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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

Bakarra:

Bikoitza:

Bazkideek deskontua

Musika
Ze esatek eta Glaukoma. Lastailaren
4an, larunbatean, 23:00etan Etxarri
Aranazko gaztetxean. 

Gaudeamus. Lastailaren 5ean,
igandean, 17:00etan Aralarko
santutegian. Bezpera kantatuak. 

Antzerkia
Ondoko hilobiko tipoa. Lastailaren
3an, ostiralean, 21:30ean Irurtzungo
kultur etxean. Txalo produkzioak.  

Zazpi aldiz elur. Lastailaren 4an,
larunbatean, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean. Ttanttaka teatroa.

Dokumentalak
Arakilgo haizea. Lastailaren 4an,
larunbatean, 17:30ean (gaztelaniaz) eta
19:30ean (euskaraz) Hiriberriko
kontzeju etxean. 

Mendi irteerak
Nafarroako mendi taldeen eguna.
Lastailaren 5ean, igandean, 9:00etan
Altsasun. Sakanako Mendizaleak. 

VII. Arakilgo mendi ibilaldia. Ekai-
Txurregi-Ollo. Lastailaren 5ean,
igandean, 10:00etan, Ekaitik. Ollon

bazkaria. Arakilgo Udalean izena eman. 

Aratz-Aizkorri. Irailaren 5ean,
igandean. Altsasuko Mendigoizaleak
taldea. 

Bertsolaritza
Jon Maia eta Beñat Gaztelumendi.
Lastailaren 3an, ostiralean, 22:00etan
Etxarri Aranazko gaztetxean. Bertso-
afaria. 

Bizikleta irteerak
Galnato-Badaiako mendizerra.
Lastailaren 5ean, domekan, 8:00etan
Altsasuko Zumalakarregi plazatik. 32
km. Burunda klubeko mendi bizikleta
taldea.

Erakusketak
Emakumea eta euskal pilota.
Lastailaren 3ra arte, egunero
17:00etatik 20:00etara Etxarri
Aranazko kultur etxean.

Zure herriko historia jakin nahi?
Lastailaren 5era arte, astegunetan
18:30etik 21:00etara eta asteburutan
12:30etik 14:30era eta 18:30etik
21:30era Altsasuko Gure Etxea
eraikinean. Altsasu Memoria. 

Dekorazio arteak. Lastailaren 10era
arte, astegunetan 18:30etik 21:00etara

eta domeketan 19:00etatik 21:00etara
Altsasuko Iortia kultur gunean. Yolanda
Arnedoren tailerra.

Gure sustraiak ardazten. Lastailaren
26ra arte, Altsasuko Basoko Mari
dendan. Paz Treuquil maputxearen
margoak.

Ziordiko liburutegiko azken 15
urteetako ekintzak. Abenduaren 31ra
arte, astegunetan, 16:00etatik
20:00etara Ziordiko liburutegian. 

Hitzaldiak 
Altsasu, 1934-1950. Lastailaren 3an,
ostiralean, 19:00etan Altsasuko Gure
Etxea eraikinean. Hizlariak: adineko
altsasuarrak eta Altsasu Memoriako
kideak. 

Alzheimerra eta bestelako
dementziak: portaera aldaketetara
moldatzeko jarraibideak. Lastailaren
8an, asteazkenean, 17:45ean Altsasuko
Josefina Arregi klinikan. Afan eta
Gizarte Zerbitzuak. 

Deialdiak 
Hipotekek kaltetutakoen Plataforma.
Lastailaren 3an, ostiralean, 19:00etan
Altsasuko Gure Etxeko lehen solairuko
1. gelan, bilera.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Lastailaren 3an, ostiralean, 20:00etan
Lakuntzako, Arbizuko eta Etxarri
Aranazko plazetan, elkarretaratzeak.

Herri ostiralak. Irailaren 3an,
ostiralean, 20:00etan Altsasuko Foru
plazan mobilizazioa, gero afaria. Ospa!

Frankismo garaiko biktima
altsasuarrei omenaldia. Lastailaren
5ean, domekan, 12:00etan Altsasuko
Foru plazan. Udala. 

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Lastailaren 5ean, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.  

Ihart
ZORIONAK polita!!
Amona Isabel, Iñigo eta
Martaren partez.  Muxu
handi bat.

Aiert Balda
Flores
ZORIONAK Sakanako txi-
rrindulari hoberenari.7 mu-
xu handi , txapelduna!
Maddi, Edu eta Nerea.

Ekhi Igeltz
ZORIONAKEkhi fa-
milia guztian partez.
Oso ondo pasa eta urte
askotako!!!

lastailak 3-9
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net

Oihan Gastaminza Betelu
Bihar 3 urte! ZORIONAKOihan!

Ilargiraino eta bueltan maite zaitugu!
Muxu asko aita, ama, Maddi

eta traktorearen partez. 
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ezkaatza >>
Asteburuko jardunaldi
irekien ondoren egiteko
hori jarri dio bere buruari
Sareak

Oso arrakastatsuak izan dira aste-
buruan Sakantzen Sareak antola-
tutako bi jardunaldi irekiak. Uda-
ko Ikastaroetan historia interes-
gune bat zela identifikatu zuen
sareak eta, horregatik, eskaintza
hori egin zuten astebururako. Due-
la 2.000 urteko ibarrari buruzko
eta mandazainen inguruko saio-
etan 50 bat pertsona egon ziren
bakoitzean. Bai sakandarrak, bai-
ta kanpinetara etortzen direnak
ere izan ziren jardunaldietan. 

Sareko kide Jon Etxeberria Iju-

rrak azaldu digunez, asteburuko
erantzunak indarra eman die bide
beretik segitzeko, etorkizuneko jar-
dueretan historia erakargarri bat
izan daitekeelako: “Sakantzen sare-
ak eta Ezpilleta elkarteak zein ekar-
pen egin dezakegun aztertu eta hura
indartu beharko dugu”. Oihan Men-
do eta Nicolas Arbizu saioen gida-
riei eta Zamartzeko aterpeari eta
Etxarri Aranazko Udalari antola-
kuntzan emandako laguntzagatik
eskerrak eman zizkien. 

Gazte Ekintzaile Sozialen
saria irailaren 18an jaso
zuen Jon Etxeberria
Ijurrak

Universidad Europearen fundazio-
ak International Youth Foundatio-
nekin eta Sylvan/Laurate Founda-
tionekin elkarlanean seigarren
urtez antolatu du Gazte Ekintzaile
Sozialen sariketa. Sakantzen Sarea
Jon Etxeberriaren bidez aurkeztu
zen sariketara eta aitortza jaso ere:
3.000 euroko saria eta aste beteko

prestakuntza saioa Madrilen. 
Etxarriarra irailaren 15etik

21era Madrilen egon zen. Esperien-
tzia “oso positiboa” izan bazen
ere “nekatuta eta karga handiare-
kin” bueltatu zen. Izan ere, zortzi
egunetatik zazpitan “topera” ari-
tzen ziren, 9:00etatik 23:00etara.
Estatuko 10 ekintzaile sarituekin
batera, Honduraskoak eta Mexi-
kokoak ere izan ziren. “Pertsonal-
ki eta Sakantzen Sarearendako
positiboa izan zen. Sariak jendea
eta proiektuak ezagutu, galderak
egin eta beste lurraldeetara zabal-

tzeko aukera eman zidan”. 
Bai berari bai sareari ikusga-

rritasuna eman die Madrilgo espe-
rientziak. Sari banaketa ekital-
dian, publiko aurrean, hiru minu-
tuko hitzaldian, Sakantzenen berri
eman zuen. Ijurrak esan digunez,
“ikusi zuten Sakana bakarra dela,
eskualde identitate bat dela eta
tokiko garapen endogenoan lan
handia egin dela. Aurrera egite-
ko animatu gintuzten”. Sarearen
etorkizuneko egitekoen artean
egun dagoen herriz herriko iden-
titateari ibar identitatea txertatzen
joatea eta sakandarrak aktibatzen
segitzea leudeke. 

Onurak
Ijurrak esan digunez, Sakantzen
Sareari nazioarterako ateak zabal-
tzeko aukera izan da Madrilgoa.
“Informazioa prozesatzen ari naiz,
ikasitakoa Sakantzen Sarean edo
Sakanako proiektuetan nola txer-
tatu aztertzeko”. Garapen ekono-
mikora bideratutako bizpahiru
ekintzaile zeuden topaketan.
“Halako eredurik ez da ezagutzen.
Baina badira lokalki lan eginez glo-
balki pentsatzen ari diren beste
erakunde batzuk eta halako eki-
menen bidez elkarlanerako auke-
rak sortzen dira”. 

Elkarrekintza edo sare bat sor-

tzeko aukera aipatu digu etxarria-
rrak. Ijurrak, hala ere, argi du proiek-
tu bat eskualde batetik bestera ezin
dela bere horretan kopiatu “batzuen
eta besteen iragana, oraina, ezagu-
tzak… ez dira berdinak; egokitu
beharra dago”. Lleidako eta Soria-
ko proiektuen berri jaso duela azal-
du digu sareko kideak.

Prestakuntzaz
Sarituak ez ziren klasean itxita
egon. Hainbat espazioetan izan
ziren, era dinamikoan eta taldeka
lanean. Arlo pertsonalean “beste
modu batera ikasteko desikasi”
egin zuten. Edota sormenaren eta
joko errazen bidez taldea elkar eza-
gutu zuen. Gorputz adierazpena
eta hitzaldia nola osatu ere izan
ziren ikasgaietako batzuk. 

Ekintzaileek euren espazio per-
tsonalak izateko garrantzia nabar-
mendu zieten Madrilen eta, prak-
tika gisa, yoga saioa izan zuten. Mar-
ka pertsonala, talentua ea haren
identifikazioa, sormena eta beste
ere aztertu zituzten aste hartan. Bai-
na horiekin batera ekintzailetasun
sozialari begira ere jarri ziren,
finantziazioa eta beste aztertuz.
“Enpresa-gizarte proiektuak ez dira
gobernuz kanpoko erakundeak,
errentagarritasuna bilatzen dute,
gizarte inpaktua ere”.

Ekintzailetzaren
hazia ereiten
Lantokiak utzi eta ostiralean Sakana
Lanbide Heziketa institutuan izan
ziren Sakana kooperatibako Alvaro
Redondo eta Lakber SL-ko Josejo Ariz.
Biak ere gradu ertaineko eta goi gra-
duko 21 ikaslerekin bildu ziren, haien
artean ekintzailetza sustatzeko jar-
dunaldi baten barruan. 
Bi enpresetan mekanizatu lanak egi-
ten dituzte eta, ondorioz, txirbila eta
ebaketa-likidoa (taladrina) sortzen
dituzte. Bi hondakinak berrerabiltze-
ko konponbide sortzaileak ematea
eskatu zieten ikasleei. Lau taldetan
banatuta , bakoitzak proposamen bat
aurkeztu zuen. Sakana kooperatibak
eta Lakber SL-k proposamen horiek
aztertu eginen dituzte. Ikasleek enpre-
sak ezagutzeko aukera izanen dute. 

Elkarlanean

Cederna-Garalurrek ekintzailetza sus-
tatzeko jarduera izan zen hori. Ikas-
leen artean ekintzailetza “bizitzaren
aurreko jarrera positibo, sortzaile eta
eraldakor” gisa sustatu nahi izan
zuten.  Susana Mendinuetak esan digu-
nez, institutuaren eta bi enpresen elkar-
lanari esker gauzatu zen: “Sakanare-
kin eta ibarrarekin duten konpromi-
soak borondateak bat egitea ekarri
du, etorkizun hobea eraikitzeko”. 

SAKANA

Sakantzen Sarea, lan antolamendu
eredu berriak aztertzen

»»

Sakantzen Sarea
Madrilen saritua



150 urte dira Beasain eta Olatza-
gutia burdinbidez lotu zituztela.
Tarte menditsu eta zaila gure
hau, 23 tunel behar izan zituena.
Burundako eta Goierriko histo-
riak errotik aldatu ziren lan haren
ondorioz. Geroztik Christian
Andersenek Olatzagutian bizi
izandako elurtea, Ormaiztegiko
Eiffelena ez den burdinezko
zubiarena, Altsasuren “ burdin-

dide hiria” edo “villa ferroviaria”
izendapena. 

Trenarekin batera janariak,
harritzarrak, metal puska han-
diak, jendeak, ideia eta asmaki-
zun berriak joan eta etorri ziren.
Piamonteko langileek halako
akordeoi diatoniko bat ere eka-
rri zuten, apaizek infernuko aus-
potzat hartuko zutena, errome-
riak  gozotasun eta bizitasunez

hornituko zituena. 
Niri neroni trena poetikoki udaz-

kenerako dela iruditzen zait. Hala
ulertu zuen Lizardi handiak ere
1929an Bultzi-leiotik olerki bikai-
nean: “ Oi lur, oi lur/… Arto mus-
ker,/ mendi, baserri zaarrak;/ ale
gorriz/ abaildutako sagarrak:/
oro laiño mee batek estalia,/ urrez
oro/ eguzkiak yantzia”. 

Bultziaren irudi erromantiko-

ak luzaz iraun du han eta hemen-
go herritarren gogo eta oroime-
nean. Hainbat liburu, margo-
lan eder, Doctor Zhivago filma-
ren hainbat eszena zoragarri
horren lekuko dira. Altsasu
dagoeneko ez da burdinbide
hiria, “parada y fonda” izan
zeneko garai hura urrun da.
Erabiltzaileok autopistez xora-
tuak burnibideak ahaztu geni-

tuen eta gobernuek abiadura
handiaren alde egin dute. Ordu-
tegi murriztuak eta bidaia auke-
ra gutxiago izanik ere Altsasu
oraino loturik dugu burnibidez
eki, mendebalde zein iparrare-
kin. Probestu dezagun: “Zure
bazter/ gurazko aberria,/ doa
zoro,/ ta (bertan  ni) bultzia…/
Oi, ene lur,/ baninduzu zerea,/
zu landu, ta zure/ sariz betea”.
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Hiritartasunaren tratu berdinta-
suna oinarrizko printzipioa da
gizarte demokratikoetan. Gaine-
ra, europar legediak debekatu
egiten du sexu, erlijio, jatorri
etniko, edota ezgaitasun, adin,
sexu orientabide edota sinisme-
nengatik etor daitekeen edozein
bazterkeria (Oinarrizko Eskubi-
deen Eskutitzaren 10,19,20 eta
21. artikuluak).

Hemen bizi eta lan egiten duten

atzerriko jatorria duten langile-
ek gainontzeko hiritarrek ordain-
tzen dituzten zerga berdinak
ordaindu eta kotizatzen dituzte.
Horregatik, bai moralki nola
legalki desiragarria da euren
kotizazioaren arabera dagozkien
prestakuntza, laguntza sozialak
jasotzea (langabeziakoak, ikaske-
tarakoak, osasungintzarako-
ak.....).

Laguntza soziala jasotzen duten

etorkinen kopurua %7 da, berta-
ko herritargoaren %46aren
aurrean (EAE). 

Gizarte zerbitzuetako gasturik
handiena etorkinen presentzia
txikiena den ataletara bidera-
tzen da (dependentzia, ezgaitasu-
na…..) %1 soilik, nafarren
%19,8aren aurrean. Iturria: Ins-
tituto Nacional de Estadística.
Boletín Enfoques. 

Etorkinen adinaren bataz-bes-

tekoa 19 eta 44 artean dago esta-
tuan. Osasun zerbitzuen erabile-
ra baxuagoa da bertakoena bai-
no. Iturria: Boletín Enfoques;
EIN.

Gizarte zerbitzuetako lagun-
tzak pobrezia edota ongizate eza-
ren egoerak arintzera bidera-
tuak daude eta unibertsaltasun
irizpidean oinarritzen dira.
Laguntza horiek jasoko dituen
pertsona, erkidegoan, edota

lurraldean bizi den edozein per-
tsona fisikoa izanen da, eta berau
jasotzeko bidea irekiko duen zirri-
kitua errolda-agiria izanen da. 

Ez dago atzerritarrei bertako-
en aurrean lehentasuna emango
dion erregulaziorik. Ezta ere bere
erabilerarako bide berezirik. Gai-
nera, atzerritar nazionalitatea
ez da inoiz ere baldintza izaten
lehentasun bezala diru-laguntza
horietara jotzeko garaian, eta ez
dago kuporik ere jatorrien ara-
bera laguntza horietara jo ahal
izateko. 

Infor mazio gehiagorako:
www.euskadi.net

Bego Zestau,
Immigrazio Zerbitzua

hara zer dien

Laguntza sozialak etorkinendako, 
zurrumurru-ez

Aurten ere hemen, gaituzue gure
ideiak eta gogoetak plazaratzeko
gogoekin eta lehenik eta behin
bailarako komunikabide euskal-
dunak emandako aukera hau
eskertu nahi dugu. Jakitun gara
komunikabide honek aurrera
egiteko behar dituen baliabide-
ak zenbateko esfortzua suposa-
tzen duten eta honetaz idatzi nahi
dugu gaurkoan, esfortzuaz. 

Gure bizitzak aurrera eramate-
ko behar dugun beste lan egiten

dugu egunero, ikasi, maitatu,
borrokatu edota soldatapean lan
egin.  Bizitza duin bat eramateko
beharrezkoak diren ekintzak dira
horiek.  Kontua da, ez ote garen
azken denboraldian gure barne-
ra gehiegi begiratzen ari eta kolek-
tiboa dena ahaztua dugun. Eragi-
le sozialen presentzia kalean asko
murriztu da eta ez dugu uste orain
dela hilabete batzuk genuen inda-
rra eta kemena desagertu direnik
gure bailaran.

Denboraldi  hau berezia izango
da, hurrengo maiatzean hautes-
kundeak daude eta Nafarroan
aldaketa sakon bat izateko auke-
ra inoiz baino errealagoa da. Era-
gile sozialen lana ez da hauteskun-
deak irabaztea. Guri dagokiguna
zera da, urte hauetan borrokari
loturiko pertsonak, egoera sozio-
ekonomikoak arduradunak ditue-
la ikusi dutenak eta orokorrean
politika neoliberala pairatu dute-
nak kalera ateratzea beren esku-

bideen defentsan.
Lan honetan aurreko urtean

hazi genuen gutun sozialaren
eztabaida bukatua dago eta orain
borrokarako lanabes bezala era-
biliko dugu. Hauek dira bertan
agertzen diren lan ildoak: Lurral-
de eta ingurumen eskubideak,
lanari loturiko eskubide sozialak,
eskubide ekonomikoak, jendar-
tearen parte hartzea politiken
diseinuan, etxebizitza, hezkuntza,
osasunari buruzko eskubideak,

zaintza eta bizitzaren mantentzea
, emakumeon kontrako indarke-
riarik gabeko bizitza , jatorri
aniztasuna, aniztasun sexuala,
aniztasun funtzionala, hizkun-
tza eskubideak ,eskubide kultu-
ralak. Hauetariko bat edo bi edo
denek zugan eragina dute. Lotu
borrokari.

Abian plataforma

barrutik kanpora

Lurralde eta ingurumen eskubideak

astekoa

Raf Atxuri
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sakanerria >>

AEK Irurtzunen, Etxarri Aranatzen
eta Altsasun ematen hasi da klaseak
ematen

Aurreko asteazkenean hasi ziren
Sakanan AEKren helduen alfabe-
tatze eta euskalduntze klaseak.
Ibarreko AEK-ko arduradun Patxi
Floresek esan digunez, joan den
urteko antzerako ikasle kopuruak
eman du izena, ehun bat. Guztiak
11 taldetan banatu dituzte. Irurtzu-
nen bi talde daude. “Bat pasa den
urtetik ari da euskalduntzen eta
bestea aurreratuago dago. Gehie-
nak gurasoak dira”, azaldu digu
Floresek. 

Etxarri Aranatzen erdiko mai-
la duen talde bat ari da AEKrekin
ikasten. Gainontzeko zazpi talde-
ak Altsasu Itsasi euskaltegian ari
dira. Han maila gehienak opatze-
ko aukera dagoela esan digu Saka-
nako AEK-ko buruak. Oraindik ere
euskaltegian informazioa jasotze-
ko deiak jasotzen ari dira eta tal-
de gehiago sor litezkeela esan digu
Floresek. Gogora ekarri du ere
ikasturte akaberan asistentzia-
ren %80 edo gehiago duten ikas-
leek Mank-en Euskara Zerbitzuak
emandako diru-laguntza eskura-
tzeko aukera dutela. 

Igandean izanen da azoka eta gazta
txapelketa. Basogintzak duen
garrantzia nabarmenduko da
larunbatean

Badira urte batzuk abere feria desa-
gertu zela. Garai batean zuen zen-
tzua ahuldu zen. Joxi Bakaikoa
alkateak azaldu duenez, “feriak
birformulatzeko eta indartzeko
beharra” zuen. Ospakizuna
“berrindartzeko” hiru ardatz har-
tu ditu oinarri Etxarri Aranazko
Udalak, “indarguneak potentziatuz
eta, aldi berean, elementu berriak
sartuz”. Alkateak sakandar guztiak
ferietara gonbidatu ditu. 

Bakaikoak azaldu duenez, ferien
ikuspegi sozio-ekonomikoa indar-
tzeko, bertako ekoizpenaren sale-
rosketa indartzea erabaki dute.
Horregatik, larunbat arratsaldean
egiten zen azoka igande goizera pasa
da. Begoña Goikoetxea ekoizleak
azaldu duenez, “larunbat arratsal-
dekoa gehiago zuen erakusketatik
eta igandera pasaz salerosketa bul-
katu nahi dugu”. Sakanako ekoiz-
leez aparte, ibarrean sortzen ez
diren produktuen ekoizle nafarrak
izanen dira, 35 inguru. Goikoetxe-
ak gaineratu duenez, “kalitatezko
eta sasoiko produktuak izanen
dira”. Igande goizera pasa da ere
Sakanako artzainen gazta txapel-
keta. 100, 70 eta 40 euroko hiru sari
banatuko ditu epaimahaiak.  

Kirola eta basogintza 
Kirol probek azken urteetan

garrantzi handia izan dute Etxa-
rri Aranazko ferietan. Mendira
Joan Etorria lasterketaz aparte,
Nafarroako I. mailako aizkolariak
neurtu izan dira eta aurten ere hala
eginen dute. Kirolaren ikuspegi
ludiko hori igande arratsaldean
izanen den pala jaialdiarekin osa-
tuko da aurten. 

Feria indartzeko azken ardatza
basogintza izanen da. “Gure
herriak basoarekin duen lotura;
basoaren aberastasuna; gure natu-
ra-baliabideen balioa ferian isla-
tzea nahi dugu; herriko jarduera
ludiko/ekonomikoekin izan duen
harreman historikoa nabarmen-
duz”, esan du Bakaikoak. Hala,

larunbat arratsaldean San Juan
baleontziaren inguruko erakuske-
ta izanen da, maketa bat barne.
Haren pieza bat Etxarriko plazan
landuko dute. Aldi berean, Enne-
co, Aritzaren memoria parkeari
buruzko argibideak jasotzeko era-
kusketa izanen da plazan. Baso-
gintzaren atal ludikoa motozerra
bidezko taila erakustaldiak osatu-
ko du. 

Joan den urtean postuak aterpean egon ziren.

Laugarren Sakatxartela Astebu-
rua pasa berri dugu eta, iragarri
bezala, Beleixeguaixe Txartela era-
biltzaileen artean bi sari banatu
dira. Asteburuan 51 kidek erabili
zuten txartela eta saria Sandra
Jakarendako eta Oskar Rodrigue-
zendako izan dira. Aurrenekoak
Bibehi enpresako egun erdirako
auto elektriko baten alokairua eta
Olatzea hotelean bi pertsonarenda-
ko bazkaria irabazi du. Bigarrenak,
berriz, Iortia kultur guneko zine-

marako hilabeteko bi bono eta Belei-
xeguaixe txartel bat.

Sakanako 80 establezimendu
baino gehiagok, urte guztian, des-
kontu eta abantailak eskaintzen
dizkiete Beleixeguaixe txartela
duten Bierrik fundazioaren 1.550
babesleei. Sari hauen bitartez,
Bierrikeko lagunen fideltasuna
saritu nahi da. Bazkideek, herri
komunikabideak bultzatzeaz gain,
ibarreko ekonomiaren alde egiten
dute erosketak Sakanan eginez.  

Beleixeguaixe 
txartela lortzeko

948 564 275 eta 948 562 107
hots egin edo www.guaixe.net
atarian sartu. 

SAKANA

SAKANA

Etxarri Aranatz»

Aldaketekin heldu dira feriak

Ehun bat sakandar
euskalduntzen hasi dira

Bi sari berri banatu dira Sakatxartela Asteburuan

Hurrengo Sakatxartel
asteburuak
Azaroaren 28tik 30era.

Oskar Rodriguezek eta Juana Jakak jaso dituzte sariak.

Ikasleak euskaltegiko pasabidean. Informazio gehiago: 948 564 258. AEK

Egitaraua
>> Lastailak 4, larunbata 
17:00etan Bordetxe abere zirkoa. 
18:00etan Ikusgarri: tailaketa
motozerrarekin. 
19:00etan Herri proba, Leitzako
taldeak. 
19:00etan Giza katea, Etxerat-ek
antolatuta. 
20:00etan Auzatea. Karrikestu
elkartea. 
20:00etan Salbea. 
20:30etik 22:00etara Dantzaldia
Tximeleta taldearekin. 
22:00etan Zezensuzkoa. 
00:30etik 3:00etara Dantzaldia
Tximeleta taldearekin. 
Arratsaldean zehar: 
San Juan baleontziari buruzko
erakusketa. 
Enneco, Aritzaren memoria proiektuari
buruzko erakusketa. 
Sakanako trikitilariak. 

>> Lastailak 5, igandea
10:00etatik 15:00etara Ekoizle eta
artisauen azoka. 
11:00etan XXXIX. Mendira Joan Etorria.
11:15ean Auzatea, Larrañeta elkartea. 
12:30ean Sakanako artzainen XI. gazta
txapelketa. 
13:00etan Nafarroako I. mailako
Aizkora Txapelketako finala. 
15:00etan Zikiro jana, estalopean. 
18:00etan Pala partidak. 
19:00etatik 22:00etara Dantzaldia. 
21:00etan Zezensuzkoa. 

Etxarriko Gazte
Asanbladaren
egitaraua
>> Lastailak 3, ostirala
20:30ean Trikipoteoa. 
22:00etan Bertso-afaria: Jon Maia eta
Beñat Gaztelumendi. 
Ondoren Gaupasa DJTxorekin. 

>> Lastailak 4, larunbata
23:00etan Ze esatek eta Glaukoma.

Irudia

Etxarri Aranazko ferien irudi korporatiboa
dena Olatz Aldasorok sortu du. Feria indar-
tzeko hartu diren hiru ardatzak islatzen ditu. 
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Eñaut Agirrebengoa

Adonak (Nafarroako Odol Emai-
leen Elkartea) Altsasuko 23 odol
emaile omendu zituen larunbate-
an ospatu zen Altsasuko odol-
emaileen festan. Dozenaka lagun
bildu ziren Iortiako areto nagu-
sian, omenaldi ekitaldia bertatik
bertara ikusi eta, bide batez, Erku-
dengo Ama abesbatzaren kantuak
aditzeko. 

Adonako idazkari den Asun
Adotek eman zion hasiera ekital-
diari, odol emaileei eskerrak ema-
nez, eta odola ematearen garran-
tzia azpimarratuz. Adotek adiera-
zi zuenez, odola emateak bizi ugari
salbatzen ditu, baina haren esane-
tan soilik populazioaren %4a da
odol emaile. Ondoren Adonako
zuzendari den Jose Maria Masek
hartu zuen hitza, odol emateak
Altsasun eta, oro har, Nafarroan
bizi duen egoera azaltzeko. 

Azalpen horien ostean, domi-
na banaketari ekin zitzaion, Erku-
dengo Ama abesbatzak abesten
zuen bitartean. Guztira 23 odol
emaile saritu ziren (denek ezin
izan zuten ekitaldian egon), 10
urrezko dominarekin (odola 50
aldiz emateagatik) eta 13 zilarrez-
koarekin (odola 25 aldiz ematea-

gatik). Behin sariak banatuta,
abesbatzak kantuan itxi zuen eki-
taldia, eta ondoren Iortiara ber-
taratukoei askaria eskaini
zitzaien. 

Gazteen kontzientziazio falta
kezka iturri
Ekitaldiaren aurretik Altsasuko
delegazioko buru den Maite Maz-
kiaran Apestegiak adierazi zuenez,

gazteak orokorrean ez daude kon-
tzientziatuta odola ematearen
garrantziaz, eta hori, Mazkiaranen
esanetan, arazo handi bat da: “adi-
neko jendea odola emateko pron-
to dago, baina hauek pixkanaka
erretiratuz joaten dira. Egoera
horretan, gazte jendea behar beha-
rrezkoa da, baina hauek ez daude
behar bezain kontzientziaturik”.
Jendea animatze aldera, azpima-

rratu nahi izan zuen odola ema-
tea oso erraza dela eta bizi ugari
salba daitezkeela. 

Altsasun 2012tik 2013ra odol
emateen kopuruak izaniko jaitsie-
raz galdetuta, Mazkiaran lasaita-
sunez agertu zen: “2012an odol
emate gehiago izatearen arrazoia
zera da, urte horretan lau aldiz eto-
rri zela odola jasotzeko autobusa,
2013an baino aldi bat gehiago. Pro-
portzioan jarrita, antzeko kopu-
ruez ari gara”. 

775 odol-emaile Altsasun  
2013 2012

Odola eman zuten 242 290
Odol emateak 371 535

Arruntak 369 531
Autotransfusioak 2 4

Atzera botatako emateak 62 105
Autobuseko emateak 305 453
Beste inon egindako emateak 66 82
Emaile berriak 17 25

Igande eguerdian eginen da hildako
Aralarko Deun Mikel
Goiaingeruaren Kofradiako kide,
anai etxeetako eta santutegiaren
ongileen aldeko elizkizuna

Garai batean, San Migel eguna-
ren biharamunean, irailaren
30ean, hildakoen aldeko elizkizu-
na egiten zen Aralarko santute-
gian. Garaiak aldatu dira eta
meza astegunetan egitea zaildu
da, baina elizkizuna berreskura-
tu egin da eta San Migel hurren-
go igandera pasa da. Hala, hilda-
ko kofrade, anai etxeetako eta
ongileak gogoan izanen dituzte
igandean. 12:00etan Gaudeamus
gregoriano abesbatzak emanal-
dia eskainiko du. 12:30ean hasi-
ko da zendutakoen aldeko meza.
Akaberan aingeruaren irudia
gurtzeko aukera izanen da. Arra-
tsaldean, 17:00etan, bezpera iza-
nen da, gregoriano doinuak
lagunduta eta despeditzean, atze-
ra ere, aingeruaren irudia gur-
tzeko aukera izanen da. 

Anai etxeak
Aralarko aingeruak, urtero, 300
herritatik barnako ibilbidea egi-
ten du. Herri bakoitzean San Mige-
len anaiaren etxe bat izaten da eta

han hartzen dituzte aingeruaren
irudia eta harekin doazenak (garai

batean baita mandazaina eta man-
doa). Etxea nagusiz aldatzen bada,

nagusi berria izaten da San Mige-
len anaia. 

Gazteei odol-emaile egiteko gonbitea egin zien Adonako buruak. 

Altsasu»

Herrira-ren kontrako
operazioan
atxilotuek auzitara
eramanen dute
Espainiako Gobernua
Kalte moralak egin eta euren oho-
rea urratu izana egotzi diote gober-
nuari, poliziaren aurrean deklaratu
aurretik delitu larriak egotzi zizkie-
lako barne ministroak.
Gaur urte bat Guardia Civilak Herri-
ra mugimenduko 18 kide atxilotu
zituen, haien artean Fran Balda
arbizuarra. Atxilotu eta berehala Jor-
ge Fernandez Diaz barne ministro-
ak telebistan adierazi zuen Herrira
“ETAren tentakulua” zela. Gainera,
haien nortasun agiriko argazkiak eta
bizitza pribatuari buruzko datuak
zabaldu zituzten. Errugabetasun
presuntzioa urratu dela uste dute
auzipetuek eta auzitara joko dute
Espainiako Gobernuaren kontra.
Atxilotu bakoitzarendako 100.000
euroko kalte-ordaina eskatu diote
ministerioari.
Eloy Velasco Espainiako Auzitegi
Nazionaleko epaileak agindu zuen
euskal presoen eskubideen aldeko
mugimenduaren aurkako polizia
operazioa. Auzipetuei ETAko kide
izatea, "terrorismoa goratzea” eta
“erakunde armatua finantzatzea”
leporatu die epaileak. Mugimendua-
ren jarduna bi urterako eten zuen,
gainera, epaileak. Protesta ugari
eragin zituen operazioak. 

Aralarko aingeruaren gertukoen
aldeko meza

Aralarko santutegia bilgune

Fedeak gidatuta, ehunka fededun elkartu ziren astelehenean lainopean zegoen Aralarko santutegian. San Migel egunak, atzera ere, eus-
kal herritarren artean sainduarekiko dagoen debozioa agerian utzi zuen. Izan ere, asko eta asko izan ziren santutegira igo eta goizeko hiru
mezetan edo arratsaldeko elizkizunean izan zirenak. Aingeruaren irudia gurtzeko aukera ez zuten alferrik galdu askok. Ezta Goñiko Teo-
dosiok eraman zituen kateak gorputzetik pasatzeko aukera ere.
Meza nagusia Juan Antonio Aznarez paezpiku laguntzailea eman zuen santutegiko kaperau eta kaperau laguntzaile Mikel Garziandiaren
eta Jesus Mari Sotilen, Jose Mari Alemanen eta Antonio Lopezen laguntzaz. Lekunberri, Lakuntza, Arbizu, Etxarri Aranatz eta Bakaikuko
abesbatzetako kideak abestu zuten elizkizun nagusian.

Omenduak 

Urrezko domina 
Jose Miguel Berasategi Zabalo,
Charo Etxabarri Zubillaga, Reyes
Letona Juarez, Maria Jesus Mar-
tiarena Alegria, Carmelo Nava-
rrete Medina, Patxi Pajares Agua-
do, Jose Reyes Palacios Horna,
Juana Maria Rendo Gonzalez,
Petra Rendo Gonzalez eta Fco.
Javier Zabaleta Bergara.

Zilarrezkoak
Migel I. Agirre Goikoetxea, Epifa-
nio Azanza Munarriz, Fco. Jose
Cerezo Canalejo, Margari Ziordia
Sanz, Juan  Etxeberria Aiestaran,
Lorenzo Gonzalez Urkizu, Joaquin
Grados Sanchez, Pablo Larraya San
Roman, Fco. Navarro Palomares,
Carlos Otaegi Galvan, Jesús Palop
Quesada, María Jesus Porta San
Roman eta Francisco Beramendi
Espinosa.

Nafarroako Odol Emaileen Elkarteak
Altsasuko 23 emaile saritu ditu

Nerea Mazkiaran



Domekan, 12:00etan, Foru plazan
haien omenezko plaka bat jarriko
da. Altsasuarrak ekitaldian parte
hartzera gonbidatu dituzte

Altsasuko Udaleko Memoria His-
torikoko batzordean landuriko
ekimena da etzikoa, Altsasu
Memoria kolektiboarekin elkarla-
nean. Frankismo garaian erre-
presaliatutako altsasuar guztiak
omenduko dituzte ekitaldi horre-
tan, plazan, haien oroimenezko

plaka jarriz. 
Memoria Historikoko batzorde-

ak badarama hilabete batzuk lane-
an. Orain arte informazioa esku-
ratzea izan da bere zeregina.
“Datuak eskuan, garai beltz haie-
tan sufritu zuten pertsonei ome-
naldi instituzionala egitearen
beharra ikusi dugu”, esan du Gara-
zi Urrestarazu Zubizarretak. 

Alkateak gaineratu duenez,
“berdintasun eta justiziaren balo-

reak totalitarismoaren aurrean
defendatzeagatik izan ziren per-
tsona horiek erailak, kartzelatuak
edota errepresaliatuak”. Urte
askotan ahaztuak izan direla eta
Altsasuko herriak errepresaliatu
haiek bere oroimenean izatea “jus-
tizia, egia eta erreparazioaren ize-
nean beharrezkoa” dela uste dute
udalean. Aipatu hiru balore horie-
tan elkarbizitza eraiki behar dela
gaineratu dute batzordean.  
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Nafarroako Gobernuaren dekretuan
Irurtzungo eskualderako gizarte-
langile kargurik ez zen aurreikusten 

Irurtzun aldeko oinarrizko osasun
eskualdea 1985ean sortu zenetik ez
da sekula gizarte-langilerik izan 

Nafarroako Justizia Auzitegi Gore-
neko administrazioarekiko-auzi
epaitegiak indarrik gabe utzi du
Irurtzun aldeko oinarrizko osasun
eskualdea eratzeko Nafarroako
Gobernuak emandako dekretua.
Hilaren 23an emandako epaiak arra-
zoia ematen dio Nafarroako Gizar-
te-Lanean Diplomatu eta Gizarte-
Laguntzaileen Elkargo Ofizialari. 

Epaileek diotenez, dekretuare-
kin Nafarroako Gobernuak

1985eko Nafarroako Osasun Zoni-
fikazio Foru Legea urratzen due-
la. Arau horretan biztanle kopu-
ru bakoitzari dagokion gizarte-
langile ratioak zehazten dira
(langile bat 10.000 eta 20.000 per-
tsona arteko eskualdeetan). Dekre-
tuak ratioak ez ditu errespetatu
eta, horregatik, baliogabetu dute
gobernuaren erabakia. 

Eskualdeaz
Irurtzungo oinarrizko osasun
eskualdea 1985eko legearekin sor-
tu zenean ez zen gizarte-langile
kargurik jaso eta lanpostu hori ez
da sekula egon. Eskualdeak Iza (lau
herri), Imotz, Larraun, Lekunbe-

rri, Araitz, Betelu eta Sakana (Ara-
kildik Arruazura) hartzen ditu.

8.345 biztanle guztira. 29 urte gizar-
te-langilerik gabe.

Etzi mustuko da
erabilera 
anitzeko gela
Kontzeju-etxean dago eta
kontzejuaren eta udalaren arteko
hitzarmen baten bidez kudeatuko da

Arakildarren arteko harremana estu-
tuko duen espazioen sare bat sor-
tzeko asmoa du udalak. Sareko
lehen elementua Hiriberriko erabi-
lera anitzeko gela izanen da eta biga-
rrena Etxarrengo frontoia. Aurre-
nekoa etzi mustuko dute, Arakilgo
haizea dokumentalaren proiekzio
bikoitzarekin. 
Arakilgo Udalak Hiriberriko Kontze-
juarekin 20 urterako hitzarmena
sinatu dute. 20 urteko indarraldia
du akordioak. Udalak gelaren era-
bilera dohainik izanen du han ikas-
taroak, hitzaldiak, erakusketak eta
bestelakoak antolatzeko. Bi era-
kundeek adostu dutenez gelaren era-
bilera koordinatuko dute, baten eta
bestearen programazioak elkar ez
zapaltzeko.
Hitzartutakoaren arabera, eginen den
jarduerak garbiketa egitea eskatzen
duenetan udalaren ardura izanen
da hura egitea. Mantenua eta bes-
telako kostuen (argindarra, berogai-
lua…) ardura, berriz, kontzejuarena
izanen da. Martxan jartzen denean
berraztertuko dute hitzarmena. Bes-
talde, bi erakundeen bizkar izanen
da igogailuaren mantenua.

Inbertsioa

Gela moldatzeko 134.059 euroko
inbertsioa egin da. Nafarroako
Gobernuaren Lau urteko Tokiko
Azpiegitura Planetik 65.160 euro-
ko diru-laguntza jaso dute (52.000
euro inguru joan den urtean, gai-
nontzekoa aurten). Arakilgo Udalak
50.000 euro jarriko ditu eta Hiribe-
rriko Kontzejuak 18.899 euro.

Altsasu Memoriak 1936aren
inguruko erakusketa zabaldu du

Joan den mendeko 30eko hamar-
kadako jantzi, agiri, argazki eta
abarrekin antolatu du Altsasu
Memoriak garai harren inguruko
erakusketa. Gure Etxea eraikine-
an orduan zegoen kartzela eta
gaur egungo erakusketa gelan,
bere berezko kokapenean, errepro-
dukzioa egin dute. 

Altsasu Memoria taldeak herri-
ko historia osatu eta berreraiki-
tzeko lanean ari da. Bi urte egin
ditu dagoeneko egiteko horretan.
Herriaren lehen aipamenetik 1.950
urtera arteko tartean jasotako

informazioa ikus-entzunezkoen
laguntzaz eman zuten Iortia kul-
tur gunean martxoaren 28an. Han
azaldutako asko dago orain ikus-
gai. Lehen aipamenen, eta euska-
raren inguruko testigantzak dau-
de, baina gerra zibilean gertatu-
takoari errepaso zabala egiten
zaio erakusketan. 

Kolektiboko kide Josu Imaz Pri-
mek esan digunez, taldea egunero
ari da informazio berria jasotzen.
Baina jasotako garai batekoa pla-
zaratu nahi zuten. Bide batez, auke-
ra baliatu nahi izan dute “erakus-
keta elkargune bihurtu, informazio
gehiago jaso edo kontrastatzeko”.

Imazek esan digunez, erakusketa
finko bat prestatzea zaila da, baina
jasotako materiala gorde eta etor-
kizunean beste zabalago bat anto-

latzea ez dute baztertzen. Gaia asko
aztertzen ari dira eta haiek plaza-
ratzeko aukeraketa egin beharko
dutela azaldu digu Imazek. 

Ordezkari
sakandarrak
biomasa azokan
Nafarroako Baso Biomasaren II.
Azoka ospatu zen joan zen astean,
ostegun eta larunbat artean. Iruñe-
ko Baluarte Biltzar Jauregia eta
Auditorioan 35 erakusketariek baso-
biomasaren erabileran oinarrituta-
ko hainbat erregai-mota eta insta-
lazio termiko erakutsiko zituzten.
Alor horretako (erregaiak, basoko
arloa, ingeniaritza, instalazioak, zer-
bitzu energetikoak eta sistemak) jar-
duera-sektore askotako enpresak eta
erakundeak izan ziren azokan, bio-
masaren ziklo guztia hartuz. Enpre-
sa horien artean Etxarri Aranazko
Naparpellet eta Altsasuko Orleghy
Renovables enpresak zeuden. 

Nafarroako Gobernuaren eta
Altsasuko eta Olatzagutiko udalen
arreta telefono zenbaki berria
mugikorretatik erabili ahalko da,
012 zenbakia telefono finkoetatik 

Orain arte foru administrazio eta
zerbitzura atxikitako udalen infor-
mazioa 012 telefonora hots eginez

jaso zitekeen. Telefono mugikorre-
ko konpainia batzuekin zenbaki
hori erabili ezin zenez, arazoa kon-
pontzeko 948 012 012 zenbakia mar-
txan jarri zen pasa den asteartean. 

Tarifa finkoak dituzten telefo-
noetatik dohainik hots egiteko

aukera izanen da. Bi telefono zen-
bakietan, astegunetan, 08:00eta-
tik 19:00etara, herritarrek Nafarro-
ako Gobernuaren eta aipatu bi uda-
len informazioa jaso dezakete,
izena eman eta izapideak egin edo
ekarpenak egin ditzakete. Gazte-

laniaz eta euskaraz. 

Irurtzungo eskualde-bulegoa
Herritarrek informatzeko, izapi-
deak egiteko edo Nafarroako
Gobernuaren aurrean ekarpenak
egiteko lau bide dituzte: telefonoz-
ko arreta; navarra.es ataria; sare
sozialak eta aurrez aurrezko bule-
go-sarea. Eskualde-bulego horie-
tako bat Irurtzungo Trinitate kale-
ko 24. zenbakian dago. 

Irurtzungo oinarrizko osasun eskualde
dekretua bertan behera

Herritarrei arreta emateko telefono
zenbaki berria 948 012 012

Kartzela Gure Etxea eraikinera bueltatu da

Mustutze egunean jende ugari gerturatu zen.

Arenalek mustu zuen eskultura 2008an

Irurtzundarrak itzalpean eserita. Artxiboa

Udalak frankismo garaiko biktimak omenduko ditu

Hiriberri»
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Podemos
-Ahal Duguren
jendaurreko
aurkezpena
Aurreko ostegunean 30 pertsonen
aurrean aurkeztu zuen bere egitas-
moa Podemos-Ahal Duguk. Indar
berriak hainbat boto jaso zituen Saka-
nan (5. zerrenda 437 botorekin,
%6.67; Altsasun 4. indarra, 253
botorekin, %10,45) eta Altsasun jen-
dea kidetu da. Haiek gonbidatuta,
Iruñerriko eta Mendabiako kideak
izan ziren azalpenak ematen. Ondo-
ren, bildutakoen artean solasaldia
izan zen. 
Iruñerriko zirkulu kide Juan eratzen
ari den indar horren inguruko argi-
bideak eman zizkigun bilkuraren
aurretik. Europako parlamentuko
emaitzak ez zituztela espero aitor-
tu zigun Juanek. “Orain uholde bat
sortu da eta jende asko hurbiltzen
ari da zirkuluetara. Jakin-mina dau-
ka”. Herritarren aldetik gauzak alda-
tzeko gogo bat badagoela nabari dute:
“Podemos-Ahal Dugun bide bat,
esperantza bat opatu dute. Espe-
rantza benetako aldaketara iritsiko
den denen artean ikusi beharko da”. 
Maiatzak 15eko mugimenduaren
gauzatze politikoa egitea da euren
helburua. “Gehiengo oso bat bildu
nahi dugu, benetako eta errotiko alda-
keta politiko bat sustatzeko; 78ko
erregimenari bukaera emanen dio-
na eta aro berri bati hasiera ema-
nen diona”. 

Antolakuntzaz

Juanek azaldu digunez, antolaketa
eredua aztertzen ari dira. Udazke-
nean Si se puede asanblada hirita-
rrean erabakiko dute. Hiru dokumen-
turen gainean ariko dira: barne
antolaketa, zerrenda-gaien jarrera
etikoa eta ildo politiko orokorra eta
programak. “Momentuz talde sus-
tatzailea eta zirkuluak eratzeko
deialdia dago. Herri, eskualde, erki-
dego mailako antolaketa zehaztu-
ko dago”. 
Nafarroan 1500 kide ditu Podemos-
Ahal duguk. Denak ez dira eratuak
dauden 16 zirkuluetako kide. Batzuk
etxetik, Internet bidezko lotura dute.
Iruñean lantaldeak programarako
ildoak zehazten ari dira. 

Sare sozialetan
Twitter: @PodemosAltsasu
Facebook: Podemos Altsasu Ahal dugu

Gaur hasi eta domeka bitartean
hainbat ekitaldirekin ospatuko da
efemeridea 

Altsasuko Gazte Asanbladak
(AGA) gaztetxearen urteurrena
ospatzeko egitaraua prestatu du,
gaur bertan abiaraziko dutena.
Duela 24 urte, 1990eko lastailaren
5ean, AGAko kideek Casa de Soco-

rro zena okupatu eta gaztetxe
bihurtzeko lanari ekin zioten.
Hura lortu aurretik kanpaina
zabala egin zuten, hainbat eki-
men eta jairen bidez beharra era-
kusteko. Udalarekin ere hartu-
emanak izan zituzten, baina frui-
turik eman ez eta okupazioan

opatu zuten irtenbidea. Lokalak
izanda makina bat ekitaldi anto-
latu ditu urteetan AGAk. Egun
hauetan segida dutenak. 

Ospakizun egitaraua herene-
gun abiatu zuen AGAk, Foru pla-
zan batzarra eginez. Atzo sukal-
daritza begetarianoari buruzko
tailerra eta afaria izan zituzten. 

Ostiralean hiru kontzentrazio egin
ziren. Presoekiko elkartasunari
zigorrik ez jartzeko aldarrikatu
zuten

Aurreko ostiralean sei altsasuar
(preso ohiak batzuk) Guardia Civi-
laren Iruñeko egoitzan deklaratze-
ra deitu zituzten. Guztiek ere dekla-
ratzeari uko egin zioten. Guardia
Civilak jakinarazi zien deialdia
herriko festetan presoen alde egin-
dako brindisarekin zerikusia zue-
la. Ezer gehiago ez. 

Espainiako Auzitegi Naziona-
laren esku dago auzia. Hark Iru-
ñeko epaile bati galderak bidali eta
haren aurrean deklaratu beharko
luke altsasuarrek. Horren zain
gelditu dira  altsasuarrak. Nafa-
rroan udan izan diren ekitaldien-

gatik antzeko egoeran 138 nafar
daudela jakinarazi zuen. Zitazio-
ak “beldurtzeko beste modu bat”

direla azaldu eta presoen euskal
herriratzea eskatzen segitzeko
deia egin zuten. 

Atzo Espainiako Auzitegi Nazio-
naleko Javier Gomez Bermudez
epailearen aurrean deklaratu
zuten zortzi nafarrek. Haien arte-
an zeuden Joxe Aldasoro eta Patxi
Arratibel etxarriarrak. Ekin-eko
kide izatea egozten diete zortziei.
Atzo guztiek ere haien aurkako
akusazioak “faltsuak” direla eta
euren aktibitate politikoa zigortzea
beste helbururik ez duela salatu
zuten. 

Auzipetutakoek nabarmendu
zuten gehienak inkomunikatuta
egon zirela, Guardia Civilaren
eskutan, eta torturak salatu zituz-
ten. Horregatik atzo eskatu zuten
“bortxa eta indarkeriaren bidez

sinarazten dizkiguten deklarazio-
ak” kontuan ez hartzea eta haiei
balioa ez ematea. Aldi berean,

“epaiketa politikoak bukatzea eta
jazarpenaren gurpil zoroa geldi-
tzeko” exijitu zuten. 

Deialdiak batu zituenetako batzuk.

Lapiko artean ibiliko dira bihar eguerdian gaztetxe inguruan. Artxiboa

EHEko kideak bileran. Utzitakoa

Gudari eguneko
mobilizazioa
debekatu zuten
Espainiako Gobernuak Nafarroan
duen ordezkari Carmen Albak debe-
katu egin zuen larunbat arratsalde-
an Altsasun deitua zegoen manifes-
tazioa. Gudari eguna zela eta, Memo-
riaz, askatasun helburu leloa zuen
deialdia egin zuen Sakanako ezker
abertzaleak. Debeku hori dela eta,
makina bat sakandar Iruñeko eki-
taldietan parte hartu zuten. 

»

PSNko primariak
martxan 
Sozialista nafarrek euren burua
aukeratzeko prozesua martxan jarri
dute. Amanda Acedoren eta Maria
Chiviteren artean aukeratu behar-
ko dute militanteek eta PSNren
zaleak. Azken horiek www.psn-
psoe.org web orriaren bidez edo
Altsasuko egoitzan izena emateko
aukera dute, hilaren 13ra arte. Horre-
tarako datuak eman, Nafarroan
aldaketa progresistaren aldeko mani-
festua sinatu eta bi euro ordaindu
beharko dira. Hautagaiek larunba-
tetik 18ra arte informazio kanpai-
na eginen dute. Bozketa, berriz,
19an izanen da. Hauteslekuetako
bat Altsasun egonen da. 

EHEk ikasturteko
lan ildoak zehaztu
ditu
Larunbat goizean Lakuntzan egin-
dako nazio batzarrean Euskal Herrian
Euskaraz (EHE) ikasturterako plan-
gintza eztabaidatu eta onartu zuen.
Eragile euskaltzaleko hainbat herri
eta auzoetako kideak, sakandarrak,
barne izan ziren bileran. Euskara erdi-
gunean kokatzeko apustua egin du
eragile euskaltzaleak.
EHEk helburu orokorren artean
kokatu ditu: euskaraz bizitzeko hau-
tua indartzea, norbanakoen kon-
tzientzia hartzean eta aktibazioan
eragitea, euskarari maila eta eremu
ezberdinetan lehentasuna emate-
ko eragitea, iruzurrei eta erasoei aurre
egitea, hizkuntza politika burujabe-
aren aldeko mezua zabaltzea eta
hizkuntza eskubideen defentsan
irmo mantentzea.

Bi etxarriar Madrilen deklaratzen
Etxarri Aranatz»

»

Etxarriarrak (eskubian ator ilunez) gainontzeko auzipetuekin batera.

Zitazioengatik protestak egin zituzten aurreko ostiralean.

Guardia Civilaren zitazioak salatu
dituzte

Ekitaldiak gaztetxearen
24. urteurrenean

Egitaraua
>> Lastailak 3, ostirala
17:00etan Haurrendako jolasak. 
20:30ean Eta oain ze? Ttak antzerki
taldea. 
22:00etan Afaria gaztetxean. 

>> Lastailak 4, larunbata
Eguerdian Kalderete txapelketa.
20:00etan Gabenara taldea. 
22:00etanMotxaila banda elektrotxaranga. 
00:00etan Txupinazoa eta askaria. 

>> Lastailak 5, domeka
18:00etan Merienda eta bideo
emanaldia. 

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

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

948 564 275 telefonora

Jose Peral Bengoa
(Patxi Peral juntakidearen aita)

Sargori zen, orain goxo da,
lainoa zen, orain argi. 

Iñigo Aritza ikastolako
ikasleak, langileak eta gurasoak 

Ana Mari
Andonegi Aldasoro

Ez agurrik,
ez adiorik,

gero arte baizik.

Beti gure bihotzean.
Zure familia

Ana Mari Andonegi Aldasoro

Josefina Arregui klinikako eta osasun etxeko
langileei, eskertu nahi dizkiegu familiari

emandako laguntza eta arreta.

Familia

Higiezinak
ETXEBIZITZAK 

SALGAI

Lizarragabengoan etxea salgai. Berrituta,
sukaldea jantzita. Prezio negoziogarria. Telef: 667
85 33 79.

Etxarri Aranazen mustutzeko dagoen pisua
salgai. 70 m2, 2 logela, 2 bainugela, sukaldea,
egongela, arropa lehortzeko gela. Igogailua, bero-
gailua (gasa), 10 m2ko trastelekua, garaje-plaza.
Ikuspegi bikainak. Tel 687 73 65 55.

LOKALAK 

ERRENTAN EMAN

Jatetxe-taberna alokatzen da Arbizun. 948
46 04 04.

OPARITAKOAK
Ortxi oparitzen dut 
ezin dudalako zaindu.
Nahiko lasaia. Bakarrik
egotera ohituta. Basoa
gustuko du. Ongi kon-
pontzen da jendearekin
eta beste txakurrekin.
Haurrekin patzientzia
du. Tel 680 10 65 89.

Galdutakoak / opatutakoak
OPATUTAKOAK

Eguzkitako betaurrekoak. Urdiaingo San
Pedro inguruan. Galdu duenak, hots egin dezala

646 65 41 26 telefonora.

IKASTAROAK
Komunikazioa, autoestimua eta emozioen
kudeaketa tailerra. Helburua: Komunikatzeko
gaitasunen garapena lantzea.Holga Martinez de
Lagran etxarriarrak gidatuko du. (Psikologian
Doktorea).Non: Etxarri Aranazko Kultur Etxean
Informazioa eta kontaktua: 639408118 Noiz:
Urrian, egun eta ordutegiak zehazteke.

Zuzenean saltzeko estrategiak. Arbizun, aza-
roak 7an eta 14an. Ordutegia: 9:00 – 18:00.
Argibide gehiago 948 56 70 10 telefonoan eta
sakana.admon@cederna.es posta elektronikoan.

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-
azaroa;  Informazio gehiago: 948 46 83 07 eta
formacion@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 ikastaroak. Informazio gehia-

go: 948 42 11 23 eta formacion.ain.es/

Oharrak 
Autoenplegurako laguntza. Zure lanpostua
sortu nahi baduzu Cederna-Garalurrek honako lagun-
tza eskaintzen du: ideia aztertzea, proiektua garatzea,
enpresa sortzea edota martxan dagoen jarduera son-
dotzea. Argibide gehiago: 948 56 70 10 ,
sakana@cederna.es edo sakana.admon@cederna.es

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.

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

Nafarroako Elikagaien Bankuaren alde. Diru
ekarpenak kontu korronte hauetan egin 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.

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

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

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

Eskuratu zure Beleixeguaixe txartela.
50€ko kuota urtean eta deskontu eta abantaila
paregabeak betirako. Deitu 948 564 275 eta izena
eman edo bete formularioa gure webgunean
www.guaixe.net.

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

Lugorri produktu ekologikoen elkartea eta
denda. Sakanan produktu ekologikoak zuzenean
eskuratzeko gunea da Lugorri, inguruko nekazari eta

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

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

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

HARREMANETARAKO

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

Jaiotzak

• Ixone Segura Santiago, irailaren
26an Arbizun.

Heriotzak

• Josefa Lizarraga Mendinueta,
irailaren 22an Arbizun.
• Anda Maria Andonegi Aldasoro,
irailaren 27an Altsasun.
• Rufina Roitegi Lacalle, irailaren
29an Olaztin.
•Jose Peral Bengoa, irailaren
29an Altsasun.

Informazio hau epaitegietan eta udaletan
jasotzen da
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MotoziklismoaAutomobilismoa

Zona Norte Txapelketarako
baliagarria zen supermotard
lasterketa irabazi zuen

Irailean Zona Norte Txapelketara-
ko baliagarria zen supermotard las-
terketa jokatu zen Nafarroako Zir-
kuituan, Los Arcosen. Probak bi
lasterketa zituen eta oso lehiatuak
izan ziren biak. Izan ere, esperien-
tzia handiko pilotuak aritu ziren,
tartean Espainiako Abiadura Txa-
pelketako pilotu ohi Jon Purroy.

Nahiz eta Fernando Urrarendako
modalitate honetako bere lehen
lasterketa izan –aurretik enduro
mailan aritu zen  eta Nafarroako
Junior mailako txapelduna izan
zen–, olaztiarrak gainontzeko pilo-
tuen presioari aurre egiten jakin
zuen eta supermotardeko proba ira-
baztea lortu zuen. 

Bestalde, aipatu proban beste
olaztiar batek debutatu zuen, Migel
Angel Perez 9.a izan zen. 

Mariñelarena
Alcañizen
Aragoiko Saria jokatzen zela
probestuz, Tech 3 bere taldea
bisitatu zuen

Asteburu honetan Aragoiko Sari
Nagusia jokatu da, Munduko Moto-
ziklismo Txapelketarako baliagarria.
Hori dela eta, Alex Mariñelarenak
bere taldea bisitatu zuen Alcañize-
ko zirkuituan, lasterketa jokatu bai-
no lehen. Jakina denez, duela 7 hila-
bete, otsailaren 27an, eroriko oso
larria izan zuen pilotu irurtzunda-
rrak Paul Ricard zirkuituan, hain
zuzen ere mundialerako entrena-
tzen ari zela. Koman egon zen aste
betez eta oraindik bere osatze pro-
zesuarekin jarraitzen du. 
Besteak beste, Tech 3 taldeko MotoGP
mailako Pol Espargaró eta Bradley
Smith pilotuekin egon zen eta Moto2
taldeko Marcel Schrötter bere tal-
dekidearekin eta bere ordezko pilo-
tuarekin, Ricky Cardúsekin. Jakina,
taldeko zuzendari Hervé Poncha-
ralekin ere biltzeko aukera izan
zuen. “Eurekin egoteko gogo han-
dia nuen, eurek ere ikusteko nola
nagoen. Aurrera egiteko balio dizu
horrek eta bisitatik oso ilusionatu-
ta atera naiz” azaldu du pilotuak.
Irurtzundarrak nabarmendu zuenez,
bere errekuperazio prozesuak “ongi”
jarraitzen du. 

kirola >>
ATLETISMOA

SAKANDARRAK PLAZAOLAN:Plazaolako
Maratoi erdia jokatu zen igandean Leitza eta
Lekunberri artean. Alfonso Serrano (1:17:00)

izan zen garailea. Juan Pedro Ariz 49.a sail-
katu zen (1:40:46), Eduardo Zuñiga 61.a
(1:47:27) eta Ixa San Martin 76.a (2:01:45).

34. Urbasako Igoera jokatuko da
bihar, larunbatean, 14:00etatik
aurrera. Errepidea 9:00etan itxiko
da. 59 pilotu lehiatuko dira

Sakana Motorsport taldeak anto-
latuta, 34. Urbasako Igoera joka-
tuko da bihar, larunbatean,
14:00etatik aurrera. Motor zaleen-
dako xarma berezia du Urbasako
Igoerak. Arrakasta handiko eki-
taldia da, ikuskizun hutsa. Egu-
raldi ona iragarri dutenez, anto-
latzaileek Olazti-Urbasa igoerako
txokoak zaleez betetzea espero
dute. 

Antolaketa lan handia
Beti da zaila tamaina horretako
ekitaldi bat antolatzea: baimenak
lortu, segurtasuna lotu, dirua bil-
du … Aurrekontu handia behar da
proba aurrera ateratzeko, asegu-
ruak eta beste estaltzeko. Zailta-
sunei aurre eginez, Sakana
Motorsport taldekoak munduko
ilusio guztiarekin ari dira lanean.

Horretarako Olaztiko Udalaren,
Maisuenea gaztetxearen, Bierrik
fundazioaren eta hamaika komer-
tzio eta babesleren laguntza izan
dute, eta Motorsport taldekoak
eskertuta daude. 

Errepidea 9:00etan itxiko da
Errepidea goizeko 9:00etan itxiko
da. Hortaz, Urbasara igo nahi dute-
nek ordu hori baino lehenago egin
beharko dute. Ibilbidean barna
antolakuntzako kideak izanen
dira, beharrezko argibide guztiak
emateko. 

59 pilotu
34. Urbasa Igoera Nafarroako Men-
di Txapelketarako puntuagarria
da. 10 kategoria ezberdineko ibil-
gailuek parte hartzeko aukera
dute. Autoak Clinker aurreko fut-
bitoko pistan egongo dira, parke
itxian, eta asistentzia gunea Erbu-
rua kiroldegiko aparkalekuan

egongo da. 
Pilotuei Urbasako igoera asko

gustatzen zaie, oso erakargarria
da. Urte pila batean jokatu da eta
izen handikoa da. Aurten 59 pilo-
tu lehiatuko dira, asko aski eza-
gunak: Europako txapelduna izan-
dako Pantxo Egozkue (Silver Car
S2), Arkaitz Ordoki (Silver Car S2),
Joseba Iraola (Silver Car S2)…
Aurreko urtean Urbasako igoera
irabazi zuen Aitor Arakistain ez
da aurten lehiatuko.  

Pilotu sakandarrak
Hainbat pilotu sakandar lehiatu-
ko dira. Gustura lehiatuko dira
etxean. Tartean daude Garikoitz
Flores (BRC), Iban Lopez de Goi-
koetxea (Renault 5 GT Turbo),
Garikoitz Goñi (Renault 11 Turbo),
Arkaitz Irigoien (Renault 11 Tur-
bo), Andoni eta Asier Lopez de
Sabando (BMW 325), Oier Larra-
ñaga (Citroen AX)…   

Segurtasuna eta garbitasuna,
funtsezkoak
Pilotuen eta ikusleen segurtasu-
na bermatzea da antolakuntzaren
helburu nagusia eta horregatik,
soilik zehaztutako guneetan koka-
tzeko eskaria eginen zaie Urba-
sara hurbilduko diren zaleei;
debekatutako eremuetan ezingo
da egon. Horretaz aparte,  Urba-
sa-Andia natur parkea dela kon-
tuan hartuta eta inguruarekiko
errespetua adieraziz, antolakun-
tzak norberak bere zaborra jaso-
tzea eskatzen du. Hortik aurrera,
autoen ikuskizunarekin gozatze-
ko eta, eguraldia lagun, egun polit
bat pasatzeko deia egin diete zale-
tu guztiei. 

Supermotard

Fernando Urra txapeldun Los Arcosen

Fernando Urra.

Alex Tech3 taldeko lankideekin. 

3,2,1, 0… has dadila ikuskizuna!
Zozketa: 
Iru-Biden bazkaria
Sarrerarekin batera jasotako
esku-orrian zenbaki bat agertu-
ko da. Bi lagunendako bazkaria
zozketatuko da Altsasuko Iru-Bide
jatetxean. Saritutakoaren berri
Facebooken (Guaixe) eta Twitte-
rren (@guaixe) emanen dugu. 

Egitaraua
9:00etan: Urbasako errepidea
trafikoarendako itxiko da. 
9:00etatik aurrera: Ibilgailuen
egiaztapen tekniko eta administratibo-
ak Clinker parean.
14:00etan: Entrenamendu ofizialak.
Segidan: Lasterketako lehendabiziko
eta bigarren mangak.
Lasterketaren ondoren: Sailkapenak
publikatu eta sari ematea, Clinker
jatetxean.

Boluntarioak 
behar dira
Urbasako igoera antolatzeko
boluntarioen laguntza behar da,
besteak beste, sarrerak kobra-
tzeko. Boluntarioek dei dezate-
la 618 88 26 75 telefonora.  

3,72 kilometroko igoera

Ibilbideari dagokionez, Olazti eta Zudaire arteko NA-718 errepidean jokatuko da proba, 38,050 km puntutik 32,220 km puntura. Hau da,
5,72 km izanen ditu, eta Olaztitik Urbasako portua igo arte jokatuko da. Ibilbideak bi zati dauzka. Lehenengo zatia irteeratik hasi eta "Sal-
to de aguas" izenez ezagutzen den tokira artekoa da. Zati oso azkarra da, autoak ziztu bizian doaz eta akaso, ibilbideko bihurgunerik oke-
rrena lehen zati horretan dago. Abiadura horren azkarra da ezen bihurgune horren peralteak kanpora botatzen baitu autoa. Kontu han-
dia izan behar da hor. Bigarren zatia, aldiz, teknikoagoa da. Bihurgunez betetako zatia da, gehienak ferra bihurguneak, edo 180 graduko-
ak. Beraz, autoek abiadura moteldu beharko dute. Ikusle gehienak bertan pilatzen dira. Igoera auto indartsuendako egokia da. 



»

Resano eta Beltza
atarian gelditu dira
Ez dute lortu Euskal Herriko 3.
mailako finalera sailkatzea

Igandean Euskal Herriko 3. maila-
ko Aizkora Txapelketako bigarren
kanporaketa jokatu zen Aizarnaza-
balen. 8 aizkolari lehiatu ziren, hiru
multzotan banatuta. Bakoitzak lau
kana-erdiko erdibitu behar zituen.
Tartean zeuden Iban Resano dorro-
barra eta Goizeder Beltza etxarria-
rra. Lehen hirurek finalerako txar-
tela zuten sari. 
Iker Vicente, Vicente II.a, izan zen
azkarrena (8:21), Mindegiaren (9:47)
eta Irazabalen (9:52) aurretik. Iban
Resano izan zen laugarrena (10:27)
eta Goizeder Beltza bosgarrena
(10:31). Tamalez, gutxigatik baina
finaletik kanpo geratu dira bi sakan-
darrak. 
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Mendia

Aizkora

Igandean, 9:00etan, abiatuko dira
mendi ibilbideak eta gero bazkaria
izanen da Zelandiko frontoian

Aurreko urtean bezala, 12. Mendi
Kluben eguna hartuko du Altsa-
suk igandean, “Goazen denok men-
dira” lelopean. Helburua Nafa-
rroako mendizaleak bildu eta ibil-
bide eder baten ondoren egun pasa
polita egitea da. Dantzaleku Saka-
na klubeko mendi sekzioa antola-
tuko da egunaren antolaketaz,
Altsasuko Mendigoizaleak talde-
aren laguntzarekin. 

Bi ibilaldi: 21 km eta 14,5 km
Bi ibilbideak goizeko 9:00etan abia-
tuko dira Altsasuko Foru Plazatik.
Dantzalekutik San Pedrora iritsiko
dira mendizale guztiak, Arania igo-
tzeko. Hortik aurrera bi aukera
izango dituzte mendizaleek, ibilbi-
de luzeagoa egitea edo laburragoa. 

Martxa luzea (21 km) Aitzarte-
raino iritsiko da. Ondoren Saltsas-
mendiraino joko dute, segidan
Intsusburura heltzeko. Urdiaingo
igerilekuetaraino jaitsiko dira gero.
Puntu honetan ibilbide motzarekin
bat egingo du ibilbide luzeak.

Urdiaingo igerilekuetatik Sarabe
bailara zeharkatuko dute mendiza-
leek. Ondoren, Txonbonaizazpira
helduko dira, Soroanburutik Altsa-
suko helmugaraino iristeko. 

Ibilbide laburra 14,5 km inguru-
koa da. Araniatik Aitzartera egin
beharrean, Urdiaingo igerilekueta-
raino iritsiko dira mendizaleak,
aipatu berri dugun ibilbideari eki-

teko. “Ibilbide motzarekin etxeko txi-
kienak animatu nahi ditugu, men-
dizaletasuna sustatu. Ibilbide pare-
gabea da hau, Sarabeko bailara
ikusgarritik barna” adierazi digu
Dantzaleku Sakanako Peio Berga-
rak. Halaber, Bergarak azpimarra-
tu nahi izan du ibilbide hauek “oinez
egiteko direla, mendiaz disfruta-
tzeko, ez korrika egiteko”. 

Autogestionatutako bazkaria
Bukaeran, txistor pintxoa eta sal-
da beroa hartzeko aukera izango
dute mendizaleek. Eta gero, men-
dizaleak eta nahi duten guztiak
Zelandi frontoian bilduko dira
bazkaltzera. Talde bakoitzak bere
bazkaria emango du. Aldiz, anto-
lakuntzak edaria, ogia, kafeak eta
likoreak eskainiko ditu, eta baita
bazkaria girotzeko musika ere.
Aurreko urtean 400 mendizale bil-
du ziren eta, eguraldia lagun aur-
ten ere festarekin bat egitera ani-
matu du Bergarak.

Igandean, 13:00etan, Nafarroako I.
Mailako Txapelketako finala
jokatuko du Nazabalek jaioterrian,
Etxarri Aranatzen

Etxarri Aranazko feriak puntako
aizkolarien bilgune izango dira.
Izan ere, igandean Nafarroako I.
Mailako Txapelketako finala joka-
tuko da Euskalerriari pilotalekuan,
13:00etan. Bertan, Uharte Iruñeko
kanporaketan finalerako txartela
lortu zuten 5 aizkolariak lehiatuko
dira: Floren Nazabal etxarriarra,
Jon Rekondo leitzarra, Ruben Sara-
legi leitzarra, Ander Erasun aur-
tiz-iturendarra eta Oihan Larretxea

beratarra. Ondoko lana egin behar-
ko dute: lau kanaerdiko, lau 60
ontzako eta bi oinbiko erdibitu. 

Herrian faborito
Egungo txapeldun Floren Nazabal
da txapela janzteko faborito nagu-
sia. Nahiz eta Euskal Herriko kan-
poraketan arazo batzuekin aritu,
Nafarroako kanporaketan maila
bikaina eman zuen eta etxarriarra
da txapela janzteko faborito nagu-
sia. Egun 8 txapel ditu Nazabalek,
eta jaioterrian bederatzigarrena
jantzi nahiko luke. Horretarako,
baina, lan handia du aurretik. 

Bederatzigarren
txapelaren bila

Nazabalek final handia du jokoan. 

Lopezi, Iglesiasi,
Bengoetxeari eta Salgadori omenaldia

Dantzaleku Sakanak 4 altsasuarrei errekonozimendua eginen die igandean. Omenduak
Luis Mari Lopez, Pello Iglesias eta Andres Bengoetxea mendizaleak dira, Altsasuko Mendi-
goizaleak taldeko sortzaileetakoak, eta Jose Antonio Salgado mendizalea eta mendi korri-
kalaria. “Mendizalea izateaz aparte, Sakanan mendi lasterketetan hasi zen aitzindarietako
bat da. Oraindik mendi lasterketetan parte hartzen du, bera da Zegama-Aizkorrin parte
hartzeko gonbidapena jasotzen duenetako bat” azaldu du Bergarak. 

Ekaitik Ollora,
Txurregitik barna
Igandean 7. Arakilgo Mendi Ibi-
laldia antolatu dute, 10:00etan
Arakilgo Udalak 7. Arakilgo Men-
di Ibilaldia antolatu du igande-
rako. Izena ematen duten men-
dizaleak goizeko 10:00etan ate-
rako dira Ekaitik, eta Satrustegiko
mendizerratik gora joko dute,
Txurregira heltzeko. Handik Ollo-
ra jaitsiko dira, bertako “Gure Sus-
traiak” baserri eskolan bisita
gidatua egin eta bertan bazkal-
tzeko. Egun pasa ederra. 
Izena ematea Arakilgo Udalean
egin behar da (948 500 101 edo
634 584 226) eta pertsona bakoi-
tzeko 15 euro ordaindu. 

Mendi Kluben Eguna
igandean Altsasun 

I. Etxarriko Pala
Txapelketa Mistoko
finalak jokoan
Igandean, 18:00etan, Euskalerriari
pilotalekuan

Emakumeen Pala Eskolak egiten
duen lana aitortzeko bideari jarrai-
kiz, Etxarri Aranazko Udalak Etxa-
rriko I. Pala Txapelketa Mistoa anto-
latu du. Gizonezko batek eta ema-
kumezko batek osatutako taldeek
eman dute izena bertan. Hilabete
honetan gauzatu da txapelketa, eta
aipatu txapelketaren finalak ferie-
tan jokatuko dira, igandean,
18:00etan, Euskalerriari pilotalekuan. 

Puntako emakume palistak

Finalen ondoren elitezko emakume-
en pala erakustaldia izanen da. Susa-
nak eta Maite Ruizek ordezkatuko dute
Nafarroa, Maider eta Nagore gipuz-
koarren kontra aritzeko. Puntako
palistak dira laurak, hauetako batzuk
berriki Mexikon jokatutako Pilota
Mundialean lehiatu direnak. 

Emakumea eta Euskal Pi-

lota erakusketa

Gaur itxiko ditu ateak Emakumea
eta Euskal Pilota erakusketak. Etxa-
rri Aranazko Kultur Etxean dago ikus-
gai, eta bertan XX. mendean mun-
du osoko frontoi garrantzitsuene-
tan emakumeek izan duten
presentzia erakusten da. 

Pala

Munduko
txapeldunaren lotura
sakandarra
Kwiatkowskik 2010ean Rural
Kutxarekin debutatu zuen
profesionaletan eta Altsasun bizi
izan zen urte batez

Michal Kwiatkowski poloniarra dugu
munduko txirrindularitza txapeldun
berria, hurrengo urtean ortzadarra-
ren maillota jantziko duena. 24 urte-
ko gazteak Simon Gerrans australia-
rrari eta Alejandro Valverde espai-
niarrari segundo bat atera zien.
Imanol Erbiti 65.a izan zen, 4:08ra. 
Kwiatkowskik Sakanarekin harreman
estua dauka. Poloniarrak 2010ean
Sakanan sortutako Rural Kutxa tal-
de kontinentalarekin egin zuen sal-
to profesionaletara. Rural Kutxan
ibili zen urte horretan, Altsasuko bizi-
laguna izan zen. ”Nafarroan bizita-
ko urteak zoragarriak izan ziren.
Radoslaw anaiarekin iritsi nintzen,
Altsasun bizi ginen eta jende asko-
ren babesa izan genuen” adierazi du
Munduko txapeldunak. 

Txirrindularitza
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Txirrindularitza

Areto futbola

Pilota

Trontza

Botxa

Irati Astondoa
Nafarroako Trontza
Txapelketa Mistoan
Mikel Eugirekin bikotea osatuta,
txapeldunordeak izan ziren

Larunbatean Nafarroako Trontza
Txapelketa Mistoa jokatu zen Igan-
tzin. 6 bikote mistok hartu zuten par-
te, eta 45 ontzako enborrari 10 eba-
keta egin behar zizkioten. Baztan
Bidasoako Gure Kirolen Kluba tal-
deko Xabier Urrutia arraioztarra eta
Nerea Sorondo beratarra izan ziren
txapeldunak (4:32). Bigarren pos-
turako lehia oso estua izan zen. Azke-
nean Beunzako Mikel Eugik eta
Sakanako Irati Astondoak lortu
zuten txapeldunorde izatea (4:55.31),
Arraiozko Daniel Saldiasi eta Bera-
ko Amaia Garciari (4:55.82) ehune-
neko eskas batzuk aterata. 

Atzo burutu zen 21. Sakanako Bizi-
kleta Eguna. Sakanako Manko-
munitateko Kirol Zerbitzuak anto-
latu zuen, Burunda eta Aralar Txi-
rrindularitza Kluben laguntzarekin,
eta hainbat babeslerekin, Irurtzun
eta Ergoienako udalak eta Nestlé,
besteak beste. Nahiz eta tarteka
euri tantatxoren batzuk bota, ten-
peratura ona zegoen, bizikletan
ibiltzeko primerako eguraldia. 

Balorazio ona
Mank-eko kirol teknikari Amaia
Gerrikagoitiak azaldu duenez, 225
txirrindulari zeuden aurretik ize-
na emanda eta Irurtzundik 200 bat
pertsona atera ziren. Abiatu aurre-
tik tanta batzuk bota zituen Irur-
tzunen eta horrek baten-batek atze-
ra egitea ekarri zuen. Lizarragara
150 inguru iritsi ziren. “Kontuan
izan behar da herrietan jendea
gehitzen eta irteten joaten dela, eta
horregatik, uste dugu guztira gutxi
gorabehera 400 partaide inguruk
hartu zuela parte Sakanako Bizi-
kleta Egunean” azaldu zuen. Egu-
naren balorazio ona egin du Gerri-
kagoitiak. “Errotz, Urritzola, Ekai,
Zuhatzu eta Arakilgo txoko ez hain

ezagun eta ederrak ikusi genituen,
baita Unanu, Dorrao eta Lizarra-
gako kale eta auzo berezi, estu eta
xarmangarriak ere. Irañetan atse-
denaldian freskagarriak banatu
ziren eta Lizarragan, bukaeran,
izozkiak” gaineratu du. 

Adinari dagokionez, gazte koa-

drilak eta familia osoak ikusi ahal
ziren Sakanako Bizikleta Egunean,
eta baita ere adinez nagusikoak.
Ohiko matxura txiki eta zulaketez
aparte, gertaera gutxi izan ziren eta
txirrindulariek ederki disfrutatu
zuten Sakanako paisaia, herri eta
txoko zoragarriekin. 

San Mateotako Binakako Torneoa
irabazi zuen Aitor Zubietak Juan
Martinez de Irujo bikote zuela.
Bestalde, Ezkurdiaren eta
Zabaletaren garaipenekin Aspe
nagusitu zen ardoaren desafioan

San Mateoetako Binakako Torne-
oko finala irabazteko Irujo eta
Zubieta ziren faborito nagusiak
baina askoz gehiago espero zen
Victor eta Albisu bikoteaz. Izan ere,
Irujo eta Zubieta euren gainetik
pasa ziren, 40 minutu eskasean 22-
5 irabazita. Irujo ikusgarri aritu zen
aurrean, eta Zubietak ere  izuga-
rri jo zuen, bi tanto ikusgarri egin
zituen eta soilik 3 akats. Merezita-
ko txapela jantzi zuten Irujok eta
Zubietak. Zorionak etxarriarrari.

Ardoaren desafioan Ezkur-
dia eta Zabaleta bikain
Larunbatean Domus Dei Desafioa
jokatu zen Logroñoko Adarragan,
ardoaren desafioa. Aspeko eta Ase-
garceko 3 ordezkaritza elkarren
kontra lehiatu ziren. Joseba Ezkur-
dia eta Mikel Beroiz lehiatu ziren
buruz buru. Arbizuarra izan zen
jaun eta jabe, eta apenas ordu
erdian 22-5 irabazi zion Beroizi.
Binakako partidan Gorkak eta
Jose Javier Zabaletak 22-10 iraba-
zi zieten Artolari eta Aretxabale-
tari. Etxarrengo atzelariak agin-
du zuen atzeko koadroetan. Nahiz
eta azkeneko partidan Bengoe-
txea VI.ak eta Beginok Titin III.ari
eta Ceciliori 22-7 irabazi, Asperen-
dako izan zen ardoaren desafioa. 

Udako 4 Torneo Sakanara
Udako torneotan bikain moldatu
dira sakandarrak. Joseba Ezkur-
diak Gasteizko Andre Maria Zuria-
ren Binakako Torneoa irabazi zuen
Merino II.arekin. Bestalde, Irujo-

rekin bikotea osatuta, Jose Javier
Zabaletak Donostiako Hiria Torne-
oa eta Lekeitioko Sanantolinetako
Torneoa irabazi zituen. Eta Zubie-
tak, Biarritzeko eta Zarauzko Tor-
neoetako finalak galdu ondoren,
merezitako saria jaso du Irujore-
kin batera irabazitako Logroñoko
San Mateoetakoarekin. 

Zabaleta Titinekin
Gaur Titinek bere azkenaurreko
partida jokatuko du profesional
moduan. Errioxarrak Jose Javier
Zabaletaren laguntza izango du,
Joseba Ezkurdiaren eta Abel
Barriolaren kontra jokatzeko
(Lekunberrin, 22:00etan. ETB1ean). 

Magna Nafarroak
arnasa hartu du
Irurtzungo taldeak 6-2 irabazi zion
Montesinos Jumillari. Hurrengo
partida urriaren 11n jokatuko du,
Bartzelonaren kontra

Bi jardunaldiz jarraian galdu ondo-
ren, ostiralean 6-2 irabazi zion Mag-
na Nafarroak Montesinosi.  Ibarrak,
Eseberrik (3), Danik eta Carlitosek sar-
tu zituzten golak. “Garaipen garran-
tzitsua eta justua da hau” nabarmen-
du zuen Imanol Arregik. 

Hurrena, Bartzelona

Inter Movistar da liderra (12 puntu).
Magna Nafarroa 5.a da (6 puntu). Mag-
nak Bartzelona hartuko du urriaren
11n, 18:00etan, Anaitasunan.

PREFERENTE MAILA. 1. multzoa
3.  jardunaldia 

Zirauku 2 - Lagun ARtea 2

Partida oso lehiatuan, hasieran Ziraukik
dominatu zuen eta 2 golekin aurreratu
zen. Unai Bakaikoaren bi golekin,
garaipen zaporea izan zuen berdinketa
lortu zuen Lagunek. 

Sailkapena >>
1. Baztan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 p
8. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 p

Asteburuko jardunaldia
Lagun Artea - Mendi

(Igandean, 16:45ean, Lakuntzan)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
4.  jardunaldia 

San Jorge 1 -  Etxarri 3

Ardoi 1  - Altsasu 1 

Etxarrik lidergoa sendotu zuen, San Jorgeri
Iruñean 1-3 irabazi eta gero. San Jorge
aurreratu zen, baina berehala berdindu
zuen Markelek. Bigarren zatian Mikelen eta
Asierren golek garaipen ederra eman
zioten Etxarriri. Bestalde, Altsasuk bana
berdindu zuen Zizurren Ardoiren kontra.
Maila handiko partida izan zen. Ardoi
aurreratu zen baina Altsasuk berdintzea
lortu zuen, puntu garrantzitsua ekarriz. 

Sailkapena >>
1. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . .10 p
6. Altsasu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 p

Asteburuko jardunaldia
Etxarri Aranatz - Aurrera

(Larunbatean, 17:00etan, Etxarrin)
Altsasu - Lezkairu

(Larunbatean, 17:00etan, Altsasun)

Futbola

Sakandarren San Mateoak

Sakandarren bizikleta festa
Irurtzunen hasi eta Lizarragan despeditu zen 21. Sakanako Bizikleta Eguna

Haurrek, gazteek, helduek, familiek… denek egin zuten bat Bizikleta Egunean. 

Elkarteen arteko
botxa festa
Irurtzungo Iratxon
Elkarteen Arteko Botxa Txapelketa
jokatu zen Iratxo Elkartean. 11 talde
lehiatu ziren eta Txantreako David
eta Valentin Katxitxa izan dira
txapeldunak, Irurtzungo Pakita eta
Aliziari 15-7 irabazi eta gero

Larunbatean eta igandean jokatu zen,
Irurtzungo Iratxo elkarteko botxa-
tegian, Elkarteen Arteko Botxa Txa-
pelketa. Guztira 11 talde lehiatu ziren:
Irurtzungo lau talde,  Antsoaingo tal-
de bat, Txantreako bi talde, Nata-
cioneko bat eta Berriozarko hiru. 
Larunbat arratsaldean aurreko jar-
dunaldia jokatu zen eta igande goi-
zean final laurdenak. Igande arra-
tsaldean erabaki ziren finalerdiak
eta finala. Sekulako giroa izan zen
Iratxon, bazkaria eta guzti. Finale-
an Txantreako David eta Valentin
Katxitxak 15-7 irabazi zieten Irur-
tzungo Pakita Arruabarrenari eta Ali-
zia Navarrori. Txantreako Txus eta
Mikel sailkatu dira hirugarren pos-
tuan, eta Natacioneko Iñaki Acaz eta
Josetxo laugarren postuan. 

Bideoa
Itziar Matxainek jokoari buruz
egindako dokumentala hemen
ikusgai: http://www.irurtzuneus-
karaz.com/irurtzungo-botxen-
dokumentala-sarean/ …
<http://t.co/t30E009oWz> 

Joanes Bakaikoa txapeldun

Altsasuko Otadiko Kristo Deuna eta Lodosako Torneoetan txapeldunordea izan eta gero,
azkenean txapela jantzi du Joanes Bakaikoa etxarriarrak, Javier Hernandez Memoriala
irabazi baitu, gazte mailan, Jon Olaizola lesakarrarekin batera. Partida lehiatu, gogor eta
ikusgarrian –ordu eta laurdenean 596 pilotakada jo zituzten –,22-21 irabazi zieten Aitor
Etxebarria eta Oier Etxebarria bizkaitarrei.  Hasieran bizkaitarrak aurreratur ziren, baina
nafarrek buelta eman zioten markagailuari eta txapela jantzi zuten, merezimendu osoz.         
Bestalde, larunbatean San Martin Memoriala jokatu zen Cortesen. Elizaldek eta Larrayak
22-9 irabazi zieten Murgiondori eta Minari. 

Igeriketa

234 haur
Ikastetxeetako
Igeriketa Ikastaroan
Mank-ek antolatuta, Sakanako ikas-
tetxeetako Lehen Hezkuntzako 2.
mailako ikasleak igeriketa ikasta-
roak hartzen dituzte. Helburua haur
guztiek igeriketako oinarrizko eza-
gutzak izatea da, eta oinarrizko
maila duenak hobekuntza landuko
du. Guztira 234 haur ariko dira ikas-
tetxeetako igeriketa ikastaroan. 
Arbizura ondoko ikastetxeetako ikas-
leak joan ziren irailean: Andra Mari
ikastola eta San Donato ikastetxea
(Etxarri Aranatz), Atakondoa (Irurtzun),
San Migel (Uharte Arakil), Luis Fuen-
tes (Lakuntza) eta Arrano Beltza (Itur-
mendi). Lastailean eta azaroan Altsa-
suko Zelandi igerilekuetara joango dira
Iñigo Aritza ikastola (Altsasu), Cora-
zonistas (Altsasu), Zelandi (Altsasu),
Domingo Bados (Olazti) eta Urdiain-
go ikastetxeetatikoak. 

Irurtzun taldeko Pakita eta Alizia,
Txantreako David eta Valentin Katxi-
txarekin. Utzitakoa
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Mendi lasterketak

283 korrikalarik hartu zuten parte 8.
Olatzagutia-Urbasa mendi
lasterketan. Jose Luis Beraza
uhartearra izan zen lehen sakandarra
eta probako lehen beteranoa,
helmugara 7.a heldu eta gero

312 korrikalari zeuden izena eman-
da 8. Olatzagutia-Urbasa mendi las-
terketarako, baina azkenean 283
korrikalarik hartu zuten irteera
23,2 km eta 1.367 metroko desni-
bel positiboa zuen proban. Sute-
gik antolatutako proba Nafarroa-
ko Mendi Lasterketen Txapelke-
tarako eta Euskal Koparako
baliagarria zen. 

Lasterketa Urbasako paraje
zoragarrietan gauzatu zen. Beste-
ak beste, Tontorraundi (1.367),
Bargagain (1:153m) eta Gainsol
(1.068m) gainditu behar izan zituz-
ten, atzera ere Olaztiko helmuga-
raino heltzeko. Aritz Egea gipuz-
koarra izan zen jaun eta jabe
(1:48:46). 3 minutu pasako aldea ate-
ra zion Walter Becerrari (1:51:50).
Abderrahim El Quayedek osatu
zuen podiuma (1:15:50). Emaku-
mezkoetan lehia estua izan zuten
Sandra Sevillanok eta aurreko
urtean Olatzagutiko proba iraba-
zi zuen Alizia Olazabalek. Azke-
nean, Olaztin estreinatu zen Sevi-
llano izan zen azkarrena (2:17:22),
Olazabali 2 minutu pasa aterata
(2:19:20). Izaskun Zubizarreta hiru-
garren postuan iritsi zen (2:23:50). 

Txapeldunak, pozik
Aritz Egea eta Sandra Sevillano
puntan daude. Garagarrilean joka-
tutako Lakuntza-Aralar mendi las-
terketan ere garaileak izan ziren
biak. Olaztiko proba Euskal Kopa-
rako baliagarria zen, eta Zeanuri-
ko azken probaren faltan, dagoe-
neko ziurtatu daiteke Aritz Egeak
eta Sandra Sevillanok irabazi dute-
la kopa. Egearendako aurtengoa

Olaztin aritzen zen hirugarren
aldia zen. Lehenean 3.a izan zen,
aurreko urtean 2.a eta aurten ira-
bazlea. Agorrilean Suitzako Zerma-
tten jokatutako Munduko Kopan
hirugarrena izan zen.

Sakandarrak mailan
Ia 50 korrikalari sakandar anima-
tu ziren proba osatzera. Jose Luis
Beraza uhartearra 7.a iritsi zen hel-
mugara eta probako lehen betera-
noa izan zen (1:59:31). Emakumez-
koetan, Izaskun Beunza olaztiarrak
lan bikaina egin zuen eta 7.a sail-
katu zen (2:35:40). Bera izan zen pro-
ban parte hartu zuen emakume
sakandar bakarra. 

Julen Paniagua laugarrena
juniorretan
Bestalde, juniorrendako eta kade-
teendako 17 km-ko ibilaldia pres-
tatu zuen antolakuntzak. Ander
Ibarguren gailendu zen juniorre-
tan (1:31:04), eta Julen Paniagua
urdiaindarra 4.a sailkatu zen

(1:34:55). Kadeteetan Josu Galvez
izan zen lehena (1:36:56), Eki Imaz
4.a (1:55:33) eta Kepa Paniagua 5.a
(2:02:55). 

Sari ematean 1.600 euro banatu
ziren txapeldunen artean, trofeoak
eta txapelaz aparte. Bukaeran auza-
te ederra izan zen guztiendako. 

39. Mendira Joan-Etorria jokatuko
da igandean, 11:00etan, Etxarri
Aranatzen

Igandean, lastailaren 5ean, Mendi-
ra Joan-Etorriaren 39. edizioa joka-
tuko da Etxarri Aranatzen, goize-
ko 11:00etan, Etxarriko ferietako
ospakizunen barruan. Etxarriko
Udaberri elkarteak, Etxarri Ara-
nazko Udalak eta Nafarroako Men-
di eta Eskalada Federazioak anto-
latu dute mendi lasterketa, hainbat
laguntzailerekin batera. Probak 10
kilometroko luzera du eta 572 metro-
ko desnibel pilatua. Gehiengo altue-
ra mendi gainean, Urbasa-Andia-
ko bargan hartuko du (1.065m).
Etxarrikoa Nafarroako Mendi Las-
terketen Koparako azken proba
puntuagarria da. Aipatzekoa da
1975. urtean sortu zela proba, lagu-
nen arteko apustu bat zela medio. 

Aurreko urtean 88 korrikalari
lehiatu ziren Etxarritik Urbasako
Bargara igo eta jaisteko lasterke-
tan, horietatik 39 sakandarrak. Ira-
bazleak Fernando Etxegarai bera-
tarra (46:43) eta Raffaella Ciavola
gasteiztarra (62:13) izan ziren. Etxe-
garaik ez zuen lortu Juan Mari Gari-
nek 2001ean ezarritako errekorra
hobetzea (42:50). Seigarrena eta
lehen sakandarra Ander Unzu-
rrunzaga etxarriarra izan zen
(49:24), eta emakumezkoetan lehen
sakandarra proban bigarren ema-
kumea izan zen Jone Pelaez altsa-
suarra (66:34).

Izena ematea zabalik
Izen ematea www.mendizmendi.com
web guneanegin behar da, edo las-
terketaren egunean bertan, 10 euro
ordainduta. Korrikalari bakoitzak

oroigarri bat jasoko du bukaeran,
eta probaren ondoren auzatea iza-

nen da. Antolakuntzak proban
parte hartzera eta proba zuzene-

an jarraitzera animatu ditu sakan-
darrak. 

Sariak
Lehenengoek: 90€, txapela eta
sari berezia.
Bigarrenek: 60€ eta sari bere-
zia.
Hirugarrenek: 30€ eta sari bere-
zia.
Lehen etxarriarrek: 50€ eta
XALOK saria.
Bigarren etxarriarrek: Sari bere-
zia.
Hirugarren etxarriarrek: Sari
berezia.
Lehen beteranoak: Sari berezia.
*Probako errekorra gaindituz
gero (Juan Mari Garinek
2001ean: 42:50): 200 €-ko saria. 

»

Egea eta Sevillano azkarrenak Olaztin
Sakandarrak Olatzagutia-Urbasa mendi
lasterketan (23,2 km):

Gizonak
1. Aritz Egea 1:48:46
7. Jose Luis Beraza 1:59:31

15. Aritz Munarriz 2:02:11
24. Beñat Katarain 2:06:02
28. Mikel Berastegi 2:09:00
30. Jose Javier Maiza 2:09:32
41. Iñaki Martiarena 2:11:37
45. Mikel Sasiain 2:13:07
46. Alatz Agirre 2:13:08
48. Patxi Cano 2:13:12
50. Aitor Hernaiz 2:13:53
56. Iker Flores 2:15:08
62. Iraitz Senar 2:17:37
64. Aritz Pellejero 2:17:41
74. Fran Araña 2:19:24
81. Gorka Acebes 2:21:59
92. Santi Galarza 2:23:41

103. Mikel Iriarte 2:25:53
123. Raul Audikana 2:33:59
125. Mikel Rubio 2:34:42
126. Egoitz Aldaz 2:34:43
140. Fernando Mazkiaran 2:38:13
153. Jon Zufiaurre: 2:41:23
174. David Oroz 2:46:40
178. Iñaki Lacalle 2:47:06
181. Gaika Zufiaurre 2:47:27
182. Sergio Goñi 2:47:30
184. Fermin Zornoza 2:47:58
187. Mikel Munarriz 2:49:10
195. Luis Areta 2:50:40
196. Jose Ignaio Otsoa 2:51:15
198. F. Javier Rodriguez 2:52:19
200. Julen Arratibel 2:52:46
201. Aitor Salinas 2:52:59
207. Fermin Astiz 2:54:31
209. Iñaki Ganuza 2:55:41
211. Javier Camuel 2:56:13

224. Sergio Rodriguez 3:01:05
226. Angel Gurmindo 3:5:57
227. David Irigoien 3:07:00
234. Angel Gurmindo 3:17:45
236. Iñaki Gurmindo 3:21:09
237. Javier Bados 3:24:48

Emakumezkoak
1. Sandra Sevillano 2:17:22
7. Izaskun Beunza 2:35:40

Kadeteak
1. Josu Galvez 1:36:56
4. Eki Imaz 1:55:33
5. Kepa Paniagua 2:02:55

Juniorrak
1. nder Ibarguren 1:31:04
4. Julen Paniagua 1:34:55

*Oharra: Sailkapenean korrikalarien
jaioterriko daturik jasotzen ez denez, gerta
daiteke korrikalari sakandar guztiak ez
agertzea. 

Eguzkia lagun izan zuten korrikalariek Urbasako parajeetan. Eskuinean, lehen sakandarrak, Beraza eta Beunza. 

mendirajoanetorria.16mb.com
Probaren inguruko informazioa. 

Etxarriko bargan gorabehera

Erkuden San Martin 2013an helmugara iristen. 

Errekonozimendua
Agirreri
Mikel Agirrek urte hauetan laster-
keta antolatzeko egindako lan
handia eskertu nahi izan zuen Sute-
gik. Oroigarri bat eman zioten. 
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Bihar, 17:30ean (gaztelaniaz) eta
19:30ean (euskaraz), mustutze
bikoitzarekin abiatuko da: Hiriberriko
kontzeju-etxeko espazio berrian
Arakilgo haizea dokumentala
ikusteko aukera izanen da

Labrit enpresako kideak 2012
eta 2013 urteen artean Ara-
kilgo 18 etxetan izan ziren,

adinduei elkarrizketak egiten.
Joan den mendean ibarrean nola
bizi ziren jaso zuten eta oroitza-
pen horiek irudi bihurtu dira,
Arakilgo haizeadokumentala osa-
tuz. Haurtzaroa, lanbideak, etxe-
ak, eskola, festak eta besteren leku-
kotzak ematen dituzte ikus-entzu-
nezko horretan arakildarrek.
Haien artean da amaz oroitzeko
euskara gorde duen urritzolda-
rra, idiekin lurrak lantzen zituen
etxeberriarra edo arta-hosto kol-
txoian lo egiten zuen emakume aiz-
korbetarraren testigantzak. Aur-
kezpenean lekukotza eman duten
arakildarrez aparte, Ruben Goñi
alkatea eta dokumentala egin duen
Labrit multimedia enpresako Gaiz-
ka Aragunren izanen dira. 

Hosto bat da narrazioaren gida-
ria. Arakil ibaian behera doa, ira-
ganetik orainaldira, ibarreko
herritarren lekukotzei bide ema-
ten. “Lurra, ura eta haizea bere-
ziak dira Arakilen. Haizeak, hain
zuzen ere, bertako biztanleen bizi-

penak gordetzen ditu berarekin.
Sentitzeko eta bizitzeko moduak
xuxurlatzen ditu belaunaldiz-
belaunaldi. Haizeak, iraganetik
etorkizunera, herriaren oroitzape-
nak garraiatuko balitu bezala”.
Ihabarko ingurutxoan oinarritu-
tako aire bat ere entzunen da.

Kultura-agenda
Udazkenerako ekitaldiak antolatu
ditu Arakilgo Udaleko Kultura Sai-
lak. Urtero moduan ez da ez irtee-
rarik ez bertso afaririk falta. Haie-
tan izena eman nahi duenak, edo
informazioa jaso, udaletxera hots
egin 948 500 101 edo 634 584 226 tele-
fonoetara, edo www.arakil.net web
orria edo @ArakilKultura edo Face-
boleko profila bisitatu. 

Egitaraua
Arakilgo haizea. Lastailaren 4an,
larunbatean, 19:30ean Hiriberriko
kontzeju etxean. Dokumentala euskaraz.

Ekai-Txurregi-Ollo. Lastailaren 5ean,
igandean, 10:00etan. Mendi martxa eta
bazkaria. 

Una aventura en la basura. Lastailaren
11n, larunbatean, 20:00etan Ihabarko
plazan. Ihabarko antzerki tailerra. 

Añanako gatzaga eta Baronatarren
dorrea bisita eta bazkaria. Lastailaren
18an, larunbatean, 7:00etan Irurtzungo
Matxain jatetxeko aparkalekutik. 

Bertso ekitaldia eta afaria. Lastailaren
25ean, larunbatean, 19:00etan
Itxasperriko ermitan. Afaria Etxarrengo
elkartean. 

Sociedad y lengua vasca en los siglos
XVII y XVIII. Lastailaren 31n,
ostiralean, 19:00etan Satrustegiko
Mikorena etxean. Juan Madariaga
Orbearen liburu aurkezpena. 

Arakilgo haurren jolas eguna.
Azaroaren 8an, larunbatean,
15:00etatik 20:00etara Etxarrengo
frontoian eta elkartean. 

Arakilgo abesbatza. Azaroaren 15ean,
larunbatean, 19:00etan Errotzeko elizan. 

Egoiener, energia berriztagarrien
sorkuntza eta erosle kooperatiba.
Azaroaren 21ean, ostiralean, 19:00etan
Izurdiagako elkartean. Hizlariak:
Goiener eta Sustrai erakuntza
fundazioko kideak. 

Euskaraz eguna. Azaroaren 30ean,
igandean, 

Haurrendako 20 kantu berrietako
abeslarien artean Igor Ijurra eta
Hesian-eko Zuriñe eta Fran daude

Ene kantak CD-DVDa bihar eta etzi
eskuratu daiteke, Berria
egunkariarekin batera, hamabost
euroren truke

Hirugarren aldiz Ene Kantak
proiektuko kideek hau-
rrendako euskarazko abes-

ti berri eta freskoak sortu dituz-
te. Batzuk herri kantuak moldatu
eta gaurkoak dira; guztiak itsaso-
aren gaineko hitzekin sortuak.
Gainera, DVDan abesti bakoitze-

ko bideoklip bana dago eta han
haurrek erraz imitatzeko modu-
ko koreografiak daude. 

Aurreneko diskoko irabaziak
Sortzen-i eman zizkioten eta biga-
rrenekoak Nafarroako Bertsolari
Elkarteari. Hirugarren diskoarekin
lortzen diren etekinen erdia Eus-
kalerria Irratia laguntzeko izanen
da eta beste erdia Ene kantak-en
hurrengo proiektuarendako. 20 kan-
ta berri horietan kantuan aritu
dira makina bat abeslari, baita
sakandarrak ere: Igor Ijurra eta
Hesian taldeko Zuriñe eta Fran. 

Lastailaren 10era arte, astegunetan,
18:30etik 21:00etara eta domeketan
19:00etatik 21:00etara Altsasuko
Iortia kultur gunean

Ikasle mordo baten lanekin osa-
tu du atzera ere Yolanda Arne-
dok erakusketa. Birziklatu eta

zaharberritutako altzari eta objek-
tuekin batera, bizikletak, loreon-
tziak, ispiluak, koadroak… Pasta
edo paperarekin taula edo oihal
gainean sortutako testurak oina-
rri hartuta sortutako pieza ugari
daude ikusgai erakusketan. Arne-
doren ikasleen trebetasuna mire-
tsita atera dira asko erakusketa-
tik, euren etxeko txoko jakin bate-
an ikusitako objekturen bat ongi

emanen zuela jakitun. Arnedo
arte ederrak ikasketak egin eta
diseinu arloan aritu zen. Dekora-

zio-arteak erakusten eskarmentu
zabala du eta badira sei urte Altsa-
sun horretan ari dena. 

Dekorazio-arteetan artistak 

Kantu berriak Euskalerria
Irratiarendako

Elkarrizketatuak

Aizkorbe: Fermin Rekalde Mari-
ñelarena eta Lucia Martirikorena
Zudaire; Urritzola: Ignacio Etxa-
rren Lakuntza; Errotz: Francisco
Gorrotxategi Urtxipia;Izurdiaga:
Gerardo Brun Lapuente eta Alber-
to Larunbe Astibia; Etxeberri:
Celestino Zubillaga Etulain; Egia-
rreta: Micaela Egillor Lazkoz eta
Patxi Villanueva Azanza; Etxarren:
Martina Sario Zubiri eta Marcos

Zubiria Oraien eta Pedro Vitoria
Aizpun; Ekai: Angel Ongai Azpi-
roz eta Eulalia Garro Muskiz; Zuha-
tzu: Filomena Iaben Lazkoz eta
Pedro Mª Yaben Irurzun; Satrus-
tegi:Felix Mª Amoztegi Ongai; Hiri-
berri: German Urriza Garcia, Gero-
nimo Ollo Armendariz, Saturnino
Sarasa Aldaba eta Sebastiana
Sarasa Aldaba eta Ihabar: Jose-
fina Irañeta Ripa, Joxe Arraras
Jaka, Enrique Irurtzun Iriarte eta
Maria Jesus Irañeta Sasturain.

COOPER HARIZTIAN: Asteazkenean Lilian
Cooper artista holandarra Altsasun izan
zen. Albaola, Itsas Kultur Faktoriako ardu-
radunen laguntzaz Sakana, haritzaren

lurra ibilbidea egin zuen. Cooperrek
marrazkiak adierazpide nagusi du, baina
testuak eta instalazioak ere egiten ditu.  

Udazkeneko kulturaldia Arakilen 
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EKIN
A L T S A S U

100€ko erosketengatik
10€ko deskontu balea(behe-
rapenetan izan ezik).

IOSUNE MARAURI
A L T S A S U

Bakarko sesioetan %10eko
deskontua 

KIKI ARGAZKI DENDA
A L T S A S U

15x20 cm-ko 8 argazkiko
erreportaje batean beste bi
argazki opari.

LURESU
A L T S A S U

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

NORTE ERLOJUDENDA
A L T S A S U

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

MENDIGAIN
URDEIAZPIKOAK

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

URREZKOA
BITXIDENDA

I R U R T Z U N
Bitxietan 100 €ko erosketa
egitean, %10eko deskontua.

URRUTIA HARATEGIA
I R U R T Z U N

50€ko erosketa eginez gero
etxeko produktua opari.

ETXARRI KOMERTZIALA
E T X A R R I  A R A N A T Z

% 10eko deskontua koltxoie-
tan.

ARKANGOA TABERNA
A L T S A S U

Postrea edo kopa doakoa.

www.guaixe.net-en
zerrenda osoa ikusgai

Nonerabili
Zazpi aldiz elur (Mikel Laboa
elurretan) antzerki musikatua, bihar,
larunbatean, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean

Euskararen firika kanpainaren
barruan Sakanako Mankomunitateak,
Altsasuko Udalak eta Berriak antolatu
dute emanaldia. Sarreretatik
ateratzen den dirua Berria
fundaziorako izanen da.

Laguna, Mikel Laboa, hil zela
jakin ondoren Bernardo
Atxagak testu batzuk sortu

zituen. Idatzietan heriotza eta elu-
rra aipatu zituen, oparo, Atxagak.
Testu horiek dira Zazpi aldiz elur
ikuskizunaren ardatza, zeinetan
musikak, poesiak eta antzerkiak
bat egiten duten. Hala osatuko
dute bere lagunek zendutako musi-
kariaren erretratua. 

Ttanttaka antzerki taldeak

ikuskizuna zazpi ataletan banatu
du. Zazpitan elur. Bost lagunen
arteko bilgune baten antzeko zer-
bait da taula gainean ikusiko
duguna. Neguko gau elurtsua da,

zeinetan malutek “tempo” ezber-
dina markatzen duten. Argi bero
eta txiki bat piztuko dute eta elka-
rrekin egoteko gogoa sentitzen
dute, barre egitekoa, elkar begi-

ratzekoa... Istorio kontaketak,
akordeak ekarriko ditu eta hari
lotuta kantua ezin falta, Laboare-
na, jakina. 

Kontu-kantu-kontaketan ariko
da boskotea, Mikelen nahiez, psi-
kiatriaz, txoriez, bizipozaz eta herio-
tzaz. Eta nola ez, ausardiaz, berak
egiten zuen bezala, esperimentatu,
jolastu, kantatu, hitz egin, isildu...
aske sentitu eta aske sentiarazi.

Gaur, 21:30ean, kultur etxean Ondoko
hilobiko tipoa antzezlana ikusteko
aukera izanen da

Antzerkiaren zaleek lastaile-
ko ostiraletan, 21:30ean,
hitzorduak ditu Irurtzungo

kultur etxean. Herriko Kultura
Kontseiluak antolatu du antzerki-

aldia, Irurtzunen aski errotua dago-
ena. Gazteei eta helduei zuzendu-
tako antzerki eskaintza da eta baka-
rren batek ikusi nahi badu, sarre-
rak emanaldia hasi baino ordu erdi
lehenago eskura ditzake. 

Zikloa abiarazteko Txalo produc-
ciones-en Ondoko hilobiko tipoa
antzezlana aukeratu dute. Jatorri

sozio-kultural ezberdineko bi per-
tsona hilerrian elkartzen ditu obrak.
Aiora neska pinpirin, polit, gozo eta
alarguna da bata. Pablo, baserrita-
rra, zekena, egoskorra eta ezkon-
gabea, bestea. Bi gazte, bi mundu.
Eta irribarre txiki bat, istorio zora-
garri bat piztuko duena. Begoña Bil-
baok zuzendutako komedian Iker

Galartza eta Aitziber Garmendia
aktoreek jokatuko dute protago-
nisten paperak.

Zerbitzua zabalik dagoen bitartean,
astegunetan, 16:00etatik 20:00etara,
izanen da ikusgai urte akaberara arte

Ziordiko liburutegira joaten
denak argazki erakusketa
batekin eginen du topo.

Amaia Iparragirre liburuzainak
argitu digunez, “ni liburuzain nai-
zenetik, azken 15 urteetan liburu-
tegian antolatu diren ekitaldie-
tan ateratako argazkiak daude
ikusgai erakusketan”. Ipuin kon-
talari, tailer, antzerki, ilustratzai-
le, hitzaldi, festa, haurren saioak

eta beste hartu ditu azken hiru bos-
turtekotan eta haiek ikusgai dau-
de argazkietan. Ekitaldiez aparte,
ziordiar gazteak nola hazi diren
ikusteko aukera ere ematen dute
irudiek. 

Erakusketa astelehenean zabal-
du zen eta urtea despeditu arte
ikusgai izanen da. Iparragirrek
esan digunez, erakusketak bi hel-
buru ditu. Bata aspaldiko erabil-
tzaileak berriro liburutegira era-
kartzea. Bestea, berriz, “erakus-
tea liburutegia ez dela irakurtzeko
edo liburuak eramateko lekua soi-

lik. Bertan beste gauza asko egin
daitezke: musika entzun, ordena-
gailuan ibili, ipuin-kontalari bat
ikusi, liburu baten azala nola egi-
ten den ikasi, eta abar…”

Ziordiko liburutegiak 1967an
zabaldu zituen ateak. Hasiera bate-
an mojek kudeatu zuten. Esku
aldaketa egon zen eta zerbitzua-
ren kudeaketa Olatz Irizarrek egi-
ten segitu zuen, hari lekukoa Ipa-
rragirrek hartu zion arte. Liburu-
zainak azaldu digunez, 18.000 aleko
funtsa du liburu, CD, DVD eta aba-
rren  artean. 

Ziordiko liburutegiaren jardunaren argazki errepasoa

Euskarazko emanaldiarekin hasiko da
Irurtzungo antzerki zikloa

Zikloa
Ondoko hilobiko tipoa. Lastailaren
3an, ostiralean. Txalo producciones.

El pleito de Areusa o gallina vieja
hace buen caldo. Lastailaren 10ean,
ostiralean. La nave & Limboescena.

Aquí va pasar algo. Lastailaren 17an,
ostiralean. Zanguango teatro. 

Action man. Lastailaren 24an,
ostiralean. La Yllana. 

Testua, Atxaga, musika, Mikel,
poesia, Laboa, antzerkia

Fitxa

Egilea: Bernardo Atxaga
Musika: Mikel Laboa
Zuzendaria: Mireia Gabilondo
Musika zuzendaritza eta mol-
daketak: Iñaki Salvador
Irudiak: Zumeta
Eszenografia: Fernando Ber-
nués
Antzezleak: Mireia Gabilondo eta
Iñaki Rikarte. 
Musikariak: Iñaki Salvador (pia-
noa), Angel Unzu (gitarra) eta
Maria Berasarte (kantua).



SAKANAKO ASTEKARIA • 2014ko urriak 3, ostirala • 2. aldia • 479. zenbakia

G : tenperatura>>
Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun 25 . . . . . . . . . 7.5  . . . . . . .0.3
Etxarri A. 23.9 . . . . . . . 5.5  . . . . . . .3.1
Altsasu 23.5 . . . . . . . 7  . . . . . . . . .3.1
Aralar 15.6 . . . . . . . 5.8  . . . . . . .2.5
Urbasa 20 . . . . . . . . . 4  . . . . . . . . .3.3

: eguraldiaasteko >>

Min: 10 Max: 22 Min: 10 Max: 20 Min: 10 Max: 13 Min: 7 Max: 20 Min: 12 Max: 23 Min: 14 Max: 23 Min: 14 Max: 23

ostirala larunbata igandea astelehena asteartea asteazkena osteguna

euria: 5% euria: 15% euria: 58% euria: 8% euria: 15% euria: 13% euria: 33%

1. Bigarren urtea da Mank-etik
Kirola Euskaraz kanpaina
martxan jarri duzuela. Zergatik?
2011ko irailean, legegintzaldi hasie-
ran, gai ezberdinei buruzko diag-
nosiak egin genituen Mankomuni-
tatean, eta horietako bat kirol ikas-
taroetakoa zen. Euskara batzordean
konturatu ginen helduei finkatu-
tako ikastaroetan klase gehienak
gazteleraz ematen zirela. 2.000 per-
tsona inguruk egiten dituzte kirol
ikastaroak, eta euskaraz bizi nahi
badugu, iruditzen zitzaigun hutsu-
ne handia zegoela hor. 

2. Egun Sakanan dauden kirol
begirale asko euskaldunak dira. 
Kosta egiten zaigu begirale euskal-
dunak lortzea, baina behin lortuta,
ikusten genuen joera handia zego-
ela, askotan modu inkonszientean,
klaseak gazteleraz emateko. Admi-
nistraziotik guk euskaldunak ere
babestu behar genituela ikusi
genuen, hizkuntza irizpide batzuk
finkatu behar zirela.  

3. Hausnarketa horren ondorioz
garatu duzue kanpaina. Aurreko
urtean zein pausu eman ziren?
Lehenengo pausua izan zen zehatz-
mehatz jakitea ikastaroetara joaten
zen ikasleen hizkuntza-perfila zein
zen. Gure sorpresa izan zen ikasta-
ro erditan baino gehiagotan, ia
%50ean, ikasle euskaldunen por-
tzentajea erdaldunena baino altua-
goa zela, baina ikastaro gehienak
gaztelaniaz ematen zirela. 

4. Beste herritan egindako lana
aintzat hartu duzue?
Lasarte-Orian garatzen duten Kiro-
la eta Euskara proiektuaz ikasi
dugu. Haiekin bildu, ikasleen tipo-
logia aztertu eta begiraleekin bana-
ka bildu ginen, dauden hutsuneak

atzemateko. Aurreko urteko espe-
rientzia kontuan hartuta, hobe-
kuntza batzuk ezarri ditugu aur-
tengorako. 

5. Aurten begiraleei formazioa
eskaini diezue.
Aurreko urtean begiraleekin bildu
ginenean, konturatu ginen estres
linguistikoa sortzen ari zela, beraiek
hizkuntzaren inguruan zalantzak
eta beldurrak zituztela: “ulertuko
dit edo ez, haserretuko da…” Begi-
raleek  formazioa behar zutela jabe-
tuta, aurten sentsibilizazio saio
batzuk antolatu ditugu beraiekin.
Begirale guztiak elkartu eta estra-
tegia ezberdin batzuk erakusten
dizkiete, egoera ezberdinen aurre-
an eurek nola jokatu jakin dezaten. 

6.Kirol hizkuntzari ematen
zaion trataera hobetzearekin
kirol ikastaroen kalitatea ere
handituko dela aipatzen duzue.
Zein modutan?
Jendea gustorago egongo da. Eus-
kaldunak babestu behar ditugu,
lasai bizitzeko, normaltasun batean. 

7.Diagnostikoak hizkuntzaren
aldetik 3 ikasle tipologia zehazten
ditu, eta tipologia horren
arabera hizkuntza nola erabili. 
Lehen tipologia euskaldunena da,
kasleen %100 euskaldunak izatea.
Kasu honetan ikastaroa euskaraz
emango da. Bigarren tipologia da
ikasleen erdiak baino gehiagok
euskara ulertzen dutenean. Kasu
honetan, kirol ikastaroa nagusiki
euskaraz izango da, eta norbaitek
ez badu ulertzen erdaldun horri

gazteleraz azalduko dio begirale-
ak. Eta hirugarren tipologia da
ikasleen erdia baino gutxiagoak
euskara ulertzen duenean. Ikasta-
roa nagusiki gaztelaniaz izango da,
baina euskarari nolabaiteko sar-
bidea emango zaio. Kirol ikastaro-
etan erabiltzen den euskara mai-
la oinarrizkoa da. Kontsigna oso
zuzenak dira: “1, 2, 3 gora!”. Hori
edonork ulertu dezake eta erdal-
dunei ere euskara pittin hori ikas-
teko aukera emango zaie. 

8.Hau guztia betetzen den nola
neurtuko du Mankomunitateak? 
Jarraipena eginez. Ikastaroak hasi
eta hilabete batera bilduko gara
begiraleekin. Eta ikasturte buka-
eran ere balorazioa egingo dugu.  

9. Administrazioaren pean
dauden kirol ikastaroez ari gara.
Baina badira ere talde pribatuek
antolatzen dituztenak.
Oinarritu gara zuzenean adminis-
trazioaren pean dauden ikastaro-
etan, baina poliki-poliki lan ere-
mua zabalduko dugu. 

10.Kirol jarduera oso erdalduna
izan da. 
Kalean jokatzen dugun moduan
jokatu izan dugulako, modu inkons-
zientean gaztelerara pasaz. Baina
udalak hizkuntza irizpideak finka-
tu ditu, euskarari babesa emanez.
Eta horretan oinarrituta aurrera
egiten ari gara. 

11.Pixkanaka lortzen dira
gauzak.
Pixkanaka baina beti aurrera! 

>>11
galdera

Juantxu Zabala  
Mank-eko Kirola 

Euskaraz kanpainari buruz

Testua: Eneida Carreño eta Maider Betelu

Iraileko
bazkide sarituak

LASTAILEKO SARIAK:
1. Ekainberri kobazulotarako 2 sarrera, Lacturale
esnea eta yogurtak, Gaztezulo aldizkarian 3 hilabe-
teko harpidetza, Artaza kanpinerako deskontu
balea eta Magana Navarra Xotarako 2 sarrera.
2. Artazako kanpinerako deskontu balea, Lacturale
esnea eta yogurtak, eta Gaztezulo aldizkarian 3
hilabeteko harpidetza eta Magana Navarra

Xotarako 2 sarrera.
3. Artazako kanpinerako deskontu balea, Lacturale
esnea eta yogurtak, eta Gaztezulo aldizkarian 3
hilabeteko harpidetza eta Magana Navarra
Xotarako 2 sarrera. 
4. Artazako kanpinerako deskontu balea, Lacturale
esnea eta yogurtak, eta Gaztezulo aldizkarian 3
hilabeteko harpidetza eta Magana Navarra
Xotarako 2 sarrera.

1.- Xabat Zabala Lizarraga
(Etxarri Aranatz)

2.- Eduardo Escudero Gorriti
(Lakuntza)

3.- Arantza Ibargoien Lizarazu
(Lakuntza)

4.- Belen Izagirre Uria
(Altsasu)

: ilargiaren aldia>>
ilbete ilbehera ilberri ilgora

8 15 23 31

Gaur, 11:00etan


