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Basurde batek bost artzainen 
15 ardi hil ditu >>9

Ezkurdia edo
bengoetxea. Nor
pasako da final
erditara? >>11

Flirte-art gala,
Gozamenez-en
15. urteurrena
ospatzeko >>15

Domu santu
egunean
hilerriak 
bizi-bizi >>6

Ekuatore Gineako bi umezurztegi
etahango haurraklagunduko dira
igandeko Irurtzungo bigarren
eskuko azokan ateratakoarekin 

Ordu aldaketa
igandegoizaldean:
3:00etan 2:00ak
izanen dira Sakanerria >> 7

Irurtzun-
Arakilgo gazte
egunaren
hirugarren
edizioa
Gaur sarrerakoa, 
bihar egun handia

>>6

Sakanako
Laborantza
Foroan bio-
ongarriez
ariko dira
Utzuganen, ostegune-
an, 18:00etan >>9

Sakanako biomasa jardunaldia,
ostegunerako hitzordua >>5

>>3

Memoriarekin hitzorduak
Uharten eta Ziordian

Liskarra Audientzia
Nazionalerako
bidean >>8

Memoriarekin hitzorduak
Uharten eta Ziordian
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Musika
Ekia. Lastailaren 28an, ostiralean,
22:00etan Irurtzungo Barazki Gunean. 

Drug rockets eta Dinamo. Lastailaren
28an, ostiralean, 23:00etan Altsasuko
gaztetxean.

Iñaki Auzmendi. Lastailaren 29an,
larunbatean, 20:00etan Lakuntzako
kultur etxean. 

Las Tipex, Gozategi, Zopilotes
Txirriaos eta Trikizio. Lastailaren
29an, larunbatean, 22:00etan
Irurtzungo frontoian. 

Erkudengo Ama abesbatza.
Lastailaren 30ean, igandean, 12:00etan
Aralarko santutegian. 

Cor Vivace. Lastailaren 30ean,
igandean, 19:00etan Lakuntzako kultur
etxean. 

Batavia madrigal singers. Lastailaren
31n, astelehenean, 19:30ean
Irurtzungo elizan. Nazioarteko
Abesbatza Zikloa.

Balta emakumezkoen abesbatza.
Azaroaren 1ean, asteartean, 19:00etan
Etxarri Aranazko elizan. Nazioarteko
Abesbatza Zikloa.

Antzerkia
Aquí va a pasar algo. Lastailaren 28an,
ostiralean, 22:30ean Olatzagutiako
kultur etxean. Zanguando teatro. 

The dancing dead. Lastailaren 29an,
larunbatean, 17:30ean Etxarri
Aranazko kultur etxean. 7 urtetik
gorakoendako.

Encerrona. Lastailaren 29an,
larunbatean, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean. Pepe Viyuela. 

Barbantxo. Lastailaren 30ean,
domekan, 17:00etan Olatzagutiko
kultur etxean. Logela multimedia. 

Olim plaff. Lastailaren 30ean,
igandean, 20:00etan Irurtzungo kultur
etxean. Yllana.

Ikuskizuna
Flirte-art, gala erotikoa. Lastailaren
31n, astelehenean, 20:30ean Altsasuko
Iortia kultur gunean. Haize Berriak
banda,  Zirkus blai eta Zirika Zirkus.
Gozamenez. 

Ipuin Kontalaria
Printzesa kontu kontari. Lastailaren

28an, ostiralean, 19:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean. Maider Galartza. 

Zinema
El amor es más fuerte que las
bombas

Lastailaren 28an, ostiralean, 21:45ean
eta lastailaren 30ean, domekan,
20:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean. 

Bridget Jones´ baby. Lastailaren 28an,
ostiralean, 22:00etan eta lastailaren
30ean, domekan, 20:10ean Altsasuko
Iortia kultur gunean.

Mi amigo el gigante. Lastailaren
30ean, domekan, 17:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean.

Captain fantastic. Azaroaren 3an,
ostegunean, 19.00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean.

Mendi irteerak 
Orogañe. Azaroaren 1ean, asteartean,
9:00etan Etxarriko plazatik. Larrañeta
mendi taldea. 

Bizikleta irteerak 
Lobos ibaiaren arroila. Lastailaren
30ean, igandean, 7:00etan Altsasuko
autobus geltokitik. Sakanako
Mankomunitatea.

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

Hizketaldiak 
Bio-ongarriak; gaur egungo
nekazaritza ereduaren etorkizuna?
Azaroaren 3an, ostegunean, 18:00etan
Arbizuko industrialdeko Utzugane
zentroan. Hizlariak: Ximaurpila
elkartea. Sakanako 2. laborantza foroa.

Literatura
Potroak odoletan. Azaroaren 3an,
ostegunean, 19:00etan Etxarri
Aranazko liburutegian. Irakurle taldea. 

Bestelakoak  
Frankismoak eraildako eta
errepresaliatutako pertsonei

omenaldia. Lastailaren 29an,
larunbatean, 13:00etan Uharte
Arakilgo San Juan plazan. 

Bigarren eskuko azoka. Lastailaren
30ean, igandean, 10:00etatik
14:00etara Irurtzungo plazan. Itxipuru.

Pleno berezia eta aitortza ekitaldia
hildakoei eta errepresaliatuei.
Lastailaren 30ean, igandean, 12:30ean
Ziordiko udaletxean. 

Beldur gaua. Lastailaren 31n,
astelehenean, 18:00etan Ziordiko
elizako arkupetatik abiatuta. 

Deialdiak 
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Lastailaren 28 an, ostiralean, 20:00etan
Arbizuko eta Etxarri Aranazko
plazetan, elkarretaratzeak. 

Beilatokia toki egokian. Nahiez gero
posible da. Azaroaren 2an,
asteazkenean, 20:00etan Etxarri
Aranazko Kale Nagusiko 7. zenbakian.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Lastailaren 30ean, domekan,
20:00etan Altsasuko plazan,
elkarretaratzea.  

Enaitz eta Arturo
ZORIONAK bikote!! Aurten ongi ospatuko

diaulakuen gaude. Muxu potolo bana

Ibai Galarza
Zubiria
ZORIONAKpotxolo!!
7 urte beteko dituzu
azaroaren 2an!! Ongi pa-
sa eta ea opari asko jaso-
tzen dituzun, e! Muxu
asko familiaren partez

Xumai
Ongi etorri!!! 
Eta ZORIONAK
guraso berriei!!!

Arturo eta Enaitz
Zorionakbikote!!! Ongi pasa astebube!!! 

Biyon artien badie urtiatzu eh! Muxubek

Itziar 
Azpiroz Imaz
ZorionakItxi, 38 urte
dagoeneko, munduko
gauzaik onenak meezi
dittuzu. Soldaubideko
okupan partez, 1000
esker eta segi aurrera.

Bakarra:

Bazkideak:

Bazkideek 
deskontua

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! 

Lastailak-azaroak 29-3
Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.eus
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ezkaatza >>

Bihar, 13:00etatik aurrera
omenaldia eginen da San Juan
plazan. 14:30ean, herri bazkaria
izanen da; 40 bat  pertsona
elkartuko dira elkartean
bazkaltzera.

Estatu kolpea babestu zutenek Sil-
verio Astiz Lakuntza, Silverio
Astiz Ezkurdia eta Victor Marti-
rena Alegria uhartearrak erail
zituztela gaur 80 urte bete dira. Efe-
meridea gogoan, Uharte Arakilgo
Udalak, Uharte Arakil, 80 urte
memoria galtzen taldearekin bate-
ra, frankismoak errepresaliatuta-
ko biktimen omenez omenaldia
antolatu du biharko. Eta uharte-
ar guztiak ekitaldian parte hartze-
ra gonbidatu ditu. 

Biharko omenaldia 13:00etan
hasiko da. Ordu horretan 1936ko
gertaerek ekarri zituzten errepre-
saliatuak gogoratzeko ezarriko
den monumentua mustuko da.
Miren Ustarroz eskultore uharte-

arrak egindako monumentua
auzolanean muntatu dute herri-
tarrek. Eraildako uhartear bakoi-
tzeko idatzi bat izanen duela aurre-
ratu dute antolatzaileek. Baina,
hiru horiez aparte, errepresioa
pairatu zuten uhartear guztiak
gogoan izan nahi dituzte oroiga-
rriarekin. 

Identifikazioa
Iberoko Zurbao dermioan erail
zituzten hiru uhartearrak. Aran-
zadi Zientzia Elkarteak egindako
indusketari esker Victor Martire-
na Irañetaren hezurdura identifi-
katu zuten. Astiz aita-semeak iden-
tifikatzeko falta dira, DNA proben
emaitzen zain daude. Uharte Ara-
kil, 80 urte memoria galtzen tal-
detik azaldu dutenez, gorpuak
agertuz gero etorkizunean senide-
ekin batera beste ekimenen bat
antolatzeko aukera legoke. 

Bestalde, garilaren 20an egin-
dako bilkuran Uharte Arakilgo
Udalak aho batez, EH Bilduren
eta UPNren aldeko bozekin,
“memoria historikoaren, berres-
kuratze, birgaitze eta  errekono-

zimenduaren alde” lan egiteko
konpromisoa hartu zuen, “beti
ere, 1936ean ezarri zen diktadu-
ra  ekarri zuten ekintzak abiapun-
tu gisa hartuz”. Iberoko induske-
tak laguntzeko konpromisoa azal-

tzearekin batera, eraildako hiru
uhartearrak herriko seme kuttun
izendatu ditu Uharte Arakilgo
Udalak, “altxamendu frankista-
ren ondorioz bizitza galdu izana
errekonozituz”.

Domekan, 12:30ean, udaletxean

Memoria historikoari eskainita-
ko hilabetea etzi despedituko dute
Ziordian. Egitaraua ixteko Ziordi-
ko udalak pleno berezia eginen du
domekan. 1936ko estatu kolpearen
ondoren hildako 13 ziordiarrak eta
herriko errepresaliatu guztien
aitortza eginen du udalak bilku-
ran. Hura despeditu ondoren, eki-
taldia izanen da. Eta haren
barruan, herriko lorategi batean,
13 haritz landatuko dituzte eta pla-

ka bat jarriko dute. 
Lastailean zehar mural margo-

tzea, hitzaldiak, Sartagudara
bidaia eta literatur solasaldiak
izan dira Ziordian. Ostiralean,
esaterako, Jose Mari Esparzak
Navarra, de la esperanza al terror
liburua nola egin zuten azaldu
zuen. Hura entzutera 50 pertsona
elkartu ziren. Udaletik adierazi
dutenez, egitarauak orain arte
izandako erantzunarekin “oso
pozik” daude. 

Duela 80 urteko errepresaliatutakoak gogoan

36ko estatu kolpearen ondoren hildako eta
errepresaliatuei aitortza ekitaldia 

Uharte Arakil»

Ziordia»Altsasu»

Donostiaren Europako kultura
hiriburutzaren barruan garatu diren
egitasmoetako bat da 2016 bidea. 

Mendizaletasunaren kulturan
oinarrituta, Gipuzkoa ingura-
tzen duen luzera handiko ibilbi-
de bat osatu dute mendizaleek
igandero. Garilaren 24ko eta 31ko
etapak Sakanako basoetan bar-
na egin ondoren, 2016 bidearen
azken etapa igandean izanen da:
Ulia eta Donostiako Alde Zaha-
rraren artean. 

Etapa guztietan inguruko men-
di taldeek eta kultur eragileek
parte hartu dute. Sakanaren
kasuan Dantzaleku Sakana talde-
ko mendi taldea eta Altsasuko
inauteri batzordea izan ziren.
Antolatzaileak biekin gogoratu
dira eta igandean Donostian men-

dizaleei prestatutako harreran
parte hartzeko eskatu diete. Hala,
bi kolektiboetako 55 bat altsasua-
rrek inauteriaren segizioa osatu-
ko dute. Mendizaleei Zurriolan
eginen diete harrera eta Kursale-
raino lagunduko dituzte, baina
ihote segizioak Bulebarreraino
segituko du. 12:00etatik 13:30era
arte Altsasuko momotxorroek,

juan tranposoak, sorginak, akerra,
maskaritak, golda eta beste hain-
bat pertsonaia Donostia erdialde-
az jabetuko dira. 

Ihote
segizioa
Donostian

Oharra
Inauteri batzordeak Altsasuko neguko
ospakizuneko segizioa Madrilen eta Liza-
rran erakutsi ditu aurten. Gainera, Nafa-
rroako lau herritan hitzaldi bana eman dute. 



Altsasuko herriari
jakinarazpena
Segundo Urteaga Arrizabalaga

Nire haserrea adierazi nahi dut,
behin eta berriz,  Altsasuko kamio-
larien parkineko atea zabal zaba-
lik egoten delako, edozein pertso-
na lasai asko sartu eta nahi duen
guztia egin dezakeelarik. Duela 3
urtekamioien parkinetik gure
kamioia, remolkea eta karga guz-
tia lapurtu zidaten. Parking horre-
tan kamioia uzteagatik urtero
udalari diru bat ordaintzen diot,
baina mantenimendu lanik ia ez
da egiten, sarrerako atea kasu,
lapurreta egunean bertan zabalik
baitzegoen. Nire sorpresa izan
zen kamioia lapurtu eta Udalak
inongo asegurorik ez zuela bertan
gerta zitekeen ezer estaltzeko. 

Kamioi eta erremolke berriak
erosi eta karga ordaindu behar
izan dut. Epaiketa nire aldekoa
izan zen baina Udalak, altsasua-
rron diruarekin, diru publikoa-
rekin, errekurritu eta epaia Uda-
laren aldekoa bihurtu zen azke-
nik. Dirudienez, atea zabalik
egotea ez da nahikoa arrazoi lapu-
rreta egin ahal izateko! Epaike-
taren kostu guztiak ere nik
ordaintzera behartu nau Udalak.
Uste dut nahikoa arrazoi baditu-
dala hau salatzeko. Altsasuko
Udalak parkineko dirua urtero
zakura sartzen du eta auskalo zein
erabilpena ematen dion. Argi
dago zer gerta ere, kamiolariak
beti galtzaile izango garela par-
king horretan gauden bitartean. 

Altsasuarrak jakinaren gaine-
an egotea egoki jo dut eta Udala-
ri dagokio behingoz neurriak
hartzea, bertan dauden herra-
mintak ez baitira mailuak edo hil-
tzeak, diru asko balio duten lan-
tresnak dira eta ez dakit zuek, bai-
na nik behintzat lasai egin nahiko
nuke lo parking horretan gure lan-

tresnak utzita, behartuta baikau-
de leku horretan uztera.

Beilatoki berria 
Maria Puy Gorriz Nagore, Kaltetuen
plataformaren izenean  

Guk ez dugu heriotza aldentzerik
nahi. Gure familietako hildakoak
gure familien arteko goxotasune-
an agur esatearen aldekoak gara,
dudarik gabe. Gureak direlako!
Heriotza bizitzaren alde ezinbes-
tekoa dela ezin dugu ukatu. Gure
hildakoei azken agurra ematea
gure esku dago, bakarrik gure
esku, ez du zerikusirik non,
herrian, aldemenean, auzoko loka-
lean… Gure eskaerak ez du inor
aldentzerik nahi, guk ez dugu hil-
dakoaren azken uneetako bakea-
ren aurkako ezer, ezta ere haren
familiaren saminarekin ezer…
errespetu ikaragarria besterik ez. 

Modu anitz desberdinak egon
daitezke dolua eramateko (…)
Batzuk psikologoen laguntza jaso-
ko beharko dute. Beste batzuk dolu

talde bat bilatu dute. Besteen bihotz
mina partekatuz (…) askok eta
askok, isilean eta familia giroan,
aurrera jarraituko dute (…)

Goian bego. 
Herrian edo hobe esan etxe

aurrean, heriotzaren inguruko
negozioa zabaltzear dago. Prest
gaude heriotza eguneroko bizitza-
ren parte bizia izatea? Guk gai hori
ondo eraman arren, geure fami-
liari eragin diezaion barru jana-
ri aurre egiteko gauza al gara? Gure
etxera datorren edonori gora behe-
ra hori eskaini nahi diogu?

Norbaitek pentsatu al du ondo-
an gauden bizilagunen aukera
zein den edo zein izan
daitekeen?Badirudi ezetz… Ino-
ri ez zaio inporta gure bizitzaren
bakea… Inork ez digu behintzat
bizilagun garenoi gure iritzia
eskatu… Horrek benetan hase-
rrarazi gaitu!!!

Gure eskaera garbia da: Ez dugu
beilatokiaren aurkako ezer… koka-
pena aldatzea besterik ez!!! Beste
nonbaiten kokatzea posible da!
Osorik: www.guaixe.eus 

Askatasunaz
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Askeak garela pentsatzen dugu.
Gure gizartean askatasuna ber-
matua dugula. Rousseau pentsa-
lari frantsesak XVIII. mendean
zioen bezala, askatasun natura-
la eta zibila desberdinak dira.
Arrazoiaren eta zientziaren
defendatzaileek lege eta arauen
bidez gizarte justuago bat sortze-
ko ametsa izan zuten. Kontratu
soziala, konpromiso pertsonale-
an eta gure izaera naturalaren
ukapenean oinarritua. Askata-
sun zibila, gizakien ametsa, kon-
tentziozko marko itxian manten-
du beharrekoa. 

Baina beste askatasun bat bada,
askatasun naturala deitu zion
idazle ilustratuak. Naturala, giza-
kien desira eta nahiak indarra-
ren legeaz lortzeko askatasuna.
Arau eta legeen gainetik, gure
askatasun berekoien hura indar-
tsuenaren eskura.

Mende parea daramagu bi aska-
tasun hauen artean dantzan. XIX.
mendeko erromantikoek arau
eta konbentzio zibil haiek gain-
ditzen hasi zirenetik. Bihotz aske-
ari segika. Zuzenbide estatu
zurrunaren aurrean emozio eta
grinen bultzada.

Naturala bai, baina bortitza ere
bai. Gaztearen odol  beroari ego-
kitu ohi diogun askatasun hori
bere senetik atera dezake desira
haiekin obsesio bat sortzeko gai
den hura. Bakoitzaren askatasu-
na bestearena hasten denean
amaitzen dela entzutean burura
datozkit frustratzen ikastea nega-
tibotzat hartzen dutenak. Buru-
ra datozkit sexu eraso eta bortiz-
keriak. Gure askatasun natura-
lari mugak jartzea baino ez baita
askatasun zibila. Guztion hobe
beharraz guztiek irabaz dezagun.

Uda joan eta dagoeneko ikastur-
te berri batean erabat sarturik
gaude, ikasleak martxa hartuta
eta ikastetxeak, une honetan,
egindako planifikazioak guraso-
ei aurkezten.

Une hoberena eta aproposena
da, berez, gure asmoa planteatze-
ko: bai irakasleak, bai gurasoak,
bai politikariak gonbidatu nahi
ditugu Hezkidetza Sistema sor-
taraztera eta  martxan jartzera.
Aspalditik hezkidetzako progra-

mak lantzen ari dira gure ikas-
tetxeetan: emakumeen kontra-
ko indarkeriaren prebentzioa lan-
tzeko, neska mutilen artean
harreman onak sortzeko, gura-
soei prestakuntza emateko, edo
genero gabeko aukera profesio-
nalak lantzeko. Pentsatzen dugu
hau dena islatzen dela eta bildu-
ta dagoela Lanbide Heziketako
Institutukoek egindako ‘Haziaren
itzala’ eskulturan, Institutuko
atarian dagoena.

Baina lan eta programa hauek
bakarrik ezin dute hezkidetza
lortu, hezkuntza-sistema orori
buruz hitz egiten ari garelako, ez
behin-behineko eta puntualtasu-
nez egindako programei buruz.
Honetan denok gaude ados, hezi-
ketaz asko dakitenak bereziki.
Zertaz ari gara orduan? Hezkide-
tza sistema planifikatua eskatzen
dugu: zein arlotan landu behar den,
arduradunak zeintzuk diren, nola
garatu behar den, zein epetan,
nola ebaluatu definitzen duen pla-
nifikazioa; baita azken urteetan,
irakasleek eta ikastetxeek egin
dituzten ekimenak eta esperien-
tziak edo udalek eta taldeek ikas-
tetxeetan abian jarri dituzten pro-
gramak biltzen dituena ere; ahaz-
tu gabe, sistema hori feminismoen

ikerketa zientifikoen aurrerapene-
tan oinarrituta egon behar dela.

Hau egitea ez da soilik Sakana-
ko ikastetxeen ardura, ezta ira-
kasle batzuen edo guraso edo
udal batzuena; hau Hezkuntza
Politika da, eta gure proposame-
na da ikasturte honetan, progra-
mak egitearekin batera, gure
lana egitearekin batera, denok
batera Hezkidetza Sistema eska-
tzea. Hau da bidea curriculumak
eta ebaluazioak genero ikuspun-
tutik berraztertzeko, ikasliburu
eta material didaktiko inklusibo-
ak izateko, espazioen eta hizkun-
tza erabileran generoa sartzeko
eta familiak Hezkidetzan bertan
inplikatzeko.

Emakumeen Bilgunea

Polizetako baldintza orokorrak,
orokorrak baina garrantzitsuak
Poliza guztiek estaldura, baldin-
tza eta kanpo gelditzen diren
kasuak adierazten dituzte, ezbe-
har kasuan konpainiaren jokae-
ra zehazten dituztenak. Oinarriz-
ko datuak baldintza berezietan

zehazten badira ere, beste asko, eta
oso garrantzitsu direnak ere, bal-
dintza orokorretan jasotzen dira.
Funtsezkoa da hauek jakitea, bai-
na hauei buruzko informazio gabe-
zia ohikoa da, zoritxarrez, eta kon-
tsumitzaileek asegurua izenpe-
tzen dute zer kontratatzen duten

ongi ulertu gabe.
Ezjakintasun honek nahi gabe-

ko egoera bat ekar dezake. Kontsu-
mitzaileak askotan ikusten du zin-
tzo zintzo ordaintzen duen poliza
bat izanda ere, zerbait gertatu eta
aseguruak ez duela uste bezala
erantzuten. Hori gertatzen da maiz,
bizi-osasun asegurua izan, etxeko
asegurua izan, nahiz autoarena
izan, kalte pertsonalak nola mate-
rialak erreklamatzen direnean.

Kasu askotan, kontsumitzaileak
poliza izenpetzean, baldintza oro-
korrak ezagutzen eta onartzen
dituela adierazten du, benetan ira-
kurri ez baditu ere. Horrela ager-

tzen da baldintza berezietan, asko-
tan apenas ikusten ez den moduan
eta baldintza orokorrak jaso gabe.
Ohikoa da ere bai kontratuak bal-
dintza orokorrak ez jasotzea ere,
baizik eta aseguru-etxearen web
orri batera igortzea.

Nahiz eta baldintza orokorrak
ulertzea lan nekeza den, oso
garrantzitsuak direla kontuan
hartu behar dugu. Hori dela eta,
aseguru bat kontratatu aurretik
polizaren nondik norakoak uler-
tzen lagunduko digun norbaiti
galdetu behar diogu beti, eta argi-
bide nahikoa jaso arte ez sinatu.
Iratxe Kontsumitzaileen Elkartea

barrutik kanpora

Polizetako baldintza orokorrak,
orokorrak baina garrantzitsuak

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.

hara zer dien

Heziketa, hezkuntza: 
Hezkidetza

LAGUNTZAILEAK: 

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

LAGUNTZAILEA: Maialen Huarte Arano
ZUZENTZAILEA: Felix Alzelai
ARGITARATZAILEA: Guaixe Fundazioa. Foru plaza 23-1. 31800
Altsasu • 948 564 275 • 948 562 107 • 618 882 675 
KOORDINATZAILEA:  Goizeder Anton Iturralde • fundazioa@guaixe.eus
DISEINU ZERBITZUA: GK• Ainhoa Etxeberria Pikabea • 
gk@gkomunikazioa.eus
ADMINISTRAZIOA: Gixane Andueza Goikoetxea • admin@guaixe.eus

LEGE GORDAILUA: NA-633/1995
TIRADA: 3.200

BAZKIDEAK

astekoa

Xabier Reparaz Extramiana
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Gobernuak antolatutako jardunaldi
batean izan zen. Sakana hartzen
duen Nafarroa ipar-mendebaldean
adinduendako plaza gutxien duen
eskualdea da

Aita Barandiaran adindutakoen
egoitzak mende laurdena bete
duela baliatuz, Eskubide Sozia-
len Departamentuak arreta egoi-
tzei buruzko jardunaldia antola-
tu zuen Altsasun herenegun. Per-
t s o n e n  Au t o n o m i a  e t a
Garapenerako Nafarroako Agen-
tziak antolatu zuen jardunaldia.
Adindutako pertsonei egoitze-

tan arreta emateko eredu berriez
hausnartzeko eta eztabaidatzeko
saioa izan zen. Osasunaren Mun-
du Erakundeak pertsonan zen-
tratutako eredu baten alde egin

du eta horretaz aritu ziren. Adin-
duen egoitzetako eta gizarte zer-
bitzuen mankomunitateetako
ehun bat pertsonak parte hartu
zuten jardunaldian.

Aita Barandiaran egoitzan itxa-
ron zerrenda dago. Hura handitu
edo ibarrean beste bat egiteko
asmorik duzue?
Momentuz, Nafarroa guztian
dauden plazak berregituratzen
saiatzen ari gara. Ez dira beha-
rren arabera sortutako plazak
izan, udalen ekimenez sortutako-
ak dira. Une honetan zenbat plaza
ditugun, populazioaren zahartze-
aren eta itxaron zerrenden ara-
bera eskualde bakoitzaren beha-
rrak zein diren aztertzen ari gara,
eta eskualdeka behar horiei eran-
tzuna ematen saiatzen ari gara. 
Badakigu Nafarroa ipar-mende-
baldean adinduendako plaza gu-
txien duen eskualdea dela. Dugu-
na antolatuta izan arte ez dugu

azpiegitura berriak egitea pen-
tsatua. Departamentuaren estra-
tegietako bat plazen kontzerta-
zioa handitzea da. Une honetan
egoitza plaza betetzen ari diren
pertsona batzuek diru-laguntza
jasotzen dute, plaza kontzertatu-
rik ez dugulako. Horrek desber-
dintasunak sortzen ditu. Beraz,
kontzertazioa handituko dugu.
Gero dauden beharrak zehaztu
eta nola bete ditzakegun sakon
aztertuko dugu. Ez da baztertzen
eskualde honetan etorkizunean
egoitza plaza berriak sortzeko
aukera. Ez dakit Sakanan edo
non. Beharrak aztertu beharko
dira. 

Beste apustu bat etxean bertan
emandako laguntza da. Egia da
erresidentzia premia dagoela.
Baina pertsona asko haien etxe-
etan leudeke oinarri egokiak
balituzte.  Eguneko zentroen
inguruan gauza bera, ezta?
Bai. Oraintxe eguneko zentro be-
rrien kontzertaziorako aterako

da. Hor plaza kopurua handitu
nahi dugu. Kontzertatuta ditugun
plazak baino zentro gehiago dau-
de. Nafarroako Gobernuarekin
kontzerturik ez duten eguneko
zentroak sartu nahi ditugu hor,
eskualde honetakoak barne: Al-
tsasukoa eta Lekunberrikoa. 

Populazioa zahartzen ari denez,
Sakanako udalek adinduen
egoitzak egiteko interesa azaldu
dute. 
Bai. Baina zein egoitza eredu nahi
dugun ere aztertu behar dugu.
Horregatik, jardunaldi hau. Egoi-
tza eredu tradizionalak zaharki-
tuta gelditzen ari direla uste dut.
Jendeak orain era autonomoago-
an bizi nahi du, nahiz eta beha-
rrak izan. Elkarbizitzako zerbitzu
edo unitateak nahiago dira orain.
Autonomia eta intimitate handia-
goarekin. Agian ohiko egoitza
eredua beharrean beste bate-
rantz jo beharko dugu. Hori ongi
aztertu behar da, etorkizuna ez-
berdina izan beharko duelako. 

Klinikarako diru
gehiago aurreikusi
du gobernuak
EH Bilduko Asun Fernandez de
Garaialde Lazkano Salaren galde-
rari erantzunez, hala jakinarazi zuen
osasun kontseilari Fernando Domin-
guez Cunchillosek. Nafarroako
Gobernuaren aurrekontuaren zirri-

borroan Josefina Arregi klinikaren-
dako joan den urtean baino 130.000
euro inguru gehiago daude. Beraz,
guztira, 1.430.950 euro jasoko ditue-
la aurreratu zuen Dominguezek.
Fernandez de Garaialdek alferrik gal-
detu zion zertan oinarritu ziren igo-
era hori egiteko. Ikerketa baten
ondorioz horrela klinikaren bidera-
garritasuna eta kalitatea bermatzen

ote ziren jakin nahi zuen. Bestetik,
klinika sistema publikoan sartzeko
eskatu zuen: “ez erreskate moduan;
sistema publikoan ezinbestekoa
delako eta halakorik ez dagoelako
baizik”. Aita Barandiaran klinikatik
lehenik eta behin diru ekarpena han-
ditzea eskertu dute. Orain diru
horrekin zer egin daitekeen balo-
ratuko dute. 

Ostegunean, 10:00etatik aurrera,
Arakilgo udaletxean 

Ibarreko energia baliabideei balioa
eman asmoz, Sakanako Garapen
Agentziak (SGA) ibarreko bioma-

sa jardunaldia antolatu du. Horre-
tan eredugarria da Arakilgo Uda-
la. Bere udaletxean biomasa galda-
ra jarri zuen eta hura ibarreko
basoetako egurrekin elikatzen du.
Horrela berotzen da udaletxea.
SGAn Arakilgo udaletxearena “ere-
dugarria dela uste dugu eta Saka-
nako beste udal eraikinetan bide-
ragarria dela”. Horregatik, proiek-
tuaren aurkezpena eta
sentsibilizazio jardunaldi bat pres-
tatu ditu. 

Jardunaldian sektoreko bi
enpresa sakandar, Lur Geroa eta
Orleghy Renovables, ariko dira.
Haiekin batera, Berako alkatea eta
Eolimen enpresako ordezkariak

izanen dira, han jarri duten bero
sareaz argibideak emateko. Ostegu-
neko jardunaldian udalek bioma-
sa bideragarritasun analisia jaso-
ko du.

Egitaraua 
10:00etan Lur Geroa. Sakanako biomasa
errekurtsoa. Bideragarritasuna eta ustiape-
na. 
10:45ean Orleghy Renovables. Teknolo-
gia. Gastua, errentagarritasuna eta manten-
tze lanak. 
11:30eanArakilgo Udala. Adibide arrakas-
tatsua. Udal eraikinerako energia termiko
kontsumorako biomasa errekurtsoaren era-
bilera.
12:00etan Berako Udala eta Eolimer. Bera-
ko udal eraikinetako biomasaz elikatutako
bero sarea. 

Adinduen egoitzen eredu berriak Altsasun aztergaiSakanako biomasa jardunaldia

Izena emateko
industria@sakana-mank.eus e-postara idatzi. 

gertutik >>
Ines Frances Roman

Pertsonen  autonomiarako 

agentziako zuzendaria
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Bihar, 12:30etik aurrera Irurtzunen 

Irurtzun Arakilgo Gazte Asanbla-
dak antolatuta, bueltan da Irur-
tzun-Arakilgo Gazte Eguna. Bi
udalerrietako gazteek “ autoges-
tioaz, sormenez eta batez ere ilu-
sioz antolatutako eguna, duela
hiru urte hasi zen hau dena eta
aurrera goaz!” Egitarau “oparoa”
prestatu dute, “bai egunez zein
gauez gozatzeko”. Horregatik gon-
bidapena luzatu dute: “animatu eta
gozatu prestatu dugun egunaz!
Gazteok indartsu baikatoz!”

Egitaraua 
Lastailak 28, ostirala, 
21:30ean, Afaria, Barazki Gunean. Ondo-
ren Ekaia taldearen kontzertu akustikoa. 

Lastailak 29, larunbata 
12:30ean Txupinazoa eta trikipoteoa.
Barazki Gunean frijituak, eta artisau gara-
gardoak. 
14:00etan Bazkaria, Barazki Gunean. 
Ondoren, De viaje, músika eta bicicleta
antzerki musikatua. 
16:30eanMus eta partxis txapelketak. Ordu
erdi lehenago eman behar da izena. 
18:00etan Txapela jaurtiketa. 
18:30eanAldarrikalejira elektrotxarangaz
lagunduta. Herri mugimenduen kamixetak
salgai eta ITBren sorpresa. 
22:00etan Kontzertuak: Las Tipex, Goza-
tegi, Zopilotes Txirriaos eta Trikizio.

Adinduak
ordenagailuekin
trebatzeko
ikastaroak 
Kultur etxean izanen dira eta 948
600 412 telefonoan eman daiteke
izena

Informazioaren eta komunikazioa-
ren teknologiak (IKT) zer diren eta
haiek nola erabili daitezkeen eza-
gutzeko aukera izanen dute adin-
duek Irurtzunen. Nafarroako Gober-
nuak Irurtzungo Udalaren laguntzaz
hiru ikastaro antolatu ditu. Haieta-
ko bat hasiberriendako izanen da,
azaroaren 28tik abenduaren 2ra eta
abenduaren 12tik 16ra, 9:00etatik
13:30era. Egun beretan baina
11:30etik 14:00etara, oinarrizko
ordenagailu-prestakuntza jasotze-
ko aukera izanen da. Ikastaro horre-
tan informatikarako hastapenak,
Interneteko aplikazio erabilgarriak
eta ziurtagiri digitalaren erabilera
ikasiko dituzte. 
Azken ikastaroa, IKT prestakuntza
aurreratua izanen da. Argazki-albu-
ma, Prezi bidezko aurkezpenak eta
gehien erabiltzen diren gailu mugi-
korren aplikazioen erabilera eraku-
tsiko dituzte.  Abenduaren 12tik 16ra,
16:00etatik 21:00etara izanen da.
Ikastaroak Dédalo fundazioak ema-
nen ditu.

Guraso eskolan izen
ematea zabalik 
Azaroaren 8ra arte eman daiteke
izena Burunda mendebaldeko
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan:
948 467 662

Seme-alaben sexualitatea gai har-
tuta bueltan da Olatzagutiko gura-
so eskola. “Seme-alaben aurrene-
ko urteetatik sexu-heziketa hasten
da. Modu naturalean, batzuetan
oharkabean eta nahi gabean. Bai-
na haien garapenerako oso garran-
tzitsua da”. Horregatik, guraso esko-
lan sexualitateaz zer ulertzen den,
haurtzaroan sexualitatearen ezau-
garri ebolutiboak eta sexualitatea-
rekiko jarrerak landuko dituzte.
Saioak azaroaren 18an eta 25ean
eta abenduaren 2an izanen dira,
9:30etik 11:30era, Akelarre ludo-
tekan. 

Errepikatzeko
moduko
ekitaldia 
Ezkontzen profesionalen ekimenez
antolatu zen Expo Boda Sakanak
200 bat pertsona erakarri zituen. 

Akaberan dastatuarekin, ikusita-
koarekin eta entzundakoarekin
guztiak pozik zeuden. Eta halako
harrotasuna ere nabari zen, jaki-
teagatik Sakanan detailez beteta-
ko halako ekitaldi bat antolatze-
ko gaitasuna, esperientzia eta gus-
tua daudela. 

Bikote ezkongaiak, ezkongai-
ren bat senideekin, jakin mina
zutenak, lagunak eta beste hain-
bat izan ziren hurbildu zirenak.
Ezkontza bat prestatzeko beha-
rrezko diren gremio guztiak zeu-
den eta haiengandik beharrezko
aholku eta azalpen guztiak jaso
zituzten. Batzuk ahoz, besteak
bideoen laguntzaz. Aurkene Orma-
zabalen jantzien desfilea eta Bor-
da jatetxeko Carlos Mañeru sukal-
dariak ezkontza bazkarietarako
sortu dituen sarrerako berriak
izan ziren nabarmendu zirenak.

Esperientziarekin “pozik” dau-
de antolatzaileak. Balorazioa egi-

teko elkartzekoak dira baina eki-
taldia errepikatzeko gogoa suma-
tzen da, “nahiz eta lan handia”
izan. Segida izanez gero, maizta-

suna zein izanen den zehaztu
beharko dute, urtero, bi urtero
edo beste maiztasun bat. Gainera,
ekarpenak entzun nahi dituzte. 

Hirugarrenez, Gazte Eguna

Domu Santu egunez, asteartean,
ibarreko kanposantuak jendez
beteko dira. 

Guztiak ere gertukoak zituzten eta
gogoan dituzten hildakoak bisitatu-
ko dituzte. Asko izanen dira baratze-
an landatu eta zaindutakoak edo den-
daren batean erositako loreak hilo-

bietan utziko dituztenak. Domu San-
tu eguna hurbiltzen dela nabaritzen
hasi da dagoeneko hilerrietan eta
gehiago nabarmenduko da astebu-
ruan. Hainbat dira hilobiak edota hila-
rriak garbitu eta txukunduko dituz-
tenak. Guztia gertu ez daudenak
oroitzeko.  

Beldur gaua, bueltan 
Astelehenean, 18:00etan, elizako
arkupetatik abiatuta

Garai bateko ohitura berreskuratu
zuten ziordiarrek joan den urtean.
Izan ere, aspaldian Domine Santu
egunaren bezperan arbiak edo erre-
molatxak hartu, hustu, zuloak egin
eta barruan kandela sartuta herrian

barna ibiltzen ziren. Joan den urte-
ko esperientzia positiboaren ondo-
ren aurten errepikatu eginen da. Eli-
zako arkupetan jarri dute hitzordua.
Haur eta helduek erremolatxak hus-
tuko dituzte lehenik. Kandela bana
barruan sartu eta mozorroak soi-
nean, herrian barna abiatuko dira.
Etxez etxeko puska biltzea eginen
dute. Kasu honetan, goxokiak. 

Beilatokiaren
kontrako
kontzentrazioak
hasi dira
Beilatokiaren kokapenarekin
kaltetuak sentitzen diren
aldamenek sortutako plataforma
hasi da kontzentrazioak egiten.

Aurrenekoa herenegun egin zuen,
20:00etan. Beilatokiaren parean
dagoen espaloian kontzentratu
ziren 19 pertsona. Beilatokia toki

egokian, nahiez gero posible da pan-
karta zabaldu zuten. Herrian bei-
latokirik ez zioten kartelak ere
eskuetan erakutsi zituzten. Eraiki-
neko lokal bateko leihotik pankar-
tako lelo bera duen beste bat zin-
tzilikatu zuten, errepidetik ikusgai
dena. 
Elkarretaratzearen aurretik bilera
egin zuten eta hantxe lau altsasuar
izan ziren. Alde Zaharreko aldame-
nak dira. Azaldu digutenez, biga-
rren eskuko dendaren ondoan
dagoen etxe zaharrean beste bei-

latoki bat egiteko asmoa dago.
Kokapen hori egokia ez dela pen-
tsatzen dutenez, biltzen hasi dira.

Beste kokapen bat eskatuko dute-
la aurreratu dute, baita etxarria-
rrekin koordinatuko direla ere. 

Aralarren meza
kantatua
Aralarko monasterioko igandeko
meza nagusian, 12:30ean, Altsasu-
ko Erkudengo Ama abesbatzaren
parte hartzea izanen du. Aralarko
Deun Mikel Goiaingeruaren Kofra-
diak sakandarrak elizkizun eder
horretan parte hartzera gonbidatu
ditu. Jakinarazi duenez, meza Mikel
Gurea kantuarekin despedituko du
abesbatza. Altsasuko koruak, hala
ere, elizkizuna baino ordu erdi lehe-
nago, monasterioan bertan kon-
tzertua eskainiko du. 

Hilerri biziak 

Biharko bazkarian 110en bat gazte elkartuko dira. Argazkia: Itziar Matxain
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Igandean, 10:00etatik 14:00etara
Irurtzungo plazan

Liburuak, diskoak, arropa, sukal-
deko tresneria, altzari, jostailu,
ordenagailuak, elektratresnak eta
abar. Euro bat eta hamar euro
artean salgai gehienak, 50tik gora
bat behera ere. Guztiak egoera
onean. Guztiak bigarren eskuko-
ak. Guztiak igandean salgai. Itxi-
puru taldeak udazkeneko biga-
rren eskuko azoka antolatu du. Eta
betiko filosofiari eusten dio: ego-
era onean dauden eta erabiltzen
ez diren objektuei bigarren auke-
ra bat ematea, kontsumo ardura-
tsua sustatu eta produktuen sal-
mentarekin elkartasun proiektu
bat laguntzea. 

Bigarren eskuko azokaren 31.

edizioaren bidez biltzen den dirua
Solidaridad Navarra con Guinea
Ecuatorial, Sonage, elkartea
laguntzeko izanen da. Elkarte
horrek Ekuatore Gineako bi ume-
zurztegi laguntzen dituzte, han
dauden haurrak eta gazteei ingu-
rune eta etorkizun hobea eskai-
ni asmoz. Paula Vigor etxarren-
darrak azaldu digunez, bi umer-
zurtegi laguntzen dituzte: Malabo
hiriburuan eta kontinentean
dagoen Nkuekoa. “Pobrezia han-
dia dago Ekuatore ginean. Batzuk
umezurtzak dira. Beste batzuei,
normalean, ama hil zaie eta fami-
lia handiak izan arren aitak ezin
da haien kargu egin eta seme-ala-
ba bat edo batzuk umezurztegi-
tan uzten dituzte. 

Egitasmoak 
Sonage elkarteak Maria Inmacu-
ladaren Ahizpak eliza komunita-
tearekin elkarlanean aritzen da.
2 eta 14urte bitarteko haurrak
hartzen dituzten eskolak eta ume-
zurztegiak kudeatzen dituzte. Ahal
duten guztietan elikagaiak eta
oinarrizko eskola materiala bidal-

tzen dute. Horretaz aparte bi pro-
grama garatzen dituzte. Baten
bidez umezurztegietako haurrek
udako bi hilabete Nafarroan harre-
ra familiekin pasatzeko aukera
dute. Egonaldi horiek osasun azter-
ketak (orokorra, dentista, ikus-
mena, txertoak) egiteko baliatzen
dituzte. Gainera, haurrek familia-

ren maitasuna jasotzen dute gai-
nera. Aurten 33 haur izan dira
horrela. 

Bigarren programaren bidez
umezurztegietako haurrek Nafa-
rroan ikasturtea ikasten egoteko
aukera dute, eta udako bi hilabe-
teetan sorterrira bueltatzen dira.
18 urte bete bitartean egon daitez-
ke horrela. Programa horretan 20
haur daude gaur egun. Gulinan eta
Etxarrenen bizi diren haur bana
Irurtzungo Atakondoa eskola
publikoan ikasten dute. Sonagetik
harrera familia izatera animatu
dituzte sakandarrak. 

Elkartasun afaria 
Ohi denez, azoka egitearekin bate-
ra Itxipurukoek egitasmoa lagun-
tzeko elkartasun afaria izanen da.
Azaroaren 5ean, larunbatean,
21:30ean izanen da afaria, Iratxo
elkartean. Izena eman nahi due-
nak ostegunera arteko epea du. Ira-
txo, Pikuxar edo Moncloan eman
daiteke izena. 15 euro dira. 

Ehunka lagun bildu dira Ihabarren
Patxi eta Carmen Irañeta Goikoa
anaiak gogoratzeko. Kolonbian eta
Nikaraguan egindako lana ekarri
dute gogora

Patxi eta Carmen Irañeta Goiko-
aren familiako txikienek jarri zio-
ten kolorea egunari. Arrosa bana
oparitu zizkieten Patxi eta Carme-
nen anai-arreba eta alabari. Irri-
barrea jarri zioten une hunkiga-
rri horri, senitartekoek gogora
ekarri baitzuten halakoak zirela
bai Patxi eta baita Carmen ere,
"zoriontsu izan ziren Kolonbian eta
Nikaraguan egindako lanarekin,
beti irribarrea zuten ahoan",
nabarmendu zuten. "Nik egiten ez
badut, ez du inork eginen", hitz
horiek erabili zituen Patxik bere
bidaiaren berri lagunei jakinara-

zi zienean. "Gurean, nik egiten ez
dudan lana beste edonork eginen
du; Nikaraguan eta Kolonbian
ordea, baliabideak urriak dira",
esan dute Irañeta anai-arrebak
gogoratzeko sortutako dokumen-
talean. 

Ezkila hotsak lehenbizi eta joa-
rearenak gero izan ziren ekitaldia-
ren hasierako doinuak. Frontoian,
Patxi eta Carmen gogoratzen duen
oroitarriaren alboan izan zen
lehen hitzordua. Erizaina zen Car-
men. Behar gehien zutenak lagun-
du eta Kolonbiako herritarrei
berak zituen jakintzak erakusten
zizkien, eurak ere, euren kabuz jar-
dun zitezen. Patxi berriz, indige-
nekin izan zen laguntzen. Neka-
zaritzan hasieran, medikuntza

naturalarekin gero. Bere bizitza-
ko urterik zoriontsuenak Nikara-
guan izan zirela gogoratzen dute
berak idatzitako eskutitzek.
"Hemen aurrera eramaten ari
garen lanak asebetetzen gaitu", zio-
en eskutitz horietako batek. Bere
aberri berria zen Nikaragua. Bes-
te Mundu bat posible zelako ari-
tzen zen laguntzen. Norberekeria
eta handinahia amaitu eta gizar-
te bidezkoago bat sortzea posible
zela sinetsirik egiten zuen egune-
rokoan lan. "Aberatsa naiz hemen,
ez diruz, baina bai gainerako bizi-
tzako aspektuetan". 

Ihabarko lagunak, senideak
eta, oro har, Patxiren eta Carme-
nen gertukoak elkarrizketatu
dituzte dokumentalean. Guztiek

dute gogoan Patxiren irribarrea,
Carmenen goxotasuna. Badakite
zoriontsu izan zirela, eta badaki-
te, goizegi iritsi zitzaiela heriotza.

Carmen, gaixorik hil zen Bogota-
ko ospitalean 1978an. Patxi, Hon-
durasera hegazkinean zihoala zen-
du zen, istripuan 1989an.  

Altsasuko Udalak herriko
seinaleztapena hobetzeko erabakia
hartu zuen herenegun

Horretara 24.054,8 euro bideratu-
ko ditu. 19 seinale euskarri erosi-
ko ditu. Haietako 10 euskarrik 3
eta 6 seinale hartzeko gaitasuna
dute. Gainontzeko 9ak, berriz, sei-
nale bakarra edo birako oinarriak
dira. Guztira 61 seinale jarriko

dira, herriko eraikin eta puntu
garrantzitsuak non dauden era-
kusten dutenak. Udalak erabakia
enpresa batek 2008an egindako
ikerketa batean oinarritu du. 

Herenegungo bilkuran, bestal-
de, Altsasuko Udalak erabaki zuen
Musika eta Dantza Udal Eskolako
matrikula erabiltzaileen errenta-
ren arabera ordaintzea. Gizarte

Zerbitzuek txosten bidez eskatzai-
learen ekonomia egoera eskasa
dela ziurtatuz gero matrikulaez
ordaintzeko aukera ere izanen da,
beti ere, gutxienez sei hilabetez
Altsasun erroldatuta badago. Bes-
talde, joan den asteaz geroztik
haur altsasuarrak jolas parke
berriez gozatzen ari dira Otain eta
Baratzeko bide plazan. 

Ekuatore Gineako
umezurztegiak
laguntzeko azoka

Eraikin eta puntu garrantzitsuendako
seinaleztapena

Hunkigarria izan da Irañeta anai-arrebei egindako oroipen eguna
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Fiskaltzaren iritzia eskatu ondoren,
Espainiako Auzitegi Nazionaleko
3.zenbakiko Instrukzio Epaitegiko
Carmen Lamela Diaz epaileak
Altsasuko liskarreko auzibidea bere
esku hartuko du.

Dagoeneko Iruñeko 3. zenbakiko
Instrukzio Epaitegi egindako dili-
gentziak eskatu dizkio. Foruzain-
goak eta Guardia Civilak euren
txostenetan gorroto delitua ikus-
ten zuten tokian Espainiako Auzi-
tegi Nazionaleko fiskaltzak terro-
rismo delitua ikusten du eta, horre-
la, Covitek egindako salaketarekin
bat egiten du. Epailearen ebazpe-
nari helegitea aurkezteko 3 egu-
neko epea dago. 

Epaileak Guardia Civilari bi
eskaera egin dizkio. Batetik, “Nafa-
rroan eta, zehazki, Altsasun euren
agenteek sufritzen duten jazar-
pen kanpainaren inguruko txos-
tena egiteko”. Bestetik, identifika-
zioak egiteko eskaera:  “bertsio ofi-
ziala” gezurtatzeko kolektiboki
adierazpenak egin zituztenak,
argazkietan ageri direnenak eta
Altsasuko Gazte Asanbladaren
Twitter kontuaren, @Altsasuko-
GA, arduradunena. Epaileak, azke-
nik, Foruzaingoari ikerketa guz-

tien berri emateko eskatu dio. 

Argudioak 
Bi guardia civilek eta haien biko-
tekideek “jasandako eraso basa-
tia” dela adierazi ondoren, epai-
leak dio “segurtasun indarren
kideen kontrako delitu gertaka-
ri larriak” direla, “haiek bezala
pentsatzen ez duten kolektiboak
beldurtzeko asmoz eginak eta
bake publikoan nahasmen han-
dia sortuz”. Epaileak bere egiten
ditu fiskaltzaren argudioak eta
gogora ekarri du KAS alternati-
ba eta Aletrnatiba demokratikoa
agirietan Guardia Civila Euskal
Herritik kanporatua izan behar
zela jasotzen zutela. “Ezker aber-
tzalearen jarduera ildoetako bat
izan zen”. Bestetik, terrorismo
delitu kalifikazioa argudiatzeko
epaileak joan den urteko zigor-
kodearen erreforman oinarri-
tzen da. 

Covitek liskarra Espainiako
Auzitegi Nazionalean terroris-
mo delitu salatu zuen. Bi atxilo-
tuak, liskarrean parte hartu
zuten guztiak, Ospa mugimendua
eta @AltsasukoGA twitter kon-

tuko arduradunak auzipetzea
eskatu zuen.

Sei identifikazio
Liskarrean izan ziren Guardia
Civilek argazki bidez zortzi per-
tsona identifikatu omen dituzte.

Atxilotutako biak eta beste sei.
Seiak euren borondatez Iruñeko
3. zenbakidun Instrukzio Epaite-
gian aurkeztu ziren atzo. Mari Paz
Benito epailearen aurrean dekla-
ratu nahi zuten, baina epailea ez
zegoen zaintzan. Gaur harekin

komunikatzen saiatuko dira seiak.
Antza, neska batek ere boronda-
tez azaltzeko asmoa du, baina atzo
ezin izan zuen. Guardia Civilak
egindako liskarraren atestatua-
ren arabera, ustez, seiek parte
hartu zuten. 

Pelean aritutako
gizona
atxilotuta
Foruzaingoak jakinarazi duenez, 55
urteko gizon bat atxilotu zuten hila-
ren 18an. San Martin kaleko taber-
nan zegoela beste gizon batekin pelea
izan zuen. Azken horrek jasotako
kolpeengatik lurrean konorterik
gabe bukatu zuen. Lekukoen ara-
bera aurpegian lau kolpe jaso zituen
eta erortzean buruan kolpea hartu
zuen. Tabernan bertan artatu zuen
medikuak zaurien larritasuna zehaz-
tu zuen: buru-hezurraren ustezko
haustura, buruan eta belarrian hemo-
rragiak. Zauritutakoa anbulantzian
ospitale gunera eraman zuten. Atxi-
lotutakoa Irurtzun inguruko herri
batekoa da eta ostegun arratsalde-
an Iruñeko 4. zenbakiko Instrukzio
Epaitegira eraman zuten. Lesio deli-
tua leporatu diote. 

Liskarra Espainiako Auzitegi Nazionalera
Manifestazio jendetsua

Herria bakean utzi eta polizia muntaien kontra egiteko, ferietako liskarrak eragindako guztia salatu zuten 2.500 bat pertsonak larunbatean. As-
paldiko manifestazio jendetsuena izan zen. Kontraesanengatik bertsio ofiziala indargabetua zegoela nabarmendu, kontrastatu gabeko adie-
razpenak egiteagatik Nafarroako Gobernua kritikatu, Altsasu gainean dagoen “errepresioaren hodei beltzaz gaztigatu eta izandako “manipula-
zioak eta distortsioak salatu zituzten. Manifestazioaren aurretik Coviteko lau kidek “gorrotoaren kultua” salatu zuten. +www.guaixe.eus

Aierraren arrasto
sakona 
Altsasuarren artean hala dela
nabarmen gelditu zen ostiralean,
Marino Aierraren alaba Teresak
emandako hitzaldian.

Iortia kultur guneko areto nagusia
txiki gelditu zen. Aierrak Argenti-
nan bizitakoaz hainbat argibide
eman zituen Teresak. Galde-eran-
tzunen tartea ere izan zen. Katar-
kikotik eta hunkigarritik asko izan
zuen hitzorduak. Teresa emozioe-
tan gora egin zuen ikusirik aitak Altsa-
sun utzi zuen itzal handia, hamar-
kadetan itzali ez dena. Hitzaldia Enri-
ke Zelaiaren doinura abestutako
Erkudengo Ama kantua abestuz
despeditu zen. 

Lomceren
aurka, beste
behin 
Espainiako Gobernuaren hezkuntza
erreformatzeko legearen,
Lomnceren kontrako protesta berri
bat izan zen atzo.

Ikasturte akaberan DBHko 4.
mailako eta Batxilergoko 2. mai-
lako ikasleek azterketak, erreba-
lida, pasa beharko dituztelako
izan ziren oraingoan protestak.
ELAk eta Steilas sindikatuek
deituta goizean ordu bateko
lanuzteak egin ziren ikastetxee-
tan eta arratsaldean manifesta-

zioak hiriburuetan. UGTk eta
CCOOk ere protestara deitu
zuten, baina Espainiako Ikasle-
en Sindikatuaren deialdiarekin

bat egin da. Ikastolen elkarteak,
LABek, Ikasle Abertzaleak eta
Sortzen-ek ez zuten atzoko deial-
diarekin bat egin. 

Gatazkei
buruzko
tailerra
Altsasuko Udalaren Gazteria Zerbi-
tzuak gatazken erabakia tailerra
antolatu du. Ikastaroa Intxostiapun-
ta gazte gunean izanen da azaroa-
ren 5ean eta 12an, larunbatak,
9:00etatik 14:00etara. 16 eta 30  urte
bitarteko gazteei zuzenduta dago
ikastaroa. Izena eman nahi duenak
gazte gunean edo 948 564 785 tele-
fonora dei eginez egin dezake.

Asociación Humaniataria Navarra
en Acción elkarteak, AHNA,
errefuxiatuendako materiala
biltzeko kanpaina martxan zuen. 

Haren bidez Calais eta Dunker-
kerko errefuxiatu eremuetara
bidaltzeko arropa, jaio berri eta
umeendako beharrezkoak diren
jantziak, oinetakoak, txupeteak,
biberoiak pixoihalak, jostailuak
eta bestelakoak, baita haurrenda-
ko eskola materiala jaso dituzte.
Frantziako Gobernuak Calaisko
errefuxiatu eremua desegin eta
bertan zeuden migratzaileak hexa-
gonoan barnako egoitzetan koka-
tzen ari da aste honetan. Antza,
hilabete barru gauza bera eginen
du Dunkerkekoarekin. 

Horregatik, AHNA elkarteak
material bilketa eten du. Juan

Pedro Higuerok esan digunez,
“Iruñeko biltegia beteta dugu.
Gure asmoa, dirua dugunean,

guztia Greziara bidaltzea da”.
Sakandarrek emandako lagun-
tza eskertu dute. 

Pintxopotea,
galdeketa
gosea
asetzeko
Azaroaren 27an bakaikuarrek
erabakitze eskubidea praktikan
jarri eta galdera honi erantzuteko
aukera izanen dute: Euskal Herri
independente bateko herritarra izan
nahi duzu?
Gure Haitzak elkarteak bakaikua-
rrei proposatu dien galdera da hori.
Galdeketarako hilabete eskas gogo-
rarazteko elkarteko kideek eraba-
kitzeko eskubidearen aldeko pin-
txopotea antolatu dute. Larunbate-
tan  izanen da, 19:00etan. Elkartean
eta Koxko tabernan izanen da.
+www.guaixe.eus

AHNAk errefuxiatuen aldeko bilketa eten du 
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Higiezinak 
LOKALAK

ALOKATU

Ergoienako Lizarragako  Azi Iturri elkartea-
ren alokairua San Klemente festetan, azaroaren
18, 19 eta 20an. Enkantea: azaroaren 6an, igan-
dean, eguerdiko 12:00etan,  800 eurotik hasiko
da. Prezio bera eskeintzekotan, elkarteko bazki-
deak lehentasuna izanen du.

Opatutakoak/galdutakoak
GALDUTAKOAK

Txaleko gorri bat. Altsasuko Feria egunean,
eliza parean, txaleku gorri bat galdu nuen, arra-
tsaldez. Topatuz gero, mesedez, deitu 688 867
336 telefonora. Urko 6 urte.

IKASTAROAK
Ongi sentitzeko sukaldaritza osasuntsua.
Sukaldaritza osasuntsua, garaikoa eta bertako
produktuetan oinarrituta. Azaroko ostegunetan
izanen da ikastaroa, 18:00etatik 21:00etara.
Tokia zehazteko dago. Izen-ematea 65 € Arakilen
erroldatuendako eta 85 € erroldatu gabekoenda-
ko. Epea: urriaren 31a arte. Harremanetarako:
948 500 101 eta 634 584 226 edo arakilkultu-
ra@gmail.com

OHARRAK
Gazteei jarritako isunak ordaintzeko. Euskal
preso eta iheslariek aldeko abenduaren 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

Euskaldun bat euro bat. Nafarroako erresuma-
koa izan zen Baigorriko Etxauzia gaztelua euskal-
dunentzat erreskuratu nahi da. Nafartarren eta
euskaldun guztien etxea izan dadin. Gure kultura,
ekonomia, historia eta mugaz gaindiko harrema-
nak antzinarazteko gunea bizia. Informazioa
www.euskaldunbateurobat.com

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

Euskonews ekonomikoki laguntzeko kanpai-
na. Informazio gehiago:
www.euskonews.com/laguntza,
euskonews@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) telefonoetara hots egin
dezatela.

NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Webgunean: guaixe.iragarkilaburrak.com-en
doan.
Guaixe astekarian: Saldu/erosi, erretan eman/
hartu, lan eskaintzak 11 euro + BEZ / 3 aste

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

Ostegunean, 18:00etan, Arbizuko
industrialdeko Utzugane zentroan

Sakanako Garapen Agentziak sus-
tatuta sortu da  Sakanako Labo-
rantza Foroa. Ibarreko lehen sek-
torearen topagunea izan nahi du.
Gainera, beste eskualdeetako espe-
rientziak ezagutzeko aukera eman
nahi du. Aurreneko bilkura, las-
tailaren 13an, Ipar Euskal Herri-
ko Etxe Ekoizleen Elkartearen,
Idokiren, lan egiteko modua eza-
gutu zuten zortzi sakandarrek. 

Sakanako Laborantza Foroa-
ren bigarren deialdia bio-onga-
rrien inguruan aritzeko izanen da.

Ximaurpila elkarteko kideak onga-
rri mota hori gaur egungo neka-
zaritza ereduaren etorkizuna ote
den argitzen saiatuko dira.
Ximaurpila elkarteak kudeaketa
sistema integral agro-ekologiko-
en garapena sustatzen du. Horre-
tarako, lurraren emankortasuna-
ren berreskurapenean oinarri-
tzen dira. Elikagai osasuntsuen
ekoizpena eta pertsonen garape-
na ere helburu dituzte. Horrega-
tik, gertutasun geografiko, sozial
eta elkartasunezko ekonomia ere-
duen alde egiten du, zeinetan per-
tsonak, ingurumena eta garapen

jasangarria kontutan hartzen
diren. Lehen sektorekoak eta
herritar guztiak arlo horietan ahal-
duntzeko lana egiten du ere. Horre-

gatik, Sakanako Garapen agentzia-
tik lehen sektorean aritzen diren
sakandarrak osteguneko hitzordu-
ra gonbidatu ditu. 

Agorrila eta lastaila bitartean
Unanuko eta Dorraoko bost
artzainen ardiak hil zituen. Uxaldi
batean akabatu zuten duela bi aste

Felix Resano Igoa artzain dorro-
barrari basurde batek lau ardi hil
dizkio lastailean. Beste artzain
dorrobar baten eta hiru unanua-
rren artaldeei ere eraso zien basur-
deak. Guztira 15 ardi hil zituen.
Agorrilaren hasieran erasoren
bat egin zuen. Utzubar aldean ardi-
ren bat edo beste hil zuen. “Gero
astero o bi astero behin eitten zen
bakarren bat”. Dorraora mugitu
zenean basurdea Beriaingo “zier
hortan ioten zan. Azkenien, egu-
nero eitten zen” eraso.  

Ardiak hilda eta artaldea izu-
tuta ikusita “guartzen giñen zaie-
la bitxon bat. Hasieran uste giñu-
ben zala txakurre, zeatik hartu
giñuben ardin bet putriek jan beño
lehen. Zazkan zuluek beie jendiek
esaten zen txakurre zala. Gio guar-
tu ginen zuluek baino ziela basur-
dien hortzakin eindako zarraz-
tak”. Basurdeek gehienbat ardien
tripak jaten dituztela gaztigatu
digu Resanok. 

Basurdeak eragindako kalte-
ak estaltzeko “ez do ez seguro ez
ezere. Seguruek dazkazu, iguel
hiltzen badie artalde guzie. Beie
lau ardingatik ez do halakoik”.
Artaldea urduriago egonda ezin
izan dute berdin gobernatu. “Gio
debei, igual umie bota ta denati.

Galera bintzet, bei”. Artaldeak
erasotzen dituzte putreek ere. Resa-
nok esan digunez, “putriekin beti
do bat o beste. Ez dakizu seguro
putrie dan ein dona, hil dan aurre-
tik… beti dude do, bei. Guk aspal-
di ez diau ikusi bizik don ardiai
atakie eitten. Orain dela 6 urte iku-
si zan bastante, bei”. Umeak egi-
teko dauden ardiak gauetan bor-
dara lotara sartzen dituztela azal-
du digu. 

Uxaldia 
Lastailean maiz-maiz gertatu ziren
basurdearen erasoak. Artzainak
elkar hartu eta erasoren bat ego-
nez gero Resano gaztigatzekotan

gelditu ziren, “ehiztaiekin fanko
ginelako beitzia harrapatzen
ginuen basurdie”. Lastailaren
15ean “agertu zan ardi bet, hemen,
herri onduen, hilda, beie jan be.
Guartu ginen zazkala sabelien
labankazuek bezela, moztutakuek.
Esan giniben txakurre ez zela izen-
ko. Hartu ginuben ehizeko txakur
on bet, arrastokue, ta markatu
zen ibildu zala basurdie onduen”. 

Basurdea non zegoen lokaliza-
tu zuten. Uxaldia egin eta ehizta-
riek basurdea akabatu zuten.
Dorrobarrak gogora ekarri du
2007an Urbasan antzeko erasoekin
kalte handiak egin zituela basur-
de batek. +www.guaixe.eus

Artzain gaztea
“Nik emanko ttut, hola, seien bat
urte o hola”. Nolaz animatu zen
azaldu digu: “hasieratik ginazkan
ardi betzuk amakin batia ta, gutxi-
naka-gutxinaka fan ginen gazta
eitten. Gustetu zakigun gehio. Sar-
tu zakigun, hori, nehi ginubela gehio
eitta ta sartu ginen artzai bezela
ta gaztandeie eitten”. Inbertsio
handia eskatu zien horrek. “Eta
ordubek die asko, asko. Launtze
handiye biher da”. Hasierako “oso
gorra” dela nabarmendu du, “gus-
tetu bia asko ofiziyue, zegatik
bestela ezin detteke atia aurria”.
Diru-laguntzez galdetuta, “azke-
niako zerbeit etortzen da, pega han-
diyekin”. 
Utxama izenarekin saltzen du
Resanok bere gazta. “Saltzen da
ta, kontentu gaude”. Gehienbat
etxetik saltzen dute gazta, taber-
naren eta jatetxeren batek  batzuk
hartzen die. Esnea ez dute saltzen.
Arkume garaian haiek saltzen
dituzte, harategiei batez ere. 
Jakinarazi digunez, gazta ekolo-
gikorako aldaketa betean dago gaur
egun. Hasieratik asmo hori izan
dute. Larreetan ez zuten ongarri
sintetikorik ez ezer botatzen. “Giña-
kan pega bakarra zan pensube”.
Aurten animatu dira urratsa ema-
tera. Laguntza gehiago jaso dituz-
te horregatik. Ekologikoan aritze-
ak larre azalera handiagoa eska-
tzen dio. Utxamakoek gazta
ekologikoaren etiketa izanen dute
urte eta erdi barru.+www.guaixe.eus

Sakanako Laborantza Foroan bio-ongarriez 

Basurde batek 15 ardi hil zituen 

Uxaldian parte hartu zuten ehiztariak. Utzitakoa
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Jose Antonio
Santamaría

I. urteurrena

Zure emaztea, seme-alabak eta iloba

Meza ospatuko da bere alde, azaroaren 1ean,
asteartean, eguerdiko 13:00etan, Altsasuko

elizan

Goizeder Azazeta
Pelaez

Zauden tokian zaudela, eragiozu
gogoz eta astindu blusa berdea,
maite zaitugu Goiz, betirarte.

Ajolabaikoak Peña

Goizeder Azazeta
Pelaez

Indartsua, borrokalaria eta beti
aurrera egiteko prest!
Maite zaitugu, lagun.

Altsasuko Gazte Asanblada

Goizeder Azazeta
Pelaez

Ekin ta ekin bilatzen ditu,
saiatze hortan ezin gelditu.

Indarra eta aurrera! 
Maite zaitugu, Goiz

Zure koadrila

Goizeder Azazeta
Pelaez

Utzi pentsatzen
berriz elkartuko garela,

iraganeko egunak itzuli ahal direla.

Azazeta Familia

Goizeder Azazeta
Pelaez

Zoazen tokira zoazela, 
zoriontsua izan, maitea.

Aintzane

Goizeder Azazeta
Pelaez

Altsasuko lehenengo
botera izan zinen. 

Beti gure bihotzetan
eramango zaitugu.

2008ko kinta

Goizeder Azazeta
Pelaez

(Iñigo Aritza Ikastolako ikasle ohia)

Ikastolako hariztiko hostoak orbel.
Besarkada handia familiarendako

Iñigo Aritza Ikastolako
guraso, ikasle eta langileak

Jaiotzak

•  Iris Imaz Katarain,
urriaren 16an Lakuntzan.
•  Adei Mozo Ikobaltzeta,
urriaren 19an Unanun.
•  Julen Viedma Santano, 
urriaren 22an Altsasun.

Ezkontzak

•  Iker Iraurgi Arratibel eta
Omaira Navarro Benitez, 
urriaren 24an Olaztin.

Heriotzak

•  Encarnación Mugika
Arangiz, urriaren 19an
Altsasun.
•  Juan Esteban Iribarren
Garzaron, urriaren 20an
Altsasun.
•  Goizeder Azazeta Pelaez, 
urriaren 25ean Altsasun.

Informazio hau epaitegietan 
eta  udaletan jasotzen da.  
Agertu nahi ez duenak, 
han jakinarazi dezala.

Goizeder Azazeta
Pelaez

Zeinen gogor egiten zaidan
bukaera onartzea...
atseden har ezazu, 
nire azken eskaria! 

Familia

Goizeder Azazeta
Pelaez

Alaitasun ta pozez bete zenituen zureak, 
oroimenean izango zaitugu 

goiz eder bakoitzean. 
Zure kintoen partez

2013ko kinta

Goizeder Azazeta
Pelaez

Altsasun 2016ko urriaren 25ean. 21 urte.

Zuk emandakoa 
Euskal Herri libre batean islatuko

dela zin egiten dizugu

Sakanako Ezker Abertzalea

Goizeder Azazeta
Pelaez

Beti herriarentzat 
lan egiteko prest.
ESKERRIK ASKO

Goizeder Azazeta
Pelaez

Eskerrik asko 
elkarrekin bizitako 

momentu guztiengatik.

Ikastolako gelakideak
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Pilota

kirola >>

Bihar jokatuko dute partida
erabakiorra, Iruñeko Labriten

Joseba Ezkurdiak esana zuen:
“Aimarren kontra beti pasatu izan
zait gauza bera. Lehen zatian nor
baino nor jokatzen diot eta marka-
gailuan aurreratzea lortzen dut.
Baina bigarren zatian, ez dakit
mentalitate kontua edo fisikoaren
eragina den, berak irabazten dit”.
Eta lau t´erdiko final laurdeneta-
ko ligaxkako bigarren partidan
historia errepikatu zen. 

Bien arteko partida ikusgarria
izan zen hasieratik. Olaizola 7 eta
2 aurreratu zen. Ezkurdiak zazpi-
ra berdintzea lortu zuen eta Aima-
rrek 12 eta 7arekin erantzun zuen.
Ezkurdiak sakea errekuperatu
zuen, eta partidak aurrera egin aha-
la, 16 eta 21eko errenta lortu zuen.
Orduan, arbizuarrak partida ira-
bazteko dena alde zuenean, Aima-
rrek hiru gantxorekin eta hiru

sakerekin erremontatzea eta par-
tida irabaztea lortu zuen, 22 eta 21,
Ezkurdia zur eta lur utzita. “Par-
tida ona egin dudala uste dut. Horre-
kin geratzen naiz, eta egindako
akatsekin ikastearekin” azaldu
zuen arbizuarrak, bukaeran. 

Hil ala bizikoa
Olaizola II.a Lau t´erdiko finaler-
dietarako sailkatu da. Ezkurdia
eta Bengoetxearen arteko biharko
partidak erabakiko du nor izango

den beste sailkatua. Biak ongi mol-
datzen dira distantzia txikira eta
partida oso lehiatu eta gogorra
aurreikusten da. Badirudi apus-
tuak ere paretsu aterako direla, aka-
so Ezkurdiaren alde, tarte txikia-
rekin. Partidak ikusmina sortu
du; horren isla, sarreren salmen-
ta martxa onean doa. Beste mul-
tzoan Urrutikoetxea finalerdieta-
rako sailkatuta dago eta Irriba-
rriaren eta Altuna III.aren arteko
partidak erabakiko du bestea. 

Armendariz
(Irurtzun),
Nafarroako
txapelduna
Kluben Arteko Senior mailako
Nafarroako Txapelketako finalean
Irurtzun klubeko Armendarizek 18
eta 12 irabazi zion Etxeberriari
(Huarte)

Asteburuan Nafarroako Kluben Arte-
ko Txapelketako finalak jokatu ziren.
Lehen mailako senior mailako fina-
lean, Irurtzun klubeko Xuban Armen-
darizek 18 eta 12irabazi zion Huar-
te Iruñeko Etxeberriari, 31 minutu
iraun zituen partidan. Armendari-
zek hirugarren aldiz irabazi du Nafa-
rroako txapela, eta bere esperien-
tzia eta lasaitasunak ezinbesteko-
ak izan ziren, atzera ere, aurten
txapela janzteko orduan. Armenda-
riz hasi zen dominatzen, baina lau-
na berdindu eta gero Etxeberria pasa
zen agintzera eta 7 eta 12 aurrera-
tu zen. Armendarizek sakea berres-
kuratu zuen eta 11 tanto egin zituen
segidan, sekulako erremontada egin
eta hirugarren urtez jarraian txa-
pela janztea lortu zuen. 

Iñigo Aritza Pilota
Txapelketa hasi da
Euskal pilota sustatzea. Helburu
horrekin antolatzen du ikastolak Iñi-
go Aritza Pilota Txapelketa. Igande-
an hasi zen txapelketa eta lehen jar-
dunaldia hartu zuen  Iñigo Aritza ikas-
tolako frontoiak. Lehen Hezkuntzako
3. mailatik Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako 2. mailara bitartean,
makina bat partida jokatu ziren. 
Zubia denez, igandean ez da jardu-
naldirik jokatuko. Txapelketako biga-
rren jardunaldia azaroaren 6an
jokatuko da.  

Ezkurdia edo Bengoetxea:
nor pasako da finalerdietara?

Lau ´terdiko final
laurdenetako 3.
jardunaldia
Ostiralean, 22:00etan:Olaizola II.a
– Retegi Bi. ( Oiartzunen, ETB-1)
Larunbatean, 17:45ean:  Bengoe-
txea VI.a – Ezkurdia (Labriten)
Igandean, 17:00etan: Irribarria  –
Altuna III.a (Atano III.ean ETB1)
Astelehenean: Urrutikoetxea –
Victor (Gernikan)

X. Arguedas Hiria Klasikoan haurren
mailan irabazi zuen Igor Arrietak eta
Aimar Tadeo bosgarrena izan zen
kimuetan

Asteburuan X. Arguedas Hiria
Klasikoa jokatu zen, mendi txirrin-
dularitza edo BTT proba. Aralar
klubeko Intersport Irabia taldeko
txirrindulariek sekulako maila
eman zuten. 

Kategoria txikietarako Argue-
dasen prestatutako 2 kilometroko
zirkuituari 6 itzuli eman behar
izan zizkioten haurren mailakoek
(12 km) eta azkarrena Intersport
Irabiako Igor Arrieta izan zen
(22:21). Arrietak 55 segundo atera
zizkion Caramelos El Caserio tal-
deko Adrian Losarcosi. Bere talde-

kide Aimar Tadeo ere ongi ibili zen
kimuen mailan. Kimuek 4 buelta
eman zizkioten zirkuituari (8 km)

eta Azkarrak klubeko Xabier Zaba-
la nagusitu zen (15:58). Aimar Tadeo
bosgarrena sartu zen (17:01), 1:03ra. 

Dani Saldise
selekziora
Espainiako selekzioak Dani Saldise
eta Rafa Usin deitu ditu

Espainiako areto futbol selekzioko
selekzionatzaile Jose Venanciok Mag-
na Gurpea Xotako Dani Saldise irur-
tzundarra eta Rafa Usin deitu ditu
urriaren 31n eta azaroaren 1ean
Espainiako selekzioak Frantziako
selekzioaren kontra Limogesen joka-
tuko dituen lagunarteko partideta-
rako. Rafa Usin aurretik aritu izan da
Espainiako selekzioarekin, baina
Dani Saldiserendako bere lehenda-
biziko aldia izango da. Deialdia, 21
urteko Irurtzungo jokalariaren lana-
ri egindako errekonozimendua da. 
“Hasieran ez nuen sinisten. Harro
nago, selekzioan jokatzea pribile-
gioa eta ametsa da. Esperientziaz
disfrutatzea espero dut, ahal dudan
gehiena ikastea eta zergatik deitu
nauten erakustea” azaldu du. 

Martelen baja, luzeagoa

Magna Gurpeako  Eric Martel pibo-
tari apendizitis ebakuntza egin zio-
ten, baina ebakuntzan konplikazio-
ak sortu dira, hemorragia barne, eta
berriro ebakuntza egin behar izan
diote. Baja, beraz, luzatu egingo da.   

» »

Lehen jardunaldiko emaitzak

LH3
A taldea: 
Alejandro Lopez 18 / Beñat Andueza 0
B taldea: 
Aiora Agirretxe 1 / Mikel Arrizabalaga 18
C taldea: 
Aser Navarro 3 / Eñaut Gastesi 18
LH4
A taldea: 
Aimar Igoa 18 / Haizea San Roman 5
Oier Carabias 18 / Ekia Andueza 1
B taldea:
Uxue Anguiano 4 / Xabier Olaiz 18
LH5
A taldea:
Oier Mitxelena 18 / Jon Aierbe 15
Asier Astiz / Alain Mendia (atzeratuta)
B taldea:
Peru Urteaga 18 / Kepa Amillano 12
Oihan Gartzia 14 / Patxi Azpeitia 18
LH6
A taldea:
Iger Agudelo 18 / Aimar Bengoetxea 5
B taldea:
Joseba Ortigosa 18 / Aimar Gracia 6
DBH1
A taldea:
Gorka Ruiz 18 / Olatz Galartza 5
B taldea:
Araitz San Roman 18 / Amaiur Zubiria 7
C taldea:
Aimar Lezea 4 / Lander Peral 18
D taldea:
Jon Navarro 18 / Iker Saturio 4
DBH2
A taldea:
Angel Bergara 18 / Ekhi Olabide 8
B taldea:
Aitor Ovejero 11 / Oier Gastesi 18

Pilotaka gustura ibili ziren. 

Areto futbola

Ezkurdia:“Sari handia lortzeko aukera
bezala ikusten dut larunbateko partida”

Kuriositatez, pisu bereko pilotak aukeratu zituzten bi pilotariek: 105,5 eta 106,3 gramoko
bina pilota, baina jokaeran oso ezberdinak direnak. Ezkurdiarenak azkarragoak, frontise-
tik asko ateratzen direnak, eta mantsoagoak, aldiz, Bengoetxearenak. Ezkurdiak ez zuen
pilotekin kexarik izan. Bengoetxeak, aldiz, aipatu zuen Ezkurdiaren pilotak “orain” ez dire-
la biziegiak, “baina partidak aurrera joan ahala, pixkat gastatzerakoan, bote gehiago har-
tuko dutela eta orduan ikusi beharko da”. 
Ezkurdia eta Bengoetxea VI.aren arteko txapelketetako azken partidek emozioa eta ten-
tsioa izan dituzte, polemika tarteko. Txapelketan aurrera egitea jokoan zegoen partidetan
lehiatu izan dira biak, biharkoan bezala.
Arbizuarrak azaldu zuenez, “Olaizola II.aren kontrako partida galtzeari ez dizkiot buelta gehie-
gi eman”. Larunbatekoa aukera handia da. “Oinatzekin bi rifi-rafe izan ditut, baina ez dut horre-
tan pentsatzen. Larunbateko partida sari handi bat lortzeko aukera handia bezala ikusten
dut” azpimarratu zuen. Ezkurdia ez da bakarkako txapelketa batean finalerdietarako sailka-
tu eta pausu hori ematea “behar duela” nabarmendu zuen, “pilotari guztiok behar dugun
moduan”. Leitzarra arerio oso gogorra dela badaki. “Oinatz primeran dago eta pilota azkar
ateratzen du. Hasierako tantoetan, adi egon beharko dut, ezin dut deskuidatu” gaineratu zuen.

Lau t´erdiko final laurdenetako 2. jardu-
naldiko emaitzak

Victor 19 – Altuna III.a 22
Irribarria 11 – Urrutikoetxea 22
Olaizola II.a 22 – Ezkurdia 21
Bengoetxea VI.a 22 – Retegi Bi 8

Mendi txirrindularitza / BTT

Arrieta txapeldun Arguedasen eta Tadeo bosgarrena

Aimar Tadeo eta Igor arrieta beste taldekide batzuekin. utzitakoa

Pilota / erreminta

Emakume palisten
hirugarren
kontzentrazioa
Nafarroako emakumezkoen 7 klu-
betako 10 eta 15 urte arteko 60 nes-
kek Nafarroako Pilota Federazioak
emakumezkoen erreminta klubak
sustatzeko hirugarren kontzentrazio-
an hartu zuten parte, larunbatean.
Tartean zeuden Etxarri Aranazko Gure
Pilota klubekoak. Paleta goma, fron-
tenisa eta paleta argentinarra landu
zituzten, frontoian eta trinketean.
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Mendi lasterketak

XVI. Sakanako Herri Lasterketa-La
Burundesa Sari Nagusian 135 neska-
mutiko lehiatu ziren txikien
mailetan, 71 korrikalari lasterketa
nagusian eta 35 Osasun Martxan

Lakuntzan jokatu zen, larunbate-
an, XVI. Sakanako Herri Laster-
keta-La Burundesa Sari Nagusia.
Mank-ek antolatu zuen, Lakuntza-
ko Zabalarte klubaren, Dantzale-
ku Sakana klubaren, Lakuntzako
Pertza elkartearen eta Lakuntza-
ko Udalaren laguntzarekin.
Burundesa izan zen babesle nagu-
sia, Sakana koop fundizioa, Saka-
na Laser eta Lacunza Kalor Group
enpresekin batera. 

Kategoria txikietan 135 neska
mutiko lehiatu ziren aurrebenja-
min mailatik haurren mailaraino.
Ondoren Sakanako Herri Laster-
ketari ekin zitzaion. Proba Saka-
nako Atletismo Kopa-Lasa Kiro-
lak Sarirako baliagarria zen. 

Herrian barna prestatutako 3
km-ko zirkuituari bi itzuli egin
ondoren, 2 km-ko zirkuitu laburra-

go bat osatuz despeditu zuten pro-
ba irteera hartu zuten 71 korrika-
lariek, guztira 8 km osatuz. Jube-
nilak eta kadeteak ere bertan ari-
tu ziren, baina kadeteek 5 km
osatu zituzten.

Prestatutako zirkuitua oso azka-
rra zen. Lehendabiziko itzulian
lau korrikalariz osatutako mul-
tzoa kokatu zen aurrean, baina
hurrengo bueltarako taldea dese-
giten hasi zen. Abarrategi kaletik
plazaraino dagoen aldapatxoa igo-
ta zegoen helmuga, eta arnasestu-
ka iritsi zen, bakarrik, Aitor Etxe-
berria iruindarra (26:16). 27 segun-
do atera zizkion Pedro Ruiz
murtziarrari eta 37 segundo Irun-
berriko Oscar Primori. Alberto
Martinez lakuntzarra laugarrena
sartu zen (27:37) eta bera izan zen
lehen sakandarra. 

Emakumezkoetan Izaskun
Beunza olaztiarrak eta Ibarrako
Maialen Muñozek lehia oso estua
izan zuten, baina Beunzak (31:46)

10 segundo atera zizkion Muñozi
(31:46). Mañeruko Rebecca Peña
sartu zen hirugarrena (32:54). 

Osasun Martxan 35 parte-
hartzaile 
Proba nagusiko korrikalariekin
batera, 35 pertsona abiatu ziren irte-
era puntutik, Osasun Martxa buru-
tzeko asmoz. Korrikan hasi berriak
direnei eta lasterketan beste modu
batean parte hartu nahi dutenei
begira antolatu zen proba. Zirkui-
tu handiari buelta bat ematea zen
koxka (3 km). Batzuk korrika osa-
tu zuten ibilbidea eta askok oinez.
Itziar Pazos izan zen azkarrena. 

Balorazio positiboa
Mank-eko kirol teknikari Amaia
Gerrikagoitia kontentu zegoen.
“Partaidetza handitu nahi
genuen, batez ere sakandarrena.
Askorendako 8 km agian gehie-
gitxo dira eta horretarako anto-
latu dugu Osasun Martxako (3

km). 35 atera dira eta gu konten-
tu” adierazi zuen teknikariak.
Gerrikagoitiak azpimarratu zuen
emakume asko lehiatu zirela, eta
horren atzean Sakanako emaku-
meen atletismo eskolaren eragi-
na nabaritzen dela. 

“Oso balorazio ona egiten dugu,
partaidetzagatik eta Lakuntzan

sortutako giroaren aldetik ere bai.
Eta, jakina, hau guztia antolatzen
lagundu duten guztiei, Zabalarte-
ri, Lakuntzako Pertzari eta Lakun-
tzako Udalari, gure esker ona eman
nahi diegu” gaineratu zuen. Hel-
du den urteko lasterketa Arakil
aldean izango dela aurreratu zuen
kirol teknikariak. 

Sakandarrak XVI. Sakanako Herri
Lasterketan (8 km)

Absolutua, gizonezkoak

1.Aitor Etxeberria (Iruña): 26:16
4.Alberto Martinez (Lak): 27:37
5.Raul Audikana (Olaz): 28:10
7.Sergio Garcia de Eulate (Alts): 28:49
8.Iraitz Senar (Lak): 29:13
11.Javier Borrega (Alts): 29:35
13.Iñaki Alvaro (Alts): 30:03
15.Francisco Gomez (Alts): 30:28
16.Iban Sobredo (Alts): 30:28
17.Andoni Azanza (Alts): 30:28
22.Jose Ignacio Mikeo (Lak) 31:09
23.Aitor Mozo (Lak): 31:19
32.Oihan Soto (Lak): 33:28
33.Ander Orabengoa (Olaz): 33:43
34.Ekain Alegre (Alts): 33:43
35.Santi Agirre (Iturm): 33:44
36.Juan Martinez del Olmo (Alts): 34:03
45.Aingeru Azazeta (Alts): 36:09
51.Josean Lizarraga (Iturm): 37:50
52.Manuel Larraza (Etx): 38:16
53.Amets Artieda (Etx): 38:23
56.Fco. Manuel Campos (Etx): 38:38
64.Joxemari Mercero (Unanu): 41:59

Emakumezkoak

1.Izaskun Beunza (Olaz): 31:46
4.Ginesa Lopez (Alts): 33:14
8.Mari Gwen Davies (Urd): 37:06
10.Silvia Perez (Alts): 38:27
12.Maite Zabaleta (Etx): 40:32
14.Iosune Senar (Etx): 41:59
15.Marina Zabala (Lak): 42:05

Kadeteak

1.Iker Mintegi (Alts): 19:15
2.Eki Olabide (Alts): 20:59
3.Martxel Etxeberria (Iturm): 21:00
4.Inhar Olabide (Alts): 21:04
5.Jon Erdozia (Etx): 21:37

Atletismoa

Etxeberria eta Beunza azkarrenak Lakuntzan

Beñat Katarain
zortzigarrena Araia-
Aratz bertikalean
Iban Murua izan zen txapelduna
(35:40) eta lakuntzarra ia bost
minutu gehiago behar izan zituen
(40:38)

Igandean jokatu zen Araia Aratz
kilometro bertikala, 4,3 km-ko pro-
ba bertikal gogorra. 101 korrika-
larik osatu zuten proba eta Iban
Murua elgoibarra izan zen azka-
rrena (35:40). Beñat Katarain
lakuntzarra 8.a sailkatu zen, ia bost
minutura (40:38).

Aritz Munarriz 42.a sailkatu zen eta
Mikel Satrustegi 46.a

733 korrikalarik lortu zuten larun-
batean Zubiritik atera eta Iruñera
iristea (21,1 km), Zubiri-Iruñea
maratoi erdia osatu eta gero. Anto-
nio Etxeberriak sekulako erakus-
taldia eman zuen eta txapelduna
izan zen, merezimendu osoz, 4
minutu eta bi segundo atera bai-

tzizkion Mostapha Charkiri. Ema-
kumezkoetan Vanesa Pachak agin-
du zuen (1:19:11). 

Aipatu martio erdian makina
bat sakandar lehiatu ziren eta Aritz
Munarriz etxarriarrak (1:19:43) eta
Mikel Satrustegi arruazuarrak
(1:20:03) lehen 50 postuen artean sail-
katzea lortu zuten, 42. eta 46. pos-
tuetan, hain zuzen. 

Atletismoa

Zubiri-Iruñea: Munarriz
eta Satrustegi Top-50ean

Sakandarrak Zubiri-Iruñean (21 km)

1. Antonio Etxeberria (Iruñea)1:09:15
42. Aritz Munarriz (Etx) 1:19:43
46. Mikel Satrustegi (Arru) 1:20:03
160. Iñaki Paniagua (Alts) 1:28:45
168. Kaxi Estarriaga (Etx) 1:29:07
179. Jose Julian Lopez (Alts) 1:29:45
194. Ruben Garcia (Alts) 1:30:51
225. Adolfo Lopez (Irur) 1:32:49
450. David Fuentes (Alts) 1:45:12
451. Alberto Agirre (Alts) 1:45:13

Sakandarrak Araia-Aratz km bertikalean
(4,3 km)

1. Iban Murua 35:40
8. Beñat Katarain (Lak) 40:38
35. Alatz Agirre (Arb): 45:43
42. Eukeni Goikoetxea (Alts): 46:03
55. Asier Reparaz (Arb): 48:30

Emakumezkoen haurren mailakoak, hasteko prest. 

Hasieratik aurrea hartu zuen laukotea, Alberto Martinez tartean. 

Lehendabiziko hiru emakumezkoak, Izaskun Beunza txapelduna erdian dagoela.

Sarituak

Saritu guztiek herriko produktuak jaso zituzten opari. Izaskun Beunza eta Aitor Etxebe-
rriak jantzi zuten txapela, Pedro Ruizek eta Maialen Muñozek jaso zuten bigarren saria eta
Oscar Primok eta Rebecca Peñak hirugarrena. Oscar Primok eta Ginesa Lopezek 35 urte-
tik 49 urte bitarteko beteranoen saria jasoa zuten, Patxi Garcesek 50 urtetik 59 urte bitar-
tekoa –maila honetan ez zen emakumerik lehiatu– eta Joxemari Mercero unanuarrak eta
Maria Zalbideak 60 urtetik gorako beteranoen saria. Bestalde, Iker Mintegik kadete one-
naren saria jaso zuen eta Iker Martinezek junior onenarena. 
Sakandarrei dagokienez, Izaskun Beunza eta Alberto Martinezek lehen saria jaso zuten,
Raul Audikanak eta Ginesa Lopezek bigarren saria eta Sergio Garcia de Eulatek eta Mari
Gwen Daviesek hirugarrena. 
Bukatzeko, Osasun Martxan parte hartu zuten guztien artean Tximonena jatetxean bi per-
tsonarendako otordua zozketatu zen eta Estibaliz Arkauzi egokitu zitzaion saria. Eguna
borobiltzeko auzate ederra prestatu zuten Zabalartekoek. 
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KIKI ARGAZKI DENDA
A L T S A S U

15x20 cm-ko 8 argazkiko
erreportaje batean beste bi
argazki opari.

TANIA ARRAINDEGIA
L A K U N T Z A

50 €ko gastuarerkin, etxe-
ko produktua doan.

LAKUNTZAKO
OSTATUA

L A K U N T Z A
Menuarekin, kafea edo kopa
doan.

ZURE EKO DENDA
I R U R T Z U N

€10 eko deskontua kontsul-
ta terapeutikoetan.

HOTEL OLATZEA
A R B I Z U

Eguneko menuarekin, kafea
doan, menu bereziarekin,
txupitoa doan.

ETXARRI HORTZ 
KLINIKA

E T X A R R I  A R A N A T Z
%10eko deskontua garbike-
tetan.

LURESU
A L T S A S U

% 10eko deskontua eskain-
tza berezi eta enkarguetan
izan ezik.

NORTE ERLOJUDENDA
A L T S A S U

%7ko deskontua produktu
berrietan, konponketetan eta
aldaketetan salbu.

MENDIGAIN
URDEIAZPIKOAK

L A K U N T Z A
50 €ko erosketa eginez gero
etxeko produktua opari.

URREZKOA
BITXIDENDA

I R U R T Z U N
Bitxietan 100 €ko erosketa
egitean, %10eko deskontua.

www.guaixe.eus-en
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Preferente mailako 2016-2017
denboraldia oso lehiatua izango dela
uste du Lakuntzako taldeak, baina
aurreko denboraldiko 5. postua
hobetzea da helburua

Denboraldiari aldaketa askorekin
ekin dio Lakuntzako Lagun Arte-
ak. Guztira 10 baja izan ditu, iazko
entrenatzaile Manuel Plano barne.
Arrotxapeara joan da entrenatzai-
le beteranoa, eta haren tokia Car-
los Gomez Puyol gazteak hartu du.
“Beti Kozkor taldearen bidez jarri
ginen berarekin harremanetan.
Bidezarrako entrenatzailea izan
da 4 urtetan eta Doneztebe ere entre-
natu du. Gaztea da, oso atsegina,
aldageletan oso harreman eta giro
ona sortu duena. Taldean beste bat
gehiago da eta futbolariek oso harre-
man ona egin dute berarekin” adie-
razi digu Lagun Arteako idazkari
Jesus Mari Goikoetxeak. 

Zailtasunak
Taldea osatzea kosta egin zaio
Lakuntzako taldeari. “Gehienak
Sakanako futbolariak dira –Lakun-
tza, Etxarri Aranatz, Altsasu Irur-
tzun, Arakil…– baina jokalari gutxi
batzuk Iruñea aldekoak dira, entre-
natzailearekin etorri diren 3 joka-
lari, esaterako. Aurten taldea sor-
tzea kosta egin zaigu, inguruan ez
zegoelako futbolari gehiagorik.
Hurrengo urteetarako harrobi poli-
ta dator, baina egun, mutilak bila-
tzeko zailtasuna izan dugu. Eta
Iruñetik jokalariak hona ekartzea
kosta egiten da. Urruti gelditzen
zaiela esaten dute. Iruñean belar
artifizialetan entrenatzera ohitu-
ta daude, estalpean, eta hemen
belarrean edo arean ibili behar
dira, Itxesaldeko zelaian, esatera-
ko. Eta nahiago izaten dute Iruñe-
an gelditzea” gaineratu du Goiko-
etxeak.

Zailtasun gehienak atezainekin
izan dituzte. “Andoni del Arbol ate-
zaina lesionatu da, eskafoideetan.

Eneko Orriok taldea utzia zuen,
lanarekin eta gaizki zebilelako, bai-
na fabore bat egiteagatik taldera
itzuli da del Arbol osatu bitartean.
Eta ama lakuntzarra duen Santi
Domingez da hirugarren atezai-
na” azaldu digu Goikoetxeak. 

Lehia handia
Talde berritua da Lagun Arteare-
na. Aurreko urtean bosgarrenak
sailkatu ziren  eta aurten postu hori
hobetzea eta, ahal bada, igoera
fasea jokatzeko sailkatzea da hel-
burua. “Baina aurten lehia han-
dia egon behar da, oso talde onak
daude, Bidezarra, Aibarés eta Beti
Casedano, esaterako. Beti talde
onenetako bat izango da. Eta Iru-
ñeko taldeak beti dira onak, joka-
lari asko dituztelako. Oso liga
estua eta borrokatua izango da, bai-
na goian egotea nahiko genuke. Eta
igoera fasea jokatzeko sailkatuko
bagina, primeran” azpimarratu du
Lagun Arteako idazkariak. Goiko-
etxeak gaineratu duenez, “jokala-
riak ongi ari dira entrenatzen eta
oso animatuta daude”. 

Etxarri Aranatz taldearekin
harreman ona dute. Derbianbi tal-
deak parez pare lehiatu zirela azal-
du du Goikoetxeak. Lagun Artea
jokalari bat gutxiagorekin geratu
zen eta horrek partida baldintza-
tu zuela azaldu du Goikoetxeak. Bi
taldeen kiroltasuna nabarmendu
zuen, “hori da inportanteena fut-
bolean, hori da benetako futbola”.

Harrobia
Preferente mailako taldeaz gain,
Lagun Arteak kadeteen, haurren
eta kimuen taldeak dauzka. “Orain
kadeteetan daudenak hurrengo
denboraldian jubeniletara pasako
dira eta, orduan, preferenterako
oso harrobi polita izango dugu,
beraiekin eta hurrengo belaunal-
diekin” nabarmendu du Goikoe-

txeak. Sakanan hiru futbol talde
egoteko nahikoa jokalaririk ote
dagoen galdetuta, Goikoetxeak
azaldu du momentu puntualetan
taldeak osatzeko arazoak izaten
direla. Aitortu digunez, Sakana
mailan talde indartsu bat sortze-
ko elkarrizketak izan dira hemen-
go kluben artean, baina azkenean
taldeak ez direla ados jarri. 

Bajak
Guztira 10 baja izan ditu Lagun
Arteak. Manuel Plano entrenatzai-
lea Arrotxapeara joan da, eta Bide-
zarratik datorren Carlos Gomez
Puyol da entrenatzaile berria. Bes-
talde, Jon Goikoetxea, Urko Eiza-
girre, Ander Torres, Carlos Pascual,
Gorka Otxotorena, Samba Diouf,
Sergio Muñoz, Omar Ndiaye, Raul
Erice eta Ruben Mendieta jokala-
riek taldea utzi dute eta Andoni Del
Arbol, Santi Domingez, Markel
Erdozia, Andoni Egurza, Gari Ruiz
de Escudero, Ioritz Goñi, Jon Ollo,
Kepa Olias, Mikel Galdeano eta
Odon Arbeloa dira jokalari berriak. 

Galdu gabe
jarraitzen du Magna
Gurpea Xotak
Gaur Burela izango du aurkari
Anaitasunan (20:30)

Larunbatean,
Gran Canaria tal-
dearen kontra
garaipen zapo-
rea izan zuen
berdinketa lortu
zuen Magna
Gurpea Xotak, 4
eta 2 galtzen joan eta gero, launa
berdintzea lortu zuelako. 
3 eta 1 (Victor) aurreratu ziren Gran
Canariakoak atsedenaldia baino
lehen. Bigarren zatian Rafa Usin izan
zen protagonista. Usinek Magnaren
bigarrena sartu zuen, eta nahiz eta
Gran Canariak laugarren gola egin,
penaltiz, berdeek zuten etsi eta atze-
ra ere Usinek kontrako atean asma-
tu zuen. Partida bukatzeko 4 minu-
turen faltan, launa berdintzea lortu
zuen Jesulitok. 
Movistar Inter da liderra (9 puntu) eta
Magna Gurpea 7.a da (5 puntu). Gaur,
ostiralean talde berdeak 3 punturekin
sailkapenean 11.a den Pescados Ruben
Burela taldea hartuko du Anaitasunan,
20:30ean.  

federatutako txapelketa

PREFERENTE MAILA. 1. multzoa
6. jardunaldia 

Etxarri Aranatz 1 – Lagun Artea 0

Preferente mailako derbia jarraitzera Etxarri
eta Lakuntzako zale asko bildu ziren eta giro
oso ona egon zen. Lehen zatian Etxarrikoek
gol aukera argiak sortu zituzten. Arbitroak
Lagun Arteako Markel jokalaria aldageletara
bidali zuen, bi txartel hori erakutsita, eta
horrek guztiz baldintzatu zuen partida. 2.
zatiak etxarriarrek sortutako gol aukerak ez
zituzten borobildu, eta Lagun Arteak
defentsari eutsi zion, kontraerasoak sortzeko
helburuarekin. Partida bukatzeko 10
minuturen faltan Xabatek Etxarriren aldeko
gola sartu zuen eta horrela despeditu zen
lehia. Bi taldeak kiroltasun handiarekin aritu
zirela nabarmendu behar da. 

Sailkapena >>
1. Bidezarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 p
6. Lagun Artea  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 p
9. Etxarri Aranatz  . . . . . . . . . . . . . . . .8 p

Asteburuko jardunaldia
San Andres – Lagun Artea

(Igandean, 17:30ean, Lizarran)
Lezkairu – Etxarri Aranatz 

(Larunbatean, 19:15ean, Lezkairun)

ERREGIONAL MAILA. 1. multzoa
5. jardunaldia 

Altsasu - Gazte Berriak

Altsasuk denboraldiko lehen garaipena lortu
zuen, etxean. Gazte Berriak taldearen kontra
bikain aritu ziren altsasuarrak eta partidako
jaun eta jabe izan ziren. Darlingek, 6.
minutuan, eta Patxik, 24.ean, sartu zituzten
talde gorritxoaren lehen bi golak. 2. zatian
Gaztekoek gola sartu zuten, baina Paulettek
eta Josebak beste bi gol sartu eta garaipena
gogoz ospatu zuten altsasuarrek.

Sailkapena >>
1. San Jorge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 p
7. Altsasu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 p

Asteburuko jardunaldia
Beti Kozkor – Altsasu

(Igandean, 18:00etan, Lekunberrin)

ELOMENDIKO TXAPELKETA
6. jardunaldia 

Zaldua 3 – Eneriz 2

Sailkapena >>
1. Unziti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 p
2 Zaldua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 p

Asteburuko jardunaldia
Unziti – Zaldua

Futbola

Lagun Artea 2016-2017

Atezainak: Andoni Del Arbol, Eneko Orrio eta Santi Domingez.
Atzelariak: Andoni Egurza, Aitor Egurza, Jon Ollo, Kepa Olias, Gari Ruiz de Escudero, Carlos García, Ioritz Goñi eta Markel Erdozia.
Erdilariak: Eneko Cruz, Joseba Montoya, Jonathan Davila, Xabi Burillo, Iñaki Berastegi, Dani Ramos, Iñaki Mendieta eta Mikel Galdeano. 
Aurrelariak: Asier Salgado, Mikel Beraza, Odon Arbeloa eta Ander Unanua. 
Entrenatzailea: Carlos Gomez Puyol.2. entrenatzailea: Sergio Perez Niño.

Futbola

Areto futbola

Gora begiratu nahi du Lagun Arteak

Zuzendaritzan
aldaketarik ez
Lagun Arteako juntan Carlos Ruiz
de Erentxunek jarraitzen du pre-
sidente, Javier Hernandezek pre-
sidenteorde, Jesus Mari Goikoe-
txeak idazkari, Migel Angel Are-
taren laguntzarekin, Jose Mari
Lanzek diruzain eta Javier Andue-
zak, Xabi Beteluk, Juan Ignazio
Mendietak, Diego Cruzek eta
Oscar Maizak bokal. Gazteak jun-
tan sartzea nahiko lukete “guk bizi
guztia daramagulako eta jende
gaztea behar delako. Ea jendea
animatzen den, bestela talde
honek ibilbide motza izango du”
gaineratu du Goikoetxeak. 
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Blas Alegria,
Lakuntzako pertza
eta Altsasuko feriak

Lakuntzako Dendaberrin euskal
idazle ospetsu bat jaio zen 1883ko
otsailaren 3an, San Blas egunean,
eta saintu horrek eman zion izena.
Bizi zelarik hango apaiza izan zen,
eta herri berean hil zen 64 urte zitue-
larik. Joxemiel Bidadorrek beti dei-
toratu zuen Blas Alegria idazlea
ahantzia izan izana hainbat litera-
tur liburutan. Patri Urkizuk ez zuen
sartu Historia de la Literatura Vas-
ca liburuan eta, orobat, Jon Korta-
zar gure irakaslea izan zenak, eta

euskal literaturaren aditua izan ere
omen denak, ez zuen aipatu (Bida-
dorren iritziz, zalantzarik gabe
nafarra zelako).
Lakuntzak, halere, ez zuen ahaztu
eta jaiotzaren mendeurrenean ome-
naldi bat egin zion; Eugenio Ulaiar,
herriko apaiza, honela mintzatu zen:
“Don Blas mundu honetara dato-
rren garaia beltza eta latza da. Eus-
kalduna izateak, erdaraz ez jakite-
ak, ez zion horretan lagundu”.
Orduko intelektualik ospetsuenak
ezagutu zituen (Migel Intxaurron-
do, Juan Goikoetxea, Manuel Iru-
jo, Serafin Olabe). Euskaltzalea zen
eta Euskeraren Adiskideak elkar-

goaren sortzailea. Halaber, Victo-
riano Huizi euskal idazlearen (eta
garai hartan Unanuko apaiza zena-
ren) ikaslea izan zen eta Iruñeko
apaizgaitegiko irakaslea.
Olabe literatur saria beretu zuen
folkloreari buruzko lan batekin.
Baina, osperik handiena eman zion
testua “Lakuntzako Pertza” izan zen.
Gau batean gertatu zena azaltzen
da bertan, nola batzuk borrokatu-
ko ziren, lakuntzar garai buruargi
bat tartean mintzatu izan ez balitz.
Beste era batera bukatzen da, ordea,
“Altsasuko Feriak”, guztiz apokrifo
den testua: “Eguraldi txarrak maiz
ikusten dira Altsasun, baina hura

bezelako gutxi. Hodei astunek ez
zuten arintzen hasteko asmo apu-
rrik, eta pitxak etorri heldu ziren
gero eta lodiago. Erkudengo haize
soinuak alde batetik eta Bargagai-
neko durrundarak bestetik, adie-
razten zuten oraindik etortzekoa
zela makurrena. Gaua nolakoa ote
zen, hortik igerri. Eta hutsa, hori
besterik izan ezbalitz”.
“Garai hartan ohitura omen zen ferie-
tan egunez tratuak egin eta gauez
jai egitea, danborra eta piztu soi-
nuen kanta eta dantzan.
“Hura gaua! Goizeko bostetan begiak
igurtzi behar izan zituzten ikusten
zutena sinistekotan. Ai ene! Bi alde

jarrita gogotik heltzen zion bakoi-
tzak bereari: batek, Arrano astapu-
tza! Eta hasi ziren denak: Eup... Bake!
Bake…!, baina inori ere kasurik egin
gabe aurki burrukatu ziren.
“Hurrengo egunean, egunsentiare-
kin batera, haruntzakoan arin,
honunzkoan geldi-geldi, emaku-
me eta giza pilen hotsak: Zer da
ba? Zer gertatu da?
Adiskide: Altsasu aldera bazatoz,
nahiko duzu ikusi? Herria zure zain
daukazu. Baina… Alo! Alo!, ez gero
inolazko ere gau hartan benetan ger-
tatu zenaren egia aipatu. Holakorik
ahoan hartzen baduzu… Jainkoak
lagun dakizula!

bazterretik

Juankar Mugartza

kultura >>
SUKALDARITZA

CARLOS OIARBIDE EPAILE: Euskal Herriko
PIntxoen Txapelketa famatuko epaima-
haiko kide izan dugu Madrilen Carlos

Oyarbide Gastro jatetxea duen Carlos Oiar-
bide sukaldari altsasuar ezaguna. Honda-
rribiko Sardarak irabazi du txapelketa. 

Astelehenean, 19:30ean Irurtzungo
elizan eta, asteartean, 19:00etan Etxarri
Aranazko elizan

Tolosako 48. Nazioarteko Abes-
batza Lehiaketan parte har-

tzen duten abesbatzekin osatzen
da Nafarroako Abesbatzen Elkar-
teak antolatutako 22. Nazioarte-
ko Abesbatzen Zikloa. Bi emanal-
di Sakanan dira: Batavia madri-
gal singers lehenik, Irurtzunen,
eta Balta emakumezkoen abesba-
tza, Etxarrin. 

Batavia madrigal singers Indo-
nesiako koro misto onenetakoa
da. prestigiozko lehiaketetan sari
gehien lortu dituen Indonesiako
abesbatza da. Ongi prestatu eta
trebatutako abeslariez osatua,
hainbat genero, estilo eta zailta-
sun mailetako lan koralak inter-
pretatu ditzake. 1966an sortua,
gaur egun Jakartako abeslari
amateurrez osatzen da taldea.
Adin jatorri etniko, lanbide eta
erlijio desberdinak dituzte. Kide
guztiak kontu handiz hautatu
ziren, entzunaldien bitartez.
Hasieratik Avip Priatna da zuzen-
daria. Aparteko musika talen-
tua du. 

Letoniarrak Etxarrin 
Balta abesbatza polifonia sailean
lehiatuko da Tolosan. Mära Mar-
nauzak zuzentzen duen abesbatza
32 emakumek osatzen dute. Mar-
nauza irakaslea ere bada, eta bere
ekimenez sortu zen Balta abesba-
tza 1999an. Ordutik bera da zuzen-
daria eta zuzendari artistikoa.
Nazioarteko lehiaketetan arra-
kasta handia izan du. 
+www.guaixe.eus

Larunbatean, 20:00etan, Lakuntzako
kultur etxean

Iñaki Auzmendi Lakuntza bakar-
lariak Momentos bigarren dis-
koa aurkeztuko du. Txuma

Huarterekin Binario Estudiosen
grabatu zuen lana garagarrilaren
18an argitaratu zuen. Lanak doze-
na bat kantu biltzen ditu eta haie-
tan Auzmendik herri biziei, euren
aurretik elkartasuna jartzen duten
gizon-emakumeei, errefuxiatuei,
alzheimer gaixoei, herri batean
den ikasleen arteko maitasun isto-

rioari, oroitzapenei, esperantzari,
diktaduran errepresaliatutako
emakumeei, borrokari, bizitzari
eta askatasunari kantatzen dio. 

Auzmendi (ahotsa eta gitarra)
kontzertuetan laguntzen duten
musikariak izan dira diskoaren
grabazioan lagundu dutenak:
Juanmi Arzelus (gitarra elektri-
koa) arbizuarrak, Julia Moralesek
(zeharkako txirula) eta Ana Tur-
canek (biolina).

Diskoa eskuratzen duenak joan
den urteko abenduaren 26an Etxa-
rri Aranazko kultur etxean eman-

dako kontzertuaren grabazioa ere
eskuratuko du. Orduko hartan

bere aurreneko diskoa, Raíces de
Piedra y Esperanza, aletu zuen. 

Igandean, 19:00etan, Lakuntzako
kultur etxean

Bartzelonako Grazia auzoko
El Cercle talde koraleko zati
da Vivace abesbatza umeen

eta gazteen beste bi koruekin bate-
ra. 2009ko lastailaren batean sortu
zen abesbatzak 100 bat kide ditu, 35
urteko bataz besteko adinarekin.
Haien artean Ainhoa Andueza
uhartearra (sopranoa) eta Gaizka
Andueza Arregi lakuntzarra (teno-
rea). Abesbatzaren helburua lan
serioa eta zorrotza egitea da, bai-
na, aldi berean, atsegina eta goza-
garria. Errepertorioari dagokio-
nez, nagusiki, pop musika eta musi-
ka modernoa abesten dute; ezohikoa
dena abesbatzen artean. Hala, abes-
batza musikaren beste ikuspegia
eskaintzen dute. 

Kataluniar herrietan eta Bruse-

lan eman ditu kontzertuak. Tomas
Rosadoren zuzendaritzapean
Lorenz Maierhoferren Ethno Mass
for Peace, Carl Orffen Carmina
Burana eta Benet Andreu Pons
Miserere abestu ditu. Kataluniako
Ateneoen Federazioen lehiaketan,

musika sorkuntza atalean, 2. saria
eskuratu zuten 2011n. Sari hori
euren ekoizpen batekin lortu zuten
eta aurten aurkeztu duten Happy
ekoizpena dakarte Lakuntzara.
Informazio gehiago Guaixeko azken
orriko 11 galderak elkarrizketan. 

Igandean, 20:00etan, Irurtzungo
kultur etxean

Irurtzungo Antzerki Zikloa Ylla-
na antzerki taldeak Olim plaff

antzezlanarekin itxiko du. Olin-
piada bereziak eskainiko dituzte
hiru atletek. Podiumaren gorena
zapaldu ahal izateko makina bat
amarru eta azpijoko erabiliko
dituzte. Ikusleek euren burua
haietan sartuta ikusiko dute, kirol
parodia horretan. Keinu antzer-
kia, clowna eta pantomimaren
bidez adieraziko dute guztia, adin
guztietako publikoaren gozame-
nerako. Oholtzan Cesar Maroto,
Susana Cortes “Guss” eta Juan
Fran Dorado aktoreak jokatuko
dute obra. 

Indonesiako eta
Letoniako
abesbatzen bisitak 

Auzmendik bigarren 
diskoa aurkeztuko du

Bartzelonako Abesbatza pozik kantari Balentria
olinpikoen
garaia



Etxarriko irakurle
taldea bueltan
Alfredo Alvaro Igoaren liburua gai
hartuta bueltatuko dira literatura
solasaldiak, ostegunean, 19:00etan
Etxarri Aranazko liburutegian

Potroak odoletan izenburua du
astekari honetako erredaktore-

ak 2014an argitaratu zuen liburu
elektronikoak. Narrazio, ipuin
labur edo nano ipuinak biltzen dira
lanaren 91 orrialdeetan. Edozerta-
rako “potroak” arrazoibide dituz-
ten gizonen irudiarekin hautsi
nahian Alvarok bere narrazio labu-
rretan gizonak ahul agertzen diren
egoerak jaso ditu. Umorea ukituz
batzuetan, irudimenaz besteetan eta
gogoetekin denetan.

Liburuan irudiak garrantzia
du. Izan ere Morkots-en 6 ilustra-
ziok beste horrenbeste narrazio
laguntzen dute. Liburuaren azala,
berriz, Jabi Bergararen eskultura
bati egindako argazki indartsu bat
da. Zenbait narrazio sarean dauden
kantuei lotu ditu ere.

www.urlia.eu
Liburua soilik ePUB edo DPF ber-
tsioetan eskuratu daitezke web orri
horretan. Diru ekarpen egiteko auke-
ra dago. Horiek guztiak, zuzenean,
Guaixe fundazioak jasoko ditu. 
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Astelehenean, 20:30ean, Altsasuko
Iortia kultur gunean. Gazteei eta
helduei parte hartzeko gonbidapena
luzatu zaie

Flirte-artgala erotikoa eszena-
ra eramanen dutenak Haize
Berriak bandak, Zirkus blai

zirku gazte taldea eta Zirika Zirkus
dira. Artisten, musika-tresnen eta
publikoaren artean flirteoa piztu eta
gozatzeko moduko saioa eskain-
tzeko asmoa dute. Galan zehar hiru
taldeen arteko kideek elkarri-era-
ginen diote. Batzuk musikarekin
edo musika tresnekin, malabaris-
moekin eta akrobaziekin besteak,
azkenak, umorez.

Banda
Haize Berriak bandako Iosu
Rubiok eta Moti Altzelaik jakina-
razi zutenez, hainbat musika esti-
loetako sei doinu joko dituzte
galan: Dimitri Shostacovichen
bals bat; Arturo Marquez Navarro-
ren Danzon nº 2; Joe Cockerren You
can leave your hat on; AEB hego-
aldeko dixie doinu bat; tango bat
eta Pedro Beltran Ruizen eta Luis

Demetrioren Quién sera. 
Gozamenez programako ardu-

radunek aukezpenean azaldu zute-
nez, “gala mimoz, ilusioz eta esfor-
tzu handiz prestatu dute taldeek”.
Jakinarazi zutenez, 10. urteurrene-
rako bandarekin harremanetan
jarri ziren, “baina hutsean gelditu
zen. Maiteminduta jarraitu dugu
azken urte hauetan, eta aurreneko

topaketa horren ondorioz, eta eda-
be erotiko batzuei esker, astelehe-

nean guztiok gozatu eta laztanke-
rietan ibiliko gara”. 

Gaur, 22:30ean, Olatzagutiako kultur
etxean

Zanguando teatrok komedia
barregarria taularatuko du
gaur: Aquí va a pasar algo.

Txubio Fernandez de Jauregi  eta
Miguel Garces aktoreek berrasma-
tu beharra duten bi pertsonen
paperak jokatuko dituzte. Biak
zein diren jakin asmoz lorratz bila
ariko dira, euren bizitzen ardatza
den jokoaren irudimen eta alda-
rrikapen ariketa eginez. Sortzen

diren egoera barregarrietan nork
bere burua ikusarazten dute.

Ikuskizun komiko-poetiko
horren ardatzak dira mugimen-
dua, espazioaren kontzepzioa eta
erritmoa. Truko eta bestelakorik
gabe, soiltasunez. Umore inteli-
gente eta surrealistaz ariko badi-
ra ere, oroitzapenak diren mate-
rial ahulaz hausnartzeko auke-
ra ematen du antzezlanak. Izan
ere, memoria txakur bat bezala-
koa da, makila bota eta edozer
gauza ekartzen dizu.

Larunbatean, 20:00etan, Altsasuko
Iortia kultur gunean

Pertsonaiak eszena tokian
harrapatuta gelditu izana-
ren esperientzia du. Ez daki

non sartu den. Pertsonaia engai-
natu dute, bidea hori dela esan dio-
te eta horregatik sartu da eta, bat-
batean, begira dituen eta zerbait
eskatzen ari bide zaizkion ikusle-
ak topatu ditu aurrez aurre. Bera
ez da antzeztera etorri, baina hala-
beharrez antzeztu beharko du.
Ikusle horien begiradek sortzen
dioten izua dela-eta alde egin nahi
du, irteera bilatu. Bat bakarra
dago, baina bada “norbait ikuse-
zina, hori galarazten diona eta
eszena tokian gelditzera eta begi-
ratzeari uzten ez dioten begi horiei
aurre egitera behartzen duena.
Abiapuntu hori du Pepe Viyuela
komiko ospetsua protagonista
duen Encerrona ikuskizunak. 

Arriskuaren aurrean baka-
rrik, estutasunetik ateratzen saia-
tzeko erabiliko dituen eguneroko-

tasuneko objektu batzuk izanen
ditu bidelagun bakarrak: gita-
rra, ahulkia, jaka, egunkaria eta
eskailera. Clonwnaren erroetara
bidaia eskaintzen du bere maisue-
tako batek. Objektuekin jolas egi-
nez eta zenbait emozio azaleratuz,
bizitzaz eta batzuetan jokatu beha-
rrean gauden pertsonaiez ariko
zaigu Viyuela.

Gala erotikoa Gozamenezen 15. urteurrenean

Memoria galtzeaz, umorez Itxialdia Pepe Viyuelarekin

   Gozamenez, 2016ko udazkena
Herria Data Ordua Zer
Altsasu Lastailak 31, astelehena 20:30ean Flirte-art gala erotikoa
Altsasu Azaroak 11, ostirala 22:00etan Zine-foruma. 

Una noche de verano
Altsasu Azaroak 19, larunbata 18:00etan Sentipen ibilbidea. 

Neska gara, eta zer?
Ergoiena Zehazteko Zehazteko Tailerra

Irakurketen egutegia

Azaroak 3 Potroak odoletan
Alfredo Alvaro Igoa.
Abenduak 15 Iazko hezurrak
Unai Elorriaga.
Urtarrilak 26 Kartzelako kro-
nikak Jexuxmari Zalakain Garai-
koetxea.
Olatzagutia
Heldu den ostiralean elkartuko da
Olatzagutiko irakurle taldea. Paul
Tordayren La pesca del salmón
en Yemen liburuaz hizketatuko
dira 21:00etan, udal liburutegian.
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SAKANAKO ASTEKARIA •2016ko lastailak 28, ostirala • 2. aroa • 572 zenbakia

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

Irurtzun 23.5 . . . . . . . 3.5  . . . . . . .4.6
Etxarri A. 22 . . . . . . . . -0.5  . . . . . . .5.6
Altsasu 21 . . . . . . . . . 0  . . . . . . . . .3.9
Aralar 13.8 . . . . . . . 0.4  . . . . . . .2.8
Urbasa 17.5 . . . . . . . 2.5  . . . . . . .3.1

: eguraldiaasteko >>

Min: 7 Max: 22 Min: 9 Max: 25 Min: 9 Max: 20 Min: 9 Max: 19 Min: 10Max: 16 Min: 9 Max: 14 Min: 9 Max: 14

ostirala larunbata igandea astelehena asteartea asteazkena osteguna

euria: 04% euria: 04% euria: 05% euria: 20% euria: 20% euria: 25% euria: 50%

Bazkide sarituak
ANER GALARZA
BARANDIARAN
(BAKAIKU)

MARIBI ANDUEZA
EZKURDIA 
(LAKUNTZA)

MAITE MARINELARENA

OIZ 
(IRURTZUN)

YOLI AYESTARAN
IJURKO 
(ETXARRI ARANATZ)

: ilargiaren aldia>>
ilberri ilgora ilbete ilbehera

30 7 14 21

1.Zenbat urte daramatzazu
Bartzelonan?
13 urte egingo ditut. Terapia natu-
ralekin egiten dut lan, osteopatia,
naturopatia… Ama tu salut zentro-
an. Euskalduna naiz, baina urte
asko daramatzat hemen eta erdi
katalana ere sentitzen naiz. 

2.Bartzelonako Cor Vivace
abesbatzako kidea zara. Noiztik?
Cor Vivacen nagoen laugarren
urtea da hau. Lakuntzan akorde-
oia jotzen nuen, baina  lotsagatik
edo... sekulan ez dut abestu. Bada
garaia, pentsatu nuen. Cor Viva-
cen zebilen lagun bat ezagutu nuen,
eta taldeko kide izatea proposatu
zidan. Nik ez nuen abesbatza kla-
siko batean aritu nahi, beste musi-
ka mota bat abestu nahi nuen. Cor
Vivacek pop-rocka, musikalak eta
halakoak lantzen ditu eta anima-
tu nintzen.

3. www.corvivace.org web orrian
atzematen da abesbatza
ezberdina zaretela. Janzkera
koloretsua, kantu modernoak,
koreografiak… alaitasuna
transmititzen duzue.
Urtero errepertorio ezberdina pres-
tatzen dugu eta aurtengoak Happy
du izena. Abesteaz gain, koreogra-
fiak egiten ditugu eta musikariek
zuzenean jotzen dute: pianoa, kita-
rra, baxua… Ikuskizun dibertiga-
rria da. Jendeari gustatzen zaio, eta
esaten digute alaitasun hori trans-
mititzen dugula, “buen rollito”
hori. Ez da abesbatza klasikoa;
modernoagoa, ezberdina da.

4. Koreografiak prestatzen
badituzue lanak… 
(Kar kar) Hor ibiltzen gara…

Garrantzitsuena da guztiok oso
ondo pasatzen dugula entseguetan.
Astean behin entseatzen dugu, bi
orduz, baina horretaz gain entse-
gu partzialak izaten ditugu, urte-
an behin entsegu intentsibo bat egi-
ten dugu, Bartzelonatik kanpo,
koreografiako entsegu bereziak
ditugu… Egunerokotasunetik des-
konektatzeko primeran dator. Bene-
tako terapia da: entsegura zoaz eta
beste pertsona bat zarela atera-
tzen zara. 

5. Zenbat zarete Cor Vivacen?
Une honetan, hain justu, 99 gara.
Ni tenorea naiz. Taldean badago
ere Ainhoa Andueza, aita Uharte
Arakilgoa duena eta Bartzelonan
bizi dena. Sopranoa da. Abesbatza-
ko helduenak 60 urte inguru izan-
go ditu eta gazteenak 22 urte ingu-
ru. Oso ongi konpontzen gara.  

6. Bartzelonako Gracia auzokoa
da zuen abesbatza.
Gracia auzoko D´El Cercle kultur
elkartearen barruan gaude. Gure
abesbatzaz gain, elkartean beste
abesbatza bat ere badago, klasiko-
agoa. Horretaz gain, elkartean dan-
tza taldeak daude, musikariak... 

7. Erreferenteak zarete?
Nahiko ezagunak garela esan dai-
teke. Liceoan eta Palau de la Musi-
can abesteko zortea izan dugu. Bai-
na Katalunian abesbatza mailan
kultura handia dago, eta geroz eta
koro moderno gehiago daude.  

8. Igandean Lakuntzara Happy
ikuskizuna ekarriko duzue: Lionel
Richie, Pharrell Williams, John
Lennon, Stevie Wonder… 
Urtero irteera bat egiten dugu.

Aurreko urtean Bruselasen egon
ginen, duela bi urte Mallorcan,
duela hiru urte Valentzian… Fami-
lia urtero Bartzelonako emanaldi-
ren bat ikustera etortzen da, eta
ingurukoekin hitz egiten eta bes-
te, azkenean Lakuntzan kontzer-
tua antolatzearen ideia sortu zen.
Igandean Lakuntzan arituko gara,
eta, bidaia aprobetxatzeko, astele-
henean Larragan. 

9. Zubi guztia hemen pasatuko
duzue? 
Bai. Larunbatean iritsiko gara Iru-
ñera. Hotela bertan hartu dugu, ia
80 pertsona garelako. Nik Lakun-
tzako kontzertua, hotelaren gestioa
eta beste lotu ditut eta badago bes-
te batzorde bat egonaldia antola-
tzen ari dena. Bertan dago Ainhoa.
Uste dut larunbatean Iruñea eza-
gutzeko ginkanaren bat prestatu-
ko dutela, sagardotegi batera ere
joango garela… eta beste sorpre-
saren batzuk egonen direla. Aza-
roaren 1ean bueltatuko gara Bar-
tzelonara. 

10. Igandean Lakuntzako Kultur
Etxean izanen da zuen kontzertua,
19:00etan. Zer eskainiko duzue? 
Musikarekiko edo abesbatzekiko
zaletasuna duena, etorri dadila eta
abesbatza ezberdin bat ikusiko du.
Ikuskizun ezberdina da, dibertiga-
rria da, eta jendeak oso ongi pasa-
tuko du. Edozein motatako publi-
koari zuzendutako emanaldia da
Happy, abesti ezagunak dira. Nork
ez du ezagutzen Pharrellen Happy? 

11.Bertara joateko gonbitea
egingo diegu gure irakurleei?
Bai! Lakuntzara etorri eta ongi
pasatzera animatu daitezela!
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