
SAKANAKO ASTEKARIA • 2016ko urriak 7, ostirala • 2. aroa • 569. zenbakia

Sakanako
Laborantza
Foroaren
lehen bilera 
Ostegunean izanen
da, Arbizuko Utzuga-
ne zentroan

Bakaikun
galdera
aukeratu dute
Erabakitze eskubidea
azaroaren 27an 
praktikatuko dute

Donejakue
bidea, nola
indartu
aztertzen

>>9

>>6

>>5

Mintzakide, euskara praktikatzeko

Dantzarima dantza konpainiak
Izar hutsa ikuskizunaren mustutze
bikoitza eginen du larunbatean
Altsasuko Iortia kultur gunean

Mikologia, Etxarrin
eta Altsasun
hitzorduak

Kultura >> 15Sakanerria>> 2-6

Katxarro
eguna,
ibilgailu
zaharrena
Larunbatean,
10:00etatik aurrera,
erakusketa eta beste
Bakaikun

Suhiltzaile
gehiago eskatu
dituzte

>>11

>>9

>>5

Zeberio Cho Oyuko puntan

>>3

>>7

Zeberio Cho Oyuko puntan

Tx
is

to
r 

fe
st

a



Guaixe • 2016ko urriaren 7a2

Bazkideek deskontua
Bakarra:

Lorena eta 
familia!!
ZORIONAK!Muxu
asko aita, ama eta Aria-
neren partez.

Lastailak 7-13
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.eus

Oihan Gastamiza Betelu
Asteartean 5 urte bete zenituen eta gustura ospatu
genuen. Zorionak Maddi, aita, ama, Spiderman eta
etxeko guztien partez. Muxu potolo bat!!!

Bazkideek:

Argazkiak emateko lekuak: • Altsasu: Foru Plaza 23-1 • zorion@guaixe.eus 
• Ordainketa, Guaixeren bulegoan edo ondoko kontu zenbakian egin daiteke: 

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

Musika
Haize Berriak banda eta Arrasateko
gaitariak. Lastailaren 8an, larunbatean,
19:30ean Arbizuko kiroldegian.

Ebri Knight eta Zirkinik Bez!
Lastailaren 8an, larunbatean,
21:00etan Altsasuko Gaztetxean.
Altsasuko Gazte Asanblada

Nafarroako Trikitixa Eskolen arteko
I. Jaialdia. Lastailaren 9an, igandean,
17:00etan Arbizuko plazan.

Dantza
Dantza festa. Lastailaren 7an,
ostiralean, 19:00etan Lakuntzako
kultur etxean. Elai Alai dantza taldea.

Izar hautsa. Lastailaren 8an,
larunbatean, 19:30ean eta 22:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean.
Dantzarima dantza konpainia.

Dokumentalak
Astral. Lastailaren 12an, asteazkenean,
20:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. Salvados eta Jordi Evoleren
lana.

Zinema
Gernika. Lastailaren 7an, ostiralean,

22:00etan eta lastailaren 9an,
domekan, 20:10ean Altsasuko Iortia
kultur gunean.

Mendi irteerak
Euskal Herriko erdigunera.
Lastailaren 9an, igandean, 8:15ean
Unanuko plazatik eta 9:30ean
Irañetako bordatik. Independentistak
Sarea. 

Belate-Beruete. Lastailaren 12an,
asteazkenean, 7:00etan Irurtzundik.
Iratxo Mendi Taldea.

Bizikleta irteerak 
Altsasu-Oskotz-Altsasu. (90 km).
Lastailaren 8an, larunbatean, 8:00etan
Altsasuko San Juan plazatik. Barranka
Txirrindulari Taldea.

Dorletako ama birginaren ermitara.
(10 km). Lastailaren 8an, larunbatean,
9:00etan Altsasuko Baratzeko bide
plazako lokomotoratik. Zikloturista
taldea.  

Bardea beltza. Lastailaren 9an,
domekan, 7:00etan Altsasuko Barranka
Txirrindulari Taldeko mendi bizikleta
taldearen bajeratik. 

Erakusketak
Mixed media, sorkuntza eta

adierazpenerako beste modu bat.
Lastailaren 9ra arte, astegunetan
18:30etik 21:00etara eta domeketan
19:00etatik 21:00etara, Altsasuko
Iortia kultur gunean. Yolanda
Arnedoren dekorazio-arteak tailerra. 

Ziza eta landare erakusketa.
Lastailaren 9an, igandean, 10:00etatik
17:00etara Etxarri Aranazko plazan.
Euriarekin, frontoian. 

Grezia: ziegarik gabeko kartzela.
Lastailaren 14ra arte, 17:00etatik
19:00etara, eta lastailaren 9an,
igandean, egun guztian, Arbizuko
udaletxeko batzar aretoan. Ekinklik.

Hitzaldiak  
Urbasako eta Otsoportilloko
exhumazioak. Lastailaren 7an,
ostiralean, 20:00etan Ziordiko
udaletxeko bideo-gelan. Hizlaria: Pako
Etxeberria.

Iheslariak. Euskal erbestea 1936-
2015. Lastailaren 8an, larunbatean,
11:30ean Etxarri Aranazko kultur
etxean. Hizlaria: Iñaki Egaña.

Andaluziaz. Lastailaren 13an,
ostegunean, 19:00etan Altsasuko
gaztetxean. Hizlariak: Askapenaren
Andaluziako brigadako kideak.
Altsasuko Gazte Asanblada

Tailerrak
Mikologia. Lastailaren 8an,
larunbatean, 9:00etan Etxarri
Aranazko Larrañeta Elkartean.  

Bestelakoak
II. Katxarro eguna. Lastailaren 8an,
larunbatean, 10:00etatik aurrera
Bakaikun. 

Gaztetxokoaren irekitze festa.
Lastailaren 8an, larunbatean,
17:00etatik 1:00etara Altsasuko
Intxostiapunta Gazte Gunean. 

VIII. Txistorra eguna. Lastailaren 9an,
igandean, 10:00etatik aurrera Arbizun. 

Etxaldeko nekazaritzak eta
abeltzaintzak etorkizunik badu?
Lastailaren 13an, ostegunean,
18:00etan Arbizuko industrialdeko
Utzugane zentroan. Sakanako
Laborantza Foroa.

Deialdiak 
Euskal Presoak Euskal Herrira!.
Lastailaren 7an, ostiralean, 20:00etan
Arbizuko eta Etxarri Aranazko
plazetan, elkarretaratzeak. 

Euskal Presoak Euskal Herrira!.
Lastailaren 9an, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.

Mikologia
jardunaldiak, bueltan
Hiru urteko etenaren ondoren, Altsa-
suko mikologia elkarteak Mikolo-
gia Jardunaldiak antolatu ditu berri-
ro. Eta garai bateko ohiturari eutsiz
jardunaldiak Altsasuko ferien ira-
garle izanen dira, heldu den astean
izanen baita. Astean zehar zizen ingu-
ruko hiru hitzaldi antolatu dituzte.
Eta jardunaldiak despeditzeko, ferie-
tako domekan, zizen eta onddoen
erakusketa hartuko du Labadero
eraikinak. Erakusketa ostiralean
hasiko dira prestatzen. Zizak sail-
katzen luze emanen dute. Bakarren
batek hartutako zizak erakusketa-
rako eman nahi baditu, 19:00etan
agertu daiteke erakustokian. 
Altsasuko mikologia elkartea 30
kidek osatzen dute eta zaletuenda-
ko ateak zabalik dituzte. Aipatu jar-
dunaldiez aparte, Lekunberriko, Ira-
ñetako eta Araiako ziza erakuske-
ten antolaketan laguntzen dute.
Parte hartzera gonbidatu dute. 

Egitaraua
>>Lastailak 10, asteartea
19:30ean Ziza toxikazioak XXI.
mendeko bigarren hamarkadan.
Hizlaria: Jose Elizalde, medikuntzan
doktorea. 

>>Lastailak 11, asteazkena
19:30ean Mikologia eta bizitza zikloa.
Zizak sailkatzeko karaktereak. Hizlaria:
Jose Mª Ausin, Altsasuko mikologia
elkartekoa. 

>>Lastailak 13, osteguna
19:30ean Cortinariusei beldurra
galtzen. Hizlaria: Roberto Fernandez
Sasia, Abanto-Zierbanako mikologia
elkartekoa. 

>>Lastailak 16, domeka
9:00etatik 14:30era Mikologia
erakusketa, Labadero eraikinean. 
Hitzaldiak Iortia kultur gunean izanen dira. 

Altsasu»
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ezkaatza >>
LARKAREN ERAKUSLEHIOA SARITUA:Al-
tsasuko Peñek eta Altsasuko Dendarien El-
karteak erakusleiho lehiaketa antolatu zu-
ten, festak gaia hartuta. Larka arropa den-

dari eman diote saria. Bozketan parte hartu
zuten Arantxa Mendozak, Aitor Bengoetxea
eta Amaia Zudairek ere saria jaso zuten.

Nuria Garciarekin batera igo zen
asteartean bakaikuarra Cho Oyuko
gainera (8.201 m), 33 urte betetzen
zituen egunean. Kanpamendu
nagusira iritsi ziren asteazkenean.

Bere lehen zortzimilakoa igotzea
lortu du Javier Zeberio Arraras
bakaikuarrak. Eta urtebetetze opa-
ri bikaina izan da, 33 urte betetzen
zituen egunean, asteartean zapa-
tu baitzuen Cho Oyuko gailurra
(8.201 m), Nuria Garciarekin bate-
ra. Euren espedizio kidea, Joanma
Romero, gailurretik 100 metrota-
ra geratu zen. Neke handiagatik eta
laino itxi eta egonkorrarengatik
han gelditzea erabaki zuen valen-
tziarrak. Asteazkenean iritsi ziren
kanpamendu nagusira. 

Irailaren 2an hartu zuten Nepa-
leko bidea Javier Zeberiok eta
Joanma Romero valentziarrak,
Cho Oyu igotzeko asmoarekin.
Katmandura iritsita, Lhasara jo
zuten eta bertatik Tingrira. Ber-
tan altuerara egokitzeko prozesua-
ri ekin zioten eta handik Cho Oyu-
ko kanpamendu nagusira iritsi
ziren, irailaren 14an, aklimatazio
prozesuarekin jarraituz. Cho Oyu
igotzeko ibilbideari ekinez, lehen
kanpamendua muntatu zuten 6.400
metrotan. Bigarren kanpamen-
dua muntatzeko lanak nahikotxo

atzeratu zitzaizkien, elurteengatik.
Azkenean, 7.000 metrotan jaso
zuten bigarren kanpamendua eta
ondoren kanpamendu nagusira
jaitsi ziren, indarrak berreskura-
tzeko. Gailur saiakera egiterako-
an bigarren kanpamendu hori
7.450 metrotara igotzea zen asmoa. 

Eguraldiarekin arazoak
Irailaren 27an, hau da, aurreko
asteartean, bigarren kanpamen-
dutik gora abiatu ziren, bigarren
kanpamendu hori 7.400 metrotara

igotzeko asmoarekin. “Gogorra
izan zen igoera eta ezin izan genuen
kanpamendua muntatu, haizea-
ren indarragatik. Eguraldiak ere
okerrera egin zuen. Zorionez, alpi-
nista txekiar batek bere kanpa-
menduan hartu gintuen, bere den-
dan lo egiteko, eta oso eskertuta gau-
de. Dena den, 7.100 metrotan lo
egitea gogorra da eta bere ondorio-
ak ditu: buruko mina, eztula, zora-
bioak… Horrela, indarrak berres-
kuratzeko kanpamendu nagusira
jaistea erabaki genuen” azaldu

zuen sare sozialetan Joanma Rome-
rok. Kanpamendu nagusian zeude-
la, bertan zegoen Frantziako espe-
dizioak etxerako bidea hartu zuen,
kanpamenduan egoteko baimena
bukatu baitzitzaien. Aldiz, egun
batzuk gehiagoko baimena zuten
Zeberiok eta Romerok eta egural-
dia hobetu arte kanpamendu nagu-
sian geratu ziren, zain. Hurrengo
hiru egunetarako eguraldi ona ira-
gartzen zutenez, tarte hori aprobe-
txatu eta igandean, urriaren 2an,
martxan jarri ziren Zeberio eta
Romero. “Kanpamendu nagusitik
Cho Oyu gailurreko bide guztia
ikusten zen, argi. Sekulako argaz-
kia zen” adierazi zuen Romerok.
Eta Memé eta Nuria Garcia men-
dizaleekin eta Txinako espedizio
batekin batera, Cho Oyu mendi ton-
torreranzko bideari ekin zioten.
“Indarrez eta animoz ongi gaude
eta igoera saiakera ona espero
dugu. Jaitsiera arte komunikazioa
etengo dugu” adierazi zuten men-
dizaleek. Eta bigarren kanpamen-
dura arteko bidea egin zuten. 

Goizeko bostetan Cho Oyutik
mundura begira
Urriaren 3an, astelehenean, ekin
zioten azken ahaleginari. 10 ordu

luzeko bidea zuten aurretik. Azke-
nean, urriaren 4an, asteartean,
goizeko bostak emateko gutxi fal-
ta zela, Cho Oyuko gaina zapatu
zuten Javier Zeberio bakaikua-
rrak eta Nuria Garciak. 100 metro
eskas beherago geratu zen Joan-
ma Romero. Zuen neke handiaga-
tik eta laino egonkorrarengatik
han gelditzea erabaki zuen valen-
tziarrak, pena handiz, eta ezin izan
zen Cho Oyuko punturik altuene-
ra iritsi. Aurretik, Memék hiru-
garren kanpamenduan geratzea
erabaki zuen, gastroenteritisak
jota baitzegoen. Norberaren urte-
betetze egunean Cho Oyuko gai-
lurra zapatzea; horrek ez du pre-
ziorik. Zorionak Javier Zeberio-
ri bere lehen zortzimilakoa
egiteagatik. 

Cho Oyuko gaina zapatu eta
gero, beheranzko bideari ekin zio-
ten. Asteazken goizean lehen kan-
pamenduan zeuden (6.400 m), eta
ordu batzuk beranduago kanpa-
mendu nagusian. Ongi etorri.

Urtebetetzeko oparia: Zeberiok Cho Oyuko gailurra zapatu du

Zeberio eta Romero. Bakaikun bereziki, pozik jarraitu dute Zeberioren ibilbidea. 

www.racetracker.es/rt/dezer
oacim/cho-oyu

Zeberio eta Romerorenespedizioaren
ibilbidearen berri ematen duen aplika-
zioa, satelite bidez.
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Aspaldi, diote. Baina zenbat da
aspaldi ahaztu ez duenarentzat?
Egun guztiak berdin zenbatzen
ote dira? Eta gauak? Zenbat irau-
ten du gau batek begiak itxi ezin
dituen batentzat?  Euria bota omen
du ordutik. Jaiotzen ikusi ninduen
lur honetan, ez da harritzekoa,
berdea egarri baita gehienean.
Eguzkiak ere badaki berotzen, gero

eta hobeki, baina orduan hegoa-
ren hegoak ere ez gintuen goxatzen.
Hotzak akabatzen ginen; gorputzak
dardarka eta hortzak karraska.
Urdailak hutsik izateak ez zuen
gehiegi lagunduko, seguruen. Etxe-
ko sutondoan ipurdia deskaruz
berotzen zuten lapikoak amets.
Ametsak ere elikatu egin behar, eta
haiek ere, gure gorputzen moduan,

hezurretan ziren momentu hartan.
Baina bat-batean iritsi zen Ame-
tsa, hizki larriz. Bizitza honetan
“handia” adjektiboa eraman deza-
keen edozer bizipen bezala: ezus-
tean. Eta hark ireki zuen atea. Eta
orduan hasi nintzen korrika. Ez
neke, ez gose, ez beldur. Ezpartin
apurtu pare bat eta bi zango. Bes-
terik behar al da korrika egiteko ?

Bai. Behar da bai. Askatasuna egi
bihurtzeko beharra, gogoa edo ilu-
sioa. Eta hirurak elkarrekin bada-
toz, arinago egiten du korrika
batek. Eta ez dakizu nor den txo-
ri, nor haize eta nor zu zeu. Batzue-
tan gauzak nahastu egiten dira.
Oroitzen dudan azkena nire biho-
tzaren lehertu beharra eta nire
burezurraren lehertzea. Segundo

bat bitan zatitzerik badago, hori-
xe nahikoa. Burezurra zulatua dut
ordutik baina izen eta abizenak iza-
ten jarraitzen dut. Gainean dut
harri hau, behin norbaitek egia
aireatu ez zedin jarria. Baina orain-
dik ez du inork altxatu eta nik
hemen jarraitzen dut baso hone-
tako zulo honetan.  Aspaldi izan
zen… 

Lehenik eta behin, Altsasuko
Gazteria Zerbitzua osatzen dugun
eragile guztiek –talde politikoen
ordezkariek, teknikariak, moni-
toreek eta gazteek– Guaixeri eske-
rrak eman nahi dizkiogu bere
hedabidean parte hartzeko auke-
ra eman izanagatik. Izan ere,
espazio honek gazteen arteko bil-
gunea izan nahi du, eztabaida-
lekua. Eta, bide batez, irakurle
guztiek gure berri izateko auke-
ra izango dute. Era berean, guk
geure informazioa, jarduerak,
iradokizunak eta zergatik ez,
gure zalantzak, arazoak eta abar
partekatzeko aukera izango dugu.

Gure lehen txanda denez, idaz-
ki honetan nor garen, zer egiten
dugun, gure eginkizunak noren-
gana bideratuta dauden, noiz diren
eta zein motatako gaiak jorratzen
ditugun aipatu nahi dugu. Intxos-
tiapunta Altsasuko Udal Gazteria
Zerbitzua da. Gure lana gazteria-

ri, 12 eta 30 urte bitarteko pertso-
nei bideratuta dago. Adin tarte hau
oso zabala denez, bi eremutan
bereizi dugu zerbitzua. Alde bate-
tik, gaztetxokoa dago, 12 eta 17 urte
bitartekoendako. Nerabezaroko
zerbitzua da. Bestetik, gaztegu-
nea dugu, 18 eta 30 urte bitarteko
gazteendako. 

Gure eginkizuna, zentzu zaba-
lean, gazteriari aisialdian intere-
satzen zaion edozein ekintza kude-
atzea dela esan dezakegu. Horre-
gatik, ikastaro hezigarriak,
tailerrak, lehiaketak, irteerak…
antolatzen ditugu eta informa-
zioa zein aholkularitza ere ema-
ten diegu gazteei Gazte Informa-
zio Gunean.

Intxostiapuntan aurkituko
duzuenaren artean ondokoak dau-
de: sukalde bat, afariak zein
meriendak prestatzeko; ziber gela,
ordenagailuekin; musika entse-
gu gelak; ikasteko gelak; lagunen

arteko bilerak egiteko gelak eta
hainbat ekipamendu: ping ponga,
futbolina, billarra, play station 4,
proiektorea, mahai jolasak… dena
doakoa.

Informazio gehiago nahi badu-
zu, jakin ezazu Intxostiapuntak ez
duela urtean zehar ixten eta ondo-
ko ordutegia duela: goizez, 7:30etik
15:00etara, eta arratsaldez, astele-
henetik ostegunera eta igande-
tan eta jai egunetan 17:00etatik
21:00etara, ostiraletan eta larun-
batetan 17:00etatik 22:00etara eta
ekintza berezietan 17:00etatik
01:00etara. Gurekin harremanetan
jartzeko ondoko bideak dituzue:
intxostiapunta@altsasu.net, gaz-
teria@altsasu.net, 948 564 785, 608
617 778 (WhatsApp), Facebook,
Twitter eta Instagram.

Zuen etxea izango delako-
an………itxaroten zaituztegu!

Altsasuko Gazteria Zerbitzua

Irailaren 19tik 23ra AHNA (Aso-
ciación Humaniataria Navarra en
Acción) elkarteko bost kide Calais
eta Dunkerquera itzuli ginen,
bertako kanpamenduetan sukal-
de bat eta jantoki bat jartzeko
kokapen egokia bilatzeko eta

horretarako beharrezkoa den bai-
mena eskatzeko asmoarekin.

Hala ere, bertan jakin genuen
handik hiru astera Calaisen dago-
en kanpalekua desegin nahi zute-
la. Dirudienez, irailaren 21ean
Nicolas Sarkozy lehendakari ohia

bertan egon zen eta kanpalekua
itxi eta desegin behar zutela adie-
razi zuen. Asmo hori askotan azal-
du badute ere, orain zinez ari dire-
lakoan gaude, Hollande lehenda-
kariak ziurtatu duelako eta,
horretaz gain, Calaiseko alkateak

kaleetan erabakiaren kontrako
manifestaldietan parte hartu due-
lako. 

Dena den, nahiz eta horren ondo-
rioz proiektua hiru hilabetez atze-
ratu den, AHNA elkarteak dago-
eneko janariz eta arropaz beteri-

ko hiru kamioi bidali ditu eta
Calais eta Dunkerque kanpale-
kuak desagertzen badira ere, lane-
an jarraitu eta arropa, oinetako-
ak, mantak eta abar biltzen jarrai-
tuko du Greziara bidaltzeko. 
AHNA elkartea

barrutik kanpora

AHNAK errefuxiatuak laguntzen jarraituko du

hara zer dien

Gaztetxokoa + Gaztegunea = 
Intxostiapunta

LAGUNTZAILEAK: 

Guaixe
ERREDAKZIO BURUA: Alfredo Alvaro Igoa • guaixe@guaixe.eus
ERREDAKZIOA: Maider Betelu Ganboa • kirolak@guaixe.eus
MAKETATZAILEA: Ruben Imaz Alcaide • maketazioa@guaixe.eus
PUBLIZITATEA: Maria Saez de Albeniz • publizitatea@guaixe.eus 
eta Eneida Carreño Mundiñano • publi@guaixe.eus 

ERREDAKZIO LAGUNTZAILEAK: Erkuden Ruiz Barroso
ZUZENTZAILEA: Patxi Flores
ARGITARATZAILEA: Guaixe Fundazioa. Foru plaza 23-1. 31800
Altsasu • 948 564 275 • 948 562 107 • 618 882 675 
KOORDINATZAILEA:  Goizeder Anton Iturralde • fundazioa@guaixe.eus
DISEINU ZERBITZUA: GK• Ainhoa Etxeberria Pikabea • 
gk@gkomunikazioa.eus
ADMINISTRAZIOA: Gixane Andueza Goikoetxea • admin@guaixe.eus

LEGE GORDAILUA: NA-633/1995
TIRADA: 3.200

BAZKIDEAK

astekoa

Zoila Berastegi

Hobiak

Feriako protagonistak pantailara

Herriko abeltzainek zaldi, behi, txerri, ardi, ahuntz… onenak era-

man zituzten Etxarri Aranazko ferietara. Eta haiei begira-begira

geratu ziren Etxarrira hurbildu ziren guztiak. Zaldien aurrean aho

zabalik zegoen mutila, eta unea betirako gorde nahian, telefonoa

eskatu eta argazkia atera zuen. Zein zaldi puska! Ederra, ezta???

objektibo tik

objektibo tik: gutunak@guaixe.eus 



5Guaixe • 2016ko urriaren 7a

SAKANA

sakanerria >>
NAFARROA OINEZERA: Hilaren 16an Via-
nak Nafarroa Oinez hartuko du. Sakanako
ikastolek hara joateko autobusak antolatu
dituzte. Baita Aizpeak eta Biltokik ere.

Irurtzunen ohiko tokitan eman izena. La-
kuntzakoan joateko 696 568 929ra mezua
bidali. Azken bietan 10 euro da bidaia.  

Igandean ospatuko da Txistorra
egunaren zortzigarren edizioa

Musikarekin hasi eta bukatuko
da aurten Txistor eguna. Bezpe-
ran, bihar, Haize Berriak bandak
kontzertua emanen du. Eta etzi-
ko egitaraua trikitixa eskolen
aurreneko jaialdiarekin despedi-
tuko da (ikus 15. orria). Musikak
doinua jarriko dio, beraz, festa-
ko protagonistari: txistorrari.
Monika Etxeberria zinegotziak
aurkezpenean adierazi zuenez,
“txistorraren enbaxadore one-
nak herriko ekoizleak dira: Arbi-
zu, Flores eta Laket”. 

Hiru enpresa ekoizleek salmen-
ta postua izanen dute kale Nagu-
sian izanen den azokan. Haiekin
batera beste 30 bat salmahai iza-
nen dira. Haietan artisau eran
egindako gaztak, pastelak, eztia eta
beste hainbat jaki dastatzeko eta
erosteko aukera izanen da. Bestal-
de, gazta nola egiten den erakutsi-
ko dute Arbizuko Juananeko gaz-
tandegiko artzainek. 

Dastaketak, bi
Igandean Arbizuko plazatik pasa-
tzen denak txistor pintxoak das-
tatzeko aukera izanen du. 100 bat
kilo txistor prest dituzte 2.000 pin-
txo inguru banatzeko. Pintxoa eta
baso bat ardo 2 eurotan eskuratu-
ko dira. Antolakuntzak jakinara-
zi du prezioan aurten “igoera txi-
ki bat” izan dela. 

Baina txistorrarekin batera

berritasuna dago aurten: erretako
euskal txerriaren haragi pintxoak
dastatzeko aukera izanen da ere.
Aitor Mendoza arbizuarrak arra-
za horretako txerrien haztegia jarri
du. Antolatzaileei txerria zikiro
eran, burduntzian erretzeko propo-
samena egin zien. Iganderako prest
egoteko, txerria gau osoan erretzen
egonen da, su motelean. Haragia
mozten eta banatzen eguerdian
hasiko dira, txistorrarekin batera. 

Garai batekoa 
Gaur egun txistor gehiena edo
guztia fabriketan egiten da. Etxe-
berriak gaztigatu zuenez, “kome-

ni da erakustea gauzak nola egi-
ten ziren garai batean, etxean”.
Urtero moduan emakume talde
batek, jendaurrean, txistorrak,
tripotak eta txerri belarriak pres-
tatuko ditu. Beste batzuek txantxi-
gor opilak eginen dituzte. Uken-
duak eta sendabelarrekin zeriku-
sia duten kontuak nola egiten
diren ere ikusgai izanen da. Txis-
torra egunak hori guztia ikusi eta
dastatzeko aukera emanen du. Eli-
za ondoan dagoen zotolan euskal
txerriak ikusgai izanen dira. 

Bestalde, pintxo lehiaketara
zazpi parte-hartzaile aurkeztu dira.
8. edizio honetako epaimahaia

Javier Diaz (Alhambra jatetxea),
Fernando Flores (Enekorri jate-
txea), Mª Jesus Telleria (Segura
Irratiko esatari izandakoa), Mano-
li Arza (sukaldaria) eta Mari Paz
Barandiaran (arbizuarra).

Arbizuarrei esker ona
Egunaren aurkezpenean lehen
hitzak egitaraua posible egiten
duten arbizuarrei eskerrak ema-
teko izan zituen Etxeberriak:
“haiek gabe festa egun hau ezinez-
koa litzateke”. Antolaketako lan
guztiak arbizuarrei esker egiten
direla nabarmendu zuen: publizi-
tatea, muntaia, pintxoen salmen-
ta, lehiaketa, txerrien inguruko-
ak, erakusketak… 

Castillo de Monjardin eta Vega
del Castillo upategiei ardoa ema-
teagatik eskerrak eman zieten.
Baita antolakuntzan lagundu
duten Cederna-Garalurri eta Saka-
nako Garapen Agentziari ere. 

Sakanako
Laborantza
Foroaren aurreneko
hitzordua
Ostegunean, 18:00etan, Arbizuko
Utzugane garapen zentroan 

Lehen sektorean lan egiten duten
ibarreko nekazari eta abeltzainak
Sakanako Laborantza Forora gon-
bidatuta daude. Sakanako Garapen
Agentziak sustatu du foroa. Ibarre-
ko lehen sektorearen topagunea iza-
teaz aparte, bilkurek beste eskual-
deetako lehen sektoreko esperien-
tziak ezagutzeko aukera emanen du.
Etxaldeko nekazaritzak eta abel-
tzaintzak etorkizunik badu? Gal-
dera hori Sakanako Laborantza
Foroaren aurreneko hitzorduan egi-
nen da. Eta erantzuna Idokiko ordez-
kariek emanen dute. 
Ipar Euskal Herriko Etxe Ekoizleen
Elkartea da Idoki, laborariek 1989an
sortu zutena. Honako helburuak
ditu elkarteak: etxe-ekoizleak defen-
datu, ordezkatu eta egituratu; elka-
rrekin informazioa hartu, trukatu eta
eskuratu eta Euskal Herriko etxe
ekoizpenak identifikatu, ezagutara-
zi eta saldu. Horretarako, etxe ekoiz-
penen transformatzea eta saltze eta
komunikazio urratsak lagundu eta
1992an sortutako Idoki kalitate
ziurtagiria ezagutarazten du.
Elkarteak bere ibilbidean hainbat
lan-ardatz landu ditu etxe ekoizle-
ak egituratzen laguntzeko, produk-
tuen kalitatea eta berezitasunak
kontutan hartuz. Guztia “laboran-
tza iraunkorra” bulkatzeko. 

Egitaraua 
>> Lastailak 8, larunbata
19:30ean Haize Berriak banda eta
Arrasateko gaitariak, plazan. 

>> Lastailak 9, igandea
10:00etan Arbizuko fanfarrean,
herrian barna. 
10:30ean Txistor egunaren hasiera eta
merkatuaren irekiera. 
11:00etan Nafarroako trikitilarien
bilkura, Xapiru eskolaren eskutik. 
11:30ean Pintxo lehiaketaren hasiera. 
13:30ean Pintxo lehiaketaren sari
banaketa. 
15:00etan Merkatuaren itxiera. 
17:00etan Nafarroako Trikitixa
Eskolen arteko I. Jaialdia. 

Arbizu»

Txistorra, eta askoz gehiago

Txistor Egunaren aurkezpen agerraldia.
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Festa handia gazte
txokoa zabaltzeko 
Saoi berria abiaraziko du
Intxostiapunta gaztetxokoak bihar.

Denboraldi berria mustutzeko Altsa-
suko Udaleko Gazteria Zerbitzuak
irekiera festa antolatu du. Intxos-
tiapuntatik bihar 17:00etatik
1:00etara pasatzen direnek musi-
karekin, jokoekin, karaokearekin
eta afariarekin gozatzeko aukera iza-
nen dute. Afaltzera animatzen dire-
nek 3 euro ordaindu beharko dituz-
te. 
Bestetik, Intxostiapunta gazte gune-
ak ordutegi berria mustuko du ikas-

turte honetan: astelehenetik oste-
gunera eta domeketan eta jai egu-
netan 17:00etatik 21:00etara iza-
nen da zabalik; ostiraletan eta larun-
batetan, berriz, 17:00etatik
22:00etara. Azkenik, Gazteria Zer-
bitzuak jakinarazi du hilaren 23an,
18:00etan, ate irekien eguna egi-
nen dutela. 

Alzheimerraren nazioarteko egune-
an, irailaren 21ean, Solera funda-
zioko Borja Macaya Ripodas Jose-
fina Arregi klinikan egon zen. Haren
eskutik Juan Manuel Vicentek, kude-
atzailea, eta Iosune Lopez de Goi-
koetxeak, gizarte langilea, klinika-
rako 3.000 euro jaso zituzten. Kli-
nikako ordezkariek esker ona
adierazi diete Solera fundazioko lan-
gileei, senideei, erabiltzaileei eta
laguntzaileei: “haien ekarpen esku-

zabalak Felipe Lecearen proiektua
errealitate bihurtzen du”. Zehaztu
dutenez, jasotakoa azpiegiturak
hobetzeko eta osasun-materiala
erosteko erabiliko da. Hala, erabil-
tzaile askok jarraitu ahalko du arre-
ta psikogeriatrikorako zerbitzu anbu-
latorioa eskura izaten. 
Macayak azaldu zuen donazioko
dirua Solera fundazioak, AFAN
elkarteak eta klinikak berak anto-
latutako Art.Alzheimer ekimene-

tik atera zela. Haren helburuan
herritarrak gaixotasunaren ingu-
ruan sensibilizatzea eta nagusie-
nen bizi-kalitatea hobetzeko
proiektu eta ekimenei laguntza
ematea zen. Ideia eguneko zen-
troko erabiltzaile iruindar baten
alabarena izan zen. Haren aita, Pepe
Cachairo, margolaria da eta hain-
bat galeriatan erakusketak egin ditu.
Iruñeko bigarren zabalguneko Sole-
ra fundazioko zentroko erabiltzai-

lea zen eta Altsasutik ere pasa zen.
Cachairok makina bat koadroko
dohaintzan eman zituen. Haiek era-

kusketan jarri eta saldutakoa hiru
erakunde antolatzaileen artean
banatu dute. 

Ferietan ederki 
Eguraldia lagun, Etxarriko feriek jen-
de asko erakarri zuten. Larunbat
arratsaldeko tailerren ondoren
dantzaldi animatua eskaini zuen
Tximeletak. Igande goizean, berriz,
plazan, alde batetik, 20 bat artisau
postu eta, bestetik, herriko abel-
tzainen azienda loteen erakuske-
ta zegoen. Eguerdian, 13. aldiz
Sakanako gazten txapelketa joka-
tu zen. Lehiaketara zortzi gazta aur-
keztu zituzten ibarreko artzainek.
Idiazabal jatorri izendapeneko
Joxerra Agirianoren gidaritzape-
an Larrañeta elkarteko Martin
Loban, Hartzabal elkarteko Urko
Mundiñano eta Karrikestu elkar-
teko Pablo Jauregi izan ziren epai-
leak. Lehen saria Uharteko Gaztak
jaso zuen, Maialen Martiarenak (100
euro). Bigarren sariak Arruazuko
Albi gaztandegiak lortu zuen (70
euro). Eta podiuma Arbizuko Ara-
ña-Etaiok eskuratu zuten (40 euro). 

Gaztetxean
urteurren
ospakizunen
taupadak 
Herenegun 26 urte bete ziren gazte
altsasuarrek Txiki Polita kaleko 13.
zenbakiko eraikina okupatu zutela.

Altsasuko Gazte Asanbladak (AGA)
etxajua piztu eta merenduarekin
gogoratu zuten efemeridea. Ondo-
ren, asteazkenero moduan, batza-
rra egin zuten. Asteburuan urteu-
rreneko ekitaldi ugari dituzte. Bes-
talde, hurrengo hiru astearteetan
argazkiak digitalki moldatzeko Pho-
toshop programaren ikastaroa har-
tuko du gaztetxeak. 
Hala ere, AGAkoek gogoan izan
dituzte 80ko hamarkada erdialde-
an “beraien buruak astinduz, eskuak
elkartuz eta oinak martxan jarriz,
elkarbizitzari ekin ziotela. Asanbla-
da eta autogestioa ikur hartuta, gero-
ra AGA izanen zena sortu zuten”.
Okupazioarekin eraikina “herriko
bihotz” bihurtu zutela nabarmen-

du dute. AGAkoek gaineratu dute-
nez, “zuen taupadek bizirik man-
tentzen dute bihotz hau eta biho-
tza gazte mantentzen da oraindik
ere”. Urteurren ospakizunetan “mila-
ka taupada izanen dira bihotz erral-
doi eta gazte honekin batera ozen
entzunen direnak”. 

Egitaraua 
>>Lastailak 7, ostirala
17:00etatik aurra Haurren txokoa:
txokolate-jana, puzgarria eta zirkoloretsua-
ren tailerrak. 
21:30ean Afaria, gaztetxean. 
23:00etan Superella klowna eta Tandem
taldearen kontzertua. 

>>Lastailak 8, larunbata
11:00etan Kalderete prestaketa. 
15:00etan Altsasuko gaztetxearen XXVI.
Kalderete txapelketa. Ondoren jokoak. 
18:00etan Elektrotxaranga. 
21:00etan Kontzertuak: Ebri Knight eta
Zirkinik bez! 
22:30ean Magrak. 

>>Lastailak 13, osteguna
19:00etan Askapenako Andaluziako
brigaden hitzaldia, gaztetxean.

Mikologia eta
botanika klasea
Igandean, 10:00etatik 17:00etara,
plazan. Euria eginez gero frontoian

Bertako zizaz eta landarez beteta-
ko mahai luzeak. Mikologian eta bota-
nikan zaletuak direnendako goza-
mena. Eta interesa dutenendako ikas-
gela. Horretan bihurtuko da Etxarri
Aranazko plaza etzi. Antolakuntzan
ari den Ventura Mundiñanok esan
digunez, “momentus zize klase gutxi
de. Jendie onttuek hartzen ai dala
esaten dau. Eurik ez eitten landare
batzuk ez de hain polittek ta beste
batzuk sekatu ein die”.  Baina era-
kusketa “politte atiako” dela ziur-
tatu digu. Aurreko urteetan bezala,
zizak dastatzeko aukera izanen da.
Iturri Eder, Derry, Iratxo, Leku Ona
eta Xapatero tabernetan zizak osa-
gai dituzten pintxoak izanen dira. 

Sakanako Garapen Agentzia
pausoak ematen ari da. Egiteko
dagoen ibarreko turismo planaren
osagaietako bat litzateke

Sakanako Garapen Agentzia  (SGA)
ibarra zeharkatzen duen Santiago-
rako bidea, Donejakue, bide ofizial
bat izatea nahi du. Hala azaldu digu
Iker Manterola garapen agenteak.
Horretarako aurreproiektua lan-
tzen ari da SGA. Hartan aukerak,
kostua, eman beharreko pausoak
eta beste zehazten ari dira. “Guz-
tia zehazteko Nafarroako Gober-
nuarekin ere hizketan ari gara” gai-
neratu du Manterolak. “Donejakue
bide honi guk puntu ezberdin bat
eman nahi diogu. Bide guztia bizi-
kletaz ibiltzeko izan dadila nahiko
genuke”. 

Manterolak gogora ekarri digu,
Donostia eta Iruña lotuko duen Pla-
zaola ibilbidea Europako bizikle-
ta sarearen barruan izanen dela.
“Bizikletaz Europatik heldu den
jende horrendako jarraibide bat
izan daitekeela. Eta, batez ere,
Lizarrako bideari alternatiba. Hori
jendez gainezka dagoela entzuten
ari gara”. Udal ordezkariek beste
onura bat ikusi diote egitasmoa-
ri: “bizikletaz herrien arteko lotu-
ra seguru bat izatea”. 

Turismo produktuak
SGA “turismo arloko oinarriak
jartzen, planifikatzen” ari da.
Sakanako Turismo Plana egite-
ko asmoa dute. Aisia eta mugi-
kortasuna lan ildoak dira ere.
“Daukaguna zehaztuta izan eta
aurrera begira nola landu nahi

dugun”. Turismo teknikaria kan-
po aholkulariekin ariko da, “gure
ikuspegia aberasteko”. Aurretik
egindako bidean aurrera ere egi-
nen dute, esaterako Bidelagun
elkartearen eskutik. “Aurtengo
helburu nagusia produktuak
zehaztea izanen da. Garen hori
eta dugun horri forma eman kan-
potik etortzen denari helarazte-
ko”. 

Azken horren inguruan adibi-
dea jarri du Manterolak: “bizikle-
ta eta mendi lasterketen inguruan
produktu bat osatzeko lanean ari
gara. Lasterketak, bideak dauzka-
gu. Baina bizikletarekin etortzen
den jendeak, edo mendi lasterke-
tak egitera etortzen direnak zer
zerbitzu beharko lituzke? Fisiote-
rapeutarik behar du? Bizikleta
konpontzeko materialak behar
ditu landetxean? Bestelako mate-
rialak emanen dizkion norbait
behar du? Interesa dutenendako
hori guztia modu erraz eta anto-
latu batean jartzea litzateke”. 

2010eko egitasmoa 
Sakanako Mankomunitateak
2010eko aurrekontuan 358.000
euro aurreikusi zituen Irurtzun
eta Ziordia lotuko lukeen bizikle-
tendako ibilbidea egiteko. 2011n
Mank-eko presidente kargua utzi
zuenean Migel Angel Zubiriak
esan zigunez, “dirua ez izatean
proiektu batzuk hankaz gora gel-
ditu dira: gobernuak finantzatu
behar zuen bizikleta planeko ibil-
bidea” zen horietako bat.  

Tropelak historia duen bidean barna zeharkatu zuen Sakana. 

Gaztetxearen 26. urteurren ospakizunak merendu eder batekin hasi ziren.

SAKANA

Donejakue bidea
berreskuratzeko lanean

»

»

Etxarri Aranatz»Altsasu»

Altsasu»

Solera fundazioak Josefina Arregi klinika lagundu du
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SAKANA

Sakanan, dagoeneko, Irurtzunen,
Etxarrin, Urdiainen, Altsasun eta
Ziordian sortu dira Mintzakide
taldeak. Eta gehiago izanen dira 

Inguruan ez dutelako edo ikasi
berri dutelako eta lotsa dutelako;
aukera ez dutenei, euskara prak-
tikatu eta bizitzeko aukera ema-
ten die Mintzakide programak.
Sakanan AEK arduratzen da haiek
kudeatzeaz eta Edurne Ruizek
azaldu digunez, “beren tokia har-
tu dute mintzapraktika egiteko
programek; aisialdiaren garai
honetan, aukera bikaina ematen
diote jendeari euskaraz hitz egi-
teko, jendea ezagutzeko eta, hain-
bat jardueraren bidez, ederki pasa-

tzeko, bizitzeko”.  
Ruizek azaldu digunez, Saka-

nako Mintzakide edo Gurasolagun
taldeetan izena emateko epea zaba-
lik dago. Bien arteko aldea baka-
rra da: Mintzakiden edozeinek
eman dezake izena; Gurasolagun-
en, berriz, haurrek eta gurasoek,

aisialdiaz gozatuz, euskaraz bizi-
tzeko aukera eskaintzen du. Bai
batzuek bai besteek astean behin
taldean euskara praktikatzea dute
helburu bakarra. Euskaraz hitz
egiteko modu ugari daude: taber-
nan gustura elkartzea, bizikletan
buelta ematea, basoan pasioan
ibiltzea… 

Helburuak 
Mintzakide programan izena
ematen dutenek, bere helburua

betetzeko aukera dute: euskalte-
gian ikasitakoa praktikatu, eus-
karaz egiteko toki eroso bat izan,
zuzeneko bidea izan inguruko

euskaldunak harremanetan jar-
tzeko... eta, batez ere, aukera apar-
ta da gustura egoteko eta aisial-
diaz gozatzeko. 

Izena ematea

Edozein sakandarrek eman deza-
ke izena 600 482 024 telefono-
aren edo sakana_mintza@aek.eus
e-postaren bidez. 

Sakanako Mintzakide
ezagutzeko

www.sakanamintza.blogspot.com
Facebook: Sakanako Mintzaki-
deak

Udalek inbentarioak
egiteko diru-
laguntza jaso dute
Etxarri Aranazko eta Altsasuko uda-
lek euren ondarearen inbentarioa egi-
nen dute, bai ondasunena bai esku-
bideena baita zoru inbentarioa ere.
Horretarako, udalek laguntza tekni-
koa kontratu behar dute. Etxarri Ara-
nazko Udalak 7.240 euro bideratu-
ko ditu horretarako eta Altsasukoak
7.260. Inbertsioa Nafarroako Gober-
nuarekin erdibana estaliko dute. 

Cederna-Garalurek diru-lagutza
deialdia eginen du. Hartara ibarreko
ekintzaile, enpresa, udalak edo
edozein entitatek aurkeztu dezake
bere proiektua

Nafarroako Gobernuak 17 milioi
euro bideratu ditu 250 udalerritan
jarduera ekonomikoa eta enplegua
sortzea ahalbidetuko duten estra-
tegiak sustatzeko, lurralde osoan
garapen orekatua lortzeko xedez.
Helburu horrekin Landa Garape-
neko, Toki Administrazioko eta
Ingurumeneko Departamentuak,
lankidetza-hitzarmenak sinatu
ditu Nafarroako Toki Ekintzako

Taldeekin. Horien artean dago
Ceder na-Garalur elkartea,
5.997.990 euro jasoko dituena. Mai-
te Iturre lehendakariak sinatu
zuen hitzarmena. 

Hitzarmenak 2014-20 Landa
Garapeneko Programaren (LGP)
LEADER ekimenaren barnean
ezarri dira. 17 milioi euro horieta-
tik, 11 Landa Garapeneko Europa-
ko Nekazaritza Funtsarekin (FEA-
DER)batera ordainduko dira, eta
gainerako 6 milioiak Nafarroako
Gobernuak ordainduko ditu oso-
osorik. Hitzarmenen aurkezpene-

an, Isabel Elizalde kontseilariak
Leader ekimenarekin aurrera
jarraitzeak duen garrantzia azpi-
marratu du, "funts horiek gure lan-
da-ingurunearen garapen orekatu
baterantz joateko oinarrizko zuta-
be bilakatu direlako, eta inber-
tsioa, enplegua sortzea eta nafar

guztien bizi-kalitatea hobetzea
ahalbidetzen dutelako". Ildo horre-
tan, iragarri du Gobernuak mar-
txan jarri duela LGP aldatzeko
prozesua eta, horri esker, 1,5 milioi
euro (1.528.000 €) handitu ahal izan-
go dela toki-ekintzako taldeentza-
ko diru-kopurua. +www.guaixe.eus

Zuretako Guaixe-ko
azal, eduki eta ikus-
entzunezko onenak
zein dira?
Sakandarrak www.guaixe.eus bidez
aukeratuko dituzte Guaixek
Tokikom Sariak-era aurkeztuko
dituen lanak 

Euskal Herri osoko 60 toki komu-
nikabide batzen dituen Tokikom-
ek, Toki Komunikabideen Batera-

guneak. Toki komunikabideek
ekarpen handia egiten diote ger-
tuko komunitateari, ikuspuntu
informatibotik zein komunitate-
aren dinamizazioaren ikuspegitik,
baina hala ere, bigarren mailako-
tzat jotzen dira sarritan. Tokikom-
ek irudi hori apurtu eta euskaraz-
ko komunikabide txikien lana
gizarteratu eta aitortzeko asmoz
Tokikom Sariak banatuko ditu
estreinakoz aurten. Sariek komu-

nikabideotan egiten den lana eza-
gutarazi eta hizpide bihurtu nahi
du Tokikom-ek.

Hiru sari banatuko ditu Toki-
kom-ek, 2015eko irailaren 1etik
2016ko irailaren 1era toki-komu-
nikabideetan argitaratutako lanen
artean: portadarik onena, eduki-
rik onena, eta ikus-entzunezkorik
onena. Sarietarako hautagaiak
aurkezteko epea lastailaren 14ra
arte zabalik daude. Guaixe funda-

zioak lehiaketan parte hartzea
erabaki du. Baina aurkeztuko
dituen lanak irakurleek aukera-
tzea erabaki du. Hala, heldu den
astearte eguerdira arte azken urte-
an argitaratutako hainbat azal
web gunean ikusgai izanen dira.
Gogokoenaren alde botoa eman eta
boto gehien duten azalak lehiake-
tara aurkeztuko ditugu. 

Ikus-entzunezkoak ere sortzen
ditu Guaixek. Haietako hiru auke-

ratu ditugu. Hiru horien artean
aukeratzeko www.guaixe.eus -en
inkesta jarri dugu. Gogokoena-
ren alde egin eta babes gehien
jasotzen duen bideoa aurkeztuko
dugu Tokikom Sariak-era. Azke-
nik, edukiak daude. Asko direnez
eta irakurleen gustuak ere anitzak
direnez, gogoko artikulu, errepor-
taje edo elkarrizketa zein den adie-
razizfundazioa@guaixe.euse-pos-
tara mezua idatzi daiteke.  

Mintzakide, praktikatu
eta bizi euskara 

Ziordiko mintzakide-kuadrillaren “sefie” bat.

Urtean zehar Sakanan ospatzen den azoka baten irudia.

Etxarri / Altsasu» SAKANA

SAKANA

Mendialdean ekonomia
jarduera eta enplegua
sortzeko 6 milioi euro
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Altsasu»

T.IRIRARTE
I R U R T Z U N

50 €ko erosketa eginez gero
etxeko produktua opari.

NUEVA IMAGEN
A L T S A S U

%10eko deskontua. 

ARRUAZUKO
OSTATUA

A R R U A Z U
Asteburuko menuarekin,
kafea edo txupitoa doan.

LOGURE
A L T S A S U

Bandalux 59,00€/m2

(eskaintza berezietan izan
ezik).

ML MODA
A L T S A S U

100 €tik gorako eroskete-
tan, 10 €tako deskontu-bale
bat hurrengoan erabiltze-
ko.

NEREA
ILEAPAINDEGIA

L A K U N T Z A
Garbitu, moztu eta apain-
du 26 €. 

MARTXUETA
I R U R T Z U N

% 5eko deskontua irakur-
ketako liburuetan.

REDIN LURRINDEGIA
ETA KOSMETIKA

A L T S A S U
%5eko deskontua osaga-
rrietan.

LIZARDI ESTETIKA 
ZENTROA
E T X A R R I  A R A N A T Z
%5eko deskontua depila-
zioetan.

HOSTO GORRI 
ALTZARIAK
E T X A R R I  A R A N A T Z
Dendako produktuetan 
% 5eko deskontua.

www.guaixe.eus-en
zerrenda osoa ikusgai

BAZKIDETZA 50€
948 564 275

Non
erabili

Maite Arregi altsasuarra bi astez
egon da Greziako Errefuxiatuen
Eremuetan lanean
Erkuden Ruiz Barroso

Duela urte batzuk Greziatik bidaia
bat egin ondoren, Maite Arregi
Uribe altsasuarra konturatu zen
errefuxiatuen eremuetako telebis-
tan ikusten diren irudian “hemen-
dik gertu” gertatzen zirela. Lagun
batzuekin Barañain Errefuxiatue-
kin taldea sortu zuen. Eremueta-
ra bidaltzeko materiala eta arropa
jaso ondoren, Nafarroako Suhiltzai-
leen Kolektiboa, HELP-NA, ezagu-
tu zuten eta beraiekin Greziako ere-
muetara joatera “animatu” zen.
Bertan ikusitakoa “gogorra” izan
zela aitortu du eta “emozioz eta sen-
tsazioz” beteriko esperientzia bat
izan dela dio. Orain, “haien” aho-
tsak entzutea nahi dute. 

Hasieran Arregik beldurra izan
zuen, ez zekiela bertan zer egin
zezakeen. Baina, HELP-NAko
kideen erantzuna oso zuzena izan
zen: “pertsona bakoitzak beti zer
edo zer eskaintzeko du han”. Gre-
ziara agorrilaren 5ean abiatu ziren
eta 19an itzuli ziren. Bost eremu-
tan sartzeko baimena zuten: Cher-
so, Lagadikia, Vasilika, Sindos eta
Sinatex. “Militarren eremuak dira
eta baldintzak oso zorrotzak dira.
Sartzeko zure izen abizenak eta
nortasun agiria eman behar duzu”.
Egoera larria ezkutuan manten-
tzeko egiten dutela uste du Arre-
gik: “ez zaie komeni bertan kan-
poko pertsonak sartzea. Argazki
kamerekin sartzea, adibidez, asko
kontrolatzen dute”. 

Eremuak harresiz inguratuta
daude eta poligono industriale-
tan edo larreetan daudela konta-
tu du Arregik: “kanpalekuak
larrialdi baterako pentsatuta dau-
de, denbora labur baterako. Ez
bertan bizitzeko”. Kanpin-dende-
tan bizi dira eta lotarako hamakak
dituzte. “Batzuk pabilioietan dau-
de, beste batzuk, aldiz, kanpoan”.
Arregik azaldu duenez, udan bero
handia egiten du eta neguan hotza.
Gainera, uholdeak izaten dira.
Komunak behin behinekoak dira
eta garbitzeko ur txorrota gutxi
daudela esan du: “1.500 pertsona-
ko eremu batean 15 komun dau-

de”. Egoera larria dela adierazi du,
baina, Arregirendako “okerrena”
irudi horiek ikustera “ohitzen” ari
garela da. 

Bizi baldintza gogorrak
“Begietara begiratzen dizute eta
galdetzen dizute: noiz arte”. Gizon
batek Siriako gerraren aurretik
haien etxean Afganistango jen-
dea hartu zutela kontatu zion.
“Harritzen dira. Ez dute ulertzen
zergatik tratatzen ditugun horre-

la”. Eremuetan familiak dira
gehienak, “gu bezalakoak diren
familiak”. Haurrek jolasten dute,
eta hainbat eskola txiki egin dituz-
te; baina ez da nahikoa. “Orain-
dik ez dakite haien etorkizuna
lapurtzen ari zaiela”. Nerabeak
mafien eskuetan erortzen ari dire-
la esan du. “Diru jolasetan ikus-
ten dituzu, erretzen…” 

Hezitzaileak, psikologoak eta
gizarte langileak falta direla sala-
tu du Arregik. Militarrak baino

ez daude eremuetan. Gainera,
etnia, kultura eta erlijio ezberdi-
neko jendea nahastu dituzte, eta
horrek elkarbizitza arazoak sor-
tzen ditu. “Ez diete ezer egiten
uzten. Haiek proiektu txikiak
aurrera eraman nahi dituzte, auto-
gestionatzeko ahalmena izan nahi
dute. Baina ez diete uzten”. Kari-
tateaz bizi dira. “Janaria hartzen
dutenean lotsatzen dira. Ez dute
hori nahi”. Etorkizunean haien
herrira itzultzea nahi dute. “Ihes
egiten ari dira”.

Nafarroako taldeak berdintasu-
netik lan egiten zuten, “ez karita-
tetik”. Bi asteko txandekin lan
egiten zuten, nahiz eta batzuk den-
bora gehiago egon. Bi lan ezber-
din egiten zituzten bost eremue-
tan. Talde batek barazkiak eta fru-
tak erosi eta banatzen zituen. “Guk
haien janaria sukaldatzea nahi
genuen”. Autonomoak izateko
aukera eskaintzen zieten. Beste tal-
deak su-itzalgailuak jartzen eta
mantenu lanak egiten zituen. 

Salaketa
Garrantzitsuena bertan egon iza-
na eta bertakoa ikusi ahal izatea
dela dio Arregik. “Jende asko eza-
gutzeko aukera izan dugu eta haiek
hitz egin nahi dute. Haien egoera
ezagutaraztea nahi dute”. Hortaz,
Barañain Errefuxiatuekin talde-
ak Just People dokumentala sortu
du errefuxiatuei hitza emateko.
Azaroaren 3tik aurrera egonen da
ikusgai. Gainera, blog batean haien
lanaren berri ematen dute: ongbom-
berosdenavarra.blogspot.com.
“Salaketa oso garrantzitsua da”.
Hitzaldiak egiten ari dira Iruñe-
rrian eta Sakanan ere zerbait anto-
latzea nahiko luke. “Salaketa horren
bidez politikariak entzutera derri-
gortu nahi ditugu”. Politikariek
errua haien gainetik kendu nahi
dutela salatu du Arregik, eta mugak
ahalik eta urrunen jartzen dituz-
tela gaineratu du. “Herrialde horiek
seguruak balira bezala jartzen
dituzte mugak. Lotsa guzti hori
Europatik kanpora bidali nahi
dute”. Egoera konpontzea nahiko
luke Arregik, baina “zaila” ikus-
ten du. Hortaz, ez bada konpontzen
itzuliko zela dio.+www.guaixe.eus

Euskal erbesteaz
jakiteko
Oroimenetik askatasunera, zutik
dirauen herria lelopean hitzaldia eta
ekitaldia antolatu ditu ezker aber-
tzaleak biharko. 11:30ean Euskal
Memoria fundazioko Iñaki Egañak
hitzaldi aurkezpena eginen du kul-
tur etxean: Iheslariak. Euskal erbes-
tea 1936-2015. Hura despedituta,
13:00etan, kanpo santuan lore
eskaintza eginen da. Aurten Juan
Inazio Erdozia, Axio, hil zela 37 urte
bete dira. 

Greziako errefuxiatu
eremuak ikusgai 
Grezia: ziegarik gabeko kartzela argaz-
ki erakusketa Arbizun aste batez
ikusgai izanen da. Iruñeko Ekinklik
kolektiboak irudietan jaso du Grezian
dauden errefuxiatu eremuetako erre-
alitatea eta argazki erakusketa pres-
tatu du. Gaurtik heldu den ostiralera
bitarte Arbizuko udaletxeko batzar
aretoan ikusgai izanen da erakuske-
ta,  17:00etatik 19:00etara. Igande-
an, Txistor eguna dela eta egun guz-
tian ikusteko aukera izanen da. 

Sanmigeldarrek 40
urteurrena ospatu
zuten 
Vicente Argomaniz plazan kokatuta
dagoen San Migel elkarteak 40 urte
bete ditu eta bazkideek larunbate-
an ospatu zuten. Urteurrenerako
egun osoko egitaraua prestatu zuten.
Hamarretakoa eta gero, haurrenda-
ko jolasak izan ziren. Eguerdian herri-
ko bi aizkolariren erakustaldia izan
zen. Talde argazkia egin ondoren
sagardotegi menua dastatzera 68 kide
elkartu ziren. Ospakizuna giro ede-

rrean egin zen. Txarangaren doinuak
lagunduta kalejira egin zuten eta ospa-
kizuna iluntzearekin batera despe-
ditu zuten. Urteurrenaren oroigarri
gisa bazkide guztiek elkartearen iru-
dia eta 1976-2016 datak dituen
kamixeta jaso zuten. 
San Migel elkarteak 83 bazkide
ditu. Haiei jubilatuta daudenak gehi-
tuz gero ehunera iristen dira. Hala
ere, bazkide egin nahi duenak horre-
tarako aukera lukeela azaldu digu-
te. Mus txapelketak antolatu izan
dituzte, baina pilota txapelketaga-
tik da ezaguna elkartea. 

“Errefuxiatuek ez dute ulertzen zergatik
tratatzen ditugun horrela”

Maite Arregi goian. Errefuxiatu-eremuak. Amaiur Martinez Lazkano

Arbizu» Etxarri Aranatz» Olatzagutia»
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Ziordiko udalak Memoriaren
Hilabetea antolatu du Memoria
Historikoa herrian ikustarazteko
Erkuden Ruiz Barroso

Ziordiko Udalak ez omen zuen
Memoria Historikoaren legea bete-
tzen. 1936ko estatu kolpearen ondo-
ren Ziordiko alkatea eta zinegotzi
bat erail zituzten eta ez zegoen
beraien omenezko plakarik. Abia-
puntu hori hartuta Edurne Kasas
eta Olatz Irizar udal taldeko kide-
ak lanean jarri ziren. Hamahiru
hildako izan zirela jakin izan dute.
Hortaz, plaka bakarrik jarri beha-
rrean zerbait gehiago “sakontzea”
erabaki zuten. 

Memoria Historikoa lantzen
zuen talde batek eman zuen abi-
sua. 13 hildako izan ziren Zior-
dian 1936ko estatu kolpearen
ondoren, baita errepresaliatu
asko ere. “Gu izan gara sorpresa
hartu dugun lehenengoak. Ez
genekien gure herrian pasatu
zena. Gure herrian pasatu zena-
ren dimentsioaz”. Biztanleria-
ren %5a erail zutela azaldu dute
Kasasek eta Irizarrek. 

Kasas eta Irizar aritu dira
datuak biltzen, baina herriko jen-
dearen laguntza izan dute. Adin-
duengana jo dute, haiei galdetu die-
te eta hartutako informazioa doku-
mentuetan kontrastatu dute. Hiru
familia gaiarekin “oso kontzien-
tziatuak” daudela gaineratu dute,
eta hainbat datu eman dizkiete. 

Garai hura “estalita” egon
dela, “beldurragatik” gai honi
buruz ez dela hitz egiten azaldu
dute Kasasek eta Irizarrek. Hor-
taz, Memoria Hilabetea informa-
zio hori ez galtzeko aukera iza-
nen dela uste dute biek. “Hasie-

ra batean uste genuen jende
gutxik sufritu edo pairatu zuela
gerra baina gero ikusi dugu jen-
de asko zegoela”. Abiapuntua 9
hildako izan ziren, eta laster 13ko
zerrenda osatu zuten. Errepresa-
liatuak asko direla gaineratu
dute: “ez dakizu non gelditu,
sakontzen hasten zara, zerrenda

puzten, eta ez dugu ixten. Agian
gehiago agertuko dira”. 

Memoria berreskuratzeko 
hilabetea
80 urte pasa dira estatu kolpea
eman zutenetik. Urteotan “udal
asko” egon direla esan du Iriza-
rrek, baina motibazio gutxi horre-

lako zerbait egiteko. “Inoiz ez da
berandu, baina bada”. Hortaz,
hilabete oso bat eskainiko diote
Memoria Historikoari. Larunba-
tean mural bat margotu zuten
frontoiaren horman. Maider Urre-
tabizkaia izan da margolaria eta
obra figuratiboa egingo du.

Atzorako Toti Martinez de Leze-
aren Y todos callaron liburuaren
inguruko hitzaldia antolatu zuen
Ziordiko liburutegiak. Gaur Paco
Etxeberria, Aranzadiko antropolo-
goak, hitzaldia emanen du. Urba-
sako saroiko eta Otsoportilloko
lezeetako exhumazioen inguruan
ariko dira. Larunbaterako, Sarta-
gudara bidaia antolatu dute. Ber-
tan bisita gidatua eginen dute, his-
toriaz hitz eginen diete eta Alargu-
nen herria izendapena nondik
datorren azalduko diete. Hurrengo
hitzordua hilaren 21ean dute, Jose
Maria Esparza historialariak hitzal-
dia emango du. Esparza eta Jime-
no Juriok hildakoen lehenengo

zerrendak egiten hasi ziren. “Luxuz-
ko hitzaldiak izanen ditugu”. 

Egitaraua despeditzeko udal bil-
kura berezia antolatu dute. Bertan
eraildakoen familiei eta errepresa-
liatuei aitortza eginen zaie eta pla-
ka jarriko dute. “Plaka bat udale-
txean jarriko dugu eraildako alka-
te eta zinegotziaren omenez. Baina
hamahiru hildako izan zirela kon-
tuan hartuta, beste plaka bat jarri-
ko dugu hamaiken omenez ”.

Memoria Hilabetearen ondo-
ren Kasasek eta Irizarrek ikerke-
tarekin jarraitzea ez dute bazter-
tzen. Hortaz, eraildako guztien
familiak topatu dituzte batenak
izan ezik. “Gehienak abizen oso
ziordiarrak dituzte, Otxoa, Goiko-
etxea… baina honen abizena kan-
pokoa da, agian Renfeko edo Cemen-
toseko langilea zen, baina ez dugu
haren inguruko informazio gehia-
gorik topatu”. Haren berririk iza-
tea nahiko lukete. Kasasek eta Iri-
zarrek ikerketa lanetan izan duten
herritarren, idazkariaren eta agua-
zilaren laguntza eskertu nahi dute.
+www.guaixe.eus

Azaroaren 27ko herri galdeketa
eginen da Bakaikun. Gure Haitzak
elkarteak bakaikuarrei erantzu-
tea proposatuko dien galdera era-
baki du: Euskal Herri indepen-
dente bateko herritarra izan
nahi duzu?Galdera larunbat arra-
tsaldean ospatu zen Adosgunean
erabaki zen, hartan parte hartze-
ko gonbidapena jaso zuten 25
bakaikuarren artean. 

Baina haien egitekoa ez zen
hutsetik hasi. Aurreko asteetan
Gure Haitzak elkarteak etxez etxe-
ko inkesta banatu zien eta bakai-
kuarrei euren galdera proposame-
na egiteko eskatu zieten. 18 jaso
zituzten. Haiek guztiak kontuan
hartu eta lanketa baten ondoren,
elkarteko batzordeak hainbat pun-
tu azpimarratu zituen. Larunba-
teko Adosgunean elkartu zirenei
elkarteko kideek galderen inguru-
ko zalantza batzuk argitu eta beha-
rrezko azalpenak eman zizkieten.
Guztiek galdera bozketa sekretu

bidez aukeratzea erabaki zuten. 
Galdeketa sustatu duen Gure

Haitzak elkartetik adierazi dute-
nez, “galderak badu bere garran-
tzia baina orain garrantzitsuena
galdeketa egunean jendea bozka-
tzera joatea da. Guk gure etorki-
zuna erabakitzeko eskubidea alda-
rrikatzen dugu eta parte hartze

handia izatea da gure nahia, ez
horrenbeste emaitzari begira,
baiezkoa edo ezezkoa den.” Elkar-
teko kideek jakinarazi dutenez,
“hemendik aurrera azaroaren
27ko galdeketaren antolaketan
jarriko ditu indar guztiak eta herri-
tar guztiak parte hartzera gonbi-
datzen ditugu”.

Makina bat suhiltzailek Nafarro-
ako Jauregiaren parean kontzen-
trazioa egin zuten asteartean eta
zerbitzu publikoen alde, suhiltzai-
le gehiago behar ditugu leloa zuen
pankarta zabaldu zuten. Nafarro-
ako suhiltzaileen langileen batzor-
deko buru Iñigo Balbasek gaztiga-
tu zuenez, “oso egoera larrian
dago suhiltzaileen zerbitzua, eta
gizarteak jakin behar du. Suhil-
tzaile gehiago behar direla, zerbi-
tzuaren etorkizuna bermatu ahal
izateko”. 

Gaur egun 340 suhiltzaile daude
herrialdean eta haien 388 izan behar-
ko liratekeela defendatzen dute.
Jakinarazi zutenez, Altsasuko suhil-
tzaileen etxean hiru suhiltzaile egon
beharko lukete uneoro, “aurten,
behin baino gehiagotan bi bakarrik
egon dira”. Lau alderdiek babesten
duten duten gobernuak proposatu-

tako neurriak “behin-behinekoak”
direla nabarmendu zuen. 

Mari Jose Beaumont Presiden-
tetza, Funtzio Publiko, Barne eta
Justizia kontseilariak suhiltzaile-
en aldarrikapenak “zilegizkoak”
direla aitortu zuen. Abian den
Lan Eskaintza Publikoa ezin dela
moldatu argitu zuen. Azaldu zue-
nez, apirilean 30 suhiltzaile berri
lanean hasiko dira. Heldu den
urteko deialdian 15plaza berri
aurreikusten dira, baina kopurua
handitzeko aukera aztertu behar-
ko dutela azaldu zuen, “bere
garaian sindikatuek eta adminis-
trazioak adostutako gutxieneko
kopuruak lortu ahal izateko”. 

Suhiltzaile
gehiago
eskatu
dituzte 

Suhiltzaileen  egoitzaren irudia

Bakaiku»

Galdera erabakita, erabakitze
eskubidea praktikan jartzera

Bakaikuarrak batzarrean, banan-banan proposamenak kutxa barruan sartzen.      

Ziordia»

“Beldurragatik” estalita egondako gaia, kalera

Frontoiko muralak errepublikaren koloreak izanen ditu. 
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Nati
Otxoa-errarte

Ostizaren

familiak egun hauetan
jasotako berotasuna
eskertu nahi die inguru-
ko guztiei, bereziki,
Miguel Ignacio Zelaia eta
Olatz Juaristi, Arbizuko
mediku eta erizainari.

Satur 
Mujika Goikoetxea

Arbizuko apeza

Arbizun hil zen irailaren 30ean 85 urte zituela.

Eskerrik asko herriari eman diozun
laguntzagatik.

Arbizun, 2016ko irailaren 30ean

Nati 
Otxoa-Errarte

Ostiza
Bihotzean min dugu, min etsia.

Lagun bat genuen, NATI, bizi gogoz jantzia, 
Gaur, zorigaitzez, aldegina.

Gurekin dirau, ordea, zure irrifarraren dizdira,
adiskidetasuna eta biziari aurre egiteko ausardia.

Arbizuko zure lagunak
Arbizun, 2016ko irailaren 29an

Nati
Otxoa-Errarte

Ostiza
Beti gure bihotzean

Hamarrendaiko zure lagunak.

Urdiain, 2016ko irailaren 29an

 Benigno
Mendia Goikoetxea

I. urteurrena

Beti bihotzean, 
ez zaitugu ahaztuko.

Familia
Urdiainen, 2016ko urriaren 10ean

Nati
Otxoa-errarte

Ostiza

Zure irrifarra, poza eta maitasuna, 
beti bizirik egonen dira.

Etxekoak
Arbizun, 2016ko irailaren 29an.

Eskertzak eta eskelak
osteguneko goizeko

11:00ak arte jasotzen
ditugu.

Bidali mezua
eskelak@guaixe.eus-
era edo hots egin 948

564 275 telefonora

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA

NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Webgunean: guaixe.iragarkilaburrak.com-en doan

Astekarian: Saldu/erosi, errentan eman/hartu, lan eskaintzak 11€+ BEZ / 3 aste

HARREMANETARAKO
Telefonoa: 948-56 42 75

Posta elektronikoa: iragarki@guaixe.eus

HIGIEZINAK 
ETXEBIZITZAK 

SALDU 

Altsasun etxebizitza itsasia salgai.
300 m². Jantzita. Tel 670 276 457
Aintzane eta 600 495 243 Pello. 

Etxarri Aranatzen pisu bat salgai. 84
m² erabilgarriak, berrituta eta eguzki-
tsua. Alokatzeko aukera. Nire telefonoa
654 23 41 02 da.

LANA | NEGOZIOAK 
LAN ESKAINTZAK 

Irakasle bat Irurtzunen. Gaitekin era-
biltzen den atabala jotzeko irakasle bat
bilatzen ari gara klaseak emateko. Tel
636 753 976 Ana.

IKASTAROAK 
Produktuen merkaturatzea. Lehen

sektoreko produktuen merkaturatze
egokirako gakoak ikasteko. Lastailaren
17an eta 19an, astelehenean eta asteaz-
kenean, 16:00etatik 19:00etara, dohai-
nik, Arbizuko industrialdean dagoen
Utzuganen. Sakanako Garapen
Agentzia. 

Desfibriladore ikastaroa Uharte
Arakilen (urriak 20-21) eta desibri-
ladore ikastaroaren birziklapen ikas-
taroa (urriak 27). Lakuntzan.
Sakanako Mankomunitateak, CEIM eta
Uharte Arakilgo udalaren laguntzarekin,
desfibriladorea erabiltzen ikasteko ikas-
taroa antolatu du urriaren 20an eta
21ean, 16:30etik 20:30era, Uharte
Arakilgo udaletxean. Sorosleei, udal lan-
gileei, irakasleei eta sorospenetan inte-
resa daukan edozeini zuzendua dago.
Ikastaroan bihotz-birikietako erreanima-
zioak, itotzeak eta bizia arriskuan jartzen
duten egoeren aurrean zer egin eta des-
fibriladorearen erabilera aztertuko dira,

besteak beste. Bestalde, arautegiak bi
urtero desfibririladore titulua manten-
tzeko erreziklatze ikastaro bat egitea
eskatzen du. Horrela, Nafarroako
Gobernuko osasun departamenduak
emandako titulua daukaten guztiei,
Nafarroako Kirol Institutuak 4 orduko
ikastaroa eskainiko die Lakuntzan,
Mank-en egoitzan, urriaren 27an, arra-
tsaldeko 16:30etik 20:30era. Bi ikasta-
roetan urriaren 11 baino lehen eman
beharko da izena, Mank-eko Kirol
Zerbitzuan (948 464 866 edo kiro-
lak@sakana-mank.eus). Bi ikastaroetan
gehienez 24 parte-hartzailerendako
tokia dago, eta beharrezkoa balitz, itxa-
ron zerrenda eginen litzateke.

Pintura eta lentzeria. Olatzagutiko
Udalak antolatu ditu. Pintura ikastaroa
astelehen, astearte eta ostegunetan da
kultur etxean. Lentzeria ikastaroa aste-
lehenetan eta ostegunetan da,
Kamiogaina jubilatu elkartean. Biak las-

tailetik maiatzera, 17:30etik 19:30era.
Lastailaren 17an hasiko dira. Matrikula
52 euro ikastaro hasieran, 51 abendu
akaberan. Izen-ematea hilaren 11ra arte
egin daiteke udaletxean, 10:00etatik
14:00etara.

TXAPELKETAK 
Barandi tabernaren bigarren partxis
txapelketa. Urriaren 31n hasiko da,
astelehen eta asteazkenetan. Bikote
bakoitzak 10 € ordainduko ditu. Partidak
21:30ean hasiko dira. Izen-ematea urria-
ren 27ra arte. Tel 948 46 91 93. 

OPATUTAKOAK /
GALDUTAKOAK 
OPATUTAKOAK 

Altsasuko Udaltzaingoak Altsasun
galdutako gauza hauek ditu: diru-
zorroak, poltsak eta nezeserrak: 31.
Audifonoa: 1. Betaurrekoak eta betau-

rreko-zorroak: 42. Euritakoak eta miki-

lak: 19. Belatitakoak, kateak, eskumutu-

rrekoak, eraztunak, erlojuak eta imita-

ziozko bitxiak: 31. Arropak eta oinetako-

ak: 48. Bizikletak eta patinak: 10. Beste

objetu batzuk: 8. Etxeko giltzak eta ibil-

gailuak.

Jaiotzak

•  Nahia Irigoien Maldonado,
urriaren 1ean Urdiainen.

Ezkontzak

•  Jonathan Marquez Bueno
eta Erkuden Pajares Garcia,
irailaren 24an Altsasun.

Heriotzak

•  Victoria Senar Senar,
irailaren 21ean Lizarragan.
•  Teodoro Galarza Galarza,
irailaren 29an Urdiainen.

•  Marina Senar Senar,
irailaren 29an Dorraon.
·  Natividad Otxoa-Errarte
Ostiza, irailaren 29an
Arbizun.
•  Saturnino Mugika
Goikoetxea, irailaren 30ean
Arbizun.
·  Josefina Larraza Lizarraga,
urriaren 3an Unanun.

Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da. 

Agertu nahi ez duenak, han
jakinarazi dezala.

Fernando 
Huici Igoa

Beti gu biyotzien.

Zu familikuek
Etxarri Aranatzen, 2016ko urriyan 1ien.

Mari
Flores Lakuntza

Gu sortu ginen
enbor beretik 

sortuko dira besteak.
Agur, izeba!

Zure ilobak
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Pilota

Mendi lasterketakAizkora

Automobilismoa

kirola >>
MOTOZIKLISMOA

NAVARIDER DAY BIHAR SAKANATIK:
Bihar izango da motorzaleen topaketa. Iru-
ñetik abiatu eta bertan despedituko da,

Zentralen egingo den festan. Geldialdien
artean, 10:00etan hamaiketakorako gera-
tuko dira Etxarri Aranazko Aritzalkon.

Igandean, 17:00etan, Lekunberrin
(ETB1, ntb)

Udako torneoak bukatuta, txapel-
keten egutegiari hasiera eman
diote Aspek eta Asegarcek. Gaur
abiatuko da txapelketa eta finala
azaroaren 27an jokatuko dela
aurreikusten da. Irujoren falta
sumatuko du txapelketak. Soilik
ordezkari sakandar bat izango
dugu, berriki Rezustarekin bate-
ra Logroñoko Sanmateotako tor-
neoa irabazi duen Joseba Ezkur-
dia arbizuarra. 

Ezkurdia igandean sartuko da
lehian, final hamaseiretan. Arre-
txe II.a izango du aurkari Lekun-
berriko Pilareko jaietan antolatu
duten jaialdian (17:00etan, ETB1,
ntb). Material aukeraketa ostegu-
nean egin zuten bi pilotariek.
Aurreko urtean ere Arretxeren
kontra aritu zen Ezkurdia, eta
orduan arbizuarrak egin zuen

aurrera. Edonola ere, partida kon-
plikatua du aurretik Ezkurdiak eta
ea txapelketan jarraitzeko auke-

rarik duen. Irabazleak larunbate-
an Bartzelonan Retegi Bi eta Gor-
karen partidaren arteko irabazlea
izango du arerio, final zortziretan. 

Urrutikoetxea, Altuna III.a,
Olaizola II.a eta Bengoetxea VI.a
final laurdenetan sartuko dira
lehian. 

Bakaikun II. Katxarro Eguna antolatu
dute bihar, larunbatean, goizeko
10:00etatik aurrera   

Aurreko urteko arrakasta ikusita,
bigarrenez Katxarro Eguna anto-
latzea erabaki du Bakaikuko Baka-
rrekoetxea elkarteak. Bihar, izan-
go da, larunbatarekin. Goizeko
10:00etatik aurrera auto, traktore,
kamioi, motor, bizikleta… eta oro-
tako ibilgailu klasikoen topaleku
izango da Bakaikuko plaza. Katxa-

rroei hautsa kendu eta kalera ate-
ratzea, hori helburua. 
Parte-hartzaileendako auzatea izan-
go da eta, ondoren, Sakanatik bar-
na ibilbidea egingo dute  (22 km).
Bukatzeko, bazkaria izango da elkar-
tean ( izena emateko 680 825 557 edo
katxarroeguna@gmail.com). Hiru
sari banatuko dira: katxarro zaha-
rrenari, txukunenari eta Bakaiku-
ra etortzeko kilometro gehien egin
dituenari. 

Katarain lakuntzarra hirugarrena
izan zen eta Aritz Munarriz
laugarrena eta lehen etxarriarra

Eguraldia lagun, eta Etxarriko
feriek bikain girotuta, Udaberri
elkarteak antolatutako 41. Mendi-
ra Joan-Etorria jokatu zen igan-
dean. Nahiz eta lasterketa Nafa-
rroako Mendi Lasterketen Kopa-
rako baliagarria ez izan, ez zen
horrenbeste nabaritu parte-hartze-
an, 2015ean 131 korrikalari aritu
baitziren eta aurten 115, horieta-
tik 59 sakandarrak,  gehienak etxa-
rriarrak, probak herrian duen
estimuaren erakusgarri. 

Katarain hirugarrena eta Mu-
narriz laugarrena
Goizeko 11:00etan ekin zioten Etxa-
rriko plazatik aterata Urbasa-
Andiako bargara, etxarriarrek
maiatza jartzen duten tokira, Har-
tzabaleraino (1.065 m) iristen den
probari. Hara igo eta jaistea zen
erronka (10 km, 572 m-ko desnibe-
la). Egun dotorearekin, Mikel Beun-
zak hartu zuen hasieratik aurrea
eta bera iritsi zen lehena Hartza-
baleraino (28:10). Alkotzekoak jai-
tsieran ere erritmoari eutsi zion eta
helmugara bakarrik iritsi zen
(46:11), plazan bildutako jendetza-
ren txalo zaparrada artean. Hori
bai, ez zuen lortu 2001ean Juan Mari
Garinek ezarritako errekorra
(42:50) gainditzea eta errekorra
apurtuz gero 500 euroko Olalde
gaztak saririk gabe geratu zen. 16
segundora sartu zen Iñaki Mihu-
ra arraioztarra (46:27) eta 41 segun-
dora Beñat Katarain lakuntzarra

(46:52). Aritz Munarriz etxarriarra
izan zen laugarrena eta lehen etxa-
rriarra (48:24), seigarrena iritsi
zen Joxeja Maiza bigarren etxarria-
rra (49:54) eta helmugara 8.a iritsi-
tako Ander Unzurrunzaga (51:02)
izan zen probako lehen beteranoa
eta hirugarren etxarriarra. 

Virginia Perezek ez zuen are-
riorik izan
Emakumezkoetan harrigarria izan
zen Virginia Perez gasteiztarrak
erakutsitako maila. Sailkapen oro-
korrean 11.a iritsi zen Perez (52:18)
eta 8 minutu pasa atera zizkion
Oihana Arratibel ordiziarrari
(1:00:58). Hirugarrena Irene Gen-
be zizurtarra izan zen (1:01:27).
Lehen beteranoa Rocio Risquez
valentziarra izan zen (1:03:15).
Lehen sakandarra eta etxarriarra
Erkuden San Martin izan zen, hel-
mugan 84.a (1:05:48). Bigarren etxa-
rriarra Maite Zabaleta (1:06:16) eta
hirugarrena Maria Goikoetxea
(1:07:22). 

Irabazleek 100 euro, txapela eta
sari berezia jaso zuten, bigarrenek
75 euro eta sari berezia eta hiru-
garrenek 50 euro eta sari berezia.
Lehen etxarriarrek, aldiz, 50 euro-
ko saria eta Xalok saria jaso zuten.
Bigarren eta hirugarren etxarria-
rrendako eta lehen beteranoenda-
ko ere sari berezia izan zen. Guz-
tiendako auzatea prestatu zuen
Udaberrik. 

Sakandarrak 41. Etxarri Aranazko Mendira
Joan Etorrian

1. Mikel Beunza (Alkotz) 46:11
3. Beñat Katarain (Lak) 46:52
4. Aritz Munarriz (Etx) 48:24
6. Joxeja Maiza (Etx) 49:54
7. Gorka Santesteban (Etxarren) 50:50
8. Ander Unzurrunzaga I. (Etx) 51:02

12. Alatz Agirre (Arb) 52:44
14. Fidel Jimenez (Etx) 52:52
16. Alberto Razkin (Etx) 53:02
18. Beñat Anda (Etx) 53:43
19. Eukeni Goikoetxea (Alts) 53:59
22. Iker Flores (Urd) 54:06
23. Aitor Hernaiz (Lak) 54:07
24. Ander Unzurrunzaga G.  (Etx) 54:10
29. Fran Araña (Arb) 55:05
31. Aitor Mozo (Lak) 55:13
33. Txomin Igoa (Etx) 55:29
39. David Mutiloa (Irur) 56:25
40. Patxi Cano (Alts) 56:28
44. Jorge Holgado (Alts) 56:52
45. Xuban Aratz Mendiola (Etx) 56:58
48. Juan B.  Mariñelarena (Etx) 57:44
49. Fermin Azkargorta (Itur) 57:48
51. Andoni Azanza (Alts) 58:21
52. Iñaki Alvaro (Alts) 58:42
53. Alfredo Amillano (Arb) 58:45
54. Julen Paniagua (Urd) 58:45
55. Asier Estarriaga (Etx) 58:55
56. Iban Verdugo (Etx) 59:31
58. Ibon Ubeda (Etx) 59:47
60. Carlos Mañeru (Etx) 59:48
61. Gorka Arratibel (Etx) 59:52
63. Bernardo Gartziandia (Etx) 59:59
64. Iñaki Azkona (Irur) 1:00:14
67. Jon Zabaleta (Etx) 1:02:22
68. Kimetz Garde (Etx) 1:02:36
70. Juanjo Mintegi (Etx) 1:02:59
71. Santi Agirre (Itur) 1:03:02
72. Jon Goikoetxea (Etx) 1:03:06
73. Patxi Urrestarazu (Etx) 1:03:15
75. Alberto Mtz. de Lagran (Etx) 1:03:40
83. Eneko Lazkoz (Etx) 1:05:27
84. Erkuden San Martin (Etx) 1:05:48
85. Maite Zabaleta (Etx) 1:06:16
86. Joseba Galartza (Etx) 1:06:22
87. Xabier Etxeberria (Etx) 1:06:43
89. Xabier Urrestarazu (Etx) 1:07:12
90. Johannes Garde (Etx) 1:07:12
91. Maria Goikoetxea (Etx) 1:07:22
92. Ander Rosado (Arb) 1:07:28
94. Mikel San Martin (Etx) 1:07:54
96. Hanot Garde (Etx) 1:08:18
97. Martin Hualde (Alts) 1:08:22
98. Iñaki Garziandia (Etx) 1:08:46
100. Araitz Jaka (Etx) 1:08:51
103. Unai Urrestarazu (Etx) 1:09:30
104. Patxi Garcia (Alts) 1:11:06
105. Aritz Igoa (Etx) 1:11:25
110. Patxi Atxa (Etx) 1:17:59
111. Anaitz Igoa (Etx) 1:18:25

Nafarroako II. Mailako

Aizkora Txapelketa

Mindegia txapeldun
eta Resano laugarrena 
Etxarriko ferietako igandean Nafa-
rroako II. Mailako Aizkora Txapelke-
tako finala jokatu zen. Bi kanerdiko,
bi 60 ontzako eta oinbiko bat erdi-
bitu behar izan zituzten bost finalis-
tek. Aizkora zaleek aurreikusi beza-
la, hasieratik hartu zuen aurrea Mikel
Mindegiak. Zubietakoa jaun eta jabe
izan zen. Aldiz, bigarren posturako
lehia oso estua izan zuten Oier Kaña-
maresek eta Joxean Etxeberriak. 
Mikel Mindegiak 16 minutu baina
gutxiagoan despeditu zituen lanak
(15:40). Minutu luzea pasata osatu
zuen lana Joxean Etxeberriak (17:08).
Azkenean, Etxeberriak 7 segundo ate-
ra zizkion Kañamaresi (17:15). Iban
Resano dorrobarrak laugarren pos-
tuan bukatu zituen lanak (18:24) eta
Eneko Saralegi izan zen azkena
(18:35). Horrela, Mikel Mindegia eta
Joxean Etxeberria lehen mailara igo
dira. Iban Resano dorrobarrak biga-
rren mailan jarraituko du. Floren Naza-
bal Etxarriko aizkolari handiak jan-
tzi zion txapela Mindegiari. 
Bestalde,  Aimar Galarraga harrija-
sotzaileak altxaldi bikainak egin
zituen.

Katxarro zaharrei hautsa
kendu eta Bakaikura

Beunza eta Perez garaile Etxarrin

Ezkurdiak igandean ekingo dio kaiolari:
Arretxe II.a izango du arerio

Dagoeneko 70 katxarrok baino gehiago eman dute izena. 3 sari banatuko dira.

Irabazleen eta sarituen podiuma, Etxarri Aranazko plazan. 

Resano, Nazabalekin hizketan. 

Ezkurdia eta Arretxe II.a.

Beste txapela bat
Bakaikoarendako
Asteburuan Espainiako 22 urtez
azpiko Pilota Kopako finalak
jokatu ziren Almerian. Binaka-
ko finalean Joanes Bakaikoa
etxarriarrak eta Jorge Sanchez
errioxarrak 10 eta 4 eta 10 eta
6 irabazi zieten Adrian Prado-
ri eta Joseba Sarasari. Beraz,
beste trofeo bat bildu du pilo-
tari afizionatu etxarriarrak

Hartzabalera maldan gora. 

Katxarro zaharrei hautsa
kendu eta Bakaikura
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Areto futbola

Asteazkenean erlojupekoan
lehiatuko da eta urriaren 16an
lineako proban

Espainiako selekzionatzaile Javier
Mingezek egin du Dohako Txirrin-
dularitza Mundialetan partea har-
tuko duten txirrindularien hauta-
keta. Tartean dago Hiriberriko
Imanol Erbiti txirrindularia. Bera-
rekin batera Jonathan Castrovie-
jo, Juan José Lobato eta Fran Ven-
toso (Movistar), Carlos Barbero eta
Diego Rubio (Rural Kutxa-Seguros
RGA), Omar Fraile (Dimension
Data) eta Luis Angel Mate (Cofi-
dis) ariko dira.  

Dohako Mundialarekin Erbitik
bere bosgarren mundialean har-
tuko du parte. Aurten, gainera,

lineako probaz gain, erlojupeko-
an aritzeko hautatu dute. Pozik
dago hautatu dutelako. “Polita da.
Emozio berezi bat sentitzea bai-
no, nirekiko duten konfiantza buel-
tatu nahi diet, lana ahalik eta
hobekien eginez” azaldu du. Aur-

ten bi probatan ariko da Hiribe-
rrikoa. Erlojupekoan, asteazke-
nean, eta lineako proban, urria-
ren 16an. Faboritoak laguntzeko
ezinbestekoa izango da bere lana.
Dohako tenperatura altuak, 40
grado ingurukoak dira txirrindu-
larien kezka nagusia. 

Maialen Aramendia 14an
Dohako Mundialetan ere arituko
da Maialen Aramendia iturmen-
diarra, emakumezkoen junior mai-
lako lineako lasterketan. Urriaren
14an lehiatuko da, hurrengo osti-
ralean, goizeko 9:30ean abiatuko
den lasterketan. Miriam Garda-
chal, Sandra Alonso eta Sara Mar-
tin izango ditu taldekide.                                                                                                                                                                  

Eman izena onddo
lasterketarako!
Urriaren 15ean izanen da, Altsasuko
ferietan, 11:00etatik aurrera

Dantzaleku Sakanak atletismoa sus-
tatzeko Onddo Lasterketa antolatu
du Altsasuko ferietarako. Urriaren
15ean izanen da, larunbatarekin.
11:00etan maila txikiko lasterketak
jokatuko dira; 11:30ean 14 urtetik
gorako oinezkoendako ibilaldia, 6,5
km-koa eta 12:00etan 14 urtetik
gorako 6,5 km-ko lasterketa. 
Onddo Lasterketa proba ez lehia-
korra da eta ez da denborarik har-
tzen ez klasifikaziorik egiten. Oinez-
koendako zirkuitu bat prestatuko
du antolakuntzak eta korrikako pro-
barako beste bat. 

Josef ina Arregui Klinika-

ko Lagunen alde

14 urtetik gorakoek 5 euro ordain-
du beharko dituzte inskripzioaga-
tik eta bildutako diru guztia Jose-
fina Arregui Klinikako Lagunak tal-
deari emango zaio. Internetez izena
ematen dutenak izango dute sari-
tzat kamiseta jasotzeko preferen-
tzia. Bukaeran makina bat produk-
tu lote zozketatuko dira izena ema-
ten dutenen artean. 

Izena emateko

www.dantzalekusakana.com web
orrian.

Urriaren 22an jokatuko da,
Lakuntzan, eta inskripzioa zabalik
dago

Sakanako Mankomunitatetik
adierazi dutenez, aurten Sakana-
ko Atletismo Lasterketa-Burunde-
sa Sari Nagusia Lakuntzan joka-
tuko da, urriaren 22an. Probaren
16. edizioa izango da eta Sakana-
ko Atletismo Koparako puntuaga-
rria izango da. 

Lasterketa urriaren 22an hasi-
ko da, 17:00etan. Orduan katego-
ria txikikoen lasterketak jokatu-
ko dira, aurrebenjamin mailatik
haurren mailaraino. 18:00etan
abiatuko da proba nagusia, 8 km-
koa. Kadeteek bertan parte hartu
ahalko dute, 5 km osatuz. 

Izena ematea, non
Aurretik, www.kirolprobak.com
web gunean. Argibideak Mank-eko
kirol zerbitzuan (948 464 866 edo
kirolak@sakana-mank.eus).

Cartagenaren kontra
ekingo dio ligari
Magna Gurpeak
Asteazkenean jokatuko dute,
Cartagenan, 21:00etan

Beste denboraldietan baino beran-
duago, baina asteazkenean hasiko
da areto futboleko lehen mailako
2016-2017 denboraldia. Magna
Gurpea Xotak etxetik kanpo ekin-
go dio ligari, Cartagenan. Partida aste-
azkenean jokatuko da, Pilarika egu-
nean, 21:00etan. P.Romero Carta-
gena izango du arerio talde berdeak.
Eric Martel bajan egongo da sei aste,
apendizitisak jota. Ea nola ekiten
diote denboraldiari Imanol Arregi-
ren mutilek. 

Eseverri sarituta

Radio Marca
Navarrak egin-
dako festan
makina bat kiro-
lari eta entitatek
saria jaso zuten.
Tartean zegoen
Magna Gurpea Xotako kapitain Javi
Eseverri, 21 denboraldi osotan 636
partida ofizialetan aritu delako klub
berberarekin, horietako 19 denbo-
raldi maila gorenean. 

Igandean, urriaren 9an, Euskal
Herriko Erdigunera Martxa antolatu
dute hiru puntutik abiatuta. Ondoren
bazkaria izango da Irañetan. Izena
ematea zabalik dago

Aurreko urtean bezala, Iratxo men-
di taldeak, Sakanako mendizale-
ak eta Independentistak sareak
Euskal Herriko erdigunera men-
di martxa antolatu dute. Lurral-
detasuna aldarrikatzeko helbu-
rua du ibilbideak eta lurraldeta-
sunaren eguna izan nahi du. 

Etzi izango da, igandean, urria-
ren 9an. Hiru zutabe aterako dira
Beriain tontorretik hurbil, Olibe-
sarioko saroian dagoen Euskal
Herriko Erdigunerantz (1.232 m).
Lehena Unanuko herriko plazatik
abiatuko da, 8:15ean, bigarren
zutabea Senosiaingo goialdeko
askatik, 8:45ean, eta, azkena, Ira-
ñetako bordatik, 9:30ean. Behin
Erdigunean bilduta, ekitaldia egi-
nen da bertan, 11:30ean. Ondoren
bazkari herrikoia hartuko du Ira-
ñetako bordak, 15:00etan (helduek

10 euro eta haurrek 5). Izena ema-
tea zabalik dago www.indepen-
dentistak.eus web gunean edo 943
561 853 telefonoan. 

Lakuntzan Zabalarte Egune-
rako izena ematea zabalik
Lakuntzako Zabalarte mendi tal-
deak urriaren 15ean ospatuko du
Zabalarte Eguna. Aurten Javi
Arkauz izango dute gogoan. Lakun-
tzako mendizale gaztea Pumori
zazpimilakoa igotzen ari zela hil

egin zen, duela 15 urte. 
Urriaren 15ean goizeko 8:00etan

Lakuntzako plazatik autobusa abia-
tuko da, izena ematen duten men-
dizaleak Errazkinera eramateko.
Ondoren, Errazkin-Lakuntza men-
di ibilbidea burutzea da asmoa.
Bukatzeko, Lakuntzako Pertza
elkartean bazkaltzera bilduko dira.
Guztiaren truke 20 euro ordaindu
beharko dira eta izena ematea zaba-
lik dago, urriaren 12ra arte, Sorgi-
nak tabernan eta Ogi Berrin. 

Txantreakoak garaile
elkarteen arteko
botxa jardunaldian
Irurtzungo Xabier Agustino eta Iñaki
Juango, bigarrenak izan ziren

Igandean Irurtzungo Iratxo elkar-
teko botxategiak elkarteen arteko
botxa jardunaldia hartu zuen. Berrio-
zar, Txantrea, Antsoain eta Irurtzun-
go ordezkariak lehiatu ziren, bes-
teak beste, primerako giroan. 
Azkenean, Txantrea 2 taldeko David
eta Valentin Herrera izan ziren txa-
peldunak, Irurtzun taldeko Xabier
Agustino eta Iñaki Juangoren aurre-
tik. 3.ak Ruflex eta Javi izan ziren
eta 4.k Txeli eta Tere. Auzate bikai-
narekin bukatu zen festa.

Garcia de Eulate 26.a
OrreAga-Zubiri
lasterketan
Sakandarrak Orreaga-Zubirin

1. Antonio Etxeberria: 1:14:39
26. Sergio Garcia Eulate: 1:27:06

102. Mikel Satrustegi: 1:34:57
197. Jose Ramon Ramirez: 1:42:36
242. Ion Zubiria: 1:44:58
291. Juan Pedro Ariz: 1:47:36
614. Endika Segura: 2:03:02

910 korrikalarik lortu zuten, igande-
an, Orreagatik ateratzea eta Zubiri-
ra iristea, eguraldia lagun zutela.
Azkarrenak Antonio Etxeberria
(1:14:39) eta Laura Sola (1:31:20) izan
ziren. Sei sakandarrek lortu zuten pro-
ba bukatzea eta Sergio Garcia de Eula-
te izan zen azkarrena (1:27:06). Bes-
talde, asteburuan jokatutako Txingu-
di Korrika lasterketan Xavier Martinez
gailendu zen (32:09). Xabier Aierdi
118.a sailkatu zen (40:00) eta Mar-
tin Somocurcio 135.a (40:41). 

Euskal Herriko Erdigunera etzi
Mendia

Txirrindularitza

Erbiti eta Aramendia Mundialetan

Erbitik bere 5. Mundialei ekinen die.

Atletismoa

Sakanako Atletismo
Lasterketa ate joka

Aurreko urtean Urdiainen jokatu zen.

Botxa

Atletismoa

»

federatutako txapelketa

PREFERENTE MAILA. 1. multzoa
3. jardunaldia 

Lagun Artea 2 – Doneztebe 1

Etxarri Aranatz  2 – Beriain 2

Lakuntzan, lehen zatian Lagun Arteak
kontrolatu zuen partida. Burillok eta Pitik
2 eta 0 aurreratu zuten talde txuria, baina
bigarren zatian erasora pasa zen
Doneztebe eta gol bat sartu zuten.
Zorionez, ongi defendatu zuten
lakuntzarrek eta 3 puntuei eutsi zieten.
Etxarri Aranatzen jokoan zeuden 3
puntuetatik bakarrari eutsi zieten
etxarriarrek. Alainek gol ikusgarria sartu
zuen, txilena antzekoa, baina berehala
berdindu zuen Beriainek. Bigarren zatian
Xabatek Etxarri aurreratu zuen, penaltiz,
baina, akats bat tarteko, etxarriarrek euren
atean sartu zuten gola eta bina berdinduta
despeditu zen lehia. 

Sailkapena >>
1. Beti Casedano  . . . . . . . . . . . . . . . . .7 p
4. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 p
8. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . . .4 p

Asteburuko jardunaldia
Beriain   Lagun Artea

(Larunbatean, 16:00etan, Beriainen)
Bidezarra – Etxarri Aranatz

(Larunbatean, 16:30ean, Noainen)

ERREGIONAL MAILA. 1. multzoa
2. jardunaldia 

Aurrera – Altsasu

Hasieran bikain aritu ziren leitzarrak, baina
Altsasuk ongi erantzun zuen. Bigarren
zatian Altsasuk baloia kontrolatu zuen eta
Leitzak luze jokatu zuen. Altsasuk
leitzarren eraso guztiei aurre egin zien eta
puntu baliagarria ekarri zuten handik.

Sailkapena >>
1. Lagunak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 p
8. Altsasu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 p

Asteburuko jardunaldia
Altsasu - Ardoi

(Igandean, 16:30ean, Dantzalekun)

ELOMENDIKO TXAPELKETA
3. jardunaldia 

Zaldua 3 – Ageri 1

Sailkapena >>
1. Ardoi-Poukas  . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 p
7. Zaldua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 p

Asteburuko jardunaldia
Apolo- Zaldua

(Larunbatean, Noainen) 

Futbola

Aurreko urtean egindako martxa. Sokorro Altzueta
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Pantxo Egozkue faboritoari gailendu
zitzaion Iraola (3:13.821). Garikoitz
Flores lakuntzarra hirugarrena
sailkatu zen (3:19.076)

Urbasako Igoerak motor zale guz-
tiak asetu zituen. Sakana Motors-
port taldeak hainbat laguntzaile-
rekin antolatuta, 36. Urbasako Igo-
era jokatu zen larunbatean. 94
autok eman zuten izena, puntako
pilotuak tarteko, eta 13:30ean ekin
zioten entrenamenduei. Horieta-
tik 31 nafarrak ziren. 

Aurten bi txandatan igo ziren
autoak. Lehen txandan 40 inguru
itzo ziren, gero Olaztira jaitsi ziren
eta segituan gainontzeko ibilgailuen
txanda izan zen. “Lehendabizi igo-
tzen diren autoek asistentzia gune-
an autoa prestatzeko denbora gehia-
go izan dezaten egin da hau” azal-
du zigun Sakana Motorsporteko
kide Javier Goikoetxeak.  

Ez zuen euririk egin, baina
Urbasan, goian, lainoa izan zen
nagusi goizean goizetik, eta hotza.
Entrenamenduetarako lainoa desa-
gertu zen, baina handik tarte bate-
ra lainotzen hasi zen berriro. Behe-
an, Olaztin eta portuko lehen ere-
muetan, aldiz, eguraldia hobea zen.
Ondorioz, zein gurpil jarri eta nola
gidatu, buruhauste latza izan zuten
pilotuek. “Errepidea hotza dago,
gurpilek ez diote eusten. Autoa
joan egiten da” zioten pilotu batzuek
entrenamenduaren ondoren, sus-
toren bat izan zutela azalduz. 

Istripua
Entrenamenduen ondoren gerta-
tu zen eguneko ezbeharra. Urba-
sako portuko goialdean, harritzar
bat askatu egin zen eta Urbasako
igoera ikusten ari ziren bi neska-
ren gainean erori zen. Hanka harra-
patuta geratu zitzaion neska bati
eta hark zuen zauri larriena. Bes-
teak, buruan ebaki bat egin zuen.
Ospitalera eraman zituzten. “Atzo

bertan eremu horretan harri eror-
keten arriskua egon ahal zela azal-
tzen zuten kartelak jarri genituen,
jendea kontuz ibiltzeko. Foralak ere
eremua markatuta ikusi zuten”
azaldu zuen Javier Goikoetxeak.
Guztia bideratu eta gero lasterke-
tari ekin zitzaion berriro.

Iraola Egozkue faborito nagu-
siari gailendu zitzaion
Zaletuek zioten Pantxo Egozkue
(Silver Car EF10) zela faborito nagu-

sia, bikain lehiatzen zebilelako eta
bere auto berriaren turboaren ezau-
garriengatik, baina, azkenean,
aurreko astean Jaizkibel Igoera
irabaztetik zetorren Joseba Iraola
bizkaitarra (Demoncar R34+) izan
zen azkarrena (3:13.821), aurreko
urteko Urbasako lasterketa iraba-
zi zuen eta laugarren urtez Espai-
niako Igoeren txapelduna den
Javier Villari (BRC B-49) segundo
bat aterata (3:14.529). Garikoitz
Flores lakuntzarrari (BRC B-49) 6

segundoko aldea atera zion Irao-
lak (3:19.076). Entrenamenduen
ondoko lehen igoeran egin zuten
denborarik onena guztiek. 

Flores izan zen lehen sakanda-
rra, Iker Palacios lakuntzarra (BRC
05 Evo) bigarren sakandarra
(3:46.348) eta Iban Lopez de Goiko-
etxea olaztiarra hirugarrena (R5 GT
Turbo, 3:55.723). 

Azkenean, 76 ibilgailuk lortu
zuten proba bukatzea eta 10 erreti-
ratu egin ziren. Sakana Motorspor-

tek eta laguntzaileek lan handia egin
behar izan zuten guztia behar beza-
la antolatzeko. 

Sariduna: Haritz Gutierrez
Sarreran jasotako esku-orriko zoz-
ketan 2.069 zenbakia izan da zorte-
duna. Haritz Gutierrezek Los Arco-
seko Nafarroako Zirkuituko pistan
Kartingean aritzeko 10 minutuko
2 tanda jasoko ditu eta Gasteizko
Big Kartingean ibilgailu berezietan
derrapeak egiteko 3 sarrera bikoitz. 

Sakandarrak Urbasako igoeran

1. Joseba Iraola (Demoncar R34+)3:13.821
3. Garikoitz Flores (BRC B-49) 3:19.076
12. Iker Palacios (BRC 05 Evo) 3:46.348
24. Iban Lopez (R5 GT Turbo) 3:55.723
30. Garikoitz Goñi (Megane) 4:01.364
40. Joseba Aldaz (Peugeot 205) 4:09.892
43. Mikel Mendinueta 

(Peugeot 205 Gti) 4:11.240
49. Iñigo Zelaia (BMW 325 E36) 4:13.867
55. Aitor Fernandez (Seat Ibiza) 4:18.252

Iraola nagusi Urbasako arranpetan
Nafarroako Txapelketan sakandarrak bikain

Monoplazatan Flores bigarrena izan da, formula librean Lopez de Goikoetxea txa-
pelduna eta Mikel Mendinueta lehen juniorra. Urbasako Igoera Sportech Iparraldeko
Mendi Openerako baliagarria zen eta, horretaz gain, Nafarroako Mendi Igoeren Txapelketa
erabaki zuen. Nafarroako Txapelketan sakandarrek sekulako maila eman dute. Monoplaza
mailan Arkaitz Ordoki iruindarra izan da txapelduna (262 puntu), Garikoitz Floresen (200
p) eta Iker Palaciosen (134 p) aurretik. Turismoen mailan Urdazubiko Iban Blanco gailendu
da (197 p) eta Mikel Mendinueta arbizuarra izan da hirugarrena (154 p). Hain zuzen ere,
Mikel Mendinueta dugu Nafarroako Txapelketako lehen juniorra. Bukatzeko, Formula Libre-
an Iban Lopez de Goikoetxea olaztiarra izan da Nafarroako txapelduna (argazkian,147 p). 

Automobilismoa

Lehendabiziko hirurak: Iraola, eskuinean, Villa, ezkerrean eta Flores, erdian.

www.guaixe.eus
Urbasako Igoerako 80 argazki inguruko
argazki galeria ikusgai gure web gunean. 
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Âme&Art
Iruñeko Baluarten

bostgarren Âme&Art

ospatu da, urriaren 1ean

eta 2an. 

Âme&Art jaialdiak diseinua, moda,
artea, musika eta gastronomia
elkartzen ditu.
Edizio honetan Baluarteko hiru
solairuak xarmaz bete dira. Behe-
ko solairuan artista ezberdinek
izugarrizko arte erakusketa anto-
latu dute. Lehendabiziko solairuan
sortzaileok gure lanak erakutsi eta
saltzeko aukera izan dugu. Era
askotako lanak aurki zitezkeen
bertan: diseinuzko arropak, bitxiak,
osagarriak, dekoraziozko objek-
tuak... erosteko aukera ez da falta
izan. Atseden hartzeko edo lagu-
nartean zerbait hartuz solasean ari-
tzeko aukera ere bazen, goiko
solairuan. Umeentzat tailerrak ere
jarri dira.
Nik lehendabiziko solairuko azokan
eman dut asteburu osoa, arropa sor-

tzaile gisa izan dut bertan nire leku-
txoa, eta halaxe, aukera izan dut azke-
nengo hilabete hauetan sortu ditu-
dan arropak erakusteko eta saltze-
ko. Nire markaren izena "Ilazki
Martirena" da eta jaialdi honek auke-
ra ematen du izena ezagutzera ema-
teko. Oso zaila da, batez ere hasie-
ran, lanak erakusteko gunea topa-
tzea, kontaktuak egitea eta markaren
filosofia azaldu ahal izatea.
Bartxilergoa bukatu nuenean, patro-
najean eta josten trebatzeko bi goi
ziklo ikasi nituen. Hauek bukatze-
an, beste hainbat ikasketa ere egin
nituen. Konturatu nintzen joskintza
munduan izena edukitzeko eta,
batez ere, eskarmentua lortzeko
lehiaketetan parte hartzea garran-
tzitsua izan zitekeela. Egia esan, une
hartan ez nekien halako proiektue-
tan parte hartzea merezi zuenik, den-
bora eta diru kostu handia baitze-
karren. Baina gaur egun, denbora
aurrera joana dela, konturatu naiz
oso garrantzitsua izan zela.
Denbora gutxi daramat nire kabuz
lanean, tailerrean igarotzen dut egu-
na eta behin kolekzioa bukatutako-

an zaila izaten da arropak ateratzea.
Âme&Art bezalako ekimenek asko
laguntzen dute norberaren lanak
kanpora ateratzen eta jendearen
artean ezagutarazten. Hemendik
eskerrak eman nahi dizkiet Âme&Art
aurrera ateratzen laguntzen duten
pertsona guztiei; eta zuek, berriz,
bertan inoiz izan ez bazarete, gon-
bidatuak zaudete hurrengo edizio-
an bisitan joatera.

bazterretik

Ilazki Martirena

kultura >>
DANTZA GARAIKIDEA IRURTZUNEN: I. Na-
farroako Dantza Garaikideko Jaialdiaren
egoitzetako bat Irurtzun izanen da. Heldu
den ostiralean Jon Barbarinek parte har-

tzen duen Ados Teatroaren El chico de las
zapatillas rojas obra ikusgai izanen da kul-
tur etxean. 

A
ltsasuko hizkeran egin-
dako bideoak edo Altsa-
suko hizkerako hitzak
eta esamoldeak erabil-

tzen dituzten bideoak. Horiek dira
Yakusi Altsuko eskua bideo-lehia-
ketara aurkeztu daitezkeen lanak.
Bideoak taldeka edo kuadrillaka
egin behar dira, bakarkako lanik
ez baita onartuko. Talde edo kua-
drilla bakoitzak nahi adina bideo
aurkeztu ditzake. Haien iraupena
5 eta 10 minutu artekoa izanen da.
Lehiaketara aurkeztuko diren bide-
oen gaia librea da. Animazio lanak
ere onartzen ditu antolakuntzak. 

Araudian jaso denez, bortizke-
ria, irainak, arrazakeria, sexismoa
edota errespetu falta ez dira onar-
tuko, eta horiek agertzen dituzten
bideoak lehiaketatik kanpo gera-
tuko dira. Bestalde, musikak, nor-
berak egina edo bakarlari edo tal-
de bati hartua dela ere, euskaraz-
ko hitzak izan behar ditu. Hitzik
gabeko musika ere ametitzen da.
Parte-hartzaileek honako datuak
eman beharko dituzte: izenburua,
taldearen edo kuadrillaren izena,
taldekideen izen-abizenak eta
harremanetarako telefonoa eta
helbide elektronikoa. 

Altsasuko Udalak antolatu du
bideo-lehiaketa, Sakanako Manko-
munitateko Euskara Zerbitzua-
ren laguntzaz. Udalak jasotako
bideoak Interneten jartzeko eta
jendaurrean proiektatzeko esku-
bidea izanen du. 

Hiru sari 
Lehenengoa, Altsasuko Dendarien
Elkarteko establezimenduetan gas-
tatzeko 300 euro. Bigarrena, Altsa-
suko jatetxe batean lau pertsonen-
dako afaria (100 euroko gastua
gehienez). Sari berezia: Altsasuko
hizkera hobekien erabiltzen due-
nari Sakanako gaiei buruzko libu-
ru-sorta emango zaio Sakanako
Mankomunitatearen funtsetik.
Epaimahaia hiru adituk osatuko
dute. Kalitate teknikoa, originalta-
suna, sormena eta Altsasuko hiz-
kera kontuan hartuko dituzte. 

erregistroa@altsasu.net

Bideoak e-posta helbide horre-
tara Wetransfer bidez bidali
behar dira. Azaroaren 15a des-
peditzen da epea. 

Banda eta gaitarako
kontzertua 
Larunbatean, 19:30ean, Arbizuko
plazan

Sakanako bandak, Haize
Berriak, Arrasateko gaitarie-
kin partekatuko du Arbizuko

oholtza. Emanaldirako prestatuta-
ko egitarauan, besteak beste, Meca-
no taldearen popurria, mexikar doi-
nuez osatutako popurria, Rip talde-
aren doinuen moldaketa eta La
Dominguera jota entzuteko aukera
izanen da. Horiekin batera, Haize
Berriak bandaren errepertorioan
berria den obra bat eskainiko dute:
Lau Eper. Pieza hori Lau teilatueta
Eperrakkantuen nahasketatik sor-
tutako reggae erritmoko doinua da. 

Yakusi Altsuko eskua, bideo-lehiaketa martxan 
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Dantzarima dantza taldeak Izar
Hautsa bigarren obra estreinatuko du
Altsasuko Iortiako Kultur Gunean
bihar 

Testua: Erkuden Ruiz Barroso

“Unibertsoan barneratu eta iza-
rrekin dantzatuko dugu”.

A
ltsasuko Dantzarima
dantza konpainiak Izar
Hautsa bigarren obra
mustuko du bihar Ior-

tian Kultur Gunean. Dantzariek
urte batean prestatu dute obra.
Irantzu Gonzalez Dantzarimako
zuzendariak esandakoaren ara-
bera, “esperientzia nabaritzen da”. 

Izar Hautsa obran “teknika”
gehiago ikusteko aukera izango du
ikusleak. “Lehenengo obra pres-
tatzen bi urte egon ginen, izan ere,
dantzariak trebatu behar nituen”.
Oraingoan, urte bat nahikoa izan
da. Koreografiak sortzeko dantza-
rien “inspirazioa” behar du Gon-

zalezek. “Etxean zerbait sortzen
saiatzen naizenean, ez zait atera-
tzen. Dantzariak ikusi behar
ditut”. Dantzariak astean bitan bil-
tzen dira entseguak egiteko.
“Potentzia handiko entseguak izan
dira”. Denbora “asko” aprobetxa-
tu dutela dio Gonzalezek.

Sorpresak
“Guztiak izar hautsa gara”. Hori
da Gonzalezek dantzaren bidez
helarazi nahi duen mezua. Telebis-
ta ikusten ari zela ideia burura eto-
rri zitzaiola aitortzen du. “Dantza
egiten dugunean Unibertsoaren
parte garela sentitzen dugu”. Uni-
bertsoan barneratu, izarrekin dan-
tzatu eta munduko dantzak elkar-
tu ditu Gonzalezek: “munduan arra-
zak daude, eta gure arteko
desberdintasunak daude. Baina,
azken finean, guztiak berdinak gara
eta sentimenduak berdinak dira”. 

Dantza garaikidea izango da
oinarriIzar Hautsaobran. Dantza-
riek esperientzia hartu dutenez
teknika gehiago sartu du Gonzale-
zek obra berrian. “Sustraiak obra-
rekin konparatuz Izar Hautsan tek-
nika gehiago ikusteko aukera izan-
go du ikusleak”. Gainera, sorpresak

ere ikusiko ditugu, Gonzalezi “emo-
zioekin” jolastea gustatzen zaio. 

Dantzarima dantza taldea due-
la hiru urte sortu zen. Lehenengo
obra Sustraiak izan zen eta iazko
garagarrilean mustu zuten. Ondo-
ren, hainbat herritan errepikatu
dute emanaldia “arrakasta handia-

rekin”. Izar Hautsabigarren obra
ikusteko bi aukera izango dira
bihar: 19:30etan eta 22:00etan.
Sarreren salmentarekin “oso
pozik” daudela esan du Gonzale-
zek, izan ere, 19:30etako saioa ia
beteta dago. “22:00etako saioa bete-
tzera animatzen dugu jendea”. 

Igandean, 17:00etan, plazan 10
eskoletako ikasleek parte hartuko
dute.

A
rbizuko Txistor eguna
eguerdian bukatzen zela
eta hari segida emateko,
Nafarroako Trikitixa

Eskolen arteko I. Jaialdia izanen
da aurten. Patxi Agirre arbizua-
rra izan da jaialdia antolatu due-
na. Hark azaldu digunez, jaial-
diak “eskoletako jendea elkar eza-
gutzeko balioko du”. 

Jaialdian parte hartuko duten
eskolek gehienez 10 musikari eka-
rriko dituzte, nahiz eta ikasle gehia-
go izan. Eskola bakoitzak bina pie-
za joko ditu. Agirrek iragarri due-
nez, batzuek trikitixa eta panderoa
joko dute, baina izanen da kanta-
tzera animatuko denik ere. Joko
dituzten aireak dantzatzerik egonen
den galdetuta, Agirrek “plaza hor

dago” erantzun digu. Jaialdia musi-
kari guztiek elkarrekin despeditu-
ko dute. Oholtzan Lizarra, Lekun-
berri, Zizur, Txantrea, Berriozar,
Etxalar, Lesaka, Elizondo, Olatza-
gutia eta Arbizuko musikariak iza-
nen dira. 

Nafarroako Trikitixa Eskolen
arteko I. Jaialdia Arbizuk hartu-
ko badu ere, hurrengo urteetan

beste herriren batetik deitzen
badituzte, beste nonbait ospatu-
ko dela azaldu digu Agirrek. Saka-
nan trikitixak duen osasunaz gal-
detuta arbizuarrak “ona” dela
esan digu: “duela urte batzueta-
ko kopuruak mantentzen dira”.
Pozik dago, gainera, “Iruñea alde-
an jende asko dago. Gauzak egi-
teko gogoa ematen du”. 

Gaur, 19:00etan, Lakuntzako kultur
etxean 

Elai Alai dantza taldeak ate
irekien jardunaldia antola-
tu du gaurko. Handi eta txi-

kiak dantza taldera erakartzea du
helburua ekimenak. Eta hori dan-
tza festa batekin eginen dute, karri-
ka-dantzarekin. Musikariek eus-

kal doinuak joko dituzte eta jen-
dea dantzan jarriko da. Ez dakie-
nak ere aukera izanen du, gidari
batek dantza pausoak azalduko
baitu. Beraz, jauziak, jotak, arin-
arinak, dantza lotuak dantzatzen
ez dakitenek ez dute aitzakiarik.
Elai Alai taldetik lagun artean
edota familian ongi pasatzera eta
zerbait pikatzera gonbidatu dute. 

Lastailaren 26ra arte eman daiteke
izena
nafarroakoeuskalkantu@gmail.com e-
postaren bidez edo Facebook-eko
Nafarroako Euskal Kantu profilean

H
ainbat urtez Nafarroako
Kantuzale Elkarteak
Euskal Kantu Txapelke-
ta antolatu zuen. Finan-

tza krisialdiak antolatzaileak diru-
laguntzarik gabe utzi zituen eta sei
urte baino gehiago dira azken edi-
zioa jokatu zenetik. Nafarroako
Haur eta Gaztetxoen Kantarien
Jaialdiak boluntarioen laguntzaz
antolatu dira eta aurten bueltan
da Euskal Kantu Txapelketa.

Txapelketan parte hartu nahi
dutenek 16 urte beteak izan behar
dituzte eta bakarka, binaka eta tal-
dean aurkeztu daitezke. Txapelke-
tan euskal kantu zaharrak, egun-
goak edo norberak sortutakoak
abestu daitezke, musika tresnez
edo audioren baten atzeko soi-
nuaz lagunduta. Bi saio izanen
dira: Antsoaingo antzokian, aza-
roaren 5ean, eta Burlatako kultur
etxean, azaroaren 13an. Saio horie-
tan hobekien ari direnak Tafalla-
ko kulturgunean azaroaren 27an
jokatuko den saio nagusira pasa-
ko dira. Kantaldi guztiak 18:00etan
hasiko dira. 

www.guaixe.eus web orrian uda
irudikatzen duten 49 argazki jaso
ondoren, aste honetan bi sariak
banatu ditugu. Epaimahaiaren
saria Helena Nuinendako izan da.
Nekaturren opari txekea eskura-
tu du, urte guztian eta Nekaturre-
ko edozein ostatuetan erabili ahal
izateko. Nuinek lehiaketara aurkez-
tu zuen argazkian ate handi baten
atzean zer dagoen ikusi nahian ari
den pertsona bat ageri da. 

Eider Carrionek, berriz, Hen-
daiako hondartzako uretan beso-
ak gora dituzten lau emakumez-
ko eta gizonezko bat ageri den
argazkiagatik Marian Navarro
ile-apaindegiak emandako saria
eskuratu du: udazken-neguko itxu-
ra aldaketa pertsonalizatua. 

Unibertsoarekin dantzan

Dantza festarako, ate irekiak Arbizuk hartuko du Nafarroako
Trikitixa Eskolen Arteko I. Jaialdia

Euskal Kantu Txapelketan
izena emateko epea zabalik

Udako Argazki Lehiaketako sariak, banatuta



SAKANAKO ASTEKARIA •2016ko urriak 7, ostirala • 2. aroa • 569. zenbakia

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

Irurtzun 29.5 . . . . . . 10  . . . . . . . . .0.3
Etxarri A. 27.6 . . . . . . . 7.6  . . . . . . .4.2
Altsasu 27.5 . . . . . . . 9  . . . . . . . . .3.4
Aralar 19.2 . . . . . . . 5.7  . . . . . . .5.2
Urbasa - . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . .-

: eguraldiaasteko >>

Min: 7 Max: 19 Min: 8 Max: 20 Min: 6 Max: 18 Min: 6 Max: 16 Min: 8 Max: 15 Min: 8 Max: 15 Min: 9 Max: 13

ostirala larunbata igandea astelehena asteartea asteazkena osteguna

euria: 17% euria: 12% euria: 15% euria: 15% euria: 15% euria: 50% euria: 30%

Bazkide zozketa
LASTAILEKO
SARIAK:

1. SARIA: 
Ekainberri: 2 sarrera.

Artazako Kanpina: 

%10eko deskontua.

Aquarium: sarrera bat.

Lacturale: esneki lotea.

Gaztezulo: 3 hilabetez doan.

2.,3. ETA 4. SARIA: 
Artazako Kanpina: 
%10eko deskontua.
Aquarium: sarrera bat.
Lacturale: esneki lotea.
Gaztezulo: 3 hilabetez doan.

Hasier
Gonzalez
Larrañaga
Altsasu

Oihane
Etxeberria
Alonso
Lakuntza

Garbiñe
Elizalde
Mikelez
Lizarraga

Iñaki
Goikoetxea
Garziandia
Etxarri Aranatz

: ilargiaren aldia>>
ilgora ilbete ilbehera ilberri

9 16 22 30

1. Noiz hasi zinen estetizista
lanetan?
Altsasuko ileapaindegi batean
1997an eta handik bi urtera orain
nagoen tokira lekualdatu nin-
tzen, Zelai kalera.

2. Zentroan zer nolako lanak
egiten dituzue?
Denetatik. Laser eta argizari depi-
lazioa, elektrikoa, manikurak, gar-
biketak. Jendeak eskatutako guz-
tia, gure esku dagoen bitartean. 

3. Zenbat zaudete lanean
zentroan?
Orain biak gaude. Nik hiru seme-
alaba dauzkat eta lana eta nire bizi-
tza bateratu beharra daukat. 

4. Gixane, zuk estetika beste
modu batez lantzen duzu, ezta?
Bai, betiko estetika zerbitzuak
eskaintzeaz gain, produktuak sal-
tzen ditut, testatutako olio esen-
tzialak eta orain emokosmetika
edo kosmetika emozionala lantzen
ari naiz.

5. Zer da emokosmetika?
Zentzumenei lotutako kosmetika
da. Gure produktu naturalekin
Chakren oreka bat lortzen da. 

6. Nola lantzen da, adibideren
bat?

Adibidez, ikusmena koloreen
bitartez lantzen da, dela arropa-
ren kolorea dela makillajea. Entzu-
mena, hitz politak eta egokiak era-
biliz, ukimena besarkaden beha-
rrarekin eta usaimena produktu
naturalen usaimenarekin, hauen
eragina ez baita sudurrean soilik
geratzen (kimikoak bai), usain
natural hauek  sudurra zeharka-
tu eta barruraino sartzen dira eta
beren gaitasunak aktibatzen
dituzte. 

7. Zer lortzen da?
Jendeak bakea sentitzen du, gor-
putz osoa lasaitasun egoera bate-
an dagoela nabaritzen du. Oroko-
rrean sentsazio oso positiboa lor-
tzen da. 

8. Nork eskatzen dizkizu
horrelako zerbitzuak?
Hobeki bizi nahi duen jendeak,
beste alternatiba bat bilatzen ari
den jendeak eskatzen du. Triste
dagoenak, banandu denak, arazo
larri bat izan duenak eta besterik
gabe emokosmetika zer den pro-
batu nahi duenak. 

9. Nola hasi zinen produktu
hauekin lanean?
Emakume askorekin lan egiten
dut eta konturatu nintzen adibi-
dez, emakume asko ez dagoela

lodi, hazita baizik, likidoz gai-
nezka. Bach Loreen tratamendua
ezartzean edo Chakren oreka
masajea aplikatzean, pertsona
hori pixa egiten hasten da eta han-
tura hori gutxitzen da. Arrazoia
emozioek (stressa edo norbanako-
arekin ondo sentitzea) gorputz
osoa hankaz gora jartzen dutela.
Erlaxatzean gorputzak hobeki
erantzuten du. 

10. Chakren orekarako zenbat
saio gomendatzen dituzu?
Lehenik jendeari probatzeko esa-
ten diot eta normalean 3 saiore-
kin nahikoa izaten da, norbana-
koak bere gorputzeko energia
hori igotzeko. Bestela, bezeroak
eskatutakoari egokitzen naiz, Gol-
den Piramide etxearekin eta etxe-
rako ere Bach Loreak aholkatzen
ditut, etxean ere landu behar iza-
ten delako.

11. Nola laburbilduko zenuke
egiten duzuen lana?
Naturak eskaintzen dizkigun
baliabideen bitartez, pozik sentia-
razi nahi zaitugu. Biziberritu zure
energia fisikoa, mentala eta emo-
zionala. Nahi duzuenerako hemen
gaude: 948-563029/686203508 edo
gixane@hotmail.com. Faceboo-
karen eta WhatsApparen bitartez
ere bai. 

>>11
galdera

Gixane Santano eta
Marian Markotegi

Gixane Estetika Zentroa

Testua: Eneida Carreño Mundiñano


