horrekin bat egiten
duten sakandarrak euren udalari
harremanak euskaraz izateko
eskaerak egitera animatu ditu 

Udala da herritarrongandik hur-
bilen dagoen administrazioa eta
baditu hizkuntza politika egiteko
konpetentziak. Hori kontuan izan-
da, Euskal Herrian Euskarazek
(EHE) Udala eta biok euskaraz
dinamika jarri du martxan. Era-
gile euskaltzaleko kideek aurkez-
penean aurreratu dutenez, “uda-
lari euskaraz bizitzeko dugun
nahia errespetatu eta honekiko
harremanak euskaraz izateko
dugun eskubidea bermatzeko
eskaria bideratuko diogu”.

Horretarako, EHEk sakanda-
rrak aktibatu nahi ditu: “euren
eskari zuzen eta borondatetik
abiatuta, aldaketak eragin eta
norbanakook herriko etxe zein
udalekiko ditugun harremanak
euskaraz izan daitezen”. Hala,
herritar bakoitzak bere udalari

euskarazko harremana nahi due-
la adieraziz idatzi sinatuak aur-
kezteko eskatu du EHEk; idatzi
ereduak ere prestatu ditu. Uda-
lak euskarazko harremanetan
dituen hutsuneak detektatu eta
haiek zuzentzeko eskatuko dute.
Eskaera jakinen atzean eragile
euskaltzaleak pertsona talde zaba-
la elkartu nahi du. 

Lakuntza, Etxarri Aranatz,
Bakaiku, Iturmendi, Urdiain eta
Altsasuko herritarrak aurki eska-
erak aurkezten hasiko direla
aurreratu dute EHEtik. Euren
nahia, hala ere, Sakanako 15 uda-
letara iristea izanen da eta horre-
tarako lanean ari dira. EHEko
kideek euren ekimena horrela
laburbildu dute: “euskararen
herrian bizi gara. Euskaraz bizi-
tzeko eskubidea dugu eta euska-
raz bizi nahi dugu. Udal adminis-
trazioarekiko harremana euska-
raz nahi dugu”. 

SAKANA

Udalarekin euskaraz

EHEko kideek sakandarrei dei egin diete udalarekin harremanak euskaraz izan ditzaten.

Egoera konpontzen ez bada AEK eta IKA euskaltegietakoak hilero joanen dira protestatzera. Utzitakoa

Frankismoko
biktimen auzian
deklaratu du
Etxabek
A stear tean ,
Madrilgo Argen-
tinako kontsule-
txean eta bideo
konferentziaz,
Jon Etxabek Maria Servini epaile
argentinarraren aurrean deklaratu
zuen. Modu hori erabiliz deklaratu
duten frankismo garaiko aurrene-
ko biktimetako bat izan da Etxabe.
Apaiz ohia eta Burgosko prozesuan
auzipetua, ordu batez eman zituen
azalpenak. 
1969an atxilotu zutenekoa, zazpi
egunetako torturak eta espetxealdi-
ko giza eskubideen urraketen berri
eman zizkion Etxabek epaileari. Tor-
turatzaileen izenekin batera, Zamo-
rako espetxea estatuarena eta eliza-
rena zela gogorarazi zuen. Burgosko
prozesuaren berri emanez despedi-
tu zuen deklarazioa. Epaile baten aurre-
an halakoak esateko aurreneko aldia
zela eta, pozik zegoen Etxabe. 

SAKANAEtxarri Aranatz»

70 herritan
euskara eskolak

Nafarroan dauden ikas zentro-
en artean daude AEKk Irurtzu-
nen, Etxarri Aranatzen eta Altsa-
sun dituen taldeak. 



Martxoaren 6ra arte, ostegunero,
gai bat landuko da. 

Langile-klasearen eta herritar-
sektore zabalen (gazte, adineko,
emakume, etorkin, maila funtzio-
nal ezberdineko pertsonak…) hel-
buru eta aldarrikapen sentitue-
nak jaso nahi dituzte Euskal
Herriko eskubide sozialen kartan.
Eskualdez eskualde idatzi hori
aberasteko ekarpenak egiteko
dinamikak aurrera eramaten ari
dira. Sakanan Ostegun Sozialak
izena hartu dute dinamikak. Hila-
ren 6tik martxoaren 6ra, bost oste-
gunetan, beste horrenbeste arlo

landuko dituzte. Euskal Herriko
Mugimendu Sozial eta Sindika-
len lehen Asanbladak sustatu du
Euskal Herriko eskubide sozialen
kartaren erredakzioa. 
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Larunbatean Artikan egin zen Lur-
kideen aurreneko batzarra. Bertan
Lurkide konpromisoa hartu duten
247 erakundeetako ordezkariak bil-
du ziren. Deikaztelu-Itsaso argin-
dar linearen proiektuan aurreiku-
sitako 247 dorreak hartuko dituz-
ten eremuak babesteko
konpromisoa adierazi zuten guz-
tiek, tartean Sakanako arlo guztie-
tako 71 eragilek. Guztiek ere, “dago-
kien dorrearen tokian, lurraren
defentsan beharrezkoak jotzen
diren ekintzak egiteko” konpromi-

soa hartu dute Autopista Elektri-
korik Ez! plataformak eskatuta. 

Batzarrean aurreneko ekintza
martxoaren 30ean, 11:00etan, egitea
erabaki zuten. Egun eta ordu horre-
tan 247 eragileetako ordezkariak
dorreak hartuko lituzketen lur ere-
muetara joanen dira. “Babestu”
duten eremu hori goi tentsiorik
gabeko eremu librea dela adierazi-
ko dute, 127 km-ko luzera duen
proiektu baten 247 puntutan. Ekin-
tza gehiago ere iragarri dituzte etor-
kizunerako, beti ere, egitasmoa ber-

tan behera uzteko helburuz. 

Aurretik 
400 kW-eko argindar linea egitas-
moaren kontra 220 udal eta kon-
tzejuk mozioa onartu dute. 173
alkatek proiektuaren tramitazioa
geldiaraztea eskatu zuten. 54 herri-
tan herri galdeketa egin zen eta
herritarren gehiengo zabala kon-
tra zegoela adierazi zuen. Platafor-
maren bidez argindar linearen
kontrako 14.000 alegazio ere aur-
keztu dira.

Altsasu»

SAKANA

Goi tentsioko linearen kontrako Lurkideak

Lurkideen aurreneko batzarra. Utzitakoa

Irurtzun, Etxarri eta Olaztiren ondoren Altsasuren eta Lakuntzaren txanda da.

Udalean jarrarazi dituzten banderak.

Bertako ikurrak
jartzera 
Domekan, 12:30ean, Zelai eta San
Juan kaleen bidegurutzean

Ikurren Legeak Espainiako bande-
ra udaletxean jartzea behartu du
berriki. Lege berak ikurriña legez
jartzeko debekua eman zuen. Hori
dela eta, Geure Ikurren Alde ekime-
na sortu zen Altsasun eta bera da
etziko ekitaldia antolatu duena.
Herriko toki nabarmen batean, Zelai
eta San Juan kaleen bidegurutze-
an, ekimeneko kideak hiru masta
jartzeko lanean aritu dira aurreko
egunetan. Igandean mastak mustu
eginen dituzte. Horretarako, Altsa-
suko eta Nafarroako banderak eta
ikurrina jarriko dituzte. 
Banderak igotzearekin batera, dan-
tzariak eta musikariak ere izanen
dira. Ekimeneko kideek aurtengo
dituzten asmoen berri emanen dute.
Aldi berean, haiek zabaltzeko Nafa-
rroako banderak eta ikurrinak sal-
gai jarriko dituztela iragarri dute. 

Biharko antzerki emanaldiarekin
despedituko da parte hartzea
sustatzeko astea

Denbora izan eta zer egin jakin
ez. Denbora pasa hala egon. Asko-
tan horrela egoten gara. Hori guz-
tia aldatu nahi duenak Altsasu-
ko Iortia kultur guneko erakus-
keta gelatik pasatzea du. Han
makina bat boluntario talde euren
jardunaren berri ematen ari dira
eta ziurrenik laguntzeko prest
dagoen jendea esku zabalik har-
tuko dutela. 

Boluntariotzari buruzko era-

kusketa Burunda mendebaldeko
Gizarte Zerbitzuen Mankomuni-
tateak sustatu du. Herrietako hain-
bat taldek bezala haiek ere bolun-
tarioak behar dituztelako, jende
batzuen beharrak asetzeko, esate-
rako adinduei konpainia egitea
edota adin txikikoei ikasketetan
laguntzeko. 

Jardunaldiak hitzaldi batekin
zabaldu ziren astelehenean. Kar-
mele Erdozainek (CAN fundazio-
ko boluntariotzaren sustapenera-
ko programakoa), Patricia Eiroa
(adin txikikoei laguntza klaseak

ematen ditu), Eduardo Gonzalok
(Uharteko boluntario taldeko koor-
dinatzailea) eta Patxi Goikoetxe-
ak (Josefina Arregi klinikako lagu-
nen elkartekoa) euren esperien-
tzien berri eman zuten 20 bat
pertsonen aurrean. 

Astean zehar, bestalde, Nafarro-
ako Jakien Bankua, Sakanako
Behar Berezietako elkartea, Ekua-
dortarren elkartea, Hitzondo, Jose-
fina Arregi klinikaren elkartearen
lagunak, DYA (erakustaldia egin
zuten), Olaztiko boluntarioak eta
Gizarte Zerbitzuak izan dira. Gaur,

azkenik, Mintzakide programa
eta Bocalan Biak bat fundazioko

kideak izanen dira. Azken horiek
erakustaldia eginen dute. 

Sakanako Askapenatik jakinara-
zi dutenez, udako brigadetan ize-
na emateko epea martxoaren 30era
arte dago zabalik. Aurten “herri
boterean oinarritutako Argenti-
na, Uruguay, Venezuela eta Boli-

viako prozesuak edo Palestina eta
Saharar lurralde okupatuetako
erresistentzia borrokak lehen
eskutik” ezagutzeko aukera eskai-
niko du Askapenak. Eta berrita-
sun gisa Herrialde Katalanak,

Aragoi eta Gaztelako “askapen
sozial eta nazionalaren alde borro-
kan ari diren herriak” ezagutze-
ko brigadak antolatu dituzten aur-
ten ere. 

Erakunde internazionalistak
brigaden “esperientzia bizitzera
gonbidatu” ditu sakandarrak.
“Zurekin batera borrokan ari
garen herrion arteko harrema-
nak iraunez, mundura zabalduko

den sare internazionalista eraiki-
ko dugulako”. Izena emateko bri-
gadak@askapena.org helbidera jo
behar da. `

Hitzaldia
Larunbatean, 19:30ean, Etxarri
Aranazko kultur etxean Izquier-
da Castellana taldeko bi kidek
hitzaldia emanen dute. 

»

»

Udako brigaden eskaintza
egin du Askapenak

Parte-hartzea ereiten
Altsasu / Olatzagutia / Ziordia»

Jende asko pasa da erakusketatik.

Aurrera doa Euskal Herriko eskubide
sozialen kartaren erredakzioa

Egitaraua
Lanari loturiko eskubideak.
Otsailaren 27an, ostegunean,
19:00etan Altsasuko Gure Etxea
eraikinean. 

Hizkuntza eskubideak, jatorri
aniztasuna, eskubide kulturalak,
aniztasun sexuala, parte hartzea.
Martxoaren 6an, ostegunean,
19:00etan Lakuntzako udaletxean. 
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Gure Sutraiak aterpe
irisgarri eta jasangarria
martxan da Ollon.
Proiektuaren parte dira
Leire Rivas Jorge eta
Joseba Bustamante
sakandarrak

Herritar guztiek turismoaz eta
ingurumenean egin daitezkeen
ekintzez gozatzeko aukera eskain-
tzea da Gure Sustraiak aterpeak
eskainiko duena. Irisgarritasun
guztia dute aterpeko instalazioek:
“Berdin da pertsonek zein behar
dituzten, zein urritasun duten,
guztiei zabalik baitago eta guztiek
erabiltzeko moduan eraikia bai-
tago aterpea”, azaldu dute Leire
Rivas eta Joseba Bustamante Gure
Sustraiak aterpearen proiektuko
bultzatzaile eta kideek. 

Aterpea 80 pertsonendako dago
egina. Horietatik, irisgarritasun
unibertsala 24 lagunei eskaintzen
ahal zaie. Beste 26 logelek literak
dituzte eta bestelako beharrak
dituztenentzat erabilgarri daude.
“24 ohatze dira irisgarritasun osoa
eskaintzen dutenak eta beste 26k
zentzumen edo adimen urritasu-
na dutenentzako, besteak beste,
itsu edo gorrentzako bereziki pres-
tatuak”. 

Egokituak daude logelak eta
baita aterpeak dituen beste gune-
ak ere. Zabalera handikoak dira
denak. Nahikoa espazioa dute.
“Gurpildun aulkiak sartzeko ara-
zorik ez dago, batez ere, komunak
oso ongi prestatuak eta egokituak
daude”, azaldu du Rivasek. Ez
dago trabarik, mugarik; dutxak
eta komunak koskarik gabe disei-
natuak daude. Nafarroako Irisga-
rritasun Unibertsalaren Elkarte-
arekin egin dute proiektua, zehaz-
tu dituzte  baldintzak eta
betebeharrak. 

Oztoporik gabe
Urritasuna ez dadila muga izan.
Horixe izan du Gure Sustraiak
aterpearen proiektuak helburu.
Eta eskaintza ere halakoa da. Urri-
tasun fisikoa zein sentsoriala izan-

da ere, turismoa egiteko edota bes-
telako ekintzak gauzatzeko auke-
ra eskaintzen dute. 

Aterpera iritsi bezain pronto,
itsuek braile hizkuntzaz idatzita-
ko gida dute. Berehala jakinen du
edonork zer nolako eskaintza dago-
en aterpean. Sartu eta berehala,
lurraren bitartez egin dezakete
bidea ikusmen arazoak dituztenek,
podotaktila baita zorua. Seinale
akustikoak ere badituzte eta ater-
pearen barruan braile hizkuntza
seinale guztietan. 

Gorrendako, argi bidezko sei-
naleak dituzte. Kolore ezberdinez
baliatuko dira adierazpen bat edo
beste egiteko: “Hiru seinale nagu-
si daude; gorria emergentzietara-
ko, otorduak iragartzeko kolore
berdea piztuko da eta ezein ekin-
tza iragartzeko, kolore zuria piz-
tuko da”. 

Logeletan eta jantokian dituz-
te zeinu horiek guztiak. Komu-
netan, gainera, emergentzia sei-
naleak daude. Soka luze bat,
lurreraino iristen dena, tiratu-
ta, bulegoan eta harrera gunean
jasoko dute abisua eta larrialdia

sortu den tokira joanen dira
berehala. Logeletan ere bada bes-

te seinale bat abisua bidali ahal
izateko.

Altsasu»SAKANA

Bi altsasuar irisgarritasun osoa eskaintzen
duen aterpearen proiektuaren kide

Gure Sustraiak kooperatibaren
lanak zer ikusi handia du Gure Sus-
traiak Baserri eskolak duenare-
kin. “12 urte daramatzagu ingu-
rumen hezkuntzan, pertsona guz-
tiendako lanean. Behar bereziak
dituztenei baloreak eta ingurume-
narekiko eta animaliekiko harre-
mana sustatzea da gure eskain-
tza”. Aterpeak ere helburu hori bera
du, pentsioa eskaintzearekin bate-
ra. Horixe da, hain zuzen, Rivas
eta Bustamanteren lana; balore-
etan hezi eta irisgarritasunaren
bitartez ahalik eta herritar gehie-
nei egitea eskaintza hori. 
Aterpea baino gehiago
Aterpe turistikoa baino gehiago
da Gure Sustraiak, hortaz. Pentsioa
eta logelak dituzte aukeran. Bai-
na, ekintzak ere eskaintzen dituz-
te, baserriko egunerokoarekin
lotura dituztenak eta ingurume-

narekin harremana dutenak. Bai-
ta kirola ere, egokitua norberak
izan dezakeen urritasunera.  “Ideia
sortu zen, behar bereziekin lane-
an ari ginelarik, ikusten genuela-
ko ordura arte genuen aterpea ez
zela irisgarria, gure proiektua ez
zela pertsona guztiengana iristen.
Muga genuen eta aterpe berria sor-
tzeko beharra nabaritu genuen”. 
Aterpean 9 bazkide eta beste hiru
langile ari dira lanean. “Beste bost
gazte ere ari dira gure proiektuan.
Adimen urritasuna duten bost
gazte dira, eta gurekin bizi dira.
Bizi proiektua da beraientzat. Eta
proiektuaren parte dira”. 
Gure Sustraiak aterpea zabalik
dago jada,  martxan dago, baina
jendea eta taldeak martxotik
aurrera hasiko dira artatzen. “Etxea
janzten ari gara oraindik, azken
ukituekin”. 

Baloreak ikasgai gisa 

Leire Rivas eta Joseba Bustamate aterpean egokitutako geletako batean.

Embutidos Arbizura bisita. Artxiboa.

Landa-berrikuntza
eta elikadura
hizpide
Europako eskualde arteko
programako kideek gaur Embutidos
Arbizu eta Katealde bisitatuko
dituzte

Herenegun hasi eta gaur arte Itera-
AA proiektuak biltzen dituen Fran-
tzia, Portugal, Espainia eta Euskal
Herriko bazkideak Lekunberrin bil-
duak egonen dira. Europako eskual-
deen arteko elkarlan programa da,
eta bere helburua da nekazaritza-
ko ekoizleen balio erantsia zaintzea
eta merkaturatuko diren produktu
bereizleak lantzea. Horrekin bate-
ra, euren eskualdeetako enpresen
premiak abiapuntu hartuta presta-
kuntza eta laguntza eskaini nahi dute,
dituzten premiei erantzun eta horie-
tarako aukera erraztasuna izateko.
Horretarako, nekazaritzako ekoiz-
leen artean hainbat arlotan berri-
kuntza sustatzen dute. 
Bilkuran Correzeko Kontseilu Nagu-
sia (Frantzia), Figeaceko Sindikatu
mistoa (Frantzia), Adraveko gara-
pen-agentzia (Portugal), Granada-
ko Diputazioa (Espainia), Sergal
(Araba) eta Cederna-Garalur (Nafa-
rroako mendialdea) erakundeeta-
ko ordezkariak dira. Iterreg IVB
Sudoe programaren baitako proiek-
tu horretarako 736.276 euro dau-
de bideratuta. 

Jardunaldiak 

Herenegun barne lana egin zuten
goizean eta arratsaldean lurralde-
markari buruzko jardunaldi irekia
izan zen Lekunberrin. Labelak eta
tokiko produktuen kontsumoa sus-
tatzeko ekimenak izan ziren hizpi-
de. Charles Perraud kontsultoreak
esan zuen tokiko sor-marka baten
sorrera berezko produktuen ekoiz-
pen modu bat babestera bideratu
behar dela, haren kalitatea eta sor-
tze prozesua bermatzeko. Horrega-
tik, sor-markaren ezaugarriak ongi
azaltzea ezinbesteko jo zuen. 45.000
biztanleko eskualde batean Pascal
Germainek elikaduraren bidez lurral-
de nortasuna sortzeko garatu duten
tokiko-kontsumo esperientziaren
berri eman zuen. Eusko Label espe-
rientziaren berri eman zuen, azke-
nik, Alvaro Montejok. 
Atzo hainbat elikagai enpresa bisi-
tatu zituzten, tartean aipatutako
Sakanako biak. Gaur, azkenik, tek-
nikariek aurrera begirako barne-lana
eginen dute. 



Higiezinak
ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Altsasu: pisua alokatzen da. Beheko solairuan,
mustutzeko. 3 logela, 2 komun, egongela, terraza
handia eta bi aparkaleku. Altzariekin. Amandrea
kalea, bizitegi-auzoa. 672- 07 96 18 – 948 46
72 69.

Galdutakoak / Opatutakoak
OPATUTAKOAK

Txakurkume bat opatu da Altsasun.
Ilbeltzaren 30ean. Hots egin 600- 41 15 62 tele-
fonora.

Ikastaroak
AES. “Oinarrizko enpresa-ingelera”, Arbizun, 70
ordu; “Enpresa ingelera II”, Arbizun, 70 ordu;
“Ingelera elkarrizketa praktikak”, Arbizun, 40
ordu; “Ekoizpena eta biltegien kudeaketa: denbo-
ra eta kostuen murrizketa”, Arbizun, 80 ordu;
“Planoen interpretazioa eta ordenagailuz lagun-
dutako diseinua”, Altsasu, 60 ordu; “Adimen
emozionala”, Arbizun, 30 ordu; “ETEei aplikatu-
tako trebatasun pertsonalak”, Arbizun, 35 ordu;
“EXCEL 2010: informazioaren kalkulo eta kudea-
ketarako baliabideak”, Altsasun, 40 ordu.
Informazio gehiago: 948 46 83 07 eta forma-
cion@aesakana.com

Cederna. Nafarroaren historia, turismo baliabi-
dea, Arbizun, otsailak 12-19 eta 26, martxoak 5-
12-19 eta 26, apirilak 2 eta 9; Nire zaletasuna nire
lanpostu bihurtu, Altsasun, maiatzak 8-15-22 eta
29, ekainak 5; Zuzenean saltzeko estrategiak,
Arbizun, urria/azaroa zehaztu gabe. Argibide
gehiago: Oskia Lazkoz
sakana.admon@cederna.es – 948 56 70 10.

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

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

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

Lehiaketak

Sahari kantari 2014. Saharar herriaren egoeraz
sentsibilizatzea helburu duen kantu lehiaketa.
Talde eta bakarlariek euren kantak martxoaren
28ra arte aukeztu ditzakete. Informazioa
www.saharaikantari-2014.saharaelkartea.org

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

Oharrak 
Odol emaileak. Otsailaren 26an: Altsasun, arra-
tsaldez. Martxoa: 5ean Etxarri Aranatzen, arra-
tsaldez; 20an Olaztin, arratsaldez.

Gitarra bat nahi nuke. Ikasle bat naiz eta gitarra
bat nahi dut, baina etxekoek ezin dugu bat erosi.
Erabiltzen ez duzun gitarra bat baduzu niri ema-
tea eskertuko nizuke. Harremanetarako hots egin
Guaixera: 948- 56 42 75.

Etxarriko irakurle taldea. Martxoaren 13an,
ostegunean, Andu Lertxundiren “Zoaz infernura
laztana” liburuaren inguruan hitz egitera bilduko
da.

Nafarroan herri komunikabide bat sortzeko.
Diru bilketa hasi dute, Ahotsa behar dugu lelope-
an. Ekarpenak kontu korrontean (3035 0229 39
2290033933 Laboral kutxa) edo
http://goteo.org/project/ahotsa-behar-
dugu?lang=eu bidez egin.

Tartalariendako laguntza. Laguntza ekonomi-
koa Laboral kutxa 3035 0068 08 0680058591
korrontean sartu daiteke.

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

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

Haurraren erritmoak errespetatzen dituen
eskola libreanahi baduzu. Deitu 661- 59 04

20 telefonora.

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

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

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

Auzolana Josefina Arregui klinikan.
Auzolanean parte hartu nahi dutenek 948- 56 38
50 (klinika) edo 689- 03 51 20 (Patxi) telefonoe-
tara hots egin dezatela.

Bazkideak Josefina Arregi klinikarako.
Bazkidea izan nahi duenak urtean 12 € edo nahi
duen kopurua eman dezake. Informazio gehiago:
amigosfosefinaarreguilagunak.blogspot.com eta
amigosjosefinaarreguilagunak@gmail.com

Eskuratu zure beleixeguaixe txartela. 50€ko
kuota urtean eta deskontu eta abantaila parega-
beak betirako. Deitu 948 564 275 eta izena eman
edo bete formularioa gure webgunean www.guai-
xe.net.

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

Lugorri produktu ekologikoen elkartea eta
denda. Sakanan produktu ekologikoak zuzenean
eskuratzeko gunea da Lugorri, inguruko nekazari
eta abeltzainekin harremanetan jarriz edo horni-
tzaile desberdinei eskatuz. Bertako eta urtaroko
produktu ekologikoen alde egiten du Lugorrik.
Lugorriko partaide egiteko 50 euroko kuota
bakarra eskatzen da. Lugorriko Lakuntzako den-
dan (Mankomunitatearen parean) salgai dagoe-
na: fruta, barazkiak, ogia, ardoa, olioa, gazta,
arroza, pasta, gailetak, txokolatea, haragia, behi
esne eta esne begetalak, eztia, arrautzak, gara-

gardoa, lekaleak, ozpina… Informaziorako: 656
711 130 (Gorka).

Herrialde behartsuak laguntzeko Etxarriko
boluntarioen kanpaina. Haietan premiazkoak
direnak, eta Etxarrin jasotzen direnak: udako
arropa eta oinetakoak; sehaskak; ohe arropa;
esku oihalak; sukaldeko tresneria; idazteko maki-
nak; ordenagailuak; kanpin dendak… Nora era-
man: Etxarriko Eliz korta kalera, gaztetxe ondora,
irratia zegoen tokira, astelehen eta asteazkene-
tan. Harremanetarako: 948 460 804 edo 948
460 875 telefonoak.

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

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

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

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

Iparraldeko Ikastolak laguntzeko. Bi kontu

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

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

Emakumeendako doako aholkularitza juridi-
koa. Senarrak ez dizula seme-alaben aldeko
mantenu-pentsioa, tratu txarrak sufritzen ari
bazara, dirurik ez baina dibortziatu nahi duzula,
izatezko bikotearen eta ezkontzearen aldeak…
Emakumearen Bilgunera jo, Altsasuko Gure
Etxean (948 564 823 edo berdintasuna@altsa-
su.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. 

Saharan giza laguntza banatzeko garraio
basea. Hori egiteko Mugarik Gabeko Teknikari
eta Langileen Elkarteak kontu korrontea zabalik
du Rural Kutxan: 3008 0085 86 1463467025
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1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

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

HARREMANETARAKO

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

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

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

948 564 275 telefonora

Felipe Zeberio Maiza

Gure bihotzean beti.

Lehengo zinema taldea

Ezkontzak

•  Asier Pariente Herrero eta Elisa
Goñi Boria, otsailaren 15ean
Irurtzunen.

Heriotzak

•  Teodoro Flores Larraza,
otsailaren 12an Arbizun.
• Jose Maria Mazkiaran Larraza,
otsailaren 16an Altsasun.
• Felix Navarro Lacunza, otsailaren
18an Lizarragan.

Informazio hau epaitegietan eta udaletan
jasotzen da



Pablo Urtasun txirrindulari
urdiaindarraren PinoRoad talde
txiletarrak premiazko laguntza
ekonomikoa behar du lasterkete-
tan murgildu baino lehen ez desa-
gertzeko. Arrazoia da taldeko
manager edo arduradun nagu-
sia, Juan Pablo Pino Zuñiga, desa-
gertuta dagoela, ustezko agiri-
faltsutzea egiteagatik, balio ez
duten kontratu eta notario-zigi-
luak tarteko. 

PinoRoad kategoria kontinen-
taleko taldea da eta 17 kidek osa-
tzen dute, guztiak kontratudunak.
Taldea Txirrindularitzaren Nazio-
arteko Batasunean (UCI) inskri-
batu zuten otsailaren 5ean, Txile-
ko Txirrindularitza Federazioaren
bidez. Atzo PinoRoad taldeak pren-
tsa ohar baten bidez azaldu zuen
2014an ez dela errepideetara ate-
rako “taldeko arduradun nagusi
Juan Pablo Pinoren desagerpena-
gatik”. Taldeak, halaber, gainera-
tu zuen “Pinok egindako neurri-
gabekeriengatik, beharrezkoak
diren neurri legal guztiak hartu-
ko dituztela”. 

Gertakariak
Prentsa oharrean jasotzen denez,
ilbeltzaren erdialdean sumatu
zituzten lehendabiziko seinale txa-
rrak. Txirrindulak eta maillotak
ez ziren Txilera iristen Juan Pablo
Pinok ez zituelako beharrezko
ordainketak  egiten. “Bere ardu-
ra ekiditeko maniobra azal ezinak
egiten zituen, hornitzaileei gezu-
rra esatera behartuz, lehendabi-

ziko ordainketak eginak zeudela
esan zezaten”. Ilbeltzean txirrin-
dularitza taldeak Txilen egin zuen
kontzentrazioa eta egonaldia “dan-
teskoa eta frustragarria” izan zela
gaineratu du PinoRoadek. “Pinok
taldearen kontrola uzteko konpro-
misoa hartu zuen, gestioa espai-
niarren eskuetan uzteko, baina ez

zuen bere hitza bete eta azkeneko
sainete bat orkestratu zuen, talde-
ko kide, bazkide eta babesleen
pazientzia agortu duena” azpima-
rratu du taldeak. 

Ordutik ez dute Juan Pablo
Pinoren berririk. Txiletarra desa-
gertua dago. PinoRoad taldeko txi-
rrindulariak egoeraren aurrean

“atsekabetuta” daude. Babesleei
barkamena eskatu nahi diete
“Pinoren jokaerak sortutako kal-
teengatik”. Proiektuak bide one-
an bukatzeko alternatiba bat sor-
tu dadin lan egingo dutela adiera-
zi dute, eta auzitegietara joatea
aztertuko dute, Pinoren ustezko
agiri-faltsutzeak direla medio. 

kirola >>
TXIRRINDULARITZA

ERBITI ANDALUZIAN:Asteazkenean hasi
zen Andaluziako Itzulia, 7 km-ko erlojupe-
koarekin. Movistarreko Valverde izan zen

azkarrena eta bere taldekide Imanol Erbiti
hiriberriarra 27.a sartu zen, 26 segundora.
Rural Kutxa ere Andaluzian lehiatzen ari da.  
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Mendia

Atletismoa

Txirrindularitza

Irristaketa

Javi Moreno helmugan. utzitakoa

Andoain-Plazaola
Sakanako
Mendizaleekin
Sakanako Mendizaleak taldeak igan-
derako, otsailaren 23rako, Andoain-
Plazaola mendi ibilbidea antolatu
du. Autobusa goizeko 7:00etan ate-
rako da Olaztitik eta Sakana guz-
tian barna geldialdiak eginen ditu,
mendizaleak jasotzeko. Izena ema-
tea ohiko tokietan egin behar da,
herrietako mendi arduradunei esa-
nez edo 639 11 76 31 telefonora
hots eginez. 

V. Tuterako 
Maratoi Erdia
Igandean V. Tuterako Maratoi Erdia
jokatu zen. Felix Angel Alcalde
(1:10:41) eta Amaya Monge (1:23:16)
izan ziren garaileak. Probak 21,097
km izan beharrean 20,7 km izan
zituen, antolakuntzak ibilbidea neur-
tzerakoan izandako akatsarengatik,
eta horregatik egindako denborak
ez dira baliagarriak izango. Mikel
Garcia Berdud altsasuarra 57.a izan
zen (1:21:27) eta Carlos Manero altsa-
suarra 276.a (1:32:06). 

Maiza 19.a Antzuolan

Igandean II. Antzuolako 8 Miliak pro-
ba jokatu zen (13,8 km). Ekaitz Kor-
tazar (1:04:41) eta Leire Fernandez
(1:18:29) izan ziren azkarrenak hel-
mugan. Jose Javier Maiza etxarria-
rra 19.a izan zen (1:14:17) eta Iraitz
Senar lakuntzarra 76.a (1:24:23). 

Taldean hiru euskaldun daude,
Pablo Urtasun urdiaindarra, Juan-
jo Oroz berriobeitiarra eta Mikel
Bizkarra. “Gertatutako telenobe-
la baten antzekoa da. Baina pena-
garria da, urte oso konplikatu
batean galtzen den aukera dela-
ko. Sekulako makilakada da, bai-
na proiektuak aurrera egin dezan
borrokatuko dugu, hona iristea asko
kostatu zaigulako. Bukaerara arte
eutsiko dugu, ea mirariren bat
gertatzen den” adierazi zion Dia-
rio de Noticiasi Juanjo Orozek. 
Pablo Urtasun harrituta dago ger-
tatutakoarekin. “Azkeneko egune-
tan jakin izan dugu babesletza kon-
tratuak eta notario-zigiluak faltsuak

zirela. Are gehiago, notario hori
2004an jubilatu zen. Pinok guztia
faltsutu zuen. Eta ez dago dirurik”
gaineratu du. “Nire ustez etxea tei-
latutik egiten hasi zen, lehendabi-
zi txirrindulariak fitxatuz, eta bere
burua irtenbiderik gabe ikusi due-
nean korrikan ihes egin behar
izan du. Dena den, benetan gerta-
tu dena ez dugu sekula jakingo”. 
Kontua da PinoRoadek taldea
baduela, ongi egituratuta. “Eta ilu-
sioz betetakoa. UCIren onespena
dugu hurrengo egunetan egoera
konpontzeko. Txilen interesak
dituzten Espainiako enpresei eta
alderantziz, deialdia egiten diegu
proiektu hau aurrera ateratzeko.

Bereziki txiletarrendako proiek-
tu polita da eta ez da horren inber-
tsio garestia” gaineratu du Urta-
sunek. Hala ere, urdiaindarrak
onartzen du “gauza oso zaila dago-
ela. Urte oso bat babesleak bila-
tzen egonda zaila izan zen taldea
sortzea eta orain, 10 egunetan bila-
tzea… zaila da. Litekeena da 10 egun
barru taldea desagertzea, baina
gure aldetik dena emango dugu
hori gerta ez dadin. Penagarria da,
oso proiektu ilusionagarria zela-
ko” azpimarratu du Urtasunek. 
Bitartean, txirrindulariek entrenatzen
jarraitzen dute. Urtasunek epaikete-
tara jotzea begi onez ikusten du. “Azter-
tzen gaude baina nire partetik bai”. 

Urtasun: “Taldea salbatzea zaila da baina
proiektuak aurrera egiteko dena emango dugu”

Pinoroad kulebroia
Urtasunen taldea kolokan dago, eta laguntza ekonomikorik izan ezean, desagertuko da

Bi asteko epea

Bi aste barru jakingo da zer ger-
tatuko den taldearekin. “Pinoren
desagerpenak egoera oso deli-
katuan uzten gaitu baina ez dugu
etsiko. PinoRoad taldeak aurre-
ra egiten saiatu behar du eta zuen
laguntza kontuan izan nahiko
genuke babesle posibleetara iris-
teko” dio PinoRoad taldeak bere
facebookean. Ea posiblea den. 

Moreno txapeldun
Zumaian
Zumaiako XXX. Herri lasterketako
proba motza irabazi zuen

Larunbatean Zumaiako XXX. herri
lasterketa jokatu zen. Bi aukera
zeuden, 5,6 km-ko proba eta 10,2
km-koa. 63 korrikalarik hartu zuten
parte proba laburrean eta Javi
Moreno altsasuarra gailendu zen guz-
tien artean (18:23). Proba luzean,
aldiz, El Hassan Oubaddi izan zen
azkarrena (30:48). Sergio Garcia de
Eulate altsasuarra 23.a izan zen
(35:07), Felix Benjumea altsasuarra
41.a (36:30) eta Juan Carlos Perez
altsasuarra 142.a (41:24).  

Hasi da abiadurako irristaketa txa-
pelketen denboraldia. Aurreko aste-
buruan Zangozak jardunaldia har-
tu zuen. Sakana Irristaketa Klube-
ko entrenatzaile Juli Acebesek
adierazi digunez, irristalari sakan-
darrak lan ederra egiten ari dira

kategoria guztietan, txikienetatik
hasita helduenetara. “Oso ongi hasi
dira. Lehen postuetan sailkatu dira
banakako lasterketetan eta baita tal-
dekakoetan ere. Oso lan ona egiten
ari dira eta ea horrela jarrraitzen
duten” aipatu du Acebesek. 

»

Sakana Irristaketa 
Kluba lanean

Aurreko asteko txapelketetan lehiatu ziren irristalari sakandarrak. utzitakoa
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Motoziklismoa

Areto futbola

Futbola

Sakanako 

Futbol 8 Topaketak

12. jardunaldiaren
txanda
Igandean Sakanako Mankomunita-
teko Kirol Zerbitzuak antolatutako
kimuen mailako Sakanako Futbol 8
Topaketetako 12. jardunaldia joka-
tuko da Altsasuko Dantzalekun.  

Alex Mariñelarenak Mundialerako
entrenamendu ofizialak egin ditu
Jerezen

Asteartetik ostegunera Motozi-
klismo Mundialeko Moto2 eta
Moto3 kategorietako entrenamen-
du ofizialak burutu dira Jerezen.
Moto2an Alex Mariñelarenak
(Tech3) bere Mistral 610 motor
berriari egokitzeko beste aurrera-
pausu bat eman du. 
Atzoko azken entrenamenduko
emaitzen faltan, asteazkenean Tho-
mas Luthi suitzarrak egin zuen den-
borarik onena (1:42.515), entrena-
menduen lehen saioan, Tito Raba-
tekin lehia estua izan eta gero.
Lehen saio horretan eguneko den-
borarik onena egin zuen Mariñe-
larenak. Irurtzundarra 16.a izan zen
(1:43.834), pilotu azkarrenekin orain
arte zuen aldea txikituz. 

Futsal Sakana 2013-2014 areto fut-
bol txapelketako 13. jardunaldia
jokatu zen ostiralean, ligako azken
aurreko jarduna. Racing San Migel
talde uhartearrak lidergoa sendo-
tu zuen, Biltokiri 3-6 irabazi eta gero. 

Etxarriko Gaztetxie eta Itur-
mendiren arteko partida lehia-
tuan, iturmendiarrak nagusitu
ziren, 2-3. Eta Auzomotojorikek eta
Arbizuk bosna berdindu zuten. 

Sailkapenean Racing San Migel
da liderra (28 puntu), Auzomotojo-
rik 6 puntura duela (21 puntu).
Arbizu da hirugarrena (19 puntu).
Atzetik daude Etxarriko Gaztetxie
(10 puntu), Iturmendi (9 puntu), Bil-
toki (9 puntu) eta Bunker (6 pun-

tu). Golegile edo pitxitxi sailkape-
nari dagokionez, Racingeko Asier
Turunbai da pitxitxia (22 gol), Etxa-
rriko Gaztetxeko Jurgi Kintana
(20 gol) eta Racingeko Jose Maria
Gorriti (16 gol) eta Jesus Angel Alva-
rez (16 gol) gertu dituela. Bestalde,
Arbizu Kirol Taldeko Iñaki Galar-
za eta Xabi Meuza dira gol gutxie-
nen jaso dituzten atezainak. 

Azkena

Larunbatean Futsal txapelketako
azkeneko jardunaldia dago jokoan.
Racing San Migelek ez du lidergoa
jokoan, 6 puntu ateratzen dizkio-
lako Auzomotojorik taldeari, bai-
na hala ere aipatu bi taldeen arte-
ko lehiak zeresana emango du,
Auzomotojorikek eta Arbizuk biga-

rren postua jokoan dutelako. Arbi-
zuk Etxarriko Gaztetxie izanen du
arerio eta Iturmendik Bunker. Txa-
pelketa bukatuta, titulua erabaki-
tzeko play offak jokatuko dira. 

Eurokopagatik ia hilabeteko gel-
dialdia egin eta gero, Magna Nafa-
rroa Xota ohorezko mailako liga-
ra ate handitik itzuli da, larunba-
tean Azkar Lugori 9-5 irabazi
baitzion, Anaitasuna pabilioian
eta 2.000 zaleren aurrean. 

Hala ere, lehen zatian Imanol
Arregiren mutilek asko sufritu
zuten. Azkar Lugo izan zen aurre-
ratzen zena, eta Magnari atzetik
erremontatzea tokatu zitzaion. Atse-
denaldira hirunako berdinketare-
kin joan ziren, Carlitos, Eseverri eta
Cucori esker. Bigarren zatian iri-
tsi zen berdeen erantzuna. Irurtzun-

goak hobeto kokatu ziren kantxan
eta Marc Tolrákek laugarren gola
sartu zuen. Gainera, hurrengo jokal-
dian, Eseverrik bosgarren gola sar-
tu zuen. Lugokoek euren lauga-
rren gola sartu zuten, baina hortik
aurrera ez zuten Magna harrapa-
tzea lortu. Beste lau gol sartu zituen
Magnak, Carlitos, Rafa Usin, Ese-
verri eta Jesulitori esker. Javi Ese-
verri kapitain beteranoak hat tric-
ka lortu zuen: 3 gol. 

Partida bukaeran Imanol Arre-
gi pozik zegoen. “Nahiz eta ia hila-
bete bat geldirik egon 3 puntu oso
garrantzitsu lortu ditugu, ligan bi

partida galtzetik etortzen ginela-
ko. Irabaztea behar genuen eta
lortu dugu” aipatu zuen entrena-
tzaile irurtzundarrak. 

Inter Movistar da liderra (52

puntu). Magna Nafarroa Xota 5.a
da (31 puntu). Bihar, larunbatean
Andaluzian jokatuko du Magnak,
19 punturekin 10.a den Jaen Parai-
so Interior taldearen kontra.

Hurrengo jardunaldia,
azkena
Otsailaren 22an, larunbatean,
Uharte Arakilen
16:00etan: Iturmendi – Bunker
17:00etan: Arbizu K.T. –  Etxarri-
ko Gaztetxie 
18:00etan: Racing San Migel –
Auzomotojorik
Atsedena: Biltoki

12. jardunaldia 

Igandean, Altsasuko Dantza-
lekun
11:30ean: Urdiain – Kaixo
11:30ean: Txartel – Dantzaleku
12:30ean:Etxarri Aranatz – Arbi-
zu K.T.
12:30ean: Lagun Artea – Sayas
Atseden: Tipi Tapa

»

Futsal Sakana Txapelketa

Racing San Migelek lidergoa sendotu du
Asteburu honetan txapelketako azken jardunaldia jokatuko da eta ondoren, titulua erabakitzeko play offak jokatuko dira. 

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

13. jardunaldiko emaitzak

Biltoki 3 – Racing San Migel 6
Etxarriko Gaztetxie 2 – Iturmendi 3
Auzomotojorik 5 – Arbizu K.T. 5
Atsedena: Racing San Migel

Magnaren
garaipen potoloa
Irurtzungo taldeak 9-5 irabazi zion Azkar Lugori

Eseverri bikaina

Magnako Javi Eseverrirendako badirudi ez direla urteak pasatzen. Kapitain irurtzundarrak
hiru hat trick sartu ditu jokatu dituen azken hiru partidetan. Partida bakoitzeko hat trick
bat, azken hiru partidatan. Errekor bikaina 36 urte beteak dituen kapitainarendako. 
19. jardunaldian, El Pozo Murciaren kontra, Eseverrik 3 gol sartu zituen; 20. jardunaldian,
Colegios Arenaas Galdar Gran Canariaren kontra, beste 3 gol, eta 21. jardunaldian,  Azkar
Lugoren kontra, beste 3 gol. Otsagikoa sasoi betean dago eta badirudi betirako gaztetasu-
naren edabea topatu duela. Urte askotarako izan dadila. 

Jerezen

Alex Mariñelarena, asteartean Jerezen hartutako irudian.motoGP

federatutako txapelketa

3. MAILA
25. jardunaldia 

Lagun Artea 1 – Oberena 0

Partida oso lehiatuan, bi taldeak parez-pare
aritu ziren baina, zorionez, 3 puntuak
Lakuntzan gelditu ziren. Bigarren zatian
Unai Bakaikoak mugitu zuen Lagun. Gol
aukera politak sortu zituen, eta, azkenean,
74. minutuan gol ederra sartzea lortu zuen.
Sufrituta, 3 puntuak Lakuntzan geratu ziren.  

Sailkapena >>
1. San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 p

16. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 p

Asteburuko jardunaldia
Izarra – Lagun Artea

(Igandean, 16:30ean, Lizarran)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
20.  jardunaldia 

Beti Kozkor 0 – Lagun Artea B 0

Altsasu 4 – Baztan B 1

Etxarri Aranatz 2 – Kirol Sport 3

Beti Kozkor liderraren kontra husna
berdindu zuen Lagun Artea B-k. Lagunek
liderraren asmoak ongi zapuztu zituen. 
Altsasuk garaipen polita lortu zuen
Baztanen kontra. Nahiz eta altsasuarrek 2
penalty huts egin eta Baztanek golez
penaltya sartu, Altsasuk irabaztea lortu
zuen Dario (2 gol), Jon eta Davidi esker. 
Bukatzeko, Etxarriri 2-3 irabazi zion Kirol
Sportek San Donato futbol zelaian.
Etxarrik lehen zatian dominatu zuen,
baina ez zituen aukera guztiak baliatu eta
Pablok sartutako gol baten abantailarekin
joan zen atsedenaldira. 2. zatian Kirol
Sportek ongi aprobetxatu zituen aukerak
eta 1-3 aurreratu zen. Etxarri 2-3
gerturatu zen baina ezin izan zuen ezer
gehiago egin. 

Sailkapena >>
1. Lekunberriko Beti Kozkor . . . . .43 p
5. Lagun Artea B  . . . . . . . . . . . . . . . .32 p
7. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 p

15. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . .16 p

Asteburuko jardunaldia
Lagun Artea B – Etxarri Aranatz

(Igandean, 12:15ean, Berriozarren
Arrotxapea – Altsasu

(Igandean, 16:00etan, Iruñean)

Futbola

Altsasu-Baztan partida. 

Asteburuko partidetako batean hartutako irudia.futsal sakana
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Aizkora

Pilota

Pala

ARGIRO OPTIKA
E T X A R R I  A R A N A T Z

2X1 progresiboetan.

ZELANDI KIROLDEGIA
A L T S A S U

Lehenengo matrikula doan.

GOROSTI
A L T S A S U

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

LA CIGÜEÑA
A L T S A S U

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

IZARA
A L T S A S U

%10eko deskontua etxeko
jantzi eta osagarrietan eta %
5eko deskontua  gortina eta
enkarguetan (eskaintza ez
metagarria).

ARKUPE
A L T S A S U

Erakuslehioen aldaketaga-
tik % 50eko deskontuetatik
gora.

TXIKITXO
A L T S A S U

60 €tik gorako erosketeetan,
%10eko deskontu-txartel bat
hurrengo erosketan erabil-
tzeko.

NAMASTE YOGA
A L T S A S U

www.namastecentro.es-en
galdetu eskaintzen berri.

TIPI TAPA OINETAKOAK
A L T S A S U

60 €ko erosketagatik %10eko
deskontua (eskaintza ez
metagarria).

VIZU ILEAPAINDEGIA
I T U R M E N D I

30 €ko gastuarekin, %10eko
deskontua.

ALDASORO HARATEGIA
A L T S A S U

30€ko erosketa betengatik
etxeko produktua opari.

Non
erabili

www.guaixe.net-en
zerrenda osoa ikusgai

Martxoan hasiko da 2014ko Saka-
nako Aizkora Eskola. Sakanako
Mankomunitateko Kirol Zerbi-
tzuak antolatu du, Nafarroako
Gobernuaren laguntzarekin. Esko-
laren bitartez bi helburu nagusi
bete nahi dira; batetik, aizkora bera
bultzatzea eta, bestetik, Sakanan
aizkolari harrobi on bat osatzea.
Urteak dira Sakanan aizkora esko-
la antolatzen dela eta asko dira ber-
tatik atera eta egun txapelketetan
aritzen diren sakandarrak.

Aizkora eskola martxoan hasi-
ko da eta astero bi egunetan gau-
zatuko da, asteazkenetan (19:30-
20:30) eta larunbatetan (12:00-13:00),
Floren Nazabal aizkolariak Etxa-
rri Aranatzen duen bordan. 

Izena emateko
Izena ematea zabalik dago, otsai-
laren 28a baino lehen, Mank-eko
kirol zerbitzuan (948 464 866 tele-
fonoa edo kirolak@sakana-
mank.com posta elektronikoa).
Aizkora eskola 10 eta 35 urte bitar-
teko neska-mutikoei zuzendua
dago eta prezioa 55 eurokoa da. 

Sakanako Aizkora Eskolak
aukera polita ematen die aizkora
gustuko dutenei eta aizkoran has-
teko beharrezkoak diren baliabi-
deak –aizkorak, entrenatzeko
tokia, enborrak eta beste–ez dituz-
tenei. Izan ere, aizkoran hastea
zaila suertatzen zaie familian edo
lagunartean aizkolariak ez dituz-
tenei. 

Irakasleak, puntakoak
Monitoreak aizkorari lotutako
sakandarrak izango dira: Floren
Nazabal aizkolari txapeldun han-
dia, bere aita Juan Mari Nazabal,
aizkolari izandakoa, eta Juanito
Erdozia, aizkolari izandakoa eta

oraindik tarteka enborrera igotzen
dena. Aurreko urtean bete egin zen
aizkora eskolarako zegoen tokia
–15 ikasle– eta aurten ere erantzun
bikaina espero da, aizkoran mur-
giltzeaz gain sortzen den giroa
oso polita delako. 

Azken jardunaldiak kontentu utzi
ditu Sakanako pilotazaleak. Bina-
kakoan dabiltzan pilotari sakanda-
rrek garaipena lortu zuten, eta
Binakakoan aurrera egiteko auke-
rekin segitzen dute. Xalak eta Aitor
Zubietak 5 puntu dituzte eta fina-
lerdietara sartzeko lehian sartuta
daude, bete betean. Jokoa berres-
kuratu dute, sasoiz ongi daude eta
garaipenek eurekin dakartzaten
morala, goian. Ezkurdiak eta Zaba-
letak, aldiz, 3 puntu dituzte, baina
sailkapena oso estu dagoenez, garai-
penen bidean jarraitzen badute
finalerdietan sartzeko aukerak izan,
badituzte. Ostiralean jokatu zuten
bezala jokatzen jarraitzea da gakoa. 

Zabaleta, berriro jaun
Ostiralean, Bastidan, Ezkurdiak
eta Zabaletak 17-22 irabazi zieten

Titini eta Merinori. Sakandarrak
irabazi beharrean zeuden txapel-
ketan aukerekin jarraitzeko eta
badirudi presio horrek on egin zie-
la, partida gogorrean errioxarrak
irabazteko gai izan zirelako. Zaba-
letak gripeari buelta eman dio eta
sekulako pilotakadak jo zituen, tar-
te batzutan Merino jokoz kanpo
utziz. Zabaleta atzean sendo, eta
Ezkurdia sentsazio onekin aritu
zen. Hasieratik aurreratu ziren
sakandarrak, eta nahiz eta errio-
xarrak estutzen saiatu, sakanda-
rrak ez ziren urduritu eta salba-
zioaren garaipena lortu zuten. 

Zubieta onena
Xalak eta Zubietak 22-16 irabazi zie-
ten Urrutikoetxea ordezkatu zuen
Saralegiri eta Beroizi Maulen. Serio
jokatu zuten Xalak eta Zubietak,
eta nahiz eta hasieran arerioak
aurreratu, egoerari buelta eman eta
7-11 aurreratu ziren lapurtarra eta

etxarriarra. Zubietak atzeko koa-
droetan agindu egin zuen eta hori
izan zen partidako gakoetako bat.
Gainera, Xala dirdiratsu aritu zen,
tanto politak eginez eta Saralegi
jokoz kanpo utziz. Horrela, garai-
pen polita lortu zuten eta finaler-
dietarako urrats handia egin zuten. 

Segi horrela!
Ezkurdia-Zabaletak eta Xala-Zubietak garaipen garrantzitsua

lortu dute eta Binakako final laurdenetarako sailkatzeko

borrokan segitzen dute

10. jardunaldia

Olaizola II.a -Aretxabaleta /
Ezkurdia-Zabaleta (ostiralean,
Urdulizen. ETB1)
Titin III.a-Merino II.a / Xala-
Zubieta (larunbatean, Iruñean)
Berasaluze-Albisu / Bengoe-
txea-Zabala(larunbatean, Amo-
rebietan. NITRO)
Irujo-Barriola / Urrutikoetxea-
Beroiz(igandean, Eibarren. ETB1)

Sailkapena

Olaizola II.a-Aretxabaleta 7 puntu
Irujo-Barriola 7 puntu
Xala-Zubieta 5 puntu
Titin III.a-Merino II.a 4 puntu
Urrutikoetxea-Beroiz 4 puntu
Berasaluze-Albisu 3 puntu
Ezkurdia-Zabaleta 3 puntu
Bengoetxea-Zabala 3 puntu

Aizkora eskolako ikasle bat, Juan Mari Nazabalekin eta Juanito Erdoziarekin. 

Ni, aizkolari
Sakanako Aizkora Eskolan izena ematea zabalik dago

Larunbatean Palako Munduko Txa-
pelketako finala jokatu zen Bilbo-
ko Bizkaia frontoian. Etxarriko
Nesken Pala Eskolak autobusa anto-
latu zuen finalera joateko. Finale-
an Pablo Fusto argentinarra izan
zen txapelduna, bere laugarren txa-
pela jantziz. Xabier Ibargarai nafa-
rrari 10-5, 10-3 eta 10-4 irabazi zion. 

Pilota

Munduko
txapeldunarekin

Etxarriko Nesken Pala Eskolakoak argazkia atera zuten Fusto txapeldunarekin. 

Irurtzunek eta
Altsasuk berdindu
Espainiako Kluben Arteko txapel-
ketako 7. jardunaldian, eskuzko
modalitatean, Irurtzun eta Altsasu
taldeen arteko derbya jokatu zen.
Banakakoan Irurtzungo Armenda-
riz nagusitu zitzaion altsasuarrari
(8-10 eta 10-4 eta 5-2), eta binaka-
koan Altsasuko Arrietak eta Peña-
sek Ongay eta Mitxelena menpean
hartu zituzten (10-8 eta 10-2). 

Puntu bat baino gehiago jokoan

Xalak eta Zubietak 104,3, 104,8 eta 105,3 gramoko pilotak aukeratu zituzten larunbate-
an, Labriten, Titin eta Merinoren kontra aritzeko. 5 puntu dituzte lapurtarrak eta etxarria-
rrak eta 4 puntu errioxarrek. “Partida klabea da, final bat bezalakoa. 5. puntua lortuko
bagenu eurekin berdinduko genuke, eta eurak irabaziz gero alde polita aterako lukete” azal-
du zuen Merinok. Iritzi berekoa zen Aitor Zubieta, izan ere, puntu bat baino gehiago dago
jokoan. “Irabaziz gero gauzak oso ongi jarriko lirateke guretako, klabea den abantaila lor-
tuko genuke. Aste hau puntu eta erdikoa da guretako” adierazi zuen etxarriarrak. Bi atze-
larien arteko lehia ikusgarria espero da. “Zubietarekin agoantatzea tokatuko zait. Pilota-
kada luzeak jo beharko ditut eta Titinek aukera duenean, sartu” gaineratu zuen Merinok. 
Ezkurdia-Zabaleta, irabaztera behartuta
Sakandarrek 3 puntu dituzte, eta finalerdietara pasatzeko aukerak izateko, gaur, Urduli-
zen, Aimar Olaizola eta Aretxabaleta irabazi beharrean daude. Lehen itzulian hala egin
zuten, eta, ea bigarrenean, garaipena errepikatzen duten. Sakandarrek104,2, 104,3 eta
105,8 gramoko pilotak aukeratu zituzten. Gure pilotariek dena dute jokoan, finalerdieta-
ko ligaxkan sartu ahal izateko irabazi beharrean baitaude. Aimarrek eta Aretxabaletak ez
dute horrenbeste jokoan, sailkapenean goian daudelako, baina joanekoan galdu zutenez,
gustura hartuko lukete errebantxa Ezkurdia eta Zabaletaren kontra. Ea zer gertatzen den. 
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Faxistak eta
antzekoak, sarean

Ez dut lotura bakar bat ere jarriko.
Ez diet publizitaterik egingo. Bai-
na esan behar dut azken aldian kez-
katurik nagoela faxismoak duen
gorakada ikaragarriarekin eta, oro
har, ez diogulako arreta gehiegirik
jartzen. Bizi dugun krisi ideologi-
koan, non geroz eta gehiago diren
“ez ezkerra ez eskuina” direla adie-
razten dutenak, erraz dute guztien
artean integratu eta euren mezua
zabaltzea.

Egun hauetan Ukrainan eskuin
muturreko taldeen estatu-kolpe
bat ari da garatzen. 15M edo Ara-
biar Udaberriekin gertatu bezala
“ideologiarik gabeko protestak”
direla saldu digute, baina argi dago
ideologia finkorik ez duen masa
horren atzean eta, batez ere, aban-
goardian, talde zehatzak daudela.
Ukrainan talde naziek hartu dute
aurre eta komunikabidetan (publi-
koetan zein ezkerreko hainbat
komunikabidetan) ez da “detaile txi-
ki” hori aipatzen. Protesta “demo-
krazia” edo “Europa gehiago” eska-

tzeko omen da, eta asko sakondu
behar dugu errealitatean gerta-
tzen ari dena ikusteko.
Lerro hauek idazten ari naizela Vene-
zuelan ere milaka dira kalera ate-
rako faxistak. Gainera Twitterra
erabiltzen ari dira bertan gertatzen
dena baino, gertatzea nahi lukete-
na adierazteko. Unai Romano Vene-
zuelan torturatua, Siriako gazte
batzuk Venezuelan hil dira edo Kata-
luniako giza-katea Venezuelan ger-
tatu ei da, Twitterreko iturri eskuin-
darren arabera. Hemen ideologiak
nabarmenago badira ere, komuni-

kabide sozialdemokrata batzuek
ondo ezkutatzen dute Maduroren
aurkako estatu-kolpe faxista dela.
Eta azkenik etxekoak. “Euskararen
normalkuntza” aitzaki edo, euska-
razko komunikabidetan iritzi xeno-
foboak irakurtzen ari naiz azken
aldi honetan. Baita “abertzaletasu-
naren izenean” immigrazioaren
aurka, langileriaren aurka edo ildo
politiko ezkertiarren aurka egiten
dutenena ere. Honek askoz gehia-
go kezkatzen nau, noski. Etxe
barruan ditugun xenofobo eta faxis-
ta horiek gutxi edo asko diren ez

dakit; zarata sartzen dutela baizik.
Baina krisi egoera honetan antola-
tu “ez ezker ez eskuin” eremu bat
eraman dezaketela uste dut. Hau
da, finean, eskuin muturraren estra-
tegia. Tamalez gurean ditugun hauek
bozgorailua izan ohi dute, azken
aldi honetan, euskarazko komuni-
kabide batzuetan. Badakizue, “iri-
tzi guztiak dira errespetagarri, eus-
karaz baldin badira.” Egunen bate-
an eskuak burura eramango ditugu
eta nahiago izango genuke horiek
guztiek  espainolez idazten jarrai-
tuko balute.

bazterretik

Galder Gonzalez Larrañaga

Gaur, ostirala, 22:00etan Etxarri
Aranazko gaztetxean. Talde
irabazleak lehiaketan aurrera eginen
du. Etzi, 19:00etan, Barañaingo Haizea
elkartean

B
ardoak, Nafarroako Tal-
dekako Bertso ekimena-
ren hirugarren astebu-
ruan parte hartzen ari

diren bi talde sakandarrak lehia-
tuko dira. Haietako bat, B multzo-
an dagoen Bilixkorriko, etxean
ariko da. Etxarriko gaztetxeko
eszenatoki gainean Eneko Laz-
koz, Oier Lakuntza, Alain Iriarte

eta Unai Artieda bertsolariak kan-
tuan ariko dira. Maider Ansak
aurkeztuko du saioa eta taldearen
ordezkari lanean Artzai Iraurgi
izanen da. Lehiaketako bigarren
puntua eskuratu nahiko du Bilix-
korrikok. 

Sakandarrekin neurtuko den
taldea Etxeko Kontuk da. Iker
Gorosterrazu, Egoitz Gorosterra-
zu eta Amaia Elizagoien bertsola-
riek osatzen dute. Malerreka-Baz-
tango taldeak ere puntu bat du.
Saioa irabazten duenak eginen du
lehiaketan aurrera. 

Aurreko ostiralean Iruñeko Zal-
diko Maldiko elkartean, 30 bertso-
zaleren aurrean, Iruñeko Mirris-
ti Drimtim taldeko Xabier Terre-
ros, Mikel Juaniz eta Asier
Saragueta bertsolariekin neurtu
ziren Bilixkorrikokoak. Saio bizia
izan zen eta sakandarrek puntua
eskuratzea lortu zuten. 

Barañainera
D multzoan, duela bi aste Arbizu-
ko saioa galdu ondoren, Bizkorra-
txiko talde sakandarreko bertso-
lariak Barañainera joanen dira

igandean Miluzeko Barañetak tal-
dearekin neurtzeko. Bertso meren-
dua dago iragarria 19:00etatik
aurrera Haizea elkartean. 

Saioaz gozatzera eta ahal bada
puntua ekartzeko asmoz joanen
dira Barañainera etzi Joxema Lei-
tza, Joseba Beltza, Saats Karasa-
torre eta Aitor Zubiria. Aurrean

Ander Baiano, Ander Perez, Min-
txo Astiz, Pablo Perez, Edurne
Errea eta Iker Mundiñano bertso-
lariek osatutako taldea izanen
dute. Bi taldeek ere ez dute pun-
turik eta ohorezko puntua esku-
ratzea izanen dute helburu, lehia-
ketan aurrera egiteko txartela Lei-
tzako Harrapazank taldeak baitu. 

Sakanako makina bat sortzai-
leren torturaren salaketa
artistikoa hartu zuen Etxarri

Aranazko kultur etxeak igande
arratsaldean. Pasa den ostegunean
Euskal Herriko torturaren kontra-
ko eguna zela eta antolatutako eki-
taldirako propio sortutako lanak
izan ziren igandean eman zirenak:
musika, bertsolariak, dantzariak,
zirkoa, antzerkia, erakusketa, eska-
latzaileak, umorea, txalapartariak… 

Antolakuntzan aritu ziren Alaz-
nek, Olatzek eta Sagrak Beleixe
Irratian (FM 107,3)azaldu zutenez,
bi hilabete eman dituzte ikuska-
ria prestatzen. Astero dozena erdi
bat sortzaile bildu izan dira eta 30
egile koordinatu dituzte. Guztiek
euren diziplina erabiliz torturari

buruzko ikuspuntua eman zuten.
Alaznek, azaldu zuenez, hasiera
batean arte erakusketa bat sortze-
ko asmoa zuten. Baina elkarrizke-
tek diziplina arteko ikuskari bat
sortzera eraman zituen.

Sortzaile talde berak Etxarri
Aranatzen Artie Kalia antolatu
zuen, estalopea sortzaile mordo
baten lanen erakustoki bihurtu
zuena. Olatzek esan zuenez, sor-
tzaileek euren deiei erantzuten
dietenez, biltzen jarraituko dute
eta ekitaldi berriak etorriko dira. 

Santano, Santano
azaltzen

Igandean despeditu zen Iortia
kultur gunean Helena Santano

Ciden obraren atzera begirako
erakusketa ikusteko aukera.
Horren aurretik hainbat izan dira
erakusketa gelatik pasa diren bisi-
tariak. Egilea han egon denez,
ikusleekin iritzia trukatzeko auke-
ra izan du eta oso esperientzia abe-
rasgarria izan dela adierazi digu.
Gainera, ostegunean bisita gida-
tua antolatu zuen. 20 bat sakanda-
rrek Santanoren serie ezberdinen
nondik norakoak interesez segi-
tu zituzten. 

kultura >>
SAKANDARRIK EZ ARCON: Igandera arte zabalik ditu
ateak Arcok, Arte Garaikidearen Madrilgo Nazioarte-
ko Azokak. 33. edizioan 219 galeria daude , baina ez
dute sortzaile sakandarren lanik eraman. 

Sormena tortura
salatzeko tresna

Bardo sakandarrak
gaur eta etzi kantuan
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Herriaren etxean eman
daiteke izena otsailaren
25era arte

Urdiaingo haur eta gazteei
zuzendutako antzerki taile-
rra antolatu du Urdiaingo

Udalak. Eskaintza horren bidez
nork bere burua adierazten ikas
dezake. Baina antzerkigintzaren

bidez ongi pasatzeko aukera ere
eskaini da. Antzerkiko hainbat
teknika eta kontzeptu landuko
dira ikastaro horretan. Hala, Zoi-
la Berastegi irakasle arbizuarrak
inprobisazioa, gorputz eta ahozko
adierazpena, erritmoa, talde lana
eta beste erakutsiko dizkie izena
ematen dutenei. 

Adinari erreparatuta udalak
bi ordutegi eskaini ditu. Alde bate-

tik, 6 eta 12 urte bitartekoendako
tailerra larunbat eguerdian izanen
da, 12:00etatik 14:00etara. Gazteen-
dako tailerra larunbat arratsalde-
an litzateke, 16:00etatik 18:00eta-
ra. Ikastaroa martxoan hasi eta
garagarrilera arte luzatuko da.
Herriaren etxean izena ematen
duenak 25 euro ordaindu behar-
ko ditu. Informazio gehiagorako
948 562 993 telefonora hots egin. 

Larunbatean, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean Pantxika Lamur
izanen da

Burunda mendebaldeko
Oinarrizko Gizarte Zerbi-
tzuen Mankomunitateak

herritarrak boluntario izatera ani-
matzeko asteko egitaraua antola-
tu du. Horren barruan, bihar, sor-
presa ugari izanen dituen saioa ira-
garri dute, Pantxika Lamur izanen
baita bisitan. Berak esana dakigu
neskazaharren erregina dela.  

Bada, oporretatik bueltan Altsa-
sun geldialdia eginen du, ikuski-
zun bat ikusteko asmoz. Sarrera

bai, tokia ere, baina denbora pasa
ahala artistarik ez. Zein ote da kon-
ponbidea? Umorea, akrobaziak,
bakarrizketa… 

Gaur, ostiralean, 21:30ean Irurtzungo
kultur etxean hori erakusten saiatuko
da Demode Quartet taldeak

Umorez betetako ikuskizun
musikalarekin etorriko da
gaur gauean Demode

Quartet taldea Irurtzunera: Epa!
Euskal kantuen a capellako ber-
tsioak, koreografia atseginak eta
elkarrizketa bitxiak osatzen dute
ikuskizuna. Taldean sinesten
dute euskal “esentziak” eragina

izan duela munduko gainontze-
ko kulturetan. Hala, erabat segu-
ru daude countryaren, jazzaren,
sanbaren, bollyboodaren edo pop
modernoaren jatorria Euskal
Herrian dagoela. Horixe erakus-
ten saiatuko dira gaur Irurtzu-
nen, erantzunak baino galdera
gehiago sorrarazten dituen ikus-
kizunean. 

Mikel de la Fuente, Joli Pascua-
lena, Iker Huitzi eta David Rosco
dira Demode Quartet. 2010ean hasi

zuten euren ibilbide arrakasta-
tsua. Bere aurreneko ikuskizune-
an Aretha Franklin, Queen edo
Madonnaren bertsioak kantatzen
zituzten a capella. Antzerki ikus-
kizun hartan piano, biola, gitarra
eta kajoi falmenkoa zituzten lagun.
Oraingoan biola esku-soinuare-
kin ordezkatu dute Itoiz, Lertxun-
di edota Leteren kantuen bertsio-
ak eskaintzeko. Joatekoa bazara,
ongi pasatzeko txartela eskuan
izanen duzu.

Arretxeren azkena
111 Akademiaren
sarien bigarren
txandara

Pasa den urteko liburu gogoko-
ena aukeratuko dute Euskal

Herri osoko irakurleek osatzen
dute 111 Akademiak. Saria bana-
tzeko bozketan liburu bat bera ere
ez da botoen %30era iritsi. Bost
izan dira aurrera egin dutenak eta
haien artean dago Jon Arretxeren
612 euro nobela beltza da. Akade-
miako kideek martxoaren 10era
arte dute haien botoa emateko. 

Ederra eta Piztiaren
musika egokitzapena 
Igandean, 18:00etan Irurtzungo kultur
etxean

Iruñeko salestarren antzerki tal-
dea etzi Irurtzunen izanen da.

Ipuin klasiko batean oinarritu
dira musikal bat egiteko: Ederra
eta Piztia. Ikastetxeko adin guztie-
tako ikasle eta irakasleek parte
hartzen dute ikuskizunean eta
modaz pasa ez den kontakizun
baten moldaketa berria eskaini-
ko dute. 

Antzerki tailerra eskaini du
Urdiaingo Udalak

Munduko musikek euskal jatorria omen

Umorea boluntariotza sustatzeko astea ixteko
Jakiak

Biharko ikuskizuna ikusi nahi
duenak sarreragatik ez du diru-
rik ordaindu beharko. Jatekoa
eraman behar da. Biltzen dena
Nafarroako Elikagai Bankuari
emanen zaio. 

Sorpresak

Lo tendré que hacer yo & cia
umorezko emanaldiarekin bate-
ra, antolatzaileek jakinarazi digu-
te bi erakustaldi egonen direla:
Bocalan Biak bat fundazioare-
na eta Sakanako Behar Berezien
elkarteko psikoballetarena. 



SAKANAKO ASTEKARIA • 2014ko otsailak 21, ostirala • 2. aldia • 452. zenbakia

G Min: 4 Max: 9 Min: 1 Max: 10 Min: 2 Max: 12 Min: 5 Max: 10 Min: 4 Max: 10 Min: 3 Max: 7 Min: 3 Max: 10

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

Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun - . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . .-
Etxarri A. 19 . . . . . . . . -2.4  . . . . . . .6.5
Altsasu 21 . . . . . . . . -1.5  . . . . . . .9.2
Aralar 10.6. . . . . . . -1.7  . . . . . . .7.8
Urbasa 11 . . . . . . . . -4  . . . . . . . . .4.4

euria: 63% euria: 13% euria: 5% euria: 15% euria: 60% euria: 93% euria: 63%

1.Zergatik zara boluntario?
Ez dakit. Gustatzen zaidalako.
Oso zoriontsu egiten nau. Aberas-
garria da, ez soilik laguntzen
duzulako, baizik eta jendearekin
harreman berezia duzulako. Jen-
dea boluntario egitera animatzen
dut. Jende asko boluntario sartu-
ko balitz lo egiteko pilula gutxia-
go hartuko lituzke. 

2.Zer egiten duzue zuen
taldean?
Garrantzitsuena norberak nahi
duena egiten duela da. Batek gal-
tzerdiak egin ditzake, besteak
soinekoak, prakak, jertseak, txa-
noak … norberak nahi duena.
Gurean arropak egiten dira
gehienbat. Gehiena norberak
bere etxean egiten du, baina aste-
ro bitan biltzen gara, Olaztiko
jubilatuen klubeko gela batean,
asteartetan eta ostegunetan,
16:30etik 18:00etara. Oso gustura
egoten gara bertan.

3.Guztiak emakumeak zarete?
Joste lanetan emakumeak gara
guztiak, baina gizonezko bolunta-
rio pare bat badaude, kaxekin,
bidalketarekin eta beste lagun-
tzen digutenak. Boluntarioen seni-
tartekoek ere laguntzen digute.
Gainera, jendeak asko laguntzen
digu, bestela ezingo genituzke guk
egindako gauzak eta guk bilduta-
koak bidali. 

4.Zuek egindakoa nora
bidaltzen duzue? 
Une honetan Perura. Bertan Olaz-
tiko eta Ziordiko moja batzuk dau-
de eta beraiek kudeatzen dute
guk bidalitako guztia. Normale-
an urtean bi bidalketa egiten ditu-
gu. Guk egindakoa Madrilera
bidaltzen dugu, eta elizbarrutiko
Hego Amerikako Idazkaritzaren
bitartez, guk bidalitakoari eurek
bildutakoa gehituta, edukiontzi

bat betetzen dute eta Bilboko por-
tutik bidaltzen da Perura. 

Azken bidalketa maiatza ingu-
ruan jaso zuten. Jantziekin bate-
ra botika asko bidali zen. Ez soi-
lik botikari olaztiarrek jasotako-
ak,  baizik eta hirugar ren
mundura bidaltzeko denez, pre-
zio sinbolikoan jartzen dizkigu-
ten botikak ere. Honek lan asko
ematen die botikariei, datu asko
eskatzen dizkigutelako. Eta bidal-
tzearen porte edo gastuak gares-
tiak dira. Asko kostatzen zaigu bai-
na satisfazio handia ematen dizu
bertara botikak bidaltzea, gaixo
haiek ez baitute ezer. 

5. Boluntario izateak zer ematen
dizu?
Ez dakit azaltzen. Sentitzen den
gauza bat da. Munduan horren-
beste desgrazia dagoela ikusita,
horrenbeste behar duen jendea
ikusita, zuk egiten duzuna gutxi
da, oso gutxi, baina pentsatzen
duzu: zerbait egiten ari naiz!

6.Eta zerbait kentzen dizu?
Ez, guk soberan duguna ematen
dugulako. Denbora soberan dugu.
Boluntario izateak merezi du. 

7.Zergatik parte hartu duzue
boluntarioen inguruko Iortiako
erakusketan?
Gizarte Zerbitzuek eskatu digute-
lako. Erakusketarekin lan polita
egin dute eta bere emaitza izaten
ari da. Gaur bertan (asteartea)
gure boluntario taldean interesa
duen neska bat hurbildu zait. 

Erakusketa boluntario talde-
ak eta euren lana ezagutarazte-
ko tresna polita dela iruditzen
zait. Gu 2001etik gaude lanean eta
jendeak ezagutzen gaitu, baina
Iortiako erakusketan ikustea
ezberdina da. 

8.Zure inguruan boluntario
gehiago ezagutzen dituzu zuen
taldekoez aparte?
Bai, boluntariotza ezberdinak
dira, baina egiten dira. Elizan,
abesbatzan, belenzaleak, Sutegin
txikiekin lan egiten dutenak …
dena da boluntariotza. 

9.Deskonektatu daiteke? Ala
jendea betiko izaten da
boluntario?
Badago boluntariotza utzi behar
izan duen jendea, etxeko norbait
zaindu behar zuelako, edo ikus-
mena galtzen hasi delako … gau-
za askorengatik. Badago garai
bat gauza bati zure denbora eskai-
ni ahal diozula eta beste bat bes-
te gauzei eskaini behar diezuna.
Ezin bada, ezin da. 

10.Zergatik pasa beharko luke
jendeak Iortiako erakusketatik?
Inguruan duenaz informazioa
jasotzeko, inguruko boluntario
taldeen berri izateko. Gure kasuan
norberak bere etxean egiten du
lan, norberak laguntzen du bere
etxetik, eta hori guztiok egin deza-
kegu. Hori norberari atera behar
zaio, baina probatzen baduzu ziur
gustatuko zaizula. 

11.Zuekin bat egiteko nora jo
behar da?
Astearte eta ostegunetan pasa dai-
tezke Olaztiko jubilatuenetatik.
Ildo honetan, ez da gehiegi behar.
Ez duzu apartekorik jakin behar.
Kalatuak eta gauza ikusgarriak
egin ditzakezu, baina helburua
berotzea da, eta, horregatik, pun-
tu boboarekin nahikoa da. 

Olaztiarrez gain, Altsasutik bi
boluntario daude gurean, Etxarri-
tik bat, Donostitik bat eta Burgo-
setik bat. Laguntza ongi etorria da,
etortzen den tokitik etorrita.  
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Maribel 
Aldasoro Cobo

Olaztiko boluntario taldea  
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OTSAILEKO SARIAK:
1. EKAINBERRI KOBAZULOTARAKO 2 SARRERA,
GAZTEZULO ALDIZKARIRAKO 3 HILABETEKO
HARPIDETZA, LACTURALE ESNEA ETA YOGUR-
TAK, MAGNA NAVARRARAKO 2 SARRERA
2. GAZTEZULO ALDIZKARIRAKO 3 HILABETEKO
HARPIDETZA, LACTURALE ESNEA ETA YOGUR-

TAK, MAGNA NAVARRARAKO 2 SARRERA
3. GAZTEZULO ALDIZKARIRAKO 3 HILABETEKO
HARPIDETZA, LACTURALE ESNEA ETA YOGUR-
TAK, MAGNA NAVARRARAKO 2 SARRERA
4. GAZTEZULO ALDIZKARIRAKO 3 HILABETEKO
HARPIDETZA, LACTURALE ESNEA ETA YOGUR-
TAK, MAGNA NAVARRARAKO 2 SARRERA
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