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Amona Nieves
Beti gure bihotzetan. Altsasuko familia.
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Musika
Serious business. Ilbeltzaren 22an,
ostiralean, 22:30ean Altsasuko
Haritza tabernan. 

Bilto-tek: Adrian Alegria, Josu
Garate/ Uri, Joseba Juango eta Leo
Silva. Ilbeltzaren 22an, ostiralean,
Lakuntzako Biltoki elkartean. 

Reciclart 2.0. Ilbeltzaren 23an,
larunbatean, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean. Toom-pak. 

Konboen kontzertua. Ilbeltzaren
25ean, astelehenean, 18:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean.
Musika eta Dantza Eskola. 

Dantza
Karrikadantza. Ilbeltzaren 23an,
larunbatean, 18:30ean Lakuntzako
kultur etxean. 

Antzerkia
Encerrona. Ilbeltzaren 22an,
ostiralean, 22:30ean Olatzagutiako
Kultur etxean. Pepe Viyuela. 

Amico. Ilbeltzaren 23an, larunbatean,
19:00etan Etxarri Aranazko kultur
etxean. Bubamara Dance Theater. 

Magia
Hator magiara. Ilbeltzaren 24an,
domekan, 17:00etan Olatzagutiako
kultur etxean. Tor magoa.

Ipuin kontalaria
Ipuin maskaratuak. Ilbeltzaren 28an,
ostegunean, 17:00etan Etxarri
Aranazko liburutegian. Eñaut Gorbea. 

Dokumentalak
La plaza de la música. Ilbeltzaren
22an, ostiralean, 17:00etan Altsasuko
Gure Etxea eraikinean. Asviamie.

Zinema
El precio de la fama. Ilbeltzaren

22an, ostiralean, 21:45ean eta
ilbeltzaren 24an, domekan, 20:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean. 

La novia. Ilbeltzaren 22an, ostiralean,
22:00etan eta ilbeltzaren 24an,
domekan, 20:10ean Altsasuko Iortia
kultur gunean. 

Hotel transilvania II. Ilbeltzaren
24an, domekan, 17:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean.

Palmeras en la nieve. Ilbeltzaren
28an, ostegunean, 19.00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean.

Erakusketak
Jose Maria Urabaien. In Memoriam.
Ilbeltzaren 28ra arte, 18:30etik
21:00etara eta domeketan
19:00etatik 21:00etara Altsasuko
Iortia kultur gunean.

Bertsolaritza
Bardoak: Bota lasai / Xirristi
Drimtim. Ilbeltzaren 23an,
larunbatean, 19:00etan Altsasuko
Gure Etxea eraikinean. 

Literatura
Ixa axap! (Jose Luis Asensiorena).
Ilbeltzaren 28an, ostegunean,
19:00etan Etxarriko liburutegian.
Irakurle taldea. 

Bestelakoak 
Uharte Arakil, 1936ko memoria.
Ilbeltzaren 22an, ostiralean,
19:00etan Uharte Arakilgo
udaletxean. Batzar irekia. 

Zumba. Ilbeltzaren 22an, ostiralean,
22:00etan Altsasuko Intxostiapunta
gazte gunean.

EHko mus txapelketa. Ilbeltzaren
23an, larunbatean, 16:00etan
Altsasuko Zubi-Ondo elkartean.

Password lehiaketa. Ilbeltzaren 23an,
larunbatean, 21:15ean Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean. 

Inauteriak prestatzen. Ilbeltzaren
25ean, astelehenean, 17:00etatik
aurrera Altsasuko Intxostiapunta
gazte gunean. 

Bizi kalitatea hobetzeko, informatu.

Ilbeltzaren 26an, asteartean, 9:30etik
14:00etara Etxarri Aranazko osasun
etxean eta ilbeltzaren 28an,
ostegunean, 9:30etik 14:00etara
Altsasuko osasun etxean. Afina
elkartea.

Enneco: Haritzaren memoria.
Batzar irekia. Ilbeltzaren 28an,
ostegunean, 18:00etan Etxarri
Aranazko kultur etxean. 

Deialdiak 
Sakanako hiritar batzarra.
Ilbeltzaren 22an, ostiralean,
19:00etan Altsasuko Gure Etxeko 1.
solairuan. Podemos-Ahal dugu. 

Herri batzarra. Ilbeltzaren 22an,
ostiralean, 19:00etan Altsasuko Gure
Etxean. EH Bildu. 

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Ilbeltzaren 22an, ostiralean,
20:00etan Arbizuko eta Etxarri
Aranazko plazetan, elkarretaratzeak.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Ilbeltzaren 24an, domekan,
20:00etan Altsasuko plazan,
elkarretaratzea.

ilbeltzak 22-29
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.eus

Miren Sarasola
Unceta
ZORIONAKMiren!! 6
urte!! Muxu potolo asko
etxeko printzesari, Jon,
aita eta amaren partez.

Bazkideek
deskontua

Bazkideek:

Bakarra:

Amico antzezlana bihar, larunbata, 19:00etan Etxarri Aranazko kultur etxean.



Adierazpenak
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Hiri eta industria hondakinen
kudeaketan sei hilabetez prestatu
dira

Hiri eta industria hondakinen
kudeaketarako eskola-tailerrean
ikasten egon diren 15 sakandarrek
asteartean despeditu ziren. Esko-
la-tailerreko zuzendari Nagore
Ocejok ikasleak zoriondu zituen;
“nota onarekin gainditu dute”.
Horregatik, Nafarroako Enplegu
Zerbitzuak emandako bigarren
mailako profesionaltasun ziurta-
giria eskuratuko dute, hiri eta
industria hondakinen kudeaketa
integralean gaitasun profesiona-
la ziurtatzen du. Lan arriskuen
prebentziorako oinarrizko ikasta-
roa gainditu dute ere. 

Sei hilabetez hondakinen kude-
aketa integralari buruzko jakin-
tza jaso zuten. Aurreneko bi hila-
bete eta erdiak klasean egon ziren
hiri hondakinak, industria hon-
dakinak (laborategiko praktikak
barne) eta lan osasuna eta segur-
tasuna gaiak lantzen. Nafarroako
Unibertsitate Publikoak honda-
kinen kudeaketari buruzko Altsa-

sun antolatutako uda ikastaroan
ere izan ziren. 

Bisitak eta praktikak
Teoriarekin batera, honako gaie-
tan prestakuntza osagarria jaso
zuten: ingurumen sentsibiliza-
zioa, trebetasun sozialak, informa-
tika eta teknologia berriak, ekin-

tzailetasuna eta berrikuntza
(ANEL), eko-berritasuna (Moder-
na fundazioa eta Laseme), gene-
ro-berdintasuna (Cederna-Gara-
lur), enpleguaren bilaketa aktiboa
(UGT) eta materia organikoaren
konpostatzea (Vermican). 

Aldi berean, klasean ikasitakoa
bisitetan praktikan ikusteko auke-

ra izan dute. Honako bisitak egin
dituzte: Inoxnaparra, Industrial
Barranquesa, Urdiain-Altsasuko
araztegia, Emausko Traperoak,
Ecointegra, Batuta, Gongorako
hiri hondakinen tratamendu zen-
troa, Culebreteko hondakindegia,
Azkoiengo ontzien tratamendu
planta, EcoIruña, Bioenergia Men-

di, Loreki eta Lapats. Prozesu guz-
tian ebaluazio jarraitua eta azter-
ketak izan dituzte, aprobetxamen-
dua aztertzeko. 

Eskola-tailerraren gainontze-
ko lau hilabete eta erdiak prakti-
ka profesionalak egiten pasa
dituzte. Eskola-tailerraren sus-
tatzaileetan zazpi lanpostutan
egin dituzte praktika horiek.
Mank-en Hondakinen Zerbitzuan
egin dituzte haietako batzuk.
Hala, Arbizuko hondakindegian
dagoen Garbigunea garbitu, anto-
latu eta txukundu dute. Han ber-
tan lan segurtasunari buruzko
neurriak ezarri dituzte. Konpos-
ta zakutu eta hainbat modutara
kudeatu dute. Eskola-tailerreko
ikasleak Mank-eko hezitzailee-
kin batera auzo-konpostaren segi-
mendua egin dute. Kerabi eta Ver-
mican enpresetan ere praktikak
egin dituzte. Guztia bukatuta,
haietako bi dagoeneko Sakanako
Mankomunitatearekin aldi bate-
rako lanean ari dira eta hiru hila-
beterako beste bi kontratu eginen
ditu Vermicam enpresak. 

3 milioi 
lanpostu 

Europako Batasunak 2020rako
kalitate handiko %50 birzikla-
tzea eskatzen du. Erakunde
beraren kalkuluen arabera bir-
ziklatze tasa horrek kontinen-
tean hiru milioi lanpostu sor-
tuko lituzke. Birziklatzea
%70era igoko balitz aurreko
kopuruaz aparte Europan bes-
te 750.000 lanpostu sortuko
liratekeela uste da. 

Beste bat 

Eskola tailerra Sakanako Man-
komunitateak, Kerabi Gestion
Medioambiental, SLk (Etxarri
Aranatz) eta Vermican Solucio-
nes de Compostaje, SLk (Iruña)
sustatu dute. Nafarroako Enple-
gu Zerbitzuak, Enplegu Ministe-
rioak eta Europako Gizarte Fun-
tsak finantzatu dute. Inafrek eta
NUPek lagundu dute. Mank-eko
buruak jakinarazi zuen biga-
rren eskola-tailerra antolatzeko
lanak abiarazi dituztela. 

Hondakin kudeaketa eskola tailerraren akabera

13 ideia 
Ekintzailetasuna eta berrikun-
tza moduluan ikasleek hiri eta
industria hondakinen kudeake-
tari lotutako 13 negozio ideia
sortu dituzte. Lasemek proiek-
tu eko-berritzaileen lehiaketa
antolatzea aztertzen ari da aur-
ten. Hiru sarituek proiektua
garatzeko adituen asistentzia
teknikoa izanen lukete, gerora
inbertsio funtsei aurkeztu ahal
izateko. 

Tailerra despeditzeko ekitaldian
Aitor Karasatorre Mugurutzak,
Mank-eko buruak, nabarmendu
zuen hondakinen tratamendua-
ren helburu nagusia haiek hon-
dakindegian ez bukatzea dela.
“Helburu ekonomikoekin hon-
dakinak tratatzeak eta berresku-
ratzeak ingurumena, paisaia,
enplegua eta gizarte baldintzak
hobetzen ditu; enplegu berdea da”.
Azken finean, “hondakin gutxia-
go sortu, gehiago birziklatu eta
sakandarrek egiten ari diren aha-
legina bai sektore publikoan nola
pribatuan lanpostuak sortzeko
balio dezala nahi dugu”. 
Karasatorrek jakinarazi zuen
Europak 2020rako hondakinen
erdia birziklatzea eskatzen due-

la. “Sakana dagoeneko kopuru
horretan dago, eta Nafarroako
Hondakin Planean ezarritako
kopuruak gainditu ditu Mank-ek
hondakinen gaikako bilketaren eta
konpostatzearen aldeko apustu
handia egin duelako”. 
Karasatorrek nabarmendu zuen
Mank-ek eta Sakanako Garapen
Agentziak birziklatzearen bidez
“enplegu berdea sortzeko poten-
tzialtasuna errealitate bihurtze-
ko apustua egin dugu. Horren
adibide dira enplegu-eskola tai-
lerra eta materia organikoa
berreskuratzea, prestakuntza
eta enplegua sortzea helburu
duen Europako Valorg proiek-
tua”. Enplegu berdea sortzeko
Karasatorrek gaztigatu zuen

zein prestakuntza eta enplegu
hobeak zehaztu beharra daude-
la. Legediak praktikan nola era-
giten duen aztertu beharra dago-
ela gaineratu zuen. Mank-eko
buruak Valorg proiektuak horiek
guztiak testatzeko balioko due-
la gaztigatu zuen. 
Nafarroako Enplegu Zerbitzuko
(NEZ) Altsasuko bulegoko zuzen-
dari Migel Anjel Jorgek NEZen
izenean Mank-i eta eskola-tai-
lerreko parte-hartzaileei eske-
rrak eman zizkien. NEZen “era-
kundeei eta pertsonei ahal den
guztian zerbitzua eman eta
laguntzeko” daudela azpima-
rratu zuen. “Halako proiektue-
kin, eta denen artean, krisitik ate-
rako gara”. 

SAKANA

15 sakandar hondakinen kudeaketan trebatuta

Eskola-tailerreko ikasleak, irakasleak eta sustatzaileak. 



2016ko gure lehenengo kolabora-
zioa denez, hasteko: urte berri on!
Hau da denok, isilpean edo ahoz,
pentsatu edo esan genuena ilbel-
tzaren 1ean. Guk ere gauza bera
esan genuen urte berri honetan,
GUAIXEn gai berriekin parte
hartzeko! 

Gizartean, batez ere Sakanako
gizartean, emakumeen parte har-
tzeari buruz hitz egin nahi dugu.
Gai zabala beste zutabe batzue-
tan hausnartzen jarraitzeko
modukoa. Baina,  gaurkoan inda-
rrean dagoen beste gai batekin
lotuko dugu: Sakanako garapena-
rekin. Oso lan garrantzitsua egin

behar dena, baina, gure ikuspun-
tutik, genero ikuspuntutik, lan
horri eskatu behar diogu Saka-
nako emakumeen, batez ere gure
emakume gazteen (gehienek goi
mailako ikasketak dituztenak),
eskaintzak jaso ditzala eta beren
beharrei erantzun dezala.

‘Sakanan bizi eta lan’ leloaren
helburua lortzeko, hau da, gure
herri txiki horiek bizi irauteko,
ezinbestekoa da enplegua sor-
tzea eta mantentzea. Baina, hor-
taz aparte badago kontuan har-
tu beharreko beste arlo batzuk:
komunikazioa (gure artean eta
gainontzeko munduarekin), hez-

kuntza, osasun-zerbitzuak, admi-
nistrazio-zerbitzuak, etab. Beti
ere herritar guztiek, emakume
zein gizonek, aukera eta zerbitzu
horiek erabiltzeko eskubide bera
dugula bermatuz.

Eta, enpleguz aritzean, ez ahaz-
tu krisi honetan desagertu den bes-
te beharra: gizakien zaintzak.
Enpleguak gero eta ordu gehiago
eskatzen digu, bai formakuntzan,
bai enplegua lortzeko, bai manten-
tzeko, bai lantegietan ‘izen handia’
eta “sona” izateko….. Baina pen-
tsatu eta aurreikusi beharko dugu
nork zainduko gaituen eta nork
zainduko dituen gure ingurukoak.
Honatx gure garapenaren planifi-
kazioan sartu beharreko beste
gaietako bat. 

Dakigunez gaurko gizarteen
garapenari buruz hitz egitean, ez
dugu iraunkortasun ekonomi-

koa soilik lantzen, ingurumena-
rena eta gizartearena ere txerta-
tzen da. Hori lortzeko landu behar
dugu hirigintza, politikan parte
hartzea, kultura, herritarren bizi
baldintzak  etab. Arlo hauetan
guztietan emakumeen eta gizo-
nen egoerak desberdinak dira,
noizean behin parekatuak, bes-
tetan diskriminatzaileak, baina,
gehienetan desberdinak. Horre-
xegatik Sakanako garapen iraun-
korrena eta lan eraginkorrena lor-
tzeko bidean, gure proposamena
da emakumeen egoera ezagutzea
eta baldintza guztiak jartzea
(ekintza positiboak barne) parte
aktiboa izateko. Hori ezinbeste-
koa ikusten dugunez, hemendik
ere proposamen hau errealitate
bihurtzeko lan egingo dugu!

Emakumeen Bilgunea

Kamishibai
Arbizuko udal liburutegian anto-
latutako ekintza batek arreta eman
dit: Kamishibai, izen exotikoa eta
dotorea. Eszena ondokoa da: nes-
ka-kontalaria “tramankulu xume”
batekin, neska-mutiko koxkorrak
ahoa zuloari begira, erne-erne,
eta “beste bat, beste bat…” garra-
sika. Batek baino gehiagok hori
ikusi eta “Ezer ez eta festa!” esan-
go genuke. Baina, gauza txiki
horren atzean zerbait handia egon
daitekeela susmoa hartu diot eta

kuxkuxean hasi naiz. Kamishibai
“paperezko antzerkia” da japonie-
raz. Ipuin kontalariak, egurrezko
antzerki-kutxatxoaren (butai)
barruan sartzen diren irudiez
lagunduta, ipuinak kontatzen ditu.
Modu honetan, ipuinak ikusi eta
entzun egiten dira aldi berean. 

Antza, Japonian sortu zen, joan
zen mendeko 30. hamarkadako
krisialdi ekonomikoari aurre egi-
teko. Herriz herri bizikletaz litxa-
rreriak saltzen ibiltzen zen sal-

tzaile batek karraka jo eta male-
tatik antzerki kutxa ateratzen
zuen, bezeroen arreta erakartze-
ko. Marrazki laminak poliki-poli-
ki pasa eta istorioak kontatzen
zituen, haurren algarak edota
beldurrak piztuz. Ikuskizuna
bukatuta, nonbait, errazago sal-
tzen zituen potokeriak. Istorio
honek gure aittun-amiñek aipa-
tzen dituzten “komedianteak”
ekartzen dizkit gogora. 

Jatorria dena delakoa izanda

ere, ez da gutxi hain modu apa-
lean ikusleak harrapatzea, beste
eratako estimuluz josirik dau-
den honetan. Horrelako gauzek
erakusten digute, “jostailuen
industriak eta teknologiak”
eskaintzen dizkien produktuez
haratago joan daitezkeela hau-
rrak. Istorio-marrazkien magian
eta irudimenean murgiltzeko tre-
betasuna galdu ez duten seinale
dira haur jostagarri, sugandila,
horien aurpegiak. 
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BAZKIDEAK

2012. urtean CNCk (Lehiakorta-
sunerako Nazio Batzordeak) fro-
gatutzat eman zituen Cementos
Portland Valderrivasek lehiakor-
tasun librearen kontra burututa-
ko praktika kartelistak. Garai
hartan balioztatu zenaren arabe-
ra, salneurrien moldaketa artifi-
zialetan eta merkatuen banake-
ta adostuan oinarritutako prak-
tika hauek, diru-kutxa publikoari,
legez kanpoko bideak erabiliz, 100
bat milioi euroren galera ekarri
zion. Nafarroako aurreko legeal-
diko parlamentuak 2012ko maia-
tzaren 11ko saioan aztertu zuen

gai hau, eta bertan, Nabai, Bildu
eta I-E taldeek, herritarrak jasa-
ten ari ziren lapurreta honetatik
babesteko, afera honetan naha-
sia zeuden enpresen kontra legez-
ko akzioak abian jartzea eskatu
zuten. Bestelakoa izan zen orduan
gobernuan zeuden UPN eta PSN
taldeen iritzia, PPk ere onetsia,
eta CNCren ebazpenaren kontra
helegitea jarrita zegoela argu-
diatu zuten.

Auzitegi Nazionalak, 2013ko
abenduaren 27an emandako
epaian, atzera bota zuen Portlan-
den helegitea eta banan-banan

berretsi zituen zementugileei
leporatutako iruzur guztiak. Epai
hori Auzitegi Gorenaren aurre-
an apelatzeko modua zegoen.

Hala eta guztiz ere, eta aldi bere-
an, aurreko Nafarroako Gober-
nuak 2012ko garagarrilaren 12an
lankidetza hitzarmen bat sinatu
zuen Portlandekin. Hitzarmen
horren bidez Portlandek Nafarro-
ako hondakinen kudeaketan
laguntza emango zuen bere ins-
talazioak hondakinak errauste-
ko eskainiz, eta Nafarroako
Gobernuak, aldiz, “koordinazioa”

eskaintzen zuen hitzarmenaren
helburuak bete zitezen, besteak
beste, batez ere Nafarroan sortu-
tako hondakinak erraustu eta
hondakinekin sortutako “erre-
gaiak” ekoizteko bideak inple-
mentatu, gero horiek zementu-
fabrikan erre ahal izateko.

Ongi legoke Nafarroako Gober-
nu berriak Portlandekin loturi-
ko gai hauek denak eta beren ego-
era juridikoa sakonki aztertzea.

3Mugak Batera
http://olaztinerrausketarikez.blogs
pot.com.es/

hara zer dien

Urte berria. Asmo berriak

barrutik kanpora

Nafarroako Gobernuak erabakitzeke dituen gaiak

gutunak

Zama doinuz arindu. 
Zama elkartasunez arindu
Garbiñe Karasatorre, 
Etxarriko Etxeraten izenean 

Nola adierazi ilbeltzaren 9an eta
10ean sentiarazi zeniguten emo-
zio guztiak, emozio kontraja-
rriak. Alde batetik, gure senide-
en falta; baina, aldi berean, haiei
transmititu ahal izateko jaso
genuen maitasun guztia. Lehen-
dabizi ilbeltzaren 9an Bilbon eta
Baionan jaso genuen berotasun
hori eta gero ilbeltzaren 10ean
sakandarrok berotasun handi
hori jasotzeko ohorea izan genuen
Etxarrin. Ohorea eta plazera izan
zen Etxarriko kultur etxe txiki-
ra horrelako jende handia bezain
umila etorri izana bere elkarta-
suna adieraztera. Malkoak ate-
ratzen zaizkigu kontzertu hartan
pentsatzean, baina ez dira beste
askotan bezalako tristuraz eta
ezintasunez beteriko malkoak, ez,
oraingoan hunkipenez beteriko
malkoak izan ziren.

Indarberriturik, eta zuek
bidelagun zaituztegula jakinik,
prest gaude milaka kilometro
eta milaka eskubide urraketa
jasateko, gure senideak etxera-
tzeko egun hori iristeraino.
Lortuko dugu! Eta ziur egon guk
jaso dugun maitasun hau haiek
ere jasoko dutela.

Hortaz, ba, bihotz-bihotzez
mila esker, Ruper, Naroa, Tapia
eta Leturia, Tximeleta, Su ta
Gar, Vendetta, Oreka TX, Esne
Beltza eta Anabeli. Mila esker
kultur etxera hurbildu zineten
guztiei, mila esker Etxarriko
Udalari.

Eta, nola ez, mila esker Etxa-
rriko Sare, sostengu taldeari eta
inguruan lanean aritu zareten,
barkatu, ari zareten guztiei. Lapi-
tza, ordenagailua, kamera, lin-
terna edo zartaginak lan-tresna
hartuta izugarria izan da egin
duzuen, barkatu berriz ere, egi-
ten ari zareten guztia.

Ez genuke eskutitz hau buka-
tu nahi Ernaiko gazteak gogo-
razi gabe, abenduaren 29an izan
zenuten ausardia izugarria izan
baitzen.

Gure senide preso, iheslari eta
hildakoak maite ditugun beza-
la, zuek ere maite eta behar zai-
tuztegu. Elkar gaitezen denak
preso eta iheslarien alde! Elkar
gaitezen denak Herriaren alde!

Mila esker guztiei.



sakanerria >>
DIRUA UDALERA BUELTAN: Nafarroako
Gobernuak Altsasuko Udalari 5.913 euro
eman dizkio. Kooperatibak eta fundazioak
ondasun higiezinen gaineko zergaz eta

ekonomia-jardueren gaineko zergaz sal-
buetsiak daude. Horregatik, gobernuak,
konpentsazio gisa, ordainketa egin du. 
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Lakuntza / Arbizu / Altsasu»

SAKANA

Osasunbideak kolon eta ondeste-
ko minbizia garaiz detektatzeko
programa 2013an hasi zuen. Pro-
grama horren bigarren fasea aur-
ten abiaraziko du eta bere baitan,
heldu den urtean, Sakanara iritsi-
ko da. Osasuneko kontseilari Fer-
nando Dominguezek jakinarazi
duenez, Irurtzungo, Etxarri Ara-
nazko eta Altsasuko osasun etxe-

etan 2017ko bigarren sei hilabete-
koan jarriko da programa indarre-
an. 

Kolon eta ondesteko minbizia
garaiz detektatzeko programa 50
eta 69 urte arteko nafarrei zuzen-
duta dago. Dominguezek jakina-
razi duenez, kolon eta ondesteko
minbizia Nafarroan sarrien diag-
nostikatutako tumorea da, minbi-

ziagatik emakumezkoetan herio-
tza gehien sortzen duen lehen
arrazoia izanik eta bigarrena, gizo-
nezkoetan. Haren tratamendu eta
sendatzea errazagoa da garaiz
detektatzen bada, eta goiz diagnos-
tikatzen denean, % 90 sendatzen
da. Aldiz, aurreratutako faseetan
diagnostikatzen bada, biziraupe-
na % 50era murrizten da.

Kontuan izatekoak

Minbizia mota hori prebenitze-
ko bizitza-estilo osasungarriak
izatea garrantzitsua da, baita eli-
kadura egokia ere. Esaterako:
haragi gorria, prozesatuak neu-
rrian jatea, suaren gainean zuze-
nean asko egindako edo ongi egin-
dakoak neurrian jatea; zuntz
askoko eta koipe gutxiko elika-
gaiak jatea, esnea eta esnekien
kontsumoa sustatzea, elikagaie-
tan dauden kaltzioa eta D bita-
mina behar bezala hartzea; ari-
keta fisikoa egitea (egunean ordu
erdiz ibiltzea gutxienez intentsi-
tate ertainean), sedentarismoa eta
obesitatea saihesteko; eta alko-
hola eta tabakoa ez kontsumitzea,
besteak beste.

Madrilgo nazioarteko turismo azo-
kan sakandarrak estreinakoz pre-
sente izanen dira. Nafarroako
Gobernuak jarritako standa Saka-
naren erakustoki ere bihurtuko da.
Asteazkenetik igandera arte irau-
ten du azokak eta egun horietan
guztietan Bidelagun, Sakanako
turismo elkarteak 4.000 bat infor-
mazio euskarri banatuko ditu.
Horrekin batera, Sakanaren berri
ematen duen bideoa mustuko dute. 

Altsasuko ihote batzordeko 30
kide ere Fiturren izanen dira bihar.

Egunean zehar standean ihotea-
ren hainbat antzezpen eginen
dituzte. Horretarako, txistulariak,
atabalariak, txalapartariak,
momotxorroak, golda, juantranpo-
soak, sorginak eta akerra erama-
nen dituzte. Garai bateko erritu
paganoak antzeztuko dituzte
denen artean. Sakanan turismoa
sustatzeko ekimen zabalago baten
zati da Fiturreko hori. Arakilgo
Udala kide den Plazaola turismo
pratzuergoa Madrilgo azokan iza-
nen da ere. 

Guztira 400.000 euro bideratuko
dira

Nafarroako Gobernuaren 2016ko
aurrekontu legea Parlamentuan
bere bidea egiten hasi da. Nafarro-
ako Parlamentuko Ogasun eta
Finantza Politika Batzordea aurre-
kontu legeari aurkeztutako 390
emendakinak aztertzen hasi zen
astelehenean. 

Astelehenean onartutako
emendakinen artean Lakuntza-
Arbizuko Kattuka eta Altsasuko
Txirinbulo haur eskola publiko-
en eskaintza hobetzeko bi diru sail
aurreikusten dira; bata 300.000
eurokoa eta, bestea, 100.000 euro-
koa; 400.000 euro guztira. Lakun-
tza eta Arbizuko Udalek Kattuka
haur eskola eraiki zuten baina
Nafarroako Gobernuak hitze-
mandako diru-laguntzarik ez
zuten jaso. Udalek 150.000 euroko
diru-laguntza jasoko dute aurten.
Altsasuko Udalak, bestalde, Haur
Hezkuntzako lehen zikloa egite-
ko 250.000 euro behar dituela uste

dute. Bi emendakin horien alde-
ko botoa eman zuten gobernuari
eusten dioten lau alderdiek (Geroa
Bai, EH Bildu, Ahal Dugu eta I-

E); PSN abstenitu egin zen eta
UPNk eta PPNk kontra bozkatu
zuten. 

Kolon eta ondesteko
minbizia garaiz
detektatzeko programa
2017an iritsiko da Sakanara

Kattuka haur eskola. 

Sakanaren sustapen bideoan momotxorroak ageri dira.

Sakana Fiturren 

Haur eskolak Nafarroako
Gobernuaren aurrekontuetan

»



Aldapasoro auzoko sareak eta zola-
dura berritzeko lanak azaroan hasi
ziren. Berez, lan horiek 2011. urte-
an egitekoak ziren, baina Nafarro-
ako Gobernuaren diru-laguntza fal-
tagatik atzeratu egin dira. Izan ere,
2009-2012 Tokiko Inbertsio Planean
jasotako lana baita Aldapasoro
auzokoa. 

Hasiak dauden lanen aurre-
kontua 774.504,43 eurokoa da. Haie-

tatik Nafarroako Gobernuak
535.730,55 euro jarriko ditu. Auzo-
kideek, bestalde, kontribuzio bere-
zien bidez 214.894,49 euroko ekar-
pena eginen dutela aurreikusi du
udalak ere. Eta gainontzeko
23.877,39 euroak udalak jarriko
ditu. Lanak Construcciones Vale-
riano Santesteban enpresa egiten
ari da eta zazpi hilabetetan despe-
dituta egotea espero da. 
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Etxarri Aranatz»

»

» SAKANA

Eguberriyek despeditu berri, ta
garizuman aurretik, Etxarri Ara-
natzen ihote ospakizunek gaur
hasiko die. Ohi danes, astearte
iyote aurreko hiru ostegunetan
iyote ospakizunek izenen die.
Kintuek eta hain launzaliek ize-
ten dien hiru egun hoiten kalia
txatarras jantzik atiatzen die-
nak. Alde guzita de, kintuek, dau-
neko, urte zahar egunien eskien
aittu zien. 

Eguteye
>> Ilbeltzak 21, ostegune,
Gizakunde
Gizon helduben eguna; txatarras jantzita
eskien atiatzen zien. Jatekoa biltzen
zebien, gio afaye eitteko. Puska biltzie
einen da aurten de. 

>> Ilbeltzak 28, ostegune,
Andrekunde
Emakumien egune; haik aitzen zien etxez-
etxe eskien, gio afaye eitteko. Puska
biltzie einen da aurten de. Urtero modue,
zenbeit familitako emakumiek afaye
einen debie. 

>> Otsailak 4, ostegune,
Garikunde 
Gaztien arteko borrokaa egune; kolpiek

urte guztiyen barna debekatuta zen, eta
egun hoi biain arteko gorabeherak
konpontzeko ibiltzen zebien. Kontrayue
lurran kontra eusten zakiyon, beye
kolpeik eman be. Maskubiyek haizez bete,
eta jendie jotzen zebie, beita suko hautsa
bota de. Txatarrak zigorrak eskuben
dakabiela atiako die. 

>> Otsailak 7, iyendie,
Zalduniyote, o mutillerdiyek 
Haurran eguna izeten zan, txatarraz
jazten zien. Aurten, arratsaldez, txatarraz
jantzik festa giruen ibilko die. 

>> Otsailak 9, asteartea,
Astierteiyote
Garei betien gaita jotzen zan eta bazkaye
eitten zan, denak txatarraz jantzik zela.
Aurten de makina bat ekitaldi izanen die.

Etxarri Aranazko odol-emaileen
festa ospatu zen igandean. Odol-
emaileen topaketak urteetan esku-
zabalak izan direnen jarduna aitor-
tzeko balio zuen ere. Odol-emaile-
en elkarteko, Adonako, eta
Etxarriko Osasun etxeko larrial-
dietako mediku Pedro Eskirozek
hitza hartu zuen ekitaldian: “Bus-
ti beharra dago, odola eman beha-
rra dago. Odola ematea parte har-
tzeko modu bat da. Ahalegin txi-
kia eskatzen du eta ekartzen
duenak poz handia ematen du”.
Horregatik, Eskirotzek “inguruan
odol-emaileak egiteko” deia zabal-
du zuen. 

Sei odol-emailek jaso zuten
aitortza. Alde batetik, 50 odol-
emate egin dituzten Juan Manuel
Araña Petriati, Luis Manuel Igoa
Etxarri eta Adelaida Igoa Erdo-

zia. Ez ziren ekitaldian izan.
Haiek urrezko domina Nazioar-
teko Odol-Emaileen Egunean
jasoko dute, garagarrilaren 14an,
Iruñean eginen den ekitaldi bate-
an. 25 alditan odola emateagatik

zilarrezko domina eskuratu
zuten, berriz: Jon Artieda Mugu-
ruza, Emeterio Senar Elso eta Vic-
tor Javier Jaka Garmendia.
Azken horren ordez joandako
ama, Asun Garmendia, eta arre-

ba, Marga, izan ziren domina
jaso zuten bakarrak. Bestalde, 42
urte egin ditu Ignazio Lopez de
Sabandok Etxarriko Adonako
ordezkari gisa. Ekitaldian bildu-
takoek txaloekin eskertu zuten

bere lana. 

Datuak 
Adonaren Etxarri Aranazko ordez-
karitzak 440 kide ditu. Joan den
urtean odola estreinakoz 6k eman
zuten. Haietatik 126k eman zuten
odola joan den urtean, 2014an bai-
no 28 gutxiago. Guztira 200 odol
emate egin zituzten eta haietatik
34 besterik ez ziren atzera bota.
Aurreko urtean autobusa Etxarri-
ra beste behin etorri zenez, kopu-
rua 111tan egin du behera. 194 odol-
emate normalak izan ziren eta
gainontzeko 6ak aferesi prozesua.
Odola emateko tokiari dagokionez,
etxarriar gehienek autohemoteka,
Adonaren autobusa herrira etor-
tzean eman zuten odola. 41 odol-
emate besterik ez ziren beste toki-
ren batean egin. 

Martxan da Euskal Herriko Mus
Txapelketa. Herriz herrikako kan-
poraketak jokatzen ari dira. Ira-
ñetan, esaterako, hilaren 2an joka-
tu zen. Sei bikote neurtu ziren Txa-
pel-azpi elkartean. Finalean Javier
Beraza eta Raul Leza bikoteak
Benjamin Botanzi eta Florentino
Berazari irabazi zieten. Altsasun,
bestalde, kanporaketa larunbate-
an, jokatuko da, 16:00etan, Zubi-

ondo elkartean. Xurrut, Alde Zaha-
rreko tabernen elkarteak babes-
tutako kanporaketa da. 

Herrietako kanporaketetako
onenak otsailaren 20an Iruñean
jokatuko den Nafarroako finale-
rako txartela eskuratuko dute. Eta
herrialde bakoitzeko bikote one-
nak elkarrekin Urdiñarben (Zube-
roa) neurtuko dira, martxoaren
5ean. 

Euskal Herriko mus
txapelketako
kanporaketak

Irañetako kanporaketa. Utzitakoa

Langileak Aldapasoron.

Zalduniyoteko segizioa. 

Marga Jaka, Asun Garmendia, Pedro Eskiroz eta Ignazio Lopez de Sabando. 

Odol-emaileendako dozena erdi domina

Iyotiek, bete-betien

Aldapasoroko lanak aurrera
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Irurtzun»

Joan den larunbatean hasi eta
bihar despedituko dira Irurtzun-
go Udalak antolatutako parte har-
tze bilerak. Irurtzungo Udalak
herria sei zatitan banatu eta zati
bakoitzean dauden kaleetako irur-
tzundarrak bilera banara deitu
ditu. Bizitokia gertutik ezagutzen
duenez, irurtzundarrek informa-
zioa lehen eskutik eman dezatela
nahi dute udalean. Halaxe azaldu
digu Aitor Larraza Carrera alka-
teak: “bakoitza bizi den auzoan,
zein premia eta behar dituen hobe-
kien dakiena da. Horiek lehen
eskutik jaso nahi ditugu, jendeak
herrirako zein ideia eta behar
sumatzen dituen.

Alkateak argudiatu duenez,
“gu udalaren egunerokotasune-
an sartuta gaude. Herria osotasu-
nean hartzen dugu. Parte hartze
bilera hauek irurtzundarrek zuze-
nean jakinarazpenak egiteko
modu bat da. Guk jakin behar
dugu, baina haiek gu baino hobe
dakite euren kalean zein premia
dituzten, eta zuzenean haien pre-
mien berri ematen digute”. Espe-
ro baino jende gutxiago agertu zen

pasa den larunbateko bileretara.
Hala ere, “ongi, jendeak parte har-
tu du. Bilera onak izan dira”. 

Aurrekontuak
Orain arteko bileretan Larrazak
udalaren aurtengo aurrekontue-
tan jaso nahi dituzten egitasmo
nagusien berri ere eman dizkie
irurtzundarrei. Baina horrekin
batera legegintzaldiko hurrengo
hiru urteetan aurrera eraman

litezkeen ekimenez herritarren
iritzia jaso nahi izan dute udale-
an. 

Alkatetza duen EH Bilduk
aurrekontu zirriborroa aurreko
astean pasa zien gainontzeko udal
taldeei. Bi aste izanen dituzte
emendakinak aurkezteko. Larra-
zak esan digunez, aurrekontua

otsailean onartzea espero dute.
Aurreratu digunez, gizarte arlo-
ko diru-sailak mantendu eta biz-
pahiru proiektu jaso dira aurre-
kontuetan.

Udalatik kanpoko irurtzundar
talde bat aurrekontu parte-hartzai-
leak lantzen ari da aurten ere.
“Horrek Irurtzun herri bizia dela

eta parte hartzen duela erakusten
du”, esan digu alkateak. Zortzi
proiektu dituzte gaur egun esku
artean. Horiek eragileei aurkeztu-
ko zaizkie eta galbahea pasata
hiruzpalau geldituko dira, eta irur-
tzundarrek bozketa bidez haieta-
ko bat aukeratuko du. Udalak
35.000 euro bideratu ditu.

Bilerak

>> Ilbeltzak 23,
larunbata
10:00etan Intxaurreta,
Ugaldeta, Larraun eta Lizarra
(19 zb arte) kaleetako
bizilagunak.
12:00etan Iturtxoko, Beheti-
ko Erreka, Herria eta Lizarra
(20 zb-tik aurrera)
kaleetako bizilagunak)
16:00etan Berria, Elizpea, Bi
haizpe eta Aralar kaleetako
bizilagunak.

Irurtzundarren ahotsa udaletxean 

Aitor Larraza Carrera alkatea bileretako batean irurtzundarrei azalpenak ematen. 

Irurtzun» SAKANA

Afina elkartearen
informazio
jardunaldiak
Afinak, fibromialgia, neke-kroniko-
aren sindromea eta sentsibilitate
kimiko anizkoitzaren elkarteak,
Sakanan informazio jardunaldiak
antolatu ditu. Elkarteak saio horie-
kin bizi kalitatea hobetzeko infor-
mazioa zabaldu nahi du. Sakanako
hiru eskualde buruetako osasun
etxeetan izanen dira saioak. Aurre-
na, atzo izan zen Irurtzunen. Aste-
artean Etxarri Aranazkoan eta oste-
gunean Altsasukoan, 9:30etik
14:00etara, 

Joan den ikasturteko probaldiaren
ondoren, bueltan da Irurtzungo
Udalaren eskola-laguntza progra-
ma. Eskola-errendimendua eta
ikasketa-ohiturak hobetzeko beha-
rra duten ikasleei zuzendutako
programa da. Atakondoa eskolak,
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek eta
Immigrazio Zerbitzuak atzeman-
dako gabezia bati erantzunez sor-
tu zen eskola-laguntza. 2015eko
martxotik garagarzarora, hiru
hilabete eta erdiz, indarrean izan
ondoren, ilbeltzarekin batera buel-
tatu da programa, maiatzera arte. 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua
antolaketaz arduratzen da. Joan
den urteko esperientzia eta gero,
zerbitzuaren funtzionamendua
hobetze aldera, udalak gain har-
tu du hezitzaileen eta ikastetxea-

ren arteko koordinazioa. Eskolak,
berriz, parte-hartzaileak hautatu
eta laguntza akademikoa eskain-
tzen dio lantaldeari.  

17 ikasle
Bost hilabetez hiru hezitzaile ardu-
ratuko dira eskola-laguntza ema-
teaz; haietako bat boluntarioa da.
Haien ardurapean 17 ikasle izanen
dira. Haietako 9 Lehen Hezkuntza-
ko 3. eta 4. mailakoak dira eta gai-
nontzeko 8ak DBHko 1. eta 2. mai-
lakoak. Guztiak ere Atakondoako
ikasleak. Arrazoi desberdinenga-
tik eskola-laguntza programan
parte hartzen duten ikasleek ara-
zo akademikoak dituzte.  Horre-
gatik, programaren bidez gehien-
bat alderdi akademikoa lantzen
den arren, beste alderdi batzuk ere

hartzen dituzte kontuan, beti ere,
ikasleen eskola-errendimenduan
eragina izan dezatelakoan: jarre-
ra, integrazioa, elkarbizitza…

Eskola-laguntza astean bitan

eskaintzen da, astearte eta ostegu-
netan, eta bi taldetan banatuta
dago. Saio bakoitza ordu batekoa
da eta eskolatik kanpo udal erai-
kin batean ematen da. 

Ikasleen eskola-errendimendua hobetzeko
laguntza programa indarrean

Gurasoak eta ikasleak Atakondoa eskolan. Artxiboa



Nicolek sei urte ditu. Olaztiarra
da. Eta garun paralisia du. Beste
haurrak bezala, eskolara joaten da.
Olatzagutian bertan. Ikastetxean
heziketa bereziko laguntzaile bat
du une oro. Haurraren bizi kali-
tatea hobetzeko familiak atzerrian
ebakuntza bat egin nahi dio. Gares-
tia da eta diru bilketari ekin dio.
Eta Olatzagutiako eskola komuni-
tateak bat egin du diru bilketare-
kin, ebakuntza haurrarendako eta

bere garapenerako ona izanen dela
uste dutelako. Eskola komunita-
tea laguntza eskaintzeko prest
azaldu da eta diru bilketan lagun-
tzen ari da. 
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Irurtzun»

Nicole apirilean operatuko dute.

Gure Etxea eraikinean jarritako informazio panela. 

NUPeko Giza eta Gizarte
Zientzietako Fakultatean 2010-
2011 eta 221-2012 ikasturteetan
egindako doktoretza tesi onenaren
saria jaso du irurtzundarrak 

Fran Idareta Goldarazenak, Nafa-
rroako Unibertsitate Publikoko
(NUP) Gizarte-Lanean doktoreak,
doktoretzako aparteko saria jaso
du. Sari horrek Idaretaren tesiak
gizarte-lanaren etikari “eginda-
ko ekarpena, berritasuna, original-
tasuna eta erabilgarritasuna, kali-
tatea eta haren eragina, sorrara-
zi dituen publikazioak baita
sarituaren akademia espediente-
aren bikaintasuna” aitortzen ditu. 

Idaretak NUPen gizarte-lane-
ko aurreneko gradu-ondokoan
ikasi zuen 2006 eta 2008 artean.
Hura despeditu ondoren tesia

idazteari ekin zion. Etika lehen
filosofia gisa: Emmanuel Lévina-
sen etika gizarte-lanari gertura-
tzea izenburua zuen tesiak. NUPe-
ko Gizarte-Laneko Departamen-
tuko zuzendari, filosofia arloko
irakaslea eta nazioartean gizar-
te-lanaren etikan ikerlari nabar-
menena den Maria Jesus Uriz
Peman doktoreak zuzendu zuen
irurtzundarraren tesia. 2011ko
apirilean aurkeztu zuen Idaretak
eta bikain cum laude aitortza
eskuratu zuen. Berea gizarteko
esku-hartzearen epistemologia
eta etikako Estatuko lehen tesia
izan zen. Hau da, gizarte-lanaren
arloan “nola lan egiten dugun eta
nola hobetu dezakegun”.

Idaretak estatuko eta nazioar-

teko itzala duten aldizkarietan 20
artikulu baino gehiago argitara-
tu ditu. Nazioarteko prestigiodun
argitaletxeekin zenbait liburu
argitaratu ditu ere. Aurretik, gizar-
te langile gisa zenbait urtez aritu
da. Gaur egun NUPeko Gizarte-
Laneko Departamentuan irakas-
le eta ikerlaria da. Maria Jesus Uriz
doktoreak zuzentzen duen Efimec
ikerketa taldeko zuzendari-ordea
da. Bere ikerketa ildo nagusiak
gizarte lanaren etikan eta episte-
mologia dira. 

Idaretari 2011n
egindako elkarrizketa

http://guaixe.eus/irurtzun/1453362207655

Doktoretzako aparteko saria Idaretarendako

Fran Idareta Goldarazena, gizarte-lanean doktorea.

Ekarpenak egiteko
kontu korrontea

ES33 2100 5365 2301 0002
9770 

Lanengatik, 
frontoia itxita
Bakaikuko Udalak jakinarazi du Itu-
rrarte frontoia zenbait egunez itxi-
ta egonen dela. Haizeteek pilotale-
ku sabaiko isolatzailea mugitu zuten.
Hura konpondu eta sarea ixteko lanak
egiten ari dira. Segurtasunagatik fron-
toia ixtea erabaki du udalak. 

Uharte Arakil»Olatzagutia»

Altsasu»

Bakaiku»

36ko gertaeren
memoria jasotzeko
deia
Gaur, 19:00etan, Uharte Arakilgo
udaletxean batzar irekia eginen da

Aranzadi zientzia elkarteko kideek
berriki Iberon 1936ko estatu kol-
pean eraildako hainbat pertsonen
hezurdurak opatzeko indusketak
egin dituzte. Haien artean hiru uhar-
tear daude. Horiek eta beste gerta-
era batzuk izan ziren Uharte Ara-
kilen 1936an. Horiek guztiak kon-
tuan hartuta, uhartear talde batek
batzar irekirako deia egin du. Hel-
burua, “uhartearrek elkarrekin gure
herriaren memoria idaztea da.
Memoria, justizia eta erreparazioa
guztion artean egin dezagun”. 

Udalaren hirigintza
aholkularitza 
Olatzagutiako Udalak hirigintza
aholkularitza kontratatzeko deial-
dia egin du. 40.320 euro bideratu
ditu horretara. Urte baterako kon-
tratua izanen da, gehienez ere lau-
ra arte luzatu daitekeena. Interesa-
tuek euren eskaintzak  otsailaren
5era arte aurkeztu ditzakete. 

Olatzagutia»

iturmendi»

Altsasuko Udalak zazpi informa-
zio panel jarri zituen urteko azken
astean. Udalak onartutako garbi-
keta bertikalerako egitasmoaren
barruan herritar eta erakundeek
kartelak jartzeko informazio pane-
lak jartzea erabaki zuen. Zazpi
panel horien kokapena honakoa

da: Gartzia Ximenez kalea (udale-
txe parean), Foru plaza (Gure Etxea
eraikinaren ondoan), Arkangoa
kalea,  San Juan kalea (Once-ren
kiosko ondoan), Intxostiapunta
eraikinaren sarrera ondoan, Erku-
den kalea eta Iortia kultur gune
ondoan. 

Ebakuntza baterako 
diru bilketa

Informazio
panelak, jarriak 

Gaztetxea
aurrera
Bost urte eta gehiago betetze-
ko asmoz, Iturmendiko Gazte
Asanbladak larunbatean gazte
egoitzaren hamarkada erdia
ospatu zuen. Giro ederrean joan
zen ospakizuna eguerditik ordu
txikiak arte.  

UTZITAKOA



Udalari gaztetxokoa sortzeko lokala
eskatzen diote

Guraso talde batek sustatu du gaz-
tetxokoa sortzeko sinadura bilke-
ta. 12 eta 17 urte bitarteko gazteei
zuzenduta legoke lokala. Jasotzen
dituzten sinadurak udalari aurkez-
tuko dizkiote, gaztetxokoa sortze-
ko lokala utz dezan. Guraso horiek
argudiatzen dutenez, adin horre-

tako gaztetxoak “gurasoez lagun-
duta jolasteko helduak dira eta
eskaintza ludikoa dagoen beste
toki batean sartzeko gazteegiak
dira”. 

Sinadura bilketaren sustatzai-
leek diotenez, “zerbait egiteko
Olatzagutian nahikoa gazteria
dugu eta, horrela, herrian geldi-
tzea lortzeko; kanpora joateko

tentazioa kenduz, esaterako,
Altsasura, non eskaintza ludi-
koa baduten”. Negu “luzean” gaz-
tetxo horiendako inolako espazio-
rik ez dagoela gaztigatu dute
gurasoek. “Igandean kiroldegia
itxita dago eta frontoiaren erabi-
lera adinduendako arautua dago.
Igande euritsu eta hotzetan zer
egiten dute? 
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Gaztetxoak baloiarekin jolasten. Artxiboa

Infernuko erreka elkarteak logotipo
lehiaketa antolatu du 

“Gauza oso txarki dago. Astegu-
netan oso gutxi ateratzen da. Ia
pixka bat mugitzen den eta jen-
dea ateratzen hasten den”. Horre-
gatik sortu dute Olatzagutiako sei
tabernek Infernuko erreka elkar-
tea. Hala azaldu digu Clinker
tabernako Patxi Aldaz Zufiau-
rrek. Harekin batera elkartean
Erburua, Barandi, Aixeleku,
Bujanda eta Agedi taberna eta
kafetegiak daude. Duela bi hila-
bete inguru sortu zuten elkartea
eta Olatzagutiako toponimiara jo
dute elkartearendako izena har-
tzeko. Elkartekideak lanean
“gogoz” hasi dira. 

Elkarrekin hainbat ekimen

aurrera eraman nahi dituzte. Osti-
ralero pintxo-potea eskaintzen
dute Infernuko erreka elkarteko
tabernek. Eta bi hilero, hilabete-
ko azken ostiraleko pintxo-potea
berezia izanen da. “Egun horietan
taberna guztien artean zozketa
bat eginen dugu eta bezeroen arte-
an saria banatuko dugu”. Aurre-
neko zozketa otsaila akaberan iza-
nen da. 

Logotipo lehiaketa
Elkarteko tabernen irudia izanen
dena aukeratzeko Infernuko erre-
kako kideek logotipo lehiaketa
antolatu dute. Berau Infernuko
errekaelkartearen informazioa-
ren zabalkunderako kartel eta bes-
telakoetan erabiliko dute. Logoti-

poan ezinbestean elkartearen ize-
na agertu beharko da: Infernuko

erreka. 
Lehiaketan edozeinek parte

har dezake, baina gehienez bi pro-
posamen aurkez ditzake. Disei-
nuak jatorrizkoak eta argitaratu
gabeak izan beharko dute. 

Plika sistema erabiliz aurkez-
tu beharko dira proposamenak.
Gutun-azalaren barruan egon
beharko dute: logotipoa A4 tamai-
nara eta kolorez inprimatua edo-
ta .JPG formatuan proposamena
duen CD-Rom-a eta egilearen
datuak dituen gutun-azala. Guz-
tiek izentxikia dutela. Lanak Infer-
nuko erreka elkarteko sei taber-
netakoren batean aurkeztu behar-
ko dira otsailaren 15erako.
Tabernariak beraiek izanen dira 
epaileak. Olatzagutiako establezi-
menduetan gastatzeko 120 euroko
sari bakarra izanen da. 

Gaztetxokoa sortzeko
sinadura bilketa

Sei tabernek elkartea sortu dute

Olaztiarrak kalean, joan den urteko festetako lehen egunean. 

Inguraketa kaletik Erburua kirol-
degiko tabernara eta Otadia kalera
eramaten duten eskailerak berritze-
ko lanak egiten ari dira egun haue-
tan. Aurretik zeuden eskailerak
gaizki zeuden eta udalak guztiz
berritzea erabaki zuen. Lanak iraun
bitartean kaskailuz egindako arran-
pa batetatik egin daiteke gora eta
behera. 

Construcciones Noveleta enpre-

sa ari da lan horiek egiten. Bestal-
de, Inguraketa kalean, Portuko eta
Kale kaleen artean, espaloia eta
sareak egiteko lanak despeditu berri
ditu. Kiroldegiko lanagatik 26.800
euro jasoko ditu eta espaloiarena-
gatik 24.200; guztira 51.000 euro. 

Hirugarren urtez, 2015ean, Ola-
tzagutiako Udalak kaleetako arkitek-
tura-oztopoak kentzeko lanak egin
ditu. San Ignazio kalean zeuden

espaloietan beheratzeak egin dira
eta ez zegoen tokian espaloia egin
dute. Lan horiek eta beste batzuk egi-
teko udalak joan den urtean bi lan-
gabe, kisusgilea eta peoia, sei hila-
bete eta erdiz kontratatu zituen.
Kontrataziorako udalak 32.500 euro
jarri zituen eta Nafarroako Gober-
nuaren 17.500 euroko laguntza jaso
zuen. 50.000 euro guztira bideratu
ziren kontratazioetara. 

Eskailera berriak egiten

Kiroldegi ondoan egiten ari diren eskaileretako lanak. 



Buitrago de Lozoyako alkate eta
Lozoyako Iparraldeko Mankomu-
nitateko lehendakaria den Angel
Martinez (PP), Mariano Juan
Perez Picazo teknikaria eta Lozo-
yako Iparraldeko garapen agentea
ibarra bisitatu zuten astelehene-
an. Sakanako Mankomunitateko
ordezkariekin elkartu ziren eta
haiek ibarrean martxan jarritako

hondakinen gaikako bilketa zer-
tan datzan azaldu zieten. Europa-
ko Valorg proiektuaren eta hon-
dakinen kudeaketarako eskola tai-
lerraren berri ere eman zieten. 

Bi orduko hitzaldiaren ondo-
ren, madrildarrei hondakinak zin-
tzilikatzeko zutabeak eta Irurtzun-
go auzo-konpostaguneak eraku-
tsi zizkieten. Bisita Arbizuko

hondakindegian despeditu zuten.
Sakanako ordezkariek euren
kexua ere jakinarazi zieten bisi-
tariei: tokiko administrazioek
euren hondakinen kudeaketa
proiektuak garatzeko dituzten zail-
tasunak eta ezarritako tasak zigor
ekonomikoa direla, sortutako hon-
dakin kopuruaren arabera paga-
tzen ez delako. 
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Unanu»

SAKANA

SAKANA

»

Madrildarrak eta haiei harrera egin zieten sakandarrak. Utzitakoa

Hurrengo bi urteetarako plana
Aberri Egunaren aurretik zehaztu
nahi dutela aurreratu dute,
“mugimendu independentistaren
jauzi indartsu baterako oinarria
finkatzeko”.

Independentistak Sareak hurren-
go bi urteetarako plan estrategi-
koa zehazteko prozesua Lakun-
tzan abiatu zuen larunbatean.
Lakuntzako topaketa irekiko hel-
burua independentziaren aldeko

mugimenduaren azken urteota-
ko ibilbidearen balantzea egin
eta aurrera begira egin beharre-
ko urratsak zehazten hastea zen.
Horretarako, bildutakoen iritziak
eta ekarpenak jaso zituzten. Bile-
ra “emankorra” izan zela azaldu
zuten sareko kideek.

Larunbatean, lehenik, Inde-
pendentistak Sareak egindakoa-
ren balantzea egin zuten, lorpe-

nak, helburuak, gabeziak eta ahu-
leziak mahaigaineratuz. Ondo-
ren, egungo egoera eta aurrera
begira zehaztu beharreko lan
ildoak aztertu zituzten. Eta horre-
tarako kontuan hartu zituzten:
gako estrategiko eta ideologiko-
ak; jarduera eredua, ekimenak
eta mobilizazioak; antolaketa eta
mugimenduaren hedapena. Aur-
tengo plangintza ere zehaztu

zuten. Haren baitan jasoak gel-
ditu dira, besteak beste: Aberri

Eguna, herri galdeketak, Katalu-
niako prozesua eta abar. 

Madrildik Sakanara hondakin
bilketa sistema ezagutzera

Independentistak 
bide-orria zehazten

Sareak deitutako topaketa irekiko bilkuretako bat. Utzitakoa

Igandean, 11:30etik 14:30era,
kontzeju-etxean unanuarrek iritzia
emateko aukera izanen dute

Eraikuntza hondakinen kudeaketa
eta birrintze planta Unanun egin
dadin nahi duzu? Bai edo ez?Galde-
ra horri erantzuna emateko auke-
ra izanen dute igandean ehun bat
unanuarrek. Unanuko Kontzejuak
18 urtetik gorako eta herrian errol-
datuta dauden unanuar guztiei herri
galdeketan parte hartzera animatu
ditu. Javier Mozo kontzeju buruak
azaldu digunez, aldeko edo kontra-
ko erantzuna agertu, kontzejuak
herriaren erabakia bere eginen du. 

Unanuko untxi granjaren ondo-
an (Dorraorako errepide ertzean)
eraikuntza eta eraiste hondakinak
kudeatzeko instalazio bat jartze-
ko proiektua dago. Kokapenak
unanuarren artean kezka sortu du,
jarduera horrek sor ditzakeen
zaratagatik, hautsagatik, produk-
tu kutsakorren kudeaketagatik,
gertu dagoen errekan izan deza-
keen eraginagatik eta abar. Una-
nuarrek abenduaren 13an egin
zuten batzarrean proiektu bera ez
zuten zalantzan jarri, baina larre
horretan beharrean industrialde
batean hobe ikusi zuten. 

Plataforma 
Proiektuak unanuarren artean
kezka sortu du eta Ergoiena Bizi-
rik plataforman antolatu dira haie-
tako batzuk. Bere ordezkariak
kontzejuarekin bi bilera egin dituz-
te. Ergoienako Udalari ere mozioa
aurkeztu diote. Aldi berean, proiek-
tuaren kontrako sinadurak bil-
tzen hasi dira, Unanun eta Ergoie-
nan momentuz. Ergoiena Bizirik
plataformak, bestalde, urteko
azken astean birziklatze planta
hartuko duen larrean hondaki-
nak bota zituztela publikoki sala-
tu zuen.

Hobariak eskatzeko epea urte
guztian zabalik dago. Eskaera
onartzen den unean urte baterako
ezarriko da hobaria eta urtero
berritu beharko da. Mank-en
Lakuntzako egoitzan aurkeztu
behar dira eskaerak

Sakanako Mankomunitateak hon-
dakinen bilketa zerbitzuko tasak
aztertu eta hobariak zehaztu zituen
abenduaren 23an egindako bilku-
ran. Mank-en araudian lau kasu-
tan onartzen dira hondakinen bil-
keta tasetan hobariak aplikatzea.
Hala, Gizarte Segurantzaren edo
Nafarroako Mendekotasun Agen-
tziaren onuradunek kuota berezia
izanen dute. %100eko hobaria iza-
nen dute Efektu Anitzetarako
Errenta-Adierazle Publikoa (EAE-
AP) edo hori bider 1,3 eginez ate-
ratzen den kopurua gainditzen ez
badu. 

%100eko hobaria ere izanen da
eskatzaileek ezkontide edo gisa
bereko bizikidea duenean eta bien
diru sarrerak 1,35 aldiz EAEAPa
gainditzen ez duenean. Hobari
bera izanen dute 23 urtera arteko
seme-alaba langabeak, ikasleak
edo diru-sarrerarik gabeko ezgai-
tuak dituztenak ere. Menpeko
lagun bakoitzeko EAEAPa 0,23
handituko da. Eskabidearekin
batera, jasotako prestazioaren
egiaztagiria, errenta aitorpena
edo Ogasun Departamentuaren

agiria, eskatzaileen edota biziki-
deen diru sarreren egiaztagiriak
eta udaleko errolda egiaztagiria
aurkeztu beharko dira. 

Hiru gehiago
Hondakinen tasan erabateko hoba-
ria izanen dute etxe bat bota eta
beste bat jasotzen ari diren bitar-
tean. Froga-agiri gisa udalak
emandako ziurtagiria erakutsi
beharko da. Bestalde, hutsik dau-
den etxebizitzen jabeen hobaria
%70ekoa izanen da. Horretarako,
etxebizitzak ur eta argi zerbitzu-
rik ez duela frogatu beharko da.
Azkenik, %100eko hobaria izanen
dute etxetik edo lokaletik 500 metro
baino gehiagora edukiontzia edo
hondakinak biltzeko euskarriak
dituztenek. 

Mank-ek hondakinen
tasen hobariak onartu ditu

Beriain mendi azpian Unanu, Dorraorako errepidetik. 

Hondakinen kudeaketa
proiektuari buruzko galdeketa 
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Egitaraua
>> Ilbeltzak 22, ostirala 
15:00etatik 20:00etara Puzgarriak
frontoian. 
20:00etan Auzatea. 
20:00etan Dantzaldia Bull dj-rekin. 
20:30ean Zezensuzkoa. 
00:00etan Dantzaldia Bull dj-rekin.

>> Ilbeltzak 23, larunbata
12:00etan Piperropilak. 
12:45ean Erraldoi eta buruhandien kalejira. 

13:00etan Piperropil txapelketa. 
13:00etan Aizkolariak eta harri-
jasotzaileak, frontoian. 
13:00etan Auzatea, plazan eta frontoian. 
13:00etan Buruhandiak. 
17:00etan Sakanako pilota txapelketako
finalak. 
18:30ean Karrika-dantza, kultur etxean. 
20:00etan Auzatea eta buruhandiak. 
20:00etatik 22:00etara Dantzaldia
Egan taldearekin. 
20:30ean Zezensuzkoa. 
00:00etan Dantzaldia Egan taldearekin.

San Saastin Aldaba
herriko azken aztarna

Lakuntzan, san saastinak
Lakuntzarrek San Saastin
ermitarako erromeria
herenegun egin zuten.
Astearteko eta
asteazkeneko
ospakizunen ondoren,
neguko festek gaur eta
bihar izanen dute segida
Lakuntzan

Larraitz Amadoz Lazkano

S
an Saastingo ermita aski
ezaguna da lakuntzarren
artean. Aralar mendize-
rraren magalean kokatzen

da, herritik urrutien dagoen base-
liza da, izan ere, herrian San Anton
ermita ere badago hilerriaren
ondoan. San Saastinen kokalekua
kontuan izanda, bertatik ikus dai-
tekeen paisaia ikusgarria da, atze-
an Aralar mendizerra eta, aurrez
aurre, Berianen handitasuna ezin
hobeto ikus daitezke. Sakanako
bailaraz gozatzeko eta barru barru-
tik sentitzeko leku paregabea.
Lakuntza herritik urruti xamar
dago, eta horrek ere badu bere arra-
zoia, baina denboran atzera egin
beharra dago hori argitzeko.

Kondairak dioenaren arabera,
garai batean, San Saastin ermita
Aldaba herriko eliza izan zen.
Gaur egun ez dago herri hartako
arrasto nabaririk, hau da, garai
hartako etxerik ez dago, zutik
geratzen den bakarra San Saastin-
go ermita izanen litzateke. Doku-
mentuetan aurkitutako datuen
arabera XVI. mendekoa da base-
liza, baina ondorengo mendeetan
hainbat zaharberritze egin dituz-
te eraikinean. Hasiera batean
ermitaren eraikuntza bakarrik
zegoen, baina orain dela hamar-
kada batzuk estalpea eta beheko
sua egin zuten. Horrela, ez da
ospakizun erlijiosoetarako erabil-
tzen lekua bakarrik, lakuntzar
ugari gerturatzen dira bertara
merienda eta gosariak egitera.

Dena dela, kondairak esaten
duenaren arabera Aldaba herria-
ren azken aztarna izanen litzateke
San Saastin. Bertako biztanleak
desagertu egin ziren, batzuek dio-
te izurriteren baten ondorioz ia
herri osoa hil zela, baina arrazoi
desberdinak entzun izan dira. Ema-
kume bat izan zen bizirik geratu
omen zen bakarra. Egoera hartan,

emakumeak laguntza eske joatea
erabaki zuen eta Lakuntzan eman
omen zioten babesa. Emakume
hark Lakuntzari utzi zizkion oinor-
dekotzan Aldabako lurrak, baita
San Saastingo ermita ere, herriak
emandako babesa eskertzeko.

Kondairak dioenetik urte asko
pasa dira, baina hala ere, baselizak
herritarren topaleku izaten jarrai-
tzen du. San Saastin, Lakuntzako
patroia, ilbeltzaren 20an ospatu egi-
ten da, eta egun handi horretan erro-

meria egiten dute Lakuntzarrek
baselizara. Goizeko 11:00ak aldera,
udalbatza, Lakuntzako bandera eta
ikurrina eskuan dituztela, apaiza
eta trikitixen doinua jarraituz base-
lizara joaten dira. Eguerdian meza
ospatzen da eta, ondoren, txistorra,
txokolatea, piperropilak eta ardoa
banatzen dira. Bertan musikaz
gozatzeko aukera izaten dute ger-
turatzen diren herritarrek, eta baz-
kaltzeko orduan herrira itzultzen
dira.

Baselizaren zaintza

San Saastin eguna baino lehenago prestaketa lanetan aritzen dira herriko hiruzpalau per-
tsona. Marisol Larrañagak urte asko daramatza Lakuntzako San Saastin ermita garbitzen,
txukuntzen eta aurretik egin beharreko prestaketa lanetan laguntzen. Herriko hainbat lagun
aste bat lehenago elkartzen dira eta ermitako lurra garbitzen hasten dira. Eserlekuak eta
bankuak garbitzeko ere baliatzen dute. Bidean ateratzen diren belar txarrak kendu eta
inguruko eremua txukuntzen dute. Gustura aritzen dira, eta ilusioz eta alaitasunez bizitzen
dute patroiaren eguna. Egunean bertan, hiru santu eramaten dituzte ermitara, San Saas-
tin, Santa Juliana eta San Agustin, eta lore batzuekin ere apaintzen dute baseliza. Egune-
an bertan eramaten dituzte santuak, behin baino gehiagotan atea hautsi egin dutelako, eta
arriskurik izan ez dadin beste leku aproposago batean gordetzen dituzte urtean zehar.
Agorrileko festak bukatu eta hurrengo igandean meza egiten da ere San Saastinen. Festak ongi
pasatu izanagatik eskerrak ematen dizkiote patroiari bertara joaten diren lakuntzarrek. Egun
horretan ere, ardoa eta gazta banatzen dute. Mendez mende baselizak esanahi berezia izan du
lakuntzarrendako eta, aurten ere, topaleku berezia bihurtu da.



Larraitz Amadoz Lazkano

L
akuntzan danborraren
hotsak aspalditik dauka
bere lekua San Sastinetan.
Garai batean kristalezko

botilak erabiltzen ziren ere, bai-
na gaur egun soilik danbor soinua
da nagusi. 26 urte etenik gabe, ilbel-
tzaren 20an gaueko 12etan lakun-
tzarrak bildu ziren herriko plazan.
Lakuntzako Pertza elkartetik
sukaldariz jantzita atera ziren
danborradako kideak,  txano eta
gerriko gorriarekin. 

Koadrila baten ideia
Danborrada bat egitearen ideia
1990. urtean sortu zen lagun koa-
drila baten inguruan. Asmo horrek
forma hartu eta urte hartako San
Saastin jaietan irten ziren lehen
aldiz Lakuntzako kaleetan. Lehen
urte hartan sekulako izotza zego-
en. Bakoitzak etxetik ahal zuena
ekarri zuen, danborrak, tinbalak,
kristalezko botilak, txirulak…
denetarik. San Saastin Martxa,
esaterako, herriko akordeoilari
batek mikrofonoaren laguntzaz jo
zuen. Horrela, musikaren doinua-

rekin herrian barna aritu ziren.
Lehenengo urteetan kalejiran ibil-
tzen ziren Lakuntzako kaleetan,
baina ilbeltzeko hotzak direla eta
azkenean plazan soilik jotzea era-
baki zuten. Horretaz aparte, hain-
bat pieza jotzen dituzte elkarteko
atean.

San Saastinetako danborradan
ez da inoiz jenderik falta izan.
Hasierako urteetan ehun pertso-
nek parte hartu zuten, geroxeago,
urteen poderioz, kopuru hori jai-
tsiz joan egin da, baina gaur egun,
hirurogei lagun biltzen dira orain-
dik ere. Danborrada egiteaz apar-
te, 1997an ohorezko txanoak bana-
tzen hasi ziren. Lehenengo txanoa
danborradan parte hartu zuen
lehen emakumeari eman zitzaion.
Ordutik urtero banatu dituzte oho-
rezko txanoak, herriagatik lan
egin duten pertsonei.

Entseguak
Urtero bezala, danborrada behar
bezala prestatzeko aurretik entse-
guak egin dituzte. Ilbeltzaren 11n
egin zuten lehen entsegua eta aste
osoan zehar kultur etxean bildu

ziren iluntzeko 20:30ak aldera.
Danborradaren hastapenetan zine
zaharrean egiten zituzten entse-
guak, ondoren Lakuntzako Pertza
Elkartean, eta zinea zaharberri-
tu zutenean bertara itzuli ziren.
Gustura daude azken leku horre-
tan, halaxe kontatu dute Ricardo
Aretak eta Joxe Floresek, danbo-
rradako antolatzaileek. Diotenez,
entseguak ezinbestekoak dira pla-
zako danborrada ezin hobeto ate-
ratzeko. “Akustika aldetik ere leku
aproposa da, espazio zabala dago
eta askoz ere erosoagoa da lekua”
adierazten du Floresek.

Pieza berria
Plazan jo behar dituzten piezak
aurretik ederki ikasten dituzte,
eta aurten ere buru belarri ari-
tu dira. Urtero jotzen dituzten,
San Saastin martxa, dianak,
Tatiago, Biribilketa, edota Iriya-
rena piezak entzuteko aukera
izan zen asteartean, eta haiekin
batera, aurten pieza berri bat
estreinatu zuten, Lantzeko zortzi-
koa, danborradan doinu herri-
koiak jaso nahi dituztelako. 

Ander eta Joseba Ganboa gogoan
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Danbor hotsak aurrera 

Haien senitartekoek jaso zuten
ohorezko txanoa
Festa ederrak opaz, herri kirole-
tan ezaguna, danborradako kide
eta hamaika saltsan dagoen Jesus
Mari Arzak piztu zuen san saas-
tinetako etxajua asteartean. Segi-
dan txikien danborradak hartu
zuen plaza. Danborrada nagusia
gauerdian hasi zen. Ricardo Are-
taren aginduetara danborrariek
ilusio handiz ohiko piezak jo zituz-
ten. Aurten, estreinakoz, Lantze-
ko zortzikoa ere jo zuten Ozar-
ki txarangaren, Haize Berriak ban-
daren eta herriko gaiteroekin.  
Omenaldiak beti dira bereziak,
eta aurtengoa gehiago: joan den
urtean ehiza istripuan zenduta-
ko Ander Ganboa arbazuarra eta
haren anaia Joseba omendu bai-
tzituen danborradak. “Aurten
danborradaren 26. urtea da. Tin-
ko gaude, familia moduan, beti-
ko aurpegiak ikusten ditugu eta
baita aurpegi berriak ere. Tama-

lez, kideak galtzen hasiak gara
ere. Hori da Ander Ganboaren
kasua. Ander eta bere anaia Jose-
ba txikitatik hasi ziren danborra-
dan. Aitak danborra erosi zien
eta zenbait urtetan gurekin jotzen
aritu ziren. Euren danborrak
Lakuntzako Pertza elkarteari utzi
zituzten, danborjole berriek era-
bili zitzaten. Aurten gurekin ez
dagoen Anderri eskaini nahi dio-
gu ohorezko txanoa, eta baita bere
anaia Josebari ere. Anderren fal-
ta sumatzen dugu. Gaur bere
danborrarekin jo dut, eta neska-
tila batek jo du Josebarena. Gure
gaurko errekonozimendua euren-
dako da” adierazi zuen danbo-
rradako antolatzaileetako bat
den Joxe Floresek. Josebaren nes-
kalagunak, Goiezeder Ariztimu-
ñok jaso zuen txanoa, bi mutilen
danborrak aurrean zirela, eta
familiaren partetik “eskerrik
beroenak” eman zizkieten lakun-
tzar guztiei. 
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Larraitz Amadoz Lazkano

A
lkate-dantza Lakun-
tzan, aspalditik San
Saastin egunean eta
Korpus egunean dan-

tzatzen da. Asteartean ere kinto-
ek dantza eskaini zieten alkatea-
ri eta zinegotziei.

70eko hamarkadan berresku-
ratu egin zen Alkate Dantza, herri-
ko jendeak hala nahi izan zuelako.
Urte askotan galduta egon zen, eta
Frankismoaren azken urteetan
berreskuratze lanetan hasi ziren.
Euskal kulturak sekulako berpiz-
kundea bizitzen zuen garaian,
Lakuntzan ere ez ziren atzean gera-
tu. Kepa Aranberri La Salleko frai-
deak eta Deustuko Bihotz Alai dan-
tza taldeak gogotsu lan egin zuten
Lakuntzako gazteekin batera alka-
te-dantza berriz ere plazaratzeko.
Haien ilusio eta kemenak galduta-
ko doinuak kaleratu zituzten. Emi-
lio Anduezak irakatsi zien Lakun-
tzako gazteei galdutako Alkate-
dantza eta Ingurutxoa. Horrela,
berriz ere, gaur egun arte Alkate-
dantzak Lakuntzan ez du etenik
izan. Gaur egun kintoek dantzatzen
dute herriko plazan urtez urte.

Garai batean, San Saastin egu-
nean, hau da, ilbeltzaren 20an,
herri-bazkaria egin eta gero muti-
lak udaletxeko atera joaten ziren
alkatea, zinegotziak eta udaltzai-
na itxoitera. Zahagia, bi pitxer eta

barkilloak eskuan zituztela uda-
letxeko atean biltzen ziren zain.
Udalbatzak opari gisa ardoa bana-
tzen zien dantzariei eta baita ger-
turatzen ziren ikusleei ere. Behin
udalbatza jaisten zenean, udala-
ren aurrean zegoen etxe batean
jartzen ziren eta hantxe bertan,
mahai batean gazta eta ogia bana-
tzen zuten lekuan geratzen ziren.
Udaltzain batek zahagia erama-
ten zuen eta besteak, bi barkillo-
ak eta pitxerrak, txistulari batek
Biribilketa pieza jotzen zuen eta
dantzariek salto artean udalba-
tza laguntzen zuten. Udalbatza
eseri eta lekua hartzen zuen
momentuan, mutilak nesken bila
joaten ziren Alkate-dantzari
hasiera emateko. Batzuetan lerro-
ko bigarren mutila nesken bila
joan egiten zen, eta noizbait ere
mutilek lehenago bakarrik dan-
tza egiten zuten eta ondoren nes-
ka eta mutilek batera.

Korpus egunean ere dantzatzen
da Lakuntzan Alkate-dantza
herrian. Corpus Christi (Bestabe-
rri) egunean prozesioa egiten da
urte horretan Lehen Jaunartzea
egin duten haurrek lagunduta.
Herrian hautatutako leku batean
aldarea jartzen da, bedeinkapena
emateko, eta haurrek lore-hostoak
eskaintzen dizkiote guztiz santua-
ri. Garai batean balkoiak bandere-
kin edota izarekin apaintzen ziren

eta prozesioa igarotzen zen kalee-
tan belarra eta San Juan gauean
ohikoak diren loreak eta iratzeak
botatzen ziren. 

Dantzaren ezaugarriak
Neskek ekarritako zapien bidez,
neska-mutil dantzarien artean lerro
bat osatzen da. Dantzaren inguru-
ko datuek esaten dutenaren arabe-
ra, neskek etxeko zapirik politenak
ekartzen omen zituzten plazara.
Sokako lehenengoa, maiordomoa,
alkatearen familiakoa izaten zen,
eta hala ez balitz, udalbatzako seni-
de bat izan behar zen. Ondoan zego-
en neskak ere, ezaugarri berdinak
bete beharko lituzke.  

Dantzariek osatzen duten soka
udalbatzaren aurrean kokatzen da
eta txistularia, berriz, sokako lehen
mutilaren ondoan jarriko da.
Maiordomoa, lehenengo neskaren
ondoan jarriko da eta bi hauek esku-
tik zintzilik duten zapiarekin lotu-
ta egonen dira. Txistulariak Alka-
te-dantzaren sarrera jotzen duene-
an, maiordomoak eskuin aldera
bira emanen du eta udalbatza agur-
tzeko txapela kendu eginen du.
Lehen doinua entzundakoan, leku
berean eta txapela eskuan duela-
rik, maiordomoa dantzan hasiko
da. Sarrera honetan, ondoko nes-
kak ere dantzatu eginen du eta
sokan dauden gainontzeko dan-
tzariak geldirik egonen dira.

Bihar, 18:30ean, kultur etxean
Karrikadantza

Euskal dantzak ikasteko eta
haiekin gozatzeko aukera.
Horixe eskaintzen du Karri-

kadantzak. Eta Karrikadantzak
Iruñetik Sakanara salto eginen du
bihar. Zaldiko Maldikok, Euskal

Dantzarien Biltzarrak eta Karriki-
ri, Iruñeko euskaldunen topagune-
ak, antolatzen dute Karrikadantza.
Hileko hirugarren larunbatean,
18:30ean, elkartzen dira dantzaldi
zabala egiteko: dantza jauziak, dan-
tza lotuak, jotak, arin arinak…
Euskal dantzak karrikara atera

dituzte horrela. 2011ko apiriletik ari
dira horretan, arrakastaz.

Iruñerritik Lakuntzarako bidea
egin du Karrikadantzak eta
Lakuntzatik dantzazale sakandar
guztiei gonbitea luzatu diete.
Lakuntzako kultur etxean bihar,
18:30etik aurrera, euskal doinuak
entzunen dira eta aire horiek dan-
tzatzeko aukera izanen da. Baita
ez dakienak ere. Izan ere, gidari
batek dantza pausoak azalduz joa-
nen da, jendeak dantza egin dezan.
Dantza zaleei, beraz, ongi etorria
eginen diete Lakuntzan, bihar.

Etenik gabeko Alkate-dantza

»

Dantza zaleak,
ongi etorri
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Osagaiak:
− Arrautza dozena bat: sei
arrautza osorik, beste seiren
gorringoa bakarrik.
− Kilo bat azukre
− Kilo bat irina
− Anis aleak
− Anis likido pixka bat
− Kanela pixka bat

Egikera
Lehenik arrautzak eta azukrea
bota, ondoren, irina gutxina-
ka-gutxinaka bota eta orea
loditu, dena nahastuz. Behin
oreak loditasun nahikoa har-
tu duenean zatika hartu eta opi-
lak egin. Opil bakoitza talo-bur-
nian jarri eta suan egin. Labe-
an ere egin daiteke, baina orea
gogorragoa geratzen da. 

Aholkua: orea ordu batzuk
lehenago eginda hobe egiten
dira opilak, momentuan egin-
da itsasteko arriskua dagoe-
lako.

Larraitz Amadoz Lazkano 

S
an Saastin jaietan anis
usaia izaten da Lakuntza-
ko sukalde batzuetako
protagonista. Arrautzak,

azukrea, irina, anisa eta kanela
ere zenbaitek erabiltzen dute
piperropila egiteko. Nahiz eta
izenak piperraren zantzuak ema-
ten dituen, osagaien artean ez da
inondik ageri piperra. Opil
gozoa, fina eta urtez-urte bere
funtzioa aldatuz joan bada ere,
beti jende artean ibili den jakia
izan da.

Garai batean, eta harrez geroz-
tik elurte batzuk erori dira

Lakuntzan, San Saastinetan nes-
ka batek mutil batekin dantza-
tzen zuenean, jaiak bukatu eta
hurrengo igandean piperropila
oparitzen zion mutikoari .
Hamarkadaz hamarkada pipe-
rropilak eskutik eskura, gizartea
eta errealitatea aldatzen doan
heinean, ohitura horiek galdu
egin dira. Hala ere, piperropilak
bizirik dirau eta Lakuntzako
sutondoetan egiten dira gaur
egun. Familia, lagun eta ezagu-
nen artean banatzen dira eta,
batez ere, aipagarria da San Saas-
tin egunean ermitan Lakuntza-
rren artean banatzen direnean.

Testigantza
Lourdes eta Rosario Soto ahizpek
ongi aski dakite piperropilen erre-
zeta. 2010ean lehen aldiz aurkeztu
ziren jaietan egiten den piperropil
lehiaketara eta lehenengo urtean
irabazi egin zuten. Harrez geroztik
urtero aurkeztu egin dira eta hiru
aldiz irabazi dute, 2010ean, 2014an
eta 2015ean. Aurten ere berriz ere
aurkeztuko direla aipatu dute
–bihar izanen da txapelketa– eta
gogotsu ikusten zaie bi ahizpei.

Lakuntzako etxe batzuetan beti-
danik piperropilak egitea ohitu-
ra izan den bezala, beste batzue-
tan ez da hala izan. Rosario eta
Lourdesek bere laguna Kontxi
Arbizurekin ikasi zuten errezeta.
2010. urtean erabaki zuten lehia-
ketan parte hartzea, baina aurre-
tik ere hasi ziren jaki gozoak egi-
ten. Arrautzaz, azukreaz, irinaz,
anisaz eta kanelaz egindako orea
egitea erraza dela diote, baina
sutondoan egosi behar denean,
hor izaten dituzte oztoporik zaile-
nak. Sua modu berezian jarri
behar da, izan ere, askotan arre-
taz ibili ezean, erre ala gordina gera
daiteke. Talo-burniaren gainean
opila jarri, sua goiko aldean jarri
egin behar da eta beheko aldean
berriz txingarrak. Behin suan
eginda dagoenean, hozten utzi eta
jateko prest egonen litzateke.

Piperrik gabeko opila

Errezeta



4G teknologiak abiadura handiko
mugikor konekxioak ahalbidera-
tzen ditu. Eta horrekin batera
eraikinen barruan seinalea hobe-
tzen da eta landa eremuetan batez
ere barneratze geografikoa han-
ditzen du. Telefonia enpresak 4G
teknologia instalatzen ari dira
egun hauetan. 

Etxarri Aranazko Udaletik jaki-
narazi dutenez, teknologia berriak
telebistako antenan eragina izan
dezake. 4G zerbitzuek 800 Mhz fre-
kuentzia erabiltzen dute, lehen
Lurreko Telebista Digitala zabal-
tzeko erabiltzen zena. Horregatik,
etxean telebista antena bidez jaso-
tzen dituztenek seinalean interfe-

rentziak izan ditzakete. Arazoak
izanez gero herritarren arretara-
ko telefono honetara hots egin dai-
teke: 900 833 999. Informazioa
www.llega800.es web orrian jaso
daiteke. Telebista seinalea zuntza
optiko, satelite edo internet bidez
jasotzen dituztenek ez dute alda-
ketarik sumatuko. 
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»

»

Telefonia antena Ergako Trinitate ermitan.

Sakandarrei dei egin zaie Etxarri
Aranazko kultur etxean ostegunean,
18:00etan, eginen den batzarrean
parte hartzera

Enneco: Haritzaren memoria egi-
tasmoa 2012ko abenduan aurkez-
tu zenetik hiru urte pasa dira.
Nafarroa Bizirik fundazioko lehen-
dakari Patxi Abasolok azaldu due-
nez, “geroztik, etengabe joan da
gorpuzten auzolan erraldoi hau”.
Joan den urtean “guztion ilusio-

ari eta lanari esker, egitasmoak
ongi bete ditu egin beharreko etxe-
rako lan guztiak. Ondorioz, ziur-
ta dezakegu aurten basoaren behin
betiko ematea ekarriko digula”.
Abasolok aurreratu duenez, egi-
tasmoa gauzatzeko aurten “urrats
erabakigarriak”  izanen dira. 

Memoriaren parkea egitasmoa
ibarrean gauzatzen ari denez, proiek-
tuaren sustatzaileak Sakanako era-
gile guztiekin orain arte emandako

urratsak eta aurrera begira ibarre-
rako eta Nafarroako izanen dituen
onurak konpartitu nahi dituzte.
Horregatik, Etxarri Aranatzen oste-
gunean “proiektu liluragarri bezain
ezinbesteko” horri buruzko batza-
rrean parte hartzera Sakanako era-
gileak gonbidatu dituzte. Deialdia
Nafarroa Bizirik fundazioak, Etxa-
rri Aranazko Udalak, Sakanako
Garapen Agentziak eta Cederna-
Garalurrek egin dute. 

Telefono seinaleak
telebistarenean eragin dezake

Enneco egitasmoari 
buruzko batzar irekia

Enneco-ra egindako bisita gidatuetako bat. Artxiboa

Gaur, 17:00etan, Altsasuko Gure
Etxea eraikinean amiantoari
buruzko istorioak jasotzen dituen
filma proiektatuko da

Nafarroan amiantoak kaltetutako-
ak biltzen dituen pertsonen elkar-
te bat sortzeko bilerak egin dira
Altsasun azken bi hilabeteetan.
Batzarretan parte hartu duten
elkartearen sustatzaileek argi iku-
si dute amiantoak eragindako gai-
tzak larriak direla eta haien ondo-
rioei elkarrekin aurre eginda hel-
buruak lortzeko aukera gehiago
izanen dituztela. Antolatuta diru-
laguntzak jaso eta eragin handia-
goa lortzeko modua ikusi dute.
Elkartea sortzeko prozesuan Eus-
kal Autonomi Elkarteko Asvimiae
elkartearen laguntza dute nafa-
rrek. Hala, joan den ostiralean

elkarte horren batzarrean gonbi-
datu gisa izan ziren. 

Filma
Gaur, Altsasuko Gure Etxea erai-
kinean La plaza de la música fil-
ma proiektatuko dute. Juan Migel
Rodriguez zuzendariaren ama
amiantoak eragindako pleurako
gaizto baten ondorioz hil zen. Etxe-
ko andrea zen, ez zuen enpresa
batean lan egiten. Baina etxetik
10 metrora amiantoarekin lan egi-
ten zuen lantegi baten haizagai-
lua zuen. Hark zabaldutak amian-
to izpiekin gaixotu zen. Aditu
batek jakinarazi zion hori guztia
Rodriguezi, hil eta gero. 

Horrek bulkatu zuen Rodri-
guez amiantoari buruzko film bat

egitera. Bera eta anaia amiantoa
ikertzen hasi ziren: joan den men-
deko 40ko eta 60ko artean erabili
zela jakin zuten, surik hartzen ez
zuelako, isolatzaile perfektua zela-
ko, arina zelako eta merkea zela-
ko. Eraikuntzan, automobilgin-
tzan, itsasontzien, trenen eta
hegazkinen eraikuntzan erabili
zen, baita siderurgian ere. Bere
zuntzak arnasteak dakartzan gai-
tzen berri inork ez zuen orduan. 

Rodriguezek sorlekua duen
Errenteriatik abiatuta “mila aur-
pegiko hiltzailearen” pista Gipuz-
koako industria handietan barna
segitu zuen. Amiantoak eraginda-
ko gaitzak zituzten pertsonak eta
elkarteak eta haien borrokak eza-
gutu zituen gero. Baina amianto-

aren zirkulua gero eta handiagoa
zen. AEB eta Europan amiantoa-
ren arriskuez aspaldi gaztigatu
zutela jakin zuen. Ibilbidea Indian
bukatu zuen, mendebaldeko itsa-
sontzi zaharrak txikitzen dituzten

hondartzetan. Han ikusi zuen
lehen munduak hirugarren mun-
duari minbizia eragiten duen
material hori saltzen segitzen due-
la. Amiantoari buruzko istorio
mordoarekin osatu zuen filma. 

Filma amiantoak eragindako kalteez sentsibilizatzeko

Amiantoaren kaltetuen elkartearen sustatzaileen abenduko bilera. 
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San antondar dorrobarrak larun-
batean elkartu ziren. Bezperan
kofradiako arduradunak elkartu eta
larunbateko gosaria prestatzeare-
kin batera, buruek afaldu egin
zuten. Larunbatean, 9:00etan,
mezan elkartu ziren kofradeak eta
dorrobarrak. Elizkizuna eta gero

kofradiako prioren edo nagusia-
ren etxean hildako kofradeen ome-
nezko errespontsua errezatu zuten.
Marin Miranda Otsagabiaren etxe-
an egin zen hori. Bere laguntzaile-
ak Jesus Mari Marin eta Jose Igna-
zio Lizarraga izan ziren. 

Handik Itur-Aldea elkarterantz

jo zuten, batzarra egiteko. Bezpe-
ran prestatutako gosaria jan ondo-
ren mahai jokoen txanda izan zen.
Bazkaltzera 25 bat kofrade elkar-
tu ziren, direnak. Nagusi berria-
ren ardura zozketa bidez erabaki
zuten eta Juan Lizarraga Pueiori
egokitu zitzaion. 

San Anton kofradiako kideak
eguerdiko elizkizunean elkartu
ziren larunbatean. Meza irteeran
talde argazkia egin ondoren, Baka-
rrekoetxea elkartean bazkaltzera
elkartu ziren. San Anton kofradiak
98 kide ditu eta 66 izan ziren baz-
kaltzera elkartu zirenak. 

Mahaiaren bueltan, jaten hasi
aurretik, kofradiaren martxa erre-
pasatu eta ardurak banatu ziren.

Hala, David Kintanak maiordomo
ardura Aingeru Lopez de Zubiria
belero izandakoari pasa zion. Bele-
ro ardura, berriz, Javier Negrinek
jaso zuen. Kofradian azken urtean
baja bat egon da, Nicanor Anso hil
baitzen. Horren guztiaren berri
akta liburuan jaso zuten. Hura
1859tik erabiltzen ari dira. Kofra-
diak 1715etik 1858ra bitarteko aktak
jasotzen dituen beste liburu bat du. 

San Anton egunez, domekan, elkar-
tu ziren san antondarrak. 11:00eta-
ko mezan zuten hitzordua. Handik
atera eta talde argazkia egin ondo-
ren, apaiz-etxean errespontsua erre-
zatu eta batzarra egin zuten. Kofra-
diak dituen 24 kideetatik 18 izan
ziren bilkuran. Zegokien kuota
zehaztu ondoren, kontuak akta libu-

ruan jaso zituzten. Han jaso ziren
ere heriotzagatik kofradiak izanda-
ko hiru bajak: Constantino Gabi-
rondo, Jose Luis Irisarri eta Juan
Jose Legarda. Kofradiako bandera
Jesus Mari Galarza Eskisabelen
esku geldituko da. Egin beharreko-
en ondoren, kofradeak anaitasun
bazkaria izan zuten. 

Urdiaingo San antondarrak bihar
elkartuko dira. Eguerdiko elizki-
zunak elkartuko ditu kofradeak.
Ondoren, soroak bedeinkatu egi-
nen dira. Tintiniturri elkartean
gosaldu ondoren, udaletxean

batzarra eginen dute kofradeek.
Ardurak berritu ondoren, Aitzi-
ber elkartean kofradiaren bazka-
ria izanen da. Hura despedituta
kofradiako lau arduradunen etxe-
etara errondan joanen dira. 

Elizkizunak eta txokolatea eta
auzatea ospakizuneko protagonista

Olaztiko San Migel auzoan dago
San Sebastian ermita. Olaztiko
ermita bakarra da, Geltoki auzo-
ko Cementoseko San Jose ermita
izan ezik. “Baina San Jose ermi-
ta aspalditik ez da erabiltzen.
Aspaldi, igandetan meza egiten zen
bertan, Cementoseko langileak
meza entzutera joan zitezen. Orain
San Sebastian ermita da dugun
bakarra” azaldu digu Lola Ganu-
zak, San Sebastian ermitako zain-
dariak. 

Lola Ganuzak urte asko dara-
matza ermitako giltza gordetzen
eta ermitaren jarraipena egiten.
“Lehen nire amak egiten zuen.
Casilda Gonzalez zuen izena eta
hain justu 100 urte bete zituen egu-
nean hil egin zen. Adinagatik
gehiago ezin zuzenean, ermita-
ren giltza eta ardura eman zizki-
dan eta orain arte” gaineratu du
Ganuzak. Lolak ermitako giltza

gordetzen du, berogailua piztea-
ren ardura du eta beharrezkoa
denean ezkila jotzen du. Garbike-
ta, aldiz, Fermina Vicentek eta
Valentxu eta Clarita Lopez ahiz-
pek egiten dute. “San Migel kale-

ko bizilagunek zaintzen dugu ermi-
ta. Oso ermita polita da, ongi zain-
dua dugu. Duela 35 edo 36 urte era-
berritu genuen ermita, oso gaiz-
ki  ze goelako.  Lan guztiak
auzolanean egin genituen bizila-

gunek. Oso ongi konpondu zen, eta
ongi zaintzen denez, oso polita
dago. Olaztiarrek debozio handia
diote San Sebastiani” nabarmen-
du du Ganuzak. 

Hilero, lehen larunbatean, meza

egiten dute San Sebastian ermi-
tan. “Arratsaldeko zazpietan iza-
ten da eta jende dezente etortzen
da. Hildakoen aldeko meza asko
ospatzen dira ermitako elizkizu-
netan. Baina egun handiena San
Sebastian eguna da” gaineratu du
Lola Ganuzak. 

Urtero moduan, ermita txu-
kun eta polit-polita zegoen asteaz-
kenerako, San Sebastian egunera-
ko. Eguerdian meza nagusia har-
tu zuen ermitak eta ondoren
bizilagunek emandako jakiekin
auzateaz gozatu zuten bertan bil-
dutakoek, udalak eskainitako ardo
eta freskagarriez lagunduta. Arra-
tsaldean, 17:00etan, errosarioa
errezatzera bildu ziren Olaztiko
fededunak ermitan, eta ondoren
txokolate jatea izan zen, udalak
eskainia. Festak frontoira egin
zuen salto ondoren. Ardoa eta gaz-
ta banatu zuen udalak, eta trikiti-
lariek eta pandero joleek anima-
tu zuten giroa. 

San Sebastianak, ospatuta

Goizean, meza eta gero, ermitako aterpean auzatea izan zen. Arratsaldean, arrosarioaren ondoren, txokolate-jatea.

Iturmendiko san antondarrak, kofradiako bandera eta guzti. 

Mezatik atera ondoren eta elkartera bazkaltzera joan aurretik san antondarrak talde argazkirako jarri ziren. 

San Anton 
kofradiaren bilkura

San antondarren 
hitzordua

San Anton egunarekin, bilkura San Anton kofradia
bihar elkartuko da
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Eskertzak eta eskelak osteguneko
goizeko 11:00ak arte jasotzen ditugu

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

948 564 275 telefonora

Felisa Iribas Urriza
(Juan Manuel Moreno Iribas Iñigo Aritza ikastolako irakaslearen ama)

Ez nau izutzen negu hurbilak
uda betezko beroan

dakidalako irauten duela
oraindik ere geroan.

Iñigo Aritza ikastolako 
guraso, ikasle eta langileak

Lana/ Negozioak
LAN ESKAINTZA

Euskara irakaslea behar dut Hezkuntza
Eskolako goi-mailako azterketa prestatzeko.
Interesatuek hots egin dezatela 669 97 63 44
telefonora.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Pisua alokatzen dut Lakuntzan. 3 gela, 2
komun. Deitu 689 23 27 08 Jose.

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Urdiaingo Kaluxa taberna-jatetxea aloka-
tzen da. Tel 680 87 10 18.

Opatutakoak / galdutakoak
OPATUTAKOAK

Altsasuko Udaltzaingoak Altsasun galdutako gauza
hauek ditu: diru-zorroak, poltsak eta nezeserrak: 31.

Audifonoa: 1. Betaurrekoak eta betaurreko-zorroak:
42. Euritakoak eta makilak: 19. Belarritakoak, kate-
ak, eskumuturrekoak, eraztunak, erlojuak eta imita-
ziozko bitxiak: 31. Arropak eta oinetakoak: 48.
Bizikletak eta patinak: 10. Beste objetu batzuk: 8.
Etxeko giltzak eta ibilgailuak.

GALDUTAKOAK

Errege egunean Beriain mendian ibiltzeko diren bi
makil galdu nituen, aparkalekuan. Opatu ditue-
nak, mesedez, hots egin dezala 646 88 97 76
telefonora.

Etxarri Aranazen betaurreko graduatuak galdu
ditut. Opatu dituenak, mesedez, hots egin dezala
649 54 58 38 telefonora.

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

Benigno omentzeko auzolana. Apirilean
egun osoko omenaldia eginen da Urdiainen.
Proiektutako den ikusentzunezkoa egiteko
argazkiak behar dira. Baita egunean bertan lan
egiteko. Harremanetarako:
benignolagunak@gmail.com

Lakuntzako elkartasun zozketa. Zenbaki sari-
tuak, hauek dira: Egur berogailua, 1244; Gurutz
saskia, 828; Brindi saria, 681; Eder saskia, 2393;
ardo loteak, 121, 1886 eta 2376.

Sakanako Belenzaleen zozketa. 324 zb.
Egoitzara joan saria jasotzera.

Etxarriko irakurle taldea. Ilbeltzaren 28an,
ostegunean, 19:00etan liburutegian elkartuko da
Jose Luis Asensio “Ixa asap!” liburuaz hizketa-
tzeko.

Irurtzungo irakurle taldea. Otsailak 4,
18:00etan, “Juarez en la sombra” - Judith Torrea

Arropa bilketa. Calais-eko errefuxiatuendako:
mantak, lo zakuak, kanpin dendak, neguko arro-

pa. Bilketa puntuak: Beheko Benta, 3.  Altsasu.
Astelehenetik ostiralera 15:45tik 17:45era. Beste
ordutegiak: 660 89 05 45.

GoiEner Iruñean. Landarek utzitako lekuan,
Joaquin Beunza, 9 behea, Errotxapean, hilabete-
ko 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 finan-
tzatzen: http://goteo.org/project/zu-gabe-ezin

Nafarroako Elikagaien Bankuaren alde. Diru
ekarpenak kontu korronte hauetan egin daitezke:
Laboral kutxa 3035 0069 52 0690024878,

Rural kutxa 3008 0001 16 0700279128 eta

Caixabank 2100 2173 87 0200346965.

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

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

HARREMANETARAKO

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

Jaiotzak

•  Nahia Tainta Senar, ilbeltzaren
15ean Altsasun.
• Melody Hernandez Lopez,
ilbeltzaren 15ean Altsasun.

Heriotzak

• Francisco Ureta Garziarena,
ilbeltzaren 13an Lakuntzan.
• Alejandro Gurutxarri Gracia,
ilbeltzaren 13an Lizarragan.
•Jose Manuel Diaz Zubillaga,
ilbeltzaren 14an Altsasun.

Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da. Agertu nahi ez

duenak, han jakinarazi dezala.

Ander Ganboa Aizpun
I. urteurrena

Beti egongo zara gurekin.

Zure lankideak
2016-01-24



18 eta 11 galtzen joan ondoren 19
eta 22 irabazi zieten Olaizola II.ari
eta Urrutikoetxeari

Partida ikusgarria jokatu zuten
Ezkurdiak eta Barriolak Olaizola
II.aren eta Urrutikoetxearen kon-
tra larunbatean. Labrit betea zela
eta sekulako giroarekin, afizioa
sortzen duen partida eskaini zuten
laurek. Txapelketan euren helbu-
rua “gozatzea” dela aitortu zuen
Ezkurdiak eta larunbateko parti-
dan gozatu ederra hartu zuten;
orain arteko partidarik onena joka-
tu zuten eta urrezko puntua lortu
zuten, Olaizola II.ari eta Urrutiko-
etxeari 19 eta 22 irabazi eta gero. 

Ezkurdia eta Barriola izan ziren
hasieran aurreratu zirenak ( 3 eta
6), baina Olaizola II.ak eta Urruti-
koetxeak berehala erantzun zuten.
13 eta 11 aurreratu ziren eta segi-
dan 5 tanto egin zituzten jarraian,
18 eta 11 aurreratuta. Baina gutxien
espero zenean Aspeko bikotea sus-
pertu egin zen eta zazpi tanto egin
zituzten jarraian, euren zaleen
zoramenerako, 18ra berdinduz.
Barriolak atzeko koadroetan men-
deratzen zuen eta Ezkurdia bikain
aritu zen errematatzen. 19ra ere ber-
dindu zuten. Barriolak tanto ikus-
garria egin zuen orduan, piloteo

luze baten ostean Aimarren gan-
txoa bikain erantzun eta gero, pilo-
tazaleak harmailatik zutitu zitue-
na. Ezkurdiak egin zuen hurren-
goa,  eta azken tantoan
Urrutikoetxeak pilota txapapera
bidali zuen. Pronostiko guztien
kontra 19 eta 22 irabazita, euren
hirugarren puntua lortu zuten
Aspekoek, merezitakoa. 

Victor-Beroiz zain
Garaipenak arnasa eman dio biko-
ari. Bihar atzera ere Labriten joka-
tuko dute, Berasaluze II.a ordezka-
tuko duen Victorren eta Beroizen
kontra. “Partida konplikatua da,
Victor gogoekin etorriko delako.
Esku arina du, partidari erritmoa
jartzen dio eta erraz sartzen da
airez. Gauzak oso ongi egin behar-
ko ditugu irabazteko” azaldu zuen
Ezkurdiak material aukeraketan.

“Guk badakigu zein den gure jokoa,
partidari ganoraz heldu eta gogor-
tu; jokoa egiten jarraitu behar
dugu. Horregatik irabazi genuen
larunbatean” gaineratu zuen.

kirola >>
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Pilota Pilota

Sakanako Pilota Txapelketako
finalak jokatuko dira bihar Olaztin
(11:00etan) eta Lakuntzan
(17:00etan)

Iritsi da Sakanako pilotari onenak
nortzuk diren erabakitzeko unea.
Azken asteburuetan jokatu da
Sakanako pilota klubek antolatu-

tako Sakanako Pilota Txapelketa.
Sakanako pilota klubek lan han-
dia egiten dute pilotariak treba-
tzen, eta pilotari harrobi polita
dugu gurean. Pilotariei, bereziki
txikienei txapelketetan parte har-
tzea sustatzeko sortu zen Sakana-

ko Pilota Txapelketa. Bertan
Lakuntza pilota elkarteko, Altsa-
suko Pilotajauku taldeko, Etxarri
Aranazko Gure Pilota Elkarteko,
Arbizuko Aldabide taldeko eta
Olaztiko Sutegi taldeko pilotariak
lehiatu dira, txikien mailatik hasi-

ta gazteen mailara bitartean.
Bihar, larunbatean, txapeldunak
nortzuk diren erabakiko da goize-
ko hamaiketan Olaztin eta arra-
tsaldeko bostetan San Saastin fes-
tetan murgilduta dagoen Lakun-
tzan jokatuko diren finaletan. 

Otsailaren 21ean debutatuko du
Etxeberrikoak, Astelenan, Xalarekin

Otsailaren 21etik aurrera beste
pilotari sakandar profesional bat
izango dugu: Julen Martija. Etxe-
berrikoak Astelena pilotalekuan
debutatuko du, Eibarren, otsaila-
ren 21ean, Xalarekin. Martijak bi
urteko kontratua sinatu zuen
Asperekin ilbeltzaren 14an. Mar-
tijak 18 urte ditu, atzelaria da, eta
afizionatuetan maila bikaina lor-
tu du. Esaterako, Zaldibarko tor-
neoa irabazi zuen Xabier Urbieta-

rekin eta Diario Vasco txapelke-
tan txapeldunordea izan zen. 

Zangozako lau t´erdiko finalak
irabazi zituzten

Igandean Zangozako lau t´erdiko
finalak jokatu ziren Cantolagua
pilotalekuan. Senior mailan, Irur-
tzun klubean dabilen Koldo Mur-
giondok 22 eta 18 irabazi zion Zuga-
rraldeko Migel Rebole zangozarra-
ri, partida gogorrean. Hirugarren
eta laugarren postua zehazteko
partidan Oberenako Aritz Jama-
rrek 22 eta 19 irabazi zion Obere-
nako Xabi Iribarreni. 

Kategoria txikietan Arbizuko
Aldabideko pilotariak izan ziren
jaun eta jabe. Kimuetan, Iraitz Ima-
zek (Aldabide) 18 eta 8 irabazi zion
Xabi Sarasibarri (Oberena), eta
haurren mailan Mikel Imaz (Alda-

bide) 18 eta 12 gailendu itzaion
Mikel Armendarizi (Huarte). 

Binakakoa. Sailkapena:

Irujo-Rezusta 6 puntu
Olaizola II.a-Urrutikoetxea 5 puntu
Artola-Albisu 5 puntu
Bengoetxea VI.a-Untoria 4 puntu
Ezkurdia-Barriola 3 puntu
Irribarria-Merino 2 puntu
Altuna III.a-Merino II.a 2 puntu
Berasaluze II.a-Beroiz 1 puntu

8. jardunaldia

Olaizola II.a-Urrutikoetxea /
Irribarria-Merino (ostiralean,
22:00etan, Urdulizen. ETB1, ntb)
Victor-Beroiz / Ezkurdia-
Barriola (larunbatean, 17:45ean,
Iruñeko Labriten)
Irujo-Rezusta / Altuna III.a-
Merino II.a (Igandean, 17:00etan,
Atano III.ean. ETB1, ntb)
Bengoetxea VI.a-Untoria / Arto-
la-Albisu (Astelehenean,
16:30ean, Tolosako Beotiba-
rren)

Urrea balio duen puntua lortu
dute Ezkurdiak eta Barriolak

Martija
Asperekin 

Martija, Aspeko elastikoarekin.

Txapeldun sakandarrak.utzitakoa

Victorrek hartuko du Berasaluzeren tokia bihar.

Murgiondo eta Imaztarrak
Zangozako txapeldun

Sakanako Pilota
Txapelketako finalak
Olaztin, 11:00etan: 
Txikiak: Lanzarain-Flores (Aldabi-
de) / Miguel-Izagirre (Aldabide)
Umeak 2:Mitxelena-Amillano (Pilo-
tajauku) / Razkin-Lier (Gure Pilota)
Kimuak 2: Lezea-Agudelo (Pilota-
jauku) / Urbe-Mentxaka (Aldabi-
de-Sutegi)
Haurrak 1: Goikoetxea-Gorrotxa-
tegi (Aldabide) / Lopez de Zubi-
ria-Lizarraga (Gure Pilota)
Kadeteak 2:Lima-Mentxaka (Alda-
bide-Sutegi) / Araña-Senar (Gure
Pilota)
Nagusiak: Jokin-Julen (Sutegi) /

Galartza-Arana (Pilotajauku)
Lakuntzan, 17:00etan:
Lagunartekoa: Lakuntza Pilota
Elkartea / Eraso Pilota Elkartea
(Tutera)
Umeak 1:Amado-Leiza (Aldabide)
/ Mikel-Eneko (Sutegi)
Kimuak 1:Erdozia-Flores (Aldabi-
de) / Imaz-Garmendia (Aldabide)
Haurrak 2: Arraiza-Elizondo
(Lakuntza) / Imaz-Berastegi (Pilo-
tajauku)
Kadeteak 1: Olaetxea-Petriati (Alda-
bide) / Otxoa-Ganboa (Gure Pilo-
ta)
Gazteak: Nazabal-Goikoetxea
(Aldabide) / Ramirez-Arbizu (Pilo-
tajauku)

Nork jantziko ditu
Sakanako txapelak?

Irurtzun
txapelketetan
murgildua
Bihar, 16:00etan, hiru partida
jokatuko dituzte Irurtzunen

Irurtzun Pilota Klubeko pilotariak
praka bete lan daude. Euskal Herri-
ko senior mailako Pilota Ligan ari
dira parte hartzen, batetik, eta Espai-
niako Txapelketako Ohorezko mai-
lan, bestetik. Asteburu honetan bi
txapelketa horien barruan ondoko
lehiak dituzte jokoan, Irurtzunen.

Biharko partidak

Irurtzungo pilotalekuan,
16:00etan
2 urtez azpian: Zudaire-Ustarroz
(Irurtzun) / Santesteban-Gil (Este-
ribar)
Armendariz (Irurtzun) / Arrese
(San Cristobal)
Ongay-Mariezkurrena (Irurtzun)
/ Azpiri-Tabar (San Cristobal)
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Areto futbola

Txirrindularitza Irristaketa

Areto futbola

Bihar, 17:00etan, Sakanako
Irristaketa Topaketa izanen da
Erburua kiroldegian

Sakanako Mankomunitateko
Kirol Zerbitzuak antolatu du
Sakanako Irristaketa Topaketa.
Olaztin izanen da, bihar, larun-

batean, 17:00etan, Erburua kirol-
degian. Ekimena antolatzeko
Sakanako Irristaketa Taldearen
eta Etxarri Aranatz eta Uharte
Arakilgo irristaketa taldeen
laguntza izan du Mank-ek,
Olaztiko Udalarenaz gain.

Sakanako irristalariak elkar
ezagutzea eta irristaketaz goza-
tuz egun polita pasatzea da topa-
ketaren helburua. Irristaketari
lotutako jokoak, ekitaldiak eta
lasterketak ez dira faltako. 

Zelaitik kantxara
Sakanako Futbol 8 Topaketetan
areto futbolean ariko dira igandean,
Olaztin eta Etxarri Aranatzen

Sakanako Futbol 8 Topaketetan
bigarren joanaldia edo itzulera has-
tear dago. Baina igandeko jardunal-
dia berezia izango da, futbolean ari-
tu beharrean areto futbolean aritu-
ko baitira neska-mutikoak.
Dantzalekuko eta Urdiaingo futbol
zelaiak Olaztiko Erburuako kirolde-
giko eta Etxarri Aranazko eskole-
tako kantxengatik aldatuko dituz-
te. Sakanako Kimuen Futbol 8 Topa-
ketak Sakanako Mankomunitateak
antolatzen ditu. 
Igandeko areto futbol topaketan par-
tida bakoitzean 12 minutuko 4 tarte
jokatuko dituzte neska-mutikoek, eta
talde bakoitzean 6 jokalari arituko
dira, 5 jokalari eta atezaina.

Aralar Taldea
denboraldirako
prestatzen
2015 denboraldiaren balorazioa eta
jantzi berrien banaketa egin zuten
Lakuntzan

Txirrindulari profesionalek hasi dute
2016 denboraldia baina amateurrek
eta kategoria txikikoek berandua-
go ekingo diote denboraldiari. Hala
ere, prestakuntza eta antolakuntza
lanetan daude murgilduta gure tal-
deak. Larunbatean Aralar Txirrin-
dulari Taldeko txirrindulari, entre-
natzaile, arduradun eta senitarte-
koak Lakuntzan bildu ziren, besteak
beste aurreko denboraldiaren balo-
razioa egin, aurtengo denboraldia-
ren xehetasunak prestatu eta txi-
rrindulariei aurtengo ekipazioa
banatzeko.

Rural Kutxa Benidormen

Rural Kutxa-Seguros RGA talde pro-
fesional kontinentaleko txirrindu-
lariak Benidormen kontzentratuta
daude, ilbeltzaren 26raino. Rural
Kutxako talde batek Mallorcako
Challengean parte hartuko du, ilbel-
tzaren 28an, eta beste talde batek
ilbeltzaren 31n jokatuko den Mar-
sellesan. Ondoren Valentziako Vol-
ta, Algarve, Andaluzia eta Euskal
Herriko itzuliak etorriko dira. Tal-
dearen helburua denboraldi ona egi-
tea da, Espainiako Vueltarako gon-
bidapena jaso ahal izateko. 

10. jardunaldia
(Igandean)
Olaztiko Erburua kiroldegian
10:00etan: Sutegi (9 urte) –
Sayas/Kaixo (9 urte)
11:00etan: Urdiain– Mediolanum
12:00etan: Sutegi – Kaixo/Sayas
Etxarriko San Donato eskole-
tan
10:00etan:Etxarri Aranatz – Tipi
Tapa
11:00etan: Lagun Artea – Dantza-
leku
12:00etan: Etxarri/Lagun Artea
(9-10 urte) – Altsasu (9 urte)

Olazti, Sakanako
irristalarien topaleku

Bihar irristalariz beteko da Olaztiko Erburua kiroldegia.

Liga geldialdira
bosgarrenak

Irurtzungo 12+12 orduko areto
futbol txapelketa irabazi zuen
Eguberrietan jokatu zen, Irurtzun-
go kiroldegian, La Guan taldeak anto-
latutako 12+12 orduko areto fut-
bol txapelketa. Antolakuntzako
Roberto Martilek adierazi digunez,
txapelketa ona izan da. “13 taldek
hartu zuten parte eta giro bikaina
egon zen txapelketan. Gainera, mai-
la handiko partidak izan ziren”
azaldu du Martilek. 
Ondoko taldeak lehiatu ziren: Irur-
tzungo, Isotopos (Irurtzun), La faif
(Irurtzun), La ten (Irurtzun), Inge-
nierias Iradi (Altsasu), Lagun Artea
(Lakuntza), Arbizu, Beti Kozkor
(Lekunberri), Lekun (Lekunberri),
Ikaitz y diez mas (San Jorge), La

escuelita (Iruñea), Bar Parcasio
(Arazuri) eta El Candado (Iruñea).
La Escuelita –Xota B eta San Juan
B taldeko jokalariek osatutako tal-
dea– eta Bar Parcasio iritsi ziren
finalera, eta partida bina berdin-
du eta gero penaltiek erabaki
zuten txapelduna. La Escuelita
ibili zen finago eta beraiek izan
ziren txapeldunak (500 euro), Bar
Parcasioren aurretik (250 euro).
Ikaitz y diez mas izan zen hiruga-
rrena (100 euro) eta Isotopos lau-
garrena, penaltietan ere erabaki
zen partidan. 
Torneoko jokalari onena La Escue-
lita taldeko Julen Maeztu izan zen
eta atezain onena Bar Parcasio-
ko Eder Sendra.

Escuelita txapeldun

PREFERENTE MAILA. 1. multzoa
16. jardunaldia 

Etxarri Aranatz 0 – Infanzones 3

Lagun Artea 3 – Bidezarra 2

Etxarrik etxean bere bigarren porrota
jasan behar izan zuen, bigarren porrota
jarraian. Lehen zatian Infanzonesek
gehiago dominatu zuen eta gol aukera
gehiago izan zituen, eta bi gol sartu
zituzten atsedenaldia baino lehen. Etxarri
buelta ematen saiatu zen, baina
Infanzonesek hirugarrena sartu zuen,
penaltiz. 
Bestalde, Lakuntzan partida bikaina jokatu
zuen Lagun Arteak. Bidezarra aurreratu
zen, baina Asierrek eta Anderrek 2 gol
sartu zituzten atsedenaldia baino lehen.
Bigarren zatian Asierrek Lagunen
hirugarrena sartu zuen, eta nahiz eta
Bidezarra 3 eta 2 hurbildu, 3 puntuak
Lakuntzan geratu ziren.

Sailkapena >>
1. Gares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 p
3. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . .30 p
5. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 p

Asteburuko jardunaldia
Gares – Etxarri Aranatz

(Larunbatean, 16:30ean, Garesen)
Mutilbera – Lagun Artea

(Igandean, 16:00etan, Mutiloan)

ERREGIONAL MAILA. 3. multzoa
16. jardunaldia 

Lagunak 1 – Altsasu 1

agunak hasi zen dominatzen eta gol
batekin sailkapenean aurreratu egin ziren
Barañaingoak. Bigarren zatian Altsasu
hobeto atera zen zelaira. Barañainek
behera egin zuen eta egoera primeran
probestu zuen Altsasuk, Leonek bana
berdintzea lortu baitzuen. Puntu
banaketarekin despeditu zen lehia.  

Sailkapena >>
1. Doneztebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 p
9. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 p

Asteburuko jardunaldia
Altsasu - Huarte

(Igandean, 16:00etan, Altsasun)

Futbola

Magna Gurpea Xota Elcheren
gainetik pasa zen: 2 eta 7 gailendu
ziren berdeak

Areto futboleko 1. mailako ligak
geldialdia egingo du hilabete batez
Serbian jokatuko den Europako
Areto Futbol Txapelketarengatik
eta Magna Gurpea Xotako muti-
lek etxeko lanak behar bezala egin-
da hartuko dute atseden. Ostira-
lean Movistar Inter lider ahal-
tsuaren kontra 3 eta 5 galdu zuten
irurtzundarrek, baina burua ten-
te zutela, bikain aritu zirelako eta
talde ahaltsua paretaren kontra
izan zutelako. Baina asteazkene-
an ez zuten barkatu eta Alicanten
jokatutako partidan Elcheri 2 eta
7 irabazi zion Magna Gurpeak. 

Partida hasieran bi taldeak
parez pare aritu ziren. Elche jokal-
di politak sortzen hasi zen, baina
Imanol Arregiren mutilei partidan
sartzea kosta zitzaien. Elche gehia-
go saiatu zen, baina Magna Gur-
peak hobeto asmatu zuen: Elche-

ren atera iritsi zen lehen aldian
gola sartu zuen Rafa Usinek.
Elchek berdintzea lortu zuen, bai-
na Magna Gurpeak partidaren
kontrola bere gain hartu zuen eta
atsedenaldia baino lehen Rafa Usi-
nek eta Araçak 1 eta 3 aurreratu
zuten talde berdea. Atsedenaldia-
ren ondoren, Elche partidari buel-
ta ematera atera zen, baina Mag-
na Gurpeak ez zuen barkatu eta
laugarrena sartu zuen Rafa Usi-
nek eta bosgarrena Roberto Mar-
tilek. Elchek atezain-jokalari for-
mula erabili zuen eta bigarren
gola sartzea lortu zuten, baina
Martilek eta Yoshikawak sartuta-
ko golei esker azkenean 2 eta 7 gai-
lendu ziren irurtzundarrak. 

“Garaipen hau garrantzitsua
da, Ligak izango duen geldialdira
posizio pribilegiatuan joatea ahal-
bidetzen digulako” azaldu zuen
Imanol Arregi entrenatzaileak.
20. jardunaldia jokatu eta gero,
Movistar Inter da areto futboleko
1. mailako liderra (58 puntu) eta
Magna Gurpea bosgarrena da (37
puntu). Otsailaren 19ra arte gel-
dialdia izango du ligak, Europa-
ko txapelketa jokatuko baita Ser-
bian. Orduan Magna Gurpeak 22
punturekin 11.a den Levante har-
tuko du Anaitasuna pabilioian. 



Joseba Otaegik Juanjo Lopez Azpilikuetarekin osatuko du bikoa Lakuntzan.
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Aizkora

Pilota

Atletismoa

Joseba Otaegik eta Juanjo Lopez
Azpilikuetak Lawrence O´Toole eta
Iker Vicente izango dituzte aurkari,
larunbatean, 13:00etan

Egur Sportek antolatutako Bina-
kako Urrezko Aizkora Txapelke-
taren 5. jardunaldia hartuko du
San Saastin festetan murgilduta
dagoen Lakuntzak, larunbatean.
Zehazki, B multzoan, Joseba Ota-
egik eta Juanjo Lopez Azpilikue-
tak Lawrence O´Toole australia-
rra eta Iker Vicente izango dituz-
te aurkari bihar, 13:00etan,
Lakuntzako pilotalekuan. 

Bi bikoteek ondoko lanak egin
beharko dituzte: erlojuaren kontra
45 ontzako enborra erdibitu; kana
erdikoa, zutik, erdibitu; abiadura-
ko proba, 60 ontzakoarekin; 45
ontzakoa, zutik, eta kana erdikoa,
etzanda, erdibitu; eta lan erdiak,

kana erdiko 4 enbor eta 60 ontza-
ko bi enbor zatitu. 

Otaegik eta Lopez Azpilikuetak
irabazten badute, B multzoko lide-
rrak izango dira, eta otsailaren
28an Azpeitian jokatuko den final
handirako sailkatuko dira. Berta-
rako sailkatuta daude, dagoeneko
A multzoko liderrak, Atutxa II.a
eta Mugertza II.a, egungo txapel-
dunak. Baina Lawrence O´Toole
eta Iker Vicente gailentzen badi-
ra, azkeneko jardunaldira itxa-
ron beharko da finalisten berri iza-
teko. Azken jardunaldian Lawren-
ce O´Toole eta Iker Vicente lehen
jardunaldian Juanjo Lopez Azpli-
kuetaren eta Joseba Otaegiren
kontra galtzetik datozen Iñaki
Azurmendirekin eta Donato
Larretxearekin ariko baitira. 

Izaskun Beunza
hamaikagarrena
Nafarroako Kros
Laburreko
Txapelketan
Tuterako Santa Quiteria zirkuituak
hartu zuen, igandean, Nafarroako
Kros Laburreko Txapelketa. Gizo-
nezkoetan Javier Nagorek (Ardoi)
lortu zuen 3.825 metrotan gailen-
tzea (11:17), Jouad Boualame (Ribe-
ra Atletico, 11:42) eta Marcos Yaniz
(Pamplona Atletico, 11:46) korrika-
larien aurretik. Emakumezkoetan,
Ana Ollo (Beste Iruña) izan zen
azkarrena (13:32), Hiru Herriko
Vanesa Pacha (13:50) eta Pamplo-
na Atleticoko Alicia Carrera (14:20)
korrikalarien aurretik. Izaskun Beun-
za olaztiarra hamaikagarrena sail-
katu zen (14:49). 

Sergio Garcia
bederatzigarrena
Betelun
15 sakandar aritu ziren 11. Araitz-
Betelu Krosean

Igandean jokatu zen 11.Araitz-Bete-
lu Krosa (7,7 km). 201 korrikalarik
hartu zuten parte eta Betelun pres-
tatutako zirkuituari bi itzuli eman
behar izan zizkioten. 187 korrikala-
ri iritsi ziren helmugara. Raul Ama-
triain nafarra eta Sergio Roman
gipuzkoarra batera iritsi ziren hel-
mugara, eta esprint estuan Amatriain
gailendu zen (25:14). Emakumezko-
en txapela Betelun geratu zen, Mad-
di Sotil izan baitzen azkarrena (33:52). 
15 sakandarrek lortu zuten lasterke-
ta despeditzea. Sergio Garcia de Eula-
te izan zen azkarrena, helmugara 9.a
sartu eta gero (27:00). Emakumez-
koetan, Maite Zabaleta etxarriarra izan
zen azkarrena (35:50).

Sakandarrak I. Araitz Beteluko Krosean

Gizonak
1. Raul Amatriain (Zabalza): 25:14
9. Sergio Garcia de Eulate 

(Alts.) 27:00
25. Fco. Javier Gomez (Alts.) 28:34
29. Iban Gonzalez (Urd.) 28:52
40. Andoni Azanza (Alts.) 30:09
51. Iban Sobredo (Alts.) 30:41
75. Fermin Azkargorta (Itur.) 32:04
86. Iñaki Murillas (Irur.) 33:12
87. Santi Agirre (Itur.) 33:13

113. Carlos Mañeru (Etx.) 35:15
133. Aingeru Azazeta (Alts.) 37:50
141. Unai Razkin (Irur.) 38:17

Emakumezkoak
119. Maite Zabaleta (Etx.) 35:44
120. Amaia Etxeberria (Irur.) 35:50
132. Jone Pelaez (Alts.) 37:50
140. Haizea Ramirez de Alda 

(Alts.) 38:17

Izena eman Sakanako Aizkora
Eskolan otsailaren 18a baino lehen

Sarritan herri kiroletan aritzea
nahiko genuke baina bertan aritze-
ko baliabideak eta materialak ez
ditugu eskura. Gabezi horiei irten-
bidea emateko Sakanako Manko-
munitateko Kirol Zerbitzuak Saka-
nako Aizkora Eskola sortu zuen.
Eskolak aukera polita ematen die
aizkora gustuko dutenei eta aizko-
ran hasteko beharrezkoak diren
baliabideak –aizkorak, entrenatze-
ko tokia, enborrak eta beste– ez
dituztenei. Izan ere, aizkoran has-
tea zaila suertatzen zaie familian
edo lagunartean aizkolariak ez
dituztenei.

Eskolarekin, batetik, aizkora
bera bultzatu nahi du Mank-ek, eta,
bestetik, Sakanan aizkolari harro-
bi on bat osatu nahi du. Urteak dira

Sakanan aizkora eskola antola-
tzen dela eta asko dira bertatik ate-
ra eta egun txapelketetan aritzen
diren sakandarrak.

2016ko Sakanako Aizkora Esko-
la martxoan hasiko da lanean. Ikas-
leak asteazkenetan –19:30etik
20:30era– eta larunbatetan –12:00eta-
tik 13:00etara– murgilduko dira
aizkoraren sekretuetan, Etxarri
Aranatzen, Juanito Erdozia, Juan-
jo Erdozia eta Goizeder Beltza aiz-
kolarien esanetara. 10 eta 25 urte
bitartek neska-mutikoek eman
dezakete izena, eta tokia egonez
gero, adin horretatik gorakoek ere. 

Izena emateko
Otsailaren 18a baino lehen, Mank-
eko kirol zerbitzuan (948 464 866
edo kirolak@sakana-mank.com).
Prezioa: 55 euro.

»

»

Aizkoran trebatu 
nahi duzu?

Eskolako ikasleak irakaslearen ondoan, Sakanako Herri Kirol Jardunaldian.

Binakako Urrezko
Aizkora Txapelketa
Lakuntzara

Malerreka Pilota
Txapelketa aurrera
Asteburuan Malerreka Pilota Txa-
pelketako bigarren jardunaldia joka-
tu da. Kimuen mailan, Gure Pilota-
ko Jakari eta Barandallari 3 eta 18
irabazi zieten Paz Zigandako Peñal-
verrek eta Retegik, eta kadeteetan,
Olaetxeak eta Petriatik (Arbizu) 18
eta 8 irabazi zieten Salberriari eta
Iruretagoienari (Hernani), eta Otxo-
ak eta Ganboak (Etxarri Aranatz) 18
eta 0 hartu zituzten menpean Anso-
tegi eta Araña (Etxarri Aranatz). 

Zizurko lau t´erdia abian
Larunbatean Zizurko lau t́ erdiko par-
tidak jokatu ziren Ardoi pilotalekuan.
Seniorretan, Ardoiko Iraolak 18 eta
13 irabazi zion Pilotajaukuko Ara-
nari. 

»

Aurreikuspenen arabera gutxienez 6
hilabete beharko ditu osatzeko

Aitor Zubietari ilbeltzaren 5ean
egin zioten ebakuntza bikoitza.
Batetik, eskuin belauneko menis-
koaren haustura osatzeko ebakun-
tza egin zioten, eta, bestetik, ezker
hankako Aquiles-en tendoiko lesio
kronikoa osatzeko ebakuntza.
Aspetik azaldu dutenez, Urbar-
min klinikan Sagastibeltza eta
Garralda medikuek atzelari etxa-
rriarrari egindako ebakuntzak
ongi atera ziren eta orain osatze
eta errehabilitazio prozesuan mur-
gilduta dago etxarriarra. Aspe-
ren esanetan, gutxienez 6 hilabe-
teko epea beharko du etxarria-
rrak kantxetara bueltatzeko. 

Aitor Zubietak Iker Iribarria
zuen bikote Binakakoan, baina
hiru partida jokatu eta gero txa-
pelketa utzi behar izan zuen etxa-
rriarrak, eskuin belaunak izuga-
rrizko mina ematen ziolako.
Miguel Merinok hartu zuen bere
tokia txapelketan.  

Zabaletak onera egin du na-
barmen
Jose Javier Zabaleta atzelariari
2015eko ekainaren 4an ebakuntza
egin behar izan zioten eskuin han-
kako txorkatilako tendoian kaltzi-
fikazio bat zuelako. Osatze eta
errehabilitazio prozesua ongi joan
da, baina beste arazo bat sortu
zitzaion Etxarrengoari: eskuin
eskuan garatxo edo berruga bat
atera zitzaion eta sekulako arazo-
ak eman dizkio. Badirudi eskuan

egin dizkioten tratamendu ezber-
dinei esker Zabaletaren eskuin
eskuak hobekuntza nabarmena
izan duela. Hala azaldu du Aspek
prentsa ohar baten bidez. 

Etxarrengo pilotaria lautik eta
bostetik normaltasun handiz pilo-
teatzen du eta Aspen konfiantza
dute Zabaleta hurrengo astean
Labriteko lan taldean aritu ahal
izango dela. Dena den, oraindik
ez dute bere bueltarako datarik
jarri. 

Ebakuntzen ondotik, osatze bideari
ekin dio Aitor Zubietak

Aitor Zubieta kantxatik kanpo egongo da urte erdi inguru. Utzitakoa



kultura >>
MAGIAZ BLAITZERA: Hator magiara ikuskizuna es-
kainiko du Tor magoak Olatzagutian igandean,
17:00etan, kultur etxean. Familia osoarendako ema-
naldian umorea eta parte hartzea oinarri izanen dira.
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Hilabeteen
euskal izenak

Duela gutxi ur goiena, ur barrena,
kantatzen ari ginen eta orain hori
ere erabat ahaztuta dugu. Hauxe da
nire lehenengo zutabea 2016. urte-
an eta “urte berri on” opa nahi
nizuen, baina ez dakit beranduegi
ailegatu ez ote naizen. 
Nola pasatzen den denbora, urte-
ak eta egunak, eta asteak, eta hila-
beteak ere bai! Urtarrilean gaude,
ia jada bukatzear, ilbeltzean, Oiha-
nek, Etxarriko nire ikasleak, gogo-
ratzen didan bezala. Hilabeteak
pasako dira, eta beren izenak gal-

duko dira gordetzen ez baditugu;
adibidez, Guaixeko Alfredok eta Mai-
derrek Sakanako izen hauek beti
erabiltzen dituzte: ilbeltza, otsai-
la, marsua, apiribila, maiatza,
garagarrila, garila, agorrila, irai-
la, lastaila, azaroa eta abendua.
Iraila izenaren ordez Sakanan urra
ere erabili dela esaten da Wikin. Leku
berean, Zuberoako formak jasotzen
dira: otsailaren ordez barantaila
esaten dute, martxoa ostaroada, api-
rila jorraila, maiatza epaila, ekaina
arramaiatza (bi aldiz maiatza) edo
bagila, uztaila berdintsua da: üztai-
la, abuztua agorrila, iraila setemere
edo bürüila, urria antzekoa da: ürrie-

ta, azaroak ez du batuko aldaerare-
kin zerikusirik: gorotzila, eta aben-
dua negila.
Bestalde, Asier Madarieta Abertza-
letasunaren Museoko teknikariaren
artikulu bat topatu dut zuzeu.eus web
orrian. Bizkaieraz erabiltzen diren ize-
nak jasotzen ditu, haien esanahiak
eta hamaika mila aldaera bitxi: otsai-
laren ordez zezeila, martxoaren
ordez martia, ekainaren ordez bagi-
la, uztailaren ordez garagarrila
(guk ekainerako erabiltzen dugu izen
hau), azaroaren ordez zemendia.
Erdaraz erabiltzen dugun egutegia
eliza katolikoaren irazkinetik pasa-
tu da eta finkatuta dago aspaldi-

danik. Baina egon badira beste for-
mak. Frantziako Iraultzan, adibidez,
beren egutegi propioa asmatu zuten
errepublikazaleek. Matematikoak,
Astronomoak eta Poetak saiatu
ziren egutegi laiko bat egiten eta
Mauleko udal kontseiluko kide
batek euskarara itzuli zuen. Urtea
irailaren 22an hasten zen eta lehe-
nengo hilabete honi mahaxte dei-
tzen zioten, urriaren 22an hasten
zen hilabeteari lainote, azarokoa-
ri izozte, abendu-urtarrilekoari elur-
kor, urtarril-otsailekoari eurikor,
otsaila-martxokoari haizekor... Api-
rilaren 20tik maiatzaren 19ra, adi-
bidez, lilidun deitzen zioten, zen-

bait lekutan lorailaere deitzen dio-
tena.
Jules Vinson idazleak 1910. urte-
an idatzi zuen Le Calendrier Bas-
que artikulua argitaratu dute eus-
konews.com gunean. Egilearen iri-
tziz, euskal egutegi zaharra ilargiaren
faseen arabera eratzen zen eta, hori
dela eta, zenbait urtetan hamabi
hilabete zeuden eta beste batzue-
tan hamahiru. Ilargi urdina duela
esan ohi da.
Gure kantariek Ez dok hamahiru!
esan omen zuten. Baina, euskal hila-
beteen kontuan egon badago. Ilar-
gi asko ikusteko eta gozatzeko
aukera izan dezazuen.

bazterretik

Juankar Lopez-Mugartza

Sakanako ikastetxeetan ikasten duten
ikasleei zuzenduta daude ilustrazio,
narrazio labur, poesia eta komiki
lehiaketak

Maria Markotegi sormen
lehiaketak deitu ditu,
atzera ere, Sakanako

Mankomunitateko Euskara Zer-
bitzuak. Hainbat mailetan bana-
tuta dago lehiaketa. Lehen Hez-
kuntzako 1. eta 2. mailan ari diren
haurrek Itziar Zubizarretak mol-
datutako Azenario soroa ipuin
ingelesa ilustratu beharko dute.
Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mai-
lan ari direnak, berriz, idazle berak
moldatutako Katua, oilarra eta
igitaia ipuin herrikoia ilustratu
beharko dute. Ilustrazioak A4
tamainako orrietan egin beharko
dira, nahi den teknika erabiliz. Bi
mailetan bina sari banatuko dira:
pintura zorro osatu bat. 

Hiru adierazpide 
Lehen Hezkuntzako 5. mailatik
aurrerako ikasketak egiten ari
diren ikasleek euren sormena
Maria Markotegi lehiaketan hiru
adierazpideren bidez azaldu deza-
kete: narrazio laburra, poesia eta
komikia. Bakarkako lanak onar-
tuko dira soilik. Gaia librea izanen
da. Lanen luzera honakoa izanen
da: olerkietan 14 lerro gutxienez eta
40 gehienez; komikietan orrialde bat
gutxienez eta 5 gehienez (A4 tamai-
na, teknika librea); eta narrazio
laburretan LHko 5. eta 6. maileta-
ko ikasleek orrialde bat gutxienez
eta 3 gehienez, DBHko ikasleek 2
orrialde gutxienez eta 5 gehienez
eta Batxilergoak eta Erdi Mailako
Heziketa Zikloetako ikasleek 3

orrialde gutxienez eta 8 gehienez.
Literatur lanak ordenagailuz ida-
tzirik aurkeztuko beharko dituzte,
Arial letra motarekin eta 12 pun-
tuko hizki-tamainarekin.

Zinema ikusleen
eguna Iortiara
bueltan 

Altsasuko Iortia kultur gunea
da Sakanan zinema progra-

mazio jarraitua eskaintzen duen
areto bakarra. Lastailean hasi zen
zinema denboraldi berria, ostira-
letako eta larunbatetako bi ema-
naldiekin; gaurkotasunezko fil-
ma eta zineklubekoa. Abenduaren
10etik ber riz,  oste gunetan
19:00etan, ikuslearen eguna izan
da Iortian. Nahi duenak gaurko-
tasunezko filma 3 eurotan ikuste-
ko aukera du. 

Larunbatean, 19:00etan Etxarri
Aranazko kultur etxean

Bubamara Dance Theate-
rrek, edo Txori Garcia Uri-
zek eta Ion Barbarinek, eka-

rriko dute Amicoantzezlana Etxa-
r ri  Aranatzera.  Dantza,
antzezpena eta keinu-antzerkiaren
bidez adiskidetasunari buruzko
obra eskainiko dute. Balkanetako
ijitoen kulturan eta musikan ins-
piratutako lan da. Protagonistak

euren erara dotoreak diren bi
lagun dira. Bizitzak indarrez bana-
tu ditu eta Balkanetako gerra, edo
beste edozein gerra zibil, bete-
betean dela topo egiten dute. Topa-
ketak une komikoak eta samu-
rrak izanen ditu. Gerraren erdian
bizitzaren eta laguntasunaren
aldeko aldarria eginen dute. Saka-
nako sortzaileei plazak eskain-
tzeko asmoz sortutako Agertoki-
ye ekimenaren barruan dago
antzezlana. 

Gaur, 22:30ean, Olatzagutiako Kultur
etxean

Demagun, irakurle, eszena-
toki batean harrapatuta gel-
ditzen zarela. Eszenan sar-

tzen zarenean ez dakizula non ari
zaren sartzen. Ziria sartu dizute:
bidea hori dela esanda sartu zara.
Eta irakurle, bat-batean, parez pare
publikoa atzematen duzu. Badiru-
di zerbait eskatzen ari zaizula. Zuk,
irakurle, ez duzu antzeztu nahi. Irte-
era bilatzen ahalegintzen zara, alfe-
rrik. Zera ikusezin batek eszena-
tik ihes egitea galarazten dizu ira-
kurle. Benetako itxialdia. 

Abiapuntu hori du Pepe Viyue-
laren Encerronaobrak, pailazoaren
ikuspegitik egunerokotasunari
buruzko hausnarketa egiten due-
na. Viyuela “arriskuaren aurrean
bakarrik” egonen da, “matxinatu”

egiten zaizkion elementuen kontra
“borrokatuz”. Viyuelak eszenan
maleta bat, gitarra bat eta bere fun-
da, aulki tolesgarri bat eta eskai-
lera bat izanen ditu lagun bakarrak.
Sortzailearen aspaldiko jarraitzai-
leek eta telebistako aktore gisa eza-
gutu dutenek Viyuelaren klasiko-
ekin barre egiteko aukera aparta
izanen dute. 

Blues-rock
doinutarako
gonbidapen serioa
Gaur, 22:30ean Altsasuko Haritza
tabernan

Se r i o u s  B u s i n e s s  t a l d e
zumaiarra Aitor Badiolak

(gitarra elektrikoa eta ahotsa),
Maria Armendarizek (baxu elek-
trikoa eta koroak) eta Ander
Zulaikak (bateria eta koroak)
musikariek osatzen dute. Taldea,
blues eta rock doinuetan oina-
rrituta, beste estilo batzuekin
ausartzen da ere, esaterako, fun-
ka, R&B eta jazza. Klasikotik eta
modernotik eskaintzeko trebe
dira, beraz. 

Hirukoak Really serious dis-
koa abenduan argitaratu zuen
eta Altsasura hura aurkeztera
heldu da. Dozena erdi kantuk
osatzen dute lana. Han 40. hamar-
kadako blues batetik rock oso
modernora egin dute saltoa,
fusiotik gertu ibiliz. Euskaraz,
gaztelaniaz eta ingelesez aritzen
dira kantuan. 

Haur eta gazteendako
sormen lehiaketak

Data
Lanak, plika sistema erabiliz,
Sakanako Mankomunitatearen
Lakuntzako egoitzan martxoa-
ren 18ko 15:00etarako aurkez-
tu beharko dira. 

Adiskidetasun handi baten
istorioa taula gainean 

Barre-terapia 
Pepe 
Viyuelarekin



Nafarroako taldekako bertso
ekimeneko saioa bihar, 19:00etan
Altsasuko Gure Etxea eraikinean
izanen da, eta finala Etxarri Aranazko
frontoian jokatuko da, martxoaren
19an, arratsaldez

B
iurtero ospatzen den Bar-
doak Nafarroako talde-
kako bertso ekimenak
hirugarren edizioa du

aurtengoa. Bardoak bertso-esko-
letatik abiatuta bertso-eskolen
sarea eta bertsozaletasuna indar-
tzeko egiten da. Bertsolari eta ber-
tsozaleen harrobia sustatu eta ber-
tsolaritza gune berrietara zabal-
tzeko helburu badu ere.
Horretarako, taldean oinarritzen
da. Taldeek, gutxienez, bost kide
izan behar dituzte: hiru bertsola-
ri, gai-jartzaile/aurkezlea eta tal-
deko ordezkaria.

16 taldek parte hartuko dute,
guztira 121 parte-hartzailerekin.
Haietatik 71 bertsolari aterako
dira plazara, inoizko kopururik
handiena, eta 20 bertsolarik publi-
ko aurrean lehenengoz kanta-
tzeko pausua emanen dute. Haien
artean daude Altsasuko bertso
eskolakoak. Eskarmentu gehia-
go dute, berriz, Etxarri Aranaz-
koek. 

Bardoak ekimenak irauten
duen bi hilabeteetan 23 saio iza-
nen dira. Kasu gehienetan saio
horiek otorduekin osatuko dira.
Lehen fasean taldeak bost talde-

tan banatu dituzte eta bakoitzak
bere ligaxka jokatuko du. Biga-

rrenera sei talde onenak pasako
dira eta hiruko finala, Nafarroa-

ko bertsolaritzaren festa handia,
Etxarri Aranatzen jokatuko da. 

Altsasuko bertso eskolako kide-
ek Bota lasai taldea osatu dute:
Aitziber Grados, Amets Artieda,
Aritz Goikoetxea, Idoia Granizo,
Ekain Alegre eta Joxema Leitza.
Azken hiru horiek izanen dira ber-
tsotan ariko direnak. Aurreneko
hiruak, berriz, hasierako agurre-
an, aurkezpenetan eta bestelako-
etan ariko dira. Eskolartekoetan
aritu ondoren, Leitza ezik, gai-
nontzekoak Bardoak ekimenean
estreinako aldia dute. Jendaurre-
an aritu izan badira ere, plaza
gehiago egiteko aukera emanen

die Bardoak ekimenak. Bota lasai
taldeak bere burua horrela aur-
keztu du: “bertsomania daukan tal-
dea gara. Ez zaigu asko inporta ber-
tso ona edo txarra den, kontua lasai
botatzea da. Etorriko da hobetze-
ko garaia”..
Bihar parean Iruñeko Xirristi Drim-
tim taldeko Xabier Terreros, Migel
Anjel Ortiz de Guzman, Unai
Uberetagoena eta Xabier Zarralu-
ki bertsolariak izanen dituzte.
Euren multzoa Lesakako Uniber-
tsolariak taldearekin osatzen da.
31n neurtuko dira, Lesakan. Mul-

tzoko onenak eginen du aurrera. 
Einnekin izenarekin aurkeztu dira
Bardoak ekimenera Eneko Lazkoz,
Saats Karasatorre, Oier Lakuntza,
Joseba Beltza eta Unai Artieda ber-
tsolariak. Maider Ansa aurkezle-
arekin osatzen da taldea. Euren
multzoa Lizarrako kardoak (Liza-
rraldea), 3 garagardo eta pintxo
bat (Barañain-Berriozar) eta Bara-
kinak (Larañain) taldeekin osatzen
da. Lehen bi taldeek eginen dute
aurrera. Etxarriarrak 29an Berrio-
zarren ariko dira eta otsailaren 6an
Barakinak hartuko dituzte.

Sakandarrak
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TIPI TAPA OINETAKOAK
A L T S A S U

60 €ko erosketagatik %10eko
deskontua (eskaintza ez
metagarria).

VIZU ILEAPAINDEGIA
I T U R M E N D I

30€ko gastuarekin, %10eko
deskontua.

ALDASORO HARATEGIA
A L T S A S U

30€ko erosketa batengatik
etxeko produktua opari.

ALFA INMOBILIARIA
A L T S A S U

Etxe edo pisu baten eroske-
tagatik 100 €ko txekea opa-
ri.

KIXKUR ESTETIKA
ZENTROA

Z I O R D I
30 €ko gastuarekin %20eko
deskontua produktuetan.

IORTIA HORTZ KLINIKA
A L T S A S U

%10 aho garbiketetan eta
hortz ateratzeetan. Azterketa
doan.

JULENE KORTSETEGI
ETA LENTZERIA

A L T S A S U
%5eko deskontua 50 €tik
gorako erosketetan.

JON CORDON TAXIA
I R U R T Z U N

%10eko deskontua.

JAVIER AIZPUN
HARATEGIA

U H A R T E  A R A K I L
50 €ko erosketetan, etxeko
produktua doan.

UHARTE GAZTA
U H A R T E  A R A K I L

40 €ko gastuarekin, etxeko
produktua doan. 

www.guaixe.eus-en
zerrenda osoa ikusgai

BAZKIDETZA 50€
948 564 275

Non
erabili

Informazioa
www.bertsozale.eus 

Larunbatean, 20:00etan, Altsasuko
Iortia kultur gunean

Erosi, kontsumitu eta bota.
Kontsumitu eta bota. Bota
eta bota. Kontsumo gizar-

te honetan badira Toom-Pak ize-
neko pertsonaiak ere. Hondaki-
nen “erreskatatzaileak” dira.
Bakarrik sortzen dira eta egite-
ko bat dute. Zein? Zaborraren
artean bilatu, aukeratu eta eral-
datu. Zaborra edertasunean eral-
datzen dute Toom-Pakek. Sor-
mena musika, erritmoa, bihur-
tzen da. Poza eta bizitasuna. Eta
Toom-Pakek horixe bera eskai-
ni nahi diete egunarekin batera
hondakindegira bizitzeko bila
joanen direnei. 

Goizean, argia hastean, per-
tsonaien eta hondakindegian bizi-
tzeko bilatzen dutenen arteko topa-
keta izanen da. Zabor mendian
botilak, latak, plastikoak, kar-
toiak, kableak, burdinak, her-
doildutako bidoiak daude. Baita
musika ere. Zaborretako bilatzai-
leek dantzekin eskertuko diete. 

Erritmoz eta mugimenduz bete-
tako ikuskizuna da Reciclart 2.0.
Sormen lanaren oinarria gaur
egungo gizarteak mespretxatzen
duen guztian dago oinarrituta,
gure hondakinetan hain zuzen
ere. Gure jarrera gaitzesgarri hori
salatuko dute Toom-Pakek. Horre-
gatik edozein objektu guretako

artean bihurtuko dute. Denetari-
ko musika doinuak, hip-hopa, bre-
ak-dancea, funkya eta capoeira
moduko dantza adierazpideekin
batera. Kulturen bidegurutze bat,
modu desberdin eta dibertigarri
batean mezu bakarra zabaltzeko:
birziklatzeko ohitura hartu eta
animatu!

Zaborren erritmora

Bardoak, Sakanan hasi eta buka

Enrike Zelaiaren
omenezko DVDa 

Haize Berriak banda, Fran Ida-
reta, Javier Ramos, Gorka

Hermosa, Joxan Goikoetxea,
Javier Lopez Jaso eta Iñaki Die-
guez akordeoilariak, Garikoitz
Mendizabal txistularia, Irurtzun,
Etxarri eta Altsasuko musika esko-
letako haur abesbatzak eta abes-
batzak elkartu ziren maiatzaren
2an. Ernike Zelaiaren omenez
Zatoz, agur izenburuko kontzer-
tu omenaldia eskaini zuten, omen-
duak ere parte hartu zuen. 

Omenaldia jasotzen duen DVD
argitaratu berri du Haize Berriak
bandak. Sakanako dendetan 10
eurotan salgai  jar riko da.
www.bandahaizeberriak.com,
bandaren Facebook bidez edo ban-
dahaizeberriak@hotmail.com e-
postan egin daitezke eskaerak.Ber-
tan emanaldia ikusi eta entzute-
ko aukera dago. Argitalpena sei
piezek osatzen dute. Joseba Sale-
gik zuzendutako Zatoz, agur film
laburra, zeinetan Sakanako gaz-
teen egungo diasporaren irudi-
kapena egiten den. Horrekin bate-
ra kontzertuan jo ziren bost pieza
ere jasotzen dira.



SAKANAKO ASTEKARIA • 2016ko ilbeltzak 22, ostirala • 2. aroa • 537. zenbakia

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

Irurtzun 10.5. . . . . . . -1 . . . . . . . .56.8
Etxarri A. 10.9. . . . . . . -2.6 . . . . . .41.9
Altsasu 11 . . . . . . . . -2.5 . . . . . .46.2
Aralar 3.3. . . . . . . -4 . . . . . . . .69.7
Urbasa 6 . . . . . . . . -7 . . . . . . . .59

: eguraldiaasteko >>

Min: 5 Max: 12 Min: 6 Max: 13 Min: 6 Max: 14 Min: 9 Max: 12 Min: 6 Max: 11 Min: 5 Max: 12 Min: 5 Max: 11

ostirala larunbata igandea astelehena asteartea asteazkena osteguna

euria: 30% euria: 20% euria: 8% euria: 13% euria: 38% euria: 20% euria: 23%

Bazkide zozketa
ILBELTZEKO
SARIAK: 

2.,3. ETA 4. SARIA:
Ekainberri: 2 sarrera

Artazako Kanpina: -%10

Lacturale: esneki lotea

Artium museoa: 2 sarrera

Gaztezulo: 3 hilabetez doan

Magna Gurpea: 2 sarrera

1. SARIA: 
Ekainberri: 2 sarrera

Artazako Kanpina: %10eko

deskontua

Lacturale: esneki lotea

Artium museoa: 2 sarrera

Gaztezulo: 3 hilabetez doan

Magna Gurpea: 2 sarrera

: ilargiaren aldia>>
ilbete ilbehera ilberri ilgora

24 1 8 15

1.Zergatik egin zarete Ayuda
Contenedoreseko boluntarioak?
Imaz:Ni aurreerretiratuta nago eta
Urra erretiroa hartuta, eta zerbai-
tetan laguntza ematea genuen
buruan, boluntarioak egitea. Sale-
sianoetan Ayuda Contenedores
Gizarte Kanpoko Erakundeaz
(GKE) hitz egin ziguten. 

2.Zein lan egiten du talde honek?
Ayuda Contenedores taldeak Iru-
ñean, Etxabakoitzen du egoitza.
Material bilketa egiten dute, eta
logistika laguntza eskaintzen die-
te hala eskatzen dieten beste era-
kundeei; materialez betetako edu-
kiontzien bidalketan laguntzen die-
te. Garapen bidean dauden
herrialdeei giza laguntza emateko
proiektuekin lotuta dauden eki-
menak dira taldeak laguntzen ditue-
nak. 

3.Material bilketa egiteaz aparte,
bidalketan laguntzen du zuen
GKE-k?
Bai. Arropak, zapatak, jostailuak
eta beste biltzen dira. Gure erakun-
dearekin beste hainbat erakunde
jartzen dira harremanetan eta
beraiek egiten dute materialaren
eskaera eta bidalketa eskaria. Adi-
bidez, Sierra Leonatik eta Perutik
materiala eskatu zuten duela gutxi.
Gure taldeak edukiontziak bete eta
bertara bidali zituen. Momentuan
dagoen eskaerari erantzuten zaio.

4.Noiz hasi zineten talde honekin
kolaboratzen?
Orain dela lau hilabete inguru . Iru-
ñeko egoitzan hasi ginen lanean,
baina erakundeak proposatu zigun

ea zergatik ez genuen Sakanan
delegazio bat zabaltzen. Altsasu-
ko Zumalakarregi plazan, Itziar
arrandegiaren eta J.J. tabernaren
artean bajera bat utzi digute eta
ilbeltzetik han gaude lanean.

5.Hortaz, Sakanan delegazioa du
zuen erakundeak.
Bai. Asteazkenero zabalduko dugu,
goizeko 11:00etatik 13:00etara, azo-
ka eguna dela aprobetxatuz. Ber-
tan arropa, zapatak, jostailuak eta
beste jasotzen ditugu, beharra
duten tokietara eramateko. Ema-
kume talde bat gurekin lanean
hasi da boluntario, jasotako arro-
pa hori antolatzeko. Izan ere, arro-
pak sailkatu behar dira: gizonen-
dako, emakumeendako, haurren-
dako, neguko arropa, udakoa,
jostailuak… Gerta daiteke ere nor-
baitek etxean materiala izatea.
Gure delegaziotik pasa dadila eta
gu bere etxetik pasako ginateke
materiala jasotzera. 

6.Beste lanik egiten duzue?
Bai, bildutakoa Iruñeko egoitzara
eramateaz aparte, kanpora bidal-
tzeko edukiontziak bidali behar
direnean edukiontziak betetzera
joaten gara. Eta suertatzen dena. 

7.Taldea irekia da? Boluntario
gehiago onartzen dituzue?
Jakina, boluntario izan nahi due-
na pasa dadila Altsasuko delega-
ziotik; esku zabalik hartuko dugu. 

8.Askotan jendearen kezka
izaten da ea jasotzen dena behar
den tokietara iristen den…
Urra: Hori izan da hasieratik gure
kezka eta hala dela ziurtatu digu-
te. Duela gutxi erlijioso salesiar bat
izan zen Perura bidaltzeko edu-
kiontzi bat betetzen eta esan zigun
zalantzarik ez izateko, guztia iris-
ten dela. 

9.Erakundeak egiten duenaren
informazioa ematen du, ezta?
www.ayudacontenedores.org web
gunean egiten diren lan guztien
informazioa agertzen da. Zer mate-
riala behar den, nora bidali behar
den, edukiontzi bakoitza noiz kar-
gatzen den, nola iristen den…

9.Bihar Perura bidaltzeko
edukiontzi bat beteko duzue.
Oteiza de la Solanako Zabala aitak
Perun lan egiten du, oihaneko tri-
buekin. Beste edukiontzi bat bida-
liko dugu bertara. Goizeko 8:30ean
Oteizan edukiontzi erdia beteko
dugu eta beste erdia Iruñean. 

10.Jende berria ezagutuko duzue
boluntario zabiltzatenean.
Bai, jende asko ezagutzen ari gara.
Edukiontziak bete ondoren, hamai-
ketakoak egiten ditugu eta gure
arteko harremana sakontzen da.

11.Hortaz, boluntario izatera
animatzen duzue jendea.
Zalantzarik gabe; betetzen zaitu. 

>>11
galdera

Jose Julian Imaz
eta Juan Urra

Ayuda Contenedores GKE-ko
boluntarioak

Testua: Maider Betelu Ganboa


