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Nafarroan euskaraz bizi nahi
dutenei Anaitasunara  joateko
deia luzatu zaie 

Kontseiluak bihar, larunbatean,
18:30ean, Iruñeko Anaitasuna
kiroldegian ekitaldia eginen du

Anaitasunarako deia

Aitor Zubieta
bigarren txapelaren bila

Lau etxarriar
gehiago
Urbasako saroian
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Musika
La doggy party. Apirilaren 24an,
ostiralean, 23:00etan Altsasuko
Gernika tabernan. 

Akordeoi kontzertua. Apirilaren
25ean, larunbatean, 19:00etan
Olatzagutiko kultur etxean. Pablo
Sarasate Kontserbatorioko akordeoi
ikasleak. 

Los del Rayo. Apirilaren 25ean,
larunbatean, 23:00etan Etxarri
Aranazko Derry tabernan. 

Mantala no! Apirilaren 25ean,
larunbatean, gauean Altsasuko
gaztetxean. 

Konboen kontzertua. Apirilaren 27an,
astelehenean, 18:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean. 

Antzerkia
Trabajos perdidos de amor. Apirilaren
24an, ostiralean, 19:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean. Institutuko aSanak
antzerki taldea.  

Del amor y otras cochinadas.
Apirilaren 24an, ostiralean, 22:30ean
Olatzagutiko kultur etxean. La Nave
teatro. 

No. Apirilaren 25ean, larunbatean,
19:30ean eta 22:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean. Iortia antzerki
tailerra. 

Un viaje espacial con Sergio Salinas.
Apirilaren 25ean, larunbatean,
22:30ean Altsasuko gaztetxean.

Aladin. Apirilaren 26an, domekan,
17:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. Gorakada konpainia.

El atribulado voto de la “seña” María.
Apirilaren 26an, igandean, 20:00etan
Irurtzungo kultur etxean. La Nave
teatro. 

Zirkoa
Neskak gara, eta zer? Apirilaren
25ean, larunbatean, 18:30ean Etxarri

Aranazko kultur etxean. Txantreako
Zirkus Blai taldea. 

Ipuin kontalaria
Naturaz mintzo diren ipuinak.
Apirilaren 24an, ostiralean, 19:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean. Eñaut
Gorbea. 

Ate magikoa. Apirilaren 28an,
asteartean, 18:00etan Olatzagutiko
liburutegian. Sara Pinto. Euskal
mitologia, haurrendako. 

Liburuak igurtziz, istorioek hitz.
Apirilaren 30ean, ostegunean, 17:00etan
Etxarri Aranazko liburutegian. 3 urtetik
gora. Zoila Berastegi. 

Zinema
Samba. Apirilaren 24an, ostiralean,
22:00etan eta apirilaren 26an,
domekan, 20:10ean Altsasuko Iortia
kultur gunean.

Mortadelo y Filemon contra Jimmy
el cachondo. Apirilaren 26an,
domekan, 17:00etan Olatzagutiko
kultur etxean. 

Mendi irteerak
Uharte-Ekai. Apirilaren 26an,
igandean, goizean. Iratxo mendi taldea. 

Altsasuko perimetroa. Apirilaren
26an, domekan, goizean. Altsasuko
Mendigoizaleak. 

Bizikleta irteerak
Altsasu-Lazkao-Altsasu. Apirilaren
25ean, larunbatean, 9:30ean Altsasuko
kultur gune paretik. 85 km. Zikloturista
taldea.

Lareoko urtegia. Apirilaren 25ean,
domekan, 9:00eta Altsasuko
Zumalakarregi plazatik. 55 km.
Barranka txirrindulari taldeko mendi
bizikleta taldea. 

Erakusketak
Igarotako udazkenak. Apirilaren
30era arte, astegunetan 18:30etik
21:00etara eta domeketan 19:00etatik
21:00etara Altsasuko Iortia kultur
gunean. Kiki Asensio eta Adela Sanchez.

Hitzaldiak  
Bizi eredu berriak, nazio eraikuntza
eta alternatibak. Apirilaren 30ean,
ostegunean, 19:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean. Hizlaria Oskar Matute. 

Literatura
Album ilustratua. Apirilaren 24an,
ostiralean, 18:00etatik 20:00etara
Ziordiko liburutegian. Aurretik izena
eman. 

La cena (Herman Koch). Apirilaren
24an, ostiralean, 21:00etan
Olatzagutiko liburutegian. Tertulia. 

Behi euskaldun baten memoriak.
Apirilaren 30ean, ostegunean,
19:00etan Etxarri Aranazko
liburutegian. Irakurle taldea. 

Bestelakoak 
Komiki bihurtuz. Apirilaren 25,
larunbatean, 17:00etatik aurrera
Altsasuko Intxostiapunta gazte gunean. 

Egun anti-desarrollista. Apirilaren
25ean, larunbatean 14:30etik aurrera
Altsasuko gaztetxean. 

Bigarren eskuko azoka. Apirilaren
26an, igandean, 10:00etatik
14:00etara Irurtzungo plazan. 

Mus txapelketa. Apirilaren 26an,
igandean, 17:00etatik aurrera
Altsasuko Intxostiapunta gazte gunean. 

Deialdiak 
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Apirilaren 24an, ostiralean, 20:00etan
Lakuntzako, Arbizuko eta Etxarri
Aranazko plazetan, elkarretaratzeak. 

Joste eguna. Apirilaren 25ean,
larunbatean, 12:30ean Altsasuko Foru
plazan eta 19:00etan Bakaikun. Gure
Esku Dago. 

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Apirilaren 26an, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.

Kontserbatorioko
akordeoi ikasleen

emanaldia

Larunbatean, 19:00etan, Olatzagutiko kul-
tur etxean.
Pablo Sarasate Kontserbatorioko akorde-
oiko lau ikasle izanen dira kontzertua eskai-
niko dutenak. Haien artean daude Leire Aies-
taran Lasa (seigarren maila) eta ama olaz-
tiarra duen Nahia Elorza Macias (bigarren
maila). Haiekin batera Ainhoa Quintana
Beraiz (lehen maila) eta Raquel Ortega Bello
(bosgarren maila) ariko dira. Guztiak ere,
bakarlari gisa. +www.guaiex.eus
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Argazkiak emateko lekuak: • Altsasu: Foru Plaza 23-1 • zorion@guaixe.net 
• Ordainketa, Guaixeren bulegoan edo ondoko kontu zenbakian egin daiteke: 

3035 0018 47 0181012564 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! 

apiribilak 24-30
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.net

Cenicienta. Apirilaren 30an,
ostegunean, 19:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean.

Ikuslearen eguna, 3 euro. 

Ikasleak antzezle

Gaur, 19:00etan, Altsasuko Iortia kultur gunean.
Aralarko Mikel Donea institutuko aSanak antzerki taldeak Trabajos perdidos de amor
antzezlana eskainiko du gaur. William Shakespearen lanaren moldaketa da antzezle gaz-
teek jokatuko dutena. Sarrera doakoa da.
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Euskaraz bizi nahi dugun herri-
tarrok ez dugu horretarako auke-
ra izaten nahi dugun guztietan.
Nire eguneroko bizitza baldintza-
tzen duten oztopoak aurkitzen
ditut maiz:

Etxarri Aranazko Emakumea-
ri Laguntzeko Zentrora deitu
nuen aurrekoan; nik euskaraz
egin eta gaztelaniaz egiteko eska-

tu zidaten.
Nafarroako Zerga Ogasuneko

bulegoetara joan nintzenean, ez
sarrerako informazio-mahaiko
langilearekin, ez ondoren txan-
da hartutakoan egokitu zitzai-
dan langilearekin, ezin izan nuen
euskaraz aritu. Euskaraz idatzi
nuen erreklamazioari erantzu-
nez, gaztelaniaz jaso dut jakina-

razpena. 
Erosketak egiten ditudan super-

merkatuan produktuen gaineko
informazioa eta prezioak gazte-
lania hutsez ageri dira eta pos-
tontzian utzi zidaten Decathlonen
publizitatean ez dago euskararen
arrastorik ere.

Zinemara joan nintzenean eman
zidaten txartelaren atzealdean

ageri den informazio guztia gaz-
telania hutsean zegoen. Aurreko
egunean bazkaldu nuen jatetxe-
an, berriz, menua zen gaztelania
hutsean zegoena.

Nire telefono konpainiarekin
euskaraz aritzeko modurik ez
dago eta, Gasteizera joateko ate-
ra nuen bidaia-txartela, gaztela-
nia hutsean eman zidan REN-
FEk…

Seguru irakurtzen ari zaren
horrek, zerrenda luzatzeko modu-
ko bizipenak dituzula.

Testuinguru honetan, zailtasu-
nen gainetik, irtenbideak bilatzen

saiatzen naiz. Lorea Agirrek zio-
en moduan, euskara, erabiltzen
dudanean egiten dudalako nire.
Euskaraz bizitzeko nahiak
dimentsio pertsonala eta kolek-
tiboa duelako, eskubidea dugula-
ko, nire/gure nahia errealitate
bihurtzeko urratsak eman daite-
zen eskatzera, ilusioari bultzada
eman eta konpartitzera joango
naiz aNAHItasunara. Nire bizi-
tzaren protagonista izan nahi
dudalako.

Hizkuntza 
Eskubideen Behatokia
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BAZKIDEAK

Ez ahaztu: oroitu: berriz bihotzetik pasa
Hasieran agian ezinegona zen.
Edo galdera. Edo amorrua. Edo
nekea. Edo tristura. Ondoren
beharbada nahia, gogoa, beharra.
Gero hitza, jatorria, esanahia,
erabilera, tartean orri txuriak eta
zirriborroak han-hemenka. Hizte-
giaren ustiaketa, bisturia eskue-
tan. Jarraian oroitzapenak, ziga-
rroak, kontakizunak, bizipenak,

ametsak, kafeak. Jostunen lana
segidan. Nola josten dira hitzak?
Nola sortzen imajinak? Hariari
tiraka eta tiraka, mezua. Hitzek
elkarren ondoan sortzen dutena
hitz bakoitzaren esanahien batu-
ra baino gehiago delako. Esan
nahi duguna esateko hitzik ez
dagoenean, hizkuntzaren hutsu-
ne bortitzekin aurkitzean, badela-

ko irtenbiderik. Hori irakatsi dit. 
Agian esan beharrekoa hitz

gutxitan esaten zekielako. Agian
mendeetan isilean egon zenari
ahotsa jarri ziolako. Agian pun-
teria onekoa zelako eta esaten zue-
nak, gezi bat legez, bihotzera iris-
teko abilezia zuelako. Agian poli-
tikoa bezain poetikoa zelako.
Agian amnesia kolektiboaren kon-

tra borroka etengabean aritu zela-
ko. Agian gizakion aurpegi iluna
gozoena bezain bestetan azalera-
tzen zuelako. Agian garaiak, per-
tsonak eta lekuak “honeratzen”,
“oraineratzen” zekielako. Agian
Historia istorioetan kontatzeko
gaitasuna zuelako. 

1400 karaktere ezer gutxi da,
badakit. Baina badu bere balioa,

niretako bederen, eta horregatik
hari eskaini, oparitu, eman,
zuzendu, bidali nahi dizkiot
karaktere hauetako bakoitza.
Niretako opari bat izan direlako
esku artean izan ditudan bere
hitzetariko bakoitza. Horrega-
tik, eta ziurrenik bera baino han-
diagoa zen obra utzi digulako…
mila esker Galeano. 

barrutik kanpora

aNAHitasunan, protagonista

astekoa

Zoila Berastegi

Javier Paniagua,
Sunsundegui enpresatik
kaleratu ondoren hildako
langilearen senideak, Miren
Peñaren heriotzaren aurrean
Juan Manuel, Arantza, Ramon, Araceli
eta Karmen Paniagua, Javierren anai-
arrebak

2013. urtean gure anaia Javi Pania-
gua sistemak erail zuen, duela
gutxi Miren Peñarekin gertatu
zen bezala. Javi Paniagua lehenen-
go aldiz 2011n izan zen kaleratua,
EEE urtebete igaro ondoren enpre-
san sartzeko aukerarekin. 

Urtebete beranduago Javi
Paniagua berriro sartu zen enpre-
san, langabezia laguntzaren zati
handi bat kontsumituta. 2013ko

apirilean kaleratu zuten Javi bes-
te lankide batzuekin batera.
Orduan ere, kaleratzeen oinarri
ideologikoa salatu genuen, kale-
ratuen %90 inguru UGT sindika-
tuarekin zerikusirik ez zuten.
Komitearen gehiengoak sinatu-
tako akordioak jasotzen zuen urte
baterako enpresatik kaleratuak
izan zirenak azkenak izanen zire-
la beste kaleratuak izaten.

Sodenak, SUNSUNDEGUI
enpresako kudeatzaile izendatu-
tako Jose Ignacio Murillo eta
Lorenzo Rios MCA-UGT sindika-
tuko arduraduna izan ziren lan-
gileak mehatxatu eta beldurtu
zituztenak enpresaren itxiera-
ren mamua erabiliz. Gogoratu
dezagun enpresa hau SODENAk
erreskatatu zuela 36 milioi ingu-

ruko diru publikoa erabiliz eta
egungo zuzendaritzak akzioen
%51 lortu zuela. Langileak aldiz
akzioen %49arekin geratu ziren.

Kaleratzeak izan eta denbora
gutxira, enpresan kontratazio
berriak egiten hasi ziren UGTko
jendearekin. Kontratazio berriak
baldintza kaxkarragoetan ez ezik,
ordu estrak ohikoak bilakatu dira
enpresan. Kaleratzeak iruzur bat
izan ziren. 

Gure anaiaren kaleratzetik bi
urte pasako diren honetan oso
gogorra egin zaigu Miren Peña-
ren heriotzaren berri izateak.
Beraz, lerro hauetatik besarka-
da bat helarazi nahi diogu Miren
Peñaren  senitarteko eta lagunei. 
Javi eta Miren Gogoan. 
Osorik: www.guaixe.net-en.

gutunak

Udaberriko ziza:

Sasi artean bada ere, batzuk hartu dituzte udaberriko zizak. Bestelako

bat, koloretsua opatu zuten asteartean Urdiaingo futbol zelaian. Onddo

frantsesa edo bertako larresusoa? Hartu zutenek jakinen dute.

objektibo tik

objektibo tik: gutunak@guaixe.net



sakanerria >>
LAN UZTEA PORLANDEGIAN: Lan Osasu-
naren Egunaren bezperan, astelehenean,
porlandegiko langileek ordu bateko lan
uztea eginen dute, 14:00etatik 15:00eta-

ra. Zenbait langilek lan istripuak izan di-
tuzte eta enpresak isuna jarri dietela sa-
latuko dute ELAk eta CCOOk deituta.
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Urdiaingo Udalak aurtengo 430.000
euroko aurrekontua onartu du.
Sebastian Aristizabal alkateak
esan digunez, udalak eskaintzen
dituen zerbitzuei eusteko da aur-
tengo aurrekontua. Ez da inolako
inbertsiorik aurreikusi. Hori bai,
udan egindako inbertsioa ekarri
du gogora, Urdiaingo argiteria
publikoa berritzeko 108.000 euro-
ko inbertsioa egin baitzuen. 

Argindar kontsumoa murriz-
teko neurria izan zen. Aristiza-
balek azaldu digunez, “wattio

gutxiagorekin argi bera ematen
dute bonbillek. Errendimendu
handiagoa ateratzen diegu”. Bes-
talde, kontsumoa erregulatzeko

aukera ere badu udalak. Hala,
gaueko ordu txikitan argi inten-
tsitatea jaitsi eta horrela gutxia-
go kontsumitzen du. 

Pinturako eta bestelako azken lan
txikien faltan, maiatzean edo gara-
garzaroan mustuko dute etxebe-
rriarrek frontoi berritua. Pilota-
lekua estaltzeko teilatua, porlanez-
ko zoru berria eta atzeko pareta
jarri dituzte eta begiratokia egin
dute. Lanek 90.000 euroko aurre-
kontua izan dute. Haietatik 28.000
Arakilgo udalak jarri ditu. Gainon-
tzekoa, berriz, Etxeberriko Kon-
tzejuaren bizkar gelditu da. Horre-
tarako kontzejuak bere bi pisue-
tako bat saldu du. Horrela,

aurrekontuaren heren bat estali
du kontzejuak eta beste herena
bere diruzaintzako soberakinare-
kin ordainduko du.

Kontseiluko kideek larunbateko
ekitaldian parte hartzeko deia
luzatu diete euskaraz bizi nahi
duten herritarrei. Larunbatean,
18:30ean, Iruñeko Anaitasuna
kiroldegian 

Euskaraz bizitzeko nahia. Hori
da larunbatean Anaitasuna kirol-
degian bilduko direnek elkar lotu-
ko dituena. Nahi horri errealita-
te bihurtzeko egunero lan egiten
dute euskalgintzako kideek eta
makina bat pertsonek ere. Kontsei-
luko idazkari nagusi Paul Bilba-
ok adierazi duenez, “guztiok bate-
ra urte luzez egin dugun lanak eka-
rri gaitu hona. Euskararen
normalizazioaren motorra izan
dira eta oztopoen aurrean haiek
eman digute guri aurrera egiteko
indarra, adorea eta kemena”.

Bilbaok gaineratu duenez,
“biharko ekitaldiaren helburueta-
ko bat euskaraz bizi nahi duten per-
tsona guztiei, euskararen norma-
lizazio prozesuan protagonista
nagusiak izan direla esatea da.
Hori eskertu nahi dugu. Eta aurre-
rantzean ere hala izan dadin gon-
bidatu nahi ditugu”. Kontseiluko
buruak nabarmendu duenez,
Anaitasunatik “Nafarroan behar
dugun aldaketa bultzatzeko ado-

rea eta kemena berrindartuta lane-
an jarraitzeko konpromisoa har-
tuko dugu”. 

Aldaketaz 
Kontseiluko idazkari nagusiak
argi adierazi nahi du: “Nafarro-
an eman behar den aldaketa hiz-
kuntza-politikak iraultzetik eto-
rriko da. Hizkuntza-politiketan
erroko aldaketarik gabe ez da
aldaketarik egonen”. Larunbate-
an egin beharreko bidea zehaz-
tuko du Euskararen Gizarte Era-
kundeen Kontseiluko Nafarroa-
ko Mahaiak. 

Hizkuntza normalizazioak
ikuspegi politikoa eta soziala ditue-
la nabarmendu du Bilbaok. Horre-
tarako lau zutabe aipatu ditu: cor-

pus juridikoa, plangintzak, balia-
bideak eta herri gogoa. “Azken
hori ziurtatuta dago. Euskaraz
bizi nahi duten herritarrak lane-
rako prest ditugu eta euskalgin-
tzak hori aktibatzeko lanean jarrai-
tzeko konpromisoa hartua du”.
Gainontzeko hiruak, arlo politiko-
ari dagozkio eta horiek, ardura
politikoak dituzten horiek bete
beharrekoak direla nabarmendu
du Bilbaok. “Guztiok ditugu ardu-

rak prozesu honetan eta bakoitzak
bete behar du dagokion mailan”. 

Ekitaldia
Biharko ekitaldia “berezia” iza-
nen dela aurreratu du Bilbaok.
“Gure burmuinean iltzatuta gera-
tzen diren gertakari horietako
bat izanen dela pentsatzen dugu.
Guztiok izango gara protagonis-
ta, normalizazio prozesuan izan-
go garen bezalaxe. Lanean jarrai-

tzeko energia berrituak emango
dizkigunak”. 

Paul Bilbao: 
«Lanean jarraitzeko
indar hartze ariketa
izango da
Anaitasunakoa»

Frontoia, mustutzeko
Urdiain»Etxeberri»

Zerbitzuei eusteko aurrekontua

Anaitasunarako deia

Frontoia estaltzeko lanak bukatu dira Udaz geroztik farola berriak dituzte Urdiainen.

Iragarri dutenez, ekitaldi parte-hartzailea, bisuala, artistikoa eta metaforikoa izanen da Anaitasunan eginen dena.

Bat egin dute
AEK, Berria, EHE, EKE, Elkar,
Emun, IKA, NIE, UEMA, Sortzen,
Topagunea, Tokikom, Nafarro-
ako Bertsozale Elkartea, UEU eta
lan, kultura eta kirol arloko maki-
na bat eragilek eta norbanakok.
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ZERRENDAK

Udal hauteskundeetara 
34 zerrenda aurkeztu dira

Arakil

Arakilgo Independienteak 
1. Ruben Goñi Urroz
2. Maria Paz Gonzalez Sagües
3. Miguel Angel Laplana Alba
4. Francisco Javier Uharte Garro
5. Gregorio Santesteban Nuñez
6. Edurne Zuriñe Ormaetxea 

Padilla
7. Alicia Izco Aldaba
Ordezkoak
1. Laura Ruiz de Erentxun

Ramirez
2. Marta Fuertes Aiensa
3. Javier Ignacio Correa Yalar
4. Juan Pablo Latiegi 

Martinikorena
5. Jose Arraiza Uharte

EH Bildu 
1. Maria Del Mar Esparza Luri
2. Jose Javier Beroiz Plano
3. Juan Jose Madariaga Orbea
4. Peio Mari Astiz Auzmendi
5. Nekane Uharte Urriza
6. Leire Gonzalez Balenziaga
7. Gerardo Brun Irisarri
Ordezkoak
1. Rafael Subiza Osinalde

Irurtzun

EH Bildu 

1. Aitor Larraza Carrera
2. Eduardo Murugarren Frances
3. Irantzu Osinaga Galarraza
4. Antonio Nicolas Ollakarizketa 

Elizondo
5. Agurtzane Garijo Peralta
6. Fernando Carrion Galarza
7. Maria Josefa Osinaga Labaien

8. Unai Razkin Iriarte
9. Naiara Garcia Royo
10. Francisco Javier Iriarte Ollo
11. Maddi Urra Albizu
Ordezkoak
1. Felix Javier Mendia Villanueva
2. Ana Maria Santander Lizaso
3. Patxi Flores Lazkoz

Irurtzun Independienteak 
1. Arantxa Berasategi Zabalo
2. Domingo Goñi Sarasola
3. Jose Javier Cano Clemente
4. Vicente Oiartzun Aginaga
5. Itziar Pellicer Satrustegi
6. Manolo Senra Iglesias
7. Jose Antonio Arregi Sarasa
8. Edurne Nagore Arbizu
9. Maria Eugenia Barroso Carrillo
10. Jose Carlos Osinaga Lacunza
11. Samir Dafoufi Ahdidouch
Ordezkoak
1. Antonio Vilches Corral
2. Luis Anton Rodriguez

Partido Popular
1. Juan Carlos Martin Fernandez
2. Maria Del Carmen Cortes 

Liebana
3. Antonio Grande Chica
4. Elena Tejerina Picado
5. Antonio Jesus Arias Navas
6. Maria Luisa Amigo Lorenzo
7. Luz Maria Acevedo Perez
8. Enrique Barras Victori
9. Purificacion Pizarro Cabrera
10. Carlos Caracuel Montilla
11. Rogelio Vilches Jordan

Partido Socialista de Navarra 
1. Juan Carlos Espada Garcia
2. F. J. Garate Agüeros (Ind.)
3. Carolina Roza Llera (Ind.)

4. Andoni Garcia Izagirre (Ind.)
5. Pablo Chivite Navascues
6. María Rouco Loureiro
7. Adolfo Navascues Navascues
8. María Susana Arasti Pérez
9. Juan Jose Sesma Fernandez
10. Patrocinio Perez Ruiz
11. Maria Carmen Lourdes Santos

Muñoz

Union Del Pueblo Navarro 
1. Luis Enrique De La Calle

Moreno
2. Miguel Angel Martinez Garcia
3. Jose Miguel Cruz Aranda
4. Natividad Lazkoz Artanga
5. Maria Nieves Uterga Juango
6. Santos Carballo Sanz
7. Maria Pascual Mutiloa
8. Francisco Garcia Rodriguez
9. Jose Antonio Martinez 

Jaunsaras
10. Manuel Mariñelarena Lozano
11. Juana Maria Martinez 

Jaunsaras

Irañeta

Aritzmakur 

1. Juan Angel Beraza Gastesi
2. Jose Manuel Lizarraga 

Mendinueta
3. Migel Alfonso Itoiz Irigarai
4. Itziar Armendariz Juango
5. Aitor Garmendia Arbilla

Uharte Arakil

EH Bildu 

1. Ainara Aiestaran Ijurko
2. Miren Rabaz Irañeta

3. Juana Maria Sainz Betelu
4. Mikel Razkin Barandarain
5. Javier Rodriguez Astiz
6. Itziar Retegi Martiarena
7. Julen Bergara Baraibar
Ordezkoak
1. Jose Domingo Uharte 

Baleztena
2. Gaizka Uharte Balda
3. Hasier Beltza Arza
4. Pedro Garces Otazu
5. Ioana Ijurko Risco
6. Julen Martiarena Arza

Partido Popular 
1. Maria Valez Amo
2. Alvaro Javier Sobejano 

de Pablo
3. Maria Del Carmen Ortilles Prats
4. Iñaki Igaralde Villanueva
5. Gabriela Romero Martinez
6. Emilio Martinez Zarranz
7. Gabriel Mato Adrover

Union Pueblo Navarro
1. Jorge Martin Perez Vizcaino
2. Francisco Jose Fernandez

Garcia
3. Juan Manuel Rubio Genbe
4. Javier Lesaka Eskiroz
5. Javier Arizkuren Pola
6. Georgi Asenov Erdelski
7. Teresa Rouzaut Subira

Arruazu

Batzalarre 

1. Pedro Maria Betelu Ganboa
2. Aritz Satrustegi Ganboa
3. Ainara Martin Busto
4. Mikel Satrustegi Untzilla
5. Patxi Xabier Satrustegi Ganboa

Ordezkoak

1. Mikel Aizpun Andueza

Lakuntza

EH Bildu 

1. Patxi Xabier Razkin 
Sagastibeltza

2. Juan Isidro Gaya Andueza
3. Aitor Garcia Monfort
4. Rafael Etxeberria Pellejero
5. Ruben Rodriguez Romero
6. Francisco Javier Ignacio Ardaiz

Esteban
7. Izaskun Igeltz Lazkano
8. Pedro Maria Ruiz Bordegarai
9. Jesus Migel Imaz Prim

Arbizu

EH Bildu 

1. Maria Carmen Marañon Chasco
2. Francisco Javier Razkin Flores
3. Aizaga Zeberio Petriati
4. Migel Angel Urkia Arretxe
5. Monica Etxebarria 

Ariznabarreta
6. Jesus Maria Mendinueta

Urdanoz
7. Miren Mendinueta Lakuntza
8. Jesus Mendinueta Razkin
9. Iraitz Goñi Diaz
Ordezkoak

1. Katrin Ginea Mundiñano
2. Mikel Berastegi Unzilla
3. Alberto Izagirre Izagirre

Udal hauteskundeak

Udalak maiatzaren 24an berritu-
ko dira. Alderdiek herrietako hau-
teskunde lehian parte hartuko

duten behin-behine-
ko zerrendak

aurkeztu

dituzte dagoeneko. 15 udal berri-
tzeko 34 zerrenda aurkeztu dira,
duela lau urte baino bat gehiago. 

Genero ikuspegia
Udal hauteskundetara aurkeztu-

tako zerrendetan 358 pertso-
na aurkeztu dira, aurreko-

etan baino 16 gehia-
go. Haietatik
gizonezkoak
223 (%62,29;

aurrekoan bai-
no 5 gehiago) dira

eta emakumezko-
ak 135 (%37,71;

aurrekoan baino 11 gehiago). Gene-
ro aldetik duela lau urteko portzen-
tajeak mantentzen dira. 

Bestalde, 34 zerrendetatik 25en
alkate-gaia gizonezkoa da (%73,53;
duela lau urte baino 2 gehiago).
Maiatzerako 9 alkate-gai emaku-
mezko aurkeztuko dira (26,47;
aurrekoan baino bat gutxiago). 

Udalak
Ibarreko zazpi herrietan zerren-
da bakarra aurkeztu da udal hau-
teskundetan. Hala, Lakuntzak,
Arbizuk, Bakaikuk, Iturmendik
eta Urdiainek EH Bilduko alkate-
ak izanen dituzte. Bestalde, Irañe-
ta eta Arruazun hautagaitza inde-
pendenteetako kide bat izanen da
alkatea. Bi herriek 101 eta 250 biz-
tanle artean dituztenez zerrenda-
ko bost pertsonari eman diezaie-
kete botoa alkatea aukeratzeko.

Gainontzeko udaletan ordez-
karitza lortzeko lehia egonen da.
Hautagaitza gehien dituen herria

Altsasu da, zazpi (bat gehiago).
Irurtzunen bost zerrenda neurtu-
ko dira (bat gehiago). Olatzagutian
lau izanen dira (bat gehiago). Uhar-
te Arakilen hiru (bat gehiago).
Bina zerrenda izanen dira Araki-
len, Ergoienan, Etxarri Arana-
tzen (bat gutxiago) eta Ziordian.
Duela lau urte 14 udal maiatzean
berritu ziren, Iturmendikoa udaz-
keneko deialdian berritu baitzen. 

Bitxikeriak
Legegintzaldi honetan alkate izan
direnetatik lau aurkeztu dira alka-

te-gai: Ruben Goñi Urroz (Ara-
kil), Pello Betelu Ganboa (Arrua-
zu), Victoriano Gabirondo Lanz
(Iturmendi) eta Gurutze Rodri-
guez Armendariz (Olatzagutia). 

Bestalde, UPNren bi zerrende-
tan erregionalisten hainbat izen
ezagun agertzen dira. Altsasun
Alberto Catalan Higueras, Ignacio
Igea Sainz eta Carlos Casimiro
Salvador Armendariz. Olatzagu-
tian, berriz, Luis Zarraluki Orti-
gosa, Maria Kutz Peironcely, Car-
los García Adanero eta Juan Luis
Sánchez de Muniain Lacasia.

Alderdiak herrika
Alderdia Kopurua Herria
Bildu 12 Arakil, Irurtzun, Uharte Arakil, Lakuntza, Arbizu, 

Etxarri Aranatz, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain, Altsasu, 
Olatzagutia eta Ziordia.

Independenteak 6 Arakil, Irurtzun, Irañeta, Arruazu eta Ergoiena (2). 
PP 5 Irurtzun, Uharte Arakil, Etxarri Aranatz, Altsasu 

eta Olatzagutia.
UPN 4 Irurtzun, Uharte Arakil, Altsasu eta Olatzagutia.
PSN 3 Irurtzun, Altsasu eta Olatzagutia.
Geroa Bai 2 Altsasu eta Ziordia. 
I-E 1 Altsasu.
Ahal Dugu-tik eratorriak 1 Altsasu
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Ergoiena

Askogain 
1. Xabier Senar Veiga
2. Aitziber Andueza Larraza
3. Florencio Etxarri Luis
4. Gorka Etxarri Senar
5. Ander Beltza Goldaracena
6. Idoia Gurutxarri Senar
7. Miren Iosune Andueza Osteriz

Batzarramendi 
1. Joseba Imaz Berastegi
2. Josune Lizarraga Razkin
3. Irantzu Mozo Berastegi
4. Mikel Lizarraga Pueio
5. Javier Mozo Lizarraga
6. Iñaki Gaulabur Razkin
7. Amalia Lizarraga Munarriz
Ordezkoak
1. Aitor Mozo Lizarraga
2. Ruben Mozo Lizarraga

Etxarri Aranatz

EH Bildu 

1. Eneka Maiz Ulayar
2. Aitor Karasatorre Mugurutza
3. Silvia Marañon Chasco
4. Jose Aldasoro Jauregi
5. Begoña Goikoetxea Zabaleta
6. Lur Iosu Larraza Lopez
7. Maria Saez De Albeniz Bregaña
8. Aritz Ikobalzeta Mardaras
9. Aberri Barandalla Fernandino
10. Pedro Ignacio Elvira Lazkoz
11. Juan Manuel Sanchez Lopez
Ordezkoak
1. Arkaitz Munarriz Igoa
2. Xochitl Karasatorre Mendez
3. Onintza Goñi Iraurgi
4. Sonia Ulaiar Reparaz

Partido Popular 
1. J.A.  Extremera Apestegia
2. Maria Del Carmen Macías Ruiz
3. Mª Loretto Manrique Larraza
4. Mª Nieves Covarrubias Arriazu
5. Manuel Samaniego De Caceres
6. J.C. Samaniego Covarrubias
7. Ramon Riera Quesada
8. Marcos Ibañez Ibarrola
9. Maria Esther Martinez Zarranz
10. Carlo Giocomo Angrisano

Girauta
11. Ramon A. Moreno Bustos

Bakaiku

EH Bildu 

1. Egoitz Urritza Lazkoz

2. Aner Galarza Barandiaran
3. Asier Razkin Ondarra
4. Miren Izaskun Kintana 

Etxeberria
5. Francisco Javier Zeberio

Arraras
6. Pedro Maria Olea Armendariz
7. Ion Tabar Cayuela
Ordezkoak
1. Ana Isabel Kaiuela Iturriza
2. Amaia Aleman Frutos
3. Eneko Larrañaga Flores

Iturmendi

EH Bildu 

1. Victoriano Gabirondo Lanz
2. Nemesio Galarza Otxoa
3. Jose Angel Garcia Gabirondo
4. Maria Rosario Galarza Zelaia
5. Kai Galarza Cervera
6. Ricardo Lopez Galarza
7. Norberto Lopez Galarza

Urdiain

EH Bildu

1. David Carmelo Oroz Alonso
2. Aitor Irigoien Irigoien
3. Oihana Gallo San Roman
4. Aitor Zubiria Arregi
5. Iñaki Galarza Agirre
6. Francisco Berdote Hernandez
7. Margarita Mendia Goikoetxea
Ordezkoak
1. Alex Lopez de Goikoetxea

Eskisabel
2. Aitziber Irigoien Irigoien
3. Sebastian Aristizabal Irigoien

Altsasu 

EH Bildu 

1. Miren Arantza Bengoetxea
Intxausti

2. Francisco Javier Paz Miño
3. Haizea Ramirez De Alda

Pozueta
4. Jose Luis Ojer Mangas
5. Iñaki Romero Torres
6. Saioa Erro Gonzalez
7. Erkuden Andonegi Martinez
8. Alberto Anton Reparaz
9. Maria Del Carmen Goikoetxea

Labiano
10. Raul Barrena Gonzalez
11. Luisa Maria Larrañaga Diaz
12. Iñaki Esnal Iturrioz
13. Itxaso Alzelai Urdaniz
Ordezkoak

1. Garazi Urrestarau Zubizarreta
2. Maria Asuncion Fernandez de

Garayalde-Lazcano Sala
3. Camino Mendiluce Arregui
4. Gerardo Del Olmo Ramirez

Geroa Bai 
1. Javier Ollo Martinez
2. Pedro Maria Jimenez Elvira
3. Unai Hualde Iglesias
4. Santiaga Luceño Arias
5. Maria Carmen Otaegi Saez de

Maturana
6. Manuel Bergera Ijurko
7. Jose Angel Agirrebengoa Imaz
8. Maria Ruiz Moreno
9. Julen Diaz Oiarbide
10. Maria Carmen Viana Murga
11. Jose Ramon Mintegui Larraza
12. Maria Carmen Goikoetxea

Napal
13. Erkuden Goikoetxea Askorbe

Goazen Altsasu 
1. Virginia Alonso Aparicio
2. Pedro Jose Arregi Mugika
3. Jose Luis Moran Fernandez
4. Iñígo Agirre Jaureguialzo
5. Susana Alves Suarez
6. Juan Luis López Muñoz
7. María Dolores Mendizabal San

Pedro
8. Jose Santiago Gomez Andres
9. Susana Barquilla Ruiz de

Gordoa
10. Fernando Gutierrez Castro
11. Claudia Cristina Vales Teniz
12. Jose Antonio Palop Quesada
13. Francisco Palomares Fuentes

Izquierda-Ezkerra 
1. Santiago Moreno Guisado
2. Gonzalo Montoya Serrano
3. Jose Pedro Palacios Baz
4. Beatriz Fernandez Santano
5. Virginia Potenciano Alonso
6. Maria Asuncion Palomino

Mateo
7. Gaizka Ocaña Goikoetxea
8. Marta Barquilla Barroso
9. Aurelio Lucas Andrades
10. Adriana Remigio Rodriguez
11. Luis Perez Iglesias
12. Maria Yolanda Pelaez Lopez
13. Arturo Carreño Parras

Partido Popular 
1. Carlos Lopez Garcia
2. Miriam Catalan Sainz
3. Francisco Javier Millan Garcia
4. Zusel Granados Galvez
5. Antonio Roque Martin
6. Enrique Portillo Santaolalla

7. Jose Angel Del Castillo Pastor
8. Noelia Guirau Mendez
9. Miguel Antonio Torres Garcia
10. Teresa Triviño Orovio
11. Luz Estela Giraldo Mejia
12. Agustin Juan Diaz De Mera

Garcia Consuegra
13. Francisco De Borja Gimenez

Larraz

Partido Socialista de Navarra
1. Juan Miguel Perez Hurtado
2. Julia Cid Gonzalez
3. David Medina Castro
4. Adelina Blanco Mayor
5. Javier Madinabeitia Otxoa
6. Maria Pilar Ferrero Peso
7. Jesus Maria Velez Zufiaurre
8. Milagros Maderal Rodriguez
9. Felix Adan Gaitan
10. Maria Dolores Beatriz Salvo

Gracia
11. Isidro Severiano Blazquez

Marcos
12. Javier Remirez Perez
13. Maria Asuncion Apestegia

Jaurrieta

Union Del Pueblo Navarro
1. Javier Lopez Patus
2. Juan Francisco Naranjo Cruz
3. Josu Goñi Leon
4. Ana Isabel San Martin Aniz
5. Maria Reyes Lerga Arbe
6. Francisco Javier Torrecillas

Martinez
7. Carlos Casimiro Salvador

Armendariz
8. Cristina Moreno De Gracia
9. Maria Angeles Goñi Abaurrea
10. Ignacio Igea Sainz
11. Maria Paz Palacio Lopez

Herce
12. Isabel Pola Caro
13. Alberto Catalan Higueras

Olatzagutia

EH Bildu 

1. Gurutze Rodriguez Armendariz
2. Patricia Fernandez Ganuza
3. Haizea Armendariz Santamaria
4. Mikel Azkargorta Boal
5. Egoitz Aldaz Osinaga
6. Rafael Vizueta Pajares
7. Irati Lopez de Goikoetxea

Otxandorena
8. Ibai Barandiaran Albiztur
9. Iñaki Garmendia Beunza

Partido Popular
1. Jose Luis Miñez Baleta

2. Inmaculada Allaga Benitez
3. Juan Jesus Aznar Morales
4. Patricia Navarro Perez
5. Jesus Alberto Laspalas 

Bikondoa
6. Pedro Luis Rovira Rubio
7. Cristina Montero Morales
8. Leire Herrero Saez De Eguilaz
9. Salvador Millan Lara

Partido Socialista De Navarra
1. Jose Maria Acerete Sanchez
2. Javier Murugarren Clavijo
3. Ana Azcarate Sainz
4. Enrique Jose Gil Rico
5. Sandra Liliana Mora Gonzalez
6. Mariano Gumersindo Garcia

Leiva
7. Maria Itziar Izagirre Unanue
8. Rafael Bezanilla Ruiz
9. Maria Pilar Bermejo Martinez

Unión Del Pueblo Navarro 
1. Oscar Alvarez Peon
2. Juan Jose Galarza Aldabe
3. Javier Fernandez Brizuela
4. Jorge Esparza Garrido
5. Maria Mercedes Sampedro

López
6. Walter Franklin Lockhart

Lostalé
7. Luis Zarraluki Ortigosa
8. Juan Maria Azkona Alvarez
9. Mª Inmaculada Kutz Peironcely
Ordezkoak
1. Carlos García Adanero
2. Juan Luis Sánchez De Muniain

Lacasia

Ziordia

EH Bildu 

1. F. J. Bengoetxea Morante
2. Edurne Casas Otxoa
3. Francisco Javier Peral Cuesta
4. Olatz Irizar Martinez
5. Jose Miguel Martis Arguibai
6. Ainhoa Iparragirre Mendia
7. Pedro Maria Gastaminza Arbizu
Ordezkoak
1. Bernat Berasategi Bengoetxea
2. Maria Dolores Ruz Capellan
3. Iker Percaz Urdiain

Geroa Bai
1. Miguel Angel Agirre Larraza
2. Fernando Fuste Martin
3. Pedro Lezea Cuello
4. Omar Cascio San Vicente
5. Consuelo Ramirez Forcada
6. Jon Urra Martinez
7. Mikel Saez Ocaranza

Udal hauteskundeak
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Mank-ek web berria
mustu du
www.sakana-mank.eus helbide
berrian ibarreko erakundearen
zerbitzu guztien berri emanen da

Sakanako Mankomunitateak bere
web orria aste honetan itxuraldatu
du. Eta itxurarekin batera helbidea
ere. Lehengo .com extentsiotik .eus-
era pasa da. Hala ere, helbide zaha-
rrera jotzen dutenek web berrian buka-
tuko du automatikoki. www.sakana-
mank.eus atari elebiduna da eta
Mank-en zerbitzu guztien informa-
zio guztia jasotzen du (euskara, ura,
hondakinak, kirola, etxebizitzen zahar-
berritzea eta inmigrazioa). 
Berrikuntzen artean hainbat izapide
on-line egiteko aukera daude. Esate-
rako, Emausko traperuak etxetik
pasatzeko eskaera orria web-gune-
an bete daiteke. Bestalde, Mank-en
atarian izena ematen duenak ibarre-
ko erakundearen informazio buleti-
na jasoko du bere helbide elektroni-
koan; hamabostean edo hilean behin,
dagoen informazioaren arabera. 

Urritzolako Kontzejua

Urritzolako Independenteak
1. Milagros Baile Torrea

Errozko Kontzejua

Independientes Oskia 

1. Ana Maria Catalina Amezketa
Amoztegi

2. Mª Dolores Ollakarizketa
Urrutia

3. Mª Blanca Esther Amezketa
Amoztegi

4. Jose Ignacio Amezketa 
Amoztegi

5. Sebastian Amezketa Amoztegi

Agrupacion de Independien-
tes de Errotz 
1. Jose Javier Ruiz de Erentxun

del Castillo
2. Jesus Legarra Aldaba
3. Irineo Ignacio Toledano 

Paternain
4. Sergio Altuna Garro
5. Francisco Javier Ortega Avila

Izurdiagako Kontzejua

Independientes de Izurdiaga 

1. Unai Osacar Izko
2. Dei Arteaga Urrutia
3. Maria Rosa Beraza Ameztegi
4. Luis Miguel Beraza Ameztegi
5. Juan Jose Azparren Arteaga

Etxeberriko Kontzejua

Agrupacion Etxeberri 

1. Javier Martija Etxarri
2. Felix Maria Lopetegi Soravilla
3. Oscar Antonio Lizarraga 

Garciandia
4. Marcial Cestau Juantorena
5. Pedro Auza Egillor

Egiarretako Kontzejua

Egiarretako Talde Indepen-
dentea

1. Joaquin Lazkoz Olaetxea
2. Jon Villanueva Arroniz
3. Migel Erbiti Fernandez
4. Estebe Lazkoz Garaikoetxea
5. Fermin Izkieta Arbilla

Etxarrengo Kontzejua

Etxarrengo Independienteak

1. Jose Mª Garro Redin
2. Jon Zabaleta Ulaiar

3. Benito Cerezo Canalejo
4. Nieves Santesteban Nuñez
5. Gregorio Santesteban Nuñez

Ekaiko Kontzejua

Independientes de Ekai

1. Jesus Angel Ongay Sanz

Satrustegiko Kontzejua

Agrupacion Independiente
de Satrustegui

1. Igor Lanz Rapun

Hiriberriko Kontzejua

Hiriberri-Arakil Taldea 

1. Jose Cruz Arbilla Karasatorre
2. José Luis Legarra Muruzabal
3. Jose Antonio Ollo Yaben
4. Felix Unanua Yaben
5. Salvador Eusebio Unanua

Yaben

Ihabarko Kontzejua

Independientes De Ihabar 

1. Jaione Astiz Erro
2. David Erbiti Irañeta
3. Prudencio Irurtzun Irañeta
4. Idoia Irurtzun Artola
5. Miren Uharte Jaka

Lizarragako Kontzejua

Lizarragako Kontzejua 

1. Xabier Senar Veiga
2. Ander Beltza Goldarazena
3. Gorka Etxarri Senar
4. Aitziber Andueza Larraza
5. Idoia Gurutxarri Senar

Dorraoko Kontzejua

Dorraoko Kontzejua 

1. Iñaki Gaulabur Razkin
2. Josune Lizarraga Razkin
3. Maider Marin Pueio
4. Maria Arguiloa Lizarraga Pueio
5. Andoni Razkin Goñi

Unanuko Kontzejua

Unanuko Kontzejua 

1. Joseba Imaz Berastegi
2. Ion Hernan Mendibe
3. Javier Mozo Lizarraga
4. Roman Mercero Berastegi
5. Santiago Berastegi Lizarraga

Sareren iritziz “presio politiko eta
soziala jasanezin bihurtu behar zaio
Madrilgo Gobernuari,
immobilismoaren bakardadea
sentiarazi behar diogu, eta,
presioaren presioaz,
konponbidearen atea irekiko duen
giltzak berak erre egin behar dio
eskuan”  

Adin eta pentsaera ezberdineko 800
pertsona baino gehiago elkartu
ziren larunbatean Sarek deituta-
ko manifestazioan. Euskal preso
eta iheslari politikoak etxean nahi
zituztela adierazi zuten guztiek.
Bide horretan, Sarekideen iritziz,
“lehen pausoa beren legedia bete-
araztea izan behar da, eritasun
larriak eta zigorra beteta dituzten
presoak aske utzi, eta beste guz-
tiak lehenbailehen Euskal Herri-
ko espetxeetara ekar ditzaten”. 

Aitortu zuten “nazioarteko pre-
sioari eta presio politikoari esker
Estatu Espainiarraren harresi
monolitiko horretan pitzadura
nabarmenak sortzen hasiak dira,
bereziki epaile eta politikoen arte-
an”. Baina hori nahikoa ez dela
eta hartu beharreko erabakiak
azkartuko dituzten ekimenak abia-
tzeko garaia” dela nabarmendu
zuten Saretik. Horregatik, “presio
soziala areagotu beharra” nabar-
mendu zuten: “gu asko gara bai-
na ez nahikoa; izan ere, beste sek-
tore eta ideologia batzuetako jen-
dea eta erakundeak erakarriz,
dispertsioaren aurkako Sarea
zabaldu behar dugu. Ezinbestekoa
da konpromisoak hartzea”. 
+www.guaixe.eus

Desarrollismoaren
kontrako eguna
Bihar gaztetxean “egungo borrokei
aurre egiteko, iraganeko borroke-
tatik ikasteko” eguna antolatu dute.
14:30ean herri bazkariarekin abia-
tuko da egitaraua. 17:00etan poe-
sia kritikoko emanaldia izanen da.
18:30ean Itoizko urtegiaren, Leitza-
rango autobiaren eta Lemoizko zen-
tral nuklearraren kontrako borro-
ketan aritutako pertsonek euren
lekukotasunak emanen dituzte.
21:00etatik aurrera, ogitartekoak
jateko aukera izanen da. 22:30ean,
antzezlana izanen da. Hura despe-
dituta Beasaingo Mantala no! abes-
lariaren kontzertua izanen da. 

Kontzejuetako hauteskundeak

Irudi bila, lehiaketa
Sakanako Dendari, Ostalari eta Zer-
bitzuen elkarteak logotipo lehiake-
ta deitu du. Elkartea irudi batekin
erraz identifikatu eta elkartean iba-
rreko zein establezimendu dauden
adierazteko modua emanen du iru-
di horrek. Haren egileak 200 euro
eskuratuko ditu. Lehiaketan intere-
sa dutenek lanak apirilaren 29ra arte
aurkez ditzakete. Oinarriak elkar-
tearen Facebook-eko profilean edo
n.aldaz@mkcomunicación.com e-
postaren bidez eskuratu daitezke.
Lanak aurkezteko azken helbide hori
erabili behar da eta haien tamaina
ezin izanen du 3MB pasa. 

ONCEk udalaren 
Gu geu gazte
programa saritu du
Behar bereziak dituzten
gazteendako aisialdi programa da
saritutakoa

ONCE erakundearen Nafarroako
ordezkaritzak III. Elkartasun Sariak
eman berri ditu hainbat arlotan.
Administrazio publikoaren arloan
Altsasuko Udala izan da saritua. Gu
geu gazte egitasmoaren bi ezauga-
rri nabarmendu ditu ONCEko epai-
mahaiak: zeharkakotasuna eta aisia
inklusiorako motore gisa hartzeak.
Ezgaitasunaren prebentziora, erre-
habilitaziora eta inklusiora, arlo
guztietan irisgarritasun unibertsa-
lera eta oztopoak kentzeko hainbat
programen artean Altsasuko Uda-
larena izan da Nafarroako ONCEk
nabarmendu duena. 

SAKANA

Altsasu»

Bakaiku /Altsasu»

Altsasu»

SAKANA SAKANA

Preso eta iheslarien eskubideen
alde presio soziala areagotzera
deitu dute

Maiatzaren 24an ibarreko 13 kon-
tzeju berrituko dira. Haietatik doze-
na batean zerrenda bakarra aurkez-
tu da. 70 biztanle dituen Errotzen,
berriz, bi dira kontzejurako hautagai-
tzak. Toki erakundeko ardurak udaz-
kenean berritzera itxaron beharko dute
Zuhatzun eta Lizarragabengoan. Due-
la lau urte lau herri izan ziren hauta-

gairik izan ez zutenak. 
58 pertsonek osatzen dituzte aur-
keztutako 14 hautagaitzak. Haie-
tatik  44 (%75,86) gizonezkoak dira
eta 14 emakumezkoak (%24,14).
14 zerrendetan lehenak ageri dire-
netatik 11 (%78,57) gizonezkoak
dira eta 3 (%21,43) emakumezko-
ak dira. 

Bi ez beste, kontzeju guztiak
berrituko dira

Gure Esku
Dagorekin
ehuntzera
Bihar, ehuntze egunak izanen dira,
12:30etik aurrera Altsasun eta
19:00etan Bakaikun

Erabakitzeko eskubidearen alde
dauden pentsamolde ezberdineta-
ko herritarrak elkartu nahi ditu
Gure Esku Dago dinamikak. Bakai-
kuko eta Altsasuko kideak herrita-
rren artean oihal zatiak saltzen ari-
tu dira. Haiek erosi dituztenak larun-
batean elkartzeko deia egin diete. 
Bakaikun 19:00etan jarri dute hitzor-
dua. Altsasun, berriz, 12:30ean.
Foru plazan oihalen apainketari eki-
nen diote lehenik. 13:00etan guz-
tiak josiko dituzte eta  14:00etara-
ko hautetsontzia eraikia izan nahi
dute. Gerturatzen direnendako auza-
tea izanen da. 

Iberoko hobitik
gorpuak ateratzeko
lanean
Hiru Gurutzeen gainean 43
pertsonen gorpuak daude, tartean
hiru uhartearrenak

Oltzako Zendeako bilera deialdiari
60 pertsonek erantzun zioten larun-
batean. Senide, herritar, sindikatu,
memoria elkarte eta udaletako
ordezkariak egon ziren bileran.
Azken horien artean zegoen Uhar-
te Arakilgo Udaleko ordezkaria.
Batzartuek senide, elkarte eta udal
ordezkariek lan batzordea osatzea
eta han ekinbideak zehaztea ados-
tu zuten. Memoria Historikoaren
Legean oinarrituta, hobitik gorpuak
ateratzeko gastuak Nafarroako
Gobernuak ordaintzea erabaki zuten. 

Arruazura txangoa
Sakanako Mankomunitateko Immi-
grazio Zerbitzuak, urtero moduan,
sakandarrek elkar ezagutzeko eta
ibarra hobe ezagutzeko irteera anto-
latu du. Oraingo honetan Uharte Ara-
kilgo Zamartze eta Lakuntzako San
Sebastian ermitak ezagutzeko auke-
ra izanen da maiatzaren 10ean. Ibil-
bidea Arruazun dezpedituko da.
Han bazkaltzeko eta jokoetarako tar-
tea izanen da. Kultur arteko harre-
manak sustatzeko ekimenean par-
te hartu nahi duenak ostegunera arte
eman dezake izena 648 070 710
telefonoan edo immigrazioa@saka-
na-mank.com e-postan.

SAKANA Uharte Arakil»



Igandean, 10:00etatik 14:00etara,
Irurtzungo plazan. 60
familiarendako hiru hilerako esnea
eta olioa erosiko dira

Itxipuru taldeak antolatutako uda-
berriko bigarren eskuko azoka
oraingoan Irurtzunen bertan mar-
txan den egitasmo bat laguntzeko
izanen da: Elikagai Bankua. Irur-
tzunen eta eskualdean premia
duten familiei hiru hilabetez esnez
eta olioz hornitzeko adina diru ate-
ratzea da helburua. Azokatik pasa-
tzen denak prezio onean deneta-
rik erosteko aukera izanen du.
Horretaz aparte, haurrendako
ludoteka, taberna, musika eta goi-
za ederki pasatzeko beharrezko
guztik izanen du. 

Irurtzun aldeko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak dira familien
egoera aztertu eta Irurtzungo eta
Uharte Arakilgo Elikagai bankuen
ardura dutenak. Bankura jotzen
duten familia gehienak Irurtzun-
goak dira baina Arakil, Larraun
eta Imotz aldekoak ere badaude.
Gizarte Zerbitzuetatik jakinarazi
digutenez, azken bi urteetan balia-
bide hori eskatzen duen familia
kopurua berdintsu mantendu da:
2013ko martxoan 66 familia edo 206
pertsona (Irurtzunen soilik); 2014ko
martxoan 66 familia edo 211 per-
tsona eta aurtengo martxoan 60
familia edo 200 pertsona. 

Iruñetik jasotzen dute Irurtzun-

go eta Uharte Arakilgo Elikagai
Bankukoek banatu beharreko
jakiak. Azken hilabeteetan kopu-

ruak behera egin du eta jasotakoa
banatzen dute, baina ez esnerik eta
ez oliorik. Azokatik ateratakoare-

kin bankua bi produktu horiekin
hiru hilerako hornitzea espero dute.

Janaren bilketa eta banaketaz
boluntario talde bat arduratzen da.
Haiekin elkarlanean aritzen dira
Gizarte Zerbitzuak. Elikagaiak
hilean behin banatzen dituzte.
Duela bi urte Irurtzunen 23.732 kilo
banatu zituzten. Joan den urtean,
berriz, 22.479 kilo (Uhartekoa apar-
te). Banaketa Gizarte Zerbitzuen
aurreko egoitzaren bulegoan egi-
ten da. Nafarroako Gobernuak
eraikina zeregin horretarako
2025era arte utzi die.
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Etxarri Aranatz»

TEXARTU
I R U Ñ E A

Eskaintza kanpainaren ara-
bera.

CLINKER
O L A Z T I

Menuarekin kafea eta kopa
doan.

SORKUNDE HARATEGIA
A L T S A S U

50 €ko erosketetan etxeko
produktoa doan.

BERRIA EGUNKARIA
Harpidetza eginez gero
%50eko deskontua.

IKER KIROLAK
A L T S A S U

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

URGAIN ALBAITARITZA 
ZENTROA

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

BASOMUTUR
A L T S A S U

Menuan eta kartan %6ko
deskontua.

BILTOKI TABERNA
A L T S A S U

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

IÑAKI OINETAKOAK
E T X A R R I  A R A N A T Z

50 €ko gastuarekin,%10 eko
deskontu-balea. 

GERTU SAKANA
A L T S A S U

Sukalderako tresnerian
50€ko erosketa egitean
%10eko deskontu balea
hurrengo erosketarako.

www.guaixe.net-en
zerrenda osoa ikusgai

Nonerabili
Izena falta zuten bost
hezurduretatik lau etxarriarrenak
da: Clemente Araña, Paulo
Garciandia, Andres Gonzalez eta
Antonio Maiza. Aurretik, Narciso
Artola identifikatua zegoen

Aranzadi zientzia elkarteak Bal-
bino Garcia de Albizu Asurabarre-
na, Gregorio Garcia Larranbebe-
re eta Balbino Bados Garcia ames-
koarren, Jose Urbizu Berasategi
zegamarraren eta Narciso Artola
Razkinen hezurrei aurretik izena
emana zien. Urbasako saroiko
lezean opatutako beste bost hezur-
durei izena jartzea falta zen. DNA
probek eman diete. 1936ko iraila-
ren 6ko goizaldean erail zituzten.
Kasuak baztertuz, identifikatzeko
falta den horri izena ematea erra-
zagoa izanen dela uste du Amaia
Urkijo altsasuarrak. 

Berak eta Balbino Garcia de
Albizu ameskoarrak egindako
ikerketaren emaitza dira identifi-
kazioak. Artola identifikatu zute-
netik nahiko argi zuten saroiko
lezean beste lau etxarriarrak iza-
nen zirela, Urkijok esan digunez,
“bostak egun berean hil zituztela
garbi baikeneukan”. Pasa den aste-
artean poz handia hartu zuten bai
ikertzaileek baita eraildakoen

senideek. Hasieran, Urbasako
saroiko lezean egonen zirenaren
zalantza izan zuten, beti Otsopor-
tillon zeudela uste izan baitzuten.

Elkartu
Urkijok azaldu digunez, orain
familia guztiak elkartu eta ekital-
diren bat eginen lukete. Familie-
tako batzuk dagoeneko aurreratu
dute euren senidearen hezurdurak
jasotzen dituzten kutxak Urbasa-
ko saroiko lezean uzteko eta hura
zigilatzeko nahia. Hala eginen
balitz izen-abizenak dituen plaka-
ren bat jarriko litzateke. 
+www.guaixe.eus

Dirua

Identifikazioek 10.500 euroko
kostua izan dute. Memoria His-
torikoaren Legearen arabera
Nafarroako Gobernuak ordain-
du behar ditu identifikazio gas-
tuak. Baina horretarako diru-sai-
lik ez du jarri. Senideek eta
Ameskoako, Etxarri Aranazko,
Altsasuko eta Olatzagutiko uda-
lek aurreratuko dute dirua, gero
kobratzeko esperantzarekin. 

Boluntario izan nahi?
Norbaitek boluntario izatea nahi
badu  639 127 271 telefonora
hots egin behar du.

Irurtzun»

Elikagai Bankuaren alde izanen da
bigarren eskuko azoka

Urbasako saroiko lezeko hezurduretako
bederatzi identifikatuak

Biharko azokaz aparte, maiatzaren 2an afaria izanen da. Utzitakoa

Esperientzia honek eman dion
eskarmentuarekin Urkijok esan
digu: “agian Otsoportillon zeude-
la uste genuenak ez daude han.
Urbasan leze asko daude. 78 urte-
ko gezurraren ondoren nik dene-
tarik sinistu dezaket”. Urdiaindar
bat, sei altsasuar, hiru olaztiar eta
bi ziordiar opatzeko falta dira. Ara-
bako Lautadako eta Iruñekoren
bat egon daitezke ere. 
Saroiko azken hezurdurari izena

eman ondoren, Otsoportillokoak
identifikatzeko lanean hasiko da
Urkijo. Lagundu nahi duten seni-
deek harekin harremanetan jartzea
besterik ez dute. Urkijok azaldu digu-
nez, Otsoportillokoa zailagoa iza-
nen da: “hezurrak lapurtu dituzte-
lako eta lezean hezetasun handia
dagoelako. Garai batean jaitsi eta
gorpuzkiak jaso ziren kutxa bate-
an sartzeko. Urez beteta dago. Ez
omen daude baldintza egokitan”.

Dozena bat sakandar identifikatzeko

Identifikatutako etxarriarrak UGTko kideak ziren.



Higiezinak
ETXEBIZITZAK 

SALGAI

Etxarri Aranazko Malkorramendi kalean
pisua saltzeko premia dugu. AUKERA EZIN
HOBEA!! Deitu 690 39 61 92 telefonora.

Lehiaketa
Haur literaturako Mikel Zarate lehiaketa.
Lezamako udalak eta Elkar argitaletxeak, 6 eta 12
urte bitarteko haurrendako irakurgai berriak sortu
eta idazleen lana bultzatzeko asmoz antolatu dute
lehiaketa. Lanak hartzeko azken eguna apirilaren 30
a izanen da. Argibideak deitzaleen web orrietan.

Erromantzatuaren koloreak . Nafarroako
ekialdeko eskualdeko pintura lehiaketa antolatu
da. Maiatzaren 25era arte aurkeztu daitezke
lanak. Informazioa: www.restauranteromanza-
do.com 

Irurtzungo festen kartela. Maiatzaren 29ra
arte aurkeztu daitezke lanak. Haur maila (14 urte-
ra arte) eta helduen maila daude. Informazio guz-
tia: www.irurtzun.es

Pedro de Atarrabia. Kontakizun laburren lehia-
keta, euskaraz eta gazteleraz. Informazioa
Atarrabiko udalean: www.villava.es

Oharrak 
Odol-emaileak. Apiribilaren 30ean Irurtzunen,
arratsaldez; maiatzaren 6an eta 13an, Etxarri
Aranatzen, arratsaldez.

Album ilustratuen tailerrerako izen ematea
zabalik. Sakanako Mankomunitateko Euskara
zerbitzuak album ilustratua sortzeko tailerra
antolatu du. 6 eta 10 urte bitarteko haurrei zuzen-
duta dago. Apirilaren 24an, ostiralez, 18:00etatik
20:00etara izanen da, Ziordiko liburutegian. Izen
ematea zabalik Ziordiko liburutegian bertan, 948
46 89 70 edo ziordialib@cederna.es

“Behi euskaldun baten memoriak”. Etxarri
Aranazko irakurle taldea liburu horren inguruan
hizketatuko da apirilaren 30ean, ostegunean,
19:00etan liburutegian.

Bertso-udalekuak. Euskal Herri osoko haur eta
gazteek parte hartu dezakete bertso-udalekue-
tan. Euskal Herriko Bertsolari Elkarteak antola-
tzen ditu. Informazio guztia: http://www.bertso-
zale.eus/eu/bertso-udalekuak.

Artisten auzoa. Ekainaren 1ean, eta aste batez,
Iruñeko kaleetan artisten lanak ikusgai izanen dira.
El Barrio de los Artistas ekimenean parte hartu nahi
duenak https: //somoselbarriodelosartistas.word-
press.com blogean bidez izen emate fitxa bete behar
du.  Apirilaren 27ra arteko epea dago.

Axio. Jose Ignacio Floresi buruzko dokumentala
egiteko diru-laguntza eman nahi duenak ES04
3035 0112 00 1121055951 kontu korrontean edo
www.karena.eu plataformaren bidez egin dezake.
Informazio gehiago www.axioflores.com

Iruñeko euskarazko telebistaren alde. Xaloa
telebistak Iruñerrian euskara hutsean emititzen
hasteko 50.000 € behar ditu. Diru ekarpena
non? www.karena.eu/proiektua/xaloa-telebista-
iruñerrian edo Iruñeko Karrikiri Euskal dendan
(Xabier Karrika 4) eta Katakrak liburudendan
(kale Nagusia 54).

Autoenplegurako laguntza. Zure lanpostua
sortu nahi baduzu Cederna-Garalurrek honako
laguntza eskaintzen du: ideia aztertzea, proiektua
garatzea, enpresa sortzea edota martxan dagoen
jarduera sondotzea. 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.

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

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

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

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.
Kontu zenbakia:  3008 0093 66 2460985811.

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

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

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

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

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

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

Kultur bitartekaritza+ itzulpen zerbi-
tzua Sakanan. Sakanako Mankomunitateko
Immigrazio Zerbitzuak martxan jarria, etorkine-
kin harreman zuzenean ari diren profesionalei,
eta baita etorkin beraiei ere, bai ahozko nola ida-
tzizko itzulpen zerbitzua eskaintzeko.
Eskaintzen dena: itzulpenak bai frantsesera nola
arabierara, eta hizkuntza ezberdinak direla
medio, sor daitezkeen gatazken aurrean bitarte-
karitza zerbitzua. 
9:00etatik 10:30era osasun zentroetan,
11:00etatik 12:30era ikastetxeetan eta
13:00etatik 14:30era gizarte zerbitzuetan.
Astelehenetan Etxarri Aranatzen, asteartetan

Irurtzunen eta ostegunetan Altsasun. Aurretik
txanda eskatu 648 07 07 10 edo immigra-
zioa@sakana-mank.com posta elektronikoan. 

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

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA
NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Guaixe astekarian: Astebete: 3€ / 3 Astez: 8€ (BEZ barne).  
Argazki bakoitzeko 3€.
Lan eskaerak/eskaintzak eta pribatuak ez diren ikastaroak: doan.
Webgunean: guaixe.iragarkilaburrak.com-en.

HARREMANETARAKO

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

Jaiotzak

• Alain Navarro Arrue, apirilaren
8an Etxarri Aranatzen.
• Libe Ekiza Elizondo, apirilaren
8an Etxarri Aranatzen.
• Osane Amillano Rubio, apirilaren
14an Altsasun.
• Nahuel Amaru Tabi Camuendo,
apirilaren 15ean Irurtzunen.

Heriotzak

• Celestina Armendariz Alduntzin,
apirilaren 1ean Dorraon.
• Maria Angeles Lizarraga,
apirilaren 10ean Dorraon.
• Maria Agirre Lopez, apirilaren
13an Iturmendin.
• Gregorio Aristu Uria, apirilaren
14an Olaztin.
• Maria Antonia Mendia
Urrestarazu, apirilaren 15ean
Altsasun.
• Rufina Prieto Olivenza,
apirilaren 17an Altsasun.
• Jose Martin Alonso, apirilaren
17an Olaztin.
• Catalina Sanchez Leo, apirilaren
19an Altsasun.

Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da. Agertu nahi ez

duenak, han jakinarazi dezala.

Iragarkilaburrak

PREZIOAK
egokitu ditugu!!

3€
3 astez jarriz

eskaintza berezia:
8€

Sail berria
TRUKEAK

(BEZ barne)

Eskertzak eta eskelak osteguneko goizeko 11:00ak arte jasotzen ditugu.
Bidali mezua zorion@guaixe.net -era edo hots egin 948 564 275 telefonora.

Hainbat aukera. Galdetu 948 564 275
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kirola >>
SASKIBALOIA

3X3 SASKIBALOI JARDUNALDIA ETXA-
RRIN: Mank-eko Kirol Zerbitzuak antolatu-
tako saskibaloi topaketen barruan, igan-

dean, 11:00etan, 3x3 Saskibaloi Jardunal-
dia jokatuko da San Donato ikastetxean.
Jokalariak hiruko taldetan lehiatuko dira.

Pilota

Sokatira

» »

Andra Mari eta Iñigo
Aritza Nafarroako
Lauko Txapelketan
Larunbatean lehen jardunaldia
jokatu zuten Berriozarren

Asteburuan hasi zen Nafarroako
Herri Kirol Federazioak antolatuta-
ko Nafarroako 4x4 Sokatira Txapel-
keta. Lau tiratzailez osatutako tal-
deak lehiatzen ari dira, hiru maila-
tan: gizonezkoetan (320 kilo, 7
talde), kadeteetan (280 kilo, 7 tal-
de) eta emakumezkoetan (255 kilo,
3 talde). Gizonezkoetan eta emaku-
mezkoetan ez dugu ordezkari sakan-
darrik, tamalez. Talde sakandarrak
kadeteen mailan lehiatzen ari dira,
Andra Mari eta Iñigo Aritza talde-
ak, hain zuzen. 
Lehen jardunaldia larunbatean joka-
tu zen Berriozarren, bigarrena larun-
batean jokatuko da Larraitzarren,
18:00etan, hirugarrena Beteluk har-
tuko du, maiatzaren 9an, eta azke-
neko jardunaldia Etxarri Aranatzen
jokatuko da, maiatzaren 16an. 
Lehen jardunaldian, kadeteen mai-
lan, Ultzama A izan zen onena (7 pun-
tu), Berriozar A (6 puntu) eta Andra
Mari (5 puntu) taldeen aurretik. Atze-
tik sailkatu ziren Araxes (4 puntu),
Iñigo Aritza (3 puntu), Ultzama B (2
puntu) eta Berriozar B (puntu 1). 

Sei partida Irurtzungo
Txapelketan
23. Irurtzungo Pilota Txapelketan
asteburu honetan 6 partida jokatu-
ko dira: ostiralean bi Irurtzunen,
larunbatean bi Arbizuko kiroldegian
eta igandean bi Etxarrengo pilota-
lekuan. 

Irurtzun Berria
txapelketatik kanpo
Arabako Txukun Lakuaren kontra 2-
1 galdu zuen

Asteburuan hasi zen Berria Pilota
Txapelketa, final zortzirenekin. Irur-
tzunek Arabako Txukun Lakua izan
zuen aurkari. Jokatutako 3 partide-
tatik 2 Txukun Lakuak irabazi zituen
eta bakarra Irurtzunek. Hortaz, Irur-
tzun txapelketatik kanpo geratu da. Aurreko asteko emaitzak:

Etxabarri-Alduntzin 12 / Iriarte-Labaka 22
Azpiroz-Ugalde 22 / Quina-Biain 10

Emaitzak:

Kadeteak: Uribe-Aiesta (Txukun Lakua) 22
– Aizkorbe-Goikoetxea (Irurtzun) 19
Jubenilak: Lopez de Calle-Puyo (Txukun
Lakua) 15 – Zudaire-Ustarrotz (Irurtzun) 22
Seniorrak: Mendinueta-Perez (Txukun Lakua)
22 – Ongay-Mariezkurrena (Irurtzun) 16

Asteburukoa

Ostiralean19:15ean, Irurtzunen:
Ioldi-Martija / Arrieta-Lizeaga
Otxandorena-Irañeta / Vidan-
Etxamendi
Larunbatean, 17:30ean, Arbizun:
Mendinueta-Perez / Bakaikoa-
Lasa
Ezkurdia-Tabar / Lopez-Larraia
Igandean, 11:30ean, Etxarrenen:
Iriarte-Labaka / Azpiri-Peñas
Ongai-Landiribar / Flores-Ugalde

Animatu Sakanako
Emakumeen
Frontenis
Txapelketara
Maiatzaren 30ean hasiko da eta
izena ematea zabalik dago

S a k a n a ko
Mankomuni-
tateko Kirol
Zerbitzuak,
Etxarri Ara-
nazko Udala-
ren eta Gure
Pilota taldea-
ren laguntza-
rekin, Sakana-
ko Emakumeen Frontenis Txapelke-
ta antolatu du. Txapelketa maiatzaren
30ean hasiko da eta hiru mailatan
jokatuko da: 3. maila, hasiberrien-
dako eta frontenisaz gozatu nahi duten
helduendako, 2. maila eta 1. maila.
Partidak ostiral eta larunbat arratsal-
detan eta igande goizetan jokatuko
dira, Etxarri Aranazko pilotalekuan.
Antolatzaileek aipatu txapelketa
herrikoian parte hartzera animatu
diete Sakanako emakumeei, kirola
egiteaz aparte, ongi pasatzeko. 

Izena emateko

Izena ematea zabalik dago, apirila-
ren 30era arte. Horretarako Man-
komunitateko Kirol Zerbitzura hots
egin behar da, goizez (948 464 866)
edo Gure Pilota Elkartera, arratsal-
dez (638 138 231). Bikoteko 20 euro
ordaindu beharko dira. 

Frontenisa

Parte hartu
Guaixeko porran

Guaixen Binakako finalerako
porra egin dugu. Nork irabaziko
du eta zein emaitzarekin? 
Bidali erantzuna gure sare sozia-
letara: Facebookera (Guaixe Saka-
nako Astekaria) eta Twiterrera
(Guaixe), igandea 16:00ak baino
lehen. Aitor Zubietak gure porra
irabazten duenari kamiseta, pilo-
ta eta txartela sinatuko dizkio.

Bigarren txapela nahi du

Ospakizuna
Etxarriko karpan

Zubietak badaki zer den Bina-
kako txapela janztea. 2010ean
lortu zuen, Xalarekin, eta orduan
Etxarrin egin zioten ongi-etorria
ikusgarria izan zen. Eta antze-
ko giroa aurreikusten da igan-
derako. Zubietak irabazi ala gal-
du, igandean etxarriarrek gogoz
ospatuko dute herriko pilotaria
finalera iritsi izana. Garagardo
festarako jarritako karpa man-
tendu dute eta bertan eginen dira
ospakizunak. Afarirako txarte-
lak salgai egon dira eta parran-
da luzatuko dela espero da. 

Bilboko Bizkaia pilotalekua prest
dago iganderako espero den Bina-
kako final ikusgarri eta borroka-
tua hartzeko. Pablo Berasaluze eta
Aitor Zubieta etxarriarra batetik,
txapelketa honetarako propio sor-
tutako bikoa, Aspek Asegarceri
Binakakorako utzi baitzion. Eta
Oinatz Bengoetxea eta Andoni Are-
txabaleta ordezkatu zuen Alvaro
Untoria bestetik, txapelketan behe-
tik gora egin zuen bikotea. Asegar-
ceren bi bikok borrokatuko dute
jokoan dauden bi txapelengatik
eta, jakina, guk gure ordezkari
sakandarrari, Aitor Zubietari, opa
diogu onena. Ea txapela Etxarri
Aranatzera etortzen den. 

Bilbon herriko zaleen babesa
izanen du Zubietak, berari eman-
dako 200 sarrerak berehala agor-
tu baitziren. “Kantxan zaleen babe-
sa nabaritzen da, animoak beti
laguntzen du. Bizkaian Pabloren
aldeko jarrera dago eta horrek
lagundu ahal badigu ba hobe” dio.
Bere herriarendako hitz ederrak
ditu Aitorrek. “Giro oso ona dago
Etxarrin. Jendeak jarraitu nau,
gogo askorekin dago eta hori nire-
tako kristorena da. Herrian eta
herri inguruan ilusio hori ikuste-
ak niri eta familiari ikaragarri
betetzen gaitu. 2010eko giroa ikus-
ten dut: jendea partidara joateko
gogoz, sarreren bila, igandeko ospa-
kizunetarako prestatzen… Iraba-
zi edo galdu, jendearen goxotasu-
na  geratzen zaizu eta hori izuga-
rri eskertzekoa da. 

Txapelaz
Txapela ekartzea “ez zen txarra
izango” dio Zubietak. “Ahaleginak
egingo ditugu, ea ongi ateratzen den.
Partidarekin gustura gelditzea,
hori da inportantea. Partida on bat
egiten badugu eta gainera txapela
ekartzen badugu… hobeto ezinez-
koa” dio atzelariak. 

Zubieta: “partida ona egitera aterako gara”
Zubieta lasai topatu dugu. “Aurreko astea
mugitua izan zen. Prentsa, sarrerak… As-
te honetan normaltasunera itzuli naiz.
Entrenatu, basora buelta ematera joan…
24 orduak partidarekin ez egoten saiatu
naiz. Onena errutina da” dio atzelariak.
Bere ezker eskua zaintzen aritu da. Pe-
dro Garcia masajistarekin lanean ibili da,
eskuak ahalik eta hobekien jartzeko. “Fi-
nalerdien ondoren aste bateko atsedena
hartu nuen eta larunbatean suabe-suabe
ikutu nuen pilota. Asteartean Berasalu-
zerekin entrenatu nuen. Takoak jarrita
eta kontuz ibiliz nahiko ongi sentitu nin-
tzen, ezkerrarekin nahiko itxuran. Ea fi-
nalean berdin nagoen. Eskua hobeto da-
go, 100% errekuperatuta ez, baina bai
aurreko partidan baino tako kopuru gu-
txiago jartzeko moduan” gehitu du. 
Berasaluzerekin biko ederra osatu du
Zubietak, baina txapelketako onena
izan den Oinatz Bengoetxea eta Alvaro
Untoria dituzte arerio. “Aurkariak ikus-
garri daude. Oraindik hitz egin beharra
dugu, baina uste dut gure taktika izan-
go dela biok partida ona egiten saia-
tzea, partida gogorra izatea, eta guk
ahal dugun maila onena ematea, orain
arte saiatu garen bezala. Gu gure jokoa-
rekin gustura gelditzen bagara, hori
lortzen badugu, txapela gertuago izan-
go dugu. Guk gure maila lortzea, egin-
dakoarekin gustura geratzea, hori izan-
go da gakoa” azaldu digu etxarriarrak.
Partida gogorra izango dela nabarmen-
du du, “opari gutxirekin”. 

Ongayk ezin izan zuen irabazi.
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MendiaMendi lasterketak

Futbola

Areto futbola

Kimuen Futbol 8
Topaketak
Igandean, 15. jardunaldia jokoan

Igandean, Sakanako Mankomunita-
teko Kirol Zerbitzuak antolatutako
Kimuen Futbol Txapelketako 15. jar-
dunaldia hartuko du Altsasuko Dan-
tzalekuk. 10 talde lehiatzen ari dira
txapelketa moduan jokatzen den
topaketan. Helburua txikienengan
kirola eta futbola sustatzea da, eta
horregatik ez da sailkapenik egiten. 

28 sakandar lehiatu ziren Berako
mendi maratoi erdian, Arrieta buru
zela. Estibalitzen Cano 26.a iritsi zen
helmugara

Asteburuan lehiatzen izan dira
gure mendi korrikalari sakanda-
rrak. Gehienak, 28 guztira, XI.
Berako mendi maratoi erdian ari-
tu dira, eta 5 izan dira Gasteizko
30. Estibalitz Igoeran lehiatzera
animatu direnak. 

530 korrikalarik osatu zuten
XI. Berako mendi maratoi erdia
(21 km, 1.308 m desnibel +). Larun
gaina igo behar izan zuten tarte-
an. Oier Ariznabarretak sekula-
ko ikuskizuna eman zuen (1:39:21)
eta bi minutu pasako aldea ate-
ra zion Didier Zagori (1:41:35).
Emakumezkoetan, aldiz, Laura
Sola gailendu zen (2:00:26). Ber-
tan lehiatu ziren 28 korrikalari
sakandarrek maila ederra eskai-
ni zuten eta aspaldiko partez bere

berririk ez genuen Angel Arrie-
ta 15.a izan zen helmugan, lehen
sakandarra (1:52:52). Emakumez-
koetan Maite Berañaga izan zen
gure ordezkari bakarra. Uharte-
arra 319.a iritsi zen helmugara
(2:26:27). 

Bestalde, 1040 korrikalari iri-
tsi ziren 30. Estibalitz Igoerako hel-
mugara (15 km), Kike Sebastian
dulantziarra buru (50:21). Patxi
Cano altsasuarra 26.a izan zen
helmugan (58:26). 

Futsalsakana 
Kopa abian
8 talde daude lehian

Aurreko asteburuan hasi zen Futsal-
sakana Kopa. 8 talde ari dira lehia-
tzen, bi multzotan banatuta. 
Larunbatean 1. jardunaldiko bi par-
tida jokatu ziren. Iturmendiri 5-11
irabazi zion Auzomotojorik talde-
ak. Aldiz, Arbizu harrobia eta Hijos
de perla taldeen arteko norgehia-
goka hirunako berdinketarekin des-
peditu zen. Larunbatean, Uharte Ara-
kilen, 15:00etan Iturmendik Arbi-
zu izanen du aurkari eta 16:00etan
Auzomotojorikek Bunker. 

Magna seigarren
postuan dago
Play-offak jokatzeko postuetan
segitzen dute Imanol Arregiren
mutilek

Ostiralean Uruguay Teneriferen kon-
tra aritu zen Magna. Lehen minu-
turako Jesulitok Magna aurreratu
zuen eta Tenerife jota geratu zen.
Segidan, Magnaren gol festa heldu
zen. Carlistosek (2), Javier Saldisek,
berriro ere Jesulitok eta Murgak
Tenerifeko atea zulatzea lortu zuten
eta, azkenean, 1-6 nagusitu zen Mag-
na. “Garaipen erosoa izan da” nabar-
mendu zuen Imanol Arregi entre-
natzaileak.

Gaur Jaenen kontra Iru-

ñean

Inter Movistar da liderra, 79 pun-
turekin, 8 puntura Bartzelona due-
la. Magna Nafarroa seigarren pos-
tura igo da (49 puntu), eta play-off
postuetan jarraitzen du. Ostiralean
Magnak 51 punturekin sailkapene-
an laugarrena den Jaen hartuko du
Anaitasuna pabiloian, 21:00etan.

Azken hiru urteetan ez du diru-
laguntzarik eman eta Nafarroako
Mendi Federazioak egin behar izan
ditu lanak, bere ahalmenen gainetik

Nafarroako Gobernuak asteazke-
neko sesioan erabaki zuen Nafa-
rroako Mendi Federazioari 35.000
euro bideratzea, 2015ean Nafarro-
ako mendi ibilbideen sareko man-
tenu lanak egin ditzan, eta horre-
kin batera markatze, homologatze
eta beharra duten ibilbideen hobe-
tze lanak egin ditzan. Nafarroan
4 Ibilbide Luze (GR 12, GR11, GR
20 eta GR 220) daude, ia 800 km osa-
tzen dituztenak. Gobernuak zehaz-
tu duenez, mantentze lanak GR-
11, GR-12, GR-20 ibilbideetan eta
mugaz gaindiko ondoko ibilbide-
etan eginen dira: GR-220 eta GRT-
3, GRT-4, GRT-5, GRT-6, GRT-7,
GRT-8, GRT-9, GRT-10, GRT-11,
GRT-12 eta GRT-13. 

Azken hiru urtetan diru-la-
guntzarik gabe
2008 eta 2011 urte bitartean Nafa-
rroako Gobernuak 420.000 euro
inguruko inbertsioa egin zuen men-
di ibilbide sarea errekuperatzeko
eta markatzeko. Nafarroako Men-
di Federazioak egin zituen lanak,
180 boluntarioei esker. Nafarroako
Gobernuak aurretik zaindu eta
mantendu ez izanagatik sarea ia
berritu egin behar izan zela sala-
tu zuten orduan hainbat eragilek. 

2011ko 197/2011 Foru Dekretuak
erabilera publikoko kirol ibilbide-
en sorrera eta mantentzea arautu
zituen. Nafarroako Gobernuak ibil-
bideak erregistratu eta baimendu
behar ditu, hau da, Nafarroako

Ibilbideen Sareko sustatzailea da
Gobernua, eta Nafarroako Mendi
Federazioak mantentze lanak egi-
teko ardura du. Azken 3 urteetan
Nafarroako Mendi Federazioak ez
du diru-laguntzarik jaso eta fede-
razioa eta bere 180 boluntarioak
izan dira lan horren kostua bere
gain hartu dutenak. Federazioak
behin eta berriz salatu du egoera,
ezin zuelako gastu hau bere gain
hartu, eta ibilbideei homologazioa
kentzea ere egon da mahai gaine-
an. Horrela, gaia Parlamentura
iritsi zen ilbeltzaren 16an, eta opo-
sizioak gertatutakoa gogor salatu
zuen eta federazioak aurreratuta-
ko dirua itzuli eta diru-laguntza
horiek emateko exijitu zion Iñigo
Alli Mendi kontseilariari. 

Gobernuak ez du azken hiru
urtetan eman ez dituen laguntzak
emango. Hau da, soilik 2015 urte-
rako dirua emango du, 35.000 euro.

15. jardunaldia

Igandean, Altsasuko Dantza-
lekun
10:30ean: Dantzaleku – Urdiain
11:30ean: Tipi Tapa – Lagun Artea
11:30ean: Kaixo – Txartel
12:30ean: Sayas – Arbizu
12:30ean: Mediolanum – Sutegi

Ibilbide batzuk Sakanatik pasatzen dira. 
Arrieta eta Munarriz, mendian gora.

Auzomotojorik ongi hasi da. 

»

Nafarroako Gobernuak
35.000 euro bideratu ditu
2015erako mendi ibilbideen
sarea mantentzeko

Angel Arrietaren itzulera:
uhartearra 15.a Beran

Sakandarrak XI. Berako mendi maratoi
erdian (21,092 km):

1. Oier Ariznabarreta 1:39:21
15. Angel Arreita 1:52:52
18. Aritz Munarriz 1:53:37
23. Evaristo Noveleta 1:54:26
28. Aritz Ganboa 1:56:27
42. Juanjo Goikoetxea 1:59:30
49. Fidel Jimenez 2:00:23
55. Julen Paniagua 2:00:53
63. Carlos Gerendiain 2:02:47
70. Mikel Rubio 2:03:13
83. Mikel Berastegi 2:04:25
91. Joxeja Maiza 2:05:13

103. Alberto Razkin 2:06:47
106. Alatz Agirre 2:07:33
144. Juan Felipe Lizarraga 2:10:17
147. Mikel Iriarte 2:10:56
152. Aitor Hernaiz 2:11:31
153. Mikel Sasiain 2:11:36
214. Patxi Rubio 2:17:47
215. Jose Javier Beregaña 2:17:47
221. Aitor Larraza 2:18:34
269. Fran Araña 2:22:44
279. Gorka Verdugo 2:23:27
281. Xabier Aizpun 2:23:35
319. Maite Beregaña 2:26:27
337. Iraitz Asurabarrena 2:27:44
366. Iban Berdugo 2:31:16
371. Jon Goikoetxea 2:31:40
481. Javier Gonzalo 2:48:39

Sakandarrak 30.Estibalitz Igoeran:

1. Kike Sebastian 50:21
26. Patxi Cano 58:26
43. Iker Flores: 59:55
157. Jose Ramon Ramirez 1:05:54
163. Ion Zubiria 1:06:10
281. Juanjo Otsoa 1:10:10

Durangon jokatutako Espainiako
Txapelketa irabazi zuen bere
kategorian

Apirilaren 12an Espainiako Atle-
tismo Txapelketa jokatu zen, 10 km-
ko modalitatean. 75 urtez gorako
kategorian Joxe Mari Mercero
unanuarra izan zen jaun eta jabe
(49:06). Bera dugu, beraz, Espainia-
ko txapelduna kategoria horre-
tan. “Gutxi ginen baina tira, pozik
nago. Orain egutegia gainezka
dugu, asteburuero dago zerbait.
Aurreko asteburuan Hiru Herri
krosean aritu nintzen, 1.000 korri-
kalari inguru aritu ginen, astebu-
ru honetan Zizurren Donejakue
bideko proba dugu, gero Arangu-
renen… ez gara gelditzen” dio,
umoretsu, Joxe Mari Mercerok.
Bejondeiola. 

Sakandarrak Hiru Herrin
1.000 korrikalari inguruk parte

hartu zuten, igandean, 26. Hiru
Herri herri lasterketan. Javier
Nagore (32:07) eta Maitane Melero
(37:01) izan ziren irabazleak. Maki-
na bat sakandar aritu ziren bertan.  

Atletismoa

Joxe Mari Mercero,
Espainiako txapelduna

federatutako txapelketa

PREFERENTE MAILA. 1. multzoa
29. jardunaldia 

Avance Ezkabarte 1 – Lagun Artea 2

Preferente mailari eusteko bidean garaipen
garrantzitsua lortu zuen Lagun Arteak.
Avance aurreratu zen, baina bigarren zatian
Arkaitzek berdindu eta Davilak Lagunen
garaipenaren gola sartu zuen. 

Sailkapena >>
1. Mendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 p

13. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 p

Asteburuko jardunaldia
Lagun Artea – Beriain

(Igandean, 17:00etan, Lakuntzan

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa
29. jardunaldia 

Univ. Navarra 0 – Etxarri Aranatz 4

Altsasu 0 - Ultzama 2

Liderrak ez zuen huts egin. Hasieran
unibertsitatekoak dominatu zuten, baina
Etxarriko Javik gola sartzea lortu zuen.
Ondoren iritsi ziren Pabloren, Mikelen eta
Eduardoren golak eta 0-4 irabazita itzuli
zen Etxarri etxera. Dantzalekun, ordea,
ezin izan zuten garaipena ospatu. Altsasuk
eta Ultzamak lehia oso estua izan zuten,
zorigaiztoko jokaldi batean Ultzama
aurreratu arte. Altsasu berdintzen saiatu
zen baina deskontu garaian bigarren gola
sartu zuen Ultzamak.

Sailkapena >>
1. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . .68 p

10. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 p

Asteburuko jardunaldia
Etxarri Aranatz – Mutilbera

(Larunbatean, 12:00etan, Etxarrin)
Mendillorri – Altsasu

(Igandean, 19:15ean, Lezkairuko Sotoan)

ELOMENDIKO TXAPELKETA
Elomendiko Txapelketan dabiltzan bi
talde sakandarrak primerako denboraldia
egiten ari dira. A multzoan Egiarretak
jarraitzen du lider, Bar Poukasi 9 puntu
aterata. B multzoan Zalduak eta
Maldarteak lidergoa zuten jokoan eta
Zalduak eutsi zion lidergoari, 4 puntura
Modernillo eta Maldartea dituela. 

2. faseko 17. jardunaldia. A multzoa

Bidezarra 0 - Egiarreta 2

Sailkapena >>
1. Egiarreta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 p

Asteburuko jardunaldia
Egiarreta – Beriain

(Larunbatean Uharte Arakilen)

2. faseko 17. jardunaldia. B multzoa

Zaldua 5 – Maldartea 1

Sailkapena >>
1. Zaldua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 p

Asteburuko jardunaldia
Eneriz – Zaldua

(Larunbatean Lekunberrin)

Futbola

Mercerok garaipenak pilatzen darrai. 
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TxirrindularitzaFutbola-Triatloia

Kadeteen lasterketa larunbatean
17:00etan abiatuko da, Altsasutik

Burunda Txirrindularitza Talde-
ak antolatuta, bihar, larunbatean
jokatuko da 38. Burunda Trofeoa,
kadeteen mailako proba. Laster-
keta Nafar Kirol Jolasetarako pun-
tuagarria izango da. 

Guztira 51 km izanen dituzte
aurrez-aurre txirrindulariek.
Altsasutik aterata, Ziordiraino iri-
tsiko dira, handik buelta hartu eta
Bakaikuraino iritsiz. Buelta har-
tuta, atzera ere Ziordira joko dute.
Ziordian buelta hartuta, Olaztitik
Altamira portua igoko dute eta
hura jaitsita Iturmendiraino iri-
tsiko dira, han buelta hartu eta
Altsasuko helmugaraino iristeko. 

Asier Etxeberria 8.a Lizarran
Lizarrako juniorren lasterketan
esprintean Diego Lopez nagusitu
zen (2:04:15). Asier Etxeberria 8.a
izan zen, denbora berean. Baroja
19.a sartu zen, 1:16ra, eta Jimenez
21.a, denbora berean. Aramendia
24.a sailkatu zen, 1:51ra.  

Bestalde, Quesos Albeniz talde-
ko kadeteak Zumaian lehiatu
ziren, Gaztetxoak Sarirako balia-
garria zen lasterketan. Ailetz Lasa
20.a izan zen, Josu Etxeberria 39.a,
Hodei Zia 62.a, Josu Jaka 63.a eta
Ohian Vinagre 72.a.

Sakanako Mankomunitateak Udako
Futbol Campusa eta Udako Triatloi
Campusa antolatu ditu, garilean
Altsasun gauzatuko direnak. Izen-
ematea orain egin behar da

Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak udako futbol campu-
sa eta udako triatloi campusa anto-
latu ditu garilerako, Altsasuko
Dantzalekun eta Altsasuko Zelan-
din gauzatuko direnak. Udako opo-
rretan futbolean eta triatloian
sakontzeko aukera ematen diete
neska-mutikoei urtero arrakas-
taz gauzatzen diren futbol eta tria-
tloi campusek. 

Futbol campusa, Altsasuko
Dantzalekun
Aurreko urtean udako futbol cam-
pusa Uharte Arakilgo futbol
zelaian eskaini zen, bi txandatan.
Guztira, 39 neska-mutikok hartu
zuten parte. Aurten udako futbol
campusa Altsasuko Dantzaleku
futbol zelaian eskainiko da, bi
txandatan. Garilaren 13tik 18ra
2003tik 2005era bitartean jaiotako
neska-mutilak arituko dira, eta
garilaren 20tik 25era 2000tik 2002
urtera bitartean jaiotakoak. Tal-
de bakoitzean gehienez ere 30 par-
te-hartzaile onartuko dira. Gazte-
ak goizeko 9:30etik 14:00etara mur-
gilduko dira futbolean. Tituludun
entrenatzaileek zuzenduko dute
campusa, teknika eta praktika
uztartuz. Kategoria bakoitzean
dagozkion gaiak aztertuko dira, eta
entrenamendua bukatzerakoan

igerilekuetara joango dira. Gaine-
ra, inguruan irteerak egingo dira. 

Triatloi campusa, Altsasuko
Zelandi kiroldegian
Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak, Sakana Triatloi Tal-
dearen eta Atabo S.L.-ren lagun-
tzarekin 8 eta 16 urte bitarteko nes-
ka-mutilendako triatloi campusa
antolatu du udarako. Campusa
garilaren 13tik 24ra gauzatuko da,
Altsasuko Zelandi kiroldegian,
goizeko 11:00etatik 13:00etara. 

Sakana Triatloi Taldeko Aitor
Mozo eta Urko Berdud izango dira
triatloi campuseko begiraleak.
Triatloiak atletismoa, igeriketa
eta txirrindularitza biltzen ditu,
eta aipatu kirolaren teoria eta
praktika landuko dute neska-muti-
koekin, bereziki jokoen bidez. Gai-
nera, garilaren 18an Sakanako 13.
Triatloia ospatuko da Urdiainen,
eta campusean trebatzen daude-
nek bertan aritzeko aukera izan-
go dute.. 

Izena ematea zabalik
Udako futbol eta triatloi campu-
setarako izena ematea zabalik
dago, Sakanako Mankomunitate-
ko Kirol Zerbitzuan (948 464 866 tele-
fonoa, kirolak@sakana-mank.com
posta elektronikoa edo www.saka-
na-mank.com webgunea). Prezioa:
35 euro partaideko futbol campu-
serako, eta 40 euro partaideko tria-
tloi campuserako. 

Japan Cupeko lider
segitzen du Urtasunek 
Urdiaindarra
hirugarrena
sailkatu zen
txapelketako
laugarren
lasterketan

Asteburuan
Japan Cupe-
ko laugarren
proba jokatu
da. Jin Oku-
bok irabazi
zuen lasterke-
ta eta Team
Ukyoko Pablo Urtasun hirugarrena
izan zen. Urdiaindarrak Japan Cupe-
ko lider izaten jarraitzen du. 

Udan… futbolean eta
triatloian sakondu!

Futbolariak udako futbol campusean trebatzen. 

Rural Kutxako Lastra
bigarrena Duranan
Bere taldekide Odei Juango
lakuntzarra 12.a sailkatu zen

Duranako Trofeo Eusebio Velez las-
terketa esprintean erabaki zen. Eus-
kadi Fundazioko Jon Irisarri gailen-
du zitzaion Rural Kutxa talde sakan-
darreko Jonathan Lastrari. Bere
taldekide Iker Azkarate 6.a izan zen,
4 segundora, eta talde sakandarre-
an dabilen Odei Juango lakuntza-
rra 12.a sartu zen, denbora berean.  
Bestalde, Espainiako Koparako balia-
garria den Torredonjimeno Klasiko-
an Rural Kutxako Victor Etxeberria
8.a izan zen, 1:30ra. Kopan Rural
Kutxako Jaime Rosón laugarrena da,

» »

Bihar Burunda Txirrindularitza
Taldea Trofeoa jokoan Altsasun

Iker Zabaleta urdiaindarra 8.a eta
Iraitz Goñi arbizuarra 14.a
Igandean Arbizuko III. Master Saria
jokatu zen Arbizun, aldi berean Eus-
kadiko Master Txapelketa zena. Ara-
lar Txirrindularitza Taldeak anto-
latu zuen. Txirrindulariek goizeko
11:00etan hartu zuten irteera Arbi-
zutik eta 98 km ondoren despedi-
tu zen proba, Lizarragabengoatik,
Zarapi zubitik, Ergoienatik eta Ara-
kildik barna ibili eta gero. 
Helmugara aurretik laukote bat iri-
tsi zen, eta esprint estuan Ciclos
Gamen taldeko David Garcia nagu-
situ zitzaien (2:31:16) Tirituko Alber-
to Hierrori, Goernako Jose Anto-
nio Larreari eta Biteriko Arkaitz Ara-
kistaini. 18 segundora bikote bat

sartu zen eta 31 segundora bosko-
te bat. Tartean zegoen Goernako
Iker Zabaleta urdiaindarra, proba-
ko lehen sakandarra, 8. postuan iri-
tsi zena. Talde bereko Iraitz Goñi
arbizuarra 14.a izan zen, 1:22ra. Tal-
de berean Peugeot Etormobil tal-
deko Alfredo Amillano sartu zen,
20. postuan. Aldiz, Peugeot Etor-
mobileko Mikel Sarasola altsasua-
rra 30.a izan zen, 3:43ra. Ciclos
Gameneko Alejandro Maya irur-
tzundarra 75.a sartu zen, 11:33ra.
Guztira 95 txirrindulari sailkatu
ziren. Master 30 kategorian David
Garcia gailendu zen, master 40an
Unai Agirrebeña, master-50ean
Iñigo Larrañaga, eta master 60an
Luciano Mitxelena. 

Master Saria David Garciarendako

Duatleta sakandarrak
txukun Azkoitian
Ander Agirrek irabazitako proban
Javier Borrega 55.a sailkatu zen

Azkoitiak 16. Azkoitiko Duatloia har-
tu zuen larunbatean (9,9 km korri-
kan, 34 km bizikletan eta 4,5 km
korrikan). Ander Agirre (1:46:27) eta
Lourdes Oiartzabal (2:03:06) izan
ziren txapeldunak. Sakana Triatloi
Taldeko lau duatleta iritsi ziren hel-
mugara, Javier Borrega buru zela.
Altsasuarra 55.a izan zen helmu-
gan (1:54:36). 
Isidro Asurabarrena 71.a sailkatu
zen (1:55:36), Juan Luis Maiza 74.a
(1:56:24) eta Juantxo Azurmendi
125.a (2:06:03). 

Duatloia
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kultura >>
POPIÑE EMAROCK-EKO IRUDIA: Emarock Eguna os-
patuko da bihar Aretxabaletan, 11:00etatik aurrera.
Ospakizuneko irudia Olatz Aldasoro diseinatzaile
etxarriarraren Popiñe da. 

Miguel Angel Sagasetak,
Urdiaingo apaizak,
Urdiaingo Eliza eman

dion liburua argitaratu du. Ez da
bakarrik elizaz ari, ordea. “Urdiain-
go elizaren inguruan neukan infor-
mazioa baliatuta, dokumentazio
hori guztia paperera pasa eta libu-
ru batean biltzea izan da nire hel-
burua. Elizaren inguruko datuak
jaso ditut, baina erretaulaz edo
duela mende batzuk Burunda osa-
tzen zuten herri desagertuen ingu-
ruan ere badira aipamenak”. 

Maialen Huarte Arano

Nondik sortu zitzaizun liburua
egitearen ideia?
Urdiaingo apeza naiz eta askotan
herritarrek galdetzen didate erre-
taulan agertzen diren santuak
nortzuk ote diren eta zein urteta-
koak ote diren. Datu horiek bani-
tuen, urteetan bildu izan baititut
elizetan euretan bilduta, artza-
pezpikuan edo Nafarroako Artxi-
boan eskuratutako informazioa-
ren bidez. Datu interesgarri horiek
biltzea erabaki nuen eta aprobe-
txatu aurretik egin nuen doku-
mentazio lana liburua osatzeko. 

Interesa sortu du herrian? 
Urdiaindarrek izanen dute intere-
sik handiena liburuan, noski.
Euren herriko eraikina da prota-
gonista eta jakin mina denok iza-
ten dugu ezagutzeko noiz eta nork
sortu dituen gure ingurukoak. Aur-
kezpenera jendetza hurbildu zen
nik esateko nuena entzutera. Ira-
kurtzen hasiak direla ere badakit. 

Zein berezitasun du bada,
Urdiaingo elizak?
Eliza denak dira bereziak berez.
Urdiaingoaren inguruan dokumen-
tazioa bada aunitz. Bertan argi
geratzen dena da ez dela garai bakar
batean eraikitakoa izan. Hiru zati-
tan gutxienez egindakoa da. Has-
teko, gaur egungo eliza baino txi-
kixeagoa zen bat eraiki zuten ber-

tan. Pareta handia eraikitzen hasi
ziren gero, 1580rako amaitua iza-
nen zena. Baina bukatu gabe utzi
zuten eliza, garai hartako herriko
abadea Miguel de Iturmendi hil egin
zelako, baita arkitektua bera ere.
Dena dela, bukatu gabe zegoelarik
-koruaren alderdia bukatu gabe-,
meza ematen zuten oraingo eliza-
ren barrenean zegoen eliza xaha-
rrean. Beste garai batean amaitu
zuten osorik. Eliza txiki zaharra
desegin eta bigarren zatiarekin
bukatu zuten. Sei urteko epean
amaitzekoa zen, baina, luzatu ere
egin zen. Hirugarren batek despe-
ditu zuen barnealdeko partea. Kan-
pai dorrea ere ez da une berean erai-
kia. Kuriosidade gisa, dorreak duen
eskailera aipatuko nuke. Bereziki
polita da, karakola formakoa bai-
na barandallarik gabea. 

Urte luzez aritu ziren, beraz,
eliza eraikitzen. 

Bai. Liburuaren zati bat elizari
buruzko obra handiez aritzen naiz,
eraikinaren inguruan. Bestelako
lanak ere badira, gaurko sakristia
eta portxeak, adibidez. 1805ekoak
izanen dira gutxi gora behera
horiek. Guztiak ordaintzen ziren
herritarrek jartzen zuten diruare-
kin. XIX. mendean ia ez zen lanik
egin, txikiak zirenak bakarrik,
mantenimendurako bereziki. 

Ederra da elizako erretaula
diozu, zer dela eta?
Egoera onean mantendutako lana
da erretaularena. Ederra da, bai.
1624tik 1630era egin zuen Arbizuko
Miguel de Beruzurginek. Altsasu-
koa eta Murginduetakoa ere berak
eginak dira, baita Etxarriko eliza
atea ere. Erretaulako santu bakoi-
tza ez zuen berak zizelatu. Caparro-
soko Juan de Vascardo da, Iruñeko
Katedraleko gurutze baten egilea ere
badena. Erretaularen pieza bakoi-

tzaren argazkia eta dokumentazioa
bildu ditut liburuan. 

Elizetara joaten ziren urdiain-
darrak garai batean, asko. Erro-
meria gisakoak antolatzen zituz-
ten inguruko elizetara joateko.
Maiz egiten zuten. Gaur egun desa-
gertuak dauden baina oraindik
badirauten ermitetara egiten
zuten bidaia. Esaterako, lehorte
urteetan, ura eskatzera joan ohi
ziren herritarrak erromerian. 

Zer dela eta horrenbeste eliza
Urdiain inguruan?
Burunda garai batean herri askoz
ere gehiagok osatzen zuten, eta
horren adibide dira gaur egun
ermitatzat ditugunak, lehen elizak
ziren, herri desagertu horietako
elizak alegia. Elkarren artean
adostasunetara iristen ziren herri-
tarrak: apeza nor izanen zen era-
bakitzeko, obrak nork eginen
zituen edo halakoak herritarren
artean erabakitzen zuten. Histo-
rian oinarritu naiz, jasotako  doku-
mentuetatik. 

Datu asko dago, nahiz eta beste
asko galduak diren. 
Sakanako eliza guztietan dago oso
baliagarria izan daitekeen infor-
mazioa. Herriko kontuak, eraiki-
nen egileena, egin zuten garaiko-
ena, ordaindutakoarena ...  Nafa-
rroako Artxiboan ere jaso daiteke
informazioa. 

Liburuaren sarreran Burundako
herri desagertuez aritu zara. 
35 herri izen jaso ditut. Gehienak
XIV. mendean galdu ziren. Orain,
izen asko galtzen ari dira, aztar-
na asko galdu dira eta ermita asko
ere bai. Laburpen gisara bildu
dut, gal ez daitezen eta herritarrek
jakin dezaten zenbat herri existi-
tu izan ziren Burundan. 

Bi hizkuntzatan idatzi duzu
liburua. 
300 orrialde dira guztira, baina bai,
bi ataletan banatua. Euskarazko-
arekin hasi nintzen, baina bitara
egin dut, kanpoko jende asko eto-
rri delako Urdiainera bizitzera
eta askok ez daki euskara. Horiek
ere interesa izan dezaketelakoan
aritu naiz baita gaztelaniaz ere.

Hiru altsasuar
Nafarroako
Eskolarteko
Bertsolari
Txapelketan
Gaur, 19:00etan, Iruñeko Zaldiko
Maldiko elkartean

Nafarroako
Eskolarte-

ko Bertsolari
Txapelketaren
2 9 . e d i z i o a n
hamar bertso-
lari gaztek parte hartuko dute.
Guztiak ere 14 eta 18 urte artean
dituzte. Haien artean daude Idoia
Granizo, Ekain Alegre eta Aitzi-
ber Grados altsasuarrak. Aina-
ra Ieregi aurkezleak gidatuta ber-
tsolariek lehen fasean honako
lana egin beharko dute: hasiera-
ko agurra; gai orokorrarekin ber-
tso bat osatu; lau oinak emanda
bertso bat osatu eta hitza eman-
da bertso bat osatu.

Bigarren fasera lau bertsolari
pasako dira eta haien egitekoa
hauxe izanen da: binaka, gaia
emanda, bina bertso zortziko txi-
kian; banaka, lehen puntua eman-
da bertso bat zortziko txikian eta
binaka, gaia emanda, hiruna ber-
tso koplatan. Lehen bi postuak
eskuratzen dituztenek Euskal
Herriko Eskolarteko Bertsolari
Txapelketako finalerako sailka-
tzea lortuko dute. Euskal Herriko
finala eta festa garagarrilaren
27an izanen da, Orion.

15 ilustratzaile txiki

Guztiak ere album ilustratu bat
sortzeko tailerrean elkartuko

dira gaur, 18:00etatik 20:00etara,
Ziordiko liburutegian. 6 eta 10
urte bitarteko haurrek Yolanda
Arrieta idazlearekin eta Aitziber
Alonso ilustratzailearekin album
ilustratua egiten ikasiko dute.
Mank-eko Euskara Zerbitzuak
haurrak albumetara gerturatzeko
asmoz antolatu du lantegia, Etxe-
pare sariaren egitasmoaren
barruan.

Urdiaingo eliza, eta gehiago
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Errezital erotikoa
Ostiralean, 22:30ean, Olatzagutiko
kultur etxean

Bi bikote. Auzokideak. Aktore-
ak batzuk. Konpromiso bat

ezin bete eta auzokideei mesedea
eskatuko diete. Erlijio sinesmen
handiko bikoteak baiezkoa ematen
du. Eta poesia erotikoko errezita-
la eman behar izanen dute. Propo-
samen dibertigarri hori jasotzen
da La Nave teatroren Del amor y
otras cochinadas antzezlanean.
Marta Juaniz eta Migel Munarriz
aktoreek hainbat garaietako poesia
erotikoko testuak interpretatuko
dituzte: gau arabiarrekin hasi, Erdi
Aro ilun ingelesarekin segi, Grezia-
ko filosofoen obretatik pasa eta
herri literatura hartuko dituenak. 

Mikro-ipuinari
aipamena

Euskara Kultur Elkagoak anto-
latu duen IX. Mikro-Ipuin lehia-

ketara Nafarroa osoko 1.200 lan
aurkeztu dira. Epaimahaiak D ere-
duko Lehen Hezkuntzan aurkeztu-
tako lanen kalitatea nabarmendu
du eta ohorezko hiru aipamen bana-
tu ditu. Haietako bat Etxarri Ara-
nazko Andra Mari Ikastolako Naroa
Martinez Artiedarendako izan da,
Zizen lekua ipuinarengatik. 

Ama-semeak
komedian
nahaspilatuak 
Igandean, 20:00etan, Irurtzungo kultur
etxean

Bizi gaituen garaiari buruzko
komedia adimentsu bat da El

atribulado voto de la seña María
antzezlana. La Nave konpainiak
Seña Maria (Marta Juaniz) eta
haren seme Camiloren (Migel
Munarriz) berri emanen digu.
Seña Mariari hankek, memoriak,
diabetesak edo prostatak ere huts
egiten diote. Mariaren amorra-
zioa ongi dabil. Amorru horrek
nabartzen du inguruan ikusten
duen guztia. Camilo bere semeak
ere pizten dio bizitzarekiko duen
sumindura itzel hori. 

Semea alderdi handieneko par-
lamentaria da eta Parlamentuko hiz-
larien tribunatik lehen aldiz min-
tzatzeko zorian dago. Baina haren
ama seme ezdeus eta goranahiaz
erabat desilusionaturik dago, Cami-
lo kargu-gose hutsa baita. Buruko
minaren kontrako ”pilulatxo”
berriek zertxobait desinhibiturik,
amak istilu ederra sortuko du.

Larunbatean, 19:30ean eta 22:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean

Altsasuko Iortiako antzerki
tailerrak No antzezlana
aurkeztuko du bihar. Kaba-

ret batean kokatutako antzezlana
sortu dute ilbeltzetik hona Iortia-
ko antzerki tailerreko kideek. Hala
ere, pertsonaiak lastailetik sor-
tzen aritu dira, Birjinia Albiraren
esanetara. 

Kabareteko istorio bat
Zein da zein 

Amelia: Kabareteko izar izanda-
koak, kabaret propioa eta langi-
leak ditu. Oso emakume zorro-
tza, berekoia. Ia-ia dena berdin
zaio. 
Marta: Adinagatik kabareteko
bigarrena da. Ameliarekin aspal-
ditik darama lanean. Bizitzan asko
sufritutakoa da. Amelia ez beza-
la, lankideak zaintzen saiatzen da.
Ona eta hurbila da. 
Erkuden: Neska gazte-gaztea da,
korista. Iritsi berria. Bizitzak kaba-
retera eraman du eta oso gustura
dago. Dena ongi ateratzen saia-
tzen da. Pozik bizi da, aurretik kale-
an bizi zelako. Buru argia, nahi due-
na badaki. 
Claudia: Erkudenekin parera doaz.
Gaztea da. Kaletik heldu da, bai-
na bere bizitza Erkudenena bai-

no gogorragoa izan da. Pixka bat
serioagoa eta zentzudunagoa da.
Erkudenekin beti borrokan, biak
ere euren tokia bilatzen ari bai-
tira. Kabaretean duen erreferen-
tzia beti lehena da. Baina arazo-
ak ongi konpontzeko besteekin
elkartzen da.
Santi: Kabareteko izarra desager-
tzean ziurrenik bera izanen da izar
berria. Oso alaia da. Naturala. Gaz-
tea. Bere ingurua kontrolatzen du
eta dirudiena baino azkarragoa da.
Ez erortzeko zer egin behar duen
badaki. 
Nahikari: Kabareteko super-iza-
rra. Bere bizitzan ez du gehiegi
sufritu, baina ez zuen behar zuen
amodioa jaso haurtzaroan. Soilik
lana inporta zaiola dirudi. Beti
Ameliaren pean dago. Antzezla-
nean sortzen den gatazka bere
inguruan gertatzen da. 

Eder: Kabareteko langilea, egune-
roko lana egiten duena da. Bere
familia du, baina dirua behar zue-
nez haiek utzi eta lanera alde egin
behar izan du. Haiendako behar
du dirua. Bihotz onekoa. 
Juli: Nahi gabe iristen da kabare-
tera. Ez da piano-jolea, baina jotzen
du. Ezbehar bategatik Kabarete-
ko piano parean bukatzen du.
Nahi gabe eta aurrera egin behar
du. Aspaldi jo gabea da. 
Elur: Hiriko alkatearen emaztea
da. Amodiorik gabeko ezkontzan
bakoitzak nahi duena egiteko.
Kabaretean ikusitako zerbait
beretako nahi du. Eta boterea due-
nez, xantaia egitea ez du bazter-
tuko. Gaztetan Ameliaren lagun
mina zen. 
Zapa:Perkusioa jotzen duen gizo-
na. Ez du ia hitz egiten, baina dena
kontrolatzen du. 
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G : tenperatura>>
Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun 23.5 . . . . . . . 4.5 . . . . . .17.8
Etxarri A. 21.8 . . . . . . . 1.7 . . . . . .20.7
Altsasu 21 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . .21.5
Aralar 13.7 . . . . . . . 1.7 . . . . . .20.3
Urbasa 17.9. . . . . . . -0.5  . . . . . . .9.7

: eguraldiaasteko >>

Min: 9 Max: 21 Min: 10 Max: 19 Min: 10 Max: 16 Min: 7 Max: 10 Min: 4 Max: 12 Min: 6 Max: 12 Min: 7 Max: 11

ostirala larunbata igandea astelehena asteartea asteazkena osteguna

euria: 10% euria: 30% euria: 13% euria: 83% euria: 30% euria: 45% euria: 65%

1.Unamuno agrodenda erakusteko
ate irekiak larunbatean.
Jendea denda berria ikustera eto-
rri zen, eguraldia ona zegoen…
oso gustura.  

2.Unamunok historia handia du.
Aitonarekin hasi zen dena, ezta?
Enpresa aitona Epifaniok sortu
zuen. Altsasura bizitzera etorri
zen 50. hamarkadan. Kamioi txiki
batekin zerealak erosten hasi zen,
gero saltzeko, eta horretaz aparte
garraioak egiten hasi zen. Ondo-
ren Altsasuko pilotaleku pareko
bajera batean errota txiki bat jarri
zuen eta  pentsuak egiten hasi zen.
Hurrengo pausua enpresa Olazti-
ko biltegi batera pasatzea izan zen.
Han semeak gehitu ziren negozio-
ra, 70.-80. hamarkadatan. Hurren-
go pausua Altsasuko Ondarria
industrialdera pasatzea izan zen,
egun gauden tokira. 1988. urtean
egin zen lehenengo pabiloia, eta bos-
pasei urte beranduago bigarrena.
Eta hurrengo pausua izan zen den-
da zabaltzea. Gero ilobak sartu
ginen lanean. Orain azkeneko pau-
sua eman dugu: mustu berri dugun
Unamuno agrodenda zabaltzea. 

3.Urte luze hauetan pentsuetan
aldaketa handia emango zen, ez?
Lehen errota txiki batean aitona
zebilen bertako garia, garagarra,
oloa eta babak nahasten eta listo.
Ordutik eboluzioa ikaragarria
izan da. Produktu berriak sortu
dira, eta batez ere granuladora
jarri genuenean, pentsua pellet-
etan ateratzeko. Izan ere, lixeri-
ketari askoz ere gehiago laguntzen
dio pentsuak pellet moduan.  

Egun denetariko pentsuak
ditugu, animalia guztiendako.
Azkeneko pentsuak karakolen-

dako egin ditugu, pentsa. Duela
urte eta erdi pentsuen alorrean
erabaki garrantzitsua hartu
genuen: gure produktu guztiak
transgenikorik gabe ekoiztea. Guk
beti kalitatearen aldeko apustua
egiten dugu; hori da Unamuno
markaren baitan dagoen gauza
bat. Eta ikusten genuen transge-
nikoak erabiltzeari uko egin behar
geniola, kalitatea eta elikadura
segurtasuna mantentzeko. 

4.Zergatik zabaldu duzue
agrodenda berria?
Aurreko denda oso txikia geratu
zitzaigulako. Berrian espazio zaba-
la dago produktu guztiak ongi era-
kusteko eta zerbitzu hobeagoa
eman nahi izan dugu. Hainbat
produktu berri sartu ditugu, zer-
bitzu osoa eman nahi dugulako. 

5.Dendari erreparatuta,
animaliendako pentsuak,
jantokiak eta beste dituzue. 
Gero eta gehiago saltzen dira txa-
kurrendako eta katuendako pen-
tsuak. Animaliendako kaiolak,
jantokiak, ura edatekoak, anima-
liendako kateak, lepokoak eta
behar duten guztia badugu ere. 

6.Baita burdindegi sekzioa eta
baratza jartzeko behar den guztia. 
Lehendik itxiturak saltzen geni-
tuen, baina burdindegiaren alorra
gehiago zabaldu dugu eta baratze-
rako erremintak eta makineria
gehitu dugu. Errotabatorea, des-
brozadora, belarra mozteko maki-
nak, motozerrak… baita ureztatze-
ko behar den guztia. Honi lotuta,
baratzean landatzeko haziak, pro-
duktu fitosanitarioak eta zoosani-
tarioak ditugu eta baratzean lan-
datzeko landareak saltzen hasi

gara, baita balkoietan eta etxeetan
jartzeko ornamentuzko landareak
ere, loreontziekin batera. Aspaldi
genbiltzan sekzio hau jarri nahian.  

7.Berrikuntza moduan produktu
freskoak eta kontserbak dituzue.
Gure pentsu erosleei euren produk-
tuak gurean saltzeko tokia eskai-
ni nahi izan diegu. Kalitatezko
etxeko produktuak dira, ez indus-
trialak, bertakoak. Kontserbak,
ardoa, lekaleak eta ekoizle ezber-
dinen Idiazabal gazta saltzeko
gunea jarri dugu. Horrekin bate-
ra arraultzak, urrak, intxaurrak,
olioa… denetarik. Hari lotuta, etxe-
ko tresneria dugu: lapikoak, zar-
taginak, suak, tomatea eta beste
enbotatzeko behar den tresneria…

8.Beste berrikuntza bat: arropa.
Sekzio berri bat jarri dugu, lan
arropa eta oinetakoak, Dickies
etxekoak. Jendeak lan egiteko
arropa ona eskatzen zigun.

9. Pellet-a ere eskaintzen duzue. 
Azkenaldian erregai hau asko
indartzen ari da. Kalitate handiko
pellet-aren alde egin dugu apustua. 

10.Eskaintza handi honek erosle
gehiago erakarriko ditu. 
Hori da nahi duguna. Gure denda
ez da soilik nekazariendako, mun-
du horretatik kanpoko jendearen-
dako baita ere. 8:00etatik 14:00eta-
ra eta 16:00etatik 19:00etara gaude
zabalik. Larunbatetan, aldiz,
9:00etatik 14:00etara. 

11. Etorkizun handia izan dezazuela.
Ilobek konta ditzatela zuenak!
Hori espero dugu, urtetan jarrai
dezala. Gu bisitatzera gonbidatzen
zaituztegu. 

>>11
galdera

Jone, Gorka 
eta Iñaki  

Unamuno Pentsuak agrodenda  

Testua: Alfredo Alvaro eta Maider Betelu

: ilargiaren aldia>>
ilgora ilbete ilbehera ilberri

26 4 11 18

Apiribileko
bazkide zozketa

APIRIBILEKO SARIAK:
1. SARIA: Ekainberri museorako 2 sarrera, Gaztezulo aldizkariaren 3 hilabeteko harpidetza,

Lacturale lotea, Magna Xotarako sarrerak, Artazako kanpinerako deskontu balea 
eta Irrien lagunak aldizkaria.

2.,3. ETA 4. SARIA: Gaztezulo aldizkariaren 3 hilabeteko harpidetza, Lacturale lotea, Magna
Xotarako sarrerak, Artazako kanpinerako deskontu balea eta Irrien lagunak aldizkaria.


