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ZORION agurrak
ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA!

Argazkiak emateko lekuak: • Altsasu: Foru Plaza 23-1 • zorion@guaixe.eus
• Ordainketa, Guaixeren bulegoan edo ondoko kontu zenbakian egin daiteke:
3035 0018 47 0181012564
Eta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!

Bazkideek deskontua

Luken Zelaia

Rikardo

Iradi

ZORIONAK HAIZEA, oso
ongi pasa zui egunien.Muxu handi bat
denon partez. Asko
maite zaitugu!

13an, 9 URTE! ZORIONAK!! Muxu pila bat zure familiaren partez.

Primeran pasa zure
urtebetetzean!! ZORIONAK!!

ZORIONAK etxeko txikienari!! Segi beti bazain alai!! Muxu handi
bat etxekoen partez.

Bazkideak:

Azaroaren 11n, ostiralean, 18:00etan
Altsasuko San Juan kalearen 52, behean.

Azaroa

12-17

Gazteraiki. Azaroaren 11n, ostiralean,
19:30ean Altsasuko Iortia kultur
gunean.

Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.eus

Musika

Lakuntzako udaletxean. Andres Jimenez
eta Beñat Villanueva.

Aurora Beltran. Azaroaren 11n,
ostiralean, 22:30ean Olatzagutiko
kultur etxean.

Zinema

Orreaga 778, Asalto eta Skaldunak.
Azaroaren 11n, ostiralean, 23:00etan
Irurtzungo Larrazpi gazte elkartean.
Fran eta Zuriñe (Hesian), Tximeleta,
Hi de bei, Lur Larraza eta Luisillo
Kalandraka, 4nek… Azaroaren 12an,
larunbatean, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean.
VI. Larrazpitek: Remco Beekwilder,
Iñaki Kreator, Unaikox, Reviverb
live!, Gordon & Iker eta Borsek.
Azaroaren 12an, larunbatean,
22:30ean Irurtzungo Larrazpi gazte
elkartean.
Adarhots tronpa taldea. Azaroaren
13an, igandean, 12:00etan Irurtzungo
plazan. (Euriarekin frontoian).

Pailazoak
Kolore. Azaroaren 13an, domekan,
17:00etan Olatzagutiko kultur etxean.
Gari, Montxo eta Joselontxo.

Proiekzioak
IparAmeriketako natur parkeak.
Azaroaren 11n, ostiralean, 19:30ean

Mi hija, mi hermana. Azaroaren 11n,
ostiralean, 21:45ean eta azaroaren
13an, domekan, 20:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean.
Un amor de verano. Azaroaren 11n,
ostiralean, 22:00etan eta azaroaren
13an, domekan, 20:10ean Altsasuko
Iortia kultur gunean.
Ice Age, el gran cataclismo. Azaroaren
13an, domekan, 17:00etan Altsasuko
Iortia kultur gunean.
El hogar de miss Peregrine para
niños peculiares. Azaroaren 17an,
ostegunean, 19.00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean.

Mendi irteerak
Pico Torocuervo-Valgañon. Azaroaren
13an, igandean, 6:00etan Irurtzundik.
Sakanako Mendizaleak.

Bizikleta irteerak
Urbasa (50 km). Azaroren 13an,
domekan, 9:00etan Altsasuko
Zumalakarregi plazatik eta 9:45ean
Biotza kanpinetik. Barranka txirrindulari
taldeko mendi bizikleta taldea.

Erakusketak

Yoga familian. Azaroaren 12an,
larunbatean, 18:30ean Lakuntzako
kultur etxean. Esterila edo manta eta
familiako 6 errotulagailu eraman. 4
urtetik gora.

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

Itxez-itxe kulturala. Azaroaren 13an,
igandean, 17:00etan Lakuntzako
plazatik abiatuta. Txingurriye.

Hizketaldiak

Ikusi-makusi. Azaroaren 13an,
igandean, 17:00etatik 19:00etara
Lakuntzako kultur etxean.

Zine-foruma: Mi gran amor de verano.
Azaroaren 11n, ostiralean, 22:00etan
Altsasuko Iortia kultur gunean.
Bel Pozueta sexologoak bideratua.

Literatura
Poesia errezitaldia. Azaroaren 12an,
larunbatean, 17:30ean Uharte Arakilgo
jubilatu elkartean.

Tailerrak
Naturalia ukenduak. Azaroaren 12an,
larunbatean, 18:00etan Altsasuko
Intxostiapunta gazte gunean.
ZentraT. Dantza eta mugimendu
bidezko meditazioa. Azaroaren 12an,
larunbatean, 11:30etik 13:30era
Altsasuko Irantzu Gonzalezen dantza
akademian. Izena emateko 616 316
198 (Miriam).

Bestelakoak
LABen egoitza berriaren mustutzea.

Olatzagutia

Aurora Beltran
Olatzagutian
Gaur, 22:30ean, kultur etxean

Bakarra:
Haizea

»

Deialdiak
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Azaroaren 11n, ostiralean, 20:00etan
Arbizuko eta Etxarri Aranazko
plazetan, elkarretaratzeak.
Euskal Presoak Euskal Herrira!
Azaroaren 13an, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.
Beilatokia toki egokian. Nahiez gero
posible da. Azaroaren 16an,
asteazkenean, 20:00etan Etxarri
Aranazko Kale Nagusiko 7. zenbakian.
Sorturen Zohardia ponentziaren
aurkezpena. Azaroaren 17an,
ostegunean, 19:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean. Gotzon Elizburu, Victor
Rubio eta Aitziber Campion.

5.edukiontzia ezartzeko informazio
bilera. Azaroaren 14an eta 15ean,
astelehenean eta asteartean, 11:00etan
eta 18:00etan Altsasuko Iortia kultur
gunean.

Eskarmentu handiko pop-rockeko
musikari batek kontzertua eskainiko du Olatzagutian gaur: Aurora Beltran. Ibilbide luzea duen emakume
kantariak, gitarra lagun, hura errepasatukodu.80kohamarkadaerdialdean Belladona taldearekin abiatu
zuen musika ibilbidea. Diskoa argitaratu ondoren taldea desegin eta,
1987an, Tahures Zurdos taldea sortu zuen. 17 urteko ibilbidean Beltran
etaberetaldekideekestudioko8disko, 2 bilduma, akustiko eta zuzeneko disko bana argitaratu zituzten.
Tahures Zurdosek 2004an agur esan
zuen eta ordutik Aurora Beltran
bakarlari gisa ari da. Bi disko etorri
zirenondoren:Clases de baile (Aurora Records, 2008)eta Museo Púrpura (Aurora Records, 2012).

»

Irurtzun

Larrazpin festetarako
musika eskaintza
Asteburuko San Martin festak ospatzeko musika eskaintza egin du Irurtzungo Larrazpi gazte elkarteak.
Gaur, 23:00etatik aurrera hiru talde
pasako dira gazte egoitzatik. Oi!
MusikaeskainikoduHernanikoOrreaga 778 laukoteak, Altsasuko Asalto punk laukoak eta Ororbiako Skaldunak ska-reggae zazpikoak. Bihar,
berriz, 22:30etik aurrera Larrazpitek 6. edizioa ospatuko da. Diskoak
jartzailesortaederraarikodaLarrazpin: Remco Beekwilder (Self Reﬂektion, District25 eta NL), Iñaki Kreator (I Traxx), Unaikox (Ema eta Brutal noise), Reviverb live! (Zizur
Nagusia), Gordon & Iker (Rebels eta
IndustrialDisturb)etaBorsek(Rebels).
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ENPRESAK INASAN INTERESATUAK: Manu
Aierdik asteartean jakinarazi zuenez, Inasan kokatzeko 11 enpresekin hizketan ari
dira. Proiektua aurkeztu zutenean 6 ziren.

»

Bi enpresek alokatzeko kontratua sinatu
dute, beste batek jarduera handitzekoa eta
enpresa berri bat ezarrriko da.

ezkaatza >>

Lakuntza

Mugarik gabeko
bide berrian aurrera
Testua: Larraitz Amadoz Lazkano

Estitxu Ruiz, Ismael Villegas,
Oihane Villegas eta Aimar Villegasen etxera duela sei hilabete
Perthes izeneko gaixotasuna iritsi zen. Oihanek urte erdia darama indartsu eta kementsu egoera berriei aurre egiten. Sendoa,

nortasun handiko neskatoa da
Oihane, adierazgarria da haur
honek helarazten duen ausardia. Adorea erakusten dute Oihaneren begi zoragarriek, gurpildun aulkiari gogor helduz bizitzari mugarik gabeko zentzua
eman dio.
Aldapa gogorrik ez dago Oihanerendako, hemen Sakanako bizikleta egunean. Utzitakoa

gertutik >>
Estitxu Ruiz
Perthes gaitza du bere alabak
Zer da Perthes gaixotasuna?
Perthes gaixotasuna edota LeggCalvé-Perthes izenaz ere ezaguna
da. Bigarren izen hori, hiru medikuk hiru leku desberdinetan
emandako izenari erreferentzia
egiten diote. 1910. urtean eman
zioten izena hiru medikuek. Gaixotasun hau jasaten duten haurrei
izterrezurraren burura uneren
batean odol jarioa ez zaie iristen
eta hortaz, hezur horretako zelulak hil egiten dira, horren ondorioz higadura gertatzen da. Hiru
urte eta hamalau urte bitartean
diagnostikatzen da, eta mutikoetan ohikoagoa izaten da. Higadura
hori gertatzen denean, zonalde
hori sendatzeko aukera dago, zelula berriak sor daitezke, baina
oso ongi zaindu eta behatu behar
da aldakan ahalik eta eragin gutxien sortzeko.
Nola antzeman zenioten
Oihaneri?
7 urte ditu orain eta Aste Santuan
primeran egon ondoren herren
ibiltzen hasi zen. Hasieran behatu
egin genuen eta kolpetxoren bat
izanen zela pentsatu genuen. Pediatrarengana behin baino gehiagotan joan eta gero izterrean kontraktura bat zuela ikusi zioten eta
hori sendatzeko tratamendua jarri zioten. Tratamenduaren ondoren, minarekin hasi zen, eta azkenean larrialdietara joan ginen.
Plaka bat egin zioten eta gaixotasunaren hasiera antzeman zuten.
Ordutik, traumatologoekin harremanetan jarri ginen.
Diagnostiko azkarra egiteak ba
al du garrantzirik?
Bai, garrantzi handi-handia du.
Hasieran hartzen baldin bada bidaltzen dizuten tratamendua
hanka ez kargatzea da. Hau da,
makuluekin hasi zen Oihane ibiltzen eta baita gurpildun aulkiarekin ere. Izterrezurra ez zapaltzea
da garrantzitsuena, berriz ere zelula berri horiek jaiotzen direnean
ongi sortzeko. Gaixotasunaren
prebentziorako oraindik ez dago

ezer. Medikuek eman diguten tratamendua aldaka ez kargatzearena izan da eta horretarako gorputzaren pisua ahalik eta gutxien jarri behar du hankaren gainean.
Hankaren mugikortasuna eta indarra mantentzea oso garrantzitsua da, horretarako igeriketa egiten du Oihanek.

keta batzuk egin behar izan ditugu, baina leku guztietan sekulako
babesa jaso dugu eta ez dugu inolako arazorik izan nahi genuena
egiteko. Ikastolan igogailua erabiltzeko beharra izan du, festetan
berari egokitutako sidekar bat
ekarri zuten, Nafarroa Oinezean
ere primeran moldatu ginen.
Oihane beti oso parte-hartzailea
izan da, eta orain denak ondoan
gauden aldetik berdin jarraitzen
du. Familia berarekin gaude, denak gure moduan eta ahal dugun
neurrian laguntzen dugu.
Oihanek Sakanako herri lasterketan parte hartu zuen. Utzitakoa

Diagnostikoa jakinda zein da
Oihaneri jarri zioten tratamendua?
Hasiera batean hanka lurrean ez
jartzea izan zen. Makuluekin ibili
eta horren bidez hanka lurrean
jartzea saihestea. Erreabilitazioan
mugikortasuna eta indarra berreskuratu zituen, eta ondorioz
deskarga partziala egiteko esan
ziguten. Makuluen bidez adibidez,
gorputzaren pisuaren %40 kargatzen dugu. Mediku azterketetan
dena ongi doala esan digute, eta
orain bizikleta berezi batean ibiltzeko aukera dauka. Egoeraren
arabera tratamendua egokitu egiten dute. Azkeneko aldian traumatologoak zoriondu egin zuen
Oihane, oso ongi bete dituelako
medikuak emandako argibideak.
Nola baldintzatu dio bizitza gaixotasunak Oihaneri?
Hasieran kontraktura hori izan
zuenean bera bakarrik erritmoa
jaisten hasi zen. Irristaketa, dantza utzi behar izan zituen orduan.
Baina gauza pila batekin aurrera
egitea lortu du, hasieratik primeran moldatu da bere gurpildun
aulkiarekin. Askatasun handia
eman dio, bera oso ausarta da, eta
ekitaldi askotan parte hartu du.
Besteak beste, Sakanako Bizikleta
Egunean, Sakanako krossean, festetako ginkanan, denetan egon
da, baina aulkian mugitu da bera.
Bizitza baldintzatu egin dio, baina
ez ,mugatu edota oztopatu, gauza
asko egiteko gai delako. 7 urterekin haurrak Lakuntzan bakarrik
ibiltzen hasi dira, eta alde horretatik mugatuago dago Oihane aldapetan bakarrik ezin delako ibili.
Igeriketako klaseetan ere molda-

Nola eragin dizue familian?
Orain adibidez ia leku guztietara
Oihanerekin joan behar naiz.
Duela gutxi autobusez bera bakarrik joaten hasi da, hasiera batean
nik kotxez eramaten nuelako.
Zaindari handiena bere anaia da,
Aimar oso oso ongi portatzen ari
da. Eskailerak igotzen laguntzen
du, jaisten, karpeta eramaten, asko asko zaintzen du. Guri ere honek denak eragin egin digu. Oihanek Perthes gaixotasuna zuela jakin genuenean honetan lanean
diharduen elkartean bazkidetu
egin ginen. Informazioa jasotzeko
oso ongi dago, beste familia batzuk ezagutzeko eta duela gutxi
Bartzelonan izan ziren jardunaldi
batzuetara joan ginen. Gaixotasun
hau gainditzeko borrokan gaude
eta ahal den guztia eginen dugu.
Informazioa eskuratzea ezinbestekoa da ezta?
Gaixotasunaren nondik norakoak
jakiteko informazioa ezinbestekoa da. Zertan eragin dezakeen,
nola jokatu egoera berrien aurrean, medikuek zer egin dezaketen
ala zer ez. Oso pozik gaude, leku
guztietan oso ongi erantzun digute, traumatologoa sekulako lana
egiten ari da, ﬁsioteraupeutak ere
primeran tratatu gintuen.
Oso babestuak sentitu zarete
egoera berriaren aurrean ezta?
Beste mundu batean sartzen zara,
oztopo arkitektonikoak gainditu
behar dituzu, Iruñera joatea eta
aparkatzea oso erraza da baina
horrelako egoera batean guztiz
aldatu egiten da. Kotxeko atea
irekitzeko leku zabala izan behar
duzu makuluekin ongi jaitsi ahal

Zaldien gainean ederki moldatzen dela frogatu egin zuen Nafarroa Oinezen.

izateko, adibidez, beraz leku handiagoak behar dira. Guk oso babes
handia jaso dugu osasun etxetik
hasita, udalak aparkatzeko txartela lortu digu, igogailuak martxan jartzen, festetan, gizarte zerbitzuetan, ikastolan ere asko lagundu digute haurrak informatzen
Oihaneren egoera azaltzeko. Lakuntzan ere lagunek asko lagundu
diote, makuluak eramaten, krossean berarekin parte hartu zuten. Bide honetan babes handia jaso dugu.
Zein da zuen elkartea?
2014ko apirilean sortu zen eta gaixotasuna pairatzen duten familiako kideek osatzen dute. Perthes
gaixotasuna duten familien elkartea nazioartekoa da, eta familiek
poliki poliki datuak eta informazioa bildu egin dute. Hainbat batzorde daude, eta ni, adibidez,
ikastetxe batzordean sartu egin
naiz. Ikastetxeendako informazio
bilduma bat egiten ari gara, zein
den gaixotasuna, zer behar dituzten haurrek. Sare sozialetan ere
badu bere presentzia talde honek,

bi talde dauzka facebooken, bata
publiko guztiarentzat irekia eta
beste bat bazkideei soilik zuzendutakoa. Aldizkariak argitaratzen
dira ahalik eta informazio gehien
eskuratzeko, jardunaldiak ere
egiten dira, familia arteko topaketak, dirua lortzeko ekitaldiak…
Perthes eguna ilbeltzaren 17an ospatzen da.
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astekoa barrutik kanpora
4.0 INDUSTRIA
Raf Atxuri

Altsasuren ohore ustez galdua
Garai egokia dugu hauxe Heinrich Böll-en Katharinaren ohore
galdua liburua berriz irakurtzeko eta aginte ondoko hedabideen gezur ustelen neurriaz ohartzeko. Bertan nobeldun idazleak
botere guztiek gezur eta manipulazio lazgarrien bitartez eraikitako gizarte otzan eta beldurti bat
salatzen du taxuz eta garbi.
Katharina berritua suertatu
zaigu Altsasu berriki. Botere handiaren kofrade mediatikoek

airez, paperez eta mota guztietako pantailez iraindu, laidoztatu
eta zakar pozointsuez bete dute
Burundako herria mozkor-ehizaldi puska-harrapatzailean.
Hala Altsasu, Mordor zurbil eta
zital,piriniotarBabiloniadoiloreta
posmoderno, esparru komantxe
eta gorroto bizienaren kabia
narrastzat aurkeztu dute han eta
hemen biribilketa alaitsu, zaunkari, nahasi eta txit patriotikoan. Eta
bide batez desmilitarizazioaren

gutunak

hara zer dien

EZ GAITZALA INORK
ENGAINATU
Calais-eko “errefuxiatu”-en kanpamenduaren desalojoak ez du
babes eskaera murriztuko. Oso
alderantziz. Parisko iparraldeko metro geltokietan ikusten
ziren kanpin denden kopurua
hirukoiztu egin da azken aste
honetan.
Calaiseko kanpamenduko bizi
baldintzak eskasak baziren,
onartezinak, are okerragoak
dira hirian okupaturiko zonaldeetakoak. “Ikusi” dio Alik,
Chad-eko 19 urteko errefuxiatu
gazteak, “bi ur toma besterik ez
dago. Zaborra edonon, arratoiak
hara eta honera, eta pixa usain
sakona. Ez daukagu non dutxatu ere”.
100.000 pertsona inguruk eskatu du aurten babeserako eskubidea, Jurasic-en hitzetan (dohaneko asistentzia ematen dien
jurista). Baina gobernuaren
jokoa erantzuna luzatzea da.
Eta, bitartean, jendea kalean
dago, linbo legal batean.
Beraz, EZ GAITZALA INORK
GU ENGAINATU. Ez baita egia
ez gobernu frantzesak ez Europako gobernuek halako interesarik badutenik gizaki hauen
etorkizunarekiko.
Migratuen artean gizon gaztea
da ikusten den gehiengoa. Baina gero eta ohikoagoa da ema-

za den euskaldun izatea”. Ez dakit
altsasuarrek azalpen ugari edo
gutxi eman behar izan dituzten
azken asteotan Sakanatik kanpo.
Zaila izango da, ordea, hainbaten
ikuspegi hertsiak pixka baten
zabaltzea. Gauez nahiz egunargiz pertsonak jipoitzea eta zafratzea oso kezkagarri eta larria da
jakina, izan agintari ala izan
menpeko. Baina Altsasuk ez du
ez ohorerik, ez duintasunik galdu. Ezta gutxiagorik ere.

aldarria kriminalizatu, horixe.
Espainia eternal eta monarkikoak, oraino inperio ametsgaiztominez bizi denak, Flandes, Filipinak,
Rif, Sid Ifni edo Sahara berriak
behar ditu ezinbestean bere
mamuak eta ezinegona elikatzeko, baita nazio handia dela erakusteko ere. Haiek hala eta besterik ezean Altsasu deskubritu eta
seinalatu dute.
Ruper Ordorikak kantu batean
hizpidera ekarri zuen “zein neke-

kume bakarrak ikustea, edota
familiak haur txikiekin. Azken
hauek lehentasuna dute berkokatuak izaterakoan, baina asko
eta asko dira noraezean bakarrik dabiltzanak.
Calaiseko azkeneko hustuketa hau ez da bertan izan den
bakarra. Ekainetik honera era
askotariko desalojoak izan dira,
kanpamenduak “Itxura ordenatua” hartzen hasi zenetik.
Txukunak batzuk, kolpeka besteak, negar egin arazten duten
gasak botaz. Polizia goizeko
8:00etan kanpamenduan agertu,
migratuak autobusetan sartu
eta bidean aurkitzen duen dena
botatzen du: mantak, jakiak,
kanpin-dendak….
Hiriko alkate andreak agindu
zuen kanpamendu humanitarioaren irekiera laugarrengoz
atzeratu da. Eta ikusi dugun
azkena, humanitarioa izatetik
urrun, estatu espainiarreko CIE
moduko “gartzeletan” sartzea
izan da pertsona migratuek
jasan behar izan dutena.
Eta hori, ustez, babes bila etorriak zirela….
EZ GAITZALA BA, INORK GU
ENGAINATU.
Sakanako Immigrazio Zerbitzua
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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.
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Laugarren Industria iraultza
hemen da. Makina, tresna, gailu,
robot eta pertsonen arteko konektibitatea errealitate bat da gaur
egun, bai bizitza errealean, baita
industrian ere. Enpresa ehuna
estrategia berria diseinatzen ari
da, fabrikazioaren paradigma
berri honi aurre egiteko. Eta
enpresak bezala, eskualde zein
autonomia erkidegoak ere hasiak
dira 4.0 Industriaren lanketan.
Adibidez, Nafarroa zein Euskal
Autonomia Erkidegoa.
Baina zer da benetan 4.0 industria? Laugarren industria iraultza deiturikoa, sistema txertatuen
garapenak, haien konektagarritasunak eta mundu fisikoaren eta
birtualaren bateratzeak ekarri
duen eboluzio teknologikoaren
ondorioa da. Prozesu honek, objetuak, tresnak, pertsonak eta informazioa integratzeko erronka izugarria du, eta, horretarako, produktu zein zerbitzu berrien
sorketa ezinbestekoa bihurtzen da.
4.0 Industria terminoa Alemaniak sortu zuen. Honen berri
2013ko apirilean ACATECH
dokumentuaren bitartez eman
zuen. Alemaniak ekoizpen industrialerako ekipoen eta soluzioen
eskaintzaren buru izaten jarraitu nahi du. Soluzio horiek herrialdeko ekoizpen instalazioetan
aplikatzen dira, balio kateak integratuz eta ekoizpen prozesu osoa
digitalizatuz.
Beraz, industria eta teknologia,
berriz ere, gogor borrokan. Zein
baino zein, zeinek garrantzia
handiagoa izan, gure ekonomia
zein gizartearentzat.
Kasu honetan, hau ez da pentsaera zuzena. Gero eta produktu industrial azkarragoak sortzen ari gara, teknologiarekin
erabat konektaturik. Pertsonaren inplikazioa gutxiagotuz, baina, beti ere, profesionalizatuz.
Etorkizuneko industrian produktu eraginkor eta teknologikoek dute lekua, eta gure ustetan, industria eta teknologiaren
bitartez lortzen diren sistema
konektatuak ezinbestekoak
bihurtuko dira.
Hori da Sakanako industria
enpresei zein eskualdeko entitate publikoei luzatu nahi dieguna.
Ez gaude geldirik, adibide arrakastatsuak baditugu, baina jarrai
dezagun bide beretik lanean.
Sakantzen Sarea

LAGUNTZAILEAK:

BAZKIDEAK
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ETZEGARATEKO BIDESARIA: Garraiolari
guztiei, nafarrei, mundu guztikoei, baita
gipuzkoarrei ere berdin eraginen die. Manu Aierdi lehendakariordeak gaineratu

»

duenez bidesariak jartzean horrek Leitzarango Autobian eta NA 121 errepidean duten eragina zorrotz aztertuko dute.

sakanerria >>

Bakaiku

Erabakitze eskubidearen aldeko
galdeketarako atzera kontua

Galdeketa asteburuko
egitaraua

>>Azaroak 25, ostirala
Sakanako rock taldeen kontzertua.

>>Azaroak 26, larunbata
Kantaldia eta hainbat kultura ekimen.

Galdeketaren inguruko kanpaina
asteazkenean hasi da eta egun
horretarako auzolana deitu dute

Gure Haitzak, Bakaikuko Gure
Esku Dagok, erabakitze eskubideari buruzko galdeketa antolatu du
azaroaren 27rako, domekarako.
16 egun gelditzen dira egun horretarako eta bakaikuarrek atzera
kontua hasia dute. Asteazkenetik
hilaren 25era arte galdeketari
buruzko kanpaina eginen da. Gure
Esku Dagotik azaldu dutenez, 10
egun horietan “bakaikuarrek
beren iritziak defendatzeko aukera izanen dute. Baliabide material
eta humanoak jarriko ditu behar
dutenei laguntzeko”.
Kanpaina hastearekin batera,
asteazkenean, 18:00etan elkartean
eginen den auzolanean parte hartzeko deia egin diete bakaikuarrei.
“Herritarrei bidaliko dizkiegun
boto-txartelak eta galdeketaren
inguruko informazioa jasoko
dituzten gutunak prestatu nahi
ditugu”. Galdeketa azaroaren 27an
izanen da, baina egun horretan

»

>>Azaroak 27, domeka

herrian izanen ez direnak aurretik botoa emateko aukera izanen
dute. Azaroaren 19an, larunbatean, eguerdian eta arratsaldean
San Joan plazan hautes-mahaia
izanen da.

Egun osorako egitaraua: dantzaldia,
bazkariak, konpartsak, kalejirak, dantzariak…

Boluntarioak
behar dira

Batzordeak
Gure Esku Dagok guztia behar
bezala prestatzeko lau batzorde
sortu ditu eta horiek martxa betean ari dira lanean dagoeneko.
Jakinarazi dutenez, talde irekiak
dira eta nahi duten bakaikuar guztiek parte hartzeko aukera dute.
Batzorde sustatzailea da herri
galdeketa prozesuaren antolaketaren ardura bere esku duena.
Orain arte sinadura bilketa, egutegia finkatu, galdera aukeratzeko prozesua finkatu eta beste egin
ditu. Galdeketaren deialdiaren
arduradun nagusia da eta baldintzak zehazten dihardu: mahaiko kideak eta bere ordezkariak
izendatu, parte hartzaileen baldintzak zehaztu, epeak ezarri
(boto aurreratua…), bozketaren

Galdeketaeguneanmahaianegoteko. Nahi dutenek 634 451 040
telefonora hots egin edo bakaiku@gureeskudago.eus e-posta
helbidera idatzi dezakete. Antolaketakobatzordeetanpartehartunahidutenekerebidehoridute
harremanetan jartzeko.

Bakaikuko Elkartearen aurrean galdeketako atzera kontua jarri dute.

lekua zehaztu eta horretarako
beharrezko baliabideak probestu
(karpak…). Hortaz aparte, galdeketa egunean begirale moduan
aritzeko pertsona esanguratsuen
bila dabil.

Kontrol batzordearen helburua
galdeketa-prozesuaren gardentasuna, neutraltasuna eta prozesuaren objektibotasuna zaintzea da.
Kontrol batzordeak bermatuko du
galdeketa prozedura osoa deial-

diaren eta protokoloen arabera eginen dela. Bertan herritarrez aparte, antzeko galdeketetan esperientzia duten pertsona eta abokatuek
parte hartuko dute. Egitaraua
batzordeak azaroaren 25 eta 27 artean hainbat ekimen antolatu ditu.
Komunikazio batzordeak hedabideekin harremanak landu eta
Bakaikun galdeketaren inguruko
informazioa zabaltzeko.

irurtzun

Patroiaren festa,
egunean bertan
Udazkeneko aurrreneko hotz handiekin, elurra kaxkotan dela iritsi da San Martin. Eta harekin Irurtzungo Udalak eta Kultur Kontseiluak antolatutako festak. Herriko
patroiaren omenezko festak bere
egunean, gaur bertan hasiko dira
ospatzen irurtzundarrak, baina
igandera arte izanen da zerekin
gozatu. Esaterako, igandeko artisau azokan 24 artisau lanean ikusteko aukera. Txikiek buztingintza
eta marmolatutako paper tailerrekin gozatzeko aukera izanen
dute.

Egitaraua

>>Azaroak 11, ostirala
10:00etan Dianak
11:30ean Erraldoi eta buruhandien
konpartsa.

13:00etan Bi txerrikumeren zozketa.
14:00etan Jubilatuen bazkaria.
16:30ean Mus txapelketa Iratxo elkartean.
Ordu erdi lehenago itxiko da izen ematea.

17:30etik 21:00etara Dantzaldia Rubi
Berriak taldearekin. Euria egiten badu,
Barazki Gunen.
19:00etan Haurrendako txokolate-jana.
21:00etan Zezensuzkoa, Foru plazan.
23:00etan Kontzertuak Larrazpi gazte
elkartean: Orreaga 778, Asalto eta Skaldunak.

Garai batean, garai honetan
ziren Irurtzungo festak. Soinujolea eta pilota partidak, gutxi gehiago zegoen. Eguraldi kaxkarragatik Trinitate egunera aldatu zituz-

>>Azaroak 12, larunbata
17:00etan Herri kirolak. Sakanako
Harrijasotze Eskolako erakustaldia plazan.
(Euriarekin frontoian).
18:00etan Gozogintza txapelketa Erga
Larreak elkartean. Ordu erdi lehenago
bukatuko da gozoak aurkezteko epea.
18:30etik 21:30era Dantzaldia Iñaki djrekin. (Euria egiten badu, Barazki Gunen).
22:30ean VI. Larrazpitek, Larrazpi gazte
elkartean.

>>Azaroak 13, igandea
10:30etik 14:30era Artisau azoka.
12:00etan Adarhots tronpa elkartearen
kontzertua.

ten festak. Joan den mendeko
50eko eta 60ko hamarkadetan Irurtzun jendez lepo betetzen zen, igandea eta festen azken eguna izaten
zen Corpus egunean batez ere.
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SAKANA

SAKANA

Patata bilketa egina

Azaroan,
Azorokotea!

Iruñeko Alegria peñako 13 kide atzo
Sakanaren zati handi bat zeharkatu
zuten Patata operazioaren 54.
edizioan.

Sakanako Dendarien, Ostalarien eta
Zerbitzuen elkarteko establezimenduetara Azarokotea heldu da.
Hilabete honetan
elkarteko edozein establezimendutan erosketa egiten duten herritarrak 40 urdaiazpikoren zozketan
sartuko dira. Horretarako, erosketa egin eta izen abizenak eta harremanetarako telefonoa duen txartela bete behar dira. Zozketak urdaiazpiko moduan zortea nori eman dion
abenduaren 9an jakinen da. Eguberria bertan dela, Sakanako Dendarien, Ostalarien eta Zerbitzuen
elkartetik ibarrean bertan erosketak egitera animatu gaituzte.

Lehortearekin ez da patata uzta
handirik izan eta peñakideek
nabaritu zuten. Hala ere, jasotakoarekin pozik bueltatu ziren Iruñera, Hermanitas de los Pobres
egoitzara. Haien biltegia sakandarrek emandako 1.800 kilo patata, intxaur, kalabaza, tipula, sagar,
babarrun eta besterekin bete
zuten. Horretaz aparte, 384 euro
jaso zituzten. Fernando Setoain
peñakideak esan digunez, “jendeak urte txarra izan dela gaztigatu digu, baina mojak oso pozik
daude eta sakandarrak zoriondu
dituzte”.

Pasarteak eta deia
Patxi Urtasun peñakideak 40 urte
daramatza Patata operazioan parte hartzen eta hainbat kontakizun
jakinarazi zizkigun. Esaterako,
gaur egun Urdiainen etxez-etxeko bilketa egiten dute. Baina garai
batean patata guztiak elizan jasotzen zituzten, apaizak bilketaren
dataz urdindarrak gaztigatzen
zituen mezan eta haiek eliz atarian

»

uzten zituzten.
Urtasunek Etxarri Aranazko
beste gertakari bat gogorarazi
digu. Aspaldi bazegoen urtero
patatak ematen zituen emakume
bat. Peñako emakume txiki eta
argal bat beregana joan omen zen
pentsatuz etxarriarrak ez zizkiola kilo asko emanen. Bizkarrean
zakua jarri eta kargarekin lurrera erori zen iruindarra, 50 kilo
patatako zakua gainean zuela.
Urtasunek dioenez, Arbizu Patata Operazioko “gotorlekua” da:
“izugarri jasotzen dugu. Badirudi jendea itxoiten egoten dela
aldemenekoak zer atera gehiago
emateko”.
Uharte Arakilgo pasarteak ere
gogoan ditu Urtasunek. Garai batean gurdi bat jartzen zuten eta uhartearrek han uzten zituzten patatak.
Azken urteetan Donibane jubilatu elkarteko kideak arduratzen
dira mezua zabaltzeaz. Egoitzan eta
herrian barna jasotzen dituzte patatak. Aurten 900 kilo, barazkiak eta
70 euro eman zizkieten. Peñakideek jubilatu elkartearen eta, bereziki, Eduardo Gonzaloren laguntza
eskertu dute. Sakanako jubilatu

Urdiaindarrak furgonetan patata-zakuak sartzen.

»
elkarte guztiei uhartearren
moduan egiteko eskatu diete,
“laguntza handia izanen litzateke
guretako” esan du Setoainek.
Urtasunek emakume sakandar
batek egiten duena gogoko du. Ez
zaio dirua ematea gustatzen, ez da
fido. Beraz, laguntzeko bere eros-

ketako zati bat ematen duela jakinarazi digu: makarroiak, arroza
edo dena delako. Urdiainen, bestalde, olaztiar bat zain zuten. Zaku
bete intxaur eman zien. Jende
askok denetarik ematen diela
nabarmendu zuen peñakideak,
esker onez.

Irañeta

Ziza eta sendabelar artean
Irañetako bi urteko ziza eta sendabelar erakusketak, beste behin,
jendea erakarri zuen. Bezperan
jasotakoak ikusgai izan ziren.
Mikologiaz eta botanikaz gehiago jakiteko aukera izan zuten Irañetako udaletxetik pasatu zirenak. Bisitariek erakusketaz aparte zizekin egindako pintxoez
gozatzeko aukera izan zuen jen-

»

deak. Niskaloak patatekin edo
plantxan prestatuak izan ziren
dastatzeko. Irintarrek zizak egoki sailkatzeko Jose Ramon Beloki etxarriarraren eta Txema
Ausin eta Eladio Mertxan altsasuarren laguntza izan zuten. Sendabelarrekin, berriz, Txomin
Intxausti eta Juanma Aiestaran
etxarriarrak lagundu zieten.

»

Irurtzun

Euskara ikasleendako
diru-laguntza deialdia

Irurtzundarrak kalean, euskara egun batean.

Irurtzungo Udalak aurreko ikasturtean euskara ikasi zuten irurtzundarrei zuzendutako dirulaguntza deialdia egin du. Haren
bidez herrian erroldatutakoek
euskara ikastaro estensibo, trinko, barnetegi, autoikaskuntza eta
bestelakoengatik laguntza jasotzeko aukera izanen dute. Interesa dutenek euren eskaerak hilaren akabera baino lehen aurkeztu beharko dute udaletxean.
Horretarako honako dokumentazioa aurkeztu beharko dute: eska-

Erakusketa-mahaiak ziza eta sendabelarrez beterik.

bidea, nortasun agiriaren kopia,
ikastegiko ziurtagiria, ikastaroaren ezaugarriak ematen dituena
(iraupen data, maila, orduak eta
kostua), matrikularen ordainagiria, langabezian egonez gero txartelaren kopia eguneratua eta zigilatua, beste erakundeek emandako l a g u n t z e n z e n b a t e ko a
erakusten duen agiria edo bestelako laguntzarik eskatu ez dela dioen adierazpena eta diru-laguntza
jasotzeko bankuko-libretako lehen
orriaren fotokopia.

Altsasu

Aldasoro harategia Azpeitian saritua
Azpeitian jokatu zen Euskal Herriko
txorizo egosi lehiaketan 3.
sariarekin etorri zen Aldasoro
harategia.

30 parte-hartzaileren artean epaimahaiak Juanjo Aldasorok eta Mª
Jose Galanek egindako txorizoa
estimatu zuten eta hortik saria.
Bikoteak ilusio handiz jaso du
saria. Pako anaiak animatuta
duela gutxi hasi zen Altsasuko
Aldasoro harategia lehiaketetan
parte hartzen eta baditu sari
batzuk: Ordizian jokatzen den
2009ko Euskadiko txistorra lehiaketako txapela eta bitan finalista izatearen diploma. Aitortzak
urte askotako lanaren fruitua
dira.
Juanjo 16 urterekin hasi zen
familia negozioan lanean eta 36
urte dira bikotearekin batera
kudeatzen duena. Herriarekin
lotura handia, elkartegintzan
sinesten du Aldasoro harategiak
eta, horregatik, betidanik Altsa-

Irurtzun / Arakil

Emozio hezkuntza,
gurasoen ikasgaia
Irurtzungo eskualdeko Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak, Atakondoa eskolako guraso elkartearekin batera eta
eskolaren laguntzarekin, amei eta
aitei zuzendutako Guraso Eskola
antolatu dute. Joan zen astean hasi
zen guraso eskola. Aurten emozio
hezkuntza izanen da landuko duten
gaia. Iosune Zabalak azaldu digunez, tailerraren bidez “seme-alaben
heziketan sortzen diren kezka eta
arazoei buruz hitz eginen da”. Saioetan psikologo eta familia terapeuta baten aholkuak entzuteko aukera izanen dela gaineratu du. Azkenik, “errespetua oinarri duen era
batean hezteko modu bat aurkitzeko, eta familia osoaren emozioak
entzuteko”.
Hirugarren urtea da Guraso Eskola
martxan jarri dela. Zabalak gaztigatu duenez, “gurasoen inplikazioa
oso handia da, joan den urtean bi
talde sortu ziren Irurtzunen eta aurten ere guraso askok izena eman
dute, iaz baino gehiago, 51 famili
hartuko dute parte bi taldeetan”. Hilean behin elkartuko da talde bakoitza eta taldea bideratzeko psikologoa eta pedagogoa den Aser Sesmaren laguntza izanen dute.

»

Irurtzun / Etxeberri

Fazeriako baso aprobetxamenduaren
deialdia merketuta

Juanjo eta Mari Jose sariarekin.

suko Dendarien Elkarteko kide
da. Establezimendu txikietan
sinesten dute, horregatik, etxeko produktuak eta bertako jakiak
lantzen dituzte.

Itxesia, Mendi handia eta Hermendiko egurrarekin osatutako lotea saldu nahi du Irurtzungo eta Etxeberriko fazeroak. Loteak 2.289,2 metro
kubiko egiten du. Gutun-azal itxien
bidezko enkantea deitu zuen eta
hutsik gelditu zen. Oraingoan, berriro egin du deialdia fazeroak, %10eko
deskontuarekin, 27.401,39euro(BEZ
kanpo). Interesatuek euren proposamenak Irurtzungo udaletxean
aurkezteko 15 eguneko epea dute.
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Lakuntza

Kulturarteko itxes-itxe
Igandean, 17:00etan, Lakuntzako
plazatik abiatuta

Txingurriye elkarteak uztarri
berean jarriko ditu festetan etxezetxe egiten den erronda eta kulturartekotasuna. Elkarteak lakuntzar guztiak Kulturarteko itxesitxeko erronda berezira gonbidatu
ditu. Igandean, 17:00etan, plazan
biltzen diren lakuntzar guztiak
hiru taldetan banatuko dira. Talde bakoitzak herriko etxe baterako bidea hartuko du eta han etxe
horretako kultura ezagutzeko
aukera izanen du. Helburua elkarren ondoan bizi direnek elkar
hobe ezagutzea dela gaztigatu dute
Txingurriye elkartetik.
Hala, etxe batean Senegalgo

»

Altsasu

Parlamentuko
Mahaia eta
Bozeramaileen
Batzordea Altsasun
bilduko da
Azaroaren 21ean, astelehenean,
10:00etan izanen da

Nafarroako Parlamentuko Mahaia
eta Bozeramaileen Batzordea astelehenero elkartzen da. Gaurko bileran erabaki du bi aste barruko bilera, hilaren 21ekoa, Altsasun egitea.
Ziurrenik udaletxean. Parlamentuko Mahaiak eta Bozeramaileen
Batzordeak asteleheneko bileretan
asteko parlamentuko jarduna erabakitzen du eta bozeramaileek gaurkotasunezko gaien balorazioa egiten dute. Parlamentuaren Iruñeko
egoitza utzi eta Nafarroako herrietan barna bilerak eginez, erakundea nafarrei gerturatu nahi diete.
Parlamentuko mahaiko lehen lehendakariorde den Unai Hualde Iglesias parlamentari altsasuarrak sorlekuan eginen du bilera.
Mahaiak aurretik Erriberrin (201511-25), Oibarren (2016-03-14) eta
Andosillan (2016-06-06) egin ditu
halako bilerak. Haietan parlamentariek herriko alkateekin eta zinegotziekin bildu dira eta bertako
premien berri eman diete.

»

Gozamenez
bideo-foruma
Gaur, 22:00etan, Altsasuko Iortia
kultur gunean

Gazteen artean sexualitateari
buruzko ikuspegi positiboa, adeitsua, plurala eta aberasgarria
eman asmo du Gozamenez programak. 15 urte bete ditu Sakanan martxan dela eta udazkeneko egitarauaren barruan gaurko
zine-foruma antolatu da programaren barruan.
Mi gran amor de verano ﬁlma ikusi ondoren hari buruzko iritzi trukaketa izanen da Bel Pozueta
sexologoak bideratuta.

jantziak ezagutzeko aukera izanen da, bestean Lakuntzako garai
bateko tresneria erakutsiko dute
eta hurrengoan Marokoko henna
ohituraren berri emanen dute.
Horiek guztiak ezagutzeko etxe
bakoitzean denbora tarte bat pasako du talde bakoitzak eta hura
bukatzean etxez aldatuko dira.
Horrela hiru etxeetatik pasa eta
hiru kultura ezagutzeko aukera
izanen dute erronda berezi horretako parte-hartzaileek. Ibilbidea
despeditu ondoren, atzera ere,
denak plazan elkartuko dira guztiak, errondakoak eta etxeetakoak. Laugarren etxe batean gaztaina erreak jan eta aitzinako kontuak entzunen dituzte.

Jatorri desberdinetako lakuntzarra batuko dira itxes-itxe. Irudian igandeko Txingukoloreko une bat. Utzitakoa

Txingukolore
Txigurriyeko kideak ez dira geldi egotekoak. Joan den igande goizean taldeko kideak barre-terapia saio batean parte hartu zuten.
Arratsaldean, berriz, Txingukolore saioa izan zen. Taldeko ama
batzuk antolatu zuten saio horre-

tan herriko jatorri desberdinetako haurrek eta familiek parte
hartu zuten. Udaletxeko bigarren solairuan elkarrekin mahai
jolasetan eta bitxi tailerrean aritu, pastak eta bestelakoak elkarrekin egin zituzten. Elkarrekin
arratsalde pasa ederra izan zuten

»

SAKANA

Cidek elkarbizitzarako saioan
lekukotza eman zuen
Foro Sozialak antolatuta, Nafarroan elkarbizitza eraikitzen jardunaldia hartu zuen Nafarroako Parlamentuak ostiralean. Bi mahaiingurutan indarkeria mota
desberdinak jasan dituzten pertsonak elkartu ziren: senideren bat
galdu dutenak, ETAren mehatxupean bizi eta bizkartzaina izan
zuten hautetsiek, torturatuak,
jazarpen bortizkeria pairatu zutenak eta dispertsatutako presoen
senideak. Foro Sozialeko Fernando Armendarizek azaldu zuenez,
saioarekin “indarkeria gertutik
bizi dutenei, epaituak izan gabe,
hitz egiteko eta entzunak izateko
konfiantzazko espazio bat” eskaini nahi zien. Armendarizek gaineratu zuenez, saioan zeuden guztiek
“esperientzia mingarri bat dute.
Sufrimentu pertsonal eta transferiezina, gehienetan oso bizia”.
Bigarren mahai-inguruak jendarte zibila, elkarbizitzaren motorra izenburua zuen eta hartan Aitziber Berrueta, Jose Luis Uriz, Ana
Fernandez, Oihan Ataun, Txema
Jurado, Mercedes Sanchez, Eneko
Etxeberria, Jose Ignacio Meijide eta
Julia Cidek parte hartu zuten. Cid,
Altsasuko zinegotzi sozialista ohiak,
bere bizipenak azaleratu zituen:

eta mokadutxoren bat dastatzeko aukera ere izan zuten. Esperientzia arrakastatsua izan dela
iritzi diote Txingurriyekoek, 40
haur eta 20 guraso elkartu zirelako. Horregatik Txingukolore
hilean behin antolatuko dutela
jakinarazi dute.

Mahai-inguruetan parte hartu zutenak. Atzean, eskuinean, Julia Cid. Utzitakoa

hautetsi zela bizkartzaina izatearena eta semea ETArekin lotutako
akusazioagatik hiru urtez preso
egoteak ekarri diona.
Parlamentuko bilkura gelan
120 bat pertsona elkartu ziren: parlamentariak (UPN eta PP salbu)
eta hainbat nafar ezagun eta anonimo izan ziren. Han zeuden, besteak beste, Lakuntzako Mikel
Arregi zenaren senideak. Bukaeran, Foroko kideek nabarmendu zutenez, “denak gara bakea egi-

teko beharrezko”. Aldi berean,
“gizarte osoa hartuko duen eta
jendartea protagonista den egia,
justizia eta adiskidetze prozesu
zabal integralaren alde” agertu
ziren. Horrekin batera, “gertatutakoa ukatu gabe, kontatzeko eta
oroitzeko modu anitzak errazteko” aholkatu zuten, “guztien autokritika sustatuz”. Biktima eta
giza eskubide guztien urraketen
datu base osoa sortzearen alde
agertu ziren.

Altsasu

5. edukiontzia, lehen
bilerak
Astelehenean eta asteartean,
11:00etan eta 18:00etan, Iortia
kultur gunean. Bilerak berdinak
izanen dira, ordutegi hoberena
aukeratu daiteke

Sakanako Mankomunitateak eta
Altsasuko Udalak herrian materia
organikoa kudeatzeko elkarlan akordioa sinatu dute. Horren arabera,
Altsasun5.edukiontzia,marroiajarriko da. Edukiontzi berriaren ezartze
sistemaren zergatiak eta proposamen orokorra azaltzeko informazio kanpaina abiaraziko du Mankek astelehenetik aurrera. Bi erakundeek altsasuarrak proiektuarekin bat
egitera animatu dituzte.
Informazio bilerez aparte, Baratzeko bide plazan dagoen lokomotora
informazio bulegoa zabalduko da.
Asteazkenetik, hilaren 16tik aurrera, astelehenero, asteazkenero eta
ostiralero 5. edukiontziari buruzko
azalpenak jasotzeko aukera izanen
da, 10:00etatik 13:00etara eta
17:00etatik 19:00etara. Era berean ezarpenari buruzko xehetasuna
900 730 450 doako telefonoaren
bidez jasotzeko aukera izanen da.
Altsasuko etxe guztietan ere argibide gutuna jasoko da, baina Mankena ez den akats bategatik baliteke guztietara garaiz ez iristea.
Gaur egun Altsasuko birziklatze
tasa %27koa da. 2018 hasierarako
%65era iristea da helburua.
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Altsasu

Altsasu, Iruñea,
Madril
Ferietako liskarra Madrilen epaituko
da defentsaren helegiteak aurrera
egiten ez badu

Iruñeko 3. zenbakidun Instrukzio
Epaitegiko Maria Paz Benito epaileak ferietako liskarreko auzian
inhibitu eta kasua Espainiako Auzitegi Nazionalaren esku utzi du.
Erabaki horren kontra bi auzipetuen defentsak helegitea aurkeztuko duela jakinarazi du, Benitoren,
Nafarroako Auzitegiaren eta Espainiako Auzitegi Gorenaren aurrean.
Foruzaingoak abiarazi zuen liskarraren ikerketa eta Iruñeko epaitegira bideratu zuen. Guardia Civilak egin zuen lehen txostenean

»

Falangeren mehatxu pintada

“gorroto delitua” ikusi zuen, baita
orduko Barne Ministro Jorge Fernandez Diazek. Baina Iruñeko Guardia Civilaren komandantziak txosten berria egin du eta “terrorismo
delitua” ikusi du gertakarietan.
Covitek “terrorismo delituagatik” Espainiako Auzitegi Nazionalean salaketa jarri zuen. Epaitegi
horretako 3. zenbakidun Instrukzio Epaitegiko Carmen Lamela
epaileak auzia bere gain hartzeko
eskaera egin zuen. Azken horrek
berriki “Guardia Civilak Nafarroan eta zehazki Altsasun bizi duen
jazarpen kanpainaren” inguruko
txostena jaso berri du.

Ferietako liskarra gertatu zen
tokiaren pareko tabernan Falangek sinatutako pintaketa agertu zen
astelehenean: Pikoletokin aise,
falangekin kasu. Falangeren ikurra ere margotu zuten. Tabernan
telefono bidezko mehatxuak ere
jaso dituzte lastailaren 15az geroztik. Tabernan ika-mika izan zen eta
liskarra kalean.

Etxarri Aranatz

Erabakitze eskubideari buruzko
herri galdeketa duela bi urte egin
zuten Arrankudiaga-Zollon. Hura
sustatu zuen Ados plataformak
bigarren urteurrena ospatu zuen
igandean herritarrak ardatz ziren
egitarau batekin. Eguerdian ekitaldia egin zen eta han presente
izan ziren Etxarri Aranazko alkate Eneka Maiz, Joxi Bakaikoa alkate ohia eta Joxe Aldasoro zinegotzia, baita 2014an Etxarrin herri
galdeketa sustatu zuen A13 plataformako Susana Sureda eta Manu
Gomez ere.
Bi herrietan 2014an erabakitze

Udalekoak eta A13koak
Arrankudiagan

Ekitaldian parte hartu zuten etxarriarrek.@aiaraldea

eskubidearen inguruko galdeketak
egiteaz aparte, frankismoaren
ondorengo urteetan Euskal Herriaren eskubideen defentsan erreferentzia izateak lotzen ditu. Garai

haietan independentziaren aldeko
agiria onartu zen ArrankudiagaZollon eta Etxarri Aranatzen alkateen bilkura deitu zen. Bi herrien
arteko senidetzea proposatu da.

SAKANA

LABek egoitza berria mustuko du
Gaur, 18:00etan, Altsasuko San Juan
kaleko 52an, behean

Larraungo, Leitzaldeako eta Sakanako LABek egoitza izanen du
gaurtik. Altsasuko Arkangoa
kaleko 4. zenbakiko bigarren
solairua utzi eta Altsasu erdigunean, kaleko mailan dagoen, beste egoitzagatik aldatuko du. Gaurko mustutze ekitaldia herritarrei
irekia izanen da eta Ainhoa Etxaide idazkari nagusiak parte hartuko du.
Sakanako LABeko idazkari
Gaizka Uhartek adierazi duenez,
“egoitza berria jauzi bat da gure

San Juan kalera leku aldatu da sindikatu abertzalearen egoitza.

eskualdean egonkortuta dagoen
sindikatua sendotze bidean”. LAB
Sakanan “osasuntsu” dagoela
nabarmendu du eta egoitza aldaketarekin “erreferentzialtasuna

bermatu eta erronkei aurre egiteko” aukera izanen dutela gaztigatu du Uhartek. Egoitza “borroka
eta aldarrikapen desberdinei irekia” izanen dela aurreratu du.

336 telefonora. Urko 6 urte.

Higiezinak
LOKALAK
ALOKATU

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

Ergoienako Lizarragako Azi Iturri elkartearen alokairua San Klemente festetan, azaroaren
18, 19 eta 20an. Enkantea: azaroaren 6an, igandean, eguerdiko 12:00etan, 800 eurotik hasiko
da. Prezio bera eskeintzekotan, elkarteko bazkideak lehentasuna izanen du.

Opatutakoak/galdutakoak

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 gabekoendako. Epea: urriaren 31a arte. Harremanetarako:
948 500 101 eta 634 584 226 edo arakilkultura@gmail.com

GALDUTAKOAK

Txaleko gorri bat. Altsasuko Feria egunean,
eliza parean, txaleku gorri bat galdu nuen, arratsaldez. Topatuz gero, mesedez, deitu 688 867

OHARRAK
Gazteei jarritako isunak ordaintzeko. Euskal

Ez da aurreneko aldia falangearen
sinadurarekin mehatxu pintaketak egin direnak Sakanan. 2009ko
agorrilaren 20an, Arbizun, lau zinegotziren izenak eta haien kontrakoheriotzamehatxuak(“orainzelatan, bihar hilko zaituztegu”) agertuzirenidatzitaArbizukoudaletxeko
fatxadan. Aldamenean Falangeren
logotipoa eta “Otsaportillo 1936.

Gora Barandalla!” idazkia zeuden.
Gerora Falange y Tradición taldeak bere gain hartu zituen Euskal
Herrian egindako 25 eraso, baina
zerrendatu gabe. Urte hartako lastailaren 23an atxilotu zituzten taldekobostkideak.Haietakohirudelituagatik zigortu zituzten. Aurrekaririk ez zutenez bat bera ere ez zen
espetxera joan.
GeroaBaiktabernanagertutakopintada falangistak arbuiatu ditu. Koalizioakelkartasunaetababesaazaldu die tabernan lan egiten duten
pertsonei, “azken astetan denetariko mehatxuak jasotzen ari baitira”.GeroaBairendakobaiJavierOllo
Martinezalkateakbaitabernakolangileek jasotako mehatxuak “gizartedemokratikobateanonartezinak
dira eta elkarbizitzan egiteko dagoen bide luzearen adibide dira”.

»

»

Sortuk Zohardia
ponentzia
aurkeztuko du

Gazteraiki
topaketen
aurkezpena

Ostegunean, 19:00etan, Altsasuko
Iortia kultur gunean

Gaur, 19:30ean, Iortia kultur gunean

Sortubirfundazioprozesuandago.Azaroa eta ilbeltza artean aurkeztutako
Zohardiaponentziaeztabaidatu,bozkatu eta emendakinak egiteko aukera izanen da. Lantaldeko kideen eta
ponentziaren aurkezpenak Gotzon
Elizbururen (lan talde nazionalerako
komunikazio arduradun bezala proposatua), Bittor Rubioren (Nafarroarako Ekintza Politikorako proposatua) eta Aitziber Campionen eskutik
(Nafarroako Herrigintzarako proposatua) izanen dira. Sorturen prozesuari buruzko berri zuzena emanen
dute eta eduki edo metodologiaren
inguruansortzendirengalderakerantzunendituzte.Osteguneanprozesuan
parte hartu nahi dutenek kreditatzeko aukera izanen dute; bi ordenagailu jarriko dira horretarako.
Prozesua ilbeltzaren 21eko kongresuarekin despedituko da. Sortuk
nazio zuzendaritza eta herrialdekoa
aukeratzeko prozesua zabaldu du,
bi epetan eginen dena. Hilaren 26ra
arte nazio zuzendaritzarako aurkeztutako 9 pertsonen eta Nafarroako
4en oinarrizko lantaldeak bozkatuko dituzte. Ilbeltzean, berriz, zerrenda irekien bitartez nazio zuzendaritzako beste 21 kide aukeratuko
dituzte.Herrialdeko zuzendaritzako
kideak kongresuaren ondoren.

Aurretik, besteak beste, Arbizun,
Etxarri Aranatzen, Bakaikun, Iturmendin eta Urdiainen aurkeztu
ondoren, Gazteraiki topaketen aurkezpena hartuko du Altsasuk gaur.

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

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

Euskaldun bat euro bat. Nafarroako erresumakoa izan zen Baigorriko Etxauzia gaztelua euskaldunentzat erreskuratu nahi da. Nafartarren eta
euskaldun guztien etxea izan dadin. Gure kultura,
ekonomia, historia eta mugaz gaindiko harremanak antzinarazteko gunea bizia. Informazioa
www.euskaldunbateurobat.com

Altsasu

Aurkezpen horietan guztietan Euskal Herriko gazte mugimenduan
hainbat arlotan dabiltzan gazteek
proposatutako proiektua aurkeztuko da, Gazteraiki. “Gazte mugimenduko endekapena aintzat hartuz,
horri erantzun bat emate aldera gazte problematikak landuko dituen
hainbat arloren lanketa da”.
Euskal Herri guztiko gazteak bilduko dira Gazteraiki topaketetan.
Abenduaren 9an, 10ean eta 11n
izanen da Barañainen. Sarrerak
(25 euro) honako tokitan eskuratu daitezke azaroaren 22an baino
lehen: Irurtzunen Pikuxarren, Etxarri Aranatzen Xapateron eta Altsasun Lezean.

Informazio gehiago
http://gazteokeraikitzen.topatu.eus

Euskonews ekonomikoki laguntzeko kanpaina. 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.

oharrak
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José
San Román Biota

Garbiñe

Mikel Arregi
Marin

Beti baikor, beti
alaitsu... hitzik gabe
eta malkoak nagusi
isiltasuna baina
aurrera... zu eredu.

XXXVII. urteurrena.

Beti gure gogoan.

Zure irrifarra, zure alaitasuna
gure artean bizirik

Zure Transakanako lankideak

Zure familia

Amaia-Julio

Lakuntzan, 2016ko azaroaren 11an.

Arkupe altzariak

José
San Román Biota

Pablo
Zabala Igoa

Pablo
Zabala Igoa

Neba eta osaba maitea, bihotzak
maitasunez bete beterik
utzi dizkiguzu

Eskerrak eman nahi dizkizuegu
momentu latz hauetan familiari eta
gure ondoan egon zareten guztiei

Pablo, aitta, txoriyek bezela
libre, barnen yaman dezu herriye
eta mendiye, guk beti biyotzien
yamango duzugun bezela.

Zazpe-San Román familia

Familia

Familia

Garbiñe
Ereño Sagarna

Garbiñe
Ereño Sagarna

Garbiñe
Ereño Sagarna

Oso gustura ibili ginen
elkarrekin, Garbiñe

Altsasu BHIko Hezkuntza
komunitatea osoak bat egiten du
familiaren doluarekin.

Ez zaitugu inoiz ahaztuko

Ziordiko zure lagunak

Altsasu BH Institutua

CBASK saskibaloi taldeko jokalariok,
entrenatzaileok eta gurasook.

Garbiñe
Ereño Sagarna

Garbiñe
Ereño Sagarna

Garbiñe
Ereño Sagarna

Zure alaitasuna beti bihotzean
eramango dugu, baita zure ondoan
bizi eta ikasitakoa. Asko maite
zaitugu, Garbi.

Zoazen tokira zoazela,
zoriontsua izan, maitea.

Zelandi Kiroldegiko langileak

Zure lagunak

Garbi

Garbiñe
Ereño
Sagarna

Elkarrekin bizi izandako
farreko momentu inaztezinengatik.
Eskolako
guraso elkartean elkarrekin lan egin genuenok:

Garaipen asko eskainiko
dizkizugu: ahazten ez
dena, ez baita
desagertzen.

Ange, Itziar,
Edurne, Josune,
Martin eta David

Aimarren
saskibaloiko
lagunak

Zure begirada eta irrifarra goxoa,
gure oroimenean izango dira.

Atabo Altsasu SL
Jaiotzak
• Marwa Sbai Chachoua,
urriaren 26an Altsasun.
• Saioa Lopez Razkin,
urriaren 28an Altsasun.
• Izaro Lazkano Mozo,
azaroaren 1ean Lakuntzan.
• Itzea Barandalla Albarrazin,
azaroaren 1ean Etxarri
Aranatzen.

Heriotzak

urriaren 1ean Etxarri
Aranatzen.
• Basilio Argüelles
Cristobalena,
urriaren 31n Olaztin.
• Felipe Ojer Silvestre,
azaroaren 3an Olaztin.
• Jose San Roman Biota,
azaroaren 4an Olaztin.
• Martin Fernando Lezea
Olmos, azaroaren 8an
Altsasun.

• Fernando Huizi Igoa,
Informazio hau epaitegietan eta udaletan jasotzen da.
Agertu nahi ez duenak, han jakinarazi dezala.
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MENDI TXIRRINDULARITZA / BTT

kirola >>

IGOR ARRIETA TXAPELDUN LUKINEN: XXII.
Lukin Txirrindularitza Peña Trofeoan, haurren mailan, Aralar klubeko Intersport Ira-

bia taldeko Igor Arrieta uhartearra izan zen
txapelduna. Kimuen mailan bere taldekide
Aimar Tadeo lakuntzarra 11.a izan zen.

Mendia

Javier Zeberio:
«50 egun mendian oso
luzeak egiten dira»
Alpinista bakaikuarrak Cho Oyu mendiko gailurra zapatu zuen
urriaren 4an, bere 33 urtebetetze egunean.
Jon Otermin Benito

Nola hasi zinen alpinismoan?
Hemendik zebilen kuadrilla batekin. Apurka apurka mendira joaten hasi ginen, Pirinioetara. Gero,
negualdean Alpeetara. Beste urte
batzuetan Andeetan ere egon ginen.
Elbrús mendia Errusian, eta abar.
Zeintzuk izan dira igo dituzun
gailurrik altuenak?
Mont Blanc-en (4.809 m.) izan gara.
Aipatutako Elbrús (5.642 m.), Errusian. Ondoren, Boliviara joan ginen,
6.000ko bat egiteko. Hortik aurrera, 7.000ko bat probatu nahi nuen,
baina hemengo inork ez zuen saiatzeko asmorik. Orduan, Kirgizistanera joan nintzen, Lenin tontorra
(7.134 m.) igotzera, duela 4 urte
inguru. "Montañas del Mundo" izeneko agentzia batek talde bat osatu zuen. Ezezagunen arteko taldea
zen. Bertan, gaur egun nirekin datorrena ezagutu nuen, Joanma Romero. Beste urte batean, Muztagh Ata
(7.546 m.) igo genuen biok. Eta azkenekoa Cho Oyu (8.201 m.) izan da.
Nola antolatzen da espedizio bat?
Asko kostatzen da. Batez ere, gure
kabuz prestatzen dugulako. Izapide eta tramite asko daude. Gainera, beti trabak jartzen dizkizute.
Bisekin arazoak izaten ditugu Txinan eta Tibeten. Urtebeteko aurrerapenarekin ibili gara antolatzen,
gutxi gorabehera.
Nola egiten du bizia alpinista
profesional batek?

Ez naiz profesionala. Ni igogailuen
mantentze-lanean jarduten dut.
Esfortzua egin behar duzu, hilabete pare bat behar dituzulako. Nire
kasuan, adibidez, eszedentzia eskatu behar izan dut.
Jakinda arriskuak hartuko
dituzula, zure familiak nola
darama zu espedizioan joatea?
Nire aurrean nahiko ongi. Baina,
hor zaudenean ez dute albiste gehiegi jasotzen eta ziur nago kezkak
dituztela.
Geroz eta gailur altuagoak zapatu
dituzula, non aurkitzen duzu
motibazioa aurrera jarraitzeko?
Beti neukan erronka txikiren bat.
Lehenengo 7.000koa. Gero pixka
bat gehiago egiten zenuen, 7.500
metro. Azkenik, 8.000 metroak pasatzea zen gure helburua.
Cho Oyu izan da gailurrik latzena?
Oso gogorra izan da, luze egiten zaizulako. Denbora asko behar duzu.
Azkenean hilabete osoa ematen
duzu mendian eta ia bakarrik zaude. Espedizio guztiarendako oso
gogorra da. 50 egun oso luzeak egiten dira.
Alpinista txekiar batek bere
kanpamenduan hartu zintuen.
Nolakoa da espedizio ezberdinen
arteko harremana?
Zerbait gertatzen bazaizu zure kide
edo mendian daudenen esku zaude. Normalean jendearen artean
harreman ona dago. Norbaiti zer-

bait falta bazaio, utziko diozu. Adibidez, mutiko perutar batek buzoa
galdu zuen eta nirea utzi nion.
Gehienetan, ingelesez kili-kolo
komunikatzen gara.
Gailurrera iristean zer pasatzen
zaizu burutik?
Egia esan, hor goian ez da asko pentsatzen. Ni bakarrik iritsi nintzen
eta bertan bi holandar besterik ez
zeuden. Askotan jaitsiera izaten da
latzena eta horretan daukazu burua.
Noizbait geratu zara gailurra
zapatu gabe?
Ez, sekula ez. Hala ere, Boliviara
joan aurretik gaixo ibili nintzen.
Baina joan nintzen eta igo nuen.
Hori bai, 6.000ko bat zen, askoz
errazagoa.
Kideren batek arazo larririk izan
du?
Azkeneko espedizioetan beti Joanmarekin joan izan naiz , baina ez
dugu arazorik izan. Baina goian beti
egongo da arazoak izango dituen
norbait. Muztagh Atan, adibidez,
talde bat nahiko juxtu zebilen eta
zerbait beroa eskaini genien. Gure
kasuan, gau batean beste baten
dendan sartu behar izan genuen.
Teknologia berriekin,
segimendurako eta eguraldia
zehatzago jakiteko aplikazioak
daude. Zer erabiltzen duzue?
Gu biok ia ezerekin joaten gara.
Racetrackerra besterik ez generaman, GPS modura gure seinalea

bidaltzeko. Ez geneukan ezeri buruzko informaziorik. Beti satelite telefonoa dutenengana hurbildu behar
zara. Kobertura harrapatuz gero,
etxera deitzen duzu eta eguraldia
jakiten saiatzen zara. Cho Oyun talde txinatar handi batek interneta
zeukan eta noizbehinka galdetzera
joaten ginen. Dirua behar da horrelakoak eskuratzeko.
7.000ko edo 8.000ko baterako
espedizio batek gastu ekonomiko
handia dakar?
Bai. 7.000ko batetik 8.000ko batera
ezberdintasuna oso handia da.
8.000koa hirukoitza edo laukoitza
izan daiteke. 8.000ko batera joateko baimenak oso garestiak dira.
Elikadurari dagokionez, pisua
galtzea oso ohikoa da ezta?
Bai, asko galtzen da. Azken finean,
ez duzu hemen bezala jaten eta
altuerak asko galarazten dizu.7 edo
8 kilo inguru galdu nituen. Baina
oso erraz errekuperatzen da pisua.
Behera iristerakoan, zer?
Familiari deitu. Han ez geneukan

mugikorrik, baina Palentziako neska batzuk telefono satelitea utzi
ziguten. Hiri batera iritsi arte ez daukazu koberturarik.
Zerbait berezirik aipatuko zenuke
Cho Oyuko espedizioari buruz?
Gainerakoak baino askoz gogorragoa izan dela. 6.000ko batetik 7.000ko
batera jauzia handia da, baina
8.000koaren kasuan are gehiago.
Oxigeno eta xerparik gabe joaten
garenez, zailagoa egiten da.
Bidaiari ekin aurretik urduri
jartzen zara?
Joan aurretik bai. Han gaudenean
ni behintzat lasaitzen naiz. Hala ere,
gailurrera igo aurretik normala izaten da urduri lo egitea.
Zein izan zen puskarik zailena?
Jaitsiera. Hirugarren kanpamendutik kanpamendu basera abiatu ginenean, gailurra zapatzearen hurrengo egunean. Igotako gauza guztiak
eta kanpamenduak jaso behar ziren
eta gogorra egin zitzaidan.
Asko lo egiten da altuera
horretan?
Suposatzen da altueran ez dela ongi
lo egiten, baina ni 7.500 metrotan
ongi moldatu nintzen. Askotan galdetzen didate zer tenperaturekin
egoten garen, baina zehazki ez
dakit. Gorputzean ez duzu hotz
gehiegi nabaritzen buzoarekin zoazelako. Kontua da eskuak eta oinak
ongi estaltzea.
Etorkizunerako planak dauzkazu?
Arreta deitzen dizun mendiren
bat?
Momentuz, ez. 49 egunez egon gara
kanpoan eta gastua handia izan da.
Baina beti mendiren bat igotzen
duzunean, hurrengoan altuago igotzeko ideia daukazu.
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Pilota

Pala

Futbola
federatutako txapelketa

Aristorena eta Ruiz de
Emakumeen Sakanako
Larramendi, txapeldunak Pala Torneoa atea jotzen
Nafarroako Kluben Arteko
Emakumezkoen Esku Pilota
Txapelketa irabazi dute

Tuterako Elola kiroldegiko frontoian jokatu ziren, asteburuan,
Nafarroako Kluben Arteko Emakumezkoen Esku Pilota Txapelketako finalak. Oberena klubeko Yanira Aristorena etxarriarrak eta Maite Ruiz de Larramendik San Migel
elkarteko Agirre eta Olatz Ruiz de
Larramendi izan zituzten aurkari.
46 minutu iraun zituen partida entretenigarrian, San Migeleko bikotea hasi zen finago, 0 eta 8
aurreratu baitziren. Agirrek tantoak bukatzen jakin zuen eta Olatz

Ruiz fin ibili zen atzean. Baina Oberenakoek sakea berreskuratu zutenean eta pilota aldatu zutenean
partida aldatu egin zen. Yanira
Aristorenak eta Maite Ruizek Olatz
Ruiz estutzen eta Agirre saihesten
saiatu ziren. Tanto oso lehiatuetan Aristorena eta Maite Ruiz erosoago sentitu ziren eta, gutxinaka, aldea murrizten hasi ziren.
Horrela, hamabira eta hamahirura berdindu eta gero, Oberenakoak hasi ziren markagailuan aurreratzen eta, azkenean, 22 eta 17 irabazi eta gero, Nafarroako txapela
jantzi zuten Yanira Aristorenak eta
Maite Ruiz de Larramendik.

Finalistak, Aristorenak eta Ruiz de Larramendik txapela jantzia dutela. utzitakoa

PREFERENTE MAILA. 1. multzoa
8. jardunaldia

Lagun Artea 0 – Lezkairu 0
Etxarri Aranatz 1 – Mutilbera 3
Lakuntzarrek irabaztea merezi izan zuten,
baina errematatzerakoan ez zuten asmatu.
Lezkairu defendatzera mugatu zen eta
markagailua zerora mantendu zuen. Bestalde,
Etxarrik lehen zatia dominatu zuen baina
bere baloiak ez ziren kontrako atean sartu.
Mutilbera aurreratu zen, Xabatek berdindu
zuen eta partida bukaeran beste bi gol
sartu zituen Mutilberak.
Sailkapena >>
1. Bidezarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 p
4. Lagun Artea . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 p
14. Etxarri Aranatz . . . . . . . . . . . . . . . .8 p
Asteburuko jardunaldia

2015eko txapelketan lehiatu ziren palistetako batzuk.
Abendutik aurrera jokatuko da
Emakumeen XI. Gure Pilota
Sakanako Pala Torneoa. Izena
ematea zabalik dago Mank-en

Sakanako Mankomunitateak,
Nafarroako Pilota Federazioak eta
Gure Pilota taldeak, Arbizu eta
Etxarri Aranazko Udalen laguntzarekin, Emakumeen XI. Gure Pilota Sakanako Pala Torneoa antolatu dute. Urteko egutegian txoko polita egin du emakumeen Sakanako
torneo honek, geroz eta ezagunagoa da, eta bertan aritzeko deia egin
die Mank-ek Sakanako emakumeei. Ondoko mailetan jokatuko da:
gaztetxoak, helduen 1. maila eta helduen 2. maila. Helburua emakumezkoen pala txapelketa indartsua antolatzea da, goi mailakoa,
eta aldi berean, palista txikiekin

egiten den lana agerian jartzea.
Txapelketa abenduan hasiko
da eta Etxarri Aranazko eta Arbizuko frontoietan jokatuko da, ostiral eta larunbat arratsaldetan eta
igande goizetan. Antolatzaileek
sari ederrak egongo direla iragarri dute.
Aurreko urtean puntako 12 bikote lehiatu ziren eta eliteen mailan
Garmendiak eta Ruiz de Larramendik jantzi zuten txapela.

Mutilbera – Lagun Artea
(Larunbatean, 16:00etan, Mutiloan)
Beti Casedano –Etxarri Aranatz
(Larunbatean, 15:30ean, Casedan)

ERREGIONAL MAILA. 1. multzoa
7. jardunaldia

Altsasu 1 – San Jorge 1
Altsasuk partida ona jokatu zuen eta
atsedenaldirako Josebak Altsasu aurreratu
zuen. Baina, partida bukatzear, zorigaiztoko
jokaldi batean berdindu zuen San Jorgek.
Sailkapena >>
1. San Jorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 p
8. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 p
Asteburuko jardunaldia
Salesianos – Altsasu
(Igandean, 13:00etan, Amigón)

EMAKUMEZKOEN SENIOR MAILA
8. jardunaldia

Altsasu 0 – Osasuna Fundazioa 2

Izena emateko
Sakanako Mankomunitateko
Kirol Zerbitzua (948 464 866
edo kirolak@sakana-mank.eus).

Sailkapena >>
1. Burlades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 p
14 Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 p
Asteburuko jardunaldia
Itaroa Huarte – Altsasu
(Igandean, 16:30ean, Huarte Iruñean)
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Atletismoa

Atletismoa

Sakandar asko Harresien Lasterketan
Sakandarrak 4. Harresien Lasterketan

Fortea (6 km)
Gizonak:

3.444 korrikalarien artean 68
sakandar iritsi ziren helmugara.
Ruben Mendieta zortzigarrena
salkatu zen proba laburrean

Beste behin, arrakastatsua izan
zen Iruñeko Harresien Lasterketa. Larunbat gauean jokatu zen IV.
Edizioa. Proba osatu zuten 3.444
korrikalariek hiru aukera zituzten: Fortea (6 km), Gotorlekua (10
km) edo Harresiak (18 km).
Proba laburrena, Fortea (6 km),
1.046 korrikalarik osatu zuten eta
Pablo Lassa zizurtarra izan zen
azkarrena (19:16), Atarratze Rotari segundo bat atera eta gero (19:17).
Emakumezkoetan Alicia Carrera
(22:33) gailendu zen. Sakandarren
artean Ruben Mendieta olaztiarra
(20:45) eta Laura Bergera arruazuarra (28:12) izan ziren azkarrenak, helmugan 8. postuan eta

132.ean iritsi eta gero.
Tarteko proban, Gotorlekuan
(10 km), Javier Nagore (34:46) eta
Amaia Melero (39:04) gailendu
ziren helmugara iritsi ziren 1.859
korrikalarien artean. Sakandarren artean Francisco Codon irurtzundarra (37:10) eta Maite Beregaña uhartearra (48:28) izan ziren
azkarrenak, helmugan 14.a eta
354.a.
Bukatzeko, proba luzeenean,
Harresiak proban (18 km), 558
korrikalari iritsi ziren helmugara eta Juan Carlos Apilluelok
(1:05:33) eta Gemma Perezek
(1:22:14) irabazi zuten. Sakandarren artean Francisco Javier
Gomez altsasuarra (1:13:08) eta
Silvia Perez altsasuarra (1:42:08)
gailendu ziren, 28. eta 429. postuan.

1.
Pablo Lassa (Zizur) . . . . . . . . . .19:16
8.
Ruben Mendieta (Olaz) . . . . . .20:45
19. Alatz Agirre (Arb) . . . . . . . . . . . 21:29
22. Iñaki Alvaro (Alts) . . . . . . . . . . . 21:44
33. Isidro Asurabarrena (Alts) . . . 22:46
51. Alfredo Amillano (Arb) . . . . . . 23:47
52. Julen Paniagua (Urd) . . . . . . . . 23:49
116. Iñigo Etxaniz (Olaz) . . . . . . . . . 27:22
153. Esteban San Roman (Arb) . . . 28:56
220. Jose Manuel Cabeza (Alts) . . . 30:47
233. Mikel Hermoso de Mendoza
(Uharte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31:07
281. Pedro Jose Barriga (Alts) . . . . 29:14
286. Migel A. Asurabarrena (Lak) . .32:05
291. Iñaki Mugika (Uhar) . . . . . . . . .32:23
703. Joxe Angel Murugarren (Arb) 37:57
713. Pedro Gomez (Alts) . . . . . . . . . .35:21
720. Sergio Mazizior (Irur) . . . . . . .: 38:31

Emakumeak:
32. Alicia Carrera (Cascante) . . . . . 22:33
132. Laura Bergera (Arru) . . . . . . . . 28:12
160. Amaia Aristu (Olaz) . . . . . . . . . 29:06
393. Noemi Cordero (Alts) . . . . . . . . 34:30
511. Izaskun Igoa (Etx) . . . . . . . . . . . 33:28
512. Jaione Loban (Etx) . . . . . . . . . . 36:20
709. Nuria Sarasa (Arb) . . . . . . . . . . 37:57
710. Maria Jesus Larraza (Alts) . . . .35:18
719. Ainara Izura (Irur) . . . . . . . . . . . 35:25
1.012.Nekane Gonzalez (Alts) . . . . . 44:43

Gotorlekua (10 km)
Gizonak:
1.
14.
54.
67.
143.
183.
205.
209.

Javier Nagore (Zizur) . . . . . . . 34:46
Francisco Codon (Irur) . . . . . . .37:10
Adolfo Lopez (Irur) . . . . . . . . . . 40:22
Asier Estarriaga (Etx) . . . . . . . . 41:00
Gorka Perianez (Alts) . . . . . . . . 43:30
Luis Areta (Lak) . . . . . . . . . . . . . 44:12
Eneko Cruz (Uhar) . . . . . . . . . . 44:44
Izai Mauleon (Etx) . . . . . . . . . . . 46:54

331. Jose Javier Beregaña (Uhar) . 47:55
511. Alberto Salgado (Alts) . . . . . . . 51:26
645. Jose Maria Irañeta (Uhar) . . . 53:32
761. Oscar Hernandez (Irur) . . . . . . 55:06
904. Migel Jose Ocaña (Uhar) . . . . .57:02
975. Jorge Cambero (Alts) . . . . . . . . 57:49
1.000. Gorka Bakeriza (Etx) . . . . . . . 58:03
1.179.Angel Lapuente (Irur) . . . . . 1:00:28
1.184.Txema Oderiz (Etx) . . . . . . . . 1:00:33
1.221.Michel Rekalde (Irur) . . . . . . 1:01:06
1.223.Alfredo Berasategi (Alts) . . 1:01:08
1.371.Mikel Azkargorta (Olaz) . . . 1:02:49
1.441.Ruben Nevado (Alts) . . . . . . 1:03:46
1.486.Jose Antonio Augusto (Alts) 1:04:03
1.620.Markel Arraiza (Ihab) . . . . . .1:05:45

Emakumeak:
35. Amaia Melero (Iruñea) . . . . . . 39:04
354. Maite Beregaña (Uhar) . . . . . . 48:28
803. Noelia Rodriguez (Irur) . . . . . . 55:37
992. Maite Duran (Alts) . . . . . . . . . . 57:58
1160.Ione Muñoa (Alts) . . . . . . . . . 1:00:14
1162.Maite Zornoza (Alts) . . . . . . . 1:00:15
1.222.Mari Cuadrado (Irur) . . . . . . 1:01:07
1.296.Ixa San Martin (Etx) . . . . . . . 1:02:03
1.320.Leire Mugika (Alts) . . . . . . . . 1:02:10
1.325.Norma Legarra (Irur) . . . . . . 1:02:12
1.331.Claudia Cardas (Irur) . . . . . . 1:02:15

Harresiak (18 km)
Gizonak:
1.Juan Carlos Apilluelo (Biescas) . .1:05:33
28.Fco. Jav. Gomez (Alts) . . . . . . . . 1:13:08
35.Andoni Azanza (Alts) . . . . . . . . . 1:13:57
70.Juan Carlos Gomez (Alts) . . . . . 1:18:07
99.Ruben Garcia (Alts) . . . . . . . . . . . 1:21:35
116.Esteban Tejedor (Alts) . . . . . . . 1:23:08
148.Ruben Garcia (Alts) . . . . . . . . . 1:24:34
215.Migel Ubeda (Alts) . . . . . . . . . . 1:28:48
263.Eduard Casanovas (Irur) . . . . . 1:31:28
333.Unai Urrestarazu (Etx) . . . . . . 1:35:13
454.Juan Antonio Palacios (Alts) . 1:45:15

Emakumeak:
106. Gemma Perez (Gasteiz) . . . . 1:22:14
429. Silvia Perez (Alts) . . . . . . . . . 1:42:08

»

Harresien ondoren… etzi 52. Behobia-Donostia
Igandean jokatuko da 52. Behobia-Donostia lasterketa ezagun eta
prestigiotsua (20 km), Mugak hautsiz, bidea egin lelopean. 31.276
korrikalarik eman dute izena,
aurreko urtean baino ia 3.000
gutxiago, iaz 34.000 inskribatu baitziren. Nolanahi ere, ikusmina handia da, Behobia-Donostia Euskal
Herriko lasterketarik handiena
baita, baina, aldi berean, proba
herrikoia izaten jarraitzen du. Puntako korrikalariak eta korrikalari herrikoiak lehiatuko dira.

Ibilbidean lasterketa jarraitzeko pantaila erraldoiak egonen dira
eta, jakina, osasun-zerbitzu zabala ariko da lanean. Iaz beroa izan
zen protagonista baina aurten,
iganderako gehienez 13 grado iragarri dituzte eta tarteka euria.

Ordutegia

>>Larunbatean,
15:00etan: Behobia Txikia. 3.100 kide.

>>Igandean,
aulkiak. 55 partaide+17 laguntzaile.

9:35ean: Irristalariak. 214 irristalari.
9:30ean: Gazte lasterketa (Herreratik
Boulevardera, 4,4 km). 299 korrikalari.

10:00etan: Behobia-Donostia lasterketa

Aurreko urteko edizioan 85 sakandarrek osatu zuten BehobiaDonostia ibilbidea. Aurten ere
asko izanen dira igandean irteera hartuko dutenak.

(19 irteera mailakatu). Gainontzeko guztiak.
*Oharra: ostiralean (12:30etik 21:00etara)
eta larunbatean (10:00etatik 20:00etara)
Korrikalarien Feria Anoeta Belodromoan.

Igandean mendi lasterketa berri
bat estreinatu zen, I. Juan Migueliz Leire Traila. Korrikalariek
hotzari eta eguraldi kaxkarrari
egin behar izan zioten aurre 21 km
eta 1.400 metroko desnibel positiboa zuen proban. Raul Roda izan
zen azkarrena (2:01:15), Iñaki
Mihurari 37 segundo atera eta
gero (2:01:52).
Sakandarrak primeran ibili
ziren eta hiru sailkatu ziren
Top10-ean: Jose Luis Beraza uhartearra laugarrena iritsi zen
(2:06:19), probako lehen beteranoa,

Evaristo Noveleta irurtzundarra
bosgarrena izan zen (2:06:26) eta
Aritz Munarriz etxarriarra 9.a
(2:09:44). Atzetik sailkatu ziren gainontzekoak. Emakumezkoetan
Maider Fraile gailendu zen
(2:33:19).

Azaroaren 21era baino lehen bidali
behar dira proposamenak Mank-era

Sakanako Mankomunitateko kirol
zerbitzuak 2015 eta 2016ko Sakanako kirolari onenak aukeratu eta
sarituko ditu. Aukeraketa prozesurako laguntza eskatu du Mank-ek
eta sakandar guztiei proposamenak
bidaltzeko deia egin die.

2015-2016ko 18 urte baino gutxiagoko Sakanako kirolaririk hoberena
(gizona eta emakumea), 2015-2016ko
Sakanako kirol talderik onena eta
2015-2016an euskara gehien bulkatu duen taldea. Horretaz gain, epai
mahaiak, hala erabakitzen badu,
bi aipamen berezi eman ditzake,
kirolean egindako lana.

Emango diren sariak

Azaroaren 21a baino lehen

Ondoko sariak banatuko ditu
Mank-ek: 2015-2016ko 35 urte baino gehiagoko Sakanako kirolaririk hoberena (gizona eta emakumea), 2015-2016ko 18 urte baino
gehiagoko Sakanako kirolaririk
hoberena (gizona eta emakumea),

Proposamenak aurkezteko epea
zabalik dago azaroaren 21eko 12:00ak
baino lehen, Mank-en (948 464 866,
kirolak@sakana-mank.eus), Irurtzungo kultur etxean eta Altsasuko
Kirol Zerbitzuan. hautagaien curriculuma gaineratuz.

Sakandarrak I. Juan Migueliz Leire
Trailean (21 km)

1.
4.
5.
9.
17.
27.
30.
42.
122.
219.

Raul Roda:
Jose Luis Beraza:
Evaristo Noveleta:
Aritz Munarriz:
Joxeja Maiza:
Alvaro Ramos:
Julen Lizarraga:
Alberto Razkin:
Juan Daniel Lakuntza:
Asier Agirre:

2:01:15
2:06:19
2:06:26
2:09:44
2:14:48
2:21:08
2:21:29
2:25:49
2:49:55
3:19:10

3. jardunaldia etzi:
LH3:
A taldea: Beñat Andueza / Eneko Ganuza
B taldea: Aiora Agirretxe / Asier
Zubiria
Mikel Arrizabalaga / Asier Zubiria
C taldea:
Eñaut Gastesi / Inhar Urteaga
LH4:
A taldea: Haizea San Roman /
Oier Carabias
B taldea: Enaitz Gonzalez / Xabier
Olaiz
LH5:
A taldea:
Jon Aierbe / Asier Astiz
Oier Mitxelena / Alain Mendia
B taldea:
Peru Urteaga / Patxi Azpeitia
Kepa Amillano / Oihan Gartzia
LH6:
A taldea: Aimar Bengoetxea –
Oier Gartzia
DBH1
A taldea: Olatz Galartza / Irati
Lumbreras
Gorka Ruiz / Ander Goikoetxea
B taldea:
Araitz San Roman / Aritz Sevilla
AmaiurZubiria/ArkaitzAgirretxe
C taldea:
Lander Peral / Oihan Ginea
D taldea:
Iker Saturio / Ekiñe Fernandez
DBH2
A taldea:
Aritz Ulaiar / Ekhi Olabide
B taldea:
Oier Gastesi / Unai Irigoien

Areto futbola

Magna Gurpeak
Zaragoza hartuko du

Kiroldegia

Leire Traila: Beraza laugarrena Sakanako kirolari onenak…
eta Noveleta bosgarrena
nortzuk? Lagundu aukeratzen!
Raul Rodak irabazitako 21 km-ko
proban Jose Luis Beraza lehen
beteranoa izan zen

Igandean, 16:30ean, Iñigo Aritza
ikastolako frontoian

9:30ean: Handbikeak eta gurpildun

2015ean 85 sakandar

Mendi lasterketak

Iñigo Aritza Pilota
Txapelketa: 3.
jardunaldia

Gaur, 20:30ean, Anaitasunan

Larunbatean denboraldiko lehen
derbiajokatuzuten Aspil-VidalRiberak eta Magna Gurpea Xotak. Berdeak hobeki aritu ziren eta gol aukera
gehiago izan zituzten, baina ErriberakoeksufritzenjakinzutenetaMolinaatezainbikainariesker,binakaberdintzea lortu zuten. Roberto MartileketaAraçakaurreratuzutenMagna
Gurpea,bainaAspilekberdinduzuen.
Palma Futsal da lehen mailako lider
berria (13 puntu). Magna Gurpea 7.a
da (9 puntu). Gaur etxean jokatuko
dutaldeberdeak,Anaitasunan,5punturekin 10.a den Zaragozaren kontra.

Kopan aurrera
Asteartean Errege Kopako ﬁnal zortzirenak irabazi zituen Xotak, Noia
taldeari 2 eta 3 irabazi eta gero.
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Futbola

Non
Talde sendoa osatzea, Altsasuren nahia erabili
Sociedad Deportiva Alsasuak 260
futbolari inguru ditu aurten. Erregional
mailan, proiektuarekin jarraitu eta
taldea sendotu nahi dute, etorkizunean
helburu zehatzagoei ekiteko

Denboraldiari gogoz ekin dio Sociedad Deportiva Alsasua – Altsasu
Kirol Elkarteak (SDA). Futbol atalean, talde guztiak kontuan hartuta, 260 futbolari daudela aipatu
digu SDA-ko futbol koordinatzaile
Gorka Paskuak. Makina bat talde
dituzte. Gizonezkoetan erregional
mailako taldea, jubenilen 2. mailan dabilen jubenilen daldea, kadeteen mailako bi talde, haurren mailako 3 talde, kimuen mailako bi talde, benjaminen mailako hiru eta
txikienen taldea, eskola. Emakumezkoetan bi talde, erregional mailakoa (Futbol 11), eta Futbol 8 mailakoa, gaztetxoena. “Harrobi ederra dugu. Emakumeekin zenbakia
handitu da eta 260 futbolari inguru ditugu” azaldu du Paskuak.

Entrenatzaile berria: Peio
Goikoetxea
Erregional taldean berrikuntza
nabarmenena entrenatzaile aldaketa da. Peio Goikoetxea da taldearen arduradun nagusia, Iokin
Loboren laguntzarekin. “Baja oso
gutxi izan ditugu, lauzpabost: Xabi
kapitaina, Joel, Cristian, Asier
Lorea… eta euren tokia jubeniletatik igotakoek eta Dulantzitik etorritako Joseba Lizarragak bete
dute” adierazi digu Paskuak. Lizarragaz aparte, gainontzekoak altsasuarrak dira. “Iazko talde edo bloke ia gehiena mantendu dugu. Talde gaztea da. Aurreko denboraldian
esan genuen gure proiektua bizpahiru urtean landu eta garatzekoa zela, proiektu luzea zela. Bigarren urtea dugu eta ildo horretan
lanean jarraitu nahi dugu, talde
sendoa osatzeko. Hobekuntza nabaritzen da. Ez dugu igoerarekin
obsesionatu nahi, presiorik gabe
aritu nahi dugu, ahalik eta hobekien. Ea lehen bosten artean sailkatzea posible den. Beti jarri behar

Altsasu erregionala 2016-2017

BASOMUTUR
ALTSASU

Menuan eta kartan %6ko
deskontua.

BILTOKI TABERNA
ALTSASU

Egunekomenuan,kafeadoan.
Karta menuan, kopa doan.

GERTU SAKANA
ALTSASU

Sukalderako tresnerian
50€ko erosketa egitean
%10eko deskontu-balea
hurrengo erosketarako.
Atezainak: Asier Izagirre eta Julen Goikoetxea. Atzelariak: Mikel Cordero, Yerai Perez de Villarreal, Gorka Martinez, Iker Diaz, Xabier
Ormazabal, Jon Artigas, Aitor Lara eta Asier Miño. Erdilariak: Iokin Lobo, Javi Guisado, Xabier Mazkiaran, Patxi Letona, Esteban Letona
eta Darling Geovanny Quezada. Aurrelariak: Imanol Martinez, Nabil Essobai, Raul Claver, Eneko Garasa, Paulette eta Joseba Lizarraga.
Entrenatzaileak: Pello Goikoetxea eta Iokin Lobo.

AINHOA ESTETIKA
IRURTZUN

dira helburuak, eta gure erronka,
jakina, erregional mailatik noizbait
igotzea da. Baina pausurik pausu
joan behar dugu. Momentuz lana
egin, hori da gurea. Eta ongi egiten bada, etorriko da bestea” azaldu digu Gorka Paskuak.
Futbol koordinatzaileak gaineratu duenez, taldeko giroa bikaina
da eta futbolariak serio dabiltza
entrenatzen. “Oso giro ona dute eta
Peio ere gustura dabil eurekin lanean. Ligari dagokionez, ongi jokatzen dugu baina golak sartzea kosta egiten zaigu. Akatsak zuzendu
behar ditugu, baina hor gabiltza,
uneoro aurpegia ematen eta desmotibatu gabe. Taldea topera dago
aurten” dio Paskuak. Erregionalean liga oso borrokatua izango dela
aurreikusten du Paskuak, eta San
Jorge, Ardoi, Lagunak… kokatu
ditu faboritoen artean. “Dena den,
puntu gutxiko aldea dago taldeen
artean. Oso lehiatua egongo da txapelketa” gaineratu du.
Harrobi arazorik ez du Altsasuk. “Guk nahi duguna da txikie-

kin futbola lantzea, aurrak trebatzea. Erregionalean helburuak
markatzen ditugu eta lortzen badira esan nahi du gauzak ongi egiten ari garela”. Nafarroako Federazioko txapelketetan lehiatzen
dira jubenilak, kadeteak eta haurrak. Kimuak eta benjaminak,
aldiz, Sakanako Futbol Topaketetan. Aurten adinka arituko dira.
5. eta 6. mailakoen topaketa, batetik, eta 3. eta 4. mailakoa, bestetik.

Emakumeen taldeak
Sociedad Deportiva Alsasuaren
lorpen nagusietako bat emakumezkoen bi talde sortzearena izan
da. Hurrengo asteko Guaixean
ariko gara aipatu bi taldeez.

Sakana mailako taldeaz
Emakumezkoekin Altsasuk Sakana mailako taldea osatzea lortu
duela esan daiteke neurri handi
batean. Eta gizonezkoekin, berdina egin beharko litzateke? galdetu
diogu Paskuari. "Neskekin hori
egin dugu, baina mutilekin oso

konplikatua da hori egitea. Klubetatik kanpoko norbait egon beharko litzateke hori sustatzen, Mankomunitatea edo dena delakoa, berarena izan beharko litzateke ardura.
Baina oso zaila ikusten dut. Klub
bakoitzak bere baliabideak eta
azpiegitura ditu. Hoberena litzatekeela? Agian bai. Ona litzateke baina gaur egun zaila ikusten dut. Gainera, kluben artean eta klub bakoitzaren barruan ere iritziak
ezberdinak dira. Zaila da, baina,
akaso, noizbait zerbait egin beharko da, norbaitek aurrerapausua
emango balu” erantzun digu.

Utsusuky packetan, % 30eko
deskontua.

ASENSIO
ALTSASU

100 €tik gorako erosketetan hurrengo erosketarako
10 €ko balea. (eskaintza ez
metagarria).

IL PADRINO
ALTSASU

Eguneko menuan txupitoa
doan.

VALCARCE
Junta berria
Sociedad Deportiva Alsasua –
Altsasu Kirol Elkartea 1940-1941
denboraldian sortu zen, eta ordutik futbola, pilota eta txirrindularitza sustatzen ditu. Aurten berritu zen elkarteko junta. Ione Fresneda da presidentea, Carlos
Villaobos presidente ordea eta
Mañu Navarro idazkaria. Gorka
Paskua futbol koordinatzailea da.

OLAZTI

0´06 €ko deskontua litroko,
erregai guzietan.

EDERNE
ILEAPAINDEGIA
LAKUNTZA

30 €ko gastuarekin bibotea
depilatzea doan. Ileapaindegiko zerbitzuekin, makilaje ukitua doan.

Txirrindularitza

GK

Iparragirreri eta Martinezi merezitako omenaldia

%5eko deskontua argitalpen
eta diseinu zerbitzuetan.

Beraiekin txirrindularitzan trebatu
zirenek omenaldi beroa egin zieten
irakasleei larunbatean Urdiainen

XAGU

Burunda Txirrindularitza Klubean makina bat urte daramatzate
Pedro Iparragirre eta Tomas Martinez altsasuarrek. “30 urtetik gora
txirrindulariak trebatzen, entrenatzen, lasterketetara joaten, laguntzen… inolako soldatarik jaso gabe,
borondate guztiarekin. Beraiekin
trebatu ginenak pentsatu genuen
oraindik lanean jarraitzen duten
honetan eskerrak eman nahi genizkiela eta omenalditxo bat antolatzea
pentsatu genuen” adierazi digu Iñigo Etxeberria urdiaindarrak.
Horrela, larunbatean afaria
antolatu zuten Urdiaingo Aitziber

ALTSASU

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

www.guaixe.eus-en
zerrenda osoa ikusgai

Omenduak eta euren emazteak, euren ikasleak izandakoekin batera. utzitakoa

elkartean. Guztira, 82 pertsona bildu ziren afaltzera. “1964 urteetan
jaiotakoetatik 2001 urtean jaiotakoak arte, adin eta kinta ezberdineko txirrindulariak bildu ginen,

beteranoak eta gazteak. Guk ez
genuen omenaldi instituzionalik
antolatu nahi, besterik gabe eskerrak eman nahi genizkien Iparragirreri eta Martinezi, eurek gure-

kin egindakoa eskertzeko” gaineratu du Etxeberriak. Txapel eta erloju bana oparitu zieten. “Ez zekiten
omenaldia jasoko zutenik eta oso
hunkigarria izan zen” aitortu du.

BAZKIDETZA 50€
948 564 275
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KARASATORRE IZETA SARIAN: 7. Izeta sariaren kanporaketan 10 bertsolari ariko
dira gaur, 19:30ean, Barañaingo Haizea elkartean. Bertsotan ariko direnen artean

kultura >>

Uhartearrak eta lakuntzarrak Euskal Kantu
Jaialdian kantari
uskarazko kantu sorta
ederrarekin gozatzeko
aukera izanen da Burlatan
larunbatean, 18:00etan.
Nafarroa guztiko 7 bikote eta
bakarlari ariko dira abesten, Euskal Kantu jaialdien bigarren saioan. Sakanatik bi ordezkari izanen
dira Burlatan kantari. Alde batetik, Ariane eta Munia lakuntzarrak i, pianoz eta gitarraz lagunduta Ken Zazpiren Haizea kantatuko dutenak. Josune Razkin eta
Andoni Gastaminza uhartearrak
ere ariko dira. Haiek Anje Duhalderen Eperrak eta Zazpiak oihal
batetikherri kanta abestuko dituzte, akordeoiaren eta panderoaren
laguntzaz.

E

Etxepare sariko albuma kalean
11. edizioko deialdia egin berri dute,
lanak maiatzaren 19ra arte aurkeztu
daitezke

aurrendako euskarazko
albumak sortzeko helburuz
deitzen da urtero Etxepare
saria. Nafarroako 19 toki-administrazioetako euskara zerbitzuek,
Sakanako Mankomunitatekoak
barne, Pamiela argitaletxearekin
batera antolatzen dute. 10. edizioa

H
Joan den larunbatean Antsoainen izan zen Euskal Katu Jaialdien
aurreneko saioa. Oholtzatik pasa
zirenen artean zeuden Ainhoa eta
Itsasne Mundiñano ahizpak. Anje
Duhalderen Isilean eta Patxi Saizen Ai zer plazera kantak abestu

Poesiarekin
hitzordua

tziak izan behar dute, jatorrizkoak eta argitaratu gabeak. Bakarka edo idazle eta ilustratzaileek
osatutako taldean aurkeztu daiteke lehiaketara eta nahi beste lan
aurkez daitezke.
Formatua librea da, baina lanak
ez dira 20 cm x 21cm baino txikiagoak izanen, eta gutxienez 15 orrialde bikoitz izanen dituzte (bakarrik
kontuan hartuko dira barneko
orrialdeak). Testuek ez dituzte 4.000

zituzten. Jaialdien bi saioetan parte hartu duten abeslari guztiak
elkarrekin ariko dira. Tafallan izanen da denak kantuan ikusteko
aukera, hilaren 27an, 18:00etan.
Saio nagusi horretan abeslariek
kantu bana abestuko dute.

Arte Azokaren
azken egunak
rtebidek bosgarrenez
antolatu du Arte Azoka.
Han biltzen dira Sakanako sortzaileen pintura,
bideoak, eskultura, argazkiak eta
beste. Ibarreko arte sormenaren
lagin zabala ikusgai dago Altsasuko Iortia kultur gunean, baita artista gonbidatu batzuen lanak ere. Arte
Bideko kideek pozik daude Arte
Azokak duen harrerarekin: “jendeak gogoko du eta estimatzen du”.
Azokak izan duen bisita kopuruarekin ere gustura daude.

A

Larunbatean, 17:30ean, Uharte
Arakilgo jubilatu elkartean

dazkeneko poesia hitzordua hutsik egiten ez duen
zita bihurtu da Uharte
Arakilgo Donibane jubilatu
elkartean. 11. aldiz poesia errezitaldia hartuko du. Bost olerkari bilduko ditu hitzorduak eta
euren poemak jendaurrean errezitatuko dituzte. Lan horretan
Mikel Auzmendi gitarra-jole etxarriarraren laguntza izanen dute.
Bi uhartear ariko dira herritarren aurrean errezitatzen:
Blanca Arrizabalaga eta Alfonso
Muro. Haiekin batera behin huts

Saats Karasatorre bertsolari etxarriarra
izanen da. Saioko lau onenak 18an Baztanen jokatuko den ﬁnalean ariko dira.

U

egin du Mercedes Viñuela iruindarrak, hirugarrenez ariko den
Tomas Yerro Villanueva eta
estrainekoa duen Inma Biurrun
poetak izane dira.
+www.guaixe.eus

Isaak Martinez Ortizek (idazlea) eta
Liebana Goñi Yarnozek (ilustratzailea) irabazi dute, Zerua gris dago
albumarekin. Sariketako antolatzaileek gaur aurkeztu dute obra jendaurrean.

11. edizioa martxan

Gaur, 18:30etik 21:00etara, eta igandean,
berriz, 19:00etatik 21:00etara.

Hari narratiboa duen istorio bat
kontatzen duen haurrei zuzenduriko lan ilustratuak aurkeztu daitezke Etxepare sarira. Sariketara
aurkeztutako lanak euskaraz ida-

erraietan zabalduko dira, ezustean harrapatzen dituztenak ukitzen,
hainbaten emozioetan pausatzen.
Salmentak gora joan ahala, hedabideetako jabeek ahaztuko dituzte bere kezkak: gizonak ez du ezer
esaten, baina audientzia bere alde
dauka. “Beitu, ez ditugu pentsalaririk nahi, egunkariak saldu nahi
ditugu. Publikoak hitz errezak
behar ditu, entretenimendu indartsua, berri dibertigarriak... ez hausnarketa astunak”.
Horrela, gure gizonaren diskurtsoa
gero eta hitz gogor eta pisutsuagoz josiko da: bortxaketa, nazioa,
ongia, gaizkia, jangoikoa... Ez du
koherentziarik izango, baina beldurrak zaindu eta haziko ditu; ez

da pentsamenduaz oroituko, baina emozioak jarraitzera deituko
gaitu.
Lagun artean gertatzen zen moduan,
haren aurka kokatuko dira batzuk,
baina hauek ere bere hitzen ohiartzuna bideratuko dute; erantzuteko saiakeran, haien ideia propioak
ahaztuko dituzte. Beste denak, ezer
esaten ez duelaren susmoa itzali,
eta hitz gogorren atzean etorkizun
posibleak marrazteari ekingo diote, bere ametsen pasaiak. Eta inork
ez du jakingo nola aldatuko duen
gure bizitza. Baina denek, guzti- guztiek, izango dugu bere izena ezpainetan, eta presentzia hori ulergarria irudituko zaigu, bidezkoa.
Hauteskunde garaia helduko da

Azken egunak

karaktere baino gehiago edukiko
(zuriuneak barne). Sariketara albuma bukatuta aurkeztu behar da,
azken bertsioa, bai paperean bai
euskarri digitalean. Plika sistema
erabiliz aurkeztu beharko dira
lanak Leitzako Udaleko Euskara
Zerbitzuan maiatzaren 19a baino
lehen. Garagarrilaren 30erako irabazlearen berri izanen da. Sarituak
5.000 euro eta albumaren argitalpena irabaziko ditu.
+www.guaixe.eus

bazterretik
MAR GONZALEZ RUIZ DE LARRAMENDI

Hauteskundeen
inguruko
aurrekronika:
Pertsonaia
mediatikoak
Guztiek izan dugu lagun bat elkarrizketen erdian ezartzen dena.
Haren diskurtsoa askotan hutsa
izan daiteke, edo zentzugabea,
baina lagun denak begi onez begiratuko dugu, bera delako. Gure irriek
haren hizlari zaletasuna elikatuko dute eta gero eta hitz gogorragoak erabiliko ditu. Sakontasunik
gabeko elkarrizketak ohitura bilakatuko dira gure artean, eta ez zaizkigu burura etorriko hitzek balioa

zuteneko egunak.
Gutako batzuk bere ideiekin bat
gatozela sentituko dugu, hitz gogorren atzean ideiarik ez daudelaren aierutik urrun. Gainerakoak,
haren aurka ezarriko gara erabat,
bere ideia hutsak baliogabetzeko
bere hitzak errepikatzen ditugula ohartu gabe. Eztabaidak luzatuko direnean, beti izango da garaile, haren bortizkeriak mutu utziko gaituelako azkenean. Eta horrela
izango da maiz gure gauen errege, solas motelen gatza.
Urteak aurrera joango dira, eta
baliteke gure laguna hedabideen
lagun bihurtzea, kamara eta egunkarien protagonista. Kasu horretan, haren hitz hutsak gizartearen

gero, eta haren eguneroko erasoek askoren gorroto eta maitasunak piztuko dituzte. Baina azken
batean, herrialde guztiek dute
elkarrizketaren erdian ezartzen den
lagun bat. Eta hanka sartu dezake, baina aitzakiak asmatuko ditugu: ez dago zoroa, ausarta da; ez
ditu gezurrak gustuko, gauzak argi
esaten ditu. Eta horrela, egun batetik bestera, ustekabean, Weimarreko errepublika Hirugarren Reicha bihur daiteke, Donald Trump
Estatu Batuetako lendakari izango da.
(Aurrekronika hau hauteskundeen atarian idatzita dago, argitaratuko denerako fikzioa izango delaren esperantzarekin).
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Tokiko elikadura marrazkitan
Elikagaien kontsumo arduratsua,
tokikoa eta jasangarria islatzen duten
marrazkien lehiaketa antolatu da.
Lanak azaroaren 30era arte aurkeztu
daitezke

akanako Garapen Agentziak,
Sakanako Dendari, Ostalari
eta Zerbitzuen Elkartea eta
Belardi elkarteak antolatu dute

S

marrazkian. Lanak bost tokitan
aurkeztu daitezke: Irurtzunen,
Fruitis Janari-denda; Lakuntzan,
Junkal autozerbitzua; Etxarrin,
Kaxeta; Altsasun, Arkatz Liburudenda eta Olatzagutian, Olatz Etxagibel farmazian.
Eskola materialez osatutako
hiru sorta izanen dira sariak.

Sakanako hots akustikoak
Musikari partehartzaileak
Fran eta Zuriñe
Hesian taldeko kideek taldearen kantutegiaren ale goxoetako batzuk emanen dituzte dastatzera, disko berrikoren baten
bat barne.
Tximeleta
Plaza-taldeak errepertorio zabala eta anitza du, baita diskoa ere.
Horren errepasoa eginen du.

Larunbatean, 20:00etan, Altsasuko
Iortia kultur gunean

marrazki lehiaketa. Hartara 12
eta 16 urte arteko gaztetxoek aurkezten dituzten marrazkiak elikagaien kontsumo arduratsua, tokikoa eta jasangarriarekin lotuta
egon beharko du.
Aurkeztutako lanek originalak
eta berriak izan beharko dute.
Teknika librea, baina A3 tamainako paper batean egin beharko da.
Parte-hartzaileko lan bakarra
onartuko da. Marrazkiarekin batera sortzaileak izen-abizenak,
harremanetarako telefonoa eta
goitizen bat jarri beharko du

Lehiaketara aurkeztutako marrazkiak Sakanako denden erakusleihoetan ikusgai izanen dira.

Pintxoak
Sakana bertako lehen sektoreko
produktuen balioa nabarmentzeko marrazki lehiaketaz aparte, hiru erakunde deitzaileek pintxo-poteburujabeaantolatudute.
Azaroaren 19an izanen da tokiko produktuekin egindako pintxoak dastatzeko aukera.

erria egunkariak eta Sakanako Mankomunitateak
elkarrekin Altsasun, udalaren eta Berrialagun talde baten
laguntzaz, kultur emanaldiak antolatzen bost urte daramate. Euskal
kultura Sakanan zabaltzearekin
batera, egunkariak Sakanako eragileekin elkarlanean aritu nahi
izan du, batetik, eta Sakanako
Berrialagunen komunitatea elkartu eta elikatu, bestetik.
Berriak aurten “urrats bat
haratago joan nahi izan du: Saka-

B

nako euskal kultura zabaltzen eta
sustatzen lagundu nahi du, Sakanan bertan. Horregatik, Sakanan
ekoitzitako ekitaldi bat proposatu du Berriak: sakandarrek sakandarrendako egina”. Horretaz aparte, gazteak euskal kulturara lotuko dituen emanaldi bat izatea
helburu garrantzitsua bada
Berriarendako: gazte sortzaileei
tokia emanez, eta gazteek gustukoa izan dezaketen musika eskainiz. Hala, Sakanako musikariekin
osatutako kartela prestatu du, kontzertu akustikoa eskaintzeko.
Emanaldiak Sakanako hotsak izena du. +www.guaixe.eus

Hi de bei
Taldea Jorge Cordonek, Manex
Alvirak eta Iñigo Muñoak osatzen dute. Ezaguna egin zen taldea Sakana maitia kanta egin
zutelako izen bereko ikuskizunerako.
Luisillo Kalandraka eta Lur
Larraza
Bi etxarriar. Aurrena Vendettako baxu-jolea. Musikari eskarmentoduna bestea. Lurrek sortutako kantuak eta bertsioren
bat emanen dituzte.
4nek
Musikan ibilbide luzea duen
musikari boskotea. Euskaraz
abestutako pop-rock doinuak
sortu dituzte.
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Maribi
Andueza
Ezkurdia
Lakuntza

Maite
Mariñelarena
Oiz
Irurtzun

Yoli
Ayestaran
Ijurko

Juan Jose
Macias Perez
Mahastiak dituen uhartearra
Testua: Alfredo Alvaro Igoa

Etxarri Aranatz
1. Nondik mahastiak jartzeko
ideia?
Lursaila erosi eta sagardotarako
86 sagarrondo jarri nituen. Gero
150 olibondo jarri nituen. Tokia
zegoen oraindik eta mahastiak jartzea erabaki nuen: beltza, tenpranilloa, eta, txuria, chardonnay.
2. Mahastiek ematen dute?
Biek ere oso-oso ongi ematen dute.
Bi urte huts egin dut baina aurretik oso ongi eman dute. Garbi, gaitzik gabe heldu ziren. Landatu eta
bizpahiru urtera mahats beltzeko 792 kilo hartu nituen. Eta txuriko 352. Ez dakit zergatik, baina
hemen mahatsak asko ematen
du. Ni eguteran ditut, eta zoragarri ematen du. Zaindu beharra
dago.
3. Eta hainbeste mahatsarekin
zer egiten duzu?
Ardoa. Baina ezin dut saldu.
4. Zergatik?
Saldu ahal izateko administrazioan gauza pila eskatzen dizkidate. Egin beharreko paperak urte
batean ez dituzu egiten. Aspertu
eta utzi egiten duzu.
5. Zer egin orduan?
Jendea animatuko balitz, mahastiak azkar produzitzen du. Kooperatiba bat idealena litzateke. Nik
nire ardoa eman edo niretako
ardoa egiteko mahatsa hartuko
nuke eta gainerakoa kooperatibari emanen nioke. Horrela saldu
ahalko nuke. Nik uste eskualdeko inork ez duela ardoa egiteko
baimenik. Soilik etxerako, edo

oparitzeko. Kooperatiba faltan
sumatzen dut. Nirea ongi zainduta, 800-1000 kilo mahats izanen
nuke. Hori da arazoa: zer egin
hainbeste ardorekin? Uste dut
hemen mahats toki on bat galtzen
ari dela.
6. Mahastiak dituen beste inor
ezagutzen duzu?
Irurtia irintarra. Uste dut harena txakolia dela.
7. Nolako ardoa da?
Filtratu gabe, ardo txuria garbigarbia dago! Logroñora analizatzera eraman nuen eta ez iragazteko esan zidan, zaporea kenduko niola bestela. Beltzari ere ez
diot ama kentzen ere. Ez du sagardoak bezainbeste ama, garbi dago.
8. Ardoa egiteko azpiegitura
beharko duzu, ezta?
Mila litroko altzairu herdolgaitzeko ontzia dut, beltzarendako. Eta
txuriarendako 700ekoa. Artzitzeko beste bi ditut. Prentsa.
9. Zein zainketa eskatzen dute
mahastiek?
Nik ez diet botatzen, ez ongarri
ez ezer; prebentziorako sufrea eta
kobrea besterik ez. Mildiuak erasotuz gero tratatu beharko nituzke. Baina ez da gehien gustatzen
zaidana. Aurten prebentzioa egitean kiloko poltsak hartu beharrean kilo erdikoak erabili nituen eta
tratamendua eskas gelditu zen.
Aurten adar asko dituztenez entresaka egin eta batzuk kendu nituen.
Mahatskiloak kendu nituen.
Mahats bikaina atera da aurten.

Eder-ederrak zeuden eta bat batean denak usteldu ziren, txoko bat
izan ezik. Eta gero mahatsak sikatu dira. Mahats txuria birigarroek jan dizkidate. Txuriko mahatskilo batzuk orkatzen hozkada
zuten. Hiruna kaxa hartu ditut.
Ardo gorri bikaina egin dut, 80
bat litro.
10. Mahatsa bildu ondoren zein
lan heldu zaizu?
Mahastiak igoak ditut. Pasa den
urtean forma eman behar izan
nien. Kostatzen da. Zein hartzen
dut. Zein adar ez zait zartatzen…
Hori ez gertatzeko eskukatu egin
behar dituzu, zurruntasuna galdu eta nahi bezala erabiltzeko. Bestela adarra alanbrera eramatea
ezinezkoa da. Hostoa erortzen
denean kimatuko ditut ardantzeak. Gero sufre eta kobre tratamendua emanen dut. Prebentzio gisa.
11. Eta olibondoak, zer?
Joan den urtean 60 kilo oliba jaso
nituen eta oso arbola gazteak dira.
Aurten asko hazi dira eta ez dute
hainbeste fruitu eman. Izozten
hasi aurretik jasoko ditut, bestela jateko diren olibak kaltetu egiten ditu. Oliorako balira ez litzateke ezer pasako. Nahikoa nuenez,
joan den urtean olioa egin nuen,
asko landu gabe eta asko galdu
nuen. Aurten ez dakit 40 kilo jasoko ditudan. Jateko prestatuko dut.
Olibaren mingotsa kentzeko soda
kaustikoa 24 ordu eskasetan.
Ondoren, baratxuriak, limoia,
erramua, gatza eta beste bota
behar zaie. 45 bat egun ukitu gabe
izan behar dira. +www.guaixe.eus

