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Musika
Fran eta Zuriñe (Hesian)
Martxoaren 4an, ostiralean, 22:30ean
Olaztiko Barandi tabernan. Emanaldi
akustikoa.

Kaxianoren alabak
Martxoaren 4an, ostiralean,
23:00etan Arbizuko Argibidea
elkartean. 

Antzerkia
El club de las lanas 
Martxoaren 4an, ostiralean,
20:00etan eta 22:30ean; martxoaren
5ean, larunbatean, 20:00etan eta
martxoaren 6an; eta igandean,
19:00etan Irurtzungo kultur etxean.
Irurtzungo antzerki tailerra. 

Juegos prohibidos
Martxoaren 4an, ostiralean,
20:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. Tela Marinera. 

Nosotras
Martxoaren 5ean, larunbatean,
20:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. El Bucle producciones.

Dando el cante
Martxoaren 5ean, larunbatean,
20:00etan Olaztiko kultur etxean.
Inma la Bruja eta Pedro Barragan. 

New Orleansko Cyrano
Martxoaren 6an, domekan,
20:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. Tela Marinera.  

Bakarrizketa
Irakatching gazte
Martxoaren 4an, ostiralean, 22:30ean
Altsasuko gaztetxean. Macrea Clarke.

Ipuin kontalaria
Ipuin ez sexistak
Martxoaren 8an, 18:00etan Arbizuko
liburutegian.   

Zinema
Mi casa en Paris
Martxoaren 4an, ostiralean,
21:45ean eta martxoaren 6an,
domekan, 20:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean. 

Embarazados
Martxoaren 6an, domekan, 20:10ean
Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Magiaren etxea
Martxoaren 6an, domekan,
17:00etan Olatzagutiako kultur
etxean. 

Sufragistas
Martxoaren 10ean, ostegunean,
19.00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean.

Bizikleta irteerak 
Altsasu-Gordoa-Altsasu 
Martxoaren 5ean, larunbatean,
10:00etan Altsasuko Baratzeko bide
plazako lokomotoratik. Zikloturista
taldea. 69 km.

Lubierri-abelbidea 
Martxoaren 6an, domekan, 8:30ean
Altsasuko Zumalakarregi plazatik
edo 9:20an Bioitza kanpinetik.
Barranka txirrindulari taldeko mendi
bizikleta taldea. 57 km.

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

Bertsolaritza
Einnekin & Larungo antenak
Martxoaren 4an, ostiralean,
22:00etan Etxarri Aranazko
gaztetxean. Bardoak.

Literatura
Babes bila (Lourdes Oinaederra)
Martxoaren 10ean, ostegunean,
19:00etan Etxarri Aranazko
liburutegian. Irakurle taldea.  

Tailerrak
Pintura
Martxoaren 4an eta 5ean, ostiralean
eta larunbatean, 18:00etan Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean. 

Respuestas combativas 
ante la violencia machista
Martxoaren 10ean, ostegunean,
19:00etan Altsasuko Gure Etxea
eraikinean. Las farrucas. Altsasuko
mugimendu feminista.   

Hitzaldiak  
Brasilgo lurrik gabekoen
mugimendua+Askapenaren
brigaden aurkezpena
Martxoaren 4an, ostiralean,
19:00etan Etxarri Aranazko kultur
etxean. Askapena. 

Udalgintza eta eraikuntza
nazionala Herrialde 
Katalanetan
Martxoaren 4an, ostiralean,
19:30ean Altsasuko Iortia kultur
gunean. Laia Santís eta Edgar
Fernandez, CUPeko zinegotziak. 

3 m sobre el cielo,
oinak lurrean hobe!!
Martxoaren 6an, domekan,
18:00etan Altsasuko Intxostiapunta
gazte gunean. Hizlariak: Emagin. 

Mugimenduaren garapena
Martxoaren 7an, astelehenean,
17:00etan Arbizuko Kattuka haur
eskolan.  

Txertoak 
Martxoaren 7an, astelehenean,
19:00etan, Irurtzunen. Hizlaria: Mikel
Garcia Garcia, mediku eta psikologoa.
Izen ematea eta informazioa: 

620 254 230 edo
amalur@amalurelkartea.org. Amalur.

Feminismoa eta nternazionalismoa
Martxoaren 7an, astelehenean,
19:00etan Altsasuko Gure Etxea
eraikinean. Mugimendu feminista eta
Askapena.

Ultra-trailak
Martxoaren 9an, asteazkenean
19:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. Uxue Fraile Azpeitia.

Plazaola bide berdea.
Martxoaren 10ean, ostegunean,
20:00etan Irurtzungo udaletxean.
Iratxo elkartea. 

Camino hacia la luz. 
Otra mirada sobre las mujeres del 
Karakorum pakistani
Martxoaren 9an, asteazkenean,
19:30ean Olatzagutiako Kultur
etxean. Hizlaria: Txaro Otxandorena. 

Bestelakoak 
Gau jolasak
Martxoaren 5ean, larunbatean,
21:15ean Altsasuko Intxostiapunta
gazte gunean.  

Deialdiak 
Abian prozesua
Martxoaren 4an, ostiralean,
18:00etan Urdiaingo herriaren
etxeko auzoan. Sortu. 

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Martxoaren 4an, ostiralean,
20:00etan Arbizuko eta Etxarri
Aranazko plazetan, elkarretaratzeak. 

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Martxoaren 6an, domekan,
20:00etan Altsasuko plazan,
elkarretaratzea.

Sakana feminista. Sakana askea!
Martxoaren 8an, asteartean,
19:00etan Altsasuko Foru plazan.
Sakanako mugimendu feminista.

Oihan
ZORIONAK Oihan ta 
besarkada estu eta
iraultzaile bat! 
Luis, Boltio, hi ta gainon-
tzeko GUZIEK kalien
yon artio JO TA KE IRA-
BAZI ARTE! Hi launek. 

Nahia Miguel
Goikoetxea
Hamaika mila 
ZORIONAK eta 
muxuak, sirenatxoa! 
Zure familiaren 
partetik.

Izei 
ZORIONAK borrokala-
ri!! Urte bat, eta gero eta
gehiago maite zaitugu.
Zure aita, ama, 
anai-arrebak eta 
aiton-amonen partez.
Egun polita izan.

Maite
ZORIONAK eta eskerrik
asko beti hain irrifartsu
eta eskuzabala 
izateagatik.

Iraia Ongay
ZORIONAK printzesa!!!
Ongi pasa eguna!!! 
Jaso muxu potolo bat,
Oier eta amatxoren
partez!

marsuak 4-10
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.eus

Enara eta Nahia
Berasategi
Lakuntza
ZORIONAK zuen 
4. urtebetetzean!! 
Aitaren eta amaren
partez.
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ezkaatza >>
LANGABEZIA BERDIN:Altsasuko enplegu bulegoan
otsaila akaberan hasieran baino 3 langabetu gutxiago
zeuden izena emanda (%0,27 gutxiago). Guztira 1.118
skandar. Bulego horren bidez 448 kontratu egin ziren.

DeAmicitia gobernuz kanpoko
erakundeko boluntarioak Etxarri
Arantzen egon dira proiektua 
bertatik ezagutzeko

Erkuden Ruiz Barroso

Enneco Haritzaren memoria par-
kea auzolanean egiten ari dira.
Administrazioaren baimenaren
zain daude lanekin hasteko. Udan
Madrilgo DeAmicitia Gobernuz
Kanpoko Erakundeko (GKE)
nazioarteko hamabost bolunta-
rio gazte ariko dira Etxarri Ara-
natzen lanean. Enneco “oso
proiektu interesgarria” dela esan
du Ignacio Gonzalez DeAmiciti-
ko kudeatzaileak. 

DeAmicitia GKE  jatorri ezber-
dineko boluntario sare bat da.
Alliance nazioarteko elkartearen
barruan dago. Elkarte horretan
20.000 bat boluntario aritzen dira
munduko 2.000 proiektutan bana-
tuta. Haietako bat Etxarri Aranaz-
ko Enneco, haritzaren memoria
parkea izanen da aurten. Astelehe-
nean Ignacio Gonzalez DeAmici-
tiako kudeatzailea eta Mojca Pus-
nik eta Asli Akin erakundeko
boluntarioak Etxarrin proiektua
ezagutzen egon ziren. Garilaren
4tik 11ra arte hamabost gazte bolun-
tario etorriko direla adostu zuten. 

Atzerriko boluntarioak izanen
dira eta Gonzalezek azaldu duenez,
herrialde ezberdinetako jendea
egoten saiatzen dira. “Beste pers-
pektiba batekin datozen gazteak
bilatzen ditugu, izan ere, haien
herrira itzultzen direnean hemen-
goa kontatuko dute. Beste errea-
litate batzuk daudela helaraziko
dute”. Onuradunak lanean ari-
tzen diren gazteak dira. Parte har-
tzen duten proiektuek herrietan

onura izan behar dute. 

Lanak
Ennecon egin beharreko lanak
“asko” dira, Vicente Azpilikueta
koordinatzaileak aitortu duenez.
Proiektua martxan jartzeko bai-
menak behar dituzte eta behin
haiek iristen direnean parkea
eraikitzen hasiko dira. Dagoene-
ko kastro baskoiaren zimenduak
daude, baita eraikin bakoitza

egongo den lekua mugatuta ere.
Lekua garbitu behar izan du
orain arte auzolanean aritu den
jendeak. Baina asko dago egite-
ko. Udan helduko diren bolunta-
rioek “denetarik” egin beharko
dute. 

Auzolana da proiektu horren
oinarria. Ignacio Gonzalezek azal-
du du auzolana “herri txikietako”
bereizgarri bat dela eta Norvegian
ere auzolan kasuak badirela.

Auzolanean ariko dira helduko
diren boluntarioak, baita Enne-
co eraikitzen lagundu nahi duen
edozein ere. “Edonor etor daite-
ke laguntzera”, adierazi du Amaia
Zabala Enneco proiektuaren
komunikazio arduradunak.
Lanak hasten direnean, Sakana-
ko ikastetxeetako umeek parkea
bisitatu eta eraikitzen laguntzea
nahi dute. “Kastroaren horma
nagusiak guk egingo ditugu, bai-
na umeek haien izena harrietan
jartzea nahi dugu eta barruan
utzi”. Ennecoren beste bereizga-
rri bat Erdi Aroko dorrea izanen
da eta haren eraikuntzarako
XVIII. mendeko garabio bat jarri-
ko dute. Hala ere, lehenik harre-
ra eraikina egin nahi dute: “horre-
la eraikitzen dugun bitartean jen-
dea etorri ahalko da”. 

SAKANA

Jatorri ezberdineko 15 gazte
Ennecon ariko dira lanean udan

Nafarroak eta Gipuzkoak estrategia
bateratu bat definituko dute Aralarko
mendilerroko animalien osasunerako 

Gipuzkoa Diputazioko eta Nafa-
rroako Gobernuko landa garape-
neko ordezkari Ainhoa Aizpuru
eta Isabel Elizalde aurreko osti-
ralean bildu ziren. Bi lurraldee-
tako lehen sektoreko eta landa-
eremuko baldintzak hobetzea

bilatzen duten proiektu batera-
tuak aztertu zituzten bileran. 

Biak bat etorri ziren “Gipuzkoa
eta Nafarroako landa-eremu asko-
ren izaera eta arazoa bertsua dela”
esatean.“Partekatzen edo bi lurral-
deen artean muga diren erabile-
ra publikoko mendiak bereziki;
beraz, bien arteko lankidetza ezin-
bestekoa da”.  Horien artean dau-

de Sakanaren muga diren Aralar
eta Aizkorri mendilerroak. 

Horregatik, bileran erabilera
publikoko mendietako abeltzain-
tzako jardueren kudeaketa azter-
tu zuten. Agerian geratu zen alor
horretan animaliaren osasuna
dela garrantzizkoena; izan ere, ez
du askorako balio ustiapen batek
neurri zorrotzak hartzea uda-

garaian beste animali batzuekin
elkartzeko eta elkar kutsatzeko
arriskua badago. Bi administra-
zioek lantalde bat osatzeko eraba-
kia hartu zuten, Aralarko mendi-
lerrorako osasun-estrategia bat
abian jartzeko asmoz.

Mendiko Gazta proiektua
Idiazabal jatorri-deituran sartu-
tako artzainendako ekimen bat
da, eta gazta mendiko txaboletan
egiten dute. Proiektua duela zor-
tzi bat urte hasi zen. Egun, Men-
diko Gazta egiten duten artzai-

nak Aralarren eta Aizkorrin dau-
de, baina abeltzain nafarrek ere
gaiarekiko interesa agertu dute.
Bi administrazioek orain arte
egindako kudeaketei buruzko
informazioa partekatu zuten eta
ekimen berri bateratuak susta-
tzea erabaki.

Gainera, araudi nahiz funtzio-
namendu komunak dituzten lehen
sektoreko jarduerak jorratu ziren,
esaterako: Idiazabal Jatorri Deitu-
ra edo Lekunberriko Institutu Lak-
tologikoa. Baita Pirinioetako arra-
zako behi-aziendaren gaia ere. 

Bigarrenez Sakanan 

DeAmicitiako hamabost bolun-
tario joan den udan Bernoako gal-
tzada berreskuratzen egon ziren.
Aurten ere hamabost gazte gal-
tzadan lanean ariko direla azal-
du du Gonzalezek. Sakana Aitzi-
ber Miguel altsasuarrari esker eza-
gutu zuten. Miguel erakundeko
boluntarioa da eta Sakanara etor-
tzeko proposatu zien. Sakana
Garapen Agentziarekin batera
lan egin zuten joan den urtean
eta erraztasun guztiak jarri ziz-
kietela gaineratu du Gonzalezek. 

Aralarko mendilerrorako
abeltzaintzako osasun-estrategia 

»



Ez gaitezen itsutu: 
Drogek ez dute “kulparik”, norberaren ardura da!!!

Azken garaian maiz entzuten
ari garen eta gertutik ezagutzen
dugun hiruhortzekoa (gau-
aisialdia, droga kontsumoa eta
sexu indarkeria) arrastinatzen
eta ulertu nahian gabiltza, lagun
bizkaitar bat eta biok. Galdera
zaharberri asko daude argitze-
ko eta hausnartzeko. Batetik,
parranda giroan ematen diren
indarkerietan drogek duten era-
ginaren inguruan. Eta, beste-
tik, neska gazteek drogak kon-
tsumitzeko eta gau-giroa ber-

dintasun ikuspuntutik antze-
mateko duten moduaren ingu-
ruan.

Lehenengo galdera horri eran-
tzunez “sumisio kimikoaren”
eztabaida mediatikoa legoke.
Hedabideetan entzuten dugun
kontzeptu horren atzetik, kon-
tuak kontu, bi indarkeria ezber-
din leudeke: aldez aurretik pres-
tatutakoa (erasotzaileak, asmo
txarrez, biktimari substantzia
desinhibitzaile bat ematen dione-
an) eta oportunista (bere boron-

datez kontsumitu, gehiegitxo
segur aski, eta bere onetik kan-
po dagoenari sexu-erasoa egitea).
Lehenengo kasua sexu erasotzat
jotzen da, baina, bigarrenean
erraza da ardura erasoa jaso due-
naren bizkar gainera botatzea,
gertatutakoaren arduraduna bai-
litzan.

Azken horiek dira gurean sarri-
tan gertatzen diren sumisio kimi-
koak, aprobetxategiak, gehiene-
tan edari alkoholikoekin busti-
busti eginda. Horrelako egoerak

ematen direnean, aurretik kon-
tsumitutako droga(k) erasoaren
ardura duela esateko joera dugu,
sexu indarkeriaren detonagai-
lua bailitzan. Era honetako dis-
kurtsoekin droga-kontsumoa kri-
minalizatzearekin batera, eraso-
tzaileek duten ardurari muzin
egiten zaio. 

Zergatik ez diogu erreparatzen
kontsumitzaile-erasotzaileak
duen ideologiari eta hark ikasi-
takoari? Ez al dakigu horrek era-
gina izan baduela? Adarrek ez

digute basoa ikusten uzten. Sexu-
indarkeriaren zainak errotuak
daude matxismoan, gizon-emaku-
meen kultura sexualean eta onar-
tuak ditugun estereotipoetan
(gizonen inpultsu sexual eutsie-
zina, neskek ezetza emateko duten
modua eta ezetzak ulertzeko era).
Horregatik, kontutan izan behar-
ko genuke drogen kontsumoak ez
dituela mutil-gizonak sexu-eraso-
tzaile egiten, ezta neska-emaku-
meak biktima edota errudun
bihurtzen ere.
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BAZKIDEAK

Urte hasieran, gehienetan urta-
rrilean, Madrildik datozen bi
eskutitz jasotzen ditugu jubila-
tuek, gure jubilazioak izango
duten igoera jakinarazten digu-
na, bata,  eta errenta aitorpena
egiteko aurkeztu behar dugun
agiria, bestea. Hizkuntza atsegi-
na erabiltzen dute eta zalantza-
rik gelditzen bada nahi dugun
informazio guztia emateko prest
agertzen dira. Bejondaiela, infor-
mazioaren beharrik ez dugu sen-
titzen, kezka bai. Murrizketa
gehiagoren zurrumurruak zabal-

tzen hasiak dira: dirurik ez dago,
jubilatu asko dago, bizi itxarope-
na luzatzen ari da…

Egunkarietan, telebistan, tertu-
lietan… ikusi eta irakurtzen ari
gara jubilatu eta pentsionistei
gutxiago ordaintzeko kaleratzen
dituzten argumentuak eta, zori-
txarrez, bada etsita gelditzen
denik. Are gehiago, zalantzarik
gabeko adostasuna agertzen due-
nik. Jarrera hau ulertezina da
guretako. Gauza bat da, ekonomia
arloan jakite murritzekoak iza-
nik, beste irtenbide bat bilatze-

ko edo proposatzeko gai ez izatea.
Eta beste bat, gure etorkizuna
mugarik gabeko diru-gose kapi-
talismoaren eta politiko ustel-
duen erabakietan lagatzea, uztea.

Horregatik, Euskal Erkideko eta
Nafarroako Pentsionisten Platafor-
mak ez gaude ados, onartu ezina
da gure egoera. Nafarroan badira
36.000 pertsona, emakumeak gehie-
nak, beraien pentsioak 600 euro-
tara iristen ez direnak. Egoera
hau aldatzeko asmoarekin Euskal
Erkideko eta Nafarroako Pentsio-
nisten Plataformak ILP bat aur-

keztu du bi Parlamentuetan, alda-
rrikapen hauekin: a/ Kopagoa
kendu; b/ 1.080 euroko pentsio
minimoa kobratzeko osagarria
hitzartu; c/ pentsio eta Gizarte Zer-
bitzuen ahalmena eskuratu. Eus-
ko Lege Biltzarrean atzera bota
dute eskaera, Nafarroan aurrera-
bidea eman zaio eta Parlamen-
tuan eztabaidatuko dute. 

Aldarrikapen hauek baieztatu
eta gizarteratzeko sinadura kan-
paina zabal bat antolatzen ari
dira, bitartean, martxotik maia-
tzera. Jende guztien parte-hartzea

eskatzen da, gaur edo bihar denoi
iritsiko zaigu jubilatuak izateko
adina. Bizitzaren azken aldi opa-
roa arriskuan dago. Adi egon,
botere politiko eta ekonomikoak
gure pentsioak murrizteko era-
biltzen dituzten arrazoiak ez onar-
tu. Ezin dugu ontzat eman jubi-
latu eta pentsionistak pobrezian
bizitzera behartzen gaituen gizar-
te eta etorkizuna. ZAHARTZARO
DUINA IZATEKO ESKUBIDEA
DUGU. 

SASOIA

Eta zenbaki hauek? 1911. urtean
Emakume Langilearen Nazioar-
teko Eguna ospatu zen lehen aldiz.
Euskal Herrian, aldiz, 1977. urte-
an. Aurten, 2016ko martxoaren 8a
ere Sakanan, Euskal Herrian eta
mundu osoan ospatuko dugu.

Ehun urte pasa dira nazioarte
mailan lehenengo martxoaren
8a antolatu zenetik eta berrogei
urte Euskal Herrian lehen aldiz
ospatu zenetik. Urte askotxo, ezta?
Askotan entzuten dugu aldaketa
sozialak, estrukturalak deituta-
koak, oso motel lortzen direla, era
horretako dinamika sozialak

aldatzeko denbora luzea behar
delako. Antza, gure leloa dordo-
ken modukoa da, ’poliki-poliki’!

Baina labur dezagun urte horie-
tan guztietan gertatu dena. Gizo-
nek zituzten eskubideak gure-
tzat lortu ditugu, legalki behin-
tzat. Maila guztietako ikasketetan
eta lanbide gehienetan sartu gara;
ez dugu gure sexualitatea ezku-
tatzeko beharrik eta amatasuna-
ri mugak kendu dizkiogu; gure
diskriminazioen zergatiak non-
dik datozen badakigu, baita nola
errepikatzen eta erreproduzitzen
diren ere!; historian emakume-

ek egindako ekarpenak ezagutzen
ditugu, bai norbanakoenak bai-
ta kolektiboenak ere; lehen
‘Nazioarteko Emakume Langi-
learen Eguna’ izatetik ‘Emaku-
meen Eguna’ ospatzera pasa gara,
emakume asko eta desberdinak
garelako, eta guztiok lan egiten
dugulako.

Sinestezina da, jadanik eginda-
ko ibilbidea eginda ere, oraindik
orain gure eskoletan, gure ingu-
ru hurbilean eta gizartean eze-
zaguna dela emakumeek eginda-
ko lana, lorpenak eta historia.
Enpresetan maiz ematen dira

lan-jazarpena, sexu-jazarpena,
soldata eta ordutegi arloetan desa-
bantailak, lanpostua hobetzeko
edota ama izateko zailtasunak.
Emakumeen kontrako indarke-
ria gero eta bortitzagoa da, gure
neska-mutil gazteen harrema-
nak maitasun erromantikoaz
zipriztindurik dauden bitartean.
Argi dago hau ez dela kasualita-
te hutsez gertatzen, ezta gaizki
egindako lanagatik ere, ibilbide
hau oztopatzen duten dinamika,
egoera, erabaki sozial eta politi-
ko handiak daudelako baizik.

Emakume guztiek –ez litzateke

hobe “andrea” hitza erabiltzea,
ema-kumea baino?–… Andre guz-
tiok gizartean dagokigun lekua
bete behar dugu, dagokigun esku-
bideak hartuz eta mantenduz.
Sekula baino gaurkotasun han-
diagoa du Euskal herriko lehen
martxoaren 8ko hartan idatzi zen
adierazpenak: Emakumea, egin
hitz, egin garrasi gurekin, nahi
duzuna eta gustatzen ez zaizuna
adierazteko! 

Emakumeen Bilgunea

hara zer dien

1911-1977-2016

barrutik kanpora

Zahartzaro duina

astekoa

Marian Mendiola Barandalla
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LAN POLTSA

ADMINISTRARIA ORDEZKATZEKO LAN
POLTSA: Irurtzun aldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitateak administra-

ria ordezkatzeko lan poltsa osatzea erabaki
du. Interesatuek hilaren 11ra arte aurkeztu
dezakete dokumentazioa, egoitan.
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Erkuden Ruiz Barroso

Lau zango, milaka irri garapene-
an zailtasunak dituzten haur eta
familiei zuzendutako animaliek
lagundutako terapia programa bat
da. Bocalan Biak Bat-ek martxan
jarri duen terapia berria eta berriz-
tatzailea da eta Altsasuko egoitzan
aurrera eramaten du. Hiru hilabe-
tez zortzi haurrek eta zazpi fami-
liak parte hartu dute programa
honetan eta hobariak nabarme-
nak izan dira, Amaia Oraa progra-
man parte harte hartu duen ume
baten amak dioen bezala. Lagun-
tza behar dute programarekin
aurrera jarraitu ahal izateko. Ume-
ak ez dute terapia bat bezala ikus-
ten “txakurrarekin jolastera” joa-
ten direlako, eta horrek motibazio-
an laguntzen du, Josune Azpiroz
Bocalan Biak Bat-eko psikologoak
azaldu duen bezala. 

Animaliek ez dituzte aurreiri-
tzirik, ez dute diagnostiko batekin
lan egiten eta ez dituzte haurren
arazoak ikusten. Animaliek ez
dute hori buruan eta umeak agur-
tzera gerturatzen dira eta interak-
zioa bilatzen dute. Oso garrantzi-
tsua da animaliek ematen duten
konfidantza hori terapian, Josu-
ne Azpirozek azaldu duen moduan.
Animaliak profesionalak iritsi
ezin diren konfidantza harreman
batera iristen dira, eta profesiona-
lei haien lana egiten laguntzen die.
Baina nahi gabe egiten da. “Ume-
ak helduekin egotera ohituta dau-
de eta egiteko hainbat gauza eska-
tzen zaie. Baina hemen ez dira kon-
turatzen terapia egiten ari direla.

Txakurrarekin edo animaliekin
jolastera etortzen dira. Zirkuitu bat
egin behar dute eta agian beldu-
rra diote, baina txakurrak egiten
duela ikustean haiek ere egiten
dute. Edo aldrebes, txakurrari era-
kusten diote zirkuitua nola egiten
den”. Animaliekin motibazioa lan-
tzen dute gehien bat. Haurrak txa-
kurraren bidez jasotzen ditu eska-
erak, eta txakurrarekin jolasten
duenez, modu naturalean egiten
ditu gauzak. 

Garapenean eragina
“Nire semeak ordu asko pasatzen
ditu helduekin: eskolan laguntza
dauka, beste terapia batzuk... Hona
etortzen denean Niponekin jolas-
tera etortzen da. Baina gauzak ere
lantzen ditu”. Amaia Oraa olaztia-
rraren semea Lau zango, milaka

irriprograman hiru hilabetez egon
da. Programa horretan zazpi fami-
liak eta zortzi ume egon dira, eta
Oraa Sakanako familia bakarra
izan da. Animaliek haren semea-
ren garapenean izan duten eragi-
na “nabarmena” dela dio. “Lengo-
aian atzerapena dauka eta ahoske-
ran asko hobetu duela nabaritu
dugu, orekan ere hobetu du...”.
Bere semea “oso pozik” joaten dela
dio; Bocalan Biak Bat egoitzatik
pasatzerakoan Nipon txakurrare-
kin jolastera joan nahi duela dio. 

Animaliekin terapia egiten
dutenean ahalegin bera egiten
dutela dio Azpirozek, baina “ez da
antzematen”. Terapia osagarria da
kasu gehienetan, baina ez du
horrela izan beharrik. “Tratatzen
dituzten beste profesionalekin eta
gurasoekin hitz egiten dugu jaki-

teko zer egiten duten, zer behar
duten, etabar. Ez da terapia alter-
natibo bat, osagarria baizik”. Ani-
maliekin egindako terapiekin
motibazioa lantzen dutenez, moti-
bazio horrek aurrera egitera era-
mango die eta horrek aurrerapau-
suak azkarrago ematen laguntzen
du. Bi adin tarterekin lan egiten
dute: 0-6 urte bitartekoak garape-
nean txikiak direnetik laguntzen
zaiela, eta 6-12 urte bitartekoak
garapenean laguntzeko.

Laguntza 
Lau zango, milaka irri programa
berria eta berriztatzailea da eta
aurrera eramateko laguntza
behar dute. Nafarroako Kutxa
fundazioak emandako diru-lagun-
tza jaso dute, baina ez da nahikoa.
Joan den urtean Barañaingo kul-

tur etxean jaialdia egin zuten eta
jasota diruarekin eta hainbat
ekarpenekin batera lau familiak
beka jaso zituzten. Aurten ere
ahalik eta familia gehien lagun-
du nahi dituzte. Hortaz, elkarta-
sun afari bat egin nahi dute. “Bai-
na familiek haien gauzak dituz-
te egiteko, guk gureak... afaria
antolatzen laguntzen digun jen-
dea behar dugu. Edo, adibidez,
pentsatu dugu Olatzagutiako Uda-
larekin batera kultur ekitaldi bat
antolatzea eta dirua honetara
bideratzea...”. Bocalan Biak Bat-
eko helburua da jendeak zerbai-
tekin disfrutatzea eta, aldi bere-
an, laguntzea. Sakanako Manko-
munitatearen eta udalen laguntza
ezinbestekoa ikusten dute ere. 

Programarekin jarraitzeko gau-
za guztiak prest daude. Familia
gehiagok ere programan izena
eman dezakete. Garapenean zailta-
sunak dituzten umeei eta familiei
zuzenduta dago. “Zenbat eta fami-
lia gehiago orduan eta garrantzia
handiagoa hartuko du gizartean eta
horrela errazagoa da jendeak lagun-
tza ematea”. Familian parte hartzea
ere oso garrantzitsua ikusten dute,
Azpirozen esanetan. “Guk azaldu
dezakegu programa nola joaten
den eta zer behar ditugun, baina
familiak hobeto azaldu dezakete zer
behar dituzten eta bere bizitza nola
hobetu daitekeen”. 

SAKANA

Jolasten egiten den terapia Harremanetarako
Lau zango, milaka irri programa-
rekin parte hartu nahi duten edo
nolabait lagundu nahi dutenek
mezu bat bidali dezakete boca-
labiakbat@gmail.com helbidera. 

Amaia Oraak eta Josune Azpirozek umeekin egiten diren txakur terapiak goraipatu zituzten. erkuden ruiz barroso

Ostegunean, 20:00etan, Irurtzungo
udaletxean mahaingurua

Iratxo elkarteak antolatu du Pla-
zaola bide berdeari buruzko
mahaingurua. Andoain eta Irur-
tzun arteko ibilbidea egina dago

eta Irurtzun eta Iruña arteko zatia
falta da. Azken zati horren proiek-
tua zein egoeratan dagoen eta bes-
telakoez bost hizlari ariko dira
mahaiaren bueltan: Gustavo Ortiz
de Barron (Plazaolako turismo

partzuergoko gerentea),  Eduardo
Murugarren (Irurtzungo alkate-
ordea), Floria Pistono (Iza- Guli-
nako alkatea), Juan Mari Albizu
(Berriobetiko alkatea) eta Patxi
Saez (Nafarroako Gobernuko

Sakanarako turismo arduradu-
na).

Plazaola bide berdea hizpide
izateaz aparte, Iratxo elkarteak
hura bertatik bertara ezagutzeko
aukera eskainiko du ere. Bere
mendi taldeak martxoaren 13an,
igandean, Irurtzun eta Plazaola
arteko bide berdean barnako ibi-

laldia antolatu du. 8:30ean abiatu-
ko dira Irurtzundik. Helmugara
iristeko Larunbe, Añezkar, Elkar-
te, Berriobeiti eta Berriozarko der-
miotan barna ibiliko dira. 

Ibilbidean parte hartu nahi
dutenek elkartean bertan, Piku-
xar euskal txokoan edo egunean
bertan eman dezakete izena.

Irurtzun»

Plazaola bide berdea hizpide
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Argi mozketak
ekarri dituen
arazoak
Nafarroako Autopistatik gertu
zegoenez, hainbat orduz itxita egon
zen

Larunbat arratsaldean Arakilen
hiruzpalau orduko argi mozketak
izan ziren. Izurdiagan, Nafarroako
Autopista ondoan dagoen goi ten-
tsioko argindar dorre baten goiko
partean matxura izan zen. Dorrea-
ren goiko punta okertu egin zen eta
horrek eragin zituen mozketak.
Dorreari garabia baten laguntzaz
eutsi diote.Iberdrolako langileak
dorrea finkatzeko lanean ari dira.
Horrek ere, minutu gutxitako moz-
ketak sortu ditu. 
Autopista ondoan egotean eta hara
erortzeko aukera zegoenez, igande
goizaldetik 15:00ak arte autopista-
ko Iruñerako norabidea itxita egon
zen. Igandez geroztik errail bat dago
zabalik eta horrek trafiko erreten-
tzioak sortu ditu. 

Kattuka hasteko 
Lakuntzako eta Arbizuko haur
eskolan izen ematea hilaren 16ra
arte dago zabalik

0 eta 3 urte arteko haurrendako
Kattuka haur eskola Lakuntzako eta
Arbizuko udalen ekimena da eta
azken herri horretan kokatuta dago.
Handik pasata eman daiteke heldu
den ikasturterako izena. Bestela,
www.kattuka.com helbidean dago
hari buruzko informazioa eta aurre-
matrikula egiteko aukera ere. 
Haurrendako propio diseinatutako
azpiegitura osoa du: gelez gain, jan-
gela, belardia, tailerrak edota libu-
rutegia ere. Horrek familien beha-
rrei egokitzea eta bakoitzari egoki-
tutako eskaintza ematea
ahalbidetzen dio Kattukari; jange-
la dela, egonaldiak direla… Proiek-
tu berritzaileaz aparte, Kattukak
prestakuntza saioak eta kafe-tertu-
liak eskaintzen ditu. 

Udal hauteskundeen aurretik EH
Bilduk Altsasu 2020 Topaketa ire-
kiak antolatu zituen. Arantza Ben-
goetxea zinegotziak azaldu duenez,
“topaketa haietan ideia mordoa
jaso genituen eta orain ideia horiek
definitzen eta gauzatzen hasteko
garaia da”. Horregatik, koalizio-
ak Altsasu 2020 Zehazten Topake-
ta Irekiak martxan jarri du. 

EH Bilduren ekimenak bi epe
ditu. Lehena gaur hasi eta mar-
txoaren 18ra arte iraunen du. Joan
den urteko topaketa irekietan
altsasuarrek hainbat proposamen
egin zituzten. “Zuek datozen hila-
beteetan aurrera eraman nahiko
zenituzketen proiektuen alde boz-
katzeko edo proposamenak egite-
ko” gonbitea egin dute EH Bildu-
tik. Eskaintzen diren aukeren alde
botoa emateko hiru modu izanen
dira: Internet bidez, http://altsa-
su.ehbildu.eus/zehazten helbide-
an; sarearekin moldatzen ez dire-
nei laguntzeko koalizioko kideak
Iortia kultur gunearen sarreran
martxoaren 8an, 9an eta 10ean iza-
nen dira eta, azkenik, kultur gune-
an eta udaletxean jarritako kutxe-
tan eman daiteke botoa. 

Botoak zenbatu ondoren, babes
gehien jasotako hiru proposame-
nen gainean ariko dira Altsasu
2020 Zehazten Topaketa Irekietan,
apirilaren 8-9an. “Metodologia ire-
ki eta berritzaileen bitartez, zuek

aukeratutako hainbat proiektu
definitzea da helburua, datozen
hilabeteetan aurrera eramateko”.
Topaketa Irekietan landuko diren
gaiak altsasuarrek zehaztea nahi
dute.

EH Bildutik altsasuar guztiei
parte hartzeko deia luzatu diete,
koalizioko bozkatzaileak ez badi-
ra ere. “Soilik planteatzen den
proiektu batekiko interesa eta lan
egiteko gogoa izatearekin nahikoa
da. Argi daukagu, bozken gaine-
tik, batzen gaituzten gai asko ditu-
gula altsasuarrok eta ziur gaude
denon artean lan eginez, proiek-
tu hobe eta txukunagoak aurrera
eramateko gai izanen garela. Deno-
na dena, komuna dena, denon arte-
an kudeatuz”.

Arbizuarrak desobedientzia
jarrerari heldu eta “desordena
publikoak” egozten dioten
epaitegira ez da agertu

Donostiako Auzitegiko epaile
batek Ainara Ladron atxilotzeko
eta espetxeratzeko agindua eman
izana salatzeko 70 bat arbizuarrek
kontzentrazioa egin zuten here-
negun. Aldi berean, Ladronen
auziko guztiak aske uzteko eska-
tu zuten. Espainiako auzitegiek
Segi gazte erakundea “terroris-
ta” izendatu zutela salatzeko
Ladron eta beste lau gaztek A8
autobidea itxi zuten 2007ko ilbel-
tzaren 13an. “Desordena publiko-
ak” egotzitako Donostiako Auzi-
tegian epaitu behar zituzten bos-

tak herenegun. Baina haietatik
bi besterik ez dira agertu eta bes-
te hirurak, Ladron barne, ez dira
auzitegira joan. 

Ladronek Berria egunkaria-
ri jakinarazi dionez, “ehunka
gazte atxilotu eta epaitu dituzte
Segi terrorista izendatzeagatik.
Nahiz eta guk esandakoa bete,
hori salatzeagatik epaiketa bate-
an aurkitzen gara. Orain esaten
duguna da epaitegia ez dela nor
gu epaitzeko, ez duela zilegita-
sunik". Gazteek "bizimodu nor-
mala" egiteko asmoa agertu dute.
Ladronek desobedientzia, "era-
soei erantzuteko" ez ezik, "herria
eraikitzeko" tresna dela nabar-
mendu du.

Udala
Ainara Ladron atxilotzeko eta
espetxeratzeko epaileak eman
duen agindua dela eta Arbizuko
Udalak zera adierazi du: l     ehenik,
udalak adierazi duenez, “garaia
da Espainiako Estatuak behin
betiko utz diezaion euskal herri-
tarren kontra epaiketa politiko-
ak erabiltzeari eta disidentzia
politikoa kriminalizatzeari”.
Horrekin batera, Arbizuko Uda-
lak Ainara Ladroni elkartasuna
adierazi dio. Horrekin batera
berretsi du  “bai Ainarak bai eus-
kal herritar guztiok eskubidea
dugula jarduera politikoan pre-
siorik eta jazarpenik gabe aritze-
ko, eta protestarako ekintza bake-
tsuez baliatzeko”.

Arbizuko Udalak gogora eka-
rri du auzibidea Espainiako Auzi-
tegi Nazionalean hasi zela duela
9 urte eta gaur egun Donostiako
epaitegian dela. “Hiru aldiz egin
da epaiketarako deialdia eta bes-
te horrenbestetan atzeratu behar
izan da. Bost gazte horietatik hiruk
aspaldi erabaki zuten epaitegira
ez agertzea, eraso judizialari deso-
bedientziaz erantzuteko. Gaur,
ordea, epaiketarako laugarren
deialdia egin ondoren, hiru gazte
horiek atxilotu eta espetxeratze-
ko agindua eman du epaileak, eta,
beraz, arbizuar bat kartzelara era-
mateko arrisku larrian dago”. 

Lakuntza / Arbizu»Izurdiaga / Arakil»Altsasu»

Arbizu»

EH Bilduk jasotako proposamenak
zehazteko gonbitea egin du

EH Bilduko Paz, Bengoetxea eta Ramirez de Alda ekimena aurkezten.utzitakoa

Proiektuak 

-Alokairu soziala.Altsasuko alo-
kairu garestiei aurre egiteko
ideiak aztertzea. 

- Herriaren irudia. Zer da herri gar-
bia? Zer egin irudia aldatzeko?

-Helduentzako janari zerbi-
tzua. Etxerako zerbitzu hori
eskaintzeko aukerak aztertu. 

- Hondakinak. Birziklapena han-
ditzeko ideiak. 

- Pergola. Estalpe finko bat behe-
an ekitaldiak egiteko. Tamaina,
kokapena...

-Partehartzea. Nola egin udala
pixkanaka parte-hartzaileago
bihurtzeko?

-Zuk proposatutakoa. 

Ladronen espetxeratze
agindua salatu dute

Sozialista
altsasuarrek 
ez dute Sanchezen
egitasmoa 
babestu
%80k ez dute PSNren eta
Ciudadanosen arteko akordioa
ontzat jo

Militanteek PSOEko idazkari nagu-
siak, Pedro Sanchezek, Ciudadanos
alderdiarekin lortutako akordioa
babestu dute. Eta babes horrekin
Sanchez Espainiako gobernuko pre-
sidente izateko bere hautagaitza
defendatu zuen asteartean eta hala
eginen du gaur ere. Sozialisten
%78,76k babestu zuten Sanchezen
proposamena larunbatean eginda-
ko galdeketan (%51,7ko parte har-
tzea). Nafarroan militante sozialis-
ten %60k parte hartu zuen kontsul-
tan eta %82,69 alde agertu zen. 
Sozialista altsasuarren %80 inguru,
berriz, PSOE-Ciudadanos akordio-
aren kontra bozkatu zuten. Altsa-
suko PSNko idazkari nagusi Juan
Miguel Perez Hurtadok esan digu-
nez, “akordioak ez du ibilbiderik”.
Perezek gaineratu duenez, akordioa
aztertu zuten eta “urardotutua” zela
iruditu zitzaien; “gizarte arloan
gehiago espero genuen” gaineratu
du.  Sozialista altsasuarren esperan-
tzak bihartik aurrerako negoziazio
aldi berrian daude. 

Altsasu»

Izen ematea
Txirinbulon
Martxoaren 16ra arte
aurrematrikulazioa egin daiteke

Altsasuko 0 eta 3 urte bitarteko haur
eskolan izena emateko epea zabalik
dago. Aurrematrikulazioa ikastetxe-
an bertan egin daiteke, 9:00etatik
13:00etara eta 15:00etatik 17:00eta-
ra, txirinbulohaureskola@altsasu.net
e-posta helbidean edo 948 564 422
telefonora hots eginez. 
Txirinbulo haur eskolan izena eman-
dako haurren garapena bost espa-
rruren bidez lantzen dituzte: afek-
tua eta gizarte harremanak, gorpu-
tza, ingurune sozial eta fisikoaren
ezagutza, komunikazioa, hizkuntza
eta gorputz adierazpena. Horreta-
rako jolas librea eta gidatutako jar-
duerak, ikusentzunezkoak, psikomo-
trizitatea, joko heuristikoa, altxorren
otarra, plastika edota guraso taile-
rrak izaten dira. 

Altsasu»

Txirinbuloko sarrera.

Hurrengo 
kafe-tertuliak

Martxoak 7, astelehena
17:00etan Mugimenduaren gara-
penaren monografikoa.

Martxoak 16, asteazkena
17:00etan Haurren negarrari
arreta eskaini. Maitasuna eta
errespetua. Hizlaria: Alfredo
Hoyuelos, Filosofia eta Hezkun-
tzako Europar doktoretzaduna. 

Ainara Ladronek arbizuarren babesa jaso du.utzitakoa
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Bi lakuntzarren
auzia, artxibatua
Espainiako Auzitegi Nazionaleko
Ismael Moreno epaileak bi lakun-
tzarren kontra zabalik zegoen auzia
artxibatu egin du. Joan den urteko
Lakuntzako festetan euskal preso-
en eskubideak aldarrikatzeko eki-
mena egin zen. Han parte hartzea-
gatik bi lakuntzarrei “terrorismoa
goraipatzea” leporatu zieten. Anto-
latu ziren ekimenetan jasotako dirua
“defentsa gastuak ordaintzeko eta
euskal presoen senideei emateko”
izanen da. +www.guaixe.eus

Cava festarako
boluntario bila
Lakuntzak, estreinakoz, cava festa
hartuko du. Maiatzaren 20an, 21ean
eta 22an izanen da. Kataluniako zor-
tzi cava dastatzeko aukera izanen
da, baita bazkaltzeko eta afaltzeko
aukera ere. Jatekoak Txingurriye
elkartekoek eskainiko dituzte. Hiru
egun horietan festak behar bezala
aurrera egiteko boluntarioak behar
dira. kultura@lakuntza.eus e-posta
helbidera zuzendu daitezke. Ideiei
ere ongi etorria eginen diete. 

Irurtzungo Udalak 1.887.000
aurrekontua onartu du, joan den
urtean baino 5.000 euro gutxiago

Aurrekontuez galdetuta, Aitor
Larraza Carrera Irurtzungo alka-
teak zehaztapena egin nahi izan
du: “lehenik esan behar, gainon-
tzeko herrietan bezala, krisial-
diak baldintzatutako aurrekon-
tuak izan direla. Eraikin eta indus-
triaguneek mugimendu gutxi dute.
Kobratzen ditugun eta Nafarroa-
ko Gobernutik etortzen den finan-
tziazioan oinarritzen dira”. Foru
administrazioak udalendako diru
gehiago agindu du eta gauzatuz
gero “ongi etorria” izanen dela
azaldu digu Larrazak. Aurrekon-
tua osatzeko irizpideez  galdetu-
ta, alkateak esan digu “gizarte
arlorako ahalik eta diru kopuru
handiena mantentzea eta inber-
tsioetarako diru-sail dexentekoa
egotea” ahalegindu direla. 

Irurtzungo aurrekontuetan
enplegurako 190.000 euro daude,
“beste urtekoen antzekoa”. Gizar-
te Zerbitzuen bidez egiten diren
kontratazioetarako 84.000 euro
bideratuko dira. Une honetan hiru
pertsona daude bide horretatik
kontratatuta. Eta Nafarroako
Enplegu Zerbitzuaren laguntzak
egiten dituen kontratazioetarako
105.000 euro izanen dira. Bi langi-
le gazte txokoan ari dira dagoene-
ko. Martxo bukaeran sei hilabete-
tarako sei kontratu eginen ditu
udalak (bi kisusgile eta lorezain-
tza eta garbiketa lanetan aritzeko
langileak). Udan igerilekuaren
martxa bideratzeko beste zortzi
langile kontratatuko ditu udalak.
19 kontratazio guztira. 

Inbertsioetara 74.000 euro bide-
ratu ditu Irurtzungo Udalak. Irur-
tzundarrek erabakiko dute haieta-
tik 35.000 euro zertan inbertituko
diren. Parte-hartze aurrekontuen
bidez izanen da hori. Haiek lantzen
dituen lan taldea prozedura aurre-
ratua du eta irurtzundarrei kontsul-
ta udaberrian eginen zaie. Udale-
txearen sarreran, jubilatu elkarte-
aren biltegian zen espazioan,
komuna publikoak eginen dituzte
aurten. Horretara, 25.000 euro bide-
ratuko ditu udalak. Frontoian eta
hilerrian izanen diren obra txikiek
osatzen dute inbertsioaren atala. 

Tramitazioaz 
EH Bilduk udalean gehiengoa du
eta aurrekontuak prestatzerakoan
arlokako lan taldeetan landu zituz-
ten aurrekontuak. Udalean ordez-

karitza duten independenteei eta
UPNko zinegotziei helarazi zizkie-
ten. Haiekin “puntu batzuk ados-

tu genituen, baina ekarpen handi-
rik ez zuten egin”, azaldu digu alka-
teak. Aurrekontua EH Bilduren 6

eta independente baten bozekin
eta 4 abstentziorekin (3 independen-
te eta UPNko 1) onartu zen. 

Onartu aurretik irurtzundarrei
aurrekontuaren nondik norakoak
azaldu zizkien Larrazak. Auzoka
antolatutako sei bileretan izan zen.
Saio haietan irurtzundarrek auzo
bakoitzean zituzten gabezien berri
eman zioten alkateari. “Oso probe-
txugarriak izan ziren deialdi haiek.
Jendeak ongi hartu zuen ideiak
udalarekin partekatzea. Bizpahi-
ru gauza egiten hasi gara, halako
arazorik zegoenik ez genekielako.
Guk herria osotasunean ikusten
dugu, baina auzoetako arazo pun-
tualez ez gara ohartzen”. Halako-
ak egiten jarraituko dute, “segu-
raski”. Alkateak aurrekontuekin
lotu baino, “egin beharrekoekin”
lotu ditu bilera horiek. 

Irurtzun»

Udalak enplegurako 190.000 euro 

Hondakinen
kudeaketa
Europako Batasunak 2020rako
hondakinen birziklatze tasak han-
ditzeko eskaera egin du. Irurtzu-
nen auzokonpostaren aldeko
apustua egin dute. 2014ko urte
akaberatik zortzi auzokonposta-
gailu daude herrian barna.  Bakoi-
tzaren kudeaketaz bi boluntario
arduratzen dira eta Sakanako
Mankomunitateko Hondakin Zer-
bitzuko langileak pozik daude
irurtzundarren jarrerarekin. Larra-
zak esan digunez, “auzokonpos-
tarena pauso txiki bat da, baina

beharrezkoa zena. Jendeak oso
ongi hartu du. Hoberena izan da
beste jende askok beldurra ken-
du diola. Pixkanaka beste pauso
batzuk ematen joan beharko
dugu”. 
Irurtzungo birziklatze tasa han-
ditzeko udala Mank-ekin harre-
manetan dago. “Bizpahiru bilera
egin ditugu haiekin. Duela bi urte
hitzarmen bat genuen, gauza bate-
gatik edo besteagatik sinatzeko
gelditu dena”.  Auzo-konpostagai-
lu gehiago jartzeko finantzazioa
eta beste jaso nahiko lituzkete har-
tan. Mank-eko aurrekontua onar-
tu ondoren izan daiteke. 

Eskola handitzea 

Larrazak jakinarazi digunez, Hez-
kuntza Departamenduarekin bi
bilera izan dituzte Irurtzunen
Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzako institutua eraikitzeko eska-
tzeko. “Guk bezala, Nafarroako
Gobernuak ez duela halako erai-
kuntza bat egiteko dirurik esan
digute. Guk eskaera egiten segi-
tuko dugu”. Udalak institutua
kokatzeko lur-saila badu. Bitar-
tean, urtero moduan eskolan
mantentze lanak egiteko diru-sai-
la jaso du aurrekontuetan. 

Lakuntza » Arakil »

»

Kristau fededun askok igandean
Xabierko gazteluko bidea hartu-
ko dute, aurreneko Xabierraldian.
Animatuenek biharko arratsal-
de-gaua oinez eginen dute bidea,
igandean, 8:00etan, Zangozan iza-
teko. Ordu horretan abiatuko da
Xabierrerako gurutze-bidea.
Behin gazteluan, 10:00etan, meza
izanen da. Bigarren Xabierraldia
hilaren 12an izanen da, larunba-
tarekin. Gurutze-bidea Zangoza-
tik 15:00etan abiatuko da eta, bi
ordu geroago meza hartuko du gaz-

telu aurreko zelaiak. 
Xabierrerako kristau errome-

saldien 76. edizioa da aurtengoa.
Ohi bezala, grazia bederatziurre-
na izanen da ere. Haren barruan,
Sakana hartzen duen Mendialde
eskualdetik Xabierra asteazkene-
an joanen dira ere, meza izanen
da. Miserikordiaren erromesak
leloa dute aurten Xabierraldiek. 

Maria Esparza bere koinata
izurdiagarrak espero du “hau gaixo
larri dauden gainontzeko
presoendako bidea izatea” 

Lorentxa Gimonek Krohn izeneko
gaixotasun larri eta kronikoa dau-
ka. 13 urte egin ditu espetxean.
Borroka luzearen ondoren, astear-
tean Bretainiako Roazhongo kartze-
latik atera zen angeluarra. Izurdia-
gako Maria Esparza Luri, Arakil-
go Udaleko EH Bilduko zinegotzia,
presoaren koinata da eta lan han-
dia egin du bere koinataren aska-
tasuna eskatzeko burutu diren eki-

menetan, Iparraldeko abertzaleekin
batera. Gimonen beraren eta seni-
tartekoen eskariz, ez dizkiote harre-
ra bereziko ekitaldiak egin “haren
osasunak duelakoz lehentasuna”.
Gimonek gaixotasuna oso aurrera-
tu du. Espetxean ezin zizkioten
behar dituen zainketak eman. Azken
hilabeteotan hirutan izan da ospi-
talean. Etxekoak pozik daude: “Egin
ditugun dinamikengatik dago aske
Lorentxa. Borroka, ez dago beste
biderik. Eta espero dezagun Loren-
txaren kasua aurrekaria izatea larri-
ki gaixo dauden beste presoenda-
ko” gaineratu du Esparzak. 

Irurtzungo Udalak 1.887.000 euroko aurrekontua onartu du eta enplegurako 190.000 euro bideratuko ditu. artxiboa

Sakana

Xabier helburu Gimon aske 
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Martxoak 8, Emakumeen Eguna

Emakumeen Eguna dela eta,
Irurtzungo emakumeen taldeak
23. aldiz Emakumeari Buruzko
Jardunaldiak antolatu ditu.
Gaur hasi eta hurrengo astean
zehar emakumea ardatz duen
programazioa garatuko da.
Eskaintza Kultur kontseiluaren
eta Irurtzungo Udalaren lagun-
tzaz osatu da. 

Egitaraua 
>>Martxoak 4, ostirala 
20:00etan eta 20:30ean El club de las lanas.
Irurtzungo antzerki tailerra. Kultur etxean. 

>>Martxoak 5, larunbata
20:00etan El club de las lanas. Irurtzungo
antzerki tailerra. Kultur etxean. 
22:00etan Afaria Erga Larreak elkartean.

Ondoren, Lorena Arangoaren emanaldia. 

>>Martxoak 6, igandea
10:00etatik 14:00etara Argazki rallya.
(Azalpenak 10:00etan Erga Larreak
elkartean). 
19:00etan El club de las lanas. Irurtzungo
antzerki tailerra. Kultur etxean. 

>>Martxoak 9, asteazkena
18:00etan Zinemara irteera. Plazan
hitzordua. 

>>Martxoak 11, ostirala 
20:00etan ITB (inauteriak) eta berdintasu-
nari buruzko film laburrak, Pikuxarren. 

>>Martxoak 12, larunbata
16:30ean Kafe hitzaldia. Desmeninas
Emperdedoras taldea, kultur etxean. 

>>Martxoak 13, igandea 
19:00etan Aurora Beltranen kontzertua,
kultur etxean. 

Egitaraua 
>>Martxoak 4, ostirala 
20:0etatik aurrera Pintxo-pote feminista. 
23:00etan Kaxionoren alabak-en kontzer-
tua eta ondoren gaupasa, Argi Bidea
elkartean. 

>>Martxoak 8, asteartea
18:00etan Ipuin ez sexisten kontalaria,
liburutegian. 
19:00etan Sakana feminista, Sakana
askea!!! Eskualdeko manifestazioa,
Altsasun. 

>>Martxoak 11, ostirala 
18:00etan Emakume idazleen lanetan
oinarritutako solasaldia, Castillo Suarezek
gidatuta. Udaletxeko batzar gelan. 

Arbizuko emakume taldeak gaur
hasi eta heldu den ostirala bitar-
teko egitaraua prestatu du Ema-
kumeen Eguna dela eta. Musika
eta parrandarekin hasiko da gau
egitaraua. Astearterako ipuinak
eta  ostiralerako literatura dira pro-
gramazioaren ardatza. Azken hori
emakume idazleen testu eta argaz-
kietan oinarritua  izanen da. Ludo-
teka zerbitzua izanen da.

Asteartean Altsasun eginen
den Sakana mailako manifestazio-
rako deia egin dute. 

Emakumeen
eguna baino
gehiago
Olatzagutiko Berdintasun Lan Tal-
deak Emakumeen Nazioarteko
Eguna dela eta bihar hasiko den
egitaraua prestatu du. Honako
leloa du: Feminismoa ez da matxis-
moaren kontrakoa, ezberdintasu-
naren antidoto onena baizik. Orain
inoiz baino beharrezkoagoa! Bihar
bertan afaria izanen da. Txarte-
lak udaletxean edo kiroldegian 18
eurotan eskuratu daitezke. Olaz-
tiarrak Sakana mailako manifes-
tazioan parte hartzera hots egin
dituzte, Altsasun, asteartean. 

«Pikara» aldizkari feminista-
ren  hitzaldia
Bestalde, Pikara, on-line magazi-
ne feministako zuzendari eta sor-
tzaile June Fernandezek hitzaldia
eskainiko du. Baita Baltistan fun-
dazioko kide Txaro Otxandore-
nak ere. Azken horrek Pakistan-
go emakumeak ahalduntzeko eta
tokiko garapen endogenoa gara-
tzeko fundazioak azken 12 urtee-
tan egindako lana azalduko du.
Gerero zapalkuntzaz aparte bizi-
tzako gainontzeko zapalkuntzen
kontra borrokatu zuten emakume
sail baten berri ematen du Itziar
Zigak bere liburuan, programa-
zioa despeditzeko Olatzagutian
aurkeztuko duena. 

Irurtzun» Olatzagutia»

Arbizu»

Emakumeari Buruzko
Jardunaldiak bueltan

Emakumeak ardatz dituen
egitaraua Arbizun

Egitaraua 
>>Martxoak 5, larunbata
20:00etan Dando el cante, Inma la Bruja.
Kultur etxean. 
22:00etan Afaria, kiroldegian. 

>>Martxoak 8, asteartea
18:30ean Auzatea, Altsasuko Gure Etxea
eraikinean. 
19:00etan Sakana feminista, Sakana
askea!!! Eskualdeko manifestazioa,
Altsasun. 

>>Martxoak 9, asteazkena
19:30ean Camino hacia la luz. Otra mirada
sobre las mujeres del Karakorum
pakistani. Hizlaria: Txaro Otxandorena.
Kultur etxean. 

>>Martxoak 18, ostirala
19:30ean Vienen a violar a nuestras
mujeres: desmontando los discursos
xenófobos sobre violencia sexual. Hizlaria:
June Fernandez. Kultur etxean. 

>>Martxoak 22, astartea
19:30ean Itziar Zigaren Malditas, una
estirpe transfeminista liburuaren
aurkezpena, kultur etxean. 

ssss

Martxoaren 8aren inguruko egi-
taraua Altsasuko Udaleko Emaku-
mearen Bilguneak, Gazteria Zer-
bitzuak eta mugimendu feminis-
tak antolatu dute. Azken horrek
bat egin du Emakumeen Egune-
an bertan Sakanako mugimendu
feministak Altsasun deitutako
manifestazioarekin. Hura hasi
baino ordu erdi lehenago, 18:30ean,
emakumeak elkartzea eta auzate-
az gozatzeko gonbitea egin diete.
Hala ere, astelehenerako iragarri
duten hitzaldian internazionalis-
moa eta emakumea izanen da hiz-
ketagaia. Ostegunerako, mugi-
mendu feministak neskendako eta
emakumeendako tailerra antola-
tu du:  Respuestas combativas ante
la violencia machista. 

Intxostiapunta gazte guneak,
bestalde, 15 eta 17 urte bitarteko
gazteei zuzendutako bi jarduera
hartuko ditu. Lehena, domekan
izanen dena, genero ezberdintasu-
nak antzemateko gakoak emanen
ditu. Eta, horrekin batera, nera-
been arteko erlazio interpertsonal
egokiak garatzen lagundu eta mai-
tasun erromantikoaren mitoak
identifikatu eta apurtzeko irizpi-
deak eman nahi dira. Emagin-eko

hizlariak izanen dira 3 m sobre el
cielo? Oinak lurrean hobe saioa
emanen dutenak. Heldu den aste-
buruan Zoila Berastegi Mariñela-
renak zuzendutako tailerra eskai-
niko du: Barruan den altxorraren
bila. Neskek, bakoitzak bere burua
munduan nola ikusten duen jaki-
teko balioko du saio bikoitzak.
Munduaren aurreko nesken jarre-
ra aztertu eta lantzeko dramatiza-
zioa erabiliko dute. 

Ultra-trailetan eskarmentu
handia duen korrikalari batek,
Uxue Fraile Azpeitiak, bere leku-
kotza emanen du Iortia kultur
gunean asteazkenean. Aste bat
geroago, toki berean, Assata Sha-
kur Kuban errefuxiatua bizi den
Amerikako Estatu Batuetako
iraultzailearen autobiografiari
buruzko literatura-solasaldia
gidatuko du Maria Castejon Leor-
zak. Aurretik, hilaren 13an, dome-
ka goizean, emakumezkoen las-
terketa ez lehiakorra lilasterke-
ta jokatuko da. Izen ematea
www.dantzalekusakana.com web
orriaren edo 948 564 823 telefono-
aren bidez egin daiteke. Edo dome-
kan bertan, 11:00etan, Gure Etxea
eraikinean. 

Altsasu»

Emakumearen Egunagatik
hitzordu ugari 

Egitaraua 
>>Martxoak 6, domeka 
18:00etan 3 m sobre el cielo? Oinak lurrean
hobe. Hizlariak: Emagin. Intxostiapunta
gazte gunean. 

>>Martxoak 7, astelehena
19:00etan Feminismoa eta internazionalis-
moa. Mugimendu feminista eta Askapena.
Gure Etxean. 

>>Martxoak 8, asteartea
18:30ean Elkartzea eta auzatea. Foru
plazan. Mugimendu feminista. 
19:00etan Mani-festa-akzioa: Sakana
feminista, Sakana askea! Mugimendu
feminista. 

>>Martxoak 9, asteazkena
19:00etan Uxue Fraile Azpeitia, ultra-
trailetako korrikalaria, Iortia kultur gunean.

>>Martxoak 10, osteguna 
19:00etan Erantzun iraultzaileak indarkeria
matxistaren kontra. Las Farrucas. Gure
Etxean. Soilik emakumeendako. Mugimen-
du feminista.   

>>Martxoak 12, larunbata
18:00etan Barruan den altxorraren bila,
neskendako tailerra, Intxostiapunta gazte
gunean. Zoila Berastegi Mariñelarena. 

>>Martxoak 13, domeka
11:30ean III. Lilasterketa, Foru plazatik. 
18:00etan Barruan den altxorraren bila,
neskendako tailerra, Intxostiapunta gazte
gunean. Zoila Berastegi Mariñelarena. 

>>Martxoak 16, asteazkena
18:00etan Assata Shakur. La lucha desde la
raza liburuari buruzko tertulia, Maria
Castejon Leorzarekin, Iortia kultur gunean. 
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Martxoak 8, Emakumeen Eguna

SAKANA»»

Altsasuko Udalak azken bilkuran
Emakumeen Egunaren inguruko
institutuzio-adierazpena onartu
zuen. Altsasuko udal hautetsiek
adierazpen horretan onartu zute-
nez, “feminismoa ez da matxismo-
aren kontrakoa, ezberdintasuna-
ren antidoto onena baizik. Orain
inoiz baino beharrezkoagoa!”
Altsasuko Udalak, gainera, hiru
konpromiso hartu zituen. Lehena,
“tokian tokiko ikuspegitik lanean
jarraituko dugu emakume eta gizo-
nen arteko berdintasunaren alde”.
Bigarrena, “mugimendu feminis-
tari sostengua eta babesa emanen
diogu bere eskaera eta borroke-
tan”. Eta, azkenik, “berdintasun
printzipioa bermatuko dugu poli-
tika publiko guztietan”. Martxo-
ak 8a dela eta hona Altsasuko Uda-
laren adierazpena: 

Martxoaren 8a urtetik urte oroi-
tzen dugun eguna dugu, emaku-
me guztiendako eskubide guztien
aldarrikapen feministaren eta
erresistentzia historikoaren ingu-
ruan kokaturik. Ukaezinak dira
emakumeek eskuratu dituzten lor-
penak. Emakumeak gero eta pres-
tatuago daude, gero eta alor gehia-
gotan, askatasun gehiagorekin,
gero eta ahaldunduago daude eta
gero eta gehiago dira dagokien ere-
mu soziala aldarrikatzen dute-
nak. 

Emakumeak berdintasunaren
eta ahalduntzearen bidean egin-

dako aurrerapenei aurre egin
nahian, matxismoaren berrarma-
tze ideologikoak erantzuten die,
azken urteotan ikusten ari garen
bezala. Neomatxismo izenpean
hainbat diskurtso matxisten indar-
tzea dago. Hauek genero desber-
dintasunak eta emakume nola
sexualitate ez-normatiboen kon-
trako indarkeria esplizituki nahiz
ezkutuki erlatibizatzen eta babes-
ten dute. Emakumeen kontrako
indarkeria darabilte politika arra-
zista eta islamofoboak sustatzeko,
emakumeen eskubideen defentsa-
ren itxurapean. Horren erakusle
argia da gabon zaharrean Alema-
niako hainbat hiritan izandako
eraso sexisten ondoren gertatu
dena. 

Beste alde batetik, egun berdin-
tasunaren irdudikerian bizi gara.
Hau da, emakume eta gizonen
arteko berdintasuna lortu izana-
ren sentsazio orokortua dago. Bai-
na uste oker horrek ez du inolaz
ere errealitatea erakusten. Izan
ere, soldata-arrailak argi adieraz-
ten du emakumeek bataz beste %27
gutxiago irabazten dutela. Krista-
lezko sabaia mantentzen da, ema-
kumeak dira oraindik ere etxeko-
lanez nagusiki arduratzen direnak
baita zaintza-lanez ere. Oraindik,
bikotekide zein bikotekide ohiek
emakumeak erailtzen dituzte.
Indarkeria sexualak jarraitzen du.
Tratu txar eta abusu harremanen

oinarrian oraindik dago maitasun
erromantikoaren ideala. Eta azken
hau, neurri handiagoan ematen da
gazteenen artean.

Feminismoak defendatzen du
emakumeek gizonek dituzten
eskubide berak izan behar dituz-
tela. Hori dela eta, instituzioeta-
tik mugimendu feministen lana eta
ahalegina aitortu nahi dugu.
Matxismoa lausoagoa eta detekta-
tzen zailagoa da egun eta, horre-
gatik,  feminismoa inoiz baino
beharrezkoagoa da. Horixe baita
emakume eta gizonen arteko des-
berdintasunak gainditzeko bide
bakarra. Baita pertsona guztiek
eskubide, betebehar eta aukera
berak izanen dituzten jendartea
eraikitzeko bidea. 

Emakumeen Nazioarteko Egu-
nak ospakizun/oroitzapen data izan
behar du, genealogiak aitortzeko
baita aldarrikapenetarako eguna
ere, gure gizarte patriarkalak ema-
kumeak diskriminatzen eta ikus-
tezin bihurtzen baititu, eta beraien
kontra indarkeriaz dihardu. 

Hori dela eta, emakume baten
eredua aitortu nahi dugu, Wanga-
ri Maathairena. Bakearen Nobel
Saria jaso zuen 2004an eta bere
hitzak gogora ekarri nahi ditugu:
“Zerbait lortu duten pertsona guz-
tiak lurrean izan dira behin bai-
no gehiagotan. Eta beti altxatu egin
dira. Horixe da betidanik egiten
saiatu naizena.”

Udala emakume eta gizonen arteko
berdintasunaren alde

Altsasuko Udalak Emakumearen Eguneko adierazpena onartu zuen joan den asteazkenean. Artxiboa

Kaleak eta plazak “salaketak,
aldarrikapen, abesti eta dantzekin”
beteko dituzte Emakumearen
Egunean

Erkuden Ruiz Barroso 

“Feminismoak egingo gaitu herri”.
Sakanako Mugimendu Feminis-
tak “indarrak batu” ditu aurtengo
Martxoaren 8a prestatzeko. Mugi-
menduak azaldu duenez “jendar-
te eredua” ezin da indibidualki
aldatu eta mugimendua ikustara-
zi nahi dute. Hortaz, “feministon
eta emakumeon artean sare eta
aliantzak” ezinbestekoak dira. Mar-
txoaren 8rako manifestazioa eginen
dute Altsasun, baina “ahaztu gabe
data puntual bat besterik ez dela”;
borroka egunerokoa dela gainera-
tu dute. Sakana feminista, Sakana
askea izanen da leloa: “Sakana
askea izango da feminista denean”,
mugimendutik azaldu dutenez.

Martxoaren 8a “ospatzeko eta
aldarrikatzeko” egun bat da. Saka-
nako Mugimendu Feministak inda-
rrak batu ditu eta hainbat ekimen
antolatu ditu. Emakumearen egu-
nean manifestazioa egingo dute
Altsasun, 19:00etan. Aurretik askal-
tzeko eta “karakterizatzeko” tartea

egongo da. Egun honetan morez
janzteko edo gauzak moreak era-
mateko gonbitea luzatu dute, izan
ere, esaten dutenez “morea da gure
bidea”. Sakanako mugimenduari
indarra eman nahi diote eta elka-
rrekin ospatuko dute Emakumea-
ren eguna, “etorkizunera begira
irudikatzen dugun proiektu baten
hazia” izango dena, mugimendu
feministaren esanetan. Baina mar-
txoaren 8a “egun bat baino gehia-
go da” eta astean zehar hainbat eki-
men antolatu dituzte herri bakoi-
tzeko mugimendu feministek. 

Indarkeria matxista Altsasun
Altsasun izandako indarkeria
matxista kasuaren aurrean Mugi-
mendu Feministak dio ez duela
inolako justifikaziorik “onartu
ezta sinistuko ere”.  “Indarkeria
sexista egiturazkoa da eta sozia-
lizazio prozesu sexista baten ondo-
rio kulturaletik dator”. Hortaz,
“gure inguruan” gertatzen dene-
an erasotzailearen ardura estal-
tzen dela eta emakumea errudun
egiten dela salatu dute. Ezetza edo-
zein kasutan ere ezetz dela gogo-
ratu dute. 

Mugimendu feministako kideak astearterako manifestaziorako dei eginez.

Indarrak batu ditu
mugimendu feministak
Martxoaren 8 “handia
ospatzeko eta
aldarrikatzeko”
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Eskertzak eta eskelak osteguneko
goizeko 11:00ak arte jasotzen ditugu

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

948 564 275 telefonora

Gorka Larrea OndarraGorka Larrea Ondarra

LANA/ NEGOZIOAK
LAN ESKAINTZA

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

LAN ESKARIA

Adineko pertsonak zaintzen dira. 
Orduka etxeetan. Asteburuetan ere. 
Tel 948 46 71 69.

Iturmendiko Aritza Elkartean garbitzeko
pertsona bat (edo gehiago)  behar dugu.
Urtebeteko kontratua eskaintzen dugu.
Interesatuak martxoaren 4an, arratsaldeko

19:00etan elkarteko bulegoan agertu beharko
dira. Informazio gehiago edo zalantzak argitzeko
619 08 67 14 telefonora deitu.

IBILGAILUAK SALDU
Toyota urdina, Rav 4 saltzen da.
Bost ate, gasolina, Etxarri Aranatzen. Tel 619 41
75 93.XEAK SALDU

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

SALGAI
Teka ontzi-garbigailua saltzen dut.
Gutxi erabilia, bermea du. Tel 628 42 77 25.

EROSI
Bigarren eskuko bizikleta estatikoa erosiko
nuke. Tel 699 780 772

OHARRAK
Amalur Montessori Haur Eskola. 
Haurra bere osotasunean hartzen duen proiektua,
beren ongizatea bermatzen duen proiektu euskal-
duna. Harremanetarako 620 25 42 30 eta ama-

lur@amalurelkartea.org

Kafe tertulia. 
“Mugimenduaren garapenaren monografikoa”ren
emanaldia. Haur bat duzu? Haurdun zaude?
Mugimendu libreaz, zerbait entzun duzu? Gaiaz
gehiago jakin nahi baduzu, martxoaren 7an, arra-
tsaldeko 17:00etan Kattuka Haur Eskolan.
Gonbidatuta zaude.

Etxarriko irakurle taldea. 
Martxoaren 10ean, ostegunean, 19:00etan libu-
rutegian elkartuko da Lourdes Oñaederraren
“Babes bila” liburuaz hizketatzeko.

Kafe tertulia. 
“Haurraren negarrari arreta eskaini, maitasuna eta
errespetua”. Zergatik eta zertarako egiten dute
negar haurrek? Zer adierazi nahi dute negarraren
bidez? Nolakoa da malkoen hizkuntza? Hizlaria:
Alfredo Hoyuelos, Filosofia eta Hezkuntza Zientzia
europar doktoretzaduna. Martxoaren 16an,
17:00etan Kattuka Haur Eskolan.

Altsasuko irakurle taldea. 
Martxoaren 16an, asteazkenean, 18 :00etan
“Assata Shakuv. La lucha desde la raza” liburuari
buruzko tertulia, Maria Castejon Leorzarekin,
Altsasuko Iortia kultur 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

• Zacaria Mbitil Aboura,
otsailaren 24an Irurtzunen

Heriotzak

• Vicente Miranda Mundiñano,
otsailaren 20an Etxarri
Aranatzen
• Dionisio Irigoien Zelaia,
otsailaren 25ean Urdiainen

Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da. Agertu nahi ez

duenak, han jakinarazi dezala.

Gorka Larrea Ondarra
IV. urteurrena

Urrun egon arren,
gertu sentitzen zaitugu.

Bihotzez, zure lagunak

Bakaikun, martxoaren 3an.

Gorka Larrea Ondarra
IV. urteurrena

Gure bizitzak argitasuna 
galdu du zu gabe.

Beti zure falta sentituko dugu.

Aita, ama, Iker eta Erkuden
Bakaiku

BETI GURE BIHOTZETAN

Julita Arregui Arregui
Mª Esther Gamboa Garciandia

Carlos Areta Areta
Antonio Gonzalez Alcala

Datorren igandean, martxoak 6, goizeko 11:00etan
Lakuntzako San Salvador elizan, beraien oroimenean

ospatuko dugun mezara gonbidatzen zaituztegu.
1950eko zuen kintoak eta lagunak

Dionisio Irigoien

Familiaren partetik
eskerrik asko

bihotz bihotzetik.
Ongi sentitu gara zuekin. 

Zoragarriak zarete.
Urdiain

Gorka Larrea Ondarra
IV. urteurrena

Erraza izan zen zu maitatzea
ezinezkoa ordea zu ahaztea,

beti gurekin eramango zaitugu.
Amiña Katalina, izeba Pilar, Koldo, Irene, Oihane eta Maitane

Arbizu-Bakaiku

Bakaikun, 2016ko martxoaren 3an.
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Pilota

kirola >>
ATLETISMOA

EMAN IZENA ALTSASUKO  III. LILASTER-
KETAN: Martxoaren 13an jokatuko da Al-
tsasuko III. Lilasterketa, emakumeendako

lasterketa ez lehiakorra. Izena ematea do-
hainik da, www.dantzalekusakana.com
web gunean. 

Binakako finalerdietarako
sailkatzeko, Ezkurdia eta Barriola
Bengoetxea VI.aren eta Untoriaren
kontra irabaztera derrigortuta daude
igandean Altsasun

Binakako Pilota Txapelketan emo-
zioa pil-pilean egongo da azken jar-
dunaldira arte. Asteburuan 13. jar-
dunaldia jokatu zen. Joseba Ezkur-
diak eta Abel Barriola ordezkatu
zuen Ceciliok Olaizola II.a eta Urru-
tikoetxea izan zituzten aurkari.
Goizuetakoak sekulako lezioa eman
zuen, eta ikusgarri aritu zen Urru-
tikoetxearekin batera, 7 tantotan
utzi zituzten Ezkurdia eta Cecilio.

Bestalde, Artolak eta Albisuk 22 eta
20 irabazi zieten Irribarriari eta
Merino I.ari partida oso estuan,
euren zazpigarren puntua lortuz. 

Dagoeneko Binakako finaler-
dietarako sailkatuta daude Irujo-
Rezusta eta Olaizola II.a-Urrutiko-
etxea, eta zazpina puntu dituzte
Bengoetxea VI.a-Untoriak eta
Artola-Albisuk. Ezkurdiak eta
Barriolak 6 puntu dituzte. Hortaz,
azken jardunaldi honek erabaki-
ko du finalerdietara nor pasako
diren. Ezkurdiak eta Barriolak
igandean Altsasun irabazten badu-

te, 7 puntutara berdinduko luke-
te, eta nahiko tanteo ona dutenez,
finalerdietarako sailkatuko lirate-
ke. Galduz gero, finalerdietatik
kanpo geratuko lirateke.

Altsasuk erabakiko du
Beraz, igandeko Altsasuko partidak
erabakiko du. Ezkurdiak eta Barrio-
lak egungo txapeldun Bengoetxea
VI.aren eta Untoriaren kontra joka-
tuko dute, eta irabaztea, ez dute bes-
terik. Jaialdia zabaltzen duen par-
tidan, Retegi Birekin arituko da pro-
fesionaletan debutatu berri duen

Julen Martija etxeberriarrak, Jau-
narenaren eta Urruzolaren kontra
egiteko. Eta, azken partidan, 2. mai-
lakako Binakakoan, Gorkak eta
Tolosak Arteaga eta Imaz izanen
dituzte aurkari. 

Etxean jokatzearekin kontentu
dago Ezkurdia. “Zaleak alde izatea,
hori gure aldeko baza inportantea
izango da. Babes horrekin gehia-
go motibatzen zara, %100 baino
gehiago ematen duzu. Beste moti-
bazio bat da. Bultzatu bezala egi-
ten dizu jendeak” azpimarratu du.
“Gure asmoa txapelketako azken
uneraino bizirik ailegatzea zen,
pelean egotea. Hiruzpalau partida-
tan ez gara egindakoarekin gustu-
ra geratu, baina, bestalde, nahiko
erregularrak ari gara izaten txa-
pelketan. Finalerdietarako partida
bakarra dugu aurretik eta aukera
hau aprobetxatu beharra dago.
Gogo ikaragarriekin gaude, eta ea
igandean gauzak ongi egiten ditu-
gun eta partida aurrera ateratzen
dugun” dio arbizuarrak. 

“Betiko Zabaleta izateko” lanean
segitzen duela aitortu digu
Etxarrengo atzelariak

11 hilabete frontoitik kanpo egon
ondoren, astelehenean kantxara
itzuli zen Jose Javier Zabaleta pilo-
taria. Tolosako Beotibarren Elor-
direkin batera aritu zen, eta 15 eta
22 galdu zuten Mendizabalen eta
Tolosaren kontra. 

“Frontoietan berragertu naiz
eta alde horretatik ongi sentitzen
naiz. Oraindik flojo xamar ikus-
ten naiz, entrenamendu fuerte

gutxi egin ditut. Asteleheneko par-
tida lehenengoa izan zen eta jaki-
tun naiz partida asko kjokatu
beharko ditudala lehengo Zabale-
ta izateko. Min guztiak joan dira
eta alde horretatik pozik nago;
astero-astero entrenatzen aritu-
ko nahiz denbora gutxian ongi-
ongi jartzeko” azaldu dio Guaixe-
ri Etxarrengo pilotariak. 

Azken hilabeteak zailak izan
dira. “Aurreko urteko Binakakoan
Ezkurdiarekin nengoela hasi ziren
oinazeak. Eskuin hankako txor-

katilean hezur txiki bat txikitatik
deforme neukala esan zidaten. Pasa
den urtera arte ez  ninduen inoiz
molestatu, baina bat batean hezur
hori tendoia ukitzen hasi zen eta
tendoian nabaritzen nuen mina.
Kirofanotik pasa nintzen, dena

ongi atera zen eta hiruzpalau hila-
bete inguruko gauza izango zela
esan zidaten. Baina hura sendatu
nuenean eskuan sortu zitzaidan
arazoa” aipatu digu Zabaletak. 

Izan ere, eskuan berruga edo
garatxo bat atera zitzaion. “Oso

handia egin zen eta jokatzerako-
an mina ematen zidan. Ezinezkoa
nuen jokatzea. Hilabeteak buelta-
ka ibili naiz, medikuekin, derma-
tologoekin… eta azkenean natu-
rista batek belar batzuekin egin-
dako ukendu batekin erabat
desagertu zait garatxoa. Joan da
eta ez da deus nabaritzen. Ikara-
garri pozik nago” aitortu digu
etxarrendarrak. 

Helburua, gutxinaka indarra
hartu eta ongi prestatzea da.
“Oraindik berde nago partida han-
diak jokatzeko. Denborarekin one-
ra egin eta esaten badidate buruz
burukorako prestatzeko, hala egi-
nen dut. Bestela, udako torneoeta-
rako prestatuko naiz, gogo handiz.
Herrietako festetan jokatzea poli-
ta izango da” azaldu du Zabaletak. 

Ezkurdia: “Gure pentsamenduan irabaztea, ez dago besterik”

“Bezperan urduritasuna eta tentsio puntua agertuko dira, baina ilusioarekin gaude, gogotsu entrenatzen eta igandea ailegatzeko gogoe-
kin” adierazi digu Joseba Ezkurdiak. “Gure aukera bakarra igandeko partida irabaztea da, eta gure pentsamenduan irabaztea, ez dago bes-
terik. Horrela, arerioekin puntutara berdinduko genuke eta tanteo nahiko ona dugunez, 22 eta 20 irabaziz ere uste dugu nahikoa izango
genukeela finalerdietarako sailkatzeko” gaineratu du arbizuarrak. Barriola ongi dagoela azaldu digu. “Eskuz justu zegoen Abel eta aurre-
ko astean atseden hartzea erabaki zuen, azken partidara ongi ailegatzeko. Erabaki zuzena. Asteazkenean Altsasun entrenatu genuen,
entrenamendu serioa eta fuertea, ez zuen molestiarik izan eta uste dut igandean ez duela arazorik izango”. 
Oinatzen eta Untoriaren kontrako partida zaila izango dela onartu du Ezkurdiak. “Pareja sendoa da. Joaneko partidan, Labriten, 22 eta 21
galdu genuen euren kontra. Partida ona izan zen, bizia eta gogorra. Zaila daukagu. Defentsa handia dute eta Oinatzek asmatzen duen egu-
nean oso arriskutsua da. Ea nola hasten den partida. Gu abiadura ematen eta mina egiten saiatuko gara, partida serioa egiten, eta aurre-
an Oinatzi abiadurarekin jokatzen saiatuko gara. Ea nola hasten garen eta partidan barrena sentsazioak nolakoak diren… partidan zehar
ikusiko da hori” nabarmendu du Arbizuko aurrelariak.  

Marcos Berazak
bikain hasi du
denboraldia
Espainiako 2016ko Cross Country
txapelketako Guadalajarako proban
irintarra lehen juniorra izan zen
scrachean

Aurreko asteburuan hasi zen Espai-
niako Cross Country Txapelketa, Gua-
dalajarako zirkuituan jokatutako las-
terketekin. 200 pilotu baino gehia-
go lehiatu ziren, senior, junior, senior
B 2T, senior B 4T, beterano, master
eta emakumezkoen kategoriatan.
Scrach modalitatean, azkarrenaren
sailkapenean, hain zuzen, Marcos
Beraza irintarra hirugarrena sailka-
tu zen, junior mailako lehena. Hurren-
go proba hilabete bat barru jokatu-
ko da, San Martin del Vallesen. 

Beraza eta Mugica Nacio-

nal lenduroan

Asteburuan hasi zen Nacional de
Enduro txapelketa, Almeriako Anto-
sen. 230 pilotu lehiatu ziren, Mar-
cos Beraza irintarra eta Unai Mugi-
ca tartean. Marcos Beraza junior open
mailan lehiatu zen. Jordi Quer izan
zen irabazlea (36:04) eta Marcos
Beraza bosgarrena sailkatu zen
(37:23). Scrach modalitatean, azka-
rrenaren sailkapenean, 18.a sailka-
tu zen Beraza. 
Bestalde, Unai Mugica senior B 4T
mailan aritu zen. Jordi Piñol nagu-
situ zen (26:05) eta Unai Mugica 7.a
sailkatu zen (27:37). 

Motoziklismoa

Altsasun irabaztera! Binakakoa. 
14. jardunaldia
Retegi Bi-Merino II.a / Irriba-
rria-Merino (ostiralean,
22:00etan, Urretxun. ETB1, ntb)
Irujo-Rezusta / Artola-Albisu
(larunbatean, 17:45ean, Iruñe-
an. ETB1, ntb)
Olaizola II.a-Urrutikoetxea /
Victor-Beroiz (larunbatean,
Amorebietan)
Bengoetxea VI.a-Untoria /
Ezkurdia-Barriola (igandean,
17:00etan, Altsasun. ETB1, ntb)

Binakakoa. Sailkapena

1. Irujo-Rezusta: 12 puntu
2. Olaizola II.a-Urrutikoetxea: 10 puntu
3. Bengoetxea VI.a-Untoria: 7 puntu
4. Artola-Albisu: 7 puntu
5. Ezkurdia-Barriola: 6 puntu
6. Victor-Beroiz: 5 puntu
7. Retegi Bi-Merino II.a: 3 puntu
8. Irribarria-Merino: 2 puntu

Pilota

Zabaleta: “oraindik
berde nago”

Zabaletak ongi prestatu nahi du bere sasoi betea berreskuratzeko. 

Marcos Beraza eta Unai Mugica. 
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Areto futbola

Futbola

Zelaiak zurituta zeuden eta 22.
jardunaldiko partidak aurrerago
jokatu beharko dituzte gure taldeek

Larunbatean eta igandean zuri-
zuri zeuden Etxarri Aranazko
San Donato, Lakuntzako Zelai
Berri eta Altsasuko Dantzaleku
futbol zelaiak. Hori zela eta, pre-
ferente mailan Etxarri Arana-
tzek Burladesen kontra eta Lagun
Arteak San Jorgeren kontra eta
erregional mailan Altsasuk Sale-
sianosen kontra jokatu beharre-
ko partidak ezin izan ziren joka-
tu. Beraz, 22. jardunaldiko parti-
da hauek aurrerago jokatu
beharko dituzte gure taldeek,
Nafarroako Futbol Federazioak
zehazten duen datetan. 

Hurrengo jardunaldia
Preferente mailan Gares da lide-
rra (44 puntu). Etxarri Aranatz 5.a
da (34 puntu) eta Lagun Artea 6.a
(34 puntu), biak partida bat gutxia-
gorekin. Asteburuan sailkapene-
an 10.a den Berriozarren kontra
jokatuko du Etxar rik
–larunbatean, 16:00etan, Berrioza-
rren– eta 2.a den Rotxapea  izan-
go du aurkari Lagun Arteak larun-
batean, 15:45ean, El Iratin. 

Bestalde, erregional mailako
liderra Lezkairu da (54 puntu).
Altsasuk 9. postuan jarraitzen du
(27 puntu), partida bat gutxiago-
rekin. Lezkairu liderraren kontra
ariko da Altsasu larunbatean,
19:45ean, Lezkairuko Sotoan. 

Elurragatik ezinezkoa izan zen
Nafarroako duatloi egutegia
zabaltzen zuen proba jokatzea

Elurragatik eta eguraldi baldin-
tza kaxkarrengatik bertan behe-
ra geratu zen Sakana Triatloi Tal-
deak larunbatean antolatutako
VII. Altsasuko Duatloia, aldi bere-
an Nafarroako Sprint Duatloi Txa-
pelketa izan behar zuena. 157 dua-
tleta zeuden izena emanda baina
elurra zela eta, ezinezkoa izan zen
proba burutzea. Aurretik, goize-
an, Nafar Kirol Jolasetarako balia-
garria zen kategoria txikiko pro-
bak jokatzekoak ziren Txioka ikas-
tolaren inguruetan.  103
neska-mutiko zeuden izena eman-
da, baina elurrarengatik ezin izan
ziren aritu. 

Segurtasunagatik
“Epaileekin eta poliziako ardura-
dunekin egindako bileraren ondo-
ren, proba bertan behera uzteko
erabakia hartu dugu. Ibilbide guz-
tian barna elurra dago eta segur-
tasunagatik proba bertan behera
uztea erabaki arduratsuena dela
iruditzen zaigu” azaldu zuten
Sakana Triatloi Taldeko kideek
larunbat goizean. 
Oraindik ez dakite proba beste
egun batean ospatzerik izango
duten. “Egutegia betea dago eta,
nahiz eta oraindik guztiz ez kon-
firmatu, ziurrenik ezingo dugu
Altsasuko proba aurten antolatu.
Izugarri sentitzen dugu, baina
gauzak horrela dira” gaineratu
dute antolatzaileek. 

Gaur, 20:30ean, Anaitasunan
jokatuko da partida erabakigarria

Magna Gurpea Xotak garaipen oso
baliotsua lortu zuen igandean Zara-
gozan, D-Link Zaragoza taldeari 1
eta 4 irabazi eta gero. Merezitako
garaipena izan zen, talde berdea
Zaragozakoa baino askoz ere gehia-
go izan baitzen. Carlitos (3) eta
Araça izan ziren golegileak.

“Lehen 10 minututan beraiek gu
baino hobeki aritu dira. Guk, ordea,
aldea atera dugu eta horrek gau-
zak erraztu dizkigu. Bigarren
zatian oso ongi defendatu dugu eta
garaipena lortu dugu. Laugarren
postuan gaude, El Pozorekin pun-
tutara berdinduta, eta postu horri
eusteko borrokan jarraituko dugu.
Nolanahi ere, lehen 8 postuen arte-
an mantentzea da helburua play-
offetarako sailkatzeko” azaldu zuen
Imanol Arregi entrenatzaileak. 

Magna Gurpea vs El Pozo
Inter Movistar da lehen mailako
liderra (61 puntu). Magna Gurpea
Xotak laugarren postuari eusten

dio (43 puntu), bosgarrena den El
Pozo taldearekin puntutara ber-
dinduta (43 puntu). Hain zuzen ere,
gaur El Pozo taldea hartuko du
Magna Gurpea Xotak Anaitasuna
Pabilioian, 20:30ean. Laugarren
postua dago jokoan eta garaipena
lortzera aterako da Xota. Horre-
tarako, zale guztien babesa eska-
tu dute talde berdetik. 

Jon Irisarrik ezin
izan zuen Espainiako
Kopako lidergoa
defendatu
Guerrita Trofeoan erorikoa izan zuen

Asteburuan Guerrita Trofeoa joka-
tu da, Espainiako Kopako baliaga-
rria zen bigarren proba. Rural Kutxa-
ko Jon Irisarrik ezin izan zuen Espai-
niako Kopako 23 urtez azpiko
lidergoa defendatu, erorikoa izan
zuelako eta proba utzi behar izan
zuelako. Contador Fundazioko Alva-
ro Cuadros granadarrak ihes egin
zuen helmugarako 70 kilometroren
faltan eta inork ezin izan zion jarrai-
tu. Helmugara bakarrik iritsi zen
(4:06:58), eta 3:26 atera zizkion Lizar-
teko Marcos Jurado buru zela sar-
tu zen zazpi txirrindulariz osatuta-
ko taldeari. Rural Kutxako lehen txi-
rrindularia Josu Zabala izan zen,
helmugara 27. postuan sartu zena.
Talde sakandarreko Ander Alonso,
bigarrena sailkatu zen tartekako hel-
mugako sailkapenean. 
Espainiako Kopako hirugarren pro-
ba igandean jokatuko da Zizurkil-
Asteasun, XIII. Aitzondo Klasikoa,
10:00etan (138,6 km). 

Pablo Alonso seigarrena

Zumaian

Larunbatean Zumaiako Saria joka-
tu zen, Euskaldun Torneoa mustu-
tzen zuen proba (112 km). Aldro Team
taldeko Julen Amarika izan zen ira-
bazlea, helmugara bakarrik iritsi eta
gero (2:48:38). Rural Kutxa-Seguros
RGA talde sakandarreko Pablo Alon-
so seigarrena iritsi zen helmugara,
minutu eta erdira (2:49:01). 

Lehendakari Torneoa

abian

Asteburuan abiatuko da Lehenda-
kari Torneoa. Bertan 23 urtez azpi-
ko afizionatuak lehiatuko dira. Larun-
batean jokatuko da lehendabiziko
lasterketa, XIII. Ereñoko Udala Sari
Nagusia, 10:30ean hasiko dena
(105,4 km). 

Juniorrak hasi dira
lanean
Quesos Albenizeko Asier Etxeberria
13.a sailkatu zen Villatuertako 38.
San Veremundo lasterketan

Igandean hasi
zen junior mai-
lako 2016 den-
boraldia, Villa-
tuertan jokatuta-
ko 38.  San
Veremundo Tro-
feoarekin (77
km). Lasterketa
mugituan, El Proex-Iturribero talde-
ko Eneko Martinez izan zen garai-
lea (2:00:26), bere taldekide Oier Laz-
kanori 23 segundo aterata. Burun-
da txirrindularitza klubeko Quesos
Albeniz taldeko Asier Etxeberria 13.a
sartu zen, 1:29ra. Bere taldekide Juan
Riaño 17.a izan zen, Daniel Izquier-
do 39.a, Alex Unzilla 44.a, Hodei Zia
45.a eta Xabier Maiza 53.a. 

Sakandarrak X. Sahara Crossean

Gizonak
1. Aitor Etxebeste: 33:39

11. Alberto Martinez: 35:45
12. Sergio Garcia: 35:46
15. Adur Senar: 36:05
20. Iraitz Senar: 36:34
21. Iban Gonzalez: 36:49
30. Francisco Javier Gomez: 37:48
33. Andoni Azanza: 38:04
36. Gorka Garcia de Eulate: 38:45
70. Mikel Astiz: 41: 16
77. Juan Carlos Gomez: 42:21
84. Santi Agirre: 42:42

128. Luis Migel Galindo: 45:40

Emakumeak
59. Lourdes Colomo 40:08

120. Erkuden San Martin: 45:00
171. Ixa San Martin: 54:10 

Igandean X. Sahara Cross jokatu
zen Ormaiztegin, Salem Hach
Embarek Memoriala (10 km). 192
korrikalarik osatu zuten proba,
tartean hainbat sakandar zirela.
Aitor Etxebeste (33:39) eta Lourdes
Colomo (40:08) izan ziren azkarre-
nak, eta lehen sakandarra helmu-
gara 11.a sartu zen Alberto Marti-
nez lakuntzarra izan zen (35:45). 

Raul Audikana 14.a Hernanin
Larunbatean X. Sagar Lasterra
herri lasterketa jokatu zen Herna-
nin (10 km). 412 korrikalarik buka-
tu zuten proba, Sergio Roman (28:51)
eta Maitane Guerrero (33:01) buru
zirela. Raul Audikana olaztiarra
14.a iritsi zen helmugara (31:54),
Kaxi Estarriaga etxarriarra 110.a
(37:19) eta Asier Estarriaga 124.a
(37:46). 

Duatloia

VII. Altsasuko Duatloia,
bertan behera

Etxarri, Lakuntza eta
Altsasuko partidak
bertan behera

Atletismoa

Magna eta El Pozo,
laugarren postua jokoan

Alberto Martinez 11.a 
X. Sahara Crossean
Sakandar asko lehiatu ziren Ormaiztegin jokatutako proban

Txirrindularitza

»

Lakuntzako Lagun Artea taldeko Zelai Berri, elurrez estalita. utzitakoa

Duatloirako prestatutako boxak, elurrez estalita. Sakana Triatloi Taldea

Raul Audikana. 
Talde berdea bikain aritu zen Zaragozan.
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Herri kirolak

Nafarroako Abiadura Irristaketa
Txapelketako 4. Indoor proban parte
hartu zuten

Larunbaterako zegoen iragarria
Nafarroako Abiadura Irristaketa
Txapelketako 4. Indoor proba, Olaz-
tin. Nafarroa guztiko 300 irristala-
ri inguru espero ziren. Elurtuta
esnatu zen Olazti, baina horrek ez
zituen irristalariak kikildu eta
gehienak, 280 inguru, hurbildu
ziren Erburua kiroldegira. Goize-
ko 10:00etan Txikien Ligako probak
abiatu ziren –miniak, aurrebenja-
minak, benjaminak eta kimuak–,
eta eguerditik aurrera helduen liga-
koak –haurrak, jubenilak, junio-
rrak eta seniorrak–. Jakina, Saka-
na Irristaketa Taldeko irristala-
riak bertan lehiatu ziren. 

Sakana Irristaketa Taldeko ardu-
radun Juli Acebesek adierazi digu-
nez “txapelketa bikain atera zen.

Irristalariak Erburuako pistan gus-
tura aritu ziren eta kontentu gera-
tu ziren antolakuntzarekin”. Pres-

taketa lanetan, jakina, Sakana Irris-
taketa Taldeko kideak eta haien
senitartekoak aritu ziren. Irristala-

ri guztiendako primerako hamaike-
takoa prestatu zuten. 

Sakana Irristaketa Taldekoak
talde argazkia atera zuten pro-
ban. “Emozionatuta eta urduri
zeuden etxean aritzeagatik, eta
ongi aritu ziren. Kategoria guztie-
tan izan genituen ordezkariak eta
lehenengo postuetan ere sailkatu
ziren gure irristalari batzuk”
nabarmendu du Acebesek. 

Iraitz Goñi bigarrena
Tafallan
Larunbatean X.
Zona Media Tro-
feoa jokatu zen
Tafallan, master
mailako 100
kilometroko las-
terketa. 17 txi-
rrindularik osa-
tu zuten proba,
esprint estuan
erabaki zena.
GNG-Aelvasa
taldeko Ibon Garmendia izan zen
txapelduna (1:58:26), Aralar klub
sakandarreko Iraitz Goñi txirrindu-
lari arbizuarraren aurretik. 

Ostiralean izan ziren bisitan, neska-
mutikoen gozamenerako

Ostiralean Joseba Ezkurdia pilo-
tari arbizuarra eta ama lakuntza-
rra duen Jon Ander Albisu pilota-
ri gipuzkoarra Urdiaingo herri-
eskolan agertu ziren,neska-mutiko
guztien gozamenerako. Urdiaingo
ikasleek egindako galderak eran-
tzun ondoren, urdiaindarrek euren-
dako propio prestatutako bertsoa
entzun eta ondoren frontoira joan
ziren guztiak. Bertan, eskolak anto-
latutako pilota txapelketako fina-
la jokatu zuten. Bi irakasle finalis-
tak bi ikasle finalisten kontra ari-
tu ziren, eta nahiz eta irakasleek
irabazi, ikasleek oso ongi jokatu
zuten. Guztiek diploma jaso zuten. 

Etxarri Aranazko
pilotalekuak hartuko du
Nafarroako Herri Kirol
Jokoen 3. Jardunaldia,
igandean, 11:00etan

Aurreko asteburuan Nafarroako
Herri Kirol Jokoen bigarren jardu-
naldia jokatu zen Ororbian. Hiru
kategoriatan jokatzen da txapelke-
ta: kimuen mailan (11-12 urte), hau-
rren mailan (13-14 urte) eta kade-
teen mailan (15-16 urte). 

Proba konbinatuetan 30 talde
lehiatzen ari dira, eta 13 talde soka-
tira txapelketan, talde sakanda-
rrak tartean. Zehazki, Iñigo Ari-
tza ikastolatik sortutako taldeak
dabiltza lehian–Iñigo Aritza, Aiz-
korri eta Urbasa–, eta Andra Mari
ikastolatik sortutakoak –Andra
Mari, Ondatz, Beriain, Andia,
Leziza eta Utzubar–.

Txapelketaren martxa
Iruritan eta Ororbian jokatutako
jardunaldien ondoren, horrela
daude gauzak. Kimuen mailako
proba konbinatuan Berriozar B da
lehena (13:50), Andra Mari biga-
rrena (13:57), Urbasa 8.a (14:32),
Andia bederatzigarrena (14:33),
Beriain hamargarrena (14:42), Aiz-
korri hamaikagarrena (14:43) eta
Ondatz hamahirugarrena (15:13).
Haurren mailako proba konbina-
tuan Basaburua da liderra (18:00),
Andra Mari hirugarrena (19:15),
Leziza laugarrena (21:17), Iñigo
Aritza zazpigarrena (22:08) eta
Utzubar zortzigarrena (23:41). Eta
kadeteen mailako proba konbina-
tuan Andra Mari doa lehena (19:46),
Iñigo Aritza laugarrena (22:56) eta
Beriain seigarrena (23:51). 

Sokatiran talde sakandarrak
dira nagusi. Haurren mailako A
multzoan Iñigo Aritza da lehena (6

puntu) eta Leziza bigarrena (3 pun-
tu) eta B mailan Andra Mari da lehe-
na (6 puntu) eta Utzubar hiruga-
rrena (2 puntu). Kadeteen maila-
ko sokatirako A multzoan Andra

Mari dago buruan (6 puntu), Iñigo
Aritzaren aurretik (3 puntu) eta B
multzoan Basaburua da lehena (8
puntu) eta Beriain hirugarrena
(3,5 puntu). 

Igandean Etxarri Aranatzen
Igandean Nafarroako Herri Kirol
Jokoen 3. jardunaldia jokatuko da
Etxarriko Euskalerriari pilotale-
kuan goizeko 11:00etatik aurrera. 

Uxue Fraileren
hitzaldia Altsasun
Martxoaren 9an, asteazkenean,
19:00etan Iortia Kultur Gunean

Martxoak 8 Emakumearen Nazioar-
teko Egunaren barruan antolatuta-
ko ekitaldien barruan, Uxue Fraile
Azpeitia mendi korrikalariak Altsa-
su bisitatuko du asteazkenean. Frai-
le puntako mendi korrikalaria da, bes-
teak beste bigarrena izan zen Mont-
blanceko Ultra Trailean, Japoniako
Ut Monte Fuji irabazi zuen eta sei-
garrena sailkatu zen Ultra Trail World
Tour Txapelketan. Korrikalaria eta
emakumea den aldetik arituko da Frai-
le, eta orain arte lortutakoaz gain, bere
egunerokotasunaren eta aurtengo
asmoen berri emango du. 

Etxarrin bilduko dira herri kirolariak

IrristaketaMendi lasterketak

280 irristalari Olaztin

PilotaTxirrindularitza

Proba konbinatuetan trontza lanetan aritzen dira haur mailakoak eta kadeteak. Ez, ordea, kimuen mailakoak. 

Sakana Triatloi Taldekoek talde argazkia atera zuten. 

Ezkurdiak eta Albisuk talde argazkia atera zuten Urdiaingo herri-eskolako ikasle eta irakasleekin. utzitakoa

Ezkurdia eta Albisu Urdiaingo eskolan 

Lasterketa politak ikusi ziren.
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bazterretik

Juankar Lopez-Mugartza

Zazpiak bat

Mingaina ez dut loturik (arima
librea dabilkit lainoan barna ixilik):
zaplastekoa nondik etorriko den
jakin gabe, masail baten ondoren
bestea ez iezaiozu erakuts inoiz ere
inori. Emailea nor den aldez aurre-
tik ezagutzea da komeni, eta bere-
ziki, ea baten batek agindu ote dion
oparia ematea zuri, sai putre beltz
koldarrek ez dutelako mantxarik,
besteei ematen die lan zikin horren
truke, beren sari.
Ez eman guztia dena eskatzen
dizun edozeini. Bihotz onekoa zara,
halaxe egin duzu orain arte beti.

Agian, eskua jango dizu elikatu
duzunak guztiz goseti. Esker txa-
rrekoa da, zinez, zutaz aprobetxa-
tu nahi duen hori. Lagunak auke-
ratu, nor zaren ikasi.
Oinak dauzkat anpuluez beteta eta
odolez beterik, halere ez nauzue
ikusiko makurtuta edo belaunika-
turik. Dirua eskatzen nabil ene baz-
terretik, ez nago konpainiarik gabe
nire txakur txikirekin. Okerrago
dabiltza preso gaixoak urrundik
herritik, ebasle zuriak lasai dabil-
tza, ordea, libre kaletik. Ezer gabe
nago orain eta ez daukat etxerik,
kaleratze txar batek utzi nau hotzak
hartuta, eztulka, biluzik. Baina ez

nago bakarrik, nor naizen ni bada-
kit.
Herri bat ez garela esan dizute maiz.
Gure bidaide askok diskurtsoa sine-
tsirik, beren burua ukatzen dute,
eta nortzuk diren ez jakinki. Ez daki-
te nola duten izena, ez zein den beren
sorterri, zenbat diren, nortzuk diren,
nor diren haien anai-arrebak, haien
familia.
Begiak lehor ditut negar egin ezi-
nik, kornea erre baitzidaten ziga-
rro baten punta batekin. Lanbroa
ez da lanbroa, sutautsaren kea bai-
zik. Landa zabalak daude bizien aur-
kako mina hiltzailez josirik. Erre-
fuxiatuak dabiltza zeruaren mugak

ezin gainditurik. Ez dute pasapor-
terik, ez etorkizun garbirik, baina
nortasun sendoa dute, nortzuk
diren jakinik.
Haur bat hilda dago hondartzaren
ertzean, txori zoroak bezala doaz
balak hegaka airetik. Suizida batek
bere gorpu(tz)a detonatzen du Pari-
sen erditik.
Artzain gazte batek artalde osoa
emango luke pakea izan zedin;
nekazari zaharrak, berriz, idi parea,
munduan justizia egon eta frater-
nitatearen goldeak ildo zuzenak ire-
ki zitzan. Jende konprometitua da
eta munduko urre guztiak ere ezin
izanen luke haien duintasuna ero-

si. Eta ibaiak idortuta ere, ez diete
inori ere buru makur eskatuko ago-
rraldia buka dadin, inork ezin izan-
go baitu, ezta urak berak ere, haien
handitasuna ito; hor ez dago ezbai-
rik.
Baina haiek bezalakoa izateko ika-
si nor zaren. Herri honen izena, due-
la gutxi arte, deitzen zen Euskadi.
Orain askok, gazteek ere, esaten dio-
te honela soilik hiru probintziri. Ipa-
rraldea ez ote da Euskadi jadanik?
Hilko da Euskadi? Iraunen du zutik?
Batek ere ez daki, baina nor zaren
badakit. Zu euskalduna zara, gorai-
pa Euskal Herri, gora eta gora beti,
eta bizi bedi !!!

Gaur, 22:00etan, Etxarri Aranazko
gaztetxean ariko dira Larungo
antenak-ekin. Itzuliko saioa bihar,
21:00etan jokatuko dute Berako
Kataku ostatuan. Talde irabazlea
finalerako sailkatuko da

Bardoak, Nafarroako talde-
kako bertso ekimenak biga-
rren faseko azken asteburua

du.  Talde etxarriarrak gaurko eta
biharko saioetan herrian bertan
izanen den finalerako txartela
jokoan du. Einnekin-eko Eneko
Lazkoz, Saats Karasatorre, Oier
Lakuntza, Joseba Beltza eta Unai
Artieda bertsolariak Larungo-

Antenak taldeko Julen Zelaieta,
Patxi Castillo, Jokin Pinatxo eta
Aitor Elexpururekin neurtuko
dira gaur-bihar. Etxarriko gazte-
txeko aurkezlea Maider Ansa iza-
nen da. 

Bardoak ekimeneko bigarren
fasean saioen egitura mantendu
bada ere, bertsolariek ariketa
berriak egin beharko dituzte, tal-
de lana handituz. Hona egin beha-
rreko lana: hasierako agurra, tal-
deka (puntuagarria, zortziko han-
dian binaka gaia emanda hiruna
bertso, zortziko txikian binaka ofi-

zioka hiruna bertso, Iparragirre
doinuan binaka ofizioka hiruna
bertso, Egoera emanda Juana
Bixentadoinuan taldekideen arte-
an hiru bertso osatu, zortzi pun-
tuko hamaseiko berdinean gaia
emanda ofizioka, taldeko bi kide-
ren artean bi bertso osatu, egoe-
ra emanda binaka Segidilla doi-

nuan launa txanda osatu arte,
koplak (launa kopla osatu arte),
zortziko txikian hiru punturi
erantzun, gaia emanda bi bertso
osatu, puntukako saioa taldeki-
deen artean ohikoa ez den doi-
nuan (sei bertso osatu arte) eta
akaberako  agurra, banaka (ez
puntuagarria). 

Gaur, 22:30ean Olaztiko Barandi
tabernan

Hesian taldeko Fran (gitarra
eta ahotsa) eta Zuriñe (aho-
tsa) zuzenean  ariko dira.

Bikoteak Hesianen eta beste sor-
tzaile batzuen kantak eskainiko
ditu, beste formatu batean, akusti-
koan, biluziago. Bestalde, aurten
Hesian taldeak 10 urte beteko ditu,
eta proiektu berrian lanean daude. 

Larunbatean, 20:00etan,
Olatzagutiako kultur etxean

Inmaculada Perez Quiros, Inma
la Bruja, aktorea eta flamenkoa
batetik. Eta Pedro Barragan,

Misisipi, gitarra-jolea, bestetik.
Horiek dira Olatzagutiko kultur
etxean Dando el cante ikuskizuna
eskainiko dutenak. Ibilbide luzea
duen ikuskizun horren bigarren
bertsioa da ikusgai izanen dena.
Antzezlea? Kantaora? Umoregi-
lea? Antzezlana? Flamenko erre-
zitaldia? Kabareta? Bakarrizke-
ta? Musikala? Horiek guztiak eta
gehiago ikuskizun bakar, ezberdin
eta benetako batean jasoak. 

Inprobisaziotik sortutako ikus-
kizuna da. “Ikuslea gehien uki-
tzen zuten uneak jaso eta, baita ikus-

leei galdetuz ere osatuta. Bere kabuz
sortu den ikuskizuna da. Egi asko-
rekin lan egiten dugu, horregatik
askotariko publikora iristen gara”.
Denondako ezagunak diren egoe-
rak surrealismoz eta ironiaz ema-
ten dituzte. Sortzaileek ikuskizu-
naren bidez ikusleak hausnarketa
gozoa egitera gonbidatu nahi dute.

Ikuskizunak flamenkoaren

erritmoa du, haren ahozko tradi-
ziotik edaten du eta antzerkiaren
adierazpidearekin aberasten da.
Inma la Brujarekin batera Barra-
ganen gitarra ikuskizuneko pro-
tagonista bat da. Barraganen bera-
ren eta herrikoiak diren doinuak
emanez. Argi jokoen bidez antzer-
ki giroa lortzen da, publikoarekin
komunikatzeko egokiak.

Igandean, 10:00etan, Erga Larreak
elkartean dago hitzordua

XXIII. Emakumeari Buruzko Jar-
dunaldien barruan, igande goi-
zerako argazki rallya iragarria
dago. Interesa dutenak Erga
Larreak elkartean 10:00etan egon
beharko dute. Han azalduko die-
te rallyko gaia zein den eta zein
baldintza bete beharko diren
argazkiak aurkezteko. 
Parte-hartzaileen artean ere rall-
yaren iraupena zehaztuko dute,
baina antolakuntzatik ziurrenik
14:00etaraino izanen dela aurre-
ratu dute. Rallyko argazki ira-
bazleen egileek sariak izanen
dituzte. 

Helena Tabernak
mustutzeko data du

Helena Tabernaren Acanti-
ladofilma zinemetara gara-
garzaroaren 3an iritsiko da,

Alfa Pictures banaketa etxeare-
kin. Zinema zuzendari altsasuarrak
Lucia Etxeberriaren El contenido
del silencio liburuaren moldaketa
eraman du iruditara. Gidoia Taber-
nak berak eta Andres Martorellek
eta Nacho Lopezek idatzi dute.
2015ean filmatu zuten, Gipuzkoan,
Kanaria Handian eta Nafarroan. 

Kanarietan sekta bateko kide-
ek talde suizidioa egiten dutenean,
Gabrielek sektako kide zen eta
urteetan ikusi ez duen arrebaren
bilaketari ekiten dio. Arrebaren
lagun onena zen Helenarekin ari-
ko da horretan. Jon Kortajarena,
Goya Toledo, Juana Acosta eta
Daniel Grao aktoreak daude.

Einnekin bardoen
asteburu betea

Hausnarketa flamenko erritmoan

Fran eta Zuriñe,
zuzenean

Argazki rallya
Irurtzunen 

Xabi Aldaz (Kaotiko taldeko bateria-jolea)
Martxoak 4, 12:00etan, Guaixen ON-LINE ELKARRIZKETA.
Bidali zure galderak  www.guaixe.eus bidez.
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PATXI GALARZA
I R U R T Z U N

% 5eko deskontua harategian
eta supermerkatuan 100
€rengatik txistorra opari.

JM AGIRRE HARATEGIA
L A K U N T Z A

50 €ko erosketa eginez gero,
etxeko produktua opari.

KAXETA
E T X A R R I  A R A N A T Z

% 5eko deskontua irakurke-
tako liburuetan.

KATE INFORMATIKA
I R U R T Z U N

% 5eko deskontua 30 €tik
gorako erosketan.

CITROËN SAN MIGUEL
A L T S A S U

Total olioetan %30eko des-
kontua. Pneumatikoen alda-
ketetan %30 deskontua.

IRUBIDE JATETXEA
A L T S A S U

Gosaria (kafea+pintxoa edo
bolloa+laranja zuku natura-
la) 2,50 €.

SAKANA OPTIKA
A L T S A S U

%15eko deskontua gradua-
tutako betaurreko osoetan
(montura+lenteak). %10eko
deskontua beste edozein
artikulutan eta ikusmena-
ren errebisioa doan.

HOSTOAK 
LOREGINTZA

L A K U N T Z A
20 €tik gorako erosketetan
% 8ko deskontua, garaiko lan-
dareetan izan ezik. 

www.guaixe.eus-en
zerrenda osoa ikusgai

BAZKIDETZA 50€
948 564 275

Non
erabili

Gaur, ostiralean,
20:00etan eta 22:30ean;
larunbatean, 20:00etan
eta igandean, 19:00etan,
Irurtzungo kultur etxean
antzerki tailerraren
emanaldiak

Irurtzungo antzerki tailerrak
gaur mustuko duen obra, El
club de las lanas, artile-denda

txiki batean kokatzen da. Han
pasako dira pasa beharreko guz-
tiak. Eta asko dira. Mercek, den-
dako jabeak, era guztietako ema-
kumeak hartzen ditu. Haien arte-
ko harremanak dira antzezlanaren
haria. Emakume horiek euren
esperientziak eta bizitzak parte-
katzen dituzte dendan. Haien hiz-
ketaldiek hainbat gai sakon aza-
lerazteko ematen dute: seme-ala-

bak, maitasuna, banaketak, adis-
kidetasuna… 

Etxe-giroko artile-denda da
obrako eszenatoki bakarra. Per-
tsonaiek hara egiten dituzten sar-
tu-irteerak dira akzio bakarra.
Sortzen diren gatazkak azpima-
rratzen dituzte Maurice Ravelen
Boleroaeta Kansas taldearen Dust

in the wind kantua. 
Angel Sagues izan da, atzera ere,

antzerki tailerreko zuzendaria.
Kate Jacobsen El club de los vier-
nes liburuan oinarritu da molda-
keta, antzezlana sortzeko. Joan
den urtean 19 aktorerendako lana
egokitu bazuen, aurten hama-
rrendako izan da. Horrek aktore-

ekin “lan pertsonalagoa” egiteko
aukera eman dio. Saguesek azal-
du digunez, “testua sakonagoa da
eta antzezleek eurengandik gehia-
go eman behar dute”. Gaur mus-
tuko den antzezlana “apustu arris-
katua” dela aitortu digu. Baita
publikoaren erantzunaren zain
dagoela ere.  +www.guaixe.eus

Gaur, 20:00etan, Altsasuko Iortia
kultur gunean. Josefina Arregi
Klinikako Lagunak elkartearendako
izanen da sarreraren zati bat

Tela Marinera antzerki tal-
deak Juegos prohibidos
antzezlana eskainiko du

Altsasun gaur. Alberto Miralle-
sen Juegos prohibidos eskainiko

dute, 1952an girotutako kome-
dia. Frankismo garaian ikaste-
txeak sexuka banatuta zeuden,
baina nesken ikastetxe bat eta
mutikoen beste bat Gerrate Zibi-
lean eraikitako tunel batekin
lotuta zeuden. Klaseen ondoren,
tunel horri esker, elkartzeko
aukera baliatuko dute neskek
eta mutilek. Protagonistak nes-

ka-mutikoak, apaiza, moja ale-
maniar bat, falangista bat eta
emakumeen sekzioko irakasle
bat dira. El florido pensil lanaren
antzera, garaiko hezkuntza nola-
koa zen azalduko du. Castro
Urdialesko taldea 2005ean sortu
zen, hainbat antzerki talderen
banaketen ondoren. 

Altsasuko Tarima Beltza ama-
teur antzerki taldeak beste elkar-
truke programa bat abiarazi du
aurten. Haiek beste erkidego
batzuetako antzerki taldeekin tru-
keak egiten dituzte. Programa
horren emaitza da gaur eta heldu
den larunbatean (Abadiñoko
Banarte taldearen Guernica 1913
obra) Iortia kultur gunean izanen
diren antzezlanak. 

Larunbatean, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean

1936ko estatu kolpearen ondo-
ren sortutako bi Espainien
adiskidetze arazoak islatzen

dituen antzezlana da Nosotras.
Joan den mendeko 40ko hamar-
kadan kokatua dago antzezlana eta
bi ahizpa dira protagonistak: Isa-
bel (Leire Ruiz) frankista eta Jose-
fina irakasle errepublikarra (Mai-
ken Beitia). “Bizi, gizarte, harre-
man eta familia baldintzengatik
ahizpa bakoitza alde banatan
dago”.

“Minagatik eta ezinikusiaga-
tik” banatuak dauden bi ahizpak
hiru egoeratan bat eginen dute
eszenatokian. Aurrenekoan
makiek Isabel bahituta dute. Biga-
rrenean, Josefina preso dago. Ego-

era horietan ahizpek ezin dute
adiskidetzerik garatu. Azken
hitzordua Mexikon da, 30 urte

geroago. Bi ahizpa horiek gerra-
ostearen eta adiskidetzearen per-
tsonifikazioa eta alde gizatiarra

dira. “Ezin dute elkar ulertu. Elkar
besarkatu nahiko lukete, baina
ezin diote bereari utzi, besteari
arrazoia ematea litzatekeelako”.  

Oholtzan ez dago dekoraziorik,
altzari batzuek girotzen dute obra,
“memoriaren ganbara moduko
bat sortuz”. Aktoreak beraiek
mugituko dituzte altzari horiek
antzezlanean zehar.  Emanaldian
zehar, une jakinetan, Francesco
Casalik pianoa zuzenean jotzen du.
Musika pasarte horiekin bi ahiz-
pak eta haien aitaren karakteri-
zazioa egiten laguntzen du Casa-
lik. 

Alberto Iglesiasen obra Migel
Martinezek zuzendu du. Bi akto-
reen konpainia da El Bucle eta
Nosotraseuren lehen ekoizpena da.
Londongo antzerki dokumentala-
ren oinordekoa da antzezlana. 

Bizitzak ehuntzen

Ikastetxe frankista bateko pasadizoak

Gerraostean, bi ahizpa

Zein da zein
Txus Abad. Merce, mertzeriaren
jabea. 
Peio Alzueta. Martin, gizon adin-
dua eta mertzeria ondoko taber-
nako jabea. Erlazioa dute.
Mª Eugenia Barroso. Merceren
laguna. Beti dendan dago. Kudea-
ketako profesional ona,  kaleratu
egin dute eta langabezian dago. 
Maria Esparza. Amarekin arazoa
du, eta gaizki darama. Puntua ongi
egiten du. Denbora askoren ondo-
ren, intseminazio artifizial bidez,
haurdun gelditu da. 
Txeli Garcia.Merceren ama, amo-
na. Ehunen ezagutza handia du. Bizi-
eskarmentu handikoa da. 

Jose Ramon Irure. Romano. Mer-
cerekin ezkondu zen, alaba izan
zuten. Ihes egin zuen eta urteen
ondoren bueltatu da. 
Gemma Matxain.Itzal handiko abo-
katua, bere lan inguruaz nekatuta
puntuari emana dago. 
Tere Otxoa. Merceren lagun han-
dia, hura laguntzeko prest dago.
Adindua. Argia. Martinekin erla-
zioa du. 
Meghan Sapp. Merceren institu-
tuko laguna. 25 urte elkar ikusi gabe
eman ondoren, bueltan da. 
Zuriñe Serrano. Merceren alaba.
Argia. Puntua eta gozogintza gogo-
ko ditu. 

Klinika
laguntzeko
Gaurko emanaldiko sarreraren
%10 Josefina Arregi Klinikako
Lagunak elkartearendako da. 
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G : tenperatura>>
Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun 13.5 . . . . . . . 0.5  . . . .165
Etxarri A. 12.9. . . . . . . -0.3  . . . .147.2
Altsasu 11.5 . . . . . . . 0.5  . . . .179.8
Aralar 3.8. . . . . . . -3 . . . . . . . .37.5
Urbasa - . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . .-

: eguraldiaasteko >>

Min: 4 Max: 11 Min: 2 Max: 5 Min: 0 Max: 3 Min: 0 Max: 4 Min: -1 Max: 4 Min: 0 Max: 5 Min: 3 Max: 7

ostirala larunbata igandea astelehena asteartea asteazkena osteguna

euria: 85% euria: 98% euria: 98% euria: 99% euria: 97% euria: 85% euria: 96%

Bazkide sarituak
1.- Mikel

Jime nez 
(Ihabar)

2.- Amaia
Serrano
(Altsasu)

3.- Sandra
Santano
(Altsasu)

4.- Kontxi
Etxeberria
(Bakaiku)

: ilargiaren aldia>>
ilberri ilgora ilbete ilbehera

9 15 23 31

1. Noiz hasi zinen motoekin?
Oso gaztea nintzenetik gustatu
izan zaizkit motoak. Lanean hasi
nintzenean, Londresera oporreta-
rako joateko gordeta nuen dirua-
rekin nire lehenengo motoa erosi
nuen, trialeko Ossa bat. 23  urte arte
ibili nintzen berarekin. Orduan fut-
bolean aritzen nintzen, eta kirole-
an irabazitako diruarekin errepi-
dean ibiltzeko moto bat erosi nuen.

2. Txapelkeltetan parte hartzen
al zenuen?
Ez, inoiz ez. Zaletasunagatik egin
dut beti. Haizeak aurpegian ema-
ten dizunean, deskonektatzeko
ematen dizun aukera hori zoraga-
rria iruditzen zitzaidan hasieran
eta gaur egun ere.

3. Motorzaleen topaguneetan
parte hartzen duzu?
Bai, gustatzen zait. Bertara joan,
asteburu bat primeran pasatzen
duzu, kanpin denda eta guzti, eta
ibilbide desberdinak ezagutzeko
aukera daukazu.

4. Bidaia asko egin al dituzu
motorrean?
Bidaia luze dezente egin ditut bizi-
tzan, bai. Batzuetan bakarrik eta
beste batzuetan konpainiarekin,
garaiaren arabera. Nire emaztea-
rekin Done Jakue bidea egin
genuen behin, joatea ibilbide fran-
tsesetik egin genuen eta itzultze-
koa, berriz, kostaldetik. Bost egu-
netan egin genuen bidaia hura eta
zoragarria izan zen. Horretaz gain,
Zilarrezko Ibilbidea eta herri zurie-
na egin genuen ondoren. Espainia
osoa zeharkatu dugu, egia esan.

5. Europa iparraldeko lurmuturrera
joan aurretik bidaia berezia egin
zenuen, ezta?
Iberiar Penintsula osoari buelta
eman nion. Galiaziaraino joan
nintzen eta hortik Portugaleko
kostalde osoa gurutzatu nuen,
Andaluziako itsasertz guztia, eta
hortik iparralderantz Cadaques-
era iritsi arte. Catalunya atzean utzi
eta handik Nafarroa aldera. Hau
dena autobideak saihestuz. Nahia-
go ditut errepide konbentzionalak.

6. Zer eramaten da motoan
bidaiatzeko?
Motoan bidaiatzeko arropa gutxi
behar da. Bi edo hiru praka, kami-
seta batzuk, barruko arropa… aha-
lik eta gutxien. Beti topatu daite-
ke arropa garbitzeko lekuren bat.

7. Zer iritzi duzu motoek duten
arriskuaren inguruan?
Bildurrez ateratzen baldin baza-
ra, hobe duzu ez ateratzea. Moto-
etan dauden istripuak gehiago
nabarmentzen dira. Garrantzi-
tsuena ardura eta zure buruan
konfidantza izatea da. Bi gurpilen
gainean zoaz, oso kontuan hartu
beharrekoa. Mila begirekin ibili
behar da, gidari askok ez gaituz-
telako errespetatzen. 

8. Zer ematen dizu motoan
bidaiatzeak?
Arazoak alde batera uzten lagun-
tzen dizu, denbora asko daukazu
pentsatzeko;  niretako ikaragarria
da. Zure barne hausnarketak egi-
teko eta norberaren baitako pen-
tsamenduak aurkitzeko zoraga-
rria da bakarrik bidaiatzea.

9. Noiz erabaki zenuen Europa
Iparraldeko Lurmuturrera joatea,
North Cap ospetsua egitea?
North Cap ibilbidea munduan oso
ezaguna da motorzaleen artean.
Laponiako azken lurmuturra da,
eta motorzale bakoitzak hara iris-
teko egin behar duen ibilbidea era-
bakitzen du. Bakarrik joateak bel-
dur pixka bat ematen zidan, hizkun-
tzaren kontuagatik batez ere, baina
ez nuen inor aurkitu eta bakarrik
joatea erabaki nuen.

10. Zein ibilbide egin zenuen?
2015eko maiatzean ibilbidea plani-
fikatzen hasi nintzen. Nondik joan,
non gelditu, datu horiek guztiak
mapan markatzen joan nintzen.
Azkenean, motxila egin eta iparral-
derako bidea hartu nuen. Uztaile-
ko azken astean eta abuztuko lehen
bi asteetan egin nuen joan-etorria.
11.130 km egin nituen guztira, eta
18 egunetan egin nuen joan itzu-
lia. Frantzia osoa gurutzatu nuen
lehenik, gero Alemaniara pasa nin-
tzen, ondoren, Danimarka aldera
joan nintzen, Danimarkako zubia
zeharkatuz Suediara iritsi nintzen,
Suediako kostalde osoa gurutzatu
eta gero Finlandiara ailegatu nin-
tzen. Iparraldera jo nuen Finlan-
dian, eta Ibilbidearen azkeneko
eremuan Norvegian sartu nintzen
North Cap-era iritsi nintzen arte.
Itzulia nahiko antzekoa egin nuen.

11. Inoiz galdu al zinen bidean?
Behin, Frantzian. Konpontze lane-
tan zeuden errepide batean eta bide
okerra hartu nuen. 200 km gehia-
go egin nituen hartu beharreko
bidea ez hartzeagatik.

>>11
galdera

Juan Antonio Risco
Motorzalea

Testua: Larraitz Amadoz Lazkano


