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ALTSASU
Espainiako Auzitegi Nazionalak 

San Fernando de Henaresko 

industrialdean duen egoitzan 

Altsasuko auziko epaiketako 

azken saioa izan zen. Aurrene-

ko astean auzipetutako zortzi 

altsasuarrak, bi guardia civilek, 

haien bikotekideek eta batzuen 

eta besteen lekukoek deklaratu 

zuten. Bigarren astean peritu 

edo adituen txanda izan zen, 

ostegunean fiskaltzaren eta aku-

sazioen zigor eskaeren txanda-

rekin despeditu zen epaiketa. 

Aste bateko etenaren ondoren, 

zortzi auzipetuen defentsan ari 

diren sei abokatuetatik hiruk 

–Jokinen eta Ainararen aboka-

tu Amaia Izkok, Oihanen abo-

katu Jaime Monterok eta Jule-

nen abokatu Manuel Ollek– hi-

tza hartu zuten atzo eta auzian 

ateratako ondorioak azaldu eta 

haiek defendatutako altsasua-

rrendako absoluzioa eskatu 

zuten; epaitutako gertakarietan 

parte hartu ez zutela argudiatu 

zuten. Beste hiru abokatuek, 

Jonanen, Adurrren eta Iñakiren 

abokatuek, gaur hartuko dute 

hitza, goizeko 10:00etan hasiko 

den saioan. Abokatuen ondoren 

auzipetuek hitza hartzeko au-

kera izan dezakete. 

Akusazioaren esanak 
desmuntatzen  
Amaia Izkok, Jaime Monterok 

eta Manuel Ollek akusazioek 

adierazitakoa desmuntatu zuten. 

Amaia Izkok gogora ekarri zuen 

terrorismo jihadistari aurre 

egiteko aldatu zutela Zigor Ko-

dea PPk eta PSOEK, 2015ean eta 

Altsasuko auzia testuinguru 

horretatik erabat kanpo dagoe-

la nabarmendu zuen. "Estatua-

ren zutarrien aurka eraso egin 

duen egitura antolaturik ez dago" 

argitu nahi izan zuen. Izkok 

bere egin zituen aurreko urtean 

Nafarroako Lurralde Auzitegiak 

erabilitako argudioak, eta gogo-

ra ekarri du Auzitegi Gorenak 

berak ekainean ez zuela ebatzi 

delitu larria egon zenik. Izkoren 

esanetan, Zigor Kodeko 573 ar-

tikulua "modu erabat irekian" 

soilik interpretatuz gero jo dai-

tezke terroristatzat gertaerok, 

"zigor araua zuri balego bezala". 

Akusazioak istiluak izua eragin 

zuela argudiatu izanaren aurrean, 

Izkoren esanetan guardia civilek 

eta euren bikotekideek "beldurra 

edo izua sentitzeak ez du esan 

nahi biztanleria izutzea zela 

helburua". 

Akusazioaren beste argudio 

bat Ospa mugimenduaren eta 

ETAren arteko lotura egitea 

izan da. Horren aurrean, Izkok 

argi utzi nahi izan zuen fiskaltzak 

ez zuela salaketarik aurkeztu 

Osparen aurka. Halaber, Guar-

dia Civilaren txostenak Ospa 

mugimendua Alde Hemendik 

kanpainaren baitan kokatzea 

eta hori, aldi berean, ETAren 

estrategiaren baitan kokatzea 

"frogarik gabeko adierazpenak"  

dira horiek, Izkoren esanetan. 

Azaldu nahi izan zuenez, "mu-

gimenduok ez dira terroristak 

eta Guardia Zibila, Espainiako 

Polizia edo Foruzaingoaren jar-

duerak salatzen dituzte, euren 

presentzia gehiegizkoa dela uste 

dutelako". 

Abokatuak ere erasoa jasan 

zutenek euren kontakizuna "puz-

tu" egin zutela aipatu zuen. "Ji-

poi basatia izan zela diote, bai-

na euren lesioak arinak dira, 

eta ez dira asko. Ubeldurak, 

uzkurdurak, urratuak dituzte 

eta tenienteak orkatila hautsi 

zuen. Kanpoko edozein begiralek 

ez luke terrorismorik ikusiko" 

ondorioztatu zuen. 

Akusazioak erasoa antolatua 

izan zela salatu du behin eta 

berriz, baina abokatuak hori 

ukatu eta erasoa "ustekabeko 

liskarra" izan zela ondorioztatu 

zuen. Horren adibide, adierazi 

du tenientea eta bikotea sarritan 

joaten zirela Koxkara eta gau 

horretan bertan bi orduz egon 

zirela. 

Jaime Montero abokatuak 

gogora ekarri zuen Guardia Ci-

vilaren zuzendari Arsenio Fer-

nandez de Mesak Foruzaingoa-

ri kendu egin ziela kasuaren 

instrukzioa, gertakariak jazo 

eta 24 ordura, "eta hor hasi ziren 

gertatutakoak Osparekin lotzen.  

Txostena kajoi batean zegoen 

eta azkar asko atera zuten". Bes-

talde, susmagarrien identifika-

zioa egiteko errondetan irregu-

lartasun ugari egon zirela adie-

razi zuen, eta Oihanen itxuraren 

inguruan esandakoak ukatu 

zituen. "Akusaziokoek Oihan 

ile-horia dela diote, eta ez da 

horrela. Tenientearen bikoteak 

ere ez zuen Oihanen izena eman, 

nahiz eta bizilaguna izan, eta 

oso pertsona desberdina deskri-

batu zuen" azaldu zuen. Halaber, 

Guardia Civilak Osparen ingu-

ruan duen txostenean Oihanen 

izena ez zela agertzen nabar-

mendu zuen, nahiz eta bertan 

"ehunka pertsonen zerrenda 

egon". Bestalde, instrukzioan 

gertakariak jazotakoan zeuden 

lekuko garrantzitsuak ez zirela 

deitu gaineratu zuen, Paulette 

Vergararen kasua, tenientearen 

bikotearen laguna. Paulette au-

zipetuek deituta joan zela de-

klaratzera nabarmendu zuen. 

Manuel Olle izan zen hitza 

hartzen azkena. Aurreko bi abo-

katuek azaldutakoarekin guztiz 

ados azaldu zen, eta akusazioak 

esandakoa desmuntatzen hasi 

zen hasieratik. Sarjentuak Ju-

lenen errekonozimenduaren 

inguruan "gezurra" esan zuela 

ondorioztatu zuen. "Akusatu 

guztiak gurutziltzatzeko ados 

jarri al ziren?" galdetu zuen 

abokatuak. Gertaeren ondoren 

hartutako bideoan sarjentuak 

duen jarrera "arraroa" izan zela 

nabarmendu zuen. "Koxkara 

joan eta lekukoen edo bertan 

zeudenen datuak hartu beha-

rrean, Biltokira joan zen". Argi 

utzi zuen Koxka Julenen ohiko 

taberna dela eta, hortaz, "per-

tsona bat bere ohiko tabernara 

doanean, zein premeditazio egon 

daiteke?" nabarmendu zuen. 

Halaber, susmagarrien identi-

fikazio erronden baliotasuna 

zalantzan jarri zuen eta argi eta 

garbi utzi zuen Julenek gerta-

tutakoetan parte hartu izana 

ezin izan dutela egiaztatu. 

Gurasoak: "bidegabea da"
Epaitegiaren egoitzaren parean 

elkartu ziren senideak eta lagu-

nak. Adurrek, Jokinek eta Oiha-

nek gaur 537 egun egin dituzte 

preso eta txalo artean hartu 

zituzten furgonak. Gurasoek 

herenegun hartu zuten Madri-

lerako bidea, “guztia era justuan 

despedituko denaren itxarope-

narekin”. Hala adierazi zuen 

Bel Pozuetak. Aldi berean, es-

pero dute “argi gelditzea gure 

seme-alabekin, prozesu honekin 

guztiarekin pasatzen ari dena 

bidegabea dela, muntaia handia”. 

Gaineratu zutenez, “itxaroten 

segituko dugu, ea zortea dugun”. 

Herriak eta jendeak emanda-

ko indarra handia izan dela 

aipatu dute. “Prozesu honetako 

gauzarik garrantzitsuenetako 

bat elkartasuna izan da. Gurasoen 

aldetik, eskerrik asko”. Antton 

Ramirez de Aldak azaldu zuenez, 

“fase hau bukatzen da, gure 

herriaz harro sentitzen gara. 

Egin dugun borrokaz harro gau-

de. Epaiaren zain gaude, baina 

borroka honen emaitzak agerian 

daude. Borrokak merezi izan 

du, mila-mila esker”. 

Amaia Izko abokatua, gurasoekin Auzitegi Nazionalaren kanpoan. UTZITAKOA

Epaiaren zain geldituko 
da gaur Altsasuko auzia
10 auzi-saioren ondoren, atzo zen despeditzekoa Altsasuko auziko epaiketa. Baina 
zortzi auzipetuen defentsek auzian ateratako ondorioak azaltzeko aukerarik ez 
zutenez izan gaur despedituko da. Eta ondoren aldeak epaiaren zain gelditu dira

GURASOAK: "GURE 
HERRIAZ ETA 
EGINDAKO BORROKAZ 
HARRO SENTITZEN 
GARA. ESKERRIK ASKO"
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SAKANAKO ASTEKARIA

BAZKIDEAK

Intimidazioa, beldurraztea, hitzaren esanahiarekin aurrera eta 

atzera gabiltzan honetan ezinbestez eskola garaiko semantika 

ikasgaia ekarri dit gogora. Semantika ikasgaian hitzen esanahia 

aztertzen genuen, baina, adierek “interpretaziorako” hainbesteko 

joera zuenik ez ziguten irakasten. 

Subjektibitateak eta “botereak” hitzen esanahietan duen 

eraginaren erakusle da sanferminetan emakume bati taldean 

egindako erasoari buruzko epaiaren sententziarekin gertatutakoa. 

Horregatik, orduan bezala, hiztegira jo behar izan dut 

hainbestetan aipatzen ari den “intimidazio” hitzaren esanahi  

jasoa bilatze aldera. Intimidazioa, beldurra erabiliz edo sortuz, 

besteek (bost gizon) norbaiti (emakume bakarra) haiek nahi 

dutena eginaraztea da. Semantikan trebeak izan diren epaiketa 

honetan erabil edo erabili ez diren beste hitzak arrastinatzera 

(arakatzera) jo nezakeen (abusua, indarkeria, bortxaketa, 

baimena-oniritzia, erresistentzia eza…), baina, zertarako? 

Alperrik, hiztegi juridikoak guztiok ezagutzen ditugun 

“subjektibitateak eta interpretazioak” baititu.

“Norberak nahi duena besteek beldurraren bidez eginaraztea da 

larderia”.

Agian, epai honetan erabilitako hitzen “benetako” esanahia 

duda-mudan jarri nahi izan dute. Baina jendarteak hitzen 

semantika agerian utzi du, interpretazioetara jo gabe, den-dena 

agerian utziz eta ekintza bakoitzari bere izena eta izana jarriz. 

Egindako lan honi esker, norbaitek zalantza egin al dezake 

Iruñeko ezkaratz hartan intimidaziorik egon ez zenik? Hiztegi 

juridikoa erabiltzen dutenek, antza, bai. Gainera, ez dugu ahaztu 

behar herritarren eskubideak bermatzeko dagoela dioen justiziak, 

magistratuek, sexu harremanez ulertzen (interpretatzen) 

dutenaren baitan epaitzen gaituztela: indarkeria matxistaz. 

Horregatik eta beste arrazoi askorengatik, sistema hori 

aldatzeko ekintzaile feministaz josten ari dira karrikak. 

Haserrea, amorrua, erakusten duten aldarrikapen irudi horiek 

guztiek, ezinbestez, duela berrogeita hamar urte izan zen 

maiatza ospetsua ekarri dit gogora, Maiatz Ederra. Askok garai 

hura irudi poetikoa eta politikoa zuen postal baten modura 

irudikatu genuen, belar usaina zeriola. Orduko langileek eta 

ikasleek, gaur egun gertatzen ari den legez, kalea hartu zuten. 

Baina, han ere baziren jarrera matxistak eta hori zapuzteko 

bidean sortu zen Europako mugimendu feminista garaikidearen 

hastapena. Egungo mugimenduek sortzen duten aparrarekin 

sortuko al da beste olaturen bat? Agian, feminismoaren 

hirugarren olatuaren hastapenetan gaude. Agian.

Hitzak kimatzen:  
beldurraraztea, intimidazioa

ASTEKOA

MARIAN MENDIOLA BARANDALLA

XABIER LASA
TOKIKO ADMINISTRAZIO ZUZENDARIA 

Duela aste pare bat NUKFeko 

presidenteak Nafarroako popu-

lazioaren azken hamar urteota-

ko bilakaerari buruzko ikerketa 

bat aurkeztu zuen legebiltzarrean. 

Azterketaren emaitzak, ezagunak 

izan arren, larriak dira eta alar-

ma piztu dute instituzio eta ko-

munikabideen artean, albistea 

luze zabaldu dutenak. 

Datuek baieztatzen dute Nafa-

rroak %6ko populazio hazkundea 

izan duela azken hamar urteotan 

baina, oroz gaindi, populazioaren 

lurralde barreneko kokapenean 

dagoen asimetria azpimarratzen 

dute. Nafarroako 643.000 bizila-

gunetatik 345.000 (%54a) Iruñe-

rrian bizi gara eta gainerakook 

sakabanatuta gaude nolanahi 

gainerako zonaldeetan (…). Iruñe-

rrian 1.039 bizilagun/km2ko dugu, 

Piriniotako ibarretan, aldiz, 4,1 

bizilagun/km2ko. Adierazgarria.

Argi dago hiriburua garapen 

ekonomiko eta zerbitzuen erre-

ferente gisa sendotzen dela lan-

da mundua desagertze bidean 

doan heinean. Hori guztia ez da 

kasualitatez gertatzen, baizik 

eta azken hamarkadetan Nafa-

rroan planteatu diren garapen 

ekonomikoa, mugikortasuna eta 

bizitza soziala bultzatzeko poli-

tikak ez baitira pentsatu ingu-

ruko eskualdeen pizteari begira, 

ez eta eskualde horietan errotua 

dagoen lehen sektoreko ekono-

miari begira ere. (…) Politikaren 

eta zerbitzuen egitura zentrali-

zatu bat proposatzen da, ia beti 

modu sektorialean pentsatuta, 

arloka eta ez lurraldeka (…).

Gertakaria ez da Nafarroakoa 

soilik, mundu mailakoa baizik. 

(…). Nire ustez landa eremua 

berrindartzeko estrategia argi 

bat hartzeko tenorean gaude, 

Nafarroako lurralde orekaren eta 

kohesioaren oinarria izanen dena. 

Horrela behar luke izan, zarata 

alarmistatik harago oraingo joe-

ra benetan irauli nahi bada. Ez 

da aski kezka handiko azalpenak 

botatzea, “erositako prezioan sal-

du daitezkeenak”, zeren eta  bota 

orduko aurreko politika estruk-

turalekin jarraitzen baita, hain 

zuzen kritikatzen den egoerara 

eraman duten berberekin. 

Arazoari benetan aurre egin 

nahi badiogu politika berriaren 

gakoetako bat litzateke toki ad-

ministrazio egitura sendo bat 

eraikitzea, zentralismoari aurre 

egiteko gai izanen dena (…).

Helburua da udala bultzatzea 

politika garrantzitsuen eragile 

nagusi gisa eta modu egokian 

pentsatutako tokiko sare bat 

osatzea zonaldeak eraginkorta-

sunez diseinatzeko. Planta berri 

bat tokiko erakundeen eskume-

nak bultzatzeko eta alorreko 

politikak lurraldeari begira 

planteatzeko. Halaber, udalak 

hobeki finantzatu behar dira -ez 

populazio kopuruaren arabera, 

baizik eta tokiko garapenaren 

helburuei begira- (…). 

Lan horretan ari gara duela bi 

urte baino gehiagotik, Tokiko 

Administrazioaren Erreformaren 

prestaketarekin (…). Erabakiak 

hartzeko tenorea heldu da (…).

Tokiko egitura berri bat Nafarroan, landa 
eremuko despopulazioari aurre egiteko

KOLABORAZIOA

Arrano, zeinzui, 
ttittemeru, eta, 
guai, drona 
Guai arte txori klase uberik 

ikus debie meyetza jasotzen. 

Guai arteko zelebrena 

parapentie izen dua. Esatiako, 

asteartien Iturmendin zona. 

Etxarrin, estreiñes, drona yon 

zan meyetza jasotzen ikusten.

OBJEKTIBOTIK
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Eneida
Ekhine Lumbreras Fdz. de Arroiabe txirula-jolearekin

Josu Rubiorekin Haize Berriak bandaren kontzertuaz

Xochitl Karasatorrerekin motxiladun umeez

Euskaraldiaren aurreneko hamaikakoa; hainbat ezagunek bat egin dute. UTZITAKOA

Euskaraldiarekin hurrengo 
hitzordua, asteazkenean 
Sakanako Mankomunitateak Lakuntzan duen egoitzan 
17:00etan jarri dute hitzordua

SAKANA
Azaroaren 23aren eta abendua-

ren 3aren artean euskararen 

erabilerari bultzada eman nahi 

zaio. Euskaraldia izena eman 

diote 11 egun horiei eta asmoa 

da dakienak ahal duen toki guz-

tietan euskaraz hitz egitea da. 

Bera ahobizi izanen da. Baina, 

gainera, euskara ulertzen duenak 

baina hainbat arrazoirengatik 

hitz egitera ausartzen ez denak 

berari euskaraz hitz egiteko 

eskatuko du 11 egun horietan. 

Bera belarriprest izanen da. 

Hori guztia behar bezala anto-

latu ahal izateko prestaketa 

bilerak egiten hasiak dira. 

Izen ematea
Dagoeneko Nafarroako 60 herrik 

baino gehiagok eman dute izena 

Euskaraldian. Horien artean 

zazpi sakandar daude: Irurtzun, 

Arruazu, Lakuntza, Arbizu, 

Etxarri Aranatz, Bakaiku, Itur-

mendi eta Urdiain. Euskaraldian 

izena eman ez duten herrietako 

jendea ere joan daiteke asteaz-

keneko bilerara. Saioan bertan 

Euskaraldiari buruzko oinarriz-

ko informazioa emanen da in-

teresa duten pertsonendako eta 

herriek izena emateko aukera 

izanen dute.

Asteazkenekoa ere ahalduntze 

saioa izanen da. Izan ere, bilerak 

herri bakoitzean Euskaraldiko 

talde motorrak sortzeko balioko 

du. Ahalduntze saio horren hel-

buru nagusiak izanen dira talde 

motorrei laguntza eskaintzea 

eta egitasmoa martxan jartzeko 

irizpideak ematea.

Bilerara joaten direnek Eus-

karaldia Sakanan nola zabaldu 

aztertuko dute Topagunearen 

laguntzarekin. Egitasmoa mar-

txan jartzeko gakoak azalduko 

dira eta beste herrietan dagoe-

neko egin diren ekimenak par-

tekatuko dira.

Aurten ere mintzodromoa eginen da Altsasun. ARTXIBOA

Euskaldun berriak omentzeko 
festan parte hartzera deitu dute
eLe festak euren burua euskaldundu duten pertsonei 
aitortza eginen die, larunbatean, 12:00etan, Altsasun

SAKANA
Ikasturtea despeditzearekin ba-

tera euskararen ikasketa pro-

zesua bukatuko dute hainbat 

sakandarrek eta euskara hiztun 

berriak izanen dira. Beste batzuk 

ikasitako euskara Mintzakide 

programan praktikatzen ari dira 

astean behingo hitzorduetan, 

gogoko jarduna eginez. Euren 

burua euskalduntzeko egin du-

ten ahalegina aitortu nahi die 

eLe festak; euskara praktikatu 

eta bizi Sakanan! leloa duena.  

Horregatik, bihar eguerdian 

Altsasuko Foru plazan eginen 

den ospakizuna pertsona horiei 

omenaldia izan nahi du. Gehia-

go dira euskaldundu direnak 

baina aitortza jasoko dutenak 

sei izanen dira. Sakanako eus-

kaldunen komunitatea zabaltze-

ko eta handitzeko egin duten 

ahalegina aitortu zaie. Horre-

gatik, ikasturte akaberako gra-

duazio ekitaldi baten modukoa 

eginez, ibarreko euskal hiztunen 

komunitatera ongi etorria ema-

nen zaie. Horrekin batera, eus-

kaldun berri horiek beste eus-

kaldun sakandar batzuk ezagu-

tzeko aukera izanen dute, min-

tzodromoa eginen baita. Hau da,  

talde txikitan elkartu eta elka-

rrekin gai baten inguruan eus-

karaz hizketatu. Eta gero taldez 

aldatzea. Horretan parte hartze-

ra gonbidatu dituzte sakandarrak. 

Gurasoek ere parte hartzeko 

aukera izanen dute, mintzodro-

moa dagoen bitartean haurren-

dako txokoa izanen baita. Ome-

naldia eta mintzodromoa des-

pedituta, Kidam mago ibiltaria-

ren saioa eta auzatea izanen 

dira plazan. Eta despeditzeko 

euskaldundutakoen eta mintza-

kideen bazkaria izanen da. Eus-

kararen praktikak festa giroan 

segituko du, Altsasuko Alde 

Zaharreko Euskal Festak ospa-

tzen baitira gaur eta bihar.

LAKUNTZA / BAKAIKU / ZIORDIA
Gure Esku Dagok antolatuta 

hilaren 19an, Nafarroako arma-

rria irudikatzen duen mosaiko 

koloretsu bat eginen da Iruñeko 

Gaztelu plazan,"nafarron buru-

jabetza nahia sinbolizatzeko 

asmoz". Ekimenak EtorkiZUna 

nafarrok esku leloa du. Jendea 

elastiko eta zapi gorriak jantzi-

ta joan beharko du, eta elkarri 

lotuz, armarriaren kateak ma-

rraztuko dute plazaren lurrean. 

Antolatzaileek azaldu dutenez, 

"mosaikoaren antolaketa erraz-

teko beharrezkoa da aldez au-

rretik izena ematea". Dohainik 

da izen ematea. 

Hori guztia azaltzeko aurkez-

penak eginen dituzte gaur Gure 

Esku Dagoko bi taldek. Lakun-

tzakoak, 18:30ean, eta Ziordikoak, 

20:00etan, biak ere udaletxean.  

Giza armarriari buruzko infor-

mazioarekin batera mosaiko 

egunerako elastiko eta zapi 

gorriak eskuratzeko aukera 

izanen da. Bakaikun pasa den 

astean egin zuten aurkezpena 

Gure Esku Dagokoek. Bihar 

erabakitze eskubidearen aldeko 

pintxo-potea eginen dute. Ho-

rrekin batera materiala saldu 

eta giza-armarrian parte hartu 

nahi dutenen izenak jasoko 

dituzte. 

Erabakitzeko 
eskubidearekin 
hiru hitzordu 
jarri dituzte
Gure Esku Dagok 
Lakuntzan, Bakaikun eta 
Ziordian ekitaldiak 
antolatu ditu
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Aurretik egindako deialdian 

lanpostua bete gabe gelditu on-

doren, Arakilgo Udalak zerbitzu 

anitzetako peoi bat kontratatze-

ko deialdia egin berri du. Ara-

kilen erroldatutako langabeek 

eman dezakete izena heldu den 

asteazkenera arte. Deialdiaren 

oinarriak Arakilgo udaletxean 

eta www.arakil.net web orrian  

kontsultatu daitezke. 

Arakilgo Udalak 
zerbitzu anitzetarako 
peoia behar du

Nafarroako Gobernuak Irur-

tzungo kontserbazio zentroko 

autobia eta errepide sarearen 

mantentze integraleko lanak 

ematea baimendu zuen herene-

gun. 2018 eta 2021 urteen arteko 

eperako da. Lan horiek kontra-

tatzeko 17.325.000 euro bidera-

tuko dira. Alde batetik, Leitza-

rango (A-15), Sakanako (A-10) 

eta Iparraldeko autobietarako 

(A-1) mantentze lanen kontra-

turako 8.137.500 euro aurreiku-

si ditu foru administrazioak. 

Irurtzungo kontserbazio gunea-

ren eragin esparruko gainon-

tzeko errepideen mantentze 

lanetarako, berriz, 9.187.000 

euroko deialdia egitea adostu 

zuen Nafarroako Gobernuak. 

Autobien eta 
errepideen mantentze 
lanen deialdia 

URRITZOLA 
Urritzolako Kontzejuak aurten 

5.374 euroko aurrekontua izanen 

du. Haren % 21,39, 1.150 euro, 

argiteria publikoa ordaintzeko 

da. Haren mantentzerako beste 

200 euro izanen dira. Kontzeju 

etxearen funtzioa ere egiten du 

elkarteak eta eraikina manten-

tzera 500 euro bideratu dituzte. 

Kopuru bera bideratu da hile-

rriko paretak txukuntzeko eta 

pintatzeko. Berdegunea man-

tentzeak 679 euro eskatzen ditu.  

Ur kontsumoak 100 euroko diru 

saila du. Wifi zerbitzuak, aldiz, 

60. Banku gastuak pagatzeko 

115 euro dituzte, udal eta kon-

tzejuen federaziorako 100, pro-

tokolozko bileretarako 50. Beste 

horren beste Nafarroako Onda-

rearen Defentsaren aldeko pla-

taformarendako.

Festetako egitaraurako 1.100 

euro bideratu dituzte. Haien 

asegurua 110 eurokoa da. Bes-

talde auzolanen ondorengo baz-

karietarako 250 euro gorde di-

tuzte. Auzolan gutxi egiten di-

tuzte orain Urritzolan. Baina 

horien  aseguruagatik 100 euro 

ordaintzen dute. Lehen herrita-

rrek egiten zituzten orain Irur-

tzun aldeko Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuaren Iturraskarri pro-

gramaren bidez egiten dira eta 

kontzejuak materiala besterik 

ez du pagatzen. 

Udalari eskatutakoak
Kontzejuko arduradunek Ara-

kilgo Udalari herrian lau lan 

egiteko eskatu diote. Alde bate-

tik, kale-argiak berriro margo-

tzea. Bestetik, elizaren ondoan 

dagoen frontisa txuriz margotzea. 

Elizaren inguruan dauden sasiak 

kentzea eta guztia txukun uztea 

da Urritzolako Kontzejuaren 

beste eskaera bat. Eta, azkenik, 

bide azpitik pasatzen diren euri  

uren kanalizazio hodiak garbi-

tzea. Bai gazteluko igoeran da-

goena, bai txerrien abeltegiaren 

ondoan dagoena. 

Bestetik, gobernuaren erabi-

lera askeko funtseko 20.545 euro 

2019an inbertitu beharko dituz-

te. Zalantza dute zein lanetara 

bideratu dirua. Bi dira aukerak: 

Etxarrenera doan bidea edo 

Izurdiagarako bideko bi  zubiak 

konpontzea. 

Kontzejuak Udalari lau lan eskatu dizkio.

Hainbat lan herria behar 
bezala uzteko
Urritzolako Kontzejuak aurtengo aurrekontuarekin eta udalaren eta Iturraskarri 
proiektuaren bidez egiten diren lanekin, dituzten premiak beteko dituzte. Heldu den 
urtean foru administrazioaren diru-laguntza zertara bideratu zalantzan daude

Garagartzaroaren 16an zabaldu-

ko dira Irurtzungo igerilekuak. 

11:00etatik 22:00etara zabalik 

izanen dira. Baina igerilekuak 

20:30ean itxiko dira. Urteko kuo-

ta helbideratuta duten bazkideei 

hilaren 15ean eta garagartza-

roaren 11n pasako zaie, bi zati-

tan banatuta. Joan den urtean 

txartela atera zutenek hura 

berritu nahi duten galdetzen 

dien jakinarazpena jasoko dute 

etxean. Ordainketa helbideratu  

gabe dutenek herriko edozein 

bankutan paga dezakete, ordain-

keta bakarrean. 

Udalak jakinarazi duenez, uda 

sasoiko txartelagatik 5 eta 14 

urte bitartekoek 54 euro pagatu 

beharko dute, 14 eta 18 urte ar-

tekoek 65 eta 18 eta 65 urte ar-

tekoek 86. 5 urtera artekoek eta 

65 urtetik gorakoek ez dute or-

daindu beharko. Eguneko sa-

rrerei dagokienez, 5 eta 14 urte 

artekoa 4 eurokoa da, eta 14 eta 

65 urte artekoa 6,5ekoa. Umeek 

eta Irurtzunen eta Arakilen 

erroldatutako 65 urtetik gorakoek 

dohainik dute. Bi udalerrietan 

erroldatuta egon ez eta sartu 

nahi dutenek 3 euro ordaindu 

beharko dituzte. 15 eguneko 

txartelak ere badaude, 30, 50 eta 

18 eurotan, adinaren arabera. 

Familiendako, guraso bakarre-

ko familiendako eta langabe-

tuendako txartelak badaude ere.  

Irurtzungo Udala 
igerileku sasoia 
prestatzen hasi da

Olatzagutiko Udalak udan an-

tolatzen duen aisialdi kanpainan 

izena emateko epea gaur des-

pedituko da. Hartan 2006tik 

2013ra, biak barne, jaiotako 

haurrek parte har dezakete, 

beti ere, B edo D ereduan ikas-

ten badute. Beste ereduetan 

aritzen direnen taldea 7 elkar-

tuz gero sortuko da. 

Udan euskaraz garagarrilaren 

23tik garilaren 19ra izanen da, 

10:00etatik 13:00etara. Izen ema-

tea 012 edo 948 012 012 telefono-

ra hots eginez eman daiteke. 

Izena ematearekin batera paga-

tu beharko da: 35 euro ume bat 

eta familia bereko bi edo gehia-

go 58. Ekonomia egoera larrian 

daudenek ez dute pagatu behar.  

Udan Euskarazen 
izena ematea gaur 
despeditzen da

ARTXIBOA

Konpost banaketa festa, bihar
Otadiko auzo-konpostagailuan jarri dute hitzordua bihar, 10:00etan. 
Auzo-konpostagailuaren erabiltzaileen eta ez erabiltzaileen artean 
konposta banatuko da. Aldi berean, materia organikoa bereiztearen 
garrantzia nabarmendu nahi da. Altsasun hiru aukera daude: auto- eta 
auzo-konpostagailua edo 5. edukiontzia. Informaziorako: 900 730 450.

ARGAZKIJABEAXXXXXXX

Ziordian jaki bilketa eginen dute
Hilaren 19an Ziordiko herri lasterketa jokatuko da. Izena ematearen truke 
jakiak eman behar dira, jasotakoa Elikagai Bankura eramateko. Egunean, 
16:00etatik 18:30era, elkartean korrikalarien, ikusleen eta herritar guztien 
jakiak jasoko dituzte. Bankutik gailetak, zerealak, marmelada, esnea, 
kontserbak eta halakoak eskatu dituzte.  Aurretik ileapaindegian utzi  daitezke.
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IRURTZUN
Herrian bertan erosteak aban-

tailak dituela nabarmendu nahi 

du Irurtzungo Udalak martxan 

jarri duen kanpainarekin. Bost 

arrazoi eman dituzte herrian 

erosketak egiteko. Batetik, autoa 

ez hartzeagatik lasaitasuna eta 

erosotasuna lortzen dela. Bes-

tetik, herriko dendarien hurbil-

tasuna dago. Gainera, azken 

momentuko behar bat izanez 

gero, herriko dendak konpon-

bidea izan daitezkeela gaztigatu 

da. Eta, azkenik, Irurtzunen 

erosketak eginez, herriko bizitzan 

parte hartzearen sentipena da-

goela adierazi dute udaletik. 

Irurtzunen erosteak beste zen-

bait gauza ziurtatzen dituela ere 

gaineratu dute udaletik, esate-

rako estres gutxiago izatea eta 

dendetan adeitasunik onena 

izatea. Aldi berean erosketak 

herrian egiteak haren garapenean 

parte hartzea ekartzen du, bai-

ta irurtzundarren arteko erla-

zioak hobetzea ere. 

Zozketak 
Irurtzungo Udalak zerrendatu 

dituen abantaila guztiei orain 

200 euroko erosketa txartelen 

zozketa gehitu behar zaio. Txar-

telak herriko 28 dendetako laue-

tan 50 euroko erosketa egiteko 

balio du. 

Udalak bi zozketa antolatu 

ditu. Maiatzaren 3tik 25era eros-

ketak egiten dituztenen artean  

zozketa eginen da eta Trinita-

teko festetan, hilaren 28an, ja-

kinen da zein den sariduna. 

Bigarren zozketa, berriz, udaz-

kenean eginen da. Lastailaren 

18tik azaroaren 9ra erosketak 

egiten dutenen artean banatuko 

da saria San Martin festetan, 

azaroaren 12an. 

Zozketa batean edo bestean 

parte hartu nahi dutenek Irur-

tzungo 28 dendetakoren batetik 

pasa daiteke eta dendariei gal-

detzea besterik ez dute. Eta ho-

rrela denek irabaziko dute. 

"Herrian erosiz denok irabazle" kanpaina Irurtzungo 28 dendetan izanen da. ARTXIBOA

Herrian erostearen 
garrantzia nabarmenduz
Hori da Irurtzungo Udalak "herrian erosiz denok irabazle" kanpainarekin lortu nahi 
duena. Udaberrian eta udazkenean Irurtzungo 28 dendatan erosketak egiten 
dituztenak haietan gastatzeko 200 euroko txartelen zozketan sartuko dira

Inasa industria gunea. ARTXIBOA

Inasa ohiko industrialdearen  
% 65a hiru enpresek bete dute
Bertako hiru enpresek euren jarduna ziurtatzeko 
espazioa irabaziko dute eta berriak etorriko dira

ARAKIL / IRURTZUN
Inasa lantegia zena industrialde 

bihurtzen ari da pixkanaka. 

Dagoeneko sei enpresek pabilioia 

erosi edo alokatu dute bertan. 

Haietako hiru bertakoak dira:  

Izurdiagako Saprem eta Irur-

tzungo Manfisa eta Sapa. Au-

rreneko biak "euren enpresa 

proiektua egonkortuko dute 

horrela, espazio falta arazo han-

dia baitzen haiendako". Aitor 

Larraza Carrera Irurtzungo 

alkatearen azalpenak dira. 

Euren jarduna handituko du-

ten beste hiru enpresa ezarriko 

dira industrialde berrian: Pla-

zaola garraio enpresa, Puertas 

Dile eta oraingoz aipatu ezin 

den beste bat. Nasuvinsa enpre-

sa publikoko kudeatzaile Jose 

Mari Aierdik apirilaren 13an 

jakinarazi zuenez, ateak egiten 

dituen Irungo enpresak 30 lan-

postu sortuko ditu. Aierdik gai-

neratu zuenez, krisialdiaren 

aurretik enpresek 4.000 eta 5.000 

m
2
 arteko pabilioiak eskatzen 

zituzten eta gaur egun 25.000 

m
2
-koak dira. 

Larrazak jakinarazi digunez, 

sei enpresa horiek industrial-

dearen % 65 beteko dute. Falta 

den zatiaren komertzializazioa 

Nasuvinsa egiten segituko du, 

beti ere, Arakilgo eta Irurtzun-

go udalekin harremanetan dela.

Inasa zena eta ingurua 145.000 

m
2
-ko industrialde bihurtzeko 

lanak aurrera doaz. Urbaniza-

zioaren fasea 2017 urtearekin 

despeditu zen eta ilbeltzaren 

erdialdean azken hiru faseetako 

lanak hasi zituen Apezetxea 

eraikuntza enpresak. Lanak 

despeditzeko urte erdia du. "Ho-

riek despedituta industrialde 

barruko kale guztiak eginak 

geldituko dira" azaldu digu La-

rrazak. Eta aurreratu digu aur-

ki enpresa gehiago sartuko di-

rela industrialdean. 

Bulego eraikina
Nasuvinsak Inasa ohia eskura-

tzeko prozesua bideragarri egi-

teko Irurtzungo Udalak urbani-

zazioaren % 10 jasotzeari uko 

egin zion eta horren ordez bu-

lego eraikina bereganatu zuen 

udalak. Larrazak hasieratik 

jakinarazi zuen udalaren asmoa: 

eraikinean "prestakuntzari be-

gira zerbait egin nahi dugu". 

Nafar Lansareren prestakuntza 

saioak hartzeko aukera aipatu 

zuen 2016ko lastailaren 14an. 

Asmo horri eusten dio udalak  

eta apirilaren 27an, Nasuvinsa-

rekin hitzarmena sinatu ondoren, 

Inasako bulego eraikina udala-

rena da. Larrazak esan digunez, 

dagoeneko Sakanako Garapen 

Agentziarekin harremanetan 

jarri da. Bi erakundeen artean  

udal eraikin berriak zer presta-

kuntza mota hartu dezakeen 

aztertzen hasi berri dira eta, 

oraingoz, ezin da ezer zehaztu. 

s�90.000 m2 guztira.
s�60.000 m2 Irurtzunen.
s�30.000 m2 Arakilen.

Partzelak
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ARKATZ LIBURU-DENDA

Udaberri azoka aterpean
Udaberriko azokaren bederatzigarren edizioa izan zen igandekoa eta, 
behar bezala egiteko, Arbizuko Udalak estalpea jarri zuen plazan. Azpian, 
liburuak, eztia, buruhandiak, zurgina, zeramika-egilea, ukenduak, xaboiak, 
eztigileak eta, jakina, beste hainbat posturen artean loreak erosteko 
aukera izan zen. Gure Esku Dagoren txistorra taloek usaimena piztu zuten. 

ARTXIBOA

Elkartasun azoka, txikitzen
Itxipuru taldeak antolatutako bigarren eskuko azokarekin 600 euro lortu 
ziren igandean. Diru hori Help-Na erakundeak errefuxiatuak Grezian eta 
Belgraden laguntzeko proiektuetara bideratuko da. Azken azoketan jende 
gutxiago izan bazen, igandekoan nabarmena izan zen asistentziaren 
jaitsiera. Antolatzaileak zergatiak eta helburuak aztertzen hasi dira.

ALTSASU
Maiatzaren lehenengo asteburua 

agendan markatuta izan ohi 

dute altsasuarrek: Alde Zaha-

rreko Euskal Festak dira. Festak 

ospatzeko jai egitarau osatu 

prestatu dute Altsasuko Gazte 

Asanbladak eta udalak. Festaren 

muina gaur eta bihar izanen 

dira, baina gazteek aurretik 

ekimenak egin dituzte.

Igandean artisauek hartuko 

dute plaza. Artisau Azoka in-

dustrializazioak estalitako garai 

bateko lanak eta ogibideak go-

gorarazteko sortu zuten duela 

hogeita sei urte. Plazan hogeita 

artisau postu izanen dira ikus-

gai. Musika eskaintza handia 

izanen da asteburuan zehar: 

besteak beste, Memoriari kon-

tzertua eta Haize Berriak ban-

daren emanaldia Iortian.

Artisauak
Lentzeria eta ehoziri udal taile-

rrak; Patxi Amillano gaztagilea; 

Itziar Nazabal oihal margolaria; 

Mikel Zalba eta Aritz Agorreta 

koilaragileak; Juan Manuel He-

rrero buruhandien tailerra; 

Agustin Lopez de Zubiria erratz 

egilea; zura lantzeko eskola; 

Alejandro Rellan makila egilea; 

Carmelo Llena pilotagilea; Pedro 

Carrascon aulkigilea; Asier 

Crespo larru lanketa; Iñaki Vi-

llanueva zurgina; Samuel Mar-

tiartu upelgilea; Cañamares 

anaiak zurginak; Ramon Pania-

gua momotxorroak; Patxi Bera-

mendi sua; Pedro A Lazkoz 

Marin hargina; Jose Mari Olmos 

zurgina; Rodolfo Rivero uztarri-

gilea; Lola Altolagirre alfonbrak; 

Ion Dufurrenea kaiku egilea; 

Carmelo Llena pilota egilea; 

Fermin Dufur share; eta Beatriz 

Unzuetagoienetxe saskigilea.

Talogileak: Maite Ieregi, Aran-

tza Asubarrena, Maria Teresa 

Navarrete, Maria Pilar Larrea, 

Belen Rubio, Idoia Ganuza, 

Tiscar Duran eta Maria Jose 

Elizalde.

Artisau azoka igandean 10:30etik aurrera izango da plazan. ARTXIBOA

Maiatzarekin, Alde 
Zaharra festetan
Altsasuko Gazte Asanbladak antolatutako Alde Zaharreko Euskal Festak ospatuko 
dira asteburuan. Igandean herriko plazan hogeita bat artisau postu ikusteko aukera 
izanen da, Artisau Azokan. 

Errepika, 
ezkilen doinua
Atzotik, maiatzaren 3tik, eta 
irailaren 14ra arte Altsasuko 
elizako ezkila-dorretik eguerdiro 
errepikatuko den ezkilen errepika 
hasi zen. Asier Beramendi, Jesus 
Bengoetxea, Angel Aldasoro, Jesus 
Irisarri, Jesus Jimenez eta Enrique 
Zelaia izan ziren ezkilak jotzeko 
arduradunak. Denak beteranoak 
dira. Izpiritu gaiztoak alde egiteko 
"konjurua" omen da.

Ostirala, 4
s�17:00 Haurren txokoa, Foru plazan.
s�18:00 Txokolatada.
s�20:30 Pilota Goxua txapelketa eta pintxopotea, frontoian.
s�22:30 Luntxa eta kontzertuak: No konforme eta Tinko, 

Gaztetxean. 

Larunbata, 5
s�11:30 Hamaiketakoa, plazan.
s�12:00 eLe festa eta Mintzodromoa, plazan.
s�12:30 Erraldoi eta buruhandiak, Intxostiapuntatik.
s�13:30 Erronka, Foru plazan. 
s�14:30 Herri bazkaria, plazan edo Zelandiko frontoian.
s�18:00 Elektrotxuflakin kalejira.
s�18:00-21:00 Josketa, lentzeria eta ehoziri ikastaroetako lanen 

erakusketa, Gure Etxean.
s�20:00-22:00 Gauargi taldea, plazan.
s�22:00 Erromeria, Gaztetxean: Urrats eta Elektrotxufla.
s�24:00-02:30 Gauargi taldea, plazan.

Igandea, 6
s�09:00 Dianak Zangitu fanfarrearekin, alde zaharrean.
s�10:30-14:30 Artisau azoka eta taloak, plazan.
s�11:00-14:00 Josketa, lentzeria eta ehoziri ikastaroetako lanen 

erakusketa, Gure Etxean.
s�13:30 Bildots zozketa.
s�17:30 Ludoteka eta Gazte-txokoa plazara! 
s�18:00 Haize Berriak bandaren kontzertua, Iortia kultur gunean.

Egitaraua
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Erburua kiroldegiko argiteria eta berogailu kontsumoa txikitu nahi da. ARTXIBOA

Parte hartze aurrekontuak 
aurreikusi ditu udalak
Horretarako 20.000 euro bideratuko ditu aurten. 
Kiroldegiko energia kontsumoa murriztu nahi du ere

OLATZAGUTIA 
Olatzagutiko Udalak 1.737.935 

euroko aurrekontua onartu du 

aurtengo. Kopuru horri Udal 

Musika Eskolarako 36.900 eta 

Erburua enpresa publikoaren 

182.000 euroko aurrekontuak 

gehituz gero 1.956.835 euro egi-

ten dute. 

Aurtengo berritasuna parte 

hartze aurrekontuetara bidera-

tutako 20.000 euroko diru-poltsa 

da. Udalak baso aprobetxamen-

dua saldu duela baliatuta sartu 

dute. Olaztiarrek erabakiko dute 

diru hori zertara bideratu. Ho-

rretarako udalak diru kopuru 

horrekin egin daitezkeen pro-

posamenak egiteko eskatuko die 

olaztiarrei eta jasotakoen artean 

udalean aztertu eta egingarriak 

direnak erabakiko da. Parte 

hartze aurrekontuen prozesua 

martxan noiz jarriko den orain-

dik ez dute zehaztuta. 

Inbertsioak
Azken bost urteak arkitektura 

oztopoak kaleetatik kentzeko 

lanean aritu da udala. Lan horiek 

despeditu dituzte eta bestelako 

inbertsioak egin asmo ditu uda-

lak. Diru sail handiena, aurreko 

urteetan bezala, baso lanei es-

kainitakoa da, 35.000 euro. Na-

farroako Gobernuari horietara-

ko diru-laguntza eskatu diote 

(13.240). 

Tamainagatik hurrengo inber-

tsioa kiroldegiko energia era-

ginkortasuna hobetzeko 30.000 

euroko partida da. Argiteria eta 

berogailu gastua murriztu nahi 

dute. Bestetik, argiteria publikoa 

berritu nahi du udalak eta lan 

horien proiektua idazteko 12.000 

euro bideratuko ditu udalak. 

Dermioko bideak berritzeko eta 

udaletxean hobekuntza lanak 

egiteko 10.000 euro bideratuko 

dira bakoitzera. Intsumisio pla-

zaren ondoan dagoen postetxea 

berritu berri du udalak (leihoak 

eta beste jarri) eta horretarako 

7.000 euro bideratu ditu.  

Nafarroako Gobernuak diru-

laguntzak ematen dituela balia-

tuta (1.700 euro), Olatzagutiko 

Udalak bere ondasunen inben-

tarioa eginen du 4.200 eurorekin. 

Aldi berean 3.000 euroko bi diru 

sail ditu aurrekontuak liburu-

tegia hornitzeko eta Erburua 

kiroldegi ondoan autokaraba-

nendako gunea prestatzeko. 

Hirugarren urtea da sail hori 

aurrekontuetan jasotzen duena 

udalak. Udaleko lanen taldeak 

ur hartunea eta beste lan batzuk 

eginen ditu padel pista ondoan. 

Horretan ariko dira, besteak 

beste, sei hilabeterako  kontra-

tatuko diren bi peoiak. Igerile-

kurako, festetako garbiketarako 

eta udako haurren aisialdi pro-

gramarako kontratazioak eginen 

dira ere. Azkenik, kale altzariak 

eta informatika ekipoak eta in-

primagailuak erosteko 2.000 

euroko bi sail izanen dira. 

UPNko bi zinegotziek kontra-

ko botoa eman zuen Udalbiltza, 

Sustrai Erakuntza fundazioari 

edo Enneco parkeari egindako 

ekarpenekin ados ez zegoelako. 

Udalari "aurrekontuak lantzeko 

batere interesik ez izatea" lepo-

ratu zioten erregionalistek. 

IRURTZUN 
Zortzigarren urtea da Irurtzun-

go Udalak herritarren parte 

hartzearen bidez diru sail bat, 

35.000 euro, zertara bideratuko 

duen erabaki duena. Hori Parte 

hartze aurrekontuen taldearen 

laguntzari esker egiten du. Az-

ken horrek Irurtzungo hainbat 

talde eta elkarterekin bilerak 

egin ondoren, ohi denez, lau 

proposamenen artean bozkatze-

ko proposatu zien irurtzundarrei. 

Herritarrek Martxoaren 16ren 

eta 25aren artean 433 boto eman 

zituzten eta haietatik soilik 20, 

% 4,61, izan txuriak. Lau auke-

ren artean babes gehien jaso 

zuena igerilekuetako berdegu-

neak eta sarrerako hurbiltzea 

konponketa izan zen. Emandako 

botoetatik 179 jaso zituen, % 

41,33 hain zuzen ere. Beraz, uda-

lak igerilekuetako berdeguneak 

prestatu ondoren belarra berriz 

erein, hainbat makal moztu, 

merenderoaren ingurua hobetu 

eta erretokia berrituko ditu. 

Horrekin batera, instalazioen 

sarrerara hurbiltzeko dagoen 

arranpa hobetuko du.

Irurtzundarren bigarren au-

kera gogokoena frontoian bero-

gailua egungo beharretara ego-

kitzea zen, eta kondentsazio 

arazoei aurre egitea. 99 boto, % 

22,86, jaso zituen. Hirugarren 

aukera plazako frontoiaren atze-

ko haurrendako parkean jolas 

tresna gehiago jartzea inklusi-

bitate irizpideak kontuan har-

tuta, behar bereziak dituzten 

haurrak kontuan hartuta. 75 

botorekin, %17,32, irurtzundarren 

hirugarren aukera izan da. Eta, 

azkenik, gazte txoko ondoko 

aparkalekuko zorua asfaltatzeko 

edo hormigoiarekin egiteko pro-

posamena dago, aldeko 60 boto-

rekin, % 13,85. Inguru horretan 

festetan barrakak jartzen dira 

eta, bestela, urte guztian ibil-

gailuendako aparkalekua da. 

Igerilekuko berdegunea eta sarrerako arranpa hobetuko dituzte. ARTXIBOA

Igerilekuan hobekuntzak 
egitea erabaki dute
Parte hartze aurrekontuen bidez irurtzundarrek udalaren 35.000 euro igerilekuko 
berdeguneetan hobekuntzak egitera eta sarrerako arranpa hobetzeko lanetara 
bideratzea erabaki dute. Lanak aurki hasiko dira 

s�2011 Erreka eta Bi 
Haizpe aisialdirako gune.

s�2012 Espaloiak 
errespetatu.

s�2013 Igerilekuak hobetu.
s�2014 Eskolako aldagelak.
s�2015 Karpa.
s�2016 Anbulantzia 

sarbidea.
s�2017 Plazako zorua.

Orain arte 
aukeratutakoak
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URDIAIN
Apirilaren 22an Lucio Zubiria 

Irigoien urdiaindarrak 100 urte 

bete zituen. Urteurren berezi 

hori gustura ospatu zuen ur-

diaindarrak. Familia guztia 

izan zuen alboan, baita auzoki-

deak ere. “Oso kontentu zegoen. 

Goizetik hasi ziren bisitak. 

Aldameneko batek tarta bat 

ekarri zion, beste batek gazta 

bat… Hori gutxi ez eta Urdiain-

go Udalak brodatutako txapela 

bat oparitu zion, polit-polita, 

eta oso-oso eskertuta zegoen” 

adierazi digute bere alabak eta 

errainak. 

Lucio Zubiria Adela Garabie-

tarekin ezkonduta dago. Luciok 

mende bat bete badu Adelak 

maiatzaren 8an, asteartean, 94 

beteko ditu. “Urdiaingo bikote 

edadetuena izanen dira” adie-

razi digu errainak. Hiru seme-

alaba, bi biloba eta Lucioren 

urtebetetze bezperan, apirilaren 

21ean, 3 urte bete zituen birbi-

loba dituzte. “Birbilobak eta 

birraitonak batera puztu zituz-

ten tartako kandelak. Oso poli-

ta izan zen” gaineratu dute fa-

miliakoek. 

Etxekoek esan digutenez, Lu-

cio ongi dago osasunez. Ez du 

oso ongi entzuten eta belaunak 

nahiko ukituak ditu, baina ho-

rretaz aparte, dena ongi, labur-

bildu digute. “Senarrak esaten 

dio, txantxetan, belaunak alda-

tuko balizkiote beste 100 urte 

beteko lituzkeela” dio, irribarrez, 

errainak. Cementosen egin zuen 

lana Luciok, labean, jubilatu 

arte. Baratza lantzen ere urte 

asko eman ditu. “Aurreko urte-

ra arte aitzurrarekin ibili zen 

bueltaka” aipatu digu errainak. 

Bizitza oso ordenatua eraman 

duela ere gaineratu du, eta egu-

nean dagoela. “Egunero egun-

karia irakurtzen du, betaurre-

korik gabe. Egunean dago, guz-

tiz. Eta pilota partida guzti-guz-

tiak ikusten ditu. Txirrindula-

ritza ere oso gustuko du” 

aitortu dute bere senitartekoek. 

Emaztea, Adela Garabieta ere, 

ongi dago. “Entzumena galdu 

dute eta ez dute aparailurik ja-

rri nahi. Ongi ez entzuteagatik 

batzuetan elkarrizketetan ez 

dira sartzen, baina bestela, ongi” 

diote. 

Apirilaren 22an urtebetetze 

egun polita pasatu zuten guztiek. 

Jende asko pasatu zen etxetik, 

eta esker oneko hitzak besterik 

ez dituzte senitartekoek, guz-

tiendako. 

Mendea bete duen Lucio Zubiria Irigoien. UTZITAKOA

Lucio Zubiria Irigoienek 
100 urte bete ditu 
Aldamenen bisitak eta opariak jaso zituen eta Urdiaingo Udalak brodatutako txapela 
oparitu zion; oso eskertuta dago urdiaindarra. Osasunez ongi, egunkaria irakurri eta 
pilota partidak eta txirrindularitza probak ikustea du gogoko

Larunbatean egingo dute D ereduaren 25 urteurrenaren festa. ARTXIBOA

Olaztiko eskolan D ereduaren  
25 urteurrena ospatzeko festa
"Esfortzua eta apustua" egin zuten familiak, ikasleak 
eta irakasleak omendu nahi dituzte larunbatean.

OLATZAGUTIA
"Izugarrizko lorpena izan zen 

eta ospatu beharra zegoen". Due-

la 25 urte Hezkuntza Departa-

mentuak Olaztiko eskolan D 

eredua ezartzeko aukera eman 

zuen. Sei familia prest agertu 

ziren, baina hasieran Departa-

mentuak ezezkoa eman zioten. 

"Guadalupe zuzendariei esker 

lortu zuten D eredua Olaztiko 

eskolan jartzea", dio Amaia Urri-

za eskolako irakasleak. Sei umee-

kin hasi zen D eredua eta gaur 

egun Domingo Bados eskola 

euskalduna dela azaldu du Urri-

zak. "Zazpi nazionalitateko ikas-

leak daude, eta guztiak dira 

euskaldunak". 

D ereduan martxan jarri zuten 

ikasle, familia eta irakasleak 

omendu nahi dituzte urteurren 

ospakizunean, "esfortzu eta apus-

tu handia izan zelako". Irakasleen 

oroitzapen onak dituztela esan 

du Urrizak.

s�11:00 Aurkezpena, San 
Migel plazan.

s�11:15 Tortilla lehiaketa, 
San Migel plazan.

s�12:00 Txupinazoa. 
Buruhandien irteera. 
Tailerrak. Altxorraren bila, 
San Migel plazan.

s�12:00 Ginkana (bizikleta 
edo patinak eraman), 
kiroldegian.

s�13:00 Futbola. Mahai 
jolasak (toka, partxisa, 
kartak, ping-pong), areto 
futboleko pistan.

s�13:00 Herri kirolak, 
Sarasate plazan.

s�14:30 Herri bazkaria, 
San Migel plazan.

s�16:30 Erromeria.eus, 
San Migel plazan.

Egitaraua



SAKANERRIA      11GUAIXE  2018-05-04  OSTIRALA SAKANERRIA      11

Elkartasun eguneko lehenengo jarduera 
izan zen eta bertan hainbat motxiladun 
umek eta nerabek parte hartu zuten. 
Xochitl Karasatorre 24 urteko gaztea, 7 
urte zituenetik motxiladun umea da, 
ezinezkoa da zenbat kilometro egin dituen 
jakitea. Orain 500 kilometro egiten ditu 
aita ikusteko, baina Pariseraino joan behar 
izan zuen, Madrilera… 
Bat ohitzen al da horrelako bidaiak 
egitera?
Bai, uste dut baietz. Badakizu txikitatik 
asteburu bat erreserbatu behar duzula 
bidai bat egiteko, aita ikusi ahal izateko. 
Orduan badakizu hainbeste kilometro 
egingo ditugula, eta azkenean, ume bat 
zarenean pisu bat da baina gero ohitzen 
zara. 
Nola azaldu zizuten urte horiekin 
gertatzen zena?
7 urte nituen eta azaltzeko modua 
desberdina zen. Esan zidaten aita 
espetxean zegoela gizon gaizto batzuk 
zutelako eta, gainera, hemen egon arren 
oso urruti zegoela, hilabetean behin 
bisitatzera joan beharko ginela. Bisitak 
ordu erdikoak izanen zirela aipatu zidaten. 

Esan zidatena barneratu nuen eta nire 
modura eraman nuen. 
Nola izan zen aitarengana espetxera 
joan zinen lehenengo aldia?
Txarra. Ez nuen kanpoan ezagutzen eta 10 
urte baino gutxiagoko umeek egiten duten 
bisita bat zegoen, aita eta seme alaba 
bakarrik elkartzen direna. Nire aitak bisita 
hori izan nahi zuen, baina ez zuen pentsatu 
ni izutuko nintzela. Ez nuen ezagutzen, eta 
espetxe batean sartu ninduten. Gainera, 
Parisen ez nuen hizkuntza ulertzen eta 
andre batek hartu ninduen barnera 
eramateko. Ez dakit zer gertatu zen edo 
zer pasatu zen nire burutik, baina aitak 2 
orduak isilik pasa nituela esan zidan, 
jolastu gabe eta ezer egin gabe. Atera 
nintzenean ez nuela berriz joan nahi esan 
nuen eta 6 hilabete pasa nituen joan gabe. 
Gero nire lehengusuekin joaten hasi 
nintzen. 
Zein izan da zure sentimendua urte 
hauetan zehar?
Amorrua. Azkenean badakizu aita bere 
etxetik gertu dagoen espetxe batean egon 
beharko litzatekeela eta mendekuagatik 
edo dena delakoagatik dituzte euskal 

preso politiko guztiak dispertsatuta. Horrek 
eragina du senideen artean, milaka 
kilometro egin beharra dauzkagu, gastu 
ekonomiko izugarria, gastu fisikoa, nekea, 
estresa… 
Nolakoa izan da zure aita eta zure 
arteko harremana?
El Salvadorren jaio nintzen, nire aita han 
zegoen eta 6 hilabete nituela etorri zen 
hona. Ez dut inoiz kanpoan ezagutu edo 
harreman jarrai bat izan. Telefonotik 
deitzen zigun eta argazkietatik ezagutzen 

ginen, baina aurrez aurre ez. Espetxeratu 
zutenean hasi nintzen harreman fisikoago 
bat izaten, baina hilabetean behin ikusten 
nuen. Ez zen harreman sendoa izateko 
egoerarik aproposena. 
Etxarrin ez zinen motxiladun haur 
bakarra. Besteen babesa sentitu duzu?
Bai, betidanik. Beti egon izan dira presoak eta 
herri honek beti izan du babes hori gurekiko. 
Hasieran ez zen erraza izango hitz 
egitea.
Etxarrin bizitzean, gainera, ez nintzenez 
motxiladun ume bakarra eta beste preso 
batzuk ere bazeudenez, normaltasunez hitz 
egiten genuen. Gero zailago izan zen, 
institutura joatean edo hemendik kanpo 
hitz egitea, baina ez dut arazorik izan. 
ETAren azkeneko berriaren ondoren, 
nola ikusten duzu zuen egoera?
Aspaldi aldatu behar zen egoera dela uste 
dut eta gainera, orain horretarako 
arrazoiak badaude. Ez dute inongo 
arrazoirik egoera ez aldatzeko, baina ez 
dakit aldatuko den. Euskal Herriratu 
beharko lituzketela behintzat argi dago. Ea 
pausoren bat ematen duten. 
Zer esango zenieke motxiladun haur 
gazteenei?
Irribarrea ez inoiz galtzeko. Mila kilometro 
egin arren beti aitatxori edo amatxori 
irribarre bat aterako dietela eta hori oso 
gauza handia dela.

"Ez dut inoiz kanpoan ezagutu"
XOCHITL KARASATORRE MOTXILADUN UMEA

"HILABETEAN BEHIN IKUSTEA EZ DA 
HARREMAN SENDOA IZATEKO 
EGOERARIK APROPOSENA"

ARTXIBOA

Leyre Mateos Galarza ETXARRI A.
Seme proiektuaren lehenengo 

ekitaldia izan zen larunbatean 

Etxarriko kultur etxean, 15 la-

gunen artean hilabete erdiz 

prestatu ondoren. Han Ohian 

Barandallak harmonikaz eta 

ahotsaz sortu duen kantuaren 

moldaketa eta bideoklipa aur-

keztu zen eta baita motxiladun 

haurren egoera ere. Etxarriko 

presoak kartzelan egindako kan-

tan bere bizipenak eta barnean 

zegoelarik semea kanpoan jaio 

zeneko eta hortik aurrera bizi 

izan dituen momentuak konta-

tzen ditu. Abesti hori aitzakia 

polita zela pentsatu zuten proiek-

tuaren arduradunak, elkartasu-

na adierazteko eta, aldi berean, 

arazo hori gizarteratzeko. 

Seme proiektua hirugarren 

testigantza da, presoen testigan-

tza desberdinak daude, bi jakin 

izan dira eta orain hirugarre-

narekin Seme proiektua sortu 

da. Proiektuaren helburuak 

batez ere motxiladun haurren 

testigantza zabaltzea eta gizar-

teratzea da, arduradunen ustez 

ezagutu behar da, horri aurre 

egiteko eta dispertsioak sortzen 

duen arazoa gainditzeko. Gai-

nera, jendearen elkartasun adie-

razpena da, kasu horretan Xi-

beru eta bere aita Oihan Baran-

dalla, baita motxiladun beste 

haurrekiko. Euskal Herrian 

dauden 104 motxiladun haur eta 

gaztetatik 5 sakandarrak dira. 

Saretik adierazi dutenez, "egun-

go espetxe politika gizagabeak 

gaur egun 104 umeri euren gu-

rasoen ondoan hezteko eskubi-

dea ukatzen die. Zergatik? da 

behin eta berriz euren buruei 

egiten dieten galdera".

Elkartasun egune
Larunbatean ospatutako ekital-

dietan herriko zazpi presoak 

gogoan izan zituzten. Etxarri 

Aranaztik urrunduak daudela  

eta "salbuespeneko espetxe po-

litikak Etxarriko familia eta 

kuadrilla asko zigortzen dituela 

esan zten antolatzileek. Espetxe 

politika horrekin bukatzea eta 

preso guztiak etxerako bidean 

jartzea lehentasunezko erronka 

da Etxarriko herriarendako". 

Arratsaldean egin zuten mani-

festazioarekin Euskal Preso 

Politikoen Kolektiboak "abian 

jarri duen ekimen politiko be-

rrituari babesa eskaini" zioten.

Seme proiektuaren aurkezpenean izan zirenen talde argazkia. 

"Motxila etorkizunez 
bete" Seme proiektuaz
Etxarri Aranazko motxiladun umeak elkartasuna sentitu dezaten eta haien testigantza 
gizartaratzeko sortu den mugimenduaren aurkezpena egin zuten larunbateko  
Elkartasun egunean. Oihanek bere egoera azaldu eta gero abiatu zen dena
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Plaza erdian maiatza
Iturmendiarrek 50 bat minutu behar izan zituzten 21,6 metro luzeko 
maiatza eta muturrean lotuta zuen 5 metroko pinua jasotzeko. 1,5 metro 
inguruan sartzeko lanak Ignazio Arbizuk gidatu zituen. Guztia airetik ikusi 
zuena paramotorraren gidaria izan zen. Bestalde, maiatza jaso ondoren 
Iturmendiko dantzariek dantzatu zuten eta ondoren auzatea izan zen. 

Elurrari ere aurre eginez
Bakaikuarrek elurrari eta ipar haizeari aurre eginez jarri zuten maiatza 
asteartean. Baizako pagadian moztu zuten enborra eta arrastaka 600 bat 
metro eraman zuten. Lehen beroaldi horren ondoren, enborra jasotzeko 
txanda iritsi zen. Egunean bertan mustu zituzten metalezko 6 oinarrirekin 
jaso zuten maiatza. Langintza horretan 40 bat minutu behar izan zituzten. 

UTZITAKOA

Bitan gora
Ziordiarrek bi maiatz jasotzeko ohitura hartu dute. Bata herriko parkean, 
Txipudian. Egiteko hori 10:30ean egin zuten. Ondoren Urbasara igo eta 
eguerdian bigarren maiatza jaso zuten eguerdirako. Eguraldi makurrari 
aurre egin behar izan zioten. Hirugarren urtea da bi jasotzen dituztela. 
Eguna borobiltzeko herri bazkaria izan zen.

Abiadura handiko maiatza
Etxarriarrak ordu laurden eskasa behar izan zuten maiatza Hartzabalen 
zutitzeko. 300 bat pertsona lekuko zirela egin zuten lan. Aurretik elurra 
egin bazien ere, eguzkia lagun eta apenas haizerik gabe zutitu zuten 
maiatza eta langintza horretan sei sarde edo oinarriz baliatu ziren. 
Estreinakoz, arranoez edo putreez aparte, dron bat izan zen lekukoa. 

UTZITAKOA

Pentsio duinen alde Etxarrin. SASOIA

SAKANA
Sakanako jubilatuen erakundeak, 

Sasoiak, Pentsionistak Martxan 

eta Otsailak 22 plataformak el-

karrekin ibarrean mobilizazio 

handi bat antolatzeko ideia dute 

eta hori prestatzeko aurreneko 

harremanak izan dituzte. Hiruen 

asmoa da euren arteko adosta-

suna gerora beste kolektiboeta-

ra zabaltzea. Horregatik, ema-

kumezkoen, ikasleen eta beste 

kolektiboekin aurrerago bilerak 

egitea ez dute baztertzen. Argi 

baitute haien "borroka jendarte 

guztiarena" dela, "gaur gu gara, 

bihar besteen txanda da". 

Estatuan larunbaterako eta 

hilaren 26rako jubilatu elkarteen 

mobilizazioak daude. Gutxiene-

ko pentsioa 1.080 eurokoa izan 

behar duela eskatzen dute. Aldi 

berean, Nafarroarako pentsio 

sistema propio duina aldarrika-

tzen dute jubilatuen elkarteek. 

Pentsio duinen eskaerari eus-

ten diote hiru erakundeek. Bi-

tartean, astelehenero, 19:30ean, 

Altsasuko udaletxe parean kon-

tzentratzera deitu dute Pentsio-

nistak Martxanek eta Otsailak 

22 plataformak. Sasoiak, bestal-

de, maiatzaren 15ean, 11:00etan, 

Irurtzungo azokan jarri du hi-

tzordua eta gauza bera egin du 

garagarrilaren 4rako Etxarri 

Aranatzen. 

Jubilatuak 
deialdia 
bateratua 
prestatzen 
Pentsio duinen aldeko 
mugimenduak Sakanan 
hilaren 26an izanen du, 
mobilizazio handiarekin
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Uharte Arakilen egindako kontzentrazioa. Behean, Ziordikoa. UTZITAKOAK

Feministek ez dute zalantzarik: 
bortxaketa izan zen
Mugimendu feministak deituta makina bat jendek 
protesta egin zuen sanferminetako bortxaketa epaiagatik

SAKANA
Duela bi urteko sanferminetan 

izandako talde bortxaketaren 

epaia joan den astean ezagutu 

zen. Nafarroako Lurralde Auzi-

tegiak frogatutzat jo du bost 

gizonek 18 urteko emakumea 

inguratu, ezkaratza batera sar-

tu, han paretaren kontra geldi-

rik eutsi, sexu harremanak 

izatera behartu, ondoren lurrean 

botata utzi eta hari telefono mu-

gikorra lapurtu ziotela, laguntza 

ez eskatzeko. Hori guztia sexu-

erasoa ez, abusua izan dela eta 

9 urteko espetxe zigorra ezarri 

zien epaimahaiak auzipetuei. 

Epaia ezagutu bezain laster 

haserrea zabaldu zen gizartean. 

Ez da abusua, bortxaketa da 

lelopean protestak egin ziren 

ostegunean bertan, esaterako, 

Uharte Arakilen, Altsasun eta 

Ziordian. Ostiral eguerdian Al-

tsasuko udaletxe parean beste 

kontzentrazio bat egin zen. 

Ostegunean bertan Bilgune 

Feministako kideek Altsasuko 

kontzentrazioan adierazi zuten 

bilkura bera "sinesgarritasun 

eta aitortza kolektiboa egiteko" 

zela. "Bortxaketa izan zela ez 

dugu zalantza jartzen. Eraso-

tzaileek bai biolentzia bai bel-

durra erabili zituzten erasotua 

bortxatzeko. Hortaz, nahiz  eta 

justizia instituzioek ez aitortu, 

guk sinisten dizugu!" 

Gertaerak "bortxaketa gisa ez 

aitortzea larritzat" jo zuten Bil-

gune Feministako kideek. "Ho-

rrek argiki erakusten du, beste 

hainbatetan argiki gertatu den 

moduan, epaitegiak ez daudela 

emakumearen gorputzaren eta 

bizitzaren gaineko askatasuna  

defendatzeko eta, bai aldiz, sis-

temaren ordena patriarkala eta 

misoginoa iraun arazteko". 

Salatu zuten emakumezkoen 

kontrako eraso sexistak "egu-

neroko errealitatea direla gurean, 

indarkeria sistema kapitalista 

patriakal honek duen ezinbes-

teko tresna baita, jendartean 

dauden botere harremanak iraun 

arazteko". Gainera, "ozen" sala-

tu zuen epaia. "Eta baita, oro 

har, emakumezkoon kontrako 

biolentzia. Orain arte bezala 

segituko dugu borrokan eta au-

todefentsa feministaz emaku-

mezkoak ahalduntzen". 

Adierazi zutenez, "hau ez da  

emakumezkoen arazoa soilik, 

arazo politikoa baita! Konpro-

miso politiko eta soziala beha-

rrezkoak dira egiturazkoa den 

emakumezkoen kontrako bio-

lentziari aurre egiteko."  

SAKANA
Sindikatuek Maiatzaren Lehe-

nengoan langileen aldarrikape-

nak kalera atera zituzten. Ohi-

ko aldarrikapen eta eskakizunei 

borroka feminista gehitu zioten. 

Bandera moreak atera zituzten 

aurtengo Langileen egunean 

martxoaren 8ko grebaren oihar-

tzuna luzatzeko asmoz. Iruñeko 

"La Manadaren" epaiketaren 

kritikak izan ziren ere nagusi. 

Pentsiodunak azken asteetan 

egin dituzten mobilizazioekin 

bat egin zuten ere sindikatuek, 

pentsio duinak eskatuz. Gaine-

ra, lan munduaren prekarietatea, 

murrizketak eta aberastasunaren 

banaketa izan ziren oihukatu-

tako beste eskakizunetako batzuk.

Nafarroan LAB eta ELA sin-

dikatuak bakarrik joan ziren 

manifestazioan; CCOO eta UGT 

batera joan ziren, baita CGT, 

CNT, STEILAS eta Solidari el-

karrekin joan ziren ere. LAB 

sindikatuak Altsasun manifes-

tazioa egin zuen.

LAB 
Altsasun manifestazioa egin 

zuen LABek. Beste hainbat he-

rrietan bezala "Lan, bizi, herri 

duina" lelopean manifestatu 

ziren. Altsasuko auziperatuak 

gogoan izan zituen LAB sindi-

katuak Maiatzaren Lehenengoa-

ren Altsasun egindako mobili-

zazioan. Justiziaz hitz egin zuten: 

"herriaren lanari esker egiten 

ari da justizia, eta estatua da 

erregimen antidemokratiko be-

zala kondenatua izango dena". 

Kataluniari keinua egin zion 

LABek ere. 155. artikulua nafa-

rroan "aspaldi" ezarrita dagoela 

kritikatu zuen sindikatuak, izan 

ere, hemeretzi lege errekurri-

tuta dituztela eta berreskuratu-

tako dirua ezin dutela arlo so-

zialean erabili salatu zuen. 

Langileen eguna baliatu zuen 

LABek ere Kanbora begiratzeko 

eta ETAren "ziklo amaieran" 

EAJk izan duen jarrera kriti-

katzeko: "Madril Kanbo baino 

gertuago dauka EAJk". PPrekin 

sinatutako akordioa salatu du 

sindikatuak, "gezurra da pen-

tsioen arazoa konpondu denik".  

Hortaz, Nafarroarentzat estatus 

politiko propioa eskatu du sin-

dikatuak. "Erabakitzeko esku-

bidea izan behar dugu".

ELA
"Pobreziari gerra" izan zen ELA 

sindikatuaren oihu Maiatzaren 

Lehenengoan. Gizarte desber-

dintasunak areagotu direla kri-

tikatu zuen. ELAk nabarmendu 

du ziklo aldaketa adierazten 

duten zantzuak badirela, eta, 

bereziki, hiru albiste "pozgarri" 

aipatu zituen: Mugimendu fe-

ministak martxoaren 8an egin-

dako greba, pentsiodunen mar-

txak eta borroka sindikala go-

raipatu zituen: "sindikalismoa 

bizirik dago". Bereziki mugi-

mendu feministak izan duen 

garrantzia eskertu zuen ELAk.

EAJren eta PPren arteko akor-

dioak kritikatu zuen sindikatuak 

ere: "EAJ beharrezkoa da PPre-

tzat eta PP beharrezkoa da EAJ-

rentzat". 

UGT eta CCOO
Iruñean egin zuten manifestazioa, 

sindikatuen egoitzan hasi eta 

enpresaburu elkartearen egoitzan 

amaitu zuten mobilizazioa. Kri-

sia gaitzetsi zuen UGTk eta 

"neoliberalisoaren aldarean" 

langileak sakrifikatu dituela 

kritikatu zuen. Greba orokorra-

ren aukera plazaratu zuen.

CCOOk "kendu digutena be-

rreskuratzeko garaia" dela esan 

zuen. PP eta EAJrentzat mezua 

zeukan sindikatuak: "pentsioak 

ez dira trukerako txapona". Na-

farroan gizarte elkarrizketek 

atzera egin dutela salatu zuen.

ESK, STEILAS, CGT
Batera joan ziren Iruñeko ma-

nifestazioan eta borrokarako 

grina berpizten ari dela aldarri-

katu zuten pentsio duinen mo-

bilizazioak eta emakumeen 

mugimenduak hartutako oihar-

tzunean oinarrituz.

LABesk maiatzaren 1ean Altsasun egindako manifestazioa.

Langileen eguna 
aldarrikapen moreez
Langileen ohiko eskakizunei borroka feminista gehitu zuten sindikatuek Maiatzaren 
Lehenengoaren mobilizazioetan. Lanaren prekarietatea, aberastasunaren banaketa, 
pentsio duinak eta murrizketak izan ziren aldarrikapen nagusiak. 

PENTSIODUNEN 
MARTXEK ETA 
EMAKUMEEN 
MUGIMENDUAK 
ADIBIDE IZAN DIRA
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OSTIRALA 4
IRURTZUN Krisi kapitalista 
aztergai. Ekonomia Kritikarako 
Taldearen hitzaldia. 
18:00etan, kultur etxean. 

IRURTZUN Escalando en  
el oeste americano.  
Joseba Arlegiren hitzaldi-
proiekzioa. 
18:00etan, kultur etxean. 

LAKUNTZA Armarria eta Giza 
katearen aurkezpena. Gure 
Esku dago. 
18:30ean, Batzar aretoa.

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

ALTSASU Los arboles mueren  
de pie. Altsasu institutuko 
Asanak antzerki taldearen 
emanaldia.
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

ETXARRI ARANATZ Ahava 
Taldeak Arimarendako kantuak 
eskainiko ditu. 
19:30ean, kultur etxean. 

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

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

ZIORDIA Armarria eta Giza 
katearen aurkezpena. GED.
20:00etan, Udaletxea.

ALTSASU Una razon brillante 
filmaren emanaldia. 
22:00etan, Iortia kultur gunean. 

LARUNBATA 5
ALTSASU Rompepiernas itzulia 
190 km-ko joan-etorria eginen 
dute Barranka Txirrindulari 
Taldeko errepide atalekoek. 
08:30ean, San Juan plazatik.

ALTSASU II. Konpost banaketa 
festa. 
10:00etatik aurrera, Otadiako 
auzo-konpostagailuan.

OLATZAGUTIA 25 urte euskararen 
alde. Eskolako D ereduaren 
urteurren ospakizuna. 
11:00etatik aurrera.  

ALTSASU eLe festa. Euskara 
hiztun berriei aitortza. 
12:00etan, Foru plazan. 

ETXARRI ARANATZ 
Ondorengoak. Zirika zirkusen 
antzezlana.
18:00etan, kultur etxean. 

LAKUNTZA Attikus Finch eta 
Impedenzia taldeen kontzertua.
18:30ean, kultur etxean.

BAKAIKU Pintxopotea.  
Gure Esku dago. 
19:00etan, Bakarrekoetxea elkartean.

ALTSASU Memoriari kontzertua, 
Maria Espada eta Erkudengo 
Ama abesbatza. 
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

IGANDEA 6
ALTSASU Xabierko gaztelura, 
119 km-ko ibilbidea eginen  
du Barranka txirrindulari 
klubeko mendi-bizikleta 
taldeak. 
08:30ean, abiatuko dira euren 
egoitzatik. 

ALTSASU Etorkizuna, Urretxuko 
Lurra eta Berako Gure Txokoa 
dantza taldeak. Bizi Dantza 
egitaraua. 
12:00etan, herrian zehar. 

URDIAIN Orritz dantza taldea. 
Bizi Dantza egitaraua. 
12:00etan, herrian zehar.

OLATZAGUTIA Galtzorratz dantza 
taldea. Bizi Dantza egitaraua.
12:00etan, herrian zehar.

ZIORDIA Elai-Alai dantza taldea. 
Bizi Dantza egitaraua. 
12:00etan, herrian zehar.

ALTSASU Bizi dantza egitarauko 

talde guztien dantza emanaldia.
14:00etan, Foru plazan.

ALTSASU El ocaso de los dioses, 
Haize Berriak banda eta Ekhine 
Lumbreras Fdz de Arroiabe.
18:00etan, Iortia kultur gunean. 

ETXARRI ARANATZ Baga, biga, 
higa. Burundar Txistulariak eta 
Etxarri Aranazko abesbatza. 
19:00etan, elizan. 

ALTSASU Una razon brillante 
filmaren emanaldia. 
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

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

ASTELEHENA 7
IRURTZUN Ciclismo en 
Irurtzun. Una forma de vida. 
Mahai-ingurua hainbat 
txirrindularirekin.
13:00etatik 15:00etara, Atakondoa 
ikastetxeko gimnasioan. 

ALTSASU Pentsio duinen aldeko 
kontzentrazioa. Otsailak 22 
plataforma eta Pentsionistak 
Martxan. 
19:30ean, udaletxe parean. 

ASTEARTEA 8

ETXEBERRI Zikloturisten 
martxa, Lacturale-Ermitagaña 
emakumezkoen taldearekin. 22 
km-ko ibilbidea. 
17:30ean, Foru plazatik. 

ETXARRI ARANATZ Festa 
batzordearen bilera irekia.
Udaletxean, 19:00etan. 

ASTEAZKENA 9
LAKUNTZA Euskaraldia. 
Sakanako ahalduntze saioa. 
19:00etan, mankomunitatearen 
egoitzan. 

ALTSASU La mano invisible 
filmaren proiekzioa eta 
solasaldia. LAB.
19:00etan, Iortia kultur gunean.

OSTEGUNA 10
ARBIZU Askatasunean hazi eta 
hezi. Zer da? Autorregulazioa 
vs direktibitatea. Askatasuna 
eta muga. Nola hazten gara, 
nola bilakatzen gara heldu. 0-3 
urteen garrantzia helduaren 
konfigurazioan. Guraso bezala, 
gure egitekoa. Hizlaria: Ana 
Ablanedo. 
17:00etan, Kattuka haur eskolan. 

ALTSASU La tribu filmaren 
emanaldia. 
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. Tel.: 948 56 42 75 / gutunak@guaixe.eus

IRURTZUN Txirrindularitzari buruzko erakusketa. 
Astegunetan asteartera arte, 09:00etatik 10:00etara eta 14:00etatik 
17:00etara Atakondoa eskolako ezkaratzean eta lehen solairuan.

ZORION AGURRAK

Ainetz Lazkoz Ginea
Zorionak ederra!! 8 urte 
dagoeneko. Seitu guai 
arte bezain alai ta 
zoriontsu. Muxu pila bat 
familia guztiaren partez.

Teodoro
Zorionak aitona!! Ondo 
pasa eguna eta muxu 
asko. Ane eta Miren.
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OROIGARRIA

Beti gogoan

Anttoni Aldasoro
Milagros Artieda

Jose Ramon Anso
Jorge Ijurko
Iñaki Orce

Etxarri Aranazko 1959ko kintoak

ESKELA

Biltokin gora eta behera 
faltan botako zaitugu

Beti gurekin

Rexu  
Iturrioz Gastesi

Biltoki taberna

Altsasun, 2018ko maiatzaren 4an

ESKELA

Non hago, zer larretan 
Juananeko artzaina

mendi hegaletan gora
oroitzapenen gerora

ihesetan joan hintzana.

Benito 
Araña Mendinueta

Zui fameliya
Arbizu

ESKELA

Urak dakarrena 
urak daroa,

zuk emandakoa 
gurekin gelditzen da.

Rexu  
Iturrioz Gastesi

Iñigo Aritza ikastolako guraso, ikasle eta langileak

(Iñigo Aritza ikastolako gurasoa)

ZIORDIA Book face erakusketa. 
Garagarrilaren 1era arte, arratsaldez, liburutegian. 

IRAGARKI SAILKATUAK
OHARRAK
Odol-emaileak. Maiatza: 
10ean Irurtzun, 16:45-
20:30. 23an eta 30ean 
Etxarri Aranatz, 17:00-
20:00. 28an Olaztin, 
17:00-20:30.

E t x a r r i  A r a n a z k o 
irakurle taldea. Hurren-
go hitzorduan Uxue Alber-
diren Jenisjoplin liburuaz 
hizketatuko dira. Garaga-
rrilaren 7an, 19:00etan, 
Etxarriko liburutegian.

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) telefonoeta-
ra hots egin dezatela.

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, poltsak 
eta nezeserrak: 31. Audi-
fonoa: 1. Betaurrekoak 
eta betaurreko-zorroak: 
42. Euritakoak eta maki-
lak: 19. Belarritakoak, 
kateak, eskumuturrekoak, 
eraztunak, erlojuak eta 
imitaziozko bitxiak: 31. 
Arropak eta oinetakoak: 
48. Bizikletak eta patinak: 
10. Beste objektu batzuk: 
8. Etxeko giltzak eta ibil-
gailuak.

Autoenplegurako 
laguntza. Zure lanpostua 
sortu nahi baduzu Ceder-
na-Garalurrek honako 
laguntza eskaintzen du: 

ideia aztertzea, proiektua 
garatzea, enpresa sortzea 
edota martxan dagoen 
jarduera sendotzea. Argi-
bide gehiago: 948 56 70 
10, sakana@cederna.es 
edo sakana.admon@
cederna.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 iheslarien 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

Nabarmendu zure iragarkia
Tamaina berria. Galdetu prezioa.

948 564 275

Nabarmendu 
zure iragarkia
Tamaina berria. 

Galdetu prezioa.
948 564 275

· Xuhare Zornoza Barrenetxea, apirilaren 27an Olaztin
· Paule Otxagabia Zabala, apirilaren 28an Etxarri 
Aranatzen

JAIOTZAK

· Juan Manuel Crespo Gonzalez eta Miren Iriarte 
Bailon, apirilaren 27an Irurtzunen

EZKONTZAK

· Angela Ezkerra Beltza, apirilaren 21ean Etxarri Aranatzen
· Benito Araña Mendinueta, apirilaren 26an Arbizun
· Maria Soledad Inda Urtasun, apirilaren 28an Iturmendin
· Resurrección Iturrioz Gastesi urdiaindarra, maiatzaren 
1ean Altsasun

HERIOTZAK

InformazIo hau epaITeGIeTan eTa udaleTan jasoTzen da. aGerTu 
nahI ez duenak, han jakInarazI dezala..

EGURALDIA ASTEBURUAN

Ostirala, 4

Min.

6o
Max.

13o

Larunbata, 5

Min.

8o
Max.

16o

Igandea, 6

Min.

9o
Max.

23o

Astelehena, 7

Min.

11o
Max.

22o
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PREFERENTE MAILA
EMAITZAK

Etxarri Aranatz - Artajones 6-3
Arrotxapea - Lagun Artea 2-0

SAILKAPENA
1. Infanzones 57
12. Etxarri Aranatz  29 
13. Lagun Artea  28 

PARTIDUAK

IGANDEAN
16:30   Lagun Artea - Etxarri Lakuntza

Lagun Arteak aukera ederrak sortu zituen, 
baina ez zituen gauzatu eta Arrotxapeak, 
aldiz, bi gol sartu zituen. Etxarri 
Aranatzen, aldiz, gol festa ederra ospatu 
zuten. Oihan, Iñigo, Garat, Aitor, Javier eta 
Artajones bera, ate propioan, izan ziren 
golegileak. Igandean Lagun Artea eta 
Etxarriren arteko derbia jokatuko da.  

ERREGIONAL MAILA
EMAITZAK

Altsasu - Burlades 1-2

2. FASEKO SAILKAPENA
1. Burlades 30
7. Altsasu 14

IGOERA FASEA. PARTIDUA

LARUNBATEAN
16:00   Iruntxiki - Altsasu Beriain

Burlades aurreratu zen baina Altsasuk 
berdindu zuen. Zorigaiztoko jokaldi 
batean lortu zuen Burladesek garaipena. 

EMAKUMEEN ERREG.
EMAITZAK

Altsasu - Castejon 1-4

SAILKAPENA
1. Berriozar 85
13. Altsasu 24

OSTIRALEAN
20:00  Amigo - Altsasu Amigo

Altsasuko neskek ezin izan zioten 
Castejoni irabazi. Gaur sailkapenean 6.a 
den Amigo izanen dute aurkari. 

SAKANAKO TOPAKETAK
KIMUEN PARTIDUAK

IGANDEAN, ALTSASUN
9:00 Kaixo - Tipi Tapa
10:00 Sutegi - Lagun Artea
10:00 Urdiain - Etxarri Aranatz

BENJAMINEN PARTIDUAK

IGANDEAN, ALTSASUN
11:00 Sutegi - Altsasu 1
11:00 Etxarri Aranatz - Altsasu 2
12:00 Betelu - Altsasu 3
12:00 Aralar Mendi - Lagun Artea

Sakanako Futbol Topaketen azken 
jardunaldian auzate ederra izanen da. 

Asteburuan GRAVNI federazioen 

arteko torneoko finalak jokatuko 

dira Gasteizen. Guztira jokatuko 

diren 50 finaletatik 29etan ariko 

da Nafarroa eta txapelketa ira-

bazteko hautagai nagusia da. 

Ezker paretako frontoian final 

gehien jokatuko dituen federazioa 

izango da Nafarroa –32 finaletik 

20. Trinketean, aldiz, 18 finale-

tatik 9tan ariko da Nafarroa.

 PILOTA  GRAVNIko 50 
finaletatik 29 ditu 
jokoan Nafarroak

Jose Javier Zabaleta pilotari 

etxarrendarra da baina Irur-

tzunekin lotura handia du. 

Bertan egin zituen ikasketak 

eta Irurtzun pilota klubean tre-

batu zen. Horrela, Ezkurdiare-

kin batera Binakako txapeldu-

na den etxarrendarra Irurtzunen 

omenduko dute gaur, ostiralean, 

22:00etan Biaizpe pilotalekuan 

hasiko den jaialdian. Aspek 

antolatu du ekitaldia, Irurtzun-

go eta Arakilgo udalen eta Irur-

tzun pilota klubaren laguntza-

rekin. 

Jaialdia
Zabaleta omentzekeko pilota 

jaialdi ederra antolatu dute Irur-

tzungo Biaizpe pilotalekuan. 

Jaialdia zabaltzen duen partidan 

P. Etxeberriak eta Adur Lasak 

Elordi eta Martinez izango di-

tuzte aurkari, eta partida nagu-

sian Irribarriaren eta Martijaren 

kontra jokatuko dute Retegi Bik 

eta Zabaletak. Aurretiazko sa-

rrerak salgai daude Hotel Pla-

zaolan eta, bestela, Irurtzungo 

Biaizpen erosi ahalko dira.

 PILOTA  Jose Javier 
Zabaleta omenduko 
dute gaur Irurtzunen

Jose Javier Zabaleta. ASPE Joseba Ezkurdia Buruz Buruko 

finalerdietan dago, merezimen-

du osoz. Larunbatean, Eibarko 

Astelenan, Iker Irribarria men-

deratu zuen arbizuarrak, 22 eta 

9. Binakako txapela irabazi eta 

gero, goranzko ibilbide horretan 

jarraitzen du Ezkurdiak. Badi-

rudi txapela lortzearekin presioa 

eta mamuak nolabait uxatu di-

tuela eta bere benetako maila 

ematen ari da arbizuarra. 

Iker Irribarria, 2016ko txapel-

duna eta 2017ko txapeldunordea 

zuen aurrez aurre Ezkurdiak. 

Dirua Irribarriaren alde atera 

zen, 100-80ra. Lehen tantoa Irri-

barriaren aldera erori zen, Ez-

kurdiak oparitutako dejada bat. 

Irribarriak kontrolatu zuen 

markagailua –3 eta 6ko aldea 

izan zuen–, baina ez zuen agin-

te makila behar bezala hartu. 

Horrela,  Ezkurdia ongi jokatzen 

hasi zen, Irribarria ezkertiaren 

eskuina bilatzen saiatu zen uneo-

ro eta sakearekin mina egin 

zuen. Eta tantoak pilatzen hasi 

zen. Beste aldean, Irribarria 

deseroso ibili zen. Kolpe sendoak 

jo zituen, baina ez zen erregu-

lartasunarekin ibili; ez zuen 

guztiz gozatu. Buruz burukoa 

prestatzeko nahikoa tartea izan 

zuen, baina lehiaketaren erritmoa 

falta izan zitzaion. Ez zuen egun 

ona izan eta sufritzea tokatu 

zitzaion. 

Ezkurdia aldea ateratzen hasi 

zen – 7 eta 6–, eta hortik aurre-

ra tanto segida ederra egin zuen, 

13 eta 6 aurreratzeraino. Ez zuen 

ezer oparitu eta Irribarriaren 

doainak zapuzten jakin zuen. 

Sekulako erakustaldia emanez, 

13 eta 8tik 18 eta 8ra joan zen 

zuzenean. Irribarriak bedera-

tzigarren tantoa egin zuen, bai-

na arbizuarrak, sakeari, bolea 

ikusgarriei eta erremate bikai-

nei esker, partida irabaztea 

lortu zuen, 22 eta 9. Buruz bu-

ruko finalerdietara sailkatu da 

arbizuarra, lehenengoz, eta oso 

pozik zegoen. 

Altuna, arerio gogorra 
finalerdietarako
Urrutikoetxea 16 tantotan utzi 

zuen Jokin Altuna izango da 

Joseba Ezkurdiarekin Buruz 

Buruko finalerdietan lehiatuko 

dena. Partida erabakigarria hu-

rrengo astean jokatuko da, maia-

tzaren 13an, Bilboko Bizkaia 

pilotalekuan. Olaizola II.ak eta 

Elezkano II.ak Iruñeko Labriten 

jokatuko dute beste finalerdia 

egun bat lehenago, maiatzaren 

12an. Hortaz, aste bateko atse-

dena dute lau pilotariek zita 

garrantzitsu horiek prestatzeko. 

Guztiak ere primerako momen-

tuan iritsiko dira hitzordura eta 

Buruz Buruko partida irekiak 

espero dira, gogorrak eta emozioz 

betetakoak. 

Nabarmentzekoa da Buruz 

Buruko txapelketak sorpresa 

galantak utzi dituela. Esaterako, 

talde buru ziren guztiak –Ben-

goetxea VI.a, Rezusta, Urruti-

koetxea eta Irribarria, bidean 

geratu dira, euren arerioak –

Elezkano II.a, Olaizola II.a, Al-

tuna III.a eta Ezkurdia– sailka-

tu baitira, final laurdenetan, 

finalerdiak jokatzeko. 

Ezkurdiak bikain jokatu zuen Irribarriaren kontra. ASPE

Ezkurdia, Buruz Buruko 
finalerdietara
 PILOTA  Final laurdenetan Iker Irribarria 9 tantotan utzi zuen Arbizuko aurrelariak. 
Finalerdietan Urrutikoetxea irabaztetik datorren Altuna izango du aurkari, maiatzaren 
13an Bilboko Bizkaia pilotalekuan

Joanes Bakaikoa 
etxarriarra Promozioko 
Buruz Buruko 
finalerdietarako sailkatu 
da, finalerdietan Dariori 16 
eta 22 irabazi eta gero. 
Finalerdietan, Erostarbe 13 
tantotan utzi zuen Gorka 
izango du aurkari. Partida 
bihar jokatuko da, 
larunbatean, Orduñan. 

Beste finalerdian 
Ugalderi 21 era 22 irabazi 
zion Erasun, P. Etxeberria 4 
tantotan utzi zuen 
Urretabizkaiaren kontra 
ariko da etzi Ikaztegietan. 
Finala maiatzaren 19an 
jokatuko da, Labriten. 

Bakaikoa 
Promozioan

TALDE BURU GUZTIAK 
BURUZ BURUKO 
TXAPELKETATIK 
KANPO GERATU DIRA 
FINAL LAURDENETAN
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Aste bateko epean munduko bi errekor hautsi ditu Fernandezek. FEDERAZIOA

Ioseba Fernandezek munduko 
beste errekor bat hautsi du
 IRRISTAKETA  100 metroko munduko errekorra apurtu 
ondoren, 300 metroko erlojupekoa hautsi du

Ioseba Fernandez Iturmendiko 

irristalariak lortutako markak 

asko dira, munduko eta Euro-

pako txapelduna baita, beste 

hainbat txapelketaren artean. 

Eta bere bizitzako unerik ga-

rrantzitsuenean dago, aste ba-

teko epean munduko bi errekor 

apurtu baititu. 

Iturmendiarrak duela aste bat 

Nafarroako Zirkuitu Abiadura 

Txapelketan, Antoniuttin, 100 

metroko munduko errekorra 

apurtu zuen, aurretik zuen bere 

marka, 9,660 segundokoa, 9,604 

segundotan gaindituz. Eta aste 

bat beranduago, asteburu hone-

tan hain zuzen ere, Alemaniako 

Geraun jokatzen ari diren Eu-

ropako Irristaketa Kopan, beste 

errekor bat gainditu du Ioseba 

Fernandezek: zirkuituko 300 

metroko erlojupekoko proban 

22,850 segundoko denbora egin 

du, aurreko errekorra gaindituz.

2019an Bartzelonan jokatuko 

diren World Roller Games edo 

Munduko Irristaketa Txapelke-

tetan aritu nahi du iturmendia-

rrak. Txinan jokatutako aurre-

ko World Roller Gamesetan 

urrezko domina bat, zilarrezko 

bi domina eta brontzezko domi-

na bat lortu zituen.

Sakanako Mankomunitateak 

Sakanako irristaketa taldeen 

laguntzarekin antolatuta, larun-

batean Olaztiko Erburua kirol-

degiak Sakanako Irristaketa 

Topaketa hartu zuen. 

Sakanako irristaketa klub eta 

talde ezberdinetako 146 irrista-

lari bildu ziren Erburuan, Olaz-

tiko Sutegi, Patin Sakana, Ur-

diaingo Aitziber, Etxarri Aranatz, 

Arbizu eta Uharte Arakilgo 

taldeetakoak. Elkarrekin bildu-

ta eta primerako giroan, joko 

eta lasterketak egin zituzten, 

eta bukaeran auzate eder eta 

osasuntsua izan zen bildutako 

guztiendako. 

Bi domina Txantreatik
Bestalde, txapelketek aurrera 

jarraitzen dute eta maiatzaren 

lehenean Txantrea Irristaketa 

Trofeoa jokatu zen. Sakana Pa-

tin taldeko hainbat irristalari 

lehiatu ziren bertan eta maila 

oso polita eman zuten.

Emakumezkoen aurrebenjamin 

mailan Sakana Patin taldeko 

Enara Perez hirugarrena sail-

katu zen eta gizonezkoen aurre-

benjaminetan Gaizka Flores 

hirugarrena.

Sakanako topaketan bildu ziren irristalariek talde argazkia egin zuten. SAKANA PATIN

Olazti, Sakanako 
irristalarien topaleku
 IRRISTAKETA  Sakanako Irristalarien Topaketa antolatu zuen Sakanako 
Mankomunitateak larunbatean Olaztin. Sakanako 146 irristalari bildu ziren eta 
arratsalde ederra pasatu zuten

Asteburuan 16 urtez azpiko Hau-

rren eta Juniorren Kin-Ball 

Txapelketa Nazionala jokatu zen 

Irurtzunen. Larunbatean kan-

poraketak jokatu ziren eta, igan-

dean, finalerdiak eta final han-

dia. Sei talde lehiatu ziren guz-

tira: Jaengo Martos, Frantziako 

KBM Montauban, Madrilgo La 

Cantera Moralzarzal, Leongo 

Tempus, Valentziako Pio XII 

Ikastetxea eta Nafarroa Kin-Ball. 

Irurtzungo Atakondoa ikaste-

txean Kin-Balla lantzen dute 

aspalditik, eta selekzioan parte 

hartuko zuten irurtzundarrek. 

Txapelketa ikusgarriaren ondo-

ren, azkenean Jaengo Kin-Ball 

Martos klubak irabazi zuen 

txapelketa. 

Kirol kooperatiboa
Kin-Ball kirol kooperatiboa da. 

Mario Demers soin heziketa 

irakasleak asmatu zuen, Kana-

dan, 80. hamarkadan. Helburu 

nagusia ikasleak baloreetan 

heztea da. Ondoko baloreak lan-

tzen dira: kooperazioa, hezkide-

tza, integrazioa, joko garbia, 

emakumeen parte-hartzea eta 

biolentziaren gaitzespena. Eta 

horretaz guztiaz gain, joko arin 

eta dibertigarria da. 

Irurtzungo Atakondoa ikaste-

txean Kin-Balla lantzen dute 

aspalditik. Manuel Iznaola soin 

heziketa irakaslearekin. Ikasleek 

oso gustuko duten kirola da, 

erabateko talde lana delako; 

jokalari guztiak dira garrantzi-

tsuak, inor ez da nabarmentzen. 

Baloi erraldoia erabiltzen da, 

eta, hortaz, batek bakarrik ezin 

du kontrolatu, inork ezin du 

pasibo egon eta talde lana da. 

Kin-Ball Txapelketa Nazionala 
jokatu zen Irurtzunen
 KIN-BALL  Haur eta Juniorren txapelketan, sei talde 
lehiatu ziren eta Jaengo Martos izan zen txapeldun

Jaengo Kin-Ball Martos kluba izan da txapelduna. MARTOS

Osasuna Fundazioak, Etxarri 

Aranazko Udalaren eta Etxarri 

Aranatz Futbol Taldearen la-

guntzarekin, Osasuna Funda-

zioaren udako futbol campusa 

antolatu du Etxarri Aranatzen. 

Campusa ekainaren 25etik 

29ra bitartean gauzatuko da, 

goizeko 8:45etik 14:00etara eta 4 

eta 10 urte bitarteko neska-mu-

tikoendako prestatua dago. Ize-

na emateko eta informazio 

gehiagorako 948 249 316 telefo-

nora hots egin daiteke edo www.

fundacionosasuna.com web gu-

nean sartu.

Azken bi urteetan Osasunako 

udako futbol campusa antolatu 

izan da Etxarri Aranatzen, arra-

kasta handiz. 

 FUTBOLA  Osasunaren 
futbol campusa 
Etxarri Aranatzen
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Bihar jokatuko da Nafarroako 

Lauko Sokatira Txapelketako 3. 

jardunaldia, 17:00etan, Antsoai-

nen. Lehen bi jardunaldiak jo-

katuta, kadeteen 280 kilotan 

Basaburua da talderik onena (10 

puntu), Iñigo Aritza (8 puntu) 

eta Berriozar (4,5 puntu) taldeen 

aurretik. Andra Mari laugarre-

na dago sailkapenean (4 puntu) 

eta Anar bosgarrena (3,5 puntu).

 SOKATIRA  Nafarroako 
Txapelketako 3. saioa 
bihar Antsoainen

2017/2018ko denboraldiko Zaldua futbol taldea. ZALDUA

Despeditu da Elomendi Futbol 

Txapelketa. Asteburuan jokatu-

tako azken jardunaldian Izalsak 

3 eta 2 irabazi zion Zalduari. 

Horrela, Unzitik irabazi du liga 

(57 puntu), Bidezarra izan da 

bigarrena (51 puntu) eta Arakil-

go Zaldua, aldiz, hirugarrena 

(44 puntu). Orain Kopari ekingo 

diote taldeek. Zalduak Ardoi 

izango du aurkari. 

 FUTBOLA  Zalduak 3. 
postuan despeditu du 
Elomendiko liga

Gogorra, oso gogorra izan zen 

larunbatean Zubirin jokatutako 

III. Nafarroa Xtrem Ultra las-

terketa (68 km, 4.000 metro bai-

no gehiagoko desnibel positiboa). 

Guztira 316 korrikalarik lortu 

zuten proba despeditzea eta Raul 

Perez (7:05:03) eta Silvia Ainhoa 

Trigueros (8:41:29) izan ziren 

irabazleak, errekorrak apurtuz. 

Aritz Munarrizek proba bukatzea 

lortu zuen. 28.a sartu zen hel-

mugara (8:38:52) eta adierazi 

zuenez, “mendiak eman didan 

egun latz eta gogorrena” izan 

zen larunbatekoa. Aldiz, Jose 

Luis Beraza uhartearrak ezin 

izan zuen proba despeditu; 57. 

kilometroan, proba utzi behar 

izan zuen. 

Proba nagusiarekin batera, 

III. Nafarroa Xtrem laburra an-

tolatu zuten (33 km). Javier 

Lizarraga (2:50:31) gailendu zen 

288 korrikalarien artean. Aitor 

Hernaiz 46.a (3:27:40) sartu zen. 

Pagoeta
Bestalde, Pagoeta mendi laster-

keta Ibai Makazagak (1:37:34) 

eta Maite Etxezarretak (1:50:49) 

irabazi zuten. Carlos Mañeru 

etxarriarrak 84.a sartu zen 

(2:08:00). 

Munarrizek 
Nafarroa Xtrem 
despeditzea 
lortu zuen
 MENDI LASTERKETAK  Jose 
Luis Berazak proba utzi 
behar izan zuen 57. 
kilometroan

Luzea: 68 km
1.Raul Perez:                7:05:03
28.Aritz Munarriz:         8:38:52

Motza: 33 km
1.Javier Lizarraga:        2:50:31
46.Aitor Hernaiz:           3:27:40
68.J.Daniel Lakuntza:   3:36:37
84.Juanjo Armendariz:  3:43:13
96. Ibon Ubeda:             3:45:24
127.Gorka Arratibel:      3:52:34
236.Sergio Goñi:           4:33:05
237.Iñaki Lacalle:         4:33:05

Nafarroa Xtrem: 
sakandarrak

Irurtzungo kirol batzordeak, 

Irurtzungo kirol kluben eta Ata-

kondoako kirol jardueren tal-

dearen laguntzarekin 2018ko 

Irurtzungo Kirol Jardunaldiak 

antolatu dituzte. Horrela, hu-

rrengo bi asteetan erakusketak, 

hitzaldiak, proiekzioak, mahain-

guruak, zikloturisten martxa 

eta herri kirolak izanen dira. 

Txirrindularitzari buruzko 
erakusketa
Txirrindularitzari buruzko era-

kusketa izango da antolatu den 

lehen ekimena. Maiatzaren 3tik 

8ra bitartean, Atakondoa ikas-

tetxeko atondoak hartuko du 

“Irurtzun, cuna del ciclismo: del 

Reynolds al Movistar” izeneko 

erakusketa, 9:00etatik 10:00etara 

eta 14:00etatik 17:00etara. Ho-

rrela, txirrindularitzaren urrez-

ko garaiak errepasatzeko auke-

ra emango ditu erakusketak. 

Halaber, Atakondoako lehen 

solairuan “Historia del Ciclismo 

a través de los maillots” erakus-

keta dago ikusgai, azken urtee-

tako mailloten errepaso ederra. 

Joseba Arlegi eta orientazio 
proba
Ostiralean Joseba Arlegi eska-

latzailearen txanda izango da. 

Irurtzungo eskalatzaileak “Es-

calando en el Oeste Americano” 

hitzaldi-proiekzioa gidatuko du. 

Amerikan egindako espedizioen 

berri emango du Arlegik, irudi 

ikusgarriez lagunduta. Eta la-

runbaterako mendi ekimen in-

teresgarri bat antolatu dute. 

Orientazio proban parte hartze-

ko aukera izango dute 2007 ur-

tetik aurrera jaiotako neska-

mutikoek eta familiek. Banaka 

edo taldean hartu ahalko da 

parte, eta egun berean eman 

daiteke izena, mapak agortu 

arte. Hitzordua goizeko 10:00etan 

jarri dute, plazan. 

Txirrindularitza Irurtzunen
Izen hori jarri diote, hain zuzen 

ere, astelehenean 13:00etatik 

15:00etara Atakondoa ikastetxe-

ko gimnasioan antolatu duten 

mahainguruari. “Ciclismo en 

Irurtzun, una forma de vida” 

lelopean, testigantza bikainak 

entzuteko aukera izango da. 

Idoia Lazkoz txirrindulari ohi 

etxarriarrak, Erkuden Almagro 

txirrindulariak, Juanjo Oroz eta 

Egoi Martinez txirrindulari 

ohiek, Aitor Garmendiak, David 

Latasak eta Movistar Team tal-

deko Imanol Erbiti Hiriberriko 

txirrindulariak hartuko dute 

hitza, eta Mikel Navarro izango 

da hizlariei hitza eman eta 

mahaingurua gidatuko duena. 

Zikloturista martxa
Hurrengo egunerako, astearte-

rako, zikloturisten martxa an-

tolatu dute, Lacturale-Ermitagaña 

Emakumezkoen Taldeko kidee-

kin. Talde honetako txirrindu-

lariak dira, besteak beste, Leire 

Maiza etxarriarra eta Maria 

Beraza uhartearra. Hitzordua 

17:30ean jarri dute Irurtzungo 

Foru plazan, zabalik dago mar-

txa egin nahi duen orori eta 

Irurtzun-Latasa-Oskotz-Muskitz-

Aizkorbe eta Irurtzun arteko 

ibilbidea egingo dute, 22 km-koa. 

Alberto Iñurrategi eta herri 
kirolak
Irurtzungo Kirol Jardunaldiek 

maiatzaren 11n izanen dute se-

gida. Egun horretan Alberto 

Iñurrategi alpinistak “Elogio 

del fracaso” hitzaldi-proiekzioa 

eskainiko du, 20:00etan, Irur-

tzungo Kultur Etxean. Eta maia-

tzaren 12an, larunbatarekin, 

herri kirol konbinatuetan ari-

tzeko aukera izango dute irur-

tzundarrek, 18:00etan, Foru 

plazan. Atakondoako haurren 

taldeen arteko konbinatuak jo-

katuko dira, lehenik, eta helduen 

Irurtzungo taldeen artekoak, 

segidan. Gazte Asanblada, La-

rrazpi, Pikuxar, Erga Larreak, 

Guan eta bajeretako taldeak 

ariko dira.

Aurreko urteko Irurtzungo Kirol Jardunaldietako mahai inguru bat. ARTXIBO

Irurtzungo Kirol 
Jardunaldiak abian
 KIROLDEGIA  Maiatzaren 12ra bitartean, kirolari lotutako denetariko ekitaldiak antolatu 
dira Irurtzunen: txirrindularitzari buruzko erakusketa, mahai ingurua eta zikloturista 
martxa, Joseba Arlegi eta Alberto Iñurrategiren proiekzioak, herri kirolak eta beste
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Eguraldi iragarpenak euria ira-

gartzen zuen, baina larunbat 

goiza ateri esnatu zen eta men-

dizaleek ez zuten inolako ara-

zorik izan Irurtzungo Iratxo 

elkarteak antolatutako 29. Sa-

kanako Ibilaldian parte hartze-

ko. Aurretik 700 mendizalek 

zuten izena emana eta egunean 

bertan 300 baino gehiago ani-

matu ziren. Horrela, guztira 1035 

mendizalek hartu zuten parte 

proba ez lehiakorrean, eta Sa-

kanako paraje ikusgarriez go-

zatzeko aukera izan zuten. Pro-

ba Nafarroako eta Euskal He-

rriko Iraupen Luzeko Mendi 

Ibilaldien Zirkuituetan sartua 

dago. 

Parte-hartzaileek hiru ibilbide 

zituzten aukeran: Ibilbide Luzea 

(54 km, 3.388 m desnibela), San 

Donato, San Migel eta Trinitatea 

ermitak biltzen dituena; Ibilbi-

de Motza (25,5 km, 1.440 m des-

nibela), Itxasperri, Madotz, 

Larrazpil, Latasa eta Trinitatea 

batu zituena, eta Ibilbide Txikia 

(14 km, 736 m desnibela), gazte-

txoekin batera egitekoa, txikie-

nengan mendizaletasuna susta-

tzeko, Trinitatea, Latasa eta 

Arrantzaleen xenda lotu zituena. 

470 mendizalek Ibilbide Luzea 

aukeratu zuten, 363 mendizalek 

Ibilbide Motza eta 202 mendiza-

lek Ibilbide Txikia. 

Ibilbide luzea egin zutenak 

goizeko 6:00etan atera ziren. 

Gehienek 11-12 ordu behar izan 

zuten buelta guztia egiteko, bai-

na egon zen ibilbidea denbora 

erdian egin zuenik. Eta antzekoa 

gainontzeko ibilbideekin. 

Bi susto txiki
Guztia primeran atera zen, bi 

ezusteko izan ezik. Bi pertsona 

eraman behar izan zituzten Na-

farroako Ospitalera, bata erreak-

zio alergiko batengatik eta, 

bestea, deshidratazio arazoekin. 

Zorionez, sustoa besterik ez zen 

izan. 60 boluntario inguru aritu 

ziren Iratxo elkartearekin lanean, 

guztia antolatzen. Hornidura 

eta kontrol postuetan, guztia 

garbitzen… lan handia egin zu-

ten. Bukaeran, eta Pikuxar eus-

kal txokoak antolatuta, Katalu-

niako Septimo A taldeak kon-

tzertua eskaini zuen eta prime-

rako giroa izan zen Irurtzunen. 

Mendizaleek Iratxo elkartearen 

antolakuntza bikaina goraipatu 

zuten. Halaber, mendian ibiltze-

ko eguraldi ezin hobea egiten 

zuela gaineratu zuten eta Saka-

nako ibilaldiaren edertasuna 

nabarmendu zuten. Hurrengo 

urtean 30. edizioa beteko du 

Nafarroako martxa beteranoenak. 

Sakanako Ibilaldian parte hartu zuten mendizaleek probaren edertasuna eta antolaketa bikaina goraipatu zituzten. N. MAZKIARAN

1.035 mendizale 
Sakanako Ibilaldian
 MENDIA  Eguraldia lagun, mendizaleen festa bikaina izan zen Iratxok aurreko 
larunbatean prestatutakoa. Mendizaleek hiru ibilbide egiteko aukera izan zuten eta 
gehienek, 470 mendizalek, Ibilbide Luzea aukeratu zuten (54 km, 3.388 m +)

Hornidura guneetan indarrak berreskuratzeko aukera izan zuten mendizaleek. N. MAZKIARAN

Bizi Oinez Gailurra egitasmoan parte hartu duen familia bat. NAFARROA OINEZ

Sakanako gailurretara,  
Nafarroa Oinezen alde
 MENDIA  Martxan dago Bizi Oinez Gailurra egitasmoa, 
mendizaletasuna eta ikastolak lotzen dituena

Nafarroa Oinezek urtean barna 

antolatutakoen artean Bizi Oinez 

Gailurra 2018 egitasmoa dago. 

2014 urtean sortu zen Oinez Gai-

lurra, Zangozako talde batek, 

mendizaletasuna eta euskara 

lotuz sortutakoa, eta ordutik 

aurrera urtero garatu da. 

Aurten Iñigo Aritza ikastolak 

antolatzen du Nafarroa Oinez 

festa eta, jakina, Bizi Oinez Gai-

lurra. Horrela, Sakanako gure 

ingurune zoragarrian egin ahal 

diren mendi gailurren, eskalada 

bideen eta BTT bideen zerrenda 

erakargarria prestatu dute, www.

nafarroaoinez.eus web gunean 

kontsultatu daitekeena. Aipatu 

zerrendari, jakina, beste hainbat 

mendi eta eskalada bide gehi-

tzeko aukera ere badago. 

Sakanan barnako ibilbideak eta 
mendiak babestu
Gailurren artean, Baio, Gainsoil, 

Intsusburu, San Adrian, Beriain 

eta Santa Marina daude. Eta 

eskalada bideen artean Buztelo, 

Germinal eta Txomingeroen 

inbasioa, Urdiainen; Hegoalde-

ko Klasika, Uharte Arakilen; 

Txeroki, Olaztin; eta Ziordiko 

Espoloia, Ziordian. 

Mendi txirrindularitza propo-

samenen artean Artzantzaren 

bidea, Batueko iturria, Bernoa-

ko galtzada, Fraizulo koba, Hi-

rumuga Gaina, Irañetako itur-

burua, Lezamengo zabalgunea, 

Lezaundi eta Baiza, Lizarragako 

San Adrian Gaina, Mendiluzeko 

Cromlecha, Santa Marina eta 

Zirautzako iturburua daude. 

Eta, bukatzeko, oinezkoendako 

ibilbideak ere proposatzen dira: 

Morterutxo, Altsasu-Urdiain, 

Bargagain, Bioitza kanpina, Hiru 

Galtzadak, Urbasa… 

Parte hartzeko
Oinez Gailurrean parte hartze-

ko proposamenak ondoko web 

gunean zerrendatuta daute: 

http://www.nafarroaoinez.eus/

gailurra/eu/apradina_cima.

asp?IdEspecie=18. Ibilbide ba-

koitza sakatuz informazio guztia 

jaso daiteke, distantzia eta bes-

te hainbat xehetasun eta datu, 

eta bertan ematen dira aukera-

tutako bidea edo mendia babes-

teko argibide guztiak. 

Oinez Gailurraren zapiarekin 
argazkia
Interesatuek mendi edo ibilbide 

bat babestu ondoren, Oinez Gai-

lurraren zapia bidaliko du an-

tolakuntzak. Horrela, mendi 

horretara igotzerakoan zapi hori 

eraman eta berarekin argazki 

edo bideo bat egiteko eta bidal-

tzeko gonbitea egiten du anto-

lakuntzak, gero Nafarroa Oine-

zeko web orrian argitaratzeko. 

“Horrela, zuen ekarpenen eta 

parte hartzearen eta euskara 

bera eta Oinez Gailurra maila 

gorenera eraman izanaren tes-

tigantzak gordeko ditugu” dio 

Nafarroa Oinezek. Sakanako 

paraje eder hauek ezagutu eta 

gozatzeko aukera eskaintzen du 

ekimenak, “gailurrera iristeko 

gure helburua lortuko dugu eta 

ondorengoek lortzea ahalbide-

tuko dugu” gaineratu du anto-

lakuntzak.
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Nafarroako Gizonezkoen Senior 

I. Maila Autonomikoko ligako 

25. jardunaldian, Monjardin tal-

deari 62 eta 70 irabazi zion CBASK 

Altsasuk. Lidergoa berreskura-

tu du CBASKek (45+12 puntu). 

Asteburuan despedituko da liga. 

CBASK liderrak bigarrena den 

Eguesibar (40-1 puntu) hartuko 

du bihar, larunbatean, Zelandin, 

16:45ean. 

 SASKIBALOIA  CBASK 
Altsasu, atzera ere 
lider

Sakandarrak 
Mallorca 312n
 TXIRRINDULARITZA  Asteburuan 
Mallorca 312 Giant Taiwan 
lasterketa jokatu zen, 312 km eta 
2.050 metro desnibeleko proba 
ezaguna. 1.892 txirrindularik lortu 
zuten despeditzea. Tartean, Aralar 
taldeko Mitxel Larunbe 1.389.a 
sailkatu zen (13:32:13), Igor 
Miranda 1.393.a (13:32:17) eta 
Jose Javier Ducar 1.739.a 
(13:53:29).

UTZITAKOA

Asteburuan junior mailako hiru 

lasterketa jokatu dira eta Saka-

nako txirrindulariak podiumean 

izan dira. Larunbatean, apirila-

ren 28an, juniorren mailako III. 

Amurrioko Sari Nagusia jokatu 

zen. Esprint oso estuan erabaki 

zen 95 kilometroko proba bikai-

na eta Intersport Irabiako Josu 

Etxeberria izan zen garailea 

(2:21:53). Quesos Albeniz taldeko 

Ailetz Lasa laugarrena sartu 

zen, denbora berean. Beñat Etxe-

zarreta (I.I.) 32.a sartu zen, Jon 

Gil (El Caserío) 39.a, Inhar As-

titz (I.I.) 52.a, Javier Mitxaus 

(I.I.) 68.a .

Hurrengo egunean juniorren 

tropela Lizarran bildu zen, I. 

Electricidad Rober-Jesus Gal-

deano Memoriala jokatzeko. 

Lasterketa esprintean erabaki 

zen eta Quesos Albeniz taldeko 

Mateo Gonzalezek irabazi zuen 

(1:59:14), Intersport Irabiako 

Josu Etxeberriaren aurretik. 

Jon Gil (El Caserio) seigarrena 

sartu zen, denbora berean. Urko 

Gorriti (I.I.) 11.a, Beñat Etxeza-

rreta (I.I.) 12.a, Inhar Astitz (I.I.) 

17.a, Iker Cerviño (I.I.) 26.a, 

Diego Gonzalo (Q.A.) 28.a, An-

doni Urra (I.I.) 31.a, Imanol Ga-

larza (I.I.) 40.a, Xabier Mauleon 

(I.I.) 44.a eta Javier Mitxaus (I.I.) 

45.a . Intersport Irabia izan zen 

probako bigarren talde onena. 

Eta maiatzaren lehenean Lac-

turale Junior Trofeoa hartu zuen 

Etxeberrik. 69 kilometroko pro-

ban Arabarrak taldeko Ibai Ruiz 

de Arkaute gailendu zen (1:52:02), 

Josu Etxeberriaren aurretik 

(1:52:11). Ailetz Lasa (Q.A.) 13.a 

sartu zen, Mateo Gonzalez (Q.A.) 

16.a, Javier Mitxaus (I.I.) 17.a, 

Urko Gorriti (I.I.) 21.a, Jon Gil 

(El Caserío) 26.a, Xabier Mauleon 

(I.I.) 29.a, Iker Cerviño (I.I.) 31.a, 

Inhar Astitz (I.I.) 34.a, Beñat 

Etxezarreta (I.I.) 41.a, Diego 

Gonzalo (Q.A.) 45.a eta Imanol 

Galarza (I.I.) 48.a. 

Igor Arrieta txapeldun Urretxun
Larunbatean Mendijurren Ome-

nezkoa jokatu zen Urretxun, 64 

km-ko proba. Gure kadeteek lan 

bikaina egin zuten eta Aralar 

klubeko Intersport Irabia talde-

ko Igor Arrieta izan zen txapel-

duna, lasterketa bikaina egin 

eta gero, helmugara bakarrik 

helduta (1:39:10). 14 segundora 

sartu zen ari jarraika zebilen 

tropel txikia, tartean bere tal-

dekide Aitor Alberdi, sailkape-

nean bosgarrena, eta Burunda 

klubeko Quesos Albeniz taldeko 

Iker Mintegi (zazpigarrena) eta 

Hugo Aznar (zortzigarrena). 

Quesos Albeniz taldeko Sergio 

Lopez 19.a sartu zen, Unai Aznar 

20.a eta Migel Gil 41.a.

Santikutz Klasikoa Rural 
Kutxarendako
Maiatzaren lehenean Santikutz 

Klasikoa jokatu zen Legazpian, 

Espainiako Koparako baliagarria 

den lasterketa. Rural Kutxa-

Seguros RGA talde sakandarrak 

sekulako talde lana egin zuen 

eta, azkenean, bere taldekide 

Antonio Gomezek lortu zuen 

klasikoa irabaztea (3:43:45), 

atzean zegoen tropeltxoari 42 

segundo aterata. Rural Kutxako 

bere taldekide Sergio Martin 3.a 

izan zen, David Gonzalez 4.a eta 

Xavier Canellas 5.a .

Mateo Gonzalez, Lizarran. MARTIN EARLY

Etxeberriaren, Gonzalezen 
eta Arrietaren garaipenak
 TXIRRINDULARITZA  Aralar klubeko Josu Etxeberriak III. Amurrioko Sari Nagusia irabazi 
zuen eta bigarrena izan zen Lizarran eta Etxeberrin. Burunda klubeko Mateo 
Gonzalez, aldiz, lehena izan zen Lizarran jokatutako Jesus Galdeano Memorialean

Asteburuan lehen mailako are-

to futboleko ligako azken parti-

da jokatu zen. O Parrulo taldea 

hartu zuen Osasuna Magna 

Xotak. Partida irabaztea zen 

helburua, sailkapenaren lauga-

rren postua baitzuten jokoan 

puntutara berdinduta dauden 

Jaenek eta Osasuna Magnak. 

Partida hasi baino lehen ome-

naldi beroa egin zitzaion aurten 

erretiroa hartuko duen Javi 

Eseverri kapitain handiari. Bere 

herriko, Otsagiko dantzariek 

ere hartu zuten parte omenaldi 

bero eta hunkigarrian. 

Eric Martelek Osasuna Magna 

aurreratu zuen, baina 2. zatian, 

minutu batean berdintzea eta 1 

eta 2 aurreratzea lortu zuten 

galiziarrek. Bukaeran, O Parru-

lok gola sartu zuen bere atean 

eta puntu banaketarekin despe-

ditu zen lehia. 

Movistar Inter izan da ligako 

lehena (71 puntu). Osasuna Mag-

na 5.a sailkatu da (62 puntu), 

inoiz lortu duen puntuaziorik 

handienarekin. Etxeko partide-

tan denboraldi guztiko talde 

onena izan da Irurtzungoa. Hala 

ere, Imanol Arregi haserre ze-

goen. “Partida hotza izan da, 

arraroa, bazirudien ez genuela 

ezer jokoan. Irabaztea merezi 

genuen, baina akats asko izan 

ditugu eta, irabazi nahi baduzu, 

ezin dituzu horrenbeste akats 

egin” azaldu zuen. 

Play-offetan Jaen aurkari
Sailkapenean lehen 8 postuetan 

sailkatu diren taldeek ligako 

titulua erabakitzeko play-offak 

jokatuko dituzte. Maiatzaren 

12an hasiko dira play-offak, final 

laurdenekin, eta Osasuna Mag-

nak Jaen Paraiso Interior izan-

go du aurkari. Joaneko partida 

maiatzaren 12an jokatuko da, 

Anaitasunan, eta itzuliko par-

tida eta berdinketa haustekoa, 

aldiz, Jaenen. Hortaz, kantxa 

faktorea alde izango du Jaenek. 

Osasuna 
Magnak 
bosgarren 
bukatu du liga
 ARETO FUTBOLA  Liga 
erabakitzeko play-offetan 
berdeek Jaen izango dute 
aurkari final laurdenetan

Hilabete eskasa geratzen da probarako.

Zabalarte klubak ekainaren 

10erako antolatu du Lakuntza-

Aralar Mendi Lasterketa. Korri-

kalariek bi aukera dituzte: Ara-

larko paraje zoragarrietan bar-

na ohiko proba osatzea (25 km, 

1.200 m desnibel +) edo proba 

laburra egitea (13 km-koa, 640 

m desnibel +). 

Probaren informazio osoa www.

lakuntza-aralar.com web gunean 

dago ikusgai, ibilbideen trackak 

eta beste. Izena ematea zabalik 

dago, eta horretarako www.he-

rrikrosa.eus web gunera jo behar 

da, ekainaren 8ra arte. Federa-

tutakoek 16 euro ordaindu behar-

ko dituzte eta federatu gabekoek 

20 euro. 

Lakuntza-Aralar 
lasterketan 
izena ematea 
zabalik dago 
 MENDI LASTERKETAK  
Ekainaren 10ean jokatuko 
da. Izena emateko: www.
herrikrosa.eus
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Lau herritan izango da dantza ikuskizuna.

SAKANA
Bizi dantza Dantzari Txiki egu-

na ospatuko da igandean. Nafa-

rroa Oinez 2018k antolatu du 

bilkura, eta sei dantza talde 

ariko dira: Lakuntzako Elai-Alai, 

Uharte-Arakilgo Galtzorratz, 

Irurtzungo Orritz, Altsasuko 

Etorkizuna, Urretxuko Lurra 

eta Berako Gure Txokoa. 

Dantza taldeek 12:00etan ha-

siko dute festa Ziordian, Olatza-

gutian eta Urdiainen. Herriko 

kaleetatik kalejiran ariko dira, 

eta, ondoren, herrietako plazetan 

emanaldi txikia eginen dute. 

Altsasun, aldiz, herriko txoko 

ezberdinetan eginen dituzte 

emanaldiak.

Dantzari Txiki egunean parte 

hartuko duten dantza talde guz-

tiak Altsasuko Iortia zabalgunean 

bilduko dira 14:00etan. Ondoren, 

Foru plazan dantza-plaza ema-

naldia eginen dute Altsasuko 

Musika Eskolako fanfarrearen 

musikaz lagunduta. Eguna baz-

kari batean amaituko dute.

Ziordian Lakuntzako Elai-Alai 

taldea izanen da, Olatzagutian 

Uharte Arakilgo Galtzorratz 

taldea, Altsasun Etorkizuna, 

Urretxuko Lurra eta Berako 

Gure Txokoa dantza taldeak 

ariko dira eta Urdiainen Irur-

tzungo Orritz dantza taldea. 

Igandean bizi 
dantza, 
dantzari txiki 
egunean
Ziordiko, Olatzagutiko, 
Altsasuko eta Urdiaingo 
kaleetan eginen dute 
kalejira dantzariek

Elkarrekin hainbatetan aritu 

arren, bi musika erakundeek 

elkarrekin aritzeko propio pres-

tatutako aurreneko errepertorioa 

da Baga, biga, higa kontzertua, 

apirilaren 21ean Altsasun mus-

tu zutena. Txistua festa giroaz 

aparte bestelako musika inter-

pretatzeko balioa duela azaldu 

nahian darama 11 urte. Aurten 

Etxarri Aranazko abesbatzarekin 

batera egin dute ahalegina. Txis-

tu eta abesbatzarako erreperto-

riotik aukeraketa egokia egin 

dute bi erakundeek eta deneta-

riko egitaraua aurkeztuko dute: 

euskal kantak, tangoa, swing-a 

edota Carlos Sanchez Ekizaren 

Hiru nafar kanta piezaren mol-

daketa berria, berak egina

Burundar Txistulariak 
eta Etxarriko 
abesbatza, berriro

Iruñeko Udalak eta Nafarroako 

Antzerki Eskolak antolatzen 

duten Haurrendako Euskarazko 

Antzerki Testuen lehiaketa ira-

bazi zuen Xabier Artieda etxa-

rriarrak Maximiliano, ipuin 

kontalari lanarekin. Etxarriarrak 

berak zuzenduta, apirilaren 21ean 

mustu zen Nafarroako Antzerki 

Eskolan, eta pasa den astean 

hainbat emanaldi izan ziren. 

Eskolak berak ekoiztu zuen an-

tzezlana. 

Lanaren argumentuak ipuinen 

ahalmen eraldatzailea du ardatz. 

Aitor, Oihane, Amets eta Nago-

re dira protagonistak. Elkarre-

kin jolasean ari direla baloiaz 

leiho bat hautsi eta hura berres-

kuratzeko sartu beharko dira. 

Maximilianok 
paperetik antzokira 
salto egin du  

Apirilaren 21ean mustu zen Iruñean.

ALTSASU
Musikak onura asko ditu. Haien 

artean solidaritatearena. Hala 

uste du Erkudengo Ama Abes-

batzak, hortaz, bihar 19:30ean, 

Altsasuko Iortia Kultur Gunean, 

"memoriari" kontzertua eskai-

niko dio. Abesbatza ez da baka-

rrik izanen. Haiekin batera goi 

mailako abeslari eta musikariak 

ariko dira; Maria Espada na-

zioartean aritu den sopranoa, 

Maria Villanueva piano-jolea eta 

Ariadna hari laukote gasteiztarra. 

Kontzertuaren sarrerek 15 

euroko prezioa dute, eta etekinak 

Josefina Arregi klinika psiko-

geriotrikoara bideratuko dituz-

te. Gainera, kontzertura joan 

ezin dutenentzako ilara zero bat 

jarriko dute, hau da, sarreraren 

zenbatekoa emateko aukera dute 

ES55 2100 3792 2922 0011 8772 

Caixa banketxeko kontu korron-

tean. Dirua klinikan musika-

terapia proiektua martxan jar-

tzeko erabili dute, Puri Altzelai 

abesbatzako kidearen esanetan.

Maria Espada sopranoaren ahiz-

pa, Nuria, abesbatzaren kidea da. 

Ahizparen bidez jakin zuen so-

pranoak Josefina Arregi klinikak 

egiten duen lanaz: "bere burua 

eskaini zuen ongintzazko kontzer-

tu bat egiteko". Espada Extrema-

duran jaio zen eta kantu ikasketa 

munduko irakasle ospetsuenekin 

egin ditu, besteak beste, Mariana 

You Chi edo Alfredo Kraus. Mun-

duko agertoki garrantzitsuenetan 

abestu du, baita nazioartean ospea 

duten orkestrekin ere. 

Ariadna hari laukotearen ki-

deek Maria Espadaren ibilbidea 

ezagutzen zuten eta sopranoa-

rekin kolaborazioa egitea "zo-

ragarria" izanen zela esan zuten. 

"Duela hiru urte Ariadnarekin 

kontzertu bat egin genuen, eta 

jakin zutenean Maria ezagutzen 

genuela elkarrekin zerbait egi-

teko prest agertu ziren". 

Maria Villanueva piano-jolea 

kontzertu solidariora batu zen.

Villanueva goi mailako piano 

ikasketak egin ditu eta, gaur 

egun, Altsasuko musika eskolan 

piano irakaslea da.

Larunbatean, 19:30ean Iortia kultur gunean izango da Erkudengo Ama Abesbatza eta Maria Espadaren kontzertua. ARTXIBOA

Musika, memoriari 
laguntzeko
Erkudengo Ama Abesbatzak, Maria Espada sopranoak, Maria Villanueva piano-joleak 
eta Ariadna hari laukoteak agertokian "indarrak batu" dituzte helburu solidarioarekin: 
Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoa laguntzea. 

Abesbatza eta laukotea
s�Bogoroditse Devo.
s�Cherubim song�

Laukotea eta Espada
s�Lascia ch´io pianga.
s�Se mi rivolgo al prato 

Abesbatza eta 
bakarlariak
s�Meine Seele dürstet nach 

Gott (42. salmoa) 
s�Entsagen, wab 14
s�Laudate Dominum 

(Vesperae solemnes de 
confessore)  

s�Hymne Hör mein Bitten

Kontzertuko 
egitaraua
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Aurreko igandean hasi zen Na-

farroako Dantza Garaikidearen 

jaialdia (DNA). Apirilaren 29an 

munduko dantzaren eguna os-

patzen dela aitzakia hartuta, 

duela 3 urte Nafarroako Gober-

nuak jaialdi hau sortu zuen, 

dantza garaikidea nafarrei ger-

turatzeko asmoz. Orain arte 

eskaintza gutxi eta garestia zen. 

Baina ematen du gauzak aldatzen 

ari direla eta horren ondorio da 

jaialdi hau. Aurten ikuskizun 

horietako bat Sakanan ikusteko 

aukera izan dugu: Kukai dantza 

taldeak Sharon Fridmanen zu-

zendaritzapean sortutako Erritu. 

Pena eguraldiagatik Altsasuko 

Iortian ikustea. 

Ikuskizun borobila benetan, 

motz xamarra agian, ondo pasa-

tu genuenaren seinale ziur. Ordu 

oso batez norberaren gorputzaren 

kontrola nola maneiatzen duten 

erakutsi ziguten 6 dantzariek. 

Pausu berdina denbora luzez 

nola mantendu ahal dutenaren 

klase magistrala. Euskal dantze-

tako pausuak birmoldatu eta 

garaikideturik ikuskizun ederrak 

sortu daitezkeenaren emaitza. 

Ikuskizuna borobiltzeko taula 

gainean ikusi genituenak aipa-

tu behar dira. David Azurza 

tenoreak jarri zion ahotsa Luis 

Miguel Cobo konpositorearen 

soinu bandari. Landarbaso abes-

batzako nesken ahotsez lagun-

durik. Barne barneraino iristen 

zen erritu soinuz sortutako 

musika elektronikoa argi disei-

nu finaz lagundurik. Musika 

eder horrekin mugitzen ziren 

erritmikoki 6 dantzariak, ohiko 

jantzien estiloaz baliaturik. 

Akaberan lagun bat etorri zi-

tzaidan ikuskizuna ulertu nuen 

galdezka. Ba egia esan ez dakit, 

ez daukat ikuskizuna bere oso-

tasunean ulertu beharrik. Zer-

gatik deitzen da Erritu? Barne 

barneraino iristen ziren ahots 

horiek trantzera eraman ahal 

dizutelako? Hala eskuekin txori 

keinu haiez baliatuz zerura era-

maten dizutela sentitzen duzu-

lako? David tenoreak koba baten 

barrutik abesten digulako eta 

euskaldunak kobazuloetan erri-

tuak egindakoak izan direnaren 

seinale garelako? 

Egia esan ez dakit, ziur aski 

Aralarren izan balitz kultur 

gunean sentitu nituenak bikoiz-

tu egingo zirela suposatzen dut, 

baina ikuskizuna osotasunean 

nahiz eta ez ulertu, gauza bat 

gustatzen zaidanean barru ba-

rruan sentitzen dut eta Erritu 

ikuskizun sentsual honek nire 

barrenak mugitu zizkidala esan 

beharra daukat. 

Mila esker Kukairi gure kul-

tura gaurkotasunera birmolda-

tzeagatik eta Sakanako Garapen 

Agentziari horrelakoak gurera 

ekartzeagatik. 

Osorik: www.guaixe.eus
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Ibon Martinekin Ziordian
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Klabezin emanaldi ederra
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Fernando Redon Huizi (1929-2016)  

arkitektoaren lana laburbiltzen 

duen erakusketa da 12 maisu 

lan, 1957-1971 arkitektoen kole-

gioan (Iruñeko Armadaren etor-

bidea, 2) garagarrilaren 29ra 

arte ikusgai dagoena. Bere la-

naren ordainetan antolatu duten 

erakusketa txuri beltzezko 20 

argazkiz osatuta dago. Aipatu-

tako tarte horretan Redonek 

abangoardiako idealak berriku-

si zituen arkitektura bizitzaren 

egunerokora bueltatu asmoz. 

Erakusketan  Nafarroako arki-

tekturaren eraikitako ondare 

nabarmenena dago; tartean Ola-

tzagutiko Klinker kluba (1962)

eta porlandegian jasotako kon-

trol eraikina (1971).  

Olaztiko bi eraikin 
Redon arkitektuaren 
lanen erakusketan

ALTSASU 
Sakandar mordo bat erakarri 

zuen Erritu dantza ikuskizuna-

ren mustutzeak. Aralarko san-

tutegian izan behar zena, egu-

raldi iragarpenek Altsasuko 

Iortia kultur gunera aldarazi 

zuten. Eszenan Alain Maia, Ene-

ko Gil, Nerea Vesga, Izar Aiz-

puru, Ibon Uharte eta Urko 

Mitxelena dantzariak eta David 

Azurza kontratenorea izan ziren. 

Errituak eta indar sinboliko 

handia duten gaiak lantzen ditu 

Kukaik. Historiakoak eta gaur 

egungo errituak. Kolektiboak 

eta pertsonalak. Taldekideek 

gogoeta saioak egin zituzten 

duela urte bat. Interprete bakoi-

tzaren barne mundua landu 

zuten, kide guztien ezagutzan 

sakondu eta modu intimoan. 

Sharon Fridman koreografo is-

raeldarra barne. 

Berak kontakt dantza teknika 

irakatsi die dantzariei eta hark 

euskal dantzetako mugimenduak 

barneratu ditu. Duela sei hila-

bete hasi ziren dantza ikuski-

zuna prestatzen. Mugitzeko 

arrazoi bat behar dela eta ideia 

horri segituz sortzen ditu Frid-

manek koreografiak.  Interpre-

teekin batera, oholtzan Landa-

baso abesbatza izan zen oholtzan. 

Kukai konpainiako zuzendari 

Jon Maia Sakanako Mankomu-

nitateak, ibarreko kultur tekni-

kariek eta publikoak proiektua-

ri hasieratik emandako babesa 

eskertu du. Obra Aralarren 

emanen den ez dakite. 

Kukai dantza taldekoak Iortia kultur gunean dantzan.

Sakandarrak Kukairen 
"Erritu"ren lekuko
Altsasuko Iortia kultur gunea bete egin zen astelehenean eta asteartean Kukai dantza 
taldearen ikuskizun berriaren mustutzean. Jaiotza, heriotza, ospakizunak eta 
bestelako erritu eta indar sinboliko handiko gaiez ari den dantza ikuskizuna da



KULTURA      23GUAIXE  2018-05-04  OSTIRALA

ALTSASU
Gaur egun lau konpositorek 

bandarako propio idatzitako 

piezez osatutako egitarauarekin 

heldu zaigu oraingoan Haize 

Berriak banda. Jacob de Haan, 

Ferrer Ferran, Otto M. Schwarz 

eta Robert Smith. Luis Orduña 

Ridruejo zuzendariak aukera-

tutako piezak "jainkotiarraz eta 

gizatiarraz" hitz egiten dute, 

"kolore askotako kontzertu in-

dartsua" osatuz. Hala, Nostra-

damus profetaren eta Diogenes 

greziar filosofoaren istorioak, 

Dante paradisuan sartzean en-

tzuten dena adituko da eta mu-

sikaren musa den Euterperen 

soinua ere ezagutzeko aukera 

izanen da. 

Sakanako musika bandak 

Ekhine Lumbreras Fernandez 

de Arroiabe zeharkako txirula 

jole altsasuarrarekin batera 

ariko da etzi. Josu Rubiok azal-

du digunez, "musikari sakanda-

rrak ibarrean ez dira ezagunak. 

Kristoren baratza dugu Sakanan 

eta haiei ezagutarazteko aukera 

eman nahi diegu". Eta azaroan 

Naiara Ijurkorekin emandako 

kontzertua gogorarazi digu. 

Lumbrerasek joko duen piezak 

"guretako ez, baina berarendako 

badu mamia". 

+www.guaixe.eus

Haize Berriak banda entseatzen.

Bakarlariekin bide egiten 
segitzen du bandak
Haize Berriak bandak "El ocaso de los dioses" kontzertua eskainiko du igandean, 
18:00etan, Altsasuko Iortia kultur gunean. Emanaldia Ekhine Lumbreras Fernandez 
de Arroiabe zeharkako txirula-jole altsasuarrarekin batera eginen dute

Instrumentu asko daude. Zergatik 
aukeratu zenuen txirula? 
%GIA�ESAN�EZ�DAGO�ARRAZOI�BAT��4XIRULA�ETA�
KITTO��(ALA�IZAN�ZEN��
Non ikasi zenuen? 
��URTEREKIN�!LTSASUKO�5DAL�-USIKA�%SKOLAN�
HASI�NINTZEN��$UELA���URTE�'ASTEIZKO�
KONTSERBATORIOAN�HASI�NINTZEN��5RTE�BAT�
GERATZEN�ZAIT���
Hori bukatuta, zein asmo duzu? 
'OI�IKASKETAK�EGITEA�PENTSATU�DUT��%Z�DAKIT�
)RU×EAN�EDO�$ONOSTIAN�
Ikasketa prozesu horren barruan 
Euskadiko Gazte Orkestran jo izan 
duzu, ezta?
"AI��DUELA���URTE��!STE�OSO�BAT�'ERNIKAN�
IZAN�GINEN��ATERPE�BATEAN��(AN�EGUNERO�
ENTSEATZEN�ETA�ENTSEATZEN�ETA�HORREN�

ONDOREN�4OLOSAN�ETA�'ASTEIZEN�KONTZERTUAK�
EMAN�GENITUEN��"ESTELAKO�TALDEREKIN�EZ�DUT�
JO��/RKESTRARENA�OSO�ESPERIENTZIA�POLITA�
IZAN�ZEN��
Hemen biziko duzun esperientziarekin 
antzekotasunik badu? 

%Z��EZ�DU�ZERIKUSIRIK��,EHEN�ALDIA�DA�
BAKARLARI�ARIKO�NAIZENA��"AKARLARI�BEZALA�
ARITZEKO�NAHIAGO�DUT�(AIZE�"ERRIAK�
BANDAREKIN�HEMEN�ARITU��
Nola hartu zenuen gonbidapena? 
5RDURI��OSO��"AINA�USTE�NUENA�BAINO�HOBE�
JOAN�DA��%LKARREKIN�EGIN�DUGUN�AURRENEKO�
ENTSEGUTIK��APIRILAK���	�NAHIKO�ONGI�JOAN�
DA��
Sakanako bandarekin jotzea, zer da 
zuretako?
/SO�INPORTANTEA�DA��!ZKENEAN�HORREK�ZURE�
BIZITZA�MARKATZEN�DU��.OLABAIT�HASI�BEHARRA�
DAGO�
Aukeratutako piezak lana eskatu 
dizu?
"AI��EGIA�ESAN�PIEZA�HAU�OSO�ZAILA�DA��
"AINA�KONTSERBATORIOAN�LANDU�DUT�

IRAKASLEEKIN��ETA�LANTZEN�DENBORA�ASKO�
EMAN�DUT��
Zuk aukeratu duzu pieza, edo bandak? 
,UISEK��ZUZENDARIAK�AUKERATU�DU��
Zer moduzko uztarketa egiten duzu 
bandarekin? 
(ASIERAN�PIXKA�BAT�ARRAROA��ZEREN�
KONTSERBATORIOAN�PIANOAK�LAGUNDUTA�JOTZEN�
DUT��0IANOA�ETA�BANDA�OSO�DESBERDINAK�
DIRA��$ESBERDINA��BAINA�POLITA�DA��.AHIAGO�
DUT�BANDAREKIN�JOTZEA�PIANOAREKIN�BAINO��
Taldearen indarra, ez?
"AI��BAI��
Bigarren aldia Altsasun joko duzuna, 
ezta?
"AI��FESTEN�AKABERAKO�EKITALDI�BATEAN�JO�
NUEN��DUELA�URTE�BATZUK��BAI��)GANDEKOA�
IRISTEKO�IRRIKITAN�NAGO�
Zer nolako pieza entzunen du jendeak 
igandean?
!RRAROA��.IRETAKO�NAHIKO�ARRAROA�DA��"AINA�
ARRAROTIK�DUEN�HORI��BEREZIA�ETA�NAHIKO�
POLITA�DA��BAI��

"Igandekoa iristeko irrikitan nago"
EKHINE LUMBRERAS FERNANDEZ DE ARROIABE ZEHARKAKO TXIRULA-JOLEA
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Leyre Mateos Galarza ALTSASU

1 Nola hasi zinen honetan?
Lehen Altsasuko meteoro-

logia estazioa Sagrado Corazon 

ikastetxe ondoan zegoen eta 

fraide batek eramaten zuen. 14 

urteren ondoren kendu behar 

zuten eta inguruko gune batean 

segitzea nahi zuten, bestela 

estatistikak aldatuko lirateke 

eta. Nire etxea Txunkai auzoan 

dago eta Iaiori, nire semeari, 

lagun batek esan zion eta jarri 

genuen. 

2 Zenbat denbora daramazu ho-
nekin?

Otsailaren 1ean 6 urte egin nituen 

estazioa jarri zigutenetik eta 

datuak jasotzen hasi nintzenetik. 

3 Nolakoa izan zen hasiera?
Lehenengo egunean belau-

nerainoko elurra bota zuen, 

argazki bat eta guzti atera zida-

ten. Hasieran ez nekien nola 

moldatu. 

4 Zein da zure egitekoa?
Nik tenperatura maximoa 

eta minimoa hartzen ditut, gai-

nera, ura neurtzen dut eta egu-

neroko prezipitazioak eta me-

teoroak jaso. Urteko egun guz-

tietan egin beharko dut hau, 

goizeko, arratsaldeko eta gaue-

ko ordu berean. Udan 10:00etan 

eta neguan 09:00etan, ordu al-

daketagatik. 

5 Zer izan zen gehien kostatu 
zitzaizuna?

Lehenengo egunetan kostatu 

zitzaidana datuak ematea izan 

zen. Telefonoan markatzen joan 

beharra, asteriskoekin… Lehe-

nengoetan itzali eta berriz ere 

hasi behar izan nuen. 

6 Prestakuntzaren bat behar da 
estazio bat izateko?

Ez, ezer ez. Etorri ziren, garita 

edo estazioa jarri ziguten eta 

plubiometroa ondoan. Azaldu 

zidaten zein zen nire egin beha-

rra, eta listo. 

7 Nola bidaltzen dituzu datuak?
Datuak bidaltzeko Iruñera, 

Nafarroako Gobernuko eta AE-

METeko zentralita batera deitu 

behar dut egunero. Makina bati 

ematen dizkiot datuak kodeen 

bidez, dena zenbakien bidez. 

Gainera, hilabetean behin fitxa 

batzuk betetzen ditut hilabete-

ko egun guztietako datu guztie-

kin. Datuak bidaltzean web 

orrian eguneratzen dira mo-

mentuan. Gaurko datuak bihar 

egonen dira web orrian, baina 

bidaltzeko 24 ordutan zehar 

bidal ditzakegu. 

8 Modu bereziren batean zaintzen 
duzu estazioa?

Ez, baina estazioaren inguruan 

ezin da zuhaitzik edo etxe as-

korik egon. Nirea etxeko bara-

tzean daukat. Adibidez, elur 

asko egiten duenean elurrez 

betetzen da eta orduan etxean 

urtu behar izaten dut lasaita-

sunez eta gero neurriak hartu. 

Udaran kontu handiz ihintza-

rekin. 

9 Arduradunen bat dago?
Bai, arduradun bat dago, 

berrikuspenak egitera etortzen 

dira, garita nola dagoen ikuste-

ko eta arazoren bat dugun ikus-

tera. 

10 Zenbat estazio daude Sakanan?
Sakanan badaude hiru es-

tazio automatiko Etxarrin, Ara-

larren eta Urbasan. Manuala 

bakarrik bat dago, hemen Al-

tsasun daukadana. 

11 Nolakoa izan da aurtengo 
negua?

Aurtengo neguan elur eta preeu-

ri gehiago egon da. 6 urte haue-

tan estazioan ikusi dudan uga-

riena izan da. Adibidez apiri-

laren 11an, 60 litro euri jaso 

genituen. Estazio honetan 

gehien jaso dugun kantitatea 

izan da. Sakanako eskuzko estazio bakarra dauka Mertxe Zabalok. LEYRE MATEOS GALARZA

"Estazioan 6 urte hauetan, prezipitazio 
gehien jaso dugun negua izan da hau"
Nafarroako Gobernuak herrialdean barna hainbat meteorologia estazio ditu banatuta. Batzuek datuak automatikoki jasotzen dituzte. Bestetan 
egiteko hori pertsonek egiten dute, egunero. Sakanako estazio manual bakarra dauka Mertxe Zabalok Altsasun orain dela 6 urtetik 

11 GALDERA


