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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
Kashbad + Tutan come on. Irailaren
6an, larunbatean, 23:00etan Altsasuko
gaztetxean. Carovana antifaszistaren
aldeko kontzertua. 

El Desvan eta Goma. Irailaren 6an,
larunbatean, 23:00etan Altsasuko
Zumalakarregi plazan. 

Mercedes Cuadrado + Raices y
brotes. Irailaren 7an, domekan,
18:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. La Encina. 

Antzerkia
Esta noche no estoy para nadie.
Irailaren 6an, larunbatean, 20:00etan
eta 22:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. 

Mendi irteerak
Monte perdido. Irailaren 6an eta 7an,
larunbatean eta domekan. Altsasuko
Mendigoizaleak. 

Urdiaingo buelta. Irailaren 7an,
igandean, goizez. Irurtzun Iratxo mendi
taldea. 

Bizikleta irteerak
San Lorenzo ermita. Irailaren 7an,
domekan, 9:00etan Altsasuko
Zumalakarregi plazatik eta 9:50ean

Biotza kanpinean. 40 km. Burunda
klubeko mendi bizikleta taldea.

Erakusketak
Festetako kartel lehiaketako
erakusketa. Irailaren 12ra arte,
astegunetan, 10:00etatik 14:00etara
Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Gure sustraiak ardazten. Irailaren
5etik lastailaren 26ra arte, Altsasuko
Basoko Mari dendan. Paz Treuquil
maputxearen margoak.

Hitzaldiak 
Nazismoa Ukrainian eta herri
erresistentzia Donbassen. Irailaren
5ean, ostiralean, 19:30ean Altsasuko
gaztetxean. Hizlaria: Asier Blas, EHUko
irakaslea. AGA. 

Literatura
Mitología salvaje liburuaren
aurkezpena. Irailaren 5ean, ostiralean,
18:00etan Altsasuko Basoko Mari
dendan. 

Bestelakoak 
EH-Donbas elkartasun komitearen
aurkezpena. Irailaren 5ean, ostiralean,
19:00etan Altsasuko gaztetxean. 

Garagardo azoka. Irailaren 5etik 7ra
arte, ostiraletik igandera, 19:00etatik

24:00etara, Altsasuko Zubeztia plazan.
Zubiondo elkartea. 

Bisita gidatuak Zamartzeko
arkeologi aztarnategira. Irailaren 6an,
larunbatean, 11:00etan Uharte
Arakilgo Zamartzen.

Deialdiak 
Hipotekek kaltetutakoen Plataforma.
Irailaren 5ean, ostiralean, 19:00etan
Altsasuko Gure Etxeko lehen solairuko

1. gelan, bilera.

Herri ostiralak. Irailaren 5ean,
ostiralean, 20:00etan Altsasuko Foru
plazan mobilizazioa, gero afaria. Ospa!

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Irailaren 5ean, ostiralean, 20:00etan
Lakuntzako, Arbizuko eta Etxarri
Aranazko plazetan, elkarretaratzeak. 

Zorri azoka, merkatu soziala.
Irailaren 7an, igandean, 11:00etatik
15:00etara Etxarri Aranazko plazan.

1936ko altxamendu faxistak
eraildakoen omenez. Faxismoaren
aurka, oroimenaren alde. Irailaren
7an, igandean, 12:30ean Otsoportilloko
leizean. Etxarri Aranazko Udala.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Irailaren 7an, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.  

Miren 
Ongi etorrimun-
dura printzesita! Aita-
txo, amatxo eta Ane.

Miren 
Ongi etorri

Mirentxu! 
Aiton-amonen partez.

Leire eta Maialen
Urte bat etxeko 
printzesak!! 
ZORIONAK

eta muxu handi bana.

irailak 5-11
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net

Nekane 
Vazquez Galan
ZORIONAKpotxola!!
Mila muxu etxeko 
guztien partez!!
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astekoa

Benjamin Zufiaurre Goikoetxea

Lorez betetako Pirinioetan zora-
garri disfrutatzeko
Mendiak elurrarekin ikusiko
ditugu azkar
Gero negua, zuriz, eta udaberria
aldaketa askorekin;
Tartean “Diada” daukagu 
erabakitzeko eskubidearen alde
Ni zortzi urte Bartzelonan bizi
ondoren
“Diada” ospakizunera joatekotan
nago, katalanekin bat izateko
Eta kaleak kolorez pizturik ikus-
teko;

Udara honetan denetatik entzun
dugu, eta gezurrak dexente
Sozialistak “lifting” antzeko aur-
pegi berri batekin dabiltza;
Krisia pasatu omen da eta dato-
rrena ilusioarekin ikusi behar!
Pujolek dirua Andorran, zerga-
tik ez da andorrarra bihurtu?...
Podemosekoak, Bosen Deabru
kantu antzekoekin himno bihur-
tu
Makillaje hutsa, “ez hemengoak
eta ez hangoak”, beldurtzeko?
Ni beti “independente” asmoa-

rekin  bizi eta mugitu naiz
Hemendik eta handik mundu
zabala txikia ikusi, baina disfru-
tatuz;
Eta orain Eskorial “unagrande-
libre”koek esan behar didate, zer
izan?
Zer sentitu eta nola bizi, nolakoa
izan eta zer maite!
Frankismo garaia pasatu ondo-
ren, inposaketak soberan daude
Eta orain ez digute betiko nazka-
garriek zertxobait erakutsiko, edo?
Estatu Batuetan Bank of  Ameri-

kakoak 12.600 miloi euro isun
jaso dute
Hipotekak direla eta halaxeko kal-
tea ekartzeagatik amerikarrei;
Noiz ordainduko dute hemen
mafioso politiko lotsagarriek?
Noiz disfrutatuko dugu, gauzak
bideratu direlako?
Udaberrirako politikariak berri-
tuak

Aurretik sei hilabete, Besterik ez.

ONDO EGIN DEZAGUN

Uda fresko samar bat 
izan ondoren
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Bigarren eskuko produktuen
erosketen igoerak era berean
partikularren arteko salmen-
tetan bitartekaritzat jotzen
duten internet atariak gehiago-
tu ditu. Artikulu motak ehun-
ka daude, 6 euro baino gutxia-
goko Playmovil basetxe batetik
hasita 180 eurotako pertsiar
katu bat arte.

Hala ere, batzuetan atariaren
ospea dela eta kontsumitzaile-
ak euskarri fidagarria dela pen-
tsatzen du, eta errealitatean beti
horrela ez den segurantza bat
sortzen du. Praktikan, web
hauek askotan bitartekari
hutsak izaten dira, eta ez dute
haien gain inolako erantzukizu-
nik hartzen partikularrek elka-
rren artean egiten dituzten eros-
ketetan.

Hain zuzen, kontsumitzaileak
erabilpen baldintzak begiratzen
baditu, horrelakoak irakur ditza-
ke, adibidez, enpresa “ez da eran-
tzule, ez zuzenean ezta bigarren
mailan, ataria erabili eta honen
bidez besteekin kontratatutakoe-
kin gertatzen diren kalte-galera-
gatik” edo erabiltzaileak onar-
tzen duela webak “ez duela ino-
lako erantzukizunik”. 

Gehien gertatzen den iruzurra
hau da: saltzaileak dirua jasotzen
du, baina produktua ez du esku-
ra ematen eta desagertzen da.
Hori gertaru zitzaion Carlosi,
txirrindula batengatik seiehun
euro ordaindu zituen, baina
ordaindu eta gero txirrindula ez
zuen inoiz jaso. 

Produktua ez jasotzeaz gain,
batzuetan arazoa da etxera hel-
tzen den artikulua kontsumi-
tzaileak erositakoaren ezberdi-
na dela edo kaltetuta dagoela. Ez
da erraza partikular batekin
egindako salmenta akastun bat
zuzenaraztea. Beharrezkoa da
beti transakzioa frogatzen duten
dokumentuak gordetzea.  

Nolanahi ere, ondo berezi behar
da bitartekari huts bezala aritzen
diren orriak eta bereak diren pro-
duktuak merkatarazten dituzte-
nak. 

Iratxe kontsumitzaile elkartea

Uda erdia pasatu da eta hainbat
tokitako festaz gozatzeko aukera
izan ondoren, laster, gure herriko
festak gozatzea tokatuko zaigu.

Festak direla eta, uda hasie-
ran, NIK ERE! Jai parekideen
alde! Kanpaina hasi zuen lana,
familia eta bizitza pertsonala
bateragarri egitea xede duen
Altsasuko III. Itunak. Helburua
emakume eta gizonek festetan
gozatzeko aukera berberak iza-
tea zen. Aholku batzuez lagun-
duta, jai parekide eta erantzun-
kideez gozatzera gonbidatzen
zituen herritarrak.

Festa giroarekin jarraituz, ema-
kumeenganako eraso sexualen
prebentziorako eta herritarrak
sentsibilizatzeko, Altsasuko Uda-
lak bat egin du Nafarroako Fami-
lia eta Berdintasunerako Institu-
tuaren ETA JAIETAN…ZER?
Jaietan berdintasunaren aldeko
Udalak kanpainarekin. Leloa,
hauxe: EZETZA BETI DA EZETZ.
JAIETAN ERRESPETUZ BIZI
GARA. Honekin batera doan iru-
dia festetako egitarauan agertu-
ko da eta herrian barna kartelak
jarriko dira. 

Emakumeenganako errespe-
tuan oinarritutako kanpaina da.
Hitzezko erasoak,  abusu fisiko

arinak eta sexu bortxaketak ahal-
bidetzen dituzten jokaerak gain-
ditu behar dituzte mutil eta gizo-
nek. Bestalde, guztion ardura da
denok festaz gozatzea. Horrega-
tik, neska, mutil, emakume nahiz
gizona izan, holako jokaera eta
jarreren aurrean ez zaitez isildu,
gaitzetsi eta salatu baizik, festak
ez direlako emakumeenganako
eraso sexistak justifikatzeko
aitzakia. 

Gogoratu nahi dugu ere, asko-
tan, eraso sexualak pertsona eza-
gunengandik etortzen direla. Eza-
guna nahiz ezezaguna izan, gogo-
rik ez baduzu, EZETZ ESAN. Ez
duzu inolako jokabide sexualik
jasan behar zure borondatearen
kontra. Eta ez uste errudun zare-
nik EZETZ ESATEAGATIK, ez
eta sexu harremana izatera
behartzen bazaituzte ere, nahiz
eta zuk EZETZ ESAN.

Bestalde, Udaltzaingoak 24
orduko zerbitzua eskainiko du
festetan, telefonoz, eraso sexual
baten aurrean deitu ahal izate-
ko: 636458016.

ERASORIK GABEKO JAI
PAREKIDE ETA ERANTZUNKI-
DEEZ GOZATU!

Emakumeen bilgunea

hara zer dien

Eta jaietan…zer? 
Ezetza beti da ezetz!

barrutik 
kanpora

Interneten
saltzaileak
batzuetan
erakusleiho
hutsa
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BAZKIDEAK

Zartadurak han eta hemen:

Aralarko santutegirako pistako zartadurak “famatu” bihurtu direnetik,

Sakanan, batean eta bestean, makina bat zartadurek bere burua aldarri-

katu dute. Gehienak bigarren mailako errepideetan daude. Baina baita

Zuarrarrate, Lizarraga eta Urbasako portuetan. 

objektibo tik

objektibo tik: gutunak@guaixe.net
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Bioitza-Urbasa kanpinean Urba-
sa-Andia natur parkeko patrona-
tua garilaren 30ean elkartu zen.
Pasa den urtean egindako lanak
eta aurtengorako aurreikusitako-
ak errepasatu zituzten, Jose Javier
Esparza Landa Garapeneko, Ingu-
rumeneko eta Toki Administrazio-
ko kontseilaria han zela.  

Abeltzaintzara bideratu ziren
pasa den urteko aurrekontuaren
bi herenak. Pasa den urtean Ola-
tzagutia eta Ameskoa lotzen dituen
errepidean (NA-718) bideko parri-
lla edo kanadar langa jarri zuten.
Aurten ere ur baltsetan lanak egin
eta urguneak hobetuko dituzte:
Santa Kiteriako baltsa (ur erama-
na eta zola) eta Urbasako saroiko
askak. Horrekin batera, azienda-
ren saneamendu-tratamendua
egin zuten, urtero moduan. 

Egitekoak
Bilkura berean jakinarazi zenez,
aurten Urbasako egurraren eta su-
egurraren aprobetxamendua %15
handituko da, “mendiaren iraun-
kortasunari kalterik egin gabe”.
Gainera, mendi-bideak (Santa
Kiteriako pistarako sarbideak) eta
landaredi gutxiko guneak hobe-
tzen eta barrutietako itxiturak
gainbegiratzen ari dira (Lizarra-

ga aldean  itxiturako murruan
konponketak).

Basogintzako erabileraren
barruan, berriki esleitu da Urba-
sa antolatzeko proiektuaren 5.
berrikusketa. Horren bidez, par-
kearen basogintzako kudeaketa
iraunkorra bermatuko da datozen
hamar urteetan. Lanak aurtengo

urtean eta hurrengoan, 2015ean,
eginen dira. Horretarako 55.856
euro inbertitu dira aurten.

Parkearen erabilera turistiko-
ari dagokionez, Urederra ibaiaren
iturburuko natura-erreserbarako
sarbidea arautzea izan da aurten-
go berritasun nagusia. Hala, 450
pertsona egon daitezke bertan aldi

berean. Pasa den urtean eremu
horrek 103.271 bisitari hartu
zituen, 2012an, berriz, 73.806. Bisi-
ta hazkundea izan da iturburura-
ko sarbidea arautzeko arrazoia.

Bestalde, Natura 2000 Sareko
parkea zaintzeko neurriei dago-
kienez, aurten, Andiako pagoak
kimatzen, Andiako anfibioentza-
ko urmaelak inguruko buztin
naturalekin eta bigarren maila-
ko espezieak landatuta iragaz-
gaizten, eta ugatzen, miru gorrien,
sai zurien, bertako karramarro-
en eta inguruan dauden interese-

ko beste espezie batzuen jarrai-
pena egiten ari dira.

Horretarako Nafarroako
Gobernuaren 153.323,28 euroko
diru-laguntza izan dute 

Sakanako toki-erakundeek gizar-
te bazterketa bizi duten edo horren
arriskuan dauden 33 pertsona
kontratatu dituzte. Horretarako,
Nafarroako Gobernuaren Zuzene-
ko Enplegu Aktiboaren deialdia
baliatu dute. Toki erakundeek
Gizarte Enplegu Babestuaren

bidez, gizarteratzeko edo lan mun-
duan sartzeko aukerak hobetze-
ko laguntza behar duten pertso-

nak kontratatu dituzte. Baita gai-
tasunak hobetu beharra zituzten
langabeak ere. 
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Pasa den urtean 33.770 buru
Azienda Urbasa buruak Andia buruak Natur parkean buruak
Ardi-azienda 12.342 13.990 26.332
Behi-azienda 2.887 1.307 4.194
Zaldi-azienda 1.163 2.081 3.244
Guztira 16.392 17.378 33.770

Nafarroako Gobernuaren diru-laguntza
Erakundea Kontratatutako pertsonak  Diru-laguntza
Arakilgo Udala 4 18.584,64
Irurtzungo Udala 10 46.461,60
Lakuntzako Udala 2 9.292,32
Arbizuko Udala 1 4.646,16
Etxarri Aranazko Udala 4 18.584,64
Burunda mendebaldeko 
Gizarte Zerbitzuen Mank 12 55.753,92
Guztira 33 153.323,28

Ibarreko erakundeek 33 langabetu kontratatu dituzte

Langileak masa egiten. Artxiboa

Behorrak eta zaldiak Andian.

Natur-parkean egitekoak zerrendatu
dizkiote patronatuari

Langile gutxiago,
aurrekontu gehiago
Aurten natur parkean 3 pertso-
na ari dira lanean. 2012an  7 izan
ziren eta pasa den urtean 10. Nafa-
rroako Gobernutik jakinarazi
digutenez, bi izan dira murrizke-
ta horretarako arrazoiak. Alde
batetik, Kontratu Publikoen Lege-
aren aldaketaren ondorioz, lehen
GAN (Viveros y Repoblaciones)
enpresa publikoaren bidez egi-
ten ziren prozedura negoziatu
bidezko kontratazioak, orain,
departamentuaren bidez egiten
direla. Bestetik, egin beharreko
lanen inguruko izaera tekniko-
ko erabakiak leudeke murrizke-
ta horren atzean. 
Hala ere, Nafarroako Gobernutik
nabarmendu nahi izan dute Urba-
sa-Andia natur parkera bideratu-
tako aurrekontuak %23,8 egin due-
la gora. Guztira 380.501 euroko
inbertsioa egingo da, pasa den
urteko 307.356 euroko inber-
tsioaren aldean.

Ehunekotan
Behi-azienda %37
Latxa ardiak %28
Zaldi-azienda %28
Rasa ardiak %7
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Nafarroako hondakin plan berrian
errausketarik ez jasotzea eskatu dute
sozialistek. Hala ere, Olatzagutiko
porlandegian hondakinak erretzea
egoki jotzen du 

Samuel Caro parlamentari sozia-
listak agorrilaren 7an Nafarroako
Gobernuari hondakinak kudeatze-

ko plan berria egiteko eskatu zion.
Carok plan berria adosteko erraus-
keta aukera baztertzeko baldintza
jarri zuen. Hondakinen kudeake-
tarako bestelako eredu baten alde
agertu zen Caro. Sakanako Manko-
munitatearen helegiteari epaileak

arrazoia eman ondoren baliogabe
gelditu zen 2010ean gobernuak onar-
tutako plana. 

Carok ez zuen argitu Olatzagu-
tiko porlandegian hondakinak
erretzearen kontrako jarrera zuen.
Agorrilaren 12an Juan Jose Lizar-

bek adierazi zuen Carok azaldu-
takoa etorkizunera begirako jarre-
ra zela eta Olatzagutikoarekin
zerikusirik ez zuela: “errausketa-
ren aurka egotea porlandegian
hondakinak erretzearekin ez da
bateraezina”. 

Segiko kide izatea egotzita, irai-
laren 22tik aurrera 28 gazte epai-
tuko dituzte. Haien artean dau-
de Arbizun bizi den Ainara
Ladron eta Imanol Salinas olaz-
tiarra. 28ak Libre ekinbidearen
barruan elkartasun argazkiak
jaso dituzte udan barna, Sakana-
koak barne. Bestalde, 22ko epai-
keta ez egiteko eskatuz hurren-

go egunetan hainbat jarduera
izanen direla iragarri dute. Tar-
tean, hilaren 14an, Gernikan egi-
nen den nazio-ekitaldia. 

Bestalde, Ekinekin lotuta
2010ean eta 2011n atxilotu zituz-
ten 15 euskal herritarrek Espai-
niako Auzitegi Nazionalaren
auzipetze autoa jaso dute. Javier
Gomez Bermudez instrukzio

epaileak “erakunde terrorista-
ko” kide izatea leporatzen die
guztiei. Haien artean daude Joxe
Aldasoro eta Patxi Arratibel etxa-
rriarrak. Azken horrek, polizia
deklarazioan aztnugal (laguntza
alderantziz) idatzi zuen polizia
deklarazioan, inkomunikazio
egoeraz ohartarazteko. Torturak
salatu zituzten. 

SAKANA

Igandean, 12:30ean, ekitaldia
eginen da erahildako ugari hartu
zituen leizean

1980tik, urtero moduan, 1936an Saka-
nako fusilatuen senitartekoak bil-
tzen dituen elkarteak eta Etxarri-
Aranazko Udalak ekitaldia antola-
tu dute, iraileko aurreneko igandean.
Estatu kolpe haren ondorioz nazio-
nalek eraildakoen omenezko ekital-
dia izanen da. Ohi bezala, orduko
garaiak ekarriko dituzte gogora,

eraildakoei dantza eginen zaie, hiz-
laria izanen da eta despeditzeko
auzatea ez da faltako. Guztia Faxis-
moaren aurka. Oroimenaren alde
lelopean. Aurretik elkarteak anto-
latutako elizkizuna izanen da. 

Udaletik gogora ekarri zutenez
1936ko garilaren 18ko “altxamen-
du militar faxistak odolez eta
malkoz bete zituen Etxarri eta
Sakanako herri guztiak”. Ondo-
rioz sindikalisten, haien eskubi-

deen alde aritu ziren emakume-
en, hautetsi ezkertiar edo aber-
tzaleen eta  irakasle, sendagile eta

funtzionario aurrerakoien kon-
trako “errepresioaren alderik
krudelena pairatu” zuela gogora-

tu dute Etxarri Aranazko Udale-
tik, nabarmenduz faxisten erasoa
herritar guztiengana hedatu zela. 

Igandean, atzera ere, Otsoportillo topagune bihurtuko da. Artxiboa

36ko hildakoak
gogoan, hitzordua
Otsoportillon

Ukraina 
ekialdera begira
Donbaseko erresistentziarekin
elkartasun komitea aurkeztuko dute
gaur gaztetxean. Lungaskeko
brigadista madrildarrak presente
izanen dira. 

Faxismoaren kontrako karabana
antolatu du Italiako Banda Bassoti
musika taldeak. Heldu den ostira-
lean dira Erromatik abiatzekoak. Hila-
ren 25ean Moskura iritsiko dira, 27an,
Rostovera eta 28an Novorossijara.
Karabana horri laguntza ekonomi-
koa emateko eta Ukraina mende-
baldeko erresistentziaren berri ema-
teko Altsasuko Gazte Asanbladak
elkartasun asteburua antolatu du. 
Gaur, 19:00etan, Euskal Herria-Don-
bas elkartasun komitearen aurkez-
pena hartuko du gaztetxeak. Ondo-
ren Asier Blas, EHUko irakasleak eta
politologoak, hitzaldia emanen du:
nazismoa Ukrainian eta herri erre-
sistentzia Donbassen. Biharko, berriz,
gazte asanbladak kontzertuak anto-
latu ditu. 23:00etatik aurrera Kash-
bad taldeak Arrakala disko berria
aurkeztuko du. Tutan come on talde
gasteiztarrak osatuko du egitaraua. 

Protestak Ukranian.

Olatzagutiko ikuspegia Urbasako portutik.

Altsasu»

»

»

Lau sakandar Espainiako 
Auzitegi Nazionalerako bidean

Etxarriarrak atxilotu bati animoak ematen. Artxiboa

Madrilgo sozialistak
eredutzat hartzeko
gonbita
Horixe egin zion 3 Mugak Batera pla-
taformak (3MB) PSNri. Eta horreta-
rako PSMren hitzak ekarri dizkiete
gogora: “Argi eta garbi, hondakinak
erraustearen aurka gaude, energia
balioztatzearekin edo gabe (erraus-
kailuak, zementu-fabrikak, labe

garaiak edo antzekoak) Madrileko
Autonomia Erkidegoko lur eremu oso-
an, eta hondakinak sortzen diren toki-
tik ahalik eta hurbilen tratatzearen,
materia organikoa bereizturik biltze-
aren, ontziak itzultzeko eta berrera-
biltzeko sistemen (SDDR) eta posi-
ble den udalerrietan atez ateko bil-
keta berezituaren aldeko hautua
egiten dugu. Hau guztia, Zero Zabor
helburuak lortu ahal izateko.”

Sozialistak agintean dauden Anda-
luziako eredua ere jarri du 3MBk:
Andaluziako Juntak Niebla herriko
autonomia errespetatuz porlande-
gian hondakinak errausteko baime-
na ukatu du. Olatzagutiko kasuan
PSNko Roberto Jimenezek eta UGT-
ko Javier Lekunberrik udalaren
araudia gainditzeko ekinbidea sus-
tatu zutela salatu du. 
Bestalde, 3MBk gaztigatu duenez,

Olaztikoaren pareko den Sevillako
porlandegian 290.000 tona honda-
kin balioztatzeko eskaera aurkez-
tu dute. Porlandegiaren asmoak
aurrera joz gero, 3MBtik ohartara-
zi dute gerta daitekeela “errauske-
ta debekaturik duen lurralde batek
beste probintzia batzuetako mila-
ka tona hondakin jasotzea Olazti-
ko zementu-fabrikan <erregai>
moduan erabiltzeko”.  

PSN errausketaren kontra, balioztatzearen alde
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Unanu»
Arakil / Irurtzun»

Egiarreta»

Irurtzungo, Arakilgo eta Itza
Zendeako ibilbideko 9,5 km-etako
lanak eginen dira lehenik, aurretik
egindako bidea hegoalderantz
luzatuz

Plazaola trenbide zaharraren Irur-
tzun eta Saratsa arteko tartea
berreskuratzeko ukitutako onda-
sun eta eskubideak desjabetzeko
prozedura hasi du Nafarroako
Gobernuak. Horretarako, Susta-
peneko kontseilari Luis Zarralu-
qui Ortigosak agorrilaren 14an
Foru Agindu bat eman zuen. 

Iruña eta Donostia arteko Pla-
zaola trenbide zaharraren traza-
dura bide berde bihurtuko da
lanak despeditzean eta hura moto-
rrik gabeko turismo eta aisiako jar-
dueren ardatz gisa erabiliko da.
Nafarroako zatiaren sustatzailea
Plazaola Turismo Partzuergoa da
eta Nafarroako Gobernua egitas-
moa Udalez Gaindiko Plan Sekto-
rial baten bidez ari da garatzen. 

Gaur egun Mugiron lanean ari

dira, 4,14 km-ko zatian (Ingurumen
Miniterioaren 274.435 euroko
aurrekontua du lanak). Lan horiek
despedituta, udazkenetik aurrera,
Andoain eta Irurtzungo muga arte-
an bizikletan edo oinez ibiltzeko
aukera izanen da. Bestalde, Saka-
nara bide berdea nondik sartu
aztertzen ari dira. 

Sakanan 
Plazaolak 85 km-ko ibilbidea zuen.
Haietatik 2,3 Sakanan. Bere bide-
an zituen 66 tuneletatik bi Saka-
nan daude, Aizkorben (620 metro)
eta Irurtzunen (Artadikoa, 180
metro). Biak ere luiziengatik itxiak
daude gaur egun. Trenbidearen
jatorrizko ibilbideari ezin zaione-
an segi ibilbide alternatiboak
aurreikusi dira, “bide berdearen”
jarraipena bermatzeko.17 gelto-
kietako bat Irurtzungoa zen, egun
desagertua dagoena.

Proiektua gauzatzeko Irurtzu-

nen udalari bidea diren 5.539
metro karratu desjabetuko diz-
kiote. Aizkorben guztira 10.301
metro karratu desjabetuko dituz-
te: 7 partikularri (4.689 m2), Aiz-
korbeko Kontzejuari (lau sailetik,

guztira 4.197 m2), Ebroko Ur Kon-
federazioari (bi lur-sailaetatik,
760 m2), Arakilgo Udalari (bi lur-
sailetatik, 515 m2) eta Nafarroa-
ko Gobernuari (bi lur-sailetatik,
140 m2). 

Hilaren 14an Irurtzunen eginen den
ganadu azokan erakutsi nahi dira
garai bateko lan tresnak 

Dagoeneko urte bat pasa da Irur-
tzungo eta Arakilgo bertako gana-
du azoka berreskuratu zenetik.
Bi udalek aurten ere prestatu
dute ganadu azoka, irailaren 14an
izanen dena. Atzera ere, Irurtzu-
nen bertako arrazetako azienda,
garaiko nekazaritza produktu
ekoizleak eta artisauak elkartu-
ko dira, musika eta bestelakoe-
kin batera. 

Arakilgo alkate Ruben Goñik
jakinarazi digunez aurtengo berri-
kuntzetako bat garai bateko lan-
tresnen erakusketa izanen da.
Eguraldiak laguntzen badu Amaia
kalean jarri nahi dute erakuske-
ta. Goñik azaldu digunez, “onda-
rea berreskuratu eta, gainera,
garai batean eskuz nola lan egi-

ten zen erakutsi nahi diegu haur,
gazte, heldu eta adinduei”. Goñik
gaineratu duenez, “orain dela

gutxira arte erabilitako lan-tres-
nak ezagutzeko modua izan nahi
du erakusketak”. Lanabes bakoi-

tza bere fitxarekin aurkeztuko
dute, zer den, nola erabiltzen den
eta norena den adieraziz. 

Goñik azaldu digunez, dagoe-
neko tresna batzuk jasoak dituz-
te. “Baina badakigu Arakilgo eta
Irurtzungo etxeetan garai bateko
lan-tresna interesgarri ugari dau-
dela. Lanabes horiek erakusketa-
rako uzteko deia egiten diegu anto-
lakuntzatik”. 

Harremanetarako
Euren lan tresnak erakusketa
horretarako utzi nahi duten ara-
kildarrek eta irurtzundarrek
Arakilgo udaletxera jo dezake-
te,  948 500 101 telefonora hots
eginez edo  info@arakil.net e-
postara idatziz. Heldu den aste-
azkenera arteko epea dago. 

Ikasturte
berriko eskola
garraiorako diru-
laguntza eskaera
epea ixtear
Gaur arteko epea dute interesatuek
Arakilgo eta Irurtzungo
udaletxeetan eskaerak aurkezteko

Derrigorrezko hezkuntzaren ondo-
ren ikasten jarraitzen duten DBH-
ko ikasleei zuzenduta dago esko-
la garraiorako diru-laguntza deial-
dia. Biurdana eta J.C. Baroja
ikastetxeetara joan edo bestela-
ko ikasketak egiten duten ikasle-
ek eska dezakete udalen diru-
laguntza. Aipatu bi ikastetxeen
egutegiaren arabera eskainiko da
autobus zerbitzua. 
Eskola garraiorako diru-laguntzen
eskabideak irailaren 5era arte aur-
keztu daitezke bi udaletxeetan. Bi
udalen web orrietan daude eskabi-
de ereduak eskuragarri. Udalaren
eskaera egiteko ezinbestekoa iza-
nen da Hezkuntza Ministerioko eta
Nafarroako Gobernuaren bekak
eskatzea. 

San Donati eguna
ospatu zen 
70 pertsona bazkaltzera elkartu
ziren eta Denok bat elkartean
musika izan zen gero

Uhartearrek Beriaingo ermitan ago-
rrilaren 10ean erromeria antolatu
zuten. Egun horrekin makina bat
sakandar igotzen da Beriainera.
Unanun ohartuak zeuden horretaz
aspaldi eta herriari bizia emateko
ospakizunen bat egitea zuten buruan.
Joan den urtean egitekotan izan ziren,
baina berandutu egin zitzaien. Aur-
ten, ordea, garaiz ibili dira eta una-
nuarrek ermitari hots egiten dioten
moduan San Donati eguna ospatu
dute. 
Unanuarrak eta herritarrak ez dire-
nak elkartu ziren bazkaltzera. 70
pertsona guztira eta gero elkarte-
an dantzaldia izan zuten. Azken hori
San Donati egunez taberna gisa zaba-
lik izan zelako. Esperientzia onak
heldu den urtean eguna berriro
antolatzera animatu ditu unanua-
rrak. Mendizaleak Beriaingo erro-
meriatik jaitsi ondoren bazkaltze-
ra gonbidatu dituzte. 

Urbanizazio 
berriak hiru etxe
hartuko ditu
Egiarreta sarreran lur mugimen-
duak egiten ari dira, urbanizazio
berri bat egiteko. Herri sarreran,
ezkerretan ari dira makinak lane-
an. Udalak onartutakoaren arabe-
ra San Anton kaleko urbanizazio
berrian hiru etxe eraikitzea aurrei-
kusten da. Lanak bukatu bezain
pronto etxebizitzetako bat eraiki-
tzen hasiko direla aurreratu digu-
te udaletik. 

Garai bateko lan-tresnen erakusketarako
lanabesak uzteko deia

Forjariak lanean. Lanabesak uzten dituztenak ez dute haiekin lan egin beharko. 

Plazaolako bide berdeen Sakanako
zatiaren tramitazioa aurrera

Bi Aizpe eta harako bidea. Handik ibili zen Plazaola trena. Artxiboa



Guaixe • 2014ko irailaren 5a8 sakanerria

Etxarri Aranatz»

Altsasu»

Ospa mugimenduak kalejiran
zabaldu zuen “alde hemendik”
mezua

Kontrolak, okupazioak, jarraipe-
nak, oldarraldiak, identifikazioak,
mehatxuak, irainak, muntai poli-
zial, isun politikoak eta beste pai-
ratzen segitzen dutela salatzeko
Ospa Eguna antolatu zuen larun-
batean izen bereko mugimenduak.

Herri indarraz botako ditugu lelo-
arekin, larunbatekoa “elkarlane-
an errepresioaren aurkako alda-
rrikapena indartzeko eguna” izan
nahi izan zuen. “Indar eta kontrol
sozio-politikoaren bidezko okupa-
zio eta inposizioa” salatu nahi
izan zuen Ospa mugimenduak.

Horretarako, eta pasa den urte-
koa ez gertatzeko, Ospa mugimen-

duak Altsasuko kulturako, festako
eta bestelako gizarte adierazpide-
ak atera zituen kalera; “herriak soi-
lik okupatzen duelako herria”. Bi
kalejiratan banatu zituzten adieraz-
pide horiek. Nettoko aparkaleku-
tik abiatu zen bata eta bestea Men-
dia ostatuko biribilgunetik. Herrian
barnako kalejira luzean Ospa egu-
neko aldarrikapenak irudikatu
ziren parodia, antzerki, joko, kon-
tzertu eta bestelakoen bidez. Ibil-
bidean 1934ko lastailaren 4an Guar-
dia Civilak hildako Emiliano Eguz-
kizaren senideei omenaldia egin
zieten. Ospa mugimendutik Altsa-
suko, Sakanako eta Euskal Herri-
ko herritarrak errepresioaren aur-
ka borrokatzera animatu zituzten. 

Polizia dentsitateaz
Sakana Europa Batasunean poli-
zia dentsitate handiena duen ere-
mua duela salatu zuen Ospa mugi-
menduak. Zabaldu zuenez, Guar-
dia Civilaren kuartelean 30 bat
agente daude eta 40 bat Foruzain-
goarenean. Kopurua Iruñetik etor-
tzen diren Guardia Civilaren GAR-
ekin eta Foruzaingoaren eliteko
taldeekin handitzen dela nabar-

mendu zuten Ospatik. Emandako
datuen arabera, mila biztanleko
bederatzi polizia daude, EBk bi
gomendatzen dituenean. 

Aurreko egunetan eta larunba-
tean bertan Altsasuko sarreretan
Guardia Civilaren eta Foruzain-
goaren kontrolak izan ziren. Heda-
bideek zabaldu zutenez lehenen-
goetako ehun agente izan ziren
larunbatean Altsasun. 

Etxarri Aranazko festetan izan
zirenak adierazpen askatasuna-
ren aldeko ikurra irudikatua iku-
si zuten udaletxean. Udalak
horrela Nafarroako Administra-
zioarekiko Epaitegian garilaren
8an emandako epaiaren kontra
protesta egin zuen. Izan ere, epaia-
ren udaletxeko fatxadan inolako
esaldi, ikur edo irudirik jartzea
debekatu du. Halakorik egiten
duen hautetsiak desgaikuntza-
zigorra eta isuna jasoko lituzke
bestela. 

Etxarri Aranazko Udalatik
“gogor salatu dute” epaia, “etxa-

rriarron askatasuna errotik
urratzen duelako eta udal batek
izan beharko lukeen eskubide
demokratiko oinarrizkoenak
ukatzen dituelako: adierazpen
askatasuna eta aldarrikapen
eskubidea”. Halako epai orokor
bat jaso duen udal bakarra Etxa-
rrikoa dela ere salatu dute uda-
letik. 

Aldi berean, udal arduradunek
gaineratu dute bestelako adieraz-
pen bideak baliatuko dituela egin
beharreko aldarrikapenek tokia
izan dezaten, esaterako: ingurume-
na, euskara, giza-eskubideak,

sexuen  arteko aukera berdinta-
suna, beste herrialdeekiko elkar-
tasuna… 

Bestalde, PPk Etxarrin duen
zinegotziak, Juan Antonio Extre-
mera Apestegiak, festa hasiera
politizatu izana gaitzetsi zuen eta
festetan ez dela inolako ideologia-
rik inposatu behar esan zuen.
Extremerak salatu zuen, Ikurren
Legeak dioenaren kontra udaletxe-
an ikurrina eta koroarik gabeko
Nafarroako bandera jarri zirela.
“Gainera, udaletxeko balkoietatik
presoen aldeko pankartak eraku-
tsi dira”. Adierazpen askatasuna murriztu diotela salatu du Etxarriko Udalak.

Alde Hemendik aldarrikapena zabaldu zuten larunbatean.

Gaur betaurreko moreak jartzera gonbidatu gaituzte.

Udaletxetik adierazpen askatasun eske

Indar polizialak eta militarrak 
alde egiteko eskaera, kalera

Garagardo Azokan gaur egingo
duten photocall-ean parte hartzera
deitu dute 

Altsasuko Feministek eta Bilgu-
ne Feministak elkarrekin kanpai-
na bat abiatu dute festetarako: jai
parekideen alde, jantzi betaurreko
moreak. Hala, jai eredu patriarka-
laren itsutasunetik ateratzeko deia
egiten dute eta betaurreko more-
ak janzteko gonbitea egiten dute

gaurko Garagardo Azokan ber-
tan.  

Gogoratu nahi dute kaleak,
gauak, egunak eta jaiak pertso-
na guztion gozamenerako direla,
horregatik, Altsasu eraso eta hie-
rarkia gabeko gunea bilakatu
nahi dute, “askatasunean oina-
rritutakoa, konpromisoa guztio-
na delako”. Pertsona guztiak
burujabe izatera animatzen dute

eta elkarrekin gozatzeko deia egi-
ten dute.  

Bestalde, herenegun haiek anto-
latutako Festa dezagun gaurdanik
geroa bideoaren emanaldira jen-
de ugari joan zen. Euskal Herri-
ko hainbat herriko festetan ema-
kumearen parte hartzea aztertzen
du ikus-entzunezkoak, tartean,
Altsasuko Santa Agedaren berri
ere ematen du. 

»

Betaurreko moreak,
jai parekideen alde

Ospa egunagatik
diligentziak zabalik
Momotxorroz jantzitako per-
tsona batzuk Ospa Egunean tri-
kornio handi bati su eman zio-
ten. Ondoren berdez jantzitako
panpin bat bota zuten sutara. Fis-
kaltzak horren berri jaso eta iker-
keta abiarazi duela jakinarazi
dute hainbat hedabidek. 

Guardia Civilari 
buruzko bi jarrera
Sortuk eta PPk Ospa egunaz iri-
tzia eman dute 
Ospa Egunari atxikimendua adie-
razi zion Sortuk. Nafarroako ele-
dun Maitane Intxaurragak adie-
razi zuenez, “Euskal Herriaren
desmilitarizazioa abiatzeko unea
da, Guardia Civilak alde egin behar
du”. Intxaurragak gogora ekarri
zuen Nafarroan mila biztanleko
5,4 polizia daudela, Europan 3,37
denean. Aldi berean Guardia Civi-
laren “helburu bakarra lege arro-
tzak inposatzea” dela azpimarra-

tu zuen, eta “zigorgabetasun eta
boterearen gehiegikerien erakus-
le” direla nabarmendu. Horrega-
tik, Ospa Eguneko aldarrikapene-
kin bat egin zuen Sortuk. 
Bestalde, PPko Sakanako Eskual-
de Batzordeko buru Juan Anto-
nio Extremera Apestegiak sala-
tu egin du Altsasu Guardia Civi-
laren kontra eta hura iraintzen
dituzten pintadez josia egotea.
“PPtik erabateko babesa ema-
ten diegu Guardia Civilei eta Esta-
tuko indarrei, bereziki Altsasu-
ko kuartelekoei, lan handia egi-
ten dute Nafarroako eskualde
zail batean”. 



Haurrendako jolasekin, euska-
raren aldeko flashmobaren aur-
kezpenarekin eta 200 bat lakun-
tzar elkartu zituen herri-afaria-
rekin mustu ziren agorrilaren
21ean plazan egindako lanak.
Egun horretan eta festetan pla-
zako farola berriek eusten duten
toldoaren estalpea ere mustu
zuten. 

San Saastin festen ondoren
hasi ziren lanek erabat itxural-
datu dute lakuntzaren bilgune
den plaza. Eliza eta iturria bitar-
tean, plazak eta ondoko kaleak bat
egin dute, eta oinezkoendako
espazioa sortu da. Hala ere, auzo-
kideek euren ibilgailuekin sartze-
ko aukera dute puntualki. Plaza
gurutzatzen duen Mikel Arregi
kaleko tartea jaso da, ibilgailuek
abiadura mantsotu dezaten. Pla-
zako zoladura berritzearekin
batera, sareak berritu eta beste

zerbitzu batzuenak lurperatu
dira. Udaletxeari garrantzia ema-
teko bere parean ez da zuhaitzik
jarri. Plazan zeuden platanondo-
ak masusta-arbolengatik ordez-
katu dituzte.

Lanak Texsa enpresak egin
zituen eta Lakuntzako hainbat
enpresekin elkarlanean aritu da
lanean. 240.732,81 eurokoa (BEZ
kanpo) da. Udalak lanak egiteko
115.934 euro jarri beharko ditu.

Nafarroako Gobernuak 201.576
euroko diru-laguntza emanen du
eta Mank-en 6.650 euroko beste bat
(ur azpiegituretako lanengatik).
Udalak 20.000 euro markesina
berria egiteko bideratu ditu.
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Irurtzun»Altsasu»

Lakuntza»

SAKANA

Ostiralera arte eman daiteke izena
Altsasun dagoen Sakana LH
institutuan. Sarbide probak hilaren
18an eta 19an eginen dituzte

Ikasturte honetan ikasketa horiek
egin nahi dituzten 60 ikaslerenda-
ko eskaintza egin du Hezkuntza
Departamentuak. Mendi kirol eta
eskaladako gradu ertaineko lehen
maila egin nahi dutenek izena
eman ondoren onartua izateko
probak egin beharko dute, haien
egoera fisikoa baloratzeko. 

Hautagaiek 1.500 metroko des-
nibel absolutua duen ibilbide bate-
an ariko dira hamar kilo baino
gehiago pisatzen duen motxila bate-
kin eta epaimahaiak erabakitako
denbora batean. Hiru ibilbide ere
gainditu beharko dituzte: lehena,
belar-malda batetik egindako jai-

tsiera izango da; bigarrena, haitz-
malda batetik jaitsi ondoren alda-
pan gora egingo dute, eta horiek guz-
tiak epaimahaiak erabakitako
gutxieneko denboran osatu behar-
ko dituzte. Horren ondoren jakina-
raziko da onartuen zerrenda. 

Sakanan bakarrik
Otsaila hasieran hasi zen Sakana
Lanbide Heziketa (LH) institutua
mendi kirol eta eskaladako gradu
ertaineko ikasketetako lehen mai-
la. 21 ikasle hasi zituzten ikasketa
horiek, bi ikasturtetan banatuak
daudenak. Guztira 975 orduko ikas-
ketak dira. Aurreneko kurtsoan 420
ordu egin zituzten, klasean eta men-
diko praktikak uztartuz. Bigarren
ikasturtean ikasle horiek 555 ikas-

gai-ordu izanen dituzte aurretik. 
Behin gradu ertaineko mendi

ertaineko kirol-teknikaria ziklo-
ko titulua eskutan dutela ikasle-
ek ikastetxe, klub, federazio edo-
ta enpresetan lan egiteko aukera
izanen dute. Ikasketetan sakondu
nahi duenak goi mailako ikaske-
tak egin ditzake. Altsasuko insti-
tutua da ikasketa hori Nafarroan
eskaintzen duen bakarra. 

Herriko espazioetan kokatu ditu
udalak parkeak: Foru plaza, Iturtxoko,
Montiko eta Gernika plaza

Irurtzun erdigunean dagoen eremu
hori hobetzeko zenbait lan egin
ditu udalak dagoeneko.  Esaterako
ertzetan zituen pibote arriskutsuak
kendu eta barandekin ordezkatu
ditu. Aldi berean, Mikel Lasarte
irurtzundarrak, borondatez, lehor-
tutako haritz zahar batean zenbait
eskultura zizelkatu zituen. 

Horietaz aparte, heldu den aste-
an haurrendako jolas parke berria
jartzen hasiko da udalak kontrata-
tutako enpresa batek. Egungo zabuak
mantendu eginen dira eta saskia

duen zabua gehituko zaie. Gainera,
beheko partean, Erdi Aroko gazte-

lu baten itxura duen egitura bat jarri-
ko da, 3 eta 12 urte bitarteko hau-

rrendako izanen dena. Jolas-parke
berriak 30.000 euro balio du. 

LHko Mendiko Kirol eta Eskaladako
ikasketetarako izen ematea zabalik

Sakana LH IIPko
eskaintza
Ziklo horretaz aparte, Altsasun
LHko ikasketa hauek egin dai-
tezke: motorren mekaniko lagun-
tzailea (DBH gainditu ez duten
ikasleei zuzendutako hasierako
prestakuntza profesionaleko
programa); mantenu elektro-
mekanikoa (gradu ertaina); soda-
dura eta galdaragintza (gradu
ertaina) eta mekatronika indus-
triala (goi gradua).

Otsailean hasi ziren ikasleetako batzuk, irakaslearekin batera.

Emakumea eta haurrak Gernika plazan.

Oinezkoendako espazio zabala bihurtu da plaza Lakuntzan.

Gernika parkean hobekuntzak egin ditu udalak 
Gernika plaza 
izenaren jatorriaz 
Irurtzungo Kontzejuak eman
zion eremu horri Gernika izena.
Bizkaiko hiriak 1937ko apirila-
ren 26an jasan zuen bonbarda-
keta gogoratzeko, bake ikur gisa
eta halako sarraskirik berriro ezin
dela gertatu adierazteko hartu
zuen kontzejuak erabakia, bon-
bardaketaren 50. urteurrenean.
Gernikako arbolaren kimu bat
landatu eta plaka bat jarri zen. 

Udalak jarduera
eskaintza zabala
aurkeztu du
Altsasuar guztiek etxean jaso dute
udalak ikasturte berrirako eginen
duen eskaintza. Hor jaso dira Ema-
kumeen Bilgunearen (emakumeen-
tzako ikastaroak eta tailerrak), ludo-
tekaren (2002-2014 urte bitartean
jaio direnen taldeak), Gazteria saila-
ren (12-30 urte bitartekoentzako
ikastaroak eta tailerrak, eta gehiago
Intxostiapuntan), kultura sailaren
(antzerki taldea), Kirol zerbitzuaren
(kirol eskolak) eta Zelandi kiroldegia-
ren (hainbat jarduera) eskaintza. 
Dagoeneko guztietan izen ematea
zabalik dago. www.alsasua.net
web orrian dago guztiaren berri.
Errentaren araberako prezioak
ezarri dira Emakumeen Bilgunea
eta Kulturako jardueretan. Hoba-
riak eskuratzeko iazko errenta
aitorpenaren kopia aurkeztu behar
dute interesdunek.
Udaletik nabarmendu dituzte, alde
batetik, Emakumeen Bilguneak
eskaintzen duen Neure burua zain-
tzen ikastaroa. Genero ikuspuntu-
tik abiatuta emakume izateko
aukera anitzak eta berriak jorra-
tuko dituzte. Bestetik, Gazteria
sailak eskainitako Jolasa eta bere
saltsa ikastaroa nabarmendu dute,
helburua duelako: parte-hartzea
eta elkartegintza bultzatzea, balia-
bide praktikoak emanez aisialdi
osasungarrirako proiektuak dina-
mizatzeko, betiere jolasa tresna
nagusitzat hartuta.

Festen aurretik plaza mustu zen



Guaixe • 2014ko irailaren 5a10 sakanerria

>> Irailak 5, ostirala 
14:00etan Txupinazoa. 
14:15ean Herri-bazkaria. 
16:00etan Herri-kantak. 
16:30ean Herri-Erdi elkarteko mus
txapelketako finala eta mahai jolasak. 
19:30ean Harrapatuko zaitu eta Etxeberri-
ko buruhandien mustutzea. 
20:00etan Dj Loable. 
21:30ean Pintxo-potea eta atzera pausoa.
Hirugiharra, txistorra, tortilla eta goxoen
dastatzea. 
22:30ean Dantzaldia Dj Loable eta Txep
eta lagunen kontzertua. 

>> Irailak 6, larunbata 
11:00etan Etxez etxeko erronda,
Irurtzungo trikitilariek alaituta. 
17:00etan Herri kirolak. 
19:30ean Harrapatuko zaitu eta Etxeberri-

ko buruhandiak.
20:00etan Dantzaldia: Los Andus. 
22:00etan Herri-afaria. 

00:00etan Dantzaldia: Los Andus. 

>> Irailak 7, igandea
11:00etan Hamaiketakoa Herri-Erdi
elkartean. 
12:00etan Mus txapelketa azkarra. 
12:00etan Haurrendako ginkana eta
gazteendako jolasa. 
14:00etan Herri bazkaria eta gazta jokoa. 
16:00etan Dantzaldia: Los Andus. 
19:30ean Harrapatuko zaitu eta Etxeberri-
ko buruhandiak.
20:00etan Txokolate jatea. 
20:30ean Txerrikumeen zozketa eta hau
pena nik. 

>> Irailak 8, astelehena 
12:00etan Meza nagusia, herriko
patroiaren omenez. 
12:30ean Otamena. 

>> Irailak 5, ostirala. Haurren
eguna. 
12:00etan Txupinazoa, Juan Mari Urtiagak
piztuko du. 
Hamabitakoa. 
Ziordiko trikitilariak. 
14:30ean Haurrendako bazkaria. 
15:00etan Bazkaria Juan Mari Urtiagaren
omenez. 
16:00etan Haur-parkea. 
19:30ean Japoniar-bonbak. 
21:00etan Zezensuzkoa. 
21:30ean Herri afaria. 
Ziordiko trikitilariak. 
00:30ean Los Zopilotes Txirriaos. 

>> Irailak 6, larunbata
11:00etan Hamaiketakoa. 
12:00etan Sakanako trikitilariak eta
buruhandiak. 
13:30ean Etorkizuna dantza taldea. 
17:00etan Txirrindulari-proba, Burunda TT-
k antolatuta. 
19:30ean Japoniar-bonbak. 
20:00etan Mariachi Cazahuetes.
20:00etan Auzatea. 
22:00etan Zezensuzkoa. 
01:00etan Dantzaldia Alaiki taldearekin. 

>> Irailak 7, domeka
11:00etan Hamaiketakoa. 
12:00etan Zangitu fanfarrea eta buruhan-
diak. 

13:00etan Herri kirolak. Sakanako Aizkora
Eskola. 
17:00etan Larri bombo eroa. Zirkoa. 
18:00etan Pilota eta pala partidak. 
19:00etan Sakanako Haize Berriak Banda. 
19:30ean Japoniar-bonbak. 
20:00etan Auzatea. 
22:00etan Zezensuzkoa. 
22:00etan Elkartasun afaria. Etxera.
24:00etan Txumari dj. 

>> Irailak 8, astelehena.
Jubilatu eguna. 
11:00etan Hamaiketakoa.
12:00etan Haur-jolasak, gaztetxeak
antolatuta. 
13:00etan Meza. 

13:30ean Corrientes Navarras taldearen
emanaldia eta buruhandiak. 
14:30ean Jubilatuendako bazkaria
soinujolearekin. 
18:00etan Haur ikuskizuna animaliekin. 
19:00etan Patata tortilla txapelketa. 
19:30ean Japoniar-bonbak. 
20:00etan Auzatea. 
20:00etan Dantzaldia Orotz taldearekin. 
22:00etan Zezensuzkoa. 
00:00etan Dantzaldia Orotz taldearekin. 
02:00etan Hau pena nik. 

>>Irailak 4, osteguna
20:00etan Txupinazoa. 
22:00etan Herri-afaria. 
24:00etan Musika Txitera elkartean. 

>> Irailak 5, ostirala
12:30ean Futbol 7. 
14:30ean Herri-bazkaria. 
16:30ean Mus txapelketa. 
17:00etan Haur jolasak eta kilikiak. 
20:00etan Otamena. 
20:30ean Dantzaldia Gabenara taldeare-
kin. 
22:00etan Zezensuzkoa. 
00:30ean Dantzaldia Gabenara taldeare-
kin.
4:30ean Gaupasa Txitera elkartean. 

Irailak 6, larunbata
12:00etan Puzgarriak. 
12:30ean Txaranga. 
14:30ean Koadrila bazkaria. 
16:30ean Puzgarriak. 
17:00etan Elektro-poteoa. 
20:00etan Otamena. 
20:30ean Dantzaldia Tximeleta taldeare-
kin. 
22:00etan Zezensuzkoa. 
00:30ean Dantzaldia Tximeleta taldeare-
kin.
00:30ean Mozorroak. 
4:30ean Gaupasa Txitera elkartean. 

>> Irailak 7, igandea
12:00etan Pilota partidak. 
17:00etan Haurren antzezlana eta
txokolate-jana. 
19:00etan Dantzaldia Mendiberrirekin. 
20:00etan Otamena. 
21:00etan Zezensuzkoa. 

Altsasuko zabalguneko Zumala-
karregi plaza Intxostia auzoko fes-
taren erdigune bihurtuko da atze-
ra ere. Hirugarren urtez auzoki-

de talde bat arduratu da egita-
raua prestatzeaz eta horretara-
ko hainbat babesleren laguntza
izan du.

Zer edan eta zer jan izanen da Zubeztiako karpan.

Hiriberri:
‘Ezizen’

Ziordia:

Altsasu»

Bihar, Intxostiako festak

Egitaraua 
12:00etan Txupinazoa Zumalakarregi
plazan. 
12:10ean Altsasuko erraldoi eta
buruhandien konpartsa. 
Intxostia Txarangarekin kalejira eta herri-
poteoa. 
12:30ean La Union jubilatu elkarteko
abesbatzaren kontzertua. 
Puzgarriak skate duen plazan eta
Zumalakarregi plazan. 
13:15ean Japoniar bonbak. 

Nafarroako jotak. Castejongo Jota eskolen
elkartea. 
14:30ean Herri-bazkaria. 
17:00etan Puzgarriak skatea duen
plazan eta Zumalakarregi plazan. 
18:15ean Hodei Magoa, Zumalakarregin. 
19:15ean Felixen globoflexia ikuskizuna,
skatea duen plazan.
20:00etan Intxostia Txaranga. 
22:00etan Zezensuzkoa. 
23:00etan Kontzertuak: El Desvan eta
Goma. 
4:00etan Hau pena nik. 

Ziordiko festak 2014.
Herri mugimendua. 
>> Irailak 4, osteguna. 
15:00etan Gazte bazkaria. 
19:30ean Txupinazoa eta herriko
dantzariak. 
21:00etan Arrebote. 
22:00etan Herri-afaria. 
00:00etan Benation. 

>> Irailak 7, domeka.
Mozorro eguna. 
19:00etan Kalejira trikitilariekin. 
Gaia: munduko herriak. 
22:00etan Preso eta iheslarien aldeko
afaria. 

>> Irailak 8, astelehena.
Krisi eguna. 
Egun osoan edaria merkeago eta
pikoteoa gaztetxean. 

Octuber fest
altsasuarra
Atzotik domekara arte, 19:00etatik
24:00etara, garagardo festa
Zubeztia plazan

Altsasuko festen aurreko ezinbeste-
ko hitzordua bihurtu da herritar eta
sakandar askorendako Zubiondo
elkarteak hainbat erakunderen lagun-
tzaz antolatutako garagardo azoka.
Garai honetan Alemanian ospatzen
den garagardo festen modura, txe-
rri-ukondoz, hainbat espeziadun txe-
rrikiaz, saltxitxez, oilasko-erreez eta
abarrez asetzeko aukera izanen da.
Jakina Zubeztia plazako karpatik
pasatzen direnek garagardo eskain-
tza zabala jasoko dute. 

FESTAK
Etxeberri:
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Extremadurako
eguneko
ospakizunak
aurreratuta datoz
La Encinak etzirako antolatu du
egitaraua

Astelehenean ospatuko da Extre-
madurako Eguna, Guadalupeko Ama-
ren Eguna ere badena. Hori dela eta,
La Encina elkarteak domekarako egi-
taraua prestatu du. Eguerdian abia-
tuko da ospakizuna San Juan ermi-
tan eginen den mezarekin. Haren
ondoren, kanpo-aldean auzatea iza-
nen da. 15:00etan elkartearen egoi-
tzan anaitasun bazkaria izanen da.
Eguna borobiltzeko Iortia kultur
gunean antolatu duten Mercedes
Cuadrado eta Raices y Brotes-en kon-
tzertuak izanen dira. 
Domekako egitarauarekin Altsasu-
ko Extremadurako kultur elkarte-
ak irailerako antolatu ohi duen egi-
taraua abiaraziko du, festen ondo-
ren segida izanen duena. 14. edizioa
da aurtengoa.  

Altsasu» Altsasu»

Egitaraua
>> Irailak 19, ostirala
18:00etan Pregoia: Jon Maia Soria.
Sakanako bertsolarien saioa. Iortia
kultur gunean. 
19:00etan Pedro Peralta eta Perikoren
emanaldia Iortia kultur gunean. 
21:00etan Auzatea La Encina elkartean. 

>> Irailak 20, larunbata
18:00etan Miguel Angel Gomez
Naharro kantariaren emanaldia Iortia
kultur gunean. 
19:00etan La Union jubilatu elkarteko
abesbatzaren kontzertua. 
21:00etan Auzatea La Encina elkartean.

Bazkaria La Encina elkartean.

Emakumeen
Bilguneko
ikastaroetarako
irakasleak behar dira
Altsasuko Udalak jakinarazi duenez,
Emakumeen Bilguneak eskainiko
dituen lentzeria, joskintza, zerami-
ka, etxerako konponketak eta eho-
ziri ikastaroetarako irakasleak kon-
tratatu nahi ditu. Interesa dutenek
hilaren 12ra arteko epea dute euren
eskabidea udaletxeko erregistroan
aurkezteko. Informazio guztia
www.alsasua.net atarian dago. 

»

Agorrileko azken asteazkenean,
udako giro ederrean, mustu zuten
Dantzalekuko hariztiaren inter-
pretazio ibilbide berria: Sakana,
haritzaren lurra. Basotik itsasora
izena duena. Bertaratu zirenek
Albaola, Itsas Kultur Faktoriako
arduradunaren eskutik bisita gida-
tua egiteko aukera izan zuten. Ondo-
ren auzatea egin zen, herriko musi-
kariek girotua; iluntzean, azkenik,
Anne Etchegoyen eta Aizko abes-
batzak kontzertua eskaini zuen
Nafarroako Gobernuaren Cultur
programaren barruan. 

Ibilbidea XVI. mendeko San
Juan baleontziaren errepika erai-
kitzeko proiektuari lotua dagoe-
nez, Donostia 2016 Fundazioaren
lehendakari Juan Carlos Izagirrek
parte hartu zuen irekiera ekitaldian;

baita egitasmoa bultzatu duten era-
kundeen ordezkariak ere: Xabier
Agote Albaola Fundazioaren lehen-
dakaria, Garazi Urrestarazu Altsa-
suko alkatea, Iker Manterola Saka-
nako Garapen Agentziako teknika-
ria eta Isabel Elizalde Cederna
Garalurreko kudeatzailea. 

Ibilbidearen hasiera 
Dantzalekun
Ibilbidearen 700 metrotan informa-
zio panelak eta 10 txantiloi topa-
tuko ditu bisitariak. Zuhaitzen
zurarekin ontzigintzarako lortzen
ziren piezak modu ulerterrazean
ikusten dira. Haritza galeoiak sor-
tzeko erabiltzen zenean basoen
ustiapena egin zen XVI. mendean.
Ibilbide honek Altsasun egindako
lanketa jartzen du balioan. 

Sakanako basoen kudeaketa
itsastiarra ezagutaraztea du helbu-
ru egitasmoak. Albaola Fundazio-
aren eta Sakanako eskualdearen
arteko elkarlanean oinarritutako
proiektu zientifiko eta kulturala da,

eta Donostiaren 2016ko Europear
Kultur Hiriburutzaren barnean
kokatzen da. Altsasuko Udalak bul-
tzatu du eta Nafarroako Gober-
nuak eta Cederna Garalurrek Fea-
derren bitartez diruz lagundu dute.

Dantzalekuko hariztiaren 
ibilbide interpretatiboa zabalik

Gerora begirako
asmoak
Sustatzaileek kultur gune irekia
izatea nahi dute: ibilbidean ikus-
ten da azken emaitza, baina
asmoa litzateke ikasketa eta
ikerketa prozesua abiatzea jaki-
teko XVI. mendean nola landa-
tzen zituzten zuhaitzak, pieza
jakinak lortzeko nola lantzen
zituzten adarrak, inausketak
noiz eta nola egiten ziren... Ondo-

ren asmoa izango litzateke jakin-
tza hori dokumental batean jaso-
tzea, Sakanako basoak balore-
an jartzeko azaldu digu Iker
Manterolak. 
Altsasuko ibilbideak azaltzen
du erabilera itsastiarra, baina
Sakanako hariztiek hainbat era-
bilera izan dute mendetan zehar. 
Hala, hariztien sare bat sortu nahi
da gure eskualdean: angio edo
dehesaren erabilera edo beste
batzuk balioan jartzeko. 

Albaola Itsas Kultur Faktoriako arduradunak bisita gidatua eskaini zuen. Azalpenak eta gero herriko artistek ikuskizun polita eskaini zuten. UTZITAKOAK.
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1862ko apirilaren 15ean iritsi zen
aurrenekoz trena Sakanara, Ola-
tzagutiraino zehazki (tren gelto-
kia porlandegiaren parean zego-
en). Miranda de Ebrotik abiatuta-
ko baporezko trena trenbide
akaberaraino iritsi zen. Trenbide
linea osoa osatzeko lanak bi urte
gehiago luzatuko ziren. Hala,
1864ko agorrilaren 15ean mustu
zen trenbidea. 20an jarri zen Ola-

tzagutia eta Beasain arteko zerbi-
tzua martxan, Madril eta Irun
arteko trenbidean. Nazioarteko
trena zen, Hendaia eta Paris arte-
koarekin lotura zuelako. 

Ordurako Sakana zeharkatzen
duen trenbideko lanak aurrera-
tuak zeuden. Zaragoza-Iruña-
Altsasu lineako Irurtzun eta Altsa-
su arteko zatia 1865eko garagarri-
laren 22an zabaldu zen. 

Ondorioak
Hizkuntzan, kulturan, ekonomian,
populazioan eta hainbat arlotan
aldaketak ekarri zuen trenaren eto-
rrerak. Gipuzkoarako mugarekin
egin beharreko tunelak egiteko Pia-
monteko langileak etorri ziren eta
haiek ekarri zuten trikitixa Euskal
Herrira. Bestalde, trenbidea egite-
ko makina bat trabesa behar izan
ziren. Ibarreko basoetatik orduan

eta aurrerantzean makina bat tra-
besa atera zituzten. Haren testi-

gantza gelditu da Altsasuko topo-
nimian: mila trabesako zulo. 

SAKANA

SAKANA

Etxarri Aranatz»

Altsasu»

Nafarroako Gobernuak erkidegoan
barnako 10 ibilbide prestatu du eta
haiei buruzko informazioa
Nafarroako Zirkuituko motoziklista
eta erabiltzaileen artean zabaldu du
www.navarider.es webgunearen
bidez. Hiru ibilbidek Sakana
zeharkatzen dute

Kultura, Turismo eta Erakunde-
ekiko Harremanetarako Departa-
mentuak Nafarroako errepide
nagusietan eta bigarren mailako
errepideetan motorrean egiteko 10
ibilbide prestatu ditu eta, haiei
esker, Nafarroako txoko berezie-
nak ezagutarazteko. Webguneak
ere turismo-baliabideetan on-line
erreserbak egiteko aukera ematen
du Navarra Booking erreserben
plataforma erabiliz. 

Hamar ibilbideetako hiruk
Sakana zeharkatzen dute. El Baca-
lao (185 km) ibilbidea Iruña du
abiapuntu eta motor gidariak Arbi-
zu, Lizarrusti, Idiazabal, Altsasu,
Urbasa eta Lizarra zeharkatuko
dituzte irteera puntura iristeko.  El
Bebé (171 km) ibilbidearen abia-
puntua ere Iruña da. Motorzaleek
hari segituz Olague, Ultzama,
Doneztebe, Leitza, Lekunberri,

Irurtzun eta Muskitz zeharkatu-
ko dituzte Iruñera bueltatzeko.
Azkenik, El Tiburon (201 km) ibil-
bidea dago. Iruñetik abiatuz Bela-
ten barna motorzaleak Donostia-
ra iritsiko dira Leitza eta Irurtzun-
dik barna hiriburura bueltatzeko.

Euskaldunendako
ez

Web orrian euskararen arrasto-
rik ez dago.

Ospakizuna Ama Birjinaren
jaiotzeko bederatziurrenaren
barruan egitea erabaki du kofradiak

Hilaren 8an katolikoek Ama Birji-
naren jaiotza ospatzen dute. Horre-
gatik, Etxarri Aranatzen agorrila-
ren azken egunetik 8ra arte bede-
ratziurrena ospatzen dute Andra
Mari ermitan. Pello Etxabarri Raz-
kin apaizak proposatuta, bedera-
tziurreneko larunbatean Konze-
zioko erromeria egitea adostu zuen
kofradiak. Ermita berrituan bihar,
12:00etan, izanen da meza. 

Garagarrilaren 21ean Konze-
zioko kofradiako 20 bat kide Andra

Mari ermitan elkartu eta han era-
baki zuten ospakizunaren data.
Apaizak azaldu digunez, Konzezio
eguna berez abenduaren 8an da
baina eguraldiagatik data aldatzea
erabaki dute. Garagarrileko bile-
ran kofradiak bere estatutuak
berritzea erabaki zuen. Aldi bere-
an, hildako kofradeen alde urtero
meza ateratzea erabaki zuten.
Aurretik, etxarriarrei kofrade egi-
teko deia egina zieten eta 100 bat
dira orain kideak. Urtero 3 euro
ordainduko dituzte. 

Etxarriarrek joan zen urteko
irailaren 21ean egindako elizkizu-

narekin batera ikusi ahal izan zituz-
ten Konzezio ermitan aurreko lau
urteetan egindako lanak. Ermita

goitik behera zaharberrituta geldi-
tu da. Hura zaintzeaz Konzezioko
kofradia arduratuko da.

Zorri Azoka,
ostiraletik igandera
pasatu dute 
Kurtso berriarekin eguna aldatzea
erabaki dute Zorri Azoka merkatu
sozialeko sustatzaileek. Hori dela eta,
heldu den igandean, irailaren 7an
egingo da Etxarri Aranazko plazan
ikasturte berriko lehenengo azoka,
goizeko 11:00etatik 15:00etara. 
Sakanako artisauak eta nekazari-
tza eta abeltzaintza ekoizleak elkar-
tzen dira egitasmo horretan. Euren
mozkinak salgai jartzen dituzte.
Gainera, hilero ibarrekoak ez diren
ekoizle bat edo bi gonbidatzen
dituzte. Aurrerantzean hilaren lehen-
go igandearekin egingo dute Zorri
Azoka.

Joan zen urtean etxarriarrak Konzezion elkartu ziren.

Duela bi urte Altsasura etorri zen lurrun makina.

Motorzale topaketa Altsasun.

Bihar eginen da erromeria Konzezion
»

Ibarra motor gainean

Altsasuko festetako astelehenean
goizetik iluntzera arte parranda
ona egiteko egitaraua antolatu
dute Altsasuko Mutiko Txikiak
peñakoek: diana, hamaiketakoa,
poteoa, zikiro bazkaria, kalejira eta
beste. Izen-ematea irailaren 9ra
arte egin daiteke Vasconia banke-
txean (40 euro).

40 urte alferrik pasatu ez dire-
nez buru-belarri ari dira Mutiko
Txikien peñako kideak urteurren
eguna prestatzen. Hala, ospakizu-
nak merezi duelako, puntako txa-

ranga ekarriko dute herrira: Tolo-
sako Incansables musikari alai
eta nekaezinak. Bazkaria ere pri-
merakoa agindu dute: zikiro errea. 

Urteurrena mimoz prestatu
dute eta nahi duen guztiak izena
eman dezake. Antolatzaileek azal-
du dutenez ez da beharrezkoa
Mutiko Txikiak peñako kide iza-
tea. Hori bai, festagiroan egun on
pasa pasa nahi duenak asteazkea
baino lehen apuntatu beharko
da. Izena ematen duten guztiek
zapi bat jasoko dute. 

Mutiko Txikikoak 
40 urte handiago

Peñak jarraipena ziurtatuta duela dirudi.

Trenak 150 urte gurean 
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KAXETA
E T X A R R IA R A N A T Z

% 5eko deskontua irakurke-
tako liburuetan.

KATE INFORMATIKA
I R U R T Z U N

% 5eko deskontua 30 €tik
gorako erosketan.

BAIZA MOTOR
E T X A R R I  A R A N A T Z

Eskaintza bereziak.

KALUXA TABERNA
U R D I A I N

Menu edo plater konbinatua-
rekin kafea edo txupitoa
doan, menu bereziarekin
kafea edo kopa doan

CITROËN SAN MIGUEL
A L T S A S U

Total olioetan % 30eko des-
kontua. Pneumatikoen alda-
ketetan % 20 deskontua.

IRUBIDE JATETXEA
A L T S A S U

Gosaria (kafea+pintxoa edo
bolloa+laranja zuku natura-
la) 2,50€.

SAKANA OPTIKA
A L T S A S U

%15eko deskontua gradua-
tutako betaurreko osoetan
(montura+lenteak). %10eko
deskontua beste edozein
artikulutan eta ikusmena-
ren errebisioa doan.

NUEVA IMAGEN
A L T S A S U

%10eko deskontua edozein
zerbitzutan.

ARRUAZUKO OSTATUA
A R R U A Z U

Asteburuko menuarekin,
kafea edo txupitoa doan.

LOGURE
A L T S A S U

%20ko deskontua (eskaintza
berezietan izan ezik).

www.guaixe.net-en
zerrenda osoa ikusgai

Nonerabili

Uharte Arakil»

Bost gazte onenen artean Sakanako
hiru sailkatu ziren

Ia mende erdiz urteroko hitzordua
bihurtu da Uharte Arakilgo
Artzain Eguna. Agorrileko azken
igandeak, atzera ere, jendetza era-
karri zuen Uharte Arakilera.
Horren adierazle, herri sarreretan
izan ziren auto-ilarak. Eguraldia
lagun, Uharten elkartutako jende-
tzak artzaintzaren gorazarrerako
egunaz gozatzeko aukera izan
zuen. Aurreikusitakoa betetzeko
150 bat pertsona egon ziren anto-
lakuntzan lanean. 

Lehiaketak 
Bazkaldu aurretik jakin min han-
dia pizten du ardi-esnez egindako
gaztaren enkanteak. Haren aurre-
tik, epaimahaiak gazta lehiaketa-
ra aurkeztutako 26 gaztak dasta-
tu zituzten (joan zen urtean baino
bat gutxiago). Aurreko bi urteetan
bezala saria Eulateko Rikardo
Remirok eskuratu zuen. Seitan
izan da bere gazta onena Uharte
Arakilen (2006, 2008, 2010, 2012, 2013
eta 2014. Bere aitak 1993an iraba-
zi zuen). 

Gazta erdiaren enkantean
Uharte Iruñeko Ábaco eta Iruñe-
ko Alhambra jatetxeetako ordez-
kariak lehiatu ziren. Azkenik,
eskaintza handiena Uharte-Iru-
ñeko Arte Garaikideko Zentroan
dagoen jatetxeko Jesus Iñigo Lurik

egin zuen, 4.350 euro (pasa den urte-
an baino 50 euro gehiago). 

Arratsaldean artzain-txaku-
rren abilezia txapelketa jokatu
zen. Geinberako zelaian Antonio
Alustiza izan zen bere txakurrak
hobekien gidatu zituenak eta Jai-
rekin txapela jantzi zuen eta Bat-
ekin bigarren postua eskuratu
zuen. Finalean Jose Mari Itxilar-
ti eta Jorge Oteizari nagusitu
zitzaien Alustiza. Uharten 15etan
jantzi du Alustizak txapela eta
Patxi Etxeberriaren marka berdin-
du du. Lehiaketak gonbidatu bere-
zia izan zuen: Aldudeko (Behe
Nafarroa) Marcel Hualde. Seiga-
rren merinaldeko ordezkari gisa
aritu zen. 

Omenaldiak

Atzokoan Aralar Mendi elkarte-
ak Mixel Lekuonak eta Jose Agi-
rrezabalek omendu zituen. Lehe-
na, Biriatun jaioa, apaiza eta ira-
kaslea, gazta egiteko moduak
ikertu eta zabaldu zituen. Oroiga-
rria haren iloba Xabatek jaso zuen.
Bigarrena Hiriberriko albaitaria
zen eta artzain txakurren txapel-
keta sustatu zuenetako bat izan
zen. Hark egindako lanari esker
ona adierazi nahirik senideei oroi-
garria eman zien Aralar Mendi
elkarteak. Josep Riu ere gogoan
izan zuen antolakuntzak. Hark
Ribes de Freser herrian estatuko
lehen artzain txakur lehiaketa
antolatu zuen. 

Sariak
XXXIII. Gazta txapelketa
1. Ricardo Remiro, Eulate. 
2. Balda-Artola, Unanu. 
3. Manuel Bengoetxea, Urdazubi. 
4. Ostiza SC, Urdiain. 
5. Araña-Etaio SC, Arbizu. 
6. Agirre anaiak, Aranaratxe. 
7. Etxetxipia, Elizondo. 
8. Angel Linzoain, Iragi. 
9. Sat Antsotenea, Uztegi. 
10. SAT Gorramendi, Arizkun. 
11. Ibarborda, Unanu. 
12. Jose Fermin Balda, Gorriti. 

XXVII. Ardimotzaileen txapelketa 
1. Luis Sorrosal, Mediana (Zaragoza). 
2. Jaime Colera, Mediana (Zaragoza).  
3. Rafa Beorlegi, Irunberri. 

XX. Ardiki txapelketa
1. Gazteluleku, Iruña. 
Parte-hartzaileak:
Itxesi jatetxea, Uharte Arakil. 
Iturraldea elkartea, Dorrao. 
Catering Zubillaga. 
Aralar Mendi elkartea, Uharte Arakil. 

XLVII. Artzain-txakurren txapelketa 
1. Jai, Aresoko Antonio Alustizarena. 
2. Bat, Aresoko Antonio Alustizarena. 
3. Arakil, Oronoz-Mugaireko Jorge
Oteizarena. 
4. Lagun, Amaiurko Jose Mari Itxilartena. 
5. Azeri, Oronoz-Mugaireko Jorge
Oteizarena.
6. Alai, Aranoko Pedro Ansarena. 
7. Katy, Javier Fernandezena. 
8. Lagun, Uharte Arakilgo Antonio
Uharterena. 

Euskal artzain txakur onena 
1. Lagun, Uharte Arakilgo Antonio
Uharterena.
2. Lagun, Amaiurko Jose Mari Itxilartena.

Hobekien jantzitako artzaina 
Aranoko Pedro Ansa

Hobekien Hezitako artaldea 
Antonio Uharteren 1. artaldea. 

XXXI. Latxa ardien esne ekoizpen 
txapelketa
Arkume burugorriak 
1. Isidro Bazterrikarena. 
2. Lopez Azpilikuetarena. 
3. Xabier Zelaiarena. 
Sari berezia: SC Loperena. 

Arkume arpeltzak 
1. SC Irigoienena. 
2. Loperenarena. 
3. Josu Ollorena. 

Arkume heldu burugorriak 
1. Lopez Azpilikuetarena. 
2. Isidro Baztarrikarena. 
3. Xabier Zelaiarena. 

Arkume heldu arpeltzak 
1. Josu Ollorena. 
2. SC Loperenarena. 
3. Jose Angel Azpirozena. 

XXXI. Latxa ardiaren lehiaketa 
morfologikoa 
Bi urte baino gutxiagoko burugorriak 
1. Manuel Bengoetxearena. 
2. Lopez Azpilikuetena. 
3. Jokin Labaien. 

Bi urte baino gutxiagoko arpeltzak 
1. Patxi Zalbarena. 
2. Patxi Zalbarena. 
3. Marco Garcesena. 

Bi urte baino gehiagoko burugorriak 
1. Manuel Bengoetxearena. 
2. Juan Jose Irigarairena. 
3. Xabier Zalaiarena. 

Bi urte baino gehiagoko arpeltzak 
1. Eugenia Baztarrikarena. 
2. Eduardo Bidaurretarena. 
3. Irigoien Rekarterena. 

Artzain Eguna, 
huts egin gabe

Omenaldiko unea.

Gazta txapelketako epaimahaikideak.

Artisauek ez zuten huts egin aurtengo Artzai Egunean. 

Ardiki lehiaketako parte hartzaile bat.

Ardimotzailea lanean.
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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

Hainbat
aukera

Galdetu

948 564 275

Lana/ Negozioak
LAN ESKAINTZA

Ingeles klaseak Urdiainen. Informazioa 626
34 02 76.

Ikastaroak
Komunikazioa, autoestimoa eta emozioen
kontrolen taillera. Lara Ahimsa Ribera (jungiar
psikologoa eta idazlea) eta Olga Martinez de
Lagran (psikologian doktorea eta osasun-psiko-
logoa)ren eskutik. Urrian, Etxarriko Kultur
Etxean. Deitu 639 40 81 18 telefonora.

AES. Berria Enpresarako ingelera, irailean;
“Ingelera elkarrizketa praktikak”, Arbizun, 40
ordu, azaroa-abendua;; ETEi aplikatutako treba-
tasun pertsonalak, Arbizun, abenduan “Planoen
interpretazioa eta ordenagailuz lagundutako
diseinua”, Altsasu, 60 ordu, urria-abendua;
“Adimen emozionala”, Arbizun, 30 ordu, iraila-
urria;  Informazio gehiago: 948 46 83 07 eta for-
macion@aesakana.com

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 ikastaroa. Informazio gehiago:
948 42 11 23 eta formacion.ain.es/

Oharrak 
Dohaneko aurkezpen hitzaldi informatiboa.

“Ikasi zure burua elikatzen eta antsietatea kon-
trolatzeko teknikak”.  Irailaren 24an 19.00etan
Etxarriko Xalok Zentroan. Hizlariak: Ana Carmen
Huarte eta Olga Martinez de Lagran. Asistentzia
konfirmatu 639 40 81 18 telefonoan.

Saharaztan boletoen zenbaki sarituak. 1213-
2151-2385-0109-3101-1026-3100-3173-0964.
Mila esker zuen laguntzagatik.

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 librea. nahi baduzu, deitu 661- 59 04 20
telefonora.

Euskonews ekonomikoki laguntzeko kanpai-
na. Informazio gehiago:

www.euskonews.com/laguntza
euskonews@euskonews.com, 943- 32 22 94.

Sukaldaritza - 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. 

Jaiotzak

•  Andoni Moral Razkin, ekainaren
30ean Irurtzunen.
•  Miren Malpartida Plaza,
uztailaren 31n Altsasun.
•  Mara Prieto Martin, abuztuaren
8an Altsasun.
•  June Agirre Palop, abuztuaren
4an Arbizun.
•  Ander Blanco Lumbreras,
abuztuaren 12an Altsasun.
•  Izar Razkin Arrizabalaga,
abuztuaren 14an Arbizun.

•  Alazne Bravo Vilches, abuztuaren
14an Irurtzunen.
•  Aret Auza Eraso, abuztuaren
17an Irurtzunen.
•  Jule Galarza Mariñelarena,
abuztuaren 19an Irurtzunen.
•  Hasnae Hamdi Hamdi, abuztuaren
20an Irurtzunen.
•  Islam Shayak, abuztuaren 20an
Altsasun.
•  Daniel Alexander Agirre Faragau,
abuztuaren 25ean Urdiainen.
•  Javier Lizarraga Olaetxea,

abuztuaren 30ean Irurtzunen.

Ezkontzak

•  Santiago Alonso Millan eta
Marlene Florencia Uhanca,
uztailaren 17an Altsasun.
•  Gemtil Kazadi Kapombo eta Leyre
Lopez Garcia, abuztuaren 16an
Irurtzunen.
•  Maik Erler eta Raquel Arroyo
Barbero, abuztuaren 23an
Altsasun.

Heriotzak

•  Benjamin Apestegia San Roman,
abuztuaren 1ean Olaztin.
•  Encarnación Gomez Melendez,
abuztuaren 3an Altsasun.
•  Maria Sanchez Pastor, abuztuaren
3an Altsasun.
•  Daniela Saldaña Albillos,
abuztuaren 10ean Altsasun.
•  Juan Jose Ruiz Ripalda,
abuztuaren 12an Irurtzunen.
•  Dominica Leiza Reparaz,
abuztuaren 21ean Arbizun.

• Ezequiel Vesga Vesga, abuztuaren
22an Olazten.
•  Felix Igoa Garziandia, uztailaren
24an Etxarri Aranatzen.
•  Maria Camino Orkarai Irurtzun,
abuztuaren 29an Irurtzunen.
•  Francisco Imaz Bengoetxea,
irailaren 1ean Olaztin.

Informazio hau epaitegietan eta udaletan
jasotzen da

Enekoitz Mendiola Barandalla
Zu farrangatik eskerrik asko

Frantsiseneko osaba-izebak eta lehengusubek

Adiskide bat bazen 
orotan bihotz-bera,
poesiaren hegoek

sentimentuzko bertsoek 
antzaldatzen zutena.

Hesia urraturik 
libratu huen kanta,
lotura guztietatik

gorputzaren mugetatik 
aske senditu nahirik.

Enekoitz Mendiola Barandalla
2014ko abuztuaren 28-29an hil zen

Premiá de Mar-en (Bartzelonan) 41 urte zituela.

Aunitz maite duenak aunitz sufritzen du
Aita amak: Jexus (+) eta Puri; arrebak: Marian, Fermiña, Jaxone eta Kitz; ezkon anai-arrebak: Txus
Congil (+) eta Iñaki Arratibel ; ilobak: Ekhi, Xuban, Amaiur eta Joritz; Frantsiseneko eta Jeingeneko
osaba-izebak eta lehengusubek.
Elizkizuna gaur, ostirala, arratsaldeko zazpietan Etxarriko elizan.

Etxarri Aranatzen 2014ko irailaren 8an.
Oharra: Eskertuko genuke saminaren mina zaintzea.
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Pilota

Pala

Botxa

Piragua-espeleologia

kirola >>
PILOTA

BAKAIKOA FINALISTA:Gazte mailako Ja-
vier Hernandez Memorialeko finalerdian
Joanes Bakaikoak eta Olaizola III.ak 22-10

irabazi zieten Peñari eta Urizarri. San Fer-
min Txikitotan jokatuko den finalean Aitor
eta Oier Etxeberriaren kontra ariko dira. 

Larunbatean hasi zen Sociedad
Deportiva Alsasuak antolatutako
45. Otadiko Kristo Deuna Pilota
Torneoa. Burunda pilotalekuan
giro ederra izan zen. Lehen fina-
lerdiko partidek emozio handia
izan zuten, binakakoak bereziki.
Jubenil mailan buruz buru aritu
ziren Espinal eta Andueza, eta

lehendabizikoa izan zen jaun eta
jabe (18-9). 22 urtez azpikoan lau
t´erdian lehiatu ziren Errando-
nea eta Ansa. 2013ko Otadiko Kris-
to Deuna txapelketan jubeniletan
lehiatu zen Errandonea, buruz
buru, eta orduan txapelduna izan
zen Bakaikoari 13-18 irabazita.
Bada, Errandoneak Altsasuko
final handian egotea lortu du, 7 tan-
totan utzi baitzuen Ansa. 

Bukatzeko, elite mailan binaka
lehiatu ziren Elezkano I.a-Gorriti
eta Azketa-Lasa. Partida ikusgarria
izan zen. Hasieran Azketa eta Lasa
aurreratu ziren. 10 tantoko erren-

ta izan zuten, 2-12, baina Elezkano
jokoan sartu zen, oso seguru joka-
tu zuen Gorritiren laguntzarekin,
eta gauzak zeharo aldatu ziren.
Uharte Arakilgo atzelaria izan zen
partidako onena. Tantoak pilatzen
hasi ziren, baina hala ere 10-18
aurreratuta zeuden Azketa eta Lasa.
Elezkanok eta Gorritik ez zituzten
besoak jaitsi eta erremontada ikus-
garria lortu, eta 22-20 irabazi zuten.

Bihar, larunbatean, bigarren
finalerdia izanen da jokoan,
22:00etan . Tartean, Joanes Bakai-
koa etxarriarrak Larunbe izango
du aurkari. 

Ongi doakie uda Sakanako pilota-
riei. Berriki jokatutako Donostia
Hiria Torneoko finalean Juan Mar-
tinez de Irujok eta Jose Javier Zaba-
letak 22-12 hartu zituzten menpean
Olaizola II.a eta Ibai Zabala, parti-
da ikusgarrian. Etxarrengoa izan zen
partidako jaun eta jabe. Torneoko
pilotari onenaren saria lortu zuen. 

Bestalde, Gasteizen Joseba
Ezkurdia eta Merino II.a igo ziren
podiumaren gorenera. Gasteizko
Andre Maria Zuriko final handian
arbizuarrak eta errioxarrak 19-22
irabazi zieten Urrutikoetxeari eta
Albisuri. Ezkurdia eta Merino erre-
gularragoak ziren eta horri esker
jantzi zuten txapela. 

Zabaleta Lekeitioko Finalean
eta Zubieta bidean
Aitor Zubietak maila ona eman du
baina, tamalez, ezin izan du trofe-

orik ekarri.  Zarauzko Torneoko
finalerako sailkatu zen Irujorekin
batera, baina Aimar Olaizola eta
Zabala 22-17 gailendu zitzaizkien. 

Bestalde, Lekeitiko finala joka-
tzear egon da etxarriarra. Xalare-
kin osatu zuen bikoa, Irujoren eta
Zabaletaren kontra. Nahiz eta par-
tidan Xalak eta Zubietak alde nabar-
mena lortu, azkenean 22-21 gailen-
du ziren Irujo eta Zabaleta, bi era-
baki polemiko tarteko. Gaur,
17:00etan, finala jokatuko dute Urru-
tikoetxearen  eta Albisuren kontra.   

Etxarri Aranazko Udalak, Auke-
ra Berdintasun Batzordeak eta
Etxarri Aranazko Gure Pilota
Elkarteak Etxarriko I. Pala Txa-
pelketa Mistoa antolatu dute. Ize-
nak dioen bezala, txapelketan biko-
te mistoek eman beharko dute ize-
na,  gizone zko batek eta
emakumezko batek. Helburua
emakumea eta pilota sustatzea da. 

Bi ekimen: Pala Txapelketa
Mistoa eta erakusketa
Etxarri Aranazko Udalak Ema-
kumeen Pala Eskolak egindako
lana eskertu nahi izan du aurten.
Aipatu taldeak jaurti zuen Etxa-
rri Aranazko festak iragartzeko
txupinazoa. Etxarriko Ferietara
begira, omenaldi horri edukia
eta jarraipena eman nahi zaio, eta
horretarako bi ekimen antolatu
dira. Lehena aipatutako Etxarri-
ko I. Pala Txapelketa Mistoa da.

Bikote mistoek eman dezakete
izena. Partidak irailaren biga-
rren hamabostaldian jokatuko
dira eta final handia Ferietan.
Bigarrenik, Emakumea eta Eus-
kal Pilota erakusketa ikusgai
jarriko da Etxarri Aranatzen.
Aipatu erakusketan XX. mende-
an mundu osoko frontoi garran-
tzitsuenetan emakumeek izan-
dako presentzia erakutsi nahi
da, eta baita Etxarriko Pala Esko-
la ere bai. Irailaren 22tik urria-
ren 3ra bitartean egongo da ikus-
gai aipatu erakusketa, Etxarri
Aranazko Kultur Etxean. 

»

Pilota festak segida du
Burundan
45. Otadiko Kristo Deuna Pilota Torneoko 2. finalerdia jokatuko da bihar, larunbatean,

22:00etan. Lehen finalerdian, Gorritik hankaz gora jarri zuen Burunda pilotalekua

45. Otadiko Kristo
Deuna Pilota Torneoa. 
2. finalerdia 
Bihar, 22:00etan, Altsasuko
Burunda pilotalekuan
Jubeniletako buruz burukoa: Laso
/ Olaizola
22 urtez azpiko lau t´erdia: Bakai-
koa / Larunbe
Elite mailako binakakoa: Ontsalo-
Linzoain / Azpiri-Irusta

45. Otadiko Kristo Deuna Pilota Torneoa.
Lehen finalerdiko emaitzak:

Jubeniletako buruz burukoa: 
Espinal 18 / Andueza 9
22 urtez azpiko lau t´erdia:
Errandonea 18 / Ansa 7
Elite mailako binakakoa: 
Elezkano I.a –Gorriti 22 / Azketa-Lasa 20

Pilotari afizionatuak ikusteko aukera izanen da bihar ere Altsasun. SDA

Etxarriko I. Pala Txapelketa
Mistoa antolatu dute
Gure Pilota eskolan edo Kaxetan eman behar da izena, irailaren 14a baino lehen

Izena emateko
Irailaren 14a baino lehen, Gure
Pilota elkartean (Migel Aristo-
rena: 948 567 086, 657 740 362)
edo Etxarri Aranazko Kaxetan. 

Txapelketaren kartela. 

Urtero bezala, Irurtzungo Aizpea
euskara taldeak Irurtzungo Haur
Botxa Txapelketa antolatu du. Eki-
menarekin botxa kirola eta eus-
kararen erabilera bulkatu nahi
zen. 34 partaidek eman zuten ize-
na, bi mailatan. 

Lehenengo kategorian Aitor

Albizuk, Lucia Sagardiak eta Julen
Martiarenak osatutako taldeak
irabazi zion Ane Berazak, Enara
Urrak eta Markelek osatutakoari.
Eta, bigarren finalean, Yago Albi-
zu, Julen Martirena eta Mikel
Arregi gailendu zitzaien Davidi,
Daviki eta Ikerri. 

Mank-ek antolatutako ikastaroen
balorazio positiboa egin dute

Uztailaren bukaeran eta abuz-
tuaren hasieran gauzatu ziren
Sakanako Mankomunitateko
kirol zerbitzuak antolatutako
piragua eta espeleologia ikasta-
roak. Sakana Experienceko Jon
Goñik gidatu zuen piragua ikas-
taroa. 3 egunetan ibili ziren pira-
guan murgiltzen Burunda ibaian,
Etxarri Aranatz parean, eta par-

taideek balorazio ona egin dute.
Espeleologia ikastaroan Olaztiko
Laminatutur eta Larraonako
Cristinos kobazuloetako barrene-
tan murgildu ziren partaideak,
Sakana Experienceko monitore-
ekin. Oso gustura egon zirela
nabarmendu dute partaideek. 

Zabaletaren eta
Ezkurdiaren uda

Piraguan eta
espeleologian
murgiltzen

Piraguak prestatzen. 

34 partaideren artean goikoak izan ziren finalista. 

Irurtzungo Haur Botxa
Txapelketa arrakastatsua
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Milaka zale bildu zen Uharteko
pistan Aralarko santutegian Fabio
Aruk irabazitako etapa ikusgarria
jarraitzera. Ibilbidean euskal ikurrak
izan ziren nagusi eta marea
laranjaren tokia Rural Kutxaren
marea berdeak bete zuen.

Asteazkeneko eguraldi bikainare-
kin gure bailarako paisaia zoraga-
rriak are politago ikusi ziren Vuel-
tako etaparen zuzeneko emanal-
dian. Perico Delgado eta Carlos de
Andres liluratuta zeuden gure men-
dizerrekin, baina bereziki Beriai-
nekin. Beriain izan zen, akaso, txi-
rrindulariez gain etapan gehien
erakutsi zuten irudia. Aralar san-
tutegia baino gehiago. Irudi ikus-
garri horiek hartzeko puntako tek-
nologia erabili zuten: kamarak,
helikopteroak eta beste. Dron bat
ere lanean ikusi genuen. 

Asteazkeneko etapa
Tropela Lizarragako portu ikusga-
rritik sartu zen Sakanara. Uharte
Arakilera iritsi ondoren, Uharte-
ko porlanezko pista gogorretik San
Migelera igo zen tropela. Etapa
ikusgarria, zaleen nahiak guztiz ase
zituena. 

20. kilometroko erorikoarenga-
tik Nairo Quintanak Vuelta utzi
behar izan zuen eta hori oso gogo-
rra izan zen Jose Luis Arrietak
zuzentzen duen Movistar taldea-
rendako. Etapa jaioterrian buka-
tzeak ilusio handia ematen zion
uhartearrari, baina Quintanaren
erretiroak eguna zapuztu zion bera-
ri eta talde berean aritzen den Ima-
nol Erbiti txirrindulari ihabardarra-
ri.  Orain Valverderena da duten
aukera. 

Eguneko ihesaldian Rural
Kutxako Peio Bilbao sartu zen, Kir-
yienka eta beste hiru txirrindula-
rirekin batera. Lizarragako Gaine-
an Kiryienkak atzean utzi zituen
gainontzekoak eta bakarrik iritsi
zen Uharteko pista hasierara. Bai-
na Aralarko igoerak erabaki zuen.
Faboritoek Kiryenka harrapatu
eta oilarren borroka eman zen,
Gesinken saiakerak tarteko. Con-
tador eta Valverde bizkarrak zain-
tzen aritu ziren. Azkenean, Asta-
na taldeko Fabio Aru italiarrak era-
soa jo zuen eta bakar bakarrik
iritsi den San Migelera, Alejandro
Valverderi, Purito Rodriguezi, Con-
tadorri eta Froomi 6 segundo ate-
rata. Movistarreko Imanol Erbiti
62.a izan zen, 8:14ra. Txirrindula-
ri guztiek Aralarko igoeraren
gogortasuna nabarmendu zuten. 

Sailkapen orokorrean eta atzo-
ko Logroñoko etapa laua kontuan
hartu gabe, Contadorrek 20 segun-
do ateratzen zizkion Valverderi eta
1:08 Rigoberto Urani. Imanol Erbi-
ti 89.a da, 1:03:04ra. Oraindik Vuel-
ta asko geratzen da. 

Rural Kutxaren marea berdea
Bazen beste kolore bat guztien gai-
netik nagusitu zena. Rural Kutxa-
ren berdea. Desagertutako Euskal-

telen marea laranja –ildo honetan
Egoi Martinez, Pablo Urtasun,Gor-
ka Verdugo eta Jorge Azanza oso
gogoan izan zituzten zaleek–marea
berdean bilakatu zuen Sakanatik
sortutako Rural Kutxa-Seguros
RGAk. 9.000 kamiseta egin zituzten
eta dohain banatu zituzten Uharte
Arakilen, Guardetxen eta Arala-
rren. Helburua lortu zuten, jende
guztiak jantzi baitzuen kamiseta.
Horretaz gain, Rural Kutxak festa-
txoa ospatu zuen Uharte Arakilen.
“Vuelta Aralarren despedituko zela
eta, Uharten zerbait egitea erabaki
genuen. Plazan etapa jarraitzeko
pantaila erraldoia jarri genuen,
kamisetak oparitu eta tabernatxoa
jarri genuen. Tabernan lortutakoa
Uharte Arakilgo Udalari emango
diogu, herriari” adierazi digu Uhar-

te Arakilgo Rural Kutxako bulego-
ko zuzendari Iñakik. Bestalde, Rural
Kutxa-Seguros RGA taldeak Vuel-
ta bukaerara arte geratzen diren
kilometroak, 1.745, elikagai kilotan
bilakatu zituen eta 1.745 kilo jaki
eman zizkion Nafarroako Elikagai
Bankuari. Gainera, Bizikleta Soli-
darioa antolatu zuten. 

Erreibindikazio asko
Ibilbidean mota guztietako pinta-
dak ikusi ahal izan ziren. Euskal
Herria nazioa dela, presoak eus-
kalerriratzea eta beste hainbat
erreibindikazio ikusi ziren. Aipa-
tzekoa ere Iruñeko udaltzainek
egindako salaketa, Mayak eta
Simonek Iruñeko udal polizia
“akatzen” ari zirela baitzioten
hainbat pintada eta kartelek. 

Bestalde, aipatzekoa da Guardia
Zibilaren presentzia nabarmena
Vuelta guztian barna. Beraiek izan
ziren segurtasunaz arduratu zire-
nak, Foruzainen kaltetan. 

Euskararen presentzia ber-
matu zen
Hainbat talde eta eragilek, tartean
EH Bilduk eta Uharte Arakilgo
Udalak berak, euskararen presen-
tzia bermatzeko eskaera egin zio-
ten Unipublici. Eta aipatzekoa da
antolakuntzak euskararen presen-
tzia bermatu zuela. Podiumeko
esatari lanetan Vueltako speaker
Juan Mari Guajardo altsasuarraz
gain, Euskadi Irratiko Arritxu Iri-
bar kirol kazetaria aritu zen, Gua-
jardo gaztelaniaz eta Iribar euska-
raz. Bikain egin zuten Vueltaren

emisioa, maila berean. Guajardo
pozik zegoen Vuelta Aralarren
zegoelako. “Etxean egoteak, non eta
Aralarren gainera, izugarri pozten
nau” zioen egun horretan urteak
betetzen zituen altsasuarrak. 

Vueltak Aralar bete zuen

Vueltaren “erabilera politikoa”
salatu zuten igandean
Euskal Selekzioaren Aldeko Iritzi
Taldeak, ESAIT-ek, deialdia egin
zuen igandean, Artzai Egunean,
“Vueltaren erabilera politikoa”
salatzeko. 100 txirrindulari ingu-
ruk bat egin zuen deialdiarekin.
Goizeko 11:00etan Uharte Araki-
len bildu eta Aralarreraino igo ziren,

atzera ere Artzai Egunean mur-
gilduta zegoen Uharteko herri
guneraino jaisteko. Hasieran eta
bukaeran “Kirolaren erabilpen
politikoari ez, laguntza gehiago bai”
leloa zuen pankartarekin euren
salaketa egin zuten. Horretaz gain,
Vueltako etapan euskal sinbolo-
giako ikurrak erabiltzeko deia
egin zuen ESAIT-ek. 

ESAITen protesta

Asteartean goizeko 10:00etan hasi
zen Patxi Ciaren erronka solida-
rioa, 24 ordu barru despeditu zena.
Tarte horretan San Migel ahalik eta
aldi gehienetan igotzea zen asmoa.
Helburua AFAN elkartearendako
(Nafarroako Alzehimer Gaixoen
Familien Elkartea) dirua lortzea zen.
Ciak MSC Power Bikes taldeko lan-
kideak izan zituen alboan, eta Lac-

turaleren babesa. Lacturaleko pre-
sidente Juanma Garro etxarrenda-
rrak irteeran lagundu zion, gauer-
dian ere, eta ez zuen helmuga ere
galdu nahi izan. Guztira San Mige-
lera 10 aldiz igo eta jaitsi zen Cia.
AFAN elkarteak elkarte honetako
txapeldunaren maillota jantzi zion.
Ekimena Alzheimerra duen ama-
ri eta gaixoei eskaini zien. 

Patxi Cia 24 ordutan 10 aldiz igo
eta jaitsi zen San Migelera

#VueltaSakanan

Fabio Aru italiarrak irabazi zuen etapa, azken maldetan eraso gogorra jo eta gero. 

Laburrean

Milaka zale Aralarren: Jendetza bil-
du zenVuelta ikustera, Uharte Ara-
kilgo pistan bereziki. Milaka zale-
tuk bete zuten bidea. Asko auto-
karabanan igo ziren bezperatik,
beste asko txirrindulan eta gai-
nontzekoak oinez.

Euskal ikurrak:  Euskal ikurrak izan
zirela nagusi ibilbide guztian
barna. Aipatzekotan, lau eska-
latzailek Aralarren zintzilikatu-
tako pankarta erraldoia, “Free-
dom for the Basque Country” eta
ikurriña eta Nafarroako bande-
ra agertzen zena, eta Etxarri Ara-
nazko fatxada batean zintzilika-
tutako ikurriña erraldoia eta
Nafarroako bandera erraldoia. 

Partxeoak: Uharteko Udalak pren-
tsaurreko bidez pistaren egoera
txarra salatu zuen, Vuelta pasa-
tu baino 8 egun lehenago. Zer-
bait gertatuz gero, Vueltako anto-
latzaile Unipublic eta Nafarroa-
ko Gobernua egin zituen erantzule.
Azkenean, pitzadura nabarme-
nenak, lauzpabost inguru, porla-
nez estali zituen Unipublicek.
Bestalde, Lizarragako tuneleko
hormak txuriz margotu zituzten,
eta proba bertatik pasatzerako-
an DYAk tunela argiztatu zuen. 

Aralar eta Burunda: Sakanako Ara-
lar eta Burunda klubetak neska-
mutikoek talde argazkia atera
zuten podiumean eta helmugan,
Guajardoren laguntzarekin. 

Utzitakoa
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Milaka zaletu bildu ziren Uharte Arakilgo pistan. 

Etxarri Aranazko pasaera zuzenean ematerakoan airetik hartutako irudiak eman zituzten. Utzitakoa Ikurriña oso presente egon zen Etxarri Aranatzen. 

Txirrindulariak Aralarko azken maldetan gora, ikusleen animoen artean. Txirrindulariak azken ahalegina egiten, Beriain atzean zutela. 

Txirrindulariak txalo artean iritsi ziren helmugara. Ikuspegia primerakoa zen. 

Aralarko santutegian azpiegitura handia prestatu zuen Unipublicek. Txirrindulariek aipatu zutenez, oso gogorra egin zitzaien igoera. Sakana eder-eder ikusten zen. 

#VueltaSakanan
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Bazkari ederrarekin eta musikarekin laburragoa egin zuten tropelari itxaron beharreko tartea. Erosotasuna bilatu zuenik ere izan zen. 

Ikusle ugari bildu ziren sari ematean. Aruk, Contadorrek, Valverdek, Bonetek eta Kiriyenkak txalo ugari jaso zituzten. Txirrindulariek zaleen animuak gogoz eskertu zituzten. 

Uharten pantaila erraldoia jarri zuten. Aimar Zubeldia Aralarrera bidean. Juan Mari Guajardo, pozik. Etxarriko gazte kuadrila bat. Eskalatzaileek jarritako pankarta. 

Zaletu gazteak Uharten. Koadrila bat Aralarren. Burunda klubekoen argazkia. Aralar Klubekoak podiumean. Txirrindulariak gorako bidean. 

Pista, txirrindulariz eta zalez estalia. Azken txanpa. Altuera hartuta, ikuspegia hobea. 

#VueltaSakanan



Zalantzarik gabe hau da Maialen
Aramendia txirrindulariaren
urtea. Tafallan jokatutako kadete-
en Nafarroako Txapelketan lehen
nafarra izan zen Caf  Transport
Engineering talde gipuzkoarrean
dabilen gazte iturmendiarra, Nafa-
rroako txapelduna. Horretaz gain,
Iturmendin jokatutako kadeteen
Nafarroako Erlojupeko Txapelke-
tan bigarrena izan zen Maialen. 

Ondoren, Espainiako txapelke-
ten txanda izan zen, uztailaren
hasieran, Jaenen. Nafarroako
selekzioarekin lehiatu zen Maialen
Aramendia, kadeteen emakumez-
koen proban. Lasterketa esprinte-
an erabaki zen eta Sandara Alon-
so valentziarra izan zen lehena, Ire-
ne Trabazo galiziarraren eta

Maialen Aramendiaren aurretik.
Brontzezko domina ekarri zuen
orduan Iturmendira Maialenek.
Duen sari bildumari beste bi domi-
na gehitu zizkion, eta beste moda-

litate batean, gainera: pistan. 

Espainiako Pistan zilarrezkoa
Pistako Espainiako Txapelketak
jokatu ziren abuztuaren 18tik 24ra

bitartean Madrilgo Galapagarren.
Emakumezkoen kadeteetan 200
metroko abiadurako proba jokatu
zen abuztuaren 19an, eta Maialen
Aramendia bigarrena sartu zen
helmugara. Hurrengo egunean, 500
metroko abiadura proban, atzera
ere bigarrena sailkatu zen itur-
mendiarra. Maialen Aramendiak
pistan ere bikain moldatzen dela
erakutsi du eta Espainiako Txapel-
ketetatik zilarrezko bi dominekin
etorri da. Zorionak!  
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Burunda Txirrindularitza Klubak
antolatutako Sakana Burunda
txirrindulari martxa arrakastatsua
izan zen

Agorrilaren 23an burutu zen
Burunda Txirrindularitza Klubak
antolatutako IV. Sakana Burunda
txirrindularitza martxa. Aurreko
urtean euripean eta elurpean joka-
tu zen proba ez lehiakorra –San
Migeleko krono-igoera bertan behe-
ra utzi behar izan zen– eta 66 txi-
rrindulari irten ziren errepidera.
Aurten, aldiz, eguraldiak txirrin-

dularitza festarekin bat egin zuen
eta 180 txirrindulari animatu ziren. 

Ibilbideak
Antolakuntzak berrikuntza

moduan bi ibilbide proposatu
zituen: ohikoa (124 km, 2.011 metro-
ko desnibela) eta Aralarko San
Migel igoera kronometratua zue-
na, eta laburragoa (92,45 km), Ara-
larko San Migelera igotzen ez zena. 

180 txirrindularietatik gehie-
nek ohiko ibilbidea, luzeena, auke-
ratu zuten. Altsasutik aterata,
Ziordiraino jo zuten, buelta har-
tu eta Urbasako Altamira portua
igotzeko. Handik jaitsita, Etxarri
Aranatzeraino heldu ziren eta
Lizarragako Katea igo zuten, Arbi-
zutik jaitsi eta Uharte Arakilerai-
no heltzeko. Han, San Migelera igo
ziren Uharteko pistatik eta Barai-
bartik Oderitzera jo zuten, Mado-
tzeko portua jaitsi eta bertatik
Altsasuko helmugaraino heltzeko. 

Azanzak moztu zuen hasiera-
ko zinta
Probaren hasierako zinta Euskal-
teleko txirrindulari ohi Jorge Azan-
za altsasuarrak moztu zuen, Migel
Indurain eta Movistarreko Jon Iza-
girre txirrindularien laguntzare-
kin. Xabier Zandio, Pablo Urtasun
eta Iñaki Isasi ere tartean zeuden.  

Uharte Arakildik (456,30 m) San
Migelera (1216 m) bitarteko 9,4 km-
ko igoera kronometratu egin zuten.

Duela 3 urte Carlos Palaciosek eza-
rri zuen denbora onena (30:47) aur-
ten ere ez zen gainditu. Felix Val-
carcel iruindarra izan zen azkarre-
na (31:52). Lehen sakandarra Iñigo
Arellano altsasuarra izan zen, 3.
postuan sartuta (32:32) eta lehen
emakumezkoa Rebeca Ruiz de Azua
gasteiztarra (46:02). 

Bukaeran Burunda klubak 200
pertsonarendako prestatutako pae-
llaz gozatzeko aukera izan zuten.

Txirrindularitza Kiroldegia

Txirrindularitza

Mendia

Asteburuko
txirrindularitza
lasterketak
Kadeteek eta jubenilek bi lasterke-
ta jokatuko dituzte elkarrekin aste-
buruan. Gaur, irailaren 5ean, Iruñe-
an Izarren 69. Trofeoa jokatuko da
Iruñean, Baiona etorbidean,
20:30ean (30 km) eta, larunbatean,
Lukingo lasterketa, 17:00etan (84
km). Bestalde, afizionatuek Lehen-
dakari Txapelketako lasterketa dute
astelehenean, hilak 8, Urdulizen,
16:00etan (106,4 km). Eta igande-
an Igantziko BTT proba jokatuko da. 

Ibai Azurmendi Iruñeko

Itzuliko bigarren nafarra

Abuztuaren hasieran jokatu zen
jubenil mailako 3 etapako Iruñeko
Itzulia. 2. etapa Etxarri Aranatzek
hartu zuen. Mikel Alonsok irabazi
zuen etapa eta 3. postuan Burunda
Txirrindularitza Klubeko Ibai Azur-
mendi sailkatu zen. Huescako Jai-
me Castrillok irabazi zuen Iruñeko
Itzulia. Ibai Azurmendi 15.a izan zen,
probako bigarren nafar onena. 

Iratxokoak Ergara
Abuztuaren 23an mendi ibilbidea antolatu zuten Irurtzungo Iratxo
mendi klubak. Erga mendira itzo ziren, oinez (1094 m). 

»

15 korrikalarik
Guardetxe Igoera
berreskuratu zuten 
Lakuntzako festetako lehen egu-
nean garai batean ospatzen zen

Guardetxe Igoera berreskuratzea
erabaki zuen mendi lasterketetan
ibiltzen den Lakuntzako talde
batek. 15 korrikalari animatu ziren
guztira, eta azkarrena Beñat Kata-
rain izan zen (1:00:18). 

Fibromialgia eta
neke kronikoa
dutenendako
jarduera fisikoa
eskaini du Mank-ek
Altsasun eta Irurtzunen izanen da,
urritik ekainera, eta izena ematea
zabalik dago

Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak, AFINA (Nafarroako Fibro-
mialgia Elkartea) elkartearekin bate-
ra, minusbaliotasun fisikoa eta orga-
nikoa duten pertsonei euren osasu-
na hobetzeko jarduera fisiko
espezifikoa eskainiko die Altsasun eta
Irurtzunen. Helburua fibromialgia,
neke kronikoaren sindromea eta sen-
tiberatasun kimiko anizkoitza duten
pertsonei osasuna hobetzeko jardue-
ra fisiko espezifikoa eskaintzea da. 

Ordutegia

Aipatu ikastaroa edo soinketa Altsa-
sun (Labaderon) eta Irurtzunen (Kul-
tur Etxean) eskainiko da, urriaren
2tik ekainera, astearteetan eta oste-
gunetan. Altsasun 16:00etatik
17:30era eta Irurtzunen 10:40etik
12:10era. 
Izena ematea irailaren 26ra arte
Izena ematea zabalik dago iraila-
ren 26ra arte Mank-eko Kirol Zer-
bitzuan (948 464 866, kirolak@saka-
na-mank.com). AFINAko bazkideek
31 euro ordaindu beharko dituzte
hiru hileroko, eta bazkide ez dire-
nek 42 euro hiru hileroko.

Sakandarrak Aralarko kronoigoeran

1. Felix Valcarcel (Iruñea) 31:52
3. Iñigo Arellano (Altsasu) 32:32
5. Iraitz Goñi (Arbizu) 32:57
9. Alfredo Amillano (Altsasu) 34:54

39. Karlos Zelaia (Uharte A.) 40:20
44. Julen Palacios (Lakuntza) 40:40
52. Isidro Asurabarrena (Alts.) 41:59
56. Jaime Olza (Altsasu) 42:42
60. Iñaki Alvaro (Altsasu) 43:31
66. Xabier Seco (Altsasu) 44:28
71. Javier Borrega (Altsasu) 44:49
72. Juan Martinez del Olmo 

(Altsasu) 45:10
95. Luis Lopez (Altsasu): 48:18
98. Carlos Gerendiain (Uhar. A.)48:40
99. Jose Mari Irañeta (Uhar. A.)48:45

125. Javier Arellano (Altsasu) 52:28
143. Jose Luis Galparsoro (Olazti)

1:00:44

»

www.clubciclistaburunda.com
Aralarko kronoigoeraren sailkapena, infor-
mazioa, argazkiak eta beste. 

Maialen bere anaiarekin, asteazkenean, Vuelta ikusteko portua igo eta gero. 

Pistako erregina ere bada
Kadeteetako Espainiako Pista Txapelketetan Maialen Aramendiak zilarrezko bi domina lortu zituen

180 txirrindularik zeharkatu zuten Sakana

Jorge Azanza irteerako zinta mozten, Indurainekin eta Izagirrerekin. Utzitakoa

Bi domina
Mazkiaranendako
Abuztuan Galapagarren joka-
tutako Espainiako Pista Txirrin-
dularitza Txapelketan Euskadi-
ko selekzioarekin lehiatu zen
Hodei Mazkiaran altsasuarrak 2
domina kolkoratu zituen. Kilo-
metroaren proban 2.a izan zen
altsasuarra, eta keirinean 3.a. 
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Saskibaloia

Areto futbola

Denboraldia
prestatzeko bidean,
Burelaren kontra
ariko da Magna Xota
bihar Asturiasen
Abonu kanpaina zabalik dago

Irailaren 12an hasiko du Estatuko
areto futboleko lehen mailako liga
Irurtzungo Magna Xota taldeak,
Santiago Futsalen kontra, Anaitasu-
na pabilioian. Bitartean, Imanol
Arregiren mutilak aurre denboral-
dian murgilduta daude, denboral-
dia behar bezala prestatzeko. Abuz-
tuaren 20an jokatutako lagunarte-
ko partidan, Xotak 3-1 hartu zuen
menpean Link Zaragoza taldea. Eta
Tafatrans taldearen kontra jokatu-
tako lagunartekoan bana berdindu
zuen Xotak. Abuztuaren 29an Anai-
tasuna pabilioian Xota eta Marfil San-
ta Coloma taldeen artean jokatu
beharreko partida bertan behera
geratu zen, Marfil Santa Colomako
jokalarien lesioengatik. Aurreden-
boraldiko azken partida bihar joka-
tuko du Magna Xotak Asturiasen,
Burelaren kontra. 
Bitartean, 2014-2015 denboraldi-
rako abonu kanpaina martxan dago.
Helduek 45 euro ordaindu behar-
ko dituzte, gazteek 25 euro eta lan-
gabetuek 10 euro. Abonu hauekin
Magna Xotak Anaitasuna pabilioian
jokatuko dituen partida guztiak
jarraitu ahal izango dira. Abonuak
Xotako bulegoetan jaso daitezke,
Irurtzunen 12:00etatik 14:00etara
edo Iruñean 10:00etatik 12:30era. 

Planasa-Araberri Basket Klub
taldeen arteko lehiaz gozatzeko
aukera izanen da bihar, 19:00etan,
Zelandin 

Altsasuko Saskibaloi Klubak,
CBASK-ek, Basket Navarra Club
taldearen laguntzarekin, punta-
puntako saskibaloi partida antola-
tu du bihar, larunbatean, 19:00etan
Altsasuko Zelandi kiroldegian.
Urrezko Leb mailan lehiatzen den
Planasa eta Zilarrezko Leb mailan
lehiatzen den Araberri Basket Klub
taldeen arteko lehia izango da Altsa-
sun jarraitu ahal izango dena.
“Aurre denboraldiko partida bat
izango da” adierazi digu CBASK-
eko Juan Carlos Ormazabalek. 

Basketa gustuko duten zale guz-
tiek izango dute partida jarraitze-
ko aukera. Sarrera doan izango da,
eta Zelandi betetzea espero dute
antolatzaileek. Puntako saskiba-
loi partida batekin gozatzeaz gain,

saskibaloia sustatzea dute helbu-
ru CBASK-ekoek. 

Hitzarmena
Izan ere, Altsasuko Saskibaloi Tal-
deak, CBASK-ek, hurrengo 4 urte-
tarako hitzarmena sinatu du Pla-

nasa taldea sustatzen duen Basket
Navarra Klubarekin. Hitzarmen
horren ondorioetako bat ere bada
bihar Planasak eta Araberri Bas-
ket Klubak Altsasun jokatuko duten
aurre denboraldiko partida. Hitzar-
menaren helburua Basket Nava-

rra taldea indartzea da eta herrie-
tako klubetan dabiltzan gazteei sas-
kibaloian jarraitzeko aukera ema-
tea. Sinadura ekitaldian CBASK-eko
presidente Vicente Claver eta Bas-
ket Navarrako zuzendaritzako kide
Juan Carlos Zabalegi izan ziren.

Irristaketa Aizkora

Europako Irristaketa Txapelketako
200 metroko erlojupekoa eta 500
metroko sprinta irabazi zituen eta
300 metroko erlojupekoan
zilarrezkoa izan zen

Ioseba Fernandez Fernandez irris-
talari iturmendiarrak 3 domina
ekarri zituen uztailaren 28tik abuz-
tuaren 3ra bitartean Alemaniako
Geisingen hirian jokatutako Euro-
pako Abiadurako Irristaketa txa-
pelketetatik. 

Iturmendiko irristalari han-
diak iaz urrezko domina jantzi
zuen 300 metroko pistako erloju-
pekoan, baina aurten zilarrezko-
arekin konformatu behar izan
zuen, Darren de Souza frantziarra
izan baitzen azkarrena (23.538
segundo). 13 ehuneneko eskasera
sartu zen Ioseba (23.555 segundo),
zilarrezko domina jantzita. Baina
errebantxa hartu zuen iturmen-
diarrak, podiumaren gorenera igo
baitzen zirkuituko 200 metroko

erlojupekoan (13.344 segundo),
Ronald Mulder holandarraren eta
Matthias Schwierz alemaniarra-
ren aurretik. Horretaz gain, 500
metro sprintean urrezko domina
kolkoratu zuen. “Emaitzak onak
izan dira eta alde horretatik kon-
tentu nago, baina, akaso, ez dut nire
burua nahi nukeen bezain ongi
ikusi. Bi hilabete geldirik egon nin-
tzen lesio batengatik eta banekien
ez nintzela %100ean iritsi. Horre-
gatik pozik nago emaitzak onak
izan direlako eta Mundialei begi-
ra hobetzeko tartea dudala uste
dudalako” adierazi du irristalari
iturmendiarrak. 

Izan ere, orain azaroan Argen-
tinan jokatuko den Mundialetara-
ko buru-belarri prestatzen dabil
iturmendiarra. 2012an munduko
txapelduna izan zen Ioseba, iaz txa-
peldunordea eta aurten atzera ere
urreagatik borrokatu nahi du. 

Abuztuaren 17an jokatu zen Urrez-
ko Kopa, Aste Nagusian murgil-
duta eta jendez beteta zegoen
Donostiako Trinitate Plazan.
Urrezko txapelketan sailkatutako
5 aizkolari onenak lehiatu ziren.
Aizkolari bakoitzak 14 kanaerdi-
ko erdibitu behar izan zituen, lan
ezberdinetan. 

Floren Nazabal zen faborito
nagusia eta etxarriarrak ez zuen
huts egin. Hori bai, Aitzol Atutxa-
rekin lehia estua izan zuen eta
hasieran bizkaitarra hasi zen
nagusitzen, baina probak aurre-
ra egin ahala etxarriarra aldea ate-
ratzen hasi zen. Azkenean Floren
Nazabalek 53 segundo atera ziz-
kion bizkaitarrari eta etxarria-
rrak irabazi zuen Urrezko Kopa. 

Orain, Euskal Herrikoa
Euskal Herriko maila nagusiko
txapelketa prestatzen ari da orain
aizkolari etxarriarra. Izan ere irai-
laren 13an jokatuko da txapelke-
tako kanporaketa, Aian. 12 aizko-
lari lehiatuko dira guztira, tarte-
an Floren Nazabal, eta sei onenak
sailkatuko dira final handirako. 

Nazabal bigarrena Ramon La-
tasa Memorialean
Euskal Herriko aizkolari onenen
5 bikotek Ramon Latasa Memoria-
la jokatu zuten abuztuaren erdial-
dean Sunbillan. Ondoko bikoteak
lehiatu ziren: Aitzol Atutxa-Ugaitz

Mugerza, Nazabal-Erasun, Azur-
mendi-Rekondo, Olasagasti-Ota-
ño eta Larretxea-Etxeberria. Egin
beharrekoa, txantxa gutxitarako:
biko bakoitzak 16 enbor erdibitu
behar izan zituen, 10 kanaerdiko
eta 6 60 ontzako. Hasieran Naza-
balek eta Erasunek hartu zuten
aurrea, baina hirugarren enborre-
an Atutxak eta Mugerzak aurre-
ratu zituzten eta, nahiz eta seiga-
rren enborrean Nazabal eta Era-
sun gainean izan,  abantaila
mantendu zuten bukaerara arte.
Hortaz Atutxa eta Mugerza gazte-
ak gailendu ziren (26:23), Nazaba-
li eta Erasuni minutu eta 38 segun-
do aterata (28:05). Azurmendi-
Rekondok osatu zuten podiuma
(29:50). 

Ioseba Fernandez. 

Nazabal Etxarriko festetan. 

Ioseba Fernandez,
Europako txapelduna

Urrezko Kopa 
Floren Nazabalendako
Etxarriarrak 53 segundo atera zizkion Aitzol Atutxari. Orain

Euskal Herriko maila nagusiko txapelketa prestatzen ari da

Urrezko Kopa:

1. Floren Nazabal 31:01
2. Aitzol Atutxa 31:54
3. Iñaki Azurmendi 33:27
4. Unai Otaño 34:46
5. Joxemari Olasagasti 35:22

Puntako basketa Altsasun

Altsasuko Saskibaloi Klubak, CBASK-ek eta Basket Navarra Club taldeak hitzarmena sinatu zutenekoa. CBASK

Asteburuan hasiko
da Erregional
mailako liga
Etxarrik Arrotxapea izango du arerio
eta Mutilberaren kontra jokatuko du
Altsasuk

Asteburuan emango zaio hasiera
Erregional mailako ligari. Sakana-
ko bi talde lehiatuko dira: Altsasu
eta Etxarri Aranatz. Aurreko urte-
an Lagun Artea B taldearen izena-
rekin lehiatu ziren ultzamatarrak aur-
ten bere izena berreskuratu dute
eta Ultzama izenarekin parte har-
tuko dute. 
Lehendabiziko jardunaldian Mutil-
beraren kontra jokatuko du Altsa-
suk. Aldiz, Etxarri Aranatzek Arro-
txapea hartuko du. 
Lagun Artea hurrengo asteburuan
3. mailatik Preferentera jaitsi zen
Lakuntzako Lagun Arteak, aldiz,
hurrengo asteburuan abiatuko du
liga, irailaren 14an. Lagunek Ama-
ya hartuko du, igandean, Lakuntza-
ko Zelai Berrin. 

Futbola
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Aldaketarako Garaia

Bost urte nituenean hasi nintzen
dantzan eta berehala argi eta gar-
bi izan nuen dantzari bihurtuko nin-
tzela. Hamahiru urterekin ikasto-
lan zazpi ordu sartzen nituen eta
handik ateratzean beste sei dan-
tza eskolan. Goizeko zortzietan
ateratzen nintzen etxetik eta gaue-
ko hamarretan itzultzean afaldu eta
beste ordu pare bat behar nituen
etxeko lanak bukatzeko. Institutu-
ko azken bi urteak gauez egin izan
behar nituen, dantza klaseak goi-
zean zirelako. Noiz sortuko dute

estatu mailan dantza eskola bat non
artea eta oinarrizko hezkuntza oro-
korra batera jaso daitezkeen? 
Nafarroako Dantza Eskola Ofizia-
leko ikasle nintzenean, ez nuen uler-
tzen zergatik kanpoan dantza pro-
fesionalean zebiltzan ikasle ohiak
ez ziren behin ere klaseak emate-
ra etortzen, kanpoan lantzen ari ziren
teknika berriak erakustera. Duela
bost urte Nafarroako Dantza Esko-
la Ofizialean zeuden ikasleei, nik
izan ez nuen aukera eskaini nahi
izan nien, eta orduan zegoen zuzen-
dariari nire irakasle zerbitzuak
eskaini nizkion aste beteko lante-

gi baten bitartez. Bere erantzuna
zera izan zen, eskola ofizialean opo-
sizioak gainditutako funtzionario-
ek soilik eman zezaketela klasea.
Zein da artea eta funtzionarioen
arteko erlazioa? Eskola horretan
hamar urte izan nintzen ikasle eta
dantzari profesionalak izan ziren
bi irakasle bakarrik eduki nituen,
ez al da arraro samarra arte esze-
nikoen hezkuntza eszenatokian
egon ez den pertsona baten esku-
tik jasotzea? 
Ordu pila bat pasatu dut dantzaren
teknika desberdinak neureganatzen
eta ahalik eta hobekien gauzatzen.

Urte asko igaro nituen, non irakas-
leek erakusten zidatena zera zen, tre-
bezia eta sormena zirela landu beha-
rreko gauza garrantzitsuenak. Bai-
na behin mundura lanera atera
naizenean eta errealitaterekin topo
egin dudanean, artea negozio bat dela
ere konturatu naiz. Hala bada, zer-
gatik ez digute erakusten dantza esko-
letan guk sortutako lanak nola sal-
du behar ditugun? Zergatik ez digu-
te behin ere azaltzen jabetza
intelektuala eta egileen eskubideak
nola defendatu ditzakegun? Ez al litza-
teke garrantzi handikoa eskola haue-
tan enpresa administrazio klaseak

jasotzea artista sortzaileek eta fre-
elance-ek langile beregainek (auto-
nomo) bezala egiten badugu lan? 
Estatu mailan ez dago dantza ikasi
daitekeen unibertsitaterik, baina
badaude arte ederren fakultateak.
Zein da diziplina artistiko hauen
artean egiten den ezberdintasuna-
ren arrazoia? Beste herrialdeetan dan-
tza unibertsitateetan ikasi badaite-
ke, zergatik ez da posible Euskal
Herrian eta estatu mailan?
Duela hamalau urte egin nuen alde
Nafarroatik eta gaur egun egoera
ez da batere aldatu. Ez al da alda-
ketarako garia? 

bazterretik

Laida

kultura >>

Gaur, 18:00etan, mustuko da Basoko
Mari denda, Altsasuko Gartzia
Ximenez kalean

Paz Treuquil margolari
maputxearen Gure sus-
traiak ardaztenerakusketa-

rekin mustuko da gaur Basoko
Mari espazio berri altsasuarra.
Ngulumapukoa (Los Rios, Txile).
Sortzaileak han eman du bere bizi-
tzaren zatirik handiena. Landa
eskoletan kultura artekotasun ira-
kasle zela bere kabuz hasi zen
margotzen. Ikasleekin batera ika-
si zuen margotzen, ikastetxeeta-
ko pareta tristeei kolorea emanez.
Ikasleek animatu zuten koadroak
margotzera. 

Bere irudiak antzinakoak dira;
lurraren eta animalien edertasu-
na eta indarra dute, bizitza hutsa-
rena. Bere irakaspena xumea eta
aldi berean indartsua da: basoe-
kiko eta errekekiko maitasuna,
gure sustraiekikoa, gure beneta-
ko izaerarekikoa.

Margo erakusketarekin batera,
Altsasuko espazio berriak Gui-
llermo Piqueroren Mitologia sal-
vaje liburuaren aurkezpena har-
tuko du. Kantabriarra, EHUn kaze-
taritzan lizentziatua da. El sendero
aborigen fanzinea sortu zuen eta
hura Europa indigena  (www.euro-
paindigena.com) kultur zabalkun-
derako proiektuaren oinarria izan
da. Haren bidez lehen kultura

europarren (goi paleolitikoa eta
neolitikoa) jatorrizko mundu-ikus-
kera berriz osatzeko ekarpena
egin nahi du.

Piquerok, bere liburuan, gure
arbasoen unibertso sinbolikoan
barrena iniziazio-bidaia bat egitea
proposatzen digu. Bere kontakizu-
naren ardatza Ama handia eta Ani-
malia basatien jauna izanik (Goi
Paleolitoan sortu ziren arketipo
sakratuak), berak mundu ikuske-
ra indigena europarra deitzen due-
naren alderdirik garrantzitsuenak
aletzen ditu. Liburuan euskal mito-
logiaren aipamen asko agertzen
dira, Mari eta inauteria (Altsasu-
ko momotxorroen argazki eta guz-
ti) eta, batez ere, euskara.

Larunbatean, 20:00etan eta 22:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean.
Sarrerak www.iortiakultura.com/eu/
web orrian daude salgai

A
ltsasuko antzokiak bihar
Esta noche no estoy para
nadie antzezlanaren ema-
naldi bikoitza hartuko

du. Joan den urteko estatuko kome-
dia musikatu onenaren saria jaso
ondoren iritsiko da Iortiara. 1981ean
kokatuta dago bi emakumeren ingu-
ruko antzerki musikala. Kontrako
izaera duten ama bat eta alaba bat
elkarrekin bizitzera behartuta dau-
de, dibortziatu berritan arazo eko-

nomiko larriak dituztelako. 
Gau zoro batean senar ohien

bisita jaso ondoren, agerian gera-
tuko dira egiak eta gezurrak, fan-
tasiarik barne-barnekoenak eta
barneko desiorik ezkutuenak, gaiz-
ki ulertu ikaragarriak sortuko
dira, eta barrez eta nahastez bete-
riko zurrunbilo bat eraginen dute.
Eszenografia handian jokatuko
dute antzezleek obra, horregatik
haren muntaia gaur hasiko da. 

Jatorria
Esta noche no estoy para nadie
Juan Carlos Rubioren komedia

original bat da, 1997an mustu
zen, Esperanza Roy protagonis-
ta zuela. Garai hartan estatuan
eta Amerikan arrakasta handia
izan zuen. Oraingoan Rubiok,
Raul Gama musikariaren eta Isa-
bel Montero letragilearen lagun-
tzaz, komedia zena antzerki musi-
kal bihurtu du. Horretarako,
dozena bat abesti sortu dituzte

propio, aktoreak zuzenean kan-
tatzen dituztenak piano-jole baten
laguntzaz. 

Fitxa

Zuzendaritza: Juan Carlos Rubio
Aktoreak: Kiti Manver, Gisela,
Bruno Squarcia, David Ordinas 

Basoko Mari

Bea De la Vegak sustatutako espa-
zioa arte, natura, historia eta mito-
logiari zuzenduta dago. Sakana-
ko informazio eta turismo argi-
bide gune bat izateaz aparte,
dendan ibarreko artisautza-lanak
aurki daitezke, besteak beste,
Harbizi (sormen artistikoa) eta Sel-
vas mágicas (diseinua) marketa-

koak.
Gartzia Ximenez kalekoa ez da ohi-
ko souvenir denda bat. Han dituz-
ten pieza guztiek dute haien azal-
pena, eta benetako testuinguru
batean kokatuta daude. Hortaz,
“gure piezetako bat eramaten
duenak ez du sormen lan berezi
bat eramaten bakarrik: gure his-
toriaren zati bat eramaten ari da”
zehaztu du De la Vegak.

Margo maputxeak eta Europa aborigenari
buruzko hitzaldia denda zabaltzeko

DANTZARIEN IRUDI BAT IRAGARRIKO DU
ALTSASUKO FESTAK: Helena Santano
Ciden Festetako gonak lana aukeratu dute
altsasuarrek festa egitarauko azala izate-

ko. Kontrazala, berriz, txikien mailako
lehiaketako irabazle Ane Galan
Goikoetxearen irudia izanen da. 

Bi bikote bananduren
gazi-gezak antzerki
musikalean 

Zirkua Altsasun 

Ezin zailagoa zirku jaialdia har-
tu zuen larunbatean Altsasuk.

Iortia kultur gune parera hurbil-
du zirenek Bot Proyect konpainia-
ren Collaje ikuskizuneko akroba-
zia, oreka eta tranpolin abilezie-
kin gozatzeko aukera izan zuten.
Duo Laos konpainiak Upside down
show-ak buruz buruko akroba-
ziak eskaini zizkien ikusleei. Jaial-
dia Mumusic konpainiarenRoda,
mon ikuskizuna izan zen. Txina-
ko masta eta pull-ean orekarekin
eta musika bitxikeriekin gozatu
zuten zirku zaleek.



AusArt diskoetxearekin
batera Bierrik Fundazioak,
bere bazkide eta sakandar

musikazale guztiei, Sakanako
musikari handi baten obra esku-
ratzeko aukera eman dute: Felipe
Goirriti musikagile, kapera-mai-
su eta organo-jotzailea. Diskoe-
txearen eta fundazioaren eskain-
tzaren bidez musikazaleek Uhar-
te Arakilgo musikariaren bost
disko eskuratzeko aukera izanen
dute. Bierrikeko bazkideek mer-
keago erosteko aukera izanen dute. 

Polifonia errenazentista
Gorritik lortutako fama eta mai-
laren adierazgarri nagusi Parise-
ko Société Internationale des Orga-
nistes et Maîtres de Chapelle-en
konposizio lehiaketetan lortutako
arrakastak dira. 1881az geroztik
zazpi aldiz aurkeztu zen hilero
antolatzen ziren lehiaketa haue-
tara eta bertan lau lehen sari eta

hiru lehen aipamen lortu zituen.
Bere katalogoa 250 bat lanez osa-

tua dago, gehienak erlijiozkoak. 
Gorritiren konposizioen azterke-
tak erlijio musikaren momentu
interesgarri bat azaltzen digu, non
ondoan ezartzen diren Italiako
opera estiloa (bereziki Bellini),
Europa erdialdeko erromantizis-
moa, Frantziako organo irakaspe-
na, folklore musikaren eragina
eta Alemania, Italia eta Frantzian
gertatzen ari zen erlijiozko musi-
karen erreformarekin zenbait
ezaugarri zituen, kantu lauaren
tratamendua edo estilo soilaren
erabilera polifonia errenazentis-
ta hartzen duelarik eredutzat. 

Produkzioen artean azpima-
rratzekoak dira Misa en Do, ahots
zurirentzat idatzitako Misa en Re,
Miserere "Viejo" eta Miserere "Gran-
de", Ecos de Andíaeta, besteak bes-
te, Agur Jesusen Ama, Ama Birji-
nari eskainitako abesti ezaguna.
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Domekan, 18:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean

La Encina, Altsasuko Extrema-
durako elkarteak, erkidegoko

eguna ospatzeko ekitaldiak anto-
latu ditu domekarako, tartean
Merche Cuadrado kantariaren
emanaldia. Espainiar kantua eta
bere sorkuntzak ere eskainiko
ditu Cuadradok (koplak, pasodo-
bleak, fandangoak, sevillanak edo
flamenkoa). 

Eskarmentu handiko kantaria
da Quintana de la Serenako (Bada-
joz) kantaria. Makina bat aretoe-
tan eta telebistetan aritua. Hainbat
disko grabatuak ere baditu. Pasa
den mendeko 70eko hamarkadan
Euskadira joan zen bizitzera. Bizi-
toki berrian Extremadurako kul-
tura zabaltzeko ahalegina egin zuen
Cuadradok, beste hainbatekin bate-
ra. Hego Euskal Herrian makina
bat emanaldi eskaini ditu, baita
Extremaduran ere. 

Arakilgo Udalak estreinakoz
ibarrari buruzko argazki

lehiaketa antolatu du aurten.
Lehiaketara aurkeztutako argaz-
ki guztiak Arakilgo Egunean Urri-
tzolan ikusteko aukera izan zen.
Arakildarren bozek herritarren
saria Miguel Angel Laplana Alba-
ri eman zioten. Hark Aralarko
aingerua eta gurutzea eliz atean
agurtzen diren unea jaso zuen.
Herritarren bozketagatik 100 euro-
ko saria jaso zuen Laplanak. 

Epaimahaiak, berriz, bi sari
eman zituen. Jaiak eta tradizioak
sailean Garbiñe Perkaz Irañetaren
Pilotan 2 argazkiak irabazi zuen.
Ihabarko frontoian jokatutako bina-

kako partida bateko une bat jaso
zuen argazkian. Ondarea eta pai-
saiak saileko saria, berriz, Mikel
Perkaz Irañetaren Beriainargazkia-
rendako izan zen. Mendi gainetik
Satrustegiko mendizerrako barga
berdetua erakusten du lanak. Bi egi-
leek 250 eurona jaso zituzten. 

Irakaskuntza arautuan bertsolaritza
irakaskuntza bermatzeko eta bertso
eskolak martxan mantentzeko da
deialdia

Urtero moduan, Sakanako Man-
komunitateko Euskara Zer-

bitzuak ibarreko ikastetxeetan
bertsolaritza programa sustatze-
ko eta bertso-eskolak kudeatzeko
deialdia egin du. Hezkuntza Depar-
tamentuak Bertsolaritza Irakas-
kuntzan programa sustatzen du,
baina bideratzen duen aurrekon-
tua nahikoa ez denez, urteak dira

Mank-ek diru ekarpen osagarria
egiten ari dela. 

Mank-en ekarpena orain arte
8.000 eurokoa izan da, baina aur-
ten 13.000 eurotara igo du. Aldake-
ta horren zergatia azaldu digu Mai-
te Iparragirre euskara teknika-
riak: “irakaskuntza publikotik
pribatura ere zabaldu da bertsola-
ritza ikastetxeetan emateko eskain-
tza”. Horretaz aparte, aurreko urte-
etan bezala Etxarri Aranazko eta
Altsasuko bertso eskolei eusteko ere
balio beharko du esleipenak. 

Agorrilaren lehen astean egin
zuten Somerseteko konterrian

egonaldian jasotako maitasun eta
arretarekin poz-pozik daude Altsa-
suko abesbatzako kideak. Halseko
abesbatzarekin eta Wellingtongo
abesbatzarekin emandako kontzer-
tuak “arrakastatsuak eta, batez ere,
hunkigarriak” izan ziren. 

“Gure folkloreko kantuekiko
miresmena adierazi zuten. Mari-
pi Larreak kantatutako bi jotekin
harritu ziren eta miretsi zituz-
ten”, esan digute abesbatzatik.
Ingalaterrako bi abesbatzek Mai-
tia nun ziraeta Agur zaharrakan-
tuak ikasi zituzten, altsasuarrekin
batera kantatzeko. 

Eskaerak 
948 564 275 edo 948 562 107
telefonoetara hots eginez edo
bierrik@guaixe.net e-postara
idatziz eskatu daitezke. Bazki-
deek 22 eurotan erosi ahal izan-
go dute bilduma osoa: ez dire-
nek, berriz, 25 eurotan.  

Bost diskoak

Eskaintzaren lehen diskoa Musi-
ka Klarisarentzat da. Stabat
Mater (1871); Agur Doloreta-
koa (1871); Misa en Re (1892)
eta Tota Pulchra (1894) lanak
biltzen dira diskoan, Loiolako
Nazioarteko Jaialdiko orkes-
trak bakarlariekin lagunduta. 
Bigarren diskoak Requiem
aeternam izenburua du.
Hodeiertz abesbatzak abestuta-
ko bi lan jasotzen dira: Misa de
Requiemeta Magnificat para
Difuntos. Baita Goikobalu abes-
batzak kantatutako Misa pro
defunctis lana ere bai. 
Agur Jesusen Ama- Antologia
da hirugarren diskoaren izenbu-
rua. Bertan agertzen dira Agur
Jesusen Ama abesti ezagunaren
bi bertsio; Tota Pulchra; Surge
Propera; Lamentationae;Mag-
nificat del Corpus; Gradual de
la Misa de Natividad.
Laugarrena Miserere Mei da.
Bertan bi obra grabatu dituzte
Loiolako Nazioarteko Jaialdiko
orkestrak eta bakarlariek Javier
Bello-Portu zuzendariaren gida-
ritzapean: Miserere en sol mayor
(1861); Gran Miserere (1892).
AzkenakLamentaciones-eros-
tak (1877) izenburua du. J Bello
Portuk zuzentzen ditu V. Cana-
le, sopranoa; P. Landrigridge eta
D. Johnston tenoreak eta R.Stal-
man baxua.

Biografia

Jaioterriko idazkari-organista zen
Leon Gorritik, eman zizkion lehen
musika eskolak Felipe Gorritiri. 11
edo 12 urte besterik ez zituela Tafa-
llara bidali zuen Jose Preciado kape-
ra maisuarekin ikasi zezan. Aurre-
rago pianoa eta harmonia ikasi
zituen. Ondoren Tolosako Santa
Maria kaperako Candido Aguayo
kapera maisuaren ezagutzak jaso
zituen.1856ko irailean Madrilgo

Errege Kontserbatorioan sartu zen.
Bere heziketa oraindik bukatu gabe
zuela, 1859ean, Tafallako Santa
Maria parrokiako kapera maisu eta
organista postua eskuratu zuen
oposizio bidez. Orduan hasi zen fama
lortzen eta inguruko herritako dizi-
puluak erakarri zituen. Tafallan,
kaperako musika zuzendu eta bere
lan azpimarragarrienak idazteaz
gainera, hasiberria zen musika-
banda antolatu zuen. 1860an Euge-
nia Izurekin ezkondu zen eta bost

seme-alaba eduki zituzten. 
1867an Tolosako organista eta
kapera maisuaren plaza libre gel-
ditu zen eta oposizio bidez eskura-
tu zuen. Hil arte egongo zen bertan.
Santa Maria parrokian bere eliz lanak
interpretatzeko 28 musikariz osa-
turiko kapera zeukan, gizonezko
abeslari eta hari eta haizezko ins-
trumentuez osatua zegoena. Era
berean, Tolosan musika-banda
zuzendu zuen eta irakaskuntzan ere
ibili zen. Uharten lurperatua dago.

Felipe Gorritiren
musika eskura

Ingalaterratik aseta bueltatu da
Erkudengo Ama abesbatza

Mank-ek bertsolaritza
sustatzeko laguntza teknikoa
eskuratzeko deialdia egin du

Arakilgo argazki lehiaketak
baditu irabazleak 

Koplak Extremadurako 
eguna ospatzeko
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G : tenperatura>>
Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun 30.5 . . . . . . 10.5  . . . . . . .0
Etxarri A. 29.7 . . . . . . . 8.6  . . . . . . .0
Altsasu 27.5 . . . . . . 10  . . . . . . . . .0.3
Aralar 23.6 . . . . . . . 9.9  . . . . . . .4.8
Urbasa - . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . .-

: eguraldiaasteko >>

Min: 12 Max: 23 Min: 13 Max:25 Min: 14 Max: 26 Min: 15 Max: 23 Min: 15 Max: 22 Min: 14 Max: 24 Min: 14 Max: 24

ostirala larunbata igandea astelehena asteartea asteazkena osteguna

euria: 8% euria: 10% euria: 45% euria: 88% euria: 40% euria: 28% euria: 30%

1. Nondik datorkizu mediku
izateko bokazioa?
Familian lehena naiz mediku iza-
ten, beraz, besteengandik baino
nire senak eskatzen zidalako naiz
mediku. Haurra nintzenetik izan
dut argi. Heldu zarenean zer izan
nahi duzu galdetzen zidatenean,
beti erantzun izan dut mediku izan
nahi nuela.

2. Traumatologiako
espezialitatea egin zenuen.
Zergatik?
Medikuntzak alor asko ditu eta
guztiek dituzte euren berezitasu-
nak. Niri beti interesatu zait giza-
kion gorputzeko hezurren berri
izatea eta horrek bultzatuta auke-
ratu nuen traumatologia. 

3. Zein gaitz tratatu duzu
maizen?
Belaunean espezializatu nintzen.
Azken 22 urteotan ebakuntza alo-
rra tratatu dut gehien eta dene-
tik ikusteko aukera izan dut. Adin
bakoitzak badu bere eritasuna;
haurren artean meniskoko arazo-
ak izaten dira asko, gazteen arte-
an kirolarekin loturiko hausturak
eta urradurak, eta helduek adina-
rekin loturiko arazoak izaten
dituzte. 

4. Ubarminen egin duzu lan,
herritarren belaunak zaindu
dituzu.
Eguneroko lanean protagonistak
izan ditut herritarren belaunak
bai. Kontsultak egunero pasatzen
nituen eta astean bitan ebakun-
tzak egiten nituen. Zaintzak egi-
tea ere egokitu zait eta Bideko Ama
ospitalean egin ditut.

5. Ziordian ere kontsulta
pasatzen zenuen. 
Herri txikietan denok elkar eza-
gutzearekin batera konfiantza
handia sortzen da batzuen eta
besteen artean eta mediku izan-
da jende asko hurbiltzen zait gal-
detzera. Nik gustu handiz egiten
dudan lana da, egin dezakedan
gutxienekoa da hori. 

6. Nola ikusten duzu
Osasunbidearen osasuna?
Gaitz handia du Osasunbideak.
Sendaezina ez den heinean, sen-
datzeko konpromisoa duen jendea
berandu baino lehen iristea espe-
ro dut. Izan ere, orain arte Gober-
nariek gaizki kudeatu izanaren
ondorioak pairatu ditu osasun
publikoak. Ongizate estatua sun-
tsitzen ari dira herritarron osa-
sunaren kontura. Nafarroako Osa-
sunbidea aitzindari izatetik, nahi-
gabea ematera pasatu da. Pentsa,
duela urte bete jubilatua naiz.
Garai hartan itxaron zerrenda
hiru hilabetekoa zen, orain urte
eta erdikoa da.

7. Horrek nola eragiten du
profesionalengan eta
erabiltzaileengan?
Profesionalek gure bokazioare-
kiko izan dugun motibazioa gal-
tzen ari gara murrizketa horien
erruz. Lanera gogotsu joatetik,
kezkaz joatera pasatu gara. Admi-
nistrazioarekiko dezepzio han-
dia dugu. Erabiltzaileengan bes-
tetik, kalitatean izan du eragin
handiena. Itxaron zerrendak ikus-
tea besterik ez dago. 

8. Zer iruditzen zaizu terapia

alternatiboek egun hartu duten
indarra?
Traumatologian eta bereziki
belaunean sortzen diren arazoe-
tarako ez dute gehiegi balio. Eba-
kuntzatik pasatu aurretik jende
askok probatzen du, baina, ezer
gutxirako. Gainerakoan agian
lagun dezake, gure kasuan asko-
rik ez. Dena dela, ez nago oso jan-
tzia terapia alternatiboetan. Ezja-
kintasunetik ari naiz.

9. Jubilatu zarela urtebete
pasatu da. Etsitzen al duzu?
Ederki bizi naiz. Kezka guztiak
uxatu gabe dena dela, osasun
publikoak duen egoera zein den
ikusita. Medikuntza bokazioa den
heinean, faltan botatzen dut era-
biltzaileekin sortzen den harre-
mana eta bereziki lankideekin
sortzen dena. Oraindik ere lanki-
deekin elkartzen gara ospitaletik
kanpoko jardueretan. 

10. Zer da medikuntzan
aritzearen onena eta txarrena?
Jendearekin hartu eman berezia
sortzen da eta laguntzen ari zare-
la jakiteak on egiten du. Zailena-
ren artean kokatuko nuke, albis-
te txarrak eman beharra. Zaila da
eta inork ez gaitu prestatzen horre-
tarako. 

11. Nola jaso duzu txupinazoa
jaurtitzeko aukera?
Herriko beste edozeinek nik bai-
no gehiago merezi dezakeela uste
dut. Ez nuen halako proposame-
nik espero egia esanda. Ohore
bat da eta gustura botako dut suzi-
ria. Festak familiartean ospatu-
ko ditut gero.

>>11
galdera

Juan Mari Urteaga   
Ziordiako traumatologoa 

Testua: Maialen Huarte Arano
IRAILEKO SARIAK:
1- Ekainberri kobazulotarako 2 sarrera, Lacturale
esnea eta yogurtak, Gaztezulo aldizkarirako 3 hilabe-
teko harpidetza, Artaza kanpinerako deskontu balea.
2-Artaza kanpinerako deskontu balea, Lacturale
esnea eta yogurtak, eta Gaztezulo aldizkarirako 3
hilabeteko harpidetza eta Donostiako
Aquariumerako sarrera bat.

3- Artaza kanpinerako deskontu balea, Lacturale
esnea eta yogurtak, eta Gaztezulo aldizkarirako 3
hilabeteko harpidetza eta Donostiako
Aquariumerako sarrera bat. 
4- Artaza kanpinerako deskontu balea, Lacturale
esnea eta yogurtak, eta Gaztezulo aldizkarirako 3
hilabeteko harpidetza eta Donostiako
Aquariumerako sarrera bat.

Iraileko
bazkide zozketa

: ilargiaren aldia>>
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