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Erkuden Ruiz Barroso IRURTZUN
Rif Afrika iparraldean dagoen 

herrialdea da. Iparraldean Me-

diterraneo itsasoa du, eta hegoal-

dean Maroko. Kolonizatutako 

herrialdea izan da historian zehar, 

aldiz, riftarrak “harrotasunez” 

borrokatu dute: “riftarrak edozein 

kolonizazio edo boterearen aur-

ka egon gara. Oso harroak gara, 

eta ez dugu burua makurtzen. 

Eta, horregatik, ere izan gara 

zapalduak”. Rif “estatu indepen-

dentea” izan dela esan dute, haien 

lege eta ohiturak dituena, “horrek 

gobernu zentralarekin etengabe-

ko liskarrak sortu ditu”. Izatez 

errepublikazaleak dira, eta be-

rezko hizkuntza dute: amazigh 

edo riftarra. Berebereak dira. 

Herri umila da, pobrea. He-

rritarren mugimenduaren es-

kakizunen artean oinarrizko 

eskubide eta baliabideak daude: 

ospitalea, unibertsitatea eta 

errepideak, besteak beste. Gaur 

egun militarizatutako herrialdea 

dela salatu dute diasporako rif-

tarrak, “nahiz eta beti horrela 

izan den”. Hala ere, azkenaldian 

kontrola areagotu dela esan dute. 

“Amorruz ikusten dugu gertatzen 

ari dena. Ezin dira kalera atera, 

ezin dute eskuetan telefonoa 

eraman, ezin dira bost edo sei 

pertsona batera egon”. Bertan 

bizi diren senideak ez joateko 

aholkatzen diete. Hala ere, mo-

bilizazioetan parte hartu dute.

Zapalkuntza
“Errepublika izan zen ere Rif”. 

Herrialde zapaldua izan da Rif, 

hala ere, tribuak elkartu ziren 

eta herritarren aldetik sortuta-

ko mugimenduari esker 1920ko 

hamarkadan Errepublika alda-

rrikatu zuen AbdelKrimek, eta 

gaur egun haren irudia inoiz 

baino gehiago aldarrikatzen 

dute. “Hamaika eskaera egiten 

zituen Abdelkrimenek, besterik 

ez”. Baina, garaiko potentzia 

handiek ezin zuten onartu Afri-

ka iparraldean Errepublika 

independente bat egotea “beste 

herrialdeak jarraitzeko beldur 

ziren eta”. Espainia, Frantzia 

eta Maroko batu ziren Errepu-

blikarekin amaitzeko. Horreta-

rako arma kimikoak erabili 

zituzten. 

Arma kimikoak herritarren 

gainean bota zituzten, diaspo-

rako herritar mugimenduaren 

kide direnen esanetan. “Base-

rritarrak ziren, herritarrak. 

Gainera, gutxi ziren. Ez ziren 

milioi bat pertsona”. Garai ho-

rretan egindakoa ondorioak ditu 

gaur egun: Marokoko minbizia 

kasuen % 80 Rifen daude. 

Hortaz, ospitale onkologikoa 

da herritarren mugimenduaren 

eskakizunetako bat. “Marokoko 

minbizia kasu gehienak daude 

Rifen, eta, aldiz, ez dago ospita-

le bat”. Gaixoak Rabatera joan 

behar dira gaixotasuna trata-

tzera. “Ahal dutenak, ongi, bai-

na gehienek ez dute Rabaterai-

no joateko aukera”. 

Espainiako kolonia izan zen 

1956 urtera arte. Ondoren, Ma-

rokoarrak iritsi zirela azaldu 

dute. “Baina herritarrek ez zi-

tuzten nahi. Riftarrek amazigh 

eta gaztelania hitz egiten zuten 

Espainiako kolonia izan zelako. 

Ohitura eta legea propioak zi-

tuzten; marokoarrak, aldiz, fran-

tsesa eta arabiar dialektoa hitz 

egiten dute”. Marokoko funtzio-

narioak, irakasleak eta militarrak 

eraman zituzten Rifera. “Gure 

hizkuntza desagertzea nahi dute, 

gure ohiturekin eta gure sus-

traiekin amaitu”. 

Borroka
Historian zehar jasan dituzten 

zapalkuntzen aurrean borroka-

tu dute. Gaur egun, Marokoko 

erreinuak Rifekiko duen jarre-

raren aurrean altxatu dira. “Ito 

nahi gaitu. Rifen ez dago ezer: 

ez lanik, ez baliabiderik, ezta 

azpiegiturarik ere. Enpresa bat 

ireki nahi baduzu ezetz esaten 

dizute, Marokoko beste alde 

batean egiteko”. Egun, diasporan 

bizi diren lau milioi pertsonei 

esker “bizirauten” dutela salatu 

dute. “Egoera jasangaitza da”. 

2016an izandako gazte baten 

heriotzak piztu zituen mobiliza-

Rifeko diasporako hiru kide Irurtzunen. ERKUDEN RUIZ BARROSO

"Rifen, gurearekin 
bukatu nahi dute"
Rif herrialdean herritarren mugimendua altxatu da giza eskubideak eta hobekuntzak 
eskatuz. Maroko, mugimendua zapaltzen saiatu da, baina diaspora ez da geldirik gelditu. 
Irurtzunen hainbat bilera egin dituzte, larunbatean Parisen manifestazioa egingo dute
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zioak. Mohssine Fikri arrantzalea 

zen eta zabor kamioi batean bere 

merkantzia berreskuratzen zegoe-

la, zanpatuta hil zuten. “Ez zuen 

kaiko autoritatearen eroskeria 

onartu. Poliziak atxilotu zuen eta 

bere zama guztia txikitu zuten”. 

Hortaz, hasierako mobilizazioak 

ikerketa bat eskatzeko egin ziren. 

Ondoren, herrialdeak bizi duen 

zapalkuntzaren aurrean ahotsa 

altxatzen hasi ziren.

Herritarrek eskubideak eta 

baliabideetan hobekuntzak es-

katzen hasi ziren. Elkartu ziren 

eta kalera atera ziren. Hirak 

deitutako herritarren mugimen-

dua sortu zen. Nasser Zefzati da 

mugimenduaren burua: “herri-

tik sortutako buru bat atera zen, 

jakintsua, eta herrialdeak behar 

zuena eskatzen hasi zen, beste-

rik ez. Separatistak garela esa-

ten dute, baina mugimenduak 

ez du independentzia ere eska-

tzen. Eskubideak eskatzen ditu-

gu”. Nahiz eta izatez errepubli-

kazaleak eta independentziaren 

aldekoak izan, une honetan 

riftarrak oinarrizko eskubideak 

eskatzen dituzte. “Separatistak 

garela esaten dute mugimendua 

gaitzesteko”. “Bakea” da mugi-

menduaren leloa. 

Zefzati atxilotu zuten, baita 

berrogeita hamar pertsona bai-

no gehiago ere; hiru egunetan 

hogei pertsona atxilotu dituzte. 

“Zefzati hamaika hilabete dara-

ma espetxean, ziega batean ba-

karrik. Hamabost egun egotea 

baino ez denean legezkoa”. Gai-

nera, presoak Casablancan dau-

de eta familiek 1.000 kilometro 

baino gehiago egin behar dituz-

te bisita bat egiteko. “Iristen 

direnean esaten diete ezin du-

tela bisita egin, haiek horrela 

erabaki dutelako”. Bizi osorako 

kartzela zigorrak eskatzen die-

te erreinuaren batasunaren 

kontra egoteagatik; Polisarioak, 

Aljeriak edo diasporak bidali-

tako diruarekin finantzatzeaga-

tik… “edozein salaketa ateratzen 

dute”. 

“Marokoko alderdi politikoak 

boterearen eskuetan daude, eta 

boterea Mohamed VI.a, erregea, 

da. Beraz, edozer gauza erregea-

ren eskuetatik pasa behar da”. 

Zefzatik ez zuen alderdi politi-

koekin elkartu nahi “mafiak eta 

ustelak direlako”, eta horregatik 

atxilotu zutela salatu dute. “Erre-

gea gurekin elkartzeko hainbat 

aukera izan ditu, eta, behintzat, 

eskakizunen bat onartu. Baina 

ez du nahi izan”. 

Eskakizunak
Aire zabalean dagoen “bunker” 

bat dela diote diasporan daude-

nak. “Dena militarra da. Ezin 

zara kalera atera. Edozein gau-

zagatik atxilotzen zaituzte”. 

Atxilotzeekin mugimendua za-

paldu nahi izan dutela diote, 

herritarrak isilarazi. “Alhucemas 

ari gara, gutxi gora behera hi-

riburua dena, baina hutsik dago. 

Inguruko herritarrak beldurra-

rekin bizi dira”. Hala ere, mo-

bilizazioak ez dira eten. 

Herrialdean giza eskubideak 

bete ditzaten eta beste hainbat 

“oinarrizko” baldintzak eskatzen 

ditu Hirak Rifeko Herritarren 

Mugimenduak. “Hogei bat pun-

tu eskatzen dituzte”. Besteak 

beste, ospitale onkologikoa, lana, 

enpresak sortu ahal izatea, uni-

bertsitatea… Gainera, mobili-

zazioetan atxilotutako presoak 

kaleratzea eskatzen dute ere. 

“Oraintxe bertan ez dago ezer. 

Gu han jaio gara, han bizi izan 

gara. Ez dago ezer. Gazteak ikas-

ten hasten dira karrera bat ate-

ratzeko, baino ez dute etorkizu-

nik. Ez dago etorkizunik”. Nahi-

ta egiten dutela esaten dute. 

“Bizirauten dute”. Alde egin 

dutenak “behartuta” atera di-

rela esan dute: “hori nahi dute. 

Atea irekitzen dizute, eta atea 

itsasoa da. Zenbat jende hil da 

itsasoan? Ez dakit zenbat… Bai-

na nahita egiten dute. Horrela 

guk alde egiten dugu eta haiek 

haien jendea sartzen dute”. In-

teres handiko lurraldea dela 

diote fosfatoa dagoelako eta 

Afrikako muga delako. Koloni-

zazio modernoa da.

Giza eskubideak
Marokon gertatzen den edozein 

gatazkaren aurrean Rifek “or-

daintzen” duela salatu dute. “Esa-

terako, 1975ean Espainia Mende-

baldeko Saharatik joan zenean, 

Maroko militarki indartu zen. 

Eta hori herritarrek ordaindu 

zuten, pobreek; elikagaiak oso 

garestiak ziren. Maroko osoan 

mobilizazioak izan ziren. Baina 

Rifen izan ziren hildako gehien”. 

Riftarrendako lehenengoa per-

tsona da, haren duintasuna, ha-

rroak dira. “Ez dira erregearen 

aurrean makurtzen. Beste lekue-

tan gora erregea esaten pasatzen 

dute bizia, edo Mezkitetan jainkoaz 

hitz egin beharrean erregeaz hitz 

egiten dute. Birus antzeko bat 

sartzen diete gizartea lokartzeko, 

ahotsa ez altxatzeko. Isiltzeko”. 

“Demokratikoak deitzen diren 

herrialdeek zeharkako moduan 

Marokoko erreinuari laguntzen 

diote. Maroko Frantziaren es-

kuetan dago. Eta Europa beste 

alde batera begiratzeak dezep-

zionatzen gaitu”. Europar Ba-

tasunak Rifek bizi duen egoera-

ren aurrean zerbait esan behar-

ko lukeela diote diasporakoek. 

“Ezin da isilik gelditu. Pertsonak 

kontuan izan behar dituzte”. 

Urrunean gertu
Une honetan diaspora da auke-

ra bakarra. Rifen egiten diren 

mobilizazioak modu bortitzean 

eteten dituzte. Herritarrak es-

petxeratuak eta torturatuak 

izaten dira. Herritarren mugi-

menduarekin amaitu nahi dute. 

“Badakigu zaila dela, baina 

saiatu behar gara. Ate guztieta-

ra deitu behar dugu, ea behintzat 

leiho bat irekitzen den”. 

Herbereetako berdeen alderdi 

politikoaren bidez Europako 

Parlamentuan egon ziren Euro-

pako riftarrak. Hemen, Eusko 

Jaurlaritzan Rifeko egoeraz eta 

Marokoko zapalkuntzarekin 

amaitzeko deklarazio bat onar-

tu zuten. Riftarrak bilerak egi-

ten dituzte, azkenekoa Irurtzu-

nen egin zuten martxoaren 18an. 

Bilera horietan Rifeko egoeraz 

eztabaidatzen dute eta hurrengo 

urratsak antolatzen dituzte. Bes-

teak beste, hitzaldiak antolatu 

dituzte eta martxoaren 31an 

Parisera joango dira. Bertan 

diasporako herritarrak elkartu-

ko dira egoera salatzeko eta 

Rifen giza eskubideak, beste 

behin, aldarrikatzeko. “Europa 

osoko riftarrak elkartu gara, eta 

ez gara geldirik geratuko”.

Alderdi politikoekin elkartu 

dira ere. Politikariekin izanda-

ko bilerak “gazi-goxoak” izan 

direla diote. Interesagatik mu-

gitzen direla salatu dute: “ikus-

ten badute bozkak atera daitez-

keela hortik interes handiarekin 

hartzen dute. Bestela, kasua 

begiratuko dutela esaten dizute 

eta kaxoi batean gordetzen dute”. 

Hainbatetan desengainatuta 

gelditu dira. Hala ere, bilerak 

eta mobilizazioak egiten jarrai-

tuko dute. 

Errefuxiatuak
“Ez gara etorkinak. Erbestera-

tutakoak gara, errefuxiatuak. 

Hitz egiten duzunean ez zaituzte 

hitz egiten uzten, eskubideak 

eskatzen dituzuenean ez dizute 

eskubideak eskatzen uzten. Ez 

dago lanik eta ez dute lana sor-

tzeko ezer egiten. Baztertzen 

zaituzte, eta espetxeratzen zai-

tuzte”. Rif iparraldean dago, alde 

batean itsasoa du eta beste aldean 

“Maroko presioa egiten”. Aire 

librean dagoen “espetxe” bat dela 

salatzen dute. “Ezin aurrera ez 

atzera joan”. Europan lau milioi 

riftar daude. “Mila edo bi mila 

pertsona izan zitekeen. Baina 

lau milioi gara. Zerbaitengatik 

da”. Herrialdea utzi dute bertan 

bizitzea “ezinezkoa” delako. Eu-

roparrak sentitzen dira ere, on-

dorioz, Europar Batasunak “zer-

bait” egin behar duela uste dute. 

“Guk zergak ordaintzen ditugu, 

hemen lan egiten dugu, hemen-

go herritarrak gara. Entzun behar 

gaituzte eta, behintzat, Maroko-

ri giza eskubideak betetzeko 

eskatu”. 

Urruti egon arren beldurra 

dute. Ez bakarrik Rifera itzul-

tzeko beldurra. Bertan hainbat 

mobilizazioetan parte hartu dute, 

nahiz eta senideak ez joateko 

esan. “Baina joan behar gara”. 

Gainera, Maroko “edozein gau-

za egiteko kapaza” ikusten dute. 

“Marokoko inteligentzia zerbi-

tzua Europan dago. Ez dugu 

esango beldurra dugunik, baina 

hori argi izan behar dugu”. 

Hortaz, asilo politikoa eskatu 

duten hainbat riftar Melillako 

etorkinen zentro itxietan dara-

matzate hainbat hilabetez. “Do-

kumentu guztiak entregatzen 

dituzte, eta, hala ere, ez dute 

haien egoera konpontzen”. Asi-

lo politikoa lortzen dutenak eta 

Europara iristen direnak, aldiz, 

ez dute egoera hobeagorik jasa-

ten: “edozein aitzakia ateratzen 

dute gure jendea atxilotzeko: 

droga ekartzen duela, lapurtu 

duela… baina horren atzea rif-

tarrak direla dago”. 

Rif herriarekin elkartasunean Gasteizen egindako kontzentrazioa. UTZITAKOA

Nasser Zafzafi, Hirak Rifaren burua. UTZITAKOA
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SAKANAKO ASTEKARIA

BAZKIDEAK

Hesiak mugatzen du. Hesia itxitura da, espazioaren ebakuntza 

artifiziala. Nork berea besteengandik babesteko eraikitako 

oztopoa. Hesia egitura pasiboa izaki, hark ere badaki min 

egiten. Ebakortz edo letaginak atera ohi ditu burdinezko punta 

zorrotz moduan, haiek dastatuaraziz igaro nahi duenaren larru 

eta haragiari. Beste horiek nor diren ez dio axola hesiari, bere 

funtzioa argia da eta ez dio erraz jarriko igaro nahi duenari.  

Zenbat hesi gure inguruan, bata bestearengandik urrun 

mantendu nahian beren betekizun ankerra betetzen.

Natura maite dugunok txikitatik aurkitu ditugu hesiak 

zelaietan. Batzuetan hesia jarraituz gero, hesilariak eraikitako 

eskilara aurki dezakegu ustekabean. Kontraesana dirudi, 

banatzeko sortutako egiturak, aldi berean igarotzeko 

erraztasunak ematen dituen zatitxoa izatea. Badirudi, pasatzeko 

aukera eman nahi izan diola norbaiti, hesiak salbuespenari ez 

diola uko egin nahi izan.

Arazo gatazkatsuenekin ere, antzekotasunak ditu burdin 

kiribilduko hesi arantzatsuak. Haien konponbideak ezinezko 

dirudite, kilometro luzeetako 

segidan, ezinezkoa dirudi hura 

gainditu nahi duenaren 

arrakasta. Baina hesigileak 

berak eraiki zuen hartan, 

eskilara ere jarri zuen nonbait.  

Zirrikitu horien bila abiatu 

diren guztien itxaropenean, 

hesigile zantarrenak ere 

eskilara bat sortu zuela dute buruan. Kilometro luzeko joan 

etorrian, oztopo hori zeharkatzeko aukera emango dien 

pasabidea aurkitzea dute helburu. Hesigile guztien 

borondatearen aurka bada ere, igaroko dira arantzen artetik.

Hesiak

ASTEKOA

XABIER REPARAZ ESTRAMIANA

NATURA MAITE 
DUGUNOK  
TXIKITATIK AURKITU 
DITUGU HESIAK 
ZELAIETAN

SAKANAKO PREBENTZIO ZERBITZUAK

Nola hezten dugu gure familia 

drogei dagokien gaietan? 

Beharrezkoa dugu drogen gaia 

menderatzea? Beharrezkoa 

dugu informazio asko izatea?

Hauek dira gaur egungo 

nerabeen gurasoek egiten 

dituzten galderak. Goazen ba, 

galdera hauen inguruan 

hausnarketa txiki bat egitera.

Seme alabek ez dute 

informazioaren beharrik 

soilik. Ez dugu sustantzien 

inguruan dena jakin behar, 

jakin badakigulako 

informatzearekin ez dela 

nahikoa. Nerabeek ez dituzte 

arrisku gutxiago izango, 

informatuak daudelako, ez 

horregatik bakarrik behintzat. 

Kontua ez dago bakarrik 

informazioan, garrantzitsuena 

baita kontsumo hauek  

gestionatzeko era.

Honengatik diogu, drogen 

gaiarekin heziketa egitea, 

bizitzarako heziketa dela. 

Bizitzan, modu autonomoan eta 

arduratsuan moldatu daitezen 

bai norberarekin nola 

besteekiko.

Aisialdi osasuntsu batean  

heztea garrantzitsua da, eta 

honetarako familian aisialdia 

eredu bezala izatea 

gomendagarria da. Aukerak 

eman behar dizkiegu, 

ilusioak, proiektuak, afizioak 

izan ditzaten, eta kontsumitu 

behar badute, hau ez dadila 

izan beraien bizitzako atal 

garrantzitsu eta beharrezko 

bat. Drogak ez daitezen haien 

babesa izan arazoak 

dituztenean, beldurrak eta 

zailtasuna dakarren egoeretan 

aurkitzen direnean.

Honetarako ezinbestekoa da 

bizitzan moldatzeko, 

lagunekin, bikotearekin, 

familiarekin… bizitzan 

poliki- poliki funtzionatzeko 

baliabideak eskuratzea.

Eta noski, guzti honetarako 

gure seme alabek behar 

gaituzte, maitatuak direla 

sentitu behar dute. Guk mugak 

jartzen ditugu eta muga horiek, 

familian zein kalean, arau 

batzuk errespetatzera 

behartzen gaituzte.

Erortzen direnean heldu 

behar diegu, baina erortzen utzi 

beharko diegu, berriz ere, 

altxatzeko gai izateko. Erakutsi 

behar diegu norbera maitatzen, 

baloratzen, onartzen eta 

zaintzen. Honetarako 

ezinbestekoa da “ez” esaten 

ikastea.  

Ez dut nahi, ez zait  

gustatzen, orain ez,  

gaur ez, zurekin ez…  

Ikasi ezetz esaten eta 

garrantzitsuena, besteen ezetzak 

entzuten eta errespetatzen. Eta 

hau berdin kontsumoen 

aurrean sortzen diren 

egoeratan, harremanekin ari 

garenean edo edozein arrisku 

gure gain hartzen dugunean.

Zorionez, familia lehenengo 

sozializazioa ematen den 

esparrua gara. Zorionez behar 

gaituzte, beraien erreferenteak 

gara, haientzako ereduak. Eta 

zorionez ere lagundu diezaiegu 

beraien hegoak astintzen, 

erabakiak eta aukerak egin 

ditzaten, beraienak baitira eta 

guk ezin ditugu beraien ordez 

hartu. Bizitzaren ikasgaiak 

dira guzti hauek, bizi ditzatela!

Droga-informazioa

ASTEKOA

Auto elektrikoak 
kargatzeko 
aurreneko postea
Lizarragako kontzeju-etxearen 

parean dago ibilgailu 

elektrikoak kargatzeko 

Sakanako aurreneko 

kargagunea. Joan den urteko 

lastailaren 23an jarri zuten 

eta erabilgarri dago. 

ARBIZUTIK

OBJEKTIBOTIK

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). 
GUAIXEk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango 
dira kapituluka bidali. Gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango 
dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin 
erantzun beharko dio. Gutunarekin batera bidali beharrekoak: 
egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa.  
Gutuna helarazteko bideak: Foru plaza, 23 - 1., 31800 Altsasu / 
gutunak@guaixe.eus
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Astelehenetik ost gu era

107.3FM

Oporretara goaz!
Apirilaren 13an bueltatuko gara

Oporrak goxatzeko 
musika izango da 
bitartean

Apirilaren 3tik aurrera

SAKANA
Nafarroako Gobernuak martxan 

jarri duen Negozioetara Errele-

bo Poltsa (www.navarraempren-

de.com/bolsa-de-relevo-de-nego-

cios) "iragarki ohol" baten mo-

dukoa dela azaldu digu Sakana-

ko Enpresarien Elkarteko Cris-

tina Irisarrik. Negozio bat utzi 

edo eskuratu nahi dutenendako 

eskaerak "modu zentralizatuan 

ikusgarri" egiten dituela  gai-

neratu du. Aldi berean, enpresa 

txiki eta ertainei aldaketa "erraz-

tu" egiten diela azaldu digu, 

"dokumentazioa, tramite buro-

kratikoak, arindu egiten ditu". 

Eta ondorioztatu du: "horrela 

ekitea askoz ere errazagoa da". 

Enpresarien elkartekoak azal-

du digunez, haiengana negozioak 

aldatzeko eskaera "ez dira asko 

iristen. Gainera ez dugu halako 

zerbitzurik eskaintzen. Baina 

inbertsio baten garaian bezala, 

haiei gauzak errazteko lan egi-

nen genuke eta trantsizioa ema-

ten den bitartean asistentzia eta 

aholkularitza emanen genieke". 

Trebakuntza eta erraztea
Sakanako Garapen Agentziaren 

(SGA) industria eta zerbitzu 

teknikari Odei Arregi Azpitartek 

argitu digu SGAn ez direla ne-

gozio erreleboak atzematera 

jarri. "Baina industria, zerbitzu, 

lehen sektore eta turismoko 

arloekin etengabeko harremana 

dugu eta, azkenean, halakoen 

berri jasotzen dugu". 

Azaldu digunez, bi errelebo 

kasuetan esku hartu zuten. "Tek-

nologia bat zuen autonomo ba-

ten kasuan pare bat interesatu 

agertu ziren baina ezin izan 

zuen aurrera egin. Beste enpre-

sa bat segida izateko forma ju-

ridikoa aldatu eta kooperatiba 

bihurtzeko ANELera bideratu 

genuen". 

Turismo arloan erreleborik 

gabe gelditu eta itxi diren ne-

gozio ugari daudela gaztigatu 

digu Arregik. "Askok jubilatze-

rakoan utzi dute, edo turismokoa 

bigarren jarduera delako eta ez 

dutelako behar". SGAkoak "sen-

tsibilizazioaren beharra" nabar-

mendu digu: "erreleboa emate-

rakoan hartzaileari erraztasunak 

eman behar zaizkio, bestela ez 

du inork hartuko". Sakanan 

turismo arloa, kostata baina 

indartzen ari dela azaldu digu, 

baina azaldutakoa nahiko arazo 

orokorra dela eta  "kezka" du-

tenez horretan lanean ari dire-

la azaldu digu. 

Industrian kezka bestelakoa 

da: "enpresen jarraipenerako 

lan esku kualifikatua behar da.  

Ez dago. Orain egoera larria 

dago. Hamarkada batean edo, 

dagoena jubilatu eginen da. Or-

duan ibarreko enpresa potente  

batzuetan egoera kritikoa izanen 

da", azaldu digu Arregik. SGA-

ko teknikariak azaldu digunez, 

"Sakanan enpresak daude, eta 

haietan bide profesional ona 

egiteko aukera dago". Horreta-

rako, prestatuta egon behar da 

prestakuntzaren gaia. "Presta-

kuntza dualak gauzak hobetu 

ditu, baina gero eta gehiago behar 

da". SGAk, Sakanako Enpresarien 

Elkartearekin, Cederna-Garalu-

rrekin, Sakana Lanbide Hezike-

ta institutuarekin eta Nafar 

Lansarerekin osatutako hezkun-

tza mahaian halakoak, presta-

kuntza azkarrak nola eman eta 

bestelakoak aztertzen dituztela 

gaztigatu dute. 

Ekintzailea laguntzeko
Horretarako dago Cederna-Ga-

ralur. Eta Egiteko hori azaldu 

zuen Susana Mendinuetak. Na-

far Lansarek finantzatzen duen 

Nafarroa Ekintzailea sareko 

kide da eta Sakanan ekintzaile-

tza sustatzeko zerbitzua eskain-

tzen du. Bere negozio ideia ga-

ratu nahi duten pertsonek edo 

martxan diren enpresek jo de-

zakete zerbitzu horretara eta 

han laguntza eta aholkularitza 

emanen diote. 

Horren osagarri, Cederna-Ga-

ralurrek ekintzaileei eta auto-

nomoei zuzendutako saioak 

prestatzen ditu. Aldi berean, 

ekintzailetasunaren kultura 

sustatzeko ikastetxeetan jardue-

rak antolatzen ditu urtero. 

Cederna-Garalurren egoitza 

Arbizuko Utzubar industrialde-

ko Utzugane garapen gunean 

du. Haiekin harremanetan jar-

tzeko astegunetan, 08:00etatik 

15:20era, pasa daiteke egoitzatik. 

Ekintzailetza zerbitzuan, hitzor-

dua eskatuta, Altsasun astelehe-

netan ematen dute laguntza eta 

aholkularitza. Garalurrekin 

harremanetan jartzeko: 948 567 

010 telefonoa edo sakana.admon@

cederna.es e-posta.

Joan den urtean ekintzaileta-

suna sustatzeko ordenantza eta 

diru-laguntza deialdia mustu 

zuena Altsasuko Udala izan zen. 

Javier Ollo Martinez alkateak 

jakinarazi zuen, diru kopuru xu-

mea izanda ere deialdiak "erantzun 

positiboa" izan zuela eta aurten 

berriro egitea espero dutela.

Ekonomia jarduerari eusteko negozioak eskualdatzeari buruzko jardunaldia. 

Erreleboarekin negozioei 
segida emateko aukera
Hiru altsasuarren lekukotzarekin batera, Nafarroako Gobernuak, Sakanako Garapen 
Agentziak, Sakanako Enpresarien Elkarteak eta Cederna-Garalurrek negozioen 
erreleborako zein laguntza eta bitarteko eskaintzen dituzten azaldu zuten herenegun

SAKANA 
Sakanako Mankomunitateko 

Euskara Zerbitzuak Sakanako 

euskara batuari buruzko saioa 

antolatu zuen ilbeltzerako, bai-

na orduan ezin izan zen egin 

eta apirilean eginen dela iraga-

rri du, 18an eta 25ean, 15:30etik 

17:00etara, Mank-en Lakuntzako 

egoitzan. 

Koldo Zuazo hizkuntzalariak, 

filologian doktorea, tokiko batuei 

edo hizkuntza estandar lokalari 

buruz hizketatuko da bi saio 

horietan. Hau da, "hiztunei zu-

zendutako ahozko eta idatzizko 

jardunetan, bertako hitzak, esa-

pideak, eta bereizgarri fonolo-

giko, morfologiko eta sintakti-

koak kontuan hartzea" propo-

satuko du. Sakanako batua 

egiteko "kontuan hartu eta 

erabili behar diren ezaugarriak" 

zein diren azalduko du Zuazok 

ikastaroan, besteak beste: fono-

logikoak, morfologikoak, sinta-

xia eta lexikoa. 

Ilbeltzean izena eman zutenek 

ikastaroan lehentasuna izanen 

dute. Hala ere, oraindik ere to-

kia badago. Izena apirilaren 16ra 

arte eman daiteke 948 464 840 

telefonora hots eginez edo eus-

kara@sakana-mank.eus web 

orrira idatziz. Ikastaroa dohai-

nik da. 

Sakanako 
batua ikasteko 
ikastaroa 
apirilean 
Ilbeltzean egitekoa zen 
prestakuntza apirilaren 
18an eta 25ean eginen 
da, 15:30etik 17:00etara
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XVIII. mendeko sutegian egingo dute lan. 

IZURDIAGA
Aurten ere Brun forjak bat egin 

du Europako Artisau Egunekin, 

baina aurten aurrekoetan baino 

egitarau zabalagoa antolatu du. 

Artisau familiak forjaren inter-

pretazio gunerako doako bisita 

gidatuak antolatu ditu apirilaren 

7rako (09:00-18:00) eta apirilaren 

8rako (09:00-12:00). Bisitariek 

XVIII. mendeko sutegian lan 

nola egiten den ikusi eta proba-

tzeko aukera izanen dute. 

Horretaz aparte, aipatutako 

bi egun horietan forjatutako 

burniarekin egindako eskulturen 

erakusketa jarriko dute Izurdia-

gako elkartean, larunbatean 

15:00etatik 18:00etara eta igandean 

09:00etatik 14:00etara. Gainera, 

azken egun horretan haurrek 

eta helduek joko tradizionaletan 

jolasteko aukera izanen dute 

elkartean. 09:00etatik 12:00etara 

egonen da horretarako aukera. 

Eta jolasak despeditzearekin 

batera, Jose Mari Salgado Mos-

querak hitza hartuko du eta 

euskaldunen burni kulturak 

Asturiasen eta Galizian izanda-

ko eraginaren inguruan azalpe-

nak emanen ditu. Kazetaria eta 

argazkilaria da Salgado eta 

burdinaren inguruko erakuske-

tak egin ditu Galizian eta Urda-

zubin. Hainbat liburu argitara-

tu ditu. 

Europako 
Artisautza 
Egunak 
Izurdiagan
Forjaren interpretazio 
guneak apirilaren 7rako 
eta 8rako egitarau zabala 
antolatu du

Asteartean egin zuten erakusketaren muntaia Altsasuko kultur gunean.

Errefuxiatuen errealitatea 
ezagutzeko erakusketa
Apirilaren 15era arte astegunetan 18:30etik 21:00etara 
eta domeketan 17:30etik 21:00etara, kultur gunean

ALTSASU
Gerrek eta bestelako ezbeharrek 

bultzatuta, behartuta, euren 

herrialdea utzi eta babesa beste 

herrialde batean opatu duten 

milioika pertsona daude mun-

duan. Errefuxiatuen Estatutua-

ri buruzko Genevako Konben-

tzioaren arabera errefuxiatuek  

segurtasun baldintzetan eman-

dako asilorako eskubidea du. 

Eta horrekin batera, oinarrizko 

laguntza eta herrialdean bizi 

den edozein atzerritarren mo-

duko eskubideak; oinarrizko 

eskubide zibilak. Baita ekonomia 

eta gizarte eskubideak ere, azken 

horien artean osasungintzarako 

bidea edo haurrek eskolak jaso-

tzeko aukera daude. 

Sakana Harrera Harana go-

bernuz kanpoko elkarteak an-

tolatutako erakusketa atzo za-

baldu zen. Bertan hainbat erre-

fuxiatu eremuetako  bizipenak 

ezagutzeko aukera izanen da. 

Eta haren bidez paperean jaso-

tako nazioarteko eskubideak 

betetzen ez direla ikusteko au-

kera izanen du bisitariak. Iortia 

kultur guneko erakusketa gela-

tik pasatzen denak errefuxiatu 

eremuetako argazkiak ikusteko 

aukera izanen du. Armek ere 

tartea dute erakusketan, armen 

zirkulua, denon gerrateak, denon 

ardura atalaren bidez. Zurru-

murruen kontrako txoko bat du 

erakusketak. Beste batek Libia,  

giza eskubideak hiltzen direnean 

izena du. Olerkien eta hausnar-

ketarako hormarekin osatzen 

da erakusketa. Haren osagarri, 

Sakana Harrera Haranak La 

Zanja antzezlanaren emanaldia  

antolatu du apirilaren 7rako, 

Altsasuko Iortia kultur gunean 

bertan (ikus 20. orria). 

Erakusketako antolatzaileak  

Sakana errefuxiatu guztiendako 

harrera lekua izan dadin lan 

egiten segituko du. 

Aurreko urtean egindako Aralarko aingeruaren martxa. ARTXIBOA

Aralarko santutegian  
Aste Santurako dena prest dago
Gaurtik igandera bitartean mezak izanen dira. Aingeruak 
300 herrietara eramango duen bidea hasiko du igandean

SAKANA
Aste Santuarekin batera kristau 

fededunendako data garrantzi-

tsuak heldu dira. Aparteko eliz-

kizunak izanen dira batean eta 

bestean. Aralarko Deun Mikel 

Kofradiak jakinarazi duenez, 

egun horietarako eskaintza be-

rezia izanen da Aralarko san-

tutegian. Ostegun eta Ostiral 

Santuan 17:00etan izanen da 

meza. Larunbat Santuko elizki-

zuna 20:00etan izanen da eta 

igandekoa, Pazko Egunekoa, 

azkenik, 12:30ean. Azken horren 

akaberan Aralarko aingerua 

gurtzeko aukera izanen da. 

Aralarko aingerua martxoaren 

3an Arruazu bisitatu zuenetik 

herriz herri ibili bada ere, Na-

farroako geografian barnako 

irteera igandean irudikatuko 

da, 16:30ean santutegia utzi eta 

Baraibarrerako bidea hartzen 

duenean, 9 km egiteko. Hori da 

oinez egiten den ibilaldi bakarra. 

Pazko astean Larraun eta Araitz 

ibarretan izanen da aingeruaren 

irudia. Hura Uharte Arakilera 

apirilaren 7an bueltatuko da, 

19:45ean. Hurrengo igandean 

Uhartetik Oskiako ermitara 

errogatiba egin eta, ermitan, 

12:00etan, meza izanen da.

ALTSASU
Euskal Autonomia Erkidego 

osasun agintarien jakinarazpe-

na jaso ondoren, Nafarroako 

Gobernuak jakinarazi zuen Ka-

tealderen foie moussea lote ba-

tek pertsonen kontsumorako  

egokia ez zen listeria maila 

handiak zituela, eta Altsasuko 

enpresak zazpi erkidegoetatik 

erretiratu zuela produktua. 

Katealdeko arduradunek jaki-

narazi dutenez, "produktuaren 

eta haren ekoizpen prozesuaren 

azterketa integrala egin da". 

Enpresatik jakinarazi dutenez, 

haiek ENACek kreditatutako 

laborategi batean analisia eska-

tu zuen. Osasun agintariek, 

bestalde, enpresan dagozkien 

azterketa ofizialak egin dituzte 

ere. "Guztiek emaitza bera eman 

dute: lagin guztietan ez da lis-

teriarik atzeman. Beraz, pro-

duktua normaltasun osoz kon-

tsumitu daiteke, osasunerako 

ez baitu arriskurik". Katealdeko 

nagusiek "egoerak  sortutako 

nahasmenagatik" atsekabea 

azaldu dute eta, aldi berean, 

"gure bezero eta kontsumitzaileei 

konfiantza eskertu nahi diegu". 

Elikagai alerta bertan behera 
utzi dute analisiek
Agintariek Katealderen mousse batean listeria maila 
altua zegoela zabaldu zuten baina azterketek ukatu dute

Iñigo Aritzak erronka jarri dio 

bere buruari: Nafarroa Oinez  

festaren bidez egoera inklusiboak 

sustatzeko ekintzak egitea. Otsai-

laren hasieran argazkien bidez 

egoera inklusiboak plazaratzeko 

proposamena egin zuen. Jaso-

tako 67 argazkiekin bilduma 

egin dute eta www.nafarroaoinez.

eus web orrian jolasa sortu dute 

haietako batzuekin. 

Egoera inklusiboen 
argazki bilduma egin 
du Nafarroa Oinezek

Martxoaren 18an zen hitzordua. 

Urritzolarrek aldamenean duten 

Gaztelu mendira igotzeko hi-

tzordua jarri zuten. Espero ez 

zuten gonbidatua izan zuten, 

elurra. Botak egokiak eta xirak 

jantzita mendia igotzeari ekin 

zioten. Baita lortu ere. Handik 

jaitsitakoan herri bazkaria izan 

zen herriko elkartean nahi izan 

zuten guztiendako. 

Urritzolarrak 
elurpean Gaztelu 
mendira igo ziren
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ALTSASU
Herenegun egindako bilkuran 

Altsasuko Udalak Isidoro Mele-

ro eta Ermita kaleetako sareak, 

zoladura eta zerbitzuen kanali-

zazio lanen proiektua onartu 

zen Geroa Bairen, PSNren eta 

UPNren aldeko botoekin eta EH 

Bilduren Eta Goazen Altsasuren 

abstentzioarekin. Lanek 829.858,7 

euroko aurrekontua izanen dute. 

Dirutza horretatik 296.497,37 

euro udalak jarriko du eta gai-

nontzeko 533.361,33 euroak Na-

farroako Gobernuak Tokiko 

Azpiegitura Planaren bitartez. 

Lanak irailean edo lastailean 

hasiko lirateke eta 7 hilabetez 

luzatuko lirateke. Hirigintza 

Batzordean Isidoro Meleroren 

berezitasunak aztertuko dituzte. 

Izan ere, zenbait bajera maila 

desberdinean daude. Ukitutako 

aldamenen iritzia ere kontuan 

izanen dute. 

Lanek irauten duten bitartean 

autobus geltokia Josefina Arre-

gi adinduen egoitzaren ondora 

aldatuko litzateke. Udalak bi-

daiariendako aterpe bat jarriko 

luke. Lanak bukatuta daudene-

rako udalak aztertuko du auto-

bus geltokira joateko garraio 

publikoak herrian egiten duen 

ibilbidearen egokitasuna. 

Atabo enpresa publikoa
Javier Ollo Martinez alkateak 

azaldu duenez, Gazteria eta Ki-

rol Batzordean Atabo Altsasu 

SL enpresa publikoaz eta kirol 

azpiegituren egungo kudeaketa 

ereduaren inguruko hausnar-

keta egin da. Ondorioz, udalak 

herenegun erabaki zuen kirol 

azpiegiturak azken hamarkadan 

bezala, Atabo Altsasu SL elkar-

te publikoak kudeatzen segituko 

duela. Udalak enpresari eman-

dako agindua urte akaberan 

despeditu zen eta hari segida 

ematea erabaki zen. Baina ho-

rrekin batera, udalak hiru hi-

labeteko tartea eman dio bere 

buruari; helburua? Enpresari 

emandako aginduan eta enpre-

saren estatutuetan aldaketak 

egitea egokia ote den aztertzea 

da. Horren alde bozkatu zuten 

Geroa Baik eta PSNk, kontra 

EH Bilduk eta Goazen Altsasuk 

eta UPN abstenitu egin zen. 

EH Bilduko Javier Paz Miñok 

azaldu zuen udalak kirol azpie-

giturak zuzenean kudeatzearen 

alde daudela. "Posible dela uste 

dugu". Langileen subrogazioa 

lortu daitekeela eta kudeaketa 

zuzenarekin "eraginkortasunean 

eta gardentasunean" irabaziko 

litzatekeela gaineratu zuen.  

Goazen Altsasuko Virginia 

Alonso Apariciok azaldu zuenez, 

"erabakiak hartzerakoan pisua 

duen bakarra arlo ekonomikoa 

izatearekin ez gaude ados". Ata-

bo zuzentzen duen Geroa Baiko 

presidenteari "enpresarendako 

planteamendua, plana antola-

kuntza egiteko eskatzen ari gara 

eta ez dugu hori egitea lortu". 

Goazen Altsasutik gaztigatu 

zuten Atabok Udal Kirol Zerbi-

tzuarekin "lotura eskasa" duela, 

nahiz eta "kontseilu guztiaren 

eskaeraren ondoren hori hobe-

tu den". Enpresaren kontabili-

tatearekin ere kritiko azaldu 

zen Alonso: "70.000 euroko defi-

zit teknikotik 40.000 euroko 

irabazi teorikora pasatzen gara.  

Joan den urte guztian ez zen 

ekonomiari buruzko informazioa 

emateko gai izan, otsailean egin 

duen arte". Enpresan lanaldi 

osoan kontratatutako langile 

batzuk gutxiago lan egiten du-

tela azaldu zuen ere. 

Beste erabaki batzuk
Altsasuko Udalak onartu zuen 

Nafarroako Gobernuak kami-

neroen etxea berari uztea, han 

etxegabeendako aterpea egiteko.  

Udalak 20 urterako jasoko du 

eta bost urtero berrituko da 

lagatzea, 50 urte bete arte. Uda-

lak ere eraikina egokitzeko lanak 

egiteko konpromisoa hartu zuen.  

Horretarako, Nafarroako Go-

bernuaren 50.000 euroko diru-

laguntza du udalak. 

Bestetik, Geroa Baik eskatuta 

udalak aho batez arbuiatu zituen 

martxoaren 10ean  EAJren egoi-

tzan egindako pintaketak. PSNk 

esan zuen "koakzioak" onarte-

zinak direla. EH Bilduk gogora-

tu zuen Xabier Rey presoaren 

heriotzaren kontura egin zela 

eta espetxe politikaren eragina-

gatik hil zela. Halakoak "gure 

diskurtso eta estrategiatik kan-

po daude". Goazen Altsasu "edo-

zein biolentziaren kontra" dau-

dela azaldu zuen. 

Isidoro Meleroko kalearen eskuineko aldean maila desberdinean dauden bajerak daude. 

Isidoro Meleroko lanak 
udazken hasierarako
Ermita eta Isidoro Melero kaleetako sareak, kanalizazioak eta zorua berritzeko lanen 
proiektua onartu du udalak. Iraila-lastaila aldera hasiko lirateke lanak eta zazpi 
hilabeteko iraupena izanen dute. Hurrengoak Amaia eta Bakea kaleak lirateke

PARTE HARTZE 
AURREKONTUETARA 
18 PROPOSAMEN 
JASO DIRA. UDALAK 
AZTERTUKO DITU 



Foru plaza, 23 - 1.
31800 Altsasu
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948 564 275

Faxa: 948 562 107
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URRITZOLA
San Pedrori eskainita dago 

Urritzolako eliza. Eta egoera 

tamalgarrian zegoen. Hain 

gaizki herrian hil diren azken 

bi pertsonei elizkizuna ezin 

izan zitzaiela han egin. Teila-

tuak itajura ugari zituen eta 

barruan hezetasun handia ze-

goen. Teilatutik sartutako urak, 

gainera, tenplu barruan kalteak 

eragin zituen, esaterako, es-

kaiola zatiak erori ziren. He-

rriko ondarea erortzen uztea 

urritzolar batzuei min egiten 

zien eta konpontzea erabaki 

zuten. Lan handienen aurre-

kontua 11.136,46 eurokoa zen. 

Lanak bi txandatan egin dira. 

Lehenik enpresa batek teilatua 

konpondu zuen, udan. Horrek 

5.234,46 euroko aurrekontua 

eskatu zuen. Kanpoko lanak 

despeditu otsailean eta martxoan, 

barrukoen txanda izan zen. Ite-

jurek sabaitik eskaiola erorara-

zi zuen eta hura konpondu, 

paretak berdindu eta margotu 

zituzten, 5.902 euro bideratuz. 

Sarraila berria jarri dute ere, 

aurrekoa hautsia baitzegoen.  

Lanak despedituta orain elizan 

ez dago inolako arriskurik. Lehen 

garbiketa lanak egiten 10 bat 

pertsona izan ziren larunbatean: 

zorua garbitu, lanpara berria 

jarri eta erretako bonbillak al-

datu zituzten. Apirilaren 7an 

garbiketarako auzolan berria 

eginen dute.  Bestalde, erretau-

lan dauden figurak egokitzeaz 

ere beraiek arduratzen ari dira: 

aske dagoen pintura kendu eta 

berriro ematen, burua askatu 

zaion figurari hura itsasten, 

irudiei pipiaren kontrako pro-

duktuak ematen eta beste. 

Lanak finantzatzeko 4.000 euro 

Iruñeko artzapezpikutzak paga-

tu zituen. Beste 3.800 euro dohain-

tzekin lortu dute eta inbertitu-

takoa pagatzeko beste 3.336,46 

euro falta dira. Horiek lortzeko 

dirua eskatu diete herritarrei 

eta La Caixari. Herriko biztan-

le guztiak ez zeuden ados kon-

tzejuak eliza konpontzeko dirua 

ematearekin, beraz, era parti-

kularrean aritu dira lanean, 

kontzejuaren laguntza gabe. 

Elizaz 
Erdi Arokoa da, baina 1920an 

berreraiki zuten, aurri egoeran 

baitzegoen. Bi zatitan banatu-

tako habearte sinplea du, zati 

batean dorrea du eta zirkuluer-

di-formako absidea du. Azken 

hori 1920an bota eta berria jaso 

zuten, baita bobedak ere, XII. 

mendeko erromanikoa errepro-

duzituz. Hegoaldean atea babes-

ten duen estalpe itxia eta sakris-

tia lauki luzea ditu itsatsiak. 

Elizaren murruak harlandu 

irregularrez eginak daude eta 

gangari eusteko bost estribu 

ditu; iparraldeko paretako bi 

jatorrizkoak dira. Elizako korua 

modernoa da. Aldare aurrean 

kanoi ganga du eta absidean 

esfera laurdeneko ganga. Eliza-

ren gainontzeko zatian kapirioak 

edo kapiyuak eusten dioten sa-

bai aizuna dago. Sakristiak ere 

kanoi ganga du. Koruaren azpian 

dago XVI. mendeko bataiarria. 

Absidearen profil erromanikoa 

atzeman daiteke kanpotik. Oin 

lauki luzea duen Erdi Aroko 

dorreak puntu erdiko bi begi 

ditu, ezkilendako. Sarrerako 

estalpera puntu erdiko arkupe-

tik sartzen da. Estalpeak ate 

erromanikoa babesten du. Atea 

lau-angeluko sekzioa duen ar-

kibolta bikoitzeko puntu erdiko 

arkua du. Arkibolten oinarriak 

dekoraziorik gabeko kapitel ja-

rraitua dute. Ateko arkuko gil-

tzarrian krismoia dago zizelka-

tua. Bestetik, iparraldeko pare-

ta eta absidea teilatuarekin el-

kartzen diren tokian harburu 

lisoak daude. 

Elizako erretaula egoera txa-

rrean zegoelako 1920 urtean 

saldu zuten eta albo batean 

zegoen erretaula bat, Andra 

Mari arrosariokoarena, nagusi 

gisa jarri zuten. XVII. Mende 

erdialdeko erretaula barrokoa 

da. 1991ean zaharberritu zuten. 

Oinarria, hiru kaleko gorpua, 

aletoiak dituen atikoa eta fron-

toi kurbatua du. Ildoak dituzten 

zutabe korintoarrek artikulatzen 

dute erretaula. XVIII. mendeko 

lehen erdiko sagrarioa du. Iru-

diei dagokienez, erdian ama  

birjinarena dago, ezker-eskuin 

San Fermin eta San Jose hau-

rrarekin dituela, gainean (ati-

koan), berriz, San Migelen iru-

dia. Erretaulatik aparte, oinarri 

baten gainean, San Pedroren 

irudia dute, saldu zen erretau-

latik gelditzen den bakarra. 

XVI. mendeko bigarren here-

neko taila errenazentista da. 

Baita Santa Luzia. Antza, goti-

koa da, baina barrokoan asko 

moldatu zutena berriro taila-

tzean. Irudia XVIII. mendean 

bota zuten ermitakoa zen.

Urritzolako elizako koroa, azpian bataiarria duela, aurrean, lanpara berria. UTZITAKOA

Herritar batzuek eliza 
konpondu dute
Egoera tamalgarrian zegoen eta bi fasetan konpondu dute, lehenik teilatua eta 
barruko aldea ondoren. Garbiketa lanekin ari dira orain. 13.000 euroko aurrekontua 
estaltzeko 3.800 euro falta zaizkie

Elizako erretaula. UTZITAKOA

Ezkil dorrea eta estalpeko sarrera.
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ETXARRI ARANATZ 
Herenegun 21 urte bete ziren 

mendizale batzuk Josu Zabala 

Salegi zenaren gorpu hila opatu 

zutela Itziarren, bihotzean tiroa 

zuela. “Harendako eta Euskal 

Herri guztiarendako egia, erre-

parazio eta ez errepikatzeko 

bermea lortu arte ez dugu etsiko. 

Hau da, benetako bakea eta as-

katasuna lortu arte”. Horixe 

adierazi zuten Sortuk antolatu-

tako ekitaldian, igandean. “Erron-

ka hau ez da batere erraza izanen. 

Gezurrezko bertsio ofiziala in-

posatu nahi dutenak botere asko 

dute eta egiaren alde egiteko 

ditugun bitartekoak herri gogoa 

eta auzolana dira”. Azaldu zute-

nez, “Josuren egia aldarrikatzen” 

dutenak Euskal Herrian bakea-

ren eta konponbidearen alde 

lanean ari diren eragile askore-

kin harremanetan egon dira. 

Euskal Herrian “gauzak mugitzen 

ari dira. Lan handia egiten ari 

da ondorio guztien konponbidea-

ren alde”. Eta Egiari Zor funda-

zioak martxan jarriko duen Egia, 

justiziarako mekanismoa nabar-

mendu zuten: "estatuak prakti-

kara eramandako biolentziaren 

biktimen arteko elkarrizketa 

gunea sortu nahi dute, egia nola 

ulertzen duten jakiteko edo ar-

gitu gabeko kasuen inguruan 

hausnartzeko". 

Sortutik gaztigatu zutenez, 

“estatuarendako bahiketa eta 

judizioz kanpoko exekuzioak 

egin dituela aitortzea, tortura 

era sistematikoan eta masiboan 

erabili duela aitortzea, gatazka-

ren izaera politikoa aitortzearen 

ondorioa ekarriko luke. Estatuak 

sartu zuen bortizkeria Euskal 

Herriko bizitza politikoaren 

ekuazioan”. Gaineratuz, “esta-

tuaren ukazioan dago eta egon 

da beti bortizkeriaren sorburua; 

horregatik, konponbidea esku-

bide guztien aitortzaren eskutik 

soilik etor daiteke Euskal He-

rrira”. Aldi berean, “bere esku-

bideak eskuratzeko borroka ari 

den herri baten egiaren ordez 

garaile eta garaituen gezurrez-

ko kontakizuna inposatu” nahi 

dutela nabarmendu zuten.

Udalak argitaratutako Sufri-

menduaren mapa aipatuta, Sor-

tutik adierazi zuten: “izugarria 

da herri txiki honek azken 100 

urtetan sufritu duena. Erreali-

tate horren benetako dimentsioa 

hartzean konturatzen gara ezin 

garela bakoitza gure zilborrari 

begira egon. Herri bezala heldu 

behar diogu gatazkak utzi dituen 

zauriak osatzeari; sufritu dute-

nengatik, oraindik sufritzen ari 

direnengatik eta, bereziki, on-

doren etorriko direnei sufrimen-

duaren oinordetza ez uzteagatik”.

Igandean Etxarrin egindako omenaldia.

Zabalaren heriotza 
argitzeko egia aldarri
Josu Zabala Salegiren heriotzaren 21. urteurrena zela eta Sortuk ekitaldia antolatu 
zuen. Etxarriarraren heriotzari buruzko egia argitaratzeko erronkari heltzeko deia egin 
zuen. Erreparazioa eta berriro ez errepikatzeko bermea ere eskatu zituen

Pobreziari eta bazterketa 
sozialari aurre egiteko sinadura
Herri Ekimen Legegilearen bidez aldatu nahi dute 
legedia. 5.000 sinadura behar dira gutxienez

SAKANA
Euskal Herriko Eskubide Sozia-

len Kartak pobreziaren eta baz-

terketa sozialaren aurka gara-

tuko duen Herri Ekimen Lege-

gilea aurkeztu zuen ostiralean. 

Karta hainbat sindikatuk, gi-

zarte mugimenduk eta gizarte- eta 

elkartasun-ekonomiako sareek 

osatzen duten espazioa da.

Ekimenaren sustatzaileen hel-

burua da egun indarrean dagoen 

legedia aldatzea eta bermatuta-

ko gutxieneko diru-sarreren 

politikak hobetzea eta etxebizi-

tza duin baterako eskubidea 

izatea. Horretarako, lege propo-

samena ondu dute, hainbat neu-

rri zehatz dituena. Besteak bes-

te, Bermatutako Errentaren diru 

kopurua  gutxieneko soldataren 

araberakoa izatea eta prestazio 

hori jasotzea erraztea, eta etxe-

bizitza duin bat izateko eskubi-

dea bermatzeko.

Euskal Herriko Eskubide So-

zialen Kartako kideek gogora-

razi dute Nafarroako erakundeek 

gai horietan "herritarrak babes-

tuko dituzten politikak garatze-

ko eskumenak" dituztela. Ho-

rregatik Herri Ekimen Legegilea 

sustatu dutenek erakundeei 

exijitu diete "gehiengoaren bizi 

kalitatea hobetzeko neurrien 

esanetara" jarri daitezela. "Ho-

rretarako, soilik borondate po-

litikoa behar da".

Herri Ekimen Legegilearen 

bidez lege proposamen bat era-

man nahi dute Nafarroako Par-

lamentura. Hori horrela izateko, 

gutxienez herrialdeko hautes-

kunde erroldaren %1aren sina-

durak behar ditu, hau da, 5.000 

nafarren sinadura inguru. Par-

lamentuko tramiteak gainditu-

ta, ekimena apirila eta garaga-

rrila bitartean garatzea da hel-

burua.
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SAKANA
Ferietako liskarraren ondoren, 

2016ko azaroaren 14an egin zuen 

sarekada Guardia Civilak. Or-

dutik preso daude Adur, Jokin 

eta Oihan. Hurrenez hurren 

Madrilgo Aranjuez, Estremera, 

eta Navalcarnero espetxeetan 

dituzte preso. Urrunduta. Haie-

kin batera beste bost gaztek 

baldintzapeko askatasuna dute. 

Eta guztiak apirilaren 16tik 27ra 

epaituko dituzte Espainiako 

Audientzia Nazionalean. 

Presoen askatasuna eskatzeko, 

gertatutakoa terrorismoa ez dela 

zabaltzeko eta justizia eskaera 

berresteko Altsasuko 48 taldek 

eta elkartek Nafarroako Bira 

antolatu zuten. Bost etapa egin 

eta gero, seigarren bat gehitzea 

erabaki dute. Antolatzaileek 

azaldu digutenez, "behin bira 

despedituta Sakana bazter gel-

ditu dela ikusi dugu. Badakigu 

sakandarrek euren ekarpena 

egin dutela, esaterako, ostirale-

tako kontzentrazioetara joanez, 

baina beharra sentitzen genuen"

Horregatik, helburu berarekin 

apirilaren 7rako, larunbatean,  

Irurtzundik eta Ziorditik auto-

karabana bana abiatuko da 

11:30ean. Bigarren mailako erre-

pidean barna herriz herri pasa-

ko dira Arbizun elkartzeko. 

Hango plazan ekitaldia eginen 

dute 12:30ean. Aurreko etapetan 

bezala, musikak, antolatzaileen, 

eskualdeko eta gurasoen ordez-

kariek hartuko dute hitza. Des-

peditzeko auzatea izanen da. 

Arbizuko ekitaldira ibarreko 

herritar guztiak gonbidatuak 

izateaz aparte, Arabako Lauta-

dako, Gipuzkoako Goierriko eta  

Sakanako alkateak gonbidatuko 

dituzte. Gainera, apirilaren 14ko 

manifestazioari atxikimendua 

adierazteko mozioak sartu di-

tuzte udaletan. 

6. etapa horren antolatzaileek  

Arbizura joan ezin duten sakan-

darrei eskatu diete bide bazte-

rrera hurbildu daitezela eta 

egoki jotzen duten moduan ka-

rabanei atxikimendua adieraz-

teko. 

Erriberan 
Larunbatean Erriberan eta Tu-

teran ibili zen #AltsasuMartxan 

karabana. Castejondarren esku-

tik auzipetuen gurasoek makina 

bat herritarrek sinatutako fes-

tetako bost zapi jaso zituzten. 

Herrian gaiarekin jakin-mina 

zegoela aitortu zieten eta Iruñe-

ko manifestazioan presente iza-

nen zirela gaineratu zuten. 

Castejondik bi auto-karabana 

abiatu ziren 10:00etan: 32k Co-

rella eta Cintruenigotik pasa 

ziren Tuteran bukatzeko eta 

beste 22 auto Valtierra eta Ar-

guedasdik pasa ziren, helmuga 

bera izan zutelarik. Herrietan 

autoen bozinak jo eta leihoetatik 

banderolak atera zituzten mar-

txistek. Martxarekin topo egin 

zuten erriberarren keinu gehie-

nak aldekoak izan ziren. Corellan 

dozena bat lagunek pankartez 

elkartasuna adierazi zuten. 

Gurasoen izenean Edurne Goi-

koetxeak hartu zuen hitza eta 

jasotako berotasun eta elkarta-

suna eskertu zuen. Bizi duten 

egoerak “beldurra” sortzen die-

la adierazi zuen: “azpijokoz 

beteriko partida jolastera goa-

zela badakigu, defentsarako 

aukerak emango ez dizkigutela 

badakigu auzitegi eta kasuaren 

salbuespenagatik eta defentsei 

froga eta lekuko gehienak aur-

keztea eragotzi dietelako”. Eta 

gaineratu zuen, “Nafarroako 

herriaren borondateak soilik, 

gure seme-alabak defendatzen, 

lor dezake geldiaraztea anker-

keria hau”. Nabarmendu zuen 

05:00etan gertaturiko liskar ba-

tek ezin zezakeela 375 urteko 

espetxe zigorra izan; “ezin di-

tuzte beraien interesak, politi-

koak edo nolanahikoak, defen-

datu gure seme-alaben bizitza 

jokoan jarriz. Eskubideak ezin 

daitezke zapaldu modu honetan”. 

Apirilaren 14an Iruñera joateko 

deia egin zuen, “aldarrikatzeko 

ez dela posible, Justizia eskatzen 

dugula”. 

Apirilaren 7an auto karabana egingo da Sakanan zehar.

Altsasukoek 500 egun 
preso egin dituzte gaur
Altsasuko auziaren eta apirilaren 14ko manifestazioaren berri herrialde guztian barna 
zabaldu ondoren, Nafarroako Birari 6. etapa bat gehitu diote: Sakana. Apirilaren 7an, 
11:30ean, Irurtzundik eta Ziorditik auto karabana bana abiatuko da Arbizurantz

EPAIKETA BITARTEAN 
"UTZI ALTSASU 
BAKEAN" BANDEROLA 
JARTZEKO ESKATU 
DUTE 

Izurdiagako elkartea. ARTXIBOA

Kontzejutik elkarteari bultzada 
eman nahi diote, bizia izan dezan
Gaur egun Izurdiagako Kontzejuak kudeatzen du, baina 
ohiko elkarte moduan, bazkideekin aritzea nahi luke

IZURDIAGA
Luis Migel Beraza Ameztegik 

kontzeju-buruak Izurdiagako 

elkartearen egoera deskribatu 

digu: "erakunde bezala ia desa-

gertua dago. Lokala dugu baina 

ez bazkiderik. Kontzejutik bi 

urte daramagu bere erabilera 

sustatu nahian, berriro ohiko 

elkarte moduan martxa har de-

zan". Baina jendea oraindik ez 

da bazkidetu eta, bitartean,  

Izurdiagako Kontzejua nahi ez 

duena egiten ari da: elkartea 

kudeatzen. Izan ere, "jendeak 

puntualki ospakizunetarako 

alokatzen du. Baina guk nahi 

duguna kontzejuaren eraikina 

eratutako elkarte bati uztea eta 

haiek, bazkideak arduratzea 

elkartearen kudeaketaz". 

Aurrekontuak 
Izurdiagako Kontzejuak 27.925 

euroko aurrekontua izanen du 

aurten. Berazak azaldu digunez, 

asmoak bai baina dirurik ez 

dute haiek gauzatzeko. Horre-

gatik, aurrekontuaren zatirik 

handienak argiteria moduko 

gastuak ordaintzera bideratzen 

dituzte. 

Heldu den urtean Nafarroako 

Gobernuaren Erabaki Askeko 

Funtsetik 20.545 euro jasoko du  

kontzejuak. Oraindik ez dakite 

zer egin, baina Berazak premia 

duten egitekoen zerrenda egin 

digu: herri lurretan eta basoetan 

hobekuntzak egitea, argiteria 

publikoan falta den zatian led 

argiak jartzea argindar kontsu-

moa murrizteko edota elkartea 

sustatzeko ekimenak egitea. 

Bitartean, Arakilgo Udalaren 

bitartez hainbat plan eginen 

dira herrian. Lehenik, autopis-

ta azpiko zubi azpitik Irurtzun-

go mugara arte oinezkoendako 

espaloia eginen da. "Gaur egun  

han pilatzen da trafiko kopuru 

handiena eta oinezkoendako 

babes neurria da guretako". 

Udalak kontratatutako langi-

leek, bestalde honako egitekoak 

izanen dituzte Izurdiagan: urte-

ro uholdeek bideetan eragiten 

dituzten kalteak konpontzea, 

futbol zelai ondoko aparkalekuan  

hobekuntza txikiak egin, tren-

bide pasa kentzerakoan egiteko 

gelditu ziren lanak eta bide baz-

terrak sasiz garbitzea, hilerri-

rako bidea horien artean. 

Bestalde, Berazak jakinarazi 

digu Festa Batzordeak aurrene-

ko bilera egin duela dagoeneko.  

Garagarrilaren 22tik 24ra izanen 

dira, ostiraletik igandean, San 

Juan eguna erdian hartuta. 
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Ezkontzako protagonistak izan edo gonbidatuak 
izan, estetika kontuak beti izaten dira garran-
tzitsuak. 

Hasi ezkontza-eraztunak erostetik, argazki 
erreportajeetatik, orrazkeretatik, gorputz tra-
tamenduetatik eta bukatu jantziekin. 

Ezkontza-eraztunei dagokienez kontuan har-
tzekoak dira materiala eta kolorea, itxura, 
grabatua eta biak berdinak izatea nahi den. 

Argazki erreportajeetan garrantzitsua da argaz-
kilaria garaiz kontratatzea eta adostu nolako 
saioa nahi den egin, ezkontza-aurretik edo 
ondoren. Profesionalek aholkatzea komeni 
izaten da. 

Ilea era naturalean bilduta eramatea da joera. Edozein 
ezkontza-jantzi erromantikok bat egiten du 
emakumearen orrazkera-bildu naturalarekin. 
Laka askorik gabeko ilea nahi izaten da. 2018 

urtean orrazkera naturalak gailentzen dira 
eta orrazkera bildu dotoreak eta era berean 
askeak ikus ditzakegu, ausartak. Trentzak edo 
ile-motots ondulatuak aurkituko ditugu, hauek 
lore naturalez edo liofilizatutakoez osatutako 
buruko osagarri edo koroekin apaintzen dira. 

Gorputza zaintzeko eta osasuntsu mantentzeko 
estetika zentroek eskaintzen digutena kontuan 
hartu behar da. Garrantzitsua da egun be-
rezi honetarako zainketa lanak kontuan 
hartzea baina baita urte osoan zehar ere. 

Ezkontzara gonbidatuta zaudela? Aukerak 
anitzak dira eta gustuak ere bai, baina 
emakumezkoen  aurtengo joeren artean 
asimetriak izango ditugu, jakadun trajeak, 
eskoteak eta belarritako handiak besteak 
beste. Gizonezkoetan aldiz, trajea da au-
kerarik onena, ezkongaiek eta gonbidatuek 
jantzi ditzakete. Aukerarik ez- formalena 
da, seriotasun gutxien daukana, nahiz eta 
gonbidatuen estiloa askotan ezkongaiek 
antolatzen duten ezkontzaren araberakoa 
izaten baita. 

Ezkonkideekin istorio bat egitea erraza da. Hasi ezagutzeko momentutik, ezkontzeko era-
bakia hartzen den unera arte. Baiezkoa eman aurretik, mila begi jarri behar dira hainbat 
arlotan eta horiei beharrezko denbora eskaini. Sakanan badugu aukera egun garrantzitsu 
hori merezi duzuen moduan ospatzeko. Hartu tartea eta antolatu beharrezko guztiak. 

Itxura baino gehiago

KIKI ASENSIO
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Eguzkitako betaurrekoak 
ezkontzan, bai noski

Loreen hizkuntza

Soinekoez, jantziez, orrazkerez edota oinetakoez gain, egun ho-
rretako arropa eta betaurrekoen arteko lotura nolakoa izan dai-
tekeen erakutsi nahi dizuegu.

Ezkontza baterako gonbitea jaso dut eta nire janzkera eguzkita-
ko betaurrekoekin osatu behar dut? Erantzuna: ez bata ez bestea, 
ez kontrakoa ere. Ospetsuek askotan erakusten digute, modan, 
arauak hausteko daudela.

Gizonezkoek, ekitaldi edo gertakizun entzutetsuetan, askotan, 
esmokinaren kolore bera duten betaurreko ilunekin ikusten ditugu. 
Honekin gizonezkoek moda protokolo ohikoarekin hausten dute.

Jantzia eguzkitako betaurrekoekin bat ez badator, zer da berri-
tzaileena? Haiekin ezkontzea. Bitxia dirudien arren hainbat bi-
kotek bere bihurrikeria adierazteko modu bat da. Orain badakigu 

betaurrekoak erabiltzea protokoloa baino, zerbait pertsonala dela, norbanakoak erabakitzen 
duena. Betaurrekoek zure janzkera hobetzen badute, osagarri aberasgarri badira, aurrera, gutxia 
asko baita. Hala ere, kontuan izan, horrelako erabaki bat hartzerakoan egun horretan jantziko 
duzun guztia bere osotasunean hartu behar duzula. Garrantzitsua da ere, edozein ospakizunetan 
betaurrekoak leku egokian eramatea, sekula ez buruan edota soinekoaren bularraldean. Betau-
rrekoak kentzean, osorik kendu, eskura duzun edozein tokitan utzita. 

 Ez dago ezkontzarik lorerik gabekoa. Loreak poztasunaren, kolorea-
ren, bizitzaren eta ospakizunaren adierazle dira. Joera izaten jarrai-
tuko dute, koloreak, ospakizunerako sortak, mahaien erdian kokatze-
koak, zintzilikatzeko loreak...

2018ko joera basa-loreak dira. Berde kolorekoak, eukaliptoarekin, 
baina naturak, orrazkera delikatuenak ere inspiratzen ditu.

Ezkonkideen jantziak aukeratzea zaila den heinean, orrazkerak eta lore-
sortak aukeratzeak ere bere lana du. Atzean geratu dira tamaina erdiko 
eta konprimituegiak diren lore-sortak. Aurtengo joerak, basa-loreak izan-
go dira, naturalak eta neurrigabeak, nahiz eta ezkontza hiri batean ospatu.

Lore-dendetako arduradunek berdeak aukeratzen dituzte, eta pastel 
kolorea ere beste aukeretako bat izaten ari da.

Aukerak asko dira, behar den denbora eskaini, eta zure egunerako hobekien doakizuna aukeratu, 
berreskuratu loreen aintzinako hizkuntza eta gonbidatuak aho bete hortz utzi.
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Zumbathon 
solidarioa 
Larunbatean Arbizuko Zumba 
taldeak antolatutako zumbathon 
solidarioan 200 pertsonatik gora 
bildu ziren. Arbizuko ekimenean 
jasotakoa bularreko minbiziaren 
aurka borrokatzen duen Saray 
elkartearendako izan zen. Elena, 
Carolina, Ainhoa, Itziar eta Mayra 
Palop monitoreen koreografiei 
jarraiki, giro bikaina izan zen eta 
opari ederrak zozketatu zituzten. 

GUAIXE

LAKUNTZA
Lakuntzako elizaren hegoaldeko 

paretara itsatsia dagoen eraiki-

nak 50 urte beteko ditu funtzio 

bera egiten: Biltoki gazte elkar-

tea izaten. 1968an hasi ziren 

gaztea lokal hura erabiltzen. 

Ordutik, makina bat lakuntzar 

pasa dira handik eta ospakizu-

netan errazena izanen da gura-

soak seme-alabekin topo egitea, 

edo alderantziz, dela herri baz-

karian dela argazki erakusketan 

ere. 

Aipatu erakusketarekin bate-

ra garai bateko taldeak berriro 

oholtza gainean ikusteko auke-

ra emanen du Biltoki gazte el-

kartearen urteurrenak. Horre-

tarako gogoz entseatzen ari dira 

Behin Betiko eta Alkarajo tal-

deetako kideak. Larunbateko 

jaialdia beste hiru talderekin 

eta disko jartzailearekin osatu-

ko da. 

Biltokiren mende erdiko os-

pakizuna prestatzen sei edo 

zazpi pertsonez osatutako ba-

tzorde bat dago. Haiei galdetu 

diegu urtean zehar beste ezer 

antolatuko duten eta jakinarazi 

digutenez, "momentuz astebu-

rukoa da antolatuko dugun ba-

karra". Lakuntzarrak parte 

hartzera gonbidatu dituzte. 

Kontzertu bat Biltoki elkartean. UTZITAKOA

Biltoki elkartearen 50 
urteak ospatzeko 3 egun
Lakuntzako gazte elkarteak mende erdia bete duela eta apirilaren 6tik 8rako 
asteburuan urteurrena ospatuko du. Adin guztietako publikoendako moduko 
egitaraua prestatu dute asteburu horretarako

Apirilak 6, ostirala
s�19:00 Hasiera, argazki 

erakusketa, pintxo potea.
s�20:00 ekitaldia.
s�21:30 Ogitarteko-jana. 

Gau girotua 02:30era arte.

Apirilak 7, larunbata
s�11:00 Haur jolasak.
s�12:00 Kalba jokoa, 

elkarteko berde gunean.
s�13:00 Trikipoteoa.
s�14:30 Bazkaria. 

Sortzaileei omenaldia.
s�18:30 Eletrotxaranga.
s�20:30 Kontzertuak: 

Alkarajo, Behin Betiko, 
Herdoil, Hell Beer Boys, 
Puraposse eta Garate dj. 

Apirilak 8, igandea
s�12:30 Dantzariak eta 

buruhandiak.
s�13:00 Auzatea.

Egitaraua

Sakandarrak presente zeudela, 

Gure Esku Dagok Nafarroarako 

aurtengo erronkak aurkeztu 

zituen larunbatean. EtorkiZUna 

nafarron esku lelopean eginen 

direnak. Nafarroako bozeramai-

le Anabel Arraizak eta Aitor 

Urrutiak azaldu zutenez, “era-

bakitzeko eskubidea gauzatzea-

ren aldeko borondateak pilatzen 

ari dira, urtetik urtera gehiago. 

Nafarroan bertan erabakitzeko 

nahi eta beharra gero eta argia-

go azaltzen ari dira azken aldian”. 

Hori horrela, lau lan ildo nagu-

si jorratuko ditu Gure Esku 

Dagok aurten Nafarroan: herri 

galdeketak, Herritarron Ituna, 

garagarrilaren 10an Donostia, 

Bilbo eta Gasteiz lotuko dituen-

giza katea eta Iruñeko Gaztelu 

plazan maiatzaren 19an eginen 

den giza-armarria. 

Giza katean parte hartu nahi 

duten sakandarrek Lautada eta 

Gasteiz artean egonen dira. Par-

te hartzeko herrietako taldeen 

edo www.gureeskudago.eus web 

orriaren bidez egin daiteke. 

Iruñeko ekimenean kioskoa 

erdigunea dela, Nafarroako ar-

marri bat osatu nahi da kami-

xeta gorriak jantzita duten per-

tsonekin. Nafarron erabakitzeko 

borondatea agerian utzi nahi da 

horrela eta giza katean parte 

hartzea sustatu nahi dute ho-

rrela. 

Gure Esku Dagok 
Iruñera deitu du 
maiatzaren 19rako

Nafarroako Pentsionistak Mar-

txan eta Otsailak 22 pentsiodu-

nen plataformak aurkeztutako 

mozioa EH Bilduren, Goazen 

Altsasuren eta PSNren (Nafa-

rroak gizarte segurantza izatea-

rekin ez zegoen ados) aldeko 

botoekin eta Geroa Bairen eta 

UPNren abstentzioarekin onar-

tu zen. Bestetik, apirilaren 9an, 

19:30ean kontzentratuko dira. 

Altsasuko Udala 
pentsio duinen alde 
agertu da

Azken bi ostiraletan Altsasu 

bigarren hezkuntzako institu-

tuko irakasleek kontzentrazioak 

egin dituzte ikastetxearen atean.  

Hezkuntza sindikatu guztiek 

antolatuta, eta klaustroaren aho 

batezko atxikimenduarekin, 

Nafarroako Gobernuari murriz-

ketak kendu eta legegintzaldia 

despeditu aurretik Hezkuntza 

Ituna negoziatzeko eta aurre-

kontu konpromisoak hartzeko 

eskatu dute. Lau eskaera dituz-

te: Bigarren Hezkuntzako irakas-

orduak eta Lehen Hezkuntzako 

irakaskuntza zuzeneko orduak 

jaistea, ratioak txikitzea, lehen 

egunetik ordezkapenak egitea 

eta Eskola Publikoa finantzatze-

ko bete beharreko legea egitea.

Hezkuntzako 
murrizketen kontra 
eta itunaren alde
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Larunbatean, martxoaren 31n, 

pilota torneo garrantzitsu bati 

hasiera emango zaio Sakanan: 

XXVI. Irurtzungo Pilota Txapel-

keta, Irurtzun pilota klubak 

antolatutakoa. Bi mailatan jo-

katuko da: 22 urtez azpiko mai-

lan eta senior mailan. Partidak 

ostiral arratsaldean eta larunbat 

goizetan jokatuko dira, baina 

GRAVNI edo Federazioen Arte-

ko Txapelketako partidekin bat 

egiten badute, igandetara edo 

astean barna lekualdatuko di-

tuzte partida horiek. 

Puntako pilotari afizionatuek 

hartuko dute parte Irurtzungo 

Txapelketan. 22 urtez azpian 

12 biko ariko dira eta senior 

mailan 24 bikote. Bikote batzuk 

aipatzearren, tartean ariko 

dira iazko txapeldun Santxo-

Bergera, eta baita Ongay-Go-

rrotxategi, Ojuel-Azanza, Ola-

zabal-Gorriti, Yoldi-Peñas, 

Murgiondo-Beraza eta abar 

luze bat. 

XXVI. 
Irurtzungo 
Txapelketa 
martxan
 PILOTA  Larunbatean 
hasiko da 22 urtez azpian 
eta senior mailatan 
jokatuko den txapelketa

Asteburu honetan hasiko 
da Irurtzungo Txapelketa. 
Bi maila ditu: 22 urtez 
azpikoak eta seniorrak

Larunbatean, 10:30ean:
s�!ZNAREZ.UBLA���

'ARCIA!LDABE
s�1UINA5GALDE���

/TXANDORENA'ASKUE
s�-URGIONDO"ERAZA���

5RKIZU,ABAKA

Apirilaren 5ean, 
19:00etan:
s�/LANO,IZEAGA���

6IDAN-INA
s�!RMENDARIZ!LDUNTZIN���

"ARBAJERO4ELLETXEA

Irurtzungo 
Txapelketa

JOSE JAVIER ZABALETA
Pentsatzen zenuten finalera iritsi-
ko zinetela?
Partidaz partida zoaz, baina beti 

finalera iritsi nahi duzu eta fi-

nala irabazi. Txapelketaren ha-

siera ez zen ona izan, baina bi-

garren zatian hobetu genuen. 

Bukaeran ongi jokatzen ari gara 

eta saiatuko gara finala irabazten. 

Ikusgarria izan zen Olaizolaren eta 
Imazen kontrako partida.
Oso partida zaila genuen aurre-

tik. Joseba handi bat ikusi nuen, 

dena ongi egin zuen ,txapelke-

tako partida egin zuen, urtekoa. 

Ez zuen ezer galdu, asko buka-

tu zuen, defendatu, dena egin 

zuen berak, oso ongi... partida 

ona atera zitzaigun, behar ge-

nuena, eta orain finalean gaude. 

Piloten aukeraketak zeresana eman 
zuen…
Esan genuen zein pilota zeuden 

eta gure gustukoak ez zeudela. 

Listo. Asteazkeneko kontua izan 

zen hori, baina zegoen materia-

larekin jokatu egin behar ge-

nuela oso argi genuen.  

Finalean Elezkano eta Rezusta di-
tuzue arerio. Finala oso paretsu 
dagoela diote gainontzeko pilotariek...
Sekulako txapelketa egin dute; 

igual kostatu zaie azkeneko par-

tida aurrera ateratzea, baina 

badakigu bikote oso irabazlea 

dela, potentea, beti ongi jokatzen 

dute. Bere maila emango dute, 

eta ea guk gurea ematen dugun. 

Finala nahi duzu jokatu, iraba-

zi... badakizu zaila izango dela. 

Danel iaz nire bikotea izan zen, 

aurten  biak iritsi gara finalera, 

pozik nago ere berarengatik, 

baina orain bakoitza berea de-

fendatzen saiatuko gara. 

Estrategia zein izango da?
Guk beste egunean bezala egin 

beharko dugu. 

Irabaziz gero hau zure bigarren 
txapela litzateke, kasu honetan 
Josebarekin. Pentsatu duzue non 
egingo duzue ospakizuna?
Kristoren ilusioa egiten dit Jo-

sebarekin jokatzea. Aspaldiko 

laguna da, betikoa, urte asko 

daramatza elkarrekin eta kontra 

jokatzen. Ospakizuna elkarrekin 

egingo dugu, lotzen gaude ea 

Arbizun bertan egin dezakegun. 

Irabazi edo galdu, finalera sailkatzea 
lorpena da...
Bueno... baina finala galtzen 

baduzu kristoren penarekin zoaz 

etxera. Ikusiko da ea zer gerta-

tzen den. Ea aukera dudan fina-

la irabazteko eta Josebarekin 

ospatzeko, familiekin, lagune-

kin... gustura. Hori bai, goiz 

joan beharko dut etxera hurren-

go egunean partida dudalako. 

Une hauetan jendea zuen gainean 
egongo denez, nola mantentzen da 
burua hotz?
Nik normal segitzen dut. Herrian 

egoten, familiarekin, lagunekin, 

entrenatzen... Orain lasai gaude, 

oraindik finalerako egunak ge-

ratzen dira. Betiko jendearekin 

ibiltzen bazara beraiek badaki-

te nola zauden eta ez dizute 

pelmadarik ematen. 

JOSEBA EZKURDIA
Zure bizitzako partidako onena izan 
zen beste egunekoa?
Bizitzako onena ez dakit, baina 

onenetakoa bai. Kontuan har-

tuta zein garrantzi zuen partidak, 

zein tentsioa zegoen, zer zegoen 

jokoan... partidan sartuta egon 

ginen, dena eman genuen, zen-

tratuta, partidatik atera gabe... 

Josek partida oso ona egin zuen, 

nik ere maila ona eman nuen 

eta aurtengo txapelketako par-

tidarik onena izan zen.

Finalean Elezkano eta Rezusta di-
tuzue aurrean. Zer espero duzue?
Partida oso zaila eta gogorra. 

Gauzak oso ongi egin beharko 

ditugu irabazteko, bikote ira-

bazlea baita, oso erregularra... 

oso ongi ibili beharko dugu. 

Azkeneko partida zaila izan zen 

beraiendako, irabazi behar hori, 

tentsioa, partida zailak izaten 

dira horiek, baina finalean par-

tida ona egingo dute. 

Gainontzeko pilotariek oso paretsu 
ikusten dute finala... zuek ere?
Hori esaten dute, pareko dagoe-

la. Gu momentu onenean iristen 

gara eta beraiek oso erregularrak 

dira. Oso ongi ibili beharko dugu, 

ez dute ezer oparitzen. Espero 

dugu partida gogorra izatea, 

berdindua, eta bukaeran gure 

alde jotzea. 

Zure lehendabiziko finala izango da 
eta lagun handi batekin, gainera...
Josek eta nik urte asko darama-

tzagu elkarrekin, afizionatueta-

tik. Momentu asko bizi izan 

ditugu elkarrekin, lagun handiak 

gara. Gertukoak gara, sakanda-

rrak. Ilusioa egin zidan berare-

kin jokatuko nuela jakin nuenean 

eta lehen finala berarekin izatea, 

bizi guztian gogoratuko dudan 

gauza izango da. Egun polita 

izango da, frontoian tentsioa eta 

nerbioak izango dira eta gu ira-

baztera aterako gara. Finalaren 

aurreko egun hauek ere berriak 

izaten ari dira niretzat, oso po-

lita eta ilusionantea. Espero 

dugu dena ongi ateratzea eta 

Bilbotik txapelarekin buelta 

egitea. Afaria elkarrekin egingo 

dugu, ziurrenik Arbizun. Txa-

pela ekartzen badugu ederki 

ospatuko dugu eta bestela, festa 

on bat egingo dugu, finalean 

egotea gauza handia baita... Giro 

ona egongo da eta ea zer atera-

tzen den. 

Joseba Ezkurdiak eta Jose Javier Zabaletak Arbizuko Alda-bide elkartean hartu gintuzten.

Elkarrekin ariko direlako 
ilusionatuta daude 
JOSEBA EZKURDIA ETA JOSE JAVIER ZABALETA PILOTARIAK
 PILOTA  Binakako finala jokatuko dute Ezkurdiak eta Zabaletak, Elezkanoren eta 
Rezustaren kontra. Asteazkenean izan ginen beraiekin, Arbizuko Alda-bide elkartean 

FESTA ELKARREKIN 
OSPATUKO DUTE, 
ZIURRENIK ARBIZUN. 
LAGUNEKIN GUZTIA 
LOTZEN ARI DIRA 
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PREFERENTE MAILA
EMAITZAK

!MIGØ�n�,AGUN�!RTEA 0-0
Castillo de Tiebas – Etxarri Aranatz 1-0

SAILKAPENA
1.� ,AGUNAK� 48
12.� ,AGUN�!RTEA� 26 
13. Etxarri Aranatz  23 

PARTIDUAK

!0)2),!2%.��!.�%$/��!.
Zehaztu gabe  ��,AGUN�!RTEA�n�#ASTILLO�DE�
Tiebas Lakuntza 
Zehaztu gabe   Etxarri – Beriain Etxarri

,AGUN�!RTEA�ETA�!MIGØ�SAIATU�ZIREN��BAINA�
baloiak ez zuen kontrako atean sartu nahi 
IZAN��4IEBASEN��%TXARRIK�JOKALDI�EDERRAK�
SORTU�ZITUEN��BAINA�ZURTOINAK�ETA�KONTRAKO�
atezainak euren asmoak zapuztu zituen. 
4IEBASEK��ALDIZ��GOLA�EGITEA�LORTU�ZUEN���

ERREGIONAL MAILA
EMAITZAK

Altsasu – Iruntxiki 5-0

2. FASEKO SAILKAPENA
1. Itaroa Huarte B 23
7. Altsasu 10

IGOERA FASEA. PARTIDUA

!0)2),!2%.��!.�%$/��!.
Zehaztu gabe  �5NIVERSIDAD�DE�.AVARRA�
– Altsasu Iruña

Altsasu izan zen nagusi hasieratik. 
-ONTOYA���	��/RMAZABAL��)MANOL�,OBO�ETA�
0ATXI�,ETONA�IZAN�ZEN�GOLEGILEAK��

ELOMENDIKO TXAPELK.
EMAITZAK

-ODERNILLO�n�:ALDUA 1-3

SAILKAPENA
1.� 5NZITI� 54
3.� :ALDUA� 37

PARTIDUAK

!0)2),!2%.��!.
Zehaztu gabe ��!RDOI�n�:ALDUA�

:ALDUAK�HIRUGARREN�POSTUAN�JARRAITZEN�DU��

EMAKUMEEN ERREG.
EMAITZAK

Beti Kozkor – Altsasu 3-0

SAILKAPENA
1. Berriozar 70
13. Altsasu 18

'!52��/34%'5.!��-!248/!+���
17:00  Altsasu – Baztan Dantzaleku

%MAKUMEZKOEN�%RREGIONAL�MAILAN��
,EKUNBERRIKO�NESKEK���ETA���HARTU�
ZITUZTEN�MENPEAN�!LTSASUKOAK��'AUR��
OSTEGUNAREKIN��SAILKAPENEAN����A�DEN�
!LTSASUK�"AZTAN�HARTUKO�DU�$ANTZALEKUN��
�����ETAN�HASIKO�DEN�PARTIDAN����

Benjaminen mailako Sakanako 

Futbol Topaketak bueltan dira. 

Apirilaren 8an, igandearekin, 

bigarren itzuliari ekingo zaio, 

Uharte Arakilen jokatuko baita 

topaketen 8. jardunaldia. 

Jakina denez, Sakanako Man-

komunitateak antolatzen ditu 

Sakanako Futbol Topaketak, 

Sakanako futbol taldeen lagun-

tzarekin. Ez da sailkapenik 

egiten, lehiakortasuna ez sus-

tatzeko. 

 FUTBOLA  Sakanako 
Futbol Topaketak 
bueltan 

Larunbatean Urrezko Banakako 

Txapelketako 2. jardunaldia jo-

katu zen Agurainen. 12 aizkola-

ri lehiatu ziren, lau multzotan 

banatuta. Bakoitzak lehen fasean 

45 ontzako enborra eta kana-

erdikoa erdibitu behar izan zituen. 

Lehen multzoan Iban Resano 

dorrobarra izan zen onena (3:33) 

eta bera izan zen probako den-

borarik azkarrena egin zuena. 

Berarekin batera beste mul-

tzoetan lan onena egin zuten 

aizkolariek lortu zuten Buruz 

Buruko Urrezko Banakakoan 

aurrera egitea: Manu Frailek, 

Jokin Alkizaletek eta Oier Kaña-

maresek. Hurrengo egunetan 

segida izango du aipatu txapel-

ketak. 

 AIZKORA  Resano 
aurrera Urrezko 
Banakakoan

102 txirrindularik hartu zuten 

parte Sociedad Deportiva Alsa-

suak (SDA) antolatutako 59. 

Erramu Trofeoan (77, 3 km). 

Euskal Herriko taldeez gain, 

Kataluniako, Madrilgo eta Hues-

cako taldeak aritu ziren proban. 

Tartean Altamira hirutan gain-

ditu behar izan zuten txirrin-

dulariek eta Urdiaindik Altsa-

suko bidea San Pedrotik egin 

zuten. Euriak, haizeak eta hotzak 

izugarri gogortu zuten proba 

eta horren isla, 102 txirrindula-

rietatik soilik 35 txirrindularik 

lortu zuten proba despeditzea. 

Altsasutik zazpitan pasa ziren 

txirrindulariak eta pasa bakoi-

tzean txirrindulari gutxiago 

zeudela nabarmena zen. Aralar 

txirrindularitza klubeko Inters-

port Irabia taldeko Josu Etxe-

berriak ikuskizun ederra eskai-

ni zuen eta bakar-bakarrik iritsi 

zen helmugara (2:04:35). 9 segun-

do atera zizkion Turismo Villa-

nua taldeko Pau Miqueli eta 46 

segundo Elproex taldeko Jon 

Sanchezi. 2 minutu eta 5 segun-

dora sartu zen lehen tropela. 

Bertan zeuden Burundako Que-

sos Albeniz taldeko Ailetz Lasa, 

8. postuan, eta Intersport Irabia-

ko Urko Gorriti, 13. postuan. 

Intersport Irabiako gainontzeko 

txirrindulariei dagokienez, Inhar 

Astitz 19.a sartu zen, Beñat Etxe-

zarreta 21.a, Iker Cerviño 25.a, 

Javier Mitxaus 26.a eta Xabier 

Mauleon 31.a. 

Taldekako sailkapenean Tu-

rismo Villanuak irabazi zuen, 

Intersport Irabiaren aurretik, 

eta mendiko sailkapena Pau 

Miquelendako izan zen. 

SDAko probako koordinatzai-

le Felix Mazkiaranek onartu 

zuenez, “lasterketa gogorra izan 

da, eguraldiagatik, baina guztia 

atera da ongi”. Lasterketan la-

gundu zuten boluntarioei, Fo-

ruzainei, DYA Sakanari, Altsa-

suko Udalari eta Altsasuko 

udaltzainei ere eskerrak eman 

zizkien. 

Igor Arrietarendako Deba Saria
Larunbatean kadeteen mailako 

29. Deba Saria jokatu zen (52 

km). 187 txirrindularik hartu 

zuten irteera baina 98k utzi 

zuten proba, euriaren eta egu-

raldi txarraren eraginez. Aralar 

klubeko Intersport Irabia tal-

deko Igor Arrietak Arabako 

garaipenen ondotik txapelak 

pilatzen jarraitzen du eta Deban 

ere lehena izan zen (1:21:29), 

Elproex taldeko Hodei Murcia-

ri 26 segundo aterata. Aitor 

Alberdi (I.I) 14.a sartu zen, Ser-

gio Lopez (Quesos Burunda) 

19.a, Martzel Etxeberria (I.I) 

21.a, Jon Chamorro (Q.B.) 35.a, 

Hugo Aznar (Q.B.) 38.a, Unai 

Aznar (Q.B.) 46.a eta Iker Min-

tegi (Q.B.) 52.a. Probako talde 

onenaren saria Intersport Ira-

biak jaso zuen.

Josu Etxeberria, Sociedad Deportiva Alsasuren egoitza ondoan zegoen helmugara iristen. 4/»/�$%�,!�0!22!

Erramu Trofeoa Josu 
Etxeberriarendako
 TXIRRINDULARITZA  Aralar klubeko Iturmendiko txirrindulariak Sociedad Deportiva 
Alsasuak antolatutako juniorren 59. Erramu Trofeoa irabazi zuen, Altsasun. 
Kadeteetan, Igor Arrietak 29. Denba Saria irabazi zuen

TXIRRINDULARI 
SAKANDARRENDAKO 
BESTE ASTEBURU 
BIKAIN BAT IZAN DA  
HAU, BI GARAIPENEKIN

!PIRILAREN��AN��3AKANAKO�
Futbol Topaketen 
BENJAMINEN�MAILAKO����
jardunaldia jokatuko da 
5HARTE�!RAKILEN�

Partidak
s�10:00�!LTSASU�$�n�

Altsasu A
s�10:50�3UTEGI�n�%TXARRI�

Aranatz A
s�11:40 Altsasu E – Etxarri 

Aranatz B
s�12:30�,AGUN�!RTEA�!�n�

,AGUN�!RTEA�"
s�13:20�!RALAR�-ENDI�n�

Altsasu B

Benjaminen  
8. jardunaldia
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Altsasuko CBASK saskibaloi 

taldeak, Altsasuko Gazte Asan-

bladak eta Altsasuko Udalak 

Altsasukoak Aske 3x3 Saski-

baloi Txapelketa antolatu dute 

martxoaren 31n, larunbatean, 

goizeko 10:00etatik aurrera 

Zelandi kiroldegian jokatuko 

dena. 

Txapelketan hiruzpalau kidez 

osatutako taldeek hartuko dute 

parte; gehienez 2 izango dira 

federatuak. Talde bakoitzak 5 

euro ordaindu beharko ditu, eta 

izena ematea egunean bertan 

zabalduko da, goizeko 9:30ean, 

edo aurretik WhatsApp bidez 

eman daiteke, 608 163 752 tele-

fonoan. 

3x3 txapelketaren ondoren, 
bazkaria eta gaupasa
Finean, larunbatekoa egun 

osoko festa izango da. Goizeko 

10:00etatik aurrera jokatuko 

da 3x3 Saskibaloi Txapelketa 

eta goiz guztian barna gauza-

tuko da. Baina festa borobildu 

dute. Horrela, bazkaria pres-

tatu dute, 15:00etarako, Aman-

drea elkartean (Martxoaren 

29a da izena emateko azken 

eguna)  e ta  arratsa ldean, 

18:30ean, Altsasukoak Aske! 

Ekimena burutuko dute. On-

doren, gauean, gaupasa anto-

latu dute gaztetxean, DJ Patxi-

punk, DJ Txen eta talde sor-

presarekin. 

Altsasukoak 
Aske 3x3 torneoa
 SASKIBALOIA  Larunbatean, martxoaren 31n jokatuko da, 
10:00etatik aurrera, Zelandi Kiroldegian. Egun osoko 
festa izanen da, bazkaria eta gaupasa ere badaudelako 

$ENBORALDI�BIKAINA�OSATZEN�ARI�DA�'IZONEZKOEN�3ENIOR�)��-AILA�
!UTONOMIKOAN�DABILEN�#"!3+�!LTSASU��!ZKENEKO�JARDUNALDIETAN�
lider dugu Altsasuko taldea eta asteburu honetan ere garaipenaren 
XENDAK�AURRERA�JARRAITU�DU��#"!3+EK�-UTHIKO�!LAIAK�TALDEARI����
ETA����IRABAZI�BAITZION��,IGAKO�LEHEN�FASEA�DESPEDITZEKO���
JARDUNALDI�GERATZEN�DIRENEAN��#"!3+EK�LIDER�JARRAITZEN�DU�������
PUNTU	�ETA�DAGOENEKO�LIGA�ERABAKIKO�DEN�PLAYOFFAK�JOKATZEKO�
SAILKATU�DA��MATEMATIKOKI��"ERAZ��OSO�BERRI�ONAK�DIRA�HAUEK�
!LTSASUKO�TALDEARENDAKO��!PIRILAREN��AN�'IZONEZKOEN�3ENIOR�)��
-AILA�!UTONOMIKOKO�����JARDUNALDIA�JOKATUKO�DA��3AILKAPENEAN�
LAUGARRENA�DEN�/BERENA�������PUNTU	�IZANGO�DU�AURKARI�#"!3+�
!LTSASUK�������ETAN��)RU×AN��

CBASK play-offetarako sailkatu da

Osasuna Magna Xotak Bartze-

lonaren bisita izan zuen ostira-

lean eta 2.750 zale bildu ziren 

Anaitasuna pabilioian. Onartu 

beharra dago Bartzelona nagu-

si izan zela; partida dominatu 

zuen eta kontrako atean asmatzen 

jakin zuen. Aldiz,  Osasuna Mag-

nak tarteka izaten duen arazoa 

izan zuen: kontrako atean haz-

tatzeko punteria falta.  Horrela, 

azkenean 1 eta 5 irabazi zuen 

talde kataluniarrak. 

“Aukera asko alferrik galdu 

genituen, kontrako atean ez dugu 

haztatu. Ezin da horrenbeste huts 

egin, are gutxiago Bartzelona 

bezalako arerioekin” nabarmen-

du zuen Imanol Arregik, Bartze-

lonaren garaipena “justua” izan 

zela gaineratuz, baina “potoloegia”. 

Sailkapenean Movistar Inter 

da liderra (60 puntu), Bartzelo-

na bigarren postura igo da (57 

puntu) eta Osasuna Magna bos-

garrenera jaitsi da (49 puntu). 

Larunbatean talde berdeak Cat-

gas Energia izango du aurkari 

Katalunian. 

 ARETO FUTBOLA  Osasuna 
Magnak barkatu, eta 
Bartzelonak irabazi

Igandean Nafarroako Herri Ki-

rol Jokoetako final handiak 

jokatu ziren Mugairin. 

Herri kirol proba konbinatuak 

aintzat hartuta, kimuen mailan 

txapelketan barna 17 talde lehia-

tu dira baina lehen lau sailkatuek 

jokatu zuten finala. Igantzik 

irabazi zuen txapela (6:48), An-

dra Mari 5 taldeari 9 segundo 

aterata (6:57). Andra Mari 7 izan 

zen hirugarrena (7:08) eta An-

tsoain B laugarrena (7:27). Hau-

rren mailan txapelketa jokatu 

duten 13 taldetatik sailkatu ziren 

lehen lauak jokatu zuten finala. 

Basaburua gailendu zitzaien 

(8:46), Araxesi (8:57), Andra Mari 

3 taldeari (9:00) eta Berriozar A 

taldeari (9:37). Kadeteen mailan 

lau taldek jokatu zuten finala 

eta Iñigo Aritza ikastola izan 

zen txapeldun handia (15 puntu), 

Andra Mariri puntu bat aterata 

(14 puntu). Basaburua izan zen 

hirugarrena (13 puntu) eta Ana-

raberri laugarrena (8 puntu). 

Sokatiran haur mailako finale-

rako (480 kilo) sei talde sailkatu 

ziren. Tiraldi ikusgarriak egin 

eta gero, Andra Mari 3 taldea 

izan zen txapelduna, Berriozar 

eta Andra Mari 4 taldeen aurre-

tik. Basaburua laugarrena sail-

katu zen, Araxes bosgarrena eta 

Iñigo Aritza seigarrena. Eta ka-

dete mailan (540 kilo) Basaburua 

izan zen txapelduna, Andra Mari 

1 eta Iñigo Aritza taldeen aurre-

tik. Beraz, bikain ibili dira gureak. Goian Iñigo Aritzakoak eta behean  Andra Marikoak, lortutako txapelekin. )»)'/�!2)4:!�%4!�!.$2!�-!2)

Bi txapela  
Sakanara
 HERRI KIROLAK  Iñigo Aritzak herri kirol proba 
konbinatuen kadeteen txapela irabazi du eta Andra 
Marik sokatirako haur mailako txapela
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Igandean 38. Etxauriko krosa 

jokatu zen, Etxauri herrian hasi 

eta Etxauri portu gainean des-

peditu zen 7 km-ko proba gogo-

rra. 149 parte hartzaile izan 

zituen probak eta Javier Nago-

re (29:0’6) eta Sophie Gorostiza 

(36:11) gailendu ziren maldan 

gorako lasterketan. Mikel Astiz 

irurtzundarra seigarrena sartu 

zen (30:36) eta emakumezkoetan 

Ainhoa Markinez izan zen lehen 

sakandarra, helmugan 143.a 

(50:58). 

Egun berean, Larraun aldean, 

Lekunberriko Legua jokatu zen 

(6.040 m). Aimar Bouziani (19:33) 

eta Majima Maayouf (21:20) izan 

ziren azkarrenak. Alberto Mar-

tinez lakuntzarrak lasterketa 

bikaina egin zuen eta zazpiga-

rrena sartu zen (21:22). 

Sakandarrak 
fin Etxaurin eta 
Lekunberriko 
Leguan
 ATLETISMOA  Mikel Astiz 
6.a izan zen Etxaurin eta 
Alberto Martinez 7.a 
Lekunberrin

Sakandarren emaitzak

Etxauriko Krosa
��*AVIER�.AGORE��:IZUR	����������
���-IKEL�!STIZ��)RUR�	���������������
����*�#�'OMEZ��!LTS	��������������
���!LATZ�!GIRRE��!RB�	�������������
���&CO��*��'OMEZ��!LTS	���������
�����4XEMA�/DERIZ��%TX	��������
�����/SCAR�!LONSO��)RUR�	��������
�����*OSEAN�3ALGADO��!LTS	����� 
                �������
�����!INHOA�-ARKINEZ��/LAZ	�� 

�����
�����*��-ERCERO��5NANU	����������������������������������� 
  �����

Lekunberriko Legua
���!IMAR�"OUZIANI�����������������
���!LBERTO�-ARTINEZ���������������
���$AVID�-UTILOA������������������
24. Asier Estarriaga:        24:42
����,EIRE�%STARRIAGA��������������

Sakandarrak 
Etxaurin eta 
Lekunberrin

Iñigo Aritzak antolatuko du 

aurtengo Nafarroa Oinez ikas-

tolen aldeko festa, urriaren 21ean, 

baina ikasturte guztian barna 

Oinezaren aldeko hamaika eki-

men daude. Horrela, apirilaren 

21erako Bizi Mendi Duatloia 

antolatu dute Altsasun. 

Bizi Mendi Duatloia berezia 

izango da. Izan ere bikoteka 

hartu beharko da parte. Lehen 

parte-hartzaileak 23 km eginen 

ditu mendi bizikletan, Altsasu, 

Urdiain eta Iturmendiko ingu-

ruko paraje zoragarrietan. Al-

tsasutik aterata, San Pedrotik 

Urdiaingo igerilekuetaraino joko 

dute, eta Maubiako bidea har-

tuta, ibilbide ederra eginen dute 

Iturmendiko Pilare ermitara 

iritsi arte. Handik Urdiaingo 

San Juan ermitara joko dute eta 

Urdiaingo baserrietatik Altsa-

sura, azkenean ikastolatik bar-

na buelta eman eta gero, Altsa-

suko herri gunera heltzeko. 

Ondoren, txirrindulariak bere 

bikoteari erreleboa pasako dio 

eta honek azkeneko 7 km-ak 

korrika egingo ditu. Ibilbide 

polita da, tartean Basoitxi, San 

Pedroko bidea eta beste zehar-

katuko dituena. 

Bazkari herrikoia nahi duen 
ororendako
Bizi Mendi Duatloia 13:30ak in-

guruan despedituko dela aurrei-

kusten da. Ekimen polita izango 

da, partaide eta ikusle asko 

erakarriko dituena. Horrela, 

kirol festa ederra izango dena 

are gehiago borobiltzea erabaki 

du antolakuntzak eta Bizi Men-

di Duatloia bukatuta herri baz-

kari herrikoia antolatu dute 

frontoian. Prezio herrikoian, 8 

euroren truke, bazkaltzeko au-

kera izango dute ez soilik kiro-

lariek, baizik eta nahi duen orok. 

Bazkaria girotzeko musika doi-

nuak ez dira faltako eta bazka-

lostean opariak zozketatuko dira. 

Bazkarirako txartelak salgai 

jarriko dira Iñigo Aritza ikas-

tolan, Txioka Haur Ikastolan, 

Biltoki tabernan, Nafarroa Oinez 

dendan, Urdiaingo Kaluxa ta-

bernan, Olaztiko Bujanda kafe-

tegian, Ziordiko Etxaleku taber-

nan eta bazkaltzera joan nahi 

duenak apirilaren 13a baino 

lehen erosi beharko ditu. 

Bizi Duatloian izena emateko
www.nafarroaoinez.eus web orrian 

edo www.kirolprobak.com web 

gunean, apirilaren 10a baino lehen. 

Prezioa: 12 euro. Bazkaltzera ge-

ratu nahi dutenen kasuan, 20 

euro ordaindu beharko dute, 

guztira. Bestalde, 16 eta 18 urte 

arteko adin txikikoek, euren gu-

rasoen baimena jasotzen duen 

inprimakia bete beharko dute. 

Informazioa: Oinezeko webean. 

Duatletak berriki Altsasun jokatutako Altsasuko Copreci Duatloian. 

Bizi Mendi Duatloia 
hartuko du Altsasuk
 MENDI DUATLOIA   Nafarroa Oinezen aldekoa, apirilaren 21ean jokatuko da, baina 
apirilaren 10a baino lehen eman behar da izena. Egun berean bazkari herrikoia 
antolatu dute eta txartelak salgai daude apirilaren 13ra bitartean, ohiko tokietan

!248)"/!

Sakana 4x4, motorzaleen festa
 AUTOMOBILISMOA �-OTORZALEEK�EDO��ZEHAZKI��TODOTERRENOEN��LUR�
OROTAKOEN�ETA��X�EN�JARRAITZAILEEK�APIRILAREN��AN�ETA��AN�ZITA�GARRANTZITSUA�
DUTE��URTERO�!RBIZUKO�INDUSTRIALDEAN�ERREPIKATZEN�DENA��3AKANAKO��X��
4OPAKETA��3AKANA��X��TALDEAK�PRESTATUTAKO�ZULOZ�ETA�TRABAZ�BETETAKO�
zirkuitua norabide batean gurutzatu beharko dute todoterrenoek 

LARUNBATEAN��APIRILAREN��AN�������EAN	�ETA�KONTRAKO�NORABIDEAN��ALDIZ��
IGANDEAN�������ETAN	��(ORRETAZ�GAIN��LARUNBAT�GAUEAN�GAUEKO�PROBA�
JOKATUKO�DA�������ETAN	��-AILA�HANDIKO�PILOTUAK�ESPERO�DIRA�ETA�PUNTAKO�
ikuskizuna izateko zirkuitu egokia prestatzen ari dira. Guneak ahalik eta 
penalizazio gutxienekin gainditzea da erronka. 
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Sakanako Ibilaldi Handian aritu nahi dutenek zabalik dute izen-ematea. 

Sakanako Ibilaldi Handian izena 
ematea zabalik
 MENDIA  Apirilaren 28an izanen da eta izena aurretik 
ematea zabalik dago: www.iratxoelkartea.com

Irurtzungo Iratxo elkarteak 

apirilaren 28rako antolatu du 

XXIX. Sakanako Ibilaldia. Hiru 

ibilbide egiteko aukera dago: 

Luzea (54,3 km), Motza (25,5 

km) eta Martxa Txikia (14 km). 

Informazioa eta izena ematea 

zabalik dago  www.iratxoel-

kartea.com web gunean. Ibil-

bide luzean eta motzean parte 

hartu nahi dutenek 12 euro 

ordaindu beharko dute, aurre-

tik (langabetuek 5 euro). Mar-

txa Txikian, 14 urte bitartekoek 

4 euro eta 14 urtetik gorakoek 

8 euro. 

Hiru mendizerra lotzea, hori 

da Altsasuko Mendigoizaleak 

taldeak hainbat entitate eta 

babesleren laguntzarekin an-

tolatutako XI. Hiru Mendize-

rrak mendi martxaren helbu-

rua. Zehazki, Urbasa-Andia, 

Altzania eta Aralar mendize-

rretatik barna ibiliko dira 

aipatu ibilaldi ez lehiakorrean 

parte hartuko duten mendiza-

leek. Irailaren 7an abiatuko 

dira, goizeko 7:00etan, Gure 

Etxeatik. Altsasuko proba ez 

lehiakorrak Nafarroako Irau-

pen Luzeko Mendi Ibilaldien 

XI. Txapelketa mustuko du. 

Horretaz gain, Euskal Herriko 

Ibilbide Luzeen Zirkuiturako 

puntuagarria da.

Luzea, laburra eta alternatiboa
Bi ibilbideren artean hautatu 

ahal izango dute mendizaleek: 

Hiru Mendi Zerrak, ohikoa (48 

km, 2.700 m desnibel metatua) 

edo ibilbide laburra (26 km, 1.200 

m desnibel metatua). Ibilbide 

laburrak gutxi gorabehera 7-8 

orduko lana eskatzen du eta 

martxa handiaren estimazioa 

11 ordutik gorakoa da. 

Bi ibilbideak Altsasuko Gure 

Etxean hasiko dira, 7:00etan. 

Mendizale guztiek Urdiainera 

joko dute lehenik. Urdiaindik 

Urbasa-Andiara igoko dira, Por-

tuazpitik, eta aipatu parke na-

turala zeharkatuko dute, Bar-

gagaingo gurutzera helduz. 

Portutik barna, Gainsolera 

helduta, bertatik Ziordiraino 

jaitsiko dira, hornidura gunean 

atsedena hartzeko.  

Ondoren, ibilbide motza au-

keratzen dutenak partzelarie-

tatik barna eta Cementos fabri-

kako atzealdetik Altsasura ai-

legatuko dira, eta, aldiz, ibilbi-

de luzea hautatzen dutenak 

Kipular igoko dute, gero Oro-

beko antzinako harrobitik jais-

teko. Ondoren, Sorozarreta 

jaitsi eta segidan Balankaleku 

eta Intxusburu igoko dituzte. 

Handik jaitsiko dira, Sarabetik, 

eta San Pedrotik eta Basoitxitik 

barna Altsasuko Gure Etxera 

helduko dira.

Horiek dira bi ibilbide nagu-

siak, baina badago ibilbide al-

ternatibo bat. Izan ere, badaude, 

behin Sorozarretara iritsi on-

doren, ibilbide luzearekin ja-

rraitu nahi ez duten mendizaleak, 

Ibarreatik barna Altsasura itzul-

tzen direnak. Mendizale horiei 

begira, ibilbide alternatibo bat 

prestatu du antolakuntzak, Iba-

rreatik beharrean Dorretxikitik 

bueltatxoa eman eta Altsasura 

iristen dena. 

5 hornidura eta kontrol gune
Ibilbidean barna 5 hornidura 

eta kontrol gune egongo dira: 

Urbasan, Ziordian, Sorozarretan, 

Saraben eta Gure Etxean. Zer 

jan eta zer edan ez da faltako; 

famatuak dira eskaintzen diren 

hamaiketakoak. Bestalde, ibil-

bidea markatzeko lanak erres-

petatzeko deia egin dute anto-

latzaileek. 

Aurreko urtean 480 mendizale
Aurreko urtean 480 mendizalek 

hartu zuten parte Altsasuko 

Mendigoizaleak taldeak antola-

tutako proba ez lehiakorrean, 

udaberriko eguraldia lagun izan 

zutela.

Izena ematea zabalik
Martxari buruzko informazioa 

www.altsasukomendigoizaleak.

com web gunean topatu daiteke. 

Izena emateko, aldiz, ondoko 

web guneetara jo behar da: www.

mendizmendi.com edo www.

zirkuitua.com. Prezioa: 15 euro. 

Izena ematea zabalik dago api-

rilaren 4ra bitartean, eta gehie-

nez 700 parte-hartzaile onartuko 

dira. 

Aurreko urtean 480 mendizalek hartu zuten parte mendi martxan. 

Hiru Mendizerrak 
martxarako prest?
 MENDIA  Apirilaren 7an abiatuko da, goizeko 7:00etan, Altsasuko Mendigoizaleak 
antolatuta. Izena ematea zabalik dago apirilaren 4ra arte. Proba ez lehiakorra da eta 
mendizaleek hiru ibilbideren artean egin dezakete aukera
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%GUNA�LASTERKETAN�����KM	��
����KORRIKALARIREN�ARTEAN�
"E×AT�+ATARAIN�LAKUNTZARRA�
��A�SAILKATU�ZEN���������	��
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4ALAIA�"IDEAN�������KM	��
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Katarain 3.a 
Bedian
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OSTEGUNA 29
ALTSASU Sin rodeos filmaren 
emanaldia. 
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

OSTIRALA 30
ETXARRI ARANATZ Beilatokia 
toki egokian. Nahi izanez gero 
posible da kontzentrazioa. 
19:00etan, Kale Nagusiko 7. 
zenbakiaren parean. 

ALTSASU Ttikin-ttakun ipuin 
kontakizuna eginen du Maider 
Galarzak. 
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

SAKANA Hileko azken ostiraleko 
Euskal presoak Euskal Herrira 
kontzentrazioak Irurtzun, 
Uharte Arakil, Lakuntza, Arbizu, 
Etxarri Aranatz, Bakaiku eta 
Olaztin.
20:00etan, plazan.

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

ALTSASU Sin rodeos filmaren 
emanaldia. 
22:00etan, Iortia kultur gunean. 

LARUNBATA 31
ALTSASU Altsasu eta Arrasate 
arteko 125 km-ko joan-
etorria eginen dute Barranka 
Txirrindulari Taldeko errepide 
atalekoek.
09:00etan, San Juan plazatik.

ALTSASU Defentsa pertsonala.
18:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

IGANDEA 1

ALTSASU Apotako gaina, 43 
km-ko joan-etorria eginen du 
Barranka txirrindulari klubeko 
mendi-bizikleta taldeak. 
09:00etan, abiatuko dira euren 
egoitzatik. 

ALTSASU Maya erlea: ezti 
jokoak filmaren emanaldia. 
17:00etan, Iortia kultur gunean.

ALTSASU Sin rodeos filmaren 
emanaldia. 
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

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

ASTEAZKENA 4
ETXARRI ARANATZ Haurrendako 
jolas parkea. 
11:30etik 13:30era eta 16:30etik 
19:30era, frontoian. 

LAKUNTZA Jar zaitez martxan: 
zure egunerokoan autonomia 
berreskuratzeko. Josefina 
Arregi klinika eta Instituto del 
Buen Envejecimiento. 
17:00etan, jubilatu elkartean. 

OSTEGUNA 5
ALTSASU Errementari filmaren 
emanaldia, gaztelaniaz. 
19:00ean, Iortia kultur gunean. 

ETXARRI ARANATZ 
Errepresaliatu gaixoak kalera, 
amnistia osoa. Kontzentrazioa. 
19:30ean, plazan. 

OSTIRALA 6
ETXARRI ARANATZ Askapenaren 
brigaden aurkezpena eta 
Boliviako esperientziaren berri. 
18:30ean, gaztetxean. 

ETXARRI ARANATZ Beilatokia 
toki egokian. Nahi izanez gero 
posible da kontzentrazioa. 
19:00etan, Kale Nagusiko 7. 
zenbakiaren parean. 

LAKUNTZA Biltoki elkartearen 
50. urteurreneko ekitaldia. 
20:00etan, elkartean.

ARBIZU ETA ETXARRI ARANATZ 
Euskal presoak Euskal Herrira 
kontzentrazioak. 
20:00etan, plazan. 

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

ALTSASU Errementari filmaren 
emanaldia, Jatorrizko bertsioa 
gaztelaniazko azpitituluekin.
22:00etan, Iortia kultur gunean. 

LARUNBATA 7
ALTSASU Altsasu eta Altso 
arteko 120 km-ko joan-
etorria eginen dute Barranka 
Txirrindulari Taldeko errepide 
atalekoek.
08:00etan, San Juan plazatik.

IZURDIAGA Forjarien lana 
ezagutzeko doako bisita.
09:00etatik 18:00etara, Forjaren 
interpretazio gunea.

LAKUNTZA Biltoki elkartearen 
50. urteurrena ospatzeko 
eguna.
11:00etatik aurrera, herrian. 

SAKANA Altsasuko auziko 
Nafarroako Birako 6. etapa, 
Sakana.
11:30ean auto-karabanak 
Irurtzundik eta Ziorditik 
Arbizuraino eta 12:30ean ekitaldia 
Arbizuko plazan.

ARBIZU Zutuberrak ikuskizuna.

18:00etan, gazte txokoan. 

LAKUNTZA Eonian 
elektrotxaranga.
18:30ean, Biltokitik. 

ALTSASU La zanja antzezlana 
aurkeztuko du Caminos para 
crecer kulturarteko antzerki 
taldeak. 
19:30ean, Iortia kultur gunean.

IRURTZUN Cena para dos 
antzezlana, EMT antzeri taldea, 
Gala taldearen laguntzaz.
20:00etan, kultur etxean. 

LAKUNTZA Alkarajo, Behin 
Betiko, Herdoil, Hell Beer Boys, 
Puraposse eta Garate dj.
20:30ean, Biltokin. 

IGANDEA 8
IRURTZUN Aratz mendira joanen 
dira Iratxo mendi taldekoak. 
Goizean, elkartetik. 

ALTSASU Mirutegiko gurutzea, 
57 km-ko joan-etorria eginen 
du Barranka txirrindulari 
klubeko mendi-bizikleta 
taldeak.
08:30ean, abiatuko dira euren 
egoitzatik. 09:10ean, Urbasako 
postuan. 

IZURDIAGA Forjarien lana 
ezagutzeko doako bisita.
09:00etatik 12:00etara, Forjaren 
interpretazio gunea.

IZURDIAGA Haurrendako 
eta helduendako jolas 
tradizionalak. 
09:00etatik 12:00etara, elkartean. 

IZURDIAGA Euskaldunen eta 
nafarren eragina Galiziako eta 
Asturiasko burniaren kulturan.
Hizlaria: Jose Mari Salgado. 
12:00etan, elkartean. 

LAKUNTZA Dantzariak. 
12:30ean, plazan.

ALTSASU El reino de las ranas: 
misión en el Ártico filma. 
17:00etan, Iortia kultur gunean.

ALTSASU Errementari filmaren 
emanaldia, Jatorrizko bertsioa 
gaztelaniazko azpitituluekin.
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

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

ASTELEHENA 9
ALTSASU Jar zaitez martxan: 
zure egunerokoan  
autonomia berreskuratzeko. 
Josefina Arregi klinika 
eta Instituto del Buen 
Envejecimiento. 
18:30ean, Iortia kultur gunean. 

ALTSASU Pentsio duinen  
alde. Nafarroako  
Pentsionistak Martxan eta 
Otsailak 22  
plataformak deitutako 
kontzentrazioa.
19:30ean, udaletxe parean.

ASTEAZKENA 11
ALTSASU Jar zaitez martxan: 
zure egunerokoan autonomia 
berreskuratzeko. Josefina 
Arregi klinika eta Instituto del 
Buen Envejecimiento. 
12:00etan, osasun etxean. 

OSTEGUNA 12
ALTSASU La forma del agua 
filmaren emanaldia. 
19:00ean, Iortia kultur gunean. 

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. Tel.: 948 56 42 75 / gutunak@guaixe.eus
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IRURTZUN Tendremos que dar que hablar para que se nos vea izenburuko 
erakusketa jarri dute pintura tailerreko kideek. 
Martxoan, Tahonan eta Pikuxarren. 

ALTSASU Ongi etorri errefuxiatuak erakusketa, Sakana Harrera Haranak 
antolatuta. Apirilaren 15era arte astegunetan 18:30etik 21:00etara eta 
domeketan 17:30etik 21:00etara, Iortia kultur gunean.

IZURDIAGA Forjatutako burnizko eskulturak. 
Apirilaren 7an, larunbatean, 15:00etatik 18:00etara eta apirilaren 8an, igandean, 
09:00etatik 14:00etara, Izurdiagako elkartean. 

EGURALDIA ASTEBURUAN

Osteguna, 29

Min.

5o
Max.

15o

Ostirala, 30

Min.

5o
Max.

13o

Larunbata, 31

Min.

2o
Max.

11o

Igandea, 1

Min.

2o
Max.

14o

IRAGARKI SAILKATUAK
HIGIEZINAK
ETXEBIZITZAK 
ERRENTAN
S a k a n a n  e t x e  b a t 
lorategiarekin alokatzen 
da. Tel 690 34 39 78.

OHARRAK
Altsasuko i rakurle 
taldea. Pilar Labaien 
hizkuntza eta literatura 
irakasleak zuzendutako 
literatura hizketaldia iza-
nen da apirilean. Marga-
ret Atwooden El cuento 
de la criada. liburuaz 
hizketatuko dira.

Sakana Trenaren alde. 
Taldea astelehenero, 
19:00etan, elkartzen da. 
Behin behineko biltokia 
LABek Altsasun duen 
egoitzan da, han egiten 
dira bilerak.

Otadiko ermitaren alde. 
Eraikina konpontzeko diru 
bilketa egiten ari dira. 
Ekarpenak parrokian edo 
herriko banku eta kutxe-
tan zabaldutako kontue-
tan sartu daitezke.

Enplegarritasuna 
hobetzeko bitartekaritza 
e t a  a h o l k u l a r i t z a 
zerbitzua. Sakanako En-
presarien Elkarteak lan-
gabeei eta lan bila dabil-
tzanendako duen aholku-
laritza zerbitzua da. Ha-
rremanetarako, 948 468 
307 telefonoa.

J o s e f i n a  A r r e g u i 
klinikako bazkidea izan 
nahi baduzu, urtean 12 

euro edo nahi duzun ko-
purua eman dezakezu. 
Informazio gehiago ami-
gosjosefinaarreguilagu-
nak@gmail .com edo 
amigosjosefinaarreguila-
gunak.blogspot.com

Auzolana Josef ina 
Arregui klinikan. Parte 
hartu nahi dutenek 948 
56 38 50 (klinika) edo 689 
03 51 02 (Patxi) telefo-
noetara hots egin deza-
tela.

3MBk kontu korrontea 
zabaldu du Rural kutxan 
eta jendeak han egin di-
tzake ekarpenak 3008 
0093 66 2460985811.

Altsasuko 
Udaltzaingoak 
Altsasun galdutako 
gauza hauek ditu: diru-
zorroak, pol tsak eta 
nezeserrak: 31. Audifo-
noa: 1. Betaurrekoak eta 
betaurreko-zorroak: 42. 
Euritakoak eta makilak: 
19. Belarritakoak, ka-
teak, eskumuturrekoak, 
eraztunak, erlojuak eta 
imitaziozko bitxiak: 31. 
Arropak eta oinetakoak: 
48. Bizikletak eta pati-
nak: 10. Beste objektu 
batzuk: 8. Etxeko giltzak 
eta ibilgailuak.

Mintzakide proiektua. 
Egonkortzeko denon la-
guntza behar dugu, la-
gundu zabaltzen eta fi-
nantzatzen: http://goteo.
org/project/zu-gabe-ezin

Autoenplegurako 
laguntza. Zure lanpos-

tua sortu nahi baduzu 
Cederna-Garalurrek 
honako laguntza eskain-
tzen du: ideia aztertzea, 
proiektua garatzea, en-
presa sortzea edota 
martxan dagoen jardue-
ra sendotzea. Argibide 
gehiago: 948 56 70 10, 
sakana@cederna.es edo 
sakana.admon@ceder-
na.es

GoiEner. Iruñeko helbide 
berria:  Kale Berria 111, 
31001 Iruñea, tel 948 504 
135.  Hileroko 1. eta 3. 
asteazkenetan, 17:00-
19:00.

Nafarroako Elikagaien 
Bankuaren alde. Diru 
ekarpenak kontu korron-
te hauetan egin daitezke: 
Laboral kutxa 3035 0069 
52 0690024878, Rural 
kutxa 3008 0001 16 
0700279128 eta Caixa 
2 1 0 0  2 1 7 3  8 7 
0200346965

Gazteei jarritako isunak 
ordaintzeko. Euskal pre-
so eta iheslariek aldeko 
abenduaren 30eko eki-
menean parte hartu zuten 
gazte sakandarrek 6000 
euroko isuna jaso dute. 
Mozal legearen aplikazio 
horri elkartasunetik eran-
tzun kolektiboa emateko 
dinamika martxan jarri 
dute gazteek. Diru ekar-
penak egiteko kontu ko-
rrontea zabaldu dute. 
ES67 3008 0014 2133 
8075 1119

www.iragarkilaburrak.eus

· Oier Baleztena Santesteban, martxoaren 21ean 
Lakuntzan.
· Unax Dorronsoro Beristain, martxoaren 26an Etxarri 
Aranatzen.

JAIOTZAK

· Eloisa Azpiroz Elso, martxoaren 18an Etxarri Aranatzen
· Antonia Razkin Unanua, martxoaren 20an Dorraon
· Maria Teresa Saez de Adana Aramendia, martxoaren 
26an Altsasun.

HERIOTZAK

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

EskElak 
jartzEko: 948 56 
42 75
edo eskelak@guaixe.eus

 eskelen tarifak: 50,82 €   / 
96,80€ / 130,68 €

 prezio hauek Beza barne dute.
 Bazkideek % 10eko deskontua 
dute.

 eskelak jasotzeko azken eguna: 
osteguna goizeko 11:00ak baino 
lehen.
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Oroimen birtualaren garaian, 

zeinetan dena hodeian dagoen 

eta gure lagun onenaren 

telefonoa gogoratzeko gai ere 

ez  garen, gogora ekartzea 

errendimendu handiko 

ariketa da. 

Sareen sarera jo dut lerro 

hauek idazteko asmoz, baina 

hutsune handia dago, beraz 

gaurkoan burua estutu 

beharrean nago…

Kotxe bat iristen da eta bi 

txima luze jaisten dira, batek 

ontzi bat eta erratz bat 

darama, besteak, maletategia 

ireki eta kartel bat ateratzen 

du. Papera kolaz busti eta 

erratzaren laguntzarekin 

paretan itsasten dute, aurreko 

astekoa estaliz. Abendua da, 

aurten ere Hertzainak izanen 

da 25ean Ilargin.

Larunbatetan diskoteka 

dago, baina ostiral edo 

igandetan, Lakuntzan 

koloretako krestak, larruzko 

txupak, bota militarrak, iltzez 

betetako eskumuturrekoak, 

bonbers-ak, marzelinoak, 

palestinoak, safariak eta lauki 

txuri-beltzadun tiranteak 

nagusitzen dira. Guztiek 

sarrera aurretik eskuratu 

nahi dute, kanpoan ez 

gelditzeko. Egun gezurra 

dirudi arren, igandeetan 

“beteta” kartela zintzilikatzen 

zen. 

Euskal rok radikalaren talde 

famatuenak guztiok ezagutzen 

ditugu, gertukoak dira eta 

ohiko kontzertuen egutegia 

osatzen dute: Tijuana in blue, 

Eskorbuto, Potato, Kortatu, 

Cicatriz, Tahúres Zurdos, Los 

Bichos, Barricada… bakoitzak 

bere tribua mugitzen du eta 

giroa ziurtatua dago. 

Pablo Cabezak “Bat, bi, 

hiru” orrialdeen bitartez 

(Egin egunkariaren musika 

gehigarria) Lakuntzako 

oholtza gainean arituko diren 

atzerritar taldeen berri 

ematen digu. Programazioak 

estilo guztiak hartzen ditu. 

Exploited, The Goodfathers, 

Doctor Feelgood, Bad Maners, 

Angelic Upstairs, The Toy 

Dolls, The Lords of the New 

Church eta musika talde 

multzo ugaria eta anitza, 

Sakanako belaunaldien 

musika zaletasunean eraginen 

duten estilo eta soinuak 

hurbilduz.

Entzuleak fidelak eta 

sarreraren prezio onargarriari 

esker, aretoa beteko dela 

ziurtatua dagoen arren, 

ehundaka pertsona kalean 

gelditu ziren hiru kontzertu 

izan ziren. Los Ramones, Los 

Suaves eta Mano Negra 

taldeekin lekuak gainezka 

egin zuen. Azkeneko hauek, 

izar handien estereotipoak 

alde batera utzita, 7 patata – 

tortila eta 11 botila Jack 

Daniels eskatu zituzten 

kamerinoan hartzeko. 

Sarean ez bada, egia izango 

ote da? Benetan bizi izan 

genuen ala amets bat da? 

Instagram, Wathsapp edo 

Facebook erabili gabe milaka 

pertsona mobilizatzeko gai 

izan al gara noizbait? Egun 

gezurra dirudi, baina bai. 

Ilargi, Euskal Herriko 80. eta 

90. hamarkadetako 

programazio musikalaren 

erreferentea izan zen.

Ilargia ez dago  
hodeian

RICARDO ARETA 
URRESTARAZU

BAZTERRETIK

Booktubegintza 
Altsasun 
Liburu bati buruzko kritika edo 
iruzkina da, liburu baten irakurketa 
gomendatzeko norberak bere 
buruari egindako bideo-grabazioa 
Booktubea, gero Youtuben 
zintzilikatzen dena. Euskara 
Zerbitzuak 12 eta 16 urtekoendako 
juntadizoa antolatu du Altsasuko 
Intxostiapunta gazte gunean, 
apirilaren 20an, 18:00etan. Izena 
emateko: intxostiapunta@altsasu.net. 

ZIORDIKO LIBURUTEGIA
ALTSASU
Mariak eta Ousmannek bikote 

bitxia osatzen dute. Maria, agian, 

pixka bat desorekatua dago. 

Ousmanne, seguruenik, etsia. 

Biek Gau Itzarriaren sakonean 

murgilduko gaituzte, errealita-

teen, esperientzien, testigantzen 

telebista saioan hain zuzen ere. 

Pertsona errealekin eta beraien 

istorio errealekin bidaia egingo 

dugu. Egiaz betetako pertsonak, 

euren egiak kontatuko dizkigu-

tenak. Mundua deseroso egon 

arazten duen egia.

CEAR-Euskadi, Euskadiko 

Errefuxiatuei Laguntzeko Ba-

tzordeako partaidetza sozialeko 

taldean sortu zen Caminamos 

para crecer kulturarteko antzer-

ki taldea. 2015etik han ari dira 

CEARren zerbitzuak erabiltzen 

dituzten pertsona errefuxiatuak 

eta batzordeko boluntarioak. 

Euren iritziz “jendarte inklusi-

boa eta solidarioa eraikitzeko 

funtsezkoa da pertsonalki haz-

tea”. Eta horretarako antzerkia 

tresna gisa aukeratu zuten, “gure 

potentzialari bulkada eman, 

erabateko askatasunez adieraz-

ten uzten ez diguten gure blo-

keoak, beldurrak, lotsak eta 

bestelakoak opatu eta lantzeko. 

Urte beteko lana eta entsegu 

gogorren ondoren, 2016ko gara-

garrilean, La zanja antzezlana 

aurkeztu zuten Bilbon, “hunki-

tu eta zirrara sortzeko asmoz”. 

Erabiltzaileetako bat da zuzen-

daria, Fore, eta bere esanetara 

hamar aktore ditu. 

"La zanja" antzezlaneko Maria eta Ousmanne bikotea . @CEAR-EUSKADI

Talde berezi baten 
emozio antzezlana
CEAR-Euskadiko erabiltzaileek eta boluntarioek osatutako antzerki taldea ibarrean 
bigarrenez izanen da Sakana Harrera Harana elkarteak gonbidatuta. "La zanja" 
antzezlana eskainiko dute apirilaren 7an, 19:00etan, Altsasuko Iortia kultur gunean
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ALTSASUKO UDALA

Koadro donazioa Altsasuri
Mihise gainean teknika mistoaz margotutako momotxorro bat (2x1 metro). 
Horixe eman dio Francisco Javier Gonzalez Gonzalezek Altsasuko Udalari. 
Margolari iruindarrak emandako koadroa 2010ean margotu zuen eta 
hainbat erakusketetan ikusgai izan da. Udaletik esan dutenez: “Altsasuko 
inauteriak Nafarroan eta kanpoan hartu duen garrantziaren adierazlea da”

IRURTZUN
Madrilgo udal garraio enpre-

saren (EMT) kirol eta kultur 

elkarteko antzerki taldea 

Irurtzunera etorriko da Cena 

para dos antzezlanarekin. 

Santiago Moncadaren antzez-

lana 1991n mustu zen. Hiru 

protagonista ditu. Alde bate-

tik, Berta, emakume askea, 

deigarria eta erakargarria 

dena. Bere bi lagun heldu eta 

alargun afari erromantiko 

batera gonbidatuko ditu, mai-

tasuna berriro opa dezaten. 

Emi da gonbidatuetako bat, 

duela 15 urte alargundu zena 

eta bere senarra ez zela fide-

la izan jakin berri duena. 

Beste gonbidatua Pedro da, 

laurogei urte dituena eta ema-

kumezkoaren nahiak asetze-

ko gai izanen ote den kezka 

duena. 

EMT antzerki taldeko antzezleak. UTZITAKOA

Maitasuna mahaiaren inguruan 
bueltaka ote dabil?
EMT antzeri taldearen "Cena para dos" lana Irurtzungo 
kultur etxean, Apirilaren 7an 20:00etan

SAKANA
DNA - Nafarroako Dantza Ga-

raikidearen Jaialdiaren hiruga-

rren edizioa Kultura Zuzenda-

ritza Nagusiak–Vianako Printzea 

Erakundeak bultzatutako jaial-

dia da, Nafarroan sorkuntza 

garaikidearen berreskurapena 

sustatzea xede duena. DNA api-

rilaren 29an hasi eta maiatzaren 

13ra arte iraunen du. Egitarauak 

20 ikuskizun, tailerrak, topake-

tak, hitzaldiak eta artisten erre-

sidentziak hartzen ditu bere 

baitan. 

Horien artean erabateko es-

treinaldiak ere izanen dira, 

esaterako, Kukai dantza taldea-

ren, Sharon Fridman koreogra-

foaren eta David Azurza kon-

tratenorearen elkarlanetik sor-

tutako Erritu. Ikuskizun horren 

mundu mailako mustutzea 

Irurtzungo, Etxarri Aranazko, 

Altsasuko eta Olatzagutiko kul-

tur teknikariek eta Sakanako 

Garapen Agentziarekin (SGA) 

batera  lotu dute. 

Zergatia
DNAk Nafarroako dantza garai-

kideari ikusgarritasuna eman 

eta publikoa hezteaz aparte, 

komunitatea eta ekologia, natu-

rarekin eta iraunkortasunarekin 

harremana sakontzea du helbu-

ru. "Sakana horren egi garbia 

izanik, mustutzea egiteko Ara-

larko santutegia baino antzoki 

hoberik ez dago" esan digu SGA-

ko Aintzane Iriberri Berroste-

gietak. Ikuskizunaren "garran-

tzia" ikusita, Iriberrik "amets 

polita errealitate bihurtzeko 

Sakanako kultur eragile guztien 

elkarlan sutsuak egindako an-

tolaketa eta kudeaketa lana" 

azpimarratu du. Kultura Minis-

terioak joan den urtean dantza 

sari nazionala eman zion Ku-

kairi eta harekin batera Saka-

nako artistak ere izanen dira 

ikuskizunean. Horien artean, 

antza, Etxarri Aranazko abes-

batza. Horregatik, mustuko den 

obrak, aldi berean, dantza, abes-

batza musika, paisaia eta arki-

tektura uztartuko ditu. 

Kukairen ekoizpen horretan 

Jon Maya Sein zuzendariaren 

esanetara sei dantzari ariko dira 

Sharon Fridmanen koreografiak 

dantzatzen: Urko Mitxelena, 

Nerea Vesga, Eneko Gil, Izar 

Aizpuru, Alain Maya eta Ibon 

Huarte. David Azurzak zuzenean 

kantatuko du eta musikaz Luis 

Miguel Cobo arduratuko da. 

Jantzien diseinua Ikerne Jime-

nezena izan da. Eszenografia, 

berriz, 4 Play Arquitecturak 

egin du eta arlo teknikoaz David 

Bernues eta Angel Aguero ar-

duratu dira. Kukairen dantza 

ikuskizun berriak 60 minutuko 

iraupena du. Kukai dantza taldeak ikuskizun berria egingo du Aralarko santutegian. SAKANA.EUS

Kukaik Aralarren 
mustuko du lan berria
Kukai dantza taldeak "Erritu" lan berria Aralarko santutegian mustuko du apirilaren 
30ean eta maiatzaren 1ean, 18:30ean. Nafarroako Dantza Garaikideko jaialdiaren 
barruko emanaldiek sarrera mugatuak dituzte eta autobusak antolatuko dira 

Emanaldiko 350 sarrera 
izanen dira. Aralarko 
santutegira auto 
partikularretan ez joatea 
aholkatu da eta jarritako 
garraio publikoa erabiltzea. 
Horrela, santutegira 
sarbidea eta ikuskizunaren 
leku aldaketa posibleak 
erraztuko dira.

Ikusleendako 
toki mugatua 

s�)RURTZUNGO�UDALETXEA�
s�%TXARRIKO�UDALETXEA�
s�)ORTIA�KULTUR�GUNEA���WEB�
s�/LATZAGUTIKO�UDALETXEA�

Sarrerak

Dantza ikuskizunerako 
sarrerarekin bat 
autobuserako txartela 
emanen da. 17 eurotan 
guztia. Autobusak Iruñeko 
autobus geltokitik 
17:15ean abiatuko dira. 
Errenteriako Zumardiatik 
17:00etan. Eta honakoa da  
autobusak Sakanan eginen 
duen ibilbidea: 

s�Olatzagutia 17:15.
s�Altsasu 17:20.
s�Etxarri Aranatz 17:30.
s�Uharte Arakil 17:40.
s�Irurtzun 17:50.
s�Aralarko santutegia 

18:40.

Autobus 
ordutegia
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1 Zer da diabetesa?
Glukosa mailak altuegiak 

izatean datza. Gainera, naba-

ritzen ez duzun gaitza da, ez 

baitizu minik egiten. Horrega-

tik, jaterako orduan jendeak 

huts asko egiten ditu, askotan 

ez dakitelako gaixotasuna du-

tenik.

2 Zer desberdintasun dago 1. eta 
2. motakoen artean?

Nik esanen nuke lehenengoa 

okerrena dela. Izan ere, injek-

zioak jarri beharko dituzu be-

tirako. Orain gailu moderno 

batzuk atera dituzte eritasuna 

hobeki kontrolatu ahal izateko. 

3 Noiz jabetu zinen gaitza zeneu-
kala?

Egunetik egunera, ohiko anali-

si batean izan zen, 40 urte pa-

sata nituela. Hainbat sintoma 

bitxi sumatzen hasi nintzen: oso 

egarri nintzen eta komunera 

asko nioan, besteak beste.

4 Ordutik zure dieta asko aldatu 
al da?

Hasiera batean, pastilla har-

tzearekin hobe kontrolatu ne-

zaken. Baina duela 6 urte in-

guru injekzioa jartzen hasi 

nintzen. Beraz, seriotasun 

handiagoz hartu nuen elikadu-

ra. Egunean bost bat kilometro 

egiten ditut oinez eta astean 

bitan gimnasia egiten dut. Ez 

naiz geldirik egoten diren per-

tsona horietako bat.

5 Egunerokotasunean, nola era-
giten dizu? Zer motatako neu-

rriak hartzen dituzu hura kontro-
latzeko?
Erregimena segitzen baduzu ez 

duzu arazorik izanen. Egia da 

egunen batean pasatuz gero ez 

zaizula deus pasatuko, baina 

komenigarria da moderazioz 

jatea. Ni ere batzuetan pasatu 

izan naiz eta gaizki zaudela su-

matzen duzu, ahoa idor dauka-

zula edo dena delakoa.

6 Ahaide diabetikorik izan al duzu?
Bai, aurretikoak aski eta 

soberan neuzkan. Ahizpa eta 

izeba diabetikoak ditut, eta amak 

ere gaitza izan zuen.

7 Nolakoa izan da ikastaroaren 
funtzionamendua?

Elikadura-jarraibide batzuk ipin-

tzen zizkiguten, bakoitzaren 

bizioak jakiteko. Teoria buruz 

dakigu, baina kontua elikadura 

egokia praktikara eramatea da. 

Kanpora bazkaltzera bazoaz, ez 

duzu fruta bat eskatuko. Errea-

listak izan gaitezen.

8 Harrera ona izan al du? Zenbat 
pertsonek hartu dute parte?

Nik baietz esanen nuke. 18-19 

pertsona inguru egon ginen.

9 Zer nolako ariketak eta gaita-
sunak ikasi dituzue bertan?

Adibidez, diabetikoak izango 

ez bagina hartuko genituzkeen 

janariak ikusteko ariketak egin 

genituen. Segi beharreko eli-

kadura gogorarazi ziguten, 

noizbehinka hartu ditzakegunak 

aipatu, eta abar. Esaterako, 

ardotxo bat bazkalorduan eda-

tea ere ona izan daitekeela esan 

ziguten. Orokorrean, hartu 

beharrezko aztura egokietan 

murgiltzen zen ikastaroa.

10 Horrelako beste ikastaroren 
batean parte hartu izan al duzu?

Ez. Honakoa lehenengo aldia 

izan da. Nolanahi ere, gehiago-

tan egin beharreko gauza dela 

uste dut.

11 Zer iruditu zaizu esperientzia?
Egia esan, oso atsegina. 

Han bildutakook oso gustura 

egon ginen eta ikastaroa eman 

zutenak oso jatorrak iruditu 

zitzaizkidan. Mª Carmen Cruz Fabrega 2 motako diabetikoei zuzenduriko lantegian partaide.

“Teoria buruz dakigu, baina kontua 
elikadura egokia praktikara eramatea da”
Iruntzundarrak 2 motako diabetikoei zuzenduriko Paziente Eskolaren lantegi batean parte hartu du. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan 
Osasunaren Institutuak antolatu zuen Irurtzunen hilaren lehen hamabostaldian

11 GALDERA


