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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:

Magali
ZORIONAK albaitari

Jose Miguel
Gaztelu

txikia!! Ilargiraino eta
bueltan maite zaitugu.

ZORIONAK polit hori!!
Muxu asko
eta BETI AURRERA!!
Zure familia.

Beñat Goena Diez de Arizaleta
Etxeko txikiak bi urte bete ditu!!
ZORIONAK zure lehengusuen partez Yago, Noa,
Hodei, Laia eta zure anaia Markelen partetik ere.

Jon Sarasola
Unceta

Maria Pilar
ZORIONAK amiñe!!

ZORIONAK JON! Dagoeneko 3 urte bete dituzu!!
Muxu potolo asko Miren,
aita eta amaren partez.

Muxu handi bat
boston partez.

Mendi irteerak

azaroak

20-26

Irurtzun-Garaño. Azaroaren 22an,
igandean, goizez. Irurtzungo Iratxo M T.
Urdiaingo portua. Azaroaren 22an,
domekan, goizez. Alts. Mendigoizaleak.

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

Bizikleta irteerak
Musika
Santa Zezilia eguneko kontzertua.
Azaroaren 20an, ostiralean, 19:30ean
Etxarriko kultur etxean. Musika eskola.
4nek. Azaroaren 20an, ostiralean,
22:30ean Etxarriko plazako karpan.
Ozhen. Azaroaren 20an, ostiralean,
23:00etan Altsasuko Lurrazpi tabernan.
Etxarri Aranazko abesbatza.
Azaroaren 21ean, larunbatean,
19:30ean Irurtzungo elizan.
Frenetik eta Bad Sound System.
Azaroaren 21ean, larunbatean,
23:00etan Arbizuko Argibidea elkartean.
Paulino Otamendi kamara orkestra.
Azaroaren 22an, igandean, 18:00etan
Etxarri Aranazko kultur etxean.

Antzerkia
Itsas sekretuak. Azaroaren 21ean,
larunbatean, 17:30ean Etxarri
Aranazko kultur etxean. Maitane Perez
eta Laura Villanueva.

The Gagfather. Azaroaren 21ean,
larunbatean, 20:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean. Producciones Yllana.
Chef chof. Azaroaren 22an, igandean,

18:00etan Irurtzungo kultur etxean.
Trokolo antzerki taldea.

Ipuin kontalaria

Ordozko saroia. Azaroaren 22an,
domekan, 9:00etan Altsasuko
Zumalakarregi plazatik eta 9:50ean
Bioitza kanpinean. 54 km. Barranka

Garazi Goñi
Andueza
ZORIONAK potxola!!

Josu Ducar Astiz
ZORIONAK aita!
Maite zaitugu.

erantzuna? Azaroaren 24an,
asteartean, 19:00etan Altsasuko
gaztetxean. Hizlaria: Begoña Zabala.
Sahara libre. Azaroaren 24an,
asteartean, 20:00etan Arbizuko
udaletxean. Hizlaria: Hassana Alia.
Claves culturales y mitos sobre la
mutilación genital femenina.
Azaroaren 25ean, asteazkenean,
18:30ean Olatzagutiako kultur etxean.
Hizlaria: Fatima Djarra.

Ezpain gorriak. Azaroaren 20an,
ostiralean, 23:00etan Altsasuko Haritza
tabernan. Dorleta Kortazar. Gozamenez.

txirrindulari taldeko mendi bizikleta taldea.

Literatura

Erakusketak

Con ojos de tortuga. Azaroaren 21ean,
larunbatean, 19:00etan Etxarrengo
elkartean. Helduendako.

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.

Olerki emanaldia; joandakoei
omenaldia. Azaroaren 22an, igandean,
13:00etan Lakuntzako kultur etxean.

Ikusteko betaurrekoak. Azaroaren
22an, domekan, 18:00etan Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean. V. Imaz.

Zinema
Flor del desierto filma. Azaroaren
20an, ostiralean, 22:00etan
Olatzagutiako kultur etxean.
27 missing kisses. Azaroaren 20an,
ostiralean, 21:45ean eta azaroaren
22an, domekan, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean.
El desconocido. Azaroaren 20an,
ostiralean, 22:00etan eta azaroaren
22an, domekan, 20:10ean Altsasuko
Iortia kultur gunean.
Asterix, jainkoen egoitza. Azaroaren
22an, domekan, 17:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean.

Altsasuko ferietako argazkiak.
Azaroaren 21era arte Altsasuko
Dendarien Elkarteko establezimenduen
erakusleihoetan.
Emakumeenganako biolentzia mota
ezberdinak. Azaroaren 25era arte,
19:00etatik 21:00etara, Altsasuko Gure
Etxea eraikinean. Alts. mug. feminista.

Hitzaldiak
Askatasunaren bidean, presoak
etxera! Azaroaren 20an, ostiralean,
19:30ean Urdiaingo udaletxean eta
20:00etan Bakaikuko auzoan eta
azaroaren 21ean, larunbatean, 11:30ean,
Etxarri Aranazko kultur etxean. Sortu.
Sexu erasoak eta espazio
alternatiboak. Zein da zure

Bazkideek:

3 urte!! Ongi pasa eta
muxu asko. Familiaren
partez.

Bestelakoak
Haurtzaroaren eskubideen
nazioarteko eguna. Azaroaren 20an,
ostiralean, 16:30etik 19:30era
Olatzagutiako Akelarre ludotekan.
Arbizuko Gazte Eguna. Azaroaren
21ean, larunbatean, Arbizun.
Dantza eskolaren irekiera, ate
irekiak. Azaroaren 21ean,
larunbatean, 17:00etatik 19:00etara
Altsasuko San Juan kaleko 80.
zenbakian. Irantzu Gonzalez Azpiroz.
Lakuntzako II. Gastronomia
Topaketa. Euskal Herria. Azaroaren
22an, igandean, 18:30ean Lakuntzako
Pertza elkartean. Txingurriye.

Pakita Andueza Ezkurdia.

Mahai-ingurua
Osasun mentala ez da eroen kontua,
guztiona baizik. Azaroaren 26an,
ostegunean, 18:00etan Altsasuko Iortia
kulturgunean. Lau hizlari.

Tailerrak

Deialdiak
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Azaroaren 20an, ostiralean, 20:00etan
Arbizuko eta Etxarri Aranazko
plazetan, elkarretaratzeak.
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Azaroaren 22an, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.

Beraz, amodioa zer da? Azaroaren
21ean, larunbatean, 18:00etan
Altsasuko Intxostiapunta gazte gunean.

Indarkeria sexistaren kontra.
Azaroaren 25ean, asteazkenean,
19:00etan Arbizuko plazan.

10 ordu sexuaz. Azaroaren 23an,
astelehenean, 17:30ean Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean.

Indarkeria sexistaren aurrean… zure
ardura hartu! Aski da. Azaroaren
25ean, asteazkenean, 19:00etan
Altsasuko udaletxe aurrean.

Gozamenez.

Musikoterapia. Azaroaren 24an,
asteartean, 18:00etan Altsasuko
jubilatu elkartean. Josefina Arregi
klinikako Raquel Guerrero.

Emakumeenganako eta
neskenganako indarkeria guztien
aurka. Azaroaren 25ean,
asteazkenean, 20:00etan Olatzagutiako
San Migel plazan kontzentrazioa.
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astekoa
Marian Mendiola

Mendiz inguratutako bailara arrastinatzen
Basoak, zirrikitutik begiratzeko
baino zertxobait gehiago
Gure bailara toki paregabea da
naturaz gozatzeko. Makina bat
jende ibiltzen da gure baso eta mendietan kirol eta aisialdi jardunak
egiten. Baina, pixka bat erreparatuz gero, neska-emakume eta
mutil-gizonen artean aldeak daudela antzeman daiteke. Arraroa da
mendian emakumezko bat baka-

rrik, lagunik gabe, ibiltzea. Mendia gogoko ez dutelako? Ez dut uste
arrazoia hori izango denik.
Askorentzat gustukoa da mendian ibiltzea, igeri egitea, piraguan ibiltzea, eskaladan ibiltzea,
eskiatzea, kalean edota mendian
korrika egitea, halako askatasun
sentsazioa eta espazioaz gozatzeko aukera ematen duelako. Baina emakumeen kirol jarduerak,

askotan, espazio itxietara mugatzen dira, izan kiroldegi, pilotaleku edo gimnasio. Tradizioz espazio itxietan hezi gaituzte, kontrolatuagoak direlako, naturak eta
inguru irekiek ez dutena.
Gure beheko basoetan eguneroegunero ibiltzen diren emakume
batzuek esandakoa kontatuko
dizuet. Basoan badira puntu edo
zeharkaldi batzuk “eragotzita”

antzematen dituztenak. Asko dira
errekatik aurrera edo bidetik ateratzea ausartzen ez direnak, batez
ere bakarrik doazenean. Basobasoak halako kontrolik gabeko
izaera hartuko balu bezala, itsesiak (hesiak) bailitzan. Horrelakoak entzuten ditudanean Txanogorritxoren ipuina datorkit gogora.
Baina, antza, poliki-poliki gauzak aldatzen hasiak dira. Gure

Erredakzioaren oharra

hara zer dien

Neska eta mutil, emakume eta gizon gazte, zuei zuzenduta:
Zuei zuzenduta, etorkizuna eraikitzen ari zaretelako; ez zuena soilik, baizik eta gizarte osoarena,
eta hau ez da ‘enpresa’ makala!
Ziur badituzuela etorkizun hori
egiteko ideia asko: batzuk errazagoak, beste batzuk etorkizuna
bera bezain zabalak. Testutxo
honetan azalduko dugu bat:
‘indarkeria bukatuko da denon
arteko berdintasuna lortzen
dugunean’. Berdintasuna esaten
dugunean, ez da denok –pertsonak, kulturak, herriak– ‘berdinak

espazio ireki horiek gustura esploratzen dituzten emakumeak gero
eta gehiago dira, ikusi besterik ez
dago azken mendi eta herri lasterketetan, Behobian, Zegama-Aizkorrin, Lilatoian, eta abar parte hartu duten emakume sakandarren
kopurua. Nahi dutena eta gustatzen zaiena egiten, lehiatzeko prest
eta bildurrik gabe, beheko basoan eta bargan bezalaxe.

izatea’, baizik eta eskubide berak
izatea: kulturalak, ekonomikoak, indibidualak… Ados?
Ba hau da lortu nahi duguna
emakumeen aurkako indarkeria
ezabatzeko. Jadanik eman duzue
lehenengo urratsa: denok dakizue zuen arteko harremanetan
indarkeria mota hau gertatzen
dela. Hau esateko ez da urrun joan
behar: Altsasun azaroaren 25a
prestatzeko ikastetxe guztietan
tailer batzuk egin dira, eta han
parte hartu duten ikasleek ez

dute inolaz ere zalantzan jarri
indarkeria eta eraso matxistak
daudela haien giroetan: koadriletan, ikastetxeetan, festetan…
baita familietan ere.
Zenbakiekin ere gauza bera
esan dezakegu: Nafarroan 2014
urtean Larrialdietarako Zentroan harrera eman zieten emakumeen % 42,85 18-30 urte bitarteko mugan zeuden; Harrera etxean,berriz, %50ak 40 urte baino
gutxiago zeuzkaten. Eta salaketa gehiago jarri zituzten emaku-

meek, 18-24 urte bitartean zeuzkaten. Eta gizonak? Erasotzaile
gehienak 35-39 urte bitartekoak
ziren.
Errealitateak erakusten digu
hau ez dela egoera indibiduala edo
neska batek, edo gutxik, jasaten
duten tratu txarra. Hau zabalduta dago: musika eta abesti sexistak, jelosiak, mugikorren bidezko kontrola, ukitzeak, irainak,
mespretxuak…
Hau guztia ezagutzen duzuenez, orain bigarren urratsa dator:
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Heldu den asteko zenbakiaren ondoren Guaixe astekaria abenduaren 11ra arte ez da banatuko.

konpromiso pertsonal eta kolektiboak hartzea emakumeen eta
gizonen arteko berdintasunaren
alde. Inork ez dizue esan behar
zer egingo duzuen zerbait aldatzeko. Honetan ere ez, zuek erabaki behar duzue nola egingo
duzuen, nahi duzuen etorkizuna
lortzeko.
Eta, ez badakizue zer egin, ikastetxeetako hainbat ikaslek esaten
dutena entzun hurrengo azaroaren 25ean!
Emakumeen Bilgunea

Atal honetan ahalik eta iritzi
gehienek tokia izan dezaten
1.500 karaktere (espazioekin)
baino gehiago duten gutunik
EZ DA ONARTUKO. Karaktere
kopuru horretatik gorako
gutun guztiak LABURTU eginen dira. Gutunean izen-abizenak, telefonoa, helbidea
eta Nortasun Agiriaren zenbakia agertu beharko dira.
Gutunak asteazkeneko goizeko hamarretarako egon
behar dira gurean; bestela,
ez da aste horretan publikatuko. Guaixe aldizkariak ez
du bere gain hartzen derrigorrez, aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien
erantzukizunik.
Zure
iritzia
helarazteko:
Foru plaza 23, 1 Altsasu; gutunak@guaixe.eus edo 948 564
275 telefonoa.

objektibo tik: gutunak@guaixe.eus
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KLINIKAK 30.000 EURO JASO DITU:
Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoak
La Caixaren gizarte ekintza eta Nafarroako
Kutxa fundazioarekin hitzarmena sinatu

dute. Udaberriaz geroztik klinika dementzien inguruko prestakuntza eta arreta
pertsonalizatuko proiektua martxan du.

sakanerria >>

SAKANA

Plan Estrategikoa garatzeko hitzarmena lantzen hasi dira
Sakanako ordezkariek Nafarroako
Gobernuko ordezkariekin egindako
lehen bileran hitzarmena lantzen
hasteko konpromisoa hartu dute

Sakana 2020 Plan Estrategikoa
(SPE) aurrera eramateko ibarreko
eta Nafarroako Gobernuko ordezkariak elkartu ziren asteazkenean.
Sakanan azken urteetan egindako
lanari segida emateko, gobernuarekin hartu behar diren akordioak
zehazteko plana izan da bileraren
helburua. Legegintzaldi akaberan
hitzarmen bat sinatzeko aurreko
gobernuarekin emandako pausoak
bertan behera gelditu ziren. SPE
garatu ahal izateko Sakanako
ordezkariek lehenbailehen berreskuratu nahi zuten gobernuarekin
harremana eta herenegungo bilerarekin lehen urratsa egin zen.
Aierdi kontseilariak bileran azaldu du Sakanan egin den plangintza

»

Enpresariekin
Aierdi kontseilaria Nafarroako
eskualdeetako enpresa-erakundeekin bilera erronda egiten ari
da. Eguberrien aurretik SakanakoEnpresarienElkartearekinbilduko dela jakinarazi zuen atzo.

balio handikoa dela eta eskertzekoa.
Aierdik gobernuaren aurrekontuen prozedura zertan den azaldu
zien sakandarrei. Argitu zienez,
“orain zein ekintza eta zenbateko
finantzaziorekin konprometitzen
ahal garen aztertu beharko dugu”.
Dena dela, aurreko negoziaketetan
bezala, SPEren bidetik eskualdeko
egoerari modu orokor eta partekatu batean erantzutea ahalbidetuko
duen hitzarmena lantzeko konpro-

Bi aldeetako ordezkariak. Sakanakoak: Aitor Karasatorre (Sakanako Mankomunitateko presidentea), Joseba Garmendia (Sakantzen Sarea), Iker Manterola eta Aintzane Iriberri (Sakanako Garapen Agentzia), Jose Julian Garziandia (enpresaria eta Sakanako Enpresarien Elkarteko kidea), Javier Ollo (Altsasuko alkatea), Ainara Aiestaran (Uharte Arakilgo alkatea) eta Markos Erro (aholkularia). Nafarroako Gobernukoak: Manu Aierdi (ekonomia garapenerako lehendakari-ordea), Maitena Ezkutari (Turismo eta Merkataritzako Zuzendari Nagusia), Pilar Irigoien (Politika Ekonomiko,
Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusia) eta Izaskun Goñi (kabinete burua).

misoa hartu dute bi aldeek. Hala,
adostu dute Nafarroako Gobernuak

lehen proposamen bat eginen duela eta hurrengo egunetan Sakana-

ko ordezkariei emanen diela.

»

Altsasu

Enpresa simulatua sortzeko
proiektua Altsasun

Sakanako Garapenaren aldeko
Plataforma Soziala sortu da

%100ean diruz lagundua dago eta
egiazko egoeraren pareko den lan
esperientzia jasoko dute izena
ematen dutenek. Gaur aurkeztuko
dute ekimena, 10:00etan, Iortian

Sakanako dendarien elkarteak,
Bidelagun turismo elkarteak eta
Sakantzen Sareak egindako deialdiari 20 bat sakandar rek erantzun
zioten. Sakanako Plan Estrategikoa
(SPE) martxan jartzeko Nafarroako Gobernuarekin egiten ari diren
negoziazioen inguruan hausnartzeko espazio bat eskaini nahi zen. Testuinguru horretan gizarteak eta
eragile sozialek joka dezaketen
paperaz hausnartu nahi zen ere.
Parte-hartzaileek SPE aurrera
eramateko beharrezkoak dituen
baliabide ekonomikoez ez hornitzeak sorturiko egoeraren inguruko
iritziak plazaratu zituzten. SPE
adosteko egindako lan guztia alferrikakoa izatearen kezka azaldu
zuten, baita SPEko neurriak ez
garatzeak Sakanari eraginen liokeen “izugarrizko kalteagatik” ere.
Horregatik, aurreko ostiralean
elkartu ziren pertsonek, euren izenean, Sakanaren Garapenaren alde-

Altsasuko Udalak, AIN (Asociación
de la Industria Navarra) elkartearen laguntzarekin, enpresa simulatu bat sortzeko proiektua bultzatu
du. Programa Nafarroako Enpresarien Konfederazioak antolatu eta
Nafarroako Enplegu Zerbitzuak
finantzatu du. Doako proiektua da,
%100ean finantzatua dagoelako, eta
gaur, ostirala, 10:00etan aurkeztuko dute, Iortia Kultur Gunean.

Nori zuzendua
Enpresa simulatua sortzeko
proiektua azaroaren 25ean hasi eta
abenduaren 23an despedituko da.
9:00etatik 15:00etara ariko dira
lanean. Enpresa simulatua sortzea
da erronka. Egiazko egoeraren
parekoa den lan esperientzia jasoko dute izena ematen dutenek.

“Birsortu ezazu enpresa, bulegoa
edo aholkularitza bat, eta ikasi-birziklatu zure ezagutzak lanpostu
ezberdinetan arituz, zure enplegagarritasuna hobetzeko” hori da
asmoa. Proiektua hurrengo parte hartzaileei zuzendua dago: egiazko egoeraren parekoa den lan esperientzia eskuratu nahi dutenendako, enpresa munduari begira
dauden tituludunendako eta jardun gabeko epealdi baten ondoren
lan mundura itzultzea bilatzen
duten enpresa munduko profesionalendako.
Banan banako saioak eskainiko dira, eta parte-hartzaile guztiek
jasoko dute haien enplegagarritasun ibilbidea eta pertsonalizatutako ekintza plana.

Informaziorako
948 42 11 24, 948 42 11 50, mbrun@ain.es
edo vlopez@ain.es.

Plataforma soziala sortzeko bilera. Utzitakoa

ko Plataforma Soziala sortu zuten.
Bileraren ondoren plataformako kideek aurrera begira zer egin
eztabaidatu eta erabaki beharko
dute. Hala ere, ostiralean bertan
manifestua onartu zuten. Nafarroako Gobernuari Sakanako Mankekin SPE garatzen laguntzeko
hitzarmena sinatzeko eskatzen
zitzaion. Batetik, plana giza- eta
diru-baliabidez hornitzeko, betiere “Sakanako Sozioekonomia
Behatokiaren ekonomia proposa-

sakanakogarapenalde@gmail.com
Plataforman parte hartu nahi dutenek eposta helbide hori erabil dezakete.

menean oinarrituta”. Eta, bestetik, Sakanako garapen estrategiaren bultzatzaileekin elkarlan eraginkorrerako marko egonkor bat
sortzea. Deitzaileekin batera manifestua sinatu zuten Sakanako
Garapenaren aldeko Plataforma
Sozialak, Abian eta Pagadik (enplegu tailerrekoak).
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Lizarraga

San Klemente
ospatzeko prest

Egitaraua

>>Azaruek 20, ostigela
21:00etan Gazte poteue.
22:00etan Gazte afaie.
24:00etan Gaupasa sozidedien.

>>Azaruek 21, launbeta
11:00etan Pilota partiduek.
12:00etan Kalejire Amalur taldiakin.
13:00etan Meza nausie.
14:00etan Auzatie.
16:30ean Puzgarriyek eta haur jolasak.
19:00etan Txokolea.
19:30ean Dantzaldiye The Trikiteens

Arbizu

Arbizuko Gazte Asanbladak Gazte
Eguna dela eta gaurko eta biharko
egitaraua antolatu du. Gaur haurrendako ekitaldiekin abiatuko da programa eta bihar ospakizun handienak izanen dira.
Marokoko jakiak prestatzen.

Gastronomia
topaketaren segida

22:00etan Herri afaie frontonien.
24:00etan Dantzaldiye The Trikiteens
taldiakin.

Igandean, 18:30ean Lakuntzako
Pertza elkartean

>>Azaruek 22, iyendie

Amalur taldeak bere doinuekin Lizarraga alaituko du.

Lizarragan dena prest dago San
Klemente festak gaurtik astelehenera ospatzeko. Gazte egitarauarekin abiatuko da gaur ospakizuna. Astelehenean, San Klemente egunean, jubilatuendako
bazkariarekin despedituko da.
Musika, haur jolasak, dantzaldia,
eta adinekoei omenaldia ere iza-

nen dira. Eta esaerari kasu eginez, antza elurrak ere ez du
hutsik eginen: San Klemente
papa, elurra tipi, tapa. San Klemente, baba jantzale esaera ere
ezaguna da Lizarragan, urteko
garai honetan plateretan baba
asko zegoelako.
Bestalde, egitarauko kartela

omenaldiye auzuen.
16:30ean Puzgarriyek eta haur jolasak.
18:30ean Mus eta briska txapelketa
Azi-iturrin.

>>Azaruek 23,astelehena,
San Klemente egune
13:00etan Meza.
15:00etan Jubiletuben bazkaie.

ilustratzeko Lizarragako Kontzejuak aurtengo balkoirik politeneko argazkia jarri du, Leturienea
etxekoa.

Lakuntza

Gazte ospakizunen
txanda

taldiakin.

12:00etan Kalejire Amalur taldiakin.
13:00etan Meza nausie.
14:00etan Auzate eta herriko zaharrei

»

Egitaraua

>>Azaroak 20, ostirala
17:30ean Txokolate-jana eta haurrendako filma.

20:30ean Pintxo-pote berezia.
22:00etan Dokumentala.

>>Azaroak 21, larunbata
10:30etan Koetia.
11:00etan Pregoia.
12:00etan Argi Bidean logo txapelketa.
13:30ean Trikipoteoa.
15:00etan Gazte bazkaya.
18:00etan Elektrotxaranga.
20:00etan Argi gurdiya herriyen zehar.
21:00etan Bokata-jana.
23:00etan kontzertuak: Frenetik eta

Txingurriye elkarteak antolatu duen
II. Gastronomia Topaketak bigarren
saioa izanen du igandean. Topaketa
horien helburua da jatorri ezberdinetakolakuntzarrakelkartzeaetaelkar
ezagutzea.Horretarakoaitzakiasukaldaritzada.HalaigandeanEuskalHerriko errezetak prestatzen ikasteko
txanda izanen da. Izena eman duten
30lakuntzarrekpintxobat,kokotxak
eta intxaur saltsa prestatzen ikasiko
dute.Izenaemannahidutenekhemen
egin dezakete.

Bad Sound System.

Egitaraua
»

>> Azaroak 22

Irurtzun

Euskal Ekitaldiak egitarauko jardueretarako
izen emateak zabalik
Abenduarekin batera Irurtzunen
hutsik egiten ez duena Euskal Ekitaldiak programa da. Aizpeak, Irurtzungo euskaltzaleen topaguneak,
abenduan euskararen erabilera
sustatzeko guneak sortzeko ekitaldi sorta bat prestatu du, Irurtzungo Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza izan du horretarako.
Aurreikusitako ekitaldi batean baino gehiagotan izena eman edo txartela eskuratu behar da, eta, Aizpeatik jakinarazi digutenez, dagoeneko egin daiteke.
Urtero moduan Nafarroaren
eta Euskararen eguna den abenduaren 3an Pirritx, Porrotx eta

Marimotots Irurtzunen izanen
dira. Sarrerak dagoeneko salgai
daude Martxueta liburu-dendan
eta Pikuxar euskal txokoan . Abenduaren 5erako, larunbata, bazkaria eta herri kantuen saioa
antolatu dute Azipeakoek. Hilaren
26ra arte eman daiteke izena Pikuxarren eta Iratxo elkartean (13
euro). Abenduaren 8an, asteartean, Donostiako zientzia museoa
ezagutzeko txangoa prestatu
dute. 10:00etan abiatu eta 18:00etan
eginen dute buelta. Izena emateko epea zabalik dago hilaren 30era
arte Martxuetan eta Pikuxarren
(helduak 20 euro, haurrak 15).

Pailazoak ikusteko sarrerak dagoeneko salgai daude.

»

Irisgarritasuna
ezgaitasunaren gainetik

Santa Ageda
eta inauterien
ospakizunen datak
zehaztuta

Piktogramak herria
ulertzeko

Asistentzia txakurren laguntza
behar duten pertsonen eskubideak bermatzen ditu Nafarroako
Laguntza Txakurren Legeak.
Espazio publiko edo erabilera
publikoa duten espazioa sartzeko
eskubidea dute laguntza txakurrak legea onartu zenetik, esaterako: liburutegi, taberna, jatetxe,
hotel, osasun etxe, eskola… Legea
Bocalan Biak Bat fundazioak sustatu zuen eta orain legeak aitortzen dituen eskubide eta betebeharrak ezagutarazteko lanean ari
da. Hala, Altsasuko udal langileei legeak esaten duenaren berri
eman zieten fundazioko kideek

Heldu den urtean astearte-inauteria otsailaren 9an izanen da. Herriihote ospakizunak bat egiten zuen
Santa Agedako kinto ospakizunen
azken egunarekin. Daten bat etortze hori kontuan izanda udala kintoen ordezkaritza batekin elkartu
zen eta gaia Kultura Batzordera eraman zen. Han erabaki zuten astearte-inauteko ospakizuna otsailaren 9an mantentzea eta kintoenak
otsailaren 5ean, 6an, 7an, 8an eta
10ean. Hau da, kintoen zortziko dantzak egun bat beranduago bukatuko dira. Altsasuko Udalaren Tokiko Gobernu Batzordeak erabakia
berretsi zuen atzo.

atzo. Javier Ollo Martinez alkateak esan digun moduan, legeak
“gizartean elkarbizitza egokia
garatzeko jarraibideak ematen
ditu, eta administrazioak horretan paper nabarmena du”.

>> Abenduak 13

Olatzagutia

Haurren eskubideen
eguna ospatzera

»

Josu eta Josune azalpenak ematen.

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

»

abenduaren 14ra arte eskuratu
daitezke Martxuetan eta Pikuxarren (20 euro).

Altsasu

>> Azaroak 29

Senegalgo oilaskoa fideoekin eta
mazedonia.

Azkenik, abenduaren 19an Saioa
Alkaiza eta Andoni Egañaren
bertso-saioaizanen da. Txartelak

»

Euskal Herriko pintxoa, kokotxak eta
intxaur saltsa.

AltsasukoUdalekoGizarteZerbitzuen
Batzordean onartu eta Tokiko Gobernua Batzordeak atzo baimendu zuen
udalak Nafarroako Autismo Elkartearekin hitzarmena sinatzea. Zure
hiria piktogramen bidez ezagutu
programaAltsasungaratukodahorrela. Hau da, 11 udal eraikinen kanpoko aldean piktogramak jarriko dira,
eta irudi horien bidez autismoa duten
pertsonek eraikinean egiten den jardueraren berri izanen dute. Udal eraikin hauetan jarriko dira piktogramak:
Gure Etxea, ludoteka, Labadero eraikinekogimnasioa,Iortiakulturgunea,
musika eskola, gaztetxoko, Txirinbulohaureskola,udaletxea,igerilekuestaliak, Dantzaleku kirol gunea eta adinduen egoitza.

Gaurko eguna, azaroaren 20a, Haurren Eskubideen Eguna da. Azaroaren 20an Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak gaurko egunez, 1959an, Haurren Eskubideen
Aldarrikapena egin zuen eta haurrek haurtzaro zoriontsua izateko
eskubide unibertsalak ﬁnkatu zituen.
Hori dela eta, Akelarre Ludotekan
gaur nazioarteko egun hori ospatuko dute. Haurrek trukea, tailerra
eta txokolate-jana izanen dute.

SAKANA

Musika bidezko
estimulazioari
buruzko azalpenak
Asteartean, 18:00etan Altsasuko
jubilatu elkartean

Joseﬁna Arregi klinikako profesionalek euren jakintza sakandarrekin
partekatzeko zikloa antolatu zuten.
Hainbat hitzaldi eta tailerren ondoren, heldu den asteartean, Raquel
Guerrero okupazio-terapeutak musikoterapiaren inguruko tailerra eskainiko du. Klinikako langileak dementzia duten pertsonei musika bidezko estimulazioa nola egin,
komunikazioa eta emozioa nola
bideratu azalduko du.

sakanerria
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SAKANA

Gorenak Gamesako
kaleratzeak baliogabe
eta legez kanpokotzat
jo ditu
150 langileek 2010ean zuten
baldintza beretan hartu beharko
dituztela diote epaileek

lantegirako negoziatzaile legitimo bakarra.

Madrilgo Auzitegi Gorenak 2013an
emandako epaia berretsi du Espainiako Auzitegi Gorenak eta arrazoia eman die Altsasuko Gamesako langileei. Epaileek orain diote
kaleratuak izan ziren 150 langileen 2010eko egoera eta lan bizitza
berregin behar dela. Epaia finkoa
bihurtzean Gamesak 20 egun izanen ditu langileak berriro hartzeko. Zuten egoera berean onartu
beharko ditu.
Altsasuko lantegia itxita dago eta
zaila izanen da berriro zabaltzea.
Gamesak langileak bestelako baldintzetan ezin ditu onartu. Salbuespena da langileek propio mugikortasun geografikoa onartzea.
Berez, Langileen Estatutua jarraituz , kontratuak haustea eta 45 eguneko kalte ordainak jasotzea litzateke hurrengo urratsa. Langileak
aurrerantzean eman beharreko
urratsak zehazteko lehen batzarra
egin zuten atzo.
Epaiak dioenez, “Gamesaren
EEE negoziazioa engainagarria
eta eraginik gabekoa izan zen,
Altsasuko enpresa batzordearekin negoziatu behar zen eta ez
Madrilen beste batzuekin batera”. Epaileek diote EEE ezberdinak zirela eta, beraz, Altsasuko
enpresa batzordea zela Sakanako

Legitimatuta
Gamesako langileek hasieratik
EEEren negoziazioa Altsasun egin
behar zela defendatu zuten. Orain
arrazoia eman diete. Altsasun
ordezkaritzarik izan ez eta Madrilen Sakanako lantegiaren etorkizuna negoziatu zituzten UGT eta
CCOO sindikatuak kritikatu dituzte. Nafarroako Gobernuak gaia Lan
Ministerioaren esku utziz “ahaztu”
zuela gogorarazi dute langileek.
ELAren Sakanako arduradun
Gorka Viergek gogoratu duenez,
“Sakanan 150 lanpostu galdu genituen. Orain nolabaiteko konpentsazio bat sortzen da”. Eta gaineratu
du langileek lantegia ez ixteko
euren esku zegoen guztia egin zutela. “Berandu bada ere, poza sortu
digu epaiak. Langileek ikusi dute
haiek egindako lanak fruitua eman
duela”. Epaia “historikotzat” jo
dute. Viergek azaldu duenez, bost
urte hauetan Gamesako langile
batzuk “beste lantegietan ari dira
lanean, batzuk oso gaizki pasa dute,
lan baldintza prekarioekin lan egin
dute…” Antolatzearen, borrokaren
eta batasunaren balioak langileei
gelditzen zaizkien tresna bakarrak
direla adierazi du Viergek. Gamesako langileak horretan eredu direla azaldu du. +www.guaixe.eus

Gamesako langile ohiak eta ELAko ordezkariek eman zituzten azalpenak.
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Generazio berriko banda
zabala lau herritara iritsiko da

Nonerabili
ETXARRI HORTZ
KLINIKA
ETXARRI ARANATZ
Internet sarerako lotura azkarragoa jarriko dute aurten.
Aurten banda zabal ultra-azkarra
hedatuko dute

Industria, Energia eta Turismo
Ministerioak jakinarazi du generazio berriko banda zabala hedatzeko zein proiektu lagunduko
dituen. Haien bidez, telekomunikazio sare berriaren hedatzeak
banda zabaleko zerbitzua abiadura altuan (30 Mb/s) edo oso altuan
(100 Mb/s edo gehiago) eskaini
nahi da. Egitasmo horrek herritarren artean sortutako zulo digitala berdindu nahi du, banda zaba-

»

la eskualde berrietara hedatuz.
Ministerioak onespena eman
dio Telefonica enpresak Lakuntza,
Arbizu, Etxarri Aranatz eta Altsasura banda zabal ultra-azkarra
hedatzeko proiektuaari. Proiektua
Ministerioak eta Europaren
Eskualde Garapenerako Funtsak
(FEDER) finantzatuko dute. Sakanako lau herrietan eta Zangozan
banda zabala hedatzeko 740.000
euroko inbertsioa eginen du telekomunikazio enpresak eta 260.000
euroko diru-laguntza jasoko du.

%10eko deskontua garbiketetan.

LURESU
ALTSASU

% 10eko deskontua eskaintza berezi eta enkarguetan
izan ezik.

NORTE ERLOJUDENDA
ALTSASU

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

MENDIGAIN
URDEIAZPIKOAK

Altsasu

Haur eskolaren aldeko
sinadura bilketa egiten
hasi dira

LAKUNTZA

50 €ko erosketa eginez gero,
etxeko produktua opari.

URREZKOA
BITXIDENDA
IRURTZUN

Nafarroako Gobernuari heldu den
urteko aurrekontuetan Altsasuko
haur eskolako lanak egiteko diru
sail bat aurreikustea, horixe da
sinadura bidez babestea eskatzen
ari direna. Txirinbulo haur eskolako gurasoak dira sinadura bilketa abiarazi dutenak. Sinadurak
biltzeko paperak denda eta tabernetan daude herritarren eskura.
Gurasoek gogorarazi dute haur
eskolako egoitza irailaren 3an erre
ondoren behin-behineko egoitza
batean daudela. Leku aldatzeak
ekarri dituen ondorioak ere nabarmendu dituzte gurasoek: alde batetik, udalaren beste zerbitzu batzuen
eskaintza mugatzea; bestetik, Txirinbulo haur eskolaren zerbitzua
mugatzea, egungo kokapenak 3 unitate, 45 haur, besterik ezin baitu hartu; gainera, ezin da jantoki zerbi-

Bitxietan 100 €ko erosketa
egitean, %10eko deskontua.

ETXARRI
KOMERTZIALA
ETXARRI ARANATZ

% 10eko deskontua koltxoietan.

ARKANGOA TABERNA
ALTSASU

Haur eskolan, jostailuak tokian uzten.

Postrea edo kopa doakoa.
tzurik eskaini ezta ordutegi zabalagorik ere. Horregatik, Txirinbuloko gurasoek Nafarroako Gobernuari eskatu diote Altsasuko haur
eskola egiteko lanak azkartzeko
diru sail bat bideratzea. Gobernuko ordezkariekin ere elkartu nahi
dute.

GIXANE ESTETIZISTA
ALTSASU

Produktua opari.

PINPILINPAUSA
ALTSASU

»

Altsasu

Baliabideak eskatu ditu
instituturako
Herrikoa Guraso Elkarteen Federazioa Nafarroako Parlamenduko
Hezkuntza batzordean izan zen
aurreko ostiralean, besteak beste
Nafarroako ikastetxe publikoetan
dauden beharren berri emateko.
Haien artean daude Altsasu BHI
zentroarenak.
Altsasuko Institutuko kexa
nagusiak mantenu gabezia eta

errekurtso falta dira, nahiz eta zentroko Guraso Elkarteak geletan
ordenagailuak eta kañoiak jartzeko kolaboratzen egon. “Abuztuan
irakasle batzuk mantenuko langileekin batera aritu ziren lanean,
institutuko areto nagusia txukuntzeko”. Ekipamendu arazoak daude ere kirol pistetan eta musika
gelan.

50 €tik gorako erosketetan
%10eko deskontu-bale bat
hurrengo erosketarako.

TEXARTU
IRUÑEA

Eskaintza kanpainaren arabera.

www.guaixe.eus-en
zerrenda osoa ikusgai
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Arbizu

A25

Balda fidantzapean aske
Bere osasun egoera kontuan izan
dute eta 10.000 euroko fidantza
ezarri diote

Fran Balda 10.000 euroko fidantza
ordaindu ondoren aske gelditu
zen astelehenean, 21:00akaldera,
haren senideak egunean bertan
tramite guztiak egin ondoren.
Navalcarneroko espetxean zuten
preso. Arbizuarrak gaixotasun
kroniko bat dauka eta horri erreparatuz libre uztea erabaki dute.

»

Fran Balda askatu berritan. Utzitakoa

Bakaiku

Abenduaren 20ko
beste
hauteskundeak
Lizarragabengoan eta Zuhatzun
kontzejua aukeratzeko
hauteskundeak izanen dira ere

Bakaikuar ugarik auzipetuei babesa azaldu zieten. Utzitakoa

Larunbatean ehundik gora bakaikuarrek euren elkartasuna eta
babesa azaldu zieten Espainiako
Auzitegi Nazionalera deklaratzera
deituak dauden sei herritarrei.
Horretarako elkartu ziren larunbatean eta talde argazkia egin zuten.
Elkartutako bakaikuarrek euren
herrian “bakean eta lasai bizi” nahi
dutela adierazi zuten, eta gaineratu zutenez, herriko bizitza “oztopatzen duten kanpoko esku-hartzeak
ez ditugu onartzen”. Aldi berean,
adierazi zuten euskal presoen esku-

»

bideak aldarrikatzea ez dela delitua, “euskal gizartearen gehiengoak aldarrikatzen duena baizik”.

Zitazioa
Madrilera joan beharrean sei
bakaikuarrek Iruñeko justizia
jauregian deklaratuko dute.
Abenduaren 1ean izanen da eta
bideo-konferentzia bidez deklaratuko dute.

Abenduaren
20ko hauteskunde orokorrekin batera, Nafarroako 13 herri
eta 44 kontzejuetan udal eta
kontzeju hauteskundeak izanen
dira. Herri eta kontzeju horietan
maiatzean ez zen hauteskunderik
izan, inor ez zelako aurkeztu. Astelehenean despeditu zen abenduaren 20ko udal eta kontzeju hauteskunde hauetarako hautagaitzak aurkeztekoepea,etaNafarroako13herri
eta 44 kontzejuetan aurkeztu ziren
hautagaitzak. Tartean daude Lizarragabengoa eta Arakilgo Zuhatzu.
Lizarragabengoan Altxorrotx taldea aurkeztuko da hauteskundeetara, Jose Manuel Garmendia Lakuntza buru dela. Bestalde, Juan Pedro
Arregui Sarasa izanen da Zuhatzuko Independenteen buru.
Nafarroako beste 11 udal eta 58 kontzejutan atzera ere ez da hautagaitzarik aurkeztu. Horrela, Nafarroako Gobernuak herri horiek gobernatzeko kudeaketa batzordea
izendatu beharko du.

Altsasu

Altsasuarra Beltzezko
Emakumeen nazioarteko topaketan
Indiako Kalkuta hiriaren ondoan
gerra eta politika militaristen kontra
emakumeen topaketa egin da,
larunbatean hasi eta atzora arte.
Bilgune Feministako Iosune Diaz
Arcek parte hartu du

Iosune Diaz Arce.

Beltzezko Emakumeen XVI.
nazioarteko topaketa Vimochana
erakunde feministak antolatu du
eta Indian mundu guztiko emakumeak elkartu dira, emakumeen kontrako indarkeria mundu
guztiko arazoa baita. Beltzezko
Emakumeen topaketan hiru euskal herritar parte hartzen ari
dira, haien artean Iosune Diaz
Arce. Calcuta Ondoan garapenerako gobernuz kanpoko erakun-

Altsasu

Aurtengo ilbeltzaren 12an atxilotu zuten arbizuarra, beste 15
euskal herritarrekin batera. Eloy
Velasco epailearen aginduz atxilotu eta ilbeltzaren 14an espetxeratu zuten Balda, “Herrira-n jardutea debekatzen dion kautelazko neurria haustea, erakunde
terroristako kide izatea, hura
finantzatzea, gizarte segurantzari iruzur egitea, zerga iruzurra eta
dirua zuritzea” egotzita.

SAKANA

Bakaikuarrek deklaratzera
deitutakoak babestu dituzte

»

dearen eta Betiko fundazioak sustatu dute hiruen parte hartzea,
Donostiako Udalaren babesarekin.
Indiako topaketan gerrek eta
haiek emakumeengan dituzten
eraginak aztertu dituzte. Horrekin
batera, emakumeek gizarte hipermaskulinizatu eta patriarkal batean aurre egin behar dieten gatazka estrukturalak eta sistemikoak
aztergai izan dituzte. Hori guztia
Gatazken kontrako eta Bakearen
aldeko Emakumeen Nazioarteko
Auzitegiaren, tailerren, bileren
eta Beltzezko Emakumeen bijiliaren bidez egin dute.

Arantza Bengoetxea eta Idoia Goikoetxea ekimenen aurkezpenean.

Udalak sexu indarkeria
bizi duten emakumeak
laguntzeko sarea osatu
nahi du
Indarkeria mota hori bizi izan duten
eta gainditu duten emakumeek gaur
egun bortizkeria jasaten duten
emakumeei lagunduko liekete

Azaroaren 25eko Emakumeenganako indarkeriaren kontrako egunaren kontura asmo hori aurreratu
dute Berdintasunaren eta Emakumearen Batzordeko arduradun
Arantza Bengoetxea zinegotziak
eta Idoia Goikoetxea teknikariak.
Indarkeria matxista pairatu eta bizirik atera diren emakume taldearen
sorrera bulkatu nahi dute udaletik.
Gaur egun indarkeria pairatzen
ari den emakumeren batek laguntza eskatzen duenean taldeko kide
baten babesa jasoko luke. Udalak
aldeak harremanetan jarriko lituzke, hau da, koordinazio lana eginen luke eta bileretarako lekuak
jarriko lituzke. Goikoetxeak azaldu duenez, “gaur egun indarkeria
egoera baten aurrean poliziak,
medikuak eta beste agertzen dira.
Baina beti emakumeak falta dira”.
Esperientzia latzetik laguntza emanen duen harreman sarearen
sorrera sustatuko da, beraz.
Bestalde, biek aurreratu dute
orain arte udalak egindako sentsibilizazio jarduera lan jarraitu
batekin ordezkatu nahi dutela.

Koordinazioa
Asteartean Burunda mendebaldeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko, osasun etxeko, Udaltzaingoko, Foruzaingoko eta Altsasuko Udaleko ordezkariek bilera
eginen dute. Gaur egun haien artean dagoen koordinazioa hobetu
nahi dute eta indarkeria matxista kasu bat pairatzen duen emakumeak ahalik eta toki gutxienetatik pasatzea ahalbideratu nahi
dute. Bengoetxeak azaldu duenez,
“horretarako, bakoitzak dituen
baliabideen berri emanen du. Erakunde bakoitzean pertsona erreferentea zein den zehaztu eta elkarlanerako bideak ezarriko ditugu”.
Legea garatuz, Nafarroako
Emakumearen Institutuak heldu
den urterako sexu indarkeriaren

kontrako toki protokoloaren eredua eginen du, gero herri bakoitzak bere errealitatera egokituko
duena. Hura iritsi bitartean Altsasun lana aurreratzen hasiko dira.

Klasean
Azaroaren 25ean, 10:45ean, Iortia
kultur gunearen parean, Altsasu
institutuko, Sakanako institutuko, Iñigo Aritza ikastolako eta
Sagrado Corazon ikastetxeko 205
ikasleek (79 neska eta 109 mutil) parte hartu duten tailerrari akabera
emanen diote. Gazteei euren inguruan (klasean, koadrilan, festetan,
txokoetan…) sexu erasoen kontrako konpromisoak hartzeko eskatu
zaie. Hartu dituzten konpromisoak publiko eginen dituzte gainontzeko ikasleen aurrean. Altsasuarrak ekitaldian parte hartzera gonbidatuta daude.
Bengoetxeak jakinarazi duenez,
udalaren asmoa da tailerra jarduera puntuala izan beharrean ikasturtean zehar garatzea.

Mozio bakarra
Azaroaren25adelaetaalderdiek
udaleko bilkuran aztertzeko bizpahiru mozio biltzen dira. Berdintasun eta Emakumearen
Batzordeareneskaerarijarraituz,
aurten mozio bakarra izanen da
bilkuran, Nafarroako Udalen eta
Kontzejuen Federazioak prestatu duena. Mozio horren aurkezpenaatzoeginzutenIruñean,kartelarekin batera. Nafarroako 20
toki erakundek sustatu dute,
Altsasu eta Olatzagutia barne.

Bi kontzentrazio
25ekobikontzentrazioetanaltsasuarrak parte hartzera deitu
dituzte. 10:45ean Iortia kultur
gunearen ondoan eta 19:00etan
Altsasuko udaletxe parean.

sakanerria
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A25: Emmakumeenganako indarkeriaren kontrako eguna
»

»

Olatzagutia

»

Altsasu

Arakil / Etxarren

Emakumeen kontrako
indarkeria sinbolikoaren
eta mutilazioen salaketa
Olatzagutiako Udaleko Berdintasun Batzordeak Genero Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna dela eta antolatutako ekitaldietan parte hartzera gonbidatu ditu
olaztiarrak. Emakume eta neskenganako indarkeria guztien aurka
leloa du egitarauak eta estreinakoz Nafarroako Berdintasun Sare
teknikariekin lankidetzan prestatu da.
Emakumeek publizitatearen
bidez pairatzen duten indarkeria
sinbolikoari buruzko argibideak
eman zituen Maria Castejonek
herenegun. Gaur, kultur etxean
emanen den filmaren gaia ablazioa
edo emakumeen genitalen mutilazioa da. Sahara azpiko hainbat
herrialdetan indarrean dagoen
praktika hori Europako neska
batzuek pairatzen dute. Waris
Dirieren istorioaren bidez indarkeria horren berri jasoko dute
ikusleek.
Ablazioaren kulturaren gakoak eta harri buruzko mitoen inguruko argibide gehiago emanen
ditu asteazkenean Fatima Djarra
iruindarrak. Munduko Medikuak
gobernuz kanpoko erakundeko
kidea eta ablazioaren kontrako
ekintzailea da. Indomable (Peninsula, 2015) liburuan bere esperientziaren berri eman du. Asteazkenean bere lekukotza jaso ondoren,
Emakumeenganako eta neskenganako indarkeria guztien aurka

Helduendako ipuin
kontalaria
Larunbatean, 19:00etan Etxarrengo
elkartean

Altsasuko mugimendu feministako kideak kartelak eskuta dituztela. Utzitakoa

Indarkeria sexistaren
aurrean ardura hartzeko
deia
Fatima Djarra.

Egitaraua

>> 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.

leloa duen kontzentrazioa izanen
da San Migel plazan.

SAKANA

EH Bilduk herrietan indarkeria
matxistaren kontrako
protokoloak landuko ditu
Sakanako EH Bilduko berdintasun-zinegotziek (Aitzaga Zeberio,
Arbizu; Silvia Marañon, Etxarri;
eta Oihana Gallo, Urdiain) jakinarazi dute ikasturte honetan “gure
herrien egoerara egokitutako
indarkeria matxistaren aurkako
protokoloak lantzeko konpromisoa” hartu dutela. Horiek sortzeko sakandarren parte-hartzea ezinbestekotzat jo dute zinegotziek.
Azken helburua “emakumeak
indarkeria matxista ororengandik libre bizi ahalko diren, eta emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna oinarri izango duen
jendarte librea eraikitzeko pausoak eman nahi dituzte”.

Azaroaren 25a dela eta EH Bilduko zinegotziek adierazi dute
“indarkeria matxista emakumeek
eta gizonek bizi duten desberdintasun-egoeraren adierazpen bortitzena” dela. Indarkeria mota hori
egiturazkoa dela eta muinean ordena soziala bera, sistema oso bat,
dagoela nabarmendu dute. Koalizioko kideek azaldu dutenez,
“indarkeria matxista era askotara agertzen da eta leku guztietan
borrokatu behar dugu haren kontra”. 25ean “emakumeenganako
indarkeria oro eta berau eragiten
duten agente oro ere baztertzen
dugula ozen aldarrikatzeko eguna” dela esan dute EH Bildutik.

Heldu den asteazkena, azaroaren
25a, Emakumeenganako indarkeria ezabatzeko eguna da. Hori dela
eta, Altsasuko mugimendu feministak egitaraua prestatu du,
Indarkeria sexitaren aurrean…
zure ardura hartu! Aski da! leloa
duena. Emakumeek pairatzen
dituzten indarkerien inguruko
erakusketa mustu zuten atzo Gure
Etxea eraikinean. Eta, mustutzearekin batera, Pamela Palencianoren No solo duelen los golpes bakarrizketa izan zen. Amodioa nola
bizi dugun zalantzan jarri eta tratu txarrak zer diren azalduko du.
Bestalde, Altsasuko Gazte Asanbladarekin batera espazio alternatiboetan izan daitezkeen sexu era-

Egitaraua

>> Azaroaren 20tik 25era
19:00etatik 21:00etara Emakumeenganako biolentzia mota ezberdinak.
Erakusketa Gure Etxea eraikinean.

>> Azaroak 20, ostirala
19:00etan No solo duelen los golpes.
Pamela Palencianoren bakarrizketa.
Gure Etxea eraikinean.

>> Azaroak 24, asteartea
19:00etan Sexu erasoak eta espazio
alternatiboak. Zein da zure erantzuna?
Begoña Zabalaren hitzaldia gaztetxean.

>> Azaroak 25, asteazkena
19:00etan Kontzentrazioa udaletxe
aurrean. Ondoren auzatea Gure Etxea
eraikinean.

soen inguruko hitzaldia antolatu
dute astearterako.

Trokolo antzerki taldeko Isabel Aisa
Etxarrenera etorriko da bihar. Con
ojos de tortuga ipuin kontaketa
eskainiko du. Garai batean eder ikusten zena begiak itxi eta zabaltzearekin gris ilun ikusten da. Gizon-emakume bikoteak dituzten ipuinak
dira “hain emakumezkoa” den kontakizun umoretsu horretako protagonistak. Arakilgo udazkeneko kultur agendaren barruan dago ekitaldia. Udalak Xaniturri emakume
taldearen laguntzaz antolatu du.

»

Arbizu

Sexu indarkeriaren
kontrako bi hitzordu
Arbizuko emakume taldeak deituta kontzentrazioa eginen da asteazkenean, 19:00etan, plazan. Indarkeria sexistaren kontrako nazioarteko eguna delako deitu dute
kontzentrazioa. Aldi berean, heldu
den larunbaterako hitzordu berria
jarri dute. 17:00etan udaletxeko
batzar gelan elkartuko dira Te doy
mis ojos ﬁlma ikusi eta ondoren
indarkeria matxistaren inguruko
kafe tertulia egiteko. Arbizuko emakume taldetik antolatutako ekitaldietan parte hartzera deitu dute.

10 oharrak
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Angelines Madrigal Lopez
Luis Mari Arratibel Mendinueta
Beti gukin.
Zuen kintuek

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

tako gauza hauek ditu: diru-zorroak, poltsak

Irurtzungo irakurle taldea. “La comedia

Auzolana Josefina Arregui klinikan.

SALDU

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.

humana” - Willian Saroyan. Abenduaren 5ean.

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

Eskuz egindako 1.500 teila arabiar. Ihabar. Tel
618 096 204

Higiezinak
ETXEBIZITZAK
SALDU

GALDUTAKOAK

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.

Kindle e-booka. Kindle etxeko e-book bat 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
Etxebizitzak salgai. Abendu arte unifamiliarra
Arbizun, 215.000 €. Erosketa ekubidedun alokairu kontratua aukeran: 3 urtez, 500 €/hila eta
%10eko sarrera. 2007Ko eraikina, 179m2, 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

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

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
2

80m 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.

Garcia Paria. Azaroaren 22an. San Juan 51-3.,
Altsasu. 9:30etatik 19:30etara. 100 €
material/bazkaria barne. Ekarri grabagailua edo
USBa. Jaione 619 22 16 45.

Oharrak
Amalur Montessori Haur Eskola. Haurra bere
osotasunean hartzen duen proiektua, beren ongizatea bermatzen duen proiektu euskalduna.
Harremanetarako 620 25 42 30 eta
amalur@amalurelkartea.org

Galdutakoak / Opatutakoak
OPATUTAKOAK

Altsasuko Udaltzaingoak Altsasun galdu-

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

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 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

azaroaren 12an Olaztin.
• Xuban Izagirre Mendinueta,

Bazkideak Josefina Arregi klinikarako.

azaroaren 13an Arbizun.

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

• Maria Cleofe Mayor Villarejo,

Heriotzak
azaroaren 14an Altsasun.

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...

Jaiotzak
• Xune Gartziandia Aizpurua,

Eskuratu zure beleixeguaixe txartela. 50€ko

• Serapio Barcos Mendiara,

kuota urtean eta deskontu eta abantaila paregabeak
betirako. Deitu 948 564 275 eta izena eman edo
bete formularioa gure webgunean www.guaixe.eus.

azaroaren 14an Altsasun.

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

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

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.

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

EMAKUME
PALISTEN
TOPAKETA:
Larunbatean, Nafarroako Pilota Federazioak
antolatuta, II. Emakumeen Proiektua burutu

zen. Tenis Club, Oberena eta Larrabide trinketeetan pala partidak jokatu eta gero, 14 eta 20
urte bitarteko palistak bazkarian bildu ziren.

kirola >>

Automobilismoa
Bihar, larunbatean, jokatuko da
III. Olazti-Urbasa Rallysprinta,
14:00etatik aurrera. 49 auto
lehiatuko dira. 9:00etan itxiko da
Urbasako errepidea eta 12:00etan
herrikoa

Olazti-Urbasa Rallysprinta maiatzetik azarora atzeratzea erabaki zuen antolatzaileek, Sakana
Motorsportek. Bihar jokatuko da,
larunbatarekin, probako 3. edizioa. Proba antolatzeko Nafarroako Automobilismo Federazioaren, Olaztiko Udalaren, Maisuenea gaztetxearen, Bier rik
fundazioaren eta hainbat laguntzaileren babesa du Sakana
Motorsportek.
III. Olazti-Urbasa Rallysprintak
Nafarroako Pilotu eta Kopilotuen
Rallye Txapelketarako eta Nafarroako Pilotu eta Kopilotu juniorren Rallye Txapelketarako puntuatzen du. Proba 14:00etan hasiko da, baina Urbasako errepidea
9:00etan itxiko da eta Olaztira doana 12:00etan.

5,5 km-ko zirkuituari lau itzuli
Ibilbidea aurreko urteetakoa izanen da. Olaztiko kale, txoko eta
errepideetatik barna 5,5 km-ko
zirkuitua prestatu du antolakuntzak, eta aipatu zirkuituari lau itzuli eman beharko dizkietela autoek. Olaztiko herri gunean hasiko
da, Urbasako Altamiraraino igo,
Altsasurantz doan bidetik jaitsi eta
Olaztiraino helduko da, bihurgunez, aldapaz eta zailtasun teknikozko maniobraz josia. Ibilbideak
denetik dauka: bidegurutzeak,
aldapak, espaloiak, maldak edo
rasanteak, chicaneak…

49 auto, orain arteko kopuru
handiena
49 autok izena eman dute III. Olazti-Urbasa Rallysprintean aritzeko,
orain arteko parte-hartzerik han-

www.fotomotor.es
Lasterketako informazioa eta sailkapenak.

Egitaraua
8:00etatik 12:00etara

Inoiz baino parte-hartze gehiago izango du III. Olazti-Urbasa rallysprintak. Bihar 14:00etan hasiko da ikuskizuna.

49 auto orroka
diena, aurreko urtean 35 ibilgailu izan baitziren. Olaztikoa Nafarroako Rallye Txapelketarako
baliagarria den azken proba da,
txapelduna erabakiko duena, eta
lehia estua espero da.
2014an Martin Villares eta
Andoni Blas (Renault Clio) izan
ziren azkarrenak (14:00.700), Juan
Jose Sanz pilotuari eta berari
laguntzen ibili zen Javier Goikoetxea kopilotu sakandarrari
(Renault Clio Sport) 20 segundoren aldea aterata. Iban Lopez de
Goikoetxea pilotu olaztiarra izan
zen lehen sakandarra, Lander
Mella kopilotuaren laguntzarekin
(Renault 5 GT Turbo). 10.ak sailkatu ziren (15:19.200).

Pilotu-kopilotu sakandarrak
Pilotu eta kopilotu sakandar ugari lehiatuko dira bihar: Garikoitz
Flores-Iñaki San Migel (Mitsubishi Lancer EVO VI), Garikoitz GoñiRicardo Garriz (Renault Megane), Iban Lopez de GoikoetxeaJavier Goikoetxea (Renault 5 GT
Turbo), Arkaitz Irigoien-Juan
Bidegain (Renault R11 Turbo),
Aitor Fernandez-Eneriz Besga
(Golf), Mikel Mendinueta-Joseba
Berasategi (Peugeot 205 GTi) eta
Oier Larrañaga-Eneko Aristu (AX
GT). Iñaki Gastaminza kopilotua
Egoitz Korosorekin (Clio Sport)
ariko da eta Iker Askargorta kopilotua Isaak Zurbanorekin (Opel
Kadett GSI).

Segurtasuna bermatzeko kasu antolatzaileei
Eguraldi nahiko kaxkarra iragarri dute, baina hala ere probak jendetza erakarriko duela uste du
antolakuntzak. Segurtasuna bermatzeko, ikusleei baimendutako
eremuetan kokatzeko deia egin die
antolakuntzak. Hortik kanpo ez
jartzeko deia egin du Sakana
Motorsportek. “Segurtasuna ezinbestekoa da. Kotxe karreraz ari
gara. Horregatik antolakuntzari
eta segurtasun taldeari kasu egin
behar zaio” nabarmendu dute.
Halaber, ibilbide barruan ez aparkatzea eta norberak bere zaborra
gordetzea eskatu dute, Urbasa parke naturala baita.

Ibilgailuen egiaztapen tekniko
eta administratiboak eta
ibilgailuen aurkezpena Clinker
aurreko aparkaleku itxian.
13:00etan: Probara onartutako kotxeen zerrendaren
publikazioa Clinker jatetxean.
14:00etan: Lehen partehartzailea aparkaleku itxitik
aterako da asistentzia parkerantz.
15:30ean: Lehen partehartzailearen irteera, irteera
gunetik.
20:40ean: Lehen partehartzailearen helmugaratzea.
21:30ean: Emaitzen publikazioa eta sari ematea Clinkerren

Nahiz eta lehendabiziko autoa
14:00etan atera, goiz goizetik zer
ikusi egongo da Olaztin. Clinker
aurreko futbito pistan bilduko
dira ibilgailu guztiak, egiaztapenak pasatzeko. Handik banakabanaka joango dira irteera eremura. Giroa lehen ordutik bermatuta dago.

Zozketa
Rallya jarraitzera gerturatzen diren
zale guztien artean 2 lagunendako
Kaiku produktuen lote bana zozketatuko da. Sarrera ordaintzearekin batera ikusleek jasoko duten
flyerrean sarirako zenbakia izanen
dute. Zozketa larunbatean bertan
egingo da, sari banaketarekin batera, eta zenbaki sarituen berri astelehenetik aurrera Guaixeren sare
sozialetan emanen da.

Triatloia / Duatloia

Nafarroako Triatloi
Galatik dominarekin
2015eko Triatloi Gala hartu zuen Tuterak larunbatean

Nafarroako Triatloi Federazioak
2015eko Nafarroako Triatloi Gala
antolatu zuen larunbatean Tuteran. 2015eko Nafarroako Triatloi
eta Duatloi Txapelketetako sariak
banatu zituzten, Nafarroako Kirol

Institutuko zuzendari Ruben Goñi
bertan zela. Sari eta domina horietako batzuk Sakanara etorri ziren.
Zehazki, Sakana Triatloi Taldeko ondoko kideak izan ziren
sarituak: Sergio Garcia de Eula-

te Maya, Juan Luis Maiza Begiristain, Ekain Imaz Perez, Iker
Mintegi Claver, Hegoi Lakuntza
Zelaia, Alain Razkin Andueza,
Unai Villalobos Hernaz eta Leire
Maiza Razkin. Zorionak!

12 kirola
Pilota
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Pilota

Futbola
PREFERENTE MAILA. 1. multzoa

Iñigo Aritza
txapelketan
ﬁnalerdiak jokoan
Euskal pilota sustatzeko antolatutako Iñigo Aritza Pilota Txapelketa
ﬁnalerdietan murgildua dago. Aurreko igandean ﬁnalerdien lehen jardunaldia jokatu zen eta, etzi, igandean, ﬁnalerdien bigarren jardunaldia dago jokoan, 17:30etik aurrera,
ikastolako frontoian.

Lehen finalerdien emaitzak:
LH3:
Xabier Olaitz 7 – Aimar Igoa 18
LH4:
Oier Mitxelena 18 – Kepa Amillano 11
LH5:
Oier Gartzia 6 – Iker Agudelo 18
LH6:
Ekiñe Fernandez – Amets Borreguero
(Amets ez zen agertu)
Irati Lumbreras 18 – Amaiur Zubiria 5
Aimar Lezea 18 – Ander Goikoetxea 15
Ekiñe Fernandez 6 – Arkaitz Agirretxe 18
Lander Peral 18 – Jon Navarro 16
Irati Lumbreras 7 – Araitz San Roman 18
DBH1:
Jokin Senar 18 – Inhar Olabide 12
DBH2:
Ioritz Agirretxe – Oier Berastegi (Ioritz ez
zen agertu)

Igandeko finalerdiak
Igandean, 17:30ean, Iñigo Aritza ikastolako frontoian
LH3:
Ainhitze Armentia – Hodei Ulaiar
LH4:
Patxi Azpeitia – Alain Mendia
LH5:
Eneko Andueza – Aimar Gracia
LH6:
Araitz San Roman – Aimar Lezea
Lander Peral – Arkaitz Agirretxe
DBH1:
Angel Vergara – Unai Irigoien
DBH2:
Izadi Reparaz – Aimar Garcia

Ikastolen Ikaspilota eguna
bihar Etxarri Aranatzen
Nafarroako ikastolen 50. urteurrena
ospatzeko ekitaldien barruan
antolatu da, 10:00etatik aurrera,
Etxarriko frontoian. LHko 3. eta 4.
mailako neska-mutilei zuzenduta
dago, eta, modu ludikoan, pilota joko
ezberdinetan aritzeko aukera
eskainiko zaie.

Sailkapena >>
1. Etxarri Aranatz . . . . . . . . . . . . . . .21 p
6. Lagun Artea . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 p

Iruñeko Uxue ikastola izan zen
Nafarroako lehena. Duela 50 urte
sortu zen. Hortik aurrera hainbat
ikastola sortzen hasi ziren, tartean, Sakanako Andra Mari (1969an)
eta Iñigo Aritza (1971n). Egun
Nafarroan 15 ikastetxek osatzen
dute ikastolen sarea, 6.400 ikasle,
4.200 familia eta 600 profesional baino gehiago biltzen dituztela. Nafarroako ikastolen 50. urteurrena
ospatzeko hainbat ekimen antolatu ditu Nafarroako Ikastolen
Elkarteak, horietako batzuk kirolei lotuta daude.

txapelketa jokatu zen. Guztiek
diploma jaso zuten eta surf taula
zozketatu zen parte-hartzaile guztien artean.

Igeriketan

Ikaspilota eguna

Igandean, Euskal Herri mailako
Igeriketa Txapelketa antolatu
zuten Iruñeko Genbeltzun igerilekuan. Euskal Herriko ikastola
guztiei zuzendutako ekimena izan
zen, eta 100 ikasletik gora hartu
zuten parte, tartean ikasle sakandarrek. Lehen Hezkuntzan, Bigarren Hezkuntzan eta Batxiler kategorietan banatuta aritu ziren izena eman zuten ikasleek, 50m
tximeleta, 50m bizkar, 50m bular,
50m estilo librea eta 100-200m estiloetan. Horretaz aparte, errelebo

Nafarroako Ikastolen Federazioak Etxarri Aranatz, Lesaka eta
Tafallako frontoietan Ikaspilota
Eguna antolatu du bihar, larunbatean, 10:00etatik 13:30era. Pilota
topaketak izango dira, ikastolen
ikaspilota modeloa eredu dutenak, hau da, guztiz parte-hartzaileak. Etxarri Aranazko Ikaspilota Egunean LHko 3. eta 4. mailako neska-mutilek hartu ahalko
dute parte, Tafallan, aldiz, LHko
5. eta 6. mailakoek eta Lesakan
LHko 6. mailako neska-mutikoek.

Asteburuko jardunaldia
Etxarri Aranatz – Lagun Artea
(Igandean, 15:45ean, Lakuntzan)

ERREGIONAL MAILA. 3. multzoa
10. jardunaldia

Larunbatean igeriketa txapelketa antolatu zuten ikastolek eta bihar Ikaspilota.

Diploma, kamiseta eta beste
Bihar, Etxarri Aranatzen, Ikaspilota egunera gerturatzen diren
neska-mutikoek esku pilotak
(pilota goxoak), paletak, zesta
poteak eta beste izanen dituzte
eskura. Etxarriko frontoian txoko ezberdinak prestatuko dira,
pilota joko ezberdin batekin, eta
goizean barna ikasle bakoitza,
taldeetan banatuta, txoko batetik
bestera joango da guztietatik pasatu arte. Ikastoletatik nabarmendu nahi izan dute eduki ludikoa
eta sistema parte-hartzailea izango dutela joko guztiek. Bukaeran, diploma, kamiseta eta beste
hainbat sorpresa banatuko dira.
Pilotari profesionalen presentzia
ere izanen da.

Atletismoa

Nafarroako II. mailako Aizkora
Txapelketako finalean laugarrena
eta bosgarrena sailkatu ziren
sakandarrak

Doneztebek Nafarroako II. mailako
AizkoraTxapelketakoﬁnalahartuzuen
ostiralarratsaldean.Preziatutakotxapela janzteko lehian 5 aizkolari aritu ziren, Goizeder Beltza etxarriarra
eta Iban Resano dorrobarra artean.
Aizkolari bakoitzak bi kanaerdiko, bi
60 ontzako eta oinbiko bat erdibitu
beharizanzituen.AitorSenosianizan
zen txapela jantzi zuena. Olagueko
aizkolariak merezimendu osoz irabazi zuen (17:59), Asier Pellejerori ia
minutu bateko aldea aterata (18:57).
Eneko Saralegi izan zen hirugarrena
(19:01). Goizeder Beltza etxarriarra
laugarrena sailkatu zen (19:37) eta
Iban Resano dorrobarra bosgarrena
(19:57).SenosiaineketaPellejerokmailaz igotzea lortu dute, eta heldu den
urtean Lehen Mailako Aizkora Txapelketan parte hartuko dute.

Altsasu -1 Eguesibar 1
Dantzalekun parez-pare ibili ziren Altsasu
eta Eguesibar. Bisitariak aurreratu ziren
Altsasukoen atera gerturatu ziren lehen
aldian, askok jokoz kanpokoa zela uste izan
zuten jokaldi zalantzagarrian. Baina
Corcherori esker berdintzea lortu zuen
Altsasuk. Bi taldeak garaipenaren bila aritu
ziren, baina puntu banaketarekin
konformatu behar izan zuten.
Sailkapena >>
1. Lezkairu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 p
10. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 p
Asteburuko jardunaldia
Amigo – Altsasu
(Igandean, 13:00etan, Amigon)

ELOMENDIKO TXAPELKETA
B multzoa. 1. fasea. 9. jardunaldia

Elomendi 0 – Egiarreta 2
Izalsa 0 – Zaldua 4
Sailkapena >>
1. Beriain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 p
2. Egiarreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 p
4. Zaldua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 p
Asteburuko jardunaldia
Egiarreta – Bidezarra
Eneriz – Zaldua

Futbola

II. Nafarroako Lasterketa Solidarioa: Audikana
hirugarrena (5 km) eta Berdud 19.a (10 km)

Kimuen Futbol 8
Topaketak

30 sakandar aritu ziren ANFAS-en
alde igandean Iruñean antolatutako
lasterketan

Sakanako Mankomunitateak
antolatutako
Kimuen Futbol
8 Topaketen 5.
jardunaldiajokatuko da igande
goizean Altsasun eta Urdiainen.
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.

Aizkora

Beltzarendako
eta Resanorendako
txapelik ez

10. jardunaldia

Etxarri Aranatz 1 – SAn Jorge 0
Urroztarra 1 – Lagun Artea 2
Etxarrik lidergoa berreskuratu zuen San
Jorge menpean hartu eta gero. Partida
lehiatuan, bi taldeek arriskua sortu zuten.
2. zatian Saezek Etxarriren aldeko gola
sartu zuen. Bi taldeak saiatu ziren, baina
markagailua ez zen aldatu.
Urrotzen jokoan zeuden 3 puntuak
Lakuntzara etorri ziren. Cruzek Lagun
Artea aurreratu zuen 28. minutuan, baina
Urroztarrak berdindu zuen. Bukaera
aldera lakuntzarren 2. gola iritsi zen eta
horrela despeditu zen partida.

Igandean ANFAS-en aldeko
II. Nafarroako Lasterketa Solidarioa jokatu zen Iruñean. 5 km-ko
proban 539 korrikalari aritu ziren
eta 10 km-koan, aldiz, 605. Ekimenean bildutako 18.000 euroak
ANFAS-eko proiektuak sustatzera bideratuko dira.
10 km-ko proban Iñaki Sanz
(33:27) eta Natalia Jimenez (57:39)
izan ziren azkarrenak. Sakandarrei dagokienez, Mikel Berdud
altsasuarra 17.a iritsi zen helmugara (36:31) eta Eva Duran altsasuarra izan zen lehen emakume
sakandarra, 359.a (51:56). 17 sakandar sailkatu ziren guztira.
5 km-ko proban Aitor Otazu
(16:35) eta Izaskun Oses (19:13)
izan ziren lehenak. Raul Audikana olaztiarra hirugarrena sailkatu zen (16:43) eta Iraitz Senar
l a k u n t z a r r a z o r t z i g a r re n a
(17:17). Emakumezkoetan, Sheila Nuñez irurtzundarrai zan zen
lehen sakandarra, 55. postuan
(23:44).

Gomez 9.a Ikaztegietan

Gomez Sakanako Herri Lasterketan.

Sakandarrak II. Nafarroako Lasterketa
Solidarioan (ANFAS):
10 km
Gizonak
1. Iñaki Sanz (Iruñea)
33:27
17. Mikel Berdud (Alts.)
36:31
28. Egoitz Carrion (Irur.)
37:45
35. Luis Areta (Lak.)
38:39
37. Egoitz Aldaz (Olaz.)
38:46
49. Fernando Ganuza (Olaz.) 39:29
144. Fermin Zornoza (Olaz.)
44:08
168. Javier Camuel (Olaz.)
45:04
216. Alberto Agirre (Alts.)
46:47
275. Unai Gorospe (Alts.)
48:56
292. Oscar Hernanez (Irur.)
49:11
487. Alejandro Ayala (Alts.)
55:29
Emakumeak
97. Alena Koksharova (Tiebas)42:27
359. Eva Duran (Alts.)
51:56
448. Tiscar Duran (Alts.)
54:04
494. Erkuden Ayala (Alts.)
55:56

Igandean Ikaztegietako lasterketa
jokatu zen. 76 korrikalari iritsi
ziren helmugara, Aitor Etxebeste
beasaindarra (33:38) eta Lourdes
Colomo zizkurkildarra (38:30) buru
zirela. Francisco Javier “Pitxi”
Gomez altsasuarra 9.a iritsi zen helmugara (36:03), Iban Gonzalez
urdiaindarra 13.a (36:51) eta Juan
Carlos Gomez altsasuarra 18.a
(37:38).
495.
524.
527.

Maite Duran (Alts.)
Ana Parache (Etx.)
Margari Zabala (Etx.)

56:00
57:41
57:58

5 km
Gizonak
1. Aitor Otazu (Iruñea)
16:35
3. Raul Audikana (Olaz.)
16:43
8. Iraitz Senar (Lak.)
17:17
16. Jose Ramon Ramirez (Alts.)17:57
110. Jonathan Manuel Rios (Irur.)25:57
Emakumeak
22. Izaskun Oses (Burlata)
19:13
55. Sheila Nuñez (Irur.)
23:44
78. Laura Bergera (Arru.)
24:55
91. Eider Carrion (Irur.)
25:22
103. Amaia Aristu (Olaz.)
25:48
192. Rakel Fernandez (Irur.)
28:16
290. Maria Angeles Duran (Olaz.)30:17
291. Maria Jose Lopez (Olaz.) 30:19
364. Ana Rosa Ganuza (Olaz.) 31:57
535. Crescencia Perez (Irur.)
51:15

5. jardunaldia jokatuko da igandean
Altsasun eta Urdiainen

Kimuen Futbol 8
Topaketen 5.
jardunaldia
Igandean, Altsasun
11:00etan: Sayas – Mediolanum
11:00etan Sutegi – Tipi Tapa
12:00etan: Lagun Artea – Etxarri Aranatz
Atsedena: Kaixo
Igandean, Urdiainen
12:00etan: Urdiain – Dantzaleku

kirola 13
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Kiroldegia

Irristaketa

Nazabal, Mariñelarena eta
Matari errekonozimendua

Ioseba Fernandez
Taiwango Mundialean
Pistako 300 metroko
erlojupekoan domina
lortzear egon da
iturmendiarra

Kirol Merituari domina jasoko du
Eduvigis Matak eta Ohorezko
Aipamena Floren Nazabalek eta Alex
Mariñelarenak

Nafarroako Gobernuak aurten
Kirol Merituari 17 Zilarrezko Domina eta Ohorezko 4 Aipamen banatuko ditu, Nafarroako Egunaren
harira abenduaren 2an 12:00etan
antolatu duen ekitaldian. Sari horiekin kirolaren alorrean lana egiten
duten kirolariak eta sustatzaileak
omendu nahi ditu Gobernuak.
Kirol Merituari errekonozimendua egiteko banatuko diren 17
dominen artean bat jasoko du Eduvigis Mata Leonek. Matak 33 urte
daramatza Irurtzunen pilota sustatzen eta lan horri aitortza egin
nahi dio Nafarroako Gobernuak.
Eta Gobernuak egingo dituen lau
Ohorezko Aipamenen artean bi
Sakanara etorriko dira: aurten
erretiroa hartu duen Floren Nazabal Leitza aizkolari etxarriar han-

diarendako izanen da bat, eta Alex
Mariñelarena Mutiloa pilotuarendako bestea.
2014ko otsailean Munduko
Motoziklismo Txapelketarako
Tech3 eskuderia frantziarrarekin
Pauld Ricard zirkuituan entrenatzen ari zela istripu latza izan zuen
irurtzundarrak. Errekuperazio
luzea izan du, baina medikuek
gomendatuta motoan lehiatzeari
utzi dio Mariñelarenak, lehian aritzeko ezgaitasuna duela esan baitiote.
Bestalde, Nazabalek agur esan
behar izan dio bere ibilbideari, disko-herniak sortzen dizkion arazoengatik. Bere palmares zabalean
Euskal Herriko maila nagusiko 6
txapela ditu, Nafarroako I. Mailako 9 txapela, Nafarroako Bikotekako 8 txapela, Banakako Urrezko Aizkolarien 9 txapela eta Bikotekako
Urrezko Aizkolarien 3 txapela.

Ioseba Fernandez, Taiwango Mundialetako pistako 300 metroko erlojupekoan.

Igandean hasi zen Taiwango Irristaketa Mundiala. Bertan dabil
Ioseba Fernandez irristalari iturmendiarra, Garikoitz Lerga
Espainiako selekzioko hautatzaileak aukeratutako beste 7 irristalarirekin batera.
Igandean 300 metroko pistako
erlojupekoa jokatu zuen Ioseba
Fernandezek. Iturmendiarra primeran aritu zen, 24 segundotik
beherako denbora egin baitzuen,
23.830 segundo, baina, tamalez,
ezin izan zen podiumera igo,
gutxigatik. Andrea Jimenez
kolonbiarrak lortu zuen urrea
(23.415), Juan Perez kolonbiarrak zilarra (23.688) eta Myungkyu Lee korear rak brontzea
(23.773). Laugarren postuarekin
konformatu behar izan du iturmendiarrak. Pistako txapelketak jokatuta, egunotan zirkuituko txapelketei egin beharko die
aurre Ioseba Fernandezek. Ea
hobeto doazkion.
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SALAZAR BILBOKO GRABATU JAIALDIAN: Atzo hasi
eta igandera bitartea Bilboko Euskalduna jauregiak
grabatu jaialdia hartuko du. 62 erakusketari eta 300
artisten lanen artean Dora Salazarrenak daude.

kultura >>

Artetxerendako Bertso Afari Txapelketa
ertsozalez bete zen Etxarri
A r a n a z ko K a r r i ke s t u
Elkartea ostiralean. Guztiek ere Euskal Herriko Bertso Afari Txapelketaren seigarren edizioaren lekuko izan nahi zuten.
Giro ederrean, bertsolari gazteen
jardunarekin gozatu zuten. Sei
bertsolarietatik bi emakumezkoak izan ziren finalerako sailkatu
zirenak: Malen Amenabar larrabetzuarra eta Eneritz Artetxe
azkoitiarra. Buruz burukoan
azken horrek jantzi zuen txapela.
Txapelketaren hasieran seikote protagonistan tentsioa nabaritu izan zen. Artetxek hasieratik
ziurtasuna transmititu zuen, eta
batere hutsik egin gabe eta maiz

Sailkapena
Bertsolaria
Eneritz Artetxe
Malen Amenabar
Xabier Igoa
Mikel Lasarte
Battitt Crouspeyre
Saats Karasatorre

B

bertso borobilak botaz, merezita
irabazi zuen txapela. Parte-hartzaileen artean Saats Karasatorre

zegoen. Urduri hasi zen bera ere,
baina saioak aurrera egin hala
hobera egin zuen.

Arakilgo argazki lehiaketako
herri bozketa martxan
rakilgo Udalaren Kultura
Zerbitzuak, Arakil Kulturak, udazkeneko argazki
lehiaketa antolatu zuen. Lehiaketara 27 argazki aurkeztu dira eta
guztiak Arakilgo udaletxean eta
arakil.net web orrian daude ikusgai. Bi sari banatuko dira. Bata,
hiru argazkilarik osatutako epaimahaiak emandako 150 euroko
saria da. Beste saria, berriz, herri
bozketa bidez aukeratutakoa da eta
argazkiaren egileak 50 euro jasoko ditu. Argazki bakar batek ezin
izanen ditu bi sariak jaso.

A

Azken sari horretako herri bozketa martxan dago, udaletxean edo
web orrian, azaroaren 27ko 12:00ak
arte. Azaroaren 28ko afari musikatuan banatuko dira sariak.

Kantu afaria
Arakilgo udazkeneko kultur
agendan azaroaren 28rako kantu afaria iragarria dago. Hiriberriko elkartean izanen da, Edorrekin. Izena eman nahi duenak
hilaren 24ra arteko epea du.

Larunbatean, 19:30ean, Irurtzungo
elizan

afarroan Abesbatzak zikloaren
barruan Etxarri Aranazko
abesbatzak kontzertua eskainiko
du Irurtzunen bihar. Nafarroako
Abesbatzen Elkarteak antolatuta-

N

Aurkezle lanetan Eneko Lazkoz
aritu zen. Olentzero gurasoak direla zioen gai bat azkar jokatu eta berehala moldatu zuen, publiko artean
bospasei urteko bi haur ikusi baitzituen. Txapelketa epaileak Nerea
Bruño eta Josema Leitza izan ziren,
Joseba Andoni Beltza idazkari zutela. Epaileek euren lana egiten zuten
bitartean Edor Zubeldiak (akordeoia) eta Maider Ansak (ahotsa) kantaldia eskaini zuten.

Gaur, 23:00etan, Altsasuko Haritza
tabernan

orleta Kortazarrek Ezpain
gorriak helduendako ipuin
kontaketa eskainiko du. Arrasateko ipuin kontalariak berak
sortutako ipuinak kontatuko
ditu gehien bat. Haren helburua
bizitzari buruzko beste ikuskera bat transmititzea da. “Beste
bide batzuetatik jasotzeko zailak
diren eredu eta balioak helarazten dizkiet entzuleei”. Gaurko saioa Gozamenez programaren baitan kokatuta dago, eta gazt e e i s e x u a l i t at e a re n i r u d i
positiboa emateko helburuz antolatuta dago.

D

bazterretik
Juankar Lopez-Mugartza

Umeen deia
Paulino Otamendi
ganbera-orkestra
Etxarrin
Igandean, 18:00etan, Etxarri Aranazko
kultur etxean, doan

ko ziklo horren bidez elkarteko
abesbatzen eguneroko lana herrialdean bertan erakutsi nahi da. Etxarri Aranazko abesbatzak Irurtzunera erlijioko, Aragoiko eta Euskal
Herriko kantuz osatutako errepertorioa eskainiko du.

aulino Otamendi ganberaorkestra Iruñeko Los amigos
del arte elkartearen partaidea da.
Elkartea 1918.urtean jaio zenetik
plektro musika zabaltzea eta sustatzea du helburu. Plektroa hari
musika-tresna jakin batzuk jotzeko erabiltzen den ziri modukoa da.
Orkestrak bere lehen zuzendariaren izena du. Gaur egun gidaritza Asier Zabalza Larretaren
esku dago eta 20 instrumentista
zuzentzen ditu: soka, haizea (zeharkako txirulak), teklatua eta perkusioa. Erdi Arotik gaur egunera
arteko doinuek osatzen dute ganbera orkestraren programa.

+www.guaixe.eus
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Etxarriko abesbatza Irurtzunen

Puntuak
264,5 puntu
252 puntu
152,5 puntu
145,5 puntu
142 puntu
140,5 puntu

Ezpain gorriak
ipuin kontaketa
gozagarria

P

Gaur azaroaren 20a da, Franco diktadore golpista ohean hil zen eguna, Santi Brouard eta Jon Muguruzaren balen arrazoiaren azpian
erail zituztenekoa.
Brouard haurren medikua zen, eta
bere pediatra kontsultan erail
zuten kaputxadunek. Jon Muguruza Madrilen. Parlamentuko ateak ireki behar ziren legealdi berri
bati ekiteko eta hara joan ziren
euskal parlamentariak diputatu
akten bilketaren bezperan. Basque izeneko ostatuan afaltzen ari
zirelarik, bi kaputxadun sartu
ziren metrailetak eskuan hor zeuden guztiak tirokatzen errukirik
gabe. Jon unean bertan erori zen.
Esnaola larriki zaurituta. Besteak
zauriturik.
1989an izan zen hura. 26 urte
beranduago beste kaputxadun
batzuk Parisko hainbat ostatutan
sartu dira asmo berberarekin.
Heriotza datorrelarik, ateoak garenok ere elizaren atearen ondoan
aurkitzen dugu maiz geure burua,
hildakoen omenez egiten den
azken ekitaldian presente egoteko. Gaurkoan, Aralarko puntan
bizi zen On Inozenzio Aierbe Irañeta etorri zait burura, irribarretsu, leial, eskuzabala. Uhartearra
2001ean joan zitzaigun, eta orduko hartan bere omenez argitaratu zen gomutagarri oharrean esaten zen bezala “herrien arteko bake
eta laguntasun mezu bat” utzi
zigun.
On Inozenziok munduko herri
guztiak maite zituen. Lehenengo
eta behin, berea. Bere herria eta
bere hizkuntza. 1956an Koldo

Mitxelena maisuari berari irakatsi zizkion Uharte, Irañeta, Murgindueta eta Ihabarko euskararen
ezaugarriak. Aralarren dago gaur,
eraildako gizon eta emakume
guztien omenez elizkizun ikusezin hau zuzentzeko. Haren ondoan adopziozko sakandar bat du
lagun organoa jotzen: Aita Felipe
Murietakoa. Aralarko organo jole
ohia, “Aralarko musikaria” deitzen
dutena.
Lizarraldeko altsasuar hau euskaltzale sutsua zen eta ez zuen estaltzen. Jazarria izan zen diktaduraren urterik latzenetan eta harat
honat ibiltzera kondenatu zuten
Espainiako komenturik urrunenetara bidaliz, Melillara ere bai, dispertsatubatbezala,lekubatetikbestera mugitzen etengabean. Euskal
Herrira itzultzean, Altsasuko kaputxinoen egoitzan eman zituen bere
bizitzaren urte gehienak. Aldizkari
bat sortu zuen, “Umeen deia”, bertan haur euskaldunek euskaraz
idatz zezaten.
Elizkizun kontzelebratu honetan
On Jose Maria Satrustegik (Arruazuarra, Urdiaingo apaiza eta Euskaltzaindiko kidea bera) hauxe dio
bere sermoian: “Altxueta mendiko
haizezorrotzakemanaiduridubake
mina duenak.” Eta Aita Feliperi
begiratuz: “Zuk diozun bezala, haurretan dago geroa; eta haurrak nahi
dituzubakearendako.Hila,hotzada
hiltzailearen bihotza. Aterako gara
ahal dugularik. Ahalko dugu nahi
dugularik”.
Bakaikuko Aita Patxi Ondarrak
baietz esaten du buruarekin. Altsasuko On Marino Aierra, maitasunez betea, ez da oraingoan ebanjelioaz lotsatzen.

kultura 15
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4nek
jendaurrera
Gaur, 22:30ean, Etxarriko garagardo
azokarako jartzen den karpan 4nek
(launek) taldeak estreinako
kontzertua eskainiko du

skarmentu handiko musikari boskote batek osatzen
du taldea. Boskoteak elkarrekin jo izan dute, elkar ezagutzen zuten, lagunak… Hainbat talde eta estilotako talde eta proiektuetan parte hartu dute. Haietatik
guztietatik hartu du 4nek eta euskaraz abestutako pop-rock estiloko doinuak sortu dituzte.
Taldekideak jendaurrean
“behingoz” mustutzeko “kriston
ilusioarekin” daudela azaldu digu
Juanpa Agirre abeslariak. Gaineratuz:“14-15 urterekin hasi gine-

E

Rocka, Ozhen
Gaur, 23:00etan, Altsasuko Lurrazpi
tabernan

zhenek 80. eta 90. hamarkadetako rock musikaren kutsua
duten doinuak ekarriko ditu Bermeotik Altsasura. Lurrazpi tabernan gaur ariko den boskotea aurten bertan sortu da. Hainbat taldetan eskarmentua pilatutako
musikariak dira eta san juanetarako bost kantuz osatutako maketa kalean zuten. Lan hori aurkeztuko dute Guruz Aristegik (ahotsa), Manu Goikoetxeak (bateria),
Esti Goikoetxeak (baxua), Iker
Latxagak (teklatuak) eta Aritz
Hormaetxeak (gitarra).Gogo biziz
etorriko dira, VII. Banden Lehia
lehiaketarako finalerako aukeratuak izan baitira.

neko sentipena dugu: nolakoa izanen da jendearen harrera? gustatuko den edo ez? Guk dena emanen dugu”. Agirrek berak, Imanol
Goikoetxeak eta Joseba San Sebastianek sortu zuten taldea 2014an.
Azken hori izan zen “aspaldiko
lagunak” elkartu zituena. Urte
bereko garilean Xabi Zubeldia
gehitu zen taldera eta aurtengo
ilbeltzean azken partaidea batu
da taldera, Juanma Urriza, Boli.
Hasieratik sormen lanari heldu
zioten. “Behin elkartuta gurea den
zerbait, gure kantak egiteko gogoa
genuen”, esan digu Agirrek. “Bakoitzak musika zaletasun, gustu eta
estilo ezberdina dugulako. Dena
elkartuz zer sortuko ote zen jakin-

mina genuen”. Etxetik eramandako ideiak komunean jarri eta denen
artean gauzatu dituzte kantuak,
“orain jendeak esan beharko
duzue”. Kantuak janzteko hirukoak sentitzen zuen premiak ekarri
ditu beste bi taldekideak. Norberak
bizi izandakoak, gaur egungo bizitzaren kontuak, norberaren ilusioak eta beste eraman dituzte letre-

Album ilustratua sortzeko
tailerrerako izen ematea zabalik

O

tara. Lokalean egindako lanarekin
kantu “zerrenda dexente bat” sortu dute.
Gaurko Etxarriko emanaldiaren ondoren zenbait data lotuak
dituzte. Agirrek argitu digunez, ez
dute kontzertu asko lotu nahi izan:
“geldi-geldi hasi nahi dugu, presarik gabe. Kantuek zein harrera
duten ikusi nahi dugu”. Lekun-

Abenduaren 18an izanen da,
17:00etan, Altsasuko Iortia kultur
gunean. Izen ematea 11ra arte dago
zabalik, 948 564 272 telefonora hots
eginez edo iortia@altsasu.net
helbidera idatziz eman daiteke izena

I

ose taldearen Gose IIIII (Jangura produkzioak, 2012) diskoak Kaliforniako Akademia
Musika Sarietan, dance-elektronika mailako azaroko disko onenaren saria irabazi du. “Ezohiko
konposaketa eta gaitasun bat erakutsiz, Gosek lan ikusgarria osatu du, dance-elektronika originala sortuz”, adierazi dute Akademiatik. Gose hirukoaren parte da
Lakuntzan bizi den Jon Zubiaga,
Osoron (gitarra).

+www.guaixe.eus

Gagsterrak Iortian
Larunbatean, 20:00etan, Altsasuko
Iortia kultur gunean

llana producciones The Gagfather antzezlanarekin etorriko da oraingoan Altsasura.
Zombie eta pailazo arteko gagster
gupidagabe batzuek hiria beldurtuta dute eta, kosta ahala kosta,
haiek atzeman nahian polizia
burugabe talde bat dabil. Arrakasta gutxi dute zeregin horretan,
baina umorerik ez dute galduko.
Barre egiteko aukera aparta, beraz.
Keinu antzerkiaren arrasto
nabarmena dago. Fidel Fernandez,
Luis Cao, Juanfran Dorado eta
Jony Elias aktoreak etengabe aldatzen dituzte jantziak, batzuen eta
besteen paperak jokatzen baitituzte. Antzezlana zinema beltzari
konpainiak egindako omenaldia
da. Komedia eroa, umore beltza,
oso beltza, duten egoerak ematen
dira antzezlana osatzen duten gag
segidan. Film eta eleberri beltzean ohi denez atzean gizartearen
oinarri kritiko bat dago.

da eskaintzen dena. 6 eta 10 urte
arteko neska-mutikoei zuzenduta dago. Hitza eta irudia elkartuz
tailerrean album bat euren aurrean sortzen ikusiko dute. Gainera, behin bukatuta, parte-hartzaileek lanaren zati bat etxera
eramanen dute.
+www.guaixe.eus

Ibon Martinek Altsasun
aurkeztuko du bere azken liburua

G

berri, Tolosa, Iruñea, Donostialdea… izanen dira 4nek taldearen
hurrengo geldialdiak.

Y

lustrazioekin, hau da, marrazkiekin, osatutako album bat
nola egiten den ikasteko tailerra

Gose zaleak
Kalifornian

www.4nek.eus
Taldearen web orrian entzungai daude
haien kantuetako batzuk. Baita bideo bat
ere. Facebook-en ere haien berri izan daiteke.

Abenduaren 1ean, asteartean,
19:00etan Haritza tabernan.
Gonbidapenak han jaso behar dira eta
plaza kopurua mugatua da

bon Martin Alvarezek bere
azken liburua pasa den astean
aurkeztu zuen:La fábrica de las
sombras (Travel Bug, 2015). Idazle donostiarrak bere eleberri beltza Altsasun aurkeztuko du Arkatz
liburu-dendaren eta Haritza tabernaren ekimenez. Bi tokietan daude Martinen liburuak salgai, baina idazlearekin izanen den topaketarako gonbidapenak tabernan
bakarrik eskuratu daitezke.

I

Martinek bere bigarren eleberri beltzarekin, El faro del silencio
(Travel Bug, 2014), arrakasta handia izan ondoren heldu da La fábrica de las sombras. Orbaitzetako
arma lantegi zaharreko arkuetako batean emakume gazte bat urkatuta agertuko da neguko egun
batean. Suizidioa dirudiena ikertzen hasiko da Leire Altuna idazlea. Dozena bat pertsona besterik
bizi ez den herri batean Altunak
egindako ikerketak bera jarriko
dute jo puntuan. Kontrabandoko
garaiak eta itzalez betetako egu-

nerokoa opatuko ditu. Abiapuntu
horrekin Martinek intrigazko eta
arrasto faltsuz betetako eleberri
beltza ondu du.

Anduezak bere
poesia liburua
sorterrian
aurkeztuko du
Igandean, 13:00etan, Lakuntzako kultur
etxean

akita Andueza Ezkurdia
Lakuntzan da atzera ere. Eta
berarekin Psiciatrico de rosas blancaspoesia liburua ekarri du. Haren
aurkezpena eginen du igandean.
Hausnarketara gonbidatzen duen
liburuan, besteak beste, egia, askatasuna, bizitzaren gorazarrea, instantearen errebelazioa edo galeragatik aienea jasotzen ditu. Bere
sorterria, pertsonak eta pasarteak aipatzen ditu Anduezak.
Lakuntzarrak 20 urte baino
gehiago daramatza Mexikon bizitzen. Margolaria eta olerkaria,
aurretik Bihotzetik(2005) eta Pagoma (zuhaitza eta ama lurra, 2010)
liburuak argitaratu ditu. Irakurketa publikoak Metropolitar Unibertsitate Autonomoan, liburudendetan eta kultur etxeetan egin
ditu. Bere lanak hainbat aldizkaritan argitaratu dira. Mexikon
egiten diren poesia topaketetan
sarritan parte hartzen du, baita
Kubako Santiago hiriko poesia
kongresuan ere.

P
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Alberto Anton
Ziburuko ikastolako boluntarioa
Testua: Maider Betelu Ganboa

GH fabrikako 7 langilek Ziburuko ikastolako aterpea egin dute, auzolanean.

1.Guerra Hermanos enpresako
langile batzuek Ziburuko
Kaskarotenea ikastolan aterpe
bat egiteko lanak egin dituzue,
auzolanean.
Bai, aterpea egiteko prozesu guztia egin dugu: beharrezko materiala eskatu, prestatu eta muntatu.
2.Kaskarotenea ikastolarekiko
elkartasuna lehendik hasi zen.
Aurretik diru bilketa egin
zenuten lantegian.
2014an Ziburuko lehengoko ikastolaren egoera gogorra zen. Udaletxeko eremu batean zeuden, eskola publikoaren ondoan, etxola
batzuetan. Baina, Ziburuko auzapezak ez zien bertan jarraitzeko
baimenik ematen. Argindarra kentzeaz gain, egunero 100 euroko isuna jarri zieten. LAB sindikatuak
enpresetan diru-bilketak abiarazi zituen orduan, laguntza emateko. GH Guema eta GH Mecalsa,
Aceros Moldeados, Magotteaux
eta Sunsundeguin egindako bilketarekin 1.200 euro jaso genituen eta
aurtengo ilbeltzean Ziburura joan
ginen diru hori ematera.
3.Eta ikastolaren egoera zuen
begiekin ikusi zenuten.
Bai. 2 eta 6 urte arteko 14 ikasle zeuden aurreko ikasturtean ikastolan. Orduan beste lursail bat erosteko asmoarekin zebiltzan, eta lursaila ere erakutsi ziguten. Zerbait
behar izanez gero, burdinaren lanbidean laguntza emateko prest azaldu ginen.
4.Eta dei hori etorri zen, ezta?
Bai. Lursail berri horretan egin
da ikastola berria. Lehengoare-

kin konparatuta hobea da. Lehen
bungalowak ziren, eta orain bi
mobil home handi dira. 40-50 ikaslerendako tokia dago eta egun 20
ikasle dira. L forma egiten dute
mobil homeak, eta laukia egiteko,
aterpe bat egitea bururatu zitzaien,
kalean estalitako eremua izateko.
Deitu ziguten, hiruzpalau aldiz
egon ginen eta hori da guk egin
duguna, aterpea.
5.Materiala zuek erosi duzue?
Ikastolari esan genion materialak
4.500 euroko kostua zuela, eta baietz
esan ziguten, guk muntaketa egiten bagenuen estaliko zutela. Materiala guk pagatu dugu eta aterpea
muntatzera azaroaren 6an joan
ginen. Lanetik atera, Ziburura
joan, muntaketa lanean 17:00etan
hasi eta 21:00ak arte. Ikastolan bertan lo egiteko tokia prestatu ziguten. Larunbatean 7:00etatik
17:00etara aritu ginen lanean, aterpea bukatu arte. Bi familia etorri
ziren guri bazkaria prestatzera.
6.Zenbatek parte hartu duzue?
7 langile aritu gara guztira, gehi
materiala kamioiarekin eraman
zuena: Jon, Asier, German eta Imanol bakaikuarrak, Xabier, Alberto eta Mikel etxarriarrak eta ni neu.
Orain diru bilketa egingo dugu, ea
materiala estali dezakegun. Aurreko aldian jendea oso ongi portatu
zen. Eta, ea orain ere hala den!
Horrelako gauzetarako jendeak
erantzuten du.
7.Ikastolarekin kolaboratzen
jarraitu behar duzue?
Beharra izanez gero, laguntzeko
prest gaude. Hango egoera gogo-

rra da: 15 familia dira eta 20 haur.
Dirutza handian sartu dira. Nola
ez duzu lagunduko! Auzolanean
lanak aurrera ateratzea, ez dute
besterik. Modu horretan egin izan
ez bagenu, han egongo ziren aterperik gabe.
8.Zein aurreikuspen dituzte?
Hemen baino okerrago daude han.
Baina zailtasun guztien gainetik
haien ilusioa ikustea handia da.
Aurreko urtean gaizki pasatu
zuten, baina aurrera atera ziren,
eta orain diru mordo batean sartu dira ikastola berriarekin. Esan
zigutenez, kontentu daude, lauzpabost urtetan 40-50 ikasleren bueltan egotea aurreikusten dute.
Orduan ikastetxe handiagoa
beharko dute.
9.Ilusio hori galdu dugu hemen?
Ziburun orain arte ez da ikastolarik egon eta ikastolaren hastapen prozesuan daude. Hemen,
oraindik, ilusioa badugu, baina
egoera ezberdina da, beste erronka batzuk ditugu.
10.Kontentu egindako lanarekin?
Oso pozik etorri gara.
11.Orain diru bilketa abiatuko
duzue, materialaren gastua
estaltzen laguntzeko.
Jendea animatu nahi dugu, asko
edo gutxi, dena ongi etortzen da.
Lanean aritu garen langileek egingo dugu bilketa. Ahal dugun gehiena zabaltzen saiatuko gara: fabriketan, ezagunen artean…. Zaila
izango da, baina helburua da materialaren 4.500 euroak lortzea, ikastolak gainkosturik izan ez dezan.

