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Natur parkearen
aurrekontua, gora
Urbasa-Andia natur parkeko inbertsio, kontratazio- eta lan-aurreikuspenak
565,104,17 euroko (BEZ barne) balioa du aurten, joan den urtean baino 68.615,53
euro gehiago. Inbertsioen atal handiena abeltzaintzari lotutako lanetarako da
Sakna
Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko
Departamentuak joan den udazkenean bere egitura aldatu zuen.
Horrek Urbasa-Andiaren kudeaketari ere eragiten dio, Eskualde Atlantikoa kudeatzen duen
Atalaren mendekoa izatera pasa
baita. Aldi berean, atal hori Natura Inguruneko Zerbitzura eta
Ingurumeneko eta Lurraldearen
Antolamenduko Zuzendaritza
Nagusira atxikia dago.
Atal horretan burua den teknikariaz aparte, baso errestaurazioaz arduratzen den teknikaria, hiru baso ingeniari edo
baso-teknikari eta biologo bat
daude. Gainera, ehiza kontuetan
laguntza ematen dien beste pertsona bat du. Atal horren ardura da baso eta ehiza kudeaketa,
baita natur guneen kontserbazioa
eta kudeaketa ere. Planifikazioa
egiterakoan atalen arteko zeharkakotasuna kontuan izanen dute.
Natur-parkeko patronatuaren
joan den urteko bileraren ondoren arloko hiru mahai sortzea
erabaki zuen: abeltzaintza jasangarria, turismoa eta erabilera publikoa eta baso-kudeaketa jasangarria. Sortu diren mahai
horiei aurten jarraipena eman
eta egonkortu nahi dituzte.

Aurreikusitako jarduerak
Abeltzaintzako erabileraren
arloan (101.691,55 euro) aurreikusten diren ekintzak honakoak
dira: Ilusiarko idoi txikiaren
gaineraino iragazgaiztea
(19.295,11); Olderitz, Lizaraugi,
Baiza eta beste idoi edo baltsa
natural konpondu, garbitu eta
egokitzea, baita, hala badagokio,
hoditeria eta aska egitea ere
(23.988,52); Sarasa, Bardoitza eta
Juangorri baltsa edo idoi naturalak garbitu eta horietatik lo-

Zaldi, behor eta pottoak Urbasan.
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katza, lohia edo jalkinak ateratzea; sasiak kendu (5.214,9);
Arrasoko hoditeria garbitzea
(1.042,98); obra txikiak asketan,
hodietan eta arketetan (6.257,87);
Lizarragako horma konpontzea
(2.085,96); itxiturak sortzeko,
daudenak gainbegiratzeko eta
mantentze-lana egiteko esku-hartzeak malkarretan, barruti hesituetan, idoietan... (26.616,83);
Zaragarraren aurkako tratamenduarekin lotura duten lanak;
Abeltzaintzako Zerbitzuarekin
lankidetzan, natur-parkean tuberkulosiak duen iraupen luzeko eremua deuseztatzen laguntzea. Gaitz horren iturri den
Andiako ekialdeko ur-gunea
egokituko da eta, azkenik, ur-hoditerien kartografia eta digitalizazioa eginen da (1.500).
Erabilera publikoari dagokionez (36.491,67 euro), honako
ekintzak aurreikusten dira
2017rako: xenden seinaleztapenaren mantentze-lanak; parkean
seinale berriak jarri, hondatuta
dauden seinaleak konpondu-mantentzea, eta sartzea debekatzen
duten seinale berriak jartzea;
mantentze-lanak natura-erreserbako xendetan; natur parkeari
buruzko liburuxkak inprimatzea;
konponketak natura interpretatzeko zentroan; hondakin solidoak jasotzen jarraitzea, edukiontzien estalkiak hobetzea,
edukiontziren bat akaso birkokatzea; inplikaturik dauden eragile nagusiek egiten duten erabilera publikoaren diagnosia;
baldintza teknikoen agiria lantzea, natur parkea dinamizatu
eta arautuko duen erabilera
publikoko plan bat idaztea kontratatzeko eta Urbasa-Andia
Nafarroako Natura Eremuen
balizko sare batean sartzeko
aukera baloratzea. Helburua
sareko eremuen aprobetxamendua dinamizatzea eta optimizatzea litzateke, bai erabiltzaileendako bai turismo enpresendako.
Natur parkeko kontserbazioari dagokionez (13.153,58 euro)
aurten egitekoak dira: Kontserbazio Bereziko Eremua kudeatzeko plan iraungia dago eta
berrikuspen azterketa eginen
da; aberasteko basoberritzea;
bioaniztasun-eremuetako itxituren mantentze-lana (3.024,64);
Andi an l an d ak e t ak e g i t e a
(3.128,94); babestutako eremuan
anfibioei buruzko azterlana eta
ugatzen, sai zurien, bertako karramarroen eta ehiza-espezieen
jarraipena egitea.

Baso-erabileraren arloan
(93.774,65 euro) 2017an aurreikusten diren ekintzak dira: Urbasa mendia antolatzeko proiektuaren berrazterketa teknikoa
aztertzea; Ameskoako Limitaciones mendiko eta 104. partzuergoko basoa antolatzeko
proiektuaren jarraipena eta
berrazterketa teknikoa (54.141,45);
Lezamen-Txintxurte bidea konpontzea (16.687,67); Basiate abelbidea eta 8. km arteko bide konponketa (12.515,75); Sorogain-Argibil bidearen konponketa
(6.257,87); egur-loteen salmenta;
lote berriak markatzea (4.171,92);
bakantze-lanak, etxeetako sutarako egurra izateko eta Ameskoako Limitacionesen bakantze
-lanak egitea, birsortzeko itxiturak jartzea eta sasiak kentzea
eta bideak hobetuko dira.

Aztergaiak
Kudeatzaileak azken urteetan
iragarkiak, filmak, erreportajeak
eta bestelakoak egiteko gero eta
eskaera gehiago jasotzen ari
dira. Haietako askok merkataritza helburua dutenez, merkataritza-jarduerei tarifak ezartzeko aukera aztertzen ari dira
patronatuan. Bestetik, natur
parkearen Erabilera Publikoaren
Plana egiteko aukera aztertu
eta baldintza teknikoen plegua
zehaztuko dute. Natur parkearendako ziurtagiri ekologikoa
lortzea aztergai dago.
Ez da lanpostu berririk sortzea
aurreikusten, ezta murrizketekin
kendutakoa bueltatzea ere. Izan
ere, gobernutik azaldu dutenez,
“langileria kontratatzeak aurre-analisia eskatzen du, baita
erabilera-publikoaren moduko
ikerketa osagarriren bat ere.
Beharrak ikusi eta aurrekontuaren arabera, langile beharraren irizpidea izan dezakegu”.

Bisitarien
etorrera*
Urtea Kopurua
• 2012 41.533
• 2013 32.430
• 2014 41.948
• 2015 41.372
• 2016 51.688
*Estimazioa. Turismo harrera
garai jakinetan egiten da
soilik.

ezkaatza
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Natur parkean 3.466 azienda
buru gehiago izan ziren
2016an aurreko urtean baino abere gehiago izan ziren
Urbasa-Andian larratzen.
Sakana
Urbasan 2013 urteaz geroztik
ari da handitzen kopurua. Andian, berriz, 2014az geroztik.
Behi-azienda 2012tik ari da gora
egiten. 2014tik egin du gora zaldi-aziendak Urbasa-Andian eta
behi-aziendarekin bezala, sekula baino buru gehiago egon ziren
2016an. Aurreko bi urteetan
antzeko kopurua egon ondoren,
ardi gehiago igo zituzten artzainek mendira joan den urtean.
Aziendaren banaketa desberdina izan zen 2016an Andian eta
Urbasan. Orekatuagoa zen An-

Artaldea Urbasan.

dian: zaldi-azienda %40 zen,
ardi-azienda %32 eta behi-azienda %28. Urbasan, berriz, %18
zaldi-azienda, %38 ardi-azienda
eta %45 behi-azienda zen.
Natur parkean 356 ustiapenetako azienda egon zen 2016an,
aurreko urtean baino 166 gehiago. Europako Nekazaritza Politika Bateratuko diru-laguntzetarako 257 eskaera izan ziren
eta haien artean 6.421,03 hektarea banatu ziren.
Azienda behar bezala gobernatzeko abeltzainek natur parkera ibilgailuekin sartzeko aukera dute. Horretarako bai haiek
bai haien laguntzaileek txartelak
eskatu behar dituzte. Joan den
urtean 600 banatu ziren. Haiek
eta natur-parkeko zaintzan eta
kudeaketan lan egiten dutenak
bakarrik ibil daitezke natur-parkean. Besteok debekatuta dugu.

Natur parkean saldutako baso aprobetxamenduak*
Dermioa

Mozketa mota m3

Aldabidea
Bakantzea
5.188
Agieleta 1
Moztea
572
Agieleta 2
Moztea
1.384
Mendarte
Moztea
521
Basezelai 1
Moztea
1.093
Basezelai 2
Moztea
2.199
Basezelai 3
Moztea
1.875
Bardoitza
Bakantzea
1.711
Hainbat (koniferak) Bakantzeak
8.911
Lubierri-Obats**
Bakantzea
1.416
*2014ko baso kudeaketa planari dagozkionak
**2015eko baso kudeaketa planekoa

2015
Ardi-azienda
Behi-azienda
Zaldi-azienda
Guztira

2016

Andia

Urbasa

Buru kopurua

%

Andia

Urbasa

Buru kopurua

%

13.473
1.421
2.010
16.904

13.074
2.961
1.275
17.310

26.547
4.382
3.285
34.214

77,59
12,81
9,6
100

13.142
1.768
2.482
17.392

16.233
2.906
1.149
20.288

29.375
4.674
3.631
37.680

77,95
12,4
9,63
100

Abeltzaintza azpiegituretara
102.549,88 euro bideratu ziren
Joan den urtean abeltzaintza eta baso erabilerako
azpiegiturak hobetzek egindako lanak jaso ditugu
SAkana
Natur parkeko abeltzaintza
erabilerako lanak 102.549,88
eurokoak izan ziren 2016an. Honako lanak egin ziren: Iturgoienko Trinitateko baltsa eta askak
(63.891,26 euro); asketan kon-

ponketak (4.571,6); itxiturak
(21.906,45); Lizarragako harresiaren mantenua (2.465,2); jauregiko pistaren mantenua
(3.615,37) eta abereen tratamendua eta hondakinak jasotzea
(6.100).

Baso erabilerara 21.604,39
euro bideratu ziren 2016an: Zaborrateko pista (9.898,44) eta
guardetxea konpontzea (5.006,95)
eta markatzeak (6.699). Erabilera publi ko la netarako
15.890,74 euro izan ziren: seinaleztapenaren mantenurako
(3.974,3) eta Urederraren mantenurako (11.916,44) izan ziren.
Kontserbazio arloan ere lanak
egin ziren 2016an. Zehazki itxiturak eta itxitura txikiak egin
ziren. Lan horiek 4.250,02 euroko inbertsioa eskatu zuten.

Balorazioa
72.632
13.158
33.946
13.750
25.042
52.249
60.457
17.110
146.250
17.452

Salmenta
Hutsik
14.952,08
41.400
22.600
37.400
53.900
70.300
Hutsik
178.220
27.330

Natur parkeko baso
ustiapenen azken bi
urteetako datuak

Urbasa-Andiara igotako azienda kopurua
Azienda
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Saroiko pinudietan bakantzeak eginak.

Natur-parkera igotako
aziendaren jatorria
Eremua

%

Mendebaldeko ibarrak
Sakana
Ameskoa
Kantauriko ibarrak
Erribera
Besteak Mendarte

45
24
12
11
4
4

Urbasa-Andiako baso aprobetxamenduei dagokionez, 2015ean
14.543 m3 pago eta 8.911 m3 konifera atera ziren natur parketik. 2014ko baso ordenazio planari zegozkion. Joan den urtean
2015eko planari segituz 14.081
m3 pago atera ziren. Aurten
Basiaten, Barraongota eta Txinttxurte dermioetatik aterako dira
loteak.

Azeri eta erbi
kopuruen laginen
emaitzak
Udaberriro, basozainek, gauez
laginketak egiten dituzte hainbat
ibilbidetan. Azeriaren presentzia
aurreko bi urteetako bera izan
zen. Europako erbiari dagokionez, natur parketik kanpo beheranzko joera du, baina 2015ean
eta 2016an goraka egin du. Erbi
horien presentziak natur parkean gorako joera du, nahiz eta
joan den urtean gutxiago opatu.
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astekoa

hara zer dien

marian mendiola barandalla

Klinikako Osatze Funtzionalerako Unitate Anbulatorioa jaio da

Ez beti da ez

josefina arregui klinika

Hasi da uda eta badatoz hiri eta herritako festak. Bete-betean sarturik gaude kaleko parranda giroan. Eta urtero legez, udan, jai
giroan eta gaueko parranda eremuetan neskek-emakumeek jasaten
dituzten erasoen inguruko albisteen goiburuak azaltzen hasiak dira.
Gizonezkoek-mutikoek eragiten dituzten ekintza bortitz horiek ez
dira aldian behin pasatzen diren gertaera isolatuak, tamalez; sistematikoa da; estrukturala da (egunerokotasunean antzematen da).
Azken urteetan eginahal berezia egiten ari da egoera horien
erakusgarritasuna nabarmentzeko eta gaitzespenaren bidean
aurrerapausoak emateko. Kolektibo feministek egindako analisi,
lanketa, ekintza eta elkarlanak funtsezkoak izan dira bide
horretan. Ildo horretatik, hiri, auzo eta herri askotan erasoen
aurkako protokoloak martxan jartzen ari dira. Bide beretik,
jai-batzordeetan eztabaidagai bihurtu da eta festen egitarauak
aldatzen hasiak dira, sexismoa
auzitan jarriz. Instituzio eta
erakunde askotatik bultzatzen
diren kanpainen leloak ere
ezagunak ditugu: “ez ezetza
da”, “ez da ezetz”, “ez, ez da”,
“ezetz da ezetz”, “ezetza beti da
ezetz”, “ez da… ez! Da… ezetz!”,
etab. Antza, mutil askok ez dute argi neskek EZ esaten dutenean
ez direla ari BAI esan nahian. Ezetza jasotzen eta ematen
den-denok jakin beharko genuke, neska edo mutila izan.
Neskek-emakumeek inoiz baino gehiago salatzen dituzte sexu
erasoak eta eraso matxistak, baina, askok eta askok ezkutuan
jarraitzen dute oraindik ere. Parrandaren testuinguruan,
emakumeen eta gizonen arteko zenbait harremanetan intentsitate
baxuko eraso sexistak (eskusartzeak, piropo ezegokiak,
begiradak, keinuak… ) uste baino ohikoagoak dira, askotan
antzematen ez badira ere. Halakoekin tolerantzia handia
daukagu, baina, gerora gerta daitezkeen eraso larriagoen
oinarrian daude. Festa giroak eta kontsumoak errazten dituzte
indarkeria horiek. Giro horretan desinhibizioa dago, baina,
alkohola edo beste edozein droga ez dira aitzakia.
Berdintasunaren irudi faltsuetako asko daude desmuntatzeko.
Batetik, alkohola edo beste edozein droga kontsumitu duten
emakumeak sexu harremanak izateko prest daudela pentsatzeko
joera. Bestetik, droga bat edo beste kontsumitu duten mutilek
sexu eraso larria edo ez hain larria egin dutenean ezin direlako
kontrolatu egin dutela uste izatea. Gertatuak gertatu, epai sozial
eta moral bikoitza egiten da. Neskak akusatuak-erantzuleak,
kontrolatu ez direlako eta mutilak desenkusatuak-justifikatuak,
kontrolatu ezin direlako.

intentsitate
baxuko eraso
sexistak uste baino
ohikoagoak dira

www.guaixe.eus

Koordinatzailea:

Populazioaren zahartzea
osasun publiko politiken eta
garapen sozioekonomikoaren
arrakasta moduan ulertu
daiteke, baina, era berean,
gizartearendako erronkatzat
hartu daiteke. Izan ere, modu
iraunkor batean nagusien
osasuna eta gaitasun
funtzionala hobetzeko
helburuarekin errealitate berri
batera egokitu beharko da
gizartea. Nafarroak Europako
bizi esperantza altuenetako bat
dauka (84 urte), lau
pertsonatik batek 65 urte
baino gehiago izango ditu bi
hamarkada barru, eta 70.000
pertsona inguruk 80 urte baino
gehiago izango dituzte.
Badaude zenbait egoera
zeinetan pertsona nagusi batek
bere autonomia gal dezakeen

modu erraz batean, besteak
beste, ospitaleratzeagatik edo
denbora laburrean behin baino
gehiagotan erortzeagatik.
Beste batzuetan
ospitaleratzerik gabeko
gaixotasun arrunt bat
(bronkitisa, gastroenteritisa)
izan daiteke autonomia
galtzearen arrazoia.
Egoera horietan guztietan
nahitaezkoa da esku-hartze
goiztiar bat egitea; zenbat eta
denbora tarte handiagoa pasa
funtzionalitate galtzearen eta
osatzeko neurriak hartzearen
artean, orduan eta zailagoa
(edo ezinezkoa) izango da
atzera egitea. Nagusien
autonomia berreskuratzeko,
mantentzeko eta hobetzeko
nahiarekin jaio da Josefina
Arregi Klinikako Osatze
Funtzionalerako Unitate

Anbulatorioa, urriaren 1ean
martxan jarriko dena. Berriki
autonomia galdu duten edo
erortze ugari izan dituzten
nagusi guztiendako zerbitzua
izango da (gaixotasun
psikiatrikoa izan edo ez).
Taldekako eta bakarkako
esku-hartzeak egingo dira
fisioterapian eta terapia
okupazionalean, astean bi edo
hiru aldiz, autonomia
eskasiaren graduaren arabera.
Geriatrian espezialista den
mediku batek baloratuko ditu
ere. Sakanako eremuan,
zahartze tasa %20 inguruan
daukana, ez dago nagusiek
autonomia berreskuratzeko
helburua daukan programarik.
Hori dela eta, Josefina Arregi
Klinikak unitate hau sortu du,
bailaran handitzen ari den
behar bati aurre egingo diona.

objetibotik
Sakandarrak
sanferminetako
entzierroetan
Entzierroak ikustera goizero
txintxo txintxo jaikitzen gara
gutako asko. Arriskutsua izan
den, zenbat zauritu,
adarkadarik ote… horiexek
goiz hauetako elkarrizketa
ugari. Eta, jakina, zezenetatik
gertu sakandarren bat ikusi
ote dugun. Argazki dantza
sare sozialetan. Aurten
hutsune bat dugu, IRELAND
kamisetarena, tamalez, baina
besteek jarraitzen dute,
David Irigoien kasu.

david irigoien romero
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Turismo bulegoak
Aralarren eta Altsasun
Turistei Sakanari buruzko argibideak emateko bulegoek joan den asteko ostegunean
zabaldu zituzten ateak, iraila erdialdera arte. Aralarko bulegoa kudeatzeko Plazaola
turismo partzuergoarekin batera kudeatzeko hitzarmena lantzen ari dira
Sakana
Sakanako Plan Estrategikoan
turismoa landu beharreko esparruetako bat zela jaso zen.
Horregatik, joan den urtean
turismo teknikaria kontratatu
zen, Paki Urbitarte. Aurten,
berriz, turismo bulegoak zabaldu dira uda partean. Hori ere
Sakanako Plan Estrategikoan
jasoa baitago.
Aralarko santutegiko aterpearen parean eta Altsasuko tren
lokomotoran daude kokatuta
turismo bulegoak. Azken hori
horretarako prestatua dago eta
aurretik ere erabilera hori izan
du. Aralarren turistendako informazio bulegoa jartzearen
arrazoiez galdetuta, Urbitartek
azaldu digu 2016an Bizibiziki
turismo aholkularitza enpresarekin turismo eta informazio
puntuen kokapenaren inguruan
egindako azterketaren ondorio
izan dela. Aralarkoak bi helburu ditu. Aurrena, Aralarrera
joaten diren turista kopurua
zenbatzea eta haien beharrak
eta eskaerak zein diren jaso.
Bigarrena, bisitariei Sakanako
turismo baliabideen berri ematea da. Eta azaltzea Uharteko
pistatik jaitsita ibarra ezagutzeko aukera dutela.
Bi turismo bulegoetan Sakanako informazioa izanen da.
Horretarako, Sakanako Garapen
Agentziak aurretik zeuden euskarriak berriro argitaratu ditu.
Horiek ibarreko alojamenduen
eta jatetxeen zerrendekin, garraio ordutegiekin eta bestelakoekin osatu dituzte. Egiten ari
diren "Sakanako orri praktikoarekin" osatuko dute. Gainera,

Turismo
bulegoen
ordutegia
Aralarko santutegi ondoko
turimso bulegoan Odei
Murugarren ari da turismo
informazioa zabaltzen.
Altsasukoan, berriz, Amaia
Hernandezek du egiteko
hori. Bi bulegoak
astelehenetan itxita izanen
dira. Bestelakoan, ordutegi
desberdina izanen dute.
Aralarko santutegiko
turismo informazio puntua
asteartetik larunbatera
11:30etik 18:00etara eta
igandeetan 10:00etatik
14:00etara dago zabalik.
Harremanetarako:
smaralarturismo@gmail.
com e-posta edo 669 865
867 telefonoa daude.

Bisitariak Odei Murugarrenen azalpenak jasotzen.

zuzenean saltzen duten ekoizle
sakandarren edota turismoaren
eta lehen sektorearen arteko
lankidetza bulkatzen duten ibarreko ekoizleen berri ematen
duen Dastatu Sakana esku orria
eta turistendako hiztegitxo bat
ere argitaratu dituzte. Ibarreko
informazioarekin batera Plazaola turismo partzuergoko (Arakil
kide da) eta Nafarroa osoko informazioa ere badago bulegoetan.
Aralarko eta Altsasuko turismo bulegoak irailaren erdialdera arte egonen dira zabalik.
Kontratua despeditu aurretik
bi informatzaileek balorazio
txostena egin eta udan jasotako
estatistika datuak gehituko dituzte. Bulegoan lanean hasi aurretik astebeteko trebakuntza
izan dute bi informatzaileek;
"Sakanako baliabide nagusiak
ezagutu eta hainbat turismo
enpresa edota kultur baliabideen

kudeatzaileekin kontaktua izan
dute, eskaintzaren berri zuzenean izateko". Sakanako Mankomunitateak haiek kontratatzeko 12.800 euro bideratu ditu
eta erdia Nafar-Lansareren laguntza batekin ordainduko du.

Altsasuko turismo
bulegoa
asteartetik larunbatera
10:30etik 15:00etara eta
16:00etatik 18:00etara dago
zabalik. Igandeetan, berriz,
10:00etatik 14:00etara.
Harekin harremanetan jarri
nahi duenak bi bide ditu:
altsasuturismo@gmail.com
e-posta eta 625 311 265
telefonoa.

Elkarlanean
Aralarko santutegi aurreko zabalgunean dago Sakanako turismo bulegoa, "momentuz",
karpa bat da, "baina ahal bezain
laster egurrezko etxola bat jartzeko asmoa dugu", jakinarazi
digu Urbitartek. Hilaren akaberarako espero dute hura jarrita
egotea. Eta gaineratu du bulegoa
Aralarren jartzeko ekimena Sakanako Garapen Agentziak hartu badu ere, Plazaola turismo
partzuergoarekin harremanetan
daudela: "hitzarmen bat lantzen
ari gara, aurrerantzean bi eskualdeen artean kudeatzeko".
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Lau urteko
etena
Aurreko lau urteetan ez da
Sakanan turismo bulegorik
egon. 2007 eta 2012 artean
sei urte jarraian izan ziren.
Aurretik, beste hiru urtez
egon zen zabalik turismo
bulegoa. Altsasuko Gure
Etxea eraikinean egon zen
kokatuta, 1999 eta 2001
urteen artean.

Amaia turismo bulegoan hiztegiarekin.

Turistendako
euskarazko
oinarrizko
hiztegia
Euskara Zerbitzuak eta
Garapen Agentziak
elkarlanean argitaratu
dute, bost hizkuntzatan
Sakana
Kirmen Uribe poetaren hitzetan
oinarrituta, Euskara: munduari
begiratzeko modu bat; Sakanari
begiratzeko modu bat izena eman
zaio argitalpenari. Horrela, gure
hizkuntzak munduan duen lekua
aldarrikatu nahi da. Izan ere,
“euskaldunok munduari begiratzeko modu jakin bat eskaintzen dugu, bizitzeko eta sentitzeko modu bat”.
Argitalpena euskaraz, ingelesez, gaztelaniaz, frantsesez eta
katalanez dago. Haren bidez
adierazi nahi da euskara hizkuntza bizia dela Sakanan, eta
bertan “euskaraz hitz egin, abestu eta amesten dela”. Euskara
“Sakanari begiratzeko modu
bat” ere bada. Horregatik, bisitariei Sakana euskaraz ezagutu
eta gozatzeko deia egiten zaie.
Oinarrizko hiztegiak Sakanako
biztanleei euskaraz zuzentzeko
aukera ematen die. Herritarrek
keinua eskertuko dute. 1.500 ale
banatuko dira aurten.

6

SAKANERRIA

ostirala 2017-07-14 guaixe

Aralarko aingeruak
lagun berriak izanen ditu

Olatzagutiko
herri-basoko
bideak konpontzera

Umeak eta haurrak Aralarko aingeruari aurkezteko ekitaldia hilaren 23an eginen da.
Igandean, 12:30ean, meza nagusian izanen da eta, ondoren, izena garaiz eman
dutenek aingeruaren lagun direla dioen pergamino bana jasoko dute
Uharte ARakil
Aralarko santutegiarekin zuten
loturagatik, garai batean, asko
ziren bere seme-alabak mendi
gaineko santutegian bataiatzen
zituzten gurasoak. Elizak araudia aldatu zuen eta, gaur egun,
bataioak nork bere parrokian
egin behar ditu.
Jakinik gurasoen artean santutegiarekiko loturak bizirik
dirauela eta guraso askok seme
alabei hura transmititzeko nahia
dutela, Aralarko Deun Mikel
Goiaingeruaren Kofradiak konponbidea opatu zuen duela 14
urte: ume eta haurrak Aralarko
aingeruari aurkeztea. Horrela,
nahi duten gurasoek euren txi-

Kofradiak parte hartzeko deia egin du.

kien eta santutegiaren arteko
lotura estutuko dute.
Ohi bezala, elizkizunaren ondoren haurrek euren izen-abizena duen pergaminoa jasoko
dute zeinek Mikel goiaingeruaren lagun izendatzen dituena
eta bizi guztirako bere babesa
eskatzen duena. Meza eta gero
pergaminoa jaso nahi dutenek
aldez haurretik datuak eman
beharko dituzte. Horretarako,
santutegiko sakristian dauden
orriak bete, 609 406 780 telefonora hots egin edo basanoa.josemari@gmail.com e-postara
idatzi beharko da. 23ko aurkezpenera zuzenean joaten direnek
hurrengo asteetan jasoko dute.

Aldabe, atzean, erdian. @Losdebronce

Berdintasunaren zapi
gorri-morea
Aldaberendako
Festa-Los de Bronce 2017 saria
lau emakumek jaso zuten asteartean. Sanferminetan "aitzindari" izandako lau emakume
musikari saritu zituen Brontze
peñak. Haien artean zegoen Oihana Aldabe Lazkoz lakuntzarra,
Iruñeko festetan klarina jotzen
aurreneko emakumezko izateagatik saritua izan zena. Peñakoek
"aitzindari" izan zela aitortu
zuten.

Olatzagutiko Udalak Ahuntzetxeko, Arileungo bideetan eta
pista nagusian 49.904,64 euroko
(BEZ kanpo) balioa duten lanak
egin nahi ditu. Aurreneko bietan
ezpondak garbitu eta zabaldu,
sendotu, gaineko eta goitik beherako garbiketa eginen dira.
Nagusiaren irteeran, berriz,
porlanezko inposta eraikiko da
haren irteeran.

Hondartzara gazte
irteera antolatu dute
Altsasun
Altsasuko Udaleko Gazteria Zerbitzuak 12 eta 30 urte arteko
gazteei zuzendutako udarako
eskaintzaren barruan dago Donostiako hondartzara irteera.
Garilaren 27an, ostegunean, izanen da, 10:00etatik 15:00etara.
Izena eman nahi duenak Intxostiapunta gazte gunetik pasa
beharko du eta dagozkion 3 euroak ordaindu beharko ditu.
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ren iparraldean dago, lauki luze
handi batean, lurra erdialdean
jasotzen hasi dira arkeologoak.
“Emaitzen arabera gehiago edo
gutxiago sakonduko dugu”. Hala
ere, Nafarroako Gobernuarekin
hitz egin, koordinatu nahi dute,
ahalik eta lagin-zulo gehien egin
nahi baitituzte. “Zulatu, begiratu eta tapatu. Denak jatorrizko
itxura izanen du”.

2016ko lana

Aralarko santutegiaren absidearen ondoan ari dira arkeologoak lanean.

Arkeologoak Aralarren
erantzunen bila
Zamartzeko arkeologia-indusketetan opatutako hezurdurak bertakoak diren beste
batzuekin alderatzeko ari dira lanean. Aurtengo kanpainaren lagin-zulaketaren bidez
elizaren jatorriari buruzko datuak jaso nahi dituzte ere
uharte arakil
Fran Valle de Tarazaga Monterok (indusketa eta ikerketa arduraduna) eta Emma Bonthornek (osteoarkeologoa, hezurduren arduraduna) zuzentzen
duten arkeologia lantaldea Aralarren dago berriro. Aditu Arkeologiak zortzigarren indusketa kanpaina du Uharte Arakilen; aurreneko seiak Zamartzen
eta azken biak Aralarko santutegi ondoan. Garagartzaroaren
akaberan taldekide batzuk iritsi
ziren, logistika azpiegitura prestatzera. Hilaren 3an hasi ziren
indusketa egiten eta “eguraldiaren errukitasunaren arabera”

agorrilaren akaberaraino egonen
dira.
Aralarren lur eman zieten aurreneko haiek zer nolako pertsona ziren? Jakin-mina dute
arkeologoek: “adinduta hiltzen
ziren? Edo gazte? Emakumezkoak edo gizonezkoak? Santutegiaren sorrerarekin lotura
egitea. Horiek dira gure arreta
bereganatzen duten arloak”.
Aldi berean, kanpo santuaren
behe mailara iritsiz gero, “opatu ditzakegun materialetan santutegiaren jatorria ikusten saiatuko gara; santutegia hasi zeneko garaia argitzen lagun diezagukeen edozein egitura mota

edo adierazgarri” beharko lukete horretarako. “Teodosioren
eta dragoiaren kondairak oinarriren bat izanen du. Baina jakin
beharrekoa da zein eta zergatik
etorri zen hona, eta zein garaitan. Orain hori argitu nahi dugu”.
Horretarako, batetik, absidearen ondoan indusketa-eremu bat
zabaldu dute. Bestea santutegia-

Joan den urtean hilerria kokatu eta bere azalera kalkulatu
behar zutenez, L moduko eremu
batean lan egin zuten arkeologoek. Santutegiaren absidetik
gertuen zegoen tokian hilerria
opatuko zutela ziur zekiten. Hala
erakutsi baitzuen Larrateren
langin-zulaketak 2009an. Aditukoek Trinitate aldera ere zabaldu zuten indusketa-eremua joan
den urtean, kanpo santua noraino iristen zen jakiteko. “Absidetik 15-20 metrora hobiratzeak
bukatzen dira”, azaldu digu arkeologoak. Horregatik, aurten
abside ondoko eremua zabaldu
dute berriro, “ezin izan genuelako opatu genituen eskeleto
guztiak atera. Beheko mailakoak
falta dira, kronologikoki garai
goiztiarrenari dagokienak eta
guri gehien interesatzen zaigunak”.
Joan den urtean egindako arkeologia-indusketarekin “herriguneetatik urrun eta halako toki
malkartsu batean espero zitekeen
baino erabilera handiagoa zuen
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hilerri bat zela egiaztatu genuen.
Komunitatea balego ere, urrun
zegoelako eta erlijio zerbitzua
izanen luke” azaldu digu Franek.
2016an “espero baino gorpu
gehiago opatu genituen. Sei eta
hamar gorpu artean opatuko
genituela kalkulatzen genuen.
Azkenik, 15 berreskuratu genituen”. Arkeologoek oraindik ez
dakite zein garaikoak ziren pertsona horiek. Santutegia VIII.
edo IX. mendean sortu bazen,
garai horren eta XIV.-XV. mendeetara arte hildako pertsonen
hezurdurak opatuko dituztela
uste dute. XV-XVI mendeetakoak
opatzea “zailagoa” litzatekeela
esan digu Franek. “Hil berrienak dira” joan den urtean atera
zituztenak, XII. eta XIII. mendeetakoak direla uste dute. Aurreko mendeetakoak aterako
lituzkete, beraz, aurten.
(Hurrengo orrian segi )

Hezurdurak garbitzen tentu handiz.
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Haitzen artean daude hobiak. Ezkerrean hareharriz egindakoaren zati bat ikus daiteke.

Hareharrien tolesturetan
sortutako hilerria

lina “on” eta “oso kalitate oneko” hiru lantza punta. Nafarroako Gobernuko teknikarien esku
daude, egoki kontserbatzeko eta
egonkortzeko tratamenduak egiteko. “Horrek guztia hain toki
txikian eta, batez ere, erlijio-toki batean, ez dirudi zentzu handirik duenik”. Heriotza bortitza
izan zuten hilobiratutako askok
eta hori ikertu beharra dute.
Horretarako data bat eman
behar diete. Sedimentuetan oinarrituta ezin izanen dituzte
hezurdurak datatu, dena harrian
baitago. “Zein dagoen bestearen
gainean, ordenatu ditzakegu”.
Baina datatzeko karbono-14 proba egiteko asmoa dute. “Laster
egin nahi dugu, dudarekin ez
gelditzeko”. Franek gaineratu
du opatu duten txanpon kopurua
Zamartzen baino askoz ere eskasagoa dela.

Arkeologoek ibaiak Zamartzera eramandako lur "bigunean" lan egin bazuten,
Aralarren, orain, haitz artean ari dira. Haren tolesturetako zirrikituetan egindako
hobietan hezurdurak bata bestearen gainean jarri zituzten, espazio eskasa baliatzeko
Uharte Arakil
Santutegira iritsi eta haren inguruan zelai berde eder askoa
opatzen du bisitariak. Belar azpian, ordea, harri eta haitz ugari opatu dituzte arkeologoek.
Orain arte opatutako gorpu guztien lur ematea kristaua da.
“Zamartzen opatu genuen hilobiratze sistema bera da. Betegarria. Kokapena. Ekialdera
begira daude. Hori ziurtatzeko,
kasu askotan, buru azpian harriak jartzen dira”. Aralarko
kanpo santuan ez dago lurrik,
dena haitza da. “Hareharriak
berez dituen tolesturak erabili
dituzte. Tolestura horien artean
dauden zirrikituak hustu dituzte hilobiak sortzeko”. Arkeologoek arazo bat dute: “zirrikituak
oso sakonak dira, metro batetik
gora”. Horrek postura ez erosoetan lan egitera behartzen
ditu, lana zailduz. Halako tokian,
beraz, betegarri gutxi.
Hilobi horiek ahalik eta gehien
erabili zituzten. Franek azaldu
digunez, “ia-ia gorpu bati bestearen gainean eman zioten lur,
tarteko estrakturik gabe. Hezurdura bat jaso eta berehala bestea
ageri da. Zegoen espazio eskasa
amortizatzeko kokatuta daude”.
Beraz, Aralarko eta Zamartzeko
indusketak desberdintzen dituena da mendian harri artean industen ari direla eta ibarraren

ondoan ibaiak eramandako lurretan, errazago. “Hainbeste
harri egotean, hezurdurak elkarrengandik hain gertu egotean,
elkarri eragin eta Zamartzen
opatu genituenak baino zartatuagoak daude Aralarren”.

Opatutakoaz
Bitxikeria berreskuratutako
hilobi aniztuna izan zen: “hiru
pertsona zeuden, aurre-ikerketaren arabera emakumezkoak
lirateke, edo bi emakumezko eta
gizonezko bat. Haietako baten
fisionomia eta aldaketako hezurrengatik, laguntzarik gabe oinez
ibiltzerik ez zuen. Hirurak aldi
berean hil ziren eta hilobia hirurendako egin zen aldi berean.
Bortizkeria arrastoak dituzte.
Aurretiazko interpretazioa da
haietako bat labanaz hil zutela.
Oinez ibiltzerik ez zuenaren
saihetsetan lantza bat opatu
genuen. Hezurrek arrastoak
dituzte eta posible da hiltzerakoan han izatea”.
Opatu dituzten hilobietako
bakarra dago hareharriz eta
morteroz egina. Zamartzen bat
berdin berdina opatu zuten. Aralarko elizako harrien mozketa
bera duela dirudi. “Antzeko kronologia dute, baina jakinarazten
digu soberan edo zeuden elementuak berrerabili direla edo
merezi zuen pertsona batendako

erabili direla”. Franek: “hobi
horren berezitasuna da 2 metro
eta 60 cm luze dela. Pertsona
altu batendako zen. Barruan
zegoena eta, pentsatzen dugu
hilobia harendako egin zela, bizi
zela metro bat eta 90 cm inguru
izanen zituen. Garai hartarako
altura handia. Pertsona garrantzitsua izan behar zuen”.
Zamartzeko hobiratzeek komunitate batekin zerikusia zutela agerian gelditu bazen (adin
guztietako hezurdurak, haurren
hilerri gunea eta guzti), Aralarren ez dute guztiz garbi, nahiz
eta gazteen hezurdurak opatu.
“Harritu gaitu emakumezkoen
presentzia nahiko handiak. Baina hemengo populazioa definitzeko ez da kopuru adierazgarria”. Franek azaldu duenez,
“ikuspegia zuzentzen ari gara,
hasieran espero baino emakumezko gehiago daude eta adina
pixka bat gazteagoa da. Tokiarekin zerikusia zuten erlijio-gizon gehiago espero genituen.
Hala ez zirenei Zamartzen eman
ziezaieketen lur. Ikertzeko dago,
baina badirudi hemen espero
baino jende gehiagori eta gazteagori ematen ziotela lur”.
Handia ez bada ere, arma kopuru “adierazgarria” opatu zuten, “asko hain toki txikian.
Horrek asko harritu gintuen”.
Hiruzpalau gezi punta, bi xaba-

Gidatutako
bisitetarako
aukera
Larunbatero, 11:00etan,
gidatutako bisita antolatuta
du Aditu Arkeologiak.
Edozein arrazoi dela-eta
gerta daiteke haiek han ez
izatea. Hortaz, antolakuntza
errazteko info@aditu.info
e-postara idaztea eskertzen
dute. Zenbat joanen diren
eta azalpenak zein
hizkuntzetan nahi dituzten
zehaztu daiteke.
Larunbatetan joan ezin eta
bisita egin nahi dutenek bide
beraren bidez lotu dezakete
bisita. Arkeologoak
asteartetik igande goizera
arte daude lanean.

Arkeologoak bi
lantaldetan
banatuta ari
dira lanean
Hilerriko hezurdura
guztiak ateratzen ari dira
batzuk, lagin-zulaketetan
besteak
Uharte Arakil
Asteartean indusketan 21 pertsona zeuden lanean. Eguneroko
bataz bestekoa 18-20 artekoa
izanen da. Talde handia osatu
dute hilerritik hezurdurak ateratzeko. “Aurten bukatzen dugula ziurtatu nahi dugu. Ez dugu
ezer egiteko utzi”. Arazoa da
lur emateak bata bestearen gainean daudela eta hezurdura bat
kendu arte ezin dutela bestearekin hasi. Horretan azkar aritzeko txandaka ariko dira.
Lagin-zuloak egiteko ere talde
handia osatu dute. Bost eta zortzi lagin artean zulatzeko asmoa
dute. Hori azkar egin nahi lukete, santutegiaren jardunari
ahalik eta gutxien eragiteko.
Australia, AEB, Erresuma Batua, Kroazia eta Kanada. Horiek
dira Aralarko indusketan lanean
ari direnetako batzuen jatorria.
Arkeologia ikasketak egiten ari
dira batzuk eta hezurdurak hobitik ateratzen eta Aralarkoaren
moduko arkeologia-indusketa
“nahikoa konplexu” baten erronkei aurre egiten ikastera etorri
dira. Beste batzuk arkeologoak
eta osteologoak dira, hemen
bertan ahalik eta ikerketa handiena egiten laguntzen dutenak.
Horretarako, ostatu zaharrean
behin-behineko laborategia prestatu dute. Hala, hezurdurak lurretik atera ondoren, argazkiak
egin, dokumentatu, garbitu,
prestatu eta aurreneko osteologia-ikerketa egiten dute. Azterketa kimikorik ez dute egiten,
bai, ordea, hasierako osteometria,
hau da, hezurren dimentsioak
neurtu eta traumatismoak edota patologiak bilatu. Jakintza-alor anitzeko taldea da.
Indusketan ari diren askoren
sorterrian halakorik ez dago eta
Aralarrekoa aukera handia da
euren herrialdeetan ikasitakoa
praktikatzeko. Aditu enpresako
kideak dira urtero indusketetan
errepikatzen dutenak.
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Lagin-zuloak elizaren
jatorria bilatzeko
Arkeologoek santutegiaren eremuan bost edo zortzi zulo txiki eginen dituzte
han-hemenka. Emaitzen arabera, heldu den urteko indusketan hezurdurak
berreskuratzeari baino elizaren jatorria ikertzeari helduko liokete
Uharte Arakil
Arkeologoek Zamartzeko hilerrian Donejakue bideko erromesak, beste tokietatik etorritakoak, izan litezkeenen hezurdurak opatu zituzten. Sakanan
mende haietan bizi zen populazioaren profil biologikoa egiteko
zerekin konparatu beharra zuten
arkeologoek eta, horregatik,
Aralarren bertako populazioa
errazago opatuko dutela ziurtasun handiagoa dute. Horregatik,
mendiko indusketan nahiko
adierazgarria den hezurdura
kopuru bat ateratzeko helburua
jarri zioten euren buruari, gero
Zamartzekoekin alderatzeko.
Dagoeneko nahikoa hezurdura opatu dituzte Aralarren. “Baina laginen emaitzen arabera,
santutegiaren jatorria ikertzera
bueltatzea interesatuko litzaiguke”. Horretarako, behe mailetara iritsi beharra dute, “santutegiaren hasierara. Oraingoz
oso zaila dago. Zulatzean eliza
jaso zenetik XXI. mendera gertatutako guztia oso erraz opatzen
dugu. Gauza gehiegi dira: suntsiketak, suteak, jaso eta bota
diren eraikinak… Hemen eraikin, egitura eta bizi izugarria
egon da. Hasierara iristeko maila asko gainditu behar ditugu”.
Aurtengo laginen emaitzen
arabera, heldu den urtean hezurdurak berreskuratzeari baino jatorria ikertzeari eta Erdi
Aroko santutegiaren aurretik
besteren bat zegoen ikertzeari
ekinen diote arkeologoek, “hau
erromatarren garaitik edo aurretik heldu den zerbait den
jakiteko. Duda handiena eta
zailtasun handiena da”.
“Dugun arazo handiena kronologiak dira. Opatzen ditugun
datatzeen arabera, eta VIII. mendeko hasiera mitikoaren aurreko kronologiak opatzen baditugu, inguruarekin zer erlazio
mota izan zezaketen, Aracaeliko
erromatar mansioarekin harremanik ote zuen, megalitoz josi-

Beriain eta Aralar lekuko dituztela ari dira arkeologoak lanean.

Zamartzeko arrastoek zer
kontatu dute oraindik
Pilatuta agertu ziren hezur guztiak prozesatuta daude.
Hezurdura osoekin ari dira eta txanponei helduko diete

Lagin-zulaketa pare bat, bat estalia, bestean lanean.

"Begi bistakoa da
opatu ditugun
hezurdura askok
heriotza bortitza
izan zutela"
tako mendi honetan erlijio- edo
gizarte-aspekturik zegoen zibilizazio haiekin… Oso zaila da.
Halakorik opatzea ametsa litzateke”. Horretarako aurten eginen
dituzten laginek emaitza positiboak eman beharko lituzkete.

2016ko lagin-zulaketa
Joan den urtean bezala, aurten
ere arkeologoek santutegiaren
inguruko eremuan lagin moduko zulo txikiak eginen dituzte.
2016an absidetik iparraldera
egindako lagin horietako batean,
hilerrian ez bezala, teila eta
harri maila bat opatu zuten. “Ez
dakigu joan den mendeko 70ko
hamarkadan bota zen txabolakoa
den. Joan den urtean egindako
lagin txiki batean zoruko harlauza ederra agertu zen. Ez dakigu noraino iristen den aurri
hori. Espero dugu aurten zabaldutako lagineraino ez iristea”.

Franek haien asmoen berri
eman digu: “Nafarroako Gobernuarekin hitz egin ondoren laginetarako hainbat zulo eginen
ditugu. Horrela joan den urtean
jasotako informazioa osatzea
nahi dugu”. 2016 urtean ere belarraren azpian zer zegoen jakiteko Aralarko elizaren inguruan hainbat zulo egin zituzten.
Batzuek ez zuten ezer esan,
esaterako Trinitate ermitaren
ondoan egindakoa. Santutegiaren eremuaren iparraldeko muturrean “pilatze modukoa” opatu zuten, “ingurua mugatuko
lukeen parapeto edo eraikuntza
batena” izan litekeena. Gainontzekoetan “aurri material asko”
agertu zen.
Laginetan “interesgarriena”
elizaren mendebaldera, Lakuntzetxeren ondoan egindakoa da.
“Eraikin hori, antza, aurrez
egindako plataforma baten gainean jaso zen”. Horixe opatu
zuten lagin horretan. Oinarri
horren barruan txanpon bat
opatu zuten. “Horrek data zehazten laguntzen digu. Bat egiten
du Lakuntzetxea eraiki zen garaiarekin”. Franen erregua: “ea
ez ditugun teilak eta elementu
arraroak opatzen”...

Uharte Arakil
Han opatu zuten guztia ikertzen
segitzen du Adituko taldeak.
“Arrasto eta tresna bolumen
ikaragarria dugu. Ongi dago,
informazio kopuru handia emanen digulako”. Baina neguan
horrekin buru-belarri aritu behar
izaten dute. Arrastoak prozesatzen segitzen dute eta, horretarako, laborategira arkeologo
gehiago ekarri dituzte. Abiadura onean ari dira, baina kopurua
hain handia izanik…
Pilatuta agertu ziren hezur
guztiak prozesatuak dituzte.
Horiek dagoeneko Nafarroako
Gobernuaren esku daude. Osorik dauden hezurdurak prozesatzeak denbora gehiago eskatzen
die, aldi berean ikerketa antropometrikoa egiten dietelako.
Kopuru handia egina dute. Gainera, isotopo ikerketa egin ahal
izateko hezurdura horiei kolagenoa nondik atera erabaki behar
dute. Garbitzean eta prozesatzean
ikusten dute zein den kolagenoa
ateratzeko toki egokiena. “Koherentea izan behar du. Ezker
kokzixetik bada, denetan hala
izan behar du”. Horregatik, erabakia hartu arte hezurdura osoak
haien esku daude. Baina erabakia lehenbailehen hartu nahi
dutela jakinarazi digu Franek.
Kolageno laginei isotopo azterketa egin eta handik pertsonen dieta eta eskualdea zein den
jakiteko aukera izanen dute.
Bakarren batzuk, interesgarrienak edo kokapen jakin bat zutena, karbono-14 bidez aztertuko
dituzte. Bestalde, patologien

ikerketak begien bistan utzi ditu
anemia, artritis… bezalako gaitzak. Azken horren Zamartzeko
presentzia Erresuma Batuko
antzeko toki batekin alderatu
dugu eta emaitza “oso harrigarria izan da: hemen %70 artritis
gutxiago dago. Eta horren zergatia ez dakigu”.
Zamartzen opatutako txanpon
guztiak ikertu nahi dituzte, kronologiak eta haien zirkulazio
bideak, hau da, Zamartzek zituen
loturak jakiteko. Batez ere, erromatar garaiaren ondorengoa.
Toki askotako txanpon asko
dituzten: erromatar ugari, merobingioak, Frantziako Luis
IX.arenak, Nafarroako XII-XIV.
mendeetakoak... Zamartzeko
objektuak nondik etorri ziren?
Objektu gutxi dituzte. Zein kulturakoak diren eta tipologia
zehaztu daitezke. Baina metalezko eta beirazko objektuen
jatorria zehaztea oso zaila da.
Horregatik, erreparatuko diete
txanponei.
Lan handia aurreratu dute,
baina xehetasunez egin beharreko asko dute oraindik egiteko. Ikerketa aldiak luze joko du.
Baina behin emaitzak publikatzen hasita, bata bestearen atzetik etorriko direla jakinarazi
dute. Beti ziurtasunen gainean
lan egiten ari dira. Ikerketarekin
segitzen duten bitartean elizbarrutiak egindako proposamena
Nafarroako Gobernuari luzatu
diote: hezurtegi bat egin eta han
jaso eta duela 700-800 urteko
pertsona horiek gogorarazteko
gunea izan dadila.
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Altsasukoak aske kamiseta
zeramaten hiru identifikatuta
Igande goizean identifikatu zituen Polizia Nazionalak eta
isuna jartzeko mehatxua egin zien

Jendetza elkartu zen. Arabako Batzar Nagusiek Altsasukoak "onartezina den neurrigabetasuna" hartu duela esan zuen.

Zortzi hilabete preso
egin dituzte Altsasukoek
Adurrek, Jokinek eta Oihanek zortzigarren espetxe hilabetea dute gaur. Haien
askatasuna eskatzeko eta ferietako liskarra ez dela terrorismoa aldarrikatzeko gaur,
17:30an, kontzentrazioa eginen da Iruñeko Gaztelu plazan
Altsasu
Ferietako liskarragatik auzipetuta eta preso dauden gazteen
auzia salatzeko hilaren 14ero
bezala protestaldia eginen da.
Gaurkoan, Iruñeko festak baliatuz, Gaztelu plazan eginen da
kontzentrazioa, 17:30ean. Jendetza biltzea espero dute deitzaileek.
Zortzi hilabete preso egin dute
hiru gazte altsasuarrek. Dagoeneko auzipetu guztiek fiskaltzaren zigor eskaerak dituzte. Akusazio partikularrenek eurenak
aurkeztuko dituzte ere (Covite,
AUGC, Mutua eta bikotekideak).

Argudioak zabaldu
Horixe eskatu zuten Altsasuko
Gurasoek ostiralean, 4.500 pertsona elkartu dituen manifestazio isilaren ondoren. Gurasoek
“zoriondu” egin dituzte “fiskaltzak egindako neurrigabeko kalifikazioa dela-eta haserre sentitu” ziren guztiak: “izugarrizko
lana egin baituzue Altsasuko
auziaren inguruan gertatzen ari

den injustiziari buruzko informazioa eta argudioak zabaltzeko”. Euren eskaria ere jakinarazi zuten: “zentzugabekeria
honen aurrean sen ona nagusitzea eta horretan denok aurrera
egitea”.
Altsasuko Gurasoek euren
mezua “irmotasun lasai batetik
zuekin batera salatu eta zabaldu” nahi dute. Horregatik, jendarteari eskatu zioten “terrorismo kalifikazioa desmuntatzen
duten argudioak zabaltzeko”.
Horretan herriz herri aritzeko
eskaera egin zuten. Horretarako,
www.altsasugurasoak.com web
orrian dagoen txostena erabiltzea gomendatu zuten. Web orrian
bertan dagoen manifestua sinatzeko gonbidapena egin zuten

Altsasuko Auzian
"Justiziaren
balantzak adierazi
nahi duen oreka ez
da inon ageri"

ere. Azken horren 40.000 sinadura berri jaso zituen bi egunetan, eta dagoeneko 60.000 pertsona dira gurasoen manifestuari atxikimendua adierazi diotenak.
Beste dei bat egin zieten “orain
arte aurrerapausorik eman ez
dutenei, legearen gehiegizko eta
bidegabeko erabileraren aurrean
posizionatzeko, gizartearen babesa arriskuan baitago. Denok
babesten gaituzten giza eskubideak arriskuan daude. Justizia
arriskuan dago. Demokrazia
batean justiziak herritarrak
babestu behar ditu eta”.
Gurasoek berretsi zuten ez
dutela “zigorgabetasunik eskatzen, ezta aldeko jarrera hartzea
ere”. Jendarteari, instituzioei
eta edozein erakunderi eskatzen
diete “defendatzea errugabetasun-presuntzioaren eskubidea,
berme prozesalak dituen epaiketa eskubidea, era hedakor eta
justiziarik gabe erabili ez dadin
legearen eskubidea eta proportzionaltasunaren eskubidea”.

Altsasu
Espainiako Polizia Nazionalak
hiru gazte altsasuar identifikatu
zituen igandean, 08:30ean. Hirurek Altsasukoak aske zioen kamiseta zeramaten. Hain zuzen
ere identifikazioaren arrazoia
hori izan zela nabarmendu zuten
arratsaldean egindako kontzentrazioan. 600 euroko isuna jartzeko mehatxua ere jaso zuten.
Gertaera salatzeko kontzentrazioa egin zuten 200 bat pertsonek. Jazotakoak ez zituela
harritzen esan zuten, “sanferminetan gazte askoren egunerokoa baita”. Esan zutenez, “oso
haserre gaude, ez gara burugabeak, argi dugu zergatik salatzen
dugun herrian sufritzen dugun
errepresioa”. Gaineratu zutenez,
“ez gara geldituko gure lagun
eta kideak espetxetik atera arte.
Ziur gaude errepresioarekin ez
badugu bukatzen, lastailaren
15ean gertatutakoa errepika
daitekeela eta iraganetik zerbait
ikasi baldin badugu, horrelakoak
errepikatzen direla da. Errepresioaren jo-puntu nagusia gazteak
gara eta horren aurrean gure
hitza plazaratzea premiazkoa
da”. Errepresioaren aurrean
“gazte antolakuntza” aldarrika-

Plazan elkarretaratzea egin zen. GUAIXE

tu zuten. Identifikazioak izan
zirela baieztatu zuen Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzak,
baina gazteei isuna jartzekotan
“poliziei errespetu faltagatik”
izanen dela eta ez kamisetengatik gaineratu zuen.

UTZITAKOA

Madrilen protesta deitu dute
Madrilgo Altsasurekiko elkartasun plataformak kontzentrazioa deitu du
heldu den ostegunerako. Estatuko Fiskaltza Nagusiaren egoitzaren parean
(Castellana, 17) eginen dute bilkura. Polizia-, epaitegi-, politika- eta
hedabide-muntaien akabera aldarrikatuko dute. Kontzentrazioaren leloa
honakoa izanen da: Muntaiekin aski da. Altsasurendako justizia!

sakanerria
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Tren azkarraren lotura
abendurako zehaztuta
Sakana punta batetik bestera zeharkatzen duen edo Altsasutik barna Ezkiora jotzen
duen alternatiben informazio-azterketa eginen da abendurako. Eta 2018aren
akaberarako ingurumen-inpaktuaren behin-betiko adierazpena izanen da
Sakana
Nafarroa eta Euskal Autonomia
Erkidegoko (EAE) etorkizuneko
tren lotura zehazteko bilera egin
zen Madrilen herenegun. Ekonomia Garapeneko lehendakari-orde Manu Aierdi EAEko
Ekonomia Garapen eta Azpiegitura kontseilari Arantza Tapiarekin eta Sustapen ministro
Iñigo De la Sernarekin elkartu
zen. Bilkuran erabaki zuten
teknika eta ingurumen ikuspegietatik bideragarrien diren bi
alternatiben informazio-azterketak abendurako eginak egon
beharko dutela.
Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez, bi aukerak “sakontasunez aztertu beharko dira,
bakoitzaren onurak eta eragozpenak zehaztu ahal izateko. Eta
horrela, aukera onena zein den
finkatzeko. Beti ere, kontuan
izanik aukeratutako konponbideak prestazio handiko Europako estandarrekoa izan behar
duela”. Gobernutik gaineratu
dutenez, “azterketak zehaztuko
du zein aukerak eskaintzen dituen tren-, funtzio- eta ekonomia-berme onenak, baita ingurumen eragin txikienak ere”.
Esan bezala bi aukera daude.
Aurrena Iruñea eta Gasteiz artean 76 km-ko trenbide bikoitzeko plataforma eraikitzea
ekarriko luke eta Euskal Y-koarekin Gasteizen lotuko litzateke.
720 milioi euroko aurrekontua
luke (BEZa kanpo). Bigarren
aukera Iruñea eta Ezkio artean
50 km-ko trenbide bikoitzeko
plataforma eraikitzea litzateke.
Ezkio eta Y-koaren arteko lotura baten bidez iritsiko lirateke
trenak Nafarroara, eta alderantziz. 1.670 milioi euroko aurrekontua luke (BEZ kanpo). Bi
aukeretan trenbideek nazioarteko zabalera estandarra lukete.
Herenegungo bileran hiru administrazioetako ordezkariek
adostu zuten 2018aren akaberarako behin-betiko ingurumen-in-

Arbizuko Utzugane zentroan ekintzaileei zuzenduta egin den saioetako bat. utzitakoa

Garalurrek 15 enpresaren
sorreran lagundu du aurten
29 ekintzaileri babesa eman die Cederna Garalurrek
lehen seihilabetekoan eta haietako 15ek sortu dituzte

Ezkerrean euskal administrazioko ordezkariak, eskuinean ministeriokoak. utzitakoa

Aukeraren
arabera 720 edo
1670 milioi euro
arteko (BEZ KANPO)
inbertsioa da
paktu adierazpena egina egotea.
Adierazpen hori lortzeko ministerioak beharrezko urratsak
eginen dituela hitz eman du.
Sare berriak Nafarroa Europarekin, EAEko hiriburuak eta
portuak lotzeko garrantzia nabarmendu zuten bileran. Merkantzia eta bidaiariendako litzatekeela gaineratu zuten.

Plataforma berriaren kontra
Sustrai Erakuntza fundazioak
gaztigatu du “egungo trenbidearen paralelo litzatekeen beste
trenbide bat eraikitzeko asmoa”
dutela Iruñerrian eta Sakanan.
“Pertsona eta animalien pasa
zailduko lukeen beste hesi bat”.
Fundaziotik azaldu dutenez,
Ezkioko aukeran 30 km tunel
eta guztira 3,2 km-ko luzera luketen 17 zubi aurreikusten dira.
Sustrai Erakuntzakoek nabarmendu dute proposatutako az-

piegitura “garestia, premiarik
gabekoa eta ingurumenean eragin handikoa” dela. Eta mahai
gainean dauden alternatibak
2004koak direla, “beste garai
batekoak”. Trenbide berriaren
eraikuntza egungoaren mantenuaren eta hobetzearen kaltetan
eginen litzatekeela gaineratu
dute. Fundaziotik “diru xahutzearen” kontra egin dute.
“Proiektuak iraungiak daude
eta ez dute konponbiderik ematen: dagoeneko baditugu Iruñetik Gasteizerako eta Donostiarako tren korridoreak”. Castejon
eta Altsasu arteko egungo tren
plataforma baliatuz bi trenbide
jartzea proposatu du fundazioak
(Altsasutik aurrera hala dago).
Horrek abiadura 140 km ordutik
160ra pasatzeko aukera emanen
lukeela gaineratu du. “Konponbide erraz horrek tren-trafikoa
handitzea ahalbidetzen du”. Nazioarteko trenbide zabalerarena
hirugarren errailarekin konponduko zela gaineratu dute.
Gainera, egun dagoen trenbidea
hobetzearen alde egin dute, “Nafarroako eskualdeetako hiritarrei
zerbitzua eskainiko dien tren
soziala mantentzea beharrezkoa
jotzen dugu”.

Sakana
Nafar-Lansarek zati bat finantzatzen duen Nafarroa Ekin Sarearen kide gisa, ekintzailetasuna laguntzeko zerbitzua eskaintzen du Cederna-Garalurrek.
Urte erdian 29 sakandarrei eman
diete aholkua zerbitzu horretan,
18 emakumezkori eta 11 gizonezkori. Haien negozio-ideia
garatzeko aukera izan dutenek
15 enpresa sortu dituzte, beste
horrenbeste lanpostu sortuz.
Aipatutako enpresek hartutako
lege-formari dagokionez, 13 sakandar bakarkako enpresari
bilakatu dira eta beste bi elkarte irregular.
Cederna-Garalurren aholkua
eta babesa ez diete soilik ekintzaileei ematen, eratuta dauden
enpresek ere erabil dezakete
zerbitzua. Urte erdian hala egin
dute 26 enpresak. Haietatik 17k
bi urte baino gutxiago daramate martxan. Haiek 9 emakumez-

Atzerriko
boluntarioak Enneco
parkean lanean
Enneco haritzaren memoria
parkea auzolanean eraikitzen
ari dira. Eta lanean daudenen
artean atzerriko boluntarioak
daude, Frantzia, Alemania, Italia, Serbia, Estonia, Ukraina eta
Mexikotik etorritakoak. 17 gazte dira, Etxarrira hilaren 3an
iritsi zirenak eta astelehenean
joanen direnak. Irakasleen etxea
izandakoan hartu dute ostatu.

kok eta 8 gizonezkok kudeatzen
dituzte. Gainontzeko 9 enpresek
bi urte baino gehiago dituzte
eta 5 gizonezkok eta 4 emakumezkok zuzentzen dituzte.
Ekintzailetasuna sustatzeko
asmoz 2017-2020 Nafarroako Lan
Autonomoaren Planaren aurkezpen jardunaldia antolatu
zuten Altsasun. Gainera, ekintzaileei eta autonomoei zuzendutako bi tutorial eskaini ditu
Garalurrek.

Arbizun eta Altsasun
Cederna-Garalurrek Arbizuko
Utzugane garapen gunean eskaintzen du zerbitzua astegunetan, 08:00etatik 15:20era.
Hala nahi duetenei, hitzordua
eskatuta Altsasun astelehenetan
ematen dute aholkularitza. Garalurrekin harremanetan jartzeko 948 567 010 telefonoa eta
sakana.admon@cederna.es posta erabil daitezke.
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iturmendiko festak
Bost festa egun
aurretik
Gaur gazte egunarekin hasi
eta asteartean Santa Marina
egunarekin despedituko dira
festak Iturmendin.

Ostirala 14
Bezpera, gazte eguna

22:00 Emakumeen
herri-afaria.
Arratsalde eta gauean
dantzaldia Gozo-gozo
taldearekin.

Astelehena 17
Helduen eguna

19:00 Etxajua, festen hasiera.

13:00 Mexikar musika
bikotea.

19:00 Herriko dantzarien
saioa.

14:00 Kaldereteen bazkari
eta lehiaketa.

22:00 Herri afaria, Ximona
gaztetxeak eginda.

Arratsaldez txarangarekin.

Arratsalde eta gauean
Dantzaldia Gabezin
taldearekin.

Larunbata 15
Haurren eguna

Olinpiadak Ximona
gaztetxeak antolatuta.
Arratsalde eta gauean
Dantzaldia Bull dj-rekin.

20:00 Japoniar bonbak.

Meza baselizan.

22:00 Zezensuzkoa.

12:00 Herriko trikitilariak.

22:00 Herri-afaria, pilotalekuan.

19:00 Sanpedroalden
auzatea.
22:00 Makailu herri-afaria.
24:00 Festen bukaera, traka
eta hau pena nik.

Karmen eta
Emakumeen eguna

Arratsalde eta gauean
Dantzaldia Jotatxo dj-arekin.

Goizean txirrindularitza probak.

Oharra: egunero, goizean eta
arratsaldean auzatea.

13:30 Loreen argazki
lehiaketa auzogelan.
18:00 Areto futboleko
partida.
20:00 Japoniar bonbak.
22:00 Zezensuzkoa.

irurtzungo festak
17:00 Kartelen erakusketa.
Udaletxeko bilkura aretoan.

22:30-01:30 Gau aktiboa:
Video Games Party.
Bideojokoak, Wii, Play Station,
Xbox, Kinect … Pilotalekuan
eta plazan.

17:30 Zapiak eta Erraldoi eta
Buruhandien Konpartsaren
liburua emanen zaizkie 2016
urtean jaiotako haurrei.

24:00 ¡¡¡A gusto!!! Gurutze
Beitiaren eta Gorka
Aginagalderen umore
eusko-kubatarra

18:00 Txupinazoa. Kalejirak
eta jarduerak, Erraldoi eta
Buruhandien konpartsa,
gaitariak, Orritz dantza taldea
eta EZK txarangaren eskutik.

01:00-4:00 Nemux disko-festa.

Asteazkena 19

20:00 Orritz dantza taldearen
emanaldia.
21:00 Dantzaldia, EZK
txarangak alaituta.
22:00 Larrain Dantza.
22:30 Zezensuzkoa. Kultur
etxean hasi, eta Gernika
parkean despedituko da.
00:00-04:00 Dantzaldia
Trikidantz taldearekin.

Santa Marina eguna
10:00 Baselizara irteera.

Domeka 16

Garilaren 25ean, Santiago egunean, Arakilgo ibarraren eguna
ospatuko da. Arakilgo Udalak
egitaraua prestatu du egun horretarako. Ohi bezala, bi tokitan
ospatuko da festa. Lehenik, Egiarretako Itxasperri ermitan, besteak beste, meza eta udalaren
omenaldiak eginen dira. Otamenaren ondoren festa Hiriberrira
lekualdatuko da eta iluntzera
arte iraunen du.
Urtero moduan herri bazkaria
eginen da. Hartara joan nahi
duenak izena udaletxean eman
dezake hilaren 18ra arte. Erroldatuta dauden helduek 16 euro
pagatu behar dituzte; haurrek,
berriz, 7. Arakilen erroldatu
gabekoen kasuan, 23 eta 12 dira
ordaindu beharrekoak.

Asteartea 18

11:30-14:00 eta 16:30-19:00
Sanz jokoak, pilotalekuan.

Arratsalde eta gauean
Dantzaldia Trikidantz
taldearekin.

Arakilgo eguna,
atzera kontua
martxan dago

Osteguna 20
Ulaiarko ermitan
altsasuarren
hitzordua domekan
Erkudengo amaren irudia etxera, bere ermitara, bueltatuko
da domekan. Garilaren 2an atera zen handik eta, ordutik, elizan
bederatziurrena egin da, egunero, 20:00etan. Aldi hori pasata,
domekan eta makina bat altsasuar lagun dituela ermitarako
bidea eginen du. Irudia lauren
artean bizkar gainean hartu eta
domekan, 09:30 aldera, abiatuko
dira erromesak. Larrezabal eta
Murgilarteko bideak ibiliko dituzte ermitara iristeko. 3,5 km
inguruko bidea da.
Ermitaren kanpoko aldean
meza izanen da 11:00etan. Elizkizuna despeditzeko altsasuarrek
Ama Birjina Erkudengoa abestia kantatuko dute. Gosariaren
garaia izanen da gerokoa. Nork
berea eramanen du, baina jatekoa bulkatzeko udalak ardoa
banatuko du. Gosariaren ondoren, txistularien doinura, zortzikoak, jotak eta porrusaldak
dantzatuko dituzte. Herrira
bueltan lagun taldeek bazkariak
eginen dituzte.

10:00 Dianak.
11:00-12:30 Haurrendako
margotze lehiaketa plazan.
(Materiala antolatzaileek
jarriko dute).
12:00-14:00 Haurrendako
Parke Handia.
13:00 Musika Eskolako
fanfarrea. Gaia: Oihan
animatua.
17:00 Gorputz-makillajea
(Irurtzungo pintura gela)
plazan.
17:00-20:00 Haurrendako
parke handia. Gaia: Oihan
animatua.
19:30 Haurrendako
txokolate-jana (zeliakoendako
ere bai).
20:00 Puro Relajo taldearen
emanaldia.
22:00 Larrain Dantza.
22:30 Zezensuzkoa. Kultur
etxean hasi, eta Gernika
parkean despedituko da.

Barazki-guneko
egitaraua
Asteazkena 19
13:00 Barazki-gunearen
irekiera txalaparta eta
trikitixarekin.

Osteguna 20
14:30 Gazte bazkaria, ondoren
karro-kalejira eta ibilbidean
sorpresak.
23:00 Kontzertuak: Shokdown,
Zaunka eta Txep eta Lagunak.
03:00 VII. Txapel jaurtiketa
lehiaketa.
Oharra: Irurtzungo festak
hilaren 23ra arte, igandera
arte, ospatuko dira.

KIROLAK
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ziordiko txapelketa
final laurdenak jokoan
igandean, Ziordian
18:00 Los Suaves – Futsal Sakana
19:00 Ziordia – Dia Ibaia
20:00	Auzomotojorik – Aralar Mendi

Joxeja Maizak sekulako lana egin zuen Ehunmiletan. artxiboa

Azken txanpa
I. Ziordiko Futbol Txapelketa azken
txanpan sartu da. Igandean final
laurdenak jokatuko dira. Los Suaves eta
Futsal Sakana partidaren irabazleak
hasierako ligaxkan lehena sailkatu den
Iradi taldearen kontra jokatuko du.

Ioseba Fernandez ikusgarri aritu zen Portugalen. ESPAINIAKO IRRISTAKETA FEDERAZIOA

Joxeja Maiza etxarriarra 35.a
Ehunmilak Ultra Trailean

Urrezko bi domina eta
zilarrezko bat Iosebarendako

168 kilometroko lasterketa gogorra
30 ordu eta hiru laurdenetan osatu zuen Maizak

Europako Txapelketatik hiru dominekin
bueltatu da Fernandez eta irailean Mundialean ariko da
irristaketa

mendi lasterketak

Ostiralean, arratsaldeko bostetan hartu zuten irteera Ehunmilak lasterketan (168 km), Gipuzkoako 2 Handietan (88 km)
eta Marimurumendi mendi maratoian (42,195 km) parte hartu
zuten mendi korrikalariek.
Proba luzeenean, Ehunmilak
lasterketan (168 km) Javi Domingez gasteiztarra jaun eta
jabe izan zen. 22 ordu eta 22
minutu behar izan zituen proba
despeditzeko (22:22:03). Ia ordu
bat atera zion Jon Aizpuru beasaindarrari (23:14:38).
Sakandarrei dagokienez, bik
lortu zuten proba despeditzea.
Joxeja Maiza etxarriarrak sekulako maila eman zuen eta 35.a
sartu zen helmugara (30:41:27),
30 ordu baino gehiagoren bueltan. Eta Oihan Mendinueta arbizuarra 206.a sailkatu zen
(46:31:18). Emakumezkoetan Silvia Ainhoa Trigueros bizkaitarra gailendu zen (28:45:17).

Probaren gogortasunaren isla:
384 korrikalarik hartu zuten
irteera, baina horietatik 214k
lortu zuten despeditzea, eta 170
korrikalari erretiratu ziren,
Aritz Munarriz etxarriarra eta
Patxi Rubio uhartearra tartean.
Eseverri eta Martil. navarradeportiva.com

Arratibel G2 Handian
Gipuzkoako 2 Handiak proban
(88 km) 360 korrikalarik lortu
zuten lasterketa osatzea eta 104,
aldiz, erretiratu egin ziren. Sant
Celoniko Daniel Agirre (10:17:12)
eta Aitziber Osinalde legazpiarra
(13:02:28) izan ziren txapeldunak.
Julen Arratibel etxarriarra 250.a
sailkatu zen (18:03:16) eta Felix
San Roman altsasuarra erretiratu egin behar izan zen.
Marimurumendi mendi maratoian (42,195 km) Bartosz
Gorczyca (3:39:19) eta Ester Casajuana (4:27:22) nagusitu ziren.
Aipatu lasterketan ez zen korrikalari sakandarrik aritu.

areto futbola

Eseverrik Osasuna
Magnan jarraituko du
Javi Eseverrik 40 urte beteko
ditu agorrilean; sasoi betean
jarraitzen duenez, urte bateko
kontratua sinatu du Osasuna
Magna Xotarekin. 2017/2018
denboraldia kolore berdea janzten duenetik bere 23. denboraldia izango da. Sinestezina.
Talde berdeko kapitainak palmares ikusgarria du. Tartean,
Espainiako selekzioarekin 67
aldiz izan da internazionala.

Garilaren 1etik 8ra Europako
Irristaketa Abiadura Txapelketak jokatu dira, Lagosen (Portugal). Espainiako selekzioan
22 irristatzaile lehiatu dira,
Berriro Ere talde nafarreko
Ioseba Fernandez Fernandez
iturmendiarra tartean. Guztira,
Espainiako selekzioak 26 domina lortu ditu Europako Txapelketatan.
Iosebak sasoi betean jarraitzen
duela erakutsi du berriz, sekulako maila eman baitu Europako Txapelketetan. Garilaren 3an
senior mailako 500 metro esprintean bigarrena sailkatu zen,
zilarrezko domina lortuz. Aurreko ostegunean zirkuituko
100 metro esprint lasterketan
lehena izan zen iturmendiarra
eta garaipena semeari eskaini
zion. Eta ostiralean zirkuituari
buelta bat emateko proban garaipena lortu zuen Fernandezek;
hortaz, urrezko bi domina eta

zilarrezkoa lortu ditu Europan.
Iturmendiarrak azaldu duenez,
buelta bateko esprint proban
Ricardo Pasaroto italiarra hobeto ariko zela espero zuen.
“Aurreko urtean oso alde gutxi
genuen, milaren eskas batzuk,
eta beraren kontrako oso lehia
estua espero nuen” adierazi du.
Proba guztietan “oso indartsu
eta seguru” sentitu dela nabarmendu du iturmendiarrak, “arerioei aldea” aterata. Horrek
“konfiantza handia” eman dio
irailean jokatuko diren Mundialei begira.

Irailean Mundialetara
Izan ere, irailaren 1etik 8ra World
Roller Games 2017 edo Irristaketa Mundialak jokatuko dira
Nanjing hirian (Txina). Espainiako selekzionatzaile Garikoitz
Lergak 9 irristalari hautatu ditu,
tartean Ioseba Fernandez, senior
mailan aritzeko.
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Basque Ultra Trail Series,
atzetik, proba ixten
Agorrilaren 4an Iruñea-Donostia etapa osatuko da eta
Dantzaleku-Sakana klubekoek etapako lehen zatiko itxiera lana eginen dute
(Iruñea-Irurtzun). Esperientzia horretan parte hartzera animatu dituzte sakandarrak
mendia / mendi lasterketak

Trail 52 Sport Mendi Kluba taldeak Basque Ultra Trail Series
(BUTS) 2017 antolatu ditu, Hego
Euskal Herriko lau hiriburuak
mendirik mendi batzen dituen
mendi lasterketa erraldoia. Guztira lau etapa dira, hiriburuz-hiriburu egiten direnak.
Lehendabiziko etapak Bilbo
eta Gasteiz lotu zituen, otsailean
(110 km) eta bigarren etapan
Gasteiz eta Iruñea batu zituzten,
maiatzaren 5a eta 7a artean (130
km). Etapa hau Sakanatik pasatu zen. Zehazki, Lautadatik,
Andoingo portutik Urbasara
sartu zen eta Urbasa-Andia zeharkatuta, Ergoienatik Beriaingo
igoerari ekin zioten, Ollotik barna aurrera egiteko, Iruñeraino.
Hirugarren etapa Iruñatik abiatuko da, agorrilaren 4an, eta
agorrilaren 6an despedituko da
Donostian (120 km). Etapa hau
ere Sakanatik pasako da, Arakildik eta Irurtzundik, zehazki.
Eta azken etapak Donostia eta
Bilbo lotuko ditu, urriaren 6a
eta 8a bitartean (140 km).
“BUTS-ekoak proba pasatzen
zen tokietako mendi klubekin
harremanetan jarri ziren, tartean gurekin, antolakuntzan
gure laguntza eskatzeko” adierazi digu Dantzaleku Sakanako
Marijo Arza presidenteak. Opakuan hasi ziren lanean Dantzalekukoak, 12:00etan, eta Lizarragaraino joan beharra zuten,
atzean, martxa ixten, balizak
eta seinaleak kendu eta norbait
atzean geratzen bazen, haiek
atendituz. 21:00etan iritsi ziren
Lizarragara eta beste mendizale batzuei pasatu zieten erreleboa.
“Esperientzia bikaina izan zen.
Dantzalekuko lau kidek egin
genuen bide hori. Larrialdietarako ekipoa generaman, talkiak,
Gurutze Gorria eta BUTS-eko
antolakuntzakoekin koordinatuta egoteko. Dena txukun utzi
eta atzean geratzen zirenak atenditzea izan zen gure lana. Orain
hirugarren etaparako ere lagun-

Altsasun eskainiko da monitoreak trebatzeko ikastaroa, irailaren 18tik aurrera.

Futbol eta saskibaloi
monitoreak trebatzeko ikastaroa
Irailaren 18tik aurrera eskainiko da, baina
garilaren 28ra arte eman behar da izena
kiroldegia

Korrikalariak Gasteiz eta Iruñea etapari ekiteko prest. BUTS

esperientzia
bikaina izango da
eta bertan aritzera
animatu dituzte
mendizaleak
tza eskatu digute eta gu prest
gaude” gaineratu du klubeko
kide den Peio Bergarak.

Iruñea-Irurtzun tartean itxiera
lana egingo du Dantzalekuk
BUTS probako hirugarren etapa
Iruñetik abiatuko da, agorrilaren
4an, ostiraletik larunbaterako
gauerdian, 24:00etan, Iruñeko
Gaztelu Plazatik. Korrikalariek
Donostia izango dute helmuga.
Dantzaleku Sakana klubeko kideek Iruñea eta Irurtzun bitarteko itxiera lana egingo dute.
Lan hori egiteko jendea badute,
baina mendizale batendako halako puntako lasterketa zuzenean
jarraitzea eta gauez mendi ibilaldi bat egitea primerako esperientzia denez, beraiekin mendian
buelta egitera animatu dituzte
mendizale sakandarrak, euren
iritziz "esperientzia zoragarria"
izango delako.

Mendizaleei deia
“Gaueko 24:00etan aterata, aurreikusten da goizeko 8:00etan
iritsiko garela Irurtzungo kontrol gunera. Han beste klub batek erreleboa hartuko digu. Esperientzia zoragarria izango da
eta, horregatik, buelta hau egin
nahiko luketen mendizale guztiei
deia egiten diegu. Animatu daitezela. Iruñean irteeran egongo
den giroa, gaueko mendi buelta
zoragarria… Gaztelu plazan agertzearekin nahikoa izango da,
bestela jar daitezela gurekin
harremanetan" dio Arzak.

Sakanako Mankomunitateko
Kirol Zerbitzuak, Nafarroako
Kirol eta Gazteriaren Institutuaren laguntzarekin, futbol eta
saskibaloi monitoreak trebatzeko ikastaroa eskainiko du Altsasun, irailaren 18tik aurrera.
Ikastaroa 16 urtetik gorakoei
zuzendua dago, haurren futbol
edo saskibaloi eskoletan dabiltzan monitorei edo monitore
izateko asmoa dutenei begira.
Irakasleak Nafarroako Kirol
eta Gazteriaren Institutuko eta
Nafarroako Futbol Federazioko
kideak izango dira. Ikastaroak
bi atal izango ditu: 18 orduko
zati orokorra, eta futboleko espezifikoa den 16 ordukoa. Kirol
modalitate hauetako oinarrizko
titulua “Futbolean/saskibaloian
hasteko prestatzailea” da.

Izena ematea
Garilaren 28ra arte eman daiteke izena, Mank-eko Kirol Zer-

bitzuan (948 464 866, kirolak@
sakana-mank.eus). Prezioa: 40-46
euro artean.

Beste kirolak
Mank-etik azaldu dutenez, norbaitek beste kiroletan formatzeko interesa badu, ondoko web
loturan informazio zabala du
eskura: https://www.navarra.
es/home_es/Temas/Deporte/
Informacion/Centros/Centro+de+estudios+investigacion+y+medicina+del+deporte.htm

Futbol campusa hurrengo
astean
Astelehenean hasiko da Mank-ek
antolatu duen futbol campusaren
lehen txanda, Altsasuko Dantzalekun. 30 neska-mutiko ariko
dira futbolean trebatzen. Bigarren txandan, berriz, 19 gaztetxok
eman dute izena. Guztiak Aitor
Lara eta Iokin Lobo monitoreen
esanetara ariko dira.

Kirolak
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Sakanako Udako Pilota
Txapelketa: finalerdiak akabo
Larunbatean eta igandean jokatuko dira
txapelketako bigarren finalerdiak, Olaztin
pilota

Olaztiko Sutegi klubak, Sakanako pilota eskolen, Sakanako
Mankomunitatearen eta Nafarroako Pilota Federazioaren
laguntzarekin antolatutako Sakanako Udako Pilota Txapelketa maiatzaren erdialdean hasi
zen. 120 pilotari lehiatu dira
orain arte, gehienak sakandarrak. Txapelketaren azkeneko
txanpa honetan, asteburu honetan, larunbatean eta igandean,
txapelketako bigarren finalerdiak
jokatuko dira. Final handiak
Olaztiko Santa Ana festetan jokatuko dira.

San Migel Elkarteko Pilota
Txapelketan azken txanpa
Maiatzaren hasieran hasi zen
Olaztiko San Migel elkarteak
antolatutako XLVI. San Migel
elkarteko Pilota Txapelketa.
Bertan pilotari afizionatuek dute
lekua. Hiru mailatan banatuta,
orain arte pilotariek ligaxka
jokatu dute.
Txapelketako finala Olaztiko
Santa Ana festetan jokatuko da,
eta, bitartean, final laurdenak
eta finalerdiak jokatzen ari dira
Olaztiko pilotalekuan.

Sakanako Udako Pilota Txapelketa
Larunbatean, 10:00etan, Olaztin, finalerdiak:
Aurrebenjaminak: Gurmindo-Sarazibar (Sutegi) / Urteaga-Zelaia (Urdiain)
Kimuak 1: Rubio-Lizarraga (Sutegi) / Astiz-Mendia (Pilotajauku)
Haurrak A: Erdozia-Lizarraga (Aldabide) / Torres-Fernandez (Txukun Lakua)
Haurrak 1: Arraiza-Añazko (Lakuntza) / Peral-San Roman (Pilotajauku

Larunbatean, 10:00etan, Olaztin, finalerdiak:
Haurrak A: Akixo-Moraza (Txukun Lakua) / Etxeberria-Lopez (San Migel)
Haurrak 1: Ulaiar-Agirretxe (Pilotajauku) / Gainzarain-Urbe (Aldabide)
Kimuak A: Sanchez-Sarasibar (Oberena) / Martiarena-Markina (Irurtzun)
Kimuak A: Baztarrika-Berastegi (Aldabide) / Arratibel-Navarro (Gure Pilota)
Kadeteak: Berekoetxea-Berastegi (Irurtzun) / Araña-Mikel Gonzalez (G.Pilota)
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Ezkurdia eta Rezusta
sanferminetako finalera
Olaizola II.a eta Albisu 9 tantotan utzi ondoren, gaur jokatuko den
Sanferminetako Binakako Torneoko finalerako sailkatu dira Ezkurdia eta Rezusta.
Finalean Bengoetxea VI.a eta Beroiz izango dituzte aurkari (gaur, 17:00etan. ETB1)
pilota

Labrit gainezka zegoela eta primerako giro horrek lagunduta,
asteazkenean ikusgarri jokatu
zuten Joseba Ezkurdiak eta Beñat
Rezustak Olaizola II.aren eta
Albisuren kontra. Ezkurdia bikain ibili zen; primerako defentsa egiteaz aparte, erasoan oso
fin ibili zen eta guztia atera zitzaion ongi. Eta Rezusta ezin
hobeto aritu zen atzeko koadroetan, Albisu baino seguruago.
Horrela, Olaizola eta Albisu
jokoz kanpo utzi zituzten eta
gaur, ostiralean 17:00etan jokatuko den finalerako sailkatzea
lortu zuten, 22 eta 9 irabazita.
Rezustarekin jokatzea plazerra
dela eta oso kontentu zegoela
adierazi du arbizuarrak. Bestalde, Bengoetxea VI.aren eta Beroizen kontrako finala "oso zaila" izango dela aurreikusten du
Ezkurdiak, eta Mikel Beroiz
berriro ere puntan ikusteagatik
"asko pozten dela" aitortu du
aurrelariak. Ea gaur garaipena
ospatzerik duen.

Sanmateotako torneoa irabazi zuten iaz. Ea gaur sanferminetakoa lortzen duten.

Martijaren balorazio positiboa

Bakaikoaren desafioa

Irribarriarekin osatu du bikotea
Julen Martijak. Nahiz eta bi
partidak galdu, balorazio baikorra egin du. Bestalde, Zabaleta Altunarekin aritu da eta ez
du bere benetako maila eman.

Ardoaren desafioa jokatu zen
atzo sanferminetan. Joanes Bakaikoak Mendizabal III.a izan
zuen arerio lau t´erdian, baina
erredakzioa ixterakoan ez genuen emaitzaren berririk.

Zubietari agur
hunkigarria
pilota Etxarri Aranazko
atzelariak San Fermin egunean
Labrit pilotalekua bete zuten pilota
zaleen txalo beroak jaso zituen
bere agurrean, familia alboan
zuela. Oroigarriak jaso zituen,
dantzari sakandarrek aurreskua
dantzatu zioten eta Iñaki Bizkai
akordeoi jolearen doinuei segiz,
Bombonerako zaleek Sigo siendo
el rey mexikana kantatu zioten.

utzitakoa
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Sanferminetako herri
kirolek utzi dutena
Axular Jaka eta Aimar Araña hirugarrenak sailkatu ziren Kadeteen
Mailako Nafarroako Trontza Txapelketan. Atzo Nafarroako Motozerra Txapelketa
jokatu zuen Mikel Lasartek eta gaur erakustaldia eginen du
herri kirolak

San Fermin Herri Kirol Jaialdien barruan asteartean Kadeteen
Mailako Nafarroako Trontza
Txapelketa jokatu zen. Etzanda
jarritako enborrari 10 epai egiten azkarrenak Basaburua-Baztango Unai Aleman eta Xabier
Mitxelena izan ziren (5:38). Andra Mariko Axular Jaka eta
Aimar Araña hirugarrenak sail-

mendia

Zabalartekoekin
mendi kostara
Lakuntzako Zabalarte Mendi
Elkarteak mendi ibilaldi polita
antolatu du garilaren 22rako,
larunbatarekin. Pasai Donibanera joango dira, mendi-kosta
ibilaldia egiteko asmoz. Autobusa goizeko 07:00etan abiatuko
da Lakuntzatik, eta bueltako
bidea 18:00etan hartuko du, Pasai Donibanen. Bertara joan
nahi duenak Lakuntzako Sor-

katu ziren (7:23) eta Andra Mariko Irati Igoa eta Pello Altzelai
laugarrenak (8:55). Bestalde,
herri kirol proba konbinatuan,
Andra Mari gailendu zitzaien
Igantziri eta Artzanegiri.

Gorriti, Flores eta Jaka aizkoran
Asteartean ere Nafarroako III.
Mailako Aizkora Txapelketako

giñak tabernan eman beharko
du izena, garilaren 19a, asteazkena baino lehen. (Autobusa +
bazkaria 20 euro eta autobusa
bakarrik 5 euro).
Bestalde, garilaren lehen asteburuan Picos de Europan mendi irteera egin eta gero, Etxarri
Aranazko Larrañeta mendi elkartekoek Pirinioetako bidea
hartuko dute asteburuan. Bihar,
larunbatean, Panticosan, Pico
Verde eta Pueyo arteko ibilbidea
egingo dute eta igandean Pueyotik Biescasera artekoa.

kanporaketa jokatu zen. Bi kanaerdiko erdibitu behar izan
zituzten. Xuban Kañamares izan
zen azkarrena (6:21). Iker Gorriti uhartearra 5.a sailkatu zen
(8:06), Joan Flores arbizuarra
7.a (10:35) eta Ander Jaka etxarriarra 9.a (16:35).
Atzo, ostegunean, XIX. San
Fermin Motozerra Txapelketa

Andra Mari ikastolako herri kirolariak asteartean lehiatu ziren. utzitakoa

jokatu zen. Izurdiagako Mikel
Lasarte aritu zen, Peio Kañamaresekin eta Juan Asinekin.

Motozerrarekin irudia egin behar
zuten. Gaur ere motozerra erakustaldia egingo du Lasartek.

txirrindularitza

Txikien lasterketa
igandean Iturmendin
Igandean, Iturmendiko festen
barruan, kategoria txikiko Iturmendiko lasterketa jokatuko
da, goizeko 10:00etatik aurrera,
Burunda Txirrindularitza Klubak antolatuta. Bertan, Sakanako Aralar eta Burunda klubetako txirrindulariek hartuko
dute parte, eta lasterketa Nafar
Kirol Jolasetarako puntuagarria
izango da.

Urko Gorriti uharte arakildarra, Arrasateko helmugara iristen. utzitakoa

Urko Gorriti uharte arakildarrak
(Intersport) palmaresa mustu du
Aralar klubeko txirrindulari kadeteak
Arrasateko II. Saria irabazi zuen igandean
txirrindularitza

A. serrano

Gastesiren Antiguoko, txapeldun
futbola Donostiako Antiguoko Kirol Elkarteko haur
mailako Ohorezko taldean jokatzen du Oier Gastesi
Serrano altsasuarrak, atezain. Denboraldi bikaina egin
du taldeak, Gipuzkoako Ohorezko Mailako haurren
mailako ligan Gipuzkoako Txapelketa irabazi baitu.

Horretaz gain, Euskal Herriko Torneoan hirugarrena
sailkatu da eta denboraldia are gehiago borobiltzeko,
prestigio handiko Donosti Cup International Footbal
Tournament txapelketan txapelduna izan da Gastesiren
Antiguoko, B14 mailan.

Txirrindulari sakandarrek primerako denboraldia daramate.
Kadeteen mailan orain arte Aralar klubeko Intersport Irabia
(I.I.) taldeko Igor Arrieta eta
Aitor Alberdiren eta Burunda
klubeko Quesos Albenizko (Q.A.)
Iker Mintegiren garaipenez gozatzeko aukera izan dugu, eta
asteburuan izen hauei Intersport
Irabiako Urko Gorritirena gehitu zaie, uharte arakildarrak
igandean jokatutako Arrasateko
II. Saria irabazi baitzuen, laukote batek jokatutako esprint
estuan (1:28:08). Iker Mintegi
(Q.A.) talde berean zegoen eta

laugarrena sailkatu zen, denbora berean. Inhar Astitz (I.I.) 18.a
sartu zen (1:29:58). Garaipen
honekin bere palmaresa mustu
zuen Urko Gorritik.

Juniorrak Mendaron
Juniorren Mendaroko proba
Aitor Larrañagak (Victor Alvaro Construcciones) irabazi zuen,
esprintean (2:12:50). Ailetz Lasa
(Q.A.) 21.a sartu zen, Iñigo Fernandez (Q.A.) 23.a, Juan Riaño
(Q.A.) 37.a, Beñat Etxezarreta
(I.I.) 41.a, Imanol Galarza (I.I.)
48.a, Javier Mitxaus (I.I.) 49.a
eta Xabier Mauleon (I.I.) 59.a.

kirolak
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XVI. Sakanako Haur
Triatloia bihar Urdiainen
Goizeko 10:00etatik aurrera hasiko dira Nafar Kirol Jolasetarako
baliagarriak diren triatloi probak, junior mailatik hasita aurrebenjaminetaraino.
Urdiaingo igerilekuan, Urriztin eta Sarabe inguruan jokatuko da Sakanako Triatloia
triatloia

Sergio Garcia de Eulatek amaitutzat eman du Espainiako Kopa. utzitakoa

Bihar, garilaren 15ean, XVI.
Sakanako Haur Triatloia jokatuko da Urdiaingo Aitziber igerilekuetan. Sakanako Mankomunitateko Kirol Zerbitzuak
antolatu du proba, Sakanako
Triatloi Taldearen, Urdiaingo
Aitziber elkartearen, Urdiaingo
Udalaren eta Nafarroako Triatloi Federazioaren laguntzarekin.
Goizeko 10:00etatik aurrera,
triatloi proba politez gozatzeko
aukera izango da Urrizti eta San
Pedro paraje ederretan. Aipatu
probak Nafar Kirol Jolasetarako baliagarriak dira.

Garcia de Eulate Guadalajarako
Half Triatloian aritu zen
Sakana Triatloi Taldeko kidea 5.a sailkatu zen
35-39 adin tarteko sailkapenean eta 36.a absolutuan
triatloia

100 triatleta espero dira
Honako kategoriendako probak
jokatuko dira: aurre-benjaminak,
benjaminak, kimuak, haurrak,
kadeteak eta juniorrak. Aurreko urtean bezala, lehendabizi
nagusienak hasiko dira lehian,
juniorrak eta kadeteak, eta kategoria txikiko probak jokatuko
dira ondoren. Aurten igeriketa
segmentuaren distantzia luzatu
du antolakuntzak, kategoria
guztietan.
XVI. Sakanako Haur Triatloian
parte hartzeko aurretik izena
emana beharra zegoen www.
navarratriatlon.com web gunean.
Erredakzioa ixterakoan 100 triatleta inguru zeuden izena emanda. Nolanahi ere, informaziorako Mank-eko Kirol Zerbitzura
hots egin daiteke (948 464 866
telefonoa). Aurreko urtean 100
triatleta pasatxok hartu zuten
parte, eta tartean ziren Mankomunitateko Udako Triatloi Campusean dabiltzan sakandarrak.
Igeriketa probak Urdiaingo
igerilekuan jokatuko dira, eta
bizikleta probarako zirkuitu
ederra prestatu dute, beti bezala, Urdiaingo igerilekuetako
bidetik abiatu eta Sarabe parajean barna. Korrika egiteko ere
zirkuitua antolatu dute igerilekuetatik gertu. Triatletek derrigorrezkoa izanen dute kaskoa
eta mendiko bizikleta erabiltzea.

Sakanako Haur Triatloian aritzeko 100 triatletek eman dute izena.

Goizeko 10:00etan
juniorrak hasiko
dira eta eguerditik
aurrera txikienen
txanda izango da

Sakanako
Haur Triatloia
bihar

hala ere, ia bost ordu lehiatzen
egon ondoren (4:51:58), proba
absolutuan 36.a sailkatu zen
altsasuarra, bere adin tartean,
35-39 urte, bosgarrena. Momentuz, Espainiako Kopako sailkapen orokorrean Sergio Garcia
de Eulate lehena da bere adin
tartean, 35-39 urte artekoan.
Espainiako Kopa despeditzeko
azkeneko proba jokatzea falta
da, urriaren 22an Ibizan jokatuko dena. Baina Guadalajarakoarekin denboraldia bukatutzat
eman du Garcia de Eulatek,
Ibizako probaren emaitzen esperoan.

Probaren ordutegia:

Aipatzekoa da probak irauten
duen bitartean juniorrek eta
kadeteek ezingo dutela kanpoko
laguntzarik jaso; gainontzeko
mailetakoek laguntza jaso ahal
izango dute, baina soilik epaile,
teknikari edo antolakuntzako
partaideen laguntza, arazo mekaniko bat konpontzeko. Proba
gauzatzen den bitartean ibilbidea
zaindua, markatua eta trafikoari itxita egonen da. Proba bukatzerakoan triatleta guztiei
ogitartekoa eta zukua banatuko
zaie, indarrak berreskuratzeko.

Juniorrak, 10:00etan:
513 m igeri (19 luze), 12 km
bizikleta, 3 km korrika

Ikusteko ere aparta

Benjaminak, 13:05ean:
81 m igeri (3 luze), 1,5 km
bizikleta, 350 m korrika

Igeriketa, txirrindularitza eta
atletismoa uztartzen dituen kirol honetaz gozatzeko primerako aukera da biharkoa, paraje
ederrean eta eguraldia lagun,
eguzkia iragarri baitute. Horregatik Urdiainera gerturatzeko
deia egin du Mank-ek.

Sakana Triatloi Taldeko Sergio
Garcia de Eulate Guadalajarako
Half Triatloian lehiatu zen asteburuan –1,9 km igerian, 92 km
bizikletan eta 21 km korrika–.
Proba Espainiako Triatloi Koparako baliagarria zen.
Guadalajarakoa, aurten Espainiako Koparen barruan distantzia erdian egiten duen laugarren
triatloia izan da altsasuarrarendako, Orihuela, Iruñea eta Valentziakoaren atzetik, eta denboraldiaren pisua nabaritu zuen.
Igeriketa segmentua gainditu
ondoren, indarrak erregulatzen
ez zen ohi bezain fin ibili. Baina,

Kadeteak, 10:00etan:
513 m igeri (19 luze), 12 km
bizikleta, 3 km korrika
Haurrak, 11:25ean:
378 m igeri (14 luze), 6 km
bizikleta, 1,5 km korrika
Kimuak, 12:15ean:
189 m igeri (7 luze), 3 km
bizikleta, 750 m korrika

Aurre-benjaminak,
13:30ean:
54 m igeri (2 luze), 1 km
bizikleta, 200 m korrika

guaixe

Asteartean waterpoloa Irurtzunen
waterpoloa Sakanako Mankomunitateko Kirol Zerbitzuak Irurtzungo
Udalaren eta Sakanako kirol elkarteen laguntzarekin waterpolo txapelketa
antolatu du asteartean, 17:00etan, Irurtzunen. Izena emateko Mank-era
hots egin behar da (948 464 866, kirolak@sakana-mank.eus). Hainbat
herri eta adinetako neska-mutikoak nahasi egingo dira taldeak sortzeko.
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agenda
Emaiguzue zuen ekitaldien berri. gutunak@guaixe.eus

ostirala 14
Etxarri Aranatz Beilatokia
toki egokian. Nahi izanez gero
posible da kontzentrazioa.
Kale Nagusiko 7. zenbakiaren
parean, 19:00etan.
Arbizu eta Etxarri Aranatz
Euskal presoak Euskal Herrira
kontzentrazioak.
Plazan, 20:00etan.
Altsasu Altsasukoak aske
kontzentrazioa.
Udaletxe parean, 20:00etan.

Larunbata 15
Sakana Larrañeta mendi
taldeak Panticosa, Pico Verde
eta Pueyo arteko mendi-irteera
antolatu du. Hurrengo egunean,
Pueyo eta Biescas artean.

zorion agurrak

Olatzagutiatik, 05:45ean.
Altsasu Altsasutik Goñira 115
km-ko joan-etorria eginen du
zikloturista taldeak.
Baratzeko bide plazako
lokomotoratik, 08:00etan.
Uharte Arakil
Aralako santutegiko
arkeologia-indusketan bisita
gidatua dago larunbatero. info@
aditu.info e-postaren bidez egin
daiteke eskaera.
Abside ondoan, 11:00etan.
Arbizu Ta Lauén laukote
sakandarrak irlandar musika
joko du.
Olatzearen kanpoko aldean,
21:30ean.

Igandea 16
Altsasu. Erkuden ermitara

joanen dira Altsasuko
Mendigoizaleak galtzadatik
Intxusburura eta Salsamendira
joz eta handik ermitara.
Elkartetik, 08:00etan.
Olatzagutia Hodei magoaren
haurrendako ikuskizuna.
Barandi tabernan, 18:30ean.
Irurtzun Esperantxi,
itxaropenaren lorea txotxongilo
ikuskizuna eskainiko du Baga
Biga taldeak.
Plazan, 20:00etan.
Altsasu Euskal presoak Euskal
Herrira kontzentrazioa.
Foru plazan, 20:00etan.
Olatzagutia Gorka Aginagalde
aktorearen El regrueso de Patxi
bakarrizketa.
Barandi taberna, 20:00etan.

orreaga fundazioa

ETXARRI ARANATZ Enneco, haritzaren memoria
Nafarroako Erreinuaren historian murgiltzeko aukera. Informazioa www.
enneco.eus edo 663 908 306.
Garilaren 8tik irailaren 3ra arte, asteartetik igandera, 11:00etatik
18:00etara.

astelehena 17
Irurtzun Udako festa goxoa 12
urtetik gorako gazteendako.
Igerilekuan, 21:00etan.

asteazkena 19
Etxarri Aranatz Udako
festa goxoa 12 urtetik gorako
gazteendako.
Igerilekuan, 21:00etan

objetibotik
Itxasperriko
sakristau
hegalaria

Irune Karasatorre
Sureda
Irune! 12 urte!!
Zorionak txupinazokin
jaio zen neskato
maitagarri hori!!
Urteaskotarako
bihotza! Maite zaitugu.
Etxekoek

Egiarretan dagoen eliza
erromanikoan San Isidro
egunean hartutako argazkia
da aldamenekoa. Enara batek
kabia aldare ondoan dagoen
paretako hutsune horretan
egin zuen eta han hazi zituen
bere kumeak. Ermitaren
zaindari hegalariak
arakildarren jakin-mina piztu
zuen. 11 egun barru Arakilgo
eguna ospatuko da. Han
izanen da sakristau txikia?
guaixe
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jaiotzak / ezkontzak / heriotzak

iragarki sailkatuak
HIGIEZINAK
ETXEBIZITZAK
ERrentan
Pisua alokagai Etxarri
Aranatzen. 3 logela eta
igogailua. Tel 651 81 12
30.
Etxe bat alokatzen da
baratzarekin Bakaikun.
690 34 39 78 telefonora
hots egin.
oharrak
Odol-emaileak. Etxarrin:
uztailaren 19an eta 27an,
17:00-20:30. Ziordian:
abuztuaren 9an, 19:3020:30. Irurtzunen: uztailaren 16an, 16:45-20:30.
Arbizun: irailaren 6an,
17:00-20:30. Olaztin: uztailaren 7an, 17:00-20:30.
Otaiko ermitaren alde.
Eraikina konpontzeko diru
bilketa egiten ari dira.
Ekarpenak parrokian edo
herriko banku eta kutxetan zabaldutako kontuetan sartu daitezke.
Auzolana Josefina Arregui klinikan. Parte hartu
nahi dutenek 948 56 38
50 (klinika) edo 689 03
51 02 (Patxi) telefonoetara hots egin dezatela.
Enplegarritasuna hobetzeko bitartekaritza eta
aholkularitza zerbitzua.
Sakanako Enpresarien
Elkarteak langabeei eta
lan bila dabiltzanendako
aholkularitza zerbitzua da.
Harremanetarako, 948
468 307 telefonoa.

Josefina Arregui klinikako bazkidea izan nahi
baduzu, urtean 12 euro
edo nahi duzun kopurua
eman dezakezu. Informazio gehiago amigosjosefinaarreguilagunak@
gmail.com edo amigosjosefinaarreguilagunak.
blogspot.com
Autoenplegurako laguntza. Zure lanpostua sortu
nahi baduzu Cederna-Garalurrek honako laguntza
eskaintzen du: ideia aztertzea, proiektua garatzea, enpresa sortzea
edota martxan dagoen
jarduera sondotzea. Argibide gehiago: 948 5 6 70
10, sakana@cederna.es
edo sakana.admon@cederna.es
3MBk kontu korrontea
zabaldu du Rural kutxan
eta jendeak han egin
ditzake ekarpenak 3008
0093 66 2460985811.
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.
Euskonews ekonomikoki laguntzeko kanpaina.
Informazio gehiago: www.
euskonews.com/laguntza,

Nabarmendu zure iragarkia
Tamaina berria. Galdetu prezioa.

euskonews@euskonews.
com, 943 32 22 94
Mintzakide proiektua.
Egonkortzeko denon laguntza behar dugu, lagundu zabaltzen eta finantzatzen: http://goteo.org/
project/zu-gabe-ezin
opatutakoak /
galdutakoak
galdutakoak
Betaurrekoak galdu
ditut. Urdinak dira, eta
gerturako graduatuak.
Altsasuko Eroski-ren inguruan galdu nituen.
Opatu dituenak, mesedez, hots egin dezala 948
46 00 27 telefonora,
Galartxa iturgintza.

eskelak
eskertza

jaiotzak
· Haritz Olaberria Goikoetxea, ekainaren 27an Altsasun.
· Hajar Essobai Sbai, uztailaren 2an Altsasun.
· Jare Marquez Parrizas, uztailaren 7an Altsasun.

Epifanio Baztarrika
Arregui

heriotzak
· Epifanio Baztarrika Arregui, uztailaren 6an Ziordian.
· Venancia Otamendi Goikoetxea, uztailaren 7an Iturmendin.
· Maria Garabieta Galarza, uztailaren 7an Urdiainen.
· Jorge Urteaga Agirrebengoa, uztailaren 7an Altsasun.
· Juana Solano Gonzalezo, uztailaren 9an Altsasun.
· Migel Ezkurra Alsua, uztailaren 10ean Altsasun.

Familiak eskerrak
eman nahi dizkizue,
momentu hauetan gure ondoan
egon zareten guztiei.

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

Ziordian, uztailaren 6an.

Altsasuko Udaltzaingoak Altsasun galdutako gauza hauek ditu:
diru-zorroak, poltsak eta
nezeserrak: 31. Audifonoa: 1. Betaurrekoak eta
betaurreko-zorroak: 42.
Euritakoak eta mikilak:
19. Belatitakoak, kateak,
eskumuturrekoak, eraztunak, erlojuak eta imitaziozko bitxiak: 31.
Arropak eta oinetakoak:
48. Bizikletak eta patinak: 10. Beste objetu
batzuk: 8. Etxeko giltzak
eta ibilgailuak.

Eskelak jartzeko:
948 56 42 75
edo eskelak@guaixe.eus
Eskelen tarifak: 50,82 € / 96,80€ /
130,68 €
prezio hauek BEZa barne dute.
Bazkideek % 10eko deskontua dute.
Eskelak jasotzeko azken eguna:
Osteguna goizeko 11:00ak baino lehen.

www.iragarkilaburrak.com

Nabarmendu
zure iragarkia
Tamaina berria.
Galdetu prezioa.

948 564 275
948 564 275

eguraldia asteburuan
iragarkia jartzeko:
948 564 275
iragarkiak@guaixe.eus
www.guaixe.eus/iragarkiak
• Asteazkeneko 13:00ak arte jasotako
iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.
• Guaixek ez du argitaratzen diren
iragarkien ondorioz sor daitezkeen

gorabeheren erantzukizunik.
Ordaintzeko atalak:
• Etxebizitza Saldu/Errentan.
• Lokalak Saldu/Errentan.
• Irakaskuntza ("partikularrak") eman.
• Salmentak, erosketak eta trukeak.
• Iragarkiak Guaixe paperean eta Guaixe.
eus-en argitaratuko dira.
• Aste batez 3 euro, bi astez 6 euro eta
hiru astez 8 euro (BEZ barne).
• Epea: aste bereko asteazkeneko
13:00ra arte.

Ostirala, 14

Min.

14o

Larunbata, 15

Max.

19o

Zeruan hodei ugari zenbait
momentutan, zaparradarik ez
da itxaroten hala ere. Eguzkia
sartuta, hotza gauerako.

Min.

14o

Igandea, 16

Max.

25o

Giroa eta tenperatura gora.
Hodeiak desagertuko dira,
eguzkiak gogoz joko du eta
arratsalderako beroa nagusi.

Min.

15o

Astelehena, 17

Max.

30o

Iganderako, larunbatean
bezala goranzko joera
egongo da. Apenas ikusiko
dira hodeiak.

Min.

18o

Max.

32o

Aurreko egunetako joera
mantenduko da.
Maximoetan 30 gradutik
gora ibiliko gara.
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Zinema ardatz hartuta etorriko
da Ihabarko antzerki taldea
Hamargarren urtez antzezlana prestatuko dute,
agorrilaren akaberan jendaurrean jokatuko dutena
Ihabar
Joan den urtean bezala, 15 bat
antzezle izanen ditu Ihabarko
antzerki taldeak. Jon Barbarin
Lisarriren esanetara jarriko
dira hilaren 24tik aurrera eta
bost astetan antzezlana prestatuko dute. Zuzendari eta aktoreek
aurreneko harremana izan dute
eta antzezlanaren nondik norakoak badakizkite.
Barbarinek azaldu digunez,
aurten ere esketx segida batez
osatutako antzezlana prestatuko
dute. Oraingoan zinema izanen
da haien lotura. Giuseppe Tor-

natoreren Cinema Paradiso filma inspirazio iturri izan dute.
Hala, Ihabarko kale-antzokia
herri bateko zinema txikia bihurtuko da. Proiekzioez gizon bat
arduratuko da eta hari laguntzen
haur bat izanen da.
Baina proiektorea matxuratu
eta haurrak hura konpondu ondoren filma beharrean hainbat
filmetako zatiak ikusgai izanen
dira. Esketx horietan zinema
mutuko garaietatik gaur egunera arteko pelikulen pasarteak
ikusiko dira, zinemaren historia
ihabardarra osatuz.

Joan den urtean jokatutako antzezlanaren une bat.

10 egun barru hasiko dira entseguak. Baina egutegi finkorik
gabe. Esketx bakoitzean bizpahiru aktorek parte hartzen dutenez,
taldeka lan eginen du zuzendariak. Eta ondoren afariak heldu
dira, haiena "antzerki gastrono-

miko-soziala" dela baitio Barbarinek. Hala prestatu dituzte
Ihabarterra, Ihabar kabaret, On
Kixote, Lisistrata, Uda gau bateko ametsa, Asamblea de Mujeres, Fuera de quicio, Peter Pan
eta Una aventura en la basura.

Lehiaketako helduen mailako irabazlea.

Olaztiko Santa
Ana festek
badute kartel
iragarlea
Roberto Flores Yoldiren
kartela aukeratu du
lehiaketako epaimahaiak
festak iragartzeko

Irañetako udalekuko begiraleak. www.bertsozale.eus

Dylanek paperezko hegazkinen munduko txapelketan parte hartu nahi du. Sarea

Gaztetxoendako
bertso-udalekuak Irañetan

Dozena erdi pelikula 		
Irurtzungo udako gauetarako

Hamar egunetako egonaldian bertsolaritza aisialdiko
bestelako ekintzekin uztartuko dute 35 gaztetxok

Film ezagunak ikusiz gau desberdina ikuasteko aukera
izanen da astean behin Foru plazan

irañeta
Irañetako Juantzirena aterpetxeak Euskal Herriko Bertsolari Elkarteak antolatutako bertso-udalekuak hartu ditu beste
behin. Asteartean iritsi ziren
Irañetara 13 eta 14 urte arteko
35 gazte. Bederatzi begiralerekin
batera heldu den asteko ostegunera arte izanen dira Irañetan.
Hamar eguneko egonaldia eginen
dute beraz.
Hasieran elkar ezagutzeko jolasak egin zituzten. Baina udalekuan eskulan tailerrak, igerilekura bisita, txangoak eta kultur sorkuntza lantzeko saioak

Irurtzun
Beste urte batez udako sasoian,
ohi bezala, Irurtzungo plaza zinema bihurtuko da. Udako zinema zikloaren barruan dozena
erdi film iragarri ditu Kultura
Kontseiluak. Emanaldi guztiak
22:00etan hasiko dira eta denak
asteazkenetan izanen dira, aurrena izan ezik, heldu den asteartean dena, festen bezperan.
Aurreko urteetan bezala euskarazko film bat emanen da, Kultur Kontseiluaren egitarauko
azkena hain zuzen ere. Izarpean
pantaila handian emandako filmeez gozatzeko aukera eskura.

izanen dituzte ere. Azken horietan, literatura, dantza eta antzerkia izanen dituzte langai
eta, jakina, udalekuek oinarrian
duten bertsolaritza ere ez da
faltako. Bertso afaria ere izanen
dute udalekuan. Maddalen Arzallus eta Xabi Igoa bertsolariak
etorriko dira, asteartean.
Euskal Herriko Bertsolari Elkarteak antolatutako bertso-udalekuen bost txandetako bigarren txanda da Sakanan une
honetan egiten ari dena. Bertso-udalekuen 20. urteurrenean
200dik gora gaztetxo parte hartzen ari dira.

Zinemako
egitaraua
• Garilak 18 La La Land
• Garilak 26 Kong, La isla
de la calavera
• Agorrilak 2 Cuerpo de
élite
• Agorrilak 9 Infierno azul
• Agorrilak 16 Un
monstruo viene a verme
• Agorrilak 23 Paperezko
hegazkinak

Olatzagutia
Santa Anaren omenezko festak
garilaren 22tik 26ra ospatuko
dira Olatzagutian. Haiek iragartzeko kartela aukeratzeko kartel lehiaketa antolatu zuen udaleko Kultura Zerbitzuak. Hiru
mailetan antolatutako lehiaketa da eta hiru sari banatuko
dituzte festen hasierako egunean.
Helduen mailako irabazlea
Roberto Flores Yoldi izan da.
150 euroko saria eskuratuko du.
Gazte mailako saria Naroa
Garzia Aristurendako da eta
berarendako 100 euro izanen
dira. Haurren maila, azkenik,
Adei Marañon Lakuntzak eskuratu du, 50 euro hain zuzen ere.
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Tarteka, Laida Aldazek, Josu Zaoatak eta Jorge Sanchezen ikerketaren aurkezpeneko une bat. utzitakoa

Aldazen Barañaingo
erresidentzian, ideia pila
Dantzari etxarriarrak, beste bi sortzailerekin batera, hilabete ikertzen eman du.
"Esperimentazioan ardaztutako hainbat prozesu sortzaile desberdin" erakutsi zituzten
Barañainen. Sortutako bi ideia garatu daitezkeela uste du hiruko sortzaileak
etxarri aranatz
Barañaingo Auditorioa fundazioak Periferia Nafarroako dantzagunea proiektua du. Haren
helburua dantza garaikidearen
sorkuntza sustatzea da, hainbat
arlo eta fasetan, baita ezagutza
partekatzea ere. Hori gauzatzeko ikerketa-erresidentzietarako
deialdia egin du bigarrenez.
Laida Aldaz Arrieta dantzari
etxarriarrak Jorge Sanchez, Txiplin, musikariarekin eta Josu
Zapata plastika artistarekin batera aurkeztutako proiektua izan
zen aukeratua. Hirurek garagarrila auditorioan ikertzen eman
dute.
Aldazek argitu digunez erresidentzia bat zera da: “normalean
lekua uzten digute, eta diru pixka bat ere ematen digute, kasu
honetan ikerketa bat egiteko,
ikerketa-erresidentzia baitzen.
Ikertzen hasten gara eta, horren
arabera, pieza bat edo artearekin
zerikusia duen sorkuntza batekin topo egiten dugu”. Barañaingoa ikerketa-erresidentzia zenez,

ez zieten ekoizpen bat egitea
eskatu, baizik eta ikerketaren
emaitza erakustea. “Ikertu genituen gauza guztiak aurkeztu
genituen eta ikusleei gure prozesua zein izan den erakutsi
genien”.

Tradiziotik abiatuta
Ikertzeko abiapuntuko ideia
euskal tradizioa izan zen. “Batez
ere Jorge Oteizaren lanean inspiratuz hutsunearen eta isiltasunaren inguruan lanean hasi
ginen”. Dantza, musika eta plastika arteak abiapuntu izanik
ikerketa nola hasi zuten jakin
nahi izan dugu: “musikariak
euskal kantuak hartu eta gitarrarekin landu zituen. Flamenko bertsio batzuk atera zituen.
Hasiera batean musikaren inguruan eta musikarekin zerikusia zuen ikerketa batean egin
behar genuen lan”. Ideia aldatu
egin zen, ordea: “konturatu ginen musikan garrantzia zuena
isiltasuna zela. Isiltasunak ematen die notei duten balioa”. Hi-

tzekin eta mugimenduekin gauza bera. “Isiltasuna luzeagoa
baldin bada, atzetik datozen
mugimenduek edo notek balio
desberdina dute”.
Ideia horren arabera sakontzen
hasi zen hirukoa. Bideoarekin
ere lanean hasi ziren. Azkenean
bideo pieza batzuk, koreografia
txiki bat eta egin zituzten musika bertsioak erakutsi zituzten.
Musikari dagokionez, Aldazek
esan digu gitarraren pedal batekin lanean hasi zirela: “euskal
kantu batzuk hartu, pedalarekin
landu eta eraldatu genituen.
Azkenean, bazirudien beste kultura bateko abestiak zirela”.
Aldazek laburbildu duenez, “guk
landu duguna izan da, batez ere,
gure kultura landuta nola eral-

Hilaren akaberan,
Errenterian, Herri
kirolak dantzara
eraldatzeko
lanean ariko da

datu eta horrekin zer edo zer
desberdina sortu”.
Lau aste egon dira ikertzen.
Horri aurreneko hiru asteak
eskaini dizkiote eta azkenekoa
ikertutako ideia guztiak ikusleei
nola aurkeztu zehaztera eskaini
zioten. Ikerketa aldian ideia pila
sortu zitzaizkien. “Horietatik bi
funtsezko ideia atera ziren eta
horiek aurrerago lantzeko balioko dutela pentsatzen dugu:
bideoarekin atera zen sorkuntza
bat eta koreografikoki landu
daitekeen beste bat”. Baina haiek
garatzeko beste erresidentziaren
bat edo diru gehiago beharko
luketela gaztigatu du. “Ordu
asko sartzen ditugu eta zer edo
zer osatzeko denbora asko behar
da. Baldintza egokiak aurkitu
beharko ditugu”.
Aldazek azaldu duenez, erresidentzia “batez ere, ideia pila
ateratzeko” erabili dutela azaldu digu, “ez produktu bat ateratzeko”. Pila horretatik batzuk
aukeratzea ez dela erraza aitortu digu: “bai, baina polita izan
da ideia asko atera direla ere.
Izan zitekeen ere bat bera ez
ateratzea. Asko atera dira eta
hori interesgarria da”.

Aurkezpena
Ikertutakoa Barañaingo Auditorioan aurkeztu zuten garagarrilaren 29an. “Ideia guztiak
erakutsi genituen. Ikusleekin
elkarrizketa bat izan genuen.
Haiek ere galdera pila zituzten.
Gure prozesua azaltzeko ikusleen
eta gure artean elkarrizketa
sortu zen”. Ikusleekin izandako
esperientzia “oso aberasgarria
izan da”.
Barañaingo erresidentziak
dantza arlorako dira. Baina hiru
diziplina elkartu dira eta atera
diren produktuak ez dira dantzaren inguruan bakarrik, “beste arte motak ere atera dira.
Hori ere interesgarria izan da
ikusleendako. Dantza ikusteko
ideiarekin joan dira eta, bat-batean, beste gauza asko aurkitu
dituzte”.
Urte pila egin du atzerrian
Aldazek eta han “geroz eta gehiago elkartzen dira diziplinak.
Sorkuntzak ez dira dantza bakarrik, edo musika bakarrik,
edo bideoa bakarrik. Baizik eta
dena, pixka bat, nahastu egiten
da. Hemen ere hori egiten saiatu gara. Baina hemen halakorik
ez da gehiegi ikusten. Baina
geroz eta gehiago gertatzen da
hori”. Osorik:www.guaixe.eus.
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Ta Lauén laukotea.

Olatzeako
hotsak zikloa
hasteko doinu
irlandarrak
Arbizuko Udalak hiru
emanaldiz osatutako
musika zikloa antolatu du,
Ta Lauén-ek abiaraziko du
Arbizu
Arbizuko Udalak Olatzea hotelaren kanpoko aldean izanen
diren hiru kontzertuz osatutako
zikloa antolatu du. Aurreneko
musika emanaldia bihar izanen
da, 21:30ean. Ta Lauén laukote
sakandarrak irlandar musika
joko du. Javier Unamuno (klarinete baxua), Olatz Garde (biolontxeloa), Andoni Otamendi
(saxofoia) eta Leire Palacios
(klarinetea) dira Ta Lauén. Laurak ere Haize Berriak bandako
kideak dira baina han jotzen
dituzten tresnekin bestelako
musika egin daitekeela sinistuta jarri zuten martxan taldea.
Euren asmoa da “musikarekiko
pasioa transmititzea da eta gozaraztea”.Taldeak urte eta erdiko ibilbidea du. Ta Lauén laukoteak bere errepertorioan musika klasikoa, euskal folklorea
edota Irlandako musika ditu.
Ganbera musika joz emanaldiak
egin dituzte aurretik.
Musika zikloak hilaren 26an,
asteazkenean izanen du segida,
Lur eta Luisillo bikote etxarriarraren kontzertuarekin. Oraindik zehaztu gabeko data batean,
baina irailean, Ander Garzia,
Mikel Garzia eta Joan Flores
arbizuarrek emanaldi akustikoa
eskainiko dute hotelaren kanpoko aldean.

2017-07-14 ostirala
SAKANAKO ASTEKARIA

11 galdera
izandako harrera garaiko esperientziaren inguruko hitzaldia
izan baita. Harrera-garaia oso
zaila izaten da hezitzaileondako,
haurrendako eta familiendako
ere. Haurraren erritmora joan
behar dugula esaten da, baina
praktikan oso zaila izaten da.

5

Nolako esperientzia izan da?

6

Zer da metodologia hori?

Hitzaldiak oso harrera ona
izan zuen. Gaia islatzea nahiko
konplexua zen. Ordu eta erdi
baino ez zidaten eman hitz egiteko eta harrera prozesu hauetan hainbat irizpide ematen dira
eta detaile txikiena ere garrantzitsua da. Ideia nagusiak aipatu nahi nituen, baina ez nuen
detaile orokorretan geratu nahi.

Eider Garde. Erkuden ruiz barroso

“Prestakuntza eta berrikuntza
pedagogikoa ezinbestekoak
dira haur hezkuntzan”
Eider Garde. Kattuka haur eskolako hezitzaileak Hik Hasi egitasmoaren udako
topaketetan parte hartu zuen joan den astean. Pikler-Loczy pedagogiaren
ikuspuntutik egindako hainbat esku-hartze azaldu ziren, tartean Arbizuko Kattukakoa
Erkuden Ruiz Barroso urdiain

1

Hilaren 3an eta 4an Hik Hasi
Topaketak egin dira. Zer dira ?

Hik Hasi egitasmo pedagogikoa
da. Azken urteetan apustu handia egin da Haur Hezkuntzako
prestakuntzan, eta nahikoa sendoa da. Unibertsitatearekin oso
lotuta dago eta prestakuntza
saio ugari homologatuak dira.

2

Zeri buruzkoak ziren?

Nik parte hartu nuen Pikler
Loczy metodologiaren inguruko
jardunaldian. Indar gehien eman
zitzaion hezitzaile eta haurren
arteko harremanen zailtasunei.

Urte asko daramat Hik Hasiko
egitasmoarekin trebatzen. Hizlari moduan, unibertsitate mailan, lehenengo aldia da. Egia da
beste maila batzuetan hitzaldiak
eman ditudala.

3

4

Topaketetan hizlari moduan
parte hartzen duzun lehenengo
aldia da?

Zein zen zure hitzaldiaren gaia?

Izenburua Nora, zure keinu
txikiei esker... izan da. Izenburu
berezia izan da ikasle batekin

Ez da metodoa. Haurra eta
haurraren inguruko guztia osotasunean kontuan hartzen duen
ikuspegi pedagogikoa da. Haurraren gaitasunak lantzen dira,
eta hezitzailearen jarreran oinarritzen da. Gerturatze piklerriara deitzen zaio, egiteko modu
bat baita. Bigarren Mundu Gerraren inguruan sortu zen, Budapesten, umezurztegietan ospitalismo sindromearekin amaitzeko asmoz. Kattukan hasi ginenetik gerturatze piklerriararekin lehenengo ukituak egiten
hasi ginen eta fintzen joan gara.

7

Topaketa garrantzitsua, beraz.

Bai. Hizlarien artean Budapesteko hiru kide egon ziren.
Gainera, Xabier Tapia psikologoa, Ezozi Arizaga hezitzailea
eta Juanjo Kintela psikologoa
eta Euskal Herriko Loczy elkarteko lehendakaria aritu ziren
ere. Jakintza handikoak dira.
Eta horien artean ni. Jose Mari

Azurmendi, Hik Hasiko zuzendaria, temati izan nuen martxotik. Kattukako lan egiteko modua
islatu behar zela esan zidan.
Horrelako prestakuntzetara joaten naizenean faltan nabaritzen
ditut praktikan dauden esperientziak. Honetaz beti kexatu
naizenez, ezin nuen ezetz esan.

8

Zergatik merezi dute holakoek?

9

Bertan ikasitakoa praktikan
jartzen duzue?

Zinez uste dudalako, bai nik
bai Kattukako langileek, Haur
Hezkuntzan gehienbat eta hezkuntzan orokorrean berrikuntza
pedagogikoa ezinbestekoa dela.
Ezin gara eroso geratu ikasketak
eta titulu bat dauzkagulako, eta
horrekin nahikoa dela pentsatu.

Kattukan talde bezala erronka
bat dugu. Asko trebatzen gara
eta hamabost egunetik biltzen
gara eta irizpide bezala dugu
formazio saio guztietan jasotako
zerbait gutxienez saiatu behar
garela praktikan txertatzen. Ahalegin handia da, baina gerora
emaitzak dauzka.

10

Esperientziak elkar banatzen
dituzue?

11

Beste hitzaldi bat emateko
esaten badizute, zer?

Harreman oso sendoak dauzkagu Nafarroako hainbat haur
eskoletako hezitzaileekin. Egon
dira gurean eta gu berean. Partzuergoko jendearekin ere oso
harreman ona daukagu.

Pentsatu beharko nuke. Hain
gaizki pasa dut nerbioekin...
Nirea hezkuntza praktikoa da,
horretan nabil gustura.
Osorik: www.guaixe.eus

