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ZORION agurrak
ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA!

Argazkiak emateko lekuak: • Altsasu: Foru Plaza 23-1 • zorion@guaixe.eus
• Ordainketa, Guaixeren bulegoan edo ondoko kontu zenbakian egin daiteke:
3035 0018 47 0181012564
Eta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!

Bazkideek
deskontua
Bakarra:
Iradi Lanz Senar
ZORIONAK potxola!!

ZORIONAK
RIKARDO!!

Urte eder bat beteko
duzu igandean!! Mila
muxu amona, aitona
eta izebaren partez.

azaroak

Luken
ZORIONAK eskalatzaile!!
Gaur 8 urte betetzen dituzu!!
Muxu pila bat eta oso ongi pasa.

Artzai Karasatorre Haizea Moro
Sureda
Alzueta

Haizea Moro
Alzueta

ZORIONAK Artzi maitia, 8
urte! Segi orain arte bezain
jator eta txintxu.Muxu pila
etxekoen partez.

ZORIONAK Haizea!! Oso
ongi pasa zu urtebetetze
egunien. Muxu haundi bet!
Iraia eta Maitane.

ZORIONAK Haizea!! 7 urte
betetzen ttuzu ta zuukin
ospatuko du eguna. Besarkada haundi beti. Ainetz eta
Haitz.

Bazkideak:

13-19

Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.eus

Musika

Bizikleta irteerak

Ane Etxegoien. Azaroaren 14an,
larunbatean, 20:00etan Irurtzungo
kultur etxean.

Sorginetxeko trikuharria. Azaroaren
15ean, domekan, 9:00etan Altsasuko
Zumalakarregi plazatik. 50 km.

Antzerkia
The funamviolinistas. Azaroaren
13an, larunbatean, 20:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean. The
Funamviolinistas.

Zinema
Ander. Azaroaren 13an, ostiralean,
21:45ean eta azaroaren 15ean,
domekan, 20:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean.
Amama. Azaroaren 13an, ostiralean,
22:00etan eta azaroaren 15ean,
domekan, 20:10ean Altsasuko Iortia
kultur gunean.
Los Minions. Azaroaren 15ean,
domekan, 17:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean.

Mendi irteerak
La Demanda. Azaroaren 15ean,
igandean, 6:00etan Irurtzundik
abiatuko da autobusa. Sakanako
Mendizaleak.

Barranka txirrindulari taldeko mendi
bizikleta taldea.

Ibilbideak
Olaztiko hariztia. Azaroaren 14an,
larunbatean, 9:00etatik 13:00etara
Olatzagutiako kultur etxetik abiatuta.

Erakusketak
Betiko zein gaurko joste lanak II.
Abenduaren 6ra arte, 18:30etik
21:00etara eta domeketan 19:00etatik
21:00etara Altsasuko Iortia kultur
gunean. Maribel Mazkiaran.

Palenciano. Altsasuko mugimendu
feminista.

Bertsolaritza
Euskal Herriko Bertso Afari
Txapelketa. Azaroaren 13an,
ostiralean, 21:30ean Etxarri Aranazko
Karrikestu elkartean.

Amama filma ikusgai izanen da Iortian.

Literatura

Gozamenez.

Tenemos que hablar de Kevin (Lionel
Shriver). Azaroaren 13an, ostiralean,
21:00etan Olatzagutiako liburutegian.

Eskulanak. Azaroaren 18an,
asteazkenean, 18:00etan Ziordiko
liburutegian.

Asesinato en la Bahia. Larunbatean,
12:00etan, Arbizuko Olatzea hoteleko
bilera gelan. Yolanda Almeida idazlea eta
Carlos Ausserladscheider margolaria.

Hitzaldiak

Poesia errezitaldia. Azaroaren 14an,
larunbatean, 17:30ean Uharte Arakilgo
Donibane jubilatu elkartean.

Mujeres de anuncio. La violencia
simbólica en la publicidad. Azaroaren
18an, asteazkenean, 19:30ean
Olatzagutiako kultur etxean.

En los pliegues del viento (Jose Migel
Boal). Azaroaren 18an, asteazkenean,
18:00etan Altsasuko Iortia kultur
guneko gela txikian.

Bakarrizketak

Tailerrak

No solo duelen los golpes. Azaroaren
19an, ostegunean, 19:00etan Altsasuko
Gure Etxea eraikinean. Pamela

10 ordu sexuaz. Azaroaren 16an,
astelehenean, 17:30ean Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean.

Bestelakoak
Plan estrategikoaren negoziazioei
buruz hausnartzeko batzar irekia.
Azaroaren 13an, ostiralean, 18:30ean
Sakanako Mankomunitateak
Lakuntzan duen egoitzan. Sakantzen
Sarea, Bidelagun elkartea, Sakanako
Merkatarien Elkartea.

Lakuntzako II. Gastronomia
Topaketa. Euskal Herria. Azaroaren
15ean, igandean, 18:30ean Lakuntzako
Pertza elkartean. Txingurriye.

Deialdiak
Orain Batera: kongresurako

hautagaitzaren aurkezpena.
Azaroaren 13an, ostiralean, 19:30ean
Altsasuko Gure Etxea elkartean.
Begoña Alfaro. IU eta Batzarre.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Azaroaren 13an, ostiralean, 20:00etan
Arbizuko eta Etxarri Aranazko
plazetan, elkarretaratzeak.
Kaleratzeari buruzko batzarra.
Azaroaren 14an, larunbatean,
12:00etan Lakuntzako Haizea
elkartean. LAB.
Elkartasuna ez da delitua. Elkartasun
argazkia. Azaroaren 14an,
larunbatean, 13:00etan, Bakaikuko
plazan.
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Azaroaren 15ean, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.
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ezkaatza >>
SAKANA

Plan estrategikoaren negoziazioei buruz hausnartzeko batzar irekia
Azaroaren 13an, ostiralean, 18:30ean
Sakanako Mankomunitateak
Lakuntzan duen egoitzan

Plana 201ko maiatzean onartzu aurretik hainbat bilera egin ziren.

»

Arakil / Irurtzun

Biurdanako masifikazioari
irtenbidea emateko
institutu berria egitea
eskatu dute, beste behin
Biurdana 24 unitaterako zentroa da.
Aurten 32 unitate ditu eta hurrengo
urteotan 40 unitatera helduko direla
adierazi dute. Irurtzungo
Atakondoako ikasketak
bukatzerakoan bertara doaz
Irurtzungo eta Arakilgo ikasle
gehienak

Irurtzungo Atakondoa ikastetxeko ikasle gehienek Iruñeako San
Juanen dagoen Biurdana institutuan jarraitzen dituzte euren ikasketak. Biurdana, berez, 250 ikasleendako institutua da, eta egun
677 ikasle ditu. 24 unitateko zentroa da, eta aurten 32 unitate daude. Eta hurrengo urteetako aurreikuspenek diotenez 1.200 ikasle izatera iritsiko da hurrengo urtetan,
40 unitate gainditzera arte.

Egungo masifikazioarekin
bukatzeko, Iruñea iparraldean institutu berri bat egitea eta egungo
Biurdana egoitzako patioan gune
estalia egitea eskatzen ari dira
Iruñeko Biurdana, Sanduzelai eta
Patxi Larrainzar institutuetako
guraso elkarteak eta baita Orkoiengo Auzalar eta Irurtzungo Atakondoako guraso elkarteak ere.
Aurreko gobernuari egin zioten
eskaria, eta eskari hori gobernu
berriari egin diote berriz. “Gauzak hor rela jar raituz gero,
2017rako espazio arazo larriekin
egonen gara. Obrak egiteko erabakiak eta prozedurek luze jotzen
dute eta orain da erabakia hartzeko unea” nabarmendu dute.

SAKANA

Beleixe Irratian Metropoli
Forala saioa entzungai
Beleixe Irratiak (FM 107,3)
Euskalerria Irratiaren goizeko
magazinaren berremisioa eginen du
astelehenetik aurrera

Sakanako irrati euskalduna da
Beleixe, FM-ko dialaren 107,3 sintonizatuz edo www.guaixe.eus web
orriaren bidez entzun daitekeena.
Gaur egun Sakanako irrati euskaldunak ibarreko albisteen asteko
errepasoa egin eta asteburura
begira jartzen den saioa du ostiraletan, 9:30etik 10:30era. Haren
berremisioak ostiraletan bertan
14:00etan eta 19:00etan entzun litezke uhin edo web bidez. Horretaz
aparte, Beleixe Irratiak musika
eskaintza anitza aireratzen du
egunero.
Bierrik fundazioak kudeatzen
du irratia eta momentuz saio pro-

pio gehiago sortzeko aukerarik ez
du. Hala ere, Beleixe Irratiaren
emanaldiak aberastea egoki jo
du. Eta, horretarako, lehen-lehenik hiri-buruzagiko Euskalerria
Irratira begiratu du. Iruñeko
Donibane auzotik euskaraz emititzen duen irratiaren saio batekin aberastuko du bere eskaintza
Beleixe Irratiak: Metropoli Forala. Pello Argiñarena eta Juan
Kruz Lakastak gidatzen dute goizeko saio hori. Eta Mikel Bujanda eguneko agendaren errepasoa
egiteko sartzen da. Iruindarren
saioa Sakanan astelehenetik ostegunera, 9:00etatik 11:00etara, izanen da entzungai, Beleixe Irratian,
FM
107,3an
edo
www.guaixe.eus-en.

Sakanako Dendari, Ostalari eta
Zerbitzuen Elkarteak, Bidelagun
Sakanako Turismo Elkarteak eta
Sakantzen Sareak ibarreko gizarteari batzar irekirako deia egin diete, ostiralerako. Sakanako 2020 Plan
Estrategikoa (SPE) garatzeko diruz
hornitu beharra dago eta aipatu
hiru eragileek Nafarroako Gobernuarekin ireki beharreko negoziazioaren inguruan kezka dute.

Hiru erakundetako ordezkarien ustez, Nafarroako Gobernuak
SPErekiko “apustu sendoa egiteko unea dela pentsatzen dugu,
azken urteotako esfortzuak eta
sortutako oinarriak alferrik galdu ez daitezen”. Euren iritziz,
“gizarteak gai garrantzitsu horren
inguruan hausnartu eta paper
aktiboa izan behar du. Horregatik, aipaturiko batzarrean partehartzeko gonbita luzatzen dugu”.
SPE eragile ugariren lanaren
emaitza da, eta ibarreko udaleta-

ko alderdi politiko guztiek adostua izan da. “Krisiaren eraginak
konpontzeko ibilbidea erakusten
du eta tresna ezinbestekoa da.
Horrela aitortu zuen Parlamentuak, ilbeltzean, babesa eskainiz
mozioa onartu zuenean, eta Gobernuari beharrezko baliabideak
bidera ditzan eskatuz”. Deitzaileek gogoratu dutenez Lourdes Goikoetxeak, aurreko ekonomiako
kontseilariak berak, plana laguntzeko Mank-ekin hitzarmena bideragarria zela baieztatu zuen.
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astekoa
Oihane Andueza Imirizaldu

Egin, egon
Morfologikoki hain txikia den
tarte hori, gezurra dirudi horren
desberdina izatea semantikoki.
“Egon, egonin” zioen nire
lagun baztandar batek unibertsitate garaian lanak egitera
elkartu eta egin beharrekoak
egin ordez, tartarrean aritzen
ginenean.
Geroz eta gutxiago dira ekintza amorratu honetatik harago

e g o n e a n e g o t e ko d i t u g u n
momentuak. Kafea ere sartu diogu tartetik plazako bankuan egoteari. Kafea, garagardoa, mugikorra, txiklea, zigarroa, musika, soinua, behatzekin
txikitutako kafearen azukrearen papera...sartzen dizkiogu
aurrez aurre egoteko momentu
gordinei.
Inongo ikerkuntza enpirikotan

sartu gabe, nire bizipen eta behaketa hutsetan oinarritutik, egoteak, pixkanaka egitez betetzen
joan garela iruditzen zait.
Ez naiz kritikatzen ari, ezta
inondik ere, neronek paperezko
mantelak txiki-txikituak utzi
izan baititut bolatxoak eginda
mahai gainean bazkal ondorengo tertulia luzeetan. Behaketa
hau aho artera ekarri nahi dut,

besterik ez.
Oteizak hutsune existentzial
bat dugula zioen. Hutsune horixe izango al da ekintzaz bete ahalean gabiltzana? Hutsunea segur
aski egotearekin lotuago dago
egitearekin baino, hala hartzen
diot susmoa, behintzat.
Urrutiegi joatea izan daiteke
kafearen azukrearen sobrea puskatu eta hutsune existentzialis-

ta lotzea. Segur asko pasa egin
naiz, baina ez dut borratuko,
nahiz eta oker egon, izan ere,
gustuko dut, oso gustuko gauza
txiki eta egunerokoak kontu abstraktu eta sakonekin harremanetan jartzea.
Erleen desagertzeak naturan,
gizartean eta munduan izan ditzakeen ondorio imajina ezinak
lotzea bezala.

barrutik kanpora

Multinazionalen amarruen aurkako elkartasun sareak
Azaroko 27, 28 eta 29an eginen da
Montcada i Reixac-en (Bartzelona) zementu-fabriketan erraustearen aurkako nazioarteko urteroko topaketa. Europatik, Afrikatik, Amerikatik eta Asiatik
etorritako erakundeek parte hartuko dute eta, hondakinak errausteko, energia balioztatzeko planten (errauskailuak) ordez zementu-fabriken labeak erabiltzeak
dakartzan ondorioak aztertuko
dituzte. Azken helburu bezala
zero zaborren aldeko eta erraus-

ketaren aurkako sare globala finkatzea dute.
Gure adiskide kataluniarrek
programatutako txostenen maila bikainaz gain, informazio eta
esperientzia trukaketa da garrantzitsuena. Topaketa hauek argi
utziko dute, beste behin, gure
elkartasun sareak zementugile
eta errausketa zaleen atzaparretatik salbu daudela eta engainatzeko eta osteko dituzten sare
indartsuak erabili arren, ezingo
dituztela sekula beraien nahiera-

ra erabili.
Zementu-fabriketan erraustearen ondorioak jasaten dituzten
gizataldeen eta multinazionalen
interes handien artean ematen
den parekotasunik gabeko borroka honetan, noizbehinka ingurumen-suntsitzaile hauen eskrupulu eza eta ase ezintasuna agerian uzten duen argi izpiren bat
agertzen da. Beste behin esango
dugu horiendako ez dagoela ezer
etekin handiagoa lor tzeko
beraien lehentasuna zalantzan

jarriko duenik, ez ingurumena,
ez herritarron osasuna ere.
Honen harira, Portlandek egindako iruzur ezaguna aipa dezakegu, gu denok lapurtzeko, merkatuak banatzeko eta salneurriak
adosteko kartelak sortu izana, alegia. Eta are argiagoa da pil-pilean dagoen Volkswagen afera, bere
ibilgailuek isurtzen dituzten
kutsatzaileen kontroletan lotsagabeki iruzur egin eta bere burua
agerian penagarri utzi duena.
Eta hori ikusita, geure burua-

ri galdera hau egin eta zalantza
handiak sortzen zaizkigula ezin
uka. Volkswagen halako zerbait
egiteko gai bada, Portlandek isurtzen dituen eta guk jasaten ditugun kutsatzaileak benetan aitortzen dituenak al dira?
http://olaztinerrausketarikez.blo
gspot.com.es/

hara zer dien

Larrialdietarako diru-laguntza berriak
Nafarroako Gobernuak larrialdietarako diru-laguntza bereziak
atera berri ditu, orain hasi eta
abendurako izango direnak.
Gizarte Zerbitzuen bidez kudeatuko diren diru-laguntza hauek
diru kopuru jakin bat egokituta
dute eta kopuru honek zonalde
bakoitzeko egoera sozio-ekonomikoarekin harreman zuzena
dauka.
Egoera sozio-ekonomikoa bata
edo bestea izateko, biztanleen
kopurua, langabetuen portzenta-

jea eta zonaldean eskatutako
Gizarteratzeko Errenta kopurua
kontuan hartzen dira.
Zein kontzeptutarako dira dirulaguntza hauek?
Etxebizitzaren gastu puntuala,
argindarra edota gasaren momentuko zorra, gaixotasun baten ondorioz gerta daitekeen bat bateko diru
beharra, janariak erosteko beharra, hezkuntzarako edota gizarteratzeko prozesu batean ezinbestekoa den diru-sarrera, eta orokorrean momentuko oinar rizko

Guaixe
ERREDAKZIO BURUA: Alfredo Alvaro Igoa • guaixe@guaixe.eus
ERREDAKZIOA: Maider Betelu Ganboa • kirolak@guaixe.eus
MAKETATZAILEA: Ainhoa Etxeberria Pikabea
PUBLIZITATEA: Maria Saez de Albeniz • publizitatea@guaixe.eus
eta Eneida Carreño Mundiñano • publi@guaixe.eus
ERREDAKZIO LAGUNTZAILEAK: Maialen Huarte Arano,

beharrak betetzeko.
Nortzuk jaso ditzakete dirulaguntza hauek?
18 urte baino gehiago dutenek,
Gizarte Zerbitzuko eskualdeko
herriren batean erroldaturik daudenek, Lanbide arteko gutxieneko soldataren 2,5 baino gutxiago
daukatenek, familia unitatean
eta bat bateko eta nahigabeko
beharra dutenek eta bat bateko
ezusteko larrialdi egoera bat
jasan dutenek.
Diru-laguntza hauek jasotzeko

Eñaut Agirrebengoa Apaolaza, Larraitz Amadoz Lazkano eta
Erkuden Ruiz Barroso
ZUZENTZAILEA: Garazi Barandalla
ARGITARATZAILEA: Bierrik Fundazioa. Foru plaza 23-1. 31800
Altsasu • 948 564 275 • 948 562 107 • 618 882 675
KOORDINATZAILEA: Goizeder Anton Iturralde • bierrik@guaixe.eus
DISEINU ZERBITZUA: Guaixe komunikazioa • Amaia Amilibia
Salgado • argi@guaixe.eus
ADMINISTRAZIOA: Gixane Andueza Goikoetxea • zorion@guaixe.eus
LEGE GORDAILUA: NA-633/1995
TIRADA: 3.200

Gizarte Zerbitzuetako balorazio
txostena behar da eta ondoren
diru-laguntza honen jarraipena
egingo da. Familia unitate bakoitzaren urteko gehiengo kopurua
3.000 eurokoa izango da kontzeptu guztiengatik.
Diru-laguntza hauen inguruan
gogoeta bat egitea ezinbestekoa
da: larrialdietarako diru-laguntzak gizarte zerbitzuen filosofiarekin bat datoz? Politika sozial oso
eta eraginkor baten parte dira?
Edo karitateari lotuta daude?

LAGUNTZAILEAK:

Denetarako iritziak badaude
ere, egia da, gaur egun, krisiak
eragindako egoera ekonomiko
ahul honek batzuetan egoera
familiar jasangaitz batzuk azaleratzen dituela. Eta larrialdietarako diru honek lagundu ahal
duela egoera puntual batean okerrera ez joateko eta egoerari buelta eman ahal izateko, beti ere,
gizarteratze prozesu baten
barruan eta momentukoa dela oso
argi izanda.
Sakanako Gizarte Zerbitzuak

BAZKIDEAK
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BETEBEHAR FISKALAK EZAGUTZEKO: Garalurrek Ezagutu zure betebehar ﬁskalak
eta kontabilitatekoak ikastaroa antolatu
du. Ekintzaile eta autonomoei zuzenduta

dago. Utzuganen, Arbizuko industrialdean,
izanen da tailerra, asteartean 10:00etatik
14:00etara. Informazioa: 948 567 010.

»

SAKANA

sakanerria >>

Urdiain

»

Gazte Balioa saria
Lakuntzarendako

Izaskun Errazkin eta Eneka Maiz gaur Nafarroako Parlamentura joanen dira.

Osasun zerbitzu euskaldunen
eskaera Parlamentuan berriro
Izaskun Errazkin (Mank-eko Euskara Zerbitzua) eta Eneka Maiz
(Etxarriko alkatea eta UEMAko
zuzendaritzako kidea) Nafarroako Parlamentuaren Herritarrekiko eta Instituzioekiko Harremanetarako Batzordean izanen dira
gaur eguerdian. Bi sakandarrek
osasun zerbitzuak euskalduntzeko Sakanan egindako kanpainaren berri eman eta Udalerri Eus-

kaldunen Mankomunitateak osasungintza euskalduntzeko egindako eskaerak azalduko dituzte.
Aldi berean, Etxarri Aranazko
osasun etxeko zerbitzuak euskaraz izateko eskaerari Nafarroako Arartekoak emandako erantzuna azalduko dute. Azalpenak
emateko agerraldi hori Geroa
Baik, EH Bilduk eta Ahal Duguk
eskatu dute.

Nafarroako Gobernuak Gazteria
Sariak abenduaren 1ean banatuko
ditu, Nafarroako Eguneko ekitaldien
barruan. Saritutakoek egindako
lanaren gizarte aitortza izan nahi
dute sari horiek. Oier Lakuntzak Gazte Balioa saria jasoko du. Gazte Balioa
sariak egungo balioen isla eta gazteriarendako erreferente bat diren
14 eta 30 urte bitarteko gazteen
aitortza egin nahi du.
Urdiaindarrari 5 urterekin Wolfran
sindromea diagnostikatu zioten.
Gaixotasun arraro eta endekapenezkoa, diabetesa ekarri eta ikusmena, entzumena eta usaimena kendu dizkio. Lakuntzak Nafarroako Unibertsitatean Kimika ikasi zuen,
promozioko bigarren espediente
onena lortuz. EHUn Kimika Kuantikoa edo Teoriko eta Konputazionala ikasi zuen. UNEDen, berriz, Zientzia-Kazetaritzan eta Komunikazioan masterra. Kataluniako Zientzia
Ikerketako Institutuan doktoretza
ondorengo bi urteko ikasketak egin
ditu. Euskalerria Irratiko kolaboratzailea, nazioarteko itzal handiko
aldizkarietan idatzi du eta bertsolaria da.

Oskorrik bere azken birako azken aurreko kontzertua bihar eman du.

Lakuntzatik Maulera
Oskorri entzutera
Hau da Despedidiaagurreko biran
azken aurreko geldialdia eginen
du Oskorrik, Maulen, bihar. Jai
Alai frontoian, 18:30ean, eskainiko du kontzertua. Eta, han izanen
da Mikele Flores. www.guaixe.eus
atariko zozketan parte hartu zuen
lakuntzarrak eta galderari erantzunez argitu zuen Oskorriren
bere gogoko kanta Furra-furra
dela. Guaixe.eus-eko lehiaketan
parte hartzeagatik Maulerako

sarrera bikoitza jaso du, horretaz
gain, taldeak sinatutako kartela
ere jasoko du.
Bide batez, parte-hartzaileen
erantzunen arabera, Oskorriren
soinu banda sakandarra kantu
hauek osatzen dute: Euskal Herrian
euskaraz, furra-furra, Gora eta gora
beti, Euskaldun berriaren balada,
Intsumisoarena, Gaztelugatxe,
Katuen testamentua, Kanuto eta
Marijan kanta zan.

»

40 urdaiazpiko jokoan
Eta bat zurea izan daiteke azaroan
Sakanako Dendari, Ostalari eta
Zerbitzuen elkarteko
establezimenduetan erosiz gero

Hemen da Azarokotea, Sakanako
Dendari, Ostalari eta Zerbitzuen
elkarteak sustatzen duen kanpaina. Ibone Prieto Gorospe elkarteko kideak esan digunez, gaurtik
hilaren 30era bitartean elkarteko
kide diren 47 establezimenduetan
erosketa egite hutsarekin 40
urdaiazpikoren zozketan sartuko
dira bezeroak. Horretarako erosketa egin ondoren euren datuekin
eta harremanetarako telefonoarekin txartela bete beharko dute.
40 urdaiazpikoak abenduaren 9an
zozketatuko dituzte.
Azarokotearen helburua sakan-

darrak eguberri aurreko erosketak
ibarrean bertan egitera animatzea
da. Prietok nabarmendu duenez,
“Sakanan merkataritza eskaintza
anitza eta kalitatezkoa dago. Ez
dago aitzakiarik bertan ez erosteko”. Ibarrean erosketak eginez
Sakanako ekonomia bera biziberritu eta herriak bizirik mantentzen
laguntzen dela ere gogorarazi du
Prietok. Aldi berean, oraindik elkarteko kide ez diren dendari, ostalari eta zerbitzuak eskaintzen dituztenei kide egiteko deia egin die
Prietok: “zenbat eta gehiago izan,
denon arten indar gehiago egin
dezakegu, bultzada handiagoa
eman eta jendearendako ikusgarriagoak izan gaitezke”.

Telebista Etxarrira

Elkarteko kide diren establezimenduetan lastailean erosketa egiten zuten guztien artean 32 hazbeteko telebista bat zozketatu zuten eta
saritua Mari Cruz Araña etxarriarra izan zen. Asteartean jaso zuen saria, Utzugane, Sakanako garapen zentroan.
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Hariztitik, baleontzia
Herriko hariztia eta Albaolan
eraikitzen ari diren XVI. mendeko
itsasontzia ezagutzeko aukera
izanen da asteburuan

San Juan baleontzia eraikitzen
ari dira Pasai Donibaneko Albaola itsas faktorian. Itsasontziaren

eraikuntzan erabilitako haritzetako batzuk Olatzagutiatik eramanak dira. Udaleko Kultura Zerbitzuak herriko hariztiaren ezaugarriak ezagutzeko irteera antolatu
du. Bihar, 9:00etan, kultur etxean

hitzordua dute izena eman duten
bederatzi olaztiarrek. Handik abiatu eta Tellerialde, Biokotz eta Biokozal dermiotan barna ibiliko dira
hariztia bertatik bertara ezagutzen. Itsasontzia egiteko moztutako zuhaitzen motzondoak ere ikusiko dituzte.
Domekan, berriz, Pasaiarako

bidea hartuko dute 34 olaztiarrek.
9:00etan abiatuko dira herritik.
Albaola itsas faktorian, bertatik
bertara ikusiko dute San Juan
baleontziaren eraikuntza. Jaso
beharreko azalpenen ondoren,
olaztiarrek Pasai Donibane ezagutzeko aukera izanen dute. 14:30erako dute iragarria buelta.

SAKANA

Patata Operazioa, gauzatua
Iruñeko Hermanitas de los Pobres
mojek eta haien adinduen egoitzako 70 pertsonek sakandarrek emandakoarekin prestatutako jakiak
dastatuko dituzte luzez. Patata Operazioak horretarako aukera emanen die. 53. urtez Alegria de Iruñako peñako kideek Urdiain eta
Satrustegi arteko bidea egin zuten,
Iruñeko egoitzarako jakiak biltzen.
Peñako 17 kidek parte hartu
zuten, 12 eta 77 urte artekoak.
Pozik zeuden, eguraldiak eta
sakandarrek eskuzabaltasunez
lagundu zutelako. 5.000 kilo pata-

»

ta jaso zituzten, pasa den urtekoaren bikoitza. Baita kuiak, kuiatxoak, alubiak, sagarrak, intxaurrak eta 508 euro ere. Unanu ez da
iruindarren ibilbidean sartzen
baina sei patata zaku zituztela esanez deitu zituzten. Peñakideek
heldu den urterako kontuan izanen dituztela jakinarazi digute.
Uharte Arakilgo jubilatu elkartekoak bigarren urtez bilketaz
haiek arduratu ziren eta 1.700 kilo
inguru eta 110 euro jaso zituzten,
peñako kideak etorri zirenerako
udaletxe ondoan pilatuta zutenak.

Uhartearrek mojen egoitzarendako jasotako guztia.

Haien lana errazteagatik, iruindarrek, elkartearen eta Eduardo
Gonzaloren ekimena eskertu nahi

izan dute. Peñako kideek jakinarazi digutenez, mojak “oso pozik”
geratu ziren.

Hasi da munduko Gastronomia Topaketa

»

Egitaraua

>> Azaroak 22
Euskal Herriko pintxoa, kokotxak eta
intxaur saltsa.

>> Azaroak 29
Hego Amerikako sankotxoa (haragi,
tuberkulu, barazki eta osagaiekin
egindako zopak) eta arto kakinaoa.

>> Abenduak 13
Senegalgo oilaskoa fideoekin eta
mazedonia.

jakina, baita dastatu ere.
Lakuntzarren arteko elkar ezagutza sustatzeko II. Gastronomia

Urdiain

Udalak bi enkante
deitu ditu
Urdiaingo Udalak herrian dauden
etxea, baratza eta baso aprobetxamendua enkante bidez saldu nahi
ditu. San Martinkalde 31ko etxeak
78,75 metro karratuko azalera du
eta bere aldamenean dagoen baratzak, berriz, 165. Udalaren bi ondasun horiek lote bakarra osatzen dute
eta enkantean 43.356,25 euro (BEZ
kanpo) eskatzen dira haiengatik.
Bestalde, udalak baso aprobetxamendua enkante bidez saldu nahi
du. Txonbonaizazpi dermioan dagoen lote hori 856 pagok osatzen dute,
1.088 metro kubiko egur egiten dutenak. Loteagatik udalak 11.968 euro
eskatzen ditu (BEZ kanpo). Hiru
enkanteetarakoeskaintzakabenduaren 14ra arte egin daitezke Urdiaingo herriaren etxean.

Marokoko sukaldaritza Lakuntzan bertan ezagutzeko aukera izan zuten.

Topaketa Euskal Herria, Hego
Amerika eta Senegalgo gastronomiari eskainitako saio banarekin

»

Irurtzun

Olatzagutiako Udalak gutun-azal
itxien bidezko enkante publikoa
eginen du, oihan aprobetxamendua
saltzeko. 1.621 haritz kandugabek
osatutako lote bakarra da udalak
enkantean saldu nahi duena, 678,4
metro kubiko zur eta 1.401,2 metro
kubiko enbor txiki-egur egiten duena. Sagarminsaroi, Kintanatxiki,
Muskilin alderdietan eta zati txiki
bat Lesundegi alderdian, Altzania
eta Basabeko herri basoan. Lotearen hasierako prezioa 132.596,76
eurokoa da (BEZ kanpo). Eskaintzak
Olatzagutiako udaletxean aurkeztubeharkodira,hilaren27ko14:00ak
aurretik.

»

Lakuntza

Txingurriye elkarteak antolatuta
25 bat pertsona elkartu ziren II.
Gastronomia Topaketan. Marokoar jatorriko lakuntzarrek euren
sukaldaritzako hiru plater nola
prestatzen ziren azaldu zieten gainontzeko lakuntzarrei. Lakuntzako Pertza elkarteko sukaldea, ikasgela bihurtu zuen: sukaldaritzarena eta elkar-e zagutza eta
elkarbizitzarena. Marokoko harira (haragi, tomate eta lekalez egindako zopa), pastila (usoaz edo oilaskoz, tipulaz, almendraz betetako
hostopil gozo eta gazia) eta flana
nola egiten ziren ikasi zuten. Eta,

Baso
aprobetxamendua
enkantera

o s at u ko d a . I n t e re s at u e k
http://goo.gl/t8yE0J helbidean
eman behar dute izena, doan.

SAKANA

Uharte Arakil

Zizak, plazan
Uharte Arakilek eta Irañetak ziza
erakusketaren antolaketa txandakatu egiten dute. Aurten uhartearrek erakusketa hartzeko txanda zen. Eguraldi lehorrak ez zien
ziza ugari opatzen lagundu. Hala

ere, atzo plazan ehun bat ziza mota
ikusteko aukera izan zuten. Haiekin batera, landare bakarretik ateratako 1.850 eta 1.300 gramoko bi
patata eta bi kalabaza handi ikusgai izan ziren.

Herenegun konpartsak urteko azken irteera egin zuen.

San Martin festen lehen zatia
pasa da
Musika nagusi izan da San Martin
festen aurtengo hasieran. Igandean, berriz, artisauek plaza hartu
zuten. Eguraldia lagun, jende asko
pasa zen plazatik. Erga Larreak
elkarteak hartutako gozogintza
lehiaketara 10 parte-hartzaile aurkeztu ziren. Lehen saria Miriam

Rekalderen profiteriliak merezi
izan zuten. Podiuma Belkis Rojasek eta bere tartak eta Eva Belokik
goxuarekin osatu zuten. Herenegun
erraldoi eta buruhandien konpartsaren, jubilatuen bazkariaren, mus
txapelektaren eta festetako azken
dantzaldiaren txanda izan zen.

Zaleak eta zaleak ez zirenak zer ikusi eta zer ikasi izan zuten.

Urbasako 9 oihan
aprobetxamendu
enkantean
Landa Garapen, Ingurumen eta Toki
Administrazio Departamentuak
Urbasa Andia natur parkeko bederatzi oihan aprobetxamenduak
enkante bidez saldu nahi ditu. Urbasako 19 tokitako koniferekin lote
bat osatu du departamentuak. Pinu
gorriak,mendi-pinuak,larizio-pinuak,
Douglas-izeiak eta alertzeak osatzen
dute lote hori eta harengatik
146.251,25 euro eskatzen dira.
Departamentuak ere enkante bidez
Urbasan pagoz osatutako zortzi
oihan aprobetxamendu saldu nahi
ditu. Bost toki ezberdinetan daude
lote horiek eta haien balioa 13.158
euro eta 72.632 artean daude.
Eskaintzak hilaren 25era arte aurkeztu daitezke.

sakanerria
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Altsasu

Indarkeria
matxisten kontra

Udalaren
eguberriko aisialdi
programak prest
Altsasuko Udaleko Gazteria Zerbitzuak Aisiz blai eta Gu Geu Gazte
programetan izena emateko epea
asteartean zabalduko da. Eguberritan lana eta familia ardurak bateragarri egiteko asmoz haur eta
behar bereziak dituzten gazteei
zuzendutako programak dira udalak eskaintzen dituenak.
Eguberrietan abenduaren 23an,
24an, 28an, 29an, 30ean eta 31n
eta ilbeltzaren 4an, 5ean eta 7an
izanen dira programak martxan.
Aisiz blairen programa 3-12 urte
bitarteko haurrei zuzenduta dago
eta 8:30etatik 13:30etara izanen
da, Txantxari ludotekan. Lehen
ordutegi horretan eskainitako plazak beteko ez balira 11:00etatik
13:30era arteko eskaintza egin da.
Gu Geu Gazte programa, berriz,
12 urtetik gorako behar bereziak
dituzten gazteei zuzenduta dago
eta 17:00etatik 20:00etara izanen
da.

Izena ematea
Azaroaren 17tik 24ra eman daiteke izena. Aisiaz blai programa baliatu nahi dutenek 012 doako telefonora hots egin edo www.altsasua.net
web orriaren bidez eman dezakete izena. Gu Geu Gazte programan
izena emateko Intxostiapunta Gazte gunetik pasa edo 948 564 785
telefonora hots eginez eta
gazteria@altsasu.net e-postara idatziz egin daiteke.
Familia unitatearen diru sarreren araberako matrikula pagatu beharko
dute izena ematen dutenek. Gazteria Zerbitzutik iragarri dute ordainketa egiterakoan hainbat baldintzen
arabera hobariak eskuratzeko aukera dagoela.

»
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Sexu indarkeriaren kontrako esku moreak eskutan izan zituzten larunbatean.

»

Larunbatean, ordu erdi batez, 80tik
gora altsasuarrek indarkeria
matxistak salatu zituzten. Kontzentrazioa egin zuten Iortia kultur
gune parean. Askok sexu indarkeria salatzen zuten esku moreen kartelak zituzten eskuetan. Herritarrekin batera udalean ordezkatuak
dauden alderdi guztietako zinegotziak izan ziren, UPNkoa salbu.

Estatuko mugimendu feministak Madrilen manifestazioa egiten
zuen aldi berean egin zen Altsasuko kontzentrazioa. Batean eta
bestean indarkeria sexistaren kontrako borroka lehentasunezkoa
izatea eskatu zuten. Emakumeen
Mundu Martxaren harira udalak
antolatutako ekitaldian bezala,
Guardia Zibila agertu zen.

Olatzagutia

Emakumeen kontrako indarkeria
sinbolikoaren eta mutilazioen salaketa
Azaroaren 25a da Genero Indarkeriaren aurkako Nazioarteko
Eguna. Hori dela eta, Olatzagutiako Udaleko Berdintasun Batzordeak egunari begira egitaraua prestatu du. Aurten, gainera, estreinakoz Nafarroako Berdintasun Sare
teknikariekin lankidetzan prestatu du egitaraua udalak.
Genero Indarkeriaren aurkako
Nazioarteko Eguneko aurtengo
leloa Emakume eta neskenganako
indarkeria guztien aurka da. Emakumezkoek pairatzen dituzten bi
indarkeriei egin nahi zaio aipamena leloaren bidez. Alde batetik,
publizitate bidezko indarkeria sinbolikoa eta, bestetik, emakumeen
genitalen mutilazioa. Neskatoen
aurkako praktika hori, oro har,
Europan oso ezezaguna baita.
EgitarauaMariaCastejonekemanen duen hitzaldiarekin zabalduko

Egitaraua

>> Azaroak 18, asteazkena
19:30ean Maria Castejonen hitzaldia:
Mujeres de anuncio. La violencia
simbólica en la publicidad.

>> Azaroak 20, ostirala
22:00etan Flor del desierto filma.

>> Azaroak 25, asteazkena
18:30ean Fatima Djarraren (Munduko
Medikuak GKE) hitzaldia: Claves
culturales y mitos sobre la mutilación
genital femenina.
20:00etan Kontzentrazioa San Migel
plazan: Emakumeenganako eta
neskenganako indarkeria guztien aurka.

>> Azaroak 27, ostirala
22:00etan Plataforma Tiranteren La
máquina del dueño antzezlana.

Maria Castejon emakumeek iragarkietan jokatzen duten rolaz ariko da.

da heldu den asteazkenean. Hedabideek islatzen duten errealitatearen oinarrietako bat genero-estereotipoak dira, hau da, emakumezkoen eta gizonezkoen gainean ditugun

irudiak, askotan mendekotasunmezuak iraunarazten dituztenak.
Castejonen hitzaldi-tailerrean mezu
horiek desmuntatuko dituzte, jabetzeko mezu horiek sekula ez direla

ez inuzenteak, ez ustekabekoak.
Hitzaldi dibertigarria, elkartzen
direneiindarkeriasinbolikoazbaliatuta iragarkietako emakumeak
aztertzeko aukera emanen die.

Altsasu

Udaleko Euskara Batzordeak altsasuarrak
galdetegiak erantzutera animatu ditu

Haurrak eta gurasoak jolas parkean.

Altsasuko Udalak aurreko legegintzaldian euskararen erabilera eta
sustapena arautzen duen ordenantza onartu zuen. Altsasuar guztien
hizkuntza eskubideak bermatzea
zuen helburu. Baina horretarako
garapen bat behar du eta aurreko
asteko plenoan onartutako aurre-

kontu aldaketak hori ahalbidetuko
duela adierazi du Udalaren Euskara Batzordearen lehendakaritza
duen EH Bilduk. Erabakiak euskaldunen errolda egiteko aukera emanen du, besteak beste.
Koaliziotik gogorarazi dutenez,
bi urtetik gorako altsasuarrek

hurrengo astetan etxean jasoko
dutela azaldu dute EH Bildutik.
Euskararen ezagutza mailaz, hizkuntza erabilera ohiturez eta bestelakoez galdetuko zaie eta, horrekin batera, altsasuarrek udalarekin duten har remana z ein
hizkuntzatan izan nahi duten
aukeratzeko aukera izanen dute.
Euskara Batzordeko lehendakaritza duen taldeak altsasuar
guztiak udalarekin bat egitera eta
galdetegiak erantzutera animatu
dituzte, “altsasuar guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko
bidean beharrezkoa baita egoera
soziolinguistikoaren ahalik eta
argazki zehatzena izatea”. Aldi
berean, “altsasuar euskaldunak
udalarekin duten harremana euskaraz izan dadin eskatzera gonbidatzen ditugu”.
Koaliziotik azaldu dutenez,
“oraindik ere euskaldunon hiz-

kuntza eskubideak errespetatzen
ez diren honetan, erabaki honek
hainbat altsasuarrek urtetan
zehar udalari egin dizkioten eskaerekin bat egiten du”. Udalak har-

tutako erabakiak “etorkizunean
nahi dugun Altsasu euskaldun
baterantz hurbiltzen gaituela”
azaldu dute koaliziokideek batzordearen lehendakaritzatik. Gaineratuz, “hizkuntzen arteko bizikidetza eta euskararen normalizazioa helburu dugunok, jakin
badakigu erabaki politikoak hartu behar ditugula egungo egoera
hobetzeko”.
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Bakaiku

Sei bakaikuar Espainiako
Auzitegi Nazionalera deituak
Alkateari, bi zinegotziri eta hiru
herritarri “terrorismoaren
apologia” egin izana egozten dien
zitazio bana iritsi zaie

Astelehenean sei bakaikuarrek
Madrilgo epaitegiko idatziak jaso
zituzten. Espainiako Auzitegi Nazionalean deklarazio hartzea azaroaren 20an egin nahi dietela jakina-

»

razi die Santiago Pedraz epaileak.
Seiei “Terrorismoaren apologia”
egin izana leporatzen zaie, bestelako argibiderik eman gabe. Bakaikuko EH Bilduko kideek uste dute
zitazioa “festetan euskal preso politikoen eskubideen aldeko ekimenean parte hartzeagatik” izan daite-

keela. Jakinarazi dutenez, “Madrilera burua tente dugula joanen gara,
jakitun baikara, gure herriaren
gehiengoaren babesarekin goazela”.
Bakaikuko EH Bilduk “irmoki”
salatu du “estatu espainiarraren
epaitegi aparatutik etorritako eraso hau”. Koalizioak estatuak “Eus-

Deialdiak
Bakaikuartaldebatekherritarrei
dei egin die larunbatean,
13:00etan,Bakaikukoplazaneginen den elkartasun argazkian
parte hartzeko. Bestalde, heldu
den asteazkenean Bakaikuko
Udalak udal bilkura berezia eginen du, “erasoa salatzeko”.

kal Herriak pairatzen duen gatazka betikotzeko apustua berritu”

duela salatu du. Koalizioko kideen
iritziz, “Bakaikun, eta udan Nafarroako hainbat herritan gertatutakoak, Nafarroako aldaketaren aurka ongi planifikatutako estrategia
politikoaren parte ere badira”. EH
Bilduk euskal jendartearen gehiengo zabalak presoen eskubideen
defentsa egiten duela gogorarazi eta
eskubide horien defentsa ezin dela
delitu bihurtu gaztigatu du. Gizarteak preso politikoen eskubideen
defentsan lanean jarraituko duela
ohartarazi du.

»

Lakuntza

Altsasu

Lore eskaintza
Arregi gogoratzeko
Mikel Arregi Garin lakuntzarra
Guardia Zibilak Etxarri Aranatzen
jarritako kontrol batean hil zuela 36
urte bete ziren herenegun. Gertaera oroitarazteko Jose Ramon Anda

»

eskultorearen lan bat jarri zen Etxarrin 1980an. Urteurren guztietan
bezala, familia, lagunak eta lakuntzarrak oroigarrira hurbildu eta
lore eskaintza egin zioten Arregiri.

Ander filma Altsasun asteburuan.

Forumarekin
despedituko da
Gozamenez
zinema-zikloa

Olatzagutia

Alvarez: Bildu ez da ETA
Olatzagutiako Udalean UPNko
zinegotzi den Oscar Alvarez Peon
Twitter sare sozialaren bidez esan
zituenetan atzera egin du. Denbora luzez EH Bilduko alkateari koalizioko zinegotziei ETAkoak izatea egotzi izan die. EH Bilduko hautetsi olaztiarrak nekatu eta
Iruñeko lehen instantziako epaitegian kontziliazio-demanda aurkeztu zuten, kalumnia-demanda
aurkeztu aurretik. Epaitegian
hitzordua hilaren 24rako jarria
dute.

»

Udala osatzeko egindako bilkura. Alvarez eskubitik lehena.

Kontziliazio-demanda onartuz,
Alvarezek Twitterren mezua
zabaldu zuen. UPNkoak idatzian
aitortu du hainbat txioetan EH Bildu ETArekin konparatu zuela.
Honako aitortza egin du erregionalistak: “Bilduko udaleko zinegotziak ETAko kide sekula ez direla izan onartzen dut. Auzitegien
epaietan jasotakoan oinarrituta
Bildu ETA ez dela aitortzen dut.
Eta onartzen dut udaleko zinegotzi bat bera ere ez duela deliturik
egin”.

Gozamenez 2015, I. Altsasuko zinema zikloa gaur despedituko da Iortia kultur gunean. Euskal Herrian ﬁlmatutako Ander pelikula ikusi eta
haren inguruan hizketatzeko aukera izanen da, 21:45etik aurrera.
Horrela bukatuko da Udal Gazteria Zerbitzuak sustaturik, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak eta Udal Kultura Zerbitzuak
lagundutako zikloa da.
Zinema zikloaren helburua sexualitatearen ikuspegi baikorra, plurala eta begirunetsua eskaintzea da.
Haren barruan Nafarroako Gozamenez 2. ﬁlm laburren lehiaketara
aurkeztutako lanak proiektatu ziren
herenegun eta Bilboko Zinegoak
jaialdiko ﬁlm laburrak atzo.

Lakuntza

LABek kaleratze “arbitrario” bat salatu du
Bihar, 12:00etan, Haizea elkartean
batzar irekia eginen da

LABek jakinarazi duenez, Industrias Barga eta Soldaduras Uskain
enpresetan langile bat kaleratu
dute. Sindikatutik azaldu dutenez,

enpresan 10 urteko esperientzia
duen langilea da kaleratu dutena,
“sekula ez duena inolako zigor edo
santziorik izan”. LABek argitu du
enpresak “kaleratze disziplinario
gisa aurkeztu duela, falta larri bat

egin duelakoan”. Baina “falta larri
hori ez zitzaion sekula langileari
legez behar den bezala aurkeztu eta,
beraz, akusazio larri horren aurrean langileari defendatzeko aukera
kendu diote”.

Sindikatuak azaldu duenez, bai
haiek bai enpresak konstantzia
zuten langilea langileen ordezkari izateko aurkeztu nahi zuela.
Hori dela eta, kaleratzea “arbitrarioa” dela uste dute LABen: “kale-

ratze horrek zuzenean pertsonen
sindikal askatasunen kontra egiten du”. Hor re gatik, bihar,
12:00etan Haizea elkartean eginen den batzarrean parte hartzeko gonbitea luzatu du.

oharrak
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Mikel Arregi Marin
XXXVI. urteurrena

Xabier Ocariz Agirre
Besarkada bat, Xabi.

Garaipenaren egunera arte!

Fernando, Marianti, Juanje, Maria
Lakuntzako Ezker Abertzalea

Ziordia - Urdiain

1 HIGIEZINAK

4 DENETARIK

7 AISIA/KIROLA

NORBANAKOEN IRAGARKIAK

HARREMANETARAKO

2 TEKNOLOGIA

5 IBILGAILUAK

8 FAMILIA/ETXEA

3 LANA/NEGOZIOAK

6 HARREMANAK

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.

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

Erosi / saldu
SALDU

1.500 teila arabiar eskuz eginak. Ihabar.
Tel 618 096 204

Higiezinak
ETXEBIZITZA

dutako gauza hauek ditu: diru-zorroak, poltsak eta nezeserrak: 31. Audifonoa: 1.
Betaurrekoak eta betaurreko-zorroak: 42.
Euritakoak eta makilak: 19. Belarritakoak, kateak,
eskumuturrekoak, eraztunak, erlojuak eta imitaziozko bitxiak: 31. Arropak eta oinetakoak: 48.
Bizikletak eta patinak: 10. Beste objetu batzuk: 8.
Etxeko giltzak eta ibilgailuak.

SALDU
GALDUTAKOAK

Txakurra galdu da Lizarragan. Urriaren
18az geroztik Lizarragan txakur bat falta da.
Arratoi-txakur arrazakoa, marroia eta lepoaren
azpiko aldea zuria. “Andi” izenari erantzuten dio.
Tel: 948 460 656.

Kindle e-booka. Kindle etxeko e-book bat
Etxebizitzak salgai. Abendura arte familiabakarra Arbizun, 215.000 €. Erosketa eskubidedun
alokairu kontratua aukeran: 3 urtez, 500 €/hila
eta %10eko sarrera. 2007Ko eraikina, 179m, 147
erabilgarri. Behean: portxea, egongela (sutondoa)
eta sukaldea portxera, komuna, garajea. Goian: 4
gela, komuna, balkoia. Harremanetarako: 677 34
39 91 eta iongayro@gmail.com

Etxebizitza lursailarekin salgai Etxarri
Aranatzen. 4 gela, 2 komun, sukalde-egongela, garajea eta 130 metro karratuko lursaila.
Interesatuek deitu 676 92 71 65 telefonora.
ERRENTAN EMAN

80m2 duen etxebizitza alokatzen dugu
Etxarri Aranatzen. 3 logela, sukaldea, komuna eta egongela. Altzariz horniturik. Garajea eta
30m2-ko lorategia barne. Tel 609 84 55 99.

Opatutakoak / galdutakoak
OPATUTAKOAK

Altsasuko Udaltzaingoak Altsasun gal-

galdu nuen duela hilabete inguru, ustez, La
Burundesa autobusean ahaztuta utzia. Grisa da
eta funda beltz bat zeukan. Norbaitek honen berri
izango balu jarri, mesedez, nirekin harremanetan.
Tel 682 78 10 72. Eskerrik asko.

Ikastaroak
Estimulazio neurala Olaztin. Hastapen tailerra azaroaren 21ean eta 22an, larunbatean eta igandean, 10:30etik 12:30era Olatzagutiko Kultur etxeko
2. gelan. 1. saioan partaideei tratamendua eta 2.ean
teknika neurala ikasi. 18 urtetik gorakoendako. Izen
ematea azaroaren 13ra arte zabalik udaletxean. 15
euro ordaindu behar dira.

Numerologia Pitagorikoa I. Ikastaroa.
Jesus Garcia Paria. Azaroaren 22an. San Juan 513., Altsasu. 9:30etatik 19:30etara. 100 € material/bazkaria barne. Ekarri grabagailua edo USBa.
Jaione 619 22 16 45.

Oharrak
Arbizuko Gazte Eguna. Eguneko bazkariko
txartelak hilaren 19ra arte eskuratu daitezke

Karrika eta Arrautseko tabernetan.

Olaztiko irakurle taldea. Azaroaren 13an,
ostiralean, 21:00etan liburutegian elkartuko da
“Tenemos que hablar de Kevin” liburuaz hizketatzeko.
Altsasuko irakurle taldearekin. Azaroaren
18an, asteazkenean, 18:00etan Iortia kultur guneko
gela txikian elkartuko dira, Jose Migel Boalen “En
los pliegues del viento” liburuaz aritzeko.

0690024878, Rural kutxa 3008 0001 16
0700279128 eta Caixabank 2100 2173 87
0200346965.

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

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

Odol-emaileak. Azaroaren 24an, 25ean eta
26an Altsasun, arratsaldez eta 27an goizez.

Sakanako Enpresarien Elkartea. Lan-merkatuko bitartekotza eta orientabide zerbitzua
Sakanako langabezien enplegagarritasuna hobetzeko. Interesaturik bazaude elkarrizketa bat egiteko, zatoz eta gurekin harremanetan jarri 948
46 83 07 telefonoan. Doako zerbitzua da.
GoiEner Iruñean. Landarek utzitako lekuan,
Joaquin Beunza, 9 behea, Errotxapean, hilabeteko lehenengo eta hirugarren asteazkenetan,
17:00etatik 19:00etara etor zaitezke informazioa
jasotzera, zalantzak argitzera, ekarpenak egitera...
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
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

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

Jaiotzak
• Amets Elizondo Azpilikueta,

urriaren 26an Etxarri Aranatzen
• Sua Lakuntza Ubeda, urriaren
31n Etxarri Aranatzen.
• Itziar Lizarraga Azkona,

azaroaren 4an Irurtzunen.
Ezkontzak
• Jesus Martin Garcia eta Emma
Larreta Alegre, azaroaren 6an

Lakuntzan.
Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da. Agertu nahi ez
duenak, han jakinarazi dezala.

Bazkideak Josefina Arregi klinikarako.
Bazkidea izan nahi duenak urtean 12 € edo nahi
duen kopurua eman dezake. Informazio gehiago:
amigosjosefinaarreguilagunak.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.eus.

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

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

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

Herrialde behartsuak laguntzeko Etxarriko
boluntarioen kanpaina. Haietan premiazkoak
direnak, eta Etxarrin jasotzen direnak: udako arropa
eta oinetakoak; sehaskak; ohe arropa; esku oihalak;
sukaldeko tresneria; idazteko makinak; ordenagailuak; kanpin dendak… Nora eraman: Etxarriko Eliz
korta kalera, gaztetxe ondora, irratia zegoen tokira,
astelehen eta asteazkenetan. Harremanetarako:
948 460 804 edo 948 460 875 telefonoak.
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kirola >>
Atletismoa

88 sakandar 51. Behobia-Donostian
Sakandarrak 51. Behobia Donostian (20 km)
Gizonak
1. Carles Castillejo (Viladecans) 1:01:13
245. Aritz Pellejero (Lak.)
1:17:12
280. Juan Luis Maiza (Etx.)
1:17:57
628. Alatz Agirre (Arb.)
1:21:50
639. Egoitz Carrion (Irur.)
1:21:54
1.060. Mikel Satrustegi (Arru.)
1:24:28
1.157. Iraitz Senar (Lak.)
1:24:54
1.196. Javier Riezu (Alts.)
1:25:05
1.308. Asier Pellejero (Lak.)
1:25:40
1.427. Iñaki Azkona (Irur.)
1:26:09
1.546. Iñigo Mitxelena (Ihabar.)
1:26:42
1.642. Adur Senar (Lak.)
1:27:04
1.661. Mikel Lakuntza (Alts.)
1:27:09
1.741. David Mutiloa (Irur.)
1:27:27
1.807. Jon Arellano (Alts.)
1:27:43
1.955. Migel Senar (Lak.)
1:28:14
2.224. Jesus Bengoetxea (Alts.)
1:29:14
2.416. Imanol Jaka (Etx.)
1:29:49
2.496. Ruben Cantero (Alts.)
1:30:05
2.631. Juantxo Azurmendi (Alts.) 1:30:29
2.656. Gorka Perianez (Alts.)
1:30:33
2.727. Kaxi Estarriaga (Etx.)
1:30:47
2.851. Santi Agirre (Iturm.)
1:31:14
3.964. Luis Flores (Lak.)
1:34:11
4.312. Aritz Etxeberria (Alts.)
1:35:04
4.382. Alberto del Rio (Alts.)
1:35:15
4.761. Imanol Guerrero (Alts.)
1:36:09
5.312. Fco. Jose Juango (Irur.)
1:37:18
6.423 Joxeja Maiza (Etx.)
1:39:32
6.425. Asier Leiza (Arb.)
1:39:32
6.496. Iñaki Otxoa de Eribe (Alts.) 1:39:39
7.124. Joseba Gorritxo (Etx.)
1:40:50
7.314. Pedro Jose Rodriguez (Irañ.) 1:41:11
7.667. Alberto Agirre (Alts.)
1:41:52
8.553. Angel Tajuelo (Alts.)
1:43:34
9.571. Aingeru Azazeta (Alts.)
1:45:16
9.741. Iban Verdugo (Etx.)
1:45:33
9.837. Egoi Martinez de Esteban (Etx.)
1:45:45
10.502. Victor Isturiz (Irur.)
1:46:51
10.508. Aitor Mozo (Unanu.)
1:46:52
10.769. Eduard Casanovas (Irur.)
1:47:16
12.064. Jose Luis Mateos (Alts.)
1:49:29
12.257 MigelChamorro(Alts.)
1:49:49
12.600. MigelAngel San Martin (Etx.) 1:50:26
13.524. Iban Martin (Arb.)
1:52:05
13.578. Koldo Isturiz (Irur.)
1:52:12
14.774. Fco. Javier Navarrete (Alts.) 1:54:15
14.952 Jose.Ignazio Reparaz (Arb.) 1:54:33
15.104. Ivan Mazkiaran (Alts.)
1:54:51
15.350. Gaizka Diaz de Garaio (Bak.) 1:55:18
15.614. Pablo Otxagabia (Arru.)
1:55:46
16.818. Javier Cristobal (Alts.)
1:57:54
16.819. Martin Hualde (Alts.)
1:57:54
16.881. Igor Hernandez (Lak.)
1:58:02
17.645 Fernando Igoa (Etx.)
1:59:28

Luis Flores lakuntzarra Errenteritik pasatzen. www.lasterketak.com
Castillejok eta Gomezek irabazitako
proban Pellejero eta Txueka izan
ziren lehen sakandarrak.
Berbinzanako gaztearen heriotzak
beltzez tindatu zuen korrikalarien
festa. 28.262 korrikalarik hartu
zuten irteera eta 27.823k lortu zuten
proba bukatzea

Beroa izan zen 51. Behobia Donostia (20 km) lasterketako protagonista. Berotzarrak parte hartzean
ere eragina izan zuen. 33.948 korrikalari zeuden izena emanda eta
azkenean 28.262k hartu zuten irteera. Horietatik 27.823k lortu zuten
proba bukatzea, tartean 2093 nafarrek.1.200 deskalifikatu egin zituzten eta 172 erretiratu egin behar
izan ziren. Antolakuntzak ur hornidura jarri zuen bide guztian
barna eta aspertsoreekin ura ere
bota zuen, korrikalariak freskatzeko. Tamalez, beltzez jantzi zen beste behin Euskal Herriko lasterketa ezagunena. Proba osatu eta helmugara iritsi bezain pronto
ondoezik sentitu eta lurrera erori zen 31 urteko Jose Javier Sueskun nafarra. Ospitalera eraman
zuten, baina Berbinzanakoak bizia
galdu zuen, bihotzekoak jota. Behobia-Donostian gertatzen den laugarren heriotza izan zen igandekoa. Proban 450 korrikalari artatu zituzten eta horietatik 23 eraman
zituzten ospitalera, horietako 5
bero kolpeengatik.
Lasterketari dagokione z,
aurreikuspenak bete ziren eta Carles Castillejo (1:01:13) izan zen
garailea, Gaintxurizketan erasoa
jo eta gero. Bi minutu atera zizkion

B mailan (1:26:16). Bukatzeko, irristalarien Behobia-Donostian Alberto Aleman (37:07) eta Maite Ancin
(37:11) gailendu ziren, eta irristalari ezgaituetan Rabi Ouali Kachadane (1:22:39).

Sakandarretan Pellejero eta
Txueka azkarrenak

Ezkerrean, Jone Pelaez altsasuarra. internet

Jaume Leivari (1:03:34). Juan Carlos Hernandez izan zen hirugarrena (1:04:16) eta Ander Sagarzazu
lehen euskalduna, bederatzigarren postuan (1:06:24). Emakumezkoetan Raquel Gomezek eta Paula Mayobrek lehia estua izan zuten
baina Gomez gailendu zen (1:13:39).
Helmugara iritsi eta lurrera erori zen Don Benitoko korrikalaria.

Paula Mayobre (1:14:33) eta Elena
Loyo (1:14:53) izan ziren hurrenak. Loyo lehen euskalduna izan
zen. Handbikean Joel Jeannot izan
zen jaun eta jabe (33:16), gurpildun
aulkietan Philippe Le Gouic gailendu zen (55:11), ikusteko ezgaitasuna dutenen mailan, Rafael
Ledesma izan zen azkarrena B-1
mailan (1:37:06) eta Oscar Santos

Antolakuntzaren sailkapen ofiziala kontuan hartuta, 88 sakandar aritu ziren Behobia-Donostian, aurreko urtean baino 8 gutxiago. 88 korrikalari horietatik 25 emakumeak
ziren. Altsasuarrak izan ziren gehienak, 31, eta etxarriarrak hurrenak,
24. 9 arbizuar aritu ziren, 7 lakuntzar, 7 irurtzundar, 3 arruazuar, 2
unanuar eta urdiaindar, iturmendiar, bakaikuar, irintar eta ihabartar bana. Sakandar azkarrenak
Aritz Pellejero lakuntzarra (1:17:12,
245. postuan) eta Maitane Txueka
arbizuarra (1:35:46, 4.600. postuan)
izan ziren. Irristalari altsasuarrak
fin ibili ziren Behobia-Donostia
irristaketa proban. Asier Amillano 29.a sailkatu zen (41:12).

19.521 Aitor Bereziartu (Alts.)
19.698 Ander Reparaz (Arb.)
20.615 Antonio Pascual (Alts.)
20.869 Jose Manuel Vilariño (Alts.)
24.114 Iñaki Mauleon (Etx.)
24.656 Javier Rivero (Alts.)
25.608 Joan Migel Flores (Arb.)

2:03:11
2:03:31
2:05:41
2:06:15
2:16:37
2:19:30
2:26:32

Emakumeak
100. Raquel Gomez (Don Benito) 1:13:39
4.600. Maitane Txueka (Arb.)
1:35:46
6.411. Maite Zabaleta (Etx.)
1:39:30
7.094. Maria Goikoetxea Jaka (Etx.) 1:40:48
8.039. Erkuden San Martin (Etx.) 1:42:34
8.236. Ainara Martin (Arru.)
1:42:58
8.327. Marian Ijurra (Arb.)
1:43:10
9.842. Raquel Sanchez (Etx.)
1:45:45
14.083. Maria Goena (Etx.)
1:53:04
15.347. Julene Ansotegi (Etx.)
1:55:17
16.827. Isabel Pozueta (Alts.)
1:57:54
16.829. Ginesa Lopez (Alts.)
1:57:54
16.833. Josune Senar (Etx.)
1:57:55
19.705. Belen Mendoza (Alts.)
2:03:32
20.785.Jone Pelaez (Alts.)
2:06:01
20.787. Marijo Arza (Alts.)
2:06:01
21.171. Ixa San Martin (Etx.)
2:07:00
23.344.Ana Parache (Etx.)
2:13:19
23.853. Mirian Palacios (Arb.)
2:15:26
24.129. Margari Zabala (Etx.)
2:16:40
24.333.Ihintza Lasa (Etx.)
2:17:40
25.053. Amaia Navarrete (Alts.)
2:21:48
25.857. Maria Belen Martin (Alts.) 2:29:26
25.997. Maria Goikoetxea Arregi (Etx.)
2:31:29
Erretiratuta
Mari Gwen Davies (Urd.), Angelines
Lizarraga (Unanu.)
Deskalifikatuak
Aritz Munarriz (Etx.) eta Joxi Lazkoz (Etx.).
Antolakuntzaren esanetan, behar baino
lehenago ateratzeagatik.

Sakandarrak 51. Behobia Donostia
irristaketan (21 km.)
1. Alberto Aleman
37:07
29. Asier Amillano (Alts.)
41:12
41. Oskar Zamarron (Alts.)
43:15
47. Sergio Marques (Alts.)
44:16
95. Cristina Aldeano (Alts.)
52:30

*Oharra: Sailkapen hauek ofizialak dira. Gerta
daiteke dortsal aldaketengatik beste korrikalari
batzuk aritu izana, baina guk sailkapen
ofizialeko izenak eta denborak hartu ditugu.

Garcia de Eulate eta
Beunza, Sakanako XII.
Atletismo Kopa-Lasa
Kirolak Sariko buru
Abenduaren 8an Altsasun jokatuko den Barricarteren 35. Oroimenezko Oinezko Lasterketak
erabakiko du Kopa
Sakanako Mankomunitateak
antolatutako Sakanako XII. Atletismo Kopa-Lasa Kirolak Sarian
lau proba jokatuta, gizonezkoetan Sergio Garcia de Eulate da
lehena eta Raul Audikana eta
Iban Gonzalez hurrenak, puntutara berdinduta. Emakumezkoetan Izaskun Beunza da lehena, Ginesa Lopez eta Maite
Zabaletaren aurretik. Abenduaren 8an Altsasun jokatuko den
Barricarteren 35. Oroimenezko Oinezko Lasterketak erabakiko du Kopa.
www.sakana-mank.com
Sailkapena ikusteko.
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Aizkora

Beltza eta Resano,
Nafarroako
II. Mailako Aizkora
txapelaren bila gaur
Donezteben
Gaur jokatuko da finala, 18:00etan,
Doneztebeko eskoletako frontoian

Doneztebek Nafarroako II. Mailako Aizkora Txapelketaren ﬁnala hartuko du gaur, Donezteben. 5 aizkolari ariko dira ﬁnalean: Asier Pellejero (Areso), Aitor Senosiain (Olague),
Eneko Saralegi (Leitza), Goizeder
Beltza (Etxarri Aranatz) eta Iban
Resano (Dorrao). Iban Resano Manolo Kañamaresen partez ariko da.
Izan ere, osasun arazoak direla eta
Kañamaresek ezin du ﬁnalean parte hartu, eta bere partez kanporaketan seigarren sailkaturiko Resano dorrobarra ariko da. Aizkolari
bakoitzak bi kanaerdiko, bi 60
ontzako eta oinbiko bat moztu
beharko ditu. Ea gure aizkolariak
nola moldatzen diren.

Mendia

La Demandara
Sakanako
Mendizaleekin
Igandean, goizeko 6:00etan abiatuko
da autobusa. Mendizaleek Errioxako
ardotegi batean bazkalduko dute

Sakanako Mendizaleak taldeak
iganderako irteera antolatu du. La
Demandako mendizerrara joko
dute mendizale sakandarrek, Burgos, Errioxa eta Soriako mugen artean dagoen mendizerra bikainera.
Mendizerra honetako mendirik
altuena Errioxan dago, San Lorenzo (2.270 m), eta hurrena Burgosen, San Millan (2.132 m).
Sakanako mendizaleen asmoa La
Demandatik barna ibilbide polita
egitea da. Ondoren, bazkaltzera
geratuko dira ardotegi batean.
Autobusa goizeko 6:00etan abiatuko da Irurtzundik eta Sakanako
gainontzeko herrietan egingo du
geldialdia, izena ematen duten
mendizaleak hartzeko.

Izena emateko
Ondoko telefonora hots egin: 639
11 76 31.

Frontenisa

III. Frontenis
Txapelketa
Urdiainen
Urdiaingo Gazte Asanbladak
antolatuta, txapelketa azaroaren
20an hasiko da

Urdiaingo Gazte Asanbladak III.
Frontenis Txapelketa antolatu du.
Txapelketa azaroaren 20an hasiko
da eta bikote bakoitzak 10 euro
ordaindu beharko ditu. Izena ematea zabalik dago azaroaren 15era
arte (673 04 26 72 / 636 39 57 05).
Antolatzaileek parte hartze kopuru mugatua dagoela adierazi dute
etaizenalehenbailehenematekodeia
egin dute.

Txirrindularitza

Japoniatik Brasilera
Pablo Urtasunek Brasilgo Funvic
Soul talde profesional
kontinentalarekin fitxatu du
2016rako

Japoniatik Brasilera egingo du
salto Pablo Urtasun Perez txirrindulariak (35 urte). Azken urtean
Japoniako Team Ukyo talde kontinentalean aritu da urdiaindarra, Salva Guardiolarekin, Oscar
Pujolekin eta txirrindulari japoniarrekin batera. Urtasunek bere

taldeak Japan Pro Tour irabazteko lan handia egin du, eta urdiaindarra sarritan igo da podiumera:
Utsunomyan hirugarrena eta Ibukiyaman bigarrena izan zen, Japan
Pro Tourreko liderra ere izan zen
urdiaindarra eta denboraldia
urriaren 11n jokatutako Wajima
lasterketako garaipenarekin borobildu zuen. Tartean ere beste garaipen bat lortu zuen, baina Japan

Pro Tourretik kanpo.
Baina Japoniako esperientziari agur esan eta 2016an Brasilgo Funvic Soul talde profesional kontinentalean ariko da Urtasun. Taldeak
Europara egin nahi du salto eta,
printzipioz, Europako probetan aritzeko asmoa du urdiaindarrak.

Pablo Urtasunen palmaresa
Profesionaletan 5 garaipen ditu

Urtasunek: 2013an Gaztela Leongo lehen etapa irabazi zuen,
2012an Bretainia Handiko Tourreko 7. etapa, 2010ean Asturiaseko
Itzuliko lehen etapa, 2008an Sotavento Algarvioko Voltako 2. etapa eta 2008an Asturiaseko Itzuliko 5. etapa. Horiei urriaren 11n
Japan Pro Tourreko Wajima lasterketaren garaipena gehitu
behar zaio.

gertutik >>
Pablo Urtasun
Txirrindularia
Japoniatik Brasilera. Zelako
aldaketa!
Japoniara joan nintzenean nire
txirrindularitza karrera Team
Ukyo taldean bukatzeko asmoarekin joan nintzen. Nire eta taldearen asmoa Europako probatan aritzea zen, baina azkenean
Japonian gauzak uste baino geldiago joan dira, eta hurrengo urtean taldea ez da asko etorriko
hemendik. Horrela, beste soluzio bat bilatzen hasi ginen eta
Brasilgo aukera suertatu zen.
Funvic Soul taldeak badu Europara etortzeko asmoa. Hori da
nik bilatzen duena, nire karrera
bukatzeko hemengo lasterketetan aritzea.
Nolako taldea da Funvic Soul?
Orain arte, 5 urtez talde kontinentala izan da, baina mailaz igo da
eta orain talde kontinental profesionala da. Orain arte gehienbat
Ameriketako probetan aritu dira:
Brasilen, Argentinan, Mexikon…
eta orain, salto horrekin Europara
etortzea da asmoa.
Zein lasterketetan ariko zinateke? Edo lotu gabe dago?
Managerra hemendik aste batera
etorriko dela esan didate, egutegia itxi eta hemengo antolatzaileekin egoteko. Talde kontinental
profesionala izanda eta 2. mailan
egonda, edozein motako karrere-

tan parte har dezakegu, baina
World Tour probetarako gonbidapena beharko genuke. Gainontzeko lasterketetan parte hartzeko, taldeak nahi izanez gero, uste
dut tokia izango genukeela. Ez
dut uste aparteko arazorik egonen litzatekeela lasterketetan
parte hartzeko, gaur egun talde
asko ez daudelako eta probako
antolatzaileek taldeak behar dituztelako.
Urte bat eman duzu Japonen.
Bi lasterketa irabazi dituzu,
bigarren eta hirugarren postuak lortu dituzu, Japan Pro
Tourreko liderra ere izan zara.
Nolako balorazioa egiten
duzu?
Uste dut egindako lanarekin pozik geratu dela taldea. Gure taldeak, Team Ukyok, irabazi zuen Japan Pro Tourra, Iusuke Hatanakarekin. Taldeka ere guk irabazi
genuen. Pozik geratu naiz egindakoarekin. Urte bat egon nintzen talderik gabe, eta urte bat
lehiatu ondoren txirrindularitzara bueltatzeko nahiko ongi joan
zait urtea. Gustura egon naiz, baina nire asmoa Europan aritzea
zenez, beste aukeraren alde egin
dut. Dena den, Team Ukyorekin
ez ditugu ateak itxi. Hurrengo urtetarako Europara etortzen direnean agian kolaboratuko dugula
aipatu genuen.

Talde berriarekin egonaldi luzeak egin beharko dituzu
Brasilen?
Nik uste dut lanaren %90a hemen
egingo dudala, etxean. Aurkezpenera eta Brasilgo Tourrera hara
joango naiz, baina ni gehienbat
hemen egongo naiz, Europako
probatan parte hartzen. Bereziki
Espainian eta Portugalen.
Taldea itxita dago?
Uste dut taldea itxita dutela. Denak brasildarrak izango dira, ni
eta Antonio Piedra izan ezik. Piedrak Caja Ruralekin Lagos de Covadongako etapa bat irabazi zuen
eta esperientzia handia du.
Zer eskatu dizue taldeak?
Oraindik ez dugu asko zehaztu.

Guztia azkar joan da. Badirudi esperientzia zuen jendea nahi zutela. Beraien txirrindulariei hemengo probatan aritzeko erakutsi
ahal dieguna erakustea da helburua, eta bidean emaitzak lortzen
baditugu, hobe.
Zure ibilbideari Europan agur
esatea espero zenuen?
Orain dela hilabete bat ez nuen
espero. Europan aritu nahi nuela
argi nuen, bestela nahiago nuen
txirrindularitza uztea, Japonen
beste urte bat eman baino lehen.
Familiatik urrun luze egiten da.
Gauzak dauden bezala, zaila ikusten nuen, baina Funvic Soulek
aurten profesional kontinental
mailara egin du saltoa eta zortea
izan dut. Ea nola ateratzen den.

12 kirola
Pilota

Guaixe • 2015eko azaroaren 13a

Pilota

Areto futbola

Futbola
PREFERENTE MAILA. 1. multzoa

Iñigo Aritza
txapelketa
ﬁnalerdietan
murgilduko da

Binakakoa konplikatu zaie
Zubietari eta Zabaletari

Igandean finalerdiak hasiko dira,
17:30ean, Iñigo Aritzako frontoian

Iñigo Aritza Pilota Txapelketa euskal pilota sustatzeko asmoarekin
antolatzen du Iñigo Aritza ikastolak. Txapelketa honetan ikastolako
46 ikasle ari dira parte hartzen, hainbat kategoriatan. Bi jardunaldi eta
berraukerako partidak jokatu eta
gero, txapelketa ﬁnalerdietan murgilduko da, igandean, 17:30etik
aurrera, ikastolako frontoian.
Zabaleta Ezkurdiarekin aritu zen iaz, eta Zubieta Berasaluzerekin.
Aurreko igandeko emaitzak:

Lagunarteko partidak
LH3:
Enaitz Gonzalez 13 – Oier Carabias 18
Ainhitze Armentia 18 – Haizea San Roman 15

Berraukerako partidak:
LH4:
Kepa Amillano – Peru Urteaga (Peru
lesionatuta)
LH5:
Oier Gartzia 18 – Aimar Bengoetxea 6
LH6:
Aritz Sevilla 8 – Arkaitz Agirretxe 18
Ane Ojer 13 – Amaiur Zubiria 18
Asier Solis 14 – Ander Goikoetxea 18
Ekiñe Fernandez 18 – Olatz Galarza 8
DBH1:
Aritz Ulaiar 5 – Unai Irigoien 18
DH2:
Patxi Arakama 7 – Ioritz Agirretxe 18

Finalerdiak
LH3:
Xabier Olaitz – Aimar Igoa
LH4:
Oier Mitxelena – Kepa Amillano
LH5:
Oier Gartzia – Iker Agudelo
LH6:
Ekiñe Fernandez – Amets Borreguero
Irati Lumbreras – Amaiur Zubiria
Aimar Lezea – Ander Goikoetxea
Ekiñe edo Amets (irabazlea) –
Arkaitz Agirretxe
Lander Peral – Jon Navarro
Irati edo Amaiur (irabazlea) –
Araitz San Roman
DBH1:
Jokin Senar – Inhar Olabide
DBH2:
Ioritz Agirretxe – Oier Berastegi

»

Klub sakandarrik
gabe geratu gara
Nafarroako Gazteen
lau t´erdian
Aste honetan Nafarroako Gazteen
lau t´erdiko-Guillermo Mazo Memorialeko ﬁnal zortzirenak jokatu dira
Etxarrenen eta Lekunberrin. Klub
sakandarreko ordezkaritzarik gabe
geratu gara, asteazkenean, Lekunberrin, Gurreak (Huarte) 18 eta 7
irabazi baitzion Nazabali (Aldabide). Gurrea, Eskiroz, Ruiz, Azkune,
Antso, Agirre, Etxeberria eta Garcia
dira ﬁnal laurdenetarako sailkatu
direnak.

Aitor Zubietak min hartu du eta
Zabaleta oraindik ez da guztiz osatu

Binakako txapelketa abenduaren
6an hasiko da eta Aspek zailtasunak ditu bere atzelariekin txapelketa garrantzitsu horretara begira. Aitor Zubieta duela bi aste
lesionatu zen Atano III.ean. Etxarriarra tratamendua hartzen ari
da, baina hiruzpalau aste beharko ditu ezkerreko orpazurda sendatzeko. Bi aste barru beste proba batzuk egingo dizkiote eta
orduan etxarriarrak argiago izango du Binakakoa jokatzeko
moduan egongo den ala ez.

Zabaleta zalantzan
Jose Javier Zabaleta atzelariari

ekainaren 4an ebakuntza egin
behar izan zioten eskuin hankako txorkatilako tendoian kaltzifikazio bat zuelako. Osatze eta
errehabilitazio prozesua ongi doa,
eta Etxarrengoa Binakakorako
prest egongo zela aurreikusten
zen, baina Zabaletak ere aste
batzuk beharko ditu oraindik guztiz osatzeko.
Aurreko urtean Aspek atzelari guztiak sasoi betean zituen eta
Aitor Zubieta Asegarceri utzi zion,
Binakakoan Berasaluzerekin bikotea osatuta aritzeko. Aurten, aldiz,
Aspek arazoak ditu atzelariekin.
Litekeena da Eibarko enpresak
txapelketa ordezko atzelariekin
hastea.

Orain Bartzelona
Magna Gurpeak hiruna berdindu
zuen Jumillaren kontra eta gaur
Bartzelona izango du arerio

Magna Gurpea Xotak lau garaipen
segidan lortu eta gero, sailkapenean azkena den Jumillaren kontrako partidan ildo berbera jarraituko
zuela uste zuten zaleek, baina okertu ziren. Anaitasunan jokatutako partidan, talde murtziarrak, hiruna berdintzea lortu zuen, azken minutuetan. Magna Gurpea ez zen
egindakoarekin kontentu geratu, ez
baitzuen bere benetako maila erakutsietaakatsakbata bestearenatzetik egin zituelako.
Partida hasi eta hiru minutura aurreratu zen Jumilla. Magna saiatu zen,
baina ezin. Bigarren zatian Jesulitok
(2) eta Victorrek talde berdea 1 eta
3aurreratuzuten.Bainaazken5minututan hiruna berdintzea lortu zuen
Jumillak.ImanolArregiezzegoenkontentu, “puntuak ihes egiten utzi ditugulako. Kolore guztietako jokaldiak
huts egin ditugu” adierazi zuen.
Sailkapenean Movistar da liderra (28
puntu), Bartzelona bigarrenari 4
puntu aterata (24 puntu). Magna Gurpeak laugarren postuan jarraitzen
du (17 puntu). Hain zuzen ere talde berdeak Bartzelona izango du
aurkari, gaur, ostiralean Bartzelonan jokatuko den partidan (21:00).
Bartzelona da faboritoa, baina talde irurtzundarra arerio gogorra da
eta garaipena lortzeko gogor borrokatuko du.

9. jardunaldia

Beriain 2 – Etxarri Aranatz 1
Lagun Artea 3 – Aurrera 1
Etxarrik lidergoa galdu zuen Beriainen
kontra 2 eta 1 galdu ondoren. Partida oso
lehiatuan, Beriainek bi gol sartu zituen,
bigarrena penaltiz. Atsedenaldia baino
lehen Xabatek Etxarriren aldeko gola sartu
zuen. Bigarren zatian bi taldeak saiatu
ziren, baina ez zuten asmatu.
Lagun Artea irabaztera atera zen Zelai
Berrin eta Asierri eta Josebari esker 2 eta
0 aurreratu ziren lakuntzarrak. Orrio
atezainari penaltia seinaleztatu ondoren, 2
eta 1 hurbildu zen Aurrera. Jokalari bat
gutxiagorekin, Josebak Lagunen aldeko
beste gol bat sartu zuen. Aurrerak gol
aukera garbiak izan zituen, baina
markagailua ez zen gehiago aldatu.
Sailkapena >>
1. Arrotxapea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 p
2. Etxarri Aranatz . . . . . . . . . . . . . . .18 p
7. Lagun Artea . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 p
Asteburuko jardunaldia
Etxarri Aranatz – SAn Jorge
(Igandean, 15:30ean, Etxarri Aranatzen)
Urroztarra – Lagun Artea
(Larunbatean, 12:00etan, Urrotzen)

ERREGIONAL MAILA. 3. multzoa
9. jardunaldia

Mutilbera 2 – Altsasu 1
Partida bikainean, Altsasuk bukaerara arte
borrokatu zuen baina Mutilbera gailendu
zen. Ormazabalek Altsasu aurreratu zuen,
baina Mutilberak berdintzea lortu zuen. 2.
zatian Mutilberak bigarren gola sartu zuen,
eta nahiz eta Altsasu saiatu, ezin izan zuen
Mutilberaren defentsa gainditu .
Sailkapena >>
1. Doneztebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 p
12. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 p
Asteburuko jardunaldia
Altsasu - Eguesibar
(Igandean, 15:45ean, Dantzalekun)

ELOMENDIKO TXAPELKETA
B multzoa. 1. fasea. 7. jardunaldia

Egiarreta 3 – Ororbia 1
Zaldua 0 – Beriain 4
Sailkapena >>

Txirrindularitza

29. Nafarroako Kirol
Jokoak, ofizialki mustuta

1. Beriain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 p
2. Egiarreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 p
5. Zaldua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 p
Asteburuko jardunaldia
Egiarreta – Bidezarra
Eneriz – Zaldua (Atzeratuta)

Futbola

33 modalitate

Kimuen Futbol 8
Topaketak
Igandean 4. jardunaldia jokatuko da
Dantzalekun

Jokoetan 33 modalitate daude: urpeko ekintzak, xakea, atletismoa, badmintona, saskibaloia, eskubaloia, beisbola, txirrindularitza (BTT,
errepidea eta pista), Kirol Egokituak, neguko kirolak (iraupen-eskia), mendiko kirolak eta eskalada (orientazioa, araututako ibilaldiak eta
eskalada), eskrima, futbola (zelaikoa, areto futbola eta emakumeen futbol 8), gimnastika, golfa, herri kirolak, hipika, judo, karatea, igeriketa (igeriketa, waterpoloa eta igeriketa sinkronizatua), padela, irristaketa (abiadura eta hockeya), pilota (Esku-pilota, zesta punta, erremontea, gomazko paleta, larruzko paleta, pala motza eta trinketea), piraguismoa, arraunketa, errugbia, taekwondoa, tenisa, mahai tenisa,
arku tiroa, triatloia (triatloia eta duatloia), bela eta boleibola. Aipatu modalitate askotan aritzen dira Sakanako klubetako kirolari sakandarrak. Benjamin mailatik jubenilen mailara arteko kirolari nafarrek parte har dezakete. Iazko edizioan 22.500 parte-hartzaile izan ziren.

Larunbatean burutu zen ekitaldia,
Larrabiden, Kultura Kirol eta
Gazteriako kontseilari Ana Herrera
eta Nafarroako Kirolaren eta
Gazteriaren Institutuko zuzendari
Ruben Goñi bertan zirela

Irailean abiatu ziren 29. Nafarroako Kirol Jokoak, baina denboraldiaren mustutze ofiziala larunbatean egin zen, Larrabide estadioan. Ekitaldian Kultura, Kirol eta
Gazteriako kontseilari Ana Herrera, Nafarroako Kirolaren eta Gaz-

teriaren Institutuko zuzendari
Ruben Goñi eta Kiroletako zuzendariorde Primitivo Sanchez izan
ziren. Aldi berean jokatutako hiru
saskibaloi partiden hasierako jauzian Herrerak, Goñik eta Sanchezek baloia jaurti zuten.
29. Nafar Kirol Jokoak 2015eko
irailaren 1etik 2016ko urriaren
30era bitartean burutuko dira.
Nafarroako Gobernuak 1.150.000
euroko inbertsioa egingo du aur-

tengo ediziorako. Zenbateko horrekin taldeen joan-etorriak, lehiaketen antolaketa, parte-hartzaileen
mediku-aseguruak, garaikurrak,
dominak eta beste ordainduko
dira.
Nafarroako Kirol Jokoen antolaketa Nafarroako Kirolaren eta
Gazteriaren Institutuaren ardura
da, eta Institutuak antolaketa orokorra Nafarroako kirol-federazioei eskuordetzen dio.

Sakanako Mankomunitateak
antolatutako
Kimuen Futbol
8 Topaketen 4.
jardunaldia jokatuko da igande goizean Altsasuko Dantzalekun. Aurten Sakanako 9 talde ari dira lehian.
Topaketa txapelketa moduan jokatuko da baina ez da sailkapenik egingo, helburua txikienengan kirola eta
futbola sustatzea baita. Guztiek ongi
pasatzea eta txikienek futbolarekin
gozatzea da asmoa.

4. jardunaldia
Igandean, Altsasun
11:00etan: Mediolanum – Etxarri Aranatz
11:00etan: Tipi Tapa – Lagun
Artea
12:00etan Kaixo – Sutegi
12:00etan: Sayas – Urdiain
Atsedena: Dantzaleku
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LIBURU AURKEZPENA OLATZEAN: Larunbatean,
12:00etan, Yolanda Almeida idazleak Asesinato en
la Bahia liburua aurkeztuko du, Carlos Ausserladscheider margolari legazpiarraren laguntzaz.

kultura >>

Emakume-artisautza Iortian
Abenduaren 6ra arte, 18:30etik
21:00etara eta domeketan
19:00etatik 21:00etara Altsasuko
Iortia kultur gunean

etiko zein gaurko joste lanak
II erakusketa astelehenaz
geroztik ikusgai dago Iortian. Maribel Mazkiaran Perkazen
eta bere ikasle gehienen lanak dira
ikusgai daudenak.
Altsasuarrak nabarmendu
digunez, ikusgai dagoen guzti-guztia eskuz egina dago, “hori da ederrena”. Mazkiaranek gogoan duenez, “lehen, ni behintzat, gurutzepuntura, bainika eta gutxi
gehiagora mugatzen nintzen.
Orain, badirudi, mireska lana
garrantzia hartzen ari dela. Delikatua da, baina oso polita. Gainera, egiten erraza. Handanger brodatuak, berriz, urteak daramatza.
Lan ezberdinak dira. Orain aniztasun handia dugu eta nahi adina
kolore erabiltzen dira”.

B

Erakusketaz
Aitortu digunez, erakusketara “jende asko etortzea espero dut. Emakumezkoak. Gizonak ez dira etorriko. Nik uste haiendako ez dela
deigarria izaten. Nahiz eta bakarren bat etortzen den”. Eta “gazteen gustuak ezberdinak dira. Bizi
erritmoa guztiz ezberdina da. Lehen
etxean egoten zen eta denbora zerbaitean eman behar zen”.
Halako erakusketa Iortian nola
jar daitekeen esan izan diote Maz-

kiarani. “Ez dut uste artista izateko unibertsitatera joan beharra
dagoenik. Joste-lanak egiten ari
garen emakume askorena niretako artisautza da. Ez dakit artea, baina artisautza bai. Ni Iortian izaten
den guztira etortzen naiz eta artisautza erakusketetan izan naiz”.
Altsasuarrak jakin-minez joatearen garrantzia aldarrikatu du.
“Gizonek egindako lan bat ikusten duzunean, egurrezko taila bat,
hori artisau-lana da. Eta emakumezkoek egindako lanak ikusten
dituzunean, erakusketa honetakoak, etxeko-lanak dira. Halako
aire batekin esaten dute… Amorragarria da. Erakusketako ateak
denendako daude zabalik, adin
guztietako gizonezkoendako eta
emakumezkoendako”.
Erakusketatik, enkarguak baino ikasle gehiago sortzen direla
aitortu digu: “beti dago gustatzen
zaion bakarren bat. Ez baita zaila. Pazientzia izan behar da”.

Bly, Ziordian egindako
ezkongaien jantziak
Emakumezko ezkongaiendako eta
gonbidatuendako bilduma aurkeztu
zuen Aurkene Ormazabal Fustek
Iruñean igandean

+www.guaixe.eus

Denetarik
Baserritar jantziak, azpi-gonak,
mandarrak, gurutze puntuz egindakokoadroak,kaikuak,ohe-gainekoak,burukoak,panpinak,kintoen zapiak eta zintak, toallak,
sukaldeko zapiak, kuxinak, mantelak, aho-zapiak, tapeteak…

afarroako Ezkontzen Asteburua ospatu zen asteburuan Iruñeko Baluarten.
Ziordiko Bly markaren asmoa bere
jantziak stand batean erakustea
zen. Baina Aurkene Ormazabal
Fusteri bere lana ere ibiltokian erakusteko gonbitea egin zioten.
Modeloek ziordiarraren jantziekin
asteburuko azken pasea egin zuten.
Ormazabalen joskintzako gogoko esparrua emakumezkoen ezkontzarako jantziak dira, eta horri ekitea erabaki zuen duela zortzi hilabete: emakumezko ezkongaiendako
eta ezkontzetara gonbidatutako
emakumezkoendako jantzi pertsonalizatuak egitea.

N

Bilduma
Ezkongaien eta gonbidatuen bosna look erakutsi zituen. Ormazabalek ezkongaien soinekoen
kasuan ohiko eredutik (uhalik
gabeko eskotea, gerriraino estua
eta behean zabalak) “oso ezberdina” den proposamena egin du.
Ormazabalek azaldu digunez,
“nire proposamena soineko hori
ezkontzan ez hiltzea da. Gero

janzteko beste aukera batzuk ematea”. Hala, bere ezkontza jantzi
asko bi piezatakoak dira: topa,
gonarekin edo prakarekin konbinatuta. “Ezkontza eta geroko
ekitaldi baterako jantzi dezakezuna”. Gonbidatuen jantziei dagokiene z, soineko luz eak eta
motzak, baita bi pieza bat ere.
“Bost look dira, baina haien artean konbinatu daitezke beste hainbat look sortuz”. Beti ere, bere
ideiari eutsiz, gerora jantziek
jokoa eman dezatela.
Ezkongaien jantziak “oso minimalistak” dira, arroparen berrerabilera errazteko. Bildumaren
linearen “joko bat” tolesturekin
egin du. Eta, gainera, oihal gardenekin eta tiranteetan oihal tolesdunarekin jolastu du. Ormazabalen inspirazio iturria Formentera izan da. Horregatik, txuria,
harea kolorea, urdina, korala koloreak eta ozeano barruko ukitua
duen oihal estanpatua erabili ditu
jantziak egiteko. Oihal guztiak
zeta naturalekoak.

Erantzuna eta lan moldea
Jendeak ziordiarrari bere proposamena “gustukoa” zuela esan
zion. Adituek eta argazkilariek
“zerbait ezberdina” ikusi zuten

Ormazabalen bilduman, “bazen
garaia”. Antzeko ferietan bilduma
erakusteko aukera ez du baztertu. Horrekin batera, jantziak blogerrei utziko dizkie, “haiek dira
modako erreginak”, haien blogen
bidez bere lanaren publizitatea
egiteko.
Orain arte ezkutuan egondako
Bly erakusteko gogoz joan zen Iruñera. Ziordiarrak asteburukoak
lan karga ekartzea nahiko luke,
“baina helburua nire burua ezagutzera ematea izan da. Halako
tokietan jende eta ezkongai asko
ezagutzen dituzu”. Antolakuntzak
stand onenen sarietako bat eman
zion gainera.
Ezkongaiaren edo gonbidatuak
duen aurrekontuarekin lan egiten
du ziordiarrak. “Horrekin, bere
siluetarekin eta hobekien ematen
dioten koloreekin lehen azterketa egiten diot. Gero diseinatzen hasten gara. Beti berarekin”. Haien
etxera joaten da. “Azken finean,
bere soinekoa da, bere eguna da
eta eroso egon behar du. Bera izan
behar du”. Joan den urtean egindako lan batek eman zion bide
horretan sakontzeko bultzada.
Etorkizunean lokal bat hartzeko
asmoa azaldu digu.
+www.guaixe.eus
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Bost poeten txanda
Larunbatean, 17:30ean Uharte
Arakilgo Donibane jubilatu elkartean

oesiarekin hitzordua errepikatuko da Uharte Arakilen, bihar. Donibane
jubilatu elkarteak kultur
ekitaldia hartuko du, hamargarrenez. Errezitaldian bost poeta izanen dira: Mercedes Viñuela (Versos de mi otoño liburua aurkeztuko du), Tomas Yerro Villanueva,
Antonio Lopez, Alfonso Muro eta
Blanca Arrizabalaga. Raul Lopez
gitarra-jole iruindarraren doinuak
izanen dituzte lagun.

P

Boal bere nobela
historikoa
aurkeztera heldu da
Jose Migel Boal Gomezek En los
pliegues del viento liburua argitaratu
du eta heldu den asteazkenean
Altsasuko irakurle taldearekin
elkartuko da, 18:00etan Iortia kultur
guneko gela txikian

Bi uhartear
Poesia errezitaldian urtero huts

ose Migel Boal Gomezek bere
lehen eleberria idazteari 2006an
ekin zion eta 2010ean despeditu.
23 ate jo ondoren Madrilgo GoodBooks argitaletxearekin argitaratu du En los pliegues del viento.
Irailaren 30ean aurkeztu zuten
liburua eta dagoeneko bigarren
edizioa kalean da.

egin ez duena Blanca Arrizabalaga izan da. Uhartearrak gogoratu
duenez, 2006an Viñuelaren liburuaren aurkezpenarekin hasi zen
poesia jubilatu elkartean tokia egiten. “Herri txikia izateko 30-40 pertsona elkartzea, asko da. Jendea
gustura egoten da eta merezi du”,
esan digu Arrizabalagak. Bera
“eroso” sentitzen da errezitaldietan: “jendearen kariñoa sentitzen
dut, gertutasuna; gustura daude eta
txalotu egiten dute”. Uhartearrak
duela dozena bat urte Un espejo de
mis sentimientos liburua argitaratu zuen. Aurten ere, liburuko olerkiekin batera berriren bat partekatuko du. Erlijioa, ama, amodioa,
krisia eta zuhaitzak izanen dira

bere olerkietan jorratutako gaiak.
Alfonso Murok txikitatik izan
du literaturarako joera. Iruñeko
Gazteriaren Etxeko literatura eta
poesia tailerrean trebatu zen. Boladaka sortzen duela aitortu digu, “ez
dut iraunkortasunik eta ez dut
horretan lanik egiten, etortzen
bada…”. Murok ateratzeko bitarteko gisa du poesia: “egunerokoan,

liburutegian ikasten, txakurrarekin paseatzen, eskaleak ikustean,
ehiztariak ehizara ateratzean, paisaiak… emozio uneak transmititzen ditut; asmo handirik gabe”.
Horretarako, bertso librea, metrikarik gabekoa bilatzen du. Bere sormen lana ez du inon publikatu, “eta
Blancak konbentzitu ninduelako
errezitatzen dut Uharten”.

J

Bizitzaren akrobazien doinura
Larunbatean, 20:00etan, Altsasuko
Iortia kultur gunean.

iru emakume musikari.
Eurenoneneanbakoitzabere
orkestretatik kaleratua izan
da. Hiruak kale bateko banku batean topo egiten dute. Patuaren bidegurutze horretan hirurek komuneko bizitza eraikiko dute, euren poz,
desadostasun, amets eta esperan-

H

Liburuaz
Erromatarrek 70. urtean Jerusalen suntsitu eta pertsona asko
esklabo gisa hartu zituzten. Haietako bat da liburuko protagonista, Yosef, 11 urteko haur judua Oiassoko (Irun) zilar meategietara
lanera ekarriko dutena. Han lan
istripu bat izanen du eta euskal
petrikilo batek lagunduko dio sendatzen. Haren bidez bertako ohituren berri jasoko du. Baina erromatarrak ez dira beraz ahaztu eta
askatasunaren truke misio bat
proposatzen diote: legez kanpo ari
den gatzaga bat opatzea.
Boalek esan digunez, erromatar garaiko girotzea nahikoa fidela da. Baina giro horretan 502 orriko thriller bat, akzioa eta misterioa kokatu ditu. Idazleak erritmo
arinean darama irakurlea, erritmoak ez baitu behera egiten. Hala
aitortu diote idazleari behintzat.
Eleberrian zehar egileak Biaizpe,
Atako ibarra, Aralar, Sakana,
Altsasu eta beste aipatzen ditu.
+www.guaixe.eus

tzekin. Laguntasuna, egunerokotasuna eta gainditze istorio hunkigarria bezain berezia sortuko dute
hiru protagonistek. Hitzik erabili
gabe; musika, dantza, kantua, umorea eta keinu-antzerkia nahikoa
adierazpide baitira haiendako.
Hala, obraren errepertorioa aldi
berean pertsonaien ahotsa eta soinu banda da, zinema mutua gogoraraziz. Haien emozioak Vivaldi,

Grieg, Massenet, Bizet, Piazzola,
Pavone, soinu banden, jazzeko eta
tangoaren klasikoen bidez adieraziko dituzte. Hori guztia The funamviolinistasikuskizunean, Ana Hernandezek (biolina), Maite Olmedillak (biola), Lila Horovitzek
(kontrabaxua) jokatzen dutena,
Rafael Ruizen zuzendaritzapean.
Errebelazio ikuskizun onenaren
Max saria eskuratu zuten.

Ferietako argazki rallyak sarituak ditu
ltsasuko Mendigoizaleak antolatutako ferietako 30. Argazki
Rallyan 46 argazki zalek parte hartu zuten (33 heldu eta 13 haur). Aurkeztutako argazkiak larunbatean

A

Sarituak
Helduak
1. bildumarik hoberena
2. bildumarik hoberena
3. bildumarik hoberena
Klubeko kidea
Argazkirik hoberena
Haurrak
1. bildumarik hoberena
2. bildumarik hoberena
3. bildumarik hoberena

Iortian ikusgai izan ziren eta sariak
jakinarazi ziren. Estreinakoz, Altsasuko Dendarien Elkarteak argazki
dibertigarrienarensariaemanzuen,
Mikel Urdinek jasotakoa.

Imanol Manterola
Emilio Perez
Carlos de Cos
Fernando Sayas
Jose Luis Rodriguez

200€ eta trofeoa
120€ eta trofeoa
90€ eta trofeoa
Trofeoa
Trofeoa

Alex Murciego
Iker Ruiz
June Dorronsoro

Trofeoa eta oparia
Trofeoa eta oparia
Trofeoa eta oparia

bazterretik
Argiñe Berastegi

Artea Kalera
IruñekoSarasateetorbideaartegaleria bilakatuko da urtarrilaren 10era
arte. Bertan, Henry Moore Ingalaterrako eskultore famatuaren brontzezko 6 eskultura monumental izanen ditugu ikusgai. Museo bateko
sarrera ordaindu gabe Arteaz gozatzeko aukera ezin hobea.
Moore arte modernoaren eskultore nagusienetarikoa izan da, ama-

tasuna eta giza gorputzaren abstrakzioa landu zuen artista. 1950.
urtetik aurrera espazio publikoetan eskultura monumentalak egiten hasi zen, eta horietako adibide bat Gernikan topa dezakegu,
Figura handia aterpean deituriko eskultura, hain zuzen. Moorek
arte figuratiboaren eta arte abstraktuaren arteko aldeari eta bereizkuntzari muzin egin zion, biak batera landu baitzituen.

Antzinakoa da hiriko espazioan
integratutako artearen ideia. Esfingeak eta gerlariak hirietako harresien eta bestelako tokien zaintzaile jartzen ziren, adibidez. Ideia hau
berreskuratu nahian edo, Artea
Kalean programa sortu zuen la Caixak orain urte batzuk.
Baina, programa honen izena irakurrita gogora datorkit Esnartu mugimenduak Iruñerrian 2007. urtean
aurrera eraman zuen akzioa, Artea

kalera/el Arte a la calle izenburupean.Izenaiaberdinabadaere,erronkaosoezberdinadutebihauek.EsnartukaurreraeramanzuenakziohorretanIruñerriako40iturriinguruarrosa
koloreko margoz margotu zituzten,
Udalakjarraitzenzituenkulturapolitikak salatzeko. Eta bertako kultura
eta artistak baloratzeko aldarrikapena luzatu zuten orduan.
Artea denon eskura egoteko bidean,oraindikere,artistagazteetaeze-

zagunok sufritzen ditugun espazioen eta errekurtsoen faltak kezkagarria izaten jarraitzen du. Sustatzen
den artemodeloelitistahonetanlekurik gabe jarraitzen baitugu.
Gazteok bide hau zabaltzeko erantzukizuna hartu behar dugu, denon
artean lan eginez. Egunen batean
artista gazte eta ezezagun baten
eskultura monumentalak ikusi ahal
izango ditugulako Iruñeko Sarasate etorbidean.
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Karrikestu BAT
Gaur, 21:30ean, Etxarri Aranazko
Karrikestu elkartean Euskal Herriko
Bertso Afari Txapelketa

attit Crouspeyre (Baigorri,
Nafarroa Behera), Mikel
Lasarte (Barañain, Nafarroa), Eneritz Artetxe (Azkoitia,
Gipuzkoa), Xabier Igoa (Aramaio,
Araba), Malen Amenabar (Larrabetzu, Bizkaia) eta Saats Karasatorre (Etxarri Aranatz, Nafarroa)
bertsolariak elkartuko ditu Euskal Herriko Bertso Afari Txapelketak (BAT). Seigarren edizioa da
aurtengoa.
Karrikestu elkarteko Mikel
Mundiñanori Etxarrin bertsozaletasunak gora egin duela irudi-

B

tzen zaio: “saiorik saio ikus-entzule etxarriar gehiago aurki daiteke, urtean zehar gero eta saio
gehiago antolatzen da herrian,
herritarrak puntu bat edo beste
botatzera animatzen dira…” Karrikestuk antolatutako sariketak
aurreko urteetan “arrakasta” izan
duela nabarmendu digu: “akuilu
izan nahi du, jendea bertsora eta
zeharka euskaraz aritzera gehiago hurbil dadin”.
Mundiñanok, bestalde, BAT-en
bidez Karrikestu elkarteak bertsolari gazteei “plaza interesgarri
bat” eskaintzen diela nabarmendu
du: “ezagutzera emateko, beraien
burua proban jartzeko…”. BAT
antolatzeko garaian “Euskal Herri-

Nonerabili
JUGA TAILERRAK
ARBIZU
ko lurraldetasuna irudikatuz Karrikestuk herrialde bakoitzetik bertsolari bat gonbidatzeko irizpidea
(Nafarroatik bi, Nafarroan gaudelako) dauka, nahiz eta jakin badakigun Nafarroa Beherea eta Zuberoatik bertsolari bana erakartzea

zaila izaten dela (ahalegina egingo
dugu)”. Irizpide horiekin, elkartekideak, Nafarroan halako sariketarik ez dela antolatzen gaztigatu
gaitu. Eta bertsozaleen artean
“ospea hartu” duela ere.
+www.guaixe.eus

%10eko deskontua mantenu piezetan, %5eko deskontua gurpiletan.

ENERITZ
ILEAPAINDEGIA
E T X A R R I A R A N AT Z

% 1 0 e ko
d e s ko n t u a
Schwarzkopf produktuetan.

“Street punkarekin aldarrikatzen
ditugu gure kezkak”
Alerta Gorria
Musika talde arbizuarra

Ane Etxegoien
Irurtzunen
Larunbatean, 20:00etan, Irurtzungo
kultur etxean

olk Ametsak zikloa despeditzeko, bihar, Ane Etxegoien kantari donapaleutarra Irurtzunen izanen da. Donapaleutarrak euskal
musikaren tradizioan garrantzia
handia duen eta beste eragin eta
musika estiloekin uztartzen duen
errepertorioa ekarriko du, ahots
goxo eta indartsuarekin emana.

F

+www.guaixe.eus

Altsasuko jaialdia
bertan behera
ltsasuko Gaztetxearen 25.
urteurrena dela eta Altsasuko Gazte Asanbladak (AGA) larunbaterako egitaraua prest zuen,
musika jaialdia barne. Zea Mays,
La Viuda Negra, Raperos de
Emaus, Ebri Nigth KOP, Backed
by The Titanians eta Train to
Roots taldeen parte hartzea aurreikusia zegoen baina AGA “berri
txar bat” eman beharreanaurkitu da: “larunbaterako prestatuta
geneukan egitaraua bere horretan
mantentzea ezinezkoa egiten zaigu”. Pasa den asterako aldez aurretik aurreikusi baino sarrera
gutxiago saldu ziren eta horrek egitaraua bertan behera uztea ekarri zuen.
AGAtik sarrera erosi dutenei
barkamena eskatu eta eskerrak
eman zaizkie, eta dirua erositako
tokian bueltatuko dietela jakinarazi dute. Eurekin lan egiteko
prest zeuden guztiei eta musika taldeei ere gauza bera adierazi diete
gazte erakundetik.

A

+www.guaixe.eus

EKIN
A LT S A S U

100€ko erosketengatik
10€ko deskontu balea (beherapenetan izan ezik).

IZASKUN BEUNZA
ARKITEKTOA

igarren diskoa kalean du
Alerta Gorria talde
arbizuarrak, Piztia
Basoan. Asier, Ander, Joanes,
Urtzi eta Jon dira taldekideak.
Altsasuko Itxura estudioan,
Fonta eta Franekin, grabatutako
diskoa aurkezten ari dira.

B

A LT S A S U

%10eko deskontua obra berri
eta eraikuntza berri proiektuetan, %20a ziurtagiri energetikoan eta energia fakturarenirakurketaetaanalisiadoan.

Maialen Huarte Arano

IOSUNE MARAURI
Noiz jaio zen Alerta Gorria?
2009ko udan hasi ginen elkartzen. Bostok lagun talde berekoak gara eta udako arratsalde aspertuetako batean sortu zen musika talde bat eratzearen ideia.
Lehen entseguak Joanesen bajeran egin genituen eta gero, taldea
forma hartzen joan zela ikusita
Udalarekin harremanetan jarri
ginen gune bat lortu eta bertan
entseguak egin ahal izateko.
Entseguetatik zuzeneko kontzertuetara pasa zineten.
Euskal Herrian barna aritu gara
kontzertuak ematen. Plazak eta
gaztetxeak izan dira gure eskenatoki nagusi. Jende gaztea izaten da
gure ikusle eta entzule, giro polita
sortzen da zuzenekoetan. Hasieran
gurasoak ere izan ditugu fan.
Zer nolako musika da Alerta
Gorriak sortzen duena?
Zaila izaten da musika estilo bat
deﬁnitzea. Street punk-a izan
daiteke gurekin lotu daitekeen
estilorik ﬁdelena. Hard core gisakoa da, musika gogorra, erritmoz
azkarra. Bigarren lan honekin gure bidea hartu dugu, baina, hasieran talde askoren bertsioak ere jo
ditugu, bat aipatzearren, Non
Serviun taldearenak.
Zergatik Alerta Gorria?
Krisi garaian sortu zen taldea. Garai hartan manifestazioak eta

A LT S A S U

Bakarko sesioetan %10eko
deskontua.
protestak ia egunero izaten ziren
eta manifestazio horietako bat
iragartzen zuen kartelean "Euskal
Herria Alerta Gorrian" irakurri
genuen. Hortik heldu da izena.
Alerta Gorri hori islatzen da
zuen letretan?
Isla handia du, bai. Kantu asko dira egoera hori aldarrikatzen dutenak, baina ez da hori bakarrik
gure letrek diotena. Euskal Herriko egoera bai, baina beste gai asko ere lantzen ditugu.

tu. Grabazioa egitea ongi dago, baina ez dakizu diskoa jendearen eskuetara iristen den edo ez. Kontaktu zuzenagoa da kontzertuetakoa.
Irurtzunen aritu berri zarete.
Larrazpi aretoa leporaino bete
duzue. Hurrengo hitzorduak non?
Irurtzunen jendearen erantzuna
ikaragarria izan da. Gipuzkoara
goaz datozen egunetan. Azaroaren 28an Ormaiztegin joko dugu
festetan eta abenduaren 12an Beasaingo plazan, jaietan.

KIKI ARGAZKI DENDA
A LT S A S U

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

TANIA ARRAINDEGIA
LAKUNTZA

50 €ko gastuarerkin, etxeko produktua doan.

LAKUNTZAKO OSTATUA
Bigarren diskoa duzue eskuartean, Piztia Basoan.
Egunerokotasunari erreferentzia
handiak egiten dizkiogu disko
honetako letretan. Gure kezkak
islatzen ditugu. Horrekin ahalik
eta gazte gehienengana iristea
nahi dugu, eta lortu dugula uste
dugu. Kontzertuetan jendeak gure kantuak abesten ditu eta hori
da lortu nahi duguna.
Kontzertuetan hartu emana lortzen duzue jendearekin, estudioan musika hori grabatzea.
Zer nahiago?
Kontzertuetan aritzea, dudarik
gabe. Jendeak gure abestiak kantatzen ditu, zuzenean ari gara eta
feedbackak asko asebetetzen gai-

Etxetik hurbil jotzea edo urrunagoko plaza batera joatea desberdina da?
Bai, aldea nabaritzen da. Etxetik
hurbil jotzen dugunetan lagunak eta
senitartekoak izaten ditugu, berotasun hori sentitzen dugu. Sortzen
den giroa bereziagoa izaten da.
Norekin konpartitu duzue eskenatokia?
Vendetta eta Arkada Sozialekin
behin baino gehiagotan, baita Disturbiorekin ere. Non Serviunekin
joko genuke berriro gustura.
Piztia Basoan salgai duzue.
Gure kontzertuetan eskuragarri
dago, eta Sakanako ohiko tabernetan ere, 5 eurotan.

LAKUNTZA

Menuarekin, kafea edo kopa
doan.

ZURE EKO DENDA
IRURTZUN

€10 eko deskontua kontsulta terapeutikoetan.

HOTEL OLATZEA
ARBIZU

Eguneko menuarekin, kafea
doan, menu bereziarekin,
txupitoa doan.
www.guaixe.eus-en
zerrenda osoa ikusgai
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asteko >> : eguraldia
ostirala

larunbata

: tenperatura>>
igandea

astelehena

asteartea

asteazkena

osteguna

euria: 18%

euria: 150%

euria: 5%

euria: 5%

euria: 15%

euria: 25%

euria: 35%

Min: 7 Max: 15

Min: 7 Max:15

Min: 5 Max: 18

Min: 7 Max: 15

Min: 6 Max: 14

Min: 8 Max: 15

Min: 8 Max: 14

Max. °C

Irurtzun
Etxarri A.
Altsasu
Aralar
Urbasa

Min. °C

: ilargiaren aldia>>
euria l/m2

23 . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . .2
23.2 . . . . . . . 5.6 . . . . . .99
22.5 . . . . . . . 6 . . . . . . . . .6
18.9 . . . . . . . 7.8 . . . . . . .2.3
-. . . . . . . . . . - . . . . . . . . .-

ilgora

ilbete

19 25

ilbehera

ilberri
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Raul Lopez
“Patxu”
Olaztiko kanario hazlea
Testua: Erkuden Ruiz Barroso

1.- Kanarioak hazten dituzu.
Nola sortu zen zaletasuna?
Gaztetan gela batean hainbat
kanario izaten genituen. Denborarekin utzi egin nuen, baina
duela bost urte inguru txori bat
eman zidaten eta, berriz ere, hasi
nintzen. Txikitatik izan dut zaletasuna.
2.- Zenbat kanario dituzu?
200 bat izango ditut. Ez dakit ziur.
Orain gehiago daude, udan hazi
direlako. Lumaberritu egin dira
eta dagoeneko kantatzen hasi dira.
Orain, zeinekin geldituko naizen
eta zeintzuk salduko ditudan pentsatu behar dut. Norbaitek kanarioak nahi baditu nik saltzen ditut
(606437438).

3.- Hainbat salduko dituzu,
baina, bilduma handitzea
pentsatu duzu?
Bueno, pentsatu ez. Baina normalean salerosten amaitzen duzu, edo
trukatzen eta, azkenean, bat edo
bat gehiagorekin amaitzen duzu.
4.- Nola erabakitzen duzu
zeintzuk salduko dituzun? Pena
ematen dizu?
Atentzioa deitzen didatenak edo
asko kantatzen dutenak izaten
dira saltzen ditudanak. Gainera,
batzuk lehiaketetara eramateko
dira. Pena ematen du baino ezin
zara guztiekin gelditu.
5.- Zaletasuna negozioa bihurtu
duzu?
Bueno, batez ere zaletasuna da. Izan
ere, gastatzen dudana irabazten
dudana baino askoz gehiago izaten da: alpistea, tratamenduak...
6.- Nola hezten da kanario bat?
San Jose egunean, gutxi gora
behera, bikoteak egiten dira eta
habiak egiteko behar dutena uzten
zaie. Orduan, habian plastikozko arrautza bat jartzen zaie, kanarioek lau egunez arrautzak jarri
ditzaten eta denak elkarrekin jaio
daitezen. Egunero kontrolatzen
egon behar zara.
7.- Zein behar berezi behar
dituzte kanarioek?
Hegoaldera begira egon behar
dira eta hezetasuna kontrolatu
behar da. Hau kontrolatzeko tresna bat dut hemen eta etengabe
begiratu behar dut. Udan beroa
egiten badu eta hezetasuna jais-

ten bada hezetu egin behar dut.
Hazten daudenean janariak berezia izan behar du, batzuetan botikak eman behar zaizkie...
8.- Kanario arraza ezberdinak
daude?
Alde batetik kolore ezberdineko
kanarioak daude, baita mota
ezberdinetakoak ere.
9.- Nola ezberdintzen dituzu
kanarioak?
Alde batetik, lehenengo eta bigarren habialdiak banatuta ditut.
Gainera, duela gutxi federatu egin
nintzen eta hazle bakoitzak eraztun jakin bat izaten dugu. Eraztuna matrikula antzeko bat da:
hazlearen zenbakia eta txoriaren
zenbakia agertzen dira. Hortaz,
txori bat askatzen bada eta Errusiara iristen bada, eraztuna begiratu eta nirea dela jakingo dute.
10.- Lehiaketetarako kanarioak
daudela esan duzu.
Lehiaketetan parte hartu duzu?
Txantrean kolore lehiaketa batean parte hartu nuen. Kantu lehiaketak ere badaude, baina horretarako kanarioak haztea oso zaila da, modu jakin batean kantatzen
ikasi behar dutelako.
11.- Kanario hazleen elkarteak
daude?
Bai, Aralar Elkartekoa naiz ni, baita Txantrean dagoen beste bateko kide ere. Elkartekoa izanda
janaria, tratamenduak, eta abar
merkeago erosten ditugu eta asko
eskertzen da, bestela garestiegia
izango litzateke.

