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Bazkideek
deskontua

Bazkideek:

Bakarra:

Antzerkia
Dot Lastailaren 23an, domekan, 17:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean. Maduixa
teatre.

Zergatik, Jamil? Lastailaren 23an, igandean,
20:00etan Irurtzungo kultur etxean. Tartean
teatroa.

Ipuin kontalaria
Berdin eta desberdin mila ipuin Lastailaren
21ean, ostiralean, 18:30ean Ziordiko
liburutegian. Badut

Bideo emanaldiak
Euskaraz 365 egun  Lastailaren 21n, ostiralean,
20:00etan Irurtzungo kultur etxean. Aizpea,
Irurtzungo euskaltzaleen gunea.

Zinema
Dheepan. Lastailaren 21ean, ostiralean,
21:45ean eta lastailaren 23an, domekan,
20:00etan Altsasuko 
Iortia kultur gunean. 

Cuerpo de élite. Lastailaren 21ean, ostiralean,
22:00etan eta lastailaren 23an, domekan,
20:10ean Altsasuko Iortia kultur gunean. 

Bridged Jones´ baby. Lastailaren 27an,
ostegunean, 19.00etan Altsasuko .

Mendi irteerak 
Anie. Lastailaren 23an, igandean, 6:00etan
Olatzagutiatik abiatuko da autobusa.
Sakanako Mendigoizaleak. 

Igaratza. Lastailaren 23an, igandean, 8:00etan
Altsasuko Mendigoizaleen egoitzatik. 

Bizikleta irteerak 
Altsasu-Lizarra-Altsasu (95 km.) Lastailaren
22an, larunbatean, 9:00etan Altsasuko San
Juan plazatik. Barranka txirrindulari taldea.

Lezaundi eta Baizako gaina (47 km.)
Lastailaren 23an, domekan, 9:00etan
Altsasuko Zumalakarregi plazatik eta 9:45ean
Biotza kanpinetik. Barranka txirrindulari
taldeko mendi bizikleta taldea. 

Ibilbideak 
Toponimia itzulia. Lastailaren 23an,
igandean, 11:00etan Irurtzungo plazan.
Aizpea, Irurtzungo euskaltzaleen gunea.

Erakusketak
Altsasuko V. Arte Azoka. Azaroaren 13ra
astegunetan 18:30etik 21:00etara eta
domeketan 19:00etatik 21:00etara, Altsasuko
Iortia kultur gunean. Artebide.

Hitzaldiak  
Marino Ayerra Argentinan. Lastailaren
21ean, ostiralean, 19:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean. Hizlaria: Teresa Ayerra, alaba.

Navarra, de la esperanza al terror.
Lastailaren 21ean, ostiralean, 20:00etan
Ziordiko bideo-gelan. Hizlaria: Jose Mari
Esparza. 

Ekonomia politikoa. Lastailaren 22an,
larunbatean, 11:00etan Altsasuko Gure
Etxean. Hizlaria: Nekane Jurado. Ernai.

Jokabidearen trastornoa duten
dementziadun pertsonen erabilera; nola
aurre egin urduritasun, oldarkortasun,
aurkakotasun eta bestelako egoerei.
Lastailaren 24an, astelehenean, 18:00etan

Etxarri Aranazko jubilatu elkartean. Hizlaria:
Jose Joaquin Roldan, Josefina Arregi klinikako
mediku psikiatra.

Hizketaldiak 
Bizi testamentua eta heriotza duina.
Lastailaren 24an, astelehenean, 19:30ean
Egiarretako elkartean. Izanen da: Manu
Eziolaza, DHE Nafarroako burua eta
sendagilea. Astelehen Zoriontsuak. 

Tailerrak
Ciber-apainketa. Lastailaren 21ean eta 23an,
ostiralean eta domekan, 18:00etan Altsasuko
Intxostiapunta gaztegunean.

Bestelakoak  
Expo Boda Sakana. Lastailaren 22an,
larunbatean, 11:00etatik aurrera Etxarri
Aranazko Borda jatetxean.

Carmen eta Patxi Irañeta, oroipen eguna.
Lastailaren 22an, larunbatean, 13:30etik
aurrera Ihabarren. 

Altxorraren bila. Lastailaren 23an, igandean,
11:00etan Irurtzungo plazan. Aizpea,
Irurtzungo euskaltzaleen gunea.

Intxostiapunta gazte gunearen ate irekiak.
Lastailaren 23an, domekan, 18:00etan
Altsasuko Intxostiapunta gazte gunean. 

Deialdiak 
Euskal Presoak Euskal Herrira!. Lastailaren
21ean, ostiralean, 20:00etan Arbizuko eta
Etxarri Aranazko plazetan, elkarretaratzeak. 

Utzi bakean Altsasu. Lastailaren 22an,
larunbatean, 13:00etan Altsasuko Foru plazatik. 

Euskal Presoak Euskal Herrira!.Lastailaren
23an, domekan, 20:00etan Altsasuko plazan,
elkarretaratzea.

Beilatokia, beste nonbait. Lastailaren 26an,
asteazkenean, 20:00etan Etxarri Aranazko
Kale Nagusiko 7. zenbakian. 

Auzolana Enneco parkean. Lastailaren 22an,
larunbatean, 9:00etatik 13:00etara Etxarri
Aranazko Danbolintxulo dermioan. Nafarroa
Bizirik fundazioa.

Lastailak 21-27
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.eus

Urritz
Azkenean iritsi da zu-
re eguna, ostiralean
9 egingo dituzu. Ongi
pasa eta merezi bezala
ospatu, parrandero.
Etxekoen partez.

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! 

Astelehen Zoriontsua
heriotza duinaz  
Astelehenean, 19:30ean,
Egiarretako elkartean

Bizi testamentua eta heriotza dui-
na. Bi gai horiek izanen dituzte hiz-
pide Astelehen Zoriontsuak ekime-
neko parte-hartzaileek. Haiekin
batera Manu Eziolaza izanen da,
Duinki Hiltzeko Elkarteko Nafarro-
ako burua eta sendagilea dena. Ara-
kildar eta irurtzundar batzuen eki-
menez abiatu zen Astelehen Zorion-
tsuak apirilean. Hilean behingo
hitzorduak astelehenetan dira. Elka-
rrekin euskaraz hitz egitea da hel-
burua. Horretarako, testuak, ikus-
entzunezkoak edo intereseko gai-
ren bat izan daiteke abiapuntua. 

Pentsio duin eta
publikoen alde
azokan 
Sasoia, Nafarroako jubilatuen elkar-
teko kideak “denendako pentsio eta
soldata duinak” aldarrikatu zituzten
Altsasuko azokan herenegun. Azaldu
dutenez, “banketxeak eta gobernua bera
aspaldi ari dira pentsioen desagerpe-
na iragartzen. Kudeaketa penagarria
egin dutenek pentsioak ordaintzeko
dirurik ez dagoela esaten ari zaizkigu
aspalditik”. Sasoiako kideek pentsio-
ak estatuko aurrekontuetatik zerga-
tik ez ordaindu galdetu dute. “Pentsio
publikoen kutxa husten ari dira zor
publikoa ordaintzeko edo banketxe-
ak eta enpresa batzuk laguntzeko”. 

Arakil / Egiarreta»

Altsasu»Anie mendia.
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ezkaatza >>
ERRONKAN IÑIGO ARITZA FINALISTA: Na-
farroa Oinez barruan ikastoletako taldeen
arten jokatzen den ginkana da Erronka. 14
ikastola nafarretako 12 taldek eman zuten

izena. Finalera hiru pasa ziren, horien arte-
an Iñigo Aritza. Baztan ikastolak irabazi
zuen, burundarrak 3. izan ziren. 

"Izar bat, izar bi, lau, zazpi. 
Hor beste bi, itzalen zaindari".

Gure ondotik urrundutakoak gogoan izateko uneak datozkigu 
eta horiek modu berezian bizitzeko hona hemen eskaintza zabala

Domu Santu eguna 2016

Gaur, 20:00etan, Ziordiko bideo-
gelan

Navarra de la esperanza al terror
liburuaren 30. urteurrena Tafa-
llan ospatu zuten larunbatean.
Altaffayllak argitaratu zuen lan
hark mugarri bat markatu zuen
Nafarroako memoria historiko-
aren berreskurapenean. Hura
ondu zuenetako bat izan zen Jose
Mari Esparza eta liburuaren ingu-
ruko azalpenak emanen ditu gaur. 

Ziordiko Udalak memoria his-
torikoari eskainitako hilabetea-
ren barruan dago Esparzaren
hitzaldia. Egitaraua Maider Urre-
tabizkaiak frontoian errepublika-
ko banderaren kolorez margotu-
tako muralarekin hasi zen. Hila-
ren 6an Toti Martinez de Lezea
izan zen Ziordian. 30 bat pertso-
nekin Y todos callaron liburuaren
inguruan hizketan aritu ziren.
Hurrengo egunean Pako Etxebe-
rria forentseak Urbasako eta Otso-

portilloko lezeetako exhumazio-
ez azalpenak eman zituen. Bideo
gela txiki gelditu zen 110 pertso-
nendako eta hitzaldia elkartean
egin behar izan zen. Bestalde,
Sartagudako memoriaren parkea
60 ziordiarrek ezagutu zuten ber-
tatik bertara. 

Asteartera arte eman daiteke izena
Mendikoa kafetegian, 20 euro balio
du

Hiru uhartear erail zituztela 80 urte
beteko dira hileko azken ostirale-
an, 28an. Efemeride hori gogoan,
Uharte Arakilen frankismoak
errepresaliatutako pertsona guz-
tien omenez omenaldia eginen da.
Udalak aho batez erabaki zuen
Uharte Arakil, 80 urte memoria
galtzen taldearekin batera  ome-

naldia antolatzea.13:00etan izanen
da hori. Eta, ondoren, herri baz-
karia izanen da. 

Omenaldiaren aurretik talde-
ak Altsasuko, Agoitz, Sartaguda-
ko eta Uharte Arakilgo memoria
berreskuratzeko saiakeren ingu-
ruan mahai-ingurua antolatu
zuen. Hainbat uhartearrek entzun
zituzten Javier Olloren, Unai Lako-
ren, Pablo Albaneseren eta Aina-
ra Aiestaranen azalpenak.

Ziordia»Uharte Arakil»

Urteurrena bete duen ezinbesteko
liburu batez 

Pleno berezia 
Hileko azken domekan, 30ean,
Ziordiko Udala pleno berezia
eta hildakoei eta errepresalia-
tuei aitortza ekitaldia egin
ditu.

29ko omenaldiko herri
bazkarirako izen ematea zabalik

Utzitakoa

Utzitakoa



Landa eremuko neska-emakumeak 
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Asteburuan ospatu genuen Lan-
da Eremuko Emakumeen Nazio-
arteko Egunaren bueltan nator
oraingoan. Urriaren 15a eta bes-
te asko gehiago behar luke, lan-
da eremuan bizi diren eta lan egi-
ten duten emakume guztiei aitor-
tza egiteko, ikustarazteko eta
beren zeregina balioan jartzeko.

Egungo landa eremuko emaku-
meok, itxuraz, bederen, zeriku-
si gutxi dugu gure ahaideekin; (...)
Historian honantzago etorrita,
ordungo emakumeen bizimolde-
ari eta lanari segida eman diote-
nak aldamenean ditugu eta hos-
toa erortzen hastearekin batera
beren udazken-uztak erakutsi
dizkigute, feritan, gazta-lehiake-

tetan, txistor egunean, onddo era-
kusketetan, artisautza-elikadu-
ra azoketan, artegintzan, laboran-
tza foroan, formakuntza saioetan,
eta abar. (...) Lurrari estuki lotu-
tako bailara honetan, jasotako
uzta eta sortutako produktu
horiek  turismoarekin uztartze-
ko bidean dabiltza, egitasmo
horietako asko emakumeen gida-
ritzapean. Lehen sektorean lan
egiten duten ibarreko nekazari
eta abeltzainen arrimura beste
eginkizun osagarri batzuk ber-
pizten ari dira, hala nola, ekotu-
rismoa, landa-turismoa, neka-
zal-turismoa, turismo-produk-
tuen sorkuntza, artisau lanak,
eskulangintza, tokiko lehengaien

transformazioa eta nekazaritza-
abeltzantza elikadura. 

Landa eremuan bizi diren ema-
kumeak gure herrien garapen
iraunkorra bermatzeko giltza
dira. Horregatik, iraunkortasu-
na bermatu nahi bada, ezinbes-
tekoa da eremu honetan bizi diren
emakumeek nozitzen dituzten
desberdinkeriei aurre egitea,
baliabide eta onura sozial eta
ekonomikoak erabiliz.

Landako emakumeak ikusgarri
jarri eta dauden tokian daudela
nozitzen dituzten aldeak edo “bre-
txak” murrizten joateko sosten-
gua eskaini ezean, erraza izango
da bertatik aldegitea. Euskal
Herriko beste bazter batzuetan

eman izan den moduan hemen
ere emakume-exodoa eman dai-
teke, hiriguneetara lan bila eta
bizitzera alde egitea. 

Bailarako turismoa pizteko bide-
an jendartean “beldur-hotsak”
sortzen ari diren arren, egitasmo
horien dinamizazioan, elkarla-
nean, auzolanean, koordinazioan
eta lidergoan dabiltzan emakume-
eragile aktibo horiek guztiak ikus-
tea pozgarria da. Zailtasunak zail-
tasun eta zeharka-meharka bada
ere, bisitariak erakartzeko eki-
men publiko eta pribatuen anto-
latzaileentzako eskaini diren
laguntzetan dagokizuen tokia
izan dezazuen opa dizuet: zutik,
arraio!! Osorik: www.guaixe.eus

Gure herrietako paisaian hainbat
etxebizitzetan txintxilikaturik
dauden “salgai” kartelak bloke eta
auzo askotan ikusten ditugu. Etxe
bat saltzea ez da kontu erraza
gaur egun, kartel horiek urteetan
ikus ditzazkegu leiho edo balkoi
berdinetan, hautsiak eta hori-
tuak, baina toki berean jarraitzen
dute zintzilik. “Alokatzen da” kar-
telak ikustea zailago da.
Salmentan dauden etxeak asko
izanda, salerosketa handirik ez
denez egiten ari eta etxebitzitza
arazo handia dagoenez, Nafarro-
ako Gobernuak  ALOKAIRU POL-
TSA  zerbitzuari  indarra eta bul-
tzada eman nahi dio. Zertan datza?
Helburu nagusia hutsik dauden
etxebizitzak erabiliak izan daite-
zela da, horretarako alokairu pol-
tsa bat sortuz. Hona hemen azal-
pen batzuk: 
Nafarroako edozein herritan oku-
patu gabe dauden etxebizitza libre-
ak eta erabiliak dauden babestuak
(desokupatzeko baimen adminis-
tratiboa baldin badute, betiere) sar
daitezke alokairuen poltsa hone-
tan, baldin eta herri horretako
etxebizitza babestuaren eskatzai-
leen zentsuan pertsona bat bada-
go gutxienez izena emanda.
Bizigarritasun–zedula indarre-
an izan behar du eta baldintza
zehatz batzuk bete ere (gas, argi
eta ur ornidura izatea, sukalde-
ak oinarrizko ekipamendua iza-
tea, bertan inor erroldaturik ez
egotea… besteak beste).
Etxeetako jabeei ematen zaizkien
bermeak, alokatzeko pausoa ema-
tera animatzeko dira, askotan bel-
durra izan daitekeelako egiteko.
Hauek dira berme batzuk: 
-Nafarroako Gobernuak berma-
tutako alokairua, hilero kobratu-
ko denaren bermea.
- Etxebizitzaren itzulera egoera
onean.
- Arrisku anitzetarako asegurua.
Alokairua sistema aukeratzen
duen herriko edo inguruko biz-
tanleei etxebizitza duina eskura-
tzeko bidea erraztu nahi zaio,
hutsik dauden pisuak norbaiten
etxe bihurtuz.
Nafarroako Gobernuaren mende-
ko NASUVINSA sozietate publi-
koak kudeatuko du programa
hau. Harremanetan jartzeko:  848
420 601 edo www.vivienda.nava-
rra.es. Bertan zure etxea eskeini
edota alokairuzko etxe baten eska-
era egin dezakezu.
Sakanako Gizarte Zerbitzuak

Azaroaren 11tik 13ra izanen da
VII. Topaketa Sevillan. Gogoan
izango duzuenez, 3MB platafor-
mak IV. Topaketa Altsasun anto-
latu zuen, zementua ekoizteko
instalazioek hondakinak erraus-
teko erabiltzeak dakartzan ondo-
rioak gizarteratzeko balio handia
izan zuena, zalantzarik gabe.

Alcalá de Guadairan Olaztiko-
aren ekoizpen gaitasun antzekoa
duen lantegia dago eta, hemen

bezala, trikimailu berak erabil-
tzen dituzte “erregai ordezkape-
na” zabaldu eta herritarrek onar
dezaten, errausketak, orain
“energia balorizazioa”, erantzun
sozial handia jasotzen duelako.
Erregai ordezkapena aurretik
jarri eta eztabaida faltsua sortzen
dute, enpresaren leihakortasuna,
lanpostuen mantentzea… kolo-
kan jarriz eta zaharkiturik gera-
tu diren orain arteko argudio

iruzurtiak  –hobe dela hondaki-
nak erraustea zabortegira bota-
tzea baino edo negutegi efektua
eragiten duten isurketak murriz-
ten direla– ordezkatzen saiatuz.

Alcaláko Portland-en fabrika
beraien gezurren adibide argia
da. “Biomasa” erregai gisa eska-
tzen hasi ziren erantzun soziala
kamusteko. Gero, herritarrak
lasaitu zituztelakoan, 292.000 tona
errausteko baimena eskatu zuten,

hau da, Nafarroan baztertu den
errauskailuaren gaitasunaren ia
hirukoitza eta Gipuzkoan aurrei-
kusitakoarena baino 100.000 tona
handiagoa.

Adiskide andaluziarren eran-
tzun soziala handia da. Sakanatik,
gure elkartasun guztia adierazi
nahi diegu. Hantxe izanen gara.
Hiru Mugak Batera
http://olaztinerrausketarikez.blogspot.

com.es

barrutik kanpora

Zementu-fabriketan erraustearen aurkako estatuko plataformen
VII. topaketa Alcalá de Guadairan (Sevilla)

Nire herri maitea
Hodei Zia Lopez, 
Altsasuz harro dagoen herritarra 

Dagoeneko, ziur aski, guztiek
jakingo duzue Altsasun pasa den
larunbatean gertatutakoa. Gerta-
kariagatik askok bere arbuio sen-
doa azaldu dute (…) Baina bene-
tan dakigu zer gertatu zen? (…)

Astean zehar Altsasu kazetariz
bete da, goitik-behera. Hauek, iru-
diak hartu, betiko esaldi berdinak
esan eta alde egin dute gure herri-
tik, gure iritzia edo gertakarien
ikuspuntua eskatu gabe.

Txikitatik erakutsi digute: “bik
ez dute borrokatzen batek nahi
ez badu” eta “norbaiti errua bota
baino lehen, informazioa ongi
aztertu behar da”.  (…) Albistee-

tan atera diren hainbat datu era-
bat lekuz kanpo daude.  (…) hain-
beste jende egotekotan, nola da
posible soilik orkatila zauritua
izatea? Denok dakigunez, holako
liskar batean orkatila da bila-
tzen den lehena, ezta?

Hala eta guztiz ere kaltetu baka-
rrak altsasuarrak gara, gure
herriaren irudia erabat zikindu
dutelako estatuko hainbat heda-

bideek. Baina gure herriak bertu-
te pila ditu (…) betidanik, kirol
aukera pila bat izan ditugu eta (…)
kirolari paregabeak atera dira.
(…) baso eta mendi zoragarriak (…)
Munduko inauteri ikaragarrie-
nak (…) Gurutzea edo jentilen
leihoa (…) euskalkia berreskura-
tzeko asmoa duen gazte-talde bat
daukagu. Hitz gutxitan, herri ede-
rra eta jende zoragarria ditugu. 

Hauek dira egunotan ahaztuak
diruditen bertute askotako batzuk.
Hau bai delako Altsasu eta ez
egun hauetan zabaldu dutena.
Guztiak gonbidatzen zaituztegu,
beso zabalik hartuko zaituztegu.
Osorik: www.guaixe.eus 

hara zer dien

Etxebizitzen
alokairu poltsa
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BAZKIDEAK

astekoa

Marian Mendiola

gutunak
Atal honetan ahalik eta iritzi
gehienek tokia izan dezaten
1.500 karaktere (espazioekin)
baino gehiago duten gutunik EZ
DA ONARTUKO. Karaktere
kopuru horretatik gorako gutun
guztiak LABURTU eginen dira.
Gutunean izen-abizenak,

telefonoa, helbidea eta Nortasun
Agiriaren zenbakia agertu
beharko dira. Gutunak
asteazkeneko goizeko
hamarretarako egon behar dira
gurean; bestela, ez da aste
horretan publikatuko. Guaixe
aldizkariak ez du bere gain

hartzen derrigorrez, aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien
erantzukizunik. 
Zure iritzia helarazteko:
Foru plaza, 23, 1 Altsasu;
gutunak@guaixe.eus edo 
948 564 275 telefonoa.



Bihar, 13:30etik aurrera

Carmen eta Patxi Irañeta Goikoa
anai-arreba ihabardarrak omen-
duko dituzte sorterrian bihar. Due-
la 40 urte biek Kolonbiako bidea
hartu zuten, hango komunitatee-
tako jendea laguntzeko. “Euren
eskuzabaltasunagatik eta zintzo-
tasunagatik” ihabardarrek bien
memoria berreskuratu nahi du
biharko omenaldiak. 

Bietan zaharrena Carmen zen,
ospitalean erizaina zen. Patxik,
berriz, nekazaritza-peritu ikaske-
tak egin zituen Atarrabian. Vic-
tor Juango ihabardarrekin,
Azkoiengo beste erizain batekin
eta Zaragozako batzuekin Kolon-
biara joan ziren, “jendea koopera-
tibetan, nekazaritzan, osasun arlo-
an laguntzera”. Kolonbia zergatik
aukeratu zuten galdetuta, Juangok
azaldu digunez, Pedro Casaldáli-
ga Plá gotzain eta poeta Brasilen
zegoen, “gizon ona. Hara joan
behar genuen, baina lur-jabe han-
diek misiolari bat hil zuten eta kla-
retarrek hara ezinen genuela joan
esan zuten. Kolonbiara joatea
hobea zela ikusi zuten, hango
komunitateek ateak ireki zituzte-
lako”. 

1976 urtea zen. Garai hartan
gobernuz kanpoko erakunde gutxi
zeudela gogoratu du Juangok.
“Lan egitea oso zaila zen. Klare-
tar misiolariek ardura hartu zuten
eta gu guztioi ateak ireki zizkigu-
ten. Beraiekin lan egitera joan
ginen, baina gu laikoak ginen.
Lana egiteko zegoen. Eta oraindik
berdin dago. Dena egiteko dago”.

Hiru lanetan aritu ziren alfa-
betizazioa, osasun arloan preben-
tzioa eta nekazaritza sistemak
hobetzen. “Prebentzioa haien bela-
rrak eta gauzak hartuta egiten
zen”. Juangok azaldu digunez,
komunitateekin lan egiten zuten:
“klaretarrek antolakuntza pixka
bat bulkatzen ari ziren. Han ez dago
biderik. Oihanean ez daiteke ibi-
li. Oso baztertutako lekuetan zeu-
den herriak eta gu han sartu
ginen”. Hura “ahaztuta” zegoela

azpimarratu digu: “politikoak hau-
teskunde garaian doaz eta gero ez
dira inoiz hurbiltzen”. Bertakoak
“jende jatorra baina oso pobreak”
zirela gogoratu du.

Choco aldean aritu ziren.
“Kolonbia iparraldean dago, Pana-
mako mugan. Atlantiko Barea oze-
anoen artean dagoen departamen-
tu bat da. Handia da. Erdian Atra-
to ubeldea dago”. Joan zirenean
ENL gerrilla eta paramilitarrak
opatu zituzten. “Choco aldean ez
ziren sartu. Jende guztia kontro-
latzen zeuden. Egun batean gazte
bat proiektu bat ikustera etorri
zen. Joaterakoan esan zigun gerri-
llaria zela eta zertan ari ginen
ikustera etorri zela. Gustatu
zitzaion egiten ari ginen alfabeti-
zazio eta osasun lana”.

Carmenen heriotza
Patxi aurreneko bi urteak Jilga-
len egon zen, Iruñeko Jose Ibañe-
zekin (nekazarien alde lanean zela
hil zuten). 1978ko udan Choco utzi
eta Bogotako Bolibartar Uniber-
tsitatean landara egokitutako
antropologia ikastarora joan ziren,
20 egunerako. Tropikotik Bogota-
ko alturara igo ziren eta Carmen

sukar handiarekin gaixotu zen.
Ospitalera eraman zuten. Palu-
dismoa zen. “Hirugarren egune-
an medikuek esan ziguten oso
gaizki zegoela eta ezin zitekeela
ezer egin. Ebakuntza-gelako gai-
tza hartu zuen”. 1978ko garilaren
8a zen. 

Kolpe handia hartu zuten. “Patxi
Chocon zegoen. Komunikazio oso
txarrak daude. Irrati-igorgailuz
jakinarazi genion. Hura iritsi arte
hiru egun egon ginen ospitalean”.
Carmeni Bogotan eman zioten lur.
Ordurako Nikaraguako iraultza
hasia zen eta, “horregatik, Patxi ez
zen Bogotara joan, Nikaraguara
joateko asmoa baitzuen”. 

Juangok eta gainerakoak hiruz-
palau urte gehiago segitu zuten
Kolonbian. Patxi familiarengana
etorri zen Ihabarrera. Baina Cho-
cora bueltatu zen. Han bi hilabe-
te eman eta Panamara zeharkatu
zuen, Nikaraguara joan zen. 

Nikaraguan 
“Lanera joan zen. Orduan bere
bidea han zegoela esan zuen”.
Nekazaritza lanak egin zituen:
“nekazaritza ekologikoarekin eta
sendabelarrekin hasi zen. Lagun-

tzen, erakusten. Lekaleak eta han-
go gauzak hobe sartzen”. Juangok
dioenez, “hura herriko bat beza-
la sartu zen eta jendeak asko mai-
te zuen. Hango bat zen, ez hemen-
go bat. Beren ohiturak hartu, lan
egin eta abar”. Juangok aipatu due-
nez, “hemengo jende askorekin
zegoen han. Leku guztietan sar-
tuta zegoen. Gauza onak egin
zituen. Nekazaritza asko berritu
zuen, jendeak hobe nola jan behar
duten erakutsi, sendatzeko landa-
reak nola erabili… halakoak”. 

Hondurasen, Tegucigalpa hiri-
buruan, ikastaro bat zegoela eta
hara joan zen. “Hegazkin handi
bat, Junbo bat, lur hartzean men-
di bat jo zuen eta han hil zen
bidaiari guztiekin”. 1989ko lastai-
laren 21 zen. “Kolpe handia izan
zen”. +www.guaixe.eus
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sakanerria >>
OSASUN ETXEETAN ALDAKETARIK EZ:
Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak
jakinarazi duenez, kide diren herrietako
osasun-etxeetan lan egiten duten lau me-

dikuetatik bat ez da euskaraz aritzeko gai.
UEMAk salatu du Nafarroako deialdi publi-
koan 100dik 12ri eskatzen zaiola euskara.

Irañeta anai-arreba ihabardarrak lagun batekin. Utzitakoa

Egitaraua 
13:30ean Ezkila errepika. 
14:30ean Aurkezpena eta omenaldia. 
15:00etan Bazkaria*. 
19:00etan Dokumentalaren proiek-
zioa**. 

*110 pertsonek eman dute izena.**Bihar
salgai izanen da, gero sarean. 

Marino Aierraren
alabak hitzaldia
emanen du 
Gaur, 19:00etan, Altsasuko Iortia
kultur gunean

Marino Aierra Argentinan. Izen
buru hori du Teresa Aierrak ema-
nen duen hitzaldia, Altsasu Memo-
riak antolatu duena. 1936ko esta-
tu kolpearen ondoren Altsasun izan-
dako errepresioaren lekuko zuzena
izan zen Marino Aierra Redin apai-
za. Berak idatzitako No me avergon-
cé del evangelio Altsasuko memo-
ria historikoa dokumentatzeko ezin-
besteko liburua da. Joan den urteko
60ko eta 70eko hamarkadetan
ezkutuan iritsi ziren Altsasura. 

Biografia laburra

Aierra Irunberrin jaio zen, 1903ko
maiatzaren 8an. 1928an apeztu
zen. Karrera akaberan Ansoleaga
saria jaso zuen eta teologian dok-
torea zen. 33 urte zituela, 1936ko
garilaren 16an Altsasura iritsi zen. 
Aierraren leloa honakoa zen: “altu
pentsatu, sakon sentitu eta argi hitz
egin”. Egun haietan izan zuen jardu-
nagatik, beti herritarren alde, kapu-
txinoek salatu eta agintariek ohar-
tarazi zuten. Izan ziren basakerien
kontra egon zen beti Aierra, etenga-
be salatzen zituen. 1939an Uru-
guain exiliatu eta 1940, sekulartu zen.
Aierrak No me avergüenzo del Evan-
gelio (1958, Ediciones Periplo) libu-
rua argitaratu zuen. Gerran eliza
katolikoaren jarrera salatzen du. 
Sorterrira bueltatu gabe, Aierra Bue-
nos Aires probintziako Caguazú
herrian hil zen, Argentina, 1988ko
ilbeltzaren 11. +www.guaixe.eus

Ihabar»Altsasu»

Irañeta anai-arrebak omentzeko eguna

Marino Aierraren sendiak.
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Guardia civilak tartean izan ziren
liskarrean. Bi gazteei agintearen
kontrako erasoa eta lesio delituak
egotzi dizkiete. Astean behin
epaitegian sinatu beharko dute.
Biek liskarrean parte hartu izana
ukatu dute. Guardia Civilak
liskarrean izan ziren beste zortzi
gazte identifikatu omen ditu 

Ferietako ospakizunak ostirale-
an hasi ziren Altsasun eta, horre-
gatik, tabernek goizaldera arte
zabalik egoteko baimena zuten.
4:55 aldera taberna batean liska-
rra sortu zen. Lanordutik kanpo,
Guardia Civilaren teniente bat eta
sargento bat bikoteekin tabernan
zeuden. Haien eta herritar batzuen
artean liskarra sortu zen. Antza,

han zeuden batzuk sumatu ere ez
zutena egin. 

Kalean segitu zuen liskarrak.
Espainiako Gobernu Ordezkari-
tzak zabaldu zuenez, “herritar tal-
de handi batek erasotu zituen”.
Hedabide batzuk erasotzaileak “40
edo gehiago” zirela zabaldu dute.
Kolpatuak izaten hasi zirenean
agenteek Guardia Civilak zirela
jakinarazi omen zuten.  Gertaera-
ren ondorioz tenienteak orkatilan
haustura izan zuen eta Nafarroa-
ko ospitale gunean operatu zuten.
Dagoeneko senda-agiria du. Bes-
te agentea eta bikotekideak ere
ospitalera eraman zituzten kontu-

sio arinak zituztelako. Ospitalean
Uxue Barkos presidentearen eta
Fernando Dominguez osasun kon-
tseilariaren bisita izan zuten. 

Atxiloketak
Foruzaingoak gertakarien berri
izan eta patruila eta Interbentzio
Brigada Zentrala bidali zituen.
Aurreneko atxiloketa Gartzia
Ximenez kalean izan zen, 5:30 alde-
ra. Ospa mugimenduak zabaldu
duenez, kale berean baina liskarra
gertatu ez zen beste taberna bate-
tik ateratzean atxilotu zuten gazte
hori. Antza, plazako beste taberna
baterantz zihoanean. Ordurako

anbulantzia Gartzia Ximenez kale-
an zegoen. Foruzainak liskarra
hasi zen taberna atarian zeudenen
kontra oldartu omen ziren. Biga-
rren atxiloketa, berriz, 6:30 aldera
Foruzaingoaren polizia etxearen
ondoan. Haraino altsasuar talde
handi bat joan zen atxilotuari elkar-
tasuna azaltzera. Foruzaingoak
haien kontra kargatu zuen, “guz-
tiek kolpeak jaso zituzten” eta gaz-
te bat atxilotu zuten. Foruzaingo-
aren esku gelditu zen ikerketa.
Guardia Civilek foruzainen galde-
rei erantzutea baino euren kideei
erantzun eta gero txostena bidal-
tzea nahiago izan dute. 

Bi gazteak Iruñeko 3. zenbaki-
ko Instrukzio Epaitegiko epailea-
ren aurretik astelehenean pasa
zireneta aske daude. Bati agintea-
ren aurka eraso egitea eta lesioak
eragitea egotzita inputatu dituzte
eta astero joan beharko dute epai-
tegira. Epaitegi atarian “polizia
muntaien kontra” protesta egin
dute 30 bat pertsonek. Besteak bes-
te, Utzi bakean Altsasu idatzirik
zituzten orriak erakutsi dituzte.
Herrira bueltatu behar zirenean
Polizia Nazionalak identifikatu
egin zituen. 

Lekukoek jakinarazi digutenez,
aurreneko atxilotuak eta bere lagu-
nak gau berean aurretik Foruzai-
nekin ika-mika izan zuten. Lagun

bat kanpora zihoala eta hura des-
peditzeko ospakizuna egin zuten.
Ordu txikitan etxajua bota eta foru-
zainen patruila batek horregatik
kontu hartu zien. Ez zen gehiago-
rik izan. Baina patruila bereko
agente batek atxilotu-arazi zuen
aurretik ezagutu eta plazarantz
zihoan gaztea, 5:30ean. 

Liskarraz
Tabernan liskarra zerk eragin
zuen, horri buruzko hainbat ber-
tsio zabaldu dira. Baten arabera,
guardia civilak zirela jabetzean
bezero batzuk alde egiteko eskatu
zietela. Besteak, aurretik gazteren
batek emakumeetakoren bati
esandakoak hura haserrarazi zue-
la. “Tabernako ohiko borroka-
tzat” jo duenik bada ere.

Ospa mugimenduak zabaldu
duenez, agenteen jarrera “oldarko-
rra” zen, “probokatzen eta bultza-
dak” ematen hasi zirela salatu du
mugimenduak. Baita mehatxu
“larriak” egin ere: “hilko zaitut”
eta “begi artean tiroa sartuko
dizut”. Ospatik azaldu dutenez,
“segituan biolentzia erakustaldia
egin zuten. Horrek ekarri zuen
guztia”. Mugimenduak ziurtatu
duenez, “inolaz ere ez zen egon sega-
darik, ezta aipatu diren horda-
kopuruak, herritarrak zaurituak
izan ziren”. 

Makina bat jende elkartu zen Foru
plazan larunbatean, 20:00etan,
egindako kontzentrazioan. Atxilo-
ketak direla eta, Ospa mugimenduak
atxilotuei “elkartasun osoa” adie-
razi die. Ospakoek azaldu dutenez,
“ez gara egoera normaldu batean

bizi, eguneroko ogi baitugu indar-
errepresiboen mehatxu, oldarkeri,
kolpe, check-pointak eta abar”. Maiz
jakinarazten dituzten kontrolen
datuak gogorarazi dituzte (Sakanan
450 baino gehiago 9 hilabeteetan)
gaineratzeko: “gurea biolentatuta-

ko gizarte bat da, inposaketa eta
errepresio kuota altuak (Europako
altuenak) jasatera kondenatuak
hamarkadaz-hamarkada”. 
Ospatik azaldu dutenez, “ez da lehe-
nengo aldia gure herriko parranda-
guneetan, sobera kontrolatuko
"inkontrolatuen" erasoak jasaten
ditugula, txozna gunean, taberna-
tan. Azken kasua, Ospa eguneko kon-
tzertuetan izan genuen eta, noski,
herritarrek kanporatu egin zituzten
kalez-jantzitako poliziak. Bestela
ere zenbatu-ezinak dira urteetan
jasan ditugun okupazio, mehatxu,
kolpe eta bestelako perlak…Euren
esanetan "aisialdiaz gozatzen".
Larunbat goizaldean gertatutako-
ari hedabideek polizia-iturriei eman-
dako bertsioari emandako sines-
garritasuna salatu du: “eskarmen-
tu ederra dugu holako egoeratan,

desitxuraketa eta gezurretan naha-
si baitute askotan gure herriaren
izena”. Bestelako egoerak nabar-
mendu nahi izan dituzte: “guk baka-
rrik dakigu zer den, zure isun astro-
nomikoa sinatu duen polizia zure
alboan jasan behar izatea, kontrol
batean mehatxatu eta zigortu zai-
tuen agentearen irribarre faltsua
ikustea eta zer esanik ez Ospa egu-
nean gertatu bezala euren makil-
kada eta kolpeak jasotzea…doan ate-
ratzen zaie eta inork, guk salbu, ez
du ezer ez esan, ezer ez salatu, ezer
ez egin…” Horregatik Ospako kide-
ek diote larunbatekoa ez zela ego-
era ”isolatu” bat. Gertaeren ondo-
ren herria poliziaz bete izana sala-
tu dute. Ospatik “borrokan”
jarraituko dutela adierazi dute,
Guardia Civila “nahi eta behar” ez
dutelako. 

Altsasu, liskarretik politika ekaitzara

Bi atxilotu utzi ditu ferietako liskar batek

Nafarroako
Parlamentua

Bozeramaileen batzordeak bi adie-
razpen onartu ditu. Aurrenekoa
UPNk, PSNk eta PPNk aurkeztu
dute. Haien aldeko botoekin eta
gainontzekoen abstentzioarekin
onartu da. “Jarrera faxistak dituen
justifikaezinezko eraso honen
aurrean kondena irmoa, elkarbi-
zitza arau oinarrizkoenak ere ez
baitituzte errespetatzen”. Zaurituei

elkartasuna adierazi die, Guardia
Civilak egiten duen lana babestu
eta aitortu egin du. 
Aldi berean, toki erakunde eta
gizarte eragileei dei egiten zaie “fes-
tetan elkarbizitza hobetzeko lan
egiteko, festa guneak pluralak,
integratzailea eta gorrotoz eta
propaganda politikoz guztiz aske
egon daitezen” lan egin dezaten.
Bilkura batekin bategitea eskatzen
zuen puntua ez da onartu gober-
nuari eusten dioten lau indarrek
kontra bozkatu dutelako. 

Bigarren instituzio adierazpena
Geroa Baik, Ahal Duguk eta I-Ek
aurkeztu dute. Bozketan haiekin
bat egin du PSNk. EH Bildu abste-
nitu egin da eta UPNk eta PPNk
kontra bozkatu dute. Adierazpe-
nak “jazotako gertaera bortitzak
salatzen ditu”. Zauritutako pertso-
nei elkartasuna adierazi die. Altsa-
sun elkarbizitzaren aldeko apus-
tua egiten du, “aipatutakoen modu-
ko gertakariak atzean utziz.
Halakoak iraganekoak dira, ez dute
gure orainaldiaren zati izan behar”. 

Nafarroako
Gobernua

“Erabateko kondena”. Zaurituei
elkartasuna . Konpromisoak: “bake
kulturarekin, errespetuarekin eta
elkarbizitzarekin”. “Ideiak edo
proiektua defendatu, edo desber-
din pentsatu, bizi, sentitu, lan edo
adierazten dutenekin gatazkak
konpontzeko inor indarkeriara
jotzeko legitimatuta ez dagoen
gizartea eraikitzeko”. 

Mariano Rajoy 

Jardunean den Espainiako pre-
sidente  Twitter bidez “eraso
basatiaren ondoren besarkada
eta animoa” bidali zion Altsasu-
ko Guardia Civilari. Presidente-
ak aurreratu zuenez, “ez da
inpunitaterik izanen”. 

Arsenio 
Fernandez de Mesa

Guardia Civi-
laren zuzen-
dari nagusiak
erakundeko
zuzendarion-
doko operatibo Candido Cardiel
tenientea eta Nafarroako eskual-
deko koronel nagusi Javier Her-
nandez Altsasuko kuartelean
eta Nafarroako ospitalean bisi-
tan izan ziren igandean, agen-
teei babesa azaltzeko. Fernan-
dez de Mesarendako “erasoa
miserablea eta nazkagarria izan
da. Ez soilik jasotako kolpeen-
gatik, baizik eta erasotzaile
kopuruagatik”. Aldi berean, “jaso-
tako elkartasun adierazpenak eta
eraso honen gaitzespenak esker-
tu” zituen. “Erasotzaileen kolpe-
etatik libratzen saiatzen ziren
artean” emakumeak “basatiki
kolpatuak” izan zirela eta agin-
tariak “sexu indarkeria” jo zuen. 

Ospa Mugimendua

Garzia Ximenez kaleko bi zebrabideen artean izan zen liskarra. Beheko seinalearen ondoan lehen atxiloketa. 
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Altsasu, liskarretik politika ekaitzara

Udalak bakean eta
elkarbizitzan
sakontzeko deia
egin du
Altsasuko Udalak larunbat
goizaldeko gertakarien ondoren
instituzio adierazpena onartu du
Geroa Bairen, Goazen Altsasuren eta
PSNren bozkekin

Alkateak adierazi duenez, udal tal-
de guztien artean adierazpen ados-
tu bat lortzen saiatu dira, baina ezi-
nezkoa izan da. Alkateak EH Bilduk
egindako ahalegina aitortu du, "pun-
tu askotan ados zeuden, baina ezin
izan da". UPNren jarrera "urruna-
goa" zela gaineratu du. Bi ordu eta
erdi iraun zuen bilerak. 
Udalak astelehenean onartutako
instituzio adierazpenak "gertatuta-
ko indarkeria gertakariak kondena-
tzen ditu, baita edozein indarkeria
maila ere, indarkeriak txikiak bar-
ne, datozen tokitik datozela ere". Uda-
lak zauritutako pertsonei elkarta-
suna adierazi die. Aldi berean, uda-
lak "herrian elkarbizitzaren aldeko
apustua" egin du. 
Horrekin batera, udal adierazpenak
"zenbait hedabidek gure herriaz
eman duten irudia errefusatu du;

errealitatearekin ez du zerikusirik".
Bestetik, "gertakarien ondoren Gua-
dia Civilak Altsasun izandako pre-
sentzia ugaria arbuiatu du. Presen-
tzia horrek ez du elkarbizitza giroa
sortzen laguntzen". Azkenik, Altsa-
suko Udalak "herrian bakean eta
elkarbizitzan aurrera egiten segitze-
ko borondate irmoa" azaldu du. 

PSNren zuzenketa

Nafarroako sozialistek Altsasuko
kideen udal adierazpena onartze-
rakoan izandako jarrera baliorik
gabe utzi dute. Sozialista nafarren
zuzendaritza ez dago adierazpene-
ko bosgarren puntuarekin ados.
PSNko zuzendaritzak berretsi du
“agenteek eta haien bikoteek jasan-

dako erasoa kondenatzen” dituela. 

EH Bilduren proposamena

EH Bilduk “kezka” azaldu zuen “zen-
bait pertsona zauritu eta bi gazte
atxilotu eta ondoren aske utzi” zituz-
telako. Koalizioak “zabaldutako
informazioekin eta arduradun poli-
tikoen presazko erreakzioengatik
haserrea” azaldu zuen, “Guardia
Civilaren kontakizunari besterik ez
dio erantzuten”. EH Bildurendako
“errealitatearekin bat ez datorren
gure herriaren irudia eman da”. EH
Bilduk Guardia Civilak izandako
gehiegizko presentziagatik kezka eta
egon-eza” adierazi zuen. Horrega-
tik, “herriaren desmilitarizazioa
eskatzen du”. +www.guaixe.eus

Altsasuar talde
batek "estrategia
militar-mediatikoa"
salatu du
Utzi pakean Altsasu leloa duen
manifestaziora deitu dute
larunbaterako, 13:00etan

Prentsa agerraldia egin duten altsa-
suarrek "hainbat hedabidek zein
goi karguk emandako bertsio ofi-
ziala" gezurtatu dute. Altsasun
"egondako sarekada bakarra Foru-
zaingoak, Guardia Civilak eta ondo-
ren komunikabide guztiek orkes-
tatutakoa izan da". Gaineratu dute-
nez ,  "gau hartan Guardia
Civilarengandik jasotako proboka-
zio eta mehatxuak beste episodio
beltz bat baino ez zen izan".

Azaldu dutenez, "hamarkada luzez
errepresio gogorra jasaten ari gara
gurean. Dagoeneko pertsona gehie-
gi, bizilagun gehiegi gara Guardia
Civila eta beste polizia indarren azpi-
joko eta erasoak jaso ditugunak".
Prentsaurrekoan adierazi dutenez,
"argi dugu: gerra egitera etorri ziren
polizia-indarrak gurera, eta horre-
tan segitzen dute. Horri erantzun
eta gure lehentasuna beti izan da
herri aske eta antolatu batean bizi-
tzea. Horregatik, ez da kasualitatea
behin eta berriz erasoak jasotzea".
Prentsaurrekoan agertu diren altsa-
suarrak ez dute onartu Nafarroa-
ko Gobernuak "inongo bertsiorik
kontrastatu gabe egin dituen adie-
razpenak. Gu akusatu gaituzte
herriko giroa gaiztotu eta elkarbi-

zitza oztopatzeaz. Zein erraza eta
merkea ateratzen zaion ordezka-
ritza politikoari mafioso hauen
bertsio mediatiko-manipulatua
indartzea". 
Agerraldian atxilotuen absoluzioa
eta kasua artxibatzea eskatu dute.
"Ez dugu beste epairik onartzen estra-
tegia militar-mediatiko honetan".
Antzeko kasuetan "gerora demos-
tratzen da akusazioek ez dutela inon-
go oinarririk. Polizia muntaiak eten-
gabe. Utzi bakean gure herria".
Aldi berean nabarmendu dutenez,
"Altsasun denbora daramagu sexu
erasoen gaineko lanketa eta sala-
keta egiten. Hortaz, ez dugu inolaz
ere onartuko manipulazio eta ekin-
tza polizial argia izan den honi sexu
erasoa deitzea.+www.guaixe.eus

Erreakzio gehiago...
UPNk “Guardia Civilen kontrako
erasoagatik erabateko gaitzespen
sendoa” azaldu du. “Paliza koldar
eta basati bat izan da, indar demo-
kratiko guztien arbuioa eta kon-
dena merezi dituena”. Erregiona-
listen iritziz “pertsonen askatasu-
na eta osotasun fisikoa erasotzen
direnean ez dago aitzakiarik, ez isil-
tasunik ezta jarrera zalantzakorrik”.
Gaineratu dutenez, “halako gerta-

kari biolentoak onartezinak dira
eta Nafarroan nahi dugun biziki-
detza oztopatzen dute”. UPNk Guar-
dia Civilaren eta gainontzeko segur-
tasun indarren lana eskertu du. 
Geroa Baik guardia civilen kon-
trako erasoa “guztiz deitoratu eta
kondenatu” zuen eta zaurituei
elkartasuna adierazi zien. “Gerta-
kari tamalgarriak, bidegabeak dira,
batzuk lehenaldi penagarri bate-
tik berreskuratzen saiatzen dire-
nak”. Koalizioaren iritziz Nafarro-

ako gizartea “elkarbizitzaren alde
eta gertaera bortitzen kontra dago”.
Ahal DugukoLaura Perezek “lasai-
tasunerako deia” egin zuen. “Ber-
me guztiekin ikertu behar da, eta,
era beean, gertatutakoa politiko-
ki erabiltzea deitoratzen dugu.
Perezek gaineratu zuenez, “ger-
taera bakanak dira, ez dute elkar-
bizitza gaiztotu behar”. 
Izquierda-Ezkerrak“guardia civi-
lek eta euren bikoteek jasandako
erasoa kondenatu” du.

Feria eguna 
Jende ugari hurbildu zen domekan
Altsasura feriak zirela eta. Askok
erosketak egiteko baliatu zuten.

Eta horretarako non aukeratu
bazuten, 80 salmenta postu baino
gehiago baitzeuden Gartzia Xime-
nez eta Foru plazaren inguruan.
Berritasuna mikologia erakuske-
ta izan zen, hiru urteren ondoren
bueltan eta Labadero eraikineko
gimnasioan egin zena. Altsasuko
elkarteak 225 ziza jarri zituen ikus-

gai, baita basoan jasotako maki-
na bat zabor, basora joatean hura
jasotzeko eskatuz. 
Zelai kalean zaldi azienda bildu zen
bigarren urtez jarraian. 21 abeltzai-
nen 55 buru 9 mailetan lehiatu
ziren, joan den urtean baina bat
gehiago hazitarako zaldien maila
bitan banatu baitzen. Guztira 2.540
euro banatu ziren saritan. Ez zen
igande goizez herrian izan zen
azienda bakarra, Ferialeku kalean
behiak, piriniokoak gehien bat,
astoak eta ardiak ikusgai izan ziren. 

Sariak
5 urtetik gorako hazitarakoak 
1. Patxi Legarra Zubiriarena, Zuhatzu.
2. Patxi Arraiza Mezkirizena, 

Uharte Arakil.
3. Martin Ezkurdia Barasoainena, 

Arbizu.

3 eta 5 urte bitarteko hazitara-
koak
1. Sat Gonzalez Percaz, Ziordia.
2. Juan Aldabarena, Satrustegi. 

Behorrak pottoarekin 
1. Martin Ezkurdia Barasoainena, 

Arbizu.
2. Iñaki Larrea Percazena, Altsasu.
3. Javier Agirre Mundiñanorena, 

Etxarri Aranatz.

Pottorik gabeko behorrak  
1. Juan Aldabarena, Satrustegi. 
2. Patxi Agirrerena. 
3. Sat Gonzalez Percaz, Ziordia.

Bi urte bitarteko pottoak 
1. Juan Aldabarena, Satrustegi. 
2. SC Alba eta Alustizarena. 

Bizpahiru urteko pottoak 
1. Jose Anjel Rekalderena. 
2. Patxi Legarra Zubiriarena, Zuhatzu.

Bi urte bitarteko bihokak 
1. Jose Anjel Rekalderena. 
2. Jose Antonio Aldasororena. 

Bizpahiru urteko bihokak 
1. Javier Agirre Mundiñanorena, 

Etxarri Aranatz.
2. Iñaki Larrea Percazena, Altsasu.

Altsasuko abere onena
Iñaki Larrea Percazena. 

Altsasu»

Alkateak adierazpenak egiten bozeramaileen batzordea eta gero. 

Auritz arrazako zaldiek protagonismo handia izan zuten.

Onddo eta zizen erakusketak jendetza erakarri zuen. 

Asteleheneko agerraldian 200 bat altsasuarrek euren haserrea adierazi zuten eta manifestazioarekin bat egin zuten. 



Bulego eraikina 

Larrazak azaldu zuenez, urbanizazio-
aren %10eko aprobetxamenduaren tru-
ke udala bulego eraikina jasoko du. Hori
hitzarmenean lotu nahi dutela azaldu
zigun alkateak. “Eraikin handia da eta
prestakuntzari begira zerbait egin nahi
dugu. Sakanako Garapen Agentziare-
kin (SGA) hitz egin dugu. Eta Nafar Lan-
sarerekin prestakuntzarako saioak har-
tzeko hitz eginen dugu”. Enpresa min-
tegi bat jartzearen inguruan Larrazak
esan zuen SGArekin aztertu dutela eta
Nafarroako Gobernuarekin ere hala
eginen dutela. “Industrialde barruan 3.0
edo 4.0 prestakuntza egotea egoki ikus-
ten dugu”. Jose Mari Aierdik gaineratu
zuenez, zati bat mintegia litzateke.
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Etxarri Aranatz / SAKANA»

SAKANA

Nafarroako Gobernuak,
Nasuvinsa enpresa publikoaren
bidez, lantegia erosi du eta 20
bat enpresa ezartzea espero
du. Urbanizatu ondoren kale
berriak industrialdeko trafikoa
arautu eta kamioi trafikoa
Irurtzun erdigunetik kenduko
du

Irurtzungo alkate Aitor Larraza Carre-
rak azaldu zigunez, “azken hiru urteeta-

Larunbatean, 11:00etatik aurrera,
ezkontzetan lan egiten duten
hainbat profesionalek prestatutako
aurreneko erakusketa eginen da.
Ezkontzetarako beharrezko guztia
topatuko da han. 

Sakanako ezkontzen erakusketa
eginen da aurrenekoz bihar. Sek-
torean lan egiten duten hainbat
profesionalen elkarlanetik sortu
da ekitaldia. Euren egitekoa “sor-
men handiz” erakutsiko dutela
iragarri dute. Ekitaldian ezkontze-
tarako beharrezkoa den guztia bil-
du dute. Hala, ezkontzekotan diren
bikoteek eta euren lagunek ezkon-
tzen arloko profesionalen lana toki

bakar batean ikusteko aukera iza-
nen dute. 

Antolatzaileek esan dutenez,
“gertuko profesional adeitsuak
eta nortasunekoak, onenak,” eki-
taldiaren bidez ezkontza jantziak,
orrazkerak, makillajea, lore sor-
ta, argazki erreportajea, ospaki-
zuna jatetxean, une handiko pres-
taketa, hau da, ezkontzen inguru-
ko guztia erakutsi nahi dute.
Ahalegin horretan elkartu dira
Aurkene Ormazabal diseinatzai-
lea, Borda jatetxea, Lorea lore-
denda, Arizcuren argazkilaria,

Alvaro ile-apaintzailea eta Xalok
estetika eta nutrizio zentroa. Asmo
bat dute “erabateko konfiantzako
adituek: bikoteen kezka bakarra
euren egunaz gozatzea izan dadi-
la”. Horretarako, euren eskar-
mentua eta azkeneko joerak uztar-
tuko dituzte. 

Erakusketan honakoak izanen
dira: Lorea lore-dendak lore deko-
razioan azken joerak erakutsiko
ditu; Xalok zentroak nutrizioa,
estetika eta osasunaz; Alvaro ile-
apaintzaileak orrazkera sortzaile-
ak; Arizcuren argazkilariak argaz-
ki-erreportajeak; Norte bitxi-den-
dak bitxigintza; Txikitxo dendak
ezkongaiendako lentzeria; Altsa-
suko Lemik hotela; Tu dulce Txo-
ko gozogintza originala eta sortzai-
lea eta beste hainbat zerbitzu,
ezkongaiek euren ezkontza Saka-
nan ospatu ahal izateko. Zozketak
izanen direla iragarri dute. Eki-
taldiansartzeko 3,5 euro ordaindu
beharko dira. 

Ekitaldia  
Aurkene Ormazabal Fashion
Desingen emakume ezkongaien
jantzien desfilea izanen da ekital-
diaren ardatza. Ziordiarrak bere
azken bilduma aurkeztuko du,
Loulou de la Falaisen oinarrituta
sortu duena. 10 jantzi izanen dira,
“euren ezkontza egunean norbe-

ra izaten segitu nahi duten ezkon-
gai xume, hiritar eta eleganteen-
dako”. Ekitaldian parte hartzen
duten profesionalek prestatuko
dituzte modeloak, Suakai soka tal-
dearen doinura desfilatuko dute-
nak. 

Ekitaldia Borda jatetxean egi-
nen da, zeinek ezkontzetan eskar-
mentu handia duen. “Jantoki han-
dia, harrera kokteletarako lorate-
gia eta ezkongaiak aukeratutako
menuarekin pozik gelditzeko auke-
ra mugagabeak eskaintzen ditu
Carlos Mañeru sukaldariak”. Eki-
taldian estatuko koktail eta gin-
toniken txapeldun den Carlos
Rodriguezen koktel sortzaileekin
gozatzeko aukera izanen da. 

Egitaraua 
11:00etan 
Harrera. Photocall. Erakusketa eta
informazioa. Ongi Etorri aurreskua. 

11:45ean 
Emaztegai jantzien desfilea. 

12:30ean 
Produktuen zozketa eta koktela. 

14:00etan 
Ekitaldi-itxiera.

Errigora kanpainak, hirugarren
urtez, Nafarroa hegoaldeko
ekoizleen loteak eskatzeko aukera
eskaintzen du. Irabazien %25
Nafarroako hegoaldeko
euskalgintzari emanen zaio.
Eskaerak astelehenetik azaroaren
8ra egin daitezke

Nafarroa hegoaldeko ekoizleen
uzta hango euskalgintza diruz
laguntzeko. Sistema hori erabil-
tzen du Errigorak, eta bide batez,
bertako produktuen kontsumoa-
ren aldeko eta elikadura buruja-
betzaren inguruan sentsibilizazio
egiten du. 50 eurotako bi kolore-
tako kutxak prestatu dituzte. Kutxa
beltzak eduki hau du: oliba-olio bir-
jina, mahats zukua, potxak, melo-
kotoi-mermelada, arbondolak,

borraja ekologikoa, pikillo piper
mamia, zainzuri estra lodiak, orbu-
ru-bihotzak, pikillo-piper osoak,
ozpin ekologikoa, melokotoia almi-
barrean eta ardo ekologikoa. Kutxa
txuriak, berriz: txokolatezko guti-
ziak, pasta ekologikoa, arroza, pol-
boroiak edo teilak, madaria almi-
barrean, eskalibada, pikillo saltsa,
zainzuri estra lodiak, orburu-biho-
tzak, pikillo-piper osoak, ozpin
ekologikoa, melokotoia almiba-
rrean eta ardo ekologikoa. 

Joan den urtean sakandarrek 302
kutxa eskatu zituzten. Eskaerak egi-
teko bi modu daude. Batetik,
www.errigora.eus web orriaren
bidez eta bestetik herrietan izena

emanda. AEK euskaltegiak eta ikas-
tolek ere kanpaina zabalduko dute,
eta zenbait fabriketan ere izena
emateko zerrendak jarriko dira. 

Eskaera puntuak

· Irurtzun Pikuxar euskal txo-
koan edo Iratxo elkartean
· Ihabar Elkartean
· Irañeta Elkartean
· Uharte Arakil Mendikoa kafe-
tegian edo Anaia tabernan
· Arruazu Ostatuan
· Lakuntza Eroskin, Bitori jana-
ri-dendan edo Tania arrandegian
· Etxarri Aranatz Kaxeta libu-
ru-dendan edo Portuko okinde-
gian
· Bakaiku Elkartean
· Iturmendi Elkartean
· Urdiain Mareo tabernan
· AltsasuPortuko okindegian edo
Biltoki tabernan
· Olatzagutia Barandi tabernan
· Ziordia Etxaleku tabernan

MOTZEAN

Hezkuntzan
mobilizazioak 
LOMCE legea indarrean jartzeare-
kin batera hezkuntza komunitate  -
an protestak hasi ziren. Ikasturte
honen akaberan DBHko 4. mailako
eta Batxilergoko 2. mailako ikasle-
ek azterketak, errebalida, pasa
beharko dituzte. Horien kontra,
legea indargabetzea eskatzeko eta
murrizketen kontra eginen dute. 

Udalak baliabideen
gida egiteko deialdia
egin du
Etxarri Aranazko Udalak Etxarriko
Baliabideen Gida egiteko pertsona kon-
tratatuko du. Haren egitekoa turis-
mo-, natura-, monumentu-baliabide-
ak, ospakizunak, kultura jarduerak,
kirola egiteko baliabideak, zerbi-
tzuak, eskaintzak eta beste jaso behar-
ko ditu. Lana egin nahi dutenek hona-
ko baldintzak bete beharko dituzte:
Etxarri ongi ezagutzea; euskaraz eta

gaztelaniaz ongi idazten eta itzultzen
jakitea eta oinarrizko informatika
baliabideak, ikus-entzunezkoak eta
grafikoak erabiltzen jakitea. Intere-
satuek curriculumak hilaren 31 bai-
no lehen aurkeztu beharko dituzte.
Udaletik gaztigatu dutenez, inte-
resa autonomoa ez bada edo eko-
nomia-jardueren gaineko zergan
alta emanda ez badago, kontratu
aurretik altan eman beharko du.
Deialdiari buruzko argibideak uda-
letxean emanen dituzte, 948 460
004an.

Beilatoki parean
kontzentrazioa 
Heldu den asteazkenetik aurrera
astero, 20:00etan, Etxarri Aranatzen
beilatokia jarri nahi den lokalaren
parean kontzentrazioa eginen da.
Beilatokiaren kokapenarekin desa-
dostasuna azaldu nahi dute deitzai-
leek. Jakina denez, pisu eraikineko
hainbat ateetako aldamenak beste
kokapen bat eskatu dute beilato-
kiarendako eta sinadura bilketa sus-
tatu dute ere. 

Ezkontza antolatu behar dutenendako ekitaldia

Nafarroa hegoaldeko euskalgintza
laguntzeko kutxak 

www.expobodasakana.com
Ekitaldiari buruzko informazioa web orri
horretan dago.. 

Inasa ze

Modeloa ezkongai jantziarekin, atzean Beriain duela. Utzitakoa



Aitor Larraza
Carrera

Irurtzungo alkateren iritziz Inasa-
ren itxierak “eskualdea nahiko
pattal utzi zuen. Herritarrak nahi-
ko gaizki eta hustuak sentiarazi
zituen. Ez du lehengo egoera hori
berritzen baina udalen halako eki-
men batekin industria jarduerara
bideratzen du berriro”. Ekimena bi
udalek elkarrekin bideratzea ego-

ki jo zuten. Nasuvinsarekin batera
jarraipen batzordean biak egotea
eskatu zuten. 
Urbanizatzeko udalak eta Nasu-
vinsa hitzarmen bat negoziatzen ari
dira. Jose Mari Aierdik  2018ko data
aipatu duela gogorarazi zuen Larra-
zak. “Eskaeraren arabera lizentziak
emanen ditugu”. Sapak hala egin
duela gogorarazi genionean Larra-
zak esan zuen: “honekin enpresa-
ri egonkortasuna ematen diozu eta
aurrera begira jarri”. 
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ko lanketa” da aurkeztutakoa. Ina-
sa zenaren azpiegiturak erosi ditu
Nafarroako Gobernuak eta han
eskualdeko industrialdea jarriko
du. Ekonomia Garapenerako lehen-
dakari-orde Manu Aierdik jakina-
razi duenez, dagoeneko 2,5 milioi
euro inbertitu ditu gobernuak Ina-
sa eskuratzeko (itxierako konkur-
tso legean) eta 7,8 milioi eurora arte
handituko du ekarpena. Dirua
industrialde berriko partzelen sal-
mentatik edo alokairutik berresku-
ratu nahi du gobernuak. 

Aierdik adierazi duenez, “duela
lau urtetik jarduerarik ez duten lur
eta zoruak berreskuratuko eta ber-
piztuko ditugu”. Eta gaineratu du
estreinako aldia dela halakorik egi-
ten dela Nafarroan. Industrialde
berriaren kokapena nabarmendu
du, “Gasteizko, Donostiako eta Iru-
ñeko bidegurutzean dagoena”.
Gobernua Arakilgo eta Irurtzungo
udalekin batera ari da proiektua gau-
zatzen eta, antza, adostutako Uda-
lez Gaindiko Proiektu Sektorial gisa
garatuko da. 

Lehendakariordeak gogora eka-
rri du Inasaren itxierak 170 langi-
leren kaleratzea ekarri zuela.
“Eskualdeak gainbehera egiteko
aukera zegoen”. Aierdik aitortu du
ekimena Arakilgo eta Irurtzungo
udalek abiarazi zutela. Itxieraren
ondoren bi udalek etorkizunagatik
eta langabeziagatik kezka azaldu zio-
ten departamentuari. Erakundeen
arteko koordinazioa eta elkarlana
nabarmendu ditu.  

Udalen ekimena
Irurtzungo alkate Aitor Larraza
Carrerak esan duenez, “ekimenak
Inasa zena berreskuratzen ez badu
ere, eskualdearen industria-gara-
penerako bidea zabaltzen du. Horre-
lako erabakiak hartzea zen gure
asmoa, eta ahalik eta hobekien gau-
zatzea. Gure helburua Irurtzunen
eta Sakanan lan egin eta bizitzea da”.
Sortu daitekeen enpleguaz aparte,
industrialde berria dauden enpre-
sak egonkortzeko balioko duela adie-
razi du Larrazak. Arakilgo alkate
Goio Santesteban Nuñezek duela
urteko panorama baino hobea dela
nabarmendu du. Ekonomia susper-
tzeko ekimenak izanen duen garran-
tzia azpimarratu du. 

Eskaera 
Nasuvinsako zuzendari kudeatzaile
Jose Mari Aierdik adierazi duenez,

“eskualdean orain dagoen eskaerari
erantzuna emateko aukera dugu hone-
kin”. Sapak pabiloi bat eskuratu due-
la eta dagoeneko han lanean dela
(8.000 m2 inguru) eta beste bat esku-
ratuko duela jakinarazi du. Logisti-
kako beste bi enpresekin heldu den
astean lur eta nabe banaren okupa-
zioa sinatuko dutela aurreratu du
(4.000 m2 inguru bakoitzak). Beste hiru
enpresek bere jarduera hemen koka-
tzeko negoziatzen ari dira. “Beraz, uste
dugu birsorkuntza eta ekonomia-jar-
dueraren sorrera azkarra izanen dela
uste dugu”. Aierdik esan duenez, dau-
den eskaerei erantzuna emateko Saka-
nan industria-lurra falta da. Irur-
tzungo industrialdean interesa azal-
du duten enpresak nafarrak direla
jakinarazi du Aierdik. 

Industrialde berriak hainbat eko-
nomia-jarduera hartuko dituenez,
segurtasun neurriak, suteen kon-
trako neurriak eta beste beharko
dituzte. Horregatik, hainbat eraikin
bota eginen dituzte. Bulegoen eta
pabiloien artean dauden bi eraikin
txikiak dira horietako batzuk. Bes-
tetik, bi pabilioien artean dagoen
kalea zabaldu eginen da eta horreta-
rako mendebaldeko pabilioiaren zati
bat bota egin beharko da. Bestalde,
bulegoen eraikinean enpresa minte-
gia edo prestakuntzara bideratzea
aztertzen ari dira Nafar Lansarek eta
Gobernuak. +www.guaixe.eus

Dagoeneko salgai

Interesa dutenek Nasuvinsara hots
egin dezakete, 848 420 600 telefo-
nora. Partzelaren metro karratua-
ren prezioa 60 €koa da bataz bes-
te. 150 € ingurukoa eraikinen kasuan.
Premia zutelako, lau enpresa alo-
katuta daude eta haietako batzuk
lanean ari dira. 

7.000 m2

Nasuvinsak Altsasun dituenak. Jose
Mari Aierdik aurreratu du Altsasu-
ko Igartex lantegia zena  urbaniza-
tu eta lursailaren zati handiena
Nafarroako enpresa bati saltzeko
aukera dagoela. Inbertsiorako gober-
nuak zein diru-laguntza eman nego-
ziazioaren zain daude. 

Goio Santesteban
Nuñez

Arakilgo alkatea Inasako langilea
izan zen eta lantegia halako ikuste-
an “inpresioa eta tristezia” sentitu
zituen. “Baina animoekin departamen-
tuak hura suspertu nahi duelako.
Pasatutakoa pasa da”. Departamen-
tua suspertzean busti dela nabarmen-
du zuen Santestebanek. “Orain auke-
rak aztertu beharko dira. Gauzatzea

kostako da”, baina horretarako lan
eginen dutela gaineratu du. 
Urbanizazioa egiten denean Arakil-
go Udalak aprobetxamenduaren %10
jasoko du eta alkateak esan zigun zen-
bat eta non jasoko duten jakiteko goiz-
ter dela. “Orain garatu dadila. Enpre-
sarien kezken araberakoa izanen da
hori”. Sapak lurrak eta pabilioiak har-
tu dituenez urbanizazioa hortik hasi-
ko dela uste du alkateak. “Gero enpre-
sak etor daitezela, etenik gabe. Eska-
erari  moldatu beharko da
industrialdea”. 

Datuak
145.000 m2 azalera. 
100.000 m2 Inasarenak ziren. 
45.000 m2 gehiago eskuratu dira guz-
tia behar bezala egiteko. 
100.000 m2 Irurtzunen daude. 
45.000 m2 Arakilen daude. 
90.000 m2 partzela
60.000 m2 partzela Irurtzunen
30.000 m2 partzela Arakilen

Epeak
2016 bukaera Hirigintza plana aurkez-
pena. 
2017ko hasiera Eraisteak, premiazko
azpiegituren egokitzapena eta kutsadu-
ra kentzeko prozedura hasi.
2018ko garagarrila Epekako urbaniza-
zioa hasiko da. Eskaeraren araberako
inbertsioak eginen dira.

Arakil eta Irurtzunen industrialde berria

ena industrialde bihurtuko da adierazpenak »
Manu Aierdi

Aurreratu zuen enpresekin aurre-
tik lana egin dutela eta “eskaera pix-
ka bat ziurtatuta” dutela. “Lehengo
fase bat bideratzeko nahikoa eska-
era badugu”. 
Sakanako Industrialdeen Inbenta-
rioaren arabera 10 partzela eta 27
nabe hutsik daudela gogorarazi
genion eta Aierdik udalekin eta
elkarteekin egindako lan isila alda-
rrikatu zuen. Gaineratu zuenez,
“batzuetan nabe zaharrek zailtasu-
nak eta kostuak dituzte”. Hala ere,
horrelakoetarako diru-laguntza
deialdiak badaudela gogorarazi
zuen. 
Eta gaineratu zuen: “diru-laguntzek
laguntzen dute, baina enpresariak
erabakia hartzen badu, bere nego-
zio plan edo eredua oinarriak
dituela da, eta etorkizunari begi-
ra ziur dagoela. 
Hori da behar duguna: ekimenak,
enpresariak, ekintzaileak. Lanpos-
tuak sortzen eta mantentzen kris-
ton gizarte-ekarpena egiten dute ”. 
Horregatik, gobernuaren atea zaba-
lik izanen dute. 

Jose Mari Aierdi

Azaldu zuen nabeak oso handiak
direla, eta ez dela berdina izanen
bat osoa edo zatiak saltzea. “Azpie-
gitura gehienak non jarri, ideia
badugu (argindarra, gasa, ura).
Sakanako Industrialdeen Inbenta-
rioaren berri gogorarazi eta Nafa-
rroako beste eskualdeetan gauza
bera egiten ari direla, “industrial-
de berriak egin aurretik horiek mer-
katuan jartzeko”.
Inasako eta Altsasuko lurretan inte-
resa azaldu duten enpresak nafa-
rrak direla azaldu digu, “batzuk orain
Nafarroan lan egiten dute eta bes-
te batzuk kanpoan daude eta hemen
agentzia bat zabaldu nahi dute”.

Fernando Carrion

Inasako enpresa batzordeko kidea
zen  lantegia itxi zutenean. Ostira-
lean berriro lantegian zegoen,
oraingoan Irurtzungo zinegotzi
delako. Hark esan zigunez, “ate bat
itxi da, baina, agian, orain beste bat
zabalduko da. 
Ez dakigu. Printzipioz albiste ona
da”. 2013ko agorrilaren erdialde-
an majo egurtuta atera zituzten lan-
gileak Inasatik. Itxiera “traumati-
koa” izanda ere, “bizitza horrela da
eta aurrera joan beharra dago”. 
Kaleratu zituzten 170 langileak
ondoren ere antolatuta segitzen
dute Baikap enpresa epaitegira era-
man baitzuten. 
Alde batetik, kereila jarri zuten
zuzendaritzak enpresa propio itxi
zuelakoan. Bestetik, pentsioen
osagarri gisa funts bat zuten lan-
gileak eta Baikapek hura bereta-
ko hartu du. Langileek epaitegian
salatu dutela esan zigun Carrio-
nek: “prozesu luzea izanen da eta
ikusiko da nola bukatzen den”. 

Inasa zenaren pabiloien artean dago-
en kalea industrialdeko kalea bihur-
tuko da. Larrazak azaldu zigunez,
etorkizunean kale hori trafikoa bide-
ratzeko eta herri erditik zirkulazioa
kentzeko erabiltzea nahi lukete.
Horretarako, Izurdiagarako errepi-
dearekin lotuko litzateke. Larrazak

gaineratu zuenez, Irurtzungo Uda-
laren nahia litzateke noizbait kale
hori Izurdiagako saihesbidearekin
bat egin eta Iruñeko norabidean auto-
biarekin bat egitea. 
Industrialde berriaren sarbideez gal-
detuta, Santestebanek Herri Lan
Departamentuarekin bilera aurrei-

kusia dagoela jakinarazi zigun: “Gas-
teiz eta Donostiarako autobiarako
irteera erraz egin daiteke. Iruñera-
ko beste kontu bat da”. Irteera horiek
Arakilgo lurretan izanen lirateke eta
izanen lukeen eragina aztertu behar-
ko luketela nabarmendu zigun San-
testebanek

Sarrerak-irteerak
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Hainbat
aukera

Galdetu

948 564 275

Juan Mª Ganboa Azpiroz

Eskerrak eman nahi dizkizuegu, 
momentu triste hauetan, gure ondoan egoteagatik

Familia
Lakuntza

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. 

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.

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.Nafarroako Euskal Kantu
Txapelketa. 16 urte gorakoek eman
dezakete izena; banaka, binaka eta tal-
deka parte hartu daiteke, a capella
kantatuz, musika tresnen laguntzaz
eta audio baten laguntzaz. Izen-ema-
tea hilaren 26an despedituko da: nafa-
rroakoeuskalkantu@gmail.com e-
posta edo Facebook-eko Nafarroako

Euskal Kantu profila. 

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.

OHARRAK
Gazteei jarritako isunak ordaintzeko.
Euskal preso eta iheslariek aldeko aben-
duaren 30 eki ekimenean parte hartu
zuten gazte sakandarrek 6000 euroko
isuna jaso dute. Mozal legearen aplikazio
horri elkartasunetik erantzun kolektiboa
emateko dinamika martxan jarri dute
gazteek. Diru ekarpenak egiteko kontu
korrontea zabaldu dute. ES67 3008
0014 2133 8075 1119

Helduen Nafarroako Euskal kantu
Jaialdia. Udazkenean izanen da. Izena
eman nahi duenak nafarroakoeuskalkan-
tu@gmail.com edo
amadominguez@tafallaikastola.org e-
postara diatzi dezake, helduen jaialdira-
ko dela adieraziz.

Euskaldun bat euro bat. Nafarroako

erresumakoa izan zen Baigorriko
Etxauzia gaztelua euskaldunentzat
erreskuratu nahi da. Nafartarren eta
euskaldun guztien etxea izan dadin. Gure
kultura, ekonomia, historia eta mugaz
gaindiko harremanak antzinarazteko
gunea bizia. Informazioa www.euskal-
dunbateurobat.com

Nafarroako Elikagaien Bankuaren
alde. Diru ekarpenak kontu korronte
hauetan egin daitezke: Laboral kutxa
3035 0069 52 0690024878, Rural
kutxa 3008 0001 16 0700279128 eta
Caixa 2100 2173 87 0200346965

Volkswageneko langileendako deia.
Iruñeko lantegiak zure elkartasun
proiektua deialdia bigarren urtez aurkez-
tu du. Bocalan Biak Bat fundazioak “Lau
zango milaka irri” programa aurkeztu du
laguntza deialdi horretara. Proeiktua
aurkeztu duten Sakanako elkarte baka-
rra dira. Fundaziotik Volkswagen-eko
langileei 24 proiektuaren aldeko botoa
ematera animatu dituzte.

Nicoleren aldeko diru-bilketa. Garun
paralisia duen neska olaztiarra atzerrian
operatzeko diru-bilketan ekarpena egin
nahi duenak kontu korronte honetan
sartu dezake dirua: ES33 2100 5365
2301 0002 9770.

GoiEner Iruñean. Landarek utzitako
lekuan, Joaquin Beunza, 9 behea,
Errotxapean, hilabeteko lehenengo eta
hirugarren asteazkenetan, 17:00etatik
19:00etara etor zaitezke informazioa

jasotzera, zalantzak argitzera, ekarpenak
egitera…

Autoenplegurako laguntza. Zure lan-
postua sortu nahi baduzu Cederna-
Garalurrek honako laguntza eskaintzen
du: ideia aztertzea, proiektua garatzea,
enpresa sortzea edota martxan dagoen
jarduera sondotzea. Argibide gehiago:
948 56 70 10, sakana@cederna.es edo
sakana.admon@cederna.es

Mintzakide proiektua. Egonkortzeko
denon laguntza behar dugu, lagundu
zabaltzen eta finantzatzen:
http://goteo.org/project/zu-gabe-ezin

Euskonews ekonomikoki laguntzeko
kanpaina. Informazio gehiago:
www.euskonews.com/laguntza, eusko-
news@euskonews.com, 943 32 22 94

Auzolana Josefina Arregui klinikan.
Parte hartu nahi dutenek 948 56 38 50
(klinika) edo 689 03 51 02 (Patxi) tele-
fonoetara hots egin dezatela

Josefina Arregui klinikako bazkidea
izan nahi baduzu, urtean 12 € edo nahi
duzun kopurua eman dezakezu.
Informazio gehiago amigosjosefinaarre-
guilagunak@gmail.com edo amigosjo-
sefinaarreguilagunak.blogspot.com

Errefuxiatuendako material bilketa.
Adin guztiendako arropak, haurrendako
eskola materiala eta jakiak biltzen ditu
AHNAk. Altsasun, Frontoi zeharbidea-
ren 14an udalak duen bajeran, astelehen

eta ostiraletan, 11:00etatik 14:00etara,
eta Etxarri Aranatzen, udaletxeko esta-
lopeko eskubiko atean, astearte eta osti-
raletan 17:00etatik 19:00etara.

Enplegarritasuna hobetzeko biter-
karitza eta aholkularitza zerbitzua.
Sakanako Enpresarien Elkarteak langa-
beei eta lan bila dabiltzanendako duen
aholkularitza zerbitzua da.
Harremanetarako, 948 468 307 telefo-
noa.

Jaiotzak

•  Urko Gorritxo Blanco
irailaren 21ean Etxarri
Aranatzen.
•  Izane Unzilla Aiertza
urriaren 7an Etxarri
Aranatzen.

Ezkontzak

•  Fermin Zornoza Ortiz de
Galisteo eta Maite
Barrenetxea Gomes
urriaren 15ean Olaztin.
•  Sergio Goñi Murgia eta
Marta Lopez Bartolome
urriaren 17an Olaztin.

Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da. 

Agertu nahi ez duenak, han
jakinarazi dezala.

Petra
Villar Rota

(Agustin Flores Lakuntza zenaren alarguna)

Gu sortu ginen enbor beretik 
sortuko dira besteak.

Agur, izeba!

Zure ilobak



Elkartearen eratze bileran 26 pertsona bildu ziren, batzuk entzule modura.
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Irurtzun»Etxarri Aranatz»

SAKANA

Amiantoak kaltetutako pertsonak
eta sendiak laguntzea du helburu

Nafarroako Amiantoaren Bikti-
men Elkarteak, Asviaminek, era-
tze batzarra herenegun egin zuen
Altsasun. 26 pertsona elkartu ziren
bileran eta ardurak banatu zituz-
ten: Elena Herrero Martinez tafa-
llarra izanen da lehendakaria
(amiantoak eragindako gaitzare-
kin hil zitzaion ama); lehendaka-
ri ordea, Julian Ilintxeta Dome-
netx; idazkaria, Manuel Paniagua
Martin eta diruzaina, Josune Ben-

goetxea Agirrebengoa (azken
hiruak altsasuarrak). 

Estatutuak onartu zituzten eta
haiek elkarteen erregistroan aur-
keztuko dituzte. Nafarroako Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta jen-
daurreko aldia pasata, 2017ko
hasieran elkartea martxan izatea
espero dute. Elkartea eratzeko
aurreneko bilera joan den urteko
azaroa akaberan egin zen. Proze-
su guztian Euskadiko elkartea eta
Jesus Uzkudun izan dituzte lagun-
tzaile. 

Zein helburu ditu elkarte
berriak?
Aurreneko gauza da gaixo denak
laguntzea. Batez ere gaixotasuna
aitortzen eta kalte ordainak jaso-
tzen. Bestetik, jendeari zein arazo
dagoen jakinarazi. Horiei gaixo-
tasunak azaleratzen lagundu eta,
bestetik, osasun zaintzan jarri
amiantoarekin lan egin duten
guztiak. Euskal Autonomi Erkide-
goan, azken urtetan, 3.000tik
7.400era osasun zaintzan gaude.
Eta uste dugu hurrengo urteetan
hori bikoiztu eginen dugula. 

Osasun zaintzan sartzeko zer
egin behar du batek?
Nafarroako Lan Osasunaren Ins-

titutuak aztertu behar du. Hara
idatzi bat aurkeztu behar da,
amiantoarekin orain edo lehen
lan egin duela azaltzen duten
probekin. Haiek aztertu ondoren
eskatzailea osasun zaintzan sar-
tzen dute. Kalterik ez izan arren,
bihar minbizi bat sortzen bazait,
dokumentu ofiziala dut. 
Hor egoteak ekartzen du osasun
zaintzarekin gaixotasuna lehena-
go harrapatzea. Eta, bestetik, ba-
tek minbizia daukanean oso in-
dar gutxi dauka bueltaka haste-
ko. Baina lehendik egina badu
ia-ia automatikoki gaixotasuna
aitortzen diote, nahiz eta enpre-
sak edo beste zenbaitek oztopo-
ak jarri. Gauza horiek gainditzeko
zerrenda horretan egotea oso ga-
rrantzitsua da. 

Asviamin-eko kide zein izan
daiteke?
Edozein gaixo edo amiantoarekin

lan egin duena, senidea edo la-
guntzeko prest dagoena. Edozei-
nek. Urteko 20 euroko kuota pro-
posatu da. Horrekin, epaitegira
joaten garenean erantzun kolek-
tiboak azaldu. Ez utzi bakoitza
bere borroka gogorrean baka-
rrik. Kolektiboki erantzun. 

Nongoak dira etorri direnak?
Altsasu, Olatzagutia, Narbarte eta
Tafalla. Iruñetik eta Erriberatik ez
dute posible izan etortzea. Nafa-
rroa osoa hartu nahi dugu eta
jendea protagonista izan dadila. 

Urte berrirako martxan?
Lehenbailehen nahi genuke, hi-
tzaldiekin jo eta ke. Informatze-
ko. Nere esperientzia da, behin-
tzat, hitzaldia ematen dugun ba-
koitzean jende berria agertzen
dela. Merezi du. 

Nafarroan beste elkarteren bat

sortzekotan daude. Zer daki-
zue?
Gutxi. Zenbait hedabidetan ager-
tu dira. Denok batera elkarte ba-
kar bat sortzeko aukera eskaini
genien. Ez dute ezer nahi. Arri-
tzen gaituena da enpresak ari di-
rela hori bulkatzen. Normalean
guk enpresak epaitegian opatu
ditugu, eta gure kontra. Orduan,
susmo txarra hartzen diogu. Gure
elkartean edozeinendako dago
lekua, helburu horiekin lan egin
behar da. Kolore eta ideologia
guztietako jendea parte hartzea
nahi dugu. 

Asviaminek beste elkarte
batzuekin harremana izanen
du, ezta?
Beti konfederazio ideia planteatu
dugu. Nafarroak bere berezitasu-
nak ditu eta bere autonomia behar
duela uste dut. Baina elkarlana ere
behar du. Oso gertu gaude. Esta-

tuan dauden beste elkarte batzue-
kin ere borroka garbia dago: EAE-
ko eta Nafarroako parlamentuek
konpentsazio funtsa eskatu dute
eta Rajoyren gobernuari ez zaio
inolako borondaterik ikusten.
Hortik pixka bat bultza eta estutu
beharko dugu. 

Nafarroan amiantoak kaltetuta-
koen daturik badago?
2.000 pertsonatik gora daude.
Horien indarrak bildu behar dira.
Udan gertatu zen: Seat-en lan
egin ondoren mesoteliomakin hil
zen. Gaixotasuna aitortu baina
denbora pasa zitzaion kalte-or-
dainik eskatu gabe. Inork ez zio-
lako esan. Elkarteak gaixotasu-
nak aitortu eta kalte-ordainak es-
katu nahi ditu. Kalte-ordainak
eskatzean, poltsikoak ukitzen di-
gutenean, orduantxe espabila-
tzen gara. Hurrengorako enpre-
setan neurriak har ditzatela. 

Gaur, 20:00etan, kultur etxean. Eta
iganderako bi ibilaldi

Euskarak 365 egun kanpainaren
barruan Aizpeak, Irurtzungo eus-
kaltzaleen elkarteak irurtzunda-
rrak eta arakildarrak kamara
aurrean jarri izan ditu. 2014an lip-
duba egin zuten horrela eta joan
den urtean stop-motiona. Aurten
berriro ere kamara aurretik pasa
da makina bat jende, baina Hamai-
ka aldiz taldearen doinuei eta
Julio Sotoren bertsoari irudiak
jartzeko. 

Bi ibilaldi 
Haur eta helduendako ibilaldi
bana antolatu du iganderako Aiz-
peak. Biak ere Foru plaza izanen
dute abiapuntua, 11:00etan. Hel-
duek dermioan barna pasioa ema-
nen dute herriko  toponimia eza-
gutzeko. Toki izenen berri Mano-
lo Morenok eta Santos Iragik
emanen dute. Bere garaian Irur-

tzungo toponimiari buruzko iker-
keta egin zuten eta baita mapa argi-
taratu ere. 

Helduak toki izenak ikasten
dituzten bitartean txikiak Altxo-
rraren bila jolasean parte hartu-
ko dute. Herrian barnako euska-
razko jokoa Garazi Ortizek eta
Maddi Urrak dinamizatuko dute.
Bateko eta besteko parte-hartzai-
leak 13:00etan bilduko dira plazan,
otamenean. 

Lastailetik maiatzera, zabalik
egonen da; larunbatetan,
17:00etatik 21:00etara, eta
igandetan, 17:00etatik 20:30era 

Bigarren denboraldiari ekin dio
Etxarriko gaztetxokoak. Joan den
asteburuan gazteendako ate ire-
kien jardunaldia antolatu zen eta
hilaren 31a arte, matrikulazio epea
zabalik dago. Gaztetxokoa denbo-
raldi guztian erabili nahi duenak
30 euro ordaindu behar ditu. Fami-
lia ugariek, guraso-bakarreko
familiek edota biolentzia matxis-
ta jasan dutenek, %20ko behera-
pena izanen dute. Matrikula gaz-
tetxokoan bertan edo udaletxean
egin daiteke. 

Etxarriko gaztetxokoa, 12 eta 16
urte bitarteko gazteei zuzenduta
dago, neska-mutilak neguko aste-
buruetan egoteko eta ongi pasa-
tzeko toki bat izan dezaten nahi
da. Gaztetxokoa, meistru-mais-
tran etxeko sotoan kokatua dago.
Udalak, aisialdirako begirale bat
kontratatu du gaztetxokoan lan

egiteko. Horretarako, lan poltsa bat
osatu du. 

Gaztetxokora hurbiltzen diren
gazteek, begiralearekin batera ados-
tuko dituzte bertan bete beharre-
ko arauak eta baita asteburuko jar-
duerak ere. Beti ere, denbora librea
eta gidatutako tailerrak txandatuz.
Bertan, mahai joko desberdinak,
futbolina eta ping-ponga daude.
Pelikulak ikusteko eta hitzaldi eta
tailer desberdinak lantzeko txoko
desberdinak ere badaude.

Batzordea

Gaztetxokoaren proiektua aurre-
ra eramateko batzorde bat osatu
zuen udalak. Bertan daude begi-
ralea, alkatea eta zinegotziak,
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako
prebentzio eta droga-menpekota-
sun hezitzailea eta Kultur, Kirol
eta Gazteria teknikaria ere. Batzor-
deak, gaztetxokoaren nondik nora-
koak eta bertako joan etorrien
jarraipena egiten du. Kide guztien
arteko koordinazio lana batez ere. 

Asviamin 
elkartea sortu da

gertutik >>
Jesus Uzkudun

Asviamineko kidea

365 euskaraz bideoaren
mustutzea

Gaztetxokoa berriro ere martxan da

Euskaraz aritzeko ibilaldia.
Gaztetxoen %83a kokapenarekin ados dago. Utzitakoa
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PilotaTxirrindularitza

Lau t´erdiko final laurdenetako lehen
jardunaldian Ezkurdiak Retegi Biri
11 eta 22 irabazi zion Altsasun. Bihar,
Labriten, Aimar Olaizola du zain

Lau t´erdiko final laurdenetako
ligaxkako lehen jardunaldian
Ezkurdiak Retegi Bi izan zuen
aurkari Altsasun. Mattin anaia
izan zuen botillero arbizuarrak,
nonbait enpresa bereko bi pilota-
riren arteko partidatan ezin izan-
go baita enpresa horretako pilo-
tari den bat botillero izan. Hortaz,
Irujo ezin zen laguntzen aritu. 

Arretxe II.aren kontra ez beza-
la, arbizuarrak nerbioei ongi eus-
ten jakin zuen eta partida domina-
tzeko ez zuen aparteko arazorik
izan. Hasieratik erritmoa ezarri

zuen Ezkurdiak, 1 eta 6 aurreratuz.
Retegi Bi gerturatu egin zen, 7 eta
9, baina Ezkurdiak tanto takada
ederra egin zuen jarraian, presio-
ari eusten jakin zuen eta, azkene-
an, 11 eta 22 irabazi zuen. 

Orain Aimarren kontra
Ezkurdiaren hurrengo arerioa ez
da motza. Bihar, larunbatean,

Labriten, Oinatz Bengoetxea ira-
baztetik datorren Aimar Olaizola-
ren kontra aritu beharko du arbi-
zuarrak. Jokoan dagoen bigarren
puntu hori oso garestia da, pun-
tua lortzen duenak finalerdietan
hanka eta erdia izango baitu.
Enpresa ezberdinetako pilotarien
arteko partida denez, Irujo izango
du botillero arbizuarrak.

Maialen Aramendiak
erorikoa izan zuen
Mundialean
Iturmendikoak 72. postuan
despeditu zuen lasterketa

Ostiralean Dohako Munduko Txirrin-
dularitza Txapelketetako emaku-
mezkoen junior mailako lasterketa
jokatu zen. Elisa Balsamo italiarra
izan zen azkarrena (1:53:04) eta
urrezko domina jantzi zuena. Espai-
niar selekzioarekin lehiatu zen Maia-
len Aramendia iturmendiarra 72.
postuan sailkatu zen, 10:02ra. Ero-
rikoa izan zuen Aramendiak, eta
horregatik sartu zen atzeratuta.

Erbiti, lasterketa bukatu

zuen Espainiako selekzio-

ko kide bakarra

Bestalde, txirrindularitza mundia-
len gizonezkoen linea lasterketan
257 km-ko lasterketa izan zuten
aurrez aurre txirrindulariek, Aspi-
ren hasi eta La Perla irlan despedi-
tu zena. Proba laua zenez, esprin-
terrak ziren faboritoak eta hala izan
zen. Gainera, tenperatura oso altuei
eta haize abanikoei egin zieten
aurre txirrindulariek. Bukaeran,
esprint estuan Peter Sagan esloba-
kiarra gailendu zitzaion Mark Caven-
dish britainiarrari eta Tom Boonen
belgiarrari. Hiriberriko Imanol Erbi-
ti 33.a sailkatu zen, 5:26ra. Erbiti
izan zen proba despeditu zuen
Espainiako selekzioko kide baka-
rra. Erbitik haizearen eraginari ego-
tzi zion emaitza kaxkarra. “Haizea
duten lasterketak horrela dira, asko
eman ahal dizute eta asko kendu”
esan zuen arakildarrak. 

Lau t´erdiko final
laurdenetako 2.
jardunaldiko partidak

Ostiralean, 22:00etan, Donostian:
Victor – Altuna III.a (ETB1)
Larunbatean, 17:45ean, Iruñean:
Olaizola II.a / Ezkurdia 
Larunbatean, 18:00etan, Bilbon:
Irribarria / Urrutikoetxea
Igandean, 17:00etan, Eibarren:
Bengoetxea VI.a-Retegi Bi (ETB1)

Fernando Urra,
Espainiako
Supermotard
txapelduna
Larunbatean Alcarrasén jokatutako
azken proban bigarrena izan zen
olaztiarra baina Master 35 mailako
txapelketa irabaztea lortu du

Larunbatean Espainiako Supermo-
tard Txapelketako baliagarria zen
azken lasterketa jokatu zen Lleida-
ko Alcarrás zirkuituan. Master 35
mailan lehiatu zen Fernando Urra
pilotu olaztiarra (Husqvarna 450). 
Zirkuituan asfaltoak eta lurrak zuten
tokia eta oso ibilbide konplexua zen
osatu beharrekoa. Hiru tanda egin
behar ziren. Lehenengo tanda has-
terakoan hainbat pilotu lurrera ero-
ri ziren eta haiek saihestu eta gero,
atzeko postuetan kokatu zen olaz-
tiarra. Baina gutxinaka pilotuak
aurreratzen hasi zen Urra eta, azke-
nean, bigarren postuan bukatu zuen
olaztiarrak eta lortutako 20 puntuei
esker sailkapen orokorrean lider
kokatu zen, bigarren sailkatuari 57
puntu aterata. Txapelketa ziurtatu-
ta, gainontzeko bi tandatan goza-
tzera atera zen Urra.  
Denboraldi guztian barna Husq-
varna 450 motorra puntuan jartze-
ko egindako lanak fruitua eman du.
Espainiako Supermotard Txapelke-
tako txapelduna izan da Fernando
Urra, Master 35 mailan. Zorionak.

Ezkurdiak bihar Aimar arerio

kirola >>

Irañetakoari motorra apurtu zitzaion
eta altsasuarra, aldiz, aurreikusi
baino hobe ibili zen

Aurreko astean jokatu ziren, Los
Arcoseko Nafarroako Zirkuituan,
2016ko Enduroko Sei Egunak edo
ISDE (International Six Days Endu-
ro), mundu mailako enduro proba
garrantzitsuenak, Enduro Olinpia-
dak. Munduko 33 herrialde ordez-
katu zituzten 600 pilotu baino gehia-
go lehiatu ziren. Pilotuek hiruko edo
lauko taldeak osatu zituzten eta
guztira 1.000 km-ko ibilbidea egin
behar izan zuten, sei egunetan.
Estatu Batuetako selekzioa izan da
Enduroko Sei Egunen txapelduna. 

Lehiatu ziren pilotuen artean 9
nafar zeuden, bi sakandar tartean,
Marcos Beraza irintarra eta Unai
Mugika altsasuarra. “Enduroa mai-
te dugunondako summuma da
ISDE, bizitzan behin egin beharre-
ko gauza, ahal izanez gero. Eta aur-
ten etxean jokatu zenez, bertan
aritzera animatu ginen” adierazi

digu Mugikak. Helburua enduro-
az disfrutatzea eta ahal izanez gero
proba bukatzea zen. Unai Mugikak
Larragako Iker Artxankorekin eta

Azagrako pilotu batekin osatu
behar zuen taldea, baina Azagra-
koak ezin izan zuen aritu eta
Manuel Mazoy andaluziarra jarri

zuten bere partez. “Ez genuen pilo-
tu andaluziarra ezagutu ere egin,
probaren lehendabiziko egunean
erretiratu egin zelako. Larunbate-
an, azkenaurreko egunean, Ike-
rrek erorikoa izan zuen eta lepauz-
taia apurtu zuen. Bakarrik geratu
nintzen, baina Sei Egunak buka-
tzea lortu nuen eta hori, niretako,
handia izan da” nabarmendu zuen.

Berazaren arazoak
Aldiz, Enduroko Sei Egunak ez
dira Marcos Berazarendako horren
gozoak izan. Irintarrak Sergi Casain
katalandarrarekin eta Jaime Perez
andaluziarrarekin osatu zuen tal-
dea, C2 mailan. Bigarren egunean
erorikoa izan zuen. Laugarren egu-
nean motorra ezin arrankatu ibili
zen, motorrari bultzaka. Eta azken
aurreko egunean, larunbatean,
motorraren aurreko zenbait arra-
dio apurtu zitzaizkion eta erretira-
tu egin behar izan zen. “Zortea ez
dut lagun izan” azaldu zuen.

Rio Lobos arroilan
ibiltzeko aukera
36,5 km-ko BTT ibilbidea antolatu du
Mank-ek urriaren 30erako

Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak, Barranka Txirrindulari
Taldearen laguntzarekin, BTT irte-
era antolatu du urriaren 30erako.
Soria eta Burgosen artean dagoen
Rio Lobos arroilean 36,5 kilometro-
ko bizikleta ibilaldi ederra egitea da
egiten duten proposamena. Ibilbi-
dea ertain-erraza da eta bertan
bazkaltzera geldituko dira txirrin-
dulariak. 

Urriaren 26rako

Autobusa goizeko 7:00etan atera-
ko da Altsasuko autobus geltokitik.
Izena ematea zabalik dago (10 euro)
urriaren 26ra arte, Mank-eko kirol
zerbitzuan (948 464 866 edo kiro-
lak@sakana-mank.eus). 

Lau t´erdiko final laurdenetako 1. jardu-
naldiko emaitzak

Retegi Bi 11 / Ezkurdia 22
Olaizola II.a 22 / Bengoetxea VI.a 19
Irribarria 22 / Victor 14
Urrutikoetxea 22 / Altuna III.a 7

Supermotard

BTT 

“Bukaerara arte txisparekin heltzea, gakoa”

Material aukeraketan pilotekin ez zen arazorik egon, baina Ezkurdiak saskian pilota biziago-
ak faltan bota zituen. “Retegi Biren kontra erasokor izan nintzen eta sentsazioak onak izan
ziren. Baina konturatu naiz gauza asko ditudala hobetzeko” adierazi zuen Ezkurdiak. Aimar
arerio gogorra da, faboritoa. “Aimarren kontra beti pasatu izan zait gauza bera. Lehen zatian
nor baino nor jokatzen diot eta markagailuan aurreratzea lortzen dut. Baina bigarren zatian,
ez dakit fisikoaren eragina edo mentalitate kontua den, berak irabazten bukatzen du. Uste
dut gakoa partida bukaerara txisparekin iristea dela, bukaera arte erasora jokatu eta abiadu-
ra jartzea. Hasieratik nire erritmoa ezartzea, horrela bakarrik izango dut aukeraren bat. Bes-
tela, pim pam harrapatzen zaitu eta sake errematearekin partida bukatzen du” gaineratu zuen. 
Aimarrek Ezkurdia “aurkari oso arriskutsua” dela onartu zuen “txapelak irabazteko aukera
handiak” dituena. “Partida konplikatua izango da, distantzia honetan Josebak asko jokatzen
duelako eta pilotari abiadura handia ematen diolako” nabarmendu zuen lau t´erdiko 7 txa-
pel dituen goizuetarrak. 

Motoziklismoa / Enduro

Enduroko Sei Egunak: Mugika 31.a sailkatu da C1
mailan eta Berazak ezin izan zuen proba bukatu

Mugika, egindakoarekin pozik

Bere mailan, C1 mailan, sailkapen indibidualean 31.a sailkatu zen Mugika, 120 pilotu ingu-
ruren artean. Taldekako sailkapenean, bakarrik geratzean, azken aurrekoa sailkatu zen.
“Sekulako esperientzia izan da, gogorrago egingo zitzaidala uste nuen. Uste dut munduko
onenen artean egoteak airea eman zidala. Proba bukatzearekin konformatzen nintzen, bai-
na 31.a sailkatzea ez nuen espero eta oso kontentu nago” adierazi digu altsasuarrak. Den-
boraldi bikaina darama Unai Mugikak. Espainiako Enduro Txapelketan laugarrena sailka-
tu da bere mailan, Senior B mailan. 27 segundogatik ez da podiumera igo altsasuarra. Espai-
niako Cross Country txapelketan, aldiz, laugarren postuan dago. 
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JON CORDON TAXIA
I R U R T Z U N

%10eko deskontua.

JAVIER AIZPUN
HARATEGIA

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

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

40 €ko gastuarekin, etxe-
ko produktua doan. 

BERGARA CENTRO 
OPTICO

A G U R A I N
Graduatutako eta eguzki-
tako betaurrekoetan %
10eko deskontua.

JUGA TAILERRAK
A R B I Z U

%10eko deskontua mante-
nu piezetan,  %5eko des-
kontua gurpiletan.

ENERITZ 
ILEAPAINDEGIA
E T X A R R I  A R A N A T Z
%10eko deskontua Sch-
warzkopf produktuetan.

EKIN
A L T S A S U

100€ko erosketengatik
10€ko deskontu balea
(beherapenetan izan ezik).

IZASKUN BEUNZA
ARKITEKTOA

A L T S A S U
%10eko deskontua obra
berri eta eraikuntza berri
proiektuetan, %20a ziurta-
giri energetikoan eta ener-
gia fakturaren irakurketa eta
analisia doan.

IOSUNE MARAURI
A L T S A S U

Bakarkako sesioetan %5eko
deskontua.

www.guaixe.eus-en
zerrenda osoa ikusgai

BAZKIDETZA 50€
948 564 275

Non
erabili

III. Katxalin Bularreko Minbiziaren
Laguntzaren Alde lasterketan aritu
zen lakuntzarra eta IV. Irantzu Herri
Lasterketan olaztiarra

Asteburuan makina bat lasterketa
jokatu dira. Tartean, Donostian III.
Katxalin Bularreko Minbiziaren
Laguntzaren Alde proba osatu zuten,
igandean, 795 korrikalarik. Ismael
Tomek irabazi zuen (17:50) eta
Iraitz Senar lakuntzarra 6.a sailka-
tu zen (19:25). 

Lizarran eta Donostian

Aurreko egunean, larunbatean, IV.
Iranzu herri lasterketaren txanda izan
zen, Lizarran. 5 km-ko lasterketa
Alberto Azparrenek irabazi zuen
(17:31) eta Raul Audikana olaztia-
rra 4. postuan sartu zen (18:16). 
Bestalde, 15 Km-ko Donostiako Kla-
sikoa Antonio Etxeberria iruinda-
rrak irabazi zuen (47:41), proba des-
peditu zuten 2.554 korrikalarien
artean gailenduz. Adur Senar lakun-
tzarra 152.a sailkatu zen (58:22). 

386 partaidek eman zuten izena
Onddo Lasterketan eta Onddo
paseoan. 37. Eskola Arteko Krosean,
berriz, 86 neska-mutiko aritu ziren

Fresko baina eguzkitsu esnatu
zen larunbata, Dantzaleku Saka-
na atletismo klubak antolatutako
9. Onddo Lasterketa ez lehiakorre-
an aritzeko luxuzko eguna. Iazko
urteko bideari jarraituz, 14 urte-
tik gorakoek 5 euroko inskripzioa
ordaindu zuten, bildutakoa Jose-
fina Arregi Klinikaren Lagunak
elkarteari emateko. 

Goizeko 11:00etan hasi zen 37.
Eskolarteko Krosa. Aurrebenja-
min mailatik hasita kadete mai-

laraino, guztira 86 neska-mutiko
lehiatu ziren Altsasuko Foru pla-
za eta Zubeztia plaza artean buru-
tu ziren probatan. 

11:30etarako oinezkoendako
paseoan parte hartzekoak zire-
nak prest zeuden plazan.Onddo las-
terketako ibilbide bera zen, baina

alderantzizko noranzkoan, oinez-
koak eta korrikalariak elkarren
artean traba ez egiteko. Ondoren,
12:00etan atera ziren 9. Onddo Las-
terketa ez lehiakorrean (6,5 km)
parte hartu zuten korrikalariak.
Onddoak ateratzen diren eta hari-
tzez beteta dauden txoko bikaine-

tatik pasa ziren: Otaibarren, Zama-
rretako zubia, San Pedro, Txanpo-
nazpi, Basoitxi, Otadia… 

14 urtetik gorako 386 pertsonek
eman zuten izena guztira. Kopuru
horri paseora gehitu ziren neska-
mutikoak gehitu behar zaizkio, eta
37. Eskolarteko Krosean aritu ziren
86 haurrak. Arrakastatsua, beraz.
Parte hartzaileen erdia baino gehia-
go emakumeak ziren. Bukatzera-
koan guztiak bildu ziren Altsasu-
ko feriak zirela eta, giro ederrare-
kin zegoen Foru plazan.

14 urtetik gorakoek onddo egu-
neko kamiseta jaso zuten eta Altsa-
suko feriekin lotutako produktuez
osatutako 100 lote inguru zozketa-
tu ziren. Jakina, sari preziatuena
zozketatutako 3 onddo saskiak
izan ziren. Eider Tiscar, Jorge
Prieto eta Juan Carlos Gomez izan
ziren zortedunak. 

Bihar, larunbatean, 17:00etan
kategoria txikiko probak hasiko dira
eta 18:00etan proba nagusia (8 km)
eta Osasun Martxa (3 km)

Aurten Lakuntzak hartuko du
Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuak antolatutako XVI.
Sakanako Herri Lasterketa-
Burundesa Sari Nagusia. Guztia
prestatzeko Lakuntzako Zabalar-
te klubaren, Dantzaleku Sakana
klubaren, Lakuntzako Udalaren
eta Lakuntzako Pertza elkartearen
babesa izan du Mank-ek. Burun-
desa da probaren babesle nagusia,
Sakana koop fundizioa, Sakana
laser eta Lacunza Kalor Group
enpresekin batera. 

Asteartean aurkeztu zuten las-
terketa Mank-eko kirol teknikari
Amaia Gerrikagoitiak eta Zaba-
larteko eta Lakuntzako Pertza
elkarteetako kide Nourdine Jdi
Babak. “Sakanako herri lasterke-
tarekin atletismoa sustatu nahi
dugu, lasterketa herrikoi bat egin
nahi dugu eta Sakanako herriak
ezagutzera eman nahi ditugu”
azaldu zuen Gerrikagoitiak, Saka-
nan atletismoak indarra duela
nabarmenduz. “Eta ez da ahaztu
behar Behobia-Donostia ate joka
dagoela. Behobia prestatzeko pro-
ba polita da Sakanakoa” gainera-
tu zuen kirol teknikariak. 

Sakanako Herri Lasterketan
aritzera animatu dituzte sakanda-
rrak eta bisitariak. “Herrietan sor-
tzen den giroa nabarmendu nahi
nuke. Aurreko urtean Urdiainen
oso giro polita izan zen. Aurten
Lakuntzan hala izatea espero dugu”
opa zuen Gerrikagoitiak. Katego-
ria txikien proban 100 korrikalari
inguru aritzea eta proba nagusian
beste horrenbeste. Zifra horiek
aurreikusten dituzte Mank-en. 

17:00etan txikiak
Aurrebenjaminetako probak
17:00etan hasiko dira (275 m), ben-

jaminenak 17:05ean (450 m), kimue-
nak 17:10ean (750 m) eta haurre-
nak 17:20ean (900 m). Kadeteak,
aldiz, helduekin ariko dira. 

Sariak
Sakanako Herri Lasterketako ira-
bazleek txapela eta herriko pro-
duktuak jasoko dituzte. Bigarre-
nek eta hirugarrenek, lehen sakan-
darrek, lehen kadeteek, lehen
jubenilek eta lehen beteranoek,
hiru mailatan, herriko produk-
tuak ere jasoko dituzte. Peio Goi-
koetxeak eskainitako masajeak
eta herriko produktuak zozketa-
tuko dira. Bestalde,  Osasun Mar-
txan parte hartzen dutenen arte-
an 2 pertsonendako bazkari edo
afari bat zozketatuko da. Ondoren
auzatea izango da.

Izena ematea zabalik
www.kirolprobak.com web gune-
an eman daiteke izena, gaur, osti-
ralean, 21:00ak arte (10 euro txip
horia eta 9 euro txip txuria). Bihar,
15:30etik aurrera, Lakuntzako uda-
letxean (10 euro txip horia eta 11 euro
txip txuria). Osasun Martxakoek,
kadeteek eta txikiek ez dute ordain-
du behar izango.   

Sakanako Kopa
Lakuntzako proba Sakanako Atle-
tismo Kopa-Lasa Kirolak Sari
Nagusirako baliagarria da. Ema-
kumezkoetan Ginesa Lopez doa
lehena, Maite Zabaletaren eta Izas-
kun Beunzaren aurretik. Eta gizo-
nezkoetan Raul Audikana da lehe-
na, Sergio Garcia de Eulateren eta
Alberto Martinezen aurretik. 

Sakandarrak III. Katxalin Bularreko
Minbiziaren Laguntzaren Aldeko lasterke-
tan

1. Ismael Tome 17:50
6. Iraitz Senar 19:25
222. Andrea Galbete 32:13
522. Erkuden Mendinueta 35:55
767. Nerea Acebes 40:53

Sakandarrak IV. Iranzu herri lasterketan (5
km)

1. Alberto Azparren 17:31
4. Raul Audikana 18:16
6. Francisco Codon 18:50

Sakandarrak 15 km Donostiako Klasikoan

1. Antonio Etxeberria 47:41
152. Adur Senar 58:22
240. Gorka Acebes 1:00:08
460. Gaizka D. de Garayo 1:04:46
468. Jorge Iradi 1:04:57
1064. Iban Martin 1:12:54
1312. Iñaki Mauleon 1:15:53
1404. Maria Goena 1:17:02
1476. Marian Ijurra 1:18:02
1590. Jesus Arzoz 1:19:34

Osasun Martxa (3 km) edo ohiko proba (8 km)

18:00etan abiatuko da Sakanako Herri Lasterketa (8 km). “Herriari buelta ematen dion 3
km-ko zirkuitu handia prestatu dugu. Zirkuitu horri bi buelta eman beharko zaizkio, eta
ondoren 2 km dituen zirkuitu txiki bati buelta bat emango zaio. 8 km guztira” adierazi zuen
Zabalarteko Nourdine Jdik. Nourdinek nabarmendu duenez, “zirkuitu oso azkarra da”. Kade-
teei dagokienez, helduekin batera ariko dira, baina 5 km osatu beharko dituzte –Zirkuitu
handiari buelta bat eta txikiari buelta bat–. 
Aurten, nobedade moduan, 3 km dituen Osasun Martxa antolatu du Mank-ek, proposamen
bat aintzat hartuta, eta dohain. “Lasterketa luze egiten zaienei begira edo korrika egiten hasi
berri direnendako, ibilbide motzago bat egitea pentsatu dugu. Sakanako Herri Lasterketa-
koekin batera abiatuko dira, eta hauek soilik buelta bat eman beharko diote zirkuitu han-
diari (3 km). Honekin, partaidetza bulkatu nahi dugu, jende guztia anima dadila korrika egi-
tera” animatu zuen Gerrikagoitiak. Zabalartekoek prestatu dute ibilbidea. 

AtletismoaAtletismoa

Sakanako Herri Lasterketa
bihar jokoan Lakuntzan

Onddo
lasterketa
bikaina

»

Adin guztietako korrikalariak, emakumeak eta gizonak, proba hasteko zain.

Iraitz Senar
seigarrena
Donostian eta Raul
Audikana laugarrena
Lizarran
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Areto futbola

Magna Gurpeak Gran
Canaria aurkari
Bihar, 20:00etan, Kanariar Irletan

Magna Gurpea Xotak Jumillaren kon-
tra jokatu zuen etxean aurreko osti-
ralean. Dani Saldisek, Araçak eta
Jesulitok 3 eta 0 aurreratu zuten
talde berdea. Bigarren zatian Jumi-
llak gola sartu zuen, baina Victorrek
Magna Gurpearen laugarrena egin
zuen. “Partidaren bi zatiak kontro-
latu ditugu eta garaipen justua lor-
tu dugu” adierazi zuen Imanol Arre-
gi entrenatzaileak. 

Kopan aurrera

Asteazkenean, Errege Kopako final
hamaseirenetan, Magna Gurpea
Xotak 1 eta 3 irabazi zion Zierbe-
nari, Jesulito, Martil eta Usinen gole-
kin, txapelketan aurrera eginez. 
Lehen mailan, Movistar Inter da lide-
rra, (6 puntu). Magna Gurpea 5.a da,
(4 puntu). Bihar, larunbatean,
20:00etan Gran Canaria taldearen
kontra arituko da talde berdea.

Gorbeia, Anboto eta Aizkorri 13 ordu
pasatxotan batu zituen

Asteburuan jokatu da XX. Hiru
Haundiak mendi lasterketa. Osti-
ralean gaueko 12:00etan Gopegitik
abiatuta, Gorbeia, Anboto eta Aiz-
korri batu zituen lasterketak, pro-
ba Araian despeditzeko. Lasterke-
ta 959 mendi korrikalarik osatu
zuten eta hainbatek ezin izan zuten
bukatu. Iokin Garai (11:18:25) eta
Leire Martinez (13:31:38) izan ziren
irabazleak. Hainbat sakandar lehia-
tu ziren eta azkarrena Joxeja Mai-
za izan zen. Etxarriarrak 13 ordu
pasa behar izan zituen (13:03:11). 

Beraza erretiratu zen
Hainbat korrikalarik ezin izan
zuten proba despeditu, Jose Luis
Beraza korrikalari uhartearra tar-
tean. Anboto jaisten hasi bezain
pronto ezker hanka trabatuta gera-
tu zitzaion uhartearrari haitz bate-
an, kolpea hartu zuen eta minak
jarraitzen zuela ikusita, 50 km-ko
horniduran proba uztea erabaki
zuen.

Sakandarrak XX. Hiru Haundietan

1. Iokin Garai 11:18:25
17. Joxeja Maiza 13:03:11
21. Ander Erize 13:15:19
33. Jon Otermin 13:41:10
34. Alvaro Ramos 13:43:25
121. Xabier Bergera 15:41:55
196. Aitor Salinas 16:42:59
305. Aran Larrañaga 17:52:41
409. Joseba Gorritxo 18:51:55

*Oharra: Sailkapenean ez da korrikala-
rien herriaren informaziorik ematen eta
gerta daiteke sakandarren baten datua
hartu ez izana.

Duela 15 urte Pumorin hildako Javi
Arkauz mendizalea izan zuten gogoan

Errazkinetik, mendirik mendi,
Lakuntzara. Mendi ibilbide hori
egin zuten Zabalarte taldekoek

larunbatean, taldearen egunean.
Eguna borobiltzeko Lakuntzako
Pertza elkartean bildu ziren baz-
kaltzera. Bazkalondoan Javi
Arkauz mendizale lakuntzarra izan

zuten gogoan. Duela 15 urte hil zen,
Aritz Artieda etxarriarrarekin eta
beste mendizale batzurekin bate-
ra, Pumori igotzen ari zirela. Seni-
tartekoek oroigarria jaso zuten.

14 botxalarien
artean Txutxurrin
txapelduna
Banakako Botxa Txapelketako
finalak jokatu dira Irurtzungo Iratxo
elkartean

Irurtzungo Iratxo elkarteko botxa-
tegian 18 botxalari lehiatu dira
Banakako Botxa Txapelketan, 4
multzotan banatuta. Hasierako ligax-
ka eta gero, ostiralean final erdiak
jokatu ziren eta, larunbatean, final
handiak. Txutxurrin izan da txapel-
duna, Xabier Goñiri 9 eta 12 iraba-
zi eta gero. 

Sakana Irristaketa Taldeak otsai-
lean ekin zion 2017ko denboraldia-
ri, Donibane Lohitzunen, eta aste-
buruan Iruñean despeditu zuten
ikasturtea, Txantrean. “Zailtasu-
nak zailtasun, urte polita izan da
hau. Irristalariek, entrenatzaile-
ak eta senitartekoek egindako
esfortzuaren ondoren emaitza poli-
tak lortu ditugu eta makina bat tro-
feo ekarri ditugu Sakanara” adie-
razi dute  Sakana Irristaketa Tal-
dekoek. Irristalariek egin duten
lana eskertu dute eta euren seni-
tarteko eta gurasoen babesa gorai-
patu dute. “Euren sostengua eta

babesa ezinbestekoa da taldeak
aurrera jarraitzeko, baita ere
entrenatzaileak egindako lana eta
irristaketak aurrera egin ahal iza-

teko bere laguntza ematen duten
talde eta erakundeen laguntza ere,
Mankomunitatea, udalak, kirol
klubak eta beste” gaineratu dute. 

Banakako Botxa Txapelketako emaitzak

Finalerdiak
Xabier Goñi 12 – Mikel Gelbentzu 0
Santos Iragi 10 – Txutxurrin 12
Finalak
3. eta 4. postuetako finalak: 
Santos Iragi 12 – Mikel Gelbentzu 3
Final handia:
Xabier Goñi 9 – Txutxurrin 12

2017rako ateak zabalik

Sakana Irristaketa Taldetik aipatu dutenez, dagoeneko hurrengo denboraldia, 2017koa,
prestatzen ari dira. “Norbaitek irristaketa probatan aritu nahi badu, Sakana Irristaketa Tal-
deko kide izan nahi badu eta gurekin lehiatu, ateak zabalik ditugu. Bidali dezala mezu bat
patinsakana@gmail.com epostara eta jarriko gara harremanetan” diote taldetik. 

Anie, Pirinioetara
Sakanako
Mendizaleekin
Igandean, goizeko 6:00etan aterako
da autobusa Olaztitik

Sakanako Mendizaleak taldeak igan-
dean Pirinioetara joko du, Anie igo-
tzera. Autobusa goizeko 6:00etan
aterako da Olaztitik, Sakanako bes-
te herrietan geldialdiak eginez. Ize-
na ematea ohiko tokitan egin behar
da, edo, bestela, 639 117 631 tele-
fonoan. 

Dantzaleku Sakanarekin

Baio eta Legairera

Dantzaleku Sakana klubeko mendi
atalak irteera antolatu du igande-
rako. Hitzordua goizeko 8:00etan
jarri dute, Zelandin, autobus gelto-
kian. Autoekin Arabako San Roman
de San Millan-Durrumara joango dira,
bertan aparkatu eta oinez Mirute-
giko bidea hartuko dute, Baiora hel-
tzeko. Legaireko zelaietatik barna
buelta egin eta gero, Andoingo ur-
jauzira jaitsi eta bertatik San Roma-
nera joango dira, oinez. 
15 km inguruko ibilbidea da, zail-
tasun ertainekoa. Informazio gehia-
go ondoko telefonoetan: 636 441
796 edo 628 159 848. 

Mendi Lasterketak

IrristaketaBotxa

Mendia

Joxeja Maiza 17.a Hiru Haundietan

  Sakana
Irristaketa
Taldeak
atsedena

Zabalartekoak gustura bere egunean

Mendia
federatutako txapelketa

PREFERENTE MAILA. 1. multzoa
5. jardunaldia 

Lagun Artea 1 - Bidezarra 2

San Andres 1 – Etxarri Aranatz 0

Lagun Artea eta Bidezarra parez pare aritu
ziren. Ollok Lagun aurreratu zuen, baina
Bidezarrak agindu zuen lehen zatian.
Noaingoek 33. minutuan berdindu zuten,
penalti zalantzagarrian, eta handik bi minutu
eskasera bigarren gola sartu zuten. Gora
egin zuen lakuntzarrek, baina penalti bat
huts egin zuten eta ez zuten punturik bildu. 
Lizarratik ere punturik gabe etorri zen
Etxarri. San Andres erasora atera zen,
baina ongi defendatu zuen Etxarrik.
Lizarrakoek penalti bat huts egin zuten
baina bukaeran garaipenaren gola sartu
zuten. Asteburuan derbia jokatuko dute
Etxarrik eta Lagun Arteak. 

Sailkapena >>
1. Beti Casedano  . . . . . . . . . . . . . . . .11 p
5. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 p
9. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . . .5 p

Asteburuko jardunaldia
Etxarri Aranatz – Lagun Artea

(Igandean, 16:30ean, Etxarrin)

ERREGIONAL MAILA. 1. multzoa
4. jardunaldia 

Lagunak 3 – Altsasu 2

Partida entretenigarrian, bi taldeak
garaipena lortzen saiatu ziren. Altsasu
aurreratu zen, Lagunak taldeak berdindu
zuen eta Barañaingoek bigarrena sartu
zuten. Altsasuk bina berdintzea lortu zuen,
baina hirugarrena sartu zuen Lagunak
taldeak eta hiru puntuak lortu zituen.

Sailkapena >>
1. San Jorge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 p
9. Altsasu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 p

Asteburuko jardunaldia
Altsasu - Gazte Berriak

(Igandean, 16:30ean, Dantzalekun)

ELOMENDIKO TXAPELKETA
5. jardunaldia 

Basati 1 - Zaldua 6

Sailkapena >>
1. Ardoi-Poukas . . . . . . . . . . . . . . . . .12 p
3. Zaldua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 p

Asteburuko jardunaldia
Zaldua – Eneriz (Etzi, Lekunberrin) 

EMAKUMEZKOEN SENIOR MAILA
6. jardunaldia 

Altsasu  0 – Zarramonza 1

Sailkapena >>
1. Burlades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 p

13. Altsasu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 p

Hurrengo jardunaldia
Kirol Sport -Altsasu (Urriaren 30ean)

Futbola

Bi finalistak, Goñi eta Txutxurrin.

Katarain > Bi podium asteburuan 
Urkabe eta Eltxotrailen saritua 
Beñat Katarain lakuntzarrak badi-
tu beste bi kopa etxeko bitrinan
jartzeko. Zabalarte taldekoak larun-
batean Oiartzunen jokatutako I.
Urkabe igoera irabazi zuen (8:54),
Aritz Leoneten aurretik (9:10). Eta
igandean I. Eltxotrailen aritu zen,
Orendainen (20 km). 105 korrika-
larien artean Martxel Bereau izan
zen azkarrena (1:31:32) eta Kata-
rain minutu pasara sartu zen
(1:33:10). Iker Flores urdiaindarra
11.a sailkatu zen (1:41:10). 
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kultura >>
MAZKIARANEN MARI LEKEITION: 39.Euskal Zinema
Bileran Yolanda Mazkiaran Zelaiaren Mari film labu-
rra eman zuten atzo, amateurren lehiaketaren ba-
rruan. beste 20 lanekin lehiatzen da altsasuarrarena.

Azaroaren 13ra arte astegunetan
18:30etik 21:00etara eta domeketan
19:00etatik 21:00etara, Altsasuko
Iortia kultur gunean

Guztira 36 sortzaileren lanak
daude ikusgai Arte Bide-
ren erakusketa kolektibo-

an. Ostiralean zabaldu zituen ate-
ak V. Altsasuko Arte Azokak.
Jende asko elkartu zen mustutze-

an eta igandean ere ugari izan zen
erakustokitik pasa zena. Musika
izan zuten horretarako, musika
eskolako gitarra zortzikote baten
eskutik.

Erakusketa bisitatzen duenak
beste musika bat entzuteko auke-
ra izanen du, Jurgi Oraak propio
sortutakoa. Hura entzunez argaz-
kiez, pinturaz, bideoaz, eskultu-

raz edota instalazioaz gozatzeko
aukera izanen da. Azaroaren 13ra
arte egonen da ikusgai, Iortian.

Altsasuko Mendigoizaleak taldeak
herriko ferietan argazki rallya
antolatu zuen igandean

31. aldia zuen lehiaketak eta 51
argazkilari animatu ziren: 44 hel-

duen mailan eta 7 haurren mai-
lan. Argazkiak egiteko guztiei
bost gai jarri zizkien antolakun-
tzak:feriak, etorkizuna, irudi geo-
metrikoak, basoko fruituak eta
bitxikeriak. Epaimahaiak haiek

aurkeztutako seina argazkiak iku-
si eta sariak azaroaren 17an bana-
tuko dituzte, Iortia kultur gune-
an. Toki berean, azaroaren 18tik
28ra rallyra aurkeztutako lanen
erakusketa izanen da. 

Tarima Beltzak Falstaff no cree en la
otra vida antzezlana Amurrion
jokatuko du larunbatean, Amurrio
Antzokian, 20:00etan

Emanaldi hori hango Aima-
ra antzerki taldearekin sor-
tutako elkartrukearen frui-

tua da. Amurriokoek ilbeltzaren

28an bueltatuko dute bisita. Nafa-
rroako taldeekin elkartrukeak egi-
ten sei urte eman ondoren, aur-
ten hasi da Tarima Beltza taldea
beste erkidegoetako taldeekin tru-
keak egiten. Castro Urdialeseko eta
Abadiñoko taldeekin esperien-
tzien ondoren segida du honek. 

Igandean, 17:00etan, Altsasuko Iortia
kultur gunean

Dot dantza, antzerkia, musi-
ka eta teknologia berriak
nahasten dituen ikuskizu-

na da, eta emaitza, buruhauste
magikoa. Sol Lewitt artista ipa-
rramerikarraren lan kitzikaga-
rria abiapuntutzat hartuta, hor-
ma zuri handi bat kolorez beteko
dugu. Bi protagonista daude. Bata
Laia da, bere pareta txurian ager-
tu daitekeen edozein zikinkeria
borratzen duena. Dot iristean ez
du pentsatzen gertatu daitekeen
guztia. Magia eta irudimen han-

diz, Dotek eta Laiak musikan eta
kolorean barnako bidaiari ekinen
diote. Magia hasteko puntuak
batu besterik ez dituzte egin behar. 

Maduixa teatreren obrak hau-
rrendako ikuskizun onenaren
Feten 2014 eta Max 2015 sariak lor-
tu ditu. 

Igandean, 20:00etan, Irurtzungo
kultur etxean

Tartean teatroak antzerki thri-
llerra ekarriko du Irurtzun-
go antzerki ziklora: Zergatik,

Jamil? Azalpenik gabeko erailke-
ta batek aldi berean bi giza-gataz-
ka agerian utziko ditu. Haiek ikus-
leak harrapatuko ditu eta aurrei-
ritzi propioak sorraraziko dizkio.
Bi dira protagonistak, Jamil, gaz-
te magrebtarra, eta Xabier, parali-

si progresiboa duen eta ohean dago-
en gizona. Hasiera itogarria du: kol-
pe bat jaso eta memoria galdu berri
duzu. Dakizun bakarra, poliziak
esan dizulako, zera da: bere ohean
zetzan elbarritu babesgabe bat tiroz
akabatu duzula; duela gutxira arte
maitekiro zaintzen zenuen gizona,
hain zuzen. Zeure burua duina eta
zintzotzat duzu eta hala ere krime-
nik gorrotagarriena burutu duzu.
Eta zeure buruari galdetzen diozu:
Zergatik, Jamil?

Arte azoka, zabalik

244
Zenbaki hori da Arte Bidekoen
zozketan saritutakoa. 

51 argazkilari feria irudikatzen

Antzerki trukearen bidetik

Drama eta intriga heriotza
baten inguruan

Musika eta
koloreekin
sortutako magia

Fitxa
Egilea: Patxo Telleria
Zuzendaritza: Jokin Oregin
eta Patxo Telleria
Aktoreak: Mikel Martinez
eta Eneko Sagardoi
Argitazpena: Xabier Lozano
Musika: Pascal Gaigne
Audiobisualak:Aronica Pro-
ducciones



1. Motoclub Urbasa Kirol Kluba sor-
tu duzue, nolatan?
Lehen Motoclub Urbasa zegoen
eta motorrean ibiltzen garen pilo-
tu batzuk berriro taldea martxan
jartzea erabaki dugu. Motoclub
Urbasa Kirol Kluba sortu dugu,
estatutuekin eta legeztatuta.  

2. Eta zertarako?
Lehengo zirkuitua martxan jartze-

ko. Izan ere, bakoitza bere kabuz
ibiltzen gara entrenatzen, ahal
den tokian eta moduan. Der-
maun dago zirkuitua, Mendiaun-
din, eta 3 hektarea inguru har-
tzen ditu. Honakoa zirkuitua mar-
txan jartzeko egiten dugun
hirugarren saiakera da. 

3. Zenbat zaudete taldean?
40 inguru. Gazteena 16 urteko nes-
ka bat da eta pilotu helduenak 44
urte inguru izango ditu. Motokro-
sa, enduro, cross country… hala-
ko modalitateetan ibiltzen gara. 

4. Helburua, hortaz, Altsasuko lehen-
go zirkuitua berreskuratzea da.
Bai. Makina bat lasterketa antola-
tu izan dira zirkuituan. Legala zen,
Udalarena. Ez zuten itxi; erabiltzez
utzi zen eta horrela egon da, 10 urte-
tik gora. Udaleko herri lurra da eta
abeltzain batek du  erabiltzeko bai-
mena, azienda sartzeko. 

5. Zirkuitua zabaltzeko bidean zein
prozedura bete duzue?
Hasteko, kluba sortzea. Bestetik,
Altsasuko Udalean esan ziguten
abeltzainari baimena eskatu behar
geniola. Baimena  eman zigun eta
horrekin Nafarroako Gobernuko
Ingurumen Departamendura jo
genuen, zirkuitua martxan jartze-
ko baimena eskatzera. 

6. Gobernuaren baimena jaso duzue.
Bai, 40 kide inguruk erabili ahal
izateko baimena eman digute bai-
na hainbat bete behar eskatu diz-
kigute: uren kanalizazioa egitea,
zirkuitua guztiz itxia egotea, hesi-
tuta, sarbidea kontrolatuta egote-
ko… Zirkuituaren arduradunak
edo titularrak gu izango gara, Moto-
club Urbasa kirol klubekoak.Atea
itxita egongo da, eta sartu nahi due-
nak gurekin jarri beharko du harre-
manetan. Jakina, zirkuituan sar-
tzeko kirol lizentzia izan beharko
dugu, aseguratuta egoteko. 

7. Egin beharreko lan horiek egite-
ko lizentzia Altsasuko Udalak eman
beharko dizue, ezta?
Lizentzia hori jasotzeko zain gau-
de, zirkuitua prestatu ahal izateko.
Nafarroako Gobernuak 3.000 euro-
ko fidantza eskatu digu, eta horri
lanak egiteko aurrekontua gehitu
behar zaio eta obren lizentzia. Maki-
nak sartzea, hesitzea, kanalizazio
lanak… askotxo izango da.

Ildo honetan, Udalarekin eta
Ingurumen Departamentuarekin
hitz egin nahi dugu. 40 bazkidek
kostu hori guztia gure gain har-
tzea gehiegi iruditzen zaigu. Azken
finean, zirkuitua Altsasuko Uda-
laren jabetza da, ez da gurea. Dan-
tzalekuko pistak edo futbol zelaia
egin zirenean uste dugu zerbitzu
horiek kudeatzen dituzten klu-
bek, Dantzaleku Sakana klubak
eta Sociedad Deportiva Alsasuak,
ez zutela lanen lizentzia, hau da,
obren %10a ordainduko. Ezinez-
koa da klub batendako. Zirkuitua
Altsasuko beste kirol-zerbitzu bat
izango da, eta guk obren lizentzia
ordaindu behar izatea ez zaigu ongi
iruditzen. 

8. Zirkuitu hau entrenamendurako
da? Lasterketak izango dira?
Zirkuituan entrenatzeko baimena
jaso dugu, ez lasterketak antolatze-
koa. Zirkuitu askotan kopuru bat
ordaintzen duzu eta egun osoa
eman dezakezu bertan entrena-
tzen. Gu ez gara talde itxi bat, edo-
nor hurbildu daiteke gugana, bai-
na 40 motorzaleendako baimena
eman digute soilik eta dagoeneko
kopuru hori bagaude. Adminis-
trazioarekin bildu beharko gara,
erabilpenaren inguruan adosta-
sun batera heltzeko. Gu izango
gara zirkuituko arduradunak; hori
baino kontrol gehiagorik? 

9. Noizko aurreikusten duzue mar-
txan egongo dela zirkuitua? 
Ez dakit. Baimen kontuak mantso
joaten dira, prozesua luzea da.
Lasai asko udan jarriko gara. 

10. Motorrak mendian ibiltzeak ez
du prentsa ona. Bideak apurtzen
direla,  arriskua … Zirkuituarekin hau
guztia konponduko da?
Gu ez gara motorzale guztiek egi-
ten dutenaren arduradunak. Bizi-
tzaren beste alorretan bezala, motor
gidarien artean ere denetarik dago,
errespetua duen jendea eta erres-
petua ez duena. Eta gehienetan ongi
ibiltzen direnek ordaintzen dituz-
te gaizki ibiltzen direnek sortuta-
ko liskarrak. Guk, klubekoek,zir-
kuituaren alde egin dugu. Segurua-
goa da, gertukoek uneoro badakite
non zauden. 

11. Sakanan motokros, enduro,
cross country… zale asko dago?
Txikitatik kirol hauetan lehiatzen
den jende asko dago eta motor zale
asko.

SAKANAKO ASTEKARIA •2016ko lastailak 21, ostirala • 2. aroa • 571 zenbakia

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

Irurtzun 21 . . . . . . . . . 5 . . . . . . . .17.7
Etxarri A. 19.7 . . . . . . . 3.3 . . . . . .15
Altsasu 19 . . . . . . . . . 3.5 . . . . . .12.5
Aralar 11.8 . . . . . . . 3.6 . . . . . .28.8
Urbasa 16 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . .34.4

: eguraldiaasteko >>

Min: 14 Max: 20 Min: 12 Max: 17 Min: 11 Max: 18 Min: 12Max: 17 Min: 11 Max: 17 Min: 10 Max: 17 Min: 10 Max: 18

ostirala larunbata igandea astelehena asteartea asteazkena osteguna

euria: 04% euria: 15% euria: 15% euria: 18% euria: 50% euria: 35% euria: 30%

Bazkide zozketa
LASTAILEKO
SARIAK: 

2.,3. ETA 4. SARIA:
Artazako Kanpina: 
%10eko deskontua.
Aquarium: sarrera bat.

Lacturale: esneki lotea.

Gaztezulo: 3 hilabetez doan.

1. SARIA: 
Ekainberri: 2 sarrera.

Artazako Kanpina: 

%10eko deskontua.

Aquarium: sarrera bat.

Lacturale: esneki lotea.

Gaztezulo: 3 hilabetez doan.

: ilargiaren aldia>>
ilbehera ilberri ilgora ilbete

22 30 7 14

>>11
galdera

Unai Mugika
Motoclub Urbasa Kirol

Klubeko presidentea

Testua: Maider Betelu Ganboa
Motoclub Urbasa Kirol Klubeko zenbait kide, Mugika tartean. nerea mazkiaran.


