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Musika
Etxarriko musikarien kontzertua.
Otsailaren 19an, ostiralean, 22:00etan
Etxarri Aranazko kultur etxean. 

Musika eta dantza emanaldia. Otsailaren
22an, asteartean, 19:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean. Altsasuko musika
eskola. 

Antzerkia
Don Juan, memoria amarga de mi.
Otsailaren 20an, larunbatean, 20:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean. Companyia
Pelmànec. 

Akäshia. Otsailaren 21ean, domekan,
17:00etan Altsasuko Iortia kultur gunean. El
cau de l´unicorn.

Zinema
Phoenix. Otsailaren 19an, ostiralean,
21:45ean eta otsailaren 21ean, domekan,
20:00etan Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Los odiosos ocho. Otsailaren 19an,
ostiralean, 22:00etan eta otsailaren 21ean,
domekan, 20:10ean Altsasuko Iortia kultur
gunean. 

El renacido. Otsailaren 25ean, ostegunean,
19.00etan Altsasuko Iortia kultur gunean.

Mendi irteerak
Imozko itzulia. Otsailaren 21ean, igandean,
Irurtzundik. Iratxo mendi taldea. 

Bizikleta irteerak 
Gaztelugatxe. Otsailaren 21ean, domekan,
7:30ean Altsasun antolatzaileen bajeratik.
35 km. Barranka txirrindulari taldeko mendi
bizikleta taldea. 

Erakusketak
Kamarroak, XX. urteurrena. Otsailaren
19an, ostiralean, Bakaikuko elkartean.
Inauteri batzordea.

Zero grabitatea. Martxoaren 17ra arte,
astegunetan 18:30etik 21:00etara eta
domeketan 19:00etatik 21:00etara

Altsasuko Iortia kultur gunean.

Hitzaldiak  
Ez dira pasako. Interunit brigada Prizrak.
Otsailaren 19an, ostiralean, 19:00etan
Altsasuko gaztetxean. 

Literatura
¿Quién con fuego? Otsailaren 25ean,
ostegunean, 18:30ean Ziordiko liburutegian.
Carlos Ollo Razkin idazlearekin solasaldia. 

Tailerrak
Kosmetika naturala. Otsailaren 20an,
larunbatean, 18:00etan Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean.

Bestelakoak 
Correscales, korrika prekarioa. Otsailaren
19an, ostiralean, 18:10ean Irurtzundik
pasako da. 

Imstagram argazki lehiaketa. Otsailaren

19an, ostiralean, 19:00etan Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean. 

Deialdiak 
Euskal Presoak Euskal Herrira! Otsailaren
19an, ostiralean, 20:00etan Arbizuko eta
Etxarri Aranazko plazetan, elkarretaratzeak. 

Euskal Presoak Euskal Herrira! Otsailaren
21ean, domekan, 20:00etan Altsasuko
plazan, elkarretaratzea.
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Argazkiak emateko lekuak: • Altsasu: Foru Plaza 23-1 • zorion@guaixe.eus 
• Ordainketa, Guaixeren bulegoan edo ondoko kontu zenbakian egin daiteke: 

3035 0018 47 0181012564 ZORION agurrak
Eta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA! 

Gorka
Asteartean lehen urtea
beteko duzu, Gorka.
Ehun bider bete eta 
mila bider zorion izan
ditzazun opa dizugu.
Etxekoen partez. 

ZORIONAK IZAI!!!
Astelehenean 7 urte
beteko dituzu, egun po-
lita pasatzea espero
dugu.Muxu handi handi
bat Ekhi, aita eta aman
partez.

ilbeltzak 19-25
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.eus

Maialen Aldasoro
Goikoetxea
ZORIONAK potxola, 
zure 18. urtebetzean.
Etxekoen partez. 
Muxus.

Akäshia, otsailaren 21ean, domekan, 17:00etan Altsasuko Iortia kultur gunean.
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ezkaatza >>

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

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

GERTU SAKANA
A L T S A S U

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

AINHOA ESTETIKA
I R U R T Z U N

Utsusuky packetan, % 30eko
deskontua.

ASENSIO
A L T S A S U

100 €tik gorako eroskete-
tan hurrengo erosketarako
10 €ko balea. (Eskaintza ez
metagarria).

IL PADRINO
A L T S A S U

Eguneko menuan txupitoa
doan.

VALCARCE
O L A Z T I

0´06 €ko deskontua litroko,
erregai guztietan.

EDERNE 
ILEAPAINDEGIA

L A K U N T Z A
30 €ko gastuarekin bibotea
depilatzea doan. Ileapain-
degiko zerbitzuekin, maki-
laje ukitua doan.

GUAIXE 
KOMUNIKAZIOA
%5eko deskontua argitalpen
eta diseinu zerbitzuetan.

XAGU
A L T S A S U

% 5eko deskontua, 30 €tik
gorako erosketa eginez gero.

www.guaixe.eus-en
zerrenda osoa ikusgai

BAZKIDETZA 50€
948 564 275

Non
erabiliHorretan ari dira Sakana

Lanbide Heziketa
institutuan, 2016-2020
plan estrategikoa egiten

Aurreko ikasturtea bukatzeare-
kin batera, Sakana Lanbide Hezi-
keta institutuaren plan estrategi-
koaren indarraldia bukatu zen.
Orduz geroztik ikastetxeko komu-
nitatea hurrengo lau urteetako
lan ildoak zehaztuko dituen plan
estrategiko bat zehazten ari da.
Plan estrategikoa apirilerako des-
peditua izan nahiko lukete. Plana
heldu den ikasturte hasieran inda-
rrean sartzea nahi dute eta 2016ko
irailetik 2020ko irailera arteko
indarraldia izanen du.

Ignacio Urbitarte Cabrera
zuzendariak azaldu digunez,
aurrekoa etxe barruan egosi zuten
eta oraingoa parte hartzearen
bidez ontzen ari dira. “Gure misioa
da, inguruan ditugun eskaerei
erantzunez, ikastetxean dauden
pertsonak profesional arloan tre-
batzea eta haien lan merkaturako
sartzea erraztea”. Urbitartek gai-
neratu duenez, “Lanbide Hezike-
ta ikastetxea garen heinean eskual-
dearekin harremana izan behar
dugu. Horregatik, guk egiten ditu-
gunak beste batzuei eragiten die-
te. Interes talde horiengandik
informazioa jaso nahi dugu. Bakoi-
tzak zer behar edo aukera ikusten
dituen azaltzea nahi dugu”. Ikus-
puntu ezberdin horiekin helburu
egingarriak zehaztu nahi dituzte,
lau urteetan aurrera egin ahal
izateko.

Planak Sakanako Plan Estra-
tegikoarekin lotura zuzena iza-
nen du. Urbitartek gogorarazi due-
nez, “han jasoa dago Lanbide Hezi-
keta institutua infor mazio
erreferentea izan behar duela.
Hori lortzeko plan estrategikoan
zein bide edo zein ekintza egin
behar ditugun zehaztu nahi dugu”. 

Interes taldeak 
Ikasleen jatorrizko ikastetxeak,
eskualdeko enpresak, erakunde-
ak, ikasle ohiak –prestakuntza
jarraitua eman diezaiekegu– eta
ikastetxea (irakasleak, ikasleak eta

zerbitzuetako langileak) zerrenda-
tu dizkigu zuzendariak. “Guztie-
kin lan bilerak egin nahi ditugu
eta AMIA analisiak egin, hau da,
ikastetxearen aukerak, meha-
txuak, indarguneak eta ahuleziak
zehaztea”. 

Ikastetxekoak eginak dituzte
dagoeneko. Otsailaren 2an erakun-
deetako ordezkariekin bilera egin
zuten institutuan bertan. Sakana-
ko Garapen Agentzia, Cederna-
Garalur, Nafarroako Enplegu Zer-
bitzua, Hezkuntza Departamentua,
Altsasuko Udala eta enpresarien
ordezkariak izan ziren bilera har-
tan AMIA osatzen. DBH duten iba-
rreko ikastetxeekin eta ikasle ohie-
kin biltzea falta zaie. Azken horie-
kin zailagoa suertatzen zaie.
“Batzuekin harremanetan jarri
gara, baina lanean daude, modua
eta data opatu behar da”. Bestalde,
plana modu parte-hartzailean egi-
teak ikastetxez aparteko eragilee-
kin harremana mantentzen eta
estutzen laguntzen die.

Planaren zergatiaz galdetuta,
Urbitartek azaldu digunez, plan
estrategikoaren premia institu-
tuan bertan sortu zen. “Kalitate
sare batean gaude. Azken audito-
ria pasa dugu eta aurki bikainta-
sunaren aitortza emanen digute.
Ikastetxeak misio bat eta balio
batzuk dituen moduan, gure kali-
tate sistemaren barruan plan estra-
tegiko baten beharra jasoa dugu”.
Kalitatearen kudeaketaren kultu-
ra barneratua dute. Horregatik,
aurretik plan estrategiko bat egi-
na zuten. 

Hezkuntza Departamentuak
planaren sorreran laguntzen duen
galdetuta, Urbitartek baietz dio:
“ikastetxeei ematen dien autono-
mia horren barruan plan estrate-
gikoa egin dezakezu. Baina gau-
za asko departamentuarekin lerro-
katuta doaz. Ildo estrategiko
batzuk indarrean jartzeko depar-
tamentuaren laguntza ezinbeste-
koa da”. Trebakuntza ildo berriak
daude Sakana LH institutuan eta

horiek Hezkuntza Departamen-
tuagatik jarri direla azaldu du
zuzendariak.  

Lehen planaren balorazioa
Aurreko ikasturtean egin zen.
“Dozena bat helburu zehaztu bage-
nituen zazpi bat lortu genituen.
Gainontzekoak gure eskumene-
tatik kanpo zeuden eta ez genituen
lortu”. Gauzatze mailarekin pozik
daude institutuan. Ikasle kopu-
ruan haztea, ikasketa eskaintza
zabaltzea… dira lortutako helbu-
ruetako batzuk. Bide horretan
segitu nahi dute plan estrategiko
berriarekin, “hori eskatzen digu-
telako”. 

Eskaintza

Merkataritza Zerbitzuetako Oina-
rrizko Lanbide Heziketa (OLH).
OHLkoak bi ikasturteko ikasketak
dira. Ikasturte honetako eskain-
tza berria da eta dozena bat ikas-
le daude. “Denda edo industria bil-
tegietarako irteera eskain dezake
eta eskualderako baliagarria dela
uste dugu”. Zuzendariak zehaztu
duenez, “DBHko titulua ez dute-
nendako LOMCE legeak sortu ditu
ikasketak dira”. 
Gradu ertaineko ikasketetansol-
dadura eta galdaragintza eta

mantenu elektromekaniko ikas-
ketak egin daitezke Sakana LH
institutuan. Goi graduari dago-
kionez, industria-mekatronika
(lehengo industria mantenua)
eta mendi ertaineko erregimen
bereziko kirol ikasketetako
lehen eta bigarren nibelak.
Aurreko ikasturtean aurreneko
promozioa atera zen institutu-
tik. “Azken ikasketa horrek harre-
ra ona du eta eskaera handia
dago”. 
Profesionaltasun ziurtagiriak
lortzeko ikasketak ere eskaintzen
dira institutuan. “Nafarroako

Enplegu Zerbitzuarekin elkarla-
nean xirbil-harroketa bidezko
mekanizazioaeskaini izan dugu.
Orain arte urtero prestakuntza
modulu bat eskaintzen ari ginen,
ibilbidea osatu arte. Martxo
erdialdetik aurrera aurrekoari
industria arloko mantenu eta
muntaia profesionaltasun ziur-
tagiria lortzeko ikasketak gehi-
tuko zaizkio. “Osorik eskainiko
ditugu”. Langabetuendako ikas-
ketak dira azken horiek, baina
langileak edo ikasle ohiak sar-
tzeko aukera izan dezakete. Guz-
tira 126 ikasle ari dira institutuan. 

Euskara 

Euskal Herrian Lanbide Hezike-
tak gabezia bat badu hori eus-
karaz ikasteko aukera da. Saka-
nako ikastetxea ez da salbues-
pena. Urbitartek argitu digunez,
“Nafarroan LHko euskarazko
ikasketak oso puntualak dira.
Euskarazko eskaintza eskaera-
ren araberakoa izan behar due-
la esaten digute. Euskarazko
LHrik hutsez ez dago, gaztela-
niaz parekorik ez badago. Ez dago
gure esku erabakitzerik”. Insti-
tutuan argi dute Sakanako DBH-
ko ikasleen %75 inguruk ikas-
ketak euskaraz egiten dituela.
Eskaera horri erantzuna eman
beharra dagoela ikusten dute.
Ez dakite nola. Bitartean ikas-
tetxean aritzen diren irakasle
asko euskaldunak direnez, hala
eskatzen duten ikasleekin harre-
mana euskaraz izaten dute. 

SAKANA

Lau urteetarako lan
ildoak zehazten 

Ikasleak Altsasuko  Lanbide Heziketako institutura sartzen.



Tentsio handiko linea eta
Sakanako enpresarien
eskaerak
Arantza Ibargoien Lizarazu, Sakanako
Tentsio handiko linearen Kontrako
Plataforma

Nafarroako kontseilaria, Manu
Aierdi, Sakanako eragileekin
bildu  da. Enpresariek argi jarri
dituzte euren beharrak, lau
eskaera egin dizkiote: lanbide
heziketa hobetzea, azpiegitura,
internet  eta elektrizitatea.
Azken horrek hautsak harrotu

ditu, Sakanako  herritarren arte-
an. Antza denez, elektrizitate
beharra dute. Diote, ez dela
behar besteko energia iristen.
200.000 w. potentzia duten line-
ak Sakana  zeharkatzen du eta
horrek nahikoa indar du. Kon-
tua da, egungo sarearen egoera
txarra dela. Ados gaude egun-
go sarea hobetu behar dela, duen
potentzialtasuna ondo aprobe-
txatzeko eta bailarak dituen
beharrak asetzeko. Gabezi hau
aprobetxatuz, batzuk tentazioa
izan dezakete tentsio altuko line-
aren beharra justifikatzeko.

Gauzak argi uzte aldera, tentsio
altuko lineak ez du energiarik
uzten bailaran. Utzi ez eta ken-
du egiten digu: Gipuzkoa eta
Nafarroa artean egin asmo den
127 km. autobide elektrikoa da,
85 dorre ditu, Sakana zeharka-
tu baino ez luke eginen. Elek-
trizitatea garraiatu baino ez
luke eginen. Zonaldean ener-
giarik utzi gabe. Eraginak: espe-
zie babestuei  eraginen lieke eta
milaka zuhaitz moztu beharko
lirateke. Gurutzatuko lituzkeen
herrien etorkizuna kolokan
jarriko luke, turismoa eta ekoiz-

pen ehuna bete-betean hondatu-
ko lituzke. Osasun eraginak ere
izanen lituzke, oraindik balizkoa
den ibilbide horretatik zenbait
udalerri autobide elektrikotik
500 m. baino gutxiagora geratu-
ko liratekeelako.  Plataformatik
lehen eskaera bat: jar itzazue
gauzak argi, azal iezaiezue egi-
tasmoa behar bezala herrita-
rrei. Alarma eta zarata sortu
aurretik, eraman nahi diren
proiektuen berri jartzea oina-
rrizkoa da. Bien bitartean, pla-
taforman ari gara informazioa
zabaltzen.

Ukitua
Gorputzak eutsi egiten gaitu den-
bora batez; ez luzez. 80 urtez
batzuei, 64, 56, 33, 12, 9 edo 2 urtez
beste batzuei. Honela gorpuzten
da bizitza; hezur, azal eta organo-
etan. Bihotz taupada frenetiko
batzuek ematen diote hasiera,
eta taupada bakar batek amaie-
ra. Eta azalaren azalera horrek
mugatuko du Ni bat. Mugatu,
babestu edo kondenatu. Eta hiru
hitzak sinonimo ez ote diren gal-

detzen diot nire buruari.   
Ni horrek izen bat izango du;

guraso batzuk izango ditu; begi-
rada galarazten duten ametsak;
hezurdurak besarkatzera bultza-
tzen duten beldurrak; burua kol-
patzen dioten pentsamenduak
izango ditu Ni-ak; begiak malkoz
bustitzen dizkioten sentimen-
duak… Eta azken hatsarekin guz-
tia ezereza izango da. Hautsa.
Hutsa. 

Baina egongo da Ni-ak sekula
ulertuko ez duen min bat; non-
bait itsasia; ahanzturak ere eza-
batu ezin izan duena; denboraren
orratzei ihes egiten diona; Ni-a
bera baino askoz ere handiagoa
dena, zaharragoa; lurperatuta
ere isilarazi ezin izango dena; gor-
puak utzi eta gorputzetan gauza-
tzen dena; iragana orain egiten
duena. 

Nik badut min hori. Ez naiz ero-

ri, ez naiz lagun batekin haserre-
tu, ez nau mutilagunak utzi, ez
dut istripu bat izan, ez nago gai-
xo, ez da nire amona hil… eta hala
ere, nik badut min hori. Ez dakit
nondik datorren, non hasi zen ez
eta norena zen. Baina orain ni ere
banaiz min hori. Eta animalia
zaurituak egiten duen bezala
mihizkatu nahi dut min hau, eto-
rriko direnak kondenatuak etor
ez daitezen. 
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BAZKIDEAK

Azkenaldi honetan proiektu per-
tsonal eta profesionalak garatze-
ko finantziazio eredu bat modan
jarri da. Euskaldun gehienen-
tzat ezezaguna izan arren, hamar-
kadak daramatzagu finantziazio
eredu honekin lanean. Ez agian
Interneten bidez, bai aldiz, era
presentzial eta pertsonalean.

“Crowdfunding” terminoare-
kin ezagutzen den finantziazio
eredu hau, Interneten bidez,
proiektuak kolektiboki finan-
tziatzean datza. Pertsona batek
10.000 € jarri ditzazke edota 100
pertsonek 100€na jarri. Dirua jar-
tzen duten pertsonek beti itzu-
lera edo “retorno” bat eduki
behar dute.

Eta nola funtzionatzen du?
Azken batean, jendeak dituen
ideiak proiektu batean definitu,
gizarteratu eta martxan jartzeko
bitarteko ekonomikoak biltzeko
tresna da crowdfundinga. Horre-
tarako, ekintzaren bultzatzaileak
behar duen finantzazio kopurua
definitu beharko du eta diru hori
lortzeko epe jakin bat izango du,
plataformak zehaztuko duena.
Epe hori igaro ostean, bi egoera-
tan aurki daiteke proiektua: alde
batetik, aurretik zehaztu duen
diru kopurua lortu eta, beraz, bil-
dutako diru guztia jasoko du (kon-
tutan eduki behar da, plataforma-
ren gastuak kendu behar zaizkio-
la), eta beste alde batetik, aurrez

zehaztutako diru kopurua
%100ean batzea ez du lortu eta,
ondorioz, proiektuak ez du diru-
rik jasoko.

Crowdfundinga zer den eta zer
ez den zehazteko kontuz ibili behar
gara. Finantziazio eredu hau ez
da ez kreditu mota ezta mailegu-
rik ere. Ez da dirua eskatzea. Ez
da pertsona altruistetan oinarri-
tzen. Eta ez da diru erraza.

Gaur egun, 5 Crowdfunding
mota aurkitu ditzakegu. Hauek,
itzulera edo retorno motaren ara-
bera banatuta daude: 

• Oparia: dirua jartzean opari bat
ematen dizute. Estatu Batuetan
liderra KickStarter da. Eta Espai-
nian, Goteo, Lanzanos eta Karena.

• Mailegua: dirua mailegu
moduan eskaintzen duzu. Kasu
honetan, LendingClub, Arbori-
bus edota Kiva ditugu.

• Dohaintza: dirua dohain ema-
ten duzu. Bi plataforma: migra-
nodearena.org eta crowdrise.

• Dohaintza oparien bidez: dirua
dohain ematen duzu eta opari bat
jasoko zenuke. Omaze eta Prizeo.

• Inbertsioa: dirua inbertsio
moduan jartzen duzu eta enpre-
saren % bat jasoko zenuke. La Bol-
sa Social, Crowdcube eta Star-
tupxplore.

Laster arte!

Sakantzen Sarea

barrutik kanpora

Crowdfunding

hara zer dien

Enpatia, iraultza
soziala lortzeko
bidea
Inauteri ondorengo igandean,
parranda ondorengo albiste beltz
batekin esnatu ginen Sakanan.
Altsasuko inauterietan neska bat
bortxatu zutela jakin genuen.
Notizia entzun bezain laster amo-
rru galanta sentitu nuen, eta amo-
rruaren ondoren, tristurak bisi-
tatu dit azken egunetan.

Zer nolako gizarte mota ari gara
eraikitzen? Zergatik indarkeria
erabili beste pertsona batekin?
Zergatik hainbeste kasuetan
sexuen arteko harremanetan tra-
tu txarrak dira nagusi? Noiz utzi
diogu besteari begiratzen, erre-
paratzen, errespetatzen?

Gizarte patriarkalaren eredua
indarrean dugula argi daukagu.
Ondorioz, emakume eta gizonez-
koengan rol ezberdinak eta men-
pekoak bultzatzen dira, pertsonen
arteko harremanetan indarke-
ria, konpetibitate basatia, eta
enpatia falta nagusituz.

Honen harira, eta irtenbide
batzuk bilatzeko asmotan, aste
honetan artikulu interesgarria
irakurri dut. Bertan, enpatia balo-
re bezala indartzea iraultza sozia-
la lortzeko bide bezala plantea-
tzen da. Hau, sexologiako irakas-
lea den Joser ra
Landarroitajauregik esaten duen
beste ideia batekin erlazionatu
dut. Joserraren esanetan mende
honen erronka garrantzitsuena
zera da: sexuen arteko harrema-
netan sinergiak bultzatzea, hau
da, kooperazioa eta elkarbizitza.

Honek pertsonaren garapenean
jartzen du indarra, enpatian, elka-
rren arteko begiradan, nire burua
eta beharrak ikusten ditut eta
ondorioz zureak ikusi, onartu
eta errespetatzen ditut. 

Nire uste apalean beldurrez
betetako gizartea eraikitzeak
indarkeria handitzen du, zeren
horrela indarkerian bizi garela
onartuz, beldurra eta defendatze-
ko har resiak eraikitzen
ditugu.Honek, ondorioz, bi posi-
zioak indartzen ditu, biktimare-
na eta erasotzailearena.

Honen ordez, eta pertsonen alde
egin nahi dudalako, nik ere enpa-
tia iraultza soziala lortzeko bide
bezala aldarrikatzen dut. Norbe-
rarengandik hastea, besterik ez zai-
gu geratzen, gizartea guztiok erai-
kitzen dugulako, aldaketa txiki
askok iraultza ekartzen dutelako. 

Olatz Berastegi

gutunak Atal honetan ahalik eta iritzi
gehienek tokia izan dezaten
1.500 karaktere (espazioekin)
baino gehiago duten gutunik EZ
DA ONARTUKO. Karaktere
kopuru horretatik gorako gutun

guztiak LABURTU eginen dira.
Gutunean izen-abizenak,
telefonoa, helbidea eta Nortasun
Agiriaren zenbakia agertu
beharko dira. Gutunak
asteazkeneko goizeko

hamarretarako egon behar dira
gurean; bestela, ez da aste
horretan publikatuko. Guaixe
aldizkariak ez du bere gain
hartzen derrigorrez, aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien

erantzukizunik. 
Zure iritzia helarazteko:
Foru plaza 23, 1 Altsasu;
gutunak@guaixe.net edo 
948 564 275 telefonoa.
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Irurtzun / Arakil»

Herenegun Bilbon hasi eta
astelehenean Bartzelonan bukatuko
da korrika prekarioa. Bi hiriak
lotuko dituzte justizia eta
duintasunaren alde borrokatzen
dutenen bizipenen arteko
konplizitateak saretuz. Irurtzundik
gaur, 18:10ean, pasako da

Joan den urtean Telefonica-Movis-
tarrerako lan egiten zuten langile-
ek 75 eguneko greba egin zuten. Pre-
karietatearen eta injustuak diren
bizi baldintzen kontra; oparotasu-
naren izenean bakar batzuk balia-
bideak pilatzearen kontra egin
zuten greba. Orduan jasotako babes
eta indarra eskertu nahi dute tek-

nikariek eta makina bat erakunde-
ren laguntzarekin, Correscales eki-
mena aurkeztu dute, marea urdin
bat izan nahi duena. 

Bilbo eta Bartzelona arteko 800
km-ko lasterketa, 80 lekuko alda-
keta bost egunetan. Horrekin bate-
ra, 80 egunetako crowfundinga,
gutxienez 94.250 euro lortu nahi
dituena. Diru hori erresistentzia
kutxa baterako bideratuko da,
“azpikontraten kateetan daude-
nak eta lan prekarietate handia
dutenek arrazoi ekonomikoenga-
tik haien eskubideen alde greba

egiteari utz ez diezaioten”. Horre-
gatik, lan prekarietatea sentitzen
duten langileek ekimenarekin bat
egin eta “burua altxatzeko” eska-
tu dute. “Borrokarako aukera bat
eman nahi diegu”. 

Correscales ekimenak ere
kolektibo, mugimendu, erakunde
eta pertsonen arteko konplizitate-
ak lortzeko erabili nahi dute. Aldi
berean, aldarrikapen eta salake-
ta lasterketarekin bat egiteko deia
egin dute. Hainbat arlokako borro-
kek elkar laguntzea nahi lukete-
la adierazi dute antolatzaileek. 

Teknikariek salatu dute CCO-
Ok eta UGTk Telefonicaren kon-
tratekin lortutako akordioak ez
direla onuragarriak izan, 60 kale-
ratze egon direla eta greban izan

zirenekin zerrenda beltzak osatu
dituztela. Batzarretan antolatuta,
elkarri laguntzen, telefoniako tek-
nikariek urteetan inposatutako
banaketa gainditu zuten.

Nafarroako Enplegu Zerbitzuak
lan bila dauden 40 sakandar gehia-
go zenbatu zituen ilbeltzean. Guz-
tira 1.292 langabe zeuden. Hamar
langabetik sei (%59,29) emaku-
mezkoak dira, guztira 766 (aurre-
ko hilean baino 65 gehiago). Gizo-
nezko langabetuak %40,71 dira
(526, 25 gutxiago). Adinari dago-
kionez, langabeen erdiak (%49,77)
45 urte edo gehiago ditu (643, 11
gehiago). Hurrengo adin multzoa
25 eta 44 urte artekoena da, %40,33
(521, 17 gehiago). Azkenik, 25 urtez
azpiko langabeak %9,91 dira (128,
12 gehiago). Sakanako langabezia
Nafarroakoaren %2,86 da (popu-
lazioan %3,17 gara). 

Sektoreak 
Sakanako hamar langabetik seik,
%61,07, zerbitzuen arloan lan egin
nahiko luke (789, aurreko hilean
baino 39 eskaera gehiago). Indus-
triarako lan eskaerak %23,76 dira
(307, 6 gutxiago). Eraikuntzan egi-

nen luketenak %6,35 dira (82, 1
gehiago). Lehen sektorea aukera-
tu dutenak %2,4 dira (31, 3 gehia-
go). Azkenik, aurretik enplegurik
izan ez dutenak %6,42 dira (83, 3
gehiago). 

Kontratuak 
Ilbeltzean abenduan baino 20
kontratu gutxiago sinatu zuten
sakandarrek, 599 guztira. Haie-
tatik 310ek gizonezkoen sinadu-
ra zuten (%51,75, aurreko hilean
baino 26 gutxiago). Emakumez-
koei egindako kontratuak 289
izan ziren (%48,25, 6 gehiago).
Sinatutako kontratuetatik 552
hasieratik aldi baterako ziren
(%92,15, 38 gutxiago). Ilbeltzean
kontratu mugagabea 27 sakanda-
rrei egin zieten (%4,51, 13 gehia-
go). Eta beste 20 langileren kon-
tratuak mugagabe bihurtu ziren
(%3,34, 5 gehiago). 

Kontratuen erdiak, %50,58, zer-
bitzuen arloan sinatu ziren (303, 3

gehiago). Kontratazio gehien egin
zuen bigarren sektorea industria
izan zen, %46,08 (276, 32 gutxiago).
Eraikuntzarako 19 kontratu egin
ziren (%3,17, 10 gehiago). Eta, azke-
nik, lehen sektorean aritzeko kon-
tratu bakarra sinatu zen Sakanan
ilbeltzean (%0,17, 1 gutxiago). Ilbel-
tzean Nafarroan 27.405 sinatu
ziren, haietatik sakandarren sina-
dura %2,19k du. 

7.878 kontratu 

Horiek dira sakandarrek joan den
urtean sinatu zituzten kontratuen
kopurua. Haietatik %52,84 gizonez-
koek sinatu zituzten (4.163) eta
%47,16 emakumezkoek. Kontratu
ia gehienak, %94,47, aldi batera-
koak izan ziren (7.442). Mugaga-
be bihurtu zirenak %2,89 izan ziren
(228). Eta hasieratik mugagabeak
izan zirenak %2,64 (208). 

Joan den urtean sakandarrek
sinatutako kontratuen %52,46
(4.133) zerbitzuen arloan lan egi-
teko izan zen. Kontratuen %44,53
(3.508) industriarako izan ziren.
Eraikuntza arlorako %2,6 (205) izan
ziren. Azkenik, soilik kontratuen
%0,41 (32) lehen sektorean ari-
tzeko izan ziren. Nafarroan joan
den urtean 338.998 kontratu sina-
tu ziren, sakandarrenak haien
%2,32 izan ziren. 

Langabezia herrika
Udalerriak Guztira % Aldea
Altsasu 631 48,84 12
Arakil 48 3,72 8
Arbizu 54 4,18 0
Arruazu 5 0,39 0
Bakaiku 14 1,08 1
Ergoiena 11 0,85 0
Etxarri Aranatz 131 10,14 8
Irañeta 6 0,46 -1
Irurtzun 151 11,69 2
Iturmendi 21 1,63 2
Lakuntza 46 3,56 -2
Olatzagutia 103 7,97 7
Uharte Arakil 38 2,94 1
Urdiain 22 1,70 0
Ziordia 11 0,85 2
Sakana 1.292 100 40

Ilbeltzean 
40 langabe gehiago

Correscales, prekarietatearen
kontrako lekukoa partekatzen

Prekarietatearen aurrean duintasuna aldarrikatuko dute. www.uriola.eus

SAKANA

Gasa sartzeko lanean. Artxiboa
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Gazte bakaikuar talde batek
herriko inauteria berreskuratu
zuela 20 urte betetzen dira aur-
ten. Urteurrenarekin batera
berrikuntzekin dator ihotea. Esa-
terako, haurren parte hartzea
bihar goizean. Bakaikuko Gazte
Asanbladak antolatu du egita-

raua. Informazio gehiago azken
orriko elkarrizketan.  

Egitaraua
>> Otsailak 19, ostirala
Kamarroen erakusketa, elkartean. 

>> Otsailak 20, larunbata
Goizean Kamarro txiki. 
13:00etan Kamarro txikiendako
auzatea. 
14:30ean Kamarroen bazkaria. 
18:00etan Kamarroen irteera eta
harrera plazan. 
20:00etan XX. urteurren ospakizuna. 
Ondoren auzatea. 
00:00etan DJ Tirry & Terry.

Maria Arrokak aurreko ostirale-
an inauteria iragarri ondoren
zamarroak larunbatean presente
izan ziren. Baina inauteri ospaki-
zunak despeditzeko hiri inauteria
falta da. Bihar lagun koadrilek tal-
deka mozorrotuko dira. Batzuk,
gainera, gurdiak egiteko ohitura
dute. Eguerdian areto futboleko
pistan bat eginen dute guztiek, han-
dik  kalejiran abiatzeko. Aurten,
estreinakoz, udalak gurdi lehiake-

ta antolatu du. Kalejiraren aurre-
tik izena eman beharko da. Epai-
leek egoki jotzen badute 200 eta 100
€ko sariak banatuko dituzte. 

Kalejiraren ondoren, herri baz-
karia izanen da frontoian. Bazka-
londoan Los Pasai txarangak alai-
tuko du giroa. Eta Nemux disko-
aren dantzaldia izanen da
19:00etatik 23:00etara. Dantzal-
dian, 20:00etan gurdi lehiaketako
sari ematea izanen da. 

San Juan ermitaren inguruan 20
zuhaitz landatu zituzten igandean 

Badira urte batzuk Arbizun Zuhai-
tzaren eguna ospatzen ez zela.
Ingurumen Batzordeak hura
berreskuratzea egoki jo zuen. Bai-
na aldaketa batekin: aurreko urte-
an herrian jaiotako haur bakoitze-
ko zuhaitz bat landatzea. Haien
gurasoei igande eguerdirako gon-
bidapena egin zieten. Eguraldi
txarra izanik ere, baita denak
erantzun. 

Igande eguerdian Arbizuko pla-
zan elkartu ziren eta handik San
Juan ermitara abiatu ziren. Hamar-
na lizar eta urki sartu zituzten (bi
gehiago). Horrekin batera, batzor-
dekideek haur bakoitzari ezkur
bana eman zioten. Hura zaindu eta
aurrerago haritz landarea basoan
landatzea litzateke asmoa. Argaz-
ki saioaren ondoren guztiek Alda-
bide elkartean gosaldu zuten. 

Ingurumen Batzordearen

asmoa da Zuhaitzaren egunari
urtero segida ematea. San Juan
ermitaren inguruko larreetan egi-
tea aurreikusten dute: “tokia oso
polita da, ikusmira ederra dago”.
Batzordean aurrera eramateko
ideia gehiago dituzte, esaterako:
ubeldearen eguna, gaztain edo

sagar eguna… “Ekimen politak
dira, naturara hurbiltzeaz aparte
elkar ezagutzeko aukera ematen
dute, gure arteko harremanak
egin edo hobetzeko balio dute…
Kasu honetan bezala, herritarrek
parte hartuz gero, gauza ederrak
egin daitezke!”

Arrano Beltza eskolan ikasturte
honetan antzerkia baliabide meto-
dologiko gisa erabiltzen ari dira.
Haren bidez ikastalde guztia elka-
rrekin aritu daiteke. Gainera, eus-
kara eta ingurunea bateratu dituz-
te. Amaia Sanchezek azaldu digu-
nez, “ikasleek hizkuntza ikasi eta
praktikan jartzen dute, ikuslego-
aren aurrean hitz egiteko gaitasu-
na lantzen dute eta modu ludiko
baten bidez gai bakoitzaren ideiak
bereganatzen dituzte”.

Ikasturte honetan ikasleek
dagoeneko hiru antzezlan jokatu
dituzte. Azkena, aurreko ostirale-
an. Txikien taldea, Lehen Hez-
kuntzako 1., 2. eta 3. mailako hau-
rrak izan ziren Piratak eta azken
balea antzezlana aurkeztu zute-
nak. Iturmendiko eskolan gara-
tzen ari diren proiektua Albaola
itsas faktoriaren bisitarekin osa-
tuko da. Sakanako hainbat herri
eskoletako ikasleek Pasaiarako
bidea hartuko dute martxoan. 

Udalak kontu-
hartzaile lan poltsa
osatuko du
Etxarri Aranazko Udalak kontu-
hartzaile lanpostuan behin behine-
kotasunean aritzeko lan poltsa sor-
tu behar du, beharren arabera, etor-
kizunean kontratazioak egiteko.
Adinez nagusi izatearekin batera,
lizentziatura eta C1 euskara maila
eskatzen ditu, besteak beste, Etxa-
rriko Udalak. Interesatuek izen ema-
tea udaletxean egin dezakete, hila-
ren 26ko 14:00ak arte. Dagokion
instantzia osatu, nortasun agiria eta
merituak aurkeztu beharko dituz-
te. Euskara proba egin behar dute-
nek Sakanako Mankomunitatearen
Lakuntzako egoitzan dute hitzordua,
hilaren 29an, 9:30ean. Azterketa teo-
rikoa, berriz, martxoaren 1ean iza-
nen da Etxarriko liburutegian. Deial-
diari buruzko informazio guztia
www.etxarriaranatz.eus-en dago.

Etxarri Aratnatz» Etxarri Aratnatz»

SAKANA

Lehen sorospenak
nola egin jakiteko
Ezbehar txiki edo handi bat pare-
an suertatuz gero, zauritutako per-
tsona nola tratatu badakigu? Lehen
sorospenak nola egin behar diren
ikasteko tailerra antolatu du Irur-
tzun aldeko Oinarrizko Gizarte Zer-
bitzuen Mankomunitateak Atakon-
doako guraso elkartearekin batera.
Bere eskualdeko gurasoei eta esko-
lako irakasleei eta langileei zuzen-
duta dago tailerra. DYA elkarteko
kideek emanen dute trebakuntza
hurrengo hiru astearteetan (otsai-
lak 23 eta martxoak 1 eta 8). Parte
hartu nahi dutenek 948 600 694
zenbakira hots egin edo
ssbirurtzun.izabala@gmail.com e-
postara idatzi beharko dute. 

Antzezleak eskolan
Iturmendi»Arbizu»

Bakaiku»

Olatzagutia»

Ihabar»

Altsasu» Ziordia»

Antzezlaneko piratek itsasontzi bat baino gehiago zituzten. Utzitakoa

Gaztetxoenek ere larunbateko puska biltzean parte hartu zuten. Maialen Huarte

Mozorro gau animatua izan zuten ziordiarrek larunbatean. UtzitakoaPiratak, mariatxiak, sanferminlariak, zirkuak... denetarik izan zen ihoteetan. 

Zuhaitzak landatzen.

Zuhaitzaren eguna, bueltan

Ihoteak,
urteurren 
eta guzti

Hiri inauteriaren txanda orain
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Altsasu»

Altsasuko Udalak aurtengo aurre-
kontua onartu zuen herenegun.
Udalak aurten guztira 6.822.865,03
euro izanen ditu kudeatzeko. Haie-
tatik 5.462.370,14 euro udalaren jar-
dunerako dira, 1.018.770,13 euro Aita
Barandiaran adinduen egoitzarako
eta 341.724,76 musika eskolako patro-
naturako dira. Alkatearen kalitatez-
ko botoarekin egin zuen aurrera
aurrekontuak. Geroa Bai izan zen
aurrekontu proiektuaren alde boz-
katu zuena. EH Bildu abstenitu egin
zen eta kontrako botoa eman zuten
PSNk, Goazen Altsasuk eta UPNk. 

Aurrekontua onartu aurretik
zinegotziek zirriborroari aurkeztu-
tako 19 emendakin bozkatu zituz-
ten. Geroa Bairenak, aurrekontu tra-
mitean sortutako premia berriei
erantzuten zietela azaldu zuen Javier
Ollo alkateak. Horiek aurrera egin
zuten. Gazte guneko begiraleen
ordutegia zabaltzeko zenbait emen-

dakin aurkeztu ziren. Taldeak ados
zeuden, baina dirua zein sailetik ate-
ratzeak iritzi kontrajarriak sortu
zituen. Azkenik, kontuak onartu
ondoren diru-sail hori aurrekontu-
emendakin bidez handitzeko kon-
promisoa hartu zuen udal batzak.
10.681,2 euro izanen dira. 

Inbertsioak 
Altsasuko Udalak inbertsioetara
380.089,84 euro bideratuko ditu
aurten, aurreko urtean baino %90
gehiago gutxi gorabehera. Inber-
tsio horien artean jasoa dago Nafa-
rroako Gobernuak 0 eta 3 urte arte-
ko haur eskola egiteko udalari
emandako 250.000 euroak. Diru
horri haur eskolaren aseguru etxe-
tik udalak jasotako 258.270,01 euro-
ak batu behar zaizkio. 508.270,01
euroak haur eskolara bideratuak
ditu udalak. Orain bideragarrita-
sun plana egin beharra du. 

Bestalde, Nafarroako Kontu
Ganberak eskatu bezala udalak
dituen ondasunen, ibilgailuen eta
informatika ekipoen inbentarioa
eginen du aurten. Bestalde, musi-
ka taldeek kexu azaldu dira esze-
natokiko toldoaren egoerarekin. 

Geroa Baik aurrekontuaren
aurreneko lehen zirriborroan esze-
natoki berri bat erosteko 35.000
euro bideratu zituen. Baina trami-
tazioan beste lehentasun batzuk
ikusi ditu eta egungo eszenarioa-
rendako toldo berria erostea era-
baki da. Oholtza berria heldu den
urterako izanen dela esan dute
alkatetzatik. 

Baso lanetara udalak aurten
70.529,78 euro bideratu nahi ditu
(31.425,20 euro Nafarroako Gober-
nuaren diru-laguntza lirateke).
Hori eskuratu ahal izateko lehe-
nik proiektua egin beharra dago
eta hura egiteko 2.372,56 euro jaso

da aurrekontuetan. 

Enpleguaren sustapena
Altsasuko Udalak zortzi pertsona
sei hilabetez kontratatzeko 106.608
bideratuko ditu euro (47.952 Nafa-
rroako Enplegu Zerbitzuaren diru-
laguntza). Kontratazio horiekin

udalak lan brigadan duen langile
premia estali nahi du eta, bide
batez, finantza-krisiaren ondorioz
sortutako langabeziaren kontra
egin nahi du. Berdintasun Batzor-
deak proposatu du kontratatuen
erdiak emakumezkoak izatea.
+www.guaixe.eus

Udalaren aurrkeontua
Zer Euroak
Zelandi eskolako komunak 51.000* 
Zelandi frontoiko teilatuko itajurak konpontzea 13.853,77
Udaletxe atzeko patioa itxi 13.310
Betierreko pista konpontzea pinudira sartzeko 10.627,44
Eszenatokirako toldoa 10.521,41
Udal ondasunen inbentarioa 7.260*
Lorezaintzako makineria 6.000
Informatika ekipoak 6.000
Txunkai auzoan urbanizazio bat 4.592,07
Udal artxiboa egokitzeko altzariak 4.500
Gatza zabaltzeko makina 3.600
Gaztegunerako ekipamendua 3.374**
Basoko inbertsioak zehazteko proiektua egiteko 2.372,56
Lanen brigadarako ibilgailua 2.300
Basorako makinaria 1.300

*Udalak eta departamentuak erdibana. 
**Aseguruak ordainduko du. 

Iritziak 

EH Bilduko bozeramaile Arantza
Bengoetxeak haien abstentzioa
arlo teknikoan eta politikoan oina-
rritu zuen. Lehenean, 2009ko
aurrekontuan izan ziren murriz-
keten efektuak zuzentzeko plana-
ren lehen urrats gisa definitu
zituen aurtengo udal kontuak.
Bestalde,  alkatetzako taldeari
udalaren ibilgailuen berritzerako
plana eta dermioko bideen kon-
tserbaziorako hainbat urtetako
plana egitea eskatu zion, beste
eskaera batzuekin batera. 
Arlo politikoari dagokionez, EH Bil-
dukoak esan zuen: “alkatetzako tal-
deak aurrekontua kudeatzerako-
an kasu askotan ardura eta lan fal-
ta ikusi ditugu”. Udaleko gazteria,
kultura edo komunikazio arloko
gabeziak ere salatu zituen. 
Bengoetxeak adierazi zuen gus-
tatuko litzaiekeela PSNren eta
Goazen Altsasuren aurrekontuen
inguruko lana “positiboan egina
izatea. Pena da, askok uste dute-
na baino gehiago partekatzen
dugulako”. 
PSNk aurrekontuen kontrako
botoa bi diru-sailengatik argudia-
tu zuen: ikastolari egindako ekar-
pena (38.000 euro) eta Sakanako
Mankomunitateari egindakoa.

Juan Migel Perez Hurtadok esan
zuenez, udalak langabeen kontra-
tazio gehiago egin beharko lituz-
ke. 
Goazen Altsasuk (GA) aurrekon-
tuen kontrako botoa eman zuen.
Virginia Alonso eledunak aurre-
kontua egiterakoan herritarren
parte hartze falta salatu zuen.
“Altsasuarren parte hartzearen
bidez erabakitako proiektu bate-
rako diru-sail bat sortzea eskatu
genuen irailean”. Gerora altsasua-
rren parte hartzea sustatzeko
eskaerak egin dituztela gogorara-
zi zuen. Horrekin batera, udaleko
sailen langile premia kontuan har-
tzeko eskatu zuen. Baita “gizarte
larrialdietarako bideratutako diru-
saila handitzea ere”. 
GA aurrekontuak egiteko proze-
dura salatu zuen: “informazio
batzorde gutxi egin dira eta tek-
nikariei esker sail batzuetatik
aurrekontuari egindako proposa-
menak ezagutu ditugu”. Informa-
zioa eskatu behar izan dutela eta
zenbait aldagarriren berri ez dute-
la jaso salatu zuen. GAkoek aurre-
kontuak lantzerakoan “proposa-
men guztiak aztertu eta adostu ahal
izateko lan bileren falta” sumatu
dute.UPNko Javier Lopez Patusek
aurrekontuen kontrako botoa
honela argudiatu zuen: “udalean

gelditu daitekeen dirua zergatik
joan behar du Mank-era udalean
bertan kudeatu badaiteke”. Enple-
gua sortzea lehentasuna izan
beharko lukeela esan zuen. 
Geroa Baiko bozeramaile Unai
Hualdek azaldu zuenez, aurre-
kontu proiektua “taldeen artean
aski azaldu eta eztabaidatu da, pro-
zesu gardenena eta parte-hartzai-
leena egiten saiatuz”.  Hualdek
“hurrengo aurrekontuetan altsa-
suarren parte hartzea bermatze-
ko publikoki konpromisoa” hartu
zuen. Aurtengoan halakorik ez
zela izan aitortzearekin batera.
Horretarako formula egokienak
aztertzeko prest azaldu zen alka-
tetzako taldea. Udalen finantzia-
zioa hobetzeko eskaera egin zen. 
Aurrekontuari dagokionez, udal
sailen jarduna mantentzeko aurre-
kontua zela adierazi zuten alka-
tetzako taldetik. Aurreko legegin-
tzaldian izandako murrizketen
ondorioak zuzentzeko Hualdek
esan zuen Geroa Baik eta EH Bil-
duk bat egiten dutela. Hala ere, koa-
lizioa entzunda aurrekontuen alde-
ko bozka espero zuela adierazi
zuen. Egokiak iruditu zaizkigun
proposamenei kasu egin diegu”.
Egindako ekarpenengatik talde
guztiei eskerrak eman zizkien.
+www.guaixe.eus 

Udalak 6,82 milioi kudeatuko ditu

Altsasuko Udalaeko udal bilkuran
Sakanako Mankomunitateari egi-
ten dion diru ekarpena hizketa-
gai izan zen, beste behin. PSNk
udalak Mank-i egiten dion diru
ekarpena (543.965 euro) birne-
goziatzeko eskatu zuen, “ea zein
atal jaitsi daitekeen aztertzeko.
Esaterako, euskararena (150.000
euro). Udal honetan duen eragi-
na minimoa da”. PSNtik hitz egi-
tera esertzeko eskaera egin zuen. 
Goazen Altsasutik (GA) Mank-i
buruz “planteamendu politiko
falta” salatu zen. “Aurrekontua-
ren %9,5-10 inguru bideratzen
diogu Mank-i eta uste dugu apar-
teko arreta merezi duela”. GAtik
adierazi zuten “formula manko-
munatuen, komuneko lanaren,
eraginkortasunaren eta efizien-
tziaren alde gaude; ondorioz,
elkartutako zerbitzuen hobetze-
aren alde gaude”. Baina horrek
udal jarduna “ito edo zaildu gabe”.
Horregatik, Gak Altsasuk Mank-
en duen parte hartzeaz, aurre-
kontuaz eta hobekuntza posible-
ez hitz egiteko foroa sortzea pro-
posatu zuen. 
Geroa Baitik azaldu zutenez,

“Mank-eko aurtengo aurrekontua
onartu ez denez, aurreko urteko
diru-sail bera mantendu dugu”.
GAri zuzenduta, Geroa Baitik gogo-
ratu zion legegintzaldi hasieran
erakunde mankomunatuei buruz-
ko batzordea sortu eta GAko buru
izatea eskaini ziotela eta ez zue-
la onartu. (Batzordea ez da sor-
tu). Geroa Baitik gogora ekarri
zuten Nafarroako Gobernuak toki
administrazioaren mapa zehaz-
teko egitasmoa martxan jarri due-
la eta han udalen eta mankomu-
nitateen zereginak zehaztuko
direla. Geroa Baitik Mank-i egin-
dako ekarpena aztertzeko foroa
hori izanen zela adierazi zen, ezta-
baidaren garrantzia aitortzeare-
kin batera. 
EH Bildutik gogorarazi zuten
Mank-eko langileak beti infor-
mazioa emateko prest azaldu
direla nabarmendu zuen. Informa-
zioaz betetako USB memoria bana
jaso zela eta han informazio guz-
tia dagoela adierazi zuten. “EH Bil-
dun aspalditik dakigu PSNri min
egiten dion bakarra euskararako
bideratutako dirua dela”. Sozia-
listek halakorik ukatu zuten. 

Mank hizpide
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Ukrainan ari diren
nazioarteko
brigadistei buruzko
argibideak
Gaur, 19:00etan, Altsasuko
gaztetxean. 21:00etan elkartasun
afaria izanen da

Eskuindarren mobilizazioen ondo-
rioz Ukrainiako gobernua erori egin
zen eta 2014ko otsailean gerra sor-
tu zen. Ukrainatik bereiztu nahian
dabiltza Donbass eta Lugansk eskual-
deak. Azken horretan ukrainarren
eta bere aliatuen kontra borroka egi-
ten duen Prizrak brigadak bere bai-
tan antifaxistez eta internazionalis-
tez osatutako unitatea sortu du: Inte-
runit. Hainbat herrialdeetako
boluntarioek osatzen dute brigada
hori. Hari buruzko argibideak ema-
nen dituzte gaurko hitzaldian. 
Hitzaldiaren antolatzaileek azaldu
dutenez, “brigadakoek egunero Kie-
veko ejertzitoaren masakrea geldi-
tzeko borroka egiten dute”. Gaine-
ratu dutenez,“Interunit talde politi-
ko-militarra, nazismoaren eta
faxismoaren kontrako eta aurreko
mendeko beste liberazio borroken
herentziaren segida da, eta Espai-
niako gerra zibileko lelo bat bere
hartu du: no pasaran!”.

Euskal Herria abian, presoak etxe-
ra lelopean, euskal preso politiko-
ak preso dauden Espainiako eta
Portugalgo espetxe guztietara mar-
txak antolatu ditu ezker abertza-
leak biharko. Eskualde guztieta-
tik abiatuko dira autobusak. Piri-
nioetakoak eta Sakanakoak
elkarrekin Dueñas espetxera abia-
tuko dira. Bi autobusek hartuko
dute Palentziarako bidea. Sakan-
darrak hartzeko aurreneko gel-
dialdia 8:30ean Irurtzunen eginen
dute. Etxarri Aranatzen eta Altsa-
sun bete ondoren, martxari ekinen
diote. Behin espetxera iritsita
enkartelada eginen dute, musika
eta globo aireratzea ere egonen da.

Haren ondoren Sakanara bueltan
etortzeko. 

Euskal estatua helburua duen
Abian gogoeta prozesuan buru
belarri ari da azarotik ezker aber-
tzalea. Lehen fasean ekarpenak
txosten batean jaso dituzte. Biga-
rren fasean herrietan, eta espetxe-
etan, eztabaidatzen hasiko dira.
Baina horren aurretik, eta proze-
suaren baitan, ezker abertzaleak
espetxeetarako martxak antolatu
ditu. Haien helburua da: “preson-
degietan eztabaida behar den beza-
la eman dezaten dispertsio eta
sakabanaketak eragindako bal-
dintzak salatu eta Euskal Preso-
en eskubideak aldarrikatzea”. 

Txileko Santiago hiriburuan,
1946ko irailaren 29an, Estadio
Español elkarte anonimoa sortu
zen. Aurreneko zuzendaria Rufi-
no Melero Lopez de Goikoetxea
altsasuarra izan zen. Sustatzaile-
en artean Uribe (Fernando) eta
Maiza (Jose) moduko abizen
sakandarrak zeuden. Urte harta-
ko lastailaren 12an Santiagoko
Las Condes komunako Nevería
kalean egoitzako lehen harria jarri
zuten, lau urte geroago mustuko
zutena. Estadio Español gaur egun
3.500 familia biltzen dituen kultu-
ra, gizarte eta kirol erakundea da.

Erakunde horretako 50 gaztez
osatutako talde bat estatuan barna
bira egiten ari dira. Nafarroako
Gobernuko Hiri- eta Erakunde
Harremanetarako kontseilari Ana
Ollok harrera egin zien. Ollok Mele-

ro XIX. mende bukaeraz geroztik
Txilen kokatu ziren eta “herrialde
haren aurrerapenaren eta gure kul-

tura eta errealitatea zabaltzearen
alde ekarpena egin zuten” nafar
askoren sinbolotzat hartu zuen.

Martxoaren 31ra arte egin daiteke.
brigadak@askanepa.org
helbidearen bidez argibideak
emanen dituzte

Sakanako Askapenako kideek jaki-
narazi dutenez aurten Mexiko,
Venezuela, Brasil, Argentina, Uru-
guay, Bolivia, Palestina, Sahara,
Grezia, Sardinia, Herrialde Kata-
lanak eta Andaluzia ezagutzeko
brigadak antolatu dituzte. Hiru
hamarkada darama erakunde inter-
nazionalistak brigadak antolatzen.
“Milaka lagun izan dira elkartasun
internazionalistaren esperientzia
praktiko honetatik aberastu dire-
nak, elkar truke militante honen
partaide izan eta herrien arteko
xamurtasuna gertu gertutik senti-
tu dutenak”. Sakanako Askapena-

tik dei egin diete “munduko edo-
zein injustizia bere baitan sentitze-
ko gai diren orori”, brigadetan par-
te hartzeko. Horrela, “gisa honetan
iraultzaile eta euskal internaziona-
lista bezala erantzunez”. 

Askapenako kideen iritziz, “
brigadak oso lanabes garrantziz-
koak dira askatasun sozial zein
nazionalaren alde borrokan dirau-
ten herrien arteko zubiak eraiki-
tzeko, lanabes ezinbestekoak hala-
ber, Euskal Herri Internazionalis-
ta eta antiinperialista sortzera
bidean”. Hori horrela izanik, aur-
tengo brigadek “balio politiko
erantsia” dutela ziurtatu dute.
Espainiako Auzitegi Nazionalean
Askapenaren kontrako “epaiketa

politikoaren” ondoren heldu dira.
Epaiketa hura “Euskal Herriaren
zein gainerako herrien askatasu-
naren aldekoko konpromisoa
zapaltzeko eginahaletan epaiketa

politiko bat gehiago” izan zela
azaldu dute Askapenatik. Haiek ez
ziren geldi egon, “ez diogu gure
proiektu eta lan internazionalis-
tari muzin egin”. 

EAJk ziklo berrirako
ildoak zehaztu ditu
Herrialdeetako zuzendaritzetako
kideak hautatu ondoren, Eusko
Alderdi Jeltzaleak Iruñean VII. Batzar
Nagusia egin zuen asteburuan. Bata-
suna eta indarra izeneko txostena
eztabaidatu, bozkatu eta onartu
zuten. Horrekin batera, alderdiaren
zuzendaritza berria, Euskadi Buru
Batzar berria osatuta gelditu zen.
Nafarroako Buru Batzarreko presi-
dente den Unai Hualde han dago. 

SAKANA

Euskaltzaleen
topagunearen
batzarra
Aizpea, Irurtzungo euskaltzaleen
topaguneak, batzar orokorra deitu
du biharko, 11:30ean, Pikuxar eus-
kal txokoan. Aizpean elkartzen diren
euskaltzale irurtzundarrak joan den
urteko errepasoa eginen dute, bai
jardunarena baita diru kontuena ere.
Horrekin batera, Aizpeako zuzen-
daritzak aurten asmoen berri ema-
nen du. Galde-erreguen txandare-
kin despedituko da batzarra. 

Dueñasko espetxera martxa 

Abian prozesuaren baitan ezker abertzaleak espetxeetara martxan deitu ditu.

Chiapasko zapatistak. Aurreko urteetan brigadistek haien berri izan dute. 

Ana Ollo kontseilariak txiletarrei harrera egin zien astelehenean.

»

Askapenaren brigadetan izena
emateko aukera zabalik

Altsasuar batek sortutako erakunde 
bateko kideen Nafarroarako bisita

Udal kirol
azpiegituretarako
kudeatzaile bila 
Erburua Olazti SL enpresa publiko-
ak hark kudeatzen dituen udaleko
kirol instalakuntzetan aritzeko kirol
teknikari arduradun-koordinatzai-
le bat kontratatzeko deialdia egin
du. Urte baterako kontratua izanen
da. Interesdunek lan eskatzaileak
izan behar dira eta Altsasuko enple-
gu bulegoan curriculuma aurkeztu
beharko dute hilaren 26ko 14:00ak
baino lehen.
Euskara ezagutza, C1 mailakoa (EGA
edo baliokidea) eskatzen da. Ez dute-
nek euskara proba egin beharko dute
(martxoaren 30ean, 9:30ean, udale-
txean). Hautagaiek test moduko pro-
ba teorika (30 puntu gehienez) eta
proba praktikoa (20 puntu gehienez)
gainditu beharko dituzte apirilaren
4an, 9:30ean, udaletxean. Probak
baztertzaileak dira eta hautagaiek bien
puntuaketan gutxienez 35 puntu lor-
tu beharko dituzte. 
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Osasunbideak gazteen drogen kon-
tsumoaren prebentzioa egiteko
haien gurasoak trebatzeko progra-
ma prest du. Hobe esanda, autopres-
takuntza programa da, gurasoek
gurasoei eskainia. 15 urteko ibilbi-
dea du programak eta bere helbu-
rua ikastetxeetan gaztetxoen gura-
soek drogen gaiaz hausnartzeko
espazioak sortzea da. Lagunekin
ateratzean sortzen diren kezkak;
ordutegiak, pagak, drogei buruzko
informazioa, alkohol edo tabako
lehen kontsumoak eta besteri buruz-
koak partekatuko dituzte gurasoek. 

Herrialdeko bederatzi ikaste-
txeetan gurasoak talde irekietan
elkartuko dira eta gaztetxoen dro-
gen kontsumoaren prebentzioan

trebatuko dira. Arakilgo ikasleak
hartzen dituen Iruñeko Biurdana
institutua, Irurtzungo Atakondoa
eskola eta Altsasun dagoen Iñigo
Aritza ikastolako gurasoek parte
hartuko dute programan. 

Drogomenpekotasun Foru Pla-
neko teknikariek ikastetxe bakoi-
tzeko bina guraso trebatu dituzte.
Haiek ikastetxe bakoitzean sortu-
ko diren guraso taldeen bitarteka-
riak izanen dira. Metodologiari eta
edukiei buruzko ezagutzak jaso
dituzte, esaterako: kontzeptuak
argitzea (drogak eta sailkapena,
arrisku faktoreak eta babeserako
faktoreak), nerabezaroa, familia
barruko komunikazioa, gaztetxo-
en heltze prozesuaren indartzea,

drogen erabilerari buruz nola hitz
egin, aurreneko kontsumoen
aurrean nola jokatu, gatazken kon-
ponbidea, aisialdiaren erabilera
egokia eta beste. Bitartekariek

jasotakoa euren ikastetxeetara
egokituz, proiektua ondu dute.
Horretan ikastetxeko guraso elkar-
tea eta heziketa taldearen lagun-
tza izan dute. 

Parlamentuak sexu
erasoa salatu du
Nafarroako Parlamentuko Bozera-
maileen Batzordeak Altsasun otsai-
laren 7ko goizaldean izan zen sexu
erasoa salatu zuen astelehenean.
Altsasuko Udalak onartutako adie-
razpenarekin bat egin zuen Boze-
ramaileen Batzordeak. Hala, edo-
zein jarduera matxista salatu du, izan
erakunderen edo pertsonaren batek
egina. Batez ere, emakumezkoen
osasunaren, duintasunaren eta aska-
tasunaren kontrako eraso larria
bada. 
Batzordeko kideen ustez ez festa
giroak ezta sustantzien gehiegizko
kontsumoak ere ez dute halakorik
justifikatzen. “Gizonezkoen eta ema-
kumezkoen arteko botere eta ezber-
dintasunezko gizarte harremana
da halako erasoen jatorria”. Batzor-
deko kideek indarkeria jasan deza-
keten edo pairatu duten emakumez-
koen egoerekiko konpromisoa azal-
du dute. “Indarkeriaren kontrako
prebentzioa sustatzea eta emaku-
mezkoen eta gizonezkoen berdin-
tasuna lortzeko lana” bulkatu beha-
rra aipatu du batzordeak. 
Gizarteari berdintasunarekin eta
indarkeriaren prebentzioarekin zeri-
kusia duten jardueretan parte har-
tzeko eskaera luzatu diete. Azkenik,
altsasuarrei espazio publiko eta pri-
batua nahi bezala askatasunez oku-
patzen segitzeko dei egin diete. Eta,
gizonezkoei emakumeekiko indarke-
riaren mantentzean duten arduraz
hausnartzeko deia egin diete, horren
arabera ekiteko eskatuz.

Foruzaingoak
sustantziengatik 101
salaketa jarri zituen
Nafarroako Gorbernuak jakinarazi
duenez estupefazienteak izan edo
kontsumitzeagatik Foruzaingoak
2.334 salaketa administratibo jarri
zituen joan den urtean. Haietatik 101
(%4,32) Altsasuko polizia etxearen
bidez egin ziren (Ziorditik Leitza arte-
ko eremua hartzen du). Halakoetan
gutxieneko isuna 600 eurokoa da. 
Foruzaingoak Nafarroan honako
sustantziengatik jarri ditu salake-
tak: marihuana (%54,97), haxixa
(%19,36), speeda (%12,25) eta kokai-
na (%4,97). Foruzaingoak jakinara-
zi duenez, prebentzio kontrolen
bidez egindako polizia ikerketaren
ondorio dira salaketa horiek. Bere-
ziki aztertzen dituztenak ikastetxe
inguruak eta herrietako festak dira.
2014rekin alderatuta speed atze-
mateak gora egin dute kokainaren
aldean, azken hori garestiagoa bai-
ta. Haxixaren atzemateak ere behe-
ra egin dute marihuana merkeago
delako eta jendeak auto-ekoiztu
egiten duelako. 

Udalak baso
aprobetxamendua
saldu du
Olatzagutiko Udalak Altzania eta
Basabeko herri basoan, Sagarmin-
saroi, Kintanatxiki, Muskilin alder-
dietan eta zati txiki bat Lesundegi
alderdian, dagoen 1.621 haritz kan-
dugabek osatutako lote bakarra sal-
du du. Explotaciones Forestales
Zubillaga Saralegi SL enpresak
139.225 eurotan eskuratu du lotea. 

Gurasoak, gaztetxoak eta drogak 

Atakondoa ikastetxera sartu-irteten. Artxiboa

Arakil»

Irañetako Udalak 168.468 euroko
aurrekontua du aurten. Juan Angel
Beraza Gastesi alkateak esan digu-
nez, udala ekonomikoki larri dago,
zorpetze tasa altua du eta ezer gutxi
egiteko aukera du. Aurrekontuaren
zati bat maileguak ordaintzera bide-
ratuko da. Udaberri hasiera alde-
ra irintarrei kontuak batzarrean
aurkeztea nahiko luke. Udalak aur-
ten aurreikusten duen inbertsio
handiena bargan, iturburuen ingu-
ruan, eginen duten itxitura da. “30
urte ukitu gabe egon da eta egin-
beharra dago, bestela azienda sar-
tzen da eta”.  Inbertsio horri aurre
egiteko udalak pinu lote bat saltze-
ko asmoa du eta salmentatik derri-
gorrean baso lanetara bideratu
beharreko %20a itxiturarako iza-
nen da. 

Nafarroako Gobernuak Irañeta-
ko ur biltegia berritzeko premia
aspaldi ikusia du. Baina dirurik ez
duenez, irintarrak lan hori egite-
ko zain daude. Nilsa enpresa publi-
koak, bestalde, joan den urtean
gaizki zegoen hobi septikoa araz-
tegiagatik ordezkatu zuen. “Kontu

txikiak falta dira, baina martxan
dago” azaldu digu alkateak. 

Auzolana
Udalak dirurik ez badu ere, Irañe-
tan egin beharrak badaude. Horie-
tako batzuk egiteko bidea auzola-
na da. Urtean familiako lau auzo-
lan egiten dituzte; zazpi edo zortzi
auzolan urte guztian. “5-7 pertso-
na elkartzen gara aldiko. Batzuk

deialdi guztietara joaten dira. Gar-
biketak, konponketak eta bestela-
koak egiten ditugu”. Batzuk auzo-
lana egin beharrean dagokiena
ordaintzen dute. Alkateak, ordea,
auzolana egitearen beharra nabar-
mendu du, egin beharrekoak
horrela egiten direlako. Horrega-
tik, alkateak esan digu jendeak
auzolanen garrantziaz mentaliza-
tu beharko lukeela. 

Gutxirako aurrekontua

Txapel Azpi elkartera sartzen. 

Himalayarako 
387 euro 
Eguberritako programazioaren
barruan Irurtzungo Udalak Mikel
Zabalza mendizalearen proiekzioa
eta hitzaldia antolatu zuen. Kultur
etxera joan zirenek borondatezko
sarrera ordaindu zuten. Jasotako
387,8 euroak SOS Himalaya funda-
zioaren bitartez Nepalgo lurrikara-
ren ondorengo txikizioak berrerai-
kitzera bideratu dira. 

Irurtzun»

Europak hala eskatuta hondakin-
degi guztiak itxi behar dira. Saka-
nako Mankomunitateak 2010ean
aurkeztu zuen proiektua, Toki
Administrazio Departamentuak
onartu zuena. 1,2 milioi euroko
inbertsioa zen egitekoa baina
departamentuak dirurik ez zuenez
bertan behera gelditu zen. 

Nafarroako Gobernu berriak
hondakindegiak ixteko lanari hel-
du dio. Mank-eko ordezkariak joan
zen urtean hasi ziren Nilsa enpre-
sa publikoko, Ingurumen eta Toki

Administrazioko Departamentua-
rekin bilerak egiten. Lehenengo-
arekin proiektua gauzatzek, biga-
rrenak baimena emateko eta, azke-
nak, finantzatzeko. 

Mank-eko buru Aitor Karasato-
re Mugurutzak esan digunez, egun-
go hondakindegia itxi, lixibiatuak
jasotzeko gunea iragazgaitz bihur-
tzea eta likido horiek Arbizu-Lakun-
tzako araztegiraino eramatea litza-
teke asmoa. “Departamentuaren
laguntza %80koa bada ere, Mank-
ek jarri beharrekoa dirutza da eta

hura zehaztu arte ez dugu aurre-
konturik onartuko”. 

Hondakindegia
Mank Nafarroako Hondakinen
Partzuergoan sartu zenetik hon-
dakindegian soilik industria hon-
dakin bizigabe ez arriskutsuak
botatzen dira. Mank-ek halakoen-
dako gune berri bat nahi du, iba-
rreko enpresek 8 urte gehiagoz
Arbizun hondakinak bota ahal iza-
teko. “Haiei zerbitzu bat eskaintzea,
kanpora eraman behar ez izateko”. 

Hondakindegia ixteko lanek Mank-en
aurrekontua atzeratu dute
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Pako Aristorena Osteriz

Hein irruti, hein gertu. 
Beti gukin.

Be aldeko meza iyendien, otsailan 21ien,
eguerdiko 13:15ien, Lizerrako elizen.

Lizerrako lagunek
Lizarraga-Ergoiena.

Vicente
Uranga Azcarate

Gure bizitza argitzen zuen
txinparta zinen.

Beti egonen zara gurekin.
Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Maite zaitugu!
Zure emaztea, seme-alabak eta bilobak

Lakuntza.

Lana/ Negozioak
LAN ESKAINTZA

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

Iñaki oinetakoak. Etxarri Aranatzen negozioa
eskualdatzen da. Tel 649 33 18 43.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK 

SALDU

Pisua salgai Etxarri Aranatzen. 84 m2 erabil-
garriak, berrituta, eguzkitsua, 3 logela, komuna,
egongela, sukaldea, trasteleku bat pisuan bertan,
berogailua. 72.000 €. Tel 654 23 41 02.

ERRENTAN EMAN

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

Opatutakoak/ Galdutakoak
OPATUTAKOAK

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

Artilezko txano grisa opatu dugu. Otsailaren
17an, Altsasuko Gartzia Ximenez kalean. Deitu
948 564 275.

Ikastaroak
Udako Euskal Unibertsitateak (UEU). Bere
udaberriko eskaintza aurkeztu du. Otsaila eta
maiatza bitartean 4 ikastaro eta 4 hitzaldi antola-
tu ditu Nafarroan, www.ueu.eus

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

Elkartasun afaria Altsasun. Ukrania antifaxis-
tarekin elkartasun afaria antolatu dute hilaren
19rako Altsasun, 21:00etan. Biltoki eta Lezea
tabernetan eman daiteke izena. Egun berean,
19:00etan Interunit brigadako kideek hitzaldia
emanen dute gaztetxean.

EGA prestatzen lagunduko dizut ingelesare-
kin laguntzen badidazu. Tel 634 42 29 74.

Liburu aurkezpena. “¿Quién con fuego?” ele-
berria aurkeztuko du Carlos Ollo Razkinek
Ziordiko liburutegian otsailaren 25ean, 18:30ean.

Irurtzungo irakurle taldea. “La madre” -
Maximo Gorki. Martxoaren 3an, 18:00etan libu-
rutegian.

Nicoleren aldeko diru-bilketa. Garun paralisia
duen neska olaztiarra atzerrian operatzeko diru-
bilketan ekarpena egin nahi duenak kontu korron-
te honetan sartu dezake dirua:  ES 33 2100 5365
2301 0002 9770.

Lamias, Nafarroako Emakume Gazteak.
Atzerrian dauden Estatu espainiarreko gazteenda-
ko konpetentzia digitalak on line eta doan ikasteko
aukera. Prestakuntza-programa 2016ko martxoa-
ren 7an hasiko da eta bukatu ekainaren 5ean, 140
ordu izanen dira. Plaza mugatuak. Argibide gehia-
go: formacion@mujeresjovenes.org. Izen ematea:
http://ow.ly/Xgg9Y

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

Berria Beka. Berria Hedabideen Fundazioak,
Berria Taldearen eta Laboral Kutxaren laguntzaz,
Berria bekaren hirugarren aldirako deialdia egin
du, euskara, hedabideak eta teknologia berriak
kontuan hartuta proiektu berriak sortu eta mar-
txan jartzeko. Proiektuak 2016ko apirilaren
1erako aurkeztu beharko dira eta proiektu irabaz-
leak 12.000  euroko laguntza jasoko du proiektua
martxan jartzeko.

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.

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.

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

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

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

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

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

www.guaixe.eus.

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

Lugorri produktu ekologikoen elkartea eta
denda. Sakanan produktu ekologikoak zuzenean
eskuratzeko gunea da Lugorri, inguruko nekazari
eta abeltzainekin harremanetan jarriz edo horni-
tzaile desberdinei eskatuz. Bertako eta urtaroko
produktu ekologikoen alde egiten du Lugorrik. 
Lugorriko partaide egiteko 50 euroko kuota
bakarra eskatzen da. Lugorriko Lakuntzako den-
dan (Mankomunitatearen parean) salgai dagoe-
na: fruta, barazkiak, ogia, ardoa, olioa, gazta,
arroza, pasta, gailetak, txokolatea, haragia, behi
esne eta esne begetalak, eztia, arrautzak, gara-
gardoa, lekaleak, ozpina… Informaziorako: 656
711 130 (Gorka).

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

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

mank.com posta elektronikoan. 

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

Izan zaitez Mintzakide! Euskara ongi dakien
bat ikasten edo trebatzen ari den bizpahiru per-
tsonarekin biltzen da, astean behin, ordu batez.
Taldeak gustuko duena egitea aukeratzen du:
kafea hartu, paseatu… baina beti euskaraz.
Informaziorako: 607 624 392 telefonoa, saka-
na_mintza@aek.org e-posta edo
sakanamintza.blogspot.com ataria. 

Euskal Memoria Fundazioak babesleak
behar ditu. Euskal Herriaren memoria berresku-
ratzea helburu duen Euskal Memoria Fundazioak
6000 babesle behar ditu. Informazio guztia:
www.euskalmemoria.com web gunean. 

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

• Souhayl Douife Jaoudi,
otsailaren 8an Irurtzunen.
• Iraia Sanchez Aristorena,
orsailaren 10ean Etxarri
Aranatzen.
• Elene Marroyo Mariezkurrena,
otsailaren 15ean Etxarri
Aranatzen.

Heriotzak

• Rafael Maestu Ramirez,
otsailaren 9an Altsasun.
• Maria Galarza Galarza, otsailaren
13an Urdiainen.
• Vicente Uranga Azkarate,
otsailaren 14an Lakuntzan.
• Isabel Molina Linde, otsailaren
14an Iturmendin.

Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da. Agertu nahi ez

duenak, han jakinarazi dezala.
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Pilota

kirola >>
ARETO FUTBOLA

MAGNA GURPEA LANERA: Eurokopako
etenaldiaren ondoren –Espainiak irabazi
du, Magnako Rafa Usin taldekide zela– liga

itzuli da eta sailkapenean 5.a den Magna
Gurpea Xotak gaur 11.a den Levante izan-
go du aurkari, 20:30ean, Anaitasunan. 

Testua eta argazkia: Eñaut Agirrebengoa

Kirol gehienetan bezala, esku-pilo-
tan ere elitera iristea gutxi batzuen
esku dago. Asko dira afizionatuta-
tik profesionaletarako jauzia ema-
ten saiatzen direnak, baina gutxi
galbahea igarotzea erdiesten dute-
nak. Urrats hori emateko, talentua,
zorte apur bat eta gogor lan egite-
ko gaitasuna eduki behar dira.
Bidea gogorra izaten da, malkar-
tsua, baina ez luzea ezinbestean.
Horren lekuko da Julen Martija.
18 urte besterik ez dituela, Etxebe-
rriko atzelaria Asperekin debuta-
tzear da. Aitortu duenez, eman
zaion aukera sinistea oraindik kos-
ta egiten zaio: “Enpresarekin soi-
lik entrenamendu bat egindakoa
nintzen, beraz, ez nuen inolaz ere
espero debutatzeko aukera horren
azkar ematea. Ametsa da niretzat.
Uste dut oraindik ez dudala guztiz
sinistu”. 

Ziztu-bizian, kasik oharkabean
iritsi da Martija elitera. Pilotan sei
urterekin hasi zen, Irurtzungo pilo-
ta eskolan. Egun profesional diren
pilotari askoren kasuan ez bezala,
etxeberriarrak kirol honekiko duen
zaletasuna ez da senitartekoen-
gandik eratorria. Pilotak txikita-
tik erakartzen zuen, “futbolak eta
gainontzeko kirolek baino dezen-
te gehiago”. Horrela, lagun batzue-
kin batera Irurtzunen jokatzen
hasi zen.  Gozamenagatik jokatzen
zuen, asko gozatzen baitzuen. Irur-
tzunen ez zenean, Etxeberriko pilo-
taleku ttipian aritzen zen pilotari
jo eta jo. “Etxeberri oso txikia da,
eta ez dago nire adineko pilotari-
rik. Beraz, normalean bakarrik
aritzen nintzen. Asko ere ez zidan
axola. Azken batean, jendearekin
aritzeko Irurtzungo entrenamen-
duak nituen”. 

Irurtzunen 14 urte bete arte ari-
tu zen. Adin horrekin Iruñera joa-
teko abagunea sortu zitzaion, eta
ez zuen birritan pentsatu. Irurtzu-
nen oso gustura zebilen, entrena-
menduak etxetik gertu egiten bai-
tzituen, eta giro onean. Haatik, Iru-
ñean bere adineko pilotari dezente
gehiago zeuden, eta hori ingurune
hobea ei zen pilotari bezala gara-
tu eta hobetzeko: “Irurtzunetik Iru-
ñera alde txikia dago azpiegiturei

dagokienez, baina adin bereko jen-
dearekin entrenatzea izugarri
nabaritzen da. Garai hartan jada
nahiko onak ziren batzuekin hasi
nintzen entrenatzen: Lasorekin,
Bakaikoarekin… Iruñeara joateak
bultzada handia eman zion nire for-
makuntza-prozesuari”. 

Lehenik San Juanen aritu zen,
eta ondoren Uharteko pilota klube-
ra mugitu zen –bertan eman ditu
azken hiru urteak–. Martijaren esa-

netan, Iruñean emandako lehen
urteetan bere burua ongi ikusten
zuen, baina jakitun zen bera baino
pilotari hobeak zeudela. Onenen-
gandik maila bat azpitik zegoen.
Duela gutxi arte hala egon da, afi-
zionatuen artean nabarmendu
gabe. Alabaina, azken hilabetee-
tan loratu egin da: joa irabazi du,
gorputza hartu du, eta horrekin
batera bere errendimenduak nabar-
men egin du gora. Horren erakus-

le da berriki Xabier Urbietarekin
Senior kategoriako Zaldibarreko
txapelketa irabazi izana. Diario
Vasco Torneoan ere maila onean
aritu zen, nahiz eta finala galdu.
Merituak egin ditu jendearen arre-
ta bereganatzeko. Eta merituek
ordaina ekarri diote: Etxeberriko
atzelaria profesionaletan aritzeko
prest dagoela erabaki du Aspek.

Erronkak: elitera egokitu eta
ikasketekin jarraitzea
Etorkizunari ilusio handiz errepa-
ratzen dio Martijak. Ez da gutxia-
gorako, 18 urterekin debutatzea ez
baitago edonoren esku. Aspek
eman dion aukera “paregabe” lez
definitzen du. Bere esanetan, orain
beragan jarritako konfidantzari
behar bezalako ihardespena ema-
tea dagokio. Horretarako, txipa
aldatu beharko du, afizionatutatik
profesionaletara dezenteko jauzia
baitago. Etxeberrikoak garbi dau-
ka bere lehen erronka mailara
egokitzea izango dela, baina bere
buruari ez dio inongo presiorik
jarri nahi: “Hasieran akaso ez da
erraza izango, nire adinarekin pro-
fesionaletan aritzea ez baita oso
ohikoa. Nahiko nukeena da pixka-
naka onenengandik ikasten joan,
eta kantxan geroz eta erosoago
sentitzea. Baina presa nahiz pre-
siorik gabe”. 

Hastear den etapa berrian pilo-
ta izango da bere bizitzaren erdi-
gune, entrenamendu eta partidek
denbora asko hartuko baitiote.
Dena den, eguneko 24 orduak ez diz-
kio pilotari eskainiko, ikasketak ere
aurrera atera nahi baititu. Jakitun
da bi alor horiek uztartzeak esfor-
tzu handia suposatuko diola, bai-
na pena merezi duela deritzo. “Pilo-
tan punta-puntan urte askoz ari-
tzea oso zaila da. Beti gerta daiteke

lesio larriren bat izatea, edota bat-
batean beherakada handia izatea.
Beti izan behar da alternatiba bat,
helduleku bat, badaezpada”. Hala-
ber, garbi dauka kirolean arrakas-
ta izateak ez duela aldatuko. Per-
tsona normaltzat dauka bere burua,
eta bizimodu normala izaten jarrai-
tu nahi  du. “Egia da jendeak agian
beste modu batera begiratuko naue-
la, baina nik beti bezalakoa izaten
jarraituko dut”. 

Martijaren debutak eta Xalaren
agurrak ikusmina sortu du. Ara-
kildik  2 autobus abiatuko dira
igandean Eibarrera eta 200 lagu-
nen babesa izango du bertan. 

”Xalarekin aritzea ahaztezina izango da”

Etorkizunari begira dituen erronkak ez dira makalak, baina une honetan Martijak nahiago
du igandeko debutean buru-belarri zentratu. Estreinako partida Eibarko Astelena pilotale-
kuan jokatuko du, igandean. Partida oso berezia izango da Etxeberriko atzelariarentzat,
debuta egiteaz gain, Xalarekin osatuko baitu bikotea, Lekuinekoak profesionaletan jokatu-
ko duen azken partidan. “Ohorea izango da berarekin batera aritzea, pilotari aparta izan
baita. Irabazi dituen txapela guztiak dira horren lekuko. Kirol honetan arrastoa utzi duen gi-
zona da. Beraz, berarekin aritzea esperientzia ahaztezina izango da”. Retegi Bi eta Cecilio
izango dituzte aurkari. 
Debutari begira duen gogo-aldarteari dagokionez, bere burua nahiko lasai dakusa, momentuz
bederen. Azaldu duenez, normalean partida garrantzitsuenak jokatzen dituenean artegatasu-
na ez du gehiegi nabaritzen. Kantxan lasai aritzea debutean itxura ona emateko giltza izango
dela uste du: “Urduri jarrita gauzak okertu besterik ez dira egiten. Astelenan espero dut urdurie-
gi ez jartzea. Lasai ibili ezkero, uste dut nire maila emango dudala. Hasieran agian partidan sar-
tzea apur bat kostako zait, baina behin martxa hartuta ongi moldatuko naizelakoan nago”. 

Martijarekin, Sakanak
lau pilotari izanen
ditu profesionaletan
Sakanak une honetan hiru ordez-
kari ditu pilota profesionalean:
Joseba Ezkurdia, Jose Javier
Zabaleta eta Aitor Zubieta. Hauei
igandetik aurrera Julen Martija
batuko zaie. Etxeberrikoaren
aburuz, pilotari sakandarrak
maila oso handikoak dira: “Ezkur-
dia oso aurrelari ona da, eta
Zubieta eta Zabaleta atzelari
onenen artean daude. Ederra da
horrelako pilotariak gertu iza-
tea”. Bera bereziki Zabaletan
fijatzen da, ia ondoan bizi bai-
tira (bata Etxeberrikoa da, eta
bestea Etxarrengoa), baina
Zubieta ere erreferente ontzat
dauka. “Zabaletak egundoko joa
du eskuinarekin. Atzelari one-
netarikoa edo, akaso, onena da.
Eta Zubieta ere, ondo denean,
jaun eta jabe izaten da atzeko
koadroetan”. 

Julen Martija, denbora
gutxian loratu den pilotaria
Etxeberriko atzelariak profesionaletan debutatuko du otsailaren 21ean, Eibarko Astelena pilo-

talekuan. Bikotekide Yves Xalaberri “Xala” izango du, honek profesional bezala jokatuko duen

azken partidan.

Irurtzunen pilotaz
gozatzera
Irurtzun kluba pilota txapelkete-
tan murgilduta dago. Larunbate-
an, 16:45etik aurrera, Zudaire-
Ustarrozek Ayesa-Garatea izan-
go dituzte aurkari 22 urtez
azpikoan. Ondoren, Irurtzun Zuga-
rralde klubaren kontra ariko da
buruz burukoan eta binakakoan. 
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Txirrindularitza

Rural Kutxa-Seguros RGA talde
profesional kontinentalaren eta
talde amateurraren aurkezpenak
egin zituzten aurreko ostegunean
Burlatan,  Juan Mari Guajardo spe-
aker altsasuarrak gidatuta. Talde
profesionalean 19 txirrindulari
ariko dira Eugenio Goikoetxea eta
Josemi Fernandezen aginduetara,
eta denboraldi ona egitea eta Vuel-
tan parte hartzea izango dira euren
helburu nagusiak. 

Talde amateurrari dagokionez,
hiru zuzendari izanen ditu: Alber-
to Mazkiaran altsasuarra, Ruben
Martinez eta Iban Latasa. Floren

Eskisabel altsasuarrak jarraituko
du presidente lanetan. Euren agin-
duetara 21 txirrindulari izanen
dituzte, bi sakandar tartean: talde
berdean jarraitzen duen Odei Juan-
go lakuntzarra eta Burunda klu-
betik datorren eta bertan emaitza
bikainak lortu dituen Eneko Ara-
mendia iturmendiarra. Eneko Ara-
mendiak Nafarroako Erlojupeko
Txapelketa irabazi zuen 2015ean,
makina bat proba irabazi zituen,
Nafarroako selekzioarekin aritu
zen eta eta Iruñeko Itzuliko lehen
nafarra izan zen, besteak beste. 

Taldeak hainbat fitxaje berri

egin ditu, Euskadi Fundazioko Jon
Irisarri tartean. Ampotik Ander
Alonso dator, Infisport taldetik Ser-
gio Rodrigez eta, horretaz gain,
Aitor Rodriguez eta lehen esan
dugun moduan Burunda Klubetik
Rural Kutxara salto egin duen Ene-
ko Aramendia iturmendiarra iri-
tsi dira taldera. Migel Indurainek,
Josu Zabalak, Iker Azkaratek eta
Odei Juango lakuntzarrak taldean
jarraituko dute, eta horiekin bate-
ra Antonio Potelak, Alain Santama-
riak, Xavi Canellasek, Manuel
Solak, David Seagek, Erlend Sortek,
Isaac Cardonek, Carlos Cobok, Pablo

Benitok, Bryan Carrok, Pablo Alon-
sok, Jacobo Uchak eta George Jarik
osatzen dute taldea. Helburua aha-
lik eta lan onena egitea izango da,
bereziki Euskaldun eta Lehenda-
kari Torneoetan eta Espainiako
Kopan. Proiektu sendoa “egonkor-
tzea” da taldearen helburua.

Taldeak bikain hasi du denbo-
raldia, Jon Irisarrik Gipuzkoako
Pista Txapelketa irabazi baitzuen
eta Sanroma Memorialean podiu-
mera igo baitzen. 

Nobedade moduan, Rural
Kutxak emakumeen taldea atera
du, 15 txirrindularirekin. 

Victor eta Albisuri 22 eta 14 irabazi
eta gero finalerdietarako sailkatzeko
aukerak oraindik badituzte
Ezkurdiak eta Barriolak. Retegi Bi eta
Merino II.a dituzte aurkari gaur

Irujoren eta Rezustaren kontra gal-
tzearekin makilkada galanta jaso
zuten Joseba Ezkurdiak eta Abel
Barriolak, baina Aspeko bikoa
berriro Binakako finalerdietan
sailkatzeko borrokan sartu da,
igandean gripeak jota zegoen Arto-
la ordezkatzen zuen Victorri eta
Albisuri 22 eta 14 irabazi eta gero. 

Aipatzekoa da bai Victor eta bai
Albisu bere mailatik oso behera
aritu zirela. Bien artean ia 20
pilota galdu zituzten. Joseba
Ezkurdia eta Abel Barriola serio
aritu ziren eta ez zuten aparteko
arazorik izan garaipena lortzeko.
Hasieratik hartu zuten aurrea.
Partida erdian Victor eta Albisu
15 eta 10 hurbildu ziren, baina
Ezkurdiak eta Barriolak berriro
ere sakea hartuta, aldea ateratzen
hasi ziren  eta partida irabazi
zuten, 22 eta 14. 

“Ez dugu beste munduko par-
tidarik egin, baina serio aritu gara
eta guretzat oso garrantzitsua den

puntua lortu dugu” adierazi zuen
Barriolak partida bukaeran. Lasai-
tu ederra hartu zuten leitzarrak
eta arbizuarrak, berriro ere fina-
lerdietan egoteko borrokan sartzea

lortu baitzuten. Horretarako, gaur,
Irunen, Altuna III.a ordezkatuko
duen Retegi Biren eta Merino
II.aren kontra irabaztera derri-
gortuta daude. 

Binakakoa. Sailkapena:

1. Irujo-Rezusta 10 puntu
2. Olaizola II.a-Urrutikoetxea8 puntu
3. Bengoetxea VI.a-Untoria6 puntu
4. Artola-Albisu 6 puntu
5. Ezkurdia-Barriola 5 puntu
6. Berasaluze II.a-Beroiz 4 puntu
7. Altuna III.a-Merino II.a 3 puntu
8. Irribarria-Merino I.a 2 puntu

Binakakoa. 
12. jardunaldia
Ezkurdia-Barriola / Retegi Bi-
Merino II.a (gaur, 20:30ean, Iru-
nen. ETB1, ntb)
Olaizola II.a-Urrutikoetxea /
Artola-Albisu (larunbatean,
17:45ean, Iruñean. ETB1, ntb)
Bengoetxea VI.a-Untoria / Iru-
jo-Rezusta(igandean, 17:00etan,
Eibarren. ETB1, ntb)
Victor-Beroiz / Irribarria-Meri-
no I.a (astelehenean, Tolosan)

Bizirik daude

2 sakandar Rural Kutxan
Odei Juango lakuntzarrak taldean segituko du eta Eneko Aramendia iturmendiarrak Burunda

klubetik Rural Kutxa-Seguros rga talde afizionatura egin du salto. Alberto Mazkiaran altsa-

suarrak jarraituko du zuzendaritza lanetan

Rural Kutxa-Seguros RGA talde afizionatua 2016

Txirrindulariak: Pablo Benito, Ander Alonso, George Jary, Iker Azkarate, Pablo Alonso, Carlos Cobos, Antonio Portela, David Segae, Brian Carr-
lo, Xavier Cañellas, Manuel Sola, Migel Indurain, Isaac Carbonell, Aitor Rodriguez, Jacobo Ucha, Josu Zabala, Erlend Sor, Sergio Rodriguez, Jon
Irisarri, Odei Juango lakuntzarra eta Eneko Aramendia iturmendiarra. Zuzendariak: Alberto Mazkiaran, Ruben Martinez eta Iban Latasa.

Burundakoak
Mallorcan

Mallorcak hartu zuen Pista Txi-
rrindularitzako Open Espainia-
ko bigarren proba. 135 txirrin-
dulari aritu ziren, tartean Burun-
da  Klubeko Hodei Zia altsasuarra
eta Mateo Gonzalez soriarra.
Hodei Zia pistan hasi berria da
eta esperientzia hartzen ibili
zen. Mateo Gonzalezek, berriz,
Gaztela eta Leongo selekzioare-
kin hartu zuen parte, kadetee-
tan. Bikain aritu zen. Puntuazio
lasterketan garaipena lortu zuen
soriarrak, scratchean 2.s sailka-
tu zen eta proba daniarrean 3.a.

Sakandarrak bikain
Antsoainen
Iratxe Lapuente eta Eneko Pinto
irabazleak eta Ana Rita Correia eta
Anne Lapuente bigarrenak taldekako
erreleboan

Larunbatean Indoor Irristaketa Txa-
pelketako jardunaldia jokatu zen
Antsoainen. Sakanako Irristaketa
Taldeko kideek lan bikaina egin
zuten. Gizonezkoen mini mailan
Eneko Pinto izan zen lehena, eta
Iratxe Lapuente emakumezkoen
benjamin mailan lehena sailkatu
zen. Bestalde, haurren mailako
binakako erreleboen proban Ana
Rita Correia eta Anne Lapuente biga-
rrenak sailkatu ziren. 

Irristaketa

PREFERENTE MAILA. 1. multzoa
20. jardunaldia 

Etxarri Aranatz 4 – Mutilbera 0

Lagun Artea 0 – Berriozar 1

Hainbat jardunaldi irabazi gabe egon eta
gero, Etxarriren garaipen potoloa gustura
ospatu zuten zaleek. Etxarri dominatzen
hasi zen eta atsedenaldia baino lehen 2
eta 0 aurreratu zen, Gentza eta Josebari
esker. Mutilberak baloiaren jabetza izan
zuen, baina arrisku gutxi sortu zuen.
Xabatek, penaltiz hirugarrena sartu zuen
eta minutu eskasetara laugarrena.
Aldiz, 4 jardunaldi jarraian irabazi ondoren
Lagunek igandean ezin izan zuen
Berriozarren kontra garaipena lortu.
Lagunek dominatu zuen, baina baloiak ez
zuen sartu nahi. Bukaeran Berriozarrek gola
sartu eta 3 puntuak etxera eraman zituen.

Sailkapena >>
1. Gares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 p
4. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . .34 p
6. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 p

Asteburuko jardunaldia
Beti Casedano - Etxarri Aranatz

(Igandean, 16:00etan, Amigon)
Lagun Artea – Beriain

(Larunbatean, 16:00etan, Beriainen)

ERREGIONAL MAILA. 3. multzoa
20. jardunaldia 

Altsasu 0 – Beti Onak 0

Altsasuk eta Beti Onak taldeek lehia estua
izan zuten. Biek golen bat sartzeko
meritua ere izan zuten, baina baloiak ez
zuen sarean sartu nahi izan eta
berdinketarekin despeditu zen lehia. 

Sailkapena >>
1. Lezkairu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 p
9. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 p

Asteburuko jardunaldia
Universidad de Navarra – Altsasu

(Larunbatean, 12:15ean, Altsasun)

Futbola

Hauteskundeak
Pozuetarendako
Asteazkenean Nafarroako Pilo-
ta Federazioko hauteskundeak
izan ziren. Migel Pozuetaren
hautagaitzak irabazi zuen, Pilo-
ta Berria hautagaitzari alde han-
dia aterata. 

Ezkurdia: “Partida gogorra izango da”

Material aukeraketan Ezkurdiak azaldu zuenez, “kontentu gaude, ligaxkaren bukaerara
finalerdietarako sailkatzeko aukerekin iritsi garelako. Hiru partida txarra izan ezik, oso
bikote lehiakorra garela erakutsi dugu”. Irungo pilotalekua “hotza” dela nabarmendu zuen
Ezkurdiak. “Oso kontzentratuta atera beharko dugu eta partida hasi baino lehen ongi bero-
tu beharko dugu. Hasieratik entxufatuta ateratzen bagara, asko irabazita izango dugu” gai-
neratu zuen. Nabarmendu zuenez, ez dute euren jokoa aldatuko. “Gure jokoa ez da alda-
tuko Altunak edo Retegi Bik jokatzen badu. Altuna agresiboagoa da eta Retegi Biri oso zai-
la da tantoa egitea. Partida gogorra eta konplikatua izango da, eta presioari ongi eustea
klabea izango da” gaineratu du arbizuarrak. 



Guaixe • 2016ko  otsailaren 19a kirola 13

Herri kirolak

DuatloiaIpar eskiaMendi lasterketak

Berazak hasiera
bikaina eman dio
denboraldiari
Hirugarrena sailkatu zen Zestoako I.
Kobaz Koba Trailean

Hasi da mendi lasterketen 2016ko
denboraldia. Igandean I. Kobaz Koba
Traila jokatu zen Zestoan. Bi auke-
ra zeuden: 25 km (1.400 m desni-
bel positiboa) eta 16 km. 
Proba luzea 195 mendi korrikala-
rik osatu zuten eta Xabier Plazao-
la orendaindarra izan zen azkarre-
na (2:05:14). Jose Luis Beraza uhar-
tearra hirugarrena izan zen helmugan
(2:06:23). “Hasteko ez dago gaizki.
Oso ongi antolatutako lasterketa izan
zen eta giro ederra zegoen Zestoa-
ko plazan. Hasi berri den denboral-
diari begira kontentu nago, motiba-
tuta” adierazi du uhartearrak sare
sozialetan. 
Bestalde, Jon Perez de Villarreal
urdiaindarra 35.a sailkatu
zen(2:25:58), Iker Flores urdiainda-
rra 44.a (2:27:38) eta Juan Carlos
Cano altsasuarra 181.a (3:25:46). 
16 km-ko distantzia motzeko pro-
ba 143 korrikalarik osatu zuten. Iña-
ki Mihura baztandarra gailendu zen
(1:24:34). Mikel San Martin etxarria-
rra 70.a iritsi zen helmugara (1:59:50)
eta Erkuden San Martin 86.a
(2:04:51). 

XVII. Barakaldoko Duatloian 11.
Emakumea izan zen etxarriarra,
lehen kadetea

Beste kirol batzuen moduan, hasi
da 2016ko duatloi denboraldia.
Igandean XVII. Barakaldoko Dua-
tloia jokatu zen (5 km korrikan,
19 km bizikletan eta 2 km korri-
kan). 95 duatletek osatu zuten
proba, Hossain Kaabache (51:47)
eta Ibone Sanchez (1:00:59) buru

zirela. Sakana Triatloi Taldeko
Leire Maiza etxarriarra emaku-
mezkoen sailkapenean 11.a sail-
katu zen, probako lehen kadetea
(1:14:35).

Sakana Triatloi Taldearen
aurkezpena
Larunbatean, 10:00etan, Sakana
Triatloi Taldeko 2016 denboraldi-
ko aurkezpena eginen dute.

Igandean ipar eski ibilbidea antolatu
du Mank-ek Otxoportillon. Autobusa
8:30ean abiatuko da Altsasuko
Suhiltzaileetatik

Elurra egin duenez, ipar eski ibilal-
dia antolatu du Sakanako Manko-
munitateak igandean, Urbasa-
Andia Ipar Eski Lagunak taldearen
laguntzarekin. Otxaportillo pista-
tik barnako ibilbide ez lehiakorra
izanen da, 3 ordu ingurukoa. Anto-
lakuntzak asegurua egingo die par-
taideei eta ibilbidera txakurrik
ezingo da eraman. Otxaportilloko
pistatik Mendarterarte ipar eskian
aritzeko 5 km-ko pista prestatu dute
Urbasa-Andia Ipar Eski Lagunak-
ekoek. Makinekin elurra prestatu
eta seinaleztapena jarri dute, par-
ke naturala denez, beharreko bai-
menekin eta eskakizun guztiak
beteaz. Prestatutakoa errespetatze-
ko deia egin dute. 

Izena ematea
Otsailaren 19ko 14:00ak arte, Mank-
en (948 464 866, kirolak@sakana-
mank.com) edo egunean bertan
autobusean. Prezioa: 8 euro. 

Beraza eskuinean, podiumean.

Elurbusa

Ipar eski ibilbidearekin batera,
Elurbusa zerbitzua mustu du
Mank-ek igandean. Finean, Urba-
sara elurraz gozatzera igo nahi
dutenei garraio zerbitzua eskai-
ni nahi die Mank-ek, ipar eski ibil-
bidea antolatu dutenez, kontra-
tatu duten autobusaren zerbitzua
aprobetxatzeko. Elurbusa goi-
zeko 8:30ean eta 10:30ean abia-
tuko da Altsasuko suhiltzailee-
tatik igandean, eta 12:30ean eta
14:00etan itzuliko da Altsasura,
Urbasako kanpinetik abiatuta.
Prezioari dagokionez, Arkangoa
tabernan, Izara dendan eta Mank-
en aurretik izena emanda Elur-
busaren joan-etorriak 3 euro
balioko du, eta izena ematen
dutenek, gainera, oparien zozke-
tan parte hartuko dute. Eta egu-
nean bertan Elurbusara igotzen
direnek 2 euro ordaindu behar-
ko dituzte Urbasara igotzeko eta
beste horrenbeste jaisteko. 

Urbasara eskiatzera! Leire Maiza lehen
emakume kadetea
Barakaldon

Katarain zazpigarrena
eta Maiza
hamabosgarrena
Antzuolan
Beñat Katarainek eta Joxeja Mai-
zak Antzuolan mustu zuten mendi
lasterketen denboraldi berria.
Antzuolako 8 Miliak mendi laster-
ketan aritu ziren (13,8 km, 835 m
desnibela +). 228 korrikalarik osa-
tu zuten proba eta Iñigo Alzola arra-
satearra izan zen txapelduna
(1:07:27). Beñat Katarain zazpiga-
rrena sailkatu zen (1:4:11) eta Joxe-
ja Maiza hamabosgarrena (1:15:39). 

»

VII. Altsasuko
Duatloirako izena
ematea zabalik
Otsailaren 27an jokatuko da,
10:30ean kategoria txikikoen pro-
bak eta 15:45ean helduena: 
Sakanako Triatloi Taldeak anto-
latuta, otsailaren 27an jokatu-
ko da VII. Altsasuko Duatloia.
Goizean, 10:30etik aurrera,
Nafar Kirol Jolasen probak
jokatuko dira, kategoria ezber-
dinetan, eta arratsaldean,
15:45ean, helduen proba abia-
tuko da, aldi berean Nafarro-
ako Duatloi Sprint Txapelketa
izango dena.
Izena emateko
Ondoko bi web orrietan:
www.navarratriatlon.com edo
www.rockthesport.com, otsaila-
ren 25era arte. (Kategoria txi-
kikoek dohainik eta helduek 22
euro federatutakoek eta 26 euro
federatu gabekoek). 

Igandean hasiko dira, Iruritan,
Nafarroako Herri Kirol Jokoa. Andra
Mari eta Iñigo Aritza ikastoletatik
prestatutako taldeak lehiatuko dira
bertan

Igandean hasiko dira Nafarroako
Herri Kirol Jokoak Iruritako pilo-
talekuan, 11:00etatik aurrera. Txa-
pelketako lehen jardunaldia ego-
nen da jokoan. Guztira 4 jardunal-

di jokatuko dira eta ondoren final
handia, martxoaren 20an, Berrio-
zarren. Nafarroako Herri Kirol
Jokoak Sakanara ere etorriko dira,
3. jardunaldia, martxoaren 6an,
Etxarri Aranatzen edo Arbizun
jokatuko baita. Ororbiak eta
Larraintzarrek hartuko dituzte
beste jardunaldiak. 

Nafarroako Herri Kirol Joko-
ak Nafarroako Kirolaren eta Gaz-
teriaren Institutuarekin batera
antolatzen ditu, urtero, Nafarro-
ako Herri Kirol Federazioak. Herri
kirolak sustatzea eta herri kirole-
kin neska-mutikoek ongi pasatzea
da helburua. Hiru kategorietan
banatuta aritzen dira neska-muti-
lak: kimuen mailan (11-12 urte),
haurren mailan (13-14 urte) eta
kadeteen mailan (15-16 urte). Tal-
deak mistoak izan ohi dira. 

Kimu mailakoak, txikienak,
proba konbinatuko txapelketan
aritzen dira soilik – koxkol biltzea,
zaku lasterketa, txingak eta korri-
ka–. Haur eta kadete mailakoak,
ordea, proba konbinatuetan aritze-
az gain –aurrean aipatutakoei
trontza gehituta–, sokatira txapel-
ketan aritzen dira ere. 

Andra Mari eta Iñigo Aritza
Urtero gora egiten du parte-hartze-
ak. Aurten 9 klubetatik sortutako
30 talde ariko dira proba konbina-
tuetan –15 talde kimuetan, 8 hau-
rren mailan eta 7 kadeteetan– eta
13 talde sokatira txapelketan –6
talde haurren mailan eta 7 kadete-

etan–. Bederatzi klub horietatik bi
sakandarrak dira. Etxarri Aranaz-
ko Andra Mari ikastolako Kirol
Elkartea, bata, eta Altsasuko Iñi-
go Aritza ikastolako Har Hitza
Kirol Elkartea, bestea. Aipatu bi
ikastoletan herri kirolak sustatze-
ko lana egiten da aspalditik. Andra
Marik ondoko taldeak sortu ditu:
Andra Mari, Ondatz, Beriain, Lezi-
za eta Utzubar. Har Hitza klubak,
berriz, Iñigo Aritza taldeak. Berrio-
zar, Basaburua, Araxes, Ultzama,
Igantzi, Baztan Herri-Rugby Kiro-
lak eta Artzanegi dira beste klubak. 

Kimuen proba konbinatuan
15 talde ariko dira, Andra Mari,
Beriain eta Ondatz eta Iñigo Ari-
tza A eta Iñigo Aritza B tartean.
Haurren mailan proba konbina-
tuan 8 talde lehiatuko dira, Andra
Mari, Leziza, Utzubar eta Iñigo
Aritza tartean, eta sokatiran 6 tal-
de, Andra Mari, Leziza, Utzibar
eta Iñigo Aritza tartean. Bukatze-
ko, kadeteen proba konbinatuan
eta sokatiran zazpina talde lehia-
tuko dira, Andra Mari, Beriain
eta Iñigo Aritza tartean. Ea orain
arteko lan bikaina egiten jarrai-
tzen duten. 

Herri kirolen
txanda

2015ean Altsasuk hartu zuen Nafarroako Herri Kirol Jokoen jardunaldi bat.

Ipar eskian aritzeko pista prestatzeko lanak, Urbasa-Andian. Arzelus
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kultura >>
bazterretik

Aritz Viñas

Lágrimas de Sangre

Kaixo irakurle, gaurkoan Lagrimas
de Sangre taldeari buruz hitz
egingo dut nire astekari honeta-
ko zatitxoan. Talde hau 2006an
El Maresmen sortu zen, Bartze-
lonako probintzian. Hip Hop musi-
ka lantzen dute, baina reggae
erritmoak eta gitarra elektrikoak
erabiltzen dituzte haien letrak
laguntzeko. 
Sei disko grabatu dituzte talde
bezala eta hauetaz aparte bakar-
kako lanak ere egin dituzte. Hauek
interneten bidez zabaldu dituzte,
honek ematen dituen aukerak
erabiltzeagatik. Egun, talde berriek
egiten duten bezala, errazagoa
delako interneten bidez zerbait
argitaratzea, bitartekariak ezabatu
edo minimizatu egiten direlako. 
Haien azkeneko diskoa, “Si uno
no se rinde”, 2015ean argitaratu
zuten. Letrek oso kutsu politikoa
eta soziala daukate;  Blancs Wutan
eta  Sir J-KLZ1 abesti ezberdine-
tan haien firma ere utzi dute. 
Lau musikarik osatzen dute tal-
dea. Hasieran “Mora” eta “Neidos”-
en ideia izan zen horrelako talde
bat sortzea; proiektu horretara
“Mikrobio” eta “Kaiz” batu egin
ziren, eta gaur egun taldea osa-
tzen dutenak “Neidos”, “Mikrobio”,
“Still ill” eta “Acid Lemon” dira. 
HHGroups-ekin argitaratu dituz-
te haien sei diskoak eta bakarka-
ko lanak ere, hauek denak dohai-
nik eskuragarri daude produkto-
re honen web-gunean. 
“Si uno no se rinde” da disko for-
matuan ateratako haien lehe-
nengo lana. Profesionalizatzeko
bidean, hau pauso handi bat dela
esan dezakegu. Sei disko atera
ondoren argitaratuko dute haien
lehenengo diskoa formatu hone-
tan; zergatia, beste produktore-
ak eskaintzen zituzten kondizio-
ak gustukoak ez zituztela da. 
Nahiz eta diskoa formatu fisiko-
an eskuragarri egon, diskoa ere
dohainik dago eskuragarri haien
web-gunean, euren esanetan: “La
música es un bien cultural y como
tal entendemos que debe ser algo
de libre acceso para todo el mun-
do”. Hori arrazoia. 
Beraz, esan dezakegu, letra sozial
eta politikoak egiteaz gain, nola-
bait ere esaten dutenarekin kohe-
rente izaten saiatzen direla.  Entzun
beharreko talde bat da nire ustez;
letra gogorrak erritmo lasai eta
txukunekin inguratzen dituzte.
Bukatzeko ,lehen esandakoa erre-
pikatuko dut, haien web-orrian
momenturaino argitaratutako dis-
ko guztiak dituzuela eskuragarri. 

Larraitz Amadoz Lazkano

Monika Etxebarria arbizua-
r rak Patrick Modiano

Nobel saridunaren Dora Bruder

(Igela, 2015) liburua itzuli zuen,
azaroan aurkeztu zutena. Paris
protagonista bilakatzen da libu-
ruan eta beste garai batera gara-
matza, Frantziaren okupazio

urteetara hain zuzen ere. Gal-
dutako hamasei urteko neska
baten historia kontatzen da
Modianoren lan adierazgarrie-
netako honetan.

Nola iritsi zen Dora Bruder libu-
rua zure eskuetara?
Xabier Olarra, Igela argitaletxeko
arduradunarekin dudan harre-
managatik. Behin baino gehiago-
tan hitz egina genuen itzulpenen
bat egiteko asmoaz. Horrela, Mo-
dianori Nobel saria eman ziote-
nean itzulpena egiteko proposa-
mena egin zidan. Nire gustuko la-
na iruditu zitzaidan eta ezin izan
nuen ezezkorik eman.

Jatorrizkoa zein hizkuntzatan
dago?
Frantsesez. Nik jatorrizko hizkun-
tzarekin lan egiten dut, frantsesa,
alegia. Aldamenean gaztelaniazko
itzulpena izaten dut baita ere, eta
batzuetan italierazkoa ere. Zalan-
tzaren bat baldin badago beti la-
gungarriak suertatzen dira. Kasu
honetan, gainera, anekdota gisa,
jatorrizko liburua hartu eta gazte-
laniazkoa eta italierazkoarekin
konparatuz puska batzuk falta zi-
ren itzulitakoetan. Harritu egin
nintzen eta zerbait gertatzen zela
pentsatu nuen. Modianoren ingu-

ruko informazioa arakatzen hasi
nintzen, eta ohartu egin nintzen li-
buruaren bi bertsio zeudela. An-
tza denez,  Modianok kazetaritza
ikerketaren barruko datu batzuk
gehitu nahi izan zituen eta, horre-
gatik, erabaki zuen beste bertsio
bat argitaratzea.

Nor da Dora Bruder?
Dora Bruder, Parisen bere guraso-
ekin bizi den 16 urteko neskato
bat da. Barnetegi batean sartu
egin dute pixka bat gatazkatsua
delako eta, halako batean, desa-
gertu egiten da. Idazleak egunka-
riaren bidez desagerpenaren berri
jakiten du eta neskarekin zer ger-
tatu den ikertzen hasten da.

Testuinguruak garrantzi bere-
zia dauka liburu honetan?
Bai, Frantziako okupazio garaia da,
1941. urtea.  Naziak Parisen jaun eta
jabe dira, giroa oso berezia da or-
duan. Modianok beti Paris erabil-
tzen du, hiriburua bera pertsonai
bat bihurtzen du idazleak. Neska-
ren desagerpena kontatu nahi du,
baina benetan Modianori interesa-
tzen zaiona Paris da. Bere liburu
guztietan agertzen da Frantziako
hiriburua, topografia berezi bat
egiten du, obsesioa dauka. Liburu
honen bidez Parisera bidaiatu de-
zakegu baina baita iraganera ere.

Nobel saridun baten obra itzul-
tzeak badu ardura berezirik?

Ahaztu egiten zara horretaz,
obran zentratu egiten zara. Nobel
sariak oso bereziak dira, gehie-
netan, idazle ezezagunei ematen
zaielako, ibilbide frogatu xama-
rra dutenei, baina batzuetan oso
literatura zale den jendean pen-
tsatzen ematen zaie saria. Gehia-
go zabaltzeko balio du? Batzue-
tan nik nire dudak ditut. Gustu
bereziko jendearendako eginiko
sariak direla uste dut, eta oso ga-
rrantzitsuak, noski. Zirkulu txiki
batendako itzultzen ari naizen
sentsazioa ematen dit.

Nola prestatu zenuen zure
burua itzulpen hau egiteko?
Literatura itzultzen esperientzia
pixka bat badaukat, ezer berezi-
rik ez. Ona da liburuaren giroan
sartzea, eta Modianoren kasuan
are gehiago oso literatura atmos-
ferikoa delako. Liburuak konta-
tzen duen istorioak agian ez du
hainbeste garrantzirik, baina at-
mosferak bai. Egilearen liburu
gehiago irakurtzen ditut, atmos-
fera horren barruan sartzea ga-
rrantzitsua da. Itzultzen ari nai-
zen denboraldi horretan frantse-
sez gehiago irakurtzen saiatzen
naiz. Baliabideei dagokionez, in-
terneten asko aurki ditzakezu.
Modianoren beste liburuak oso
baliagarriak egin zaizkit ere. 

Larunbatean, 20:00etan, Altsasuko
Iortia kultur gunean.

Don Juanen mitoa Jose Zorri-
laren lumatik sortu zen.
1844an argitaratutako dra-

ma erlijioso, fantastiko eta erro-
mantiko horretan Don Juanek
hainbat emakume limurtu zituen
eta duelutan hainbat gizon hil.
Gazte garaian izan zen hori. Orain
zahartuta, komentu batean itxita,
bere azken egunetan laguntzen
duen fraide gazte baten laguntza
besterik ez du. 

Baina heriotzak barre egiten
dio, ez dio azken besarkada eman

nahi eta Don Juan Tenorio bere
iraganari eta beldurrei aurre egin
beharko die. Aldi berean, ordura
arte ezezagun zitzaizkion senti-
menduak ezagutuko ditu. Teno-
rioren besoetatik pasa ziren ema-
kumeek haren oroitzapen garra-
tza gorde zuten. Baina are
garratzagoa da Don Juanena, ez
damutu edo errua sentitzen due-
lako, baizik eta zahartuta, gaixo,
komentuan itxia eta bakarrik,
pasatako eta bueltatuko ez diren
egun hobeengatik tristura senti-
tzen duelako. 

Abiapuntu hori du Compan-
yia Pelmànec-en Don Juan, memo-

ria amarga de mi obrak. Don Jua-
nen mitoaren errebisio bat da.
Erabateko indibidualtasunaren
ikur den pertsonaia, zahar eta
babesgabe, bizitzaren plazeren
berri ez duen fraide gazte baten
eskutan. Giza neurriko txotxon-

giloa da Don Juan eta fraidea
(Miquel Gallardo) du aldamenean.
Txotxongiloa maneatzailearen
eskutan, edo maneatzailea txo-
txongiloarenetan. Biengan barne
borroka sortuko da, emozio eta sen-
tipenen atea zabalduz.

Don Juanen
memoria garratza

Frantziako Okupazio garaian
galdutako Dora Bruder-en bila

gertutik >>
Monika Etxebarria

Idazlea
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Altsasuarrek eta sakanda-
rrek ia bete egin zuten Ior-
tia kultur guneko areto

nagusia domekan. Yolanda Maz-
kiaranen Mari film laburraren
mustutzea ikusi nahi zuten. Pan-
tailaren ezker aldean filmean Itziar
Nazabalek margotutako koadroak
egin zien harrera guztiei. 

Aitziber Etxaiz Soriak aurkez-
penean azaldu zuenez, hiru bat

urte pasa dira Yolanda Mazkiaran
Zelaiak Mariren suaproiektua erre-
gistratu zuenetik. Geroztik hura
aurrera ateratzeko hainbat ate jo
ditu, baina ez da diru-laguntzarik
etorri. “Ez zuen etsi eta aurrera egi-
tea erabaki zuen”. Hainbat arte-alo-
rretan ibilitako altsasuarrekin lan-
taldea osatu zuen. Auzolanean,
bakoitzak duen onena emanez, sor-
tu da Mari film laburra. “Herritik

egina eta herriari eskainia, biho-
tzetik bihotzetara, euskaratik eus-
karara. Hauxe baita gure Ama-
lurrak utzi digun altxor prezia-
tuena: herriaren nortasuna, Mari”. 

Arlo teknikoan lan egin zuen
Joseba Salegik azaldu zuenez,
“herrian zinema-profesional asko
daude. Gainera elkarrekin lan egin-
dakoak gara Aitor, Gaizka eta hiru-
rok eta elkar ulertzen dugu. Erra-

za izan da lan egitea”. Guztia egun
bakarrean filmatzeak Marik eman-
dako energia positiboari esker izan
zela gaineratu zuen. “Bestela oso
zaila da. Yolik oso argi zuen dena,
oso ongi koreografiatuta eta oso
erraza izan zen kamera sartzea”. 

Emanaldiaren ondoren sortzai-
learen eta publikoaren arteko sola-
saldia izan zen. Mazkiaranen esker
onarekin despeditu zen ekitaldia.

Film laburrean parte
hartu dute
Kamara aurrean
Enrike Zelaia (akordeoilaria), Susa-
na Aiestaran eta Haizea Grados
(ama-alabak), Renata Arnedo
(dantza garaikidea), Aitziber Etxaiz,
Maixabel Lopez de Uralde, Mari-
vi Martinez de Albeniz, Ana Bel
Beramendi, Erkuden Barandiaran,
Pili Maldonado (euskal dantzak),
Erkuden Flores, Itziar Flores, Puri
Alzelai, Edurne Amillano, Txaro
Gorospe (abeslariak), Itziar Naza-
bal (margolaria) eta Raul, Naiara
eta Maddi Urkijo (txalapartariak). 

Talde teknikoa
Aitor Beramendi eta Gaizka
Visier (kamerak), Aner Arregi
(soinua), Xabi eta Jon Amaro (pro-
dukzio laguntzaileak), Ana Baran-
diaran (script), Joseba Salegi
(edizioa eta zuzendari lagun-
tzailea) eta Yolanda Mazkiaran
(zuzendaria). 

Bardoak, Nafarroako talde-
kako bertso ekimeneko,
bigarren fasea ostiralean

hasiko da. Sei taldek egin dute
aurrera eta haien artean dago
Etxarri Aranazko Einnekin. Bera-
ko Larungo antenak taldea izanen
da etxarriarren aurkaria. Joane-
ko neurketa martxoaren 4an, osti-
ralean, Etxarri Aranazko gazte-

txean jokatuko da. Itzulikoa,
hurrengo egunean, Berako Kata-
ku ostatuan. Saioen egitura man-
tenduko bada ere, bertsolariek
ariketa berriak egin beharko dituz-
te, talde lana handituz. Hiru talde
onenek martxoaren 19an, arra-
tsaldez, Etxarri Aranazko Euska-
lerriari frontoian jokatuko den
finalerako sailkatuko dira. 

Gaur, 22:00etan, Etxarri Aranazko
kultur etxean bertsioen kontzertua
eskainiko dute

Kultur etxeko atzeko aldean,
behean, Elizkorta kalean
elkartzen dira Etxarriko

musika taldeak. Han dute entsegu
lokala. Han sortzen dute; han jotzen
dute musika. Gaur, ordea, eskaile-
retan gora egin eta kultur etxea har-
tuko dute. 11 musikari etxarriar iza-
nen dira oholtza gainean: Lur Larra-
za, Endika Jara, Hanot Garde, Iñaki
Irusta, Joxe Aldasoro, Juanpa Agi-
rre, Luis Quintana, Ander Urkijo,
Mikel Mundiñano, Maider Ansa eta
Jokin Artieda. 

Guztien artean bertsio-saioa
prestatu dute. Eta, besteak beste,
honako bakarlari eta taldeen doi-
nuak entzuteko aukera izanen da:
Sting, Itoiz, Michael Jackson, Ali-
ce in Thains, Lorelei, Incubus,

Zaldibobo, Neil Young, Zarama,
Bill Winters, Zea Mays, The Poli-
ce, Survivor eta Stoner Train.
Sakanako sortzaileei plaza eskain-

tzeko Agertokiye programa mar-
txan jarri zuen Etxarri Aranazko
Udalak, eta egitarau horren azken
emanaldia da gaurkoa. 

Falstaff altsasuarra
Villafrancan

2016ko Nafarroako amateur
antzerki erakustaldiaren

barruan, Tarima Beltza antzerki
taldea Villafrancarako bidea har-
tuko du bihar. Azken muntaia,
Falstaff  no cree en la otra vida,
antzezlana kultur etxean, 20:00etan
emanen dute. Maskara-antzerki
lan hori bakardadea gai duen tra-
gikomedia bat da.

Literatur 
solasaldia 
Ziordian
Ostegunean, 18:30ean, liburutegian 

Carlos Ollo Razkin idazle iruin-
darra bere azken eleberria

aurkeztera etorriko da Ziordiko
liburutegira.

¿Quién con fuego? (Erein, 2015)
liburuan Ollok hilketa bat argi-
tzeko polizia-ikerketa batean
buru-belarri murgiltzen gaitu.
Nafarroako txoko batean aiton
bakarti bat hilik agertuko da.
Hilketaren arrazoiak bilatzen
hasita sei hamarkada atzera egin
beharko dute ikertzaileek, gerra
ondorengora. Idazleak irakurlea
Iruñetik, Olloaranera, mendial-
dera eta AEBra eramanen ditu
galdera asko sortzen dituen hil-
keta argitzeko.

Mari egitasmoaren aurkezpena

Einnekin martxoko lehen
asteburuaren zain 

Etxarriko musikariak, behetik gora
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G : tenperatura>>
Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun 18 . . . . . . . . -2.5  . . . .976.8
Etxarri A. 17.1. . . . . . . -5.8 . . . . . .80.6
Altsasu 17.5 . . . . . . . 0.5 . . . . . .94.2
Aralar 9.5. . . . . . . -7.3 . . . . . .68.9
Urbasa - . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . .-

: eguraldiaasteko >>

Min: -2 Max: 6 Min: -1 Max: 9 Min: 2 Max: 12 Min: 4 Max: 6 Min: 2 Max: 8 Min: 3 Max: 9 Min: 3 Max: 11

ostirala larunbata igandea astelehena asteartea asteazkena osteguna

euria: 58% euria: 13% euria: 5% euria: 78% euria: 93% euria: 75% euria: 43%

Bazkide zozketa
OTSAILEKO
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

22 1 9 23

1.- Aurten hogei urte betetzen
dira inauteriak berreskuratu
zirenetik, ezta?
Inauteriak kasualitatez berresku-
ratu ziren Bakaikun. Inauteriez
jakin nahian gazte talde bat Nafa-
rroako inauterien inguruan ida-
tzitako Carnavales de Navarra
liburua irakurtzen ari zela, Kama-
rroen pertsonaia aurkitu zuten
Bakaikuri zegokion atalean. Herri-
ko jende helduari galdezka hasi
ziren. Lehenengo urte hartan mas-
kara batzuk egin zituzten, lehenen-
go inauteri horiek ospatzeko. Mas-
kara horietaz gain, jantziak eta per-
tsonaia bera bakoitzak bere
modura irudikatu zuen; etxean
aurkitutako edozein arroparekin
atera ziren kalera.

2.- Nortzuk egon ziren inauteriak
berreskuratzen?
Bakaikuko Gazte Asanblada due-
la 18 urte sortu zen eta ordutik berak
du inauterien ardura, baina horren
aurretik gazte talde bat izan zen
ekimena aurrera atera zuena. Inau-
teriak  berreskuratzeko nahi hori
duela hogei urte hasi zen eta gaur
egun ilusioz jarraitzen dugu.

3.- Nor dira Kamarroak?
Testu zaharrek eta herriko zaha-
rrenek kontatu digutenaren ara-
bera, bakoitzak bere etxetik ahal
zuena hartzen zuen eta horrekin
mozorratzen zen. Bakoitzak dau-
kana erabiltzen du, baina zakuak
eta larruak dira batez ere erabil-
tzen diren materialak. Aurpegia
estalita eramaten dugu, batzuk
zapia jartzen dute, beste batzuek
maskara erabiltzen dute, eta gutxi

batzuek ere animaliren baten
buruhezurra jartzen dute. Eta
kamarro guztiek makila ala sardea
eramaten dute.

4.- Nola ospatuko dituzue
inauteriak larunbata honetan?
Goizean Kamarro txiki ospatuko
dugu, eta umeak izanen dira pro-
tagonista. Eguerdi aldera otordu
txiki bat eginen dugu eta berandua-
go herri bazkarian bilduko gara.
Arratsaldeko seiak aldera plazara
aterako gara Kamarroak kalejira-
rekin hasteko. Etxez-etxe joaten
gara kalejiran eta aurten modu
berezian bukatu nahiko genuke.
Plazan su bat eginen dugu eta auza-
te bat egiteko asmoa ere badugu.
Ondoren, herriko goiko aldera joa-
nen gara etxez-etxe berriz ere.

5.- Aurten inauteriak atzeratu
egin dituzue, ezta?
Normalean inauteri garaian ospa-
tzen ditugu, baina aurten Santa
Agedarekin batera zirenez, atze-
ratzea erabaki genuen.

6.- Sakanako azkeneko
inauteriak izanen zarete?
Olaztirekin batera azkenekoak
izango gara aurten, bai. Horrela
tokatu da.

7.- Askok ospatzen dituzue
inauteriak Bakaikun?
Lehenengo urteetan, gu txikiak
ginenean, jende asko ateratzen
zen. Azkeneko urte hauetan herri-
ko gazteen jaia bilakatu dira inau-
teriak eta aurten horri buelta eman
nahi izan diogu. Herriaren parte
hartzea bultzatu nahi dugu. 

8.- Modu berezian prestatu
dituzue aurtengo inauteriak?
Bai, herriko jende desberdinare-
kin hitz egin dugu herri osoaren-
dako prestatutako inauteriak iza-
teko eta egitarau zabala egiten
saiatu gara. Herriaren bizitasu-
na kalean ikusi nahi dugu inau-
teritan.

9.- Herriaren parte hartzea
bultzatzeko asanbladak egin
dituzue?
Bai. Bi asanblada ireki egin geni-
tuen. Ideia berriak nahi genituen,
eta iritzi desberdinak entzun.
Gurasoak ere gerturatu ziren,
inauteriak berreskuratzen egon
zen jendea ere, eta alde horreta-
tik oso aberasgarria izan zen.
Haurrekin ere hitz egin genuen,
azken finean beraiek dira etorki-
zuneko belaunaldia.

10.- Landa Tresna berezirik
ateratzen al duzue inauteritan?
Kamarro guztiek makila ala sar-
dea ateratzen dute. Horretaz gain,
goldea ere ateratzen dugu.  Batzue-
tan ere gurdi bat ateratzen dugu.

11.- Erakusketa bat antolatu
duzue gaur, ezta?
Hori da, urteurrena dela eta, aur-
ten inauterien inguruko erakus-
keta bat antolatu nahi izan dugu.
Ostiral honetan bertan eginen
dugu. Kamarroen historia labur-
biltzen duen bideo bat egin dugu,
eta horretaz aparte, argazki bil-
duma bat ere egin dugu. Hogei urte
hauetako argazkiak prest dauzka-
gu eta aukera ona izanen da inau-
terien historia ezagutzeko.

>>11
galdera

Ekhi Etxeberria
eta Ander Zelaia

Bakaikuko Gazte Asanblada

Testua: Larraitz Amadoz Lazkano


