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satrustegi
Tokiko Maparen berrantolaketa 
aspaldiko eskaera da Nafarroan. 
Zergatik?
Bestelako toki egitura bat as-

paldi eskatzen zen, udalak, kon-

tzejuak eta udalez gaindiko era-

kundeak antolatzeko eta berran-

tolatzeko. Gehiegi direlako. Hor 

bitartekoen eta diruaren galera 

bat dago. Gauzak pixka bat hobe 

antolatuta ziurrenik funtziona-

mendua askoz hobea izanen 

litzateke. Hori da gure azken 

helburua: dena berregin. Tek-

nikoki tokiko planta esaten dio-

gu. Beste tokiko planta bat an-

tolatzea Nafarroa osorako. 

Tokiko planta horren oinarrian zer 
dago?
Guk, lehenbizi, eskumenen bir-

banaketa egiten dugu. Hau da, 

eskumenak dira entitate publi-

ko bakoitzak herritarrei begira 

zein lan egin behar dituen ezar-

tzen dutenak. Esaterako, zeinek 

zaindu behar duen uraren hor-

nidura, saneamendu sareen 

mantenua, argiteria, kultur jar-

duerak, hondakinen bilketa… 

Horiek guztiak toki erakundeek 

egiten dituzte. Baina toki era-

kunde asko dauzkagu Nafarroan. 

Alde batetik, kontzejuak beren 

eskumenekin, gero udalak, bere 

eskumenekin eta batzuetan ez 

dago argi zein den norena; bes-

tetik, mankomunitateak ditugu. 

Eta horien artean batzuk dira 

ur hornidurakoak, beste batzuk 

hondakinen bilketakoak, beste 

batzuk gizarte zerbitzuetakoak, 

beste batzuk euskara, kultura 

edo kirolekoak… Hau da, guk 

zehaztu nahi dugu, printzipioz, 

entitate bakoitzak zein lan egin 

behar duen. Hori ongi banatuz 

gero, kontzejuak eta udalak erres-

petatuko genituzke. Baina man-

komunitate denak desagertuko 

dira. Gaur egun Nafarroan dau-

den udalez gaindiko 100 egitura 

horietatik bakarrik 11 utziko 

ditugu. 11 toki entitate handi 

horiek eskualdeak izanen lira-

teke. Kasu honetan Sakana es-

kualde bat izanen litzateke. 

Beraz, kontzejuak eta udalek segi-
tuko lukete, baina ibarreko Oina-
rrizko Gizarte Zerbitzuen hiru man-
komunitateak eta Sakanako Man-
komunitatea desagertuko litzateke.
Hori da. Baina zerbitzua ez da 

desagertzen. Egitura desagertzen 

da, baina dena integratzen da 

beste egitura bakar eta handia-

go batean, eskualdea izenekoa. 

Zerbitzu guztiak handik bidera-

tuko lirateke. Gaur egun man-

komunitateetan dauden zerbitzu 

guztiak gehi beste batzuk es-

kualdetik emanen lirateke. 

Eskualdean bat eginen lukete Oi-
narrizko Gizarte Zerbitzuen eta 
Sakanako Mankomunitatearen zer-
bitzu guztiak, ezta?
Hala da. Gerentzia bakar batekin 

eta antolaketa bakar batekin. 

Horrek jasoko lituzke orain man-

komunitateetan dauden langile 

guztiak eta ondare, aberastasun 

eta diru guztiak eta eskualdetik 

berrantolatuko lirateke. 

Irurtzun aldeko Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuen Mankomunitatean ez 
dira soilik Sakanarako lanean ari. 
Banatu egin beharko da?
Gaur egungo egiturak askotan 

ez du zentzu handirik. Irurtzun 

aldeko mankomunitatean Imotz 

aldeko udal batzuk daude, Itza 

aldeko beste batzuk eta gero 

Sakanakoak (Irurtzundik Arrua-

zura). Guk nahi dugu Irurtzun-

dik Ziordiraino denak eskualde 

bakarrean sartzea, eta gizarte 

zerbitzuak, besteak beste, lu-

rralde horretarako antolatu. 

Beraz, besteak dagozkien eskual-

deetan integratuko lirateke, ez 

lirateke Sakanakoak izanen. 

Beraz, mankomunitate horren 

gaur egungo lurraldea zatituko 

litzateke. 

Proposamenak zein harrera izan 
du Sakanako eragileen artean?
Legegintzaldia hasi bezain pron-

to hasi ginen lan honekin. Orduz 

geroztik parte hartze prozesu 

luze eta zabal bat egin dugu. 

Hitz egin dugu Nafarroako Uda-

len eta Kontzejuen Federazioa-

rekin. Toki guztietan bilerak 

egin ditugu, Sakanan ere, noski, 

xabier Lasa larunbatean Satrustegin izan zen. 

Mankomunitateak, 
desagertzeko bidean
XABIEr LASA Nafarroako goberNuko toki admiNistrazioko zuzeNdari Nagusia
sakanan 15na udal eta kontzeju eta 4 mankomunitate ditugu. Nafarroako toki 
administrazioaren berrantolaketaren ondoren, mankomunitateak desger litezke. 

"parlaMentuan 
urte bukaera baino 
lehen egonen da 
legea. onartuz 
gero, aldaketa"
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azaltzeko zein den gure helbu-

rua, nola ikusten duten… Prin-

tzipioz Sakanan ikusten dugu 

nahiko ongi antolatutako tokia 

dela. Baditu bere mugak, jakina. 

Alde batetik, geografikoki oso 

ongi definituta dago, Aralar eta 

Urbasa-Andia Satrustegi men-

diek eta gero Irurtzun alde ba-

tetik eta Arabako muga bestal-

detik; lurraldea oso ongi mar-

katzen dute. Salbuespen batzuk 

ditugu: Ergoiena, Arakilgo hain-

bat herri… Ez dira kasu zailak, 

eta nire ustez nahiko ongi har-

tuko lituzkete zerbitzuak komu-

nean jartzea Sakanako beste 

herriekin batera. Nik uste dut 

Sakanan ez dela arazo handirik 

egonen. Arazo batzuk egonen 

dira toki guztietan. Badakizu 

mudantza egiten duzunean beti 

arazoren bat opatzen duzula. 

Baina epe ertainean onurak 

askoz ere handiagoak izanen 

dira, dudarik gabe, zerbitzuari 

begira, populazioari begira, kal-

teak baino. 

Zertan da tokiko planta horren be-
rritzea?
Nafarroako Gobernutik bi urte-

ko parte hartze prozesua egin 

dugu toki entitateekin eta udal 

hautetsiekin. Departamentukoak 

orain alderdi politikoekin ne-

goziatzen ari gara. Lege propo-

samena badugu eta orain ados-

tu behar da, Nafarroako Parla-

mentura eramaten duzunean 

onartuko dutela segurtatzeko. 

Horrek ñabardura asko sartze-

ra behartzen gaitu, zeren poli-

tikan alderdi bakoitzak bere 

ikuspegia du. Hau, printzipioz, 

alderdi guztiak ez badira, gehie-

nak onartzea nahiko genuke. 

Uste dugu benetan gauza ona 

dela guztiondako. Baina, gutxie-

nez, segurtatu gehiengo bat due-

la Nafarroako Parlamentuan. 

Horretan gaude, negoziaketa 

fasean. 

Noiz iritsiko da Nafarroako Parla-
mentura? Noiz gauzatuko da toki 
planta berria?
Lege proiektua, ni ia ziur naiz, 

Parlamentuan urtea bukatu au-

rretik sartuko dela. Parlamen-

tuan bere deliberazio prozedura 

du. Bi-hiru hilabeteko kontua. 

Gehienez jota datorren udabe-

rrirako onartuta izanen dugu. 

Jakina, legea onartuz gero pro-

zesua etorriko zaigu gainera, 

eskualdeak sortzeko eta orain 

indarrean dauden entitate horiek 

desagertzeko edo aldaketa egi-

teko. Eta hori luze izanen da. 

Hori luzea eta arazoekin izanen 

da. Baina, beno. 

Toki planta ezarrita, tokiko erakun-
deak Nafarroako Gobernuaren au-
rrean eskale sentitzen segituko 
dute?
Lehen aipatu dizut eskumenen 

banaketa berri bat etorriko dela; 

egitura berri baten definizioa. 

Baina, badago hirugarren ardatz 

bat: finantziazio berri bat. Orain 

arte udalak beti sentitu izan 

dira foru gobernuaren azpiko 

elementu bezala. Hori ez da ho-

rrela. Bi erakunde desberdinak 

dira, baina bat ez da bestea bai-

no gehiago. Nafarroako Gober-

nua ez da, nolabait, bestearen 

gainean dagoen erakunde bat. 

Ez da bere aita. Ez da bere ama. 

Ez da deus ere. Besteari aska-

tasuna utzi behar dio. Guk fi-

nantzazio eredu horretan aska-

tasun askoz gehiago ematen 

diegu udalei, beren kaxa eraba-

kitzeko dagokien diruarekin zer 

egin. Diru banaketa justuago 

bat proposatzen ari gara. Baina, 

ziurrenik, hitzaldiren bat ema-

nen dugu Sakanan, tokatzen 

denean. Guk nahiko genuke 

kontu hau guztia, zaila eta kon-

plexua izan arren, gutxienez, 

jendeak, interesa duenak, behin-

tzat, uler dezala, eta informa-

tzeko aukera izan dezala.

arakil
Arakilgo alkate Paz Gonzalezek 

azaldu digunez, “orain plangin-

tza berrian buru belarri sartu-

ta gaude. Lastailerako hasiera-

ko onespena eman beharko 

lioke udalak. Erredakzioan ari 

gara”. Ondoren, alegazioetara-

ko epea etorriko da, baina Ara-

kilgo Udalaren nahia da 2018rako 

onartua egotea. Arakilen inda-

rrean den hirigintza plana 

1994koa da eta berritzeko nahi-

koa lan izan ditu udalak, Nafa-

rroako Gobernuak hirigintza 

araudian Abiadura Handiko 

Trena jasotzea eskatzen baitzion. 

Zazpi urteko blokeoaren ondo-

ren, foru administrazioak ja-

rrera aldatu zuen 2014ko gara-

garrilean eta tramitazioa abia-

tu zen. Gonzalezek berretsi du 

abiadura handiko tren azpiegi-

turaren kontra daudela. 

Inasako industrialdeko lanak 

“ez doaz guk uste genuen bezain 

azkar”, azaldu digu Gonzalezek. 

Aurki Nasuvinsa enpresa pu-

blikoko ordezkariekin izanen 

duten bileran “gauzak argitzea” 

espero du Arakilgo alkateak. 

“Printzipioz, Udalez Gaindiko 

Proiektu Sektoriala egin behar 

zuten, baina oraindik ez dute 

gauzatu”. 45.000 metro karratu-

ko eremua da industria hartze-

ko egokitu behar dena. Bitartean, 

industrialdeko Irurtzungo zatian 

makinak aspaldi ari dira lanean, 

pabilioi batzuk botatzen eta ka-

leak zabaltzen, besteak beste. 

Legegintzaldia bukatzeko
Agintaldia bukatu bitartean 

Gonzalezek zein lan egin nahi 

lituzketen azaldu digu: mendi 

sarea despeditu nahi dute, tu-

rismoari ere bulkada eman nahi 

diote, Izurdiagako auzo batean 

saneamendua hobetuko du uda-

lak. Aizkorbeko sareak eta zorua 

berritzeko lanak 2019an eginen 

ditu Arakilgo Udalak, Nafarroa-

ko Gobernuaren diru-laguntza 

jaso ondoren. Gonzalezek jaki-

narazi digunez, Izurdiagako gel-

toki auzoa eta Etxarrengo zati 

bat faltako litzateke sareak eta 

zorua berritzeko. Aurrenengo-

rako diru-laguntza eskaera atze-

ra bota dio gobernuak. 

Paz gonzalez alkatea, xabier Lasari Satrustegiko Mikorena etxeaz hizketan. 

hirigintza plan berria 
heldu den urterako
arakilgo gaur egungo hirigintza plana 1994koa da. Nafarroako gobernuarekin 
izandako desadostasunen ondorioz zazpi urtez geldi egon ondoren, arakilgo udala 
plan berria lantzen ari da eta lastailerako espero dute hasierako onespena. 

udalaren eta 
gobernuaren aht-ri 
buruzko iritzi 
desberdinengatik 7 
urtez geldi egon da 
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BAZKIDEAK

Osasun Kontseilaria den Fernando Domingezek adierazi bezala, 

hilabete honetan jakin izan dugu Osasunbideak gutxienez Eskual-

deko lau larrialdi-zerbitzu martxan jarriko dituela laster Nafarroan, 

eta horietako bat Sakanan izanen dela. Eskualdeko larrialdi-zerbi-

tzu honetan larrialdietan adituak diren osasun-langileak izanen 

ditugu. Eskualdeko larrialdi-zerbitzuekin landa eremuetan bizi 

diren herritarrak larrialdi zerbitzuetatik 15 km baino gutxiagora 

egotea bermatzen da. Baina, larrialdi zerbitzua izanik, zalantza bat 

datorkit burura: gertutasuna bermatzeaz gain, bermatuko al da 

herritarrak euskaraz artatuak izateko eskubidea? 

Mobilizazio bat baino gehiago ezagutu dugu Sakanan Osasun 

Zerbitzuak euskalduntzeko eskatuz, ehunka sakandarren 

sinadurak bildu eta Nafarroako Gobernuari zuzenduz. 

Aurrekariak baditugu bailaran, beraz horrelakorik egin behar ez 

izatea litzateke zentzuzkoena. Osasuna ez da gaixotasun eza 

bakarrik izaten; Munduko Osasunaren Erakundeak dioen bezala, 

osasuna erabateko ongizate fisiko, psikiko eta soziala da, non 

momentu zailetan dagoen gaixoak, sendatzera eramanen duten 

profesionalekin konfiantza bat eraiki beharra duen. Gaixoak 

hautatzen duen hizkuntzak zeregin garrantzitsua jokatzen du 

konfiantza hori eraikitzerakoan. Euskararen legeak dioen bezala, 

eremu euskaldunean kokatzen da Sakana. Bertako herritarrek 

osasun zerbitzuak euskaraz jasotzeko eskubidea dute, beraz 

martxan  jarri aurretik: EUSKARA ESKAKIZUNA LANPOSTU 

GUZTIETAN, bai ala bai! 

Sakanako eskualdeko larrialdi zerbitzua

AnAbel ArrAizA ArtiedA

astEKoa

SASOiA JubilAtuen elkArteA

Aurten ere urriaren 1ean 

adinekoen eguna ospatuko da. 

Beharbada, Katalunyako 

erreferendumaren eraginez, 

inor konturatu gabe pasatuko 

da, hedabideetan ez diote 

tarterik egingo. Ez da 

GUAIXEREN kasua izango, 

nahitaez, irailaren 29rako 

SASOIAri egokitu baitzaio 

kolaborazio artikuloa, eta ez 

diogu uko egingo gaiaz 

mintzatzeko aukerari.

Horrelakoetan, ofizialki 

zabaltzen den mezua 

atsegingarria gertatzen da, 

hunkigarria. Urtean zehar 

baztertuak egon arren, egun 

horretan, ohorea, esker ona eta 

elkartasuna eskatuko zaio 

gizarteari. Goraipatuko dituzte 

zaharrok gizarteari egin 

dizkiogun ekarpenak, gure 

lanak, gure borrokak, ongi 

merezia daukagula atsedena, 

bizi oparo eta duin bat.

Zoritxarrez, ez da hau adineko 

gehienen egoera, errealitatea; 

neketsu, kezkati bizi beharra 

baizik. Ekonomikoki gero eta 

estuago, gero eta murritzago, 

erretiro-pentsioak ez dira 

igotzen gauzak garestitzen 

diren arabera, %0,25 bakarrik. 

Azken urte hauetan %17 galdu 

dugu eta Pentsio Sistema 

Publikoak porrot egingo duen 

mehatxua luzatzen digute. 

Pentsio duinak izateko dugun 

eskubidea Estatuak bermatu 

behar digu. Baliabide publikoak 

pertsona guztiak duintasunez 

bizitzeko ahalbideratu behar 

dira, eta beraz, pentsioen 

euskarri izateko ere bai. 

Onartezina da pentsioen 

finantzaziorako bide bakarra 

kotizazio soziala izatea. 

Badaude konponbideak: 

diru-sarrerak zergen bidez 

osatu, soldata altuen kotizazio 

topeak kendu gutxieneko 

soldata jaso, krisialdian 

galdutako enpleguak 

berreskuratu, iruzur fiskala eta 

ezkutuko ekonomiaren aurkako 

borroka…munduko Adinekoen 

egunean, ”Adinekoak Krisiaren 

Aurka” koordinakundeak 

mobilizatzeko deia luzatzen 

dizue adinekoen kolektibo eta 

elkarte guztiei, gure eskubideak 

aldarrikatu eta gure 

duintasunaren galera dakarten 

egoerak salatzeko. Lekua: 

Sarasate Pasealekua, Foruen 

Monumentuan, goizeko 

11:00etan.

hara ZEr diEN

Zaharren eguna

GUtUNaK

Preso eta iheslayek 
etxien nahi ttugu

GArbiñe kArASAtOrre AldAz
Etxarri araNatZ

Badakigu zeinen eskuetan 

dauden espetxeetako giltzak. 

Urteak daramatza espetxe 

politika anker honek. Gogor 

jo du gatazkak gure herrian. 

40 urtetan gure herrian beti 

izan da preso politikoren bat 

edo beste, iheslari politikoren 

bat edo beste. Bat ez! Asko 

zoritxarrez!

Eta beti berdin esan 

genezake. Etsipen berean 

erori gaitezke. Zeinek du 

espetxeetako giltza?

Etsipen horren eraginez, 

askok ere pentsatuko dute ez 

dugula ezer egin orain arte, 

edo ez dugula ezer lortu 

azken finean; eta eginda ere, 

Estatuak  duela gure 

senitarteko eta lagunak 

kalera ateratzeko giltza. 

Etsipenaren zurrunbiloan 

sartzen gara. 

Baina baditugu arrazoiak 

bestela pentsatzeko: 

Urte luze hauetan bi hitz 

potolok egin izan gaitu 

indartsu. ELKARTASUNAK 

ETA MAITASUNAK. Eta 

indartsu egin behar gaitu 

orain ere!

Astebururo-astebururo 

batetik bestera doazen 

maitasun, konpromiso eta 

elkartasun uholdeak egin 

behar gaitu hemendik aurrera 

ere indartsu… Dueñasetik 

Castellora doana, Castellotik 

A Lamara, A Lamatik Curtisa, 

Curtisetik Puertora, Puertotik 

Saint Maurrera; eta Saint 

Maurretik Lannemezanera… 

Asier, Juan Ramon, Hodei, 

Luis, Unai, Jon Gurutz eta 

Oihanek sentitzen duten 

elkartasuna, maitasuna eta 

konpromisoak egiten gaitu gu 

ere, senide bezala, indartsu.

Elkartasuna, maitasuna eta 

preso eta iheslari guztiak 

etxeratzeko konpromisoa 

giltzaperatuko dituen giltzarik 

ez da oraindik asmatu! 

Elkarbizitzan, benetako 

bakean eta gatazkaren 

konponbidean pausoak eman 

nahi dituen gizarte batek 

ezingo du etorkizunik 

marraztu, kartzelak eta 

erbestea euskal herritarrez 

beteak dauden bitartean… 

Larunbat honetan, Etxarrin, 

arratsaldeko 19:30ean beste 

zita bat dugu 

elkartasunarekin, 

maitasunarekin eta etxean 

nahi ditugun preso eta 

iheslariekin. Hutsik ez egin!

GUtUNaK: Karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). GUaiXEk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapi-
tuluka bidali. Gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko 
dio. Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. Gutuna helarazteko bideak: Foru 
plaza, 23 - 1., 31800 Altsasu / gutunak@guaixe.eus
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sakana
1936ko estatu kolpetik ihesi joan-

dako iheslariak hartu zituen 

Oloroe-Donamariako Gurseko 

errefuxiatu eremuak. Haietatik, 

gutxienez, 27 sakandarrak izan 

ziren. Exilioa eta errefuxiatu 

eremuak ezagutu zituzten 16 

altsasuarren 33 senide izanen 

dira ekitaldira joanen direnak, 

Nafarroako Gobernuak baiezta-

tu digunez. Besteen senideak ez 

omen dira harekin harremane-

tan jarri. 

Gurseko esparruan sartuta 

egon ziren 500 nafar ingururi 

omenaldia eginen zaie bihar. 

Haien memoria  eta biktima 

haiek egiarako, justiziarako eta 

erreparaziorako duten eskubidea 

aldarrikatuko da. 11:00etan ha-

siko den ekitaldi publikoa da 

eta Uxue Barkos, Nafarroako 

lehendakaria, Ainhoa Aznarez, 

Nafarroako Parlamentuko lehen-

dakaria eta Pablo Azcona, Na-

farroako Udalerri eta Kontzejuen 

Federaziko lehendakaria izanen 

dira. Zenbait hitzaldiren ondo-

ren (horien artean Raimond 

Villalbarena, Terres de Mèmo-

rie(s) et de Luttes elkarteko 

lehendakaria eta Gursen egon-

dakoen ondorengoa dena) eki-

taldiaren akaberan Barkosek 

hitz eginen du, kontzentrazio 

esparruan izan ziren nafarren 

omenezko monumentua mustu-

ko dute eta lore-eskaintza eginen 

dute bertaratutakoek. 

Ekitaldi horren ondoren, Na-

farroako Gobernuak, Eusko 

Jaurlaritzak eta Akitania Berriak 

elkarrekin antolatutako aintza-

tespena izanen da. Han, Uxue 

Barkos, Iñigo Urkullu eta Aki-

tania Berriko lehendakaria den 

Alain Rousset izanen dira. 

13:00etan izanen da ekitaldia eta 

Euro-eskualdearen lankidetza

-politikaren barruan dago. Hel-

burua da diktaduratik ihes egin-

da, Gursen kontzentrazio ere-

muan bukatu zuten pertsona 

horiek defendatu zuten demo-

kraziaren eta askatasunaren 

balioa nabarmentzea.

27 sakandarrak
Nafarroako Gobernuak irailaren 

25ean eguneratutako zerrendan 

16 altsasuar, 4 ziordiar, bi uhar-

tear, bi etxarriar eta Izurdiaga-

ko, Irurtzungo eta Irañetako 

bana ageri dira. 

Guztiak gizonak. Herririk aipa-

tzen ez den zerrendan Sakanan 

ohikoak diren abizenak daude, 

beraz. pentsatzekoa da sakandar 

gehiago egon daitezkeela. Horiek 

identifikatzeko laguntza eskatu 

du gobernuak.

Biharko omenaldia iragartzeko egindako bideoko irudi bat. Nafarroako GoberNua

Gurseko kontzentrazio 
eremuan omenaldia
iparraldetik gertu dagoen kontzentrazio eremuan preso egondakoen 370 senide, 
nafarroako Gobernuko, Parlamentuko eta toki erakundeetako ordezkariekin batera 
parte hartuko dute biharko omenaldian. 

Herritarrekiko eta 
erakundeekiko 
Harremanetako 
Departamentua
Gursen egondako nafarren 
izenekin bi zerrenda 
argitaratu ditu. batean, 
herria agertzen da. 
bestean, ordea, ez da 
herria aipatzen. Gobernuak 
nahi luke zerrenda horietan 
agertzen diren pertsonen 
inguruko informazioa 
jasotzea eta haien 
senideekin harremanetan 
jartzea. Horretarako 
pazyconvivencia@navarra.
es e-posta eta 848 426 
522 telefonoa daude.

Identifikatzeko 
laguntza

altsasuko udaletxetik errefuxiatuak hartzeko egunen atzera-kontua kentzen. 

Estatua errefuxiatuak hartzeko 
kopurura "ez da ezta hurbildu"
Derrigorrez hartu beharreko 9.323 errefuxiatuetatik 
1.089 besterik ez ditu hartu estatuak.

sakana
Irailaren 26rako  falta ziren egu-

nak (0) eta Nafarroan hartzeko 

falta den errefuxiatu kopurua 

(265) zuen kontagailua kendu 

zuten asteartean udaletxetik 

Sakana Harrera Haranako Juan 

Pedro Higuerok eta Josu Rubiok, 

Pedro Jimenez zinegotziaren 

laguntzaz. Duela bi urteko irai-

lean hondartzan hildako Ailam 

haur iheslariaren argazkiak 

askoren bihotza eta arima kol-

patu zuen. Argazki haren itza-

lera Europako Batasunak 180.000 

iheslari hartzeko konpromisoa 

hartu zuen. Estatuek aginduta-

ko errefuxiatu kopurua hartze-

ko epea gaur arte zuten. 

Estatuek agindutakoa ez dute 

bete, “ezta hurbildu ere” Saka-

na Harrera Haranako kideen 

esanetan. Espainiak, esaterako, 

hartuko zituen iheslari kopu-

ruaren %11,4 besterik ez ditu 

hartu. Azken data iritsita “Al-

tsasuko udaletxean atzera-kon-

tua egotea zentzurik ez duenez” 

kendu egin dute. Errefuxiatuen 

aldeko taldetik salatu dute es-

tatuek “dauden bezala” segitu 

nahi dutela, “edo haiek nahi 

dituzten errefuxiatuak ekartzea. 

Hor ere xenofobia dago, zer erre-

fuxiatu etorri behar diren au-

keratu nahi dute”. Azken aldian 

soilik Ukrainako eta Venezue-

lako errefuxiatuak hartu dituz-

tela gaztigatu dute taldeko or-

dezkariek. 

Sakana Harrera Haranako 

kideek gogorarazi dute Ailamen 

moduan, “milaka eta milaka 

pertsona hil direla hobi komun 

bihurtu den Mediterraneoan. 

Estatuen asmoa da errefuxiatuak 

euren mugetatik kanpo manten-

tzea, hirugarren munduko muga 

horretan: Marokon, Libian, Tur-

kian…  Honantz ez hurbiltzeko”. 

Iheslariak han ez direla geldi-

tuko gaztigatu dute Sakana Ha-

rrera Haranetik; “haien asmoa 

etortzea da”. Horregatik, erre-

fuxiatuak “baldintza egokietan 

pasatzea eta, legeak markatzen 

duen moduan, behar duenari 

errefuxiatuaren estatutua ema-

tea” eskatu dute. 

Horrekin batera, Mediterraneo 

itsasoan halako oztoporik ez 

jartzea exijitu dute Sakana Ha-

rrera Haranako kideek: “hor 

jendeak nola bukatzen duen 

badakigu”. Sakandarrei errefu-

xiatuen egoera salatzeko anto-

latutako protestetan parte har-

tzera deitu dute taldetik. Bihar,  

12:00etatik aurrera, Etxarri 

Aranazko plazan egonen dira.
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Mintzakideendako jarduera osagarriak antolatzen dira. Hala etorri zen alex Sardui.

Mihia euskaraz dantzatzeko, 
Mintzakide programa duzu
talde txikietan elkartu eta lagun artean, astean behin, 
euskaraz hitz egitea, praktikatzea, da helburua

sakana
Euskara praktikatu eta bizi nahi 

duen jendea badago Sakanan. 

Baina ez du norekin euskara 

hitz egin. Edo euskalduna izan-

da euskaraz bizitzeko aukera 

berriak bilatu nahi ditu. Eus-

karaz giro atseginean eta lagun 

artean hitz egiteko aukera es-

kaintzen du Mintzakide progra-

mak. Euskara ikasten ari dire-

nak, aritu zirenak, hizkuntza 

erabiliz hobetu nahi dutenak 

edo euskaldun gehiago ezagutu 

nahi dutenak izan daitezke min-

tzakideak. 

Bospaseiko talde txikietan el-

kartzen dira mintzakideak, de-

nendako egokia den egun, ordu 

eta tokian. Azken hori parte-har-

tzaileek erabakitzen dute. Ta-

bernan, kafetegian edo paseoan 

elkartu daitezke. Talde bereziak 

sortzeko aukera ere badago, 

esaterako, gurasoena. Horrek 

ere aukera emanen luke haur 

eta gurasoak euskaraz arituko 

liratekeen jarduerak antolatze-

ko, parte-hartzaileek hala nahi-

ko balute. 

Etxetik atera gabe ere prakti-

katu daiteke euskara eta min-

tzakide izan. Horretarako www.

mintzanet.eus web orria dago. 

600 482 024 telf, sakana_
mintza@aek.eus e-postan 
edo facebook-eko 
Sakanako Mintzakideak 
profilaren bidez egin 
daiteke. Gainera, www.
sakanamintza.blogspot.
com bloga kontsultatu 
dezakezu. Informazio 
gehiago Mank-eko euskara 
Zerbitzuan edota aekren 
Itsasi euskaltegian..

Izen-ematea

satrusteGi
Kontzeju buru Igor Lanzek he-

rriarendako larunbatekoa egun 

“handia” zela nabarmendu 

zuen;“garrantzitsuena lehen 

zegoen sare bakarra kentzea 

zen. Euri urak eta ur-beltzak 

sare bakarrean jasotzen ziren. 

Orain fundamentuz dago”. Lanak 

egiteko “urte asko” zain egon 

direla gogorarazi zuen Lanzek. 

Paz Gonzalezek, Arakilgo al-

kateak azaldu zuenez, “herria 

oso txukun gelditu da. Esfortzuak 

merezi izan du”. Gonzalezek 

nabarmendu zuen udalak egin-

dako ahalegina: “hau legegin-

tzaldiko inbertsio handiena 

izanen da”. Xabier Lasa, Toki 

Administrazioko Zuzendari Na-

gusiarendako “pozgarria da bu-

lego lanak gero ondorio pozga-

rriak dituela ikustea: obra bihur-

tzen da; eta herriaren onerako. 

Hori da beti helburua, eta poz-

garriena”. 

Lanzek jakinarazi zuenez, eu-

ren hurrengo erronka etxeetako 

eta kaleetako argiteriaren ka-

bleak lurpetik eramatea izanen 

da. Horretarako, sarea jarria 

dute, eta diru-laguntza ere ba-

dute. Telekomunikazioetarako 

beste sare bat ere prest dute, 

zuntz optikoa sartzeko, iristen 

denerako. Bi sare horiek jartzea 

Arakilgo Udalak pagatu ditu.  

Mikorena
Lanzek azaldu digunez, euren 

asmoa haurrendako jolas-parkea 

handitzea litzateke. Horretarako, 

Mikorena etxearen aurreko al-

dean harresiz itxita dagoen es-

pazioa publiko izatea nahi lu-

kete satrustegiarrek. Eskaera 

egina diote etxearen jabea den 

Nafarroako Gobernuari, baina 

ezezkoa eman die. Larunbatean 

eskaera berretsi zioten Lasari. 

Etxebizitzaz galdetuta, Lasak 

esan zuen, “pena da halako au-

kerak dituen etxe handi bat hu-

tsik mantentzea. Uste dut mu-

gitu beharko genukeela. Ez bada 

udalerako, Sakanako etorkizu-

neko Eskualderako. Komunean 

egin daitezkeen gauzen artean 

egon daiteke hor gizarte zerbi-

tzuetarako edo hirugarren adi-

nerako zerbitzu batzuk emateko 

oso toki aproposa. Etorkizuneko 

aukera bat da”. Bestalde, frontoi 

ondoan babes ofizialeko 14 etxe-

bizitza egiteko egitasmoa izan 

zen. Hura bertan behera gelditu 

zen, eta orain halako hiru etxe 

eta prezio libreko beste zazpi 

egiteko egitasmoa bideratzen 

ari da udala.

Mustutzeko talde argazkia. ezkerretara aska jartzea falta da, eta iturria frontoian.

Errusiak badu bere  
plaza gorria
autobiaz bestaldeko aldameneko herrietakoek errusia deitzen diote satrustegiri, argi 
ordu gutxiago dituelako. sareak eta zorua berritzeko lanak baliatuta, festetan 
dantzaldia izaten den tokian zoru gorria jarri dute satrustegiarrek.

etxarri aranatz
Enneco, haritzaren memoria 

parkea bertatik bertara ezagu-

tzeko aukera izan da garilean 

eta agorrilean. Nafarroako Es-

tatuaren memoria gordeko duen 

parkeak jendearen jakin-mina 

sortu du eta seiehundik gora 

bisitari hartu dituzte. Ennecoko 

komunikazio arduradun Amaia 

Zabalak erantzunarekin oso po-

zik daudela esan digu. Udakoa-

ren ondoren bisita gidatuena 

eten eginen dute.  Talderen bat 

sortuz gero, bisita puntualak 

eginen lituzkete. Zabalak argitu 

digunez, udaberrian atzera ere 

zabalduko dute bisitetarako. 

Bitartean ikastetxeetako ikasleak 

izanen dira parkea bisitatuko 

dutenak. 

Haritzaren memoria parkea 

auzolanean eraikitzen ari dira. 

Boluntario talde finko bat dago, 

eta Euskal Herri guztitik joan-

dakoak ere aritzen dira. Lagun-

du nahi duenak Enneco sare 

sozialetan jarraitu eta hala ja-

kinen du noiz egiten diren deial-

diak. Egitasmoak aurrera egi-

teko finantzazioa ezinbestekoa 

da eta www.enneco.eus web 

orrian Enneco-lagun egiteko 

aukera dago. Nafarroako Gober-

nuaren Mecna zigilua du proiek-

tuak eta norbanakoek egiten 

duten diru ekarpenaren % 80 

errenta aitorpenean desgraba-

tzen duela jakinarazi digu Za-

balak. Egitasmoaren aldeko bono 

laguntzak eskuratzeko aukera 

badago. Haiek Arbizuko Txis-

torra egunean eskuratu ahalko 

direla aurreratu digu. 

Ennecon pozik udan izandako 
bisitari kopuruarekin 
Bisitariendako egunero zabaltzen zuten aurreneko uda 
izan da eta bi hilabeteetan 600dik gora izan dituzte.

Parkean auzolanean. www..eNNeco.euS
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altsasu
Nafarroako Lehen Mailako Osa-

sun Arretako Estrategiaren ba-

rruan, Osasun Departamentuak 

Altsasuko osasun-etxean erra-

diologia zerbitzua ezartzea era-

baki du. Zerbitzu hori hartzeko, 

ordea, Altsasuko osasun-etxea 

110 metro karratutan handitu 

behar da. Berrikuntza-lanak 

direla eta, gaur egun dauden 

eremuak berriro antolatu behar-

ko dira, erabiltzaileen irisgarri-

tasuna eta arreta errazteko; 

baita langileena ere.

Langileak pasa den astean hasi 

ziren prestaketa lanekin. Erri-Be-

rri SL enpresak eginen ditu la-

nak eta haien truke 269.957,05 

euro jasoko ditu. Behin lanak 

despedituta, erradiologia digi-

taleko ekipamendu erosiko du 

Osasun Departamentuak eta, 

horretarako, 200.000 euro bide-

ratuko ditu. 

Lanen nondik norakoak
Txema Calleja Pascual Altsasu-

ko osasun etxeko medikua eta 

zuzendaria da. Berak azaldu 

digunez, osasun etxeko eraikin 

berriaren gainean langileen al-

dagelak eta bi bulego eginen 

dira. Obra berriak ez du planta 

guztia hartuko. Eta hara igotze-

ko eraikinaren kanpotik eskai-

lera estaliak eginen dira. Gaur 

egungo aldageletan X-izpien 

makina jarriko da. Behar beza-

lako segurtasunarekin erabil-

tzeko gela hori berunez forra-

tuko dute langileek. Lanek hi-

labete eta erdi iraunen dute, 

gutxi gorabehera. Larrialdieta-

rako sarrera ere moldatu eginen 

dute. 

Horrekin batera beste bi lanen 

berri eman digu Callejak. Alde 

batetik, Autobus geltokiaren eta 

osasun etxearen arteko espazioan 

hesi bat jarri da. “Eskolara joa-

ten ziren haurrak hortik zuze-

nean aparkalekura sartzen ziren, 

eta larrialdietara autoekin ate-

ratzen ginenetan autoarekin 

haiek harrapatzeko arriskua 

zegoela ikusten genuen. Horre-

gatik, bost metro gehiagoko 

buelta egin beharko da orain 

eta autobus geltokitik pasatu”. 

Larrialdiekin zerikusia duen 

beste lan bat ere eginen da aur-

ki. Elurra eta izotza egiten duen 

egunetan medikuen eta erizainen 

autoak kalean egoten dira. “La-

rrialdi bat egonez gero, lehenik 

autoari elurra edota izotza ken-

du behar diogu. Azkartasuna 

galtzen dugu. Horregatik, osasun 

kontseiluari bi autorendako es-

talpe bat eskatu genion”. Zuzen-

dariak esan digunez, larrialdi 

eremuaren parean jarriko dute 

estalpea. 

Tresneria berria
Lanak egin ondoren X izpien 

makina jarri eta teknikariek 

hura egoki jarri beharko dute. 

Callejak ez daki noizko egonen 

den erabilgarri. “Suposatzen dut 

Etxarri Aranazko eta Altsasuko 

osasun eskualdeetako herrita-

rrendako izanen dela (Lakun-

tzatik Ziordira)”. Guztia prest 

dagoenean makina erabiliko 

duen teknikari bat beharko da. 

Zuzendariak azaldu digunez, 

“guk dagoeneko Interneteko 

barneko sarearen bidez jasotzen 

ditugu plakak ordenagailuan. 

Zentralizatuta dago. 

Makina berriaren zain, Altsa-

suko osasun etxeak ekografoa 

hartu zuen joan den urte aka-

beran. Harekin “sorbaldako mi-

nak, tendoiak zer moduz dau-

den…” ikusteko aukera dute. 

“Kontsultan laguntzeko, zalan-

tzak argitzeko, diagnosia indar-

tzeko beste tresna bat da” esan 

digu Callejak, eta argitu du be-

netako ekografia zuzena ez du-

tela egiten; “asko ikasi behar 

da, lan handia egin”. Medikuak 

ari dira erabiltzen ekografoa, 

nahiz eta erizainek kasu jaki-

netan erabiltzeko aukera luketen 

ez dira erabiltzen ari. 

Zergatia
Osasun etxea handitzea eta bi 

tresna berriz hornitzearen arra-

zoiaz galdetu diogu Callejari: 

“Osasunbideak Lehen Arretako 

zerbitzua hobetzeko proiektu 

handia du”. Hor sartuko litza-

teke ekografoaren etorrera. “Osa-

sun zerbitzuak eskualdeka an-

tolatzeko beste programa bat 

ere badago”. Eta horri lotuta 

legoke X-izpien makinaren eto-

rrera. 

Altsasuko osasun etxeko zu-

zendariak esan duenez, “gure-

tako lan gehiago da, baina gure 

pazienteendako hobekuntza 

handia da etxetik gertu halakoak 

izatea”. Azaldu digunez, gaur 

egun Altsasuko osasun etxean 

honako langileria dago: 6 medi-

ku, zaintzetarako 3 mediku, pe-

diatra 1 eta bestea lanaldi erdian, 

7 erizain, zaintzetarako 3 erizain, 

pediatriako erizain bat lanaldi 

erdian (astelehenetik), eskola 

erizain bat, 5 administrari eta 

bi fisioterapeuta. 

Langileak hasiak dira osasun-etxean lanean. 

Hasi dira osasun-etxea 
handitzeko lanak
x-izpien makina jartzeko lanak eginen dituzte. langileen egungo aldagelan egonen 
da tresneria berria. aldagelak eta bi bulego osasun etxeko eraikin berriaren gainean 
eginen dituzte eta hara igotzeko eskailera kanpotik eta estalita jarriko dute.

altsasu
Udal Gazteria Zerbitzuak Intxos-

tiapunta gazte guneko ateak 

zabalduko ditu berriro. Eta au-

rreko urteekin alderatuta alda-

ketak izanen dira. Izan ere, Txi-

rinbulo haur eskolak bere egoi-

tza propioa duenez, bi urteren 

ondoren gazte gunean zuen es-

pazioa libre gelditu da berriro. 

Haurrek erabilitako beheko 

solairuan lan txiki batzuk eginen 

ditu udalak eta, horren ondoren, 

betiko martxan bueltatuko da 

gazte gunera. Eta, hasteko, pa-

tioko atetik sartu beharko da 

berriz.

Intxostiapuntako azpiegitura, 

adinagatik, bi eremutan bana-

tuta dago. Beheko solairua 16 

eta 30 urte arteko gazteei zuzen-

duta dago. 12 eta 16 urte arteko 

nerabeek, berriz, lehen solairua 

dute. Gazte gunetik pasatzen 

denak honako espazioak izanen 

ditu erabilgarri: bilerak egiteko, 

ikasteko, musika entseguak egi-

teko, sukaldea, ziberra. Wifia 

dago eta proiektorea, pantaila… 

maileguan hartzeko aukera dago. 

Eraikin berean daude Gazte 

Informazio Gunea eta Sex-Gunea, 

sexu-aholkularitza.

Ordutegia
Larunbatean neguko ordutegia 

mustuko dute: astelehenetik 

ostegunera, domeka eta jai-egu-

netan 17:00etatik 21:00etara; os-

tiral eta larunbatetan 17:00etatik 

22:00etara eta ekintza berezie-

tarako ordutegia 17:00etatik 

01:00etara. Bulego ordutegia, 

berriz, astegunetan, 07:30etik 

15:00etara.

Intxostiapunta 
betiko 
martxara 
bueltatuko da
Harremanetarako bideak: 
608 617 778, 948 564 
785 edo intxostiapunta@
altsasu.net
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Traktorea baldarra pasatzen. 

sakana
Heldu diren hiru asteetan Sa-

kanan izanen dira ibilgailuen 

azterketa teknikoa (IAT) egiten 

duten teknikariak. Nekazaritza-

rako ibilgailuek eta ziklomoto-

rrek pasa beharko dute azter-

keta. Bere herrian ezin duena, 

beste batera joan daiteke.

Nekazaritza 
ibilgailu eta 
motorren IAT 
egiteko 3 aste
ibilgailuen azterketa 
teknikoa irurtzunen 
astelehenean hasiko da 
eta 20an ziordian bukatu.

Nekazal ibilgailuendako eta 
ziklomotorrendako.

   Data       Herria
• Lastailak 2 Irurtzun.
• Lastailak 3 Ihabar.
• Lastailak 4 uharte a.
• Lastailak 5 uharte a.
• Lastailak 6 uharte a.
• Lastailak 9 arbizu.
• Lastailak 10 unanu.
• Lastailak 11 etxarri a.
• Lastailak 13 Lizarraga.
• Lastailak 16 Iturmendi.
• Lastailak 17 Iturmendi.
• Lastailak 18 altsasu.
• Lastailak 19 olazti.
• Lastailak 20 Ziordia.

Herriz herriko 
IATren 
egutegia

Errepikatzeko moduko festa
ergoienako egunaren aurreneko esperientzia ona izan da eta, dirudienez, 
heldu den urtean unanuk hartuko du. Larunbatean ospatu zuten 
ergoendarrek euren eguna. Lasterketa probaren ondoren tripotxak 
dastatzeko eta azokan erosteko aukera izan zen. bazkaltzera 80 bat 
pertsona elkartu ziren eta iluntzera arte giro ederrean egon ziren. 

aLtSaSuko Peñak

Asensio Modarendako saria
Herrian festa giroa jartzeko altsasuko peñek, altsasuko Dendarien 
elkartearen laguntzarekin, 2. erakusleiho txapelketa antolatu zuten. Sare 
sozialen bidez 104 erabiltzailek erabaki zuten asensio Modarena izan zela 
festa giroa hobe islatzen zuen erakusleihoa. 30 euroko hiru erosketa 
txartelak ainire Garisoain, Laura olmos eta amaia Martinendako izan dira.

Lakuntzako Udalak liburutegian 

aritzeko langile bat kontratatu 

nahi du. Interesatuek Altsasuko 

enplegu bulegoan izena eman 

eta euren curriculuma Lakun-

tzako udaletxean aurkeztu behar-

ko dute. Udaletik zehaztu dute-

nez langabeendako deialdia da 

egin dutena. Heldu den ostegu-

nera arteko epea dago izena 

eman eta agiria aurkezteko.

Lakuntzako Udalak 
liburuzaina 
kontratatu nahi du

Euskara Zerbitzuak aisialdiko 

begiraleen lan-poltsa osatu nahi 

du. Interesatuek, gutxienez, eus-

kara jakin behar dute (C1 ziur-

tagiria) eta DBHko titulua edo 

horren baliokidea izan behar 

dute. Kontuan izanen da gida-

tzeko baimena eta autoa eta 

aisialdiko begirale tituluaren 

jabe izatea. CVa euskara1@sa-

kana-mank.eus e-postara bidali.

Aisialdiko begiraleen 
lan-poltsarako deia 
egin du Mank-ek

Altsasu, Olatzagutia eta Ziordia 

hartzen dituen osasun eskual-

deko arduradunek urte akabera 

bitartean bost tailer antolatu 

dituzte. Saio bakoitzean, taldeka, 

gaitz jakin baten inguruan ari-

ko dira. 

Bizkarrari buruzkoa izanen 

da aurreneko tailerra lastailaren 

19an izanen da, 12:30etik 14:30era, 

Altsasuko osasun etxean. Dia-

betesaren autokontrolaz ariko 

dira lastailaren 26an, 11:30etik 

13:30era, Olatzagutiko kontsul-

tategian. Lastailaren 31n, berriz, 

erorketen prebentziorako taile-

rra izanen da Ziordiko kontsul-

tategian, 12:00etatik 14:00etara. 

Tailer hori, ordutegi berean, 

Altsasuko osasun-etxean izanen 

da azaroaren 7an. Eta, bukatze-

ko, diabetesaren autokontrolari 

buruzko lan-saioa antolatu dute 

azaroaren 23rako, 12:00etatik 

14:00etara, Altsasuko osasun 

etxean. 

Osasuna zaintzeko 
bost tailer Burunda 
mendebaldean 

Altsasuko Gazte Asanbladak 

1990eko lastailaren 5eko arra-

tsaldean okupatu zuen Socorro 

etxea zena eta ordutik gaztetxea 

dena. Urteurrena ospatzeko 

AGAk egitaraua prestatu du, 

lastailaren 20ra arte luzatuko 

dena. 

Ohi bezala, batzarra eginen 

dute asteazkenean, 19:30ean. Eta 

urteurrenaren egunean, ostegu-

nean, 19:00etan piztuko dute 

egitarauari hasiera emango dion 

etxajua. Merienda izanen da 

gaztetxera joaten direnendako 

eta gero Indarra eta aurrera 

oroigarria jarriko dute. 20:00etan, 

berriz, Chica Sobresalto. iraga-

rria dago; kontzertu akustikoa 

eskainiko du Maialenek.

Altsasuko gaztetxeak 
ostegunean 27 urte 
beteko ditu

sakana
Erabakitze eskubidearen alde 

lan egiten duen taldeak bi aste-

tan bigarren aldiz manifestazioa 

deitu du Bilbon. Demokrazia. 

Erabakitzeko askatasuna lelo 

hori du Gure Esku Dagok anto-

latutako manifestazioak. Dei-

tzaileek Kataluniako erreferen-

duma babestu eta Euskal He-

rriarendako ere erabakitzeko 

eskubidearen aintzatespena 

eskatuko dute. Baita “eskubide 

zibil eta politikoen eta askatasun 

demokratikoen alde” egitea ere. 

Deialdiarekin bat egin dute, 

besteak beste, EAJk, EH Bilduk, 

Ahal Duguk, ELAk eta LABek. 

Gure Esku Dagoko Sakanako 

taldeek autobusa antolatu dute 

Bilboko manifestaziora joan ahal 

izateko.

Orain urte batzuk egindako giza-katean kataluindarrak egon ziren arbizu aldean

Gure Esku Dagok Bilboko 
manifestaziora deitu du
kataluniari babes emateko manifestaldia bihar, 
17:30ean, la Casillatik aterako da
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sakana
Bat ikusita, bale. Bigarrenare-

kin, harritzen hasten zara. Bai-

na hirugarrenarekin kezka sar-

tzen da. Handitu egiten dena 

kale berean lau denda, edo gehia-

go, itxiko dutenaren kartela 

erakusten dutenean. Hala ager-

tu zen herenegun ibarreko 57 

denda, negozioaren itxiera ira-

gartzen. Haietako batean sartu 

ginen itxiera “sukarraz” galdez-

ka eta Sakanako Dendari, Osta-

lari eta Zerbitzuen Elkartearen 

kanpaina bat zela argitu ziguten, 

elkartekideak ez direnek ere 

parte hartu dutena. 

“Mahai gainean kolpe bat jo 

nahi dugu. Jendeak bere kontsu-

mo ekintzei buruz hausnarketa 

kritiko bat egitea nahi dugu”, 

azaldu zigun "itxiko duen" den-

darietako batek. Herrian, ibarrean 

kontsumitzera deitu dituzte sa-

kandarrak, “dendak gure herri 

eta kaleei bizitza eta argitasuna 

ematen dietelako”. Tokiko lan-

postuak sortzearekin batera den-

da eta establezimenduek Sakanan 

bertan ekonomia sortzen dute-

lako ohartarazi dute. Gainera, 

saltoki eta marka handien mo-

nopolioa saihesten laguntzen 

dutela nabarmendu dute. 

Bi galdera
“Nolako herriak nahi ditugu? 

Biziak eta argiak ala tristeak 

eta ilunak?” Nabarmendu dute-

nez, “herriko denda, ostalaritza 

eta zerbitzu establezimenduek 

bizia ematen diote herriari. Pen-

tsatu momentu batez denda eta 

tabernarik gabeko herrian”. 

Denda eta establezimenduen 

bidez, “eguneroko erosketak 

egiteko produktu guztiak herrian 

bertan aurki ditzakezu; ibarre-

ko dendetan kontsumituz herria 

hobe funtzionatzeaz aparte, ak-

tibo mantentzen da”.Herenegun itxiera iragarri zuten dendek kolorez betetako kaleak aldarrikatu dituzte. 

57 dendek "negozioaren 
itxiera" iragarri dute
ibarreko denda horietan “negozioaren itxiera” duen kartela agertu ziren herenegun. 
kezkaz eta jakinminez sartu ziren bezero asko establezimenduetara. eta azaldu zieten 
hausnarketa bulkatu eta herriko dendetan kontsumitzearen aldeko kanpaina zela.

Txistor Eguna lastailaren 8an 

ospatuko da. Arbizuko Udalak-

prestakuntzan arbizuarren la-

guntza “oso garrantzitsua” dela 

nabarmendu du. Auzolana egin 

nahi dutenei izena emateko es-

katu diete, bai udaletxean (948 

460 017) edo info@arbizu.eus 

e-postan. Bestetik, txistor pintxo 

lehiaketa lehiaketan astelehe-

nera arte eman daiteke izena. 

Txistor Eguneko 
auzolanerako deia 
egin du udalak

arbizuarrak Txistor egunean lanean. 
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utZItakoa

EAJren zuzendaritza Aralarren
eaJren euzkadi buru batzarrak (ebb) bere asteroko 
bilera aralarko San Miguelen egin zuen astelehenean. 
Modu horretara, frankismo ondoren han bertan 
antolatu zuten aurreneko alderdi eguna, haren 40. 
urteurrena, gogoratu nahi izan zuten. 1977ko irailaren 

25ean aralarko santutegiaren inguruan jendetza 
elkartu zuen eaJk, 80.000 pertsona orduko 
zenbaketen arabera. Diktaduraren ondoren jeltzaleek 
euren indarra erakutsi zuten. bileran izan zen Nafarroa 
buru batzarreko presidente unai Hualde altsasuarra.

utZItakoa

Gudari Egunean aurrera begira
"askatasuna dugu irabazteko!" lelopean ospatu zuen Sortuk Gudari eguna 
herenegun. aurrera egiteko elementuak “herria eta demokrazia” direla 
azaldu zuten, “biak ala biak euskal Herriari ukatu zaizkionak, baina herri 
aske eta justuago batera bidean beti bezain irmo borrokatuko ditugunak”. 
Helburu horiekin konprometitu zirenak omendu zituzten ere.

altsasu
Nafarroako gizarte eta kultur 

arloko 47 kolektibok hiru eskae-

ra egin dituzte. Lehenik, ferie-

tako liskarreko auziari terro-

rismo-delitu kalifikazioa kentzea. 

Bigarrenik, prebentziozko espe-

txeratze-neurriak kentzea eta 

preso dauden hiru gazteak as-

katzea. Eta, azkenik, auzia Iruñe-

ko 3. Instrukzio Epaitegiaren 

esku uztea. Eskaera horiek 

Iruñean egindako agerraldian 

jakinarazi zituzten Iruñean atzo. 

“Elkarbizitza, askatasuna, jus-

tizia eta giza-eskubideen erres-

petuarekiko konpromisotik eta 

Zuzenbide Estatua osatu behar 

duten printzipioengatik, gure 

kezka azaldu nahi dugu”. 

47 erakundeetako ordezkariek 

“nahitaezkotzat jotzen” dute 

“jendarteak, instituzioetako or-

dezkariek, hedabideek eta jus-

tizia-sistemak zuhurtasun, in-

partzialtasun eta proportzional-

tasuna bete ditzaten, errugabe-

tasun-presuntzioa gordetzen 

dutelarik”. Azaldu dutenez, 

“gertaeren zigor-kalifikazioak 

eta neurriz gaineko zigor-eskae-

rak gizarte-alarma sortzen dute 

delitu gaitzesgarriei dagokiena 

baino handiagoak baitira eta ez 

datozelako bat mediku-txoste-

netan adierazitako lesioen la-

rritasunarekin”. 

Gaineratu zutenez, “auzipetu 

eta familiartekoei suposatzen 

ari zaien konponezinezko kalteaz 

aparte, azpimarratu behar dugu 

oker jokatzen duen justizia-sis-

tema batek jendarte osoarengan 

babesgabetasuna eta ziurtasun 

gabezia sortzen duela, askata-

sunen murrizketa dakarrela eta 

aurrekari arriskutsua dela jen-

darte osoarendako eta beraren 

eskubide zibilei dagokienez”. 

Epaiketari begira
Jokin eta Adur aske uzteko az-

ken eskaerari ezezkoa eman zion 

epaitegiak joan den asteko os-

tegunean. “Epaiketarako gutxi 

falta dela” argudiatu du epaileak. 

Hura noiz izanen den ez dago 

zehazturik, baina defentsek da-

goeneko bere probak aurkeztu 

dituzte. Herenegun despeditu 

zen epea. Bestetik, altsasuarrak 

epaitu behar dituen salako kide 

bat hil egin da eta ez dakite ho-

rrek auziaren data ezartzean 

eragina izanen duen. Bitartean 

plataformak jakinarazi du fes-

tetako astean Altsasukoak aske 

leloa zuten pankartak jartzea-

gatik Guardia Civilak hiru gaz-

teri isunak jarri zizkietela.

Altsasukoa terrorismotzat ez 
hartzea eskatu dute 47 taldek
sinatzaileek justizia-sistemak gorde beharreko 
proportzionaltasuna ez duela gorde salatu dute.

Kolektiboetako ordezkarien prentsaren aurreko agerraldia. @aLtSaSuGuraSoak
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sakana
EH Bilduk aurkeztutako idatzi 

horretan udalek “zilegitasun 

osoa aitortzen dio Kataluniako 

Parlamentuak eginen duen au-

todeterminazio erreferenduma-

ri. Izan ere, libreki adierazitako 

herritarron borondatea da tres-

na politikorik eraginkorrena 

edozein herri edo kolektiboren 

etorkizuna eraikitzeko”. 

Udalek, aldi berean, “Katalu-

niar herriaren eta Parlament- 

aren kontra Espainiar estatuak 

buruturiko erasoak salatu eta 

arbuiatu” dituzte. Horretaz apar-

te, “Kataluniako alkateak de-

klaratzera deitzea irmoki” sa-

latu dute. Aldi berean udalek 

“Euskal Herria, Katalunia edo 

munduko gainerako herrietan, 

herritarren borondate askean 

oinarrituta garatzen dituzten 

prozesu politikoen alde egiteko 

konpromisoa” hartu dute. Az-

kenik, igandeko “emaitza erres-

petatzen” dutela eta “instituzio 

eta eragileei ere berdina egitea” 

eskatu dute.

Kataluniara
Udalbiltzako 100 hautetsi “Ka-

taluniari eta katalanei babesa 

ematera” joanen dira igandean. 

Haien artean dago Etxarri Ara-

nazko alkate Eneka Maiz Ulaiar. 

Nazioarteko bisitari gisa, Uda-

biltzako kideek “bozketa eguna 

ikuskatu, kataluniarrek bozka-

tzeko duten eskubidea babestu, 

eta, behar izanez gero, egin 

beharreko salaketa egiteko”. 

Udalbiltzako hautetsiak Kata-

luniako Independentziaren Al-

deko Udalerrien Elkartearen 

(AMI) “eskutik” izanen dira 

Katalunian euren egitekoa be-

tetzen. 

Kontzentrazioak
EH Bildu koalizioak deituta, 

Kataluniari babesa azaltzeko 

herri guztietako plazetan kon-

tzentrazioak eginen dira larun-

batean, 12:00etan. Altsasuren 

kasuan, elkarretaratzea 13:00etan 

izanen da.

Lakuntza eta Etxarri 
Kataluniari begira
lakuntzako udalak astelehenean egin bezala, etxarri aranazko udalak gaur, 
20:30ean, bilkura berezian, kataluniari buruzko mozioa onartuko du. Bestalde, eH 
Bilduk kontzentrazioak deitu ditu herri guztietako plazetan, bihar, 12:00etan.

altsasu
Altsasuko Udaleko Bozeramai-

leen Batzordeak Geroa Bairen, 

EH Bilduren eta Goazen Altsa-

suren botoekin Kataluniari bu-

ruzko erakunde-adierazpena 

onartu du. “Askatasunarekin, 

demokraziarekin eta giza esku-

bideekin eta eskubide politikoe-

kin konpromisoa adierazi eta 

elkarrizketatutako konponbide 

baten aldeko apustua” azaldu 

nahi du Altsasuko Udaleko Bo-

zeramaileen Batzordeak. “Ga-

tazka politikoak konpontzeko 

bide bakarrak elkarrizketa eta 

negoziazioa” direla berresten 

du aldi berean. Horregatik, os-

tiralean ordu erdiko bilkuran 

parte hartzera hots egin ditu 

altsasuarrak, 19:00etatik 19:30era. 

Adierazpen horretan, Altsa-

suko Udaleko Bozeramaileen 

Batzordeak  “Kataluniako auto-

nomiaren interbentzioa eta es-

tatuko segurtasun indarrek 

Generalitateko legezko ordez-

karien atxiloketa eta egoitzen 

miaketa egindako interbentzioa 

gaitzetsi eta kezkaz hartu” du. 

Udaleko Bozeramaileen Batzor-

deak PPren Espainiako Gobernua 

premiatu du“demokraziaren 

oinarrien kontra egiten duen 

oinarrizko eta funtsezko aska-

tasunen kontrako estrategia 

errepresiboa bertan behera uz-

teko”. 

Azkenik, Altsasuko Udaleko 

Bozeramaileen Batzordeak “fun-

tsezko printzipio demokratiko 

guztiekin” konpromisoa berre-

tsi eta “Kataluniako herriei eta 

PPren Espainiako Gobernuaren 

errepresio politikoa eta antide-

mokratikoa jasaten duten per-

tsona eta erakundeei” elkarta-

suna azaldu die. Udaletik altsa-

suarrei bilkuran parte hartzeko 

gonbidapena egin zaie.

Katalunian bizi den ezohiko 
egoera salatzeko kontzentrazioa
udalak deitu du eta gaur, 19:00etan, eginen da. ordu 
erdiz udaletxearen parean egonen dira
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sakana
Kristau eta sakandar askoren-

dako egun seinalatua da gaurkoa, 

San Migel. Horregatik, asko eta 

asko izanen dira Aralarko san-

tutegira igoko direnak. Fededun 

etorrera handi horrendako bost 

elizkizun prestatu dituzte, eta 

bakoitzaren ondoren Aralarko 

aingerua gurtzeko aukera izanen 

dute fededunek. Arratsaldeko 

mezan Aurelio Sagasetak zuzen-

tzen duen Iruñeko katedraleko  

Musika Kaperak eta bere orkes-

trak edertuko du meza; Haydnen 

Te Deuma eskainiko dute. 

Igandean beste hitzordu bere-

zi bat hartuko du santutegiak. 

12:30eko meza nagusia hildako 

Aralarko Deun Mikel Goiainge-

ruaren Kofradiako, Anaitasu-

neko eta santutegiko ongile 

guztien aldekoa izanen da. Eliz-

kizunean Iruñeko Gaudeamus 

gregoriar abesbatzak Hilen meza 

gregoriarra abestuko du. 

17:00etan, berriz, Gaudeamus 

berak bezpera abestuak eskai-

niko ditu.   

San Migel, gaurkoa egun  
handia Aralarko santutegian 
Bost elizkizun izanen dira gaur: 09:00etan, 10:00etan, 
11:00etan, 12:30ean meza nagusia eta 18:00etan

Sanmigelek hiru festa 
egun ekarri ditu
Festak abiaraziko dituen etxajua 

Olatzagutiko elikagai bankuko 

kideek izanen dute. Egoera zai-

lean dauden familiendako jakiak 

biltzen eta banatzen egindako 

lana aitortu nahi du horrela 

udalak. Biharko mendi laster-

ketak Luisitoren aldeko bazka-

riari tokia utziko dio. Herriko 

pilotari ohiei aitortza eginen 

zaie larunbatean ere. Igande 

goiz-eguerdian azoka izanen da, 

baita munduko arrozak dasta-

tzeko aukera ere. Haurrendako 

jolasak eta sentsibilizaziorako 

tartea ere. 

oStirAlA 29
19:30 Txupinazoa 
Kultur etxetik, erraldoiak eta 
buruhandiak. 

19:30-22:00 Dantzaldia  
Fidel Zelaia, San Migel plazan. 

20:00 Japoniar bonbak 
Intsumisio plazan. 

20:00 Banaketa 
San Migel plazan. 

22:00 Zezensuzkoa. 

lArunbAtA 30
09:00 Dianak  
Olazti eta Ziordiko abesbatzak. 

09:00 Olatzagutia-Urbasa XI. 
mendi lasterketa

13:30 Mendi lasterketako 
sari banaketa. 

14:30 Herri bazkaria. 
denok Luisitorekin bat, San Migel 
plazan (euriarekin kiroldegian). 

17:30 Pilota partidak 
Olatzagutiko pilotari profesional 
ohiei aitortza, frontoian, doan 
(Sutegi taldea eta udala). 

20:00 Japoniar bonbak, 
Intsumisio plazan. 

20:00-22:00 Disko mugikorra 
eta Zumba Kids  
San Migel plazan. 

20:00 Banaketa 
San Migel plazan. 

22:00 Zezensuzkoa. 

00:00-04:00 Dantzaldia 
Kapri taldea, San Migel plazan. 

igAndeA 1
11:00-14:30 Artisau azoka 
San Migel plazan (euriarekin 
kiroldegian). 

Munduko Arrozak.

11:00-13:00 Txu-txu trena. 

11:30 Kalejira. 
Konpartsarekin eta Sakanako 
Trikitilariekin.

12:00-14:00 Ahuntz-gazta 
egiteko tailerra. 
Haurrendako.  

12:00 Las águilas de 
Valporquero hegazti 
harrapakarien ikuskizuna. 
Historia-memoriaren parkean 
(euriarekin, frontoian). 

14:00 Munduko Arrozen 
dastaketa. 

16:00-19:00 Txu-txu trena. 

16:30-19:30 Kartak eta 
giza-futbolina,  
Areto futboleko pistan. 

19:00-21:00 Dantzaldia  
Raizti dj-rekin, San Migel plazan. 

20:00 Japoniar bonbak 
Intsumisio plazan.  

20:00 Banaketa 
San Migel plazan. 

21:00 Zezensuzkoa.

olatzagutiako sanmigelak

greziako errefuxiatu eremu bat. 

Herriko aniztasuna plazan 
erakutsiko dute bihar eguerdian
Errefuxiatuen inguruko argibideak eman eta herriko 
kultura desberdineko jatekoa probatzeko izanen da

Etxarri aranatz
Sakana Harrera Haranak ferien 

barruan Ongi etorri munduko 

zaporeak ekimena prestatu du. 

Haren bidez Europako mugeta-

ko egoera larria salatu nahi 

dute. Horretarako, kontinenteko 

mugetan hainbat sakandarrek 

ateratako argazkiak erakutsiko 

dituzte eta migratzaileek bizi 

duten drama azaleratuko dute. 

Erakusketa osatzeko errefuxia-

tuen eta migratzaileen inguruko 

informazio-panelak jarriko di-

tuzte. 

Jatekoen bidez, herrian bizi 

diren kultura desberdinak eza-

gutzeko aukera izanen da. Sa-

kana Harrera Haranatik azaldu 

dutenez, Ekuador, Senegal, Ma-

roko eta Etxarri Aranazko ja-

tekoak prestatuko dituzte. Kul-

tura bakoitzeko etxarriarrek 

etxetik prestatutako jakiak 

eramanen dituzte plazara eta 

12:00etatik aurrera dastatzeko 

emanen dute. Beste herrietan 

munduko arrozak prestatzen 

badira ere,  Etxarrin arroza edo 

beste edozein jateko eskainiko 

dute. Eguerditik aurrera Etxa-

rriko plazatik pasatzen direnak 

arabiar kaligrafia tailerrean 

parte hartzeko aukera izanen 

dute. Hennazko irudiz apain-

tzeko ere. ekaiko kontzeju etxea eta elkartea. 

Egiarretarrek festak agorrileko 

aurreneko asteburura aurreratu 

zutenez, orain ez dute ezer an-

tolatuko. Ekainen, berriz, bihar 

70 bat pertsona bazkaltzera el-

kartuko dira. Ondoren, musean 

edo partxisean ariko dira. Afal-

du nahi dutenendako kaldereta 

izanen da. Lizarragan sanmigel-

darrak elkartuko dira eta Arbi-

zun auzatea izan ohi da. 

Ekainen bihar ospatuko 
dute eta Egiarretan ez 
da ezer izanen

Herrian festa giroa jartzeko Al-

tsasuko peñek, Altsasuko Den-

darien Elkartearen laguntzare-

kin, 2. erakusleiho txapelketa 

antolatu du. Sare sozialen bidez 

104 erabiltzailek erabaki zuten 

Asensio Modarena izan zela 

erakusleiho onena. 30 euroko 

erosketa txartelak Ainire Gari-

soain, Laura Olmos eta Amaia 

Martinendako izan dira. 

Altsasuko erakusleiho 
txapelketa Asensio 
Modarendako



sakanako festak eta feriak    13guaixe 2017-09-29  ostirala

Txupinazo bertikala
Joan den igandean jokatu zen 

Km Bertikala probako antola-

tzaileei egindako lana aitortu 

nahi die udalak. Horregatik, pro-

baren 9. urteurrenean Sanmige-

letako festei hasiera emateko 

etxajua piztuko dute.

Gaur gazteei begira gehienbat, 

igandean nagusiei begira. Erral-

doi eta buruhandien konpartsa 

egunero izanen da kalean, Hun-

tza musika talde entzutetsua, 

haurrendako jolasak eta auzateak 

ez dira faltako. Azken horretan 

ardo banaketa, duela gutxira 

arte, kaleka egiten zen, kale na-

gusiek bina katilu izaten zituzten, 

baita haiek gordetzen zituzten 

“buruzai” bana ere. Katillu ba-

koitzak bere identifikazioa du 

eta 1.805 urtekoak dira. 

oStirAlA 29 

11:30 Meza. 

12:00 Festei hasiera emanen 
dion suziria. 
Kilometro Bertikalaren eskutik.
Jarraian, auzatea plazan. 

12:30 Uharte Arakilgo 
erraldoi eta buruhandi 
konpartsa.

14:30 Koadrilen arteko VII. 
Paella lehiaketa  
(udalak ardoa, ogia, mahaiak eta 
aulkiak jarriko ditu). 

18:00 Altsasuko gazteen 
aldeko argazki jendetsua. 

18:30 Elektrotxufla.  

20:00 Auzatea.

20:00 Play Back lehiaketa 
 (parte hartzeko izena 
momentuan eman behar da, 
19:30ak baino lehen). 

22:00 Zezensuzkoa. 

00:00 Punk-rock kontzertua  
Embajada taldea.

01:30-04:00 Jo ta Txo dj. 

lArunbAtA 30
12:00-14:00 Haurrendako 
parkea eta futbolin erraldoia.

12:00 Uharte Arakilgo 
erraldoi eta buruhandi 
konpartsa.

13:00 Auzatea.

17:00-19:00 Haurrendako 
parkea eta futbolin erraldoia.

19:00 Txokolatada.

20:00 Auzatea.

20:00-22:00 Disko festa  
Fher dj-rekin. 

22:00 Zezensuzkoa.

00:30 Kontzertua 
Huntza taldearen 

01:45-05:45 Disko festa  
Fher dj-rekin. 

igAndeA 1
12:00 Uharte Arakilgo 
erraldoi eta buruhandi 
konpartsa.

13:00 Auzatea.

14:30 Jubilatuen bazkaria 
(eguraldi txarra eginez gero, 
frontoian izanen da).

16:00-18:00 Bazkalostea  
Andoni Gastaminza 
akordeoilariarekin.

20:00 Auzatea.

20:00-22:00 Mariatxiak 
Raza Azteca. 

22:00 Zezensuzkoa.

Asteburu bete feria
Bihar eta etzi feriak ospatuko 

dira Etxarri Aranatzen. Azoka 

dena igande goizean eginen da, 

korrikalariak mendira-joan eto-

rria egiten duten bitartean. Bai-

na aurtengo egitarauko berri-

kuntzak bi dira. Hura zabaltzen 

duen Sakana Harrera Haranaren 

Ongi etorri munduko zaporeak 

ekimena eta igande arratsaldez 

izanen diren pilota partidak. 

Jakina, auzaterik ez da faltako, 

ezta Sakanako artzainen gazta 

txapelketa ere.

lArunbAtA 30
12:00 Ongi etorri munduko 
zaporeak.  
Europako mugen egoera salatu 
eta janariaren bitartez herriko 
aniztasuna plazara atera.Lurralde 
desberdinetako jakien dastaketa.
Argazki erakusketa.Arabiar 
idazkera tailerra.Sakana Harrera 
Harana. 

12:30-14:00 Erakustaldia 
Swing dantza eta dantzatzeko 
tailerra. 

13:30 Etxarriko erraldoi eta 
buruhandien konpartsa. 

17:00 Talo tailerra 
Saralegitarrekin. 

18:30 Sakanako Trikitilariak. 

18:30 Bordetxe  
abere zirkoa. 

20:00 Auzatea  
Karrikestu elkartearen eskutik. 

20:00 Salbea  
(elizak antolaturik). 

20:30-22:00 Dantzaldia  
Tximeleta taldearekin. 

22:00 Zezensuzkoa. 

00:00-03:00 Dantzaldia 
Tximeleta taldearekin. 

igAndeA 1
10:00-14:00 Etxarriko 
animalien erakusketa. 

ekoizle etA ArtiSAuen 
AzokA 

11:00 XLII. Mendira 
joan-etorria  
(Udaberri elkarteak antolatuta). 

11:15 Auzatea  
Larrañeta elkartearen eskutik. 

13:30 Sakanako Artzainen 
XIV. Gazta Txapelketa. 

17:30 Sukaldaritza tailerrak. 

17:30 Pilota partidak  
Euskalerriari frontoian, doan. 

19:00-22:00 Dantzaldia  
Ken bat taldearekin. 

21:00 Zezensuzkoa. 

etxarri aranazko feriakuharte arakilgo sanmigelak
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 Inoiz baino parte-hartzaile gehia-

go izan zituen Aralar Mendi 

elkarteak antolatutako aurtengo 

Uharte-Arakil Beriain Kilometro 

Bertikalak (5 km, 1.023 m des-

nibela), 195 korrikalari. Egural-

dia, elegantea, eta Beriain igo-

tzeko erronka, beti itzela. Aur-

ten, gainera, berrikuntza zuen 

probak: proba kronometratua 

izan beharrean, korrikalari guz-

tiek aldi berean hartu zuten 

irteera. Eta horrek eragina izan 

zuen, erritmoa behar baino gehia-

go estutu baitzuten korrikalari 

batzuek eta gero, kontuak.

osaren azkena?
Aitor Osa, Didier Zago eta Ima-

nol Goñi korrikalarien artean 

erabaki zen proba. Indartsu hasi 

zen Zago, baina lasterketak 25 

minutu zeramatzanean Osak 

Zago gainditu zuen eta aldea 

ateratzen hasi zen. Horrela, Osa 

bakarrik iritsi zen Beriaingo 

helmugara (40:56). Gipuzkoarrak 

ez zuen berak 2015ean ezarrita-

ko errekorra gainditu (39:54),    

baina kontentu zegoen eginda-

koarekin. Igandekoarekin, lau 

garaipen lortu ditu jarraian. 

“Laugarren garaipena eta uste 

dut azkena izango dela, 44 urte 

ditudalako. Beti esaten dut ber-

dina eta gero atera egiten naiz, 

baina aurrean egoteko sakrifizio 

handia egin behar da, eta urteak 

aurrera doaz, lana… “ aipatu 

zuen. Aitortu zuenez, aurtengoa 

orain arteko garaipenik ederre-

na izan da. “Sekulako maila 

zegoen. Zago, Goñi… ederki es-

tutu naute baina irabazi ahal 

izan dut” gaineratu zuen. 

katarain eta San Martin, lehen 
sakandarrak
Osak 20 segundo atera zizkion 

Didier Zagori (41:16) eta 35 se-

gundo Imanol Goñiri (41:31). 

Lehen sakandarra Beñat Kata-

rain lakuntzarra izan zen, hel-

mugan seigarrena (45:01). Mikel 

Rubio irurtzundarra 10.a sail-

katu zen (46:30). Aipatzekoa da 

Jose Luis Beraza lehen beteranoa 

izan zela: uhartearra 13.a iritsi 

zen helmugara (46:54). Emaku-

mezkoetan, aurreko urtean bi-

garrena sailkatu zen Virginia 

Perezek ez zuen areriorik izan 

eta hasieratik hartu zuen aurrea 

(49:33). Errekorra apurtzeko 6 

segundo eskasera geratu zen. 

Sakandarretan, Erkuden San 

Martin 9.a sailkatu zen (1:01:25)

Jendetza bildu zen Beriaingo 

maldetan, korrikalariak anima-

tu eta proba jarraitzera. Eta 

Uharte Arakil Beriain Facebook 

orritik zuzenean jarraitu ahal 

izan zen proba osoa. 

Euskal Herriko Mendi 
lasterketen konbinatuan 
Beraza txapeldunordea
Uharte Arakilgo proba, Euskal 

Herriko Mendi Lasterketen Kon-

binatuko Txapelketarako pun-

tuagarria zen. Xabi Lete oñatia-

rrak irabazi du Euskal Kopa 

konbinatua eta Jose Luis Bera-

za uhartearra bigarrena sailka-

tu zen, lehen beteranoa. 

Izan ere, denboraldi bikaina 

egin du Berazak. Igandean, guz-

tira lau aldiz igo zen podiumera, 

herritarren txalo artean. Uhar-

teko Km bertikaleko lehen be-

teranoa izan zen, lehen uhar-

tearra, Euskal Herriko Mendi 

Lasterketen Konbinatuan biga-

rrena eta lehen beteranoa. 

Jose Luis Beraza, podiumaren gorenean, euskal Herriko Proba Konbinatuen txapelketako lehen beteranoa izan baitzen. guaixe

Osa eta Perez 
azkarrenak Beriainen
 mendi LasterKetaK   iX. Uharte-arakil Beriain Kilometro Bertikaleko lehen 
sakandarrak Beñat Katarain eta Erkuden san Martin izan ziren. Jose luis Beraza 
uhartearra lau aldiz igo zen podiumera, sariak jasotzera. Jendetza bildu zen Beriainen

BerazarendakO 
izan ziren txalOrik 
BerOenak: lau sari 
jasO zituen 
uhartearrak

*Oharra: antolakuntzak ez 
du korrikalarien jaioterriko 
daturik jarri. Hortaz, gerta 
daiteke sakandarren bat ez 
agertzea.

1.aitor Osa: 40:56
6.Beñat Katarain: 45:01
10.Mikel Rubio: 46:30
11.aritz Munarriz:  46:46
13.Jose Luis Beraza: 46:54
40.alatz agirre: 50:53
69.asier Reparaz: 55:03
71.Fran araña: 55:11
76.F. azkargorta: 55:43
90.Javi gasanz 57:27
94.Mikel Lakuntza: 57:25
102.Carlos Mañeru: 57:51
104.izai Mauleon:  58:06
106.Josu Dorronsoro: 58:11
109.alberto Mtnez. de Lagran:   
  58:49
110.Juan Felipe Lizarraga:   
  58:59
127.Jose Javier Beregaña:   
  1:01:08
129.erkuden San Martin:   
  1:01:25
132.Fermin astiz: 1:01:31
151.Joseba galarza:  
  1:03:47
152.amaia Razkin: 1:03:48
159.Oskar Lizarraga:  
  1:04:46
166.Leire Palacios: 1:06:04

Sakandarrak 
Beriain km 
Bertikalean

Etxarri Aranazko ferietan igan-

de arratsaldean pilota jaialdia 

hartuko du Euskalerriari pilo-

talekuak. Igandean izanen da, 

17:30ean. 

Sarrera dohainik izango da 

eta herriko pilotariak lanean 

ikusteko aukera izango da, gi-

zonezkoak eta emakumezkoak. 

Hasteko, lau t´erdian Ansotegik 

Araña izango du aurkari. On-

doren, emakume pilotarien txan-

da izango da. Binaka, emaku-

mezkoetan Leire Etxanizek Olatz 

Ruiz de Larramendirekin ariko 

da eta azken honen ahizpa Mai-

te eta Yanira Aristorena etxa-

rriarra izango dituzte aurkari. 

Eta azken partidan, Murgion-

do eta Lasa III.a etxarriarrek 

Saralegi eta Martinez de Eula-

teren kontra jokatuko dute. 

Aipatzekoa da aurten Etxarri 

Aranatzek ez duela, ferietan, 

aizkora txapelketarik hartuko. 

Nazabal aktibo zegoenean ohikoa 

izaten zen ferietan Nafarroako 

txapelketako kanporaketaren 

bat edo finala bera hartzea. 

 PiLota  Etxarriko 
ferietan pilota jaialdia 
antolatu dute

San Migel festetan Sutegi klubak 

eta Olaztiko Udalak Olaztiko 

pilotari profesional ohiei erre-

konozimendua egingo die. Ho-

rretarako, pilota jaialdi bikaina 

antolatu dute, bihar, larunbatean, 

17:30ean, doan. Sutegi Pilota 

Eskolan trebatzen ari diren pi-

lotarien arteko partidaren on-

doren, Xalak eta Azanzak Sara-

legi eta Gorriti izanen dituzte 

aurkari partida nagusian. 

 PiLota  Herriko pilotari 
ohiak omenduko 
dituzte bihar Olaztin

Pilotariak olaztiko partida batean. 
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Olaztiko San Migel festekin bat 

jokatuko da, ohi bezala, IX. Ola-

tzagutia-Urbasa mendi lasterke-

ta, Sutegi klubak Olaztiko Uda-

laren eta hainbat entitate eta 

babesleren laguntzarekin anto-

latuta. Aurreko urtean bezala, 

aurten ere bi ibilbide prestatu 

dituzte: ibilbide nagusia (26,33 

km, 1.838 metroko desnibel +) 

eta ibilbide laburra (16,04 km, 

1.122 m desnibel +). 

ibilbideak
Korrikalari guztiak goizeko 

9:00etan abiatuko dira Clinker 

paretik. Zuzenean Urbasako ipar 

gailurreriako punturik altuene-

ra joko dute, Tontorraundira 

(1.157 m). Ekialdera eginez, Al-

tsasuko portugainetik (1.150 m), 

Morterutxora jaitsi (890 m) eta 

segidan Zelai handitik (1.113 m) 

Bargagainera helduko dira (1.153 

m), atzera ere Morterutxora 

heltzeko. Kadeteek, gazteek eta 

ibilbide motza aukeratu duten 

korrikalariek helmugarako bidea 

hartuko dute, eta ibilbide nagu-

sia aukeratu dutenek, aldiz, 

mendebaldera jarraitu eta lehe-

nik Egiburu gaina igo beharko 

dute, handik Ziordiko portua 

hartu arte jarraitu eta hau igo 

ondoren Gainsoilera (1.068m) 

iritsi. Hortik aurrera eta gailu-

rreria ekialderantz jarraituz, 

NA-718aren Urbasako sarrera-

raino iritsi eta bertatik helmu-

garainoko jaitsiera hartuko da. 

Aurreko urtean 95 korrikala-

ri aritu ziren proba nagusian 

eta 52 laburrean. Nagusian Lhou-

cin Nassiri (2:57:55) eta Alizia 

Olazabal (2:57:55) gailendu ziren, 

eta, laburrean, Mikel Rubio irur-

tzundarra (1:33:34) eta Igone 

Campos gipuzkoarra (1:51:42). 

Biharko, momentuz 44 korrika-

lari daude izena emanda proba 

nagusian eta 37 proba laburrean. 

Sari potoloak
Bukaeran auzate ederra izango 

da. Korrikalari guztiek opari 

poltsa jasoko dute eta Urbasako 

10 gazta zozketatuko dira euren 

artean. Proba nagusiko txapel-

dunek 400 euro, garaikurra eta 

txapela jasoko dute, bigarrenek 

200 euro eta garaikurra, hiru-

garrenek 150 euro eta garaikurra 

eta laugarrenek 100 euro. Lehen 

beteranoek 75 euro eta garaiku-

rra eramango dituzte, eta lehen 

promesek garaikurra. Proba 

laburrean, lehen hirurek opari 

poltsa jasoko dute eta lehen ju-

niorrek eta kadeteek garaikurra.

Korrikalariak aurreko urteko olatzagutia-urbasa mendi lasterketan. guaixe

Beriaini lekukoa hartuta, 
bihar, Olatzagutia-urbasa
 mendi LasterKetaK  Korrikalariek goizeko 9:00etan hartuko dute irteera, Clinker 
paretik. ibilbide nagusia (26,33 km) eta ibilbide laburra (16,04 km) daude aukeran, 
Urbasa-andiako paraje zoragarrietan barna

Korrikalariak Hartzabalera igotzeko lanetan, aurreko urtean. utzitaKOa

Etxarriko ferietako erronka: 
Hartzabalera igo eta jaitsi
 mendi LasterKetaK  Mendira Joan Etorriaren 42. Edizioa 
jokatuko da igandean, 11:00etan, Etxarri aranatzen

Etxarri Aranazko Udaberri el-

karteak, Etxarriko Udalak eta 

Nafarroako Mendi Federazioak 

makina bat babeslerekin anto-

latuta, igandean, Etxarriko fe-

rietan, 42. Mendira Joan Etorria 

jokatuko da. Lasterketa Nafa-

rroako Mendi Lasterketen Txa-

pelketarako puntuagarria da eta 

10 km eta 572 metroko desnibel 

positiboko proba da. Etxarrikoa 

lagun talde batek 1975. urtean 

egindako apustu batetik sortu-

tako proba da. 

Etxarriko plazatik bargara 

igotzea da erronka, Hartzabale-

raino (1065 m), maiatza jartzen 

den tokiraino, eta handik berri-

ro plazara jaistea. Aurreko urtean 

115 korrikalarik hartu zuten 

parte, horietatik 59 sakandarrak, 

eta Mikel Beunza (46:11) eta Vir-

ginia Perez (52:18) izan ziren 

garaileak. Beñat Katarain eta 

Erkuden San Martin izan ziren 

lehen sakandarrak. 

izena ematea, zabalik
Aurretik www.mendizmendi.

com web gunean eman daiteke 

izena, baina igandean bertan, 

irteera puntuan izena emateko 

aukera ere izango dute Etxarrin 

aritu nahi duten korrikalariek. 

Bukaeran auzatea izango da 

eta sari-emateari ekingo zaio. 

Korrikalari bakoitzak oroigarri 

bat jasoko du. Horretaz gain, 

lehendabiziko gizon eta emaku-

meek 100 euro, txapela eta sari 

berezia jasoko dituzte, bigarre-

nek 75 euro eta sari berezia eta 

hirugarrenek 50 euro eta sari 

berezia. Bestalde, lehendabiziko 

gizon eta emakumezko etxarria-

rrek 50 euro eta sari berezia 

jasoko dute, eta bigarrenek eta 

hirugarrenek sari berezia. Lehen 

beteranoendako ere sari berezia 

egingo da. Bestalde, errekorrak 

gaindituz gero (Juan Mari Garin, 

2001ean, 42:50), 300 euroko saria 

emango du Olalde gaztak etxeak. 
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XV. Nafarroako Mendi Kluben 

eguna igandean ospatuko da, 

Irurtzunen, bertako Iratxo el-

karteak eta Boscos mendi taldeak 

antolatuta. Horrela, goizeko 

9:00etan hitzordua jarri dute 

Nafarroako txoko eta klub ez-

berdinetatik hurbilduko diren 

mendizaleek. Bi ibilbide egiteko 

aukera izango dute, luzea, 14 

kilometro eta 1.020 metroko des-

nibelekoa eta laburra, 9 kilome-

tro eta 700 metroko desnibelekoa. 

Bi ibilbideak
Bi ibilbideak batera abiatuko 

dira. Hasieran Ergako Trinitatea 

igoko dute mendizale guztiek. 

Behin Trinitatean, martxa lu-

zekoek aurrera egin eta Artola 

gainera joko dute. Ibilian ibilian, 

Malkorrautsiraino iritsiko dira. 

Handik aurrera eginez, Arran-

tzaleen Bidea hartuko dute eta 

Aixita gazteluaren azpitik pa-

sako dira. Ahizpa Nagusiaren 

albotik pasaz, autobia azpitik 

gurutzatuko dute errepidea eta 

Plazaolako tunelera aterako dira, 

Irurtzunera heltzeko. 

Ibilbide laburrekoek, aldiz, 

Trinitatera iristerakoan atzera 

egingo dute eta etorritako leku-

tik beretik egingo dute jaitsiera. 

Behean, eskuin aldeko bidexka 

hartu, eta mendebaldera joanez, 

Allegaineraino iritsiko dira. 

Saien Behatokira doan bidea 

utzita, Orazulo dermioan barre-

na, sakan estu batetik, Larraun 

eta burdinola ikusiko dute. An-

tzinako trenbidera iritsiko dira, 

eta Ardantzezarretik Irurtzune-

ra iritsiko dira. 

Mendizaleek auzatea izanen 

dute prest Irurtzungo plazan 

eta, ondoren, frontoian bilduko 

dira bazkaltzera. Autogestiona-

tutako bazkaria izango da. On-

doren dantza egiteko aukera ez 

dute galduko. 

EHko erdigunerako martxako 
bazkarirako izena ematea 
zabalik
Heldu den asteburuan, urriaren 

8an, Independentistak sareak, 

Iratxo Mendi taldeak eta Saka-

nako Mendizaleak taldeak mar-

txa antolatu dute, Euskal Herri-

ko Erdigunera, Beriaindik ger-

tu. Hiru zutabe aterako dira, 

9:30ean Irañetakoa, 8:15ean 

Unanukoa eta 8:45ean Senosiain-

goa. 11:30ean ekitaldi nagusia 

izango da. Ondoren, herri baz-

karia dago antolatuta eta izena 

ematea zabalik dago, urriaren 

5era arte, www.independentis-

tak.eus web gunean edo 943 561 

853 telefonoan. 2014an altsasun antolatu zen eguna. 

xV. nafarroako Mendi 
kluben eguna irurtzunen
 mendia  igandean, goizeko 9:00etatik aurrera bi ibilbide egiteko aukera izango da 
irurtzunen. ondoren kluben arteko bazkari autogestionatua egongo da frontoian. 
iratxo mendi elkarteak eta Boscos mendi taldeak antolatuko dute eguna

Ioseba Fernandez irristalari 

iturmendiarra bere denboraldi-

rik onenean dago. Txinan joka-

tutako Mundialetatik 4 domina 

ekarri ditu, tartean urrezkoa, 

100 metrotan. Eta larunbatean 

100 metroko munduko errekorra 

apurtzeko saioa egin zuen 

Iruñean, Nafarroako Unibertsi-

tatearen kirolaren egunean. 

Aurretik berea zen 100 metro-

ko errekorra (9,775 segundo), 

baina iturmendiarrak 115 ehu-

nenetan apurtzea lortu zuen: 

9,660 segundo, hori izan zen la-

runbatean egindako marka be-

rria. Baina Iruñekoa lehiaketa 

ofiziala ez zenez, iturmendiarrak 

ezin izan du errekor berria modu 

ofizialean erregistratu. Nolanahi 

ere, pozik zegoen. “Sasoi ezin 

hobean nago. Inoiz ez naiz ho-

rren ongi sentitu, ez baitut le-

siorik eta ezustekorik izan. Ho-

rrek bikain entrenatzea ahalbi-

deratu dit eta oso erregular ari 

naiz. Momentu gozoan nabil” 

azaldu zuen txapeldun iturmen-

diarrak. 

 irristaKeta  Munduko 
errekorra apurtu du 
Ioseba Fernandezek
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iRatxO

Binakako Botxako txapeldunak
 Botxa  Binakako iratxo Botxa txapelketan, 3. eta 4. postuak erabakitzeko 
partidan, txutxurrinek eta edurne elustondok Migel Ollo eta Joana goñiri 
15 eta 6 irabazi zieten. eta final handi oso estuan, Mikel goldarazenak 
Mikel gelbentzu eta iban Lopez hartu zituzten menpean, 15 eta 14.

Larunbatean goizez jokatu zen 

Ergoienako Bira (8,5 km), Liza-

rragan, Ergoienako Egunaren 

barruan. Proba Sakanako Atle-

tismo Koparako baliagarria da. 

Txikienak izan ziren goiztia-

rrenak. 2 eta 7 urteko mailan 8 

korrikalari lehiatu ziren, eta 8 

urtetik 14 urte bitartekoan, 18. 

Txikienen artean Oier Rubio 

izan zen azkarrena, Izei Garcia 

eta Irati Allenderen aurretik. 

Eta, 8 eta 14 urte bitartekoetan 

Oier Puyol gailendu zitzaien 

Iratxe Lapuenteri eta Janitz 

Zufiaurreri. 

Proba nagusian 29 korrikala-

ri animatu ziren Lizarraga, Do-

rrao eta Unanu batzen dituen 

lasterketa osatzera. Ergoienakoa 

lasterketa gogorra da, gorabehe-

ratsua, aldapaz eta erritmo al-

daketaz betea. Haizeak jotzen 

zuen, eta horrek gehiago aldre-

bestu zuen proba.

Azkeneko kilometroan eraba-

ki zen proba. Ordura arte Iñaki 

Alvaro altsasuarra, Raul Audi-

kana olaztiarra, Sergio Garcia 

de Eulate altsasuarra eta Adur 

Senar –lehenengo ergoendarra– 

aurrean izan ziren. Senar atzean 

gelditu zen eta Álvarok erasoa 

jo zuen azken kilometroan, Au-

dikana eta Garcia de Eulate 

atzean utzita. “Laurok elkarre-

kin egin dugu ia proba osoa. 

Haize asko zebilen, eta ia ma-

kurtuta joan gara. Unanuko 

azken jaitsieran errekuperatu 

naiz, baina izugarri sufritu dut” 

onartu zuen Dantzaleku Sakana 

klubeko Iñaki Álvarok. Bere 

lehen garaipena dela aipatu zuen 

eta Ergoienako Bira irabazi iza-

nagatik “oso kontentu” zegoela. 

Raul Audikana 2.a sartu zen, 

Sergio Garcia de Eulate 3.a eta 

Adur Senar 4.a. 

Emakumezkoetan Izaskun 

Beunza olaztiarrak aurreko ur-

teko garaipena berretsi zuen. 

Marta Oteiza bigarrena sailka-

tu zen eta Leire Estarriaga hi-

rugarrena. 

Txapeldunendako kattolak
Lehen beteranoaren saria Fran-

cisco Javier Gomezendako izan 

zen. Adur Senarren faltan, Beñat 

Lizarragak jaso zuen lehen er-

goendarraren saria. Eta proba-

ko lehen hiru gizonezko eta 

emakumezkoak podiumera igo 

ziren. Txapeldunek kattolak jaso 

zituzten eta, gainontzekoek, do-

minak. Bestalde, korrikalarien 

artean Ergoienako produktuekin 

osatutako loteak zozketatu ziren. 

“Cros de los carrozas” 
Mercerorendako
Ergoienako Biran Joxe Mari 

Mercero faltan bota genuen.  

Izan ere, aldi berean, Iruñeko 

San Fermin Txikitotan, “Cros 

de los carrozas” proba ezaguna 

jokatu zen, 60 urtetik gorakoen-

dako proba, El Bullicio peñatik 

hasi eta Navarreria plazan des-

peditzen dena. Hiru korrikalari 

animatu ziren, Jose Mari Mer-

cero tartean. Bera izan zen txa-

pelduna (15,16 segundo). "Proba 

hau udako polittena da, eta ea 

hurrengo urtean jende gehiago 

animatzen garen” aipatu zuen 

78 urteko unanuarrak. 

indarrak berreskuratzeko auzate ederra izan zen. argazkian, podiuma. guaixe

ergoienako Bira: Álvaro 
eta Beunza azkarrenak
 atLetismoa  lizarragan jokatu zen Ergoienako Bira, lehendabiziko aldiz goizez, 
Ergoienako Egunaren barruan antolatuta. 55 korrikalarik parte hartu zuten, horietatik 
29 proba nagusian eta haizea izan zen protagonista nagusia 

MercerO faltan 
BOta genuen: 
iruñean zegOen, 
"crOs de lOs 
carrOzas" PrOBan

ergoienako Bira (8,5 km)
1.iñaki Álvaro
2.Raul audikana
3.Sergio garcia de eulate
4.adur Senar
5.Joxeja Maiza
6.Fco. Javier gomez
7.Juan Carlos gomez
10.gorka arratibel
11.Beñat Lizarraga
12.asier estarriaga
15.izaskun Beunza
16.Juan Pedro ariz
18.aingeru azazeta
19.Santi agirre
21.Leire estarriaga
23.iñigo Orella
24.ismael Lopez de 

goikoetxea

Sakandarrak 
lizarragan
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gErtu sakana

aLtSaSu

Sukalderako tresnerian 50 
euroko erosketa egitean %10eko 

deskontu-balea hurrengo 
erosketarako

BEa EstEtika

iRuRtzuni

% 10eko deskontua, Gandiva 

produktuetan.

asEnsio

aLtSaSu

100  eurotik gorako erosketetan 
hurrengo erosketarako 10 euroko 

balea. (eskaintza ez metagarria)

il padrino

aLtSaSu

Eguneko menuan txupitoa doan.

ainHOa ziLBeti

Jaizkibel: Mendinueta eta Zelaia
 automoBiLismoa  88 piloturen artean, aitor zabaleta (Lola BMW) izan 
zen Jaizkibelgo igoerak dituen 5,470 km-ak osatzen azkarrena (2:32 
minutu). Mikel Mendinueta arbizuarra (Peugeot 205 gti) 45.a sailkatu zen 
(3:23 minutu) eta iñigo zelaia bakaikuarra (BMW 325 i) 47.a (3:25). 
Pilotuek urriaren 14an jokatuko den urbasako igoera dute orain buruan. 

aSPe

600 txakoli botila asperendako
 PiLota  udan Donostian jokatutako K Pilota Desafioa aspek irabazi zuen. 
asteazkenean aspeko pilotari guztiak Karlos argiñanoren upategira joan 
ziren, irabazitako 600 txakoli botilak jasotzera. tartean, albisurekin batera 
igandean San Mateo torneoko finala galdu zuen Joseba ezkurdia zegoen. 
Victorrek eta Rezustak 22 eta 19 irabazi zieten, final oso estuan. 

Igandean, Sakanako Bizikleta 

Eguna goizeko 9:00etan abiatu 

zen, Ziorditik. Irurtzuneraino 

iristea zen asmoa, ibilbide ez 

lehiakorrean (41,3 km). “Itur-

mendin, Aritzaga ermita erro-

manikoan geldialdia egin genuen. 

Nicolas Arbizu eta Jose Andres 

Iza adituek ermitak Sakana gu-

rutzatzen zuen Donejakue bi-

dearekin zuen lotura azaldu 

ziguten” aipatu digu Mank-eko 

kirol teknikari Amaia Gerrika-

goitiak. Lakuntzako plazan gel-

dialdia egin zuten, eta hamai-

ketakoa hartu ondoren, Irurtzu-

neraino segitu zuten. “400 per-

tsona inguru arituko ginen, 

guztira, primerako giroan". sakanako txirrindulari taldeetako kideak aritu ziren ibilbidea antolatzen. guaixe

sakanako bizikleta 
eguna, arrakastatsua
 txirrinduLaritza  Eguraldi bikainarekin, 400 txirrindulari inguruk hartu zuten parte 
Mankomunitateak Barranka, Burunda eta aralar taldeekin antolatutako sakanako 
Bizikleta Egunean. aritzaga ermitaren nondik norakoak ezagutzeko aukera izan zuten

igor arrieta uhartearra, arabako 
kadeteen erlojupeko txapelduna
 txirrinduLaritza  Juniorren mailako erlojupekoan ailetz 
lasa ziordiarra laugarrena sailkatu zen

Larunbatean XLIV. San Migel 

Saria jokatu zen Mungian, aldi 

berean Arabako Erlojupeko Txa-

pelketa zena, kadeteen eta ju-

niorren mailan. Kadeteen mai-

lan Intersport Irabiako Igor 

Arrieta izan zen txapelduna 

(11:32). Uharte Arakilgoak 24 

segundo atera zizkion bigarre-

nari, Luyando-Ganzedo taldeko 

Javier Ibañezi. Quesos Albeniz 

taldeko Unai Aznar laugarrena 

izan zen, 29 segundora, Iker Min-

tegi (Q.A.) hamaikagarrena, 

1:17ra, Inhar Astitz (I.I.) hama-

bigarrena, 1:17ra eta Unai Vi-

llalobos (Q.A.) hemezortzigarre-

na, 1:51ra. 

Juniorrak
Juniorren mailan, aldiz, Ibon 

Ruizek (independentea) irabazi 

zuen Arabako Erlojupeko Txa-

pelketa (21:16). Quesos Albeniz 

taldeko Ailetz Lasa laugarrena 

sailkatu zen, 36 segundora, eta 

bere taldekide Iosu Jaka hogei-

taseigarrena, 4:49ra. 

ailetz lasa bigarrena Uharten
Igandean jokatu zen denboral-

diko juniorren mailako Nafa-

rroako azkenaurreko lasterketa, 

Uharte Iruñean. Bertan juniorrak 

eta 2. urteko kadeteak lehiatu 

ziren. Tropel nagusia elkarrekin 

iritsi zen helmugara eta esprin-

tean Aviron Bayonnais taldeko 

Patxi Darthayette izan zen txa-

pelduna (1:41:34). Ailetz Lasa 

(Quesos Burunda) bigarrena 

sartu zen, Josu Etxeberria (In-

tersport Irabia) bosgarrena, 

Imanol Galarza (I.I.) 26.a, Beñat 

Etxezarreta (I.I.) 27.a eta Unai 

Villalobos (Q.A.) 36.a, guztiak 

irabazlearen denbora berean. 

Hodei Zia (Q.A.) 47.a sartu zen, 

4:19ra, eta Javier Mitxaus (I.I.) 

61.a, 7:08ra.

Bakaikuko Bakarrekoetxea el-

karteak, Kotxko tabernaren la-

guntzarekin, III. Katxarro Egu-

na antolatu du urriaren 7an 

Bakaikun. 

Goizeko 10:00etatik aurrera, 

ibilgailu klasikoen kontzentra-

zioa hartuko du Burundako he-

rriak. Motorrak,kamioiak, au-

toak, bizikletak… denetarik 

aurkezteko deia egin dute anto-

latzaileek. Auzatea ere izanen 

da, Sakanan barnako ibilbidea 

eta, festa borobiltzeko, bazkaria 

elkartean (nagusiek 20 euro, 

haurrek 9 euro). Topaketan par-

te hartzeko edo bazkarira joa-

teko izena ematea zabalik dago 

(680 825 557, katxarroeguna@

gmail.com). 

 automoBiLismoa  
Bakaikuko Katxarro 
egunerako prestatzen
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valcarcE

OLazti

0´06 euroko deskontua litroko, 
erregai guzietan.

EdErnE ilEapaindEgia

LaKuntza

 30 euroko gastuarekin bibotea 
depilatzea doan. Ileapaindegiko 

zerbitzuekin, makilaje ukitua doan.

gk

SaKana

%5eko deskontua argitalpen eta 
diseinu zerbitzuetan.

Xagu

aLtSaSu

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

Preferente mailan, orain arte 

jokatutako bi partidak galdu 

egin ditu Etxarri Aranatzek.  

“Gaizki hasi gara baina oso lu-

zea da denboraldia. Zer espero 

dugun? Ba ez sufritzea. Prefe-

rente mailari eustea, eta posible 

bada, goian egotea. Hori nahiko 

genuke” adierazi digu Etxarriko 

entrenatzaile eta juntako kide 

Iosu Murgiondok. 

Izan ere, denboraldi konplika-

tua izango da hau, preferente 

mailako guztiak bezala. “Talde 

gehienek antzeko maila dugu. 

Iruñeko taldeek beti jokalari eta 

baliabide gehiago dituzte, eta 

hori nabaritzen da. Aurten, aka-

so, talde indartsuenak goiko 

autonomia mailatik preferente-

ra jaitsi diren Lagunak eta In-

fanzones taldeak dira. Eta Do-

neztebe ere goian egongo da; 

aurreko denboraldian hiruga-

rrenak sailkatu ziren. Baina 

gero gauzak aldatu daitezke. 

Guk gurea egin beharra dugu…” 

gaineratu du entrenatzaile etxa-

rriarrak. 

Harrobia
Aipatu digutenez, Etxarrik ez 

du aparteko arazorik izaten tal-

dea osatzeko. Jokalari gehienak 

euren harrobian trebatutakoak 

dira, Etxarrikoak eta Sakanako 

gainontzeko herrietakoak. 

“Gehienak Etxarrikoak dira,  

baina beste herrietatik ere asko 

etortzen dira gure taldeetara, 

eta guk etxekoak bezala hartzen 

ditugu” nabarmendu du Mur-

giondok. Baina aldaketak ere 

badaude. “Lehen soilik futbola 

eta pilota zeuden. Orain, geroz 

eta kirol aukera gehiago dago 

eta nabari da, baina futbolean 

oraindik harrobia badugu”. Ben-

jaminen, kimuen, haurren eta 

jubenilen taldeak ditu aurten 

Etxarrik. Kadeteak gutxi ziren, 

eta ez da taldea atera. 

Giro bikaina, taldearen alde 
indartsua
Preferenteko Etxarri taldearen 

alde indartsuena, taldean dagoen 

giro bikaina da. “Sekulako giroa 

dago. Entrenatu ondoren me-

rendatzera biltzen gara, partiden 

ondoren buelta bat ematera… 

hori ona da, indargunea. Eta 

etorri diren jokalari berriak ere 

oso ongi integratu dira" diote.

Aurreko urteko taldetik 7 jo-

kalariren baja izan dute: Mikel 

Goikoetxea, Asier Urkia, Jurgi 

Kintana, Julen Iriarte, Jon Raz-

kin, Adrian Garciandia eta Ju-

len Iragi. Haien falta betetzera 

5 jokalari etorri dira: Iñigo Arra-

tibel etxarriarra (San Juan), 

Javi Fernandez altsasuarra (Agu-

rain), Darling Quezada altsasua-

rra (Altsasu), Mikel Martiarena 

uhartearra (jubenila) eta Iñaki 

Gonzalo etxarriarra, hainbat 

urte futbola utzita egon eta gero, 

berriz taldera itzuli dena. 

Eduardo Elso da Etxarriko 

lehendakaria, Iñaki Elvira lehen-

dakariordea eta diruzaina, Iña 

Arratibel idazkaria eta Jose 

Javier Urkia, Jose Guillorme, 

Fran Gomez, Xabier Errazkin 

eta Koldo Murgiondo bokalak. 

Preferente mailako etxarri aranatz 2017/2018 taldea. guaixe

etxarrik preferente 
mailari eutsi nahi dio
 futBoLa  Futbol taldean duten giro bikaina taldearen alde indartsuena dela 
nabarmendu dute Etxarri futbol taldeko kideek eta mailari eutsi eta ez sufritzea, hori 
da aurtengo denboraldian espero dutena

jokalariak:
• atezainak: ivan gorriz eta 

iñaki gonzalo
• defentsak: Luis goñi, xabi 

Bakaikoa, unai artieda, iñaki 
Razkin, andoni agirre, Oihan 
Karasatorre eta Mikel 
arratibel 

• erdilariak: gentza erdozia, 
alain Perkaz, asier arratibel, 
alain iriarte, aitor Saez, iñigo 
arratibel, ivan Cerezo, Javi 
Fernandez eta Darling 
Quezada 

• aurrelariak: xabat 
goikoetxea, garat Flores eta 
Mikel Martiarena

• entrenatzailea: Josu 
Murgiondo

Etxarri 2017/18 
preferentea

taldearen alde 
indartsuena euren 
artean duten girO 
Bikaina dela 
naBarMendu dute

prEFErEntE Maila
EMaitZak

Mutilbera B - Lagun artea  0-0
urroztarra - etxarri aranatz  5-2

sailkapEna
1. Lagunak 6
14. Lagun artea  1
16. etxarri aranatz  0

partiduak

LaRunBatean

16:30 etxarri - Doneztebe / Etxarrin

iganDean

17:00 Lagun artea - urroztarra Lakuntzan

gure taldeendako, erdipurdiko jardunaldia.

Aurreko asteburuan garaipen 

baliotsua lortu zuen Osasuna 

Magnak, El Pozo Murcia talde 

ahaltsuari 1 eta 3 irabazi bai-

tzion, defentsan sendo eta kon-

trako atean asmatuz. Lehen 

mailako liderra Levante da (6 

puntu) eta talde berdea 4.a, pun-

tu berberekin. Gaur, ostiralean, 

Inter Movistar taldea hartuko 

du Anaitasunan, 21:15ean. 

 areto futBoLa  Inter 
Movistar hartuko du 
gaur Osasuna Magnak

ErrEgional Maila
EMaitZak

altsasu - Lagunak B  2-0

sailkapEna
1. aurrera 4
3. altsasu  3

partiduak

iganDean

17:00 Beti Kozkor - altsasu Lekunberrin

estreinuan, bikain aritu zen altsasu.

EloMEnDi tXapElKEta
EMaitZak

zaldua - Basati  6-0

sailkapEna
1. zaldua 3
3. altsasu  3

partiduak

LaRunBatean

17:00 apolo - zaldua Noainen



ostirala 29
Etxarri aranatz nacido en siria 
Hernan zinen dokumentalaren 
aurkezpena eta emanaldia. Ondoren, 
iheslariei eta haien egoerari buruzko 
eztabaida. 
19:00etan, Gure Ametsa jubilatu 
elkartean. 

Etxarri aranatz Beilatokia toki 
egokian. nahi izanez gero posible da 
kontzentrazioa. 
19:00etan, Kale Nagusiko 7. zenbakiaren 
parean. 

altsasu Kataluniarekin elkartasunez 
altsasuko udalak kontzentrazioa hots 
egin du. 
19:00etan, udaletxe parean. 

saKana Hileko azken ostiraleko 
Euskal presoak Euskal Herrira 
kontzentrazioak irurtzun, uharte 
arakil, lakuntza, arbizu, Etxarri 
aranatz, Bakaiku, altsasu eta Olaztin. 
20:00etan, plazan.

altsasu altsasukoak aske 
kontzentrazioa. 
20:00etan, Udaletxe parean 

altsasu Dunkerque filmaren 
emanaldia. 
22:00etan, Iortia kultur gunean. 

larunbata 30 
altsasu altsasutik lizarrara 92 
km-ko joan-etorria eginen du 
zikloturista taldeak. 
09:30ean Baratzeko bide plazako 
lokomotoratik, . 

saKana Erreferenduma = 
Demokrazia kontzentrazioak deitu 
ditu EH Bilduk, altsasukoa ordu bat 
beranduago eginen da. 
12:00etan, plazan.

Etxarri aranatz Preso ta iheslayek 
etxien nehi ttugu manifestazioa deitu 
dute Etxarriko senideek. 
19:30ean, plazan. 

igandea 1
altsasu arantzazura mendi irteera 
altsasuko Mendigoizaleak antolatuta. 
07:00etan, egoitzatik. 

altsasu altsasutik Baizako gainera 
47 km-ko joan-etorria eginen du 
Barranka txirrindulari klubeko 
mendi-bizikleta taldeak. 
09:00etan klubeko bajeratik eta 
09:40ean Urbasako kanpinetik.  

altsasu Dunkerque filmaren 
emanaldia. 
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

altsasu Euskal presoak Euskal 
Herrira kontzentrazioa. 
20:00etan, Foru plazan. 

asteaZKena 4
arBizu Haurtzaroaren zantzuak 
dokumentalaren aurkezpena eta 
eztabaida, eskolak antolatuta. 2 
euroko sarrera, eskola-materiala 
erosteko erabiliko dena. 
17:00etatik 19:00etara, udaletxean. 

altsasu Caminos de caminantes 
zinema gidoiaren inguruko 
foruma antolatu du Joseba salegi 
zinemagileak. anabel arraizak eta 
amelia lapuentek gidoiaren pasarte 
batzuk irakurriko dituzte.
 18:00etan, Iortia kultur gunean.  

osteguna 5
altsasu la niebla y la doncella 
filmaren emanaldia. 
19:00ean, Iortia kultur gunean. 

ostirala  2017-09-29 guaixe 20    ganbazelaia

agenda
EMaiguzuE zuEn EKitalDiEn BErri. gutunak@guaixe.eus

eguraldia asteburuan

larunbata, 30

Min.

14o
Max.

18o

Ostirala, 29

Min.

16o
Max.

25o

igandea, 1

Min.

11o
Max.

21o

astelehena, 2

Min.

14o
Max.

23o

glin-glin...
ZORIONAK, beti izango 
gaituzu alboan, eta zu 
beti erdian, eeeh??? 
Dediooo, dagoeneko 
aurrera goaz motel 
(beti bezala...) segi 
bizkor teilatuak 
gobernatzera! kar, kar, 
kar...

zorion agurrak

altsasuko udal gazteri saila

altsasu
 Fokua jarrita
 Altsasuko Udalaren 
Gazteria Zerbitzuak 
Intxostiapunta gazte 
gunean antolatutako 
argazki ikastaroko lanak.
Lastailaren 8ra arte 
astegunetan 18:30etik 
21:00etara eta domeketan 
19:00etatik 21:00etara, 
Iortia kultur gunean..



iragarki sailkatuak
lana

LAN-esKAINtZA
nafarroa bizirik Funda-
zioa enneco haritzaren 
memoria proiekturako 
komunikazio eta komer-
tzializazio arduraduna-
ren bila dabil. Lanaldi 
erdia eskaintzen da eta 
antzeko egitasmoetan 
esperientzia izatea balo-
ratuko da. Interesatuak 
CVa bidali komunika-
zioa@enecco.eus helbi-
dera urriaren 6a baino 
lehen.

esperientziadun txofer 
bat behar da kamioi plu-
marentzat. sakanan. tel 
696 999 128. e-mail: 
asialda@gmail.com

higiezinak

LOKALAK /
esKUALDAKetA 
kUMe zentroa fisiotera-
piako bi kontsulta es-
kualdatzen da. Bi kon-
tsulta eta erabilera ani-
tzeko gela bat. sakanan. 
tel 627 650 916.

saldU

IBILGAILUAK
salgai Citroen Xara VTs 
2.0 hdi, 110 zaldi, diesel, 
3 ate, 2003. urtekoa, oso 
ongi zainduta. tel 646 76 
23 83.

ikasTaroak
aisialdiko aurre-begi-
raleak. Altsasuko Udale-
ko Gazteria Zerbitzuak 
antolatu du ikastaroa eta 
izena emateko azken egu-
nak dira. 14-17 urte arte-
koendako. Datak: irailak 
30, urriak 7, 21, azaroak 
4 (10:00-14:00), eta 
urriak 28 (10:00-18:00). 
Doan.

altsasuko Udalak eskai-
nita: emakumearen bil-
gunearena: Genero in-
darkeria biziraun duten 
emakume taldea; Bula-
rreko minbizia izan duten 

eta duten emakumeen 
autolaguntza taldea sor-
tzea; Zaindu zure burua; 
Jendaurrean eraginkorta-
sunez hitz egin; sare so-
zialetik kanpo zaude? 
Aktiba zaitez!; Lentzeria, 
ehoziriak eta joskintza. 
ekonomia garapenare-
na: Kafe konpondu. kul-
turarena: Antzerki taile-
rra. ludoteka zerbitzua. 
gazteriarena: serigrafia; 
Zirku malabareak; Lane-
tarako gaitasun pertsona-
lak; sortu zure web orria; 
Hiri-margoa; Asialdiko 
aurrebegiralea eta aisial-
diko begiraleak. liburu-
tegia: Literatura hizketal-
diak. Izen-ematea hilaren 
26ra arte dago zabalik eta 
012 edo 948 012 012 te-
lefonora hots eginez egin 
daiteke. Literatura hizke-
taldiena, liburutegian.

etxarri aranazko Udalak 
antolatuta: Pintura (as-
teartean), soinketa lasaia 
(astearte eta ostegune-
tan), Aerobic (astearte eta 
ostegunetan), Zumba 
(astearte eta ostegune-
tan), Body balance (as-
tearte eta ostegunetan), 
Yoga (astearte eta oste-
gunetan) eta Zirko tailerra 
(astelehenetan).  Izen-e-
matea irailaren 29ra arte 
zabalik. Horretarako in-
primakiak www.etxarria-
ranatz.eus eta udaletxean 
daude. eskatutako datu 
guztiak bete behar dira. 
Informazio gehiagorako, 
udaletxera edo 948 460 
004 telefonora jo.

arakilgo Udalak antola-
tuta: Oinarrizko argazki-
laritza (Hiriberrin), Zizak 
sailkatzeko mitologia 
tailerra (Hiriberrin), Pila-
teak (Zuhatzun), Yoga 
(Ihabarren), Zumba (Zuha-
tzun), Gimnasia (Ihaba-
rren), entrenamendu 
funtzionala (Zuhatzun) eta 
Latindar dantzak (Zuha-
tzun). Xaniturri taldeak 
antolatuta, eskulanak 
(etxarren). Izena-emateko 
646 605 732.  Bestetik 

gogorarazi etxarrengo 
frontoiak alokatu nahi 
duenak 650 557 057 te-
lefonora hots egin behar 
duela (Migel).  Izena ema-
teko epea irailaren 27ra 
artekoa da; udaletxean 
948 500 101 telefonoan 
edo in fo@araki l .net 
e-postan. Informazio 
gehiagorako 634 584 226 
edo arakilkultura@gmail.
com.

irakaskUnTza

KLAseAK eMAN
Matematika eta fisika 
klase partikularrak 
ematen ditut. tel 650 296 
449.

oharrak
sorterrian festako afa-
rirako txartelak. Unanun, 
lastailaren 7an eginen den 
sorterrian festaren ba-
rruan herri afaria izanen 
da. txartelak 20 eurotan 
Lakuntzako sorginak eta 
etxarri Aranazko Xapate-
ro tabernetan salgai dau-
de lastailaren 4ra arte.

etxarri aranazko haur 
txokoa. Astegunetan: 
16:45tik 20:00etara za-
balik egonen da ikasturte 
honetan. Izen emateko 
inprimakia (www.etxarria-
ranatz.eus) bete eta fami-
liako 5 euro ordaindu 
behar dira (3035 0116 91 
1161043123). Ikasturte 
hasierako bilera irailaren 
2 8 a n ,  o s t e g u n e a n , 
19:00etan, kultur etxean.

opaTUTakoak / 
galdUTakoak

GALDUtAKOAK
Urrezko eta zilarrezko 
kate bat galdu dut al-
tsasun. Kristalak dauz-
ka. Mesedez, opatu due-
nak hots egin dezala 651 
811 230 telefonora.

www.iragarkilaburrak.com

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.

iragarKia JartzEKO:
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InformazIo hau epaItegIetan eta udaletan jasotzen da. agertu 
nahI ez duenak, han jakInarazI dezala..

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.

eskela

etxekoak

esaten ez dena bakarrik baita
esan behar zena,
eta isilik gordea 

oroimenean betirako.

Maite zaitugu

Lontxo Mazkiaran 
aramendi

eskertza

Lecea-Cuello familia

Zure gurasoek, anai-arrebek, neska-lagunak, amonak eta ilobak, senitartekoek eta lagunek,  
beti eramanen zaituzte bihotzean.

une latz hauetan gurekin egon zareten guztiei, bihotzez,  
eskertu nahi dizuegu eman diguzuen laguntza eta maitasuna.

2017ko irailaren 16an hil zen, 30 urte zituela.

Pedro Lecea Cuello

jaiotzak

· aian senar Madinabeitia, irailaren 13an Arbizun.
· inhar Etxeberria Perez, irailaren 16an Arbizun.
· Mouhamed sow gadiaga, irailaren 16an Olaztin.
· arwa Bakache Khardaoui, irailaren 16an Olaztin.
· Jurdan arraiza Etxarri, irailaren 21ean Lakuntzan

heriotzak

· Jose agirre auzmendi, irailaren 19an Ziordian.
· germana Maria, irailaren 19an Altsasun.

xxV. urteurrena

eskela

Zure lagunak

Miñak ez duelako
amore ematen,

zenbat sufritu dugun
zaila da esaten.
Beti segiko degu
lagunak izaten,

heriotzak ezin du
lotura hau eten.

eskerrik asko hain 
oroitzapen onak 
partekatzeagatik.

inoiz ez zaitugu ahaztuko. 
Maite zaitugu, lagun!
eta, animo ere Pello 

Lecea Cuelloren familia 
eta lagunendako.

Javi 
Cerviño anton

"Txitxarrin"

eskela

etxekuek

Zue gorputzek utzi geittu.
Musika aittu orduko dantzan 

hasten zen gorputz hori 
soruen eta amizteiko etxen 

hainbeste lan in duen 
gorputz hori.

Bea gue bihotzetan beti 
geldittuko da musikakin 

aurpeien loratzen zakizun 
irribarra, mahian bueltan 
ta sutonduen gozatuteko 

atsalde ta illuntze goxuek, 
denoi aterpie emateko zue 

eskuzabaltasune.
Ziur, zoin tokiyen bat in 

dezula horrenbeste maitetu 
dittuzunekin, guai gozatu 

zuk debei.
Zue gorputzek utzi geittu bei, 

bea zue irribarre dantzari 
hori gu denon altzue izeten  

segittuko.

Martina Senar 
Senar
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Uda honetan Iruñean ospatzen 

den ‘Dantza Zoroan’ jaialdiaz 

gozatzeko aukera izan nuen. 

Dantza garaikideko zazpi 

ikuskizun eskaini ziren, 

bertako, Estatuko beste 

lurralde batzuetako eta 

nazioarteko hainbat 

konpainiaren eskutik, Iruñeko 

harresian, Zaldi Zurian eta 

Jitoalai pilotalekuan.

Carmen Larrazen dantza 

konpainiak bultzatzen duen 

jaialdi hau ‘Harresien 

Jaialdia’-ren programazioaren 

barruan zegoen kokatua, non 

hogeita hamar bat ikuskizun 

egin ziren guztira: 

kontzertuak, zirkoa, dantza, 

bisita gidatuak… abuztuaren 

3tik 23ra. 20:00etan puntual 

hasi zen lehen emanaldia, 

Zaldi Zuriaren ondoan. Uri 

Shafar israeldarraren ‘The 

Kolokium’, Lucia Nieto eta 

Maddi Muñozen ‘Site Specific’ 

lana eta Roberta Milevoj 

kroaziarraren proposamenak 

ikustera bildu ginen jende 

mordoa. Kalean egiten den 

jaialdia izanik (eta dohakoa), 

adin eta jatorri desberdinetako 

publikoa bildu ginen, dantzan 

adituak zirenak eta ez ginenak. 

Lagunekin nengoen eta pieza 

bat bukatutakoan, bakoitzari 

iritsi zitzaiona konpartitzen 

genuen: niri hau iradoki dit 

dantza honek, niri bestea, 

bigarren pieza gustatu zait, 

neri ez hainbeste… 

Uri Shafar dantzan zegoela, 

familia bat gerturatu zen gure 

ondora; jende andana zegoenez, 

sorbalda gainean zegoen 

haurrak familiako beste kideei 

ikuskizuna deskribatzen hasi 

zen eta bere azken ondorioa 

hau izan zen: ‘tontoarena 

egiten ari den mutiko bat dago, 

baina dibertigarria da!’. Barrez 

lehertu ginen ondoan 

geundenok eta baten batek, 

arrazoia ez zitzaiola falta 

komentatu ere. 

Bide guztiak dira zilegi 

sormen munduan eta zilegi da 

bakoitzak bere iritzi 

pertsonala espresatzea. Aldi 

berean, gauza ederra 

iruditzen zait arteak 

deserosotasun puntu hori 

sortarazten duenean 

ikuslearengan. Azkenaldian 

dantza garaikidea gorakada 

handia izaten ari da Euskal 

Herrian baina gaian adituak 

ez garenondako oraindik 

arrotz xamarra egiten zaigula 

uste dut, ulergaitza batzuetan, 

free jazza edo arte 

kontzeptuala bezala. 

Disziplina artistiko bat den 

einean, agian ez da zertan 

ulertu beharrik, sentitu egin 

behar da, baina egia da 

deserosotasun sentsazio hori 

gainditzeko begirada hezi 

behar dela, eta hori, dantza 

ikuskizun desberdinak 

ikusten lortzen da. Hiru pieza 

hauek bukatutakoan, parkour 

talde batek Zaldi Zuritik 

Jitoalai frontoiraino gidatu 

gintuen, bertan, Laida 

Aldazen eta Helena Lizariren 

‘Kirolak’ lanaz disfrutatzeko. 

Pieza koreografiko hau Euskal 

Herriko herri kirolen gaineko 

behaketan oinarrituta dago 

eta Iruñeako frontoi mitikoa 

aparteko kokalekua zen. 

Euskal kirolak, kirol bihurtu 

aurretik, eguneroko lanak 

zirela badakigu; bi dantzari 

hauek, prozesu hau haratago 

eraman nahi izan dute, 

zenbait herri kirolen 

interpretazio artistikoa 

eginaz. Euskal kirolen 

fisikotasunaz erakarririk, 

edonork ulertzeko moduko 

hamabost minutuko dantza 

ikuskizun aparta sortu dute; 

berehala erlazionatu daitezke 

dantzariek maisuki 

gauzatutako mugimenduak, 

guretzat hain gertukoak 

ditugun kirolekin: idi-proba, 

zesta punta, pilota, 

harri-jasotzea, aizkora… Hau 

guztia, txalapartaren soinuaz 

lagundurik. Pieza honen 

punturik gorenena 

emanaldiaren bukaerarako 

utzi dute: Laida, enbor batean 

bilakaturik eta Helena bere 

bizkar gainean zutik 

aizkolaria balitz bezala, oilo 

ipurdia jartzeko moduko 

emozioak sortarazi zizkiguten; 

aizkora eta enborra, eskuak 

eta gorputza, mugimendu 

zuzen ta gordinak eta 

bukaeran, enborraren 

garrasiak. Zirraragarria. 

Dantza garaikidearen 

munduan murgiltzen hasi 

nahi duenarendako pieza 

aparta da hau, ikusleari 

emozio desberdinak eragingo 

dizkiona, dudarik gabe.

‘Kirolak’

bazterretik

olatz aldasoro

Francis Irigoien urdiaindarra 

izan da www.guaixe.eus-en bidez 

antolatutako udako argazki lehia-

ketako irabazlea. Berak eginda-

ko bi argazkik jaso dute epai-

mahaiaren eta publikoaren sa-

riak.  Eroski Bidaiak-ek opari-

tutako Costa Dauradan hiru 

lagunendako (bi nagusi eta ume 

bat) astebeteko egonaldia da sari 

bat. Eta, bestea, Kiki argazki-

dendak oparitutako sorpresa.

Irigoienek jaso ditu 
Udako Argazki 
Lehiaketako sariak

Francis irigoein eROSKi BiDaiaKen. 

irigoien KiKi argazki-dendan.

Zinemagile altsasuarrak Cami-

no de caminantes gidoia idatzi 

du. Donejakue bidea elkarrekin 

egiten duten polizia eta presoa 

dira gidoiko protagonistak. 

Gidoia irakurri eta hari bu-

ruzko iritzia eman nahi duenak 

asteazkenean, 18:00etan, du 

hitzordua Iortia kultur gunean. 

Gidoiaren kopiak liburutegian 

eta Arkatzen eta Txartelen 

daude.

Joseba Salegiren 
zinema-gidoia hizpide 
izanen da 

bakaiku
Altzutzako Oteiza Museoan Jose 

Ramon Andaren Kausa formala 

eta materia erakusketa igande-

ra arte dago ikusgai. Erakuske-

ta horren osagarri bakaikuarra-

ren tailerrera antolatutako bi-

sita gidatua izan zen larunbatean. 

Andaren tailerreko makina, 

eskultura eta altzariak pertsonaz 

inguraturik gelditu ziren hiru 

orduz. Pieza batek batzuetan, 

bisitarien galderak besteetan, 

Andari bere sortze unibertsoa 

eta bere erroak azaltzeko auke-

ra eman zioten. Museoko era-

kusketako eta tailerreko piezen 

arteko paralelismoak azaldu 

ditu. 

Esan duenez, “orain hain bis-

ta ona ez dudanez, goizter jai-

kitzen naiz. Egun-argiaren pa-

rekorik ez dago. Eguzki argia 

gehiago baliatzen saiatzen naiz”. 

Argi handia sartzen den tokian 

lan egiten duela azaldu du, eta 

bere lan jarduna “errutina hutsa 

da. Lanzalea naiz. Ordu asko 

sartu behar ditut zerbait atera-

tzeko. Kontzentratuta egon eta 

ordu ugari sartu. Batzuetan neu-

re buruarekin haserretzen naiz: 

nola da posible gauzatxo hau 

egiteko hainbeste denbora behar 

izatea. Eta lanean ez naiz mote-

la. Baina zorrotza eta autokri-

tikoa naiz. Egiten noa. Lanak 

eskatzen dit. Bukatua dagoela 

iruditzen ez zaidan arte, hor 

segitzen dut. Autodiziplina dut 

horretan, besteetan ez naiz ba-

tere diziplinatua”. 

Sortzeaz Eduardo Chillidak 

elkarrizketa batean emandako 

Jose Ramon anda. 

"Sortzeak pertsona 
hobeak egiten gaitu"
Jose ramon andak esan zuen hori joan den larunbatean, bere tailerra bisitatu zuten 
25 pertsonen aurrean. segidan datorrenak eskultorearen bisita gidatuaren laburpen 
bat izan nahi du.

Hurrengo orrian segi
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erantzuna iltzatuta gelditu zi-

tzaion Andari eta, gutxi gora-

behera, gogorarazi du: “sortzea-

rena pertsonak gainditu egiten 

gaitu”. Zer pentsatua eman zion 

horrek Andari. “Sortzaile ter-

minoa arinkeriaz erabiltzen da. 

Sortu, sortu… Artista handiak 

daude. Baina ezerezetik inork 

ez du ezer egiten. Historiak, 

onerako edo okerrerako, pisua 

du”. 

aurre lanketaren garrantzia.
Bozeto txikiz betetako baldak 

ditu. “Zerbait egiten hasten nai-

zenerako zirriborro asko egin 

behar ditut”. Baina bozeto horiek 

guztiak ez dira eskultura bila-

katzen: “buruan dudan ideiaren 

eta egiten noan zirriborroen 

arteko akordioa izan behar du. 

Arraroa da ideia aurrenekoan 

sortzea”. Buruko zirrimarrak 

bozeto bihurtzen ahalegintzen 

da, beraz, sortzaile bakaikuarra, 

“egin eta egin, eskultura egitea 

erabaki arte”.

“Eskulturaren zailtasun han-

dienetako bat da ikuspuntu guz-

tietatik ikusi ahal izatea eta 

guztiak funtzionatzea, zerbait 

arraroa ez ikustea. Hori izugarri 

zaila da”. Horregatik, Andak 

eskulturan laguntzeko apenas 

egiten duen marrazkirik; “asko 

egin behar dira buruan duzun 

ideia hori lortzeko”. Piezak nola 

muntatu zehazteko bai egiten 

dituela marrazkiak. “Eskuan 

kabitzen den hemengo zirribo-

rroetako edozein ikuspuntu guz-

tietatik ikus dezakezu”. Eta 

Jorge Oteiza ekarri du gogora: 

“ideiarik onena esku-ahurrean 

kabitzen da”. 

“Buztina nahieran moldatzen 

duzu, baina zurezko edo harriz-

ko pieza bat hartzen duzunean... 

Urteetako zuhaitz batekin, ni ez 

noa artista moduan, ea zer bu-

ruratzen zaidan. Naturari hain-

beste egitea kosta zaion horri 

ahalik eta probetxu handiena 

atera nahi diot. Baina materia-

lari errespetua diot. Bultzada 

horrekin banoa, nire kasuan, 

oso zaila zait buruan dudan ideia 

zehatza egitea. Horregatik egiten 

ditut hainbeste zirriborro”. Ezer-

tarako balio ez duela dirudi, 

baina ikuspegi zabalagoa ema-

teko balio diote zirriborroek. 

Jatorrian zena eta dena 
Oteiza museoko areto batean 

organikoaren eta geometrikoa-

ren arteko pieza sail bat dago. 

“Halakoak lehen enbor handie-

tan egiten genituen. Kolabora-

tzaileak nituen. Berriro izan 

ahal ditudanean…  Enbor hori 

zain dago. Printzipioz, ideia ba-

dut. Baina ziur moldatzen joanen 

nintzatekeela”. Izan ere, Andak 

“barruan dagoen eskultura iku-

si beharra” duela azaldu du bi-

sitari baten galderari erantzunez. 

“Batzuetan denbora pasatzen 

da; besteetan, berehala ikusten 

duzu”. 

Eta azaldu du: “enbor handi 

batekin egin genuen aurreneko 

eskultura udalak emandako su-

tarako egur loteko enbor batetik 

sortu zen. Laguntzaile bat mo-

tozerrarekin egurra egiten ari 

zela, bat-batean iradokizuna: 

handik zerbait atera nezakeen. 

Gelditu eta egurra egiten segi-

tzeko eskatu nion”. Ondoren 

enborretatik sortutako eskultu-

ra gehiago etorri ziren. “Ordu-

ra arteko eskulturen prozesua 

askoz ere arrazionalagoa zen. 

Beti buztinezko, kartoizko, alan-

bre edo dena delakoarekin bo-

zetoak egiten nituen eta gero 

horri egokitzen zitzaion egur 

zatiaren bila joaten nintzen. 

Baina abiapuntua elementu or-

ganiko bat bada, prozesua des-

berdina da. Enborrak ematen 

dizun iradokizuna da gehiago”. 

Gauza bereziak egiteko jen-

dearen laguntza behar izaten 

duela azaldu du. “Zuk ezin dio-

zu guztiari irtenbidea aurkitu. 

Pluralean hitz egiten dut jende 

hori kontuan hartzen dudalako. 

Bestela, buruan ditudan ideia 

batzuk ezin izanen nituzke egin; 

halako erreminta behar duda-

lako, edo enborrari bakarrik 

ezin izanen niolako ekin. Ahal-

ko nuke baina… ”

Enbor handi batekin egindako 

azken eskultura, Sartu ahal ba-

duzu, Bilboko Arte Ederretako 

Museoari utzia du. “Duela bost 

urte han erakusketa egin nuen 

eta hemen toki handia hartzen 

zuen. Museokoek han uzteko 

proposatu zidaten. Bada, eskul-

tura horren barruan hiruzpalau 

pertsona sartzen dira. Sarrera 

estua du. “Hasieratik, enbor 

barruan sartzeko eskultura bat 

egin asmo nuen. Izan ere, txiki-

tan, lagunekin basoan jolasten, 

enbor baten barruan egon iza-

naren oroitzapena dut. Betirako 

gelditu zaidan oroitzapena da”. 

Azaldu duenez, “bizitzan gora-

behera handiak izandako zuhaitz 

baten enborra zen”. Edozein 

formako zur piezetatik abiatzean 

“hor ez dago sorpresa handirik. 

Ikusten duzu. Baina enborra 

askoz ere konplexuagoa da. Aza-

la, huntza… imajinatzen duzu, 

baina…”. 

Materialez, formaz 
Haritzak ematen du inguruan 

halako enborrak eta, horregatik, 

aritu da harekin. Haritzarekin 

luze lan egin duela azaldu du. 

“Tamaina handiko piezak ez 

direnean, haritza zoragarria 

da”. Pieza handiak egitea “ero-

keria” dela azaldu du. Ikusgai 

dagoen eskultura batez, “beste 

batzuk bezala, gehiago kostatu 

da zaharberritzea, muntatzea, 

eustea. Erreparatuz gero, zirri-

kituak egurrez zaharberrituta 

daudela ohartuko zarete”. Enbor 

handi batetik ateratako pieza 

baten kasuaz ari da azalpenak 

ematen. Eta ez zartatzeko altzai-

ruzko bi pletina sartuak dituela 

argitu du. 

Bisitari batek berea lanaz: 

“beroagoa, gizatiarragoa, ger-

tuagokoa, halako formak… Otei-

za batzuetan ertz askokoa da”. 

Ulertzen zuela bakaikuarrak, 

“baina ertz askoko obra horiek 

ni hunkitu egiten naute. Itzelak 

dira. Hain dira oroitarazleak. 

Hain gutxirekin hainbeste esa-

teko gai da. Ezagunak zaizkit 

eta asko esaten segitzen didate. 

Gertatzen dena da burdina, edo 

egurra, eta geometria hutsa eta 

beste, irakurketa eskasa izan 

dezakeela. Eta egurra beroa, 

goxoagoa den ideia dugunez…  

Nik batzuetan erradikalki geo-

metrikoak diren gauzak egiten 

ditut. Baina kurbetara gehiago 

jotzen dut. Kurbak tratatzea, 

kudeatzea oso zaila da; zerbait 

ongi ez dagoenean nabarmen 

gelditzen da”. 

“Hain edertasun aparta ba-

tzuetan nik egiten dudan eskul-

tura motarekin talka egiten 

duela. Intxaurrondoa da. Egur 

aberatsa, zain ederrekoa. Hur-

biltzen bazara zura dela ikusten 

duzu. Nik lausoduraz hain pre-

sente dagoen material horri 

protagonismoa kentzen diot”. 

Duela 10-12 urteko eskultura 

batera hurbildu da: “ikus de-

zakezue emandako koloreko 

lausoduraren arrastoak dituela. 

Gustatu ez zaidanez, orain ken-

tzen ari naiz. Egiten konplexua 

izan den eskultura da, inpor-

tantea da, eta ez nago guztiz 

pozik. Orain nola bukatu za-

lantza dut”. 

Mahaiarena
Tailerrean berak egindako al-

tzaria dago. “Oholak okertu 

alboratu egiten dira. Desastre 

bat da. Zurezko pieza txikiek 

ez dute hainbeste arazo ematen. 

Baina, jakina, enbor handiekin 

eskulturak egiten ditugunean, 

zain honek zuhaitz handia zela 

ikustarazi behar dizu”. Ikusleak 

irudikatu behar du zuhaitz hura. 

Ohol hau, zerratu zenetik orain 

lehor dagoela, 7-8 cm-ko urritzea 

izan du. Urteetako prozesua da. 

“Bermearekin lan egiteko hodi 

hauek sartu behar dizkiozu, 

zura egonkortu dadin. Oholaren 

eta oinarriaren arteko lotura 

hauek bermez egin behar ditu-

zu. Ongi egin dezakezu, baina 

ohola ez badago egonkortuta, 

lan guztia pikutara. Hau mugi-

tuko litzateke… ” Zuraren begiak 

“beti izorratzen ari dira. Hura 

kendu eta boligrafoendako eta 

ezpelaz egindako kutxa bat iza-

nen du”.

Osorik: www.guaixe.eus

anda eskultura baten inguruko azalpenak ematen. 

Sortzaile bakaikuarra bisitarien galderei erantzuten. 

eskultorearen tailerreko txoko guztiak ikusi zituzten bisitariek. 

"Zerbait egiten 
haSten 
naiZenerako 
Zirriborro aSko 
egin behar ditut"
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SAKANAKO ASTEKARIA

Eñaut Agirrebengoa Apaolaza 
etxarri aranatz

1 Zergatik hasi zinen garabi hau 
eraikitzen?

Proiektuaren barruan aurrei-

kusia zegoen halako garabi bat 

eraikitzea. Orain dela urte eta 

erdi inguru sartu nintzen En-

neco egitasmoan, auzolanean 

aritzeko. Garabia egiteko prest 

agertu nintzen. Hala hasi zen 

prozesua. 

2 Zergatik Erdi Aroko garabi bat, 
eta ez tresna modernoago bat?

Hori aurrez erabakita zegoen. 

Erdi Aroko dorrea egiteko, Erdi 

Aroko garabia behar genuen. 

Beste tresna batzuekin agian 

errazagoa litzateke, baina ez 

luke xarma bera izango. 

3 Zeintzuk izan dira eraikuntza- 
epeak?

Otsailean, egurra zerrategitik 

nire baserrira eraman genuen. 

Gero, egurra hiruzpalau hilabe-

tez egon zen lehortzen. Horren 

ondoren, garabia eraikitzen hasi 

nintzen. Jada erabiltzeko prest 

dago. 

4 Zer egur mota erabili duzu?
Izeia. Haritzak baino denbo-

ra askoz gutxiago behar du lehor-

tzeko. Gainera, merkeagoa da. 

Arraroa egin daiteke haritzaren 

parkean izeia erabiltzea, baina 

zentzuzkoena zen. 

5 Laguntzailerik izan duzu?
Kasik ez dut laguntzarik izan. 

Muntaketa lanetan anaiek eta 

lagundu zidaten. Baina gainon-

tzeko guztia nik egin dut. Gus-

tura aritu naiz. 

6 Dokumentazioa eta planoak 
nola lortu dituzu?

Nik ikusi nuen hemen eskuz 

egindako marrazki batzuk zi-

tuztela. Eta, maketa bat ere ba-

zegoen. Horiekin, ideia bat egin 

nuen. Esan zidaten gurpilak 

hiru metroko diametroa izan 

behar zuela. Hortik aurrera, 

garabiaren diseinua landu nuen. 

Behin arkitekto baten oniritzia 

jasota, lanari ekin nion. 

7 Zer pieza ditu garabiak?
Alde batetik, oinarria eta 

tripodea daude. Horiek euskarri 

lana egiten dute. Gero, gurpil 

nagusia dago. Piezarik handie-

na da. Eta, horretaz aparte, soka 

biltzeko tresna dago. Poleara 

doan soka biltzen du horrek. 

8 Nola funtzionatzen du ?
Gurpilean pare bat pertsona 

sartzen dira, oinez ibiliz bildu 

egiten dute soka, eta, hala, tira 

egiten dute poleatik. Beraien 

pisua bider hamar altxatzeko 

aukera ematen du garabiak. Oso 

ondo dago pisu astunak altxa-

tzeko. 

9 Beraz, kirola egiteko ere balio 
du.

Bai. Kar-kar. Adi ibili behar da. 

Duen pisuarekin, gurpilak iner-

tzia hartzen du, eta pauso bat 

ematean, beste bat eskatzen dizu. 

Kontrolatzen ez baduzu, korrika 

hasten zara. Kaskarrekoa har 

dezakezu. Badu galda, eta eske-

rrak. Atzean dauka, eta pertso-

na batek aktibatu behar du. 

10 Beste nonbaiten ere badago 
halako garabirik?

Frantzia aldean gaztelu bat ari 

dira eraikitzen, eta, entzun du-

danez, honen antzekoak diren 

bizpahiru garabiz ari dira ba-

liatzen. Hemen inguruan behin-

tzat, ez dut beste inon ikusi.  

11 Ikusmin handia sortu du?
Bai. Pena da bi hilabete 

lehenago prest egon ez izana. 

Parkea egunero egon da ireki-

ta garilean eta agorrilean, eta 

bisita asko izan da. Ordea, ga-

rabia oraindik ez zegoen prest. 

Beste batean izan beharko du. 

Baina, tira, kanpotik pasatze-

rakoan ere ikusten da. Nahiko 

deigarria da. 

Anjel Mari Garmendia, Enneco proiektuko boluntarioa. GUAIXE

"Erdi Aroko dorrea egiteko, Erdi 
Aroko garabia behar genuen"
nafarroa Bizirik fundazioa memoria gunea ari da eraikitzen etxarri aranazko enneco basoan, enneco, haritzaren 
memoria egitasmoaren baitan. euskal estatuaren memoria historikoa berreskuratzea du xede. Bertan, anjel Mari 
Garmendia etxarriarrak erdi aroko egurrezko garabi bat egin du, pisu astunak altxatu ahal izateko. 

11 Galdera


