
2017-10-27 OSTIRALA / 616. zenbAkIA / 2. AROA 
SAKANAKO ASTEKARIA gUAIXe.eUS

  

ORDU ALDAKETA

neguko ordutegia 
estreinatuko dugu 
igandean: goizeko 
hiruretan, ordu 
biak izango dira.

2

3

Uharte Arakilgo Udalak 
Beriainerako ibilbidea 
turismo baliabide gisa 
seinaleztatu eta 
homologatu du / 7

Fiskaltzak Fran 
Baldarendako 21 
urteko espetxe 
zigorra eskatu du 
11/2013 sumarioan / 8

Uharte Arakilek Sakanako Herri Lasterketa eta errefuxiatuen aldeko martxa hartuko du bihar / 18-19

Bat, bi eta...

Etxarriko sufrimenduaren mapa
Azken 80 urteetan arrazoi politikoengatik sufritutakoak jaso nahi ditu udalak / 2-3

Asmiavin, Amiantoak 
Kaltetutakoen 
Nafarroako Elkartea 
eratu da Altsasun, 
bigarrenez / 5

Europako Nekazaritza 
Politika Bateraturako 
6.692,47 hektarea 
deklaratu dituzte 
Sakanan / 12-13



2    ezkaatza ETXARRI ARANAZKO SUFRIMENDUAREN MAPA OSTIRAlA  2017-10-27  guaixe

ETXARRI ARANATZ
Sufrimenduaren mapa deitzen 

diote Etxarri Aranazko Udaleko 

kideek sortu nahi duten lanari. 

Etxarriarrek azken 80 urteetan 

bizi izandako sufrimendua ja-

soko duen giza-mapa bat, izen-a-

bizenak dituen katalogo modu-

ko bat. “Diagnostiko orokor bat, 

hutsune bat betetzea xede due-

na. Ezin diogu etorkizunari in-

darrez begiratu iraganari biz-

karra emanda”. Abendurako 

argitaratu nahi lukeena udalak. 

Horretarako, aurre-dokumenta-

zio lana egiten hasiak daude 

(agiri-funtsak, hemeroteka eta 

bibliografia arakatu) baina etxa-

rriarren lekukotasunekin osatu 

nahi da. 

Memoriaren aldeko auzolan 

horrek Etxarri Aranatz bere 

sufrimenduaren ispiluaren pa-

rean jarri nahi du. Eneka Maiz 

Ulaiar alkateak esan duenez, 

“mapa inklusiboa izanen da, 

transbertsala, inolako balorazio 

etiko-politikoetan sartu gabe. 

Prozeduretan Giza Eskubideen 

Deklarazio Unibertsala sortuta-

ko eta nazioarteko hainbat gor-

tek jasotako irizpideei eta me-

todologiari jarraituko zaio”. 

Etxarriko alkateak gaineratu 

duenez, “mapa hau gure iraga-

nari zor zaion tresna da, Etxa-

rriko Udalak herritarren eta 

gizartearen esku jarri nahi due-

na. Ez da, inolaz ere, lan defini-

tibo bat izanen, baizik eta au-

rrerago gara litekeen diagnos-

tiko-lan baten lehen urratsa edo 

hastapena”. 

Lekukotasunak jasotzeko 
zerbitzua
Alkateak jakinarazi du, azter-

keta baliatu nahi dutela "etxa-

rriarren lekukotasunak jasotze-

ko, Etxarrin sufritu dutenen 

testigantza zuzenekin jantzi nahi 

genuke". Horregatik deialdia 

egin du udalak: "lan hau osatze-

ko edozein etxarriarrek bere 

testigantza eman dezala. Berak 

arrazoi politikoengatik sufri-

menduren bat edo giza eskubi-

deen urraketaren bat pairatu 

badu, edo inguruan ezagutu badu, 

kontatzeko zerbitzu bat jarri 

dugu". 

Hura erabili nahi dutenek uda-

leko zinegotziekin harremanetan 

jartzea besterik ez dute. Bestela, 

Euskal Memoria fundazioaren 

688.693.778 telefonora hots egin 

dezakete. Joxerra Bustillo da 

ikerketaz arduratuko dena, Iña-

ki Egañaren zuzendaritzapean. 

Azaroaren 20ra arte egonen da 

martxan zerbitzu hori. “Afekta-

tuen ekarpena erabateko dis-

krezioz tratatua izanen da”. 

Gobernuak lagunduta
Nafarroako Gobernuak bakea 

eta elkarbizitza sustatzeko diru

-laguntza deialdiaren ebazpena 

jakinarazi zuen joan den asteko 

asteartean. 1936ko estatu kolpeak 

eta terrorismoak eragindako 

biktimak aitortzeko aktoak egi-

tera edo gertuko memoria eta 

elkarbizitza sustatzera bidera-

tuko zirela jakinarazi zuen. La-

guntzaren hartzaile direnen 

artean Etxarri Aranazko Udala 

dago.

Historia-memoria lantzeko 

Etxarriko Udalean sortutako 

lantaldeko kide diren alkatea 

eta Silvia Marañon eta Maria 

Saez de Albeniz zinegotziek egi-

tasmoaren berri asteartean eman 

zuten. Eta proiektuari Nafarroa-

ko Gobernuak emandako babe-

sa azpimarratu zuten. Alkateak 

jakinarazi zuenez, Euskal Me-

moria fundazioa Etxarri Ara-

nazko Udalarekin elkarlanean 

ari da proiektu horretan. 

egindako bidea
Lehenik gogorarazi zuen 36ko 

estatu kolpearen ondoren erail-

dakoak omentzeko urteetan 

Etxarrin Otsaportillo ekitaldia 

antolatzeko talde bat egon dela. 

Duela bi urte Urbasako saroiko 

lezean agertu ziren ustez Otsa-

portillon zeuden etxarriarren 

gorpuak eta horrek "lan dina-

mikak aldatu zituen" azaldu du 

alkateak. Ondorioz, gaur egun 

Otsaportilloko ekitaldia Saka-

nako udal eta eragileen ardura 

da. 

Maizek esan zuenez, "memoria 

lantaldean planteatu zen 1936ko 

omenaldi horretan eta orduko 

biktimen gaian gelditu ginela. 

Hausnarketa egiten hasi ginen: 

1936tik gaur egunera arte hain-

bat sufrimendu eta hainbat giza 

eskubideren urraketa baziren. 

Gai horri ez zaio modu oso, in-

tegral, inklusibo eta transbertsal 

Silvia Marañon, eneka Maiz eta Maria Saez de albeniz udaleko lantaldeko kideak euskal Memoriako buru iñaki egañarekin.

Azken 80 urteetako 
sufrimenduak jasotzera
Etxarri Aranazko Udalak 1936tik gaur egun arte herritarrek bizi izandako 
sufrimenduen giza mapa bat osatu nahi du. lan deskriptibo bat izanen da non 
etxarriarrek garai desberdinetan pairatu dutena jasoko den. 

"MApA osotAsuneAn 
erAiki nAhi bAdugu, 
sufriMendu guztien 
AdibideAk jArri 
behArko genituzke"



batean heldu". Abiapuntu ho-

rretatik, alkateak azaldu zuen 

"orduan ikuspegi orokor bat 

lantzera" pasa zirela. "Eta ikusi 

genuen urte hauetan Etxarrin 

hainbat gertaera eta hainbat 

giza eskubideren urraketa egon 

direla. Ikuspegi desberdinetatik 

eta batekoak eta bestekoak: di-

rela hildakoak, direla tortura-

tuak, atxilotutakoak eta beste-

lako sufrimendu motak".Horre-

taz guztiaz jabetuta, sufrimendu 

hori guztia jasoko lukeen giza 

mapa bat gutxienez egin behar 

zela erabaki zuten.  

Harremanak
Lantaldeak hori aztertu zuen 

eta Euskal Memoria fundazioa-

rekin harremanetan jarri ziren 

egin nahi zuten lanaren berri 

emateko. "Laguntza teknikoa 

eman digu hau nola azalduz". 

Baina ez zen izan Etxarri Ara-

nazko Udalak jo zuen ate baka-

rra. "Herritarrekiko eta Erakun-

deekiko Harremanetarako De-

partamentura jo genuen, Bizi-

kidetza eta Bake Zerbitzuak 

gaiaren inguruko diru-laguntza 

deialdia egin zuelako". Egitas-

moak Nafarroako Gobernuaren  

oniritzia jaso duela nabarmen-

du alkateak. 

Alkateak argitu nahi izan du 

zergatik erabiltzen duten sufri-

menduaren mapa kontzeptua: 

"Foro Sozialarekin harremane-

tan jarri gara eta proiektu hau 

aurrera eramateko koordinatu 

egin gara. Zenbait kontzeptu eta 

zenbait ildo argitzeko". Maizek 

adierazi duenez, eragotzi nahi 

izan dute "nork eragin duen 

sufrimendua, zeinek jaso duen, 

eta horren balorazio etiko-poli-

tikoetan sartzea". Sufrimendua 

eragin dela aitortuta, "hori da 

mapa honetan jaso nahi dena. 

Mota guztietako sufrimenduen 

isla izateko". 

Lanaz
Euskal Memoriak halakoetan 

ohi duenez 1936tik hasi eta gaur 

egunera arteko lan esparru me-

todologiko eta historikoa har-

tuko du, "80 urte horietan ku-

deatu memoriari dagozkion 

kontu guztietan" azaldu du Iña-

ki Egañak, fundazioko buruak. 

"Erabiltzen ditugun arauak na-

zioartean erabiltzen direnak 

dira. Nazio Batuen Erakundeak 

onartutako giza eskubideen kar-

ta 1948ko abenduaren 10ean 

onartu zuen eta ondorengo ha-

markadetan horren inguruan 

sortutako arautegia da". Egañak 

azaldu duenez, 45-48 giza esku-

bide urraketa dira gaur egun: 

zaurituak, hildakoak, hainbat 

eskubideren urraketak, genero 

indarkeria, bahiketak, espetxe-

ratzeak, erbesteratzeak, ihes 

egindakoak eta abar. "Arautegi 

luzea eta transbertsala dago. 

Sufrimendua ez dagokio ideolo-

gia bati. Gizakiaren sentimendu 

sakon bat da. Irizpide uniber-

tsalen arabera biktimek badute 

aitortza, justizia eta errepara-

ziorako eskubidea". 

Fundazioak Nafarroan egin 

dituen lanak hiru zatitan bana-

tu ditu, "Gerra Zibilaren ondo-

rioak oso latzak eta sakonak 

izan ziren". Horregatik, ikerke-

taren epe bat horri, gerraren 

ondorio hurbilei, eskainiko dio 

Euskal Memoriak. "Nahiz eta 

Etxarrin gerra fronterik ez izan, 

hildako batzuk izan ziren; 11 

fusilatu, tartean, 1933an alkate 

izandako Felix Lopez Sanchez 

(Litiagon, Zaragozan jaioa eta 

altsasuar batekin ezkondua). 

Errepublikaren aldean eta Fran-

coren armadan etxarriar hilda-

koak izan ziren, 25-26 bat. Er-

bestera joan zirenak, espetxera-

tuak izan zirenak eta abar. 

Frankismoa izanen da beste 

epe bat. "Giza eskubideen urra-

ketak banan-banan aztertuko 

ditugu. Eta, ahal den neurrian, 

anonimotasuna gaindituz, izen 

abizenak jartzen kasu guztietan". 

Euren asmoa da dituzten eta 

jasoko dituzten datuekin "ahal 

den neurrian mapa osatzea". 

Egañak jakinarazi duenez, hil-

dako azken makia Francisco 

Etxeberria etxarriarra izan zen, 

1951n Oiartzunen hila.  

Azkenik, joan den mendeko 

50eko hamarkadatik gaur egu-

nera arteko epea dago. Aurreko 

epetako metodologia berarekin 

aztertuko dituzte giza eskubideen 

urraketak. "Badakigu hildako 

batzuk izan zirela, kontroletan, 

espetxeratuak, torturatuak, bahi-

tuak, hildakoak kontroletan, 

Jesus Ulaiar alkate ohiarena, 

gerra zikineko-15 bat gertaka-

riak, kale borrokako ekintzak… 

Nahi badugu mapa osotasunean 

eraiki, sufrimendu guztien adi-

bideak jarri beharko genituzke. 

Horiek kontuan izanik lanari 

helduko dio fundazioak."

Lanketa aurreratuta dago eta 

hainbat informazio jaso dela 

jakinarazi du Maizek. "Izan ere, 

fundazioak haien agiri funtsak 

dituzte. Hemerotekara eta bi-

bliografiara ere jo da. Jasoa da-

goen informazioa bilduko da". 

ETXARRI ARANAZKO SUFRIMENDUAREN MAPA ezkaatza      3guaixe 2017-10-27  OSTIRAlA

Alderdi popularrak Etxarri Aranazko udalean zinegotzi duen Juan 
Antonio Extremeraren hitzetan: “aberrantea da udalak egin asmo 
duen 1936tik gaur egunera arteko herriko sufrimenduari buruzko 
lan dokumentala”. PPko zinegotziaren ustez “udal taldearen 
asmoa ETAren terrorismoko 40 urteetan gertatutakoaren 
kontakizuna perbertitzea da, banda terroristako biktimak 
umiliatzen saiatuz eta benetako borreroak eta biktimak direnen 
artean herritarrak nahastu nahian”. 

PPkoa Bilduri zuzendu zaio eskatuz :“alegiazko biktimak bilatu 
beharrean, ETAren indarkeriaren benetako biktimak aitortu ditzan 
eta jakina haren jardun kriminala salatzeko” eskatuz. Jesus Ulaiar 
alkate izandakoa erail zuten tokian “edukiontziak egotea” kritikatu 
du, “zitalkeria handiagorik”. Zinegotzi popularraren iritziz “doilorki 
eraildako pertsona baten memoria ohoratzeko gutxienekoa toki 
horretan plaka bat jartzea da”. Hura eskatzen mozioa atzera bota 
zela gaineratu du. Horregatik, Extremerak udalari eskatu dio 
Nafarroako Parlamentuak onartutako erabakia bete eta han plaka 
bat jar dezala.

PPko zinegotziak Euskal Memoriari “halako planteamendua 
duen ekimena ematea bereziki larria” dela iritzi dio. Haren azken 
lana, Nombres para recordar, “gorrotagarria da” popularrarendako.

PPrendako "aberrantea" da

Etxarri Aranazko 
sufrimenduaren mapa egiteaz 
arduratuko dena Euskal 
Memoria fundazioa da. 
Nafarroan sortu zen 2009an, 
“giza eskubideen urraketa 
guztien bilketa eta transmisioa 
gizartearen eskura jartzeko 
tresna bat izatearen erabakia 
hartuta”. Dokumentazio zentro 
bat da. Fundazioak informazio 
bilketa lan mardula egin du. 
Azken 80 urtetako biktima 
anitzen inguruan, milaka 
izen-abizen berreskuratuz, asko anonimatuan geldituak zirenak. 
Era berean eta ahal den heinean, giza-eskubide bortxaketa horiek 
eman ziren testuinguruak. Fundazioaren lanak, kolektiboak eta 
lokalak, historian lizentziatuek egiten dute, adituek lagunduta.

Aurretik Nafarroan egon diren lanak eta artxiboak jaso ditu, 
tartean Gerra Zibilari buruzko garrantzitsuenak, Altaffayarena, 
Jimeno Juriorena; hitzarmen bidez eskuratu duena. Hainbat 
lanketa eta ikerketa mota desberdinak egiten dituzte. Esaterako, 
duela bi urte euskal erbestea ikertu zuten; urte bat lehenago gerra 
zikinaren gaia landu zuten. 

Nafarroako Gobernuak legegintzaldi honetan historia-memoria 
gaian kontsultarako lantaldea sortu du eta bertako bost kideetako 
bat da fundazioa, gobernuaren arabera bazkide gehien duena. 
Gehienbat erakundeetarako lan egin du Euskal Memoriak 
(Nafarroako Gobernua, Eusko Jaurlaritza eta hainbat 
talderendako).

euskal Memoria fundazioa

Lekukotza zerbitzua erabili nahi dutenek udal lantaldekoei esan edo fundazioaren 688.693.778 telefonora hots egin dezakete.
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SAKANAKO ASTEKARIA

BAZKIDEAK

Kataluniako afera politikoa dela eta, eguna joan eguna etorri asal-

daturik gabiltza hurrengo urratsa zein izanen den asmatu ezinik. 

Hitchcockek ere ez zukeen hainbeste suspentserik sortuko. Nola-

nahi ere, armarik gabe, edozein egitasmo politiko gauzatzerik 

bazela esaten zen euskal gatazkaz, baina hori gezur hutsa dela 

ikusten ari gara, batez ere, aldarrikapen hori gauzatzeko bermerik 

ez bada.

Horregatik, kataluniar gatazka makina bat ikasgai eta irudi es-

kaintzen ari zaigu. Hona hemen horietako batzuk. Lehenengoa, 

Govern; egoera juridiko-politiko autoritarioaren araudi zurruna 

gainditzeko ausardia eta kemena. Bigarrena, espaniarkeria, gaz-

telar kulturan errotua, konkista eta asimilazioz nagusituta, kul-

turalki eta politikoki supremazista, ingelesaren sustatzaile berta-

ko hizkeren aurka, eta erabat zentralista eta monarkikoa (PP-PSOE_

Cs). Hirugarrena, espainiartasuna, nazionalitateen arteko pareki-

detasuna eta lankidetza sustatzen dituena, eta errepublikazalea 

(Ps). Laugarrena, foralista faltsarioak, paktismotik sumisiora 

pasatu direnak (UPN). Bosgarrena, Erregea, espainiarkeriaren 

ikurra, ustez ongi hezia eta poliglota (gaztelania, ingelesa eta fran-

tsesa), (ez katalanera, ez euskara eta ez galiziera), noren errege 

da, bada, gizaseme hori? Seigarrena, Konstituzioa, espainiarke-

riaren soberania agintean bermatzeko tresna, jite kolonialista eta 

bortitza duena. Zazpigarrena, demokrazia, hitz ustela batzuen 

ahotan, herritarren aldarrikapen zilegiari aurre egiteko legedi 

autoritarioaren ezarpenarekin nahasten baitute. Zortzigarrena, 

Europa, demokraziaren gainetik interes ekonomiko eta geoestra-

tegikoak lehenesten dituen estatuen multzoa. Eta beste hainbeste 

izan litezke.

Hala ere, etorkizunak, helburu bateratuak lortzeko, nazionalita-

teen arteko errespetua eta lankidetza izan behar ditu oinarri; ez 

inposaketa eta arpilaketa. Horregatik, geroa idatzi gabe egonik 

ere, 155. artikuluaren aplikazioaren aurrean, konfiantza dut Ka-

taluniarengan, eta 1-O ikusita, itxaropena dut ataka honetatik 

onik aterako dela. Hortaz, ongi etorri Kataluniako Errepublika!

El bon camí, mai no és llarg de seguir

Aingeru Mikeo

astEKoa GUtUNaK

Izar gorriari...

irune unAMuno goikoetxeA
altsasU

Diren datak direla, dena 

datorkit burura. Gogoratzen 

elkarrekin geundenean? 

Kalera atera, eta askatasun 

osoz egoten ginenean? Hitz 

egiteko, besarkatzeko, 

elkarrekin egoteko, muxu 

emateko... trabarik ez 

genuenean?

Gau batean, genuen dena 

lapurtu ziguten. Nola liteke 

urte batean bizitako guztia, 

normaltzat genuena, 

hainbeste aldatzea? 2016ko 

udazkena eta hortik aurrera 

bizitakoa gogorra izan da; 

gugandik urrun daudenak, 

gure artean izateko irrikitan 

egotea, astebururo 1.000 km 

egitea 40 minutuz kristal 

baten atzetik haiek ikusteko 

(nahiz eta sentimendu gazi 

gozoz osatutako bisita izan), 

gorputzan sartzen zaizun 

sentimendu nazkagarria, 

askatasuna lapurtzen dieten 

leku ilun horietatik 

ateratzerakoan bertan uzten 

dituzula jakinda, Altsasura 

bueltatzean, 12 hilabete 

beraien ahotsak entzun egin 

ez dutenei zer moduz dauden 

azalduz... Nola izan daiteke 

hori gure gaurko 

normaltasuna?

Hortaz aparte, zutaz ere ez 

gara ahazten, San Donato 

argitzen zuen izar gorria. 

Urte bat pasa da eta 

gertatutako guztiarekin, beste 

kolpe bat bezala jaso genuen; 

kolpe latza. Baina azalean 

zeneukan «indarra ta 

aurrera» aintzat hartuz, 

aurrera jarraitu dugu.

Izar gorriari, zuri, urrun 

ditugu lagunak, hasieran 

aipatutako egun horietan 

bezala besarkatu arte eta 

denek haien ahotsak entzun 

arte, gure borrokak etenik 

izango ez duela zin 

dagizugu.

Bitartean, zuei, maite 

zaituztegula eta gogor 

eusteko ozen oihukatuko 

dizuegu. Etxean izan arte!

Muxurik beroena. Ez  etsi, 

eutsi!

GUtUNaK: Karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne).
GOiENak 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

Menditik gora eta 
behera lekuko bat 
eramaten

Herritar batzuk ikusi omen 

dira Bortzirietako 

mendietatik Sakanaraino. 

Bidetxurretatik, errekak 

zeharkatzen, pagadi eta 

hariztien azpitik, gora eta 

behera, gau eta egunez. Zama 

eder eta aberats baten 

zaindariak ziren mendizaleak, 

Nafarroa Oinezeko 

lekukoaren zaindariak, ederki 

gozatu dute "trabesiarekin". 

Orain beste ibilbide bat 

hasten da, nafar-euskaltzaleon 

festa antolatzearena, aspaldi 

hasi zena, bai noski, baina 

dagoeneko bertan duguna.

oBjEKtiBotiK
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sakana
Urte bat eta egun bat geroago 

Altsasuko Gure Etxea eraikinak 

Nafarroako Amiantoaren Bik-

timen Elkartearen, Asviamin, 

eratze batzarra hartu zuen os-

tiralean. Bigarrena eratze ba-

tzarra da, joan den urtean, toki 

berean, eratutzat eman baitzuten. 

Baina urte baten buruan Asvia-

min ez zegoen Nafarroako Go-

bernuaren elkarteen erregistroan 

eta kide batzuk gaiari berriro 

heltzea erabaki zuten.

“Elkartea ezin izan da eratu 

presidente ardura hartu zuena 

gai pertsonalekin oso lanpetuta 

egon delako eta, azkenik, presi-

dente berria aukeratu behar 

izan dugu. Ea elkartea eratzeko 

gai garen”. Jose Manuel Bueno-

ren azalpenak dira, Asviamin 

elkarteko presidente berriarenak. 

“Gogoz” hartu du ardura. “Ga-

rrantzitsuena elkartea eratzea 

da, kaltetuek arazo asko dituz-

telako. Haiei aholkularitza eta 

argibideak emateko, ahal den 

guztiari laguntzeko ea funtzio-

natzen dugun”.  Euskadiko el-

kartearen laguntzarekin sortu 

zen Nafarroakoa eta harrema-

netan eta koordinatzen segituko 

dutela azaldu digu presidente 

berriak. 

Buenok azaldu digunez, “zo-

ritxarrez amiantoarekin jende 

askok lan egin du. Kasu asko 

ez ateratzea espero dugu, baina 

egunero gehiago ateratzen dira. 

Lehen jendeak ez zekien zer zen 

amiantoa. Baina orain badaki. 

Eta badakite zein ondorio dituen. 

Gainera, gero eta kaltetu gehia-

go ateratzen ari dira”. Ostiralean 

26 pertsona izan ziren eratze 

batzarrean. Elkartea eratu gabe 

egonda ere bakarren bat gertu-

ratu izan da, “baina martxan 

jarri arte ez dugu lau haizetara 

zabaldu nahi izan elkartearena. 

Behin elkartea eratzean esku-o-

rriak eta kartelak aterako ditu-

gu jendeari hemen gaudela esa-

teko”. Informazioa eta aholkuak 

emateko hitzaldiak eta beste 

egitea aurreikusia dute. Admi-

nistrazioaren aurreko eratze 

tramiteak lehenbailehen egin 

nahi dituzte. 

Funtsaren sorrera
Urte batean aldaketak izan dira 

amiantoaren gaiaren inguruan. 

Kaltetuei gehien eragiten diena 

hilaren 11n onartu zen Espai-

niako Kongresuan. Euskal Au-

tonomia Erkidegoak proposatu-

ta amiantoak kaltetutakoendako 

konpentsazio-funtsa sortzea 

onartu zen. Alderdi guztiek al-

deko botoa eman zuten, absten-

tziora jo zuen PPk ezik. “Ikusi 

beharko da. Jarraipena egin 

beharko zaio, ea zer dagoen edo 

ez dagoen. Legeak ongi begiratu 

behar dira. Onerako izatea es-

pero dugu”, esan  digu Buenok. 

Konpentsazio-funtsaren sorre-

rak amiantoaren biktimendako 

aldaketa handia dakar: orain 

arte kalte-ordaina jaso ahal iza-

teko epaitegira jo behar zuten 

eta auzitegiak onartu egin behar 

zien zutena amiantoak eragin-

dako lan-gaixotasuna zela. Eu-

ropako hainbat estatutan urteak 

daramatzate konpentsazio-fun-

tsak martxan. Harendako dirua 

gizarte segurantzako lan mu-

tualitateko soberakinak (% 90) 

eta estatuak (% 10) jarriko dute. 

Amiantoa eta gaitzak 
Surik hartzen ez zuelako, isola-

tzaile perfektua zelako, arina 

zelako eta merkea zelako erai-

kuntzan, siderurgian, automo-

bilgintzan, itsasontzien, trenen 

eta hegazkinen eraikuntzan 

erabili zen Amiantoa joan den 

mende erdialdetik 2001era arte. 

Amiantoa erabili zuten pertso-

nek eta horien arropak garbitu 

izan dituztenak gerora minbizi 

jakin batzuk garatu dituzte. Ho-

rregatik, amiantoarekin lan egin 

dutenei Nafarroako Lan Osasu-

naren Institutura jotzeko eta 

material horrekin lan egin du-

tela probatzen duen idatzi bat 

aurkezteko aholkatzen diote. 

Eskaera ontzat jotzen badute 

osasun zaintza programan sar-

tuko dute. Hala, gaitza lehenago 

harrapatzeko aukera izanen da. 

Eta institutuaren aitortza izatea 

amiantoarekin lan egin izana 

jasotzen duen dokumentu ofizial 

bat izatea da, epaiketan edo dena 

delakoan baliagarria izanen dena.

elkarteko kideetako batzuk batzarraren ondoren estatutuak legeztatzeko datuak ematen. 

Amiantoaren Biktimen 
Elkartea, berriro hastera
Bigarrenez eratze batzarra egin zuten, ostiralean. asviaminen helburuak amiantoaren 
arazoaren berri ematea da eta kaltetutakoei gaixotasunak aitortzen eta kalte ordainak 
jasotzen laguntzea da.  

Bernoako galtzada urdiainen. artxiboa

Urdiain
Urdinen… inko du eskuaz leloa 

du Urdiaingo Gurasoen Euska-

ra Batzordeak. Herriko gurasoen 

artean kezka dago haurrek gaz-

telaniaz gero eta gehiago hitz 

egiten dutelako. Euskararen 

erabilera handitzeko, Iñaki Eiz-

mendiren aholkularitzarekin, 

zenbait jarduera antolatzen hasi 

dira. Eta horien artean daude 

ibilaldiak. Horiek euskara era-

biltzeko tartea izatea nahi dute. 

Udaberrian eguraldiak bitan 

ez zuen lagundu. Hirugarrenean, 

bai, eginen dute. Oraingoan 

bigarren plana prest dute. As-

moa  da 6 eta 12 urte arteko 

haurrekin Bernoan barnako 

ibilaldia egitea gurasoek. Haie-

kin batera Ion Zufiaurre joanen 

da, parajeak majo ezagutzen 

dituena eta Urdiaingo euskaran 

ederki hitz egiten duena. Hark 

emanen dizkie azalpenak. Izena 

emateko baldintza bakarra dago, 

haurren gurasoak eusliek, eus-

kaldunak izatea.

Bernoako 
galtzada 
euskaraz 
ezagutzeko
Haurrak eta gurasoak 
euskaraz hizketatzeko 
ibilaldia antolatu dute. 
azaroaren 4an, 15:30ean
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sakana
Cederna-Garalurrek antolatuta, 

ekintzaile esperientziak lehen 

pertsonan tailerra antolatu zen 

Sakana  LH institutuan astear-

tean. Garalur Nafarroa Ekin-

tzaile Sareko kidea da eta ho-

rregatik antolatzen ditu ekin-

tzailetza sustatzeko egitasmoak. 

Sarea Nafar Lansarek finantza-

tzen du. Tailer horren bidez 

Garalurrek ikasleei azaldu nahi 

die ekintzailetasuna lana lortze-

ko aukera bat dela. Horrekin 

batera, ekintzaileak laguntzeko 

dauden baliabideen eta zerbi-

tzuen berri ematen zieten. Bai-

na guztia teoria izan ez zedin 

bertako ekintzaileen lekukotzak 

eraman zituen Garalurrek kla-

sera, ikasleek ekintzailetza be-

netako aukera dela erakusteko. 

Soldadura, mekatronika eta 

mantentze espezialitateko 14 

ikaslek Zio Herreroren eta Xa-

bier Gorrizen esperientzia eza-

gutzeko aukera izan zuten. Biek 

euren pasioa bizimodu bihurtu 

dute. Ikasleei azaldu zieten zerk 

bulkatu zituen euren lanpostua 

sortzera, ideia nola sortu zen, 

martxan jartzeko prozesuan zai-

lena zer izan zen, lorpen han-

dienak zein izan ziren eta zein 

aurreikuspen dituzten. 

Gorrizek (Xabi Tattoo Altsasu) 

eta Herrerok (Valkiria body art) 

LHko ikasleei azaldu zieten gehia-

go eskaini ahal izateko elkartzea 

erabaki zutela. Ez dute elkar 

lehiakide moduan ikusi, herri 

berean egonda ere. Tatuaje zen-

tro bakarrean zerbitzuak bate-

ratzeak eskaintza handiagoa 

emateko aukera eman diela 

azaldu zuten. Hala, Gorrizek 

tatuatu egiten du eta azken mo-

deloko laser tresna batekin ta-

tuaje zaharrak, kolore galduta-

koak edo aspergarriak kentzeko 

aukera du. Herrero tatuatzeaz 

aparte piercingak jartzen ditu. 

Horrela, bien artean, tatuaje 

zentro askok baino eskaintza 

zabalagoa lortu dute. 

Cederna-Garalurrek Arbizuko  

industrialdeko Utzugane erai-

kinean du egoitza. Ekintzailetza 

zerbitzuarekin harremanetan 

jartzeko: 639 900 336 telefonoa. 

xabier gorriz eta Zio Herrero Sakana Lanbide Heziketako institutuaren atean. Garalur

Ikasleek ekintzaileen 
testigantza jaso dute
sakana lH institutuko ikasleek altsasuko bi ekintzaileren testigantzak jaso zituzten 
tailer batean. Haien esperientziaren berri emateaz aparte, ekintzaileak laguntzeko 
dauden zerbitzu eta bitartekoen berri jaso zituzten ikasleek. 

Txurrukupuntatik ibarreko ikuspegia. Guaixe

Garalurrek landa garapenarako 
proiektuendako deialda
nafarroako Mendialdetik aurkeztutako proiektuetarako 
1.792.477 euroko poltsa du. 

sakana
Cederna-Garalurrek Mendialde-

ko Landa Garapenerako Proiek-

tuen 2014-2020 programako oi-

narri arautzaileak eta bigarren 

deialdia egin berri du, lastaila-

ren 21etik abenduaren 18ra arte 

zabalik dagoena. Nafarroako 

Gobernuak eta Landa Garape-

nerako Europako Nekazaritza 

Funtsak finantzatzen dute pro-

grama, 1.792.477 euro banatuko 

duena. 

Ekonomia-jarduera helburu 

duten proiektuen edo ekoizpe-

neko proiektuen % 30, gehienez, 

finantzazioa izanen dute. Eragin 

ekonomikoa baino eragin sozial 

handiagoa dutenak edo ekoiz-

penekoak ez diren proiektuei 

dagokienez, finantzaketa % 

70ekoa izanen da. Nolanahi ere, 

laguntzaren muga 50.000 eurokoa 

izanen da. 

Cederna-Garalur elkartean 

aurkeztuko diren proiektuak 

ondoren aipatzen diren ardatz 

estrategikoetan multzokatutako 

32 jarduera-ildoren baten bar-

nean sartzeko modukoak izanen 

dira: herritarrak tokian-tokian 

mantendu eta finkatu; lehen 

sektorea eta basogintza; natura

-baliabideen ustiapen jasangarria; 

zerbitzuak garatu eta ondareari 

balioa eman; eta enpresak fin-

katzen eta enplegua sortzen la-

gundu. Informazio guztia esku-

ragarri dago www.cederna.eu 

web-orrialdean. 

Cederna-Garalurren progra-

maren helburu nagusia Nafa-

rroako Mendialdeko tokiko ga-

rapena sustatzea da, enpresa-ehu-

na sortzen eta finkatzen lagun-

duz, eta, bestetik, zerbitzu eta 

azpiegitura publiko berriak 

garatzea, Garalur elkartearen 

kudeatzaile Ibon Mimentzak 

esan duen moduan, “Nafarroa-

ko Mendialdea bizitzeko eta lan 

egiteko lekua izan dadin”.

irUrtzUn
Francisco Idareta Goldarazena, 

Nafarroako Unibertsitate Publi-

koko (NUP) Gizarte-Laneko De-

partamentuko irakasle eta iker-

laria, Gizarte-Laneko Kontseilu 

Nagusiko Deontologia Batzor-

deko kide izendatu dute, aditu 

gisa. Espainian estreinakoz sor-

tu berri da batzordea eta irur-

tzundarraz aparte beste lau ki-

dek osatzen dute. Kontsultarako 

eta aholkularitzarako talde-or-

ganoa da batzordea. Bere egite-

koa gizarte-lanaren Deontologia 

Kodeko baloreak eta oinarriak 

kontuan izanik etika eta deon-

tologia profesionalaren gaineko 

irizpideak ematea da. Aparte, 

lanbidearen balioak eta oina-

rriak mantentzea, ogibidearen 

legitimazioa eta kolegio antola-

kuntza finkatzea, profesionalek 

praktika ona bermatzea eta 

deontologia profesionalaren kul-

tura eta trebakuntza bulkatzea. 

Idareta gizarte-langile izan 

zen. NUPeko Gizarte-Laneko 

Departamentura pasa zen ira-

kasle eta ikerlari gisa. Departa-

mentuko zuzendari-ordea da. 

Aldi berean, Uriz irakasleak 

zuzentzen duen Etika, Filosofia 

eta Zientziaren Metodologia iker-

keta taldeko kidea da. Gizar-

te-Lanaren Etika du ardatz bere 

ikerketak: gizarte esku hartzea-

ren zalantza etikoen konponbi-

derako metodologiak, profesio-

nalen jokabide etikoa neurtzeko 

tresnen sortzea eta balidazioa, 

protokolo etiko eta auditoria 

etikoak sortzea, etika batzordee-

tan aholkatzea eta beste.

Idareta Gizarte-Laneko 
Deontologia Batzordean 
Estatuko Gizarte-laneko kontseiluko deontologia 
Batzordea sortu berrian bost kide daude.

Francisco idareta goldarazena. NuP
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UHartE arakil
Uharte Arakildik Beriain gai-

neko ermitarainoko bidea ibil-

bide labur moduan seinaleztatu 

eta homologatu du udalak. Men-

dizale asko erakartzen zituen 

lehendik ibilbideak eta, orain, 

Km Bertikalaren mendi-laster-

ketaren bederatzi edizioren on-

doren, korrikalari gehiago dira 

Uharte Arakilera joaten direnak, 

proban parte hartzera, edo bes-

te edozein egunetan hura eta 

beste batzuk prestatzeko. 

Horregatik guztiagatik, Uhar-

te Arakilgo Udalak bidea egoki 

seinaleztatzea eta homologatzea 

erabaki zuen, beste turismo ba-

liabide bat izateko. Itxesiko 

aparkalekutik abiatzen den ibil-

bide zirkularrak 9,5 km-ko lu-

zera du, 996 metroko desnibela 

duena. Ibilbidea osatzeko 5 ordu 

eta 40 minutu behar direla au-

rreikusten dira. 

Uharte Arakilgo Udalak egi-

teko horretara 10.600 euro bide-

ratu ditu. Baina % 70eko diru

-laguntza izan du, Europako 

Feader funtsaren eta Nafarroa-

ko Gobernuaren Landa Garape-

nerako Programaren bidez. Eu-

ropako funts horren helburua 

da landa eremuan inbertitzea, 

kasu honetan natura eta ondare 

balioei garrantzia emateko. 

Lau bide aurretik 
Arakilgo Udalak turismoa sus-

tatzeko asmoz ibilbideak atondu 

izan ditu aurretik ere. Hain zu-

zen, lau ibilbide prestatu eta 

seinaleztatu zituen 2002 urtean. 

Haietako bat Beriain gaineko 

ermitara eramaten zuena zen. 

Gainontzeko hiruak, berriz, ho-

nakoak izan ziren: Aralarko 

santutegira eramaten zuen an-

tzinako bidea, meategiaren ibil-

bidea eta Atako ibarrean dagoen 

Errolanen harrira eramaten 

zuen ibilbidea.Korrikalariak aurtengo lasterketan. www.uhartearakil-beriaiN.com

Beriainerako bidea 
homologatu du udalak
lehendik ezaguna zen eta km Bertikala probak ezagunagoa egin duen Beriainerako 
bidea udalak ibilbide labur gisa prestatu du. Horretarako, behar bezala seinaleztatu 
eta homologatu du. Europako diru-laguntzarekin aurre egin dio aurrekontuari

Sgak antolatutako bilera bat. artxiboa

sakana
Sakanako Garapen Agentzian 

(SGA) hausnarketa prozesu bat 

egiten hasi dira eta hura osa-

tzeko sakandarren iritziak jaso 

nahi dituzte. SGAko Mikel Gai-

ta Ansak azaldu digunez, "Sa-

kana eskualde berezi eta era-

kargarri bat zerk eratzen duen 

identifikatzeko eta gure eskual-

dea etorkizunean nolakoa izatea 

nahi dugun ezagutzeko" bidera-

tu dute hausnarketa prozesua. 

Horrekin guztiarekin, "Sakanan 

ditugun aukera eta sendotasunak 

adieraziko dituen marka irudi 

bat osatuko dugu".

Horregatik, "Sakanako biztan-

le eta langile guztiei" galdera 

bati erantzuteko eskatu digute: 

Zer da Sakana zuretako? Eran-

tzuna errazteko beste hiru gal-

dera proposatu dituzte: Nola 

ikusten duzu Sakana orain eta 

etorkizunean? Nola uste duzu 

ikusten dutela Sakana kanpoan? 

Sakanako zerekin identifikatu-

ko zinateke? Audio, bideo eta 

idatziz erantzun daiteke. E-pos-

taz: info@sakanagaratzen.com  

helbidean. Facebook-en Sakana 

Garapen Agentzia profilaren 

bidez. Twitterren @sakanaga-

ratzen profilera txioa bidaliz 

Eta, azkenik, whatsapp aplikazioa 

erabiliz mezua 674 146 472 tele-

fonora bidaliz. 

SGAk galdera 
egin digu: zer 
da Sakana 
zuretako?
sakandarrekin ibarra 
"berezi eta erakargarri 
zerk eratzen duen 
identifikatu" nahi dute
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arBizU
Presoen abokatuak, Euskal Pre-

so Politikoen Kolektiboaren bi-

tartekari taldekoak, presoen se-

nideen Etxerat elkartea, presoen 

osasun egoeraz eta eskubideez 

arduratzen den Jaiki Hadikoak 

edo presoen giza eskubideak al-

darrikatu zituen Herrira mugi-

mendukoak. Guztira 48 euskal 

herritar epaituko dituzte Espai-

niako Auzitegi Nazionalean. 

“ETAren espetxe frontea” osatzea 

leporatuta fiskaltzak guztira 590 

urteko espetxe zigorra eta 117.600 

euroko isuna eskatu du. 

Auzipetuen artean Fran Balda 

arbizuarra dago. 21 urteko espe-

txe zigor eskaerari aurre egin 

beharko dio. Herriraren kontra-

ko sarekadan atxilotu zuten 2013ko 

irailaren 30ean eta lastailaren 

4an askatu. Bigarrenez, 2015eko 

ilbeltzaren 12an atxilotu zuten 

eta urte hartako lastailaren 16ra 

arte preso egon zen. Auzipetuei 

2012 eta 2014 urteen artean “te-

rrorismo delituak” egitea lepo-

ratzen diete. ETAk jardun arma-

tua 2011n utzi zuen. 

11/2013 sumarioa
Fiskaltzarendako atxilotuek “ETA-

ren espetxe frontea” osatzen zu-

ten eta, beraz, “erakunde terro-

ristako kide” izatea leporatzen 

die. Fiskalaren arabera atxilotu-

takoak “Koordinazio Gunean 

biltzen ziren, ETAren aginduak 

kudeatzeko”. Auzipetze autoan 

Elaoy Velasco epaileak aitortzen 

du aztertutako dokumentuetan 

ez dutela aurkitu ETAren eta 

ustezko Koordinazio Gunearen 

arteko lotura zuzenik eta harre-

man organikorik zegoela esateko 

moduko “inongo daturik”. Hala 

ere, epialeak ziurtatu du auzipe-

tu guztiek bazekitela “Koordina-

zio Taldekokoeek (EPPKren bi-

tartekariek) ETArekiko menpe-

kotasun harremana zutela” eta 

talde horiek legez kanpoko Am-

nistiaren Aldeko Batzordeen eta 

Askatasunaren hutsunea betetzen 

zutela. 

Hala ere, Espainiako Auzitegi 

Nazionaleko Zigor Salaren 2. 

Sekzioko epaile batek, Jose Ri-

cardo De Pradak boto partiku-

larra kaleratu du. Euren iritziz 

ez dago deliturik auzipetuen 

jardunean, baizik eta polizien 

“interpretazio subjektiboak” 

daude akusazioen oinarrian. 

Epailearendako epaitzekoak 

direnak “jarduera politiko hu-

tsa” dira. 

Babes taldea
48 auzipetuei babesa emateko 

hainbat pertsonek eta eragilek, 

ELA eta LAB sindikatuak barne, 

babes taldea osatu dute. Horren 

berri emateko eta euren iritzia 

plazaratzeko larunbatean age-

rraldia egin zuten Donostiako 

Aiete jauregian, auzipetuetako 

batzuekin batera. Taldekideek 

bat egiten dute De Prada epai-

learen iritziarekin. Salatu dute 

Espainiak “arazo politikoen au-

rrean errepresioaren hautua egi-

tea soil-soilik, soluzio politikoak 

bazter utzita”. Babes taldekoek 

esan dutenez, “arduratzen gaitu 

halako makrosumarioek Euskal 

Herriko bizitza sozial eta politi-

koan izan dezaketen eraginak”. 

Epaituko dituzten 48ak “bakearen 

alde” modu “publiko eta trans-

bertsalean” lan egin dutela gai-

neratu dute.  

Babes taldea osatzen dutenek 

kezkaz hartu dituzte akusazioa 

eta zigor eskaerak, “larriak” 

direlako. Horregatik, herritarrei, 

eragile politiko, sindikal eta 

instituzionalei salaketa dinami-

kekin bat egiteko deia egin die-

te, "desberdintasun ideologikoen 

gainetik eta nork bere ahalegin 

esparrutik”.

11/2013 auzipetutako 48 euskal herritarrei babesa azaldu zieten larunbatean. utzitakoa

Baldarendako 21 urteko 
espetxe zigor eskaria 
Herriraren kontrako sarekadan atxilotu zuten 2013an lehenik eta 2015ean 
bigarrenez. “Etaren espetxe fronteko” kide izatea leporatzen diote, hainbat 
erakundeetako beste 47 pertsonekin batera.

iñigo aritzako ikasle talde bat. utzitakoa     

Iñigo Aritza ikastolan 
aniztasunari erantzuna emanez
trantsizio gelari derrigorrezko oinarrizko Hezkuntza 2 
unitatea segitu dio, derrigorrezko hezkuntza osoa hartuz

sakana
Aniztasunaren lanketan bidea 

egina du Iñigo Aritza ikastolak. 

Zeuzkaten hezkuntza premia 

berezien beharrei erantzuna 

modu egokian emateko trantsi-

zio gela izatea lortu zuten 2009an. 

Sakanan erreferentea bihurtu 

zen. Ikastolako ikasleak hartzeaz 

aparte, beste ikastetxeetakoak 

ere hartzen ditu. 

Trantsizio gelan aritu diren 

Lehen Hezkuntzako ikasleei 

erantzun egokiena eman nahian, 

Derrigorrezko Oinarrizko Hez-

kuntza 2 unitatea (DOH2) sortu 

da ikastolan. Nafarroako Hez-

kuntza Berezirako Baliabideen 

Zentroarekin eta Hezkuntza De-

partamentuarekin elkarlanean 

aritu dira. DOH2 unitatea lortzen 

lehena izan da. 

Segida
Sortutako gela berria Lehen 

Hezkuntzako trantsizio gelako 

egituraren eredua jarraitzen du 

baina tailerrek eta proiektuek 

garrantzi gehiago hartu dute. 

Une honetan baratzea eta edizio 

tailerrak egiten ari dira. Lehe-

nengo tailerrarekin gela barru-

ko zein kanpoko lore-ontziak 

kudeatzen ari dira. Bi geletako 

ikasleek euren erreferentzia 

gelan ere, adineko ikaskideekin 

hainbat saio izaten dituzte: tek-

nologia, plastika edota soin he-

ziketa. Gainera, ikastolako jar-

duera orokorretan parte hartzen 

dute.

Ikastolatik azaldu dutenez, 

“inklusioari begira, aurrerapau-

so handia da unitate horren 

lorpenak hezkuntza komunitate 

osoarendako. Iñigo Aritza Ikas-

tolak bere hezkuntza eskaintza 

zabaldu eta trantsizio gelako 

zein eskualdeko ikasle eta fami-

liei derrigorrezko hezkuntza 

osoa ikastolan bertan egiteko 

aukera ematen die”.

Altsasuko Udalak herriko ikas-

tetxeei zuzendutako diru-lagun-

tza deialdia herenegun onartu 

zuen. Altsasuko Haur Hezkun-

tzako, Lehen Hezkuntzako edo-

ta Derrigorrezko Bigarren Hez-

kuntzako  ikastetxe publiko, 

itunpeko edota diruz lagundu-

takoek hiru kontzeptuengatik 

jaso dezakete diru-laguntza. 

Batetik, hezkuntza proiektu be-

rritzaileak martxan jartzen la-

guntzeko 33.000 euro bideratuko 

ditu. Bestetik, irakaskuntzako 

materialak hobetzeko diru pol-

tsa 5.000 eurokoa izanen da. Eta, 

azkenik, eskolaz kanpoko jar-

duera osagarrietara bideratuta-

ko dirua 10.000 eurokoa da.

Aurten egindakoak lagunduko 

ditu Altsasuko Udalak. Ikastur-

te honetakoa izan daiteke edo 

pasa den ikasturtekoa. Ikaste-

txeak euren eskabideak aurkez-

teko epea 2017ko abenduaren 

11an despeditzen da.

Udalak ikastetxeei 
zuzendutako laguntza 
deialdia egin du
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altsasU
Altsasuko merkataritzako 46 

establezimenduk bat egin dute 

gaurko festarekin. Altsasuko 

Merkataritzaren II. Festarekin 

dendari eta establezimendueta-

ko jabeek “eguneroko erosketak 

denda txikietan egiten dituzten 

herritarrei eskerrak eman nahi 

dizkiegu” Elena Aldasororen 

hitzak dira, bera Altsasuko Den-

darien Elkarteko lehendakaria 

da. “Hemen gaude esateko bes-

te modu bat da. Herriari ekar-

pena egiten diogu. Gaur jai egu-

na izanen da, baina urtean zehar 

beste gauza batzuk mugitzen 

ditugu”.

Joan den urteko ospakizuna 

kale animazioan oinarritu bazen, 

aurten establezimenduek beraiek 

hartu dute ardura. “Ideia hau 

aspaldi genuen buruan. Baina 

lan handia da dena koordinatzea. 

Busti gara eta denda bakoitzak 

berearekin lotutako zerbait edo 

bezeroa eskertzeko, kaleak alai-

tzeko, herria bizirik erakusteko 

ahal dena eginen dugu”. Alda-

sororen hitzetan, establezimen-

du batzuk elkarrekin antolatu 

dira giro hori sortzeko, beste 

batzuk bakarka ariko dira. 

Elkarteak dituen kideak baino 

establezimendu gehiagok parte 

hartuko dute gaurko festan. Al-

dasorok azaldu digunez, “aurre-

ko kanpainan bezala, oraingoan 

ere proposamena zabaldu zaie. 

Elkarteak kartelak eta logistika 

bere gain hartu du eta estable-

zimendu bakoitzak, nahiaren 

arabera, festari ekarpen han-

diagoa edo txikiagoa eginen dio”. 

Aldasororen hitzetan, “elkartean 

ez dauden denda askok parte 

hartu nahi dute eta euren beze-

roak eskertu nahi dituzte. Uste 

dugu horrela bat egiten dugula”. 

ADEk antolatu du ospakizuna, 

Nafarroako Gobernuaren, Al-

tsasuko Udalaren eta Laboral 

Kutxaren laguntzaz. Jakina, 

establezimenduak zabalik egonen 

dira eta haietan erosketak egi-

teko aukera izanen da. Horre-

gatik, gaur “kalera atera eta 

dendez disfrutatzera” deitu dute 

antolatzaileek. 

Intxostia zeharbideko jaia
19:15-19:45 Kale horretako doze-

na dendek dastatzea prestatu 

dute. Mahaiak kalean jarri eta 

mokaduak dastatzeko aukera 

izanen da. Gainera, dendek eu-

ren lokaletatik musika jarriko 

dute eta euren fatxadak apain-

duko dituzte. Honakoak dira 

parte hartuko dutenak: Sare 

oinetakoak, Bengoetxea oineta-

koak, Imaz ileapaindegia eta 

estetika, Cristina fruta-denda, 

Intxostia kirolak, Juli artileak, 

Ekin boutique, Bengoetxea mar-

goak, Lezea, Sakana optika eta 

Antonio Pascual. 

Frontoiko zeharbideko jaia
Arratsaldez, kaleko sei denden 

artean antolatu dute ospakizuna: 

Cortina Stor-Izara, JA Galartza 

harategia, Ron Sheng bazarra, 

Katuka, Frontoiko taberna eta 

Mari Nati fruta-denda. Azken 

horrengandik gertuen dagoen 

bide publikoan dastatze gozo eta 

gaziak emanen dira. Gainera, 

dendek euren lokaletatik musi-

ka jarriko dute eta euren fatxa-

dak apainduko dituzte. 

Zelai kaleko jaia
17:30-20:00 Bost establezimenduk 

bat egin dute antolakuntzarekin: 

JJ Aldasoro harategia, Zelai 

kafetegia, Zelai bideokluba, Gi-

xane estetika eta Scooby. Bosten 

artean dastatze gozoak eta gaziak 

eskainiko dituen mahai bat ja-

rriko dute, esaterako, txokolate 

iturria edo txorizo eta ardo das-

tatzea.

Isidoro Melero kalea
18:30-19:15 ML Moda arropa den-

dek moda desfilea antolatu dute 

Lorea lore-denda eta Gure ta-

bernaren laguntzaz. Jantziak 

erakutsiko dituzten modeloak 

emakumezkoendako ML Moda 

dendatik aterako dira eta alfon-

bra urdinean ibiliko dira. Mar-

ta Olaz (Miss Nafarroa 2016) eta 

Rafaella Candida (Miss Tourism 

Spain 2016) ariko dira desfila-

tzen. Irantzu Gonzalezen dantza 

eskolak erakustaldia eskainiko 

du. Bestalde, Gure tabernak 

bertaratutakoen artean cava, 

frizzantea eta hostopil aperitiboa 

banatuko du. Musika Txen dj-ren 

ardura izanen da. 

San Juan kalea
Lau denda elkartu dira festa 

antolatzeko: Marigorri lentzeria, 

Zat Zure animalien txokoa, Lasa 

kirolak eta Benigno ile-apain-

degia. Guztien artean musika-

rekin girotutako eta haurren-

dako den auzatea prestatu dute. 

Gainera, 18:30etik 20:30era, Lasa 

kirolak dendak giza-erakusleiho 

bat aurkeztuko du. 

Eta gehiago
Beste hamazazpi establezimen-

duk nork bere eskaintza eginen 

die bezeroei. Honako establezi-

menduek bat egin dute gaurko 

ospakizunarekin: Tu Tienda 

Especial, Arkatz liburu-denda, 

Txikitxo arropa-denda, Luresu 

optika, Luis Redin farmazia, 

Joselen Moda,Larka arropa-den-

da, Asensio Moda, Mari Carmen, 

Norte erloju-denda, Marian Na-

varro ile-apaindegia, Urtzi ta-

berna, Akeita kafetegia, Kiki 

argazki-denda, Gertu Sakana 

burdindegia eta Lorea lore-den-

da. Haietatik pasatzen denak 

denetarik opatuko du: hainbat 

produkturen dastatzeak, bateko 

eta besteko tailerrak, photocall 

edo argazki saio dibertigarriak, 

modeloek osatutako giza era-

kusleihoak, irrintzi lehiaketa, 

makillaje laginen frogak, bu-

ru-azaleko animalien diagnosia, 

barbakoa edo txokolate-jana. 

2016ko merkataritza festaren irudia. artxiboa

Herria merkataritza 
biziaren lekuko
Merkataritzaren ii. Festa ospatuko da altsasuko bost kaletan eta hainbat 
establezimendutan. Gaur, 17:30etik aurrera herrian barna ibiltzen denak 
“establezimenduek hemen jarraitzen dugula” ikusiko du. 

"HEmEn gAudE 
HErrIArI EkArpEnA 
EgItEko. gAu jAI BAt 
IzAnEn dA"
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Nekazaritza Politika Bateratuko dirua
udala txostenak dirua

altsasu 15 29.435,54

arakil 37 329.988,21

arbizu 9 23.254,47

arruazu 3 2.933,28

bakaiku 4 19.828,86

ergoiena 15 54.074,06

etxarri aranatz 30 145.046,91

irañeta 2 46.168,40

irurtzun 14 39.581,47

iturmendi 4 7.694,03

lakuntza 12 59.344,09

olatzagutia 10 22.305,48

uharte arakil 22 95.350,12

urdiain 13 32.759,51

ziordia 2 41.125,90

Sakana 192 948.890,33

sakana
Nekazaritza Politika Bateratuko 

kanpainako lehen ordainketak 

10.465 onuradun ditu Nafarroan. 

Haiek foru administraziotik 

52.890.182 euro jasoko dituzte 

egun hauetan. Hau da, Nafarroa-

ko Gobernuak aurtengo kanpai-

nari dagokien laguntzaren % 70 

pagatuko du. Diru-laguntza ho-

rren helburua da “2018ko kan-

painako lanekin hasterakoan 

sektoreak likidezia izan dezala”. 

Sakanatik Nekazaritza Politika 

Bateratura aurkeztutako 192 

txosten onartu dira eta haien 

jabeek, guztira, 948.890,33 euro 

jasoko dituzte, Nafarroako la-

guntzen % 1,79. 

Nekazaritza Politika Batera-

tuko  ordainketak egin ahal iza-

teko Landa Garapeneko, Ingu-

rumeneko eta Toki Administra-

zioko Departamentuak Europa-

ko Batasunak ezarritako baldin-

tzak bete behar ditu. Gastuen 

aurreratzeari dagokionean 

gehiena % 70 da eta hala egin 

du departamentuak. Horretara-

ko, eguraldi txarrak sektorean 

sortutako finantza zailtasunak 

eta nekazari profesionalei sortu 

dizkien diruzaintzako arazoak 

argudiatu ditu. Jakina, hartzai-

leek dagozkien baldintzak eta 

kontrol administratiboa bete 

behar dituzte. Landa Garapene-

ko, Ingurumeneko eta Toki Ad-

ministrazioko Departamentutik 

jakinarazi dutenez, aurrerapen 

modura beste diru-laguntza ba-

tzuk ordainduko ditu bai lastai-

lean baita azaroan ere. Laguntza 

horiek aurreneko ordainketa 

honetan sartu ez diren espedien-

teendako izanen dira, baita aza-

lerari eta abeltzaintzari lotuta-

koak ere.

nekazaritza politika 
Bateratutik 948.890 euro
ibarreko 192 eskaera txosten onartuta, nafarroako Gobernuko landa Garapeneko, 
ingurumeneko eta toki administrazioko departamentuak aurtengo kanpainako 
ordainketako lehen zatia, % 70, ordaintzen hasi zen joan zen astean. 

sakana
Zubigintza leloa hartu du Erri-

gorak kanpaina berrirako. Erri-

gora ekimenean hainbat helbu-

ruk bat egiten dute: Nafarroa 

hegoaldean euskarak tresna 

estrategiko berriak gauzatzea; 

merkaturatze bide berriak gau-

zatzea; ekoizpen-ekoizle berriak 

finkatzea; lurralde eta eremuen 

arteko harremanak

trinkotzea… Hori guztia egiteko 

eta ametsak errealitate bihur-

tzeko zubi berriak behar direla 

diote Errigorakoek eta kanpai-

na berri honekin bere ekarpena 

egin nahi dute. 

Horretarako, zubigintza ere 

baden herri-lanari, auzolanari 

ekitera deitu dute Errigoratik. 

Udazkenean egiten duten Eus-

karari puzka kanpainarako 25 

ekoizle batu zaizkie. Haien pro-

duktuekin beteko dituzte saski 

beltzak (Errigorako kutxa kla-

sikoa) eta txuriak (berrikuntzak 

dituenak). Joan den urteko kan-

painaren bidez Nafarroa hegoal-

deko produktuz betetako 14.000 

saski saldu ziren eta ahalegin 

horrek Erriberako euskararen 

normalizaziorako 175.000 euro-

ko hauspoa izan zen. Edo, bes-

tela esanda, Nafarroa hegoalde-

ko euskaltzaleendako erakus-

leihoa eta indarberritzea izan 

zen. Eta Lodosa, Tutera eta 

Vianako ikastolen biziraupene-

rako, Erriberako Aek indartze-

ko eta D ereduko lerroak babes-

teko eta zabaltzeko dinamikak 

biderkatzeko balio izan zuen. 

Hala ere, Errigorago joateko 

amets berriak, zubiak marrazten 

hasi dira euskararentzako ere.

Udaberrian Eskutik Eskura 

kanpainaren bidez, ekoizleen 

eskuetatik kontsumitzaileenera 

85.000 litro olio eta 208.000 kon-

tserba ontzipasa ziren. Bitartean 

zubi berriak sortzen segitu nahi 

dute: Nafarroako hegoaldeko 

euskaltzaleen artean; ekoizle, 

kontsumitzaile, kontsumo-talde, 

dendari, jantoki eta abarren 

artean; nekazari eta elaboratzai-

leen artean; herria egin eta eral-

datzen ari diren eragileen artean. 

errigorako saskiak eskatzeko kanpaina atzo hasi zen. erriGora

Herrilanaren ideiarekin 
Errigora garaia iritsi da 
Gaurtik azaroaren 14ra arte ohiko tokietan eska daitezke nafarroako hegoaldeko 
produktuekin osatutako kutxak. Errigorak hegoaldeko euskalgintzari eta tokiko 
ekoizleei bultzada eman nahi die 

Azaroaren 14ra
• Eskaerak egiteko epea.

Azaroaren 2,3 eta 4an
• Auzolana Ablitasen.

Azaroaren 23tik 
abenduaren 3ra
• Saskien banaketa.

Abenduaren 4tik 14ra
• Ordainketak.

Errigora 
egutegia
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Arakil 139,65 86,03 70,21 278,06 1,28 0 0 5,44 0 0,23 0 0 0,59 201,15 0,05 1,45 0 0 0 0 0 0 0 10,34 1251,28 2.045,76 30,57

Irurtzun 0 0 0 0 0 0 0 1,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,55 64,88 0,97

Irañeta 10,23 5,37 0 42,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,34 143,37 211,46 3,16

uharte A. 4,53 5,43 6,55 39,84 0 0 0 0,65 0 0 0 0 0,63 9,49 0,13 0 0,83 1,08 0 0 0 0 0 0 829,99 899,15 13,44

Arruazu 1,88 1,81 0 34,01 0,91 0,13 0 0 0 0,01 0,13 0,86 0,46 1,18 1,84 116,14 159,36 2,38

Lakuntza 5,8 1,42 1,83 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0,12 168,98 192,43 2,88

Arbizu 11,51 4,76 0 10,97 3,28 0,17 0 0 0 0 0 0 0 5,46 0,13 0 0,33 0,2 0 0 0 0,41 0 0,31 228,61 266,14 3,98

Ergoiena 17,99 0 19,7 0 2,67 0 0 0 1,1 0,06 0 0 0,77 13,52 1,93 0 0,12 0 0,12 0 0 0,05 0 1,3 854,43 913,76 13,65

Etxarri A. 0 0 0 65,43 0 0 0,74 0 2,49 0 0 0 0 3,03 0,81 0 0,1 0 0 0 0,77 0,99 0,84 3,12 523,38 601,70 8,99

Bakaiku 1,79 0,45 0,57 5,69 3,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,01 0 0,22 0 0 0 0 0 0 0 138,16 150,29 2,25

Iturmendi 5,68 2,77 1,5 5,44 2,53 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0,33 0,07 0,08 0,08 0 0 0 0 0 0 0,41 142,99 162,02 2,42

urdiain 13,31 14,9 25,75 4,16 1,08 0,29 0 0 0 0 0 0 0 1,67 0,04 0 0,02 0 0 0,23 0 0,29 0 1,52 246,73 309,99 4,63

Altsasu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,95 0,21 0 0,09 0 0 0 0 0,15 0 0 257,34 267,74 4,00

olazti 0 0 0 0,57 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0,29 17,88 0 0 0,29 0,87 0,14 0 0 0,56 0 0 202,34 223,01 3,33

ziordia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0,1 0,07 0 0 0,19 0 0 0 0 1,05 0 223,24 224,78 3,36

Sakana 212,37 122,94 126,11 500,3 14,9 0,66 0,74 7,42 3,59 0,3 0 0,13 2,55 265,94 3,91 2,71 2,13 2,34 0,26 0,23 0,77 2,45 1,89 27,3 5390,53 6.692,47 100,00

Azaler. % 3,17 1,84 1,88 7,48 0,22 0,01 0,01 0,11 0,05 0 0 0 0,04 3,97 0,06 0,04 0,03 0,03 0,00 0,00 0,01 0,04 0,03 0,41 80,55 100,00

*Beste baso erabilerak. Ez nekazaritzarako ezta basorako. **Alpapa, larre iraunkorrak, zuhaixkadun larreak, zuhaitzdun larreak, espezie pratenseen sail mistoak, raygrasa. 

Oharra:azaleraren 0,2aino  iristen  ez diren ak ez dira taulan agertzen. 
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Domu Saindu, ez daudenak zaindu

sakana
Urtean behin, Sakanako hi-
lerriek bizia hartzen dute. 
Gugandik alde egin dutenak 
gertuago sentitzeko egun han-
dia da. 
Urtean zehar senide eta la-
gunak gogoan izaten dira 
baina azaroaren 1ean indarra 
hartzen duen eguna izaten 
da.

Hilerriak lore eta landare 
mota ezberdinekin jazten dira 
eta eskaintza zabal horren 
lekuko  dira gure herrietako 
lore-dendak. Gertuko zerbi-
tzua, atsegina, profesionala 
eta egun hauetarako ordutegi 
malguekin lanerako prest da-
goena. Azaroaren 1era arteko 
epea duzu enkarguak egin eta 
zure erosketak kudeatzeko.

sakana
Landa Garapen, Ingurumen eta 

Toki Administrazio Departa-

mentuak emandako datuen ara-

bera, ibarrean gehien deklaratu 

dena abereendako bazkarako 

ereindakoak izan dira. Europa-

ko Nekazaritza Politika Batera-

tura Sakanan deklaratutakoaren 

% 80,55 da, joan den urtean bai-

no 1,2 puntu gehiago. Abereen 

bazkarako 5.390,53 hektariek 

alpapa, larre iraunkorrak, zuhaix-

kadun eta zuhaitzdun larreak, 

espezie pratensen sail mistoak 

eta raygrasa dira. 

NPBra aitortutako hurrengo 

azalera handiena artoarena da, 

% 7,48; 2016an baino 0,12 puntu 

gehiago. Azalera tamainan hi-

rugarrena laboreak dira. Garia, 

garagarra eta olo soroak NPBra 

aitortutako azaleraren % 6,8 

dira, 2016arekin alderatuta 0,06 

gutxiago. Aitortutakoen artean 

nabarmentzen den beste azalera 

beste baso eremu gisa izenekoa 

da, % 3,97 hartzen duena; joan 

den urtean baino 0,52 gutxiago. 

Europako laguntzetarako Sa-

kanan aitortutako gainontzeko 

azalerak tamaina txikikoak dira. 

25 hektareako kopurua gaindi-

tzen duten bakarra lugorri utzi-

tako eremuak dira, 27,3 hektarea 

(joan den urtean baino 4,09 gehia-

go). 5 hektarea gainditzen duen 

kultibo bakarra zalkearena, 

7,42rekin (23.34 gutxiago). Ai-

tortutakoen artean eta 2 hekta-

rea baino gehiago dituztenak 

zazpi dira: Beste erabilera ba-

tzuetarako, ez nekazaritzarako 

ez basorako 3,91 hektarea daude 

(5,2 gutxiago); zalke eta olo nahas-

keta 3,59 hektarea; txipuak 2,71 

(2106ko kopuru bera); egurreta-

rako azalerak 2,55 hektarea dira 

(kopuru bera); beste fruta arbo-

lak 2,45 hektarea (0,04 gutxiago); 

sagarrondoa 2,34 hektarea (0,21 

gutxiago) eta baratza 2,3 (0,02 

gutxiago). Aitortutako olibondo 

azalera 0,34 hektarea handitu  

da, 1,89ra iritsiz; intxaurrondoe-

na baino 8,21 aldiz gehiago. 

Bazka-laboreak
Sakanan aitortutako azalerako 

hamarretatik zortzi abereek 

jateko da. 5.390,53 horietatik 

guztietatik % 82,79 bost urte edo 

gehiago dituzten larre iraunko-

rrak dira (4.462,46 h). NPBra 

aitortutako % 7,25 raygras be-

larra da (390,66 h). Bost urte 

baino gutxiago dituzten larreak 

deklaratutakoaren % 3,1 da. 

Zuhaixkak dituzten larreak, 

berriz, % 2,64 dira (142,44 h). 

Azalera tamainari erreparatzen 

segituz, hurrengoa espezie pra-

tenseen sail mistoak dira % 

1,57rekin (84,72 h). Bost urte edo 

gehiagoko larreak % 1,34 dira 

(72,26 h). Zuhaitzadun larreak 

aitortutakoaren % 0,66 dira (35,46 

h) eta, azkenik, alpapa % 65 da 

(34,94 h). 

arto soroa Sakanan. artxiboa

npBko 111 hektarera 
gehiago deklaratu dira
Europako nekazaritza politika Bateratura (npB) 6.692,47 hektarea deklaratu dituzte 
sakanako abeltzainek eta nekazariek. aitortutako azaleraren erdia hiru udalerritan 
dago: % 30,57 arakilen, % 13,65 Ergoienan eta % 13,44 Uharte arakilen. 

AItortutAkoArEn  
% 80,55 
ABErEEndAko 
BAzkArAko 
ErEIndAkoA dA
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arakil
Arakilgo Udalaren Kultura Zer-

bitzuaren kultur agendako hu-

rrengo hitzordua biharko dago 

jarria. Gastronomia eta kultura 

uztartzen dituen irteera eginen 

dute Lizarra aldera. 34 pertsonak 

eman dute izena. 08:30ean abia-

tuko dira Arakildik. 

Bidaiari arakildarren aurre-

neko geldialdia Metautenen egi-

nen dute. Han, 10:00etan, trufa 

museora bisita eginen dute.Boi-

lurren inguruko guztia ezagu-

tzeko aukera emanen die mu-

seoak. Eta, gainera, handik 

atera gabe txakurren trufa bil-

ketaren heziketaren lekuko iza-

nen dira. Haien laguntzaz bila-

tzen baitituzte lurpeko fruitu 

horiek. Trufak dastatu gabe ezin 

joan, ordea. 

Handik Iratxe upategira joanen 

dira. Uzta despeditu berritan, 

ardoa nola egiten den ikasiko 

dute. Ardo dastatzea egiteko 

aukera izanen dute arakildarrek. 

Bazkaldu ondoren, 16:45ean, 

Lizarrako historia ingurunean 

barnako bisita gidatua izanen 

da. Hura bukatzean, 18:00etan, 

Arakilera bueltatuko dira. 

Joan den larunbatean, berriz, 

historiaz beteriko 10. mendi 

martxa egin zuten 30 bat arakil-

darrek, eguraldiari aurre egin-

da. Hiriberrin hasi eta bukatu 

zen ibilbidean Berastegiko er-

mitan gelditu ziren hango des-

populatuaren berri jasotzeko. 

Eta gauza bera Agirin. Desager-

tutako bi herrien inguruko azal-

penak Jokin Lanz historialariak 

eman zien ibiltariei. Bidea des-

pedituta Txitera elkartean baz-

kaldu zuten.

Lizarra aldea ezagutzeko irteera 
antolatu du Arakilgo Udalak
larunbaterako Metautenengo trufaren museora, 
upategi batera eta lizarra bisitatzera joanen dira 

Mendizale arakildarrak Berastegiko ermitan. arakilkultura gazteak festa giroan. iaGa

irUrtzUn
Irurtzungo eta Arakilgo Gazte 

asanbladak laugarren gazte egu-

na antolatu dute aurten. Irurtzun, 

Arakil eta inguruko herrietako 

gazteen topaleku bihurtuko da, 

atzera ere, Irurtzun. Gazteek 

eurendako antolatutako festaz 

gozatzeko gonbidapena luzatu 

dute. 

Gazte Eguna 
ospatuko da, 
IAGAk 
antolatuta
Gaur afaria izanen da eta 
bihar, eguerditik aurrera, 
ospakizunerako egitaraua 
prest dago

ostirala 27
• 21:30 afaria, barazki 

gunean.

Larunbata 28
• 12:30 Txupinazoa eta 

gaita poteoa, Barazki 
gunean.

• 14:00 bazkaria, barazki 
gunean. ondoren, bingo 
musikatua izanen da.

• 18:30 elektrotxufla. 
Ondoren, txapel jaurtiketa 
eta #altsasukoakaske 
argazkia.

• 23:00 kontzertuak, 
frontoian: zaunka, 
Sutagar, tximeleta eta 
Jotatxo dj.

Prestatutako 
egitaraua

UHartE arakil
Hirugarren urtez ospatu zen 

Euskal Festa. Uharten Guk Gu-

reak elkarteak antolatu zuen 

larunbateko ospakizuna. Bi 

urtean behin ospatzen den fes-

tan aurtengoan euskal kultu-

raren alde, euskal ikurren alde 

eta euskararen alde lanean ari 

direnak omendu zituzten. El-

karteko kide Gaizka Uhartek 

omenaldian hitza hartu zuen 

eta Joseba Sarrionaindiaren 

olerki batean oinarrituta adie-

razi zuen baietz, “imajinatzen 

dugu etorkizuneko portua”. 

Bide horretarako “txalupa he-

rritarrez eta aberastu dezagun 

inguruan dugun kultura aniz-

tasunaz” betetzera deitu zuen. 

Eta dei egin zuen: “guztion ar-

tean jarrai dezagun gure herrian 

euskal kultura eta nortasuna 

eraikitzen. Herriko dantza tal-

dean, herriko konpartsan, aiz-

koran edota herrigintzan”. 

Uharten Guk Gureak elkarteko 

kideak esan zuenez, “konben-

tzituta gaude gai izanen garela 

etorkizuneko portu hori guztion 

artean marraztu eta erabaki-

tzeko”. 

Uharten Guk Gureak elkar-

teak antolatutako egitaraua 

dianekin hasi zen. Ondorengo 

kalejira alaiak aipatutako ome-

naldiari segida eman zion. Dan-

tzariak plazan aritu ziren, Go-

rriti aita eta semearen arteko 

aizkora apustuak jendea plaza-

ra erakarri zuen. Han egin zen 

herri bazkarian 111 pertsona 

elkartu ziren. Haurrendako 

pailazo emanaldiaren ondoren 

musikarendako txanda izan 

zen, gauerdira arte.

Euskal Festa 2019 urtera arte 
agurtu dute uhartearrek
larunbatean ospatu zen. dianekin hasi eta musikarekin 
despeditu zen, 111 pertsona bazkaltzera elkartuta

uhartearrak giro euskaldunaz gozatzen. artxiboa

Oinezeko 
lekukoa hemen
lesakako tantirumairu ikastolatik 
iñigo aritza ikastolarako bidea egin 
zuen Nafarroa oinezen lekukoak 
larunbatean. mendirik mendi, 
basoz baso etorri ere. bi ikastolek 
antolatutako lekuko aldaketan 
makina bat boluntarioren 
bizkarrean ekarri zuten lekukoa, 
motxilan sartuta, lasterka. altsasun 
ikasleek lekukoa plazako ekitaldira 
eraman zuten.

Guaixe

La Encinakoak 
beste etxeekin
Joan den ostegunean hasi eta 

igandean despeditu zen Nafa-

rroako Etxe Erregionalen Fede-

razioak antolatutako 29. kultur 

astea, aurten Valentziako erki-

degoari eskainia zegoena. Iruñean 

izan ziren ospakizunak eta haie-

tan La Encina kultur elkarte 

altsasuarreko kideek parte har-

tu zuten. Udalak eta Gobernuak 

harrera egin zieten. 
Nafarroako GoberNua



KIROLAK    15guaixe  2017-10-27  ostirala

Iosu Bergera 
selekziora
 pilota  Angelun eta Miarritzen, 
36 metroko frontoiko eta zesta 
puntako Munduko Kopa jokatzen 
ari da. Espainiako selekzioak 
deituta, bertan dabil Irurtzun 
klubeko Iosu Bergera pilotari 
arruazuarra, Eneko Yoldirekin, Aitor 
Gorrotxategirekin eta Igor 
Azpirirekin batera. Argazkian, 
Bergera, eskuinetik hasita 
bigarrena, Irurtzun klubekoekin. 

Irurtzun pIlotA tAldEA

Aspe enpresa eta Julen Martija 

pilotaria adostasunera heldu 

dira eta Etxeberriko atzelariak 

Eibarko enpresan jarraituko du 

2020 urteko urrira arte. 

Martijari otsailean despeditzen 

zitzaion kontratua, baina Etxe-

berrikoa maila ona ari da era-

kusten eta enpresak bere aha-

legina saritu nahi izan du. Bi 

aldeak kontentu azaldu dira 

hitzarmenarekin eta Martijak 

azaldu du “oso pozik” dagoela. 

“Enpresak nigan duen konfian-

tza eskertzekoa da. Orain, kon-

fiantza hori eskertu nahi dut 

eta ahal dudan esfortzu handie-

na egin nahi dut, ikasi ahal iza-

teko, eta, ahal bada, handienen 

artean tokia egiteko”. 

Eibarko enpresan kontentu 

omen daude Etxeberriko atze-

laria egiten ari den progresioa-

rekin, eta oraindik konfirmatu 

ez bada ere, badirudi Julen Mar-

tijak Binakako Txapelketarako 

tokia izan dezakeela. Sakanda-

rrak Barriolaren tokia hartuko 

luke Lau t´erdia bukatuta hasi-

ko den txapelketan.  

 pilota  Julen Martijak 
beste hiru urte sinatu 
ditu Asperekin

Julen Martijak aspen jarraituko du. AspE

Lau t´erdiko final laurdenetako 

ligaxkako azken jardunaldiak 

erabakiko du zein pilotari pa-

sako den final erdietara. 

B multzoan gauzak nahiko 

argi daude: Urrutikoetxea da-

goeneko finalerdietarako sail-

katua dago eta Artola, aukerarik 

gabe. Beraz, gaur biek Balma-

sedan jokatuko duten partidak 

ez du ezer erabakiko. Erabakiko 

duena igandeko Tolosako par-

tida izanen da: Joseba Ezkurdiak 

eta Jokin Altunak jokatuko du-

ten partidako irabazlea sailka-

tuko baita finalerdietara. 

Partida oso gogorra aurrei-

kusten da, bi pilotariek euren 

joko guztia jarriko dutelako 

finalerdietan egoteko. Ezkurdiak 

bikain jokatu zuen Artolaren 

kontra, baina larunbatean Urru-

tikoetxearen kontra irregular 

samar ibili zen eta 22 eta 14 

irabazi zion Urrutikoetxeak. 

Altunari antzeko zerbait gerta-

tu zitzaion: Urrutikoetxearen 

kontra, gaizki ibili zen baina 

aurreko asteburuan Artolaren 

gainetik pasa zen. Hortaz, au-

rretiazko finala dute jokoan 

biek igandean Tolosan. Atzo 

arratsaldean aukeratu zuten 

materiala. 

A multzoan, aldiz, guztia era-

baki gabe dago. Aimar Olaizo-

lak eta Elezkanok partida era-

bakiorra dute bihar Labriten. 

Aimarrek irabazten badu, fina-

lerdietarako sailkatuko da; al-

diz, Elezkanok hiru puntuko 

aldea baino gehiagorekin ira-

bazi beharko luke sailkatzeko. 

Tartean, Bengoetxea VI.aren 

lesioa dago. Leitzakoak atzo 

erabaki behar zuen torneoan 

jarraitzen duen, haustura baitu 

eskuin eskuko hatz erakuslean. 

Jarraituz gero, igandean Vic-

torren kontrako partida iraba-

zi beharko luke finalerdietara 

sailkatzeko, bestela errioxarra 

sailkatuko da. 

ezkurdiak eta altunak partida erabakiorra dute igandean tolosan. AspE

Ezkurdiaren eta Altunaren 
aurretiazko finala 
 pilota  B multzoan Urrutikoetxea lau t´erdiko txapelketako final erdietarako 
sailkatuta dago dagoeneko. igandean Ezkurdiak eta altunak jokatuko dute, eta 
partidako irabazleak finalerdietarako txartela lortuko du. a multzoan dena airean dago

Ligaxkako 3. jardunaldia
Urrutikoetxea – Artola (gaur, 

20:00, Balmaseda. EtB1)
Olaizola II.a – Elezkano 

(larunbata, 17:00, labrit. 
EtB1)

Olaizola II.a – Elezkano 
(igandea, 17:00, logroño)

Ezkurdia – Altuna III 
(igandea, 17:00. tolosa. EtB1)

Lau t´erdiko 
final laurdenak

Aurreko asteburuan hasi zen 

XX. Iñigo Aritza ikastolako Pi-

lota Txapelketa. Euskal pilota 

sustatzeko lanean, Ricardo Lopez 

de Sabandok urteak daramatza 

ikastolan pilota eskolak ematen, 

eta aipatu txapelketa da pilota 

bulkatzeko ikastolak antolatzen 

duen beste ekimenetako bat. 

Lehen Hezkuntzako 3. mailatik 

Derrigorrezko Bigarren Hezkun-

tzako 3. mailara bitarteko nes-

ka-mutilek parte hartzen dute 

txapelketan eta igandean 2. jar-

dunaldia jokatuko da ikastolako 

frontoian, 16:00etan. Finalak 

abenduaren 10ean jokatuko dira, 

Burunda pilotalekuan.   

XX. Iñigo Aritza 
Pilota 
Txapelketa 
aurrera
 pilota  igandean, 
16:00etan, 2. jardunaldia 
jokatuko da iñigo aritza 
ikastolako frontoian

Igandean jokatuko da 2. 
jardunaldia, 16:00etatik 
aurrera, Iñigo Aritza 
mendiko ikastolako 
pilotalekuan.

Igandeko partidak:
LH3: 
Harri – Ioar
LH4:
Beñat – Aser 
Eñaut – Aiora
LH5:
Hodei – Enaitz 
Aimar – Xabier 
oier – Alaitz
LH6:
oihan – oier
DBH1:
Harri – oier
DBH2:
Ander – Araitz
olatz – Irati
Ekiñe – Amaiur
DBH3:
Aitor – Aritz

Iñigo Aritza 
Txapelketako 
2. jardunaldia
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Larunbatean Juan Migeliz Lei-

re Trail lasterketa jokatu zen 

Leiren, 21 km eta 1.400 metro 

positiboko desnibela zuen las-

terketa, mendi korrikalari as-

korendako denboraldiko azken 

proba izan zena.

302 korrikalarik hartu zuten 

parte eta Xabier Macias (1:56:33) 

eta Laura Sola (2:20:33) izan zi-

ren probako txapeldun handiak. 

Maciasek eta Xabier Zarranzek 

lehia estua izan zuten aurrean 

eta, azkenean, Maciasek 13 se-

gundo atera zizkion Zarranzi. 

Segundo bat beranduago sartu 

ziren Victor Amatriain eta Iña-

ki Mihura. 

Emakumezkoetan, aldiz, ez 

zen aparteko lehiarik izan, Lau-

ra Solak 4 minutu atera baitziz-

kion aurreko urtean proba ira-

bazi zuen Maider Fraileri. 

Sakandarren artean Jose Luis 

Beraza izan zen lehena. Uharte 

arakildarra seigarrena sartu 

zen, probako bigarren beteranoa 

(2:04:32). 

San Martin hirugarren 
emakumea Araian
Araiako Altzania Mendi Klubak, 

Asparrenako Udalaren lagun-

tzarekin. Araia-Aratz Km Ber-

tikala antolatu zuen igandean, 

4, 3 kilometroko proba. 85 ko-

rrikalari aritu ziren eta Markel 

Urigoitia (12:27) eta Izaskun Zu-

bizarreta (12:34:14) izan ziren 

azkarrenak. Aipatzekoa da Er-

kuden San Martin etxarriarra 

hirugarren emakumea izan zela 

(12:38). 

Jose luis Beraza podiumera igo zen, bigarren beteranoa izan baitzen. utzItAKoA

Jose Luis Beraza 
seigarrena Leire Trailean
 Mendi lasterketak  Uharte arakilgoa bigarren beteranoa izan zen leiren jokatutako 
21 km-ko lasterketan. Bestalde, araia-aratz Km Bertikalean Erkuden san Martin 
etxarriarra hirugarrena sailkatu zen

Leire Trail (21 km)
1.Xabier Macias:  1:56:33
6.Jose luis Beraza:   
  2:04:32
31.Julen lizarraga:   
  2:21:04
33.Joxeja Maiza:  2:21:20
64.Migel Angel 
Asurabarrena:  2:32:35
69.david Mutiloa:  2:34:17
160.Iñigo Aldunate:   
  2:56:10

Araia-Aratz Bertikala 
(4,3 km)
1.Markel urigoitia:   12:27
7.Anartz Etxeberri:  12:09
24.Ioseba Iza:  12:08
29.Fran Araña:  12:24
51.Joseba urkia:  12:23
62.Erkuden san Martin:   
  12:38
71.patxi Atxa:   12:41

*oharra: Bi lasterketetako 
sailkapenetan 
korrikalariak nongoak 
diren ez dute jarri, eta 
horregatik gerta daiteke 
sakandarren bat 
sailkapenean ez 
agertzea. 

Sakandarrak 
Leiren eta 
Araia-Aratzen

Osasuna Magna taldearen bola-

da onak ez du etenik. Asteburuan, 

Lehen Mailako Areto Futbol 

Ligako 6. jardunaldian Cartage-

nari 2 eta 6 irabazi zion Osasu-

na Magnak. Bynho (2), Eseverri 

(2), Rafa Usin eta Araça izan 

ziren golegileak. Imanol Arregi 

entrenatzailea bere jokalariek 

egindako jokoarengatik oso kon-

tentu zegoen. “Garaipenarekin 

pozik nago, ez baita erraza izan. 

1 eta 3 arte kosta egin zaigu, 

Cartagena arerio borrokalaria 

baita. Oso kontentu nago taldea 

egiten ari den lanarekin” na-

barmendu zuen Irurtzungo en-

trenatzaileak.

Osasuna Magna sailkapenean 
bigarrena, liderrarekin berdindua
Lehen Mailako sailkapen oro-

korrean Movistar Inter da lide-

rra eta Osasuna Magna bigarre-

na da, biak 16 punturekin. Bi-

kaina, talde berdearen denbo-

raldiaren hasiera. 

Gaur, ostiralean, derbia dago 

jokoan, Osasuna Magnak 7 pun-

turekin sailkapenean bederatzi-

garrena den Aspil Vidal Ribera 

de Navarra taldea hartuko bai-

tu etxean, Anaitasuna pabilioian, 

21:15ean (Eurosport 2). Bi taldeen 

arteko partidan giro berezia 

egoten da, jatorra, eta halakoa 

espero da gaurko. Imanol Arre-

giren taldeak lidergoa lortu nahi 

du eta Erriberakoek puntuak 

lortu. Ea derbiak zer uzten duen. 

Errege Kopan aurrera
Asteazken gauean, Palentzian, 

Errege Kopako final zortzirene-

tan lehiatu ziren Osasuna Mag-

na eta Guardo. Aspil Vidal bidean 

uztetik zetorren Guardo, baina 

hasieratik Osasuna Magnak 

partida dominatu zuen eta Guar-

dok ezin izan zuen sorpresarik 

eman. 2 eta 4 irabazi zuten ber-

deek, Alvaritok, Eseverrik, 

Bynhok eta Victorrek sartutako  

golei esker eta Errege Kopako 

final laurdenetarako sailkatu 

dira Imanol Arregiren mutilak. 

Osasuna Magnak eta Aspil 
Vidalek gaur derbia jokoan
 areto futBola  anaitasunak hartuko du bi talde 
nafarren arteko derbia, gaur, 21:15ean (Eurosport 2)

prEfErEntE Maila
EMAITzAk

san Andres – lagun Artea 2-0
san Jorge – Etxarri Aranatz 4-1

SAIlkAPEnA
1. lagunak 15
12. lagun Artea  5
16. Etxarri Aranatz  3

PArTIduAk

IGAndEAn

16:00 lagun Artea – san Jorge 
Lakuntzako Zelai Berrin
16:00 Etxarri A. – Ardoi B Etxarriko San 
Donato zelaian

Azken jardunaldiak ez du gauza onik utzi 
gure taldeendako. lakuntzarrak saiatu 
ziren, baina baloiak ez zuen sartu nahi. 
Eta berdin etxarriarrak. sailkapeneko 
behealdean daude gure taldeak. 

ErrEgional Maila
EMAITzAk

salesianos – Altsasu 0-5

SAIlkAPEnA
1. lagunak B 13
3. Altsasu 12

PArTIduAk

IGAndEAn

16:30 Altsasu – Gazte Berriak 
Dantzalekun

Altsasuk gol festa ederra ospatu zuen. 
letona, Bergara (2), lobo eta Guisado 
izan ziren golegileak. 

EMaK. ErrEgionala
EMAITzAk

Iruntxiki – Altsasu 1-4

SAIlkAPEnA
1. Berriozar 18
12. Altsasu 5

PArTIduAk

IGAndEAn

16:30  Altsasu - Beti Kozkor Dantzalekun

Asteburuan ez zen jardunaldirik jokatu. 
Hortaz, sailkapenean ez dago 
aldaketarik. lekunberrikoen kontra ariko 
dira altsasuarrak igandean etxean. Beti 
Kozkor 15.a da, puntu bakarrarekin. 

EloMEndi txapElKEta
EMAITzAk

zaldua – Bidezarra 0-1

SAIlkAPEnA
1. Bidezarra 12
4. zaldua 7

PArTIduAk

lArunBAtEAn

Ordua zehaztu gabe  unziti – zaldua 

liderraren kontra galdu zuen zalduak.

saKanaKo topaKEtaK
BEnjAMInEn PArTIduAk

IGAndEAn 1. JArdunA dAntzAlEKun

10:00  sutegi – Mediolanum
10:00 lagun Artea – txartel
11:00 Etxarri Aranatz – seguros sayas
11:00 Aralar Mendi – Betelu

sakanako Mankomunitateak 
antolatutako 2017/2018 sakanako 
Futbol topaketak aurreko asteburuan 
abiatu ziren. zehazki, Kimuen topaketak 
izan ziren hasi zirenak. Asteburu honetan 
kimuek atseden hartuko dute eta 
Benjaminen Mailako topaketak izango 
dira hasiko direnak, dantzalekun. 

Benjaminen mailan 9 talde lehiatuko 
dira: olaztiko sutegi, Altsasuko 
Mediolanum, txartel eta seguros sayas, 
Etxarri Aranatz 1 eta Etxarri Aranatz A, 
lakuntzako lagun Artea, uharte Arakilgo 
Aralar Mendi eta Betelu. Kimuen mailan, 
bestalde, 6 talde dabiltza baina 
asteburuan atsedena dute. 
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MAnK

nordic Walkingean trebatzen
sakanako Mankomunitateak ipar martxa, martxa 
nordikoa edo nordic walking ikastaroa antolatu zuen 
asteburuan Altsasun, Kaputxinoetan.Bi saio izan ziren, 
bata larunbatean eta bestea igandean. saio bat Gorka 
García romanek gidatu zuen eta bestea Gema urdanitz 

Etaiok, eta bakoitzak 19 ikasle trebatu zituen.  
Esperientzia “primerakoa” izan zela aipatu digu 
Mank-eko kirol teknikari Amaia Gerrikagoitiak. 
“Ikastaroa kirol eta jarduera osasuntsuak bulkatzeko 
antolatu genuen, eta guztira 38 pertsona aritu dira". 

Garikoitz Flores pilotuak (BRC  

B49) denboraldi bikaina podium 

bereziarekin borobildu du, izan 

ere Espainiako Mendi Txapel-

ketako 2. kategorian hirugarre-

na sailkatu da lakuntzarra, me-

rezimendu osoz. 

Zortzi lasterketa
Aurten 8 igoerek puntuatzen 

zuten Espainaiko Mendi Txa-

pelketarako: martxoaren 10eko 

Esteponako Peñas Igoerak, api-

rilaren 22ko Ubrique Benaucaz 

igoerak, maiatzaren 6ko Falpe-

rrako Nazioarteko Arranpak, 

maiatzaren 13ko Fitora Nazioar-

teko Igoerak, ekainaren 10eko 

Guia de Isora Igoerak, ekainaren 

17ko Tamaimora Igoerak, uztai-

laren 15eko Pujada Alp 2.500 

Igoerak, irailaren 22ko La San-

tara Igoerak eta irailaren 30eko 

Ornidora Igoerak.  2. kategorian 

oso lehiatua egon da txapelketa 

eta, azkenean, Cesar Rodrigezek 

irabazi du (152 puntu), Jonathan 

Alvarez bigarrenarekin puntu-

tara berdinduta (152 puntu). 

Garikoitz Floresek gertutik ja-

rraitu die, hirugarrena izan 

baita (115 puntu). 

Espainiako Txapelketan buru 

belarri murgilduta, aurten Na-

farroako Mendi Txapelketa alde 

batera utzi du Floresek. Hala 

ere, laugarrena sailkatu da pla-

za bakarrekoen mailan, Urba-

sako Igoeran egindako lanari 

esker. Denboraldia despeditzear 

dagoenean, hurrengoa, 2018koa 

buruan izango du pilotuak. 

garikoitz flores lakuntzarrak denboraldi ona egin du BrC B49 barketarekin. 

Flores, Espainiako 
Txapelketan hirugarrena
 autoMoBilisMoa  Espainiako Mendi txapelketako 2. kategorian hirugarrena sailkatu 
da lakuntzarra, denboraldi bikaina egin eta gero. Zortzi probek puntuatzen zuten eta 
erregulartasun handia izan du floresek BrC B49 barketarekin

iban lopez de goikoetxea igandean urrakin. MMs

Palacios, Mendinueta eta lopez 
de Goikoetxea podiumean
 autoMoBilisMoa  igandean jokatutako Urraki igoerak 
erabaki du nafarroako Mendi igoera txapelketa

Igandean Urraki Igoera jokatu 

zen Azpeitian, Nafarroako Men-

di Igoera Txapelketako baliaga-

rria zen azken proba. Bertan 

Sakana Motorsport taldeko bi 

pilotu sakandar lehiatu ziren, 

Iban Lopez de Goikoetxea olaz-

tiarra (Renault 5 GT Turbo) eta 

Mikel Mendinueta arbizuarra 

(Peugeot 205 Gti). 

Sakandarrak ongi Urrakin
Egun guztia euripean ibili 

behar izan zuten pilotuek eta 

bidea oso irristakorra izan zuten 

uneoro. Uretako gurpilekin ari-

tu behar izan zuten eta, ondorioz, 

Formula, barketa eta halako 

kotxe azkarrei 4x4 auto batek 

hartu zien aurrea. Horrela, Iña-

ki Aiertza (Mitsubishi Lancer 

Evo IX) izan zen azkarrena 

(3:38.370), berriki Urbasako Igoe-

ra irabazi zuen Joseba Iraolari 

(Norma NAC M20) 3 segundo 

aterata (3:41.448). 

Iban Lopez de Goikoetxea 12.a 

sailkatu zen scratch edo sailka-

pen orokorrean (3:56.501). Bere 

mailan, Formula Librean, hiru-

garrena izan zen olaztiarra. Bes-

talde, Mikel Mendinueta 20.a 

sailkatu zen (4:15.049) eta bere 

mailan, 3. Klasean, laugarrena 

izan zen. 

Nafarroako Mendi Txapelketan 
gure pilotuak bikain
Urraki Igoerak erabaki du Na-

farroako Mendi Igoera Txapel-

keta. Ondoko probek puntuatu 

zuten: Arnedilloko Igoerak, Ibar-

din Igoerak, Petillako Igoerak, 

Jaizkibel Igoerak, Urbasako 

Igoerak eta Urraki Igoerak. Pi-

lotu sakandarrek lan ona egin 

dute denboraldian barna eta 

podium guztietan ordezkaritza 

izan genuen. 

Monoplazen mailan Arkaitz 

Ordokik irabazi du Nafarroako 

Mendi Txapelketa (290 puntu), 

Pantxo Egozkueren (128 puntu) 

eta Iker Palacios lakuntzarraren 

aurretik (100 puntu). Garikoitz 

Flores laugarrena sailkatu da 

(54 puntu). 

Bestalde, turismoetan Iñaki 

Lapuentek irabazi du Nafarroa-

ko Mendi Txapelketa (343 puntu). 

Mikel Mendinueta arbizuarra 

hirugarrena sailkatu da (201 

puntu) eta Etxeberriko Garikoitz 

Goñi seigarrena (80 puntu). Eta, 

bukatzeko, Formula Libre mai-

lan Iñaki Alegriak irabazi du 

(160 puntu), Iban Lopez de Goi-

koetxea olaztiarraren aurretik 

(140 puntu). Iñigo Zelaia bakai-

kuarra seigarrena sailkatu da 

(43 puntu). 
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lIBurundA

AltsAsu

%5eko deskontua papertegian.

13 udABErrI lOrEdEndA

AltsAsu

30€tik gorako erosketetan 
landare bat opari. Eskaintza ez 

metagarria.

MArI jOSE IlEAPAIndEGIA 
ArBIzu

Ile tratamenduak 5 €tan.

FruITIS FruTA dEndA

Irurtzun

%10 eko deskontua fruitu 
tropikaletan.

Aurten 17 edizio bete ditu Sa-

kanako Mankomunitateak an-

tolatutako Sakanako Herri Las-

terketa-Burundesa Sari Nagusiak. 

Astelehenean egin zuten aur-

kezpena, Sakanako Mankomu-

nitatearen egoitzan. Bertan izan 

ziren Mankomunitateko kirol 

teknikari Amaia Gerrikagoitia, 

Anitzartean Kulturartekotasun 

Zerbitzuko teknikari Bego Zes-

tau, Uharte Arakilgo kirol zine-

gotzi Mikel Razkin, Burundesa-

ko ordezkari Javier Fonseca, 

Iruñean bizi den Abdul Razak 

Alyusuf siriar errefuxiatua eta 

Sakanan urte asko daramatzan 

Abderrahim Khlifi marokoarra. 

Izan ere, Kirol Zerbitzuarekin 

batera aurten Anitzartean Kul-

turartekotasun Zerbitzuak ere 

antolatu du Sakanako Herri 

Lasterketa eta, nobedade moduan 

“Ongi etorri errefuxiatuak” le-

loa izango du ibarreko lasterke-

tak. Proba antolatzeko Uharte 

Arakilgo Udalaren, Aralar Men-

di elkartearen eta Nafarroako 

Gobernuaren laguntza izan du 

Mank-ek, eta La Burundesa ba-

besle nagusiaz gain, Coca Cola, 

Lacturale eta herriko hainbat 

babesle ditu probak. 

Atletismoa sustatzea
Sakanako Herri Lasterketa Sa-

kanan atletismoa eta bereziki 

krosa bulkatzeko antolatzen du 

Mank-ek. “Atletismoak beti in-

darra izan du gurean. Hor dago 

Dantzaleku-Sakana taldea, pro-

ba honetan ere laguntzaile izan-

go duguna. Etxarri Aranatzen 

ere iaz beste eskola bat sortu 

zen, lanean dagoena. Korrika-

lari asko ditugu gurean. Esate-

rako, azaroaren 12an Behobia-Do-

nostia jokatuko da eta bertan 

korrikalari sakandar ugari ari-

tuko dira. Eta hain zuzen ere, 

Behobia lasterketa prestatzeko 

Sakanakoa aukera paregabea 

da” azaldu zuen Amaia Gerri-

kagoitiak. Kirol teknikariak 

gaineratu zuen, Sakanako Herri 

Lasterketarekin “gure herriak, 

gure kultura eta euskara bulka-

tu” nahi direla. “Horregatik 

lasterketa urtero herri ezberdin 

batean egiten dugu, gure herriak 

erakusteko. Aurten Uharte Ara-

kilek hartuko du proba” nabar-

mendu zuen. Burundesako Javier 

Fonsecak azaldu zuen enpresa 

bertakoa dela eta Sakanan an-

tolatzen diren halako ekimene-

tan eurekin gogoratzea eskertzen 

dutelako, “halakoetan gure ko-

laborazioa ematea gustuko du-

gulako”.  

Guztiek Sakanako Herri Las-

terketan eta Errefuxiatuen Al-

deko Martxan parte hartzera 

animatu zituzten sakandarrak, 

“egun polita” izango delako, 

Sakanako atletismo festa. 

Ongi etorri errefuxiatuak
Lelo hori du aurtengo Sakanako 

Herri Lasterketa-Burundesa Sari 

Nagusiak. “Sakanan urtero an-

tolatzen dugun herri lasterketan 

Nafarroan eta Sakanan dauden 

beste sentsibilizazio batzuk za-

baltzeko aprobetxatu nahi izan 

dugu. Kasu honetan, errefuxia-

tuen eta etorkinen gaia hartu 

dugu aintzat eta “Ongi etorri 

errefuxiatuak” leloa gehitu dio-

gu Sakanako Herri Lasterketa-

ri. Bi stand jarriko ditugu Uhar-

te Arakilen, bata Sakanan erre-

fuxiatuen gaia lantzeko sortu 

den Sakana Harrera Haranare-

na eta bestea HELP-NA taldea-

rena, Larrialdi Humanitarioe-

tarako Nafarroako Suhiltzaile 

Bolondresen Taldearena. Azken 

hauek Greziako errefuxiatu kan-

pamenduetan lan handia egiten 

dute. Horrela, errefuxiatuen 

errealitatea eta bizipenak zuze-

nean ikusi eta entzuteko auke-

ra izango dugu” adierazi zuen 

Mank-eko Anitzartean Kultu-

rartekotasun Zerbitzuko tekni-

kari Bego Zestauk. 

Kategoria txikietako 
lasterketak, 17:00etan
Sakanako Herri Lasterketako 

kategoria txikiko probak 

17:00etan hasiko dira. Aurretik, 

16:00etatik aurrera, izena-ematea 

egin beharko da, plazan. Hau-

rrek dohainik izango dute par-

te-hartzea. Plazaren inguruetan, 

aurrebenjaminek 275 m, benja-

minek 450 m, kimuek 750 m eta 

haurrek 900 m osatu beharko 

dituzte. Kadeteak eta jubenilak 

helduekin ariko dira, proba na-

gusian. 

4 km-ko zirkuitua
Sakanako Herri Lasterketa an-

tolatzeko Uharte Arakilgo Ara-

lar Mendi elkarteak eta Udalak 

4 km-ko zirkuitua prestatu dute. 

“Herria erakusteko eta ezagu-

tarazteko zirkuitua prestatu 

dugu. Plazatik aterata, Itsesi 

aldera joko dugu, Itsesi parkea, 

autokarabana gunea eta beste 

ikusteko. Ondoren Katanga auzo 

aldera jaitsiko gara eta “Cami-

no Viejo” delakoa hartuko dugu, 

Katanga auzotik herrira jotzeko. 

Mendikoa kaletik jaitsi, herri 

gunean bira bat egin eta berri-

ro plazan geundeke” azaldu du 

Uharte Arakilgo zinegotzi Mikel 

Razkinek. Kadeteek buelta bat 

emango diote ibilbideari (4 km), 

eta gainontzekoek bi itzuli (8 

km). Dutxak frontoian eta Itse-

si igerilekuetan izanen dira. 

Errefuxiatuen Aldeko Martxa
Proba nagusiarekin batera Erre-

fuxiatuen Aldeko Martxa abia-

tuko da. Lasterketarako presta-

tutako zirkuituari buelta bat 

ematea da helburua, oinez. Eki-

eragile desberdinetako ordezkariek hedabideen aurrean ageraldia egin zuten. GuAIXE

Sakanako Herri 
Lasterketa bihar Uharten
 atletisMoa  17:00etan kategoria txikiko probak jokatuko dira eta 18:00etan 
lasterketa nagusia. aldi berean, Errefuxiatuen aldeko Martxa antolatu du 
Mankomunitateak. Bildutako guztiendako auzate eta pintxo pote berezia antolatu dira

LASTErkETAn ETA 
mArTxAn IzEnA 
EmATEkO AUkErA 
IzAnEn DA BIHAr 
UHArTE ArAkILEn

15:30: Maksim Magoa.
16:00: dortsalak jaso.
17:00: txikien lasterketak.
18:00:Helduen lasterketa 

eta Errefuxiatuen Aldeko 
Martxa.

19:00: sari banaketa eta 
auzate berezia.

19:30: pintxo pote berezia.

Biharko 
egitaraua
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men irekia da eta nahi duen 

orok har dezake parte, doan. 

Izena ematea zabalik
Izena ematea zabalik dago, au-

rretik, www.kirolprobak.com 

web gunean, urriaren 27ko 

21:00ak arte. Kadeteek, juniorrek 

eta haurrek ez dute ezer ordain-

du beharko. Helduek aldiz, txip 

horia dutenek 8 euro eta alokai-

ruzko txip zuridunek, aldiz, 9 

euro. Bihar, lasterketaren egu-

nean izena emateko aukera dago 

Uharte Arakilgo plazan, 16:00eta-

tik 17:30era (txip horidunek 10 

euro eta txip zuridunek 11 euro). 

Sakanako Koparako baliagarria
Biharko Uharte Arakilgo laster-

keta Sakanako XIV. Atletismo 

Kopa-Lasa Kirolak Sarirako ba-

liagarria da. Egun, emakumez-

koetan Izaskun Beunza da Ko-

pako liderra eta Ginesa Lopez 

bigarrena, eta, gizonezkoetan, 

Raul Audikana doa buruan, Fe-

lix Benjumearen eta Francisco 

Gomezen aurretik. Biharko Sa-

kanako XVII. Herri Lasterketak 

eta abenduaren 8ko Barricarte-

ren XXXVII. Oroimenezko Oi-

nezko Lasterketak erabakiko 

dute Kopa. 

Sariak eta zozketak
Sari ematea 19:00ak inguruan 

hasiko da. Sakanako Herri Las-

terketako lehenengo hirurek eta 

lehengo hiru sakandarrek, gi-

zonezkoek eta emakumezkoek, 

saria izanen dute, bertako pro-

duktuak. Horretaz gain, lehe-

nengo kadeteek, jubenilek eta 

beteranoek, hiru mailatan, saria 

jasoko dute, eta Uharte Arakil-

go lehenengo korrikalariendako 

ere saria egongo da. 

Bestalde, lasterketa eta martxa 

bukatzen duten partaide guztien 

artean, Peio Goikoetxea masa-

jistaren masajeak zozketatuko 

dira, txerrikume bat (Mendinue-

ta harategia), Mendikoa kafete-

gian bi pertsonarendako otordua, 

Itxesi jatetxean bi pertsonaren-

dako otordua eta Ongi etorri 

errefuxiatuen bi kamiseta. 

Magia eta auzate berezia
Zestauk gaineratu zuenez, arra-

tsalde osoko egitaraua antolatu 

nahi izan dute, adin guztietara-

ko, eta ohiko lasterketez gain, 

haurrendako magia ikuskizuna 

antolatu dute 15:30ean, Maksim 

Magoarekin. “Lasterketa eta 

martxa bukatzerakoan, Uharte 

Arakilen bildutako korrikalari 

eta ikusle guztiendako auzate 

berezia egonen da, dohainik. 

Ohiko bertako jakiez gain, Ab-

dulek Siriako jakiak prestatuko 

ditu, falafel ezagunak, garbantzu 

eta baba pilota antzekoak, eta 

jaki goxo eta dultzeak baita ere. 

Eta Abderrahimek Maroko al-

deko jakiak ekarriko ditu, ha-

ragi brotxetak, tea eta beste. 

Iruditzen zaigu beraien presen-

tzia dela modu eraginkorrena 

euren errealitatea eta bizipenak 

ezagutzeko eta aurreiritziak eta 

estereotipoak kentzeko” nabar-

mendu zuen Zestauk.

Pintxo pote berezia
Ondoren, 19:30etik aurrera, pin-

txo-pote berezia izanen da Men-

dikoa kafetegian, Motxale taber-

nan eta Jubilatuetan. Txartelak 

salgai jarriko dira, 2,50 eurotan. 

Lortutako etekina errefuxiatue-

kin lan egiten duten Sakana 

Harrera Harana eta HELP-NA 

taldeetara bideratuko da.

ErOSkI BIdAIAk

AltsAsu

%5eko beherapena, hiri hoteletako 
eta garraio hutsen erreserbak izan 

ezik. Eskaintza ez metagarria.

lOPEz dE GOIkOETXEA 
hArATEGIA

urdIAIn

50 €ko erosketa eginez gero, 
etxeko produktua opari.

lArkA

AltsAsu

100 €tik gorako erosketengatik 
10€ko deskontu balea 

(beherapenetan izan ezik).

lASTAI GASOlIndEGIA

AltsAsu

0,04 €ko deskontua litroko, erregai 
guztietan.

Igandean 788 korrikalarik 
osatu zituzten zubiri eta 
Iruñea arteko 21 
kilometroak. Antonio 
Etxeberria (1:07:08) eta 
Vanesa pacha (1:20:02) 
izan ziren azkarrenak. 24 
sakandarrek lortu zuten 
proba despeditzea eta 
sergio Garcia de Eulate 
altsasuarra izan zen 
lehena, sailkapen 
orokorrean 32.a (1:18:26). 

Sakandarrak proban
1.A. Etxeberria (Iruña): 1:07:08
32.sergio G. Eulate (Alts):  

   1:18:26
33.Javier Borrega (Alts):1:18:27
38.Aritz Munarriz (Etx): 1:19:38
48.Mikel satrustegi (Arru): 

   1:20:57
52.Iñaki Azkona (Irur): 1:21:36
56. Gorka Acebes (olaz): 1:21:49
81.Iban Gonzalez (urd): 1:23:31
112.Gaizka l. de zubiria (Bak): 

   1:25:12
135.Asier Estarriaga (Etx): 

   1:26:40
168.J. r. ramirez (Alts):1:28:48
186.Martin somocurcio (Alts): 

   1:29:29
187.Iñaki paniagua (Alts): 1:29:30
209.Kaxi Estarriaga (Etx): 

   1:30:28
225.Carlos Mañeru (Etx): 

   1:31:30
265.Xabier Aierdi (Alts): 1:32:55
385.Jav. rekalde (Irur): 1:39:25
400.Victor Isturiz (Irur): 1:39:49
460.Fernando Montero (Alts): 

   1:42:23
463.Borja Gonzalez (Alts):  

   1:42:25
473.raul Mendoza (zior): 1:42:36
482.Jorge Cambero (Alts): 

   1:43:12
497.Emilio Carabias (Alts):  

   1:43:57
549.nicolas Fernandez (Irur): 

   1:46:29
630.txema oderiz (Etx):1:50:54

24 sakandar 
Zubiri-Iruña 
maratoi erdian

zergatik sartu da Anitzartean 
kulturartekotasun zerbitzua 
kirol zerbitzuarekin batera 
Sakanako Herri Lasterketa 
antolatzera? 
B.z: Kirol zerbitzuarekin 
koordinazioa badugulako. 
Bagenekien iaz, lakuntzan 
burutu zen sakanako Herri 
lasterketarekin batera osasun 
Martxa antolatu zela. Aurten 
oinezko martxak zein gai izan 
zitekeen hausnartuz, Anitzartean 
zerbitzutik beste errealitate 
batzuen inguruko sentsibilizazioa 
lantzen denez eta sakanan 
errefuxiatuei eta migratuei ongi 
etorria ematen dien plataforma 
bat sortu denez, sakana Harrera 
Harana, iruditu zitzaigun aukera 
polita zela sakanako Herri 
lasterketarekin antolatzen den 
oinezko martxa errefuxiatuen 
aldeko martxa izatea, “ongi 
etorri errefuxiatuak” lelopean, 
beste errealitate horiek 
ezagutzeko. 

Egitarau osoa antolatu duzue, 
magia ikuskizuna tartean. 
B.z.: Arratsaldeari toke magiko 
bat eman nahi genion. Errealitate 
gordina ezagutu behar badugu 
ere, ilusionismo hori mantendu 
behar dugu, errealitatea ikuspegi 
magiko batetik hasiko dugu. Eta 
arratsaldeko tarte bat ere txikiei 
eskaini nahi diegulako ere 
antolatu dugu Maksim magoaren 
emanaldia.  
Lasterketarekin batera 
martxa abiatuko da, “Ongi 
etorri errefuxiatuak” 

lelopean. Beraiek ere parte 
hartuko dute?
B.z.: Martxan zehazki ez dakit, 
baina uharte Arakilen euren 
presentzia izango dugu. 
Martxaren ondotik auzatea 
izanen da, eta hor errefuxiatuek 
parte hartuko dute. Auzate anitza 
izango da: betiko jakien 
eskaintzaz gain, Iruñean bizi den 
Abdul razak Alyusuf errefuxiatu 
siriarrak jaki gazia ekarriko du, 
falafel, garbantzuekin eta beste 
osagai batzuekin egindakoa, oso 
goxoa, eta jaki gozoak ere. Eta 
uharten bizi den Abderrahim 
Khlifi marokoarrak Marokoko tea 
eta haragiz egindako brotxetak 
ekarriko ditu, guztiok dastatu 
ditzagun, doan. Iruditzen zaigu 
bide eraginkor bat dela 
errealitate ezberdinak aurrez 
aurre ezagutzeko, protagonisten 
eskutik, eta beraiekin unetxo bat 
konpartitzeko. 
Eta gero pintxo pote berezia 
izanen da. 

B. z.: Mendikoan, Motxalen eta 
jubilatuetan. Jasotzen den dirua 
errefuxiatuekin lan egiten duten 
sakana Harrera Harana eta 
HElp-nA suhiltzaileen elkarteak 
laguntzera bideratuko da. pintxo 
potearekin elkartasuna adierazi 
nahi diegu eta hortik aterako den 
diru parte bat bi elkarteen artean 
banatuko da. 
Sakandarrak bihar Uharte 
Arakilera gerturatzea 
animatuko ditugu, ezta?
B.z.: Bai, jakina! Hurbildu 
daitezela sakandar guztiak 
uharte Arakilera. Ahal duenak 
korrika egitera, eta ezin duenak 
oinezko martxa egitera, edo 
besterik gabe, arratsalde pasa 
polita egitera. Banaka, bikoteka, 
familika, lagun artean… guztiak 
izango dira ongi etorriak! 
larunbat arratsaldea giro onean 
pasako dugu eta, bide batez, 
errefuxiatuen errealitatea 
zuzenean ezagutzeko aukera 
izango dugu. 

GuAIXE

"Beste errealitate horiek ezagutzeko aukera dugu"  
BEgO ZESTAU saKanaKo ManKoMUnitatEKo anitZartEan KUltUrartEKotasUn ZErBitZUKo tEKniKaria
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AltsAsu Merkataritzaren II. 
Festa.
17:30etik aurrera, hainbat 
kaletan.

AltsAsu sex-gunea zabalik 
egonen da gazte gunean.
17:30etik 20:30era, 
Intxostiapuntan. 

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

AltsAsu Pontxarekin ipuin 
eta jolas kontakizuna eginen 
du Jaione urtasun ipuin 
kontalariak. 
19:00etan Iortia kultur gunean. 

AltsAsu Altsasukoak aske 
kontzentrazioa. 
19:00etan, udaletxe parean. 

EtxArrI ArAnAtz zuk. 
nik Guk? Gure arazoak eta 
jarrerak elkarren arteko 
harremanetan nola min 
egin diezaguketen argitzea. 
Hizlariak: Ahimsa lara ribera 
idazlea, coach pertsonala eta 
giza harremanetan aditua 
eta Olga Martinez de lagran 
psikologian doktoratua. 
19:30ean, kultur etxean.

sAkAnA Hileko azken 
ostiraleko Euskal presoak 
Euskal Herrira kontzentrazioak 
Irurtzun, uharte Arakil, 
lakuntza, Arbizu, Etxarri 
Aranatz, Bakaiku, Altsasu eta 
Olaztin.
20:00etan, plazan.

AltsAsu Barry seal filmaren 

emanaldia. 
22:00etan, Iortia kultur gunean. 

OlAtzAGutIA Javier Merinok 
Dialogos con mi barriga 
bakarrizketa eskainiko du. 
23:00etan, Barandi tabernan. 

larunbata 28
zIOrDIA Amarauna gune 
autogestionatuan auzolan 
irekia. 
10:00etan hasita, Amaraunan.

Irurtzun Gazte eguna 
antolatu du Irurtzun-Arakilgo 
Gazte Asanbladak. 
12:30etik aurrera, Irurtzunen. 

AltsAsu scratch tailerra gazte 
gunean. 
18:00etan, Intxostiapuntan. 

BAkAIku Paz de ziganda eta 
Etxarri Aranazko abesbatzen 
kontzertua Bakaikuko eliz 
koroaren 25. urteurrenean. 
19:30ean, elizan. 

AltsAsu Medida por medida.In 
Extremis teatro.
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

Irurtzun Martina quiere bailar 
taldearen kontzertua Folk 
ametsetan zikloa zabaltzeko. 
20:00etan, kultur etxean. 

Irurtzun zaunka, sutagar, 
tximeleta eta Dj Juantxore 
kontzertuak. 
23:00etan, frontoian. 

igandea 29  
AltsAsu Alesbes eta Funes 
artean 52 km-ko joan-etorria 

eginen da Mank-ek antolatuta 
eta Barranka txirrindulari 
klubeko mendi-bizikleta 
taldeak lagunduta. Aurretik 
izena eman. 
07:00etan Altsasuko autobus 
geltokian.  

zIOrDIA Amarauna gune 
autogestionatuan auzolan 
irekia. 
10:00etan hasita, Amaraunan.

uHArtE ArAkIl Erkudengo 
Ama abesbatzaren kontzertua. 
12:00etan, Aralarko santutegian. 

AltsAsu Pintto, pintto 
antzezlana Anita Maravillas & 
Portal 71 taldearen emanaldia. 
17:00etan, Iortia kultur gunean. 

AltsAsu Doña Clara filmaren 
emanaldia. 
17:00tan eta 19:40ean, Iortia 
kultur gunean. 

AltsAsu Barry seal filmaren 
emanaldia. 
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

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

asteartea 31
AltsAsu. Oztopoak gaindituz, 
erresilentzia adibideak 
mahai-inguruan parte hartuko 
dute Oier lakuntzak, Elena 
txabarrik eta Milakoloreko 
ordezkariek.
18:30etik 20:30era, Iortia kultur 
gunean.

Irurtzun ukrainako sophia 
ganbera abesbatzaren 
kontzertua. 

19:30ean, elizan. 

AltsAsu Mugimendu bital 
adierazkorra klase irekia 
emanen du Paula Domanico 
sanguinettik. Helduendako 
saioa da. Gorputza zaindu 
eta arreta paratzeko eta 
bizitasunarekin lotzeko.
19:30etik 21:00etara, kaputxinoen 
komentuan.

asteazkena 1
uHArtE ArAkIl ziza eta 
onddoen erakusketa. 
Goizean, plazan. 

AltsAsu Beldur arratsaldea 
gazte gunean. 
17:00etan, Intxostiapuntan. 

EtxArrI ArAnAtz Pragako 
haur abesbatza filarmonikoak 
kontzertua emanen du. 
19:00etan, elizan. 

Osteguna 2
AltsAsu Handia filmaren 
emanaldia. 
19:00ean, Iortia kultur gunean. 

agenda
EMAIGuzuE zuEn EkItAlDIEn BErrI. gutunak@guaixe.eus

guaixe

AltsAsu VI Altsasuko arte azoka. 
Arte Bidek arte garaikideko erakusketa antolatu du, non ibarreko 
sortzaileak nagusi diren. Lastailaren 29ra arte astegunetan 18:30etik 
21:00etara eta domeketan 19:00etatik 21:00etara, Iortia kultur gunean.

Enaitz eta Arturo
A ze parea aita eta 
semea. Egun ona pasa 
biyek. Famili guziyen 
partes Zorionak 
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"Halloween" 
ospatuko duzu?

AGIAn

0    %00,00

Ez

25    %96,15

BAI

1    %03,85

zorion agurrak

Itziar Azpiroz Imaz
Zorionak 
"Primoz&PrIMAZ" 
guztion partez, beti 
egongo gara zurekin 
ITXI!!!
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urteurrena

Azazeta familia

indarra eta aurrera.

Maite zaitugu.

goizeder
azazeta Pelaez

urteurrena

Maite zaitugu
Aita, ama eta Olatz

Poema labur hau, ez naiz ni hutsean 
idazten ari, negarraldi bakoitzean 
indarrez aurrera jarraitzen dugun 

guztiok somatzen dugu. gure bihotzaren 
barrenaren barrenean. non minak, 

beldurrak, zoriontasunak eta maitasunak 
inmentsitatearen mugak gainditzen 
dituzten. Bertan, taupadak geroz eta 

azkarragoak dira, eta bihotza gorputzetik 
ihes egin nahi balu bezala dihardu. ze 

pozik sentitzen naizen nire barrenaren 
barrenean sentitzen zaitudanean. inoiz 

baino biziagoa sentitzen naiz. inoiz 
baino urduriago ere berriz besarkatuko 

zaitudala pentsatzen dudanean.
zoriontsua naiz nire barrenaren 

barrenean somatzen zaitudanean. 
okerrak kiskaldu diren tokian, eta 
maitasunaren suak bizirik dirauen 

horretan. nire burua zaintzen eta zauriak 

estaltzen erakutsi didazu. uneoro nire 
bizitza emozioz betetzen eta egiten nuena 

disfrutatzen lagundu didazu. 
urte bat pasata iada, guzti hau beste 

modu batera gerta zitekeela pentsatzeak 
ez du balio handirik atzera bueltarik 
ez dagoenean. auskalo bizitzak zer 

ekarriko digun, edo zer eramango. Baina 
zin dagizut nire bihotzaren barrenaren 
barrenean gordeko zaitudala betiko. 

goizeder azazeta Pelaez

iragarki sailkatuak eguraldia asteBuruan
HIGIEZINAK
Nafarroan etxe berri bat 
saltzen da 4.000 metro 
karratuko baratza ba-
tekin.  121.000  euro. Tel 
650 42 89 82.

Lizarragako Azi Iturri 
Txokoa elkartea San 
Klemente jaietarako 
(azaroaren 17tik 19ra) 
elkartea alokatuko da. 
Enkantea azaroaren 5ean 
eguerdiko 13:00etan izan-
go da. Gutxienez 600 euro.

 oHArrAK
Katalaneko mintzatal-
dea. Katalanez ikasi eta/
edo hitz egiteko interesa 
duzu? Sakanan mintza-
taldea sortu nahi dugu. 
Jarri harremanetan gure-
kin (629 486 123 Moni-
ka-Arbizu)

otaiko ermitaren alde. 
Eraikina konpontzeko diru 
bilketa egiten ari dira. 
Ekarpenak parrokian edo 
herriko banku eta kutxe-

tan zabaldutako kontue-
tan sartu daitezke.

 Enplegarritasuna hobe-
tzeko biterkaritza eta 
aholkularitza zerbitzua. 
Sakanako Enpresarien 
Elkarteak langabeei eta 
lan bila dabiltzanendako 
duen aholkularitza zerbi-
tzua da. Harremanetarako, 
948 468 307 telefonoa.

Euskonews ekonomiko-
ki laguntzeko kanpaina. 
Informazio gehiago: www.
euskonews.com/laguntza, 
euskonews@euskonews.
com, 943 32 22 94

Autoenplegurako lagun-
tza. Zure lanpostua sortu 
nahi baduzu Cederna-Ga-
ralurrek honako laguntza 
eskaintzen du: ideia az-
tertzea, proiektua gara-
tzea, enpresa sortzea 
edota martxan dagoen 
jarduera sondotzea. Argi-
bide gehiago: 948 56 70 
10, sakana@cederna.es 

edo sakana.admon@ce-
derna.es

GoiEner Iruñean. Landa-
rek utzitako lekuan, Joa-
quin Beunza, 9 behea, 
Errotxapean, hilabeteko 
lehenengo eta hirugarren 
asteazkenetan, 17:00eta-
tik 19:00etara etor zaitez-
ke informazioa jasotzera, 
zalantzak argitzera, ekar-
penak egitera…

Helduen Nafarroako 
Euskal kantu Jaialdia. 
Udazkenean izanen da. 
Izena eman nahi duenak 
nafarroakoeuskalkantu@
gmail.com edo amado-
minguez@tafallaikastola.
org e-postara diatzi de-
zake, helduen jaialdirako 
dela adieraziz.

Auzolana Josefina Arre-
gui klinikan. Parte hartu 
nahi dutenek 948 56 38 
50 (Klinika) edo 689 03 
51 02 (Patxi) telefonoeta-
ra hots egin dezala.

www.iragarkilaburrak.com

jaiotzak
· Celeste Dos santos Dos Anjos, urriaren 4an Altsasun

heriotzak
· Felix salado Moreno, urriaren 17an Altsasun

urteurrena

Zure lagunak

Indarrez aurrera jarraitzen dugu, 

zuk erakutsi bezala! Harrotasunez!

goizeder
azazeta Pelaez

urteurrena

Zure emaztea, seme-alabak eta biloba

Beti gure bihotzean

Jose antonio
Santamaria

2017ko azaroaren 1ean

ii. urteurrena

Ostirala, 27

Eguna hotzetik hasiko du, 
baina eguzkia gailenduko da 
egunean zehar.

Min.

10o
Max.

19o

larunbata, 28

Euria egingo du eta 
tenperatura 4-5 gradu behera 
jeitsiko da.

Min.

11o
Max.

14o

Igandea, 29

Euririk ez baina tenperatura 
baxuak, hodeiak ere 
ugarituko dira.

Min.

9o
Max.

13o

Astelehena, 30

Tenperaturaren jeitsierarekin 
jarraituko dugu. Euria ere 
agertuko da, udazken-giroa.

Min.

4o
Max.

11o

urteurrena

Altsasuko Gazte Asanblada

BIHARKO GOIZ EDERRETAN
INDARRA ETA AURRERA

goizeder
azazeta Pelaez
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Edo hala sinestarazi nahi digute 

behintzat. Egia esan, haien 

logikari jarraikiz hemen ez 

badago preso politikorik, inongo 

lekutan ere ez. Venezuela 

aipatzen dute nahi dutenean… 

Alkate bat preso dagoela diote. 

Hori bai omen dela preso 

politikoa. Baina Kataluniako 

hamalau goi kargudun preso 

ez omen dira preso politikoak, 

politiko presoak baizik. Bai, 

oso txiste ona. 

Preso politikoak ez diren 

hauen delituak zerrenda 

ditzagun, benetan larriak 

baitira: Ekonomia eta Ogasun 

Idazkari Orokorra izatea da 

baten delitua, Kanpo 

Arazoetarako Bulegoko 

Arduradun izatea beste 

batena; Teknologien eta 

Telekomunikazioen Zentroko 

Zuzendari bat ere badago; 

Segurtasun Zentruko 

Arduradun Nagusia (Hacker 

arriskutsu bat, atzerrian bizi 

diren katalandarrei 

elektronikoki bozkatzera 

behartzen diena);  PuntCat 

Fundazioko arduradun 

teknikoa, proiektu 

teknologikoez eta segurtasun 

informatikoaz arduratzen 

dena, eta zerrenda osatzen, 

Kataluniatik alde egin 

beharrean Govern-i 

erreferendum ilegalak egiten 

sostegua ematen dion 

T-Systems multinazionalaren 

Zerbitzu Nagusien 

Zuzendaria.Hauek ez omen 

dira preso politikoak. Ez 

omen dituzte kartzelatu beren 

ideiengatik, erreferendun 

ilegal bat egin nahi 

izateagatik baizik. Hala eta 

guztiz ere, hauek ez badira, 

ikus dezagun beste batzuen 

kasua: izan ere, izan badira 

beste bi gizajo preso 

politikotzat hartuak izan 

direnak: Jordi eta Jordi. Hor 

ari dira pankartetan beren 

izenak aldarrikatzen: 

“Llibertat Jordis. Presos 

Politics de l’estat espanyol”. 

Ba, ez, gobernuaren iritziz 

horiek ere ez omen dira preso 

politikoak. Herri honetan, 

nork bere ideiak izan ditzake 

askatasun osoz. Hori dela eta, 

hauek ez omen dira beren 

ideiengatik kartzelatuak izan, 

sedizio delitua egin dutelako 

baizik. Hala diote. Hala 

sinestarazi nahi digute. Baina, 

zer da sedizioa? Zer delitu 

mota da hori? 

Espainiko Errege 

Akademiaren iritziz 

(Euskaltzaindiak barka nazan 

konpetentziaren hiztegia 

aipatzeagatik) sedizio hitzak 

zera esan nahi du: 

“autoritatearen, ordena 

publikoaren edota diziplina 

militarraren aurka 

kolektiboki eta indarrez 

altxatzea” baina 

“matxinadaren larritasunera 

iritsi gabe”. A zer lasaitua! 

Larria da, baina matxinada 

askoz ere okerragoa. Eta hala 

ere, sedizioa, bere bigarren 

adieran, matxinada ere izan 

daiteke, pasioena bada ere: 

“sublevación de las pasiones”. 

Baina ez dut uste gehiegi 

maitatzea, maite-suak eta 

garrak hartua egotea 

kartzelara eramateko nahiko 

delitua denik.

Haientzat, halere, ez omen 

dira Preso Politikoak… 

Euskal Herritik urrun 

dispertsioan daudenak ere 

ez… Baina, benetan, urtebete 

gugandik urrun dauden 

Altsasuko Adur, Jokin eta 

Oihan ere ez? Ezetz diote, 

ozen eta gora, alkateari 

izkutuan grabatu zioten 

horiek.

Espainian preso politikorik ez dago, omen

bazterretik

Juankar Lopez-Mugartza

bakaiku
Altzuzako Oteiza museoan era-

kusketa bukatu ondoren Jose 

Ramon Andak Bilboko Vanguar-

dia galerian du bere obra ikus-

gai. Bilbon duela bost urte egin 

zuen azken erakusketa bakai-

kuarrak, Arte Ederren Museoan. 

Oraingoa ez da hura bezain era-

kusketa handia, baina bere azken 

lan intimistenak ikusgai daude. 

Han erakusten ari denaren la-

gina joan den urteko otsaileko 

Art Madrid azokan eta aurtengo 

Logroñoko Scupto ferian ikusgai 

izan zen. 

Vanguardia galeriako ardura-

dunek azaldu dutenez, “Jose 

Ramonen ikonografia gero eta 

geometrikoagoak espazio per-

tsonaletan eta mugetan sartzen 

gaitu. Egokitzen diren planoen 

ibiltze suabe batean forma eral-

datu egiten da, eta akaberarik 

gabeko ibilbidean aritzen dira”. 

Forma “sotil eta meheko” es-

kulturak, enborretatik erauziak; 

“izan ere, eskultoreak materia 

noble hori ezinezkora arte ar-

galtzeko erronka du eta bere 

nortasun zigilu bihurtu da”. 

Bilbon ikusgai dauden azken 

lanetan “forma sinpleen ikerke-

ta segitzen du, laukia, hirukia 

eta borobila, forma eta planoen 

konbinazio zehatzean”. 

andaren 
eskulturak 
Bilbon  
ikusgai
azken lan intimistenak 
daude Vanguardia 
galerian hilaren 6tik 
azaroaren 24ra arte

altsasu 
William Shakespearen Medida 

por medida testu klasikoari be-

girada garaikidea txertatuta 

heldu da Altsasura. In Extremis 

Teatro konpainia gazteak eka-

rriko du. Duela 400 urte idatzi-

tako testua biziberrituko dute 

eta gaur egunera ekarri. Antzez-

lanaren gaurkotasunak gai uni-

bertsalen parez pare jarriko du 

publikoa: ustelkeria, justizia, 

botera edota sexu xantaia. 

Antzezlanak, jatorrizkoan be-

zala, Vienara eramango du ikus-

lea. Hiri itogarria, gobernu us-

tela, espetxeak, burdelak… Ha-

laxe irudikatu zuen Shakespea-

rek hiri hura. Bertako goi agin-

tari Dukeak, Angelo epaile 

zorrotzari emanen dio boterea, 

erabili gabeak dauden legeak 

ezarri ditzan. Hala, Julieta haur-

dun uzteagatik, Claudio izanen 

da legearen gogortasuna sufritzen 

lehena eta bi egunetan burua 

moztuko diote. Isabel arreba, 

komentuko nobizia, izanen da 

legea aldatu ahalko duen baka-

rra, Angeloren desirari bere 

birjintasuna eskainiz. 

Obra Eszena-Proiekturako Ga-

yarre Sariaren 2016-2017 edizio-

ko irabazlea da, antzokiak eta 

Nafarroako Gobernuak antola-

tutako sariketa. Lanak une ho-

netako antzerkigile harrigarrie-

netako batek izenpetzen du 

bertsioa eta zuzendaritza: Jose 

Padillak. Obra gorpuzteaz bost 

aktore arduratuko dira: Txori 

Garcia Uriz, Leire Ruiz, Oier 

Zuñiga, Iratxe Garcia Uriz eta 

Juan San Segundo. Haien bidez 

tragedia gordinetik komedia 

zoroenera pasako gara. Guztia 

eszenografia oso flexiblea era-

biliz, aktoreek darabiltena edo-

zein konposizio osatzeko. Baina, 

konkretutasunetik ihes eginez, 

eszenaren hustasuna bilatuz, 

hala pertsonaiei erreparatzeko. Medida por medida antzezlaneko eszena bat. sarea

Shakespeare gaurkotua 
ikusteko aukera
eskaintza hori eginen du in extremis teatrok "Medida por medida" antzezlanarekin, 
larunbatean, 19:30ean, altsasuko iortia kultur gunean. Gaiarre antzokiak eta 
Nafarroako Gobernuaren eszena proiekturako Gaiarre saria 2016-2017 irabazi du
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altsasu
Bertsokabia-Eugenio Arraiza 

sariketako aurreneko edizioko 

finala jokatu zen atzo arratsal-

dean. Erredakzioa ixteko garaian 

ez genuen haren berri. Lehia-

keta horrek Nafarroako bertso-

lari gazteei trebatzeko eta jen-

daurrean kantatzeko aukera 

emateaz aparte, Iruñerriko gaz-

teak bertsozaletzeko xedea du. 

Hiru kanporaketa jokatu dira 

eta saio bakoitzeko irabazleek 

lortu dute finalerako sailkatzea. 

Bigarren kanporaketan eskura-

tu zuten atzorako txartela Ekain 

Alegrek eta Joanes Illarregik. 

Bikotea Alazne Untxalo eta Egoitz 

Gorosterrazu (berez sailkatuta-

ko Irati Majuelo ordezkatuko 

du azken horrek) eta Amaia 

Elizagoien eta Xabat Illarregi 

ariko da.

Sariketa berri horretan 18 ber-

tsolarik parte hartu dute. Horien 

artean lau sakandar: aipatutako 

Alegrez aparte, Idoia Granizo, 

Saats Karasatorre eta Unai Ar-

tieda. Azken horiek joan den 

ostiralean Barañainen aritu zi-

ren bertsotan 80 ikusleren au-

rrean. Lan polita egin arren ezin 

izan zuten finalerako sailkatu.

ekain alegre bertsotan. artxiboa

ekain alegre Bertsokabiako 
finalean aritu zen atzo
bertsolari altsasuarra Joannes illarregi leitzarrarekin 
batera aritu da sariketa berri horretan

irurtzuN / etxarri araNatz
Nafarroako Nazioarteko Abes-

batza Zikloa Tolosako abesbatzen 

lehiaketaren abarora egiten da 

eta aurten 23. edizioa du. Au-

rreneko urteetan bezala zikloak 

emanaldiak iragarri ditu Saka-

nan, bi zehazki. Gurean kon-

tzertua eskainiko duena Kieve-

ko (Ukraina) Sophia ganbera 

abesbatza gaztea da. Ivan Bog-

danov zuzendari gazteak sortu 

zuen 2008an. Abesbatza Lasso, 

Monteverdi eta Errenazimen-

duko beste konposatzaile batzuen 

moteteak eta madrigalak kan-

tatzen hasi zen. 2009an Mykola 

Leontovichen obrak abesten 

hasiko ziren. 

2010ean zuzendaritza Alexey 

Shamritskyk hartu zuen. Urte 

hartako azaroan Sviridoven bi 

kantata eta ukraniar herri kan-

ten moldaketak interpretatu 

zituzten. 2011n Liturgy diskoa 

grabatu zuten non sortzaile erru-

siarren obrak jasotzen diren. 

2012an abesbatza jaialdietan 

parte hartzen hasi zen. 2013an 

Victoria nazioarteko abesbatza 

txapelketako lehen saria iraba-

zi zuen Sophia abesbatzak. Hu-

rrengo urtean Abesbatza Musi-

ka Ortodoxoko Hajnowka na-

zioarteko jaialdia irabazi zuen. 

2016an Debrecengo (Hungaria) 

Bela Bartok nazioarteko abes-

batza lehiaketako ganbera ko-

ralen maila eta zuzendari one-

naren diploma irabazi zuten. 

Bigarrena 
Etxarri Aranatzen ariko da Pra-

gako haur abesbatza filarmoni-

koa. Txekiako abesbatza garran-

tzitsuenetako bat da haur koroa. 

1932an sortu zuen Jan Kuhnek. 

Jatorrizko helburua haurrei 

kantuan irakastea zen, ahots 

naturala lantzea, intonazioa eta 

erritmo zorroztasuna arriskuan 

jarri gabe. Ordutik abesbatzak 

konposatzaileen, musika maite 

dutenen eta arte erakundeen 

arreta piztu du. Abesbatzak gu-

txi behar izan zuen Opera Na-

zionaleko Teatroarekin eta or-

kestrekin lankidetzan hasteko. 

1952an Txekiako Filarmonikako 

laguntzaile bihurtu zen. 

1956an Parisko I. Joko Olin-

piko Koralak irabazi zituen. 

Tolosako lehiaketa hirutan ira-

bazi zuen lehen korala izan zen 

(1998an, 2008an eta 2013an). 1967an 

Jiri Chvalak hartu zuen zuzen-

daritzak eta berak igo zuen abes-

batzaren maila gorenera. Egun, 

zuzendaria Petr Louzensky da.

ukrainako Chamber Choir "Sophia!". sarea

Europako bi abesbatza 
bisitan etorriko dira
ukrainako sophia ganbera abesbatzaren kontzertua, asteartean, 19:30ean, 
irurtzungo elizan. eta Pragako haur abesbatza filarmonikoak kontzertua emanen du 
asteazkenean, 19:00etan, etxarri aranazko elizan. 

irurtzuN
Folk musika ezin du hutsik egin 

Irurtzungo udazkenetik. Folk 

ametsetan zikloak atzera ere 

herri musikako doinuak ekarri-

ko ditu Irurtzungo kultur etxe-

ra. Zikloa Martina Quiere Bailar 

taldeak zabalduko du. Seikote 

batek osatzen du taldea, 2010ean 

Madrilen sortua. Euren erreper-

torioan Europa erdialdeko folk 

musikak eragin handia du. Tal-

dekideek diotenez, dantzarako 

herri musikatik edanez sortzen 

dute ñabarduraz betea dagoen 

soinua. 

Seikoteak bi disko ditu kalean. 

Aurrena Vueltas y revueltas 

izenburukoa 2013an argitaratu 

zuten. Bigarrena, berriz, No-

viembre du izena eta 2016koa 

da. Eszenara jotzera aterako 

dira Esther Sanchez (5 sokako 

bibolina), Sonsoles Arribas (bio-

lina eta  nykelharpa), Diego 

Sanchez (gitarra), Juan de la 

Fuente (perkusioa), Alberto 

Roman (kontrabaxua) eta Vasyl 

Hrosu (akordeoia).

Martina Quiere Bailar taldea 
Folk ametsetan zikloa hasteko
larunbatean, 20:00etan, irurtzungo kultur etxean. 
zikloa Maite itoiz eta John kellyk osatuko dute. 

Aralarko santutegian azken ur-

teetan ohikoa da lastaileko igan-

deetako mezak abesbatzek eder-

tzea. Horretan ariko da Erku-

dengo Ama abesbatza etzi. Bai-

na elizkizunaren aurretik, 

12:00etatik 12:30era, kontzertua 

eskainiko du. Ondoren, 12:30ean 

mezan lagunduko du abesbatza 

altsasuarrak. Iruñeko Asisko 

Frantzisko parrokiako abesbatza 

azaroaren 12an ariko da. 

Erkudengo Ama 
abesbatza Aralarren 
ariko da igandean

erkudengo ama abesbatza. artxiboa

Irurtzungo eta Arakilgo Gazte 

Asanbladak laugarren urtez Gaz-

te Eguna anolatu du Irurtzunen. 

Eta hura despeditzeko, ohi den 

moduan kontzertuak izanen dira. 

Musika jaialdia 23:00etan hasi-

ko da eta frontoian ospatuko da.

Iruñeko Zaunka taldeak za-

balduko du musika emanaldia. 

Lauko formazio klasikoak punk 

doinuak aletuko ditu oholtzatik. 

Punk doinuei metal doinuek 

hartuko diote lekukoa, Sutaga-

rrek hain zuzen ere. Urte bat 

da Maitasunari pasioa diskoa 

aurkeztu zutela eta hura eta 

beste kantu ezagunak aurkezte-

ra etorriko dira arrotza ez zaien 

plaza batera. 

Talde eibartarraren ondoren 

festa giroa etorriko da. Txime-

leta plaza taldeak dantzan jarri-

ko ditu Irurtzungo frontoian 

bildutakoak. Dantzarako doi-

nuak, jendea kantuan jartze-

koak… Eta guztia borobiltzeko 

oholtzara Jotatxo dj-ak bere 

musika eskaintza emanen die 

bildutakoei ordu txikietan.

Gazte eguna 
despeditzeko lau 
musika eskaintza 
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Rebeka Mendoza bakaiku

1 Nolaz, zergatik sortu zen abes-
batza? 

Koru txiki bat zegoen aurretik, 

apaiz berri bat herrira ailegatu 

zen eta elizako goiko partetik 

abestera animatu zigun. 

2 Zein da zuzendaria? 
Osane Leitza abesbatzaren 

zuzendaria da. Betidanik izan 

da gure zuzendaria eta hemen 

bagaude, berarengatik izan da. 

3 Zenbat kide zarete? Guztiak 
bakaikuarrak? 

Hogeiren bat. Bai, nahiz eta ba-

tzuk bakaikuarrak ez izan bertan 

bizi dira. Kide gazteenak 15 urte 

ditu eta nagusienak 81. Zaleta-

sunagatik hasi ginen abesten. 

4 Zein da zuek daukazuen erre-
pertorioa? 

Batez ere mezetarako prestatzen 

dugu dena, beraz, sakroa. Au-

rorak ere abesten ditugu eta 

herrirako euskal kanten kon-

tzerturen bat ere eman dugu. 

5 Zein da zuen abesti gustukoena? 
Zaila dugu esatea, izan ere 

gure errepertorioa mezetarako 

izatera mugatuta dago gehien 

bat, baina Josetxoren Aurorak 

nabarmenduko nahiko genituz-

ke. Josetxo herriko apaiz bat 

izan zen eta guretako euskaraz-

ko aurora batzuk konposatu 

zituen. Beste kanta polit bat 

Madinaren Aita Gurea da. 

6 Noiz entseatzen duzue? 
Astean behin, ostegunero, 

21:30ean. Igandero Bakaikuko 

elizan kantatzen dugu, hori 

bai, agorrilean jai hartzen dugu 

eta ez dugu abesten. Eta entzu-

leak? Gero eta gutxiago, kar, 

kar, kar. Auroretan entzule 

gehiago ditugu, herrian zehar 

egiten baitira. 

7 Oso urrun joan zarete abestera?  
Egia esan, ez. Gehienez ez-

kontza batera edo auroroekin 

urtero egiten den Nafarroako 

Auroroen elkarretaratzera. 

Zahar-egoitzetan eta EITBko 

mezetan ere abesten egon gara. 

8 Larunbatean urteurrena izango 
da, zer egingo duzue? 

Asteburu bat prestatu dugu. 

Larunbatean kontzertu bat ego-

nen da, Etxarri Aranazko eta 

Atarrabiako Paz de Ziganda hel-

duen abesbatzek abestuko dute. 

Akaberan haiekin abesti pare 

bat abestuko ditugu. Igandean 

07:00etan aurorak izanen ditugu, 

12:00etan meza egonen da, eta 

bertan 25 urte hauetan izan ga-

ren kide guztiak abestuko dugu, 

berrogei pertsona bilduko gara. 

Ondoren otamen bat izango dugu 

eta, gero, bazkari bat ere bai. 

Argazki erakusketa bat ere egon-

go dela 25 urte hauetan zehar 

egindako argazkiekin. Kontzer-

tu garaian eta domekako mezan 

ikusgai izanen da.

9 Eta bertan jendeak parte har-
tzeko zer pentsatu duzue egitea? 

Jendea kontzertuetara, argazki 

erakusketara eta meza eta gero 

egongo den otamenera parte 

hartzera animatzen dugu. 

10 Anekdota bitxiren bat konta-
tzeko… 

Orain dela urte batzuk, herriko 

festak zirenean Corellako Au-

roroetara joan ginen, akordeoi-

rik gabe. Beraz, geneukanarekin 

aurrera egin genuen. Ez genuen 

oso ongi pasa. Gainera, egun 

hartan bazkaldu gabe etxera 

bueltatu ginen. 

Beste bat kontatze arren, orain 

dela aste bat pasatu zitzaiguna 

da. Abesbatzako kide bat entse-

gutik goiz atera zen eta bera 

ohartu gabe gelan giltzapetu 

zigun. 23:00ak ziren konturatu 

ginenean eta jendeari mugiko-

rretik hots eginez ibili ginen 

handik ateratzeko. 

11 Zuendako abesbatza herriko 
parte garrantzitsu bat al da? 

Bai, azkenean herriko talde ba-

tendako astean behin elkartzea 

garrantzitsua da, momentu onak 

elkarrekin bizitzea. Ez da soilik 

mezetan abestea, sortzen duzun 

giroa baizik. Gainera, urtero ir-

teera bat antolatzen dugu eta 

Sakanako beste abesbatzekin asko 

elkartzen gara, Iturmendikoekin, 

adibidez, urtero birritan. 

Bakaikuko abesbatzako kideak elizako atean. utzitakoa

Bakaikuko elizako abesbatzak 
asteburu paregabea du aurretik 
25 urte bete ditu bakaikuko abesbatzak eta urteurrena ospatzeko kontzertua eta 
beste prestatu ditu. Mezetan kantatzen dute, baita goizaldean aurorak ere. 

11 galdera


