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ALTSASU
Espainiako Auzitegi Nazionale-

ko Zigor Aretoko I. Sekzioak 

guztira 375 urteko zigor eskaerei 

aurre egiten dioten zortzi gazte 

altsasuar epaituko ditu. Haieta-

ko hiru behin-behineko espe-

txealdian daude. “Lesioak eta 

mehatxu terroristak” leporatzen 

zaizkie. Epaiketak ez du datarik, 

baina bere tramitazioa aurrera 

doa. Akusazioek eta defentsek 

euren frogak eta lekukoak aur-

keztu zituzten. Defentsako abo-

katuen ia denak atzera bota ditu 

auzitegiak lastailaren 27an eman-

dako auto baten bidez. 

Altsasuko auzipetuen aboka-

tuek Madrilen asteartean pren-

tsaurrekoa eman zuten eta bi 

gauza salatu zituzten. Lehenik, 

epaitegiaren jokabideak “urra-

tzen duela benetako tutoretza 

juridikorako, garantia guztiak 

edukiko dituen prozesurako, 

defentsarako eta defentsaren 

alde frogabide egokiak erabil-

tzeko eskubidea, Konstituzioaren 

24. artikuluak bermatzen duena, 

baita epaiketa zuzenerako es-

kubidea ere, Giza Eskubideen 

Europako Itunaren 6. artikuluak 

jasotzen duena”. 

Eta, bestetik, “epaiketa egin 

behar duen epaitegiaren egin-

bideak gidatu behar dituen in-

partzialtasunaren beharrezko 

itxura hausten duela, eta horrek 

eragina daukala Konstituzioaren 

24.2 artikuluak eta Giza Esku-

bideen Europako Itunaren 6. 

artikuluak ezartzen duten ga-

rantia guztiak izango dituen 

prozesu baterako eskubiderako 

garantiaren gainean”. Lastaila-

ren 27ko autoa ezin da erreku-

rritu, eta defentsek prozesuaren 

une horretan egin dezaketen 

gauza bakarra egin dute: ida-

tzizko protesta aurkeztea frogak 

ez onartzeko erabakiaren au-

rrean, bere garaian emanen den 

erabakiaren aurkako helegitea 

aurkezteari begira.

Fiskaltza eta akusazioei, bai
Abokatuek jakinarazi zutenez, 

“autoak Fiskaltzak eta pertso-

natu diren gainerako akusazioek 

eskatutako froga ia guztiak onar-

tu ditu, hala lekukoenak nola 

adituenak eta dokumentalak”. 

Kexu azaldu ziren abokatuak 

“akusatutako gazteen defentsa-

rako ezinbestekoak, egokiak eta 

beharrezkoak diren frogak” atze-

ra bota dituelako eta, ondorioz, 

“gazteak erabateko defentsa-ga-

bezian murgildu” dituelako.  

Defentsen esanetan, “gertaka-

rien kalifikazio juridikoa (terro-

rismoa), nola akusazioek plan-

teatutako askatasun-gabetzeko 

zigorren proportziorik eza edo 

3. Instrukzio Auzitegi Zentrala-

ren sumarioaren ixte azkarre-

giak, ukatu zituenean defentsek 

eskatutako ikerketarako dili-

gentzia guztiak, horiek denak 

prozedura abiatu zenetik aku-

satuek izan duten defentsa-ga-

bezia egoeraren adibideak dira, 

zeina ahozko epaiketan ere ger-

tatuko den”.

Alde Hemendik
Izen hori duen mugimenduaren 

eta ETAren arteko balizko lotu-

ran oinarritu dira Fiskaltzaren 

eta akusazioen salaketak. Abo-

katuek nabarmendu zutenez, 

“mugimendu hori 1976an hasi 

zen, akusatutako inor oraindik 

jaio ez zenean”. Estatuko Segur-

tasun Indarren eta Armadaren 

presentziaren kontrako kanpai-

na horren eta joan den urteko 

ferietan gertatutakoaren arteko 

lotura egiteko akusazioek Guar-

dia Civilaren “inteligentzia txos-

ten” izan dute oinarri. 

Abokatuek hori gezurtatzeko 

Hego Euskal Herritik segurtasun 

indarren irteera eskatu duten 

mugimenduetako hainbat leku-

koren deklarazioa eskatu zuten. 

“Antzeko aldarrikapenak egin 

dituzten edo Ospa Eguna beza-

lako ekitaldiak antolatu dituz-

tenendako hainbat auzitegik 

emandako absoluzio-epaiak ez 

dira aintzat hartu. Epai horietan 

adierazpen askatasunaren le-

gezko erabileraren barruan ko-

katu zituzten”. Defentsek gai-

neratu zutenez, “Alde Hemendik 

mugimenduaren benetako jato-

rria, bere jaiotza eta eboluzioa 

ETAtik aparte” azalduko lukeen 

aditu baten txosten historikoa 

ere ukatua izan da. 

Atzera botatako gehiago
Onartu ez zaizkienen artean 

daude ustezko gertakariak jazo 

ziren tabernan bertan eta bere 

inguruan grabatutako bideoak, 

lokalaren argazkiak eta planoak, 

Ferietako liskarragatik auzipetutako gazteen abokatuek Madrilen prentsaurrekoa eman zuten. utzitakoa

"Prozesu zuzena izateko 
eskubidea urratu da" 
Auzipetutako gazte altsasuarren abokatuak “berme guztiak” dituen epaiketarako 
aukera ez dute ikusten, haiek proposatutako lekuko eta ia proba guztiak atzera bota 
dituzte. Erabakiaren kontra idatzizko protesta aurkeztu dute, gero helegitea aurkezteko

"aldeen arteko 
Berdintasun 
PrintziPioa urratu 
egin" dela salatu 
dute aBokatuek



ALTSASUKO AUZIA. ESPETXERATZEEN URTEURRENA EZKAATZA      3guaixe  2017-11-17  OSTIRALA EZKAATZA      3

Google Mapsetik ateratako Al-

tsasuko mapak eta akusatueta-

ko batek gertakarien gauean 

bertan grabatutako bideoak. 

“Aretoaren arabera, defentsa-

renak izanik, ez dutelako nahi-

koa bermerik”. Kexu dira abo-

katuak: “akusazioei Internetetik 

ateratako eta haiek hartutako 

argazkiak onartu zaizkie, batzuk 

2016ko lastailaren 15ekoak bai-

no beranduagokoak, Aretoak 

haien bermea zalantzan jarri 

gabe”.

Defentsek salatzaileen irratie-

tako elkarrizketak entzuteko 

froga gisa aurkeztu zituzten, 

“haietan sumarioko deklara-

zioetan azaldutakoarekiko zehaz-

tapen kontrajarriak ematen 

baitzituzten” Baina ez da onar-

tua izan. Ezta izapidetze aldian 

identifikazio errondaren meka-

nika zalantzan jartzen duen adi-

tuen txostena ere; “ustezko bik-

timek espetxean zeuden gazteak 

identifikatu zituzten saioa Soto 

del Real eta Alcala-Mecoko es-

petxeetatik eramandako adin, 

nazionalitate eta etnia desber-

dineko pertsonekin egin ziren, 

haietako inor ez zen Altsasukoa”.

Ez onartutako proposamenen 

artean daude “lekuko askoren 

deklarazioa, horien artean dau-

delarik gertakariak izan ziren 

unean akusatutako gazteekin 

zeuden pertsonenak, tabernaren 

barrualdean eta kanpoaldean 

gertatutako guztia berretsi le-

zaketenak. Aldiz, akusazioen 

lekuko guztiak onartu dituzte”.

2016-10-15 Goizaldean Guardia Civilen, 
haien bikoteen eta gazteen arteko liskarra 
izan zen. 
2016-10-17 atxilotutako bi gazteak Mari 
Paz Benito epailearen aurrean deklaratu 
zuten. 
2016-10-18 Covitek Espainiako auzitegi 
Nazionalean salaketa jarri zuen. 
2016-10-22 Muntaia eta hedabide batzuen 
trataera salatzeko manifestazioa. 
Covitekoak hasieran.
2016-10-26 Bost gazte iruñeko epailearen 
aurrean deklaratzera joan ziren. Ez zegoen. 
2016-10-27 Guardia Civilaren txostenak ez 
du terrorismo zantzurik ikusten. 
2016-10-28 Beste bi gazte iruñean 
deklaratzen saiatzen dira. asmoa adieraziz 
agiria sinatu zuten. 
2017-11-07 Falangeren mehatxu pintada 
koxka tabernan. 

2016-11-09 iruñeko 3. instrukzio 
Epaitegiaren inhibizioa, Espainiako auzitegi 
Nazionalaren esku.

Espainiako auzitegi Nazionaleko Carmen 
Lamela epaileak beretako eskatu zuen 
kasua. 
2016-11-10 El Mundok altsasuarren izen 
abizenak argitaratu zituen, adin 
txikikoenak barne. Batzuek hala jakin 
zuten inputatuta zeudela. 
2016-11-14 10 gazte altsasuar atxilotu 
zituzten Espainiako auzitegi Nazionalaren 
agindurik gabe. 

atxiloketen kontrako manifestazio 
jendetsua. 
2016-11-15 Nafarroako Gobernuak 
atxiloketak ez zirela beharrezkoak adierazi 
zuen. 

atxiloketak salatzeko manifestazioa.

2016-11-16 altsasuko udalak azaroaren 
26rako manifestazioa deitu zuen. 

Madrilen deklaratu ondoren beste gazte 
bat kartzelara. zazpi guztira. FiES 
erregimena ezarri zieten.
2016-11-19 Manifestaziora deitzeko 
prentsaurreko handia. 
2016-11-21 Nafarroako Parlamentuak 
atxiloketak errefusatu zituen. 
2016-11-26 20.000 bat pertsona elkartu 
ziren manifestazioan.
2016-12-02 auzipetuen gurasoak 
Nafarroako Parlamentuan azalpenak eman 
zituzten. 
2016-12-14 Hilabete preso. Salatzeko 
Burunda frontoia bete zuten. 
2016-12-20 Lau gazte aske utzi zituzten. 

auzipetuen gurasoak Espainiako 
kongresuan hainbat taldeetako 
ordezkariekin bildu ziren. 

auzipetuen etxeetaraino giza katea. 
2016-11-21 askatasuna eskatzeko 
ostiraleroko kontzentrazioak hasi zituzten. 

2017-01-07 atxiloketen ondorengo herri 
batzarrean parte hartzeagatik 10 isun iritsi 
ziren. 
2017-01-08 altsasukoen askatasuna 
eskatzeko kontzentrazioa Madrilen. 
2017-01-21 Elkartasun bazkariak 
altsasuko elkarteetan. 
2017-01-26 Herri asanbladak auziari 
buruzko maiatz arteko hitzaldi bira 
aurkeztu zuen. 
2017-01-27 Manifestuaren Sakanako 
aurkezpena. 
2017-01-28 Soto del Real espetxera 
martxa. 
2017-01-31 Lege arloko profesionalen 
manifestuaren aurkezpena. 
2017-02-02 Manifestuaren aurkezpena 
iruñean. 130 pertsona ezagunen 
sinadurarekin hasi ziren. 

Nafarroako Lurralde auzitegiak 
defentsaren helegitea aztertzen hasi zen.

Hurrengo orrian segitzen du>

Kronologia

ALTSASU
Festa egun batean, goizaldeko 

bostetan gertatutakoari terro-

rismo akusazioa eta 375 urteko 

espetxe zigor eskaera. Altsa-

suko auziaren laburpen hori 

egin dute plataformatik. La-

burpen hori egiteko “estatuko 

botere guztiak erabili” zituz-

tela nabarmendu du gero. “Mun-

taia honen ondorio larriena, 

momentuz, Ohian, Jokin eta 

Adur urte bat espetxean pasa 

dutela, Altsasuko bizitza alda-

tuz”.

Kexu azaldu dira Altsasu: 

“herri zatitu, biolento, intran-

tsigente, elkarbizitzarako zai-

la eta abar esan zuten. Hainbat 

politikok eta hedabidek eta 

estatu aparatuak elikatu zuten 

mezu horiek”. Eta hala segitzen 

dutela nabarmendu dute pla-

taformatik. “Guri, Altsasuari 

galdetu dezatela nork apurtu 

duen elkarbizitza!!! Esango die-

gu!!!”

Plataformatik nabarmendu 

dutenez, “urte bat daramagu 

gezurrei herri bezala erantzu-

ten, lan egiten eta herritarren 

parte hartzea ikusten, eta leku 

eta jende askorengandik elkar-

tasuna jasotzen”. Behin eta 

berriro jasotzen ari diren isu-

netan, elkartasun hori eteteko 

errepresio ekonomikoa ikusi 

dute. “Lagunak gogoratze- 

agatik, etxean, Altsasun eta 

libre nahi” dituztela aldarri-

katzen segituko dute platafor-

makoek.

Makina bat jende elkartu zen espetxeratzeen urteurrena salatzeko. 

“guztiak libre izan arte 
lanean” segituko dute
Altsasukoak Aske plataformak azken urteko ibilbidearen balorazioa egitearekin batera 
manifestazio berri baterako deialdia egin du. Hilaren 26an eginen den manifestazioan 
parte hartzera deitu dute. Iortiako zabalgunetik abiatuko da, 13:00etan. 

"urte Bat 
daramagu gezurrei 
herri Bezala 
erantzuten,  
lan egiten"
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2017-02-13 Bi adin txikiko deklaratzen 
izan ziren Madrilen. 
2017-02-14 argi itzalaldia hiru hilabeteko 
espetxeratzea salatzeko. 
2017-02-16 Nafarroako Parlamentuak 
gorteei zigor kodeko 573. artikulua 
aldatzeko eskatu zion. 
2017-02-22 altsasuko udalak hiru gazteen 
askatasuna eskatu zuen. 
2017-02-24 100 egun preso, salaketa 
kontzentrazioan 2.000 pertsona iruñean.
2017-03-07 Gazte baten auzipetzea 
baliogabetua. auzian 8 daude, bi adin 
txikiko. 
2017-03-08 Bi asteroko kontzentrazioak 
egiten hasi ziren iruñean. 
2017-03-14 kazolkada 4 hilabeteko 
espetxealdia salatzeko. 
2017-03-22 90 diputatuk eta senatari 
inguruk adierazpen bateratua aurkeztu 
zuten. 

2017-03-23 www.altsasugurasoak.com 
web orrian manifestua sinatu daiteke. 
2017-03-24 Nafarroako Lurralde 
auzitegiak helegitea onartu eta iruñean 
epaitzea eskatzen du. 
2017-04-05 Hiru presoen askatasun 
helegitea atzera bota zuen Espainiako 
Entzutegi Nazionalak. 

Gurasoak azokan sinadurak biltzen hasi 
ziren. Hiru asteazkenetan izan ziren. 
2017-04-14 kontzentrazioa 5 hilabete 
preso zeudela salatzeko. 
2017-04-15 Futbol 7 txapelketa. 
2017-04-28 kulturaz aske asteburua. 
2017-05-03 Manifestuak 18.000 
sinaduren babesa zuen.
2017-05-06 Muntaien kontrako 
manifestazioa Madrilen. 
2017-05-14 urte erdi preso eman zutela 
salatzeko 4.000 pertsonek manifestazioa 
egin zuten. 
2017-05-17 auzitegi Gorenak epaiketan 
non egin behar zen erabaki bitartean 

Espainiako auzitegi Nazionalak Nafarroako 
Lurralde auzitegiaren errekerimenduari 
kasurik ez egitea eta kasua tramitatzen 
jarraitzea “errespetu” faltatzat jo zuten 
gurasoek. 
2017-05-23 ideien bigarren asanblada 
egin zen plataformak deituta. 
2017-05-29 abokatuen eskaera onartu eta 
Gorenak auzitegi Nazionalari auziaren 
prozedura eteteko eskatu zion. 
2017-05-31 83 alkatek auzia Nafarroako 
Lurralde auzitegira bueltatzea eskatu 
zuten. 
2017-06-01 Gorenak auzia auzitegi 
Nazionalari ematea erabaki zuen. 

Gurasoek eta plataformak batzar 
jendetsuan euren iritzia eman zuten. 
Manifestaziorako baimena ez zuten eman. 
antolatzaileek deialdia bertan behera utzi 
arren jendetzak parte hartu zuen. isuna 
azaroan iritsi zitzaion guraso bati. 
2017-06-03 Gorenaren epai salatu zuten 
3.000 pertsonek manifestazioan. 

Soto del Real espetxera hirugarren 
martxa egin zen. 
2017-06-06 adur bakartze modulura 
eraman zuten, martxakoak agurtzeagatik. 
Salaketa kontzentrazioak egin ziren. 
2017-06-09 Gazteak espetxe 
desberdinetan dispertsatu zituzten: oihan 
Navalcarnerora (433 km-ra), adur 
arajuezera (460 km-ra) eta Jokin 
Extremerara (13an) (465 km-ra).
2017-06-11 Hiruen dispertsioa salatzeko 
2.000 pertsonek manifestazio zaratatsua 
egin zuten. 
2017-06-14 Mural herrikoia egin zuten 
espetxeratzearen 7. hilabetea 
gogorarazteko. 
2017-06-19 Nafarroako Parlamentuko 
Mahaia eta Bozeralamileen Batzordea 
altsasun biltzen zela eta gurasoek 
alderdietako ordezkariei txosten bana 
eman zieten. 

Hurrengo orrian segitzen du>

Itxaropenaren arbola landatu 
dute Baratzekobide plazan
"Urte ilun bat" lelopean egin zen asteartean hileroko 
protestaldia, sarekadaren urteurrenarekin batera

ALTSASU
Gauzak ongi, heldu den urtetik 

aurrera fruituak ematen hasiko 

da Baratzekobide plazan atzo 

landatutako intxaurrondoa. Hark 

emandako intxaurrak jasoko 

dituztenek gogoratuko dute aza-

roko gau hotz batean landatu 

zutela “herri guztiaren borro-

karen ikur” gisa, “herri bizia 

eta haren elkartasuna islatu 

nahi”. Altsasuko gurasoak eta 

auzipetuak, txandaka, izan ziren 

intxaurrondoa landatu zutenak, 

lur paladak edo eskukada botaz. 

Bitartean gurasoek eskerrik 

asko zioen pankartari eusten 

zioten. Eurendako amesgaiztoa 

izan den urte luze honetan ba-

besa azaldu dietenei laguntza 

estimatuz. 

Horrela bukatu zen hilabetero 

hilabetero 14. egunean Altsasun 

egiten den protestaldia. Guardia 

Civilek 2016ko azaroaren 14an 

herriko zortzi gazte atxilotu 

zituztela gogorarazi, muntaia 

salatu eta preso daudenen as-

katasuna aldarrikatzeko Altsa-

sukoak Aske plataformak anto-

latzen ditu mobilizazio horiek. 

Atzo sarekadaren urteurrena 

zen eta jendea Baratzekobide 

plazako arkupe ondora deitu 

zuten. 20:15etik 20:30era herri 

guztiko argiteria publikoa itza-

li egin zen. Toki egokian  jarri-

tako jendeak paperak jaso zituen 

eta argi ultramorez argiztatuz 

urte bat, Altsasukoak aske leloa 

ilunpean ikusarazi zuten. Alda-

menean, ehunka linternek ilun-

pean elkartasunaren argia eman 

nahi izan zuten. 

Hori atzo izan zen. Hurrengo 

hitzordua azaroaren 26an izanen 

da, domekan, 13:00etan. Iortiako 

zabalgunetik abiatuko da mani-

festazioa.

gurasoak zuhaitza landatzen. 

ALTSASU
Europako Batzordeko Frans 

Timmermansek EAJko, EH Bil-

duko, IUko eta Ahal Duguko 

eurodiputatuei emandako eran-

tzunak eragin du Covitek gutu-

na idaztea. Altsasuko auzia ger-

tutik segituko zutela esan zuen 

Timmermansek irailaren 29an. 

Elkarteak jakinarazi duenez, 

Europako agintariari bidalitako 

idatzian “Ospa mugimenduko 

erradikalek joan den urteko 

lastailean bi guardia civil eta 

bere bikotekideak eraso zituz-

tenetik ezker abertzaleak esan-

dako gezur guztiak, banan bana, 

desmuntatu ditugu”. 

Coviteko presidente Consuelo 

Ordoñezek sinatutako gutuna-

rekin, “biktimen bertsioa Euro-

par Batasuneko goi agintarien-

gana iristea nahi dugu, ezker 

abertzaleak, beste indar politiko 

batzuez lagunduta, egiten ari 

den manipulazioa gelditzeko”.  

Auzipetuendako eskatutako zi-

gorren “neurrigabetasunaren” 

inguruan Covitetik esan dute 

“Espainiako Zigor Kodea Euro-

pan berme gehien duenetako 

bat” dela; “erasotzaileei terro-

rismoa leporatuko ez baliete, 

gorroto, agintearen kontrako 

atentatu, lesio eta mehatxu de-

lituengatik eginiko eskaerak 

antzekoak lirateke”. 

Covite izan zen Altsasuko au-

zia Espainiako Auzitegi Nazio-

nalera eraman zuena, ferietako 

liskarrean “terrorismo eta go-

rroto delituak” ikusi zuelako.

Covitekoek bidali duten gutunean Osparen berri luze eta zabal ematen da. aRtxiBoa

Covitek ere europako 
bidea hartu du
Altsasuko auziaren inguruko bere bertsioa gutun luze baten bidez helarazi dio 
Europako Batzordeko presidente Jean Claude Juckerri. Erasoaren biktimei 
“gertutasuna eta babesa” azaltzeko eskatu diote 
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 Parlamentuak auzian dagoen 
“proportzionaltasun faltagatik” kezka 
azaldu zuen. 
2017-06-29 Gurasoen ordezkaritza eta 
abokatuetako bat Europako Parlamentuko 
taldeekin bildu ziren Bruselan. 51 
eurodiputatuk adierazpena sinatu zuten. 

adurren senideek auto istripua izan 
zuten espetxetik bueltan. 
2017-07-04 Fiskaltzak egin zezakeen 
zigor eskaerarik handiena egin zuen: 375 
urte guztiendako. 
2017-07-05 Herritarrez babestuta, 
gurasoek prentsaurrekoa eman zuten eta 
zigor eskaera “neurrigabeak” zirela salatu 
zuten. 

udalak zigor eskaerarekin “erabateko 
desadostasuna” azaldu zuen. 
2017-07-07 4.500 pertsonek 
manifestazioa egin zuten. Gurasoek 

“injustiziari buruzko argudioak” zabaltzeko 
eskatu zuten. 
2017-07-14 auzia salatzeko iruñeko 
Gaztelu plaza jendez bete zen. 
2017-07-20 Fiskaltzaren egoitzaren 
parean kontzentrazioa egin zuten Madrilen. 
2017-07-22 Gurasoek Elizondon ekin 
zioten informazio-hitzaldien errondari. 
2017-08-06 Gasteizko festetan 
kontzentrazioa egin zen. 
2017-08-14 kontzentrazio jendetsua 
Dantzalekuko igerilekuan. xarxa 
anti-repressió de Familiars de Detingudes 
taldeko ordezkaritza altsasun. 
2017-08-19 Donostiako festetan 
kontzentrazioa egin zen. 
2017-08-21 Bilboko festetan 
kontzentrazioa egin zen. 
2017-09-04  Nafarroako Parlamentuko 
Bozeralamileen Batzordeak fiskaltzaren 
eskaerekin “erabateko desadostasuna” 
azaldu zuen. 

2017-09-07 aurrera altsasu! kantua eta 
bideklipa aurkeztu zituzten. 
2017-09-09 Fermin Muguruzaren 
elkartasun kontzertua. 
2017-09-14 auzia salatzeko elkartasun 
jaitsiera egin zuten peñetako kideek. 
Hurrengo egunean kontzentrazioa egin 
zen. 
2017-09-16 Herri mugimenduak deituta 
manifestazioa egin zen. 
2017-09-19 Presoei zazpigarren aldiz 
askatasuna ukatu zieten.
2017-09-27 altsasukoa terrorismotzat ez 
hartzea eskatu dute 47 gizarte eta kultur 
kolektibok. 
2017-09-29 Europako Batzordeko lehen 
lehendakariorde Frans timmermansek 
esan zuen gertutik segituko dutela 
altsasuko auzia. zigorren 
proportzionaltasuna eta oinarrizko 
eskubideak betetzen direla aztertuko du.

2017-10-13 iluntzeko kontzentrazioarekin 
ferietako asteburuko karpa mustu zen. Han 
presoendako 500 gutun pasa jaso ziren. 
2017-10-16 Guardia Civileko elkarte batek 
altsasuko kideak omendu ziten. aurretik 
alkatearekin izandako elkarrizketa 
ezkutuan grabatu eta web-hedabide bati 
pasa zioten. 
2017-11-14 urtebete Guardia Civilak 
sarekada egin zela. auzia salatzeko 
argiteriaren itzali eta kontzentrazioa egin 
zen. 

abokatuek “defentsarako froga gehienak 
ukatuta, defentsarako eta prozesu zuzena 
izateko eskubidea urratu” dela salatu 
zuten. 

ALTSASU
Guardia Civilak sarekada egin 

eta ferietako liskarragatik zortzi 

gazte altsasuar atxilotu zituzte-

la bete  da gaur. Haietako hiru 

preso segitzen dute eta gurasoek 

beraien berehalako askatasuna 

aldarrikatu dute. “Gure gazte-

riarekin entsegu makabroak 

egiterik ez dugu nahi. Ezta per-

tsonak neurririk gabe zigortzea 

herri batekoa edo gizarte errea-

litate batekoa izateagatik”, sa-

latu dute gurasoek. “Haienak 

kalkulu mespretxagarriak dira. 

Gure gazteek eta herri solida-

rioak tratamendu justua mere-

zi dugu, baina horretarako ez 

daude prest”, gaineratu dute. 

Joan den urteko ferietako lis-

karragatik auzipetutako gazteen 

gurasoek aitortu dute bi aldeen 

arteko “borroka” ez dela “ore-

katua. Haiek botere guztiak eta 

hedabideak dituzte”. Horren 

aurrean euren iritzia zabaltzen 

segitzeko asmoa irmoa dutela 

nabarmendu dute. “Gure seme-a-

labak hain demokrazia gutxie-

tako atzaparretatik libratzen 

saiatzen jarraituko dugu”. Egi-

teko horretan herritarren beha-

rra izanen dutela nabarmendu 

dute; “zuek guztiok gure ondoan 

zaudetela badakigu!”

Atzera eginez
Duela urte bateko sarekada “bi-

zitza kentzen” ari zaigu; “urte 

batez  urduritasuna, ziurgabe-

tasuna, beldurra,  Espainiako 

Auzitegi Nazionalerako bidaiak,  

mobilizazioak, beti zuen lagun-

tza edukiz”. Azken urtean bizi-

tako “albiste txarren segidak 

beldurrezko negarra eragin digu, 

amorruz eta ezintasunaren ne-

garra. Beraien kalkulu politikoak 

direla eta, gure seme-alaben 

bizitza suntsituta  geratzen dela 

ez dugu ikusi nahi”.

Abokatuek salatutako epai-

ketarako lekuko eta proben uko 

egiteak eta harrek dakarren 

“defentsa gabezia albiste izu-

garritzat” hartu dute gurasoek. 

Beste bat “albiste txarren” so-

kan. Hala ere, “borrokan” se-

gituko dutela jakinarazi dute 

gurasoek eta bide horretan “zuek 

guztiok gurekin egotea espero 

dugu”.

Hainbat hedabidek eta Juan 

Ignacio Zoido ministroak joan 

den astean Senatuan esanda-

koaren kontra, gurasoek, atze-

ra ere, auzipetu guztiendako 

errugabetasun-presuntzioa es-

katu dute. Epaiketaren aurrean 

egon-eza azaldu dute gurasoek: 

“erantzuten ari diren moduan 

erantzunda, ez dakigu zer epai-

tuko den, zer izango dugun 

aurrean.  Zein gutxi inporta 

zaien errealitatea eta zein in-

punitate erakusten digun be-

raien jokaerak, itxurak ere 

gorde gabe!”

Gazte auzipetuen gurasoek 

nabarmendu dutenez, “guk, 

orain arte, errespetuzko joka-

bidea izan dugu estamentu guz-

tiekin, erantzun berdina jaso 

ez dugun arren”. Adur, Jokin 

eta Oihan kartzelan dauden 

bitartean “ kasuarekin zer iku-

sia duten pertsonak saritzen 

dituzte. Hau al da ekitatea?”

asteartean gurasoek herritarren babesa jaso zuten. 

"Borroka ez da orekatua, 
baina segituko dugu"
Auzipetutako gazteen gurasoek “bidegabekeriaren” berri zabaltzeko eskatu dute, 
“gure espetxeratu eta auzipetuendako, eta beren eskubideak errespetatuta izatea 
merezi duen gizartearendako, benetako demokrazia eta askatasuna eskatzeko unea”

"defentsa gaBezia 
alBiste 
izugarritzat" 
hartu dute 
gurasoek

auzia eta espetxeratzeak ilunpean salatu zuten. 
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SAKANAKO ASTEKARIA

BAZKIDEAK

Joan den asteko zenbait albistek haurra eta neskixa nintzen 

garaira bidaiatzeko eta oroimena borborka jartzeko parada eman 

didate. Iñigo Aritza BIZI NAFARROA OINEZ 18 antolatzaileen 

eskutitza jaso dugu bertako kide izandakoek, gonbita ohoretsua.  

Bertan esaten dena “memoria” egiteko aproposa izan da, 

euskararen “laguntza” dei larriari erantzunez eta Euskal Herriko 

gizarteak bultzaturik, ikastola sortu eta indartu genuen 

belaunaldiko senide-lagunartekoa izan ginela oroitarazteko. 

Gu txikitxoak-gaztetxoak izaki, ez ginen asko jabetu zein erronka 

izan zen 1981. urteko lehenengo Nafarroa Oinez hura, ezta aurretik 

ikastolak sortzeko askok eta askok egindako elkarlanaz ere. 

Bagenekien eskulanetako Joxe Ramon maistruak marraztu zuela 

soinean eramaten genuen kamiseta eta poltsa zuri haiek 

zeramaten marrazkitxo koloretsua. Segur aski, Anda artistak 

soilik jakin eta uler zezakeen irudi haren esanahia. Noizbait 

kontatuko zigun, baina ahaztua nuen lauki jostalarian, lau zati, 

lau kolore, lau herri irudikatzen zirela: Ziordia, Olazti, Altsasu eta 

Urdiain. Etxarriko Ikastola, jada, bere ibilbidea egiten hasia zen.

Derrigorrezko hezkuntza guztian, katuek katakumeak ibiltzen 

dituzten antzera ibili ginen gure ere, batetik bestera: Etxarrin 

bajeratan (Kaxarna kalean, Xapateronean, Apaizenean, 

Ermiñenean…), Altsasuko “Lavadero” zaharrean eta azkenik Iñigo 

Aritza ikastola dotorean, haritzez inguratua. Makina bat ibilera 

izango dute kontatzeko gure inguruan zeuden helduek, gurasoek, 

irakasleek, mendizale-kultur elkartetako gazteek, dantzariek, 

musikariek… den-denek euskara maite-maitea zutenak. Ordungo 

bizipenei musika jarriko bagenio, “Zu, gazte sentimental”,  

“Loretxoa” edo “Ez dok hiru” antzerkiko beste kanta askorekin 

akordatzea nahikoa da.

Lehenengo Nafarroa Oinez hura ospatzen ari zen garaian, 

jadanik, Altsasuko ikastolatik atera ginen lehen belaunaldikoek 

derrigorrezko ikasketen ibilbidea amaituta edo amaitzear 

genuen. Ikasketak euskaraz egiten jarraitzeko aukerak eskasak 

ziren 8. maila amaitutakoan (oraingo DBH 2.a dena). Garai 

hartako BUP edo BBB (Batxilergo Bateratu Balioaniztuna) 

Nafarroan eta euskaraz egin nahi bazenuen, aukera bakarra 

Iruñeko San Fermin ikastola zen. Orduan ere hara joan ginenok 

ez ginen asko jabetzen gure gurasoek egin zuten ahaleginaz eta 

beren seme-alabak euskaldun egiteko hartutako erronkaz.  

Beren ausardia eta adorea aitortzeko urteak behar izan ditut. 

Harro nago hazi hartatik sortutakoak garela eta ardura ere 

badugula horri eusten, gal ez dadin. Horregatik BIZI da 

datorren urteko Nafarroa Oinezen leloa. Eta oroitzapenetatik 

atera ezinik nabilenez, ezin ahaztu oinarri berarekin mugitzen 

ginela Askagintzakoak ere, BIZIRIK EGUNA eta BIZIKIDEAK 

eginez.

Bizi!

marian mendiola barandalla

astEKoa

Orain, presoak kalera!!

Juan Kruz aldasoro, rafael 
larraza “Txifli”, felix alTzelai, 
JuaniTo nazabal, fernando flores 
eTa eugenio ulaiar
Etxarri araNaZKo PrEso ohiaK

Joxe Migel Gaztelu 

bergaratar-etxarriarraren 

itzulerarekin, 80 urtetan 

lehenengo aldiz preso 

politikorik gabeko herria da 

Bergara. 0 ohe huts izeneko 

ekimenarekin ospatu dute. 

Bergaratik Etxarrira, eta 

Etxarritik Euskal Herri osora 

zabaldu nahi dugun 0 ohe 

huts ekimena. Horretarako, 

gatibu segitzen duten 300dik 

gora euskal herritarren 

kaleratzea lortu behar dugu. 

Horietatik zazpi dira 

etxarriarrak: Unai Parot 

-1990. urtetik preso-; Asier 

Karrera -2000.tik- Luis 

Mariñelarena eta Juan 

Ramon Karasatorre (-2001.

tik-); Jon Gurutz Maiza  

eta Oihan Barandalla  

(-2007.tik-); eta Hodei Ijurko 

(-2008.tik-).

Gatazkak eta sufrimenduak 

markatutako aroa atzean utzi 

nahi dugu betirako; eta 

etorkizunari begiratu nahi 

diogu. Horretarako, 

ezinbestekoa da arrazoi 

politikoengatik preso edo 

ihesean dauden herritarren 

etxeratzea. Bai, baina nola? 

Nola mugiarazi ukazioaren 

eta mendekuaren politikan 

tematuta dauden Estatuak? 

Gure Herriaren indarra eta 

nazioartean lor genezaken 

babesa dira Estatuak 

mugiarazteko ditugun tresnak. 

Kataluniatik ikas dezakegu 

herri bat helburu baten 

inguruan biltzen denean 

geldiezina dela. Debekatua 

zegoen galdeketa egin eta 

Espainiako Konstituzioan 

kabitzen ez den Errepublika 

aldarrikatu dute. Bidearen 

amaierara iristeko oztopo 

ugari gainditu beharko dituzte 

oraindik, baina egunetik 

egunera beraien helburuetatik 

hurbilago daude. Presoen 

aferan, armagabetzearen 

inguruan bezala, herri gisa 

jokatzen ari dira Ipar Euskal 

Herrian. Armagabetzean 

helburua lortu zen, orain 

presoen eremuan Frantziako 

Gobernua mugiaraztea da 

helburua. Herri gisako 

batasunarekin batera, 

indarra erakutsi behar da 

orain, horregatik da hain 

garrantzitsua abenduaren 9an 

Parisko kaleak betetzea.

Frantziako Gobernua 

mugiaraztea lortzen bada, 

gero eta isolatuago aurkituko 

da Espainia bere 

itxitasunean. Herri gisa 

jokatu behar honetan 

berebiziko ardura dute euskal 

preso politikoek. Amaitu 

berri duten eztabaidan 

erabaki sendoak hartu 

dituzte beraien ekarpena 

kalera begira jartzeko 

herriarekin batera 

askatasunera eta benetako 

bakera eramanen gaituen 

bidea egiteko. 

Herriaren garaia da, gu 

guztion garaia.Besarkada 

iraultzaile bat eta eutsi 

goiari!

GUtUNaK

Iñigo Aritzakoak 
aitona-amonekin

NUPek antolatutako "Aitona- 

Amonarekin Unibertsitatera" 

ekimenean parte hartu dute 

Iñigo Aritzako DBHko 

ikasleek eta haien 

aitona-amonek. Landareekin 

fotosintesia aztertzeko 

esperimentuak egin zituzten 

eta intsektuen metamorfosia 

aztertu zuten, besteak beste.  

oBjEKtiBotiK
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altsasu
Jakinik etxebizitzetan gehien 

sortzen den hondakin mota or-

ganikoa dela, hondakin mota 

hori biltzeko 5. edukiontzia, 

edukiontzi marroia, jartzea era-

baki zuten Altsasuko Udalak 

eta Sakanako Mankomunitateak. 

Helburua Altsasuren hondaki-

nen gaikako bilketa gaur egun-

go %28tik %65era pasatzea da, 

2018ko abenduaren 31rako lortu 

nahi dute. Premiagatik, Euro-

pako legediak gaikako bilketa 

2020rako gutxienez %50ekoa 

izatea eskatzen duelako. Saka-

nako gainontzeko herrietan 

%80aren bueltan dago. 

Helburua lortzeko Sakanako 

ilbeltzaren 15a bitartean Mank-ek 

informazio kanpaina handia 

eginen du. Izan ere, 3.767 etxe-

bizitzetatik 2.260k (% 60) izena 

eman beharko lukete bi era-

kundeek adostutako helmuga 

lortzeko. Oraingoz % 8k beste-

rik ez dute izena eman. 5. edu-

kiontziaren inguruko informa-

zioa emateko, erdialdean, Alde 

Zaharrean eta zabalgunean 

informazio-bilera bana antola-

tu du Mank-ek. Aurrerago bi-

lera selektiboak eta informazio 

banaketa egitea ere aurreikus-

ten du. Argibideak nahi ditue-

nak 900 730 450 doako telefono-

ra hots egin dezake. 

Mank-eko Hondakinen Zerbi-

tzuak ez du baztertzen berriro 

Baratzekobide plazako lokomo-

tora informazio puntu gisa za-

baltzea. 

Mank-ek dagoeneko edukiontzi marroiendako metalezko posteak jartzen hasi da.

Hondakin organikoen 
jasotzeak badu data
sakanako Mankomunitatea hondakin organikoak biltzen ilbeltzaren 15ean hasiko da. 
Edukiontzi marroia ezartzeko lanak hasi ditu eta hari buruzko informazio kanpaina 
heldu den asteko hitzaldi sortarekin hasiko da

• 2016-06-09 Altsasuko 
Udalak 5. edukiontzia 
ezartzeko Mank-ekin sinatu 
beharreko akordioa onartu 
zuen. 

• 2016-07-06 Altsasuko 
Udalak eta Mank-ek akordioa 
sinatu zuten. 140 bat 
edukiontzi jarriko lirateke.

• 2016-11-14 Edukiontzi 
marroiari buruzko lehen 
informazio bilerak. 

• 2016-11-21 
Baratzekobideko plazako 
informazio puntua astelehen, 
asteazken eta ostiraletan 
zabaltzen hasi zen. 

• 2017-04-07 Soilik 91 
etxebizitzek zuten izena 
emana. 

• 2017-04-26 Jende gutxik 
izena eman zuela ikusita, 
Altsasuko Udalak, Mank-ekin 
adostuta, % 65eko helburua 
2018ko abenduaren 31rako 
lortzea erabaki zuen.

Kronologia

Mank-ek antolatutakoak
Asteartea 21
• 19:00 Iortia kultur 

gunean.
Asteazkena 22
• 19:00  Gure Etxea 

eraikinean.
Osteguna 23
• 19:00  Intxostiapunta 

gazte gunean.

Informazio 
hitzaldiak

Javier Ollo Martinezek eta elena aldasoro galanek sinatu zuten hitzarmena.

Udalak eta ADEk Merkataritza 
Mahaia osatu dute
altsasun merkataritza arloan egin daitezkeenak adostu 
eta baloratzea da haren egitekoa. Hitzarmena berritu dute

altsasu
Altsasuko Udalak eta Altsasuko 

Dendarien Elkarteak (ADE) 

2014az geroztik elkarlan hitzar-

mena dute, urtero berritzen dena. 

Joan den urtean berritu zuten 

Javier Ollo Martinezek eta Ele-

na Aldasoro Galanek. Hitzarme-

nean jasotzen den berritasuna 

Altsasuko Merkataritza Mahaia-

ren sorrera da. Udaleko Ekono-

mia Sustapenerako Batzordea 

eta ADEko kideek osatuko dute 

mahaia. Urtean zehar Altsasun 

merkataritzaren arloan egin 

daitezkeen jarduerak adostu eta 

baloratzea izanen du helburu 

aipatutako mahaiak. Urtean 

gutxienez bitan elkartuko da 

batzordea eta bietako edozeinek 

eskatu ahalko dio bilera batzor-

deko buruari. Oraindik ez dago 

lehen bileraren data zehaztuta. 

ADEko ordezkari Aldasorok 

hitzarmena berritzerakoan esan 

zuenez, “denda txikien aldeko 

pauso ona da. Udalarekin ko-

munikatzeko bide errazagoa da. 

Espero dugu mahaian entzun 

bai baina ideiak ere sortuko 

direla. Guk ideiak sortzea nahi 

dugu”. Agerraldian azaldu zue-

nez, aurki eginen den Eguberri 

kanpainara 2.000 euro inguru 

bideratuko ditu ADEk. 

Udalaren aldetik
Altsasuko establezimendu gehien 

biltzen dituenez, “udalarendako 

ADE merkataritza arloaren or-

dezkaria da. Bera da gertuko 

merkataritzaren interesak zain-

tzen dituena”, esan zuen alkateak. 

Ollok gogorarazi zuenez, hitzar-

menaren bidez, ADEk Gure Etxea 

eraikina bilera, batzar, presta-

kuntza saio eta bestelakoetara-

ko erabiltzeko aukera izanen 

du. Aldi berean, udalak ADEk 

antolatutako jarduerei laguntza 

eta erraztasunak emanen diz-

kiola aurreratu du. 

Ollok gogorarazi zuen udalak 

establezimendu txikiak lagun-

tzeko ahal duen neurrian aha-

leginak egiten dituela. “Aurten 

ekonomia-sustapen proiektue-

tarako laguntza 1.000 euroko 

diru-saila sortu du udalak. Bai-

na 2018ko aurrekontuetan ADE-

ren ekimenak laguntzeko diru

-sail bat izanen da”, aurreratu 

zuen alkateak. Establezimenduen 

ezarpena laguntzeko aurten, 

estreinakoz, udalak ekintzailetza 

laguntzeko 5.000 euroko diru

-saila izan duela gogorarazi zen 

Ollok. Hori orain arteko fiska-

litate arloko hobariei edo udal 

zergen-salbuespenei gehitu zaiz-

kie. 
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sakana
Anfas, adimen urritasuna duten 

pertsonen eta bere familien al-

deko Nafarroako elkarteak, egoi-

tza propioa du Sakanan. 91 baz-

kide eta adimen urritasuna duen 

kideren bat duten 39 familia 

biltzen ditu elkarteak. Mustutze 

ekitaldian Javier Goldaraz pre-

sidenteak nabarmendu zuenez, 

“adimen urritasuna duten per-

tsonenek ez dute erraz, baina 

hiriburutik urrun bizita, zaila-

goa da. Ez da erraza Iruñean 

eskaintzen diren zerbitzuetara 

joatea 40 km-tara bizi zarenean. 

Ez da erraza 300 biztanleko he-

rri batean adimen urritasuna 

duen pertsona bat izatea eta 

programa bat izatea”. 

Hori guztia kontuan izanda, 

Goldarazek Sakanako egoitzaren 

garrantzia nabarmendu zuen: 

“Anfasek egoitza honekin arazo 

horiei konponbidea eman nahi 

die. Garapenerako nahasmen-

duaren prebentzioan hain ga-

rrantzitsua den arreta goiztiarra 

behar duten haurrek hona etor-

tzeko aukera izan dezatela, etxe-

tik gertu. Trebetasunak eta psi-

komotrizitatea lantzeko ere”. 

Goldarazek “elkartearen moto-

rra diren familiak” ere gogoan 

izan zituen. Presidenteak azaldu 

zuenez, “egoitza dugu eta zenbait 

programa martxan ditu, baina 

sakandarren beharretara ego-

kituko diren beste programa 

askoz ere gehiago eskaintzeko 

lan eginen dugu. Anfasen gaur 

dauden haurrei eta gazteei bizi 

guztian akonpainamendua eman 

eta beharrezko babes guztia ema-

nen diegu”. 

Ibarrean
Anfas 1961ean sortu zen eta el-

karteak ia sorreratik Sakanan 

lan egiten du. Ibarreko batzarra 

1972an sortu zen. Baina ez zuten 

egoitzarik. Ibarreko arduradun 

Lourdes Cuestak azaldu zuenez, 

“beti mailegatutako espazioetan 

geunden: ikastetxeek, udalek 

orduetarako, egunetarako utzi-

tako espazioak ziren. Horrela 

ezin genuen erantzun egokirik 

eman”. Hala ere, Anfasek urra-

tsak eman zituen: dozena bat 

sakandarrekin hezkuntza bere-

ziko gela zabaldu zuten 1982an. 

Bost urte geroago Tasubinsako 

tailerra martxan jarri zuten. 

Elkarteak behar bezalako zer-

bitzuak emateko egoitza ezin-

bestekoa zela jabetuta, Lakun-

tzako Udalaren atea jo zuten. 

Lan-eskola zaharrean biltegi 

gisa erabiltzen zuten espazio 

hartaz galdetu eta baiezkoa eman 

zuten jabe diren udalek. 2012an 

izan zen eta egoitza 20 urterako 

utzi zitzaien. Krisia dela eta ezin 

izan zioten berehala lanei ekin. 

Once fundazioaren diru-lagun-

tzari esker 2015eko lastailean 

hasi zituzten egokitzapen lanak 

eta apirilean, lanak despedituta, 

lanera hara sartu ziren. Bulegoa, 

bilera gela, psikomotrizitate eta 

bizkortze gela, goiz arretako 

saioetarako gela, harrera eta 

komunak ditu egoitzak. Zerbi-

tzuak emateko bai, baina fami-

lien topagune izateko funtzioa 

du; haien bizipenak, esperientzia 

eta informazioa partekatzeko. 

Bi familia erabiltzaileek, Amaia 

Oraak eta Ander Muñozek, mus-

tutze ekitaldian egoitzak izatea-

ren onurak azpimarratu zituzten. 

Gaur egun honako zerbitzuak 

eskaintzen dira: arreta goiztia-

rra; gizarte-, akademia eta ko-

munikazio gaitasunak; psiko-

motrizitatea; informazioa eta 

aholkularitza; senideendako 

laguntza taldea; dinamizazioa; 

Biak-bat-ekin elkarlana; sentsi-

bilizazioa; Mank-ekin bilerak 

eta ibarreko koordinazio bilerak. 

anfas elkartearen egoitza Lakuntzako lan-eskola zaharrean dago; Mank-en eta Tasubinsaren ondoan. 

Anfasen egoitza, zerbitzu 
berri bat Sakanarako
lakuntzako egoitza ostiralean mustu zuen. urteetako behin-behinekotasunarekin 
bukatzen dute horrela eta ibarrari zerbitzu eskaintza zabalagoa emateko aukera du 
horrela elkarteak, egungo eskaintza sakandarren beharretara egokituko baitute

Mank-en egoitzan ari dira trebatzen. 

sakana
Sakanako Mankomunitateko 

Anitzartean kulturartekotasun 

zerbitzuak antolatutako ikasta-

roan parte harzen ari dira. Ikas-

taroaren helburua zurrumurru, 

estereotipo eta aurreiritzien 

inguruan hausnartu, eta nigan-

dik desberdina denarekiko di-

tugun aurreiritzien oinarrian 

hausnartzea da. Horrekin bate-

ra, zabalduen dauden zurrumu-

rruei aurre egiteko estrategiak 

eskaini, komunikazio eta estra-

tegia emozionalak landuz. Aldi 

berean, beste pertsonekiko dugun 

ezagutza hobetu, aniztasunean 

elkarbizitza errazteko helburua 

du.

Ostiraleko saioan Zaska, Zu-

rrumurruen Kontrako Nafar 

Sarearen eta Izaskun Andueza 

Nafarroako Unibertsitate Publi-

koko irakasle lakuntzarrak buru 

duen Zurrumurruak antzema-

teko tresna aurkeztu zuzten. 

Larunbatean, berriz, Raquel 

Moreno kataluniarrak, soziolo-

gian lizentziatuak, eta giza par-

te-hartzean espezialista, Zurru-

murruak kudeatzeko estrategia 

komunikatibo eta emozionalak 

azaldu zituen. Ikastaroa ostira-

lean despedituko da. Zaskako 

kideek ikasitako praktikan nola 

jarri azalduko diete parte-har-

tzaileei.

Elkarbizitzaren 
alde egiteko, 
zurrumurruen 
kontra egin
Horretan trebatzen ari dira 
20 bat sakandar, 
zurrumurruen kontrako 
agente izateko
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lizarraga
San Klemente festekin ziurra 

dena etxe askotan ez dela ardi 

tripotarik faltako. Ezta festak 

hasteko ere. Joan den urteko 

harrera ona ikusita tripoteoa 

eginen dute frontoian, hau da, 

ardi tripota eta ardoa euro ba-

tean dastatzeko aukera izanen 

da. Txomin Agirrek egindakoak 

izanen dira. 

Festa hasiera hori ospakizunen 

antolakuntzaz arduratu den lan-

taldeetako batek eginen ditu. 

Egitarauko beste egitekoez bes-

te lantaldeak arduratuko dira. 

2016an Lizarragako Kontzejua 

eta herritarrak bildu eta festen 

inguruan hizketatu ondoren 

erabaki zen festak horrela an-

tolatzea. Gaur eta bihar afariak 

daude iragarriak eta hori ere 

norbaiten ardura da. Aurrene-

koan 40 bat elkartuko dira eta 

bigarrenean ehun bat. Festak 

iragartzen duen kartelak urteko 

balkoi politenaren argazkia da-

kar, Arleze egunean aukeratu 

zuen epai mahaiak eta aitortza 

Xarminttoneko etxeak jaso du. 

Eta ezin falta aitortza, igandean 

herriko adinduei eginen zaiena.

San Klemente festetarako dena 
prest dute Lizarragan
Joan den urtean bezala, aurten ere, festak hainbat lan 
talderen bidez antolatu dituzte.

Kontzeju-etxea lizarratarren bilgune izanen da atzera ere. ArtxIBoA

Ostirala 17
• 19:30 tripoteoa, frontoian.
• 22:00 Herri afaria, elkartean.
• 02:00 tokan2Lapollaren 

kontzertua elkartean.

Larunbata 18
• 12:00 Kalejira, Amalur 

taldearekin.
• 13:00 Meza nagusia.
• 14:00 Auzatea.

• 17:30 Haur eta helduendako 
jolasak, puzgarriak txikiendako

• 19:00 txokolate-jana.
• 19:30 Dantzaldia oharkabe 

taldearekin.
• 22:00 Herri afaria.
• 00:00 Dantzaldia oharkabe 

taldearekin..

Igandea 19
• 12:00 Kalejira, Amalur 

taldearekin.

• 13:00 Meza Nagusia.
• 14:00 Auzatea eta adinduei 

omenaldia.
• 16:30 Haurrendako tailerrak.
• 17:30 Mus eta briska 

txapelketak Azi-iturri 
elkartean.

Osteguna 23, San Klemente 
• 13:00 Meza.
• 14:30 Jubilatuen bazkaria.

San Klemente festetako egitaraua

Iturmendiko Gazte Asanbladak 

kudeatzen duen irratia 1999ko 

udazkenean emititu zuen estrei-

nakoz. Haiek beraiek egindako 

emisore txiki batekin; herrirako 

lehenik, eta tramankulu hobee-

kin Sakana guztirako emititzea-

ri ekin zioten. FM 107,6 edo www.

eztanda.com web orri berritua-

ren bitartez entzun daiteke bere 

emanaldia.   +www.guaixe.eus

Eztanda Irratiak 18. 
urteurrena ospatuko 
du bihar

Larunbata 18
• 11:30 taloak, plazan.
• 14:00 Bazkaria 

Aritzagan. Andoni 
ollokiegiren kantaldia.

• 19:00 Furgobira eta 
mozkor-jolasak.

• 22:00 Afaria, Aizkotzar.
• 23:30 Kontzertuak 

gaztetxean: Garabatos 
eta Guri5 (erromeria) eta 
gaupasa.

Egitaraua
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Joan den urtean Historia-Memoriaren Parkean egindako ekitaldia. ArtxIBoA

Historia-memoriarekin 
hitzordua kultur etxean
1936ari buruzko hitzaldia eta olaztiarrek jasandako 
errepresioari buruzko erakusketa prestatu dute

olatzagutia
1936ko estatu kolpearen ondorioz 

Urbasan eraildako pertsona asko 

identifikatu dira azken bi urtee-

tan. Horretan guztian oso lagun-

garriak izan dira, besteak beste, 

Balbino Garcia de Albizu Jime-

nez ameskuarrak eta Amaia 

Urkijo Artola altsasuarrak egin-

dako ikerketak. Biek ere fusila-

tutako senideak dituzte. Garcia 

de Albizuk, gainera, bere iba-

rreko historia-memoria liburu 

batean jaso nahi zuen. 

Baina Urbasan gertatutakoa-

gatik Garcia de Albizuk Ames-

koako mugak gainditu behar 

izan zituen. Horregatik, ¿Qué 

hicimos aquí en el 36? La repre-

sion de civiles en retaguardia 

por su ideología en las Améscoas 

y Urbasa liburuan kapitulu za-

balenetako batek El matadero 

de Urbasa izenburua du. Balbi-

nok berak esan zigunez, “Etxa-

rri Aranazko eta Olatzagutiko 

kontu asko daude, Altsasukoak 

ez hainbeste”. Horrek Olatzagu-

tiko memoria taldeak Garcia de 

Albizu 1936. La verdad no presc-

ribe hitzaldia ematera gonbida-

tu du. Larunbatean izanen da, 

19:00etan, kultur etxean. 

Erakusketaren osagarri, me-

moria taldeak 1936. Zer gertatu 

zen Olaztin? erakusketa presta-

tu du. Hartan 1936an eta ondo-

rengo urteetan olaztiarrek ja-

sandako errepresioari buruzko 

hainbat dokumentu ikusgai 

izanen dira. Aipatu garaian 17 

olaztiar erail zituzten; beste bost 

frontean hil ziren; gutxienez 27 

espetxeratu zituzten; 5 funtzio-

nariok lanpostua galdu zuten; 

gutxienez hamarri ondasunak 

kendu zizkieten; bi errefuxiatu 

egin ziren eta 11 emakumeri 

ilea moztu eta publikoki umi-

liatu zituzten. Bihartik hilaren 

30era arte izanen da ikusgai 

kultur etxeko 1. pisuko 2. gelan.

etxarriko oroigarrian larunbat eguerdian egin zuten lore eskaintza. 

Udalak Arregiri “gatazkaren 
biktima” izaera aitortu dio
larunbatean 38 urte bete ziren guardia Civilak Mikel 
arregi zinegotzi lakuntzarra Etxarrin hil zuela

lakuntza
1979ko azaroaren 11ko gauean 

Mikel Arregi lakuntzarra Zior-

ditik bueltan zetorren Lakun-

tzara, beste lau lagunekin. La-

kuntzako Pertza eguneko tripo-

tak Ziordiko harategi batean 

egiten ziren orduan, eta, hain 

zuzen ere, tripotak ordaintzetik 

zetozen bostak. Etxarri Aranaz-

ko kuartela zenetik pasatzera-

koan, tiroka hasi ziren Guardia 

Zibilak eta Arregi larriki zau-

ritu zuten. Ospitalera bidean hil 

egin zen orduan Lakuntzako 

Udaleko zinegotzia zena. 

Lakuntzako Udalak lastailaren 

30ean egindako osoko bilkuran 

gertatutakoa gogora ekarri zuen. 

Gogora ekarri zuten Guardia 

Civilak orduan esandakoa, la-

kuntzarrek Etxarrin zegoen 

kontrol bat geratu gabe gaindi-

tu zutela. “Bi urte barru buru-

tutako epaiketako epaiak argi 

jasotzen du ez zegoela inolako 

kontrolik. Hala ere, inpunitatea 

erabatekoa izan zen. Arduraga-

bekeria arina egotzi zieten guar-

dia zibilei eta bi hilabeteko es-

petxealdia besterik ez zuten izan. 

Orduz geroztik, inpunitateak ez 

du etenik izan eta Etxarrin Arre-

giren omenez jarri zen monoli-

toak ere hamaika eraso pairatu 

ditu” gogoratu du Udalak. 

Egia, justizia eta erreparazio 
osoa eskatu du Udalak
Aurreko legegintzaldian 16/2015 

Foru Legea onartu zuen Nafa-

rroako Parlamentuak, motibazio 

politikoa dela eta, funtzionario 

publikoek edo eskuin-muturre-

ko taldeek eragindako biktimak 

aitortu eta erreparatzeko. La-

kuntzako Udalak gogoratu zuen 

Espainiako Gobernuaren eska-

riz Auzitegi Konstituzionalak 

helegitea jarri diola aipatu le-

geari, eta bertan behera utzita 

daukala. Hortaz, oraindik ere 

Arregik ez du biktima aitortza 

ofizialik. Horregatik, Lakuntza-

ko udalak, aitortza eta errepa-

razioaren bidean, ondoko ebaz-

pena onartu zuen osoko bilkuran: 

Arregiri gatazkaren biktima 

izaera aitortzea eta egia, justizia 

eta erreparazio osoa eskatzea. 

Bigarrenik, bere heriotzaren 38. 

urteurrenean Arregiren fami-

liari elkartasun eta babes osoa 

ematea onartu zuen Udalak, eta, 

azkenik, onartutako adierazpe-

na Nafarroako Parlamentuari 

heleraztea erabaki zuen, “honek 

aintzat hartu eta bere eskume-

nen baitan herri eta udal honen 

borondatea bidera dezan”. 

sakana
Bakearen Artisauak ETAren 

armagabetzeko lehen saioa joan 

den urteko abenduaren 16an 

egin zuten eta atxilotuak izan 

ziren, Luhuson. Baina haren 

“eraginak, babesak eta zilegita-

sunak” ekarri zuen ETA-ren 

armategiaren desegitea apirila-

ren 8an. Bakearen Artisauek 

“bake bidean beste urrats berri 

bat” eman nahi dute. Oraingoan 

Frantzian dauden “presoei apli-

katzen zaizkien salbuespenezko 

neurrien amaiera" lortu nahi 

dute. Hau da: “DPS estatusaren 

kentzea; hurbilketa eta elkarre-

taratzea; gaixorik dauden presoen 

askatzea eta baldintzapeko as-

katasuna, zuzenbide arruntaren 

baitan eskubide hori lortu de-

zaketen presoendako”. Horre-

gatik, abenduaren 9rako mani-

festazioa antolatu dute Parisen. 

Mobilizazio horren berri ema-

teko aurkezpena antolatu du 

Sakanako Sare herritarrak. Fran-

tzian euskal presoei ezartzen 

zaien salbuespenezko espetxe 

politikaren akabera eskatzeko 

Parisen eginen den mobiliza-

zioaren berri Mixel Berhokoiri-

goien bakearen artisauak, Ene-

ka Maiz Etxarri Aranazko alka-

teak eta Senideak, Sakanako 

Sareko kideek eta presoen lagu-

nek emanen dute. Saretik na-

barmendu dute “urrats garran-

tzitsua” dela, “Frantzian egin 

liteken presioak mugi arazi 

ditzakeelako estatu espainiarrak 

momentu honetan erakusten 

duen blokeo eta itxikeria”. Fran-

tziako espetxeetan bi etxarriar 

daude preso: Juan Kruz Maiza 

eta Oihan Barandalla. Sare he-

rritarrak biharko eta Parisko 

manifestazioan parte hartzera 

gonbidatu ditu sakandarrak.

Parisera joateko autobusak 

antolatu dira. Haietan joateko 

65 euro ordaindu beharko dira. 

Ohiko tokietan eman daiteke 

izena.

Presoen aldeko 
Parisko 
mobilizazioaren 
aurkezpena
sarek sakandarrak 
gonbidatu ditu: 
larunbatean, 12:00etan, 
Etxarriko kultur etxean 
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NErEA MAzKIArAN

Festa, eguraldia gora-behera
Sanmartinak ospatu zituzten irurtzundarrek eta bisitariek asteburuan. 
Iratxoren mus txapelketa Juan Carlos-Koldo bikotearendako izan zen. 
ErgaLarreak elkarteko gozogintza lehiaketa, berriz, Carmen 
Kerejetarendako izan zen. Artisau azokan haiei erosteaz aparte haurrek 
landare eta buztingintzan aritzeko aukera izan zuten. +www.guaixe.eus

GUAIxE

Lakuntzako Pertzakoen festa
Larunbatean ospatu zen Lakuntzako Pertza elkarteko bazkideen eguna. 
Mikel Arregiren heriotzaren urteurrena zenez, lehenik eta behin lore 
eskaintza egin zitzaion Guarda Civilak hildako elkarteko kide izandakoari. 
ondoren Nafarroako Sokatira txapelketa, aizkora apustua, auzatea, 
bazkaria eta musika eta dantzaldiaren txanda etorri zen.

Bakaikuko  
elkartean festa
Pixkanaka poteora batuz elkartu 
ziren Bakarreko etxea elkarteko 
kideak larunbatean. Batzuk 
zuzenean joan ziren bazkaltzera. 
Mahaira esertzen lehenak haurrak 
izan ziren. Haiek bukatu ondoren 
helduen txanda iritsi zen. Bazkaldu 
ondoren batzuk tailerrekin majo 
pasa zuten bitartean besteak 
mahai jolasetan aritu ziren. Eta 
dantzan ordu txikiak arte.

ziordia
Sakanako gazte asanbladak as-

paldi zebiltzan “prestakuntza, 

aldarrikapena eta festa lotuko 

zituen” ibarreko egun bat pres-

tatu nahian. Eta, azkenean, la-

runbatean iritsi zen Sakanako 

gazte eguna, Lakuntza eta Zior-

dia bitarteko gazte asanbladek 

antolatu zutena. Herri horieta-

ko guztietako gazteak erakarri 

zituen hitzorduak. 

Goizean lana, feminismoa, 

euskara eta errepresioa minte-

giak izan zituzten eta bakoitzean 

20 bat gaztek parte hartu zuten. 

Han egindako hausnarketei se-

gida emateko gogoz gelditu ziren 

batzuk. Hura despeditu berritan 

margotu berri zegoen muralean 

argazkia egin eta Amarauna 

espazio autogestionatua bertatik 

bertara ezagutzeko aukera izan 

zuten. 250 gazte elkartu ziren 

bertso bazkarian. Arroza ur-

diaindarren eta olaztiarren ar-

dura izan zen. Aurreko egunetan 

elkarri bideo-erronkak bota on-

doren, gazte asanbladek olinpia-

detan indarrak neurtu zituzten.     

Izandako harrerarekin “oso 

pozik” daude antolatzaileak, 

“goizeko mintegietara eta gaue-

ko kontzertuetara jende asko 

gerturatu zen”. Hala ere, egu-

naren balorazioa egitera elkar-

tuko dira. Izan ere, “azken hi-

labeteotan jorratutako elkarlanak 

bere fruituak eman eta sortuta-

ko harremanari eutsiz, aurrera 

begira, koordinatzen jarraitzea 

espero dugu”.

Sakanako gazte asanbladak mural berriaren aurrean. GUAIxE

Gazteek egun batez 
Ziordia hartu zutenekoa
sakanako gazte asanbladek ibarreko gazte eguna antolatu zuten larunbatean 
ziordian. goizean lau gairen inguruko mintegiak egin zituzten eta bazkaldu ondoren 
festa giroa nagusi. Egitarauaren lehen balantzea “oso ona” izan dela esan digute

sakana
Patata operazioak bi protago-

nista ditu. Batetik, Iruñeko Ale-

gria peñako kideak eta, bestetik, 

sakandarrak. Aurrenekoek 55. 

aldiz operazioa antolatu zuten. 

Bigarrenek patatak, barazkiak 

eta 167 euro eman zituzten. Peña-

kideak Urdiain eta Satrustegi 

arteko ibilbidea egin zuten. Bo-

zina joz, karraka batekin egin-

dako zaratarekin eta patata 

operazioa oihu eginez aurkeztu 

ziren herrietan. Azken urteetan 

bezala, Uharte Arakilgo Doni-

bane jubilatu elkarteak herrian 

barna ibiltzeko lana aurrezten 

die eta mila kilo patata eta 50 

euro prest zituzten peñakideak 

iritsi zirenerako. Bilketaren 

ondoren Iruñeko Hermanitas 

de los Pobres edo Behartsuen 

Haurrideak kongregazioaren 

egoitzan jakiak utzi zituzten. Peñakideak arbizun. iruñeko egoitzan 13 moja eta 64 pertsona gehiago bizi dira.

Patata operazioan 3,5 tona jaki 
jaso zituzten Alegria peñakoek
sakandarrek emandako patatak, kuiak, tipulak, azak, 
porruak, alubiak, tomateak eta 167 euro eman zituzten
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Altsasuko Udalak bi lanpostu 

betetzeko lan eskaintza publikoa 

eginen du hurrengo astetan. 

Alde batetik, Udaltzaingoko agen-

te plaza betetzeko deialdia eginen 

du aurten. Javier Ollo Martinez 

alkateak jakinarazi digunez, 

“gaur egun kabo bat eta bi la-

guntzaile daude. Asmoa da hel-

du den urtean beste bi plaza 

betetzea”. Alkateak azaldu di-

gunez, “7 edo 8 kideko Udal-

tzaingoa izatea litzateke asmoa, 

goizez eta arratsaldez zerbitzu 

egokia emateko”. Gainera, aldi 

baterako Berdintasun, Gazteria 

eta Kirol sailetarako adminis-

trazio-laguntzaile bat kontrata-

tzea onartu zen. Azken postu 

hori lanaldi erdikoa izanen da. 

Udalak lan eskaintza 
publiko oinarriak 
onartu ditu  

ziordia
Ana Otxoa Agirre amaren ta-

berna-jatetxean lanean aritzen 

da Ana Belen Fernandez Otxoa 

eta berak azaldu digunez, “txar-

tel batzuk bueltatu genituen, 

baina ziur 40 saldu direla, ba-

karren batzuk gehiago izan dai-

tezke”. Loteria txartel bakoitza-

ren jabeak 25.000 euro jasoko 

ditu. Fernandezek azaldu digu-

nez, saria oso banatuta dago 

herritarren eta eguneroko menua 

jatera joaten diren langileen 

artean. “Badira aurreko batean 

kinto ospakizuna egin zuten 15 

lagun. Hiru txartel erosi zituz-

tenak eta geroztik jokatzen egon 

dira. Ehiztari talde bat badago 

ere. Edo kartetara jolastera eto-

rri eta erosi dutenak, erdibana 

edo txartel osoa dutenak. Olaz-

tiarrak daude, Iruñekoak eta 

Gasteizkoak”. Aurretik sekula 

ez dute halako saririk banatu, 

jokatutakoa edo 6 eurorengatik 

18 jaso izan dute gehienez.

Loteriak milioi 
bat euro utzi 
zuen Ziordin 
larunbatean 
urbasa tabernan 
saldutako 67.925 
zenbakiarendako bigarren 
saria izan zen

etxean hautsita zituztenak elkarrekin konpontzen, kafe usaiaren laguntzaz . 

Etxeko gauzen konponbiderako 
hitzordua jarrita
azaroko astearteetan gure Etxea eraikineko beheko 
solairua erreparazio tailerra bihurtzen da 

altsasu
Asteartean Maria Blanca larru 

zati bat mozten harrapatu ge-

nuen: “semearen moto zahar 

baten aulkia konpontzeko da. 

Aulkiko larrua hautsita dago 

eta piezak askatzen ari naiz pa-

troiak egin eta gero larru be-

rriarekin motorraren aulkia-

rendako azal berria egiteko. 

Pentsa dut patroietatik aterata-

ko piezak josi egin beharko di-

rela. Ea zer dioten irakasleek!” 

Joan den urteko esperientzia-

rekin “oso pozik” gelditu zen. 

Beste mahai batean dagoen 

Betisaren ogia egiteko makina 

izorratua dago. “Ea arazoa zein 

den opatzen dugun eta konpon-

tzen dugun, makina berezia da 

eta ez da hain erraz ordezkatzea”.  

Aldamenean, Victor eta Idoia 

bi ogi xigorgailu darabilte esku 

artean. Baten “malgukia eutsi 

behar dion pieza gastatuta dago 

eta nola eusten dugun aztertzen 

ari gara” esan digu Victorrek. 

Helburua ogia xigorgailu barruan 

eustea da. Egin daitezkeen mol-

daketak aipatzen dizkiote elka-

rri. Idoiak bigarren etxetresna-

ren diagnosia eman digu: “ba-

karrik alde bat funtzionatzen 

du eta ogiari buelta eman behar 

zaio. Etxean nituen eta baten 

malgukia hartuta bestea kon-

pondu zitekeela uste nuen eta, 

horregatik, etorri naiz. Ea bat 

behintzat konpontzea lortzen 

dugun. Mesede ederra. Eta na-

turari! Bota beharrean beste 

tartetxo bat irauten dute”. Vic-

tor maiz joaten da eta eskar-

mentua du. Aurreko asteartean 

mikrouhin labea eta iratzargai-

lua konpondu zituen. 

Saioa ondoko mahaian dago 

mahaitxo txiki batekin: “oso 

itsusia zen eta birmoldatzeko 

eta edertzeko ekarri dut”. Es-

treinako aldia du eta haiek ira-

katsi bezala ari da mahaiari 

bigarren bizia ematen.

Bizkarra tente mantentzeko 

belaunak jartzekoa duen egu-

rrezko aulki baten aurrean opa-

tu dugu Beatriz. Aldamenean, 

zerra, zulagailua, barautsak, 

allen giltzak, iltzeak eta beste 

ditu aldamenean. “Aulkiko tor-

lojuak gaizki zeuden. “Nire anaia 

institutuan zegoela asko erabil-

tzen zuen. Zahartuta gelditu zen 

eta berritzeko erabiliko dut 

saioa”. Estreinako aldia du eta 

konpontzeko gauza gehiago di-

tuela aitortu digu Beatrizek. 

Kafe konpondu
Guztiak ere Kafe Konpondu eki-

meneko erabiltzaileak dira. Aza-

roko astearteetan, 18:00etatik 

20:00etara, Gure Etxea eraiki-

neko beheko solairutik pasatzen 

direnek aukera bera izanen dute. 

Han izanen dira Javi, Luis, Vic-

tor edo beste bakarren bat era-

mandako trastea konpontzeko 

laguntza emanen dutenak. Lui-

sek argiro azaldu digu: “beraiek 

konponduko dute. Gu laguntze-

ko gaude. Tresneria uzten diegu, 

nola egin esaten diegu. Gurea 

akonpainamendua da”. Pertso-

nen arteko harremanak sortu 

eta etxean hautsita dauden gau-

zei bigarren aukera bat ematea 

da ekimenaren helburua. 

Iraila akaberatik eta lastaila 

erdialdera arte Unanuko elizako 

dorretxea aldamioz jantzita egon 

zen. Haren oinarriak mugitu 

egiten dira eta dorreko paretetan 

2 cm-ko zabalera zuten zartatuak 

agertu ziren. Momentuz ez zen 

egoera arriskutsua, baina kaltea 

handiagoa izan aurretik dorrea 

konpontzea erabaki zuen Una-

nuko parrokiak. Bere eta go-

tzaingoaren diruarekin enpresa 

bat kontratatu eta hark egin 

zituen lanak. Unanuko Kontze-

juak 1.800 euro bideratu ditu 

dorrean tximistorratza jartzeko. 

Apezpikutzako arkitektoaren 

eskutan dago oraindik dorrearen 

egoera eta haren oinarriko mu-

gimenduei eusteko kontrahormak 

jartzea egokia den edo ez azter-

tzen ari da.

Bestetik, herrira joaten dire-

nek autoa non-nahi ez aparka-

tzeko toki desegokiak direnak 

marra horiz margotu dituzte.

Lanen ondoren, 
Unanuko elizako 
dorrea konponduta

Bizi! lelopean, desfile koloretsua izan zen aurreko ostiralean iortian ikusitakoa.

Oinez BIZI! aurkezpen eta 
desfile arrakastatsua
iñigo aritzako ikasle, irakasle, guraso, aiton-amona eta 
herriko kirol eta kultur taldeek parte hartu zuten

altsasu
Iñigo Aritza ikastolak Nafarroa 

Oinez 2018 festaren aurkezpena 

egin zuen ostiralean, Altsasuko 

Iortia Kultur Gunean, bitan. 

Aritz Leoz ikasle ohiak egin 

zituen aurkezpen lanak, alboan 

Nafarroako Pertsona Gorren 

Familien Eunate elkarteko kide 

bat zuela. Izan ere, 2018ko Na-

farroa Oineze inklusiboa egitea 

da erronka, eta, horregatik, zei-

nuen hizkuntza presente izan 

zen Iortiako aurkezpenean. 

Bizi: bi eskuak bularrera
Aurkeztu baino lehen, aurretik 

ikastolak antolatutako 3 Oinezak 

ekarri ziren gogora: 1981ekoa, 

1993ekoa eta 2005ekoa. Iñigo 

Aritzako irakasleak, gurasoak, 

ikasle ohiek eta ikasleek hartu 

zuten parte eta garai hartako 

pasadizoak ekarri zituzten go-

gora, orduko Oinezeko logoen 

irudiekin batera. Ondoren, Oi-

nezaren lekukoa Lesakatik men-

diz mendi Altsasuraino nola 

iritsi zen ikusi ahal izan zen 

pantailan, eta, azkenik, ikasle 

batzuk Iortiako oholtza gainera 

ekarri zuten aipatu lekukoa. 

Orduan erakutsi zuten 2018ko 

Oinezaren leloa eta logoa: Bizi. 

Eta “bizi” zeinu hizkuntzan nola 

esaten den galdetu zion Leozek 

Eunate elkarteko kideari eta 

ziurrenik hemendik aurrera 

ezaguna eta birala egingo den 

keinua ikasi zuten Iortian bil-

dutakoak: bi eskuak itxita, bu-

larrera gerturatzeko keinua. 

Ondoren, dagoeneko Egubera 

kalean zabalik dagoen Oinez 

dendan dagoen materiala era-

kusteko pasarela bilakatu zen 

Iortia. Desfile jendetsu eta ko-

loretsuan, herriko kirol eta kul-

tur taldeek hartu zuten parte, 

ikastolako ikasle, irakasle, gu-

raso, aiton-amona eta besterekin 

batera.
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Ostirala 17
AltsAsu Zentzumenen ibilaldiak 
ginkana eta murala, dastatze 
beroa izanen dira Gozamenez 
programako saio horretan.
17:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

IrurtZun Ni neu Galtzeta 
albumaren aurkezpena, Joana 
Zigandak eta Iker uribek. 
18:15ean, Pikuxar euskal txokoan.

AltsAsu Kirmen uribe 
idazlearekin literatur solasaldia 
antolatu dute sakanako sei 
liburutegik.
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

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

ArBIZu EtA EtxArrI ArAnAtZ 
Euskal presoak Euskal Herrira 
kontzentrazioak.
20:00etan, plazan. 

AltsAsu Altsasukoak aske 
kontzentrazioa.
20:00etan, udaletxe parean. 

EtxArrI ArAnAtZ Txiñerratxo 
antzezlana jokatuko dute 
etxarriar talde batek, Jose luis 
Erdoziak herriaren historian 
oinarrituta egindakoa.
22:00etan, kultur etxean.  

AltsAsu La reina Victoria y 
Abdul filmaren emanaldia.
22:00etan, Iortia kultur gunean. 

larunbata 18
IrurtZun Hiriberritik 
Itxasperrirainoko ibilbidea   
Iturraskarriko bideetan barna 

Mikel razkinek gidatuta. 
10:00etan, Pikuxarren. 

AltsAsu Ospa mugimenduaren 
batzar irekia. 
10:30ean, Gure Etxea eraikinean.

IturMEndI Eztanda Irratiaren 
18. urteurren festa.
11:30etik aurrera, herrian. 

EtxArrI ArAnAtZ Orain 
presoak! lelopean  
abenduaren 9an Parisen 
eginen den mobilizazioa 
aurkeztuko dute Mixel 
Berhokoirigoien bakegileak, 
Eneka Maiz Etxarriko  
alkateak, senideek eta sakanako 
sarek.
12:00etan, Etxarriko kultur etxean. 

EtxArrI ArAnAtZ Titirikontu 
kontari ikuskizuna ekarriko du 
Gorakada taldeak.
17:30ean, kultur etxean. 

AltsAsu Body art, tattoo tailerra. 
18:00etan Intxostiapunta gazte 
gunean. 

IHABAr Bertso saio musikatua 
Oskar Estangarekin eta Oihane 
Iguaranekin. Ondoren, afaria.
19:00etan, kontzeju-etxeko 
bajeran. 

lAKuntZA Mexikoko lurrikarak 
kaltetuak laguntzeko elkartasun 
jaialdia antolatu du  
Pakita Anduezak. Zuzeneko 
musika, erakusketa, liburu 
salmenta, egoerari buruzko 
informazioa.
18:30ean, kultur etxean. 

OlAtZAGutIA 1936. La verdad 
no prescribe hitzaldia emanen 
du Balbino Garcia de Albizuk, 
¿Que hicimos aquí con el 36? 
liburuaren egilea.
19:00etan, kultur etxean. 

AltsAsu Hamlet, teatro del 
Veneno taldeak.
20:00etan, Iortia kultur gunean. 

IturMEndI Garabatos taldearen 
kontzertua eta Guri5 taldearen 
erromeria.
23:00etan, gaztetxean. .

igandea 19
sAKAnA Zaldierna eta Valgañon 
arteko mendi ibilbidea eginen 
dute sakanako Mendigoizaleak 
taldeko kideek.
06:00etan, Irurtzundik abiatuko da 
autobusa.

AltsAsu Altsasutik Arlezera 53 
km-ko joan-etorria eginen du 
Barranka txirrindulari klubeko 
mendi-bizikleta taldeak.
08:30ean klubeko bajeratik, 
9:15ean Bioitza kanpinean.  

AltsAsu Extremadurako  
folklore jaialdia eskainiko du 
Raices y brotes talde iruindarrak 
la Encinak antolatuta.
12:30ean, Iortia kultur gunean. 

lAKuntZA Ikusi makusi. 
16:30ean eta 18:30ean, kultur etxean. 

AltsAsu Lego ninjago filmaren 
emanaldia, euskaraz.
17:00etan, Iortia kultur gunean.

AltsAsu Good bye Berlin 
filmaren emanaldia.
17:30ean eta 19:40ean, Iortia kultur 
gunean. 

EtxArrI ArAnAtZ Txiñerratxo 
antzezlana jokatuko dute 
etxarriar talde batek.
18:00etan, kultur etxean.  

AltsAsu La reina Victoria y 
Abdul filmaren emanaldia.
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

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

asteartea 21
AltsAsu Badator 5. edukiontzia 
eta horri buruzko informazio 
batzarra antolatu du Mank-ek.
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

asteazkena 22
AltsAsu Badator 5. 
edukiontzia eta horri buruzko 

informazio batzarra antolatu 
du Mank-ek. 
19:00etan, Gure Etxea eraikinean.

Osteguna 23
AltsAsu Badator 5. 
edukiontzia eta horri buruzko 
informazio batzarra antolatu 
du Mank-ek. 
19:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean.

AltsAsu La montaña entre 
nosotros filmaren emanaldia.
19:00ean, Iortia kultur gunean. 

agenda
EMAIGuZuE ZuEn EKItAldIEn BErrI. gutunak@guaixe.eus

OlAtZAGutIA 1936. Zer gertatu zen Olaztin? 
Erakusketan 1936an eta ondorengo urteetan olaztiarrek jasandako 
errepresioari buruzko hainbat dokumentu ikusgai izanen dira. Azaroaren 
18tik 30era, astelehenetik larunbatera, 18:00etatik 21:00etara, eta 
domeketan, 12:30etik 14:00etara, kultur etxeko 1.pisuko 2. gelan. 

AltsAsu Emakume modaren 100 urte. 
Emakume janzkeraren garapena erakusten duen erakusketa prestatu du  
Iruñeko erreinuko etnografia museoak. Abenduaren 3ra arte  
astegunetan 18:30etik 21:00etara eta domeketan 17:30etik 21:00etara,  
Iortia kultur gunean.

Maria Pilar eta Anastasio Lazkoz
Zorionak ama eta tío... azaroaren 22yen zuben 
egune da. Itxekuen partes, muxu handi bet!!! 

zorion agurrak

Zorionak Artzai! 
10 urte gaur betetzen 
dituzu!! Urte askotarako 
segi orain bezain jator eta 
maitagarria izaten. 
Muxuak familia guztiaren 
partetik
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Nola berotzen duzu egun hotzetan etxea?

iragarki sailkatuak

 ohArrAk
Sakanako 1957ko kintoak. 
60 urte bete dituztela ospa-
tzeko bazkaltzera elkartuko 
dira azaroaren 25ean Etxarri 
Aranazko Iturri Eder jate-
txean. 1957an jaiotakoak joan 
daitezke bazkarira. Haiekin 
batera laguntzaileren bat era-
man dezakete. Izena jatetxean 
bertan eman daiteke. Bestela, 
zuzenean Laboral kutxan 57ko 
kintoak-Arrate Iturrizaren ize-
nean zabaldutako kontu ko-
rrontean egin daiteke diru 
sartzea, izen-abizenak gaine-
ratuz. 60 euro balio du. Hilaren 
20ra arte eman daiteke izena.

odol-emaileak. Uharte Arakil: 
Abenduak 17, 17:00-20:30

haurraren loa. Kafe tertulia 
Juanjo Kintela-ren eskutik. 
Haur psikologoa, psikomotro-
zista eta aholkulari pedagogi-
koa. Azaroak 29, 17:00etan, 
hitzaldi irekia. Kattuka haur 
eskola, 948 467 009, info@
kattuka.com. Arbizu

Idazlearekin hizketan. kir-
men uribe idazlea azaroaren 
17an, ostiralean, 19:00etan 
Altsasuko Iortia kultur gu-
nean izanen da. Arbizu, Etxarri 
Aranatz, Urdiain, Altsasu, Ola-
tzagutia eta Ziordiko liburute-
giek antolatuta eta Liburutegi 
Zerbitzuak antolatuta.

Etxarri Aranazko irakurle tal-
dea. Hurrengo hitzordua: aben-
duaren 14an izanen da, ostegu-
nean, 19:00etan liburutegian. 
Mari Luz Estebanen Feminismoa 
eta politikaren eraldaketak libu-
ruaz ariko dira hizketan.

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

katalaneko mintzataldea. Ka-
talanez ikasi eta/edo hitz egite-
ko interesa duzu? Sakanan 
mintzataldea sortu nahi dugu. 
Jarri harremanetan gurekin (629 
486 123 Monika-Arbizu)

Enplegarritasuna hobetzeko 
bitartekaritza eta aholkulari-
tza zerbitzua. Sakanako Enpre-
sarien Elkarteak langabeei eta 
lan bila dabiltzanendako duen 
aholkularitza zerbitzua da. Ha-
rremanetarako, 948 468 307 
telefonoa.

GoiEner Iruñean. Landarek 
utzitako lekuan, Joaquin Beun-
za, 9 behea, Errotxapean, hila-
beteko lehenengo eta hirugarren 
asteazkenetan, 17:00etatik 
19:00etara etor zaitezke infor-
mazioa jasotzera, zalantzak 
argitzera, ekarpenak egitera…

Volkswageneko langileenda-
ko deia. Iruñeko lantegiak zure 
elkartasun proiektua deialdia 
bigarren urtez aurkeztu du. Bo-
calan Biak Bat fundazioak “Lau 
zango milaka irri” programa 
aurkeztu du laguntza deialdi 
horretara. Proeiktua aurkeztu 
duten Sakanako elkarte bakarra 
dira. Fundaziotik Volkswagen-e-
ko langileei 24 proiektuaren 
aldeko botoa ematera animatu 
dituzte.

Nafarroako Elikagaien Ban-
kuaren alde. Diru ekarpenak 
kontu korronte hauetan egin 
daitezke: Laboral kutxa 3035 

0069 52 0690024878, Rural 
k u t x a  3 0 0 8  0 0 0 1  1 6 
0700279128 eta Caixa 2100 
2173 87 0200346965

Euskaldun bat euro bat. Na-
farroako erresumakoa izan zen 
Baigorriko Etxauzia gaztelua 
euskaldunentzat erreskuratu 
nahi da. Nafartarren eta euskal-
dun guztien etxea izan dadin. 
Gure kultura, ekonomia, historia 
eta mugaz gaindiko harremanak 
antzinarazteko gunea bizia. In-
formazioa www.euskaldunba-
teurobat.com

Gazteei jarritako isunak or-
daintzeko. Euskal preso eta 
iheslariek aldeko abenduaren 
30 ekimenean parte hartu zuten 
gazte sakandarrek 6000 euroko 
isuna jaso dute. Mozal legearen 
aplikazio horri elkartasunetik 
erantzun kolektiboa emateko 
dinamika martxan jarri dute gaz-
teek. Diru ekarpenak egiteko 
kontu korrontea zabaldu dute. 
ES67 3008 0014 2133 8075 
1119

helduen Nafarroako Euskal 
kantu Jaialdia. Udazkenean 
izanen da. Izena eman nahi due-
nak nafarroakoeuskalkantu@
gmail.com edo amadomin-
guez@tafallaikastola.org e-pos-
tara diatzi dezake, helduen 
jaialdirako dela adieraziz.

oPArItutAkoAk
txakur bat oparitzen da, ertai-
na eta lasaia. Informazio gehia-
gorako deitu 629 885 429 telefo-
nora.

www.iragarkilaburrak.com

ezkontzak

· Ignacio Mallén lafuente eta teresa Beramendi Garziandia, urriaren 
31n Irurtzunen
· Juan Antonio Guerrero eta Zuriñe Goikoetxea, azaroaren 11n 
Urdiainen

heriotzak

· Gregorio senosiain Ortiz, azaroaren 11n Izurdiagan

altsasu
Tarima Beltza amateur antzerki 

taldeari esker William Shakes-

peareren Hamlet, Dinamarkako 

printzea antzezlana ikusteko au-

kera izanen da. Altsasuko an-

tzerki taldea Nafarroako amateur 

antzerki taldeekin hasi zen el-

kartrukeak egiten.

Te@treves zikloa haien ema-

naldiekin osatu dute udaberrian. 

Aurten ezin izan da egin eta ur-

tean zehar banatu dituzte ema-

naldiak. Antolatzen duten biga-

rrena da biharkoa. Bestalde, 

duela bi urte beste erkidegoeta-

ko taldeekin harremanetan hasi 

ziren eta, horrela, Valladolideko 

Teatro del Veneno taldearekin 

harremanetan jartzea lortu zuten. 

Esan bezala, Shakespeareren 

lan ezagunena ekarriko du talde 

gaztelarrak. “Baina gaur egune-

ra egokitu dute obra. Eszenara-

tze ausarta egin dute. Zuzeneko 

musika eta guzti”, azaldu digu 

Juan Manuel Herrerok, Tarima 

Beltzakoak. Haren kide Mertxe 

Herrerak gaineratu duenez, “ama-

teur antzerkiak profesionalak 

baino lan arriskatuagoak egiten 

ditu”. Teatro del Venenok Aba-

diñon obra hilaren 4an eman 

zuen eta handik “erreferentzia 

onak” jaso dituztela azaldu di-

gute. 2007tik ari dira eta 8 mun-

taia dituzte.

Hamlet 
eguneratua 
ezagutzeko 
aukera
"izan ala ez izan" 
bakarrizketa ezaguneko 
antzezlana larunbatean, 
20:00etan, iortian

bost poetika uharten
Donibane jubilatu elkarteko aretoa jende bete zen igandean arratsaldean 
poesia errezitaldia entzuteko. Mikel Auzmendik gitarra jotzen zuen 
bitartean, txandaka, Mercedes Viñuela, Cristina Liso, Inma Biurrun, Blanca 
Arrizabalaga eta Marisa Barasoain errezitatzen aritu ziren. Joandakoak 
pozik gelditu ziren. Ondorengo otamenean poesiez hitz egin zuten.

SAREA

bertso musikatuak ihabarren
Arakilgo Udaleko Kultura Zerbitzuak antolatuta bertso saio musikatua 
izanen da Ihabarren bihar, 19:00etan. Kontzeju-etxean Oskar Estanga eta 
Oihane Iguaran izanen dira. Azken hori Bertsolari Txapelketa Nagusian 
buru belarri sartuta dago. Musika lagun bertsotan ariko dira biak. Saioa 
despedituta, bajeran afaria izanen da, 25 lagunek eman dute izena.

UTZITAKOA
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preferente maila
Emaitzak

Lagun Artea – Amigó 0-0
Etxarri Aranatz – Castillo de Tiebas 0-1

SailkapEna
1. Infanzones 20
12. Lagun Artea  9
15. Etxarri Aranatz  5

partiduak

LArunbATEAn

15:30 Castillo de Tiebas – Lagun Artea 
Iturrondon
16:00 beriain – Etxarri Aranatz 
Beriainen

Erdipurdi jarraitzen dute preferente 
mailan dabiltzan gure bi taldeek. 
Lakuntzan, Amigók eta Lagun Arteak 
aukera oso argiak izan zituzten, baina ez 
zituzten gauzatu eta husnako 
berdinketarekin despeditu zen partida. 
bestalde, San Donato zelaian Etxarri 
Aranatz eta Castillo de Tiebas parez pare 
aritu ziren. Etxarrik aukerak izan zituen, 
baina ez zituen gauzatu. bigarren zatiko 
60. minutuan soilik asistenteak ikusi 
zuen gol bat seinalatu zuen arbitroak, 
eta gol horri esker garaipena eta hiru 
puntuak lortu zituen Castillo de Tiebasek. 
Sailkapeneko behealdean daude gure bi 
taldeak, puntu faltan. Ea asteburuan 
zortea alde duten biek. 

erregional maila
Emaitzak

Altsasu – Lekun 4-1

SailkapEna
1. Lagunak b 19
2. Altsasu 16

partiduak

LArunbATEAn

16:00 Amaya – Altsasu Amayan

Ormazabalek Altsasu aurreratu zuen eta 
nahiz eta Amayak berdindu, Pitik, Javi 
Guisadok eta Imanol Martinezek 
sartutako golekin, gol festa ederra 
ospatu zuten Dantzalekun. 

elomendi txapelketa
Emaitzak

Izalsa – Zaldua (atzeratua)

SailkapEna
1. unziti 18
5. Zaldua 10

partiduak

LArunbATEAn

Zehaztu gabe  Zaldua – Ageri Lekunberrin

Asteburuan Izalsak eta Zalduak jokatu 
beharreko partida atzeratu egin da. 
Egun, sailkapenean unziti da liderra eta 
bosgarrenak dira arakildarrak. 
Asteburuan Zalduak Ageri izango du 
aurkari Lekunberrin. 

sakanako topaketak
kimuak

IGAnDEAn 4. JArDunA urDIAInEn

10:00  Etxarri Aranatz – Tipi Tapa
11:15 Kaixo – Lagun Artea
12:30 urdiain – Sutegi

Mank-ek Sakanako futbol taldeen 
laguntzarekin antolatutako Sakanako 
Futbol 8 Topaketen Kimuen mailako 4. 
jardunaldia igandean jokatuko da 
urdiainen. 

Sakanako Futbol Topaketetan ez da 
lehiakortasuna sustatu nahi eta, 
horregatik, ez da sailkapenik egiten. 

emakumeen erreg.
Emaitzak

universidad de navarra – Altsasu 2-0

SailkapEna
1. berriozar 30
12. Altsasu 11

partiduak

IGAnDEAn

15:30  Altsasu – Lagunak  Dantzalekun

universidad de navarra taldearen kontra 
galdu eta gero, Altsasu sailkapenean 
12.a da. Igandean sailkapenean 
hirugarrena den barañaingo Lagunak 
taldea hartuko dute Dantzalekun. Ea 
gure neskek sorpresa ematen duten. 

Osasuna Magnak Errege Kopa-

ri agur esan behar izan dio, as-

teartean Inter Movistar taldea-

ren kontra final laurdenetako 

luzapenean 3 eta 2 galdu eta 

gero. Imanol Arregiren mutilek 

ongi jokatu zuten eta finalerdie-

tara pasatzeko zorian egon ziren. 

Puntako bi taldeen arteko par-

tida lehiatua izan zen, indar eta 

bizitasun handikoa. Osasuna 

Magna bikain hasi zen eta 

Bynhok bigarren minuturako 

lehen gola sartu zuen. Atsede-

naldia baino lehen, Bynhok bi-

garrena sartu zuen. Bigarren 

zatian partidari buelta ematera 

atera ziren Movistar Interrekoak. 

Bina berdindu zuten eta horre-

la bukatu zen partida. Hortaz, 

3 minutuko bi tarteko luzape-

nari ekin zioten bi taldeek. 

Polemika

Luzapenean bi taldeek atezain

-jokalari formula erabili zuten. 

Erasoak bata bestearen atzetik 

egon ziren. Bukaera aldera iri-

tsi zen polemika: Bynhoren pro-

testa bat txartel horiarekin zi-

gortu zuen arbitroak eta, biga-

rrena zenez, aldageletara joan 

behar izan zuen Osasuna Mag-

nako jokalariak. Erabakigarriak 

ziren azken minutuak gizon bat 

gutxiagorekin jokatu zuten ber-

deek, eta nahiz eta hasieran ongi 

eutsi, partidarako 1:39 minutu-

ren faltan Movistar Interrek 

garaipenaren gola sartu zuen. 

Pena handiz, Errege Kopatik 

kanpo geratu ziren nafarrak. 

Nolanahi ere, itxura bikaina 

eman zuten eta talde garrantzi-

tsuenen maila berberean jokatu 

dezaketela erakutsi zuten. 

Ligan Catgas hartuko dute gaur 
Iruñean
Ligan, bi partida jarraian galdu 

ondoren, aurreko ostiralean 

Osasuna Magnak hiruna ber-

dindu zuen Barcelona Lassa 

talde ahaltsuaren kontra. Par-

tida ia guztian atzetik ibili ziren 

Imanol Arregiren mutilak, bai-

na 3 eta 1 galtzetik hiruna ber-

dintzea lortu zuten eta Barcelo-

na irabazteko zorian egon ziren. 

Sailkapenean Movistar Inter 

da liderra (31 puntu), Barcelona 

bigarrena (28 puntu) eta Osasu-

na Magna seigarrena da (18 pun-

tu). Gaur, ostiralean, 20:30ean, 

Catgas Energia taldearen kontra 

ariko dira berdeak Anaitasuna 

pabilioian, 20:30ean hasiko den 

partidan. Ea hiru puntuak 

Iruñean geratzen diren. 

Barcelonarekin hiruna berdindu zuten. 

Errege kopatik kanpo geratu da 
Osasuna magna
 areto futBola  movistar interrek 3 eta 2 irabazi zion, 
luzapenean. gaur Catgas taldea hartuko dute berdeek

Nafarroako Gobernuak zehaztu 

du nork jasoko dituen Nafarroa-

ko Foru Komunitateko Kirolaren 

2017ko Urrezko eta Zilarrezko 

Dominak. Urrezko Dominei da-

gokienez, Abel Barriola Ezkurrak 

eta Juan Martinez de Irujo Goñik 

jasoko dituzte urrezko dominak, 

“pilotari profesional gisa aritu 

diren urteetan pilotaren mun-

duari egin dioten ekarpen han-

diagatik”. Horretaz gain, Nafa-

rroako Gobernuak Zilarrezko 

24 Domina emango dizkie kiro-

laren munduan lan egin duten 

24 pertsonei, “25 urtez baino 

gehiagoz zuzendaritza-lanen edo 

lan teknikoen bidez kirola sus-

tatzeko egin duten guztiagatik”. 

Tartean daude bi sakandar: Pe-

llo Garcia Aizpun eta Migel Ulaiar 

Mendiola.

Aipatu sariak abenduaren 1ean 

banatuko dira, arratsaldez, Na-

farroako Jauregian, 2017ko Na-

farroaren Eguna ospatzeko an-

tolatu diren ekitaldien barruan. 

Zilarrezko sakandarrak
Nafarroako Gobernuak Komu-

nitateko Kirolaren zilarrezko 

domina jasoko dutenen artean 

Pello Garcia arakildarra eta 

Migel Ulaiar etxarriarra daude. 

Pello Garcia Aizpunek 30 urte 

baino gehiago daramatza Ara-

kilen futbola sustatzen, Zaldua 

taldean eta Eloko Higa Trofeoan 

edo Elomendiko Txapelketan 

parte hartzen eta laguntzen. 

Bestalde, Migel Ulaiar Mendio-

lak zilarrezko domina jasoko 

du, 30 urtez baino gehiagoz Sa-

kanan mendizaletasuna sustatu 

duelako, Sakanako Mendizaleak 

elkartean eta Etxarri Aranazko 

Udaberri eta Larrañeta elkar-

teetan. 

Merezitako dominak, zalan-

tzarik gabe. ezkerrean, Pello garcia eta eskuinean, Migel ulaiar, Korrikan. 

Pello Garcia eta Migel 
Ulaiar, zilarrezkoak
 Kiroldegia  nafarroako Zilarrezko domina jasoko dute bi sakandarrek abenduaren 
1ean nafarroako Jauregian, 30 urte baino gehiago arakilen futbola sustatzeagatik 
(pello garcia) eta mendizaletasunean egindako lanagatik (migel ulaiar)
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Korrikalarien festa handia izan 

zen igandean jokatutako 53. Beho-

bia-Donostia. Euririk gabe, ko-

rrika egiteko eguraldi elegantea 

zuten aurretik Irunetik atera 

ziren 25.486 korrikalariek. Eli-

teen mailan borroka handia izan 

zen eta, azkenean, Carles Cas-

tillejo (1:00:39) eta Aroa Merino 

(1:11:05) izan ziren txapeldunak. 

Korrikalarien artean, 1.406 

nafarrek lortu zuten proba des-

peditzea, haien artean, 68 sa-

kandarrek, 54 gizonezkok eta 14 

emakumezkok. Nafarren artean 

Mikel Etxamendi (1:09:20) eta 

Leticia Acereda (1:20:47) izan 

ziren azkarrenak. Sakandarren 

artean, gizonezkoetan Egoitz 

Karrion irurtzundarra gailendu 

zen, helmugara 297. postuan 

sartuta (1:15:30) eta emakumez-

koetan, berriz, Erkuden San 

Martin etxarriarra, helmugan 

4.103.a (1:31:29). 

Merceroren 31 Behobiak
Aipatzekoa da Joxemari Merce-

ro unanuarra. 78 urterekin bere 

31. Behobia-Donostia osatzea 

lortu zuen. “Gorputzak ahal 

duenera arte” korrikan jarrai-

tuko duela onartu zuen unanua-

rrak. “Urtero gehiago disfruta-

tzen dut” azaldu zuen. Gainera-

tu zuenez, erdi lesionatua dabil 

baina bere familiak ibilbide osoan 

emandako laguntzari esker, hel-

mugara “oso ongi” iritsi zela. 

68 sakandarren 
erronka

78 Urterekin, 
Urtero GehiaGo 
disfrUtatzen dUela 
azaldU zUen 
Mercerok

 atletisMoa  Behobia eta donostia lotzen dituen lasterketan aritu ziren sakandarren 
artean egoitz karrion irurtzundarra (1:15:30) eta erkuden san martin etxarriarra 
(1:31:29) izan ziren azkarrenak

Antolakuntzaren datu ofizialak:

Gizonak
1.Carles Castillejo (Viladecans):  
               1:00:39
297. Egoitz Karrion (Irur):         1:15:30
381. Alatz Agirre (Arb):             1:16:40
418. Iñaki Azkona (Irur):           1:17:02
648. Aritz Munarriz (Etx):         1:19:05
735. Alfredo Larraburu (Irur):   1:19:35
780. Mikel Satrustegi (Arru):     1:19:54
918. Alberto del rio (Alts):       1:20:51
1.065. Fran Araña (Arb):          1:21:46
1.077. Iñaki romero (Alts):      1:21:50
1.243. J. Javier Maiza (Etx):     1:22:41
1.255. Gaizka Diaz de Garaio (bak):                
     1:22:44
1.349. Aritz Etxeberria (Alts):   1:23:12
1.430. Asier Estarriaga (Etx):    1:23:37
1.635. Ioseba Iza (Arb):            1:24:28
1.795. Alejandro Pain (Alts):     1:25:03
2.213. Pedro Jose rodriguez (Irañ):     
      1:26:42
2.256. David Mutiloa (Irur):      1:26:51
2.616. Asier Palacios (Alts):     1:27:55
2.620. Asier Leiza (Arb):           1:27:56
3.025. Luis Areta (Lak):           1:28:58
3.472. Jon Ander Fdez (Alts):  1:29:56
3.774. Iñaki Paniagua (Alts):    1:30:43
3.944. Kaxi Estarriaga (Etx):     1:31:04

3.977. Imanol Guerrero (Alts):  1:31:10
4.127. Mikel Lopez (Alts):        1:31:31
4.168. Carlos Manero (Alts):    1:31:35
4.211. Xabier Zabalza (Arb):     1:31:43
4.287. Santi Agirre (Iturm):      1:31:55
4.400. Jota rekalde (Irur):       1:32:12
4.433. ruben Cantero (Alts):    1:32:17
4.436. Gorka Perianez (Alts):    1:32:17
4.513. Juan Pedro Ariz (bak):   1:32:27
5.416. Eduard Casanovas (Irur):  
   1:34:27
5.498. Victor Isturiz (Irur):        1:34:38
6.541. Juankar Mogollon (Irur):  
   1:36:37
6.757. Koldo Isturiz (Irur):        1:37:02
7.722. Iban Martin (Arb): 1:38:37
8.130. Juantxo Azurmendi (Alts): 
       1:39:15
8.624. Iñaki Mauleon (Etx):      1:39:55
9.912. Alberto Agirre (Alts):      1:41:58
11.820. raul Mendoza (Zior):   1:45:05
12.882. Mikel Tainta (Alts):      1:46:58
14.251. Peio Larraza (Alts):      1:49:07
14.707. Alvaro rekondo (Lak): 1:49:51
15.946. ruben Erbiti (Egiar):    1:52:09
16.294. Joxe Mari Mercero (unanu):  
   1:52:44
16.785. raul Moro (Etx):          1:53:39
16.887. Jose Ignazio reparaz (Arb): 
  1:53:50

17.434. Aitor Etxaniz (Alts):      1:54:54
18.030. Aitor beltza (Etx):        1:56:00
18.259. Ignacio Zapirain (Alts):  
  1:56:27
19.874. Jose Antonio Augusto (Alts):  
  1:59:47
23.024. Juan Migel Flores (Arb): 
  2:12:00
*Egoi Martinez deskalifikatuta

emakumeak
77. Aroa Merino (Arrecife):      1:11:05
4.103. Erkuden San Martin (Etx):   
  1:31:29
5.836. Maitane Txueka (Arb):   1:35:20
5.888. Maider Iragi (Irur):         1:35:27
7.882. rakel Sanchez (Etx):     1:38:52
8.151. Marian Ijurra (Arb):       1:39:17
9.069. Maria Goikoetxea (Etx): 1:40:40
12.596. Ainhoa Markinez (Olaz): 
   1:46:30
13.438. Mari Gwen Davies (urd): 
   1:47:51
14.246. bea Ligero (Alts):        1:49:06
16.775. Amaia benjumea (Etx):   
  1:53:38
19.522. Laura bergera (Arru):  1:59:00
21.788. Eider Carrion (Irur):     2:05:59
22.784. belen Mendoza (Alts):  2:10:41
23.043. Mirian Palacios (Arb):  2:12:08

Sakandarrak Behobia-Donostian (20 km)

Joxemari Mercero helmugan, beste korrikalari batekin. JAVIEr bErGASA

Milaka korrikalarik hartu zuten parte Behobia-donostian. FOrTunA KIrOL ELKArTEA
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igor arrieta 
lehena Elorrion 
 txirrindularitza  Igandean 
42. Elorrioko basqueland 
Ziklokrosa jokatu zen, Espainiako 
Koparako baliagarria. Kadeteen 
mailan Aralar klubeko Intersport 
Irabia taldeko Igor Arrieta lehiatu 
zen. uhartearrak lasterketa bikaina 
egin zuen eta lehena iritsi zen 
helmugara (24:01), bicicletas Meta 
taldeko Alain Suarezi bi segundo 
aterata (24:03). 

MArTIn EArLy

. Lehen Hezkuntzako 3. mailatik 

Derrigorrezko Bigarren Hezkun-

tzako 3. mailara bitarteko nes-

ka-mutilek parte hartzen dute 

txapelketan eta igandean 5. jar-

dunaldia jokatuko da ikastolako 

frontoian, 16:30ean. 

Txapelketako finalak abendua-

ren 10ean jokatuko dira. 

iñigo aritza 
txapelketan, 
5. jardunaldia 
igandean
 Pilota  igandean, 
16:30ean, 5. jardunaldia 
hartuko du iñigo aritza 
ikastolako frontoiak

lh3: 
urko – Ioar
Kimetz – Aratz
lh4:
Inhar – Mikel
beñat –Aiora
Asier – Alejandro
Eñaut – Eneko
Aser – Aiora 

(atzeratutakoa)
lh5:
Haizea – Xabier
June – Aimar
lh6:
Peru – Asier
dBh1:
Aimar – Iker
dBh2:
Irati – Ion
Olatz – Aimar
dBh3:
Oier – Ekhi
Aitor – Inar

Ikastolako 
igandeko 
partidak

Altsasuko pilotazaleek, kirol 

talde eta elkarteek eta partiku-

larrek Altsasuko udalari pilota 

jokoa sustatzeko eskabidea egin 

diote. Zehazki, Altsasun frontoi 

txikia egitea eskatu diote Uda-

lari, edo, bestela, frontball pa-

retak edo kantxak jaso ditzala, 

pilota sustatzeko. Guztira 862 

sinadura bildu zituzten, eskabi-

dearekin batera Altsasuko Uda-

lean aurkeztu dituztenak. 

Eskarian jasotzen denez, “gaz-

teek eta haurrek pilotan aritze-

ko toki publiko dohain eta irekiak 

ez daude”. Lehen, Altsasun, eli-

zako portikoko paretetan, ondo-

ko paretetan, plazako frontoian, 

Burunda frontoian –goizez eta 

arratsaldez zabalik egoten zen– 

eta hainbat tokitan jokatzen zen. 

Egun, toki asko itxita daude. 

Frontoi txikia edo frontballa
Horregatik guztiagatik eta nes-

ka-mutikoengan pilota sustatze-

ko, sinatzaileek Altsasuko uda-

lari eskatu diote, ahal bada, 

mini-frontoia edo frontoi txikiak 

egiteko, edo, bestela, frontball 

pareta edo kantxak jar ditzatela. 

Izan ere, egun Frontball moda-

litatea puntan dago. Pareta ba-

karrean jokatzen da, txapa edo 

marra horizontal bat margotua 

duena, aintzinako frontoiak be-

zala. Pareta hauen beste aldea 

rokodromoa egiteko probestu 

ahalko litzatekeela diote. 

Tradizio pilotazalea berreskuratu
Sinatzaileen irudikoz, Altsasun 

frontball paretak jasotzeko toki 

aproposak daude, esaterako, 

Otadiko Kristo Deuna ermitaren 

eta Txioka ikastolaren aurrean, 

Zelandiko eskoletako patioan, 

Txirinbulo Haur Eskolan, Ins-

titutuko patioan… “Uste dugu 

gure jokoa den pilota sustatzea 

urgentziazkoa dela, halako ins-

talaziorik gabe zaletasunak de-

sagertzera joko duelako. Ez gai-

tu inolako interes pertsonalik 

mugitzen; gure tradizio pilota-

zalea berreskuratu nahi dugu” 

azpimarratu dute. Sinatzaileek 

Sociedad Deportiva Alsasua, 

Pilotajauku kluba eta Nafarroa-

ko Pilota Federazioaren babesa 

dute. Altsasuko Udaletik azaldu 

dute Kirol Batzordeak eskaria 

aztertuko duela. 

Pilotariak lanean Burunda pilotalekuan. 

862 sinadura altsasun 
frontoi txikia eskatzeko
 Pilota  altsasuko pilotazale, kirol talde, elkarte eta partikularrek jaso dituzte 
sinadurak eta altsasuko udalari aurkeztu dizkiote. "gure tradizio pilotazalea" 
berreskuratu nahi dutela diote eta frontoi txikia edo frontballak egitea eskatu dute

Nafarroako Gazteen mailako 

Lau t´erdiko Txapelketa-Guiller-

mo Mazo Memorialean final 

zortzirenak jokatu dira. Astear-

tean, Etxarrenen, Etxarriko Gure 

Pilotako Ansotegi txapelketatik 

kanpo utzi zuen Umore Onako 

Aizkorbek eta Arbizuko Alda-

bideko Olaetxeak, aldiz, aurrera 

egin zuen Ardoi klubeko Barrio-

la menpean hartu eta gero. Eta 

asteazkenean, Lekunberrin, gure 

pilotariek ez zuten zortea alde 

izan. Apezetxeak (Umore Ona) 

Ganboa (Oberena) txapelketatik 

kanpo utzi zuen eta Arribillagak 

(Ardoi) bidean utzi zuen Petria-

ti (Aldabide).

Olaetxea 
aurrera 
nafarroako lau 
t´erdian
 Pilota  ansotegi, ganboa 
eta petriati gazteen 
mailako nafarroako lau 
t´erditik kanpo daude

asteartean, etxarrenen
• Aizkorbe (Umore Ona) 18 

– Ansotegi (Gure Pilota) 9
• Txoperena (Oberena) 18 

– roldan (Ardoi) 17
• Olaetxea (Aldabide) 18 

– barriola (Ardoi) 8
• Ariztegi (Txaruta) 18 

– Agirre (Erreka) 14

asteazkenean, 
lekunberrin
• Apezetxea (Umore Ona) 

18 – Ganboa (Oberena) 5
• Santamaria (Oberena) 15 

– Maya (Esteribar) 18
• Telletxea (Erreka) 18 – 

Elzaurdia (bortziriak) 10
• Petriati (Aldabide) 5 – 

Arribillaga (Ardoi) 18

Final 
zortzirenetako 
emaitzak
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Sakanako Mendizaleak taldeak 

hilean behin mendi irteera bat 

antolatzen du, autobusez. Aza-

roko irteera igandean izanen 

da. Errioxa aldera joko dute 

gure mendizaleek. Zaldiernatik 

aterata eta mendi ibilbide ederra 

burututa, Valgañonera iristea 

izango dute helburu. 

Autobusa igandean goizeko 

6:00etan abiatuko da Irurtzundik, 

eta Sakanako herrietan geldial-

diak eginen ditu, izena eman 

duten mendizaleak jasotzeko. 

Atzo itxi zen izena emateko epea,  

baina norbait animatuz gero 639 

117 631 telefonora hots egin dai-

teke, toki libreak badaude izena 

eman ahal izateko. 

 Mendia  Sakanako 
Mendizaleak: 
igandean irteera

Igandean jokatu zen, Aldatzen, 

Euskal Herriko III. Mailako Txa-

pelketako finala. Sei aizkolarik 

txapeldun izatea eta mailaz igo-

tzea zuten jokoan: Jon Telletxeak 

(Beintza Labaien), Iban Resanok 

(Dorrao), Jokin Alkizaletek (As-

teasu), Asier Pellejerok (Areso), 

Luis Mari Txapartegik (Gipuz-

koa) eta Eloy Corcherok (Araia). 

Horretarako, hiru kanaerdiko 

eta bi 60 ontzako erdibitu behar 

zituzten. 

Luis Mari Txapartegi izan zen 

azkarrena (13:18). Gipuzkoarrak 

22 segundo atera zizkion Iban 

Resanori (13:40) eta Euskal He-

rriko III. mailako txapeldunor-

dea dugu dorrobarra. Eloy 

Corchero hirugarrena sailkatu 

zen (16:40.34) eta Asier Pellejero 

laugarrena (16:40.37). Aipatu lau 

aizkolariek mailaz igotzea lortu 

zuten eta hurrengo urtean Eus-

kal Herriko II. mailan ariko 

dira. Azkenik, Jokin Alkizalete 

bosgarrena izan zen (16:55) eta 

Jon Telletxea seigarrena (17:16).

resano Euskal 
Herriko iii. 
mailako 
txapeldunordea
 aizKora  dorraokoa ii. 
mailara igo da, txapartegi, 
Corchero eta pellejero 
aizkolariekin batera

GuAIXE

Gorrititarren erakustaldia
 aizKora   Larunbatean, Lakuntzako Pertza elkarteko 
ospakizunen barruan, aizkora erronka izan zen. Jaime 
Gorriti eta Iker Gorriti semea, batetik, eta Juanjo Lopez 
Azpilikueta eta Eraso, bestetik. Enborra handiari bi 

korte egin behar izan zizkioten. Lan luzea egin eta 
gero, azkenean, uharte arakildarrak gailendu ziren. 
nonbait, errebantxa egiteko gogoa azaldu zuten 
aizkolariek elkartean izandako bazkarian. 

Beunza eta audikana, podiumean. 

Urriaren bukaeran Uharte Ara-

kilen jokatutako Sakanako XVII. 

Herri Lasterketa eta gero, ho-

rrela dago Sakanako XIV. Atle-

tismo Kopa-Lasa Kirolak Saria: 

emakumezkoetan Izaskun Beun-

za da lehena, Ginesa Lopezen 

eta Leire Estarriagaren aurretik. 

Eta, gizonezkoetan, Raul Audi-

kana doa buruan, Sergio Garcia 

de Eulateren eta Felix Benju-

mearen aurretik. 

Bost lasterketek puntuatzen 

dute Kopan: Ziordiko Herri Kro-

sak (maiatzak 20), Bakaiku-Itur-

mendiko XIV. Aitzkozar Herri 

Krosak (ekainak 10), Ergoiena-

ko XIV. Birak (irailak 23), Sa-

kanako XVII. Herri Lasterketak 

(urriak 28) eta abenduaren 8an 

Altsasuko Zubeztia elkarteak 

antolatuko duen XXXVII. Barri-

carteren Oroimenezko Oinezko 

Lasterketak. 

Sakanako 10 korrikalari ho-

berenek puntuatzen dute laster-

keta bakoitzean, emakumezkoek 

eta gizonezkoek, eta 5 proba 

hauetatik gutxienez lauretan 

parte hartu beharko dute kopa-

ko saria jaso nahi badute. Ira-

bazleek 80 euro jasoko dute Lasa 

Kirolak dendako kirol materia-

lean, bigarrenek 60 euro eta 

hirugarrenek 40 euro. Proba 

guztietan parte hartzen dutenen 

artean sari bat zozketatuko da.

Beunza eta 
audikana 
Sakanako 
kopako buru
 atletisMoa  abenduaren 
8an erabakiko da kopa, 
altsasuko Barricarteren 
oroimenezko lasterketan

Nafarroako 2017ko Sokatira Txa-

pelketako saioa hartu zuen la-

runbatean Lakuntzak, Lakun-

tzako Pertza elkartearen bazki-

de egunaren barruan antolatu-

tako ekitaldien barruan. Zehaz-

ki ,  bi txapelketako lehen 

jardunaldia jokatu zen, Nafa-

rroako Sokatira Txapelketako 

Gizonezkoen 600 kiloko lehen 

jardunaldia eta talde mistoen 

550 kiloko lehen jardunaldia. 

Frontoian bildutakoek puntako 

sokatiraz gozatzeko aukera izan 

zuten. 

Gizonezkoetan lesakarrak 
onenak
Gizonezkoen 600 kilotan, 8 tira-

tzailez osasutako hiru talde 

lehiatu ziren: Lesakako Beti-Gaz-

te, Berriozar eta Antsoain. Le-

sakarrak izan ziren jaun eta 

jabe, tiraldi guztiak irabazi bai-

tzituzten (3 puntu). Berriozarkoek 

ere maila polita eman zuten eta 

bigarrenak izan ziren (2 puntu) 

eta Antsoain izan zen hiruga-

rrena (puntu bat). 

Talde mistoetan, gizonezkoak 
eta emakumezkoak
Gizonezkoek eta emakumezkoek 

osatutako talde mistoen 550 ki-

lotan, lesakarrak ere izan ziren 

gailendu zirenak (5 puntu). Ti-

raldi guztiak irabazi zituzten. 

Berriozar A oso gertutik ibili 

zen (4 puntu), Berriozar B hiru-

garrena izan zen (3 puntu), An-

tsoain B laugarrena sailkatu zen 

(2 puntu) eta Antsoain A bosga-

rrena (puntu bat). 

Txapelketa larunbatean era-

bakiko da, Lesakak 2. jardunal-

dia hartuko baitu, 17:00etan. 

tiraldi ikusgarriak ikusteko aukera izan zen larunbatean lakuntzan. 

Beti-Gaztekoak nagusi 
lakuntzako kanporaketan
 soKatira  nafarroako sokatira txapelketako gizonezkoen 600 kiloetako eta talde 
mistoen 550 kiloetako txapelketen lehen jardunaldia larunbatean jokatu zen, 
lakuntzan. lesakarrak nagusitu ziren bi modalitateetan
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Larraitz Amadoz Lazkano Etxarri
Noiz hasi zineten antzerki obra 
honekin?
Duela hilabete bat eta erdi hasi 

ginen proiektu honekin. Duela 

bost urte Etxarri Aranatz he-

rriaren sorreraren inguruko 

antzerki bat egin genuen, hori 

abiapuntu hartuta, bide beretik 

jarraitzeko ideia sortu zen. Lehen 

antzerki horren arrakasta iku-

sita beste zerbait egiteko auke-

ra ikusi genuen. Herrian talde-

txo bat elkartu gara hau aurre-

ra eramateko eta abentura ho-

netan barneratu gara.

Zein gai jorratuko duzue antzerkian?
Lehen antzerki hartako gaiari 

tiraka atera da obraren muina, 

Etxarri Aranazko historiari guz-

tiz lotuta dago, 1214. urtean ko-

katzen da. Beheko basoa izanen 

da eszena-toki gaineko ingurua, 

XIII. mendean Aranaz bailaran, 

hogei herriren presentzia exis-

titzen zela badakigu. Mende ho-

rretan, Etxarri Aranatzek orain-

dik ez zuen herri izaerarik, 

dorretxe bat eta eliza besterik 

ez zituen, herriaren sorrera 

1.312an izan zen.

Zergatik garai hori?
Antzerkia herriaren sorrera 

baino ehun urte lehenago koka-

tzen da. Testuinguru gatazkatsua 

zen mende hura, Gipuzkoa, Ara-

ba eta Bizkaia Gaztelako Errei-

nuaren menpe zeuden. Sakana 

muga puntu garrantzitsua zen, 

eta etengabeko erasoak jasaten 

zituzten Aranazko haranean 

jauntxo eta Aguraingo agintarien 

aldetik. Egoera horrek segurta-

sun eza handia sorrarazi zuen 

herritarrengan.

Aipatu ditugun herri horiek, 

gutxi gorabehera badakigu non 

kokatzen ziren. Gaur egun, ho-

gei horietatik zazpi geratzen 

dira soilik, Lakuntza barne. He-

rri berezi bat dago, Berrenarren, 

baina oraindik ez dakigu zehaz-

ki non kokatzen den. Berrenoa-

ko galtzada beheko basotik pa-

satzen zen, Lizarratik zetorren 

eta Urbasan barna Etxarri Ara-

natz aldera iristen zen, hemen-

dik Bakaiku, Iturmendi eta Ur-

diain gurutzatuta Ataun aldera 

zihoan. 

Beheko basoa hautatu duzue obra 
kokatzeko, leku berezia ezta?
Bai, oso leku berezia da. Aurten 

aipatu dudan Berrenoako gal-

tzada berritzen egon dira, he-

rriko jubilatuen artean egin da 

auzolanari esker. San Adrian 

erromeria baita ere bertan os-

patzen da, eta herrikoendako 

oso data berezia da, noski. Bes-

talde, gaur egun hain ezaguna 

egin den haritz zaharren ibilbi-

dea ere hortxe kokatzen da. Hau 

guztia lotuta, garai hori oinarri 

harturik, istoria bat egiteko 

testuinguru egokia iruditu zi-

tzaidan. 

Nor da Txiñerratxo?
Antzerkiaren bigarren zatiko 

protagonista da eta obraren izen-

burua. Aurten Etxarri Aranaz-

ko Udalak erraldoiak berritu 

egin ditu, eta horietako bat 

Txiñerratxo da. Pertsonaia mi-

tologiko bati erreferentzia egiten 

dio, beheko suarekin harrema-

na duena, haurrei beldurra sar-

tzeko erabiltzen zen garai batean. 

Eta toponimiari dagokionez ere, 

Txiñermuno izeneko dermio bat 

dugu. Antzerkiko Txiñerratxo 

pertsonaiak sorgin izaera izanen 

du, memoria historikoari keinu 

egiteko asmoarekin landutakoa 

da.

Zein estilo erabili duzu obra idaz-
teko?
Dena Etxarrieraz idatzita dago. 

Oso ezaugarri berezia dauka, 

izan ere, noketan eta toketan 

idatzi dut, hitanoa erabili dut. 

Gazteen artean geroz eta gutxia-

go hitz egiten da hiketan, eta 

honen bidez, ezagutza pixka bat 

zabaltzeko aukera izanen da. 

Prosa erabili dut testua idazte-

ko, ez da antzerki  erabat orto-

doxoa, nolabait ere esateko.

Hitza eta irudia uztartuko ditu-

gu obra honetan, pantaila batzuk 

jarriko ditugu eszena-tokian. 

Antzezleekin hainbat lan egin 

ditugu obraren aurretik, beheko 

basoan irudiak grabatzen egon 

gara jantziak soinean dituztela. 

Amaia Erdoziak grabazio guztiak 

egin ditu eta Oskar Korroza 

edizio lanetan aritu da. Obraren 

haria pantailen bidez jarraituko 

da, eta noizean behin antzezleen 

agerraldiak eginen dira eszena

-tokian. 

Herriko aktoreek parte hartuko 
dute?
Bai, hori da. Hamahiru izanen 

dira guztira, denak Etxarri Ara-

nazkoak. Txiñerratxo protago-

nista izanen da, eta Olibi Gal-

parsorok antzeztuko du (ikasto-

lako irakasle ohia), Joseba 

Andoni Beltza (bertsolaria), 

Fausti Razkin (udaletxeko lan-

gilea), Mari Cruz Mundiñano 

eta Marian Mundiñano (ahizpak), 

Josetxo Artieda, Jose Luis Mai-

za (abesbatzakoa), Xabi Gar-

tziandia (abesbatzakoa), Onintza 

eta Iraitz Goñi (anai-arrebak), 

Mikel Nazabal, Jasone Mendio-

la, eta Nagore Erdozia. 

Zein dira antzeztuko dituzten per-
tsonaiak?
Berrenarren herriko bizilagunak 

izanen dira denak. Dena den, 

lehenago aipatutako erasoen 

ondorioz, Balkorri eta Araña 

herriak despopulatuak izan zi-

ren. Beren herriak uztera behar-

tuak izan ziren herritarrak, 

Aranatzera etorri ziren eta hor 

egoera berezi bat sortuko da. 

Erabaki bat hartuko dute batza-

rrean, baina erdian tragedia bat 

gertatuko da, hamahiru aktoreek 

hau dena antzeztuko dute. Gau-

za gehiago gertatuko dira, gaur 

egungo egoerak ulertzen lagun-

duko digutenak, baina ezin da 

dena kontatu, horretarako an-

tzerkia ikustera etorri behar da. 

Eszenografia berezia prestatu du-
zue?
Eszena-toki sinplea prestatu 

dugu, argiekin asko jolastuko 

dugu taula gainekoa ikusgarria-

goa egin dadin. Jantziak, berriz, 

orain dela bost urteko obrakoak 

baliatu ditugu. Apeza ere izanen 

dugu obran. Batzarrak egiten 

diren unean, aulkiak jarriko 

ditugu, baina dena den, haria 

pantailetan egonen da. Erditik 

goiko aldera jarriko ditugu pan-

tailak.

Ezaugarri asko biltzen ditu antzez-
lan honek?
Ba, bai. Antzerki historiko baten 

aurrean gaude, etnografia lan 

handia egin dugu, garai hartako 

bizimodua ezagutzeko aukera 

ematen du, hitanoa lantzeko 

beta ere ematen du, memoria, 

hizkuntza, ingurumena. Gauza 

asko nahasten dira. 

Entsegu asko egin al dituzue?
Astean bitan elkartu gara. 

20:00etan elkartzen ginen kultur 

etxean, herenegun azken entse-

gua egin genuen.

Noiz taularatuko da emankizuna?
Gaur bertan izanen da estrei-

naldia, 22:00etan, eta igandean 

beste saio bat emanen dugu, 

18:00etan. Etxarri Aranazko kul-

tur etxean izanen dira biak. 

Ordu bateko iraupena izanen 

du antzerkiak.

Txinerratxo antzezlana jokatuko duen antzezle taldea. 

Herri baten 
sorrera arakatuz

"OsO ezAugArri 
bereziA dAukA: 
nOketAn etA 
tOketAn idAtzi dut, 
zAbALtzekO"

kuLtur etxeAn 
emAnen dute 
AntzezLAnA: gAur, 
22:00etAn, etA 
igAndeAn,18:00etAn

Etxarriko historia, euskalkia, eta hitanoa, bereziki nabarmentzekoa, biltzen ditu 
asteburu honetan taularatuko den txiñerratxo antzezlanak. Etxarriarrak dira 
eszena-tokira igoko diren guztiak. Jose luis Erdozia idazlearekin elkartu gara
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Larraitz Amadoz Lazkano lakunza 
Pakita Andueza Ezkurdia, La-

kuntzan jaioa da, irribarrea beti 

soinean darama, eta baikorta-

suna lau haizetara zabaltzen 

duen emakumea da. Hogeita 

hamar urte baino gehiago dara-

matza Mexikon. Lakuntzara 

etorri da hilabete osoko egonal-

di batera, senide eta lagunak 

bisitatzera etortzen da bi urtetik 

behin. Ofizioz ile-apaintzaile 

izan da, eta antropologia ikas-

ketak egin ditu, aproposa beraz 

Pakitak aukeratutako bizitokia, 

hango ondarea kontaezina da. 

Mexikoko lasaitasuna hautsi 

zuen lehen lurrikara, irailaren 

8an izan zen, 50 milioi mexika-

rrek nabaritu zuten Richter es-

kalan 8,2ko maila hartu zuen 

mugimendua. Chiapasen, sis-

moaren epizentroan, larrialdi 

egoera ezarri zuten. Bigarrenez 

mugitu zen lurra aste batzuk 

beranduago, “lurrikara indartsu 

batek Mexiko astindu du eta 225 

lagun hil dira” halaxe zioen 

irailaren 19ko lerroburuak. An-

dueza lakuntzarra lurrikararen 

unean, merkatutik zetorren, 

barazkiak erostera hara joan 

zen.“Hondamendi izugarria izan 

zen egun hartakoa, jende asko 

etxe gabe, arroparik gabe geldi-

tu da, oso une gogorrak bizi izan 

dira” honela gogoratzen du Pa-

kitak egun hura eta ondorengo 

asteak.  Anduezak konpromiso 

handia dauka Mexikoko gizar-

tearekiko, elkartasun handia, 

eta batez ere laguntza amaiezi-

na eskaintzen dute bertako ko-

munitatean, Martes de Tepito 

izenekoan.

Azkeneko gertaerak eta gero, 

Pakitaren komunitatea antola-

tzen hasi da, laguntza bereziki, 

Chiapas eta Oaxacako herrieta-

ra bidaltzeko, laguntzaren behar 

handia dute, eta ezinbesteko 

baliabide batzuk jasotzeko au-

kera ahalbidetu nahi dute. Chia-

pas, Oaxaca eta San Caralampio, 

komunitate Zapatistako egoera-

ren berri izan dute Pakitaren 

elkartasun komunitatean, eta 

etxeak eraikitzeko materiala, 

arropa, janaria behar dituzte.

Jaialdia
Elkartasunaren balorea oso ga-

rrantzitsua da Anduezarendako, 

“mundura laguntzeko etorri 

gara, jendearen artean gauza 

onak banatu behar dira” halaxe 

diote bere hitzek. Lakuntzako 

bidaia probestuz, azken asteotan 

ideia bati tiraka ibili da. Mexi-

koko lurrikarak eragindako on-

dorio horietan laguntza eskain-

tzeko prest agertu da, eta La-

kuntzako herria, babes horretan 

partaide sentiarazi nahi du.

Larunbatean, jarduera desber-

dinak uztartuko ditu Kultur 

Etxean. Poesia irakurriko du, 

Andueza, idazlea baita. Musikaz 

gozatzeko aukera izanen da bai-

ta ere, herriko musikarien par-

te hartzearekin. Egoeraren berri 

emanen du, baina drametatik 

at utzi nahi du bere solasaldia.

Mexikoko lagunek oparituta-

ko liburuak saldu eginen ditu 

bertan eta, bestalde, Chiapas eta 

Oaxaca komunitateetako argaz-

kiekin osatutako erakusketa bat 

ikusteko aukera egonen da. Ar-

gazki horietan gainera, oso iru-

di bereziak antzeman daitezke, 

izan ere, Pakitak duela sei urte 

lakuntzar batek erositako larrua 

josteko makina bat lortu zuen. 

San Caralampio, komunitate 

Zapatistako biztanleek sekulako 

lorpena izan zuten josteko tres-

na horren bidez, haien jantziak, 

baliabideak, eta ekoizpen ugari 

makina horrekin egiten baiti-

tuzte eta komunitatekoek lakun-

tzarrei haien esker ona erakutsi 

nahi diete erakusketaren bidez.

Osorik: www.guaixe.eus. Pakita andueza ezkurdia. LArrAitz

elkartasun lurrikara 
mexikorantz
Mexikorekin elkartasun jaialdia izanen da lakuntzako kultur Etxean larunbatean, 
18:30ean. Han bizi den lakuntzar batek antolatu du eta lortutako dirua lurrikarak 
kaltetutakoendako izanen da
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Azken urteetan, Kontakt 

Inprobisazioa arrakasta handia 

izaten ari da. Euskal Herriko 

Kontakt Inprobisazio Elkarteak 

ekimen ugari antolatzen ditu 

eta gero eta jende gehiagori 

sartzen ari zaio dantza hau 

praktikatzeko arra. Batzuek, 

moda bat besterik ez dela 

esaten dute, baina arrakasta 

ulertzeko arrazoiak modaz 

haratago doazela uste dut. 

70. hamarkadaren hasieran 

AEBn sortua, dantza 

ereduaren inguruan 

hausnarketa sakona egiten du 

orduko beste dantza estiloen 

oinarriak kolokan jarriz: 

gorputzarekiko erlazioa, 

hezkuntza sistema, 

maskulinitatea eta 

feminitatea, sexualitatea, 

identitatea eta jerarkia. 

Kontakt Inprobisazioa Steve 

Paxtonek egindako ikerketen 

ondorioz sortu zen. Dantzari 

honen ibilbide eta oinarria, 

gimnasia olinpikoa, aikidoa 

eta dantza modernoa izan 

ziren eta bere ikerketen 

helburua inprobisazioak zuen 

eragina aztertzea zen, 

gorputzen arteko 

harremanean. Gainera, talde 

batean berdintasunezko 

parte-hartzea nola sustatu 

aztertu nahi zuen, jerarkiarik 

gabeko talde erlazioa, alegia.

Ez zitzaion ikasleek 

kopiatzen duten irakasle 

eredua gustoko, e! 

Egunerokotasunean sortutako 

mugimenduak ikusmira 

sortarazten zioten, ibiltzearen 

ekintza adibidez, edo hemen 

eta orain egotearena. Honekin 

zera frogatu nahi zuen: dantza, 

bere beretik sortu zitekeela eta 

edozein gorputzek dantza 

egiteko gaitasuna duela. 

Honekin batera, dantza 

munduan emakume eta 

gizonen arteko rolen 

berdintasuna bilatzen zuen.

“Epairik gabeko dantza” 

bezala ezagutzeak eta 

dantzarien maila edo 

eskarmentuak garrantzirik ez 

izateak, “dantza sozialaren” 

izaera indartu zuen eta 

begirada akademizistatik 

urruntzen zenez, edozein 

motatako gorputzak onartuak 

ziren; edozein izan zitekeen 

“kontaktero/a”, adinak, 

altuerak, pisuak, etniak edota 

urritasun fisikoek ez zuten 

garrantzirik. Gorputz mota 

desberdinen aniztasunak, 

kontraste handia sortzen zuen 

beste dantza estiloetako 

dantzarien berdintasunarekin, 

non edertasun eta gorputz 

egitura eredu zehatzak 

gailentzen ziren. 

Kontakt Inprobisazioaren 

ereduak bi dantzarien arteko 

elkarrizketa intimo eta 

benetazkoan datza; gorputzen 

interazioaren bidez, fisika 

mekanikoaren legeak erabiliz 

eta lankidetza, jolasa, 

hezkuntza, kirola, sexua eta 

maitasunean oinarrituz.

Osorik: www.guaixe.eus

Kontakt Inprobisazioa

baztErrEtik

olatz aldasoro

altsasu
Altsasuko Iortia kultur guneak 

Emakume modaren 100 urte 

erakusketa hartzen du gaurtik 

abenduaren 3ra arte. Erakuske-

ta bisitatzen duenak emakumez-

koen janzkerak 1880tik 1980ra 

bitartean izan duen bilakaera 

ezagutzeko aukera izanen du. 

Hau da, industrializazio hasie-

ratik, Belle Epoquetik pasaz eta 

lehen berdintasun zantzuak su-

matzen ziren garaiak arte. Era-

kusketan islatuak geldituko dira 

garaian garaiko gizarte, kultu-

rala, moda edo hedabideen pre-

sioak eragindako aldaketak. 

Esaterako, emakumezkoak pix-

kanaka etxetik kanpo lan egiten 

hasten direla ikusteko aukera 

izanen da janzkeraren bidez. 

Neurrira egindako 22 maniki-

tan jarritako izanen dira ikusgai 

jantziak. Eta haiekin garai ba-

koitzari dagokion moda osaga-

rriak ere izanen dira ikusgai: 

argazki makinak, telefonoa, 

irratia, disko-jogailua, irrati-ka-

seta, telebista eta abar. Erakus-

ketak garai bakoitzaren ezau-

garriak azaltzen dituen 10 kar-

telez eta 50 argazkiz osatuta 

dago. 

aurreneko egunetik izan dira bisitariak. 

Emakumezko modaren 
bilakaera Iortian ikusgai
Erakusketaren bisita ordutegia: astegunetan 18:30etik 
21:00etara eta domeketan 17:30etik 21:00etara
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erkuden ruiz barroso Etxarri
Fisika eta kimikaren arloan 

zinetika gorputzen mugimenduak 

ikertzen dituen dinamikaren 

legea da. Zinetika bideo eta dan-

tza jaialdiak ere mugimenduak 

ikertzen ditu, baina dantza eta 

zinemaren artean sortzen diren 

mugimenduaren harremanak 

ikertzen ditu. Azaroaren 22tik 

25era, heldu den ostegunetik 

larunbatera, ospatuko da Zine-

tika jaialdia Iruñean eta Donos-

tian. Laida Aldaz diziplina ani-

tzeko artista etxarriarra da 

zuzendaria. 

Kamera eta dantzaren arteko 

harremana ikertzen duen jaial-

dia da Zinetika, Laida Aldaz 

festibalaren zuzendari etxarria-

rraren hitzetan. Jaialdian “hain-

bat” film labur aurkeztuko dira; 

eta “pelikula hauen lengoaia 

dantza da”. Zinetika jaialdiaren 

helburuak bi dira: sorkuntza 

forma desberdinetan jendearen 

ikusmira potentziatu eta dantza 

garaikidearekiko ikusmira sor-

tzea. “Askotan antzokiak ez dira 

betetzen, eta filmen bitartez jen-

dea dantza saioetara animatze-

ra lagundu nahi dugu”. Prozesu 

sortzaile desberdinak aurkezte-

ko aukera bat badela ere azaldu 

du Aldazek.

Uztartzea
Dantza eta zinea arteen arteko 

harremanean forma asko aur-

kezten direla azaldu du Aldazek. 

“Guk ez duguna nahi da dantza 

filmatzea. Hau da, koreografia 

bat grabatzea. Beharrezkoa da 

dantza horretan kamerak zerbait 

esatea, harremana bat izatea”. 

Betiere, produktu finala autore 

edo zuzendariaren esku dago. 

Argudio narratiboak izan dai-

tezke, edo abstraktuagoak izan.

Edozein dantza estilo, edozein 

dantza teknika. Baldintza ga-

rrantzitsuena kamara eta dan-

tzaren arteko harreman beha-

rrezko bat izatea da: “kamara 

eta gorputzaren artean harre-

mana izatea eta hori sakontzea”. 

Jaialdian parte hartzeko filmek 

hamabost minutu baino gutxia-

go izan behar zuten.

130 film baino gehiago aurkez-

tu dira Zinetika jaialdiko lehia-

ketara aurten, 29 herrialdetatik. 

Hainbat saio edo tarte ditu jaial-

diak. Lehiaketara aurkeztutako 

filmetatik sail ofizialerako bost 

aukeratu dituzte. Open Screen 

sailean txapelketaren barne ez 

dauden filmak proiektatuko di-

tuzte, “iruditzen zaigulako jaial-

dian parte hartzeko beharrezkoak 

direla”. Azkenik, Zinetika pro-

graman beste bost film labur 

ikusiko dira, jaialditik kanpo, 

baina proiektatzeko aukeratuak 

izan direnak.

Kamera eta dantzaren arteko 

harremana horretan sakontzeko 

bi ekimen prestatu dituzte Zi-

netika jaialditik: tailer bat eta 

masterclass bat. Tailerra kame-

ra eta gorputzaren arteko ha-

rremanean sakontzeko izango 

da eta Sra Polaroiskak emanen 

du. Oscar Alegria zuzendariak 

Pelikula bat eta hiru plano mas-

terclassa emanen du. “Hainbat 

zuzendari etorriko dira ere eta 

haiekin hitz egiteko aukera egon-

go da”. 

Bi hiri elkartuz
“Kanpoan bizi naiz eta hemen 

Nafarroan zerbait gehiago egin 

nahi nuen jendea dantzan mo-

tibatzeko. Nik hainbat bideo

-dantza eginak nituen, eta ideia 

polita iruditu zitzaidan”. Zine-

tika bigarren edizioa izanen da 

aurtengoa. Joan den urtean os-

patu zuten lehenengoa eta “oso 

ongi” egon zela aitortu du Al-

dazek. “Sofia Alforja Dantzagu-

neako arduraduna etorri zen, 

eta hainbeste gustatu zitzaion, 

Donostian ospatzeko proposatu 

zigun”. Hortaz, aurten Donos-

tiara salto egin du festibalak. 

Bi hirietako programazioa an-

tzekoa izanen da.

Azaroaren 22an eta 23an, as-

teazkenean eta ostegunean, 

Iruñean hasiko da Zinetika fes-

tibala. Ostiralean, azaroaren 

24an, Donostiara joanen da, 24an 

bukatzeko. Filmetako proiek-

zioak Nafarroako Filmotekan 

izanen dira, Iruñean; sarrerak 

eskuratzeko bertako sarreran 

erosi daitezke. Donostian Taba-

kalerako zineman izanen dira 

proiekzioak. Tailerra eta mas-

terclass-a Iruñeko Kondestable 

Jauregian eta Donostian Taba-

kaleran egingo dira. Doan dira 

baina izena eman behar da fes-

tibaleko webgunean: www.zine-

tikafestival.com/eu 

Laida aldaz arrieta, Zinetika jaialdiko antolatzaile etxarriarra. utzitAkoA

mugimenduaren 
harremanak ikertuz
zinetika bideo eta dantza festibala bi arteen arteko harremanak ikertzen ditu. 
asteazkenean eta ostegunean iruñean ospatuko da, Filmotekan eta kondestable 
jauregian, eta ostiral eta larunbatean Donostian, tabakaleran 

"FiLmeen bitArtez 
jendeA dAntzA 
sAiOetArA 
AnimAtzerA 
LAgundu nAHi dugu"

sakana
Irakurzaletasuna eta kultura 

sustatzeko ekintzak antolatzea 

helburua hartu dute. Eta, ho-

rregatik, elkarlanean hasi dira 

Arbizuko, Etxarri Aranazko, 

Urdiaingo, Altsasuko, Olatzagu-

tiko eta Ziordiko liburutegiak. 

Eta hala segitzeko asmoa dute. 

Elkarlan hori mustutzeko sei 

liburutegiek Kirmen Uribe idaz-

learekin literatur-solasaldia an-

tolatu dute gaurko. Beraz, Iortia 

kultur gunetik pasatzen diren 

literatura zaleek ondarrutarra-

ren obra egileak berak azalduta 

ezagutzeko aukera izanen dute. 

Badira aste batzuk sei liburute-

giek Uriberen obra ezagutaraz-

teko irakurketa gida sortu zu-

tela eta banatu egin dutena. 

Uribek Elkarrekin esnatzeko 

ordua (2016ko kritika saria) bere 

azken eleberria aurkeztuko du. 

Hain zuzen, liburu hau bera 

izan da irakurle taldeetan ira-

kurri dena, bai euskaraz eta bai 

gaztelaniaz. Sarrera doakoa da, 

eta areto bete arte sartu daiteke.

Kirmen Uribe literatur 
solasaldira etorriko da 
sakanako sei liburutegik antolatu dute. Gaur, 
19:00etan, altsasuko iortia kultur gunean izanen da

Kirmen uribe idazlearekin bere azken eleberriaz hizketatzeko aukera izanen da. 
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Erkuden Ruiz Barroso altsasu

1 Zer ikasten zenuten Altsasuko 
institutuan?

Lan-Batxilergoa deitzen zena. 

Hamar irakasgai genituen, eta 

tailerra. Denetarik ikasten genuen: 

zientziak, matematikak eta letrak; 

baita mekanika, zura eta elektri-

zitatea. Hiru hilabete bakoitza. 

Bazen Oinarrizko Batxilergoa 

ere. Guk egin genuen laborala.

2 Zenbat urtez ikasi zenuten?
Ni lau urtez bakarrik egon 

nintzen, baina zazpi urte egon 

zirenak badaude. Ondoren urte 

bat etxean pasa nuen eta Sale-

sianotan ikasi nuen. Beste ba-

tzuek karrerak egin zituzten: 

medikuntza, ingeniaritza...

3 Zenbat urterekin etorri zinen?
1964ko lastailaren 13an etorri 

nintzen eta hamaika urte nituen. 

Gehienak hamaika eta hamahi-

ru urterekin etortzen ginen. 

4 Arizkunetik etortzen zinen. Ota-
diko Kristo Deuna aterpean 

barneko ikaslea zeunden, beraz.
Bai. Orain ikusten ditut hamar 

urteko mutikoak eta pentsatzen 

dut niri hamar urterekin beste 

herri batera bidali nindutela, 

sakrilegio handia izan zela. Hiru 

hilero etxera itzultzen ginen. 

Leku askotatik etorritako jendea 

elkartzen ginen ostatuan.

5 Zergatik ikasten zenuten insti-
tutu honetan?

Nire ustez ama gaizki orientatu 

zuten. Pentsatzen zuen hemen-

dik ogibide batekin aterako nin-

tzela, baina ez zen horrela. Ba-

txilergoa ikasi ondoren zerbait 

gehiago ikasi behar zen. Maisua 

etxera joaten zen eta esaten zien 

semeak ikasteko gaitasuna zue-

la eta hobe zuela batxilergoa 

egiten bazuen. Nik uste nirekin 

okertu zirela, niri ez zitzaidan 

ikastea gustatzen.

6 Nolakoa zen zuen bizitza?
Ona. Hemengo mutikoekin 

ongi moldatzen ginen. Haurrak 

ginen eta haserreren bat egoten 

zen, baina, oro-har, hitz egiten 

genuen eta harremana ona ge-

neukan. Altsasurekiko harreman 

oso ona mantentzen dut. Oroi-

tzapen asko ditut. Egunkarian 

beti herriko zerbait ikusten 

dudanean irakurtzen dut eta 

norbait ezagutzen dudan begi-

ratzen dut. Oso berezia da ni-

retako. Gelan 50 bat pertsona 

geunden. 

7 Nolakoak ziren irakasleak?
Denetarik zegoen, baina Fran-

coren diktaduran geunden, eta 

nabaritzen zen. Batzuk libera-

lagoak ziren, baina beldurraga-

tik ez zuten asko esaten. Cara 

al Sol abestu behar genuen. Bai-

na gu haurrak ginen, ez genekien 

Franco nor zen ere. Esaten zi-

gutena ez genuen ulertzen. 

8 50 urte pasa dira hemen ikasi 
zenuenetik. Harremana man-

tendu duzue?
Batzuk ikastera elkarrekin joan 

ziren eta kontaktuan jarraitzen 

zuten. Beste batzuk ez. Ferieta-

ra etorri nintzen eta Martin 

Mazkiaranekin elkartu nintzen. 

Bera ote zen ziurtatzeko begi-

ratzen egon nintzen eta azkenean 

gerturatu nintzen. Hitz egiten 

hasi ginen eta harremana be-

rreskuratu genuen. Gero Ugar-

te anaiekin elkartu ginen, An-

toñanakoak.

9 Eta topaketa hau antolatzea 
erabaki zenuten?

Nik ilusio hori neukan. Eta Maz-

kiarani esan nion. Haiek esan 

zidaten ilusio berdina zutela. 

Eta jendearekin kontaktatzen 

nuen bitartean, ilusioa zutela 

esaten zidaten. Telefonoz kon-

taktatu dut, ikusten banuen 

norbaiten senide bat hil zela 

tanatoriora joan naiz, lagunaren 

anaiaren etxera deituz haren 

telefonoa galdetzeko... Ilusi han-

dia nuen. Sei elkartzen baginen, 

sei. Zortzi, bada zortzi. 

10. Hurrengo urteetan antolatzea 
pentsatu duzue? 

Bai. Wathsapp bidez komunika-

tzen gara, eta behin kontaktatu 

dudala nik uste jarraituko du-

gula topaketa hau egiten. 

11. Zenbat pertsona elkartu za-
rete?

Ehun bat pertsonen kontaktua 

lortu dugu, eta 45 elkartu gara.

1946an institutuan ikasle izandakoak. erkuden

“Elkartzeko ilusioa 
geneukan”
1964an institutuan ikasten hasi ziren 40 bat gizon 
elkartu ziren larunbatean. Hasi zirenetik 50 urte baino 
gehiago pasa dira. Gertatutakoak gogoratzen egon 
ziren. Jose tomas sanzberrok antolatu zuen topaketa 
Martin Mazkiaran olaztiarraren laguntzarekin.

11 Galdera


