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Larunbatean 23:00etatik aurrera Altsasutik zehar ikusi ahal izango dira zonbiak.

Erkuden ruiz Barroso ALTSASU
Zonbi telesail eta film zaleak zorionez daude. Bihar apokalipsi
zonbia izanen da Altsasun. Survival Zombie ekimenaren bidez
iritsiko dira hildako ibiltariak
herrira. Altsasuko Udalak WRG
World Real Game enpresarekin
batera antolatutako ekimena da.
Egun aisialdi alternatiboko ekimen
garrantzitsuenetarikoa da Survival Zombie rol-jokoa.
Parte hartzaileek hainbat proba pasa beharko dituzte herrian
zehar prestatuko puntuetan.
Baina, kontu handiz ibiliko
beharko dira oztopo nagusi bat
izanen dutelako: zonbiak. Nafarroan holako ekimen bat ospatzen
den lehenengo aldia da. Maiatzaren 12ko gauean ospatuko
da, 23:00etatik 06:00etara, herrian
zehar, baina parte hartzaileak
arratsaldean agertu beharko
dira check-point-ean edo hasie-

Zonbien gaua
Altsasun
Survival Zombie estrategia eta trebezia biltzen duen rol-jokoa da. Gauez jokatzen da
eta berezitasun bat du: zonbiak harrapatu gabe biziraun behar dute parte hartzaileek.
Altsasun jokatuko da bihar 23:00etatik 06:00etara
rako puntuan. Check-point-a
Burunda pilotalekua izanen da.
Azkartasunez egin behar den
gynkana bat da, zonbien pelikuletan ikusten dena irukidatzen
duena. Ekhine Fernandezek eta
Irati Bergarak Lasarte-Orian

ospatutako Survival Zombie-an
parte hartu zuten, eta esperientzia "ikaragarria" izan zen, hortaz, Altsasun ospatu behar zela
pentsatu zuten. Intxostiapuntako monitoreekin hitz egin ondoren lortu zuten zonbiak Sa-

kanara ekartzea. "Bizitzan behin
egin behar den esperientzia bat
da. Guztiz gomendagarria da".

Real game
Antolatzaileek lekuarekin zerikusia duen istorio bat prestatzen

dute. Altsasukoan, oraindik
gutxi aurreratu badute ere, magia, sorginak eta zonbiak uztartuko dituzte: erlikia bat omen
dago Altsasun, eta itxaropentsu
herrira etorriko dira gerrarekin
amaitzeko. Zonbiak, gainera,
geroz eta gehiago dira.
"Oso erreala da dena. Zu ere
paperean sartu behar zara, erreala dela pentsatu behar duzu.
Jokoaren antolatzaileek esan
ziguten egoera horretan egonen
bagina pentsatu behar genuela".
Ekimenaren hasieran istorioaren
kontakizuna eginen dute, eta
jokoan zehar ere istorioaren
informazio gehiago ematen joaten dira. "Zenbat pertsona zonbi bihurtu diren esaten dute,
nola jarraitu jokoan eta abar".
Real Game bezala ezagutzen
da Surival Zombie ekimena, hau
da, errealitateko egoera batean
oinarritzen den rol-jokoa da.
Helburua, jokoak irauten duen
zortzi orduetan bizirik irautea
,hau da, bizirik dauden pertsonek eramaten duten buff-a berdea jokoa bukatu arte mantentzea. Hortaz, lepo-berogarri
berdea mantentzeko zonbiak ez
harrapatzea lortu behar da. Bitartean, hamabi proba bete
beharko dizuzte.
Probak herrietako leku adierazgarrietan prestatuko dituzte,
eta bertan zonbi bat egonen da
proba pasatzea ekiditeko. "Proba guztietan zonbi bat dago.
Zonbiak gordetzen duen zerbait
hartzea lortu behar duzu". Behin
lortu beharrekoa hartzen dela,
antolakuntzak zigilu bat jarriko du mapan. Behin proba guztiak pasatzen direla, check-pointera edo hasierako puntura joan
behar dira parte hartzaileak
proba guztiak pasa dituztela
ziurtatzeko.

Parte hartzaile motak
Bizirauten duten pertsonak dira
jokoan parte hartzen dutenak.
Bizirik daudenak buff berdea
eramaten dute, hortaz, berdea
bizitzaren sinboloa da. Probak
pasatu behar behar dituzte zonbiak ekidituz. Zonbi batek ukitzen badio, buff berdea galdu
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eta gorria eskuratuko du, hau
da, zonbi bihurtuko da. "Lepoberogarria ikusiko den leku
batean jarri behar da derrigorrez:
lepoan, buruan, besoan...". Kenduz gero jokotik kanporatuak
izanen dira. Jokoa hasi aurretik
parte hartzaileek lepo-berogarria,
mapa eta eskumutur bat jasotzen
dute check-point-ean.
Survival Zombian parte hartzeko beste aukera bat zonbi
bezala da. Zonbiak ibilbidean
zehar daude, eta ibilbidea herri
osoa da. "Gainera, proba bakoitzaren inguruetan zonbiak daude ere". Zonbi batzuk taldean
joaten dira. "Zonbi hordak dira
eta ez dira oso azkar joaten".
Taldetan joaten diren zonbiak
buff gorria daramate eta horrela ateratzeko sarrera erosi dutenak dira. Zonbien sarrerak
oso merkeak dira, eta ekimenean
beste modu batean parte hartzeko aukera ematen du. Jokoan
zehar zonbi bihurtutakoak ere
buff gorriekin joaten dira.
"Zonbi azkarrak daude ere,
oso azkarrak". Zonbi hauek buff
arrosak eramaten dituzte eta
Survival Zombie guztietan parte hartzen dute, WRGren bono
bat dute-eta. "Arauak ongi ezagutzen dituztenez jendearen
atzetik joateko ahalmena dute".
Zonbi hauek talde txikitan edo
bakarrik joaten dira. Hirugarren
zonbi mota antolakuntzaren
zonbiak dira, eta buff horia daramate. "Zonbi batzuk ikusi eta
entzuten dute, beste batzuk bakarrik entzuten dute eta beste
batzuek bakarrik ikusi. Badira
ez dutenak ez entzuten ezta ikusten ere".
Parte hartzaileen %10 zonbiak
izanen direla azaldu zuten antolakuntzatik. Biharko ekitaldirako 500-600 pertsona aurreikusi zituzten, beraz, 50-60 zonbi
inguru ibiliko dira herriko
kaleetatik, eta jokoan zehar
bihurtutakoak gehituko dira.

Probak
Zonbiak ukitzea edo jotzea debekatuta dago. Zonbiez eskapo
egiteko "korrika egitea edo ezkutatzea" da gomendagarriena.
Zona seguruak egonen dira antolakuntzarekin hitzartutako
tabernetan, hala ere, zona seguruak ez dira zonbiez ihes egiteko lekuak: "zona seguruetan
sartu zaitezke bakarrik lasaitasun une batean bazaude. Zonbi
bat zure atzetik badator eta
tabernan ezkutatzeko sartzen
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Oharrak
Adina
10 urtetik gorakoendako
ekimena da, adin tarterik gabe.
gazteak: gurasoendako
batek sinatutako baimena
eraman behar dute,
sinatzailearen nortasun
agiriaren kopia eta heldu
baten laguntza izan
behar dute.
bitarteko gazteak:
gurasoendako batek sinatutako
baimena eta sinatzailearen
nortasun agiria.
Prezioak
Altsasun erroldatutakoak:
17 euro.

bazara zonbia zure atzetik sartuko da eta jokotik kanporatuko
zaitu".
Proba guztiak zonbiekin zerikusia dute. Herrian zehar
banatuta daude, herriko puntu
adierazgarrietan. "Etxean jokatzea" garrantzitsua dela diote Bergarak eta Fernandezek,
Lasarte-Oriako Survival Zombien parte hartu zuten gazteak.
"Probak egiten diren puntuak
urrun daude, herriko punta
batetik bestera joan behar zara,
bitartean zonbiak daudela, noski. Beraz, herria ezagutzeak
gauzak errazten dizkizu". Lasarte-Oriako talde batekin elkartu ziren eta ordutik hobe
jokatu zutela diote.
Hamabi proba pasa behar
dituzte bizidunek zonbiak atzetik dituztela. Gainera, erronka
zonbiak gordetzen duen zerbait
hartzea da. Hortaz, lehendabiziko gauza zonbia despistatzea da.
"Batzuk errazak ziren, azkar
egiten ziren, adibidez Minion
mozorrotuta zegoen zonbi batekin selfia egitea. Beste batzuk,
aldiz, oso zailak dira". Proba
bat ezin pasatu itzuli ziren
Survival Zombian parte hartu

PARTE HARTZAILEEN
XEDEA HAMABI
PROBA EGITEA DA,
ZONBIETATIK IHES
EGITEN DUTELA

botere izugarria duen erlikia bat
erroldatutakoak: 22 euro.
hori? Nondik dator? Nola iritsi da
honaino? Inork ez daki.
Iraganeko kondairak eta mitoak
gogoratzen dutenekin hitz egin
beharko genuke hari buruz
jakiteko.
Argiaren Seme-Alabak, beraz,
itxaropentsu Altsasurako bidaia
egingo dute. Itxaropentsu daude,
bertan behar dutena aurkituko
dutela uste dutelako. Horrela,
zentzurik gabeko gerrarekin

5 euro (etxetik makillatuta)
15 euro (makillatzaile
profesionalak).
Deialdia
aurrera, frontoian
aurrera, frontoian.
06:00ak arte izanen da
herrian zehar.
Deialdia
izanen dira ibilbidean
zehar.

zuten gazteek. Hala ere, aurrera jarraitu zuten beste probak
eginez. "Bajera batean sartu
behar ginen eta ama bat eta
bere alaba zonbiak zeuden barruan. Ama itsua zen baina
belarri fina zuen. Barrura sartu behar ginen eta zerbait egin,
baina ez dakigu zer egin behar
zen, ez genuelako sartzen lortu". Beste proba batean laborategiko probeta bat hartu behar
zuten, zonbi botikari itsua
despistatuz. "Talde batean zaudenean erraza da. Bat alde
batera joaten da zonbia bere
atzetik joateko eta beste bat
korrika hartu behar dena hartzera joaten da.

Bizidunen taldeak
Taldeka edo banaka jokatu
daiteke, baina aurretik parte
hartu dutenek taldeka jokatzea
gomendatzen dute. "Pelikuletan bezala, bizidunak taldeka
elkartzen direla". Gainera,
antolakuntzatik norbait bakarrik gelditzen bada taldean
sartzeko proposamena egiteko
esaten dute. "Taldeak ezin
dira ez oso handiak ez oso
txikiak izan, bitarteko zerbait".
Jokoa hasi aurretik mapa bat
banatzen zaio parte hartzaile
bakoitzari, aldiz, taldeka jokatuz gero mapa bakar batean
jarriko dute proba gaindituaren zigilua.
Zortzi orduko jokoa da,
gauean ospatzen dena. "Ez zara
nekatzen. Adrenalina bizian

Istorioa
Argiaren Seme-Alabak Ongiaren
jarraitzaileak dira. Argiaren
edertzapena leku guztietara
eraman nahi dute. Argiaren
Seme-Alabak taldeak jakin du
Altsasun garai zaharretatik

duzu, beraz, ez zara konturatu ere egiten orduaz edo nekatuta zaudenik. Nahiko ongi
iraun genuen. Nekatzen ginenean zona segurura joaten
ginen eta zerbait hartzen genuen, deskantsatzen genuen,
eta berriz itzultzen ginen jokora". Zonbiez alde egiteko
korrika egin behar da, baina
"ez da hainbesterako". "Hurrengo egunean hanketan-mina geneukan, baina ez korrika
egiteagatik. Nik uste gaueko
tentsioa izan zela gehiago".

Istorioa
WRG enpresak 181. Survival
Zonbia izanen da Altsasukoa.
Ekimen bakoitzean istorio bat
kontatzen dute, zonaldeko ohitura eta kontakizunetan oinarrituta. Gainera, parte hartzaileen kopuruaren arabera erakustaldi ikaragarriagoa edo
xumeagoa prestatzen dute.
"Lagun bat Madrilgo batean
egon zen eta bizirik iraun zutenak tanke batean jaso zituzten goizaldean. 12.000 parte
hartzailetatik 50 bat inguru
biziraun zuten".
Lasarte-Oriako Survival Zombien Gaueko pertsonai mitolo-

"ESPERIENTZIA
IZUGARRIA IZAN DA,
ZALETASUN BAT
BIHURTU DA SURVIVAL
ZOMBIE EKIMENA"

gertatukoa berriz ez errepikatzen
saiatuko dira.
eta bizirik daudenek zein
taldetan borrokatu aukeratu
behar dute.

gikoarekin sortu zuten istorioa:
erdi deabru bat zen eta jendea
gezurra edo egia esateko hipnotizatzen zuen. "Ezin zinen pertsona horietaz fidatu". Altsasuko Survival Zonbian magia,
sorginak eta mamuak parte
izanen direla aurreratu zuten
antolakuntzatik, gainera, Bergarak eta Fernandezek "momotxorroak ere izan daitezkela"
uste dute.
Bizirik dagoen pertsona moduan jokoaz betean disfrutatzeko modu hoberena da, antolatzaileen esanetan, baina
zonbi bezala aritzeko aukera
dago ere. Bi aukerak frogatzea
gomendagarriena dela diote.
"Gu ez ginen zonbi bihurtu eta
hobe. Ez genuen nahi. Hobe
buff berdearekin etxera itzultzea". Biharko ekimenean zonbi ez bihurtzeko txertoa erosteko aukera izanen da. Jokoaren lehenengo ordu eta erdian
doan izango da, eta ondoren 5
euroko prezioa izanen du. "Eraman dezakezu eta zonbi batek
ukitzen bazaitu zonbiari txerto hori eman eta jokatzen jarraitu ahal duzu".
Zonbien filmak eta telesailak
gustuko zituztelako parte hartu
zuten Bergarak eta Fernandezek
Lasarte-Oriako Survival Zombie-an. Survival Zombie bezalako jokoak "hobbie" bat bihurtu direla diote. Esperientzia
"ikaragarria" izan zela diote,
eta, gainera, ez zuten amesgaiztorik izan.
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Harrotasuna, esker ona, kronpomisoa

Kontsumoaren ondorioak
Biharko egunean, maiatzak 12, nazioarteko bidezko
merkataritzaren eguna ospatuko da. Arreta pixka bat jartzea
baino ez da behar kapitalismo kontsumistaren arrastoa
sumatzeko komunikabideen oihanean. Publizitateak saltzen
dizkigun iragarkien kutsu materialistan begia jarri eta sistema
osoak duen xedea ikustea baino ez dugu. Gu mendebaldarrok,
eros ahalmendunok, euroaren eta dolarraren jabeok, geure burua
aberats sentitu eta daukaguna nahiz ez daukaguna xahutuz gure
ezinegon kronikoa kontsumituz pairatzea dugu helburu.
Aberats sentiarazi, gure eskura produktu merkeak ezarriz.
Haien kalitatearen garrantziaz ahazturik, prezio merkearekin
liluraturik. Arropa, denda multinazionaletan, inoiz baino
merkeago eta aldi berean inoiz baino garestiago. Garesti arropa
hura sortzen duen esklaboarentzat, garesti kotoi zelaietan
pestizidaz kutsatzen direnentzat, garesti hura tindatzean
kutsatutako ibaientzat.
2015ean The True Cost dokumentala burutu zen guzti hau
salatzeko. Fast fashion delakoaren prezio merkeen inposaketak,
Bangladesh, India edo Kanbodia bezalako herrialdeetan sortzen
dituen lan baldintza bidegabeak, eta osasun edo ingurumen
kalteak salatzen ditu. Bost urte igaro dira Rana Plaza eraikina
erori eta bere barruan 1000 langiletik gora irentsi zituenetik
Bangladesheko hiriburuan. Ekoizpen kostuen murrizketa,
langileen bizi baldintzen, segurtasunaren eta osasunaren kaltetan
egiten dira. Prezioaren atzean dagoenari buruz galdegin dezagun,
guztion ardura baitira gure kontsumoaren ondorioak.

GUTUNA
Euskaraz bizitzeko,
Euskal Herria euskaldun burujabea
SAATS KARASATORRE MARTINEZ
HAIZEA RAMIREZ DE ALDA POZUETA
SAKANAKO EHE-EN IZENEAN.

dugu; euskararen erabilera
orokortzeko planak indarrean
jarri behar ditugu; bitarteko
nahikoak esleitu behar
dizkiogu; lege-onarpen egokia
indarrean jarri behar dugu,
euskara berezko hizkuntza,
ofiziala, lehentasunezkoa eta
ezagutu beharrekoa izendatzetik
hasita.
Baina hori guztia garatu
ahal izateko ezinbesteko

Euskal Herria
berreuskalduntzea da
euskaltzaleon lanaren iparra.
Hori lortzeko euskararen
berreskurapena eta
normalizazioa azkartu eta
bururaino eraman behar ditugu
eremu guztietan: Euskararen
ezagutza unibertsalizatu behar
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ETAk erakundea desegiteko
hartu berri duen erabakiak
aro berri bat ireki du Euskal
Herrian. Denbora beharko
dugu denok barruan geratu
zaigun korapiloa askatu eta
aro berri honek herri gisa
eskaintzen dizkigun aukeren
tamainaz jabetzeko. Une
historiko honetan sentitzen
duguna hiru hitzetan
laburbilduko dugu:
HARROTASUNA:
emankorra izan delako
hirurogei urte hauetan
Euskal Herriari egindako
ekarpena. Espainia eta
Frantziaren zapalkuntzari
aurre eginez herri oso baten
auto estimua indartu
duelako eta eraikuntza
nazionala eta eraldaketa
soziala ardatz dituen herri
prozesuarekiko paper

katalizatzailea jokatu
duelako.. Herrigintza
eraldatzailea urrezko balore
batzuekin jantzi du:
eskuzabaltasuna,
zintzotasuna, auzolana.
Egindako akatsak eta mina
aitortzen jakiteak balore
horiek indartzen ditu.
ESKER ONA:
asko izan delako herriari
emandakoa. Une hauetan
gogoan ditugu bereziki
borroka honetan bizia eman
dutenak: Juan Inazio Erdozia
“Axio”, Anjel Gurmindo
“Stein”, Martin de la Vega,
Pello Mariñelarena, Roberto
Martinez Olasagarre eta Josu
Zabala Salegi. Gogoan ere
kartzeletan dauden Jon
Gurutz Maiza, Unai Parot,
Juan Ramon Karasatorre,
Asier Karrera, Luis
Mariñelarena, Oihan
Barandalla eta Hodei Ijurko.
Gogoan ere, nola ez,

erbestean segitzen duen
Hilario Urbizu olaztiarra.
Eskerrik asko zuen
borrokagatik!
KONPROMISOA:
Euskal Herria askatzeko
borroka azkartzeko
“palanka” izan behar
duelako ETAren erabakia. .
Euskal Estatu sozialista,
euskalduna eta feminista
eraikitzeko lanean
indarrak biltzen engaiatuko
gara; denok eman behar
dugulako zerbait gutxi
batzuk dena eman behar
ez dezaten. Herritar
guztiak deitzen ditugu
maiatzaren 15ean,
arratsaldeko 19ean Pello
Mariñelaren heriotzaren 25.
urtemugaren egunean
EUSKAL HERRIA
AURRERA! Leloarekin
Etxarri Aranazko Plazan
eginen den ekitaldian parte
hartzera.

faktore bat dago: burujabetza.
Burujabetza Euskal Herriko
biztanleok zer nolako
hizkuntza-politika garatu nahi
dugun erabaki eta indarrean
jarri ahal izateko. Burujabetza
hizkuntza-eskubideak
bermatu ahal izateko.
Burujabetza inolako mugarik
gabe euskaraz bizi ahal
izateko. Burujabetza Euskal
Herriaren berreuskalduntzea
azkartu eta bururaino eraman
ahal izateko. Burujabetza
kolektiboa herri gisa eta
indibiduala euskaldun aktibo
gisa.

Historiak zein azken garaian
erakutsitako jarrerek argi
adierazten digute espainiar eta
frantziar estatuak ez daudela
prest euskal herritarroi
hizkuntzaren gaineko
burujabetza osoa emateko.
Horri aurre egiteko
euskaltzaleok ez dugu beste
irtenbiderik: ahalduntzea eta
desobedientzia. Hasteko,
euskaraz bizitzea da
euskaldunok egin dezakegun
lehen desobedientzia-ekintza.
Horrekin batera, euskararen
borroka herri eta auzoetan
biderkatzea ezinbestekoa da.

Norabide horretan, bi
hitzordutara gonbidatzen
zaituztegu: maiatzaren 11an,
ostirala, “Euskara eta
burujabetza” hitzaldia izango
dugu, 19:00etan Altsasuko Gure
Etxean. Bestalde, ekainaren
9an “Dena aldatzeko, ongi
bizitzeko, burujabe”
jardunaldien bukaerako eguna
izango da Altsasun.
Euskarari eta euskal
herritarroi ezartzen zaizkigun
mugak gainditu eta
euskararen normalizazioan
jauzi egiteko burujabetza
eskuratzera goaz!
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ALTSASU
Altsasuko auziaren epaia hilabete eta erdi edo bi hilabete
barru espero da. Bitartean,
pasa den ostiralean despeditu
zen epaiketaren balorazioa egin
zuen Altsasu Gurasoak taldeak
herenegun. Argi azaldu zuten
auzitegian ikusi eta entzundakoak sortu dien sentipena:
"aurkeztutako probak direla
eta, eta legeak agintzen dituen
baldintzak bete ez direla eta,
terrorismo delituaren kalifikazioa desmuntatuta geratzen
dela esan dezakegu, Nafarroako Entzutegi Probintzialak,
2017ko martxoko bere autoan
zehatz-mehatz argudiatu zuen
bezala".
Epaileen ebazpenak "justizia
egitea eta gure seme-alabek beren etorkizuna lasaitasunez
berreskuratu ahal izatea eta
egoera ilun hau gainditzea" espero dutela gaineratu zuten.
Epaiketaren garapenarekin
"kontent" zeudela adierazi zuten:
"desitxuratutako kontakizuna
goitik behera eraitsi duten frogak aurkeztu ahal izan ditugulako, baina ebazpenaren beldur
gara".
Beldurra, "epaimahaiak presioak izango dituelako, neurriz
kanpoko zigorren eskaerarekin
zigor handiak nahi dituztelako,
erabat neurrigabeak halako kasuendako, gehienez ere zigor
txikiekin eta kalte ordainekin
konpontzen baitira".

Epaiketaz
Gurasoen iritziz, "garbi geratu da terrorismo-delituarekin
bat egiteko gertaerak handitzeko asmoa zegoela". Epaiketan aurkeztutako hainbat probatan oinarritu dira hori esateko. Aldi berean epaiketan
"salatzaileen deklarazioetan
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Datuak
544
286.806 km
69.200 euro

Amnesty International

Altsasuko Gurasoak-ek hedabideen aurrean egin zuten epaiketaren balorazioa. UTZITAKOA

"Terrorismo kalifikazioa
desmuntatuta gelditu da"
Altsasuko Gurasoak ondorio horretara iritsi da 11 auzi-saioko epaiketaren ondoren.
"Desitxuratutako kontakizuna goitik behera eraitsi duten frogak aurkeztu ahal izan
ditugu, baina ebazpenaren beldur gara"
irregulartasun eta kontraesan
ugari" izan direla nabarmendu
dute.
Gurasoen iritziz, "uste dugu
ez genuela gogoratu beharko,
baina errugabetasun-presuntzioa
da pertsona guztien funtsezko
eskubidea eta akusazioak dira
auzipetutakoen erruduntasuna
frogatu behar dutenak". Nabarmendu zutenez, "prozesu hau

aurrera joan ahala, aukera izan
dugu ikusteko Guardia Civila
epaile eta parte izan dela; salatzaileak izan dira, akusazioa,
ikerlariak, instruktoreak eta
perituak.
Azkenik hedabideetako profesionalei informazioaren deontologia kodearekiko "begirunea"
eskatu diete. Hura " errespetatuz,
egiazko informazioa zabalduko

da eta herritarrek ondorioak
aterako dituzte".

JUSTIZIA ESKATZEKO
BILKURA EGINEN DA
IRUÑEAN MAIATZAREN
25EAN, 12:00ETAN,
PARLAMENTU PAREAN

Esteban Beltran zuzendariak
aurreratu bezala, zortzi gazteen
kontrako prozesuaren zilegitasuna auzitan jarri zuen Amnesty
Internationalek eta, horregatik,
Altsasuko auziko saioetara bi
begirale bidali zituen. Hura despedituta Beltranen ondorioa da
2016ko lastailaren 16ko goizaldean
gertatutakoa ez dela terrorismoa.
"Gertaera larriak dira eta erasotuek justizia merezi dute,
baina ez da terrorismoa". Hala
azaldu zion eldiario.es-i.
Amnesty Internationalen arabera epaitutako gertaeretan
Nazio Batuen Erakundeak edozein gertakari terrorismotzat
hartzeko ezartzen dituen hiru
baldintzak ez dira betetzen: "heriotza edo min fisiko larriak
eragiteko nahia izatea, herritarrak ikaratzea, edo gobernu edo
nazioarteko erakunde bat zerbait
egitera behartzea". Beltranek
gaineratu zuenez, "gertatutakoak
inoiz ez zen terrorismotzat jo
behar". Espainia "terrorismo
kontzeptua neurririk gabe zabaltzen duen legedia aplikatzen
ari dela" nabarmendu zuen.
Auzipetuetako hiruk behin
behineko espetxealdian 544 egun
egoteak ere arduratu zuen Beltran.
Haren iritziz halako neurriak
"ohi kanpokoak" izan beharko
lukete. Eta aurreratu zuen epaia
argitaratu zain daudela, "epaiketa zein bermerekin egin den
eta zigorrak badaude, haien proportzionaltasuna baloratzeko".

Maider
Sakana Trenaren Alde plataformaren larunbateko ibilaldia
Yolanda Mazkiaranekin bere dokumentalaz
Olatzagiko eskolako D ereduaren 25. urteurren ekitaldia
Astelehenetik ostegunera

107.3 FM
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Plazan, etxerakoak eta
baratzetakoak
Olatzagutiko lore eta landare azokaren 11. edizioa hartuko du igandean San Migel
plazak. Salmenta postuak eta haurrendako tailerra ere izanen dira. Eta eguna
borobiltzeko Puro Relajo mariatxiaren emanaldia izanen da kultur etxean, 19:00etan
OLATZAGUTIA
Eguzkiak zeruan gero eta bide
handiagoa eginda, udaberria
aurreratua eta natura mugituta.
Garai egokia etxeetan loreak
jarri eta baratzetako lanei heltzeko. Horretan guztian laguntzeko asmoz Olatzagutiko Udalak
11. aldiz lore eta landare azoka
antolatu du iganderako. 10:30etik
14:30era San Migel plazatik pasatzen denak zortzi salmenta
postu opatuko ditu. Gainera,
11:00etatik 14:00etara haurrek
euren koloniak egiteko aukera
izanen dute, horretarako propio
tailerra antolatuta baitago. Euria eginez gero azoka Erburua
kiroldegian eginen litzateke.

Plazaren erdian maiatza lekuko
dutela, iturmendiarrek festa
txikiak, sanmigelak, ospatuko
dituzte asteburuan. Iturmendiko Gazte Asanbladak (IGA) ospakizunak gaur hasiko ditu.
Biharko egun handiaren atarikoa
izanen da hori. Bestalde, Eztanda Irratiaren (FM 107,7 edo www.
eztanda.com) aldeko zozketako
zenbaki saritua zein den bihar
jakinen da. Sute txiki bat izan
zuen eta, hala ere, airean daude.

Egitaraua
Ostirala 11
20:00
22:00
00:00

Larunbata 12
12:00
Pasa den urteko Olaztiko Lore Azoka.

18:00

Zer izanen da?
Segurako negutegikoek baratzerako landareak, loreak eta loreontziak salduko dituzte. Arbeizako Alivia tailerrekoek aromaterapiako produktuak, yoga
kuxinak eta zaku termikoak.
Aramako Urretabizkaia lore-

Maiatzaren eta
Trinitatearen artean,
sanmigelak

dendak sasoiko landareak eta
zuhaixkak ekarriko ditu. Arbizuko Erlanek erlauntzetatik
ateratako produktuak jarriko
ditu salgai. Usurbilgo Urtinean
lore eta landareak izanen dira.
Aginagako Aranburu mintegiak,

Maiatza hasierako ospakizunak

berriz, zuhaixka apaingarriak
eta sasoiko landareak izanen
ditu. Artiedatik etorritako artisauak gako-orratzez egindako
bitxi-loreak eta Gasteizko Gure
Lurrak sendabelarrak eskainiko
ditu bere postuan.

20:00-22:00
00:00-03:00
05:00

San Isidro Itxasperrin.

Arakildarrek
Itxasperrin dute
hitzordua asteartean
Nekazarien patroia da San Isidro
eta eguna ospatzera makina bat
arakildar Itxasperrira joanen
dira asteartean. Eguerdian ibarreko hildakoen omenezko meza
izanen da. Haren ondoren, atari erromanikoko arkupetik apaizak Arakilgo soro eta larreak
bedeinkatuko ditu. Horien ondoren, elkartu diren guztiendako udalak otamena eskainiko
du. Bestalde, arakildarrak eta
irurtzundarrak hilaren 20an
Aralarko santutegira erromerian
joanen dira. Autobusa 11:30ean
abiatuko da Irurtzundik. Herribazkaria izanen da eta txartelak
bi udaletxeetan daude. Erroldatutakoek 15 euro pagatu beharko dute, bestela 20. Asteleheneko 14:00ak arte eros daitezke.
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zuzendariaren eskaerari eta bitartekaritzari eta familien presioari esker lortu zen D eredua.
Hasiera batean ikastolan bezala,
ordaindu behar izan zuten. Eta
ondoren dirua bueltatu zieten.
Aurreneko ikasleak klasean
zeuden bitartean, udalari esker,
gurasoek 09:00etatik 11:00etara
euskara ikasteko aukera eskaini baitzien ikasturte hartan. Eta
hala egin zuten.

Zer nolako harrera izan zuen?

D eredua ezartzeko ahalegindu ziren gurasoak omendu zituzten.

Euskarak 25 urte egin
ditu Olatzagutiko eskolan
Euskarazko irakaskuntzak eskola publikoan mende laurdena egin duela ospatzeko
festa antolatu zuen Domingo Bados ikastetxeak larunbaterako. D eredua ezartzeko
ahalegindu ziren gurasoak gogoan izan zituzten, baita etorkizuna ere
OLATZAGUTIA
Domingo Bados eskolako hezkuntza komunitate guztia elkartu zuen ospakizuna izan zen
larunbatean ospatu zena. Ikasle,
ikasle-ohi, guraso, irakasle, udal
ordezkariak eta hainbat olaztiar
izan ziren D ereduaren 25. urteurreneko egitarauaz gozatu
zutenak.
Hura zabaltzeko egin zen ekitaldian Mikel Azkargorta Boal
alkateak D ereduaren sustatzaileak gogoan izan zituen eta udalak eskolarekin elkarlanean
segituko duela ziurtatu zuen:
"hezkuntza komunitatearekin
euskara bultzatzen eta beste arlo
batzuetan herri hobea eraikitzen".
Olaztiarrek duten erronka ere
aipatu zuen, "euskara eskolatik
eta etxeetatik kalera ateratzea".
Euskarazko irakaskuntzan
bidea zabaldu zuen ikastolak
eta horregatik gonbidatu zuten
Iñigo Aritza ikastolako presidente Eneida Carreño Mundiñano. Hark gogorarazi zuen Sakanako aurreneko ikastola Olatza-

gutian sortu zela 1969an, duela
49 urte. Ikastolen eredua kooperatibista eta haren balioak
nabarmendu zituen.
Eskolako zuzendari Emma
Martinezek esan zuen "gure herrietan eta Nafarroan euskara
bultzatzeko eskolek eta ikastolek
bidelagun" izan behar dutela.
Esker oneko hitzak izan zituen
D ereduan izena eman zuten
aurreneko sei familiei eta aurreneko irakasleei. Zuzendariak
eskerrak eman zizkien eskola
aurrera eramatea posible egiten
duten gurasoei, irakasleei eta
udalari. Zuzendariak galderak
erantzun zizkigun ondoren:

Zergatik ospakizuna?
Izugarrizko lorpena iruditzen
zaigulako, bide luze bat egin
delako hau lortzeko, esfortzu
eta apustu handi bat egin zelako, eskola publiko bat erabat
euskalduna izateko eta eskerrak
eman nahi genizkion guztia posible egin duten eragile guztiei,
bereziki apustua egin zuten familiei.

Bestetik, gaur egun Olaztiko
eskolan 7 nazionalitate ezberdineko ikasleak ditugu eta denak
euskaldunak dira. Asko urtean
zehar etortzen badira ere, denek
Lehen Hezkuntza bukatzean
euskaldunak dira. Beste batzuk
hemen jaioak dira gurasoak
kanpokoak badira ere, eta oso
pozgarria da egoera desberdinengatik etorritako haurrak
euskaldunak izatea.

Zein izan ziren arrazoiak 1992-1993
ikasturtean D eredua jartzeko?
Hezkuntza Departamentuak aukera eman zuen eta 6 familiek
baiezkoa eman zuten, eskola
publiko eta euskaldun baten
alde apustu egin zuten. Departamentuak hasieran ezezkoa
eman zien, baina Guadalupe

OLATZAGUTIAN
D EREDUA SEI
IKASLEREKIN HASI
ZEN ETA GAUR EGUN
113 DIRA, DENAK

Ana Fuste, Joseba Saez, Alberto Sobredo, Javier Barrenetxea,
Itzara Agirre eta Unai Ezker
izan ziren lehen ikasleak. Haien
aurreneko irakaslea Arronizko
Maite izan zen. Gero Arbizuko
Ramoni, Idoia eta Lakuntzako
Arantxa etorri ziren. Gurasoek
irakasle horien oso oroitzapen
ona dute eta esperientzia oso
aberasgarria izan zela kontatzen
du Ana Lasak, Barrenetxearen
amak, datu guzti hauek eman
dizkigunak.

Zein osasuna du D ereduak Domingo Bados eskolan gaur egun?
Dagoeneko 113 ikasle ditugu,
guztiak D ereduan. Euskararen
erabilera bultzatzeko lanean
jarraitzen dugu. Horregatik,
hezkuntza komunitate bat garenez, batzorde bat sortu da
euskara eskolaz kanpo bultzatzeko, bertan alkatea, euskara
taldeko bi gazte, eskolako irakasleak, gurasoak, ludoteka…
daude. Horretaz aparte, eskola
txikietako beste eskolekin, Sakanako Mankomunitatearekin,
Sortzenekin… harreman zuzena
dugu euskararen erabilpena
bultzatzeko esparru desberdinetan.

Eta hori ospatu beharra dago, ezta?
Jakina, euskara bultzatzea eta
kontzientzia hartzea benetan
zein garrantzitsua den, euskaraz
sentitzea, pentsatzea eta hitz
egitea, beti da ospatzeko arrazoia.

Nola egin nahi izan duzue?
Hainbat eragilerekin egindako
lana konpartituz. Benetan eskertuz ikastolei irekitako bidea,
eskertuz duela 25 urte 5 famili
horiei ere irekitako aukera eta
bide hori egin duten eragile
guztiei. Euskararekiko zuten
maitasuna adierazi eta transmititzeko gai izan direlako eta gaur
egun 113 haurrek aukera dutelako euskaraz bizitzeko.

Zeinek antolatu du ospakizuna?
Jende asko aritu da prestakuntzan eta antolaketan. Eskola
komunitate guztia. Dendei eta
tabernei esker ere.

Bigarren eraikina joanen den lekua.

Eskolako
eraikin berriko
lanen deialdia
egin da
Lehen Hezkuntzatik
Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako 2. mailara
arteko ikasleak ditu
IRURTZUN
Atakondoa eskola publikoa handitzeko lanen deialdia egin berri
du. Lanen aurrekontua 938.789,35
eurokoa da (BEZ barne). Lanak
egiteko gutxienez 5 hilabete
beharko dira eta gehienez 6.
Lanak egiten interesa duten
enpresek euren proposamenak
hilaren 22ra aurkeztu ditzakete.
Departamentuak lanak eskaintza onuragarrienari emanen
dizkio. Aitor Larraza Carrera
alkateak jakinarazi digunez,
lanak garagartzaro erdialdean
hastea aurreikusten da eta abendurako despeditzea.
Atakondoaren bigarren eraikina eskolako patioaren eta
Ardubil kalearen artean eraikiko da. Egun dauden zuhaitzak
kenduko dira eta han jasoko da
eraikina. Solairu bakarrekoa da
eta sei gela izanen ditu. Bigarren
solairua izateko aukera luke
eraikinak. Patioaren azpian
eraikinaren zati bat geldituko
da, estalpe moduan erabilgarria,
eta komuna publikoak ere izanen
dira. Ikastetxeko eraikin berriak
eskolak 2010-2011 ikasturtetik
duen espazio faltari erantzun
nahi dio, baina ez du ekarriko
sarreran dauden aurrefabrikatutako moduluetan dauden lau
gelak kentzea. Horretarako 2.
solairua jaso beharko litzateke.
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HARA ZER DIEN

Euskara berrikuntza
duen LHko matrikula
gaur despeditzen da

Komunitatea aseguratua?
IRATXE KONTSUMITZAILEEN ELKARTEA

Printzipioz, komunitateen
polizek eraikinen gune
komunetan sor daitekeen edo
bizilagun guztien erantzukizun
partekatua den edozein gertaera
estaltzen dute. Baina,
derrigorrezkoa al da legez
ezaugarri hauetako aseguru bat
edukitzea? Ez. Izan ere, zenbait
komunitatek ez dute
asegururik. Kasu hauetan,
atarian, igogailuan edo etxearen
lorategian hondamenik sortzen
bada, bizilagun guztiek
ordaindu beharko dute.
Azkenean, garrantzitsua da
baloratzea aseguruak
eskaintzen dituen estaldurak,
zer arriskuren ardura hartuko
duen eta bizilagunek zenbat
ordaindu beharko duten. Oso
zentzuzkoa da argudiaketa
hau, baina ez da beti egiten.
Ohikoa da bizilagunek
polizaren kontratazioa
administratzailearen esku
uztea eta poliza horren
zerbitzuez edo kostuez ez
arduratzea. Izan ere,
galdetutako bizilagunen %60k
baino gehiagok ez daki beren
komunitateak asegururik duen
eta badutela dakitenek ez
dituzte estaldurak ezagutzen,
Arrentaren (Alokairua sustatu
eta etxebizitzarako
sarbiderako elkartea) arabera.

Komunitateen polizen
prezioak ezberdinak dira
konpainien artean, eta
ezberdintasunak mila euro
artekoak izan daitezke.
Ezberdintasun hori, noski,
estalduren edo eskaintzen
dituzten zerbitzuen arabera.
Gehien ematen diren kalteak
ur-isuriek sortutakoak dira.
Unespak adierazi zuen 46
segundoko halako kalte bat
sortzen dela. Ur-isuria non
gertatzen den zehaztu beharko
da, arazoa konpontzearen
arduraduna zehazteko.
Zenbait polizek ez dute kaltea
estaliko kanalizazioak egoera
onean ez daudela uste badute.
Sarritan kontsumitzaileak, eta
komunitateak ere, ez du
salbuespen hori ezagutzen eta
arrazoi hori dela eta aseguruetxeak konponketa estaltzen ez
duela ikasten du.
Funtzionamendu okerra edo
elementu komunen zainketan
izandako arduragabekeriaren
ondorioz hirugarrenei edo
bizilagun bati sortutako kaltea
komunitateak bere kargu hartu
behar du. Sortutako kalteak
materialak (adibidez, loreontzi
bat erori eta auto batean
kalteak eragiten baditu) edo
pertsonalak (adibidez, baldosak
puskatuta daudela eta norbait
erortzen bada) izan daitezke.

Jakin-mina programako parte-hartzaile batzuk.

Jakin-mina egitasmoan parte
hartu dutenendako diplomak
Programak gazteen kuriositatea piztu eta haien jakintza
-eremua zabaltzeko helburua du
SAKANA
Altsasu institutuko DBHko 4.
mailako sei ikaslek, Haimar
Agirre Lopezek, Javier Diaz
Zelaiak, Iñaki Cabrera Ojedak,
Irune Goikoetxea Jakak, Mikel
Adur Lakuntza Bakaikuak eta
Amets Oteiza Arangurenek, Jakin-mina egitasmoan parte hartzeagatik diploma bana jaso
zuten ostiralean. Hezkuntza
kontseilari Maria Solanak eman
zien aitortza. Jakiunde Akademiak antolatzen duen egitasmoaren zazpigarren edizioan
zortzi ikastetxetako 65 ikaslek
parte hartu dute eta haien artean

daude aipatutako sei sakanadarrak.
Jakin-mina programak bigarren hezkuntzako ikasleek zientzia, artea zein literaturaren
inguruko bost hitzaldietan parte hartu dute haien garapen
intelektuala eta pertsonala bultzatzeko asmoz. Gaztelaniaz,
euskaraz zein ingelesez emaniko hitzaldiak, azarotik martxoa
artean izan dira. Adituei esker,
ikasleek hainbat gairen inguruan
sakontzeko aukera izan dute:
ekonomia, errefuxiatuak, adimen
artifiziala, bioteknologia, artxibogintza, osasun zientziak…

Heldu den ikasturtean Lanbide
Heziketa ikasi nahi dutenek
aurrematrikulazioa egiteko epea
gaur despeditzen da. Sakana LH
institutuak ikasturte berrirako
bere eskaintza zabaldu egin du.
Izan ere, Mendekotasun egoeran
dauden pertsonei laguntzea erdi
mailako zikloa euskaraz ikasteko aukera izanen da. Eta Merkataritza Zerbitzuetako Oinarrizko Lanbide Heziketa, erdi
mailako soldadura eta galdaragintza, mantentze-lan elektromekanikoa eta goi mailako fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa eta industria-mekatronika. Mendi ertaineko gidari eta eskalada
ikasketak daude ere.

Gazteek lehen
sorospenak nola egin
ikasteko aukera dute
Intxostiapunta gazte guneak
lehen sorospen ikastaroa hartuko du hilaren 19an, larunbatean, 17:00etatik 20:00etara. Nafarroako DYAko kideek emanen
dute ikastaroa eta gazteek larrialdi egoera baten aurrean
nola jokatu behar duten ikasteko aukera izanen dute. Gehienez
ere 15 pertsonendako tokia izanen da.
Lehen sorospen ikastaroan
izena eman nahi dutenek igandera arteko epea dute. Horretarako gazte gunetik pasa daitezke, hara hots egin (948 564 785
edo 608 617 778), whatsapp bidez
harremanetan jarri edo intxostiapunta@altsasu.net e-postara
idatzi behar da. 6 euro balio du.

Arruazuko Albi gazta
Idiazabalen saritu
zuten
UTZITAKOA

Sartagudan omenduak

Konpost banaketa festa

Euskal Gaztaren Azoka izan zen
Idiazabalen asteburuan. Artzaintzarekin lotutako makina bat
ekitaldi antolatu ziren. Horien
artean gazta txapelketa. Herritarren botoekin erabaki zen
presente zeuden gazten artean
zein bost ziren onenak. Laugarren
saria Albi gaztandegiarendako
izan zen eta, horrela, joan den
urteko postua hobetu zuen.
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Oinez, abiadura handiari
kontra egiteko
AHTren kontrako martxa antolatu du Sakana Trenaren Aldek biharko; Lakuntzako
plazatik 09:00etan abiatuko da eta herri guztietatik pasa ondoren 13:15ean
Altsasuko Foru plazara iritsiko dena. Makina bat udalek bat egin dute ibilaldiarekin
SAKANA
Ibarreko udal guztietako 32 hautetsik, 11 alkate tartean, sakandarrak biharko antolatu den
Abiadura Handiko Trenaren
(AHT) kontrako martxan parte
hartzera deitu dute. Aldi berean,
Espainiako eta Nafarroako gobernuei bi eskaera egin dizkiete. Batetik, "egungo trenaren
trazaduraren bikaintzea edo
optimizatzea egokiro azter dadin
egungo beharrei egokitutako
tren bat lortzeko, horretarako,
zabalera desberdineko trenak
garraiatzeko hobekuntza, bikoizketa eta gaurkotzea eginez, bai
bidaiariendako, bai garraioarendako". Eta, bestetik, "hori
egin bitartean, AHTren proiektuaren tramitazioa bertan behera geldi dadila".
Uharte Arakilgo geltokiko
adierazpenean hautetsiek esan
zuten "gizartearen beharrari
erantzuten dionaren eta ingurumenarekin errespetuz jokatzen
duen tren sozialaren alde" agertu ziren, "garraioari irtenbidea
ematen diona". Egungo trenbidea
Europako estandarretara "egokitzea" eta 2 bidaiarien eta merkantzien garraioari kalitate
goreneko irtenbideak ematea"
posible ikusten dute.
Mahai gainean dagoen AHT
ibilbideak " izugarrizko ondorio
kaltegarriak izanen lituzke arlo
sozialean, ekonomikoan eta baita ekologikoan ere". Eta salatu
zuten Sakanaren patua lehendik
ere "aski zigortua dagoen azpiegituren korridore" izatera "zigortuta" zegoela.
Egitasmoak Sakanako ekonomiaren arlo desberdinetan lukeen
eragin kaltegarriak, eta ingurumenekoak, zerrendatu zituzten
eta ziurtatu zuten "gezur hutsa"
dela "abiadura handiak interesa
soziala duenik, eta ekonomiagarapenaren motorra denik.
Badira fidagarritasun osoa dutenak datu ekonomikoak, eta
Espainiako Estatuan eraikitzen

Arturo Carreñok, Eneka Maizek, Txetu Morak eta Arantxa Ibarguren eledunak.

ari den AHT eredua erabateko
porrota dela erakusten dutenak".
Ibarreko 15 udaletatik 13k
AHTren kontrako mozioa onartu dute. Salbuespena Altsasu
da. Eta Ergoienari mozioa bidali ez badiote ere, kontrako jarrera adierazi du eta, horregatik,
alkatea eta zinegotzi bat asteartean Uharteko prentsaurrekoan
izan ziren.

Plataforma
Sakana Trenaren Aldeko ordezkariek "Tren Publikoa eta Sozialaren (TPS) aldeko apustua"

Eginen direnak
Maiatzak 12
09:00-13:15
Maiatzak 26

Garila akabera

berretsi zuten. Eurendako "garraiobide iraunkor, herritar eta
demokratiko bakarra" dela esan
zuten. Horren ondoan, "AHT
proiektu ez-sozial, ez-ekologiko
eta baliabide ekonomiko eta
energetikoen xahutzailea" dela
gaineratu zuten, eta, "horregatik
desegokia da Sakana eta Nafarroako gainontzeko lurraldeendako". Udalek onartutako mozioei aurkeztutako 2.852 alegazioak eta bestelakoengatik sakandarrak "AHTren kontra eta
bestelako garraio eredu baten
alde" dagoela ziurtatu zuten.

Biharko
ibilbidea
09:00
09:30
10:15
11:30
12:00
12:30
13:15

Trena "garraiobiderik jasangarriena" dela baieztatu zuten. "Hala
ere, Espainiako Estatuak hiltzen
utzi du, mantentze lanik eta garapen egokirako planik gabe,
probintzia guztietako AHTren
zabalkundean egiten ari den inbertsio handiak hurrupaturik".
Horren guztiaren ondorioa zein
den ere azaldu zuten: "lurraldea
kohesionatzeko gaitasuna duen
tren bakarra galtzen ari gara".
Eta horrek Sakanan duen isla
agerian utzi zuten: "azken urteotan, Sakanan Lakuntzako eta
Bakaikuko geltokiak kendu dira,
eta aurretik itxi zituzten Hiriberriko, Olatzagutiko eta Ziordiko
geltokiak". Beraz, itxiera horiek
"ezinezko bihurtzen dute Sakanan
etorkizuneko garraiobidea trena
izatea". Eta gaineratu zuten AHT
egitasmoa eginen balitz ibarreko
beste tren zerbitzu eskaintza po-

9

bretuko litzatekeela: "gaur egun
ibilbide luzerako dugun zerbitzu
bakarretakoa galduko genuke:
Altsasun gelditzen diren Alvia
trenak". Gaztigatu zutenez, "Altsasun gelditzen segitzen dute
herritarren kexei esker".
Plataformatik kexu agertu
ziren: " badirudi gobernuek erabaki dutela Sakana korridore
hutsa izan dadila, zeinetatik
pasatuko diren proiektu ez-iraunkor, kutsagarri eta xahutzaile
guztiak". Hurrengoak AHT eta
Muru Artederreta eta Itsaso
arteko goi-tentsioko linea liratekeela gaineratu zuten.
Sakana Trenaren Alde plataformak biharko oinezko martxa
aurkeztearekin eta hartan parte hartzeko deia egitearekin
batera prestatu dituen hurrengo
ekimenen berri emateko ere
baliatu zuen.
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Burujabetzari bultzada
emateko kanpaina
LABek, Ernaik, Euskal Herrian Euskarazek, Bilgune Feministak, Sortuk, Belardik, AHT
gelditu elkarlanak eta hainbat herritarrek antolatu dituzte Burujabe izeneko
jardunaldiak. Etorkizuneko gizarte eredurako alternatibak azalduko dituzte
SAKANA
Gure Esku Dagoren bidez aurreko bi urteetan sakandarren
“gehiengo oso zabal batek Nafarroako herritarrok gure etorkizun politikoa erabakitzeko
burujabeak izan behar dugula
adierazi” zutela kontuan izanik,
“erabakitzeko eskubidea alor
guztietara zabaldu behar” dela,
“demokrazian sakondu behar”
dela, uste dute antolatzaileek.
Horien guztien artean Burujabe
jardunaldiak antolatu dituzte,
Dena aldatzeko, ongi bizitzeko:
BURUJABE! leloa duena.
Jardunaldien antolatzaileen
iritziz, “ezinbestekoa dugu eragiten diguten gaiei buruz hemen

Burujabe jardunaldiko antolatzaileak aurkezpenean.

EAJ-k 25 urte edo gehiagoko
alderdikideak omendu ditu
Alderdikide gisa azaldu duten "konpromiso eta
eskuzabaltasun paregabea" aitortu zieten
SAKANA
Eusko Alderdi Jeltzaleak, EAJ-k
Iruñeko Baluarte jauregian omenaldia eskaini zien alderdikide
gisa 25 urte egin dituzten Nafarroako emakumeei eta gizonei.
Haien artean etxarriarrak eta

altsasuarrak izan ziren. Larunbatean izan zen ekitaldian Napar
Buru Batzarreko presidente Unai
Hualdek esan zuenez, omendutakoak “emakume eta gizon
abertzaleak, EAJren proiektuaren alde uste osoa dutenak eta

konpromiso eta eskuzabaltasun
paregabea erakutsi dutenak bere
sasoian, eta bereziki alderdiak
80. hamarkadan bizi izan zuen
eszisioarekin, EAJk Nafarroan
bere errautsetatik berpiztea
eragin zuten eta denborak erakutsi duen bezala, orduan eginiko apustu politikoak zuzenak
izan direla ikusi dugu”.
Hualdek eta Andoni Ortuzar
Euzkadi Buru Batzarreko presidenteak, alderdiaren intsignia
jarri zieten 40tik gora alderdikideri. Azken 25 urteetan uda-

erabakitzea: osasuna, pentsioak,
hezkuntza, AHT bezalako azpiegiturak, zerbitzu sozialak, euskara, emakumea eta berdintasuna, elikadura, ekonomia,
sistema energetikoa, eta abar”.
Guztiek ere, “etorkizuneko gizarte eredua erabaki” nahi dute,”berdintasunean eta gizartejustizian oinarritutako jendartea
posible delako, alternatibak
ditugulako”.
Euskal Herri burujabea eraikitzeko garaia dela nabarmendu
dute eta “inor itxaron gabe,
Estatuaren oniritzirik espero
gabe. Bestelako gizarte alternatiboa eraikitzea guztion ardura
da; komunaren gizartea, ongi
bizitzeko. Bakoitzak bere alorretik ekarpena eginez euskal
errepublika burujabea eraiki
behar dugu, eraikitzen ari gara!”
Antolatutako egitarauan parte
hartzeko gonbidapena luzatu
dute.
Jardunaldian zehar antolatzaileek euren arloko hitzaldiak eta
saioak antolatu dituzte. Burujabe jardunaldiei akabera Altsasun eginen den mobilizazio
batekin esanen diote agur garagartzaroaren 9an.

Egitaraua*
*
Maiatzak 11
19:00etan

Maiatzak 19

Maiatzak 20
18:00etan
Maiatzak 22
19:00etan

Maiatzak 23
18:30ean

Omendutako EAJ kide nafarren talde argazkia. UTZITAKOA

letan eta parlamentuan EAJko
udaletako eta parlamentuko
hautetsiak izan diren eta diren
pertsonak ere gogoan izan zituzten ekitaldian. Orduan ere
makina bat etxarriarren eta
altsasuarren izenak aipatu zituzten.
Bai Ortuzarrek bai Hualdek
ekitaldian baieztatu zutenez
“denborak arrazoia eman dio
EAJri demokrazian oinarritutako euskal abertzaletasuna
garatzeko egin zuen apustuan”,
ETAren disoluzioari erreferentzia eginez.
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bitzu hori langilez behar bezala
hornitzeko. Udalak dagoeneko
udaltzain bat kontratatzeko
deialdia egin du. 2014ean gobernuaren bidez egindako hiru
lanpostuen deialdiak aurrera
egin dezake, eta joan den urtean
jubilatutako bi udaltzainen ordezkapena ere bai. Horregatik,
sei lanpostu horiendako gutxienez urte erdiko ordainketak
egiteko adina diru gorde da.
Aldi berean, udalak onartu du
Nafarroako Gobernuarekin hitzarmena egitea eta, aldi baterako, Foruzaingoak Udaltzaingoaren funtzio batzuk bereganatzea.

Sakanako Mankomunitatea

Altsasuko Udalaren bilkurak www.altsasu.eus web bidez ikusteko aukera izanen da aurki.

Aurrekontua
% 11,64 hazi da
Altsasun aurten eginen diren Isidoro Melero eta Ermita kaleetako kaleekin batera,
Bakea eta Amaia kalekoak egiteko lehen pausoak jasotzen ditu udal aurrekontuak.
Aldi berean 6 udaltzainen eta udal arkitektoarendako lan-sariak ere jaso dira
ALTSASU
Altsasuko Udalak 7.651.027,09
euro kudeatuko ditu aurten,
joan den urtean baino 798.135,26
euro gehiago. Aurrekontuaren
barruan daude Aita Barandiaran
adinduen egoitzako (213.766,88
euro) eta Udal Musika eta Dantza Eskolako (102.358,13) aurrekontuak ere. Udalaren kontuen
aldeko botoa Geroa Baik eta
PSNk eman zuten. EH bildu eta
UPN abstenitu egin ziren eta
Goazen Altsasuk kontrako botoa
eman zuen.
Diru sarrerei dagokienez, Javier Ollo Martinez alkateak
azaldu zuen udal tasen % 1,5eko
hazkundean jasoko den diruarekin eta udalak egindako ekarpenarekin 20.000 euro jasoko
direla, parte hartze aurrekontuetara bideratuko direnak.
Bestetik, Nafar Lasareren 38.430
euroko diru laguntzak zortzi

langabetu kontratatzeko aukera
izanen du udalak. Nafarroako
Kutxa fundazioak, bestalde, 9.000
euro eman dizkio udalari Emakumea eta Berdintasuna arloko
ekimenak egiteko. Bestetik,
udalak baso aprobetxamendua
saldu eta 40.000 euroko sarrerak
izatea espero du.

Inbertsioak
Altsasuko Udalak aurten inbertsioetara 797.940 euro bideratu
ditu. Diru puska handiena,
369.483 euro, suhiltzaileen parkearen ondoan dagoen UE-3
unitatearen hirigintza garapena izanen da. Egungo hirigintza planari segituz eginen da,
lurjabeen kontura izanen den
kooperazio sistemarekin. Bestalde, hirigintza plan berria
egiteko 245.000 euro daude. Kopuru horren % 80 diru-laguntzarekin pagatzea espero da.

Amaia eta Bakea kaleetako
sareak eta zoladura konpontzeko lanak egiteko proiektuak
idazteko 10.642,9 eta 7.204 euro
bideratuko ditu udalak. Toki
Azpiegitura Planean 2019rako
jasotako lan horiek 508.934,23
euroko aurrekontua dute. Lanen
barruan sartzen da Zumalakarregi plazaren mendebaldea,
baina gainontzekoa ez. Udalak
zorua berrituko du. Bestalde,
Isidoro Melero eta Ermita kaleetako argiteriaren zati bat,
sareak eta zoladura konpontzeko lanak udazkenean hasiko
dira. Aurten jartzekoa da igogailua ere udaletxean. Horrekin
batera, komunak pertsona guztiendako irisgarria bihurtzeko
lanak eginen dira.

Udaltzaingoa
Udalak ahalegin berezia egin
du aurtengo aurrekontuan zer-

Altsasuko Udalak ibarreko erakundearen zenbait zerbitzuri
joan den urtean baino diru ekarpen handiagoa egin behar die.
Mank-en aurrekontuetan jasotakoa pagatuko du udalak, baina ekarpena handitu den zerbitzuen kasuan kontu-hartzaileak
igoera behar bezala justifikatuta dagoela argitu ondoren eginen
da. Aldi berean, Altsasuko Udalak Mank-i emandako diruaren
justifikazioa dagokion txostenarekin argitzeko eskatuko dio.

Aurrekontuko
beste diru sail
batzuk
Udal bilkurak zuzenean

Arkitektoa

Kultura batzordea

Bestelakoak
Alkateak azaldu zuenez, "orokorrean udaleko sail guztietan
aurrekontu igoera izan da". Esaterako, Ongizate Batzordearen
aurrekontuan berritasuna haur
eskolako jangela da, zeinetara
8.835 euro bideratzen diren. Udal
zerbitzu horretara 31.600 euro
bideratu dira. Burunda mendebaldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen mankomunitateari
208.443,73 euro emanen dizkio,
joan den urtean baino gutxiago,
gehiegi ordaintzeagatik. Kirol
Batzordean, berriz, diru-laguntzetarako eta udal kirol eskolen
kudeaketa egiten duten kirol
taldeen hitzarmenetarako diru
gehiago izanen da. Horietan estreinakoz igeriketa eskolaren
hitzarmena jaso da.
Udalak ur ihesak edo kontrolatu gabeko kontsumoak dauden
jakin nahi du eta, horregatik,
Sakanako Mankomunitatearen
kontagailuetan bi zunda jarriko
ditu, momentuan dauden kontsumoak ezagutu eta azterketa
egiteko. Horretarako 4.500 euro
daude. Bestalde, Zelandi eskolan
Led bidezko argiztapena jarriko
da, % 65eko laguntza izanen
duena.

Beste inbertsioak
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Argindar
mozketengatik
erreklamazioak
egiteko aukera
Udalak eta Iratxe
kontsumitzaileen elkarteak
etxarriarren kexak
aurkeztuko dituzte
2017an sarituak izandakoak.

Ergoienako ikuspegia.

Udaberriko Tonbola 60
establezimendutan zain dago
Lakuntzako, Etxarri Aranazko, Altsasuko eta Olatzagutiko
establezimenduetan erosketak egitean saria jaso daiteke
SAKANA
Sakanako Dendari, Ostalari eta
Zerbitzuen elkartearen proposamena da Udaberriko Tonbola.
Harekin bat egin dute Lakuntzako, Etxarri Aranazko, Altsasuko eta Olatzagutiko 60 denda
eta ostalaritza establezimenduk.
Maiatzaren 14tik garagarrilaren
2ra establezimendu horietatik
pasatzen eta erosketak egiten
dutenek txartel bana jasoko dute.
Hura zabaldu eta saria duten
edo ez jakinen dute. Saria momentuan eskuratuko du.
Bi astetan 600 sari baino gehiago banatuko ditu Udaberriko
Tonbolak. Aurtengo berrikuntzak
pintxoak eta gosariak dira. Baina saria ardo botila, goxokiak
edo edateko txokolatea jasoko
dute ere. Aurtengo beste berrikuntzetako bat da pintxoetan
1.000 euro baino gehiagoko saria
izanen dela. Pintxo horiek Etxarri Aranazko Derry eta Leku
Ona tabernetan eta Altsasuko
Gautxori, Koxka, Lezea eta Xume
tabernetan dastatzeko aukera
izanen da.
Elkarteko presidente Ainhoa
Alvarez Diaz de Arkaiak Udaberriko Tonbolaren helburua
azaldu digu: "hurbileko merkataritza eta gure ibarrean kontsumitzen duten bezeroak saritu nahi ditugu, euren fideltasuna eskertuz".

Elkarrekin
Izaera berezitua badu ere, Altsasuko Dendarien Elkartea
(ADE) Sakanako elkartearen
zati da. Helburu berak baitituz-

te. Urte hasieran ADEk eta Alde
Zaharreko tabernen Xurrut elkarteak elkarrekin aritzea erabaki zuten. Helburua elkarrekin
sustapen eta sentsibilizazio
kanpainak egitea da. Horien
helburua "aisialdia eta merkataritza dinamizatzeko indarrak
batzea da" esan du Gautxori
tabernako eta ADEko zuzendaritzako kide Vanesa Abadek.
Udaberriko Tonbola da ADE
eta Xurrut elkar lanean aritzen
diren estreinako aldia. Gainontzeko dendariei eta tabernariei
hurrengo ekimenetan parte hartzera animatu dituzte.

Sukaldaritza
tailerrak

Ergoienan
hirigintza
plana
berritzera
Udalak hiru herrietan bere
asmoen berri eman eta
ergoendarren iritziak jaso
ditu plana egiteko
ERGOIENA
Lizarraga, Dorrao eta, pasa den
asteko astelehenean, Unanun.
Ergoienako Udaleko kideak eta
arkitektoak hiru herrietatik
pasa dira hirigintza plan berria
egiteko prozesuaren barruan.
Dituzten asmoen berri ematearekin batera ergoendarren iritziak jaso nahi izan dituzte bilera erronda horiekin, denen
artean nolako ibarra nahi duten
zehazteko balio du ere. Bilerak
astegunetan izanda ere, ergoendarren parte hartzearekin pozik
daude udalean.
Joseba Imaz Berastegi alkateak
azaldu digunez, egun indarrean
dagoen hirigintza plana 1996koa
da. "Beharretarako egokitzeko
moldaketak egin dira, baina
hirigintza plana eguneratu beharra dago. Hirigintza planagatik
kexu asko jaso dira udaletxean".
Hori egin ahal izateko Nafarroako Gobernuaren diru-laguntza
du Ergoienako Udalak. Imazek
esan digunez, 2019ko martxorako Lurralde Okupazio Estrategia
eta Eredua egina nahi lukete.
"Legegintzaldia despeditzerako
plana ez da egina egonen, oso
aurreratua bai" esan digu alkateak. Udala 2007-2011 artean
saiatu zen plana berritzen baina
lege aldaketa batek egindako
lana bertan behera utzi zuen.

ETXARRI ARANATZ
Azken hilabeteetan argindar
zerbitzuarekin hainbat arazo
izan dira Etxarri Aranatzen.
Zenbaitetan joan da argia, edo
haren indarra moteldu da. Horrek
etxarriarren etxe eta lantokietan
kalteak eragin ditu. Horren jakitun Etxarri Aranazko Udala
Iratxe kontsumitzaile elkartearekin harremanetan jarri da
Iberdrolari erreklamazioak aurkeztu ahal izateko. Udaletik bando bidez jakinarazi dutenez,
halakoen ondorioz bakarren
batek etxetresna elektrikoren
batean arazoak baditu udaletxeko bulegoan erreklamazio-orria
bete dezakeela eta dokumentazioa
erantsi. Garagarrilaren 29ra arte
aurkezten diren erreklamazioak
Iratxek Iberdrolan aurkeztuko
ditu. Bestetik, etxeko arazo jakin
bat aztertu nahi duenak Iratxeko
aholkulariarekin hizketatu daiteke. Horretarako, txanda udaletxean eskatu behar da.

Bidegorria egiteko
proposamena
emendakin gisa
Estatuko aurrekontuen tramitazio epean hari emendakinak
aurkezteko aukera izan dute
alderdiek. Nafarroako Ahal Duguk diru kontu orokorrei herrialdearekin lotutako 34 emendakin aurkeztu dizkio. Ione
Belarra eta Eduardo Santos
parlamentariek Iñaki Bernal eta
Idoia Villanueva senatariekin
batera aurkeztutako emendakinetako bat Altsasun bidegorria
egiteko diru-saila eskatzen duena da. Jakina denez, 1.251 altsasuarren babesarekin, Otadiako
bidegorria Dantzalekuraino eta
Altsasu instituturaino luzatzea
proposatu zioten udalari. Sustatzaileek 250.000 euro inguruko
aurrekontua aurreikusi zuten.

ETXARRI ARANATZ
Eneka Maiz Ulaiar alkateak
aurtengo aurrekontua joan den
urtekoarekin alderatuta zergatik
handitu den galdetu diogunean
esan digunez, “Udalaren ekonomia-egoera hobea da, egonkortu
da. 7 edo 8 urteetan ekonomiaren
kudeaketa luxurik gabekoa izan
da. Diru-laguntzekin dinamismo
gehiago dago”. Finantza krisiaren ondorioz Etxarri Aranazko
Udalarendako lehentasuna zerbitzuak eskaintzea eta bermatzea
izan zen. “Murrizketarik gabe
mantendu genuen arlo hori eta,
orain, horretaz aparte inbertsioak
eginen ditugu”, esan digu alkateak.

Inbertsioak
Utzubar industrialdeko zorua
berritu eta zuntz optikoa jarriko da. Horretarako, 203.876 euro
bideratuko dira. Inbertsioaren
erdia Nafarroako Gobernuak
pagatuko du eta gainontzekoa
enpresek. Zumurdiñeta industrialdean etorkizunean gauza
bera egiteko asmoa du udalak.
Bestetik, argiteria publikoan
energia kontsumoa murrizteko
inbertsioak egiten segituko du
udalak eta aurten bonbillak Ledengatik ordezkatzera 312.807
euro bideratuko ditu. Nafarroako Gobernuaren Toki Inbertsioen
Planak lan horien % 48 ordainduko du. Aurten Inurribide,
Bureina, Zugarreta eta Arluzepen jarriko da argiztapen sistema berria eta dagozkien agintemahaiak berrituko dira. Aurreko bi urteetan Santa Kitz, San
Kiriko, Nagusia kaleetan eta
Aldapasoro auzoan aldatu zituen
udalak. Inbertsioak urtean 26.000
euro aurreztea ekarriko du.
Bestetik, gehiegizko presioagatik ur ihesak arazo handia
dira Etxarri Aranatzen eta horiei
aurre egiteko bi urteko plana
martxan jarriko du udalak. Uraren behe horniduran hainbat
lan egitekoa da udala. Alde batetik, ura eramaten duten hodietan presio erregulatzaileak
jarriko dira. Bestetik, ur-sarea
sektoreka banatuko du eta erdibidean kontagailuak jarri nahi
ditu udalak. Horrela, ur-ihesak
eta baimendu gabeko ur hartuneak errazago atzematea espero
du. Eta, bestetik, Lizarragabengoara ura eramaten duen sarea
hobetzeko neurriak hartuko
ditu.
Aldi berean, igerileku aldean
uraren-presioa handia da Amai-
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Sakandarrak Euskaraldia ibarrean zabaltzeko trebatzen.

Arakilek eta Altsasuk bat egin
dute Euskaraldiarekin
Haiekin batera Irurtzun, Arruazu, Lakuntza, Arbizu,
Etxarri Aranatz, Bakaiku eta Urdiain daude

Oinezkoendako espazioak sortzeko lanak aurten egin ditu udalak.

Inbertsioek udalaren
aurrekontua handitu dute
Nafarroako Gobernuaren Tokiko Azpiegitura Planean jasotako lanak etgitea eta
udalaren ahalmen handiagoa izatearen ondorioz, Etxarri Aranazko aurrekontua
2.112.405,84 eurokoa da, aurreko urtean baino 246.622,47 euro gehiago
turrieta iturburua baino beherago dagoelako. Horregatik,
erreguladorea jarri nahi du
udalak. Egitasmo horiek egiteko
aurten proiektua idatziko du
udalak. Lanak, berriz, heldu den
urtean eginen dira. Toki Inbertsioen Planak 280.000 euroko
inbertsioaren % 70 ordainduko
du.
Alkateak gogorarazi du azken
bizpahiru urteetan ur-mozketak
izan ez badira ere hornidurarekin arazoak izan direla Etxarrin.
Uraren goi hornidurarekin ere
badute kezka udalean. Amaiturrietako iturburutik ur biltegira daraman hodia berritu beharra dago, egungoak 100 urte
baititu. Baina lan egiteko ez
dago diru-laguntzarik eta finantziazioa lortzeko lanean ari dira
etxe handian.

Gehiago
Udaberri hasierarekin batera
oinezkoendako espazioak sortzeko lanak despeditu berri dira.
Etzanda edo zutik egonen diren

seinale batzuk jartzea besterik
ez da falta. Lan horiek 25.000
euroko aurrekontua izan dute.
Egitasmo hori plaza egokitzeko
eta aterpea jartzeko aukera aztertu zuen lantaldetik sortu zen.
Aterpearen egitasmoa ere eginda dago eta udalak diru-laguntzak
eskatu ditu, lana egin ahal izateko. Egoera berean dago urbiltegirako bidearen konponketa, laguntza jasoz gero udalak
lana eginen du. Eta gauza bera
San Donato eskola publikoko
komunak berritzeko egitasmoarekin, Hezkuntza Departamentuak diru-laguntza emanez gero
eginen da. 26.000 euro bideratuko ditu udalak eta erdia gobernuak pagatuko luke.

KONPONBIDEA EMAN
NAHI DIOTE
GEHIEGIZKO
PRESIOAGATIK
SORTUTAKO UR IHESEI

Basoaren kudeaketa zehazteko
Etxarri Aranazko Udalak deitutako parte hartze batzorde
batetik sortu zen aurrekontuetan
jasotako beste ekimen bat: Utzubarko basoan bazkalekua egitea.
Batzordean bertan erabaki zen
aziendarako herriko bazkaleku
historikoak berreskuratzea. Sasiak janda dagoen Utzubarko
basoa garbitzeko 19.812 euro
bideratuko du udalak, eta Nafarroako Gobernuak % 60ko
laguntza emanen du.
Beste inbertsio txikiagoak
eginen ditu udalak. Udal liburutegiaren eta jubilatu elkartearen egoitzak hartzen dituen
eraikinaren teilatua berrituko
da aurten eta udalari 10.925 euro
ordaintzea dagokio. Kanpinean
20.500 euroko balioa duten berrikuntzak eginen dira. Turismo
azpiegitura horren kudeaketa
deialdia heldu den hilabetean
eginen du ziurrenik udalak.
Azkenik, frontoiko teilatu txikia
konpontze 34.610 euro jaso dira
aurrekontuan.

SAKANA
Dagoeneko Sakanako bederatzi
herrik eman dute izena Euskaraldian parte hartzeko. Herenegun Lakuntzan egin zen bileran
Arakilek eta Altsasuk izena
emanen zutela jakinarazi zuten.
Arakil 12 herriz osatuta egotean
Euskaraldia garatzea erronka
berezia izanen da. Hala ere, argi
dute herri horiek Irurtzunekin
harreman berezia dutela. Beraz,
elkarrekin ekitaldiak antolatzeko asmoa ere badute. Hasteko ,
euskaltzale irurtzundarrak eta
arakildarrak maiatzaren 24an
eginen den prestakuntza saiora
deituta daude.
Altsasuren erronka ere aparta
da. Ibarreko herri handiena izateaz aparte, auziak eta Nafarroa
Oinezek urteko dinamika guztia
markatu dute. Hala ere, gogotsu
heldu diote Euskaraldiari eta
maiatza despeditu aurretik prestakuntza saioa antolatuko dute
interesa duten guztiek ekimenaren berri jaso dezaten. Bide batez,
Topaguneko Larraitz Amadoz
Lazkanok izena eman ez duten
herriei hala egin dezaten animatu ditu. Horretarako, www.euskaraldia.eus web orrian sartzea
besterik ez da behar.
Ibarreko bederatzi herrietako
euskaltzaleak asteazkenean Lakuntzan eta bihar Iruñean izanen
diren prestakuntza saioetan
ariko dira Euskaraldiaren Sakanako sustatzaileak.

Zer da Euskaraldia?
Ekimen horrek euskararen erabilerari bultzada eman nahi dio.

Horretarako, izena ematen duten
herrietako biztanleek 11 euskaraz proposamenean parte hartzeko aukera izanen dute. Azaroaren 23tik abenduaren 3ra
eginen da Euskaraldia.
Nola? Izena ematen duten pertsonek bi aukera izanen dute.
Alde batetik, Aho biziak daude.
Horiek euskaraz hitz eginen
diote ulertzen duten guztiei.
Edonon, edonoiz eta ulertzen
duen edonorekin arituko dira
euskaraz. Ezagutzen ez dituztenei lehen hitza euskaraz eginen
diote, eta ulertzen baldin badute, hortik aurrerakoak ere. Horrela, orain arte euskaraz izan
dituzten elkarrizketek euskarazkoak izaten jarraituko dute,
baina orain arte erdaraz izandako elkarrizketa batzuk euskaraz edo ele biz izatea ere
lortuko du.
Bestetik, Belarriprestak daude.
Euskaraz dakiten guztiei beraiei
euskaraz egiteko gonbidapena
eginen diete. Euskara ulertzen
dutela adierazi eta berarekin
euskaraz hitz egin dezatela eskatuko diete. Pertsona horiek,
ezagutzaren edo trebetasunaren
arabera, euskaraz edo erdaraz
erantzunen dute, baina berari
euskaraz egiteko eskatuko dute.
Horrela, orain arte euskaraz
izan dituzten elkarrizketek euskarazkoak izaten jarraituko dute,
baina orain arte erdaraz izandako elkarrizketa batzuk euskaraz edo ele biz izatea ere
lortuko du. Bai batzuei bai besteei jarrera aktiboa izatea eskatuko die Euskaraldiak.

14

KIROLAK

SAKANERRIA

Lanpostu pare
baterako
zerrendak
sortuko dira

Brigadistak
trebatzeko
saioak
Altsasun

Etxarri aldeko Gizarte
Zerbitzuetan etxez etxeko
langile aritzeko eta
udalean kontu-hartzaile

Askapenak antolatu ditu.
Bihar eta hilaren 26an
izanen dira Gure Etxea
eraikinean

ETXARRI ARANATZ
Etxez etxeko langile lanetan
aritzeko interesa duten pertsonen
zerrenda egin nahi du Etxarri
Aranaz aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak. Sortu daitezkeen beharren arabera behinbehineko kontratazioak egiteko
helburuz osatu nahi da zerrenda hori. Interesa dutenek hilaren
22ko 14:00ak arte dute izena
emateko epea. Deialdiaren oinarriak www.etxarriaranazkoogz.org web orrian daude.
Bestetik, Etxarri Aranazko
Udalak kontu-hartzaile lanpostuan behin-behinean aritzeko
lan poltsa sortu nahi du, hori
ere, beharren arabera etorkizunean kontratazioak egiteko.
Interesa dutenek hilaren 31ko
14:00ak arteko epea dute izena
emateko. Deialdiaren oinarriak
www.etxarriaranatz.eus web
orrian daude. Euskara proba
(titulua ez dutenek) eta bestelakoak egin behar dira.

SAKANA
Askapena erakunde internazionalistak aurten ere brigadak
antolatu ditu eta haietara joanen
diren pertsonendako trebakuntza saioak antolatu ditu. Bihar
10:00etan Faku Aznarezek (Resumen Latinoamericano) Latinoamerika jomugan. Errepresioaren olatu berria hitzaldia
emanen du. 12:00etan Amaia
Zufiak (BF) eta Miren Odriozolak euskal internazionalismoa
feminismotik eraikitzen hitzaldia
emanen dute. 17:00etan, arituek
herri boterearen irakaspenak
aztertzen saioa emanen dute.
Maitzaren 26an Norvegiatik,
Herrialde Katalanetatik, Italiatik,
Alemaniatik, Donbasstik eta Greziatik etorriko dira eta, 11:00etan,
Europar Batasunean Burujabe?
mahai-ingurua izanen da.
17:00etan, berriz, Inperialismoak
baditu milaka aurpegi mahaiingurua izanen da. Bazkaltzeko:
herrijantzia@askapena.org.

Txapel-azpi elkarteak
bazkide eguna
ospatuko du bihar

Maisuenea
gaztetxearen
urteurren ospakizuna

Irañetako elkarteak bere bazkide guztiak ospakizun baten parte izatera gonbidatu ditu. Bihar
bazkide eguna ospatuko dute.
12:30ean Zirika Zirkusek Egunon,
sikiera ikuskizuna eskainiko
du. 14:30ean haurrendako bazkaria izanen da. Mahaiaren
bueltan 20 haur eseriko dira.
Eta 15:00etan helduen txanda
izanen da. 50 izanen dira elkarrekin bazkalduko duten irintarrak. Bazkaldu ondoren,
15:30etik 19:00etara, txikienendako puzgarriak izanen dira.
Helduenak bitartean bingoarekin,
akordeoilariekin sari banaketarekin ongi pasatzeko aukera
izanen dute. 19:00etan denendako txokolate-jana izanen da.

Olatzagutiko Gazte Asanbladak
gaztetxearen 23. urtebetetzea
ospatzeko egitaraua prestatu du
biharko. Eguerditik aurrera eta
ordu txikiak arte iraunen duten
parrandarako aitzakia ederrak
daude programan. 12:30ean piztuko dute festa hasierako etxajua eta hura lehertu ondoren
triki-poteoari ekinen diote.
15:30ean eseriko dira bazkaltzera. Postrerako Saats Karasatorre
eta Joanes Illarregi bertsolariak
ariko dira. Biek bazterrak ederki zirikatu ondoren, poteo latzari ekinen diote gazteek. Despeditzeko, 23:30etik aurrera El
Sonido de la Metralla, Nafarroa
1512 eta Txapel Punk taldeen
kontzertuak izanen dira.
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Astelehenean txirrindularitzari buruzko mahainguru arrakastatsua izan zen Atakondoa ikastetxean.

Kirol Jardunaldiak:
Iñurrategi gaur Irurtzunen
Aurreko astean hasi ziren Kirol Jardunaldiek gaur izanen dute segida,
Aretxabaletako mendizale handiak eskainiko duen hitzaldi-proiekzioarekin. Bihar herri
kirol proba konbinatuetan lehiatuko dira irurtzundarrak
KIROLDEGIA

Irurtzungo kirol batzordeak,
Irurtzungo kirol kluben eta Atakondoa ikastetxeko kirol jardueren taldearen laguntzarekin
antolatutako 2018ko Irurtzungo
Kirol Jardunaldiak asteburuan
despedituko dira.
Mendi kontuekin hasi ziren
jardunaldiak. Aurreko ostiralean
Joseba Arlegi eskalatzaile irurtzundarrak “Escalando en el
Oeste Americano” hitzaldiproiekzioa eskaini zuen. Eta
larunbatean orientazio proba
oso interesgarria antolatu zuten.
Bestalde, egunotan, txirrindularitzari buruzko erakusketa
izan da Atakondoa ikastetxean,
“Irurtzun, cuna del ciclismo: del
Reynolds al Movistar” izenburupean. Eta baita, "Historia del
Ciclismo a través de los maillots"

erakusketa. Haiei lotuta, astelehenean mahai ingurua izan
zen aipatu ikastetxean, “Ciclismo en Irurtzun, una forma de
vida” lelopean. Mikel Goldarazenak gidatuta, Idoia Lazkoz
txirrindulari ohi etxarriarrak,
Erkuden Almagro txirrindulariak, Juanjo Oroz eta Egoi Martinez txirrindulari ohiek, Aitor
Garmendiak, David Latasak eta
Movistar Team taldeko Imanol
Erbiti Hiriberriko txirrindulariak euren testigantza eman
zuten, ikusmina handia zela.
Halaber, asteartean LacturaleErmitagaña Emakumezkoen
Taldeko kideekin zikloturisten
martxa egiteko aukera izan zen.
Irurtzun-Latasa-Oskotz-MuskitzAizkorbe eta Irurtzun arteko
ibilbidea egin zuten (22 km).

Alberto Iñurrategi, gaur
Irurtzungo Kirol Jardunaldiek
gaur izanen dute segida. Gaur,
ostiralean, Alberto Iñurrategi
alpinistak “Elogio del fracaso”
hitzaldi-proiekzioa eskainiko
du, 20:00etan, Irurtzungo Kultur
Etxean.
Aretxabaletako mendizale
handiak, orain arteko bere espedizioaz aritzeaz gain, mendiarekiko duen filosofiaren berri
emango du. Proiektu bakoitzaren
emozioez, mendiaren legeak
onartzen jakiteaz, uko egiteaz,
etxera bueltatzen jakiteaz… hamaika sentimenduez ariko da
Iñurrategi. 14 zortzi milakoak
igo ditu Iñurrategik eta makina
bat espedizio ikusgarri eta harrigarri egin ditu, baina garrantzitsuena espedizioak egin dituen
estiloa eta izpiritua izan da.

Herri kirolak, bihar
Eta bihar, maiatzaren 12an, larunbatarekin, herri kirol konbinatuetan aritzeko aukera
izango dute irurtzundarrek,
18:00etan, Foru plazan. Atakondoa ikastetxe publikoko haurren
taldeen arteko konbinatuak jokatuko dira, lehenik, eta helduen
Irurtzungo taldeen artekoak,
segidan. Gazte Asanblada, Larrazpi, Pikuxar, Erga Larreak,
Guan eta bajeretako taldeak
ariko dira.

KIROLAK

GUAIXE 2018-05-11 OSTIRALA

Bakaikoa iaz txapeldunordea izan zen eta Arteaga txapelduna. ASEGARCE

Joseba Ezkurdiak partida oso gogorra aurreikusten du, baina beste final bat jokatzeko irrikaz dago. ASPE

Bakaikoak Erasunen kontra
jokatuko du Promesen finala

Ezkurdiak Buruz Buruko
finalean egon nahi du

Promesen Buruz Buruko finala Labrit
pilotalekuan jokatuko da, maiatzaren 19an
PILOTA

Joanes Bakaikoa Promesen Buruz Buruko finala jokatzeko
sailkatu da, merezimendu osoz.
Jon Erasun izanen du aurrez
aurre. maiatzaren 19an Labriten
jokatuko den finalean

Bakaikoak ideiak argi
Joanes Bakaikoak Dario txapelketatik kanpo utzi zuen Promesen final laurdenetan –22 eta
16– eta larunbatean Gorka Esteban errioxarra izan zuen aurkari Orduñan. Aurreko urtean
ere elkarren kontra aritu ziren
biak finalerdietan. Partida oso
gogorrean, bi pilotariek akats
nabarmenak egin zituzten, baina tantoa bukatzerakoan finago
ibili zen etxarriarra eta, aurreko urtekoa errepikatuz, finalera
sailkatzea lortu zuen. 308 pilotakada gurutzatu zituzten.
Bakaikoa lasai atera zen kantxara, ideiak argi. Etxarriarrak
ez du Gorkak bezalako kolpe
handirik, eta atzera bidalitako
gurutzatutako pilotakadekin
egin zion eraso Gorkari. Horrela, 2 eta 9 aurreratu zen Bakaikoa, baina 11 eta 14 gerturatu
zen errioxarra. Hiru akats nabarmen egin zituen Gorkak eta
12 eta 18ko aldea hartu zuen
Bakaikoak. Hala ere, 14 eta 18
gerturatu zen Gorka, baina tantoak bukatzeko presa kontra
jarri zitzaion, Bakaikoak egoera
aprobetxatu zuen eta 16 eta 22
irabazi zuen etxarriarrak. Lana,
segurtasuna piloteoan eta ezker
airez aurkaria arazoetan sartzeko duen gaitasuna, horiek dira
bere ezaugarri apartenak.

Erasun, indartsu
Jon Erasun ere txapelketa bikaina egitetik dator. Zizurkilgoak
Ugalde eta Urretabizkaia utzi
ditu bidean, 300 tantotik gorako
partida oso gogorretan. Onartu
beharra dago igandean Idiazabal
jokatutako partidan, Urretabizkaia ez zegoela bere onenean,
tartean entrenamenduetan kolpea hartu eta gastroenteritisa
gainditzetik baitzetorren, eta
ezin izan zuen bere maila eman.
Partida gogorrean, tantoak luzatzen hasi ziren eta esfortzu
horretan Erasunek eutsi zion
hobe. Horrela, azkenean 22 eta
16 irabazi zion Urretabizkaiari
eta final handirako sailkatu zen.
Bakaikoa eta Erasun, biak
pilotari oso gogorrak dira eta
final estua eskainiko dutela aurreikusten da. Bakaikoa txapeldunordea izan zen aurreko urtean
–Arteaga II.ak irabazi zuen finala–, eta aurten txapela janzteko aukera ederki aprobetxatuko du. Finala maiatzaren 19an
jokatuko dute, Labriten.

Zabaletari omenaldia
Bestalde, ostiralean Jose Javier
Zabaletari Irurtzunen egindako
omenaldian, Elordiri eta Martinezi 17 eta 22 irabazi zieten P.
Etxeberriak eta Lasa IV.ak. Eta
Zabaletak garaipenarekin ospatu zuen bere omenaldia, Retegi
Birekin bikoa osatuta 22 eta 16
irabazi baitzieten Irribarriari
eta Julen Martijari. Jasotako
omenaldiarekin oso kontentu
eta oso eskertuta zegoela nabarmendu zuen Zabaletak.
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Finalerdietan Altuna III.a izango du aurkari aurrelari arbizuarrak, igandean
Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Beste finalerdia Elezkanok eta Olaizolak jokatuko dute,
bihar, larunbatean, Labriten
PILOTA

Aste bateko atsedenaldiaren
ondoren, asteburu honetan jokatuko dira Buruz Buruko txapelketako finalerdiak. Lehenik
eta behin, bihar, larunbatean
Danel Elezkanoren eta Aimar
Olaizolaren arteko partida jokatuko da Iruñeko Labriten (17:00,
ETB1), eta igandean Joseba Ezkurdiaren eta Jokin Altunaren
artekoa, Bilboko Bizkaian (10:00,
ETB1). Lau pilotariak sasoi betean iritsi dira finalerdietara
eta maiatzaren 27an Bilbon jokatuko den finalean egoteko
dena emango dute.

datoz. Final zortzirenetan sartu
ziren biak lehian: Ezkurdiak 22
eta 15 irabazi zion Jakari eta
Retegi Bi 12 tantotan utzi zuen
Altuna III.ak. Final laurdenetan
ere oso fin ibili ziren biak. Ezkurdiak egungo txapeldunorde
Iker Irribarriaren gainetik pasa
zen (22 eta 9), eta Urrutikoetxearen kontra garaipen polita lortu
zuen Altunak, 16 eta 22. Orain
bien artean erabakiko da nor
pasako den finalera. Eta partida
oso gogorra izango dela aurreikusten du katedrak.

Sasoi betean
Finalerdi gogorrak
Joseba Ezkurdia eta Jokin Altuna txapelketa ederra egitetik

Binakako txapela irabazi zuenean
badirudi pisu galanta kendu
zuela gainetik Joseba Ezkurdiak.

Nolabaiteko presioa kendu du
eta arinago dabil aurrelari arbizuarra, bere benetako maila
ematen. Baina Altuna ere ez da
motela eta gauzak izugarri zailduko dizkio arbizuarrari.

Loreak
Atzo egin zuten material aukeraketa, eta lore ederrak izan
zituzten bata bestearekiko. Bizkaian hiru entrenamendu egitetik datoz biak eta finalera
sailkatzea da euren helburua.
Pilota zaleek Buruz Buruko partida irekiak espero dituzte,
emozioz betetakoak. Binakako
txapela eskuan, ea Buruz Burukoa lortzeko finalerako sailkatzen
den arbizuarra.

GRAVNI:
Nafarroa bikain
PILOTA Nafarroak GRAVNi
txapelketako ezker paretako
frontoiko txapelketa irabazi du (31
finaletatik 19 jokatu eta horietatik
12 irabazi zituen). Tartean, maila
nagusiko buruz burukoan Alberto
Ongayk 22 eta 18 irabazi zion
Gipuzkoako Sanchori. Trinketeko
txapelketan, aldiz, Iparralde izan da
txapelduna. 17 finaletatik 10 jokatu
eta 8 irabazi zituen.

NAFARROAKO PILOTA FEDERAZIOA
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Preferenteari eustea, Lagun
Artearen eta Etxarriren erronka
Irabaztearekin mailari eutsiko lioke Etxarrik;
Lagun, aldiz, gainontzekoek egiten dutenaren menpe
FUTBOLA

Gaur jokatuko du Osasuna Magnak Play-offa. UTZITAKOA

Osasuna Magnak Jaen
du aurkari Play-offetan
Play off-etako final laurdenetako joaneko partida gaur jokatuko da,
Anaitasunan, 21:15ean, eta bueltako partida ostegunean, Jaenen. Berdinketa
hausteko partida ere Jaenek hartuko luke, maiatzaren 19an
ARETO FUTBOLA

Areto Futboleko I. Mailako ligan
lehen zortzi postuetan sailkatutako taldeek – Movistar Inter
(71 puntu), Barcelona (70 puntu),
El Pozo Murcia (68 puntu), Jaen
(64 puntu), Osasuna Magna (62
puntu), Palma Futsal (46 puntu),
Rios Renovables Zaragoza (45
puntu) eta Aspil Vidal (40 puntu)– ligako titulua erabakitzeko
play-offak jokatuko dituzte.

Play-offak asteburu honetan
hasiko dira, final laurdenekin,
eta hiru partidatara jokatuko
dira. Osasuna Magnak Jaen Paraiso Interior izango du aurkari. Joaneko partida gaur jokatuko da, ostiralean, Anaitasuna
pabilioian 21:15ean hasiko den
jaialdian. Itzulerako partida
Jaenen erabakiko da, maiatzaren
17an, ostegunarekin. Eta ber-

dinketa ematen bada, hirugarren
partida Jaenen jokatuko litzateke, maiatzaren 19an. Hortaz,
kantxa faktorea alde du Jaenek.
Horregatik guztiagatik, zaleen
laguntza eskatu du Osasuna
Magna Xotak. Anaitasuna inoiz
baino berdeago egotea nahi dute.
Sarrerak salgai daude Xotako
Irurtzungo bulegoan eta Anaitasunako txarteldegian.

Preferente mailan Lagun Arteak
eta Etxarrik igandean Lakuntzan
jokatutako derbia nahiko traumatikoa izan zen bi taldeendako,
lakuntzarrendako bereziki. Lagun Arteak 3 puntuak lortzea
beharrezkoa zuen mailari eusteko borrokan bere buruaren
jabe izateko. Eta Etxarri antzeko. Lagun Arteak partidaren
ardura hartu zuen 2. zatian,
baina ez zuen bere nagusitasuna ezartzen jakin eta, azkenean,
husnako berdinketarekin eta
puntu banaketarekin despeditu
zen lehia.

(22 puntu) taldeek egiten dutenaren menpe dago. Horretaz
gain, 2B mailako Nafarroako
taldeek zer egiten duten itxaron
beharra dago, horrek ere eragina duelako, eta oraingoz, azpitik
4. postuan dagoen taldea –Lagun
Artea, gaur egun– jaitsiko litzateke ez bada 3. mailatik talderik
igotzen.
Beraz, gure bi taldeek mailari
eusteko, asteburuan gertatu
beharko liratekeen karanbola
horiek guztiak gertatzea, ez dugu
besterik opa. Animo gure bi
taldeei.

Mailari eusteko karanbolak

Altsasuk galdu

Horrela, Infanzones da liderra
eta Maila Autonomikora igo
dena (60 puntu), Etxarri 12.a da
(30 puntu) eta Lagun Arte13.a
(29 puntu), jaitsiera postuetatik
2 eta puntu batera. Asteburuan
azkeneko jardunaldia jokatuko
da eta gure bi taldeak irabaztera behartuta daude. Etxarri
Aranatz bere buruaren jabe da
eta hiru puntuak lortzen baditu,
preferente mailari eutsiko dio.
Aldiz, Lagun Artea irabazi beharrean dago eta bere azpian dauden Ardoi B (28 puntu), San
Andres (25 puntu) eta Urroztarra

Erregional mailako igoera faseko 15. jardunaldian, Iruntxiki
taldeak hasieratik kontrolatu
zuen partida. Hasieran Altsasuk
ongi eutsi zuen, baina 2. zatian
hiru gol sartu zituen Iruntxikik.
Horrela, igoera sailkapenean
Burlades B da liderra (33 puntu).
Altsasu zazpigarrena da (14 puntu), zortzigarrena den Universidad de Navarrarekin puntutara berdinduta. Hain zuzen ere
bi talde hauen arteko lehia jokatuko da larunbatean Dantzalekun, 15:45ean. Ea hiru puntuak
etxean geratzen diren.

EMAKUMEEN ERREG.
EMAITZAK
Amigo - Altsasu

3-1

SAILKAPENA
1. Berriozar
13. Altsasu

88
24

LARUNBATEAN
18:15 Altsasu - Peña Sport Dantzaleku
Altsasuko neskek sailkapenean
zazpigarrena den Peña Sport taldea
hartuko dute bihar Dantzalekun .

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

SOCIEDAD DEPORTIVA ALSASUA

Sakanako futbol topaketei agur

Altsasuko kadeteak, mailaz gora

FUTBOLA Igandean despeditu ziren, Dantzalekun, Mankomunitateak

FUTBOLA Kadeteen 2. mailan jokatzen du Altsasuk. Igoera faserako

Sakanako futbol klubekin antolatutako benjaminen eta kimuen Sakanako
Futbol Topaketak. Sutegi, Altsasu, Urdiain, Etxarri, Lagun Artea, Uharte
Arakil eta Betelu klubek hartu dute parte. Ez da sailkapenik egiten,
kiroltasunez jokatzeko. Auzate ederrarekin despeditu zuten denboraldia.

sailkatu, eta fasea despeditzeko jardunaldi baten faltan liderra da Altsasu
(13 puntu), eta matematikoki mailaz igo da. Hortaz, hurrengo denboraldian
kadeteen I. mailan jokatuko du. Larunbatean, 17:30ean, Baztanen, igoera
faseko azken partida jokatuko du Altsasuk Baztanen kontra.

ELOMENDIKO KOPA.
EMAITZAK
Modernillo - Zaldua

0-4

LARUNBATEAN
Zehaztu gabe Zaldua - Izalsa Lekunberri
Arakilgo Zaldua taldekoek aurrera egin
dute Elomendiko Kopan. Modernillo
kaleratuta, orain Izalsa dute aurkari.
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Maiza eta
Mutiloa
zazpigarrenak
Elomendin

Mailaz igotzea jokoan
CBASK-ek denboraldi biribila
egin du. Ligan soilik partida bat
galdu du, eta orain denboraldiari ginda jarri nahi diote altsasuarrek Final Fourra eta ligako
titulua irabaziz. Horretaz gain,
Nafarroako eta Errioxako taldeek
osatzen duten Autonomien Arteko Ligara igotzeko txartela
dagoela jokoan.
CBASK taldetik Final Laukora gerturatzeko deia egin diete
sakandarrei, Altsasuko taldea
behar bezala animatzera.

Proba
luzean Maiza zazpigarrena
sailkatu zen eta laburrean
Mutiloa zazpigarrena
MENDI LASTERKETAK

Igandean X. Elomendi Xtreme
lasterketa jokatu zen, maratoi
erdia (22 km). Tartean Elomendi
Gaztelua eta xenda ikusgarriak
igo behar izan zituzten proba eder
eta ikusgarria osatu zuten 113
korrikalariek, eguzkia eta beroa
lagun. 20 graduko tenperatura
izan zuten. Iñaki Mihura arraioztarra (2:01:51) eta Uxue Murolas
iruindarra (2:40:10) izan ziren
txapeldunak. Joxeja Maiza etxarriarra zazpigarrena sartu zen
(2:16:03) eta Erkuden San Martin
etxarriarra proba absolutuan 80.a
sartu zen (3:13:03), emakumezkoen
sailkapenean laugarrena.
Harekin batera X. Elomendi
Xtreme proba motza jokatu zen
(14 km). 77 korrikalari sailkatu
ziren, Alberto Azparren (1:03:34)
eta Irene Artazkoz (1:24:41) buru
zirela. David Mutiloa irurtzundarra zazpigarrena sartu zen (1:11:42).

Sakandarrak Segura-Zerain Trailean
Egun bat lehenago III. SeguraZerain Traila jokatu zen, proba
luzea (25 km) eta motza edo esprinta (15,5 km). Proba motza Unai
Santamaria hernaniarrak irabazi
zuen (1:08:36), 177 korrikalariren
artean. Jabi Gasanz altsasuarra
14.a sartu zen (1:18:00), Iñaki Rubio
lakuntzarra 27.a (1:25:35) eta Jokin
Bereziartu altsasuarra 50.a (1:37:08).
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CBASK Altsasu taldekoek denboraldiari ginda jarri nahi diote, Final Fourra irabazita. CBASK

CBASKek Final Laukoa
jokatuko du Altsasun
Zelandik hartuko du Nafarroako senior gizonezkoen lehen maila
autonomikoko Final Laukoa edo Final Fourra, larunbatean eta igandean. CBASK,
Liceo Monjardin, Oberena eta Eguesen artean erabakiko da ligako titulua
SASKIBALOIA

Asteburuan Gizonezkoen Nafarroako Senior I. Maila Autonomikoko 26. jardunaldia jokatu
zen, denboraldiko azkena. Altsasuko CBASK taldeak 79 eta
54 irabazi zion Eguesibarri eta
Altsasuko taldeak liga lider despeditu zuen (47+13), Liceo Monjardin F (42+1), Oberena (41+4)
eta CB Eguesibar (41-2) taldeen
aurretik. Aipatu lau talde hauek

sailkatu dira, hain zuzen ere,
ligako titulua erabakiko den
Final Laukorako edo Final Fourrerako.
Asteburu honetan jokatuko
da Lauko Finala, Altsasun. Zelandi kiroldegiak hartuko ditu
bi jardunaldiak eta Altsasuko
CBASK taldeak hartu du bere
gain Lauko Finalaren antolakuntza lana.

Bihar, larunbatean Liceo Monjardin Oberenaren kontra ariko
da, 17:00etan. Eta ondoren,
19:00etan, CBASK eta Eguesibar
taldeen arteko partida jokatuko
da. Bi talde irabazleek final handia izanen dute jokoan etzi,
igandean, 19:00etan, Zelandin.
Eta aldez aurretik, 17:00etan, 3.
eta 4. postuak zehazteko partida
jokatuko da.

Zelandi,
saskibaloiaren
festa
Ildo honetan, bi egun
hauek saskibaloiaren festa
izatea nahi da, eta
horretarako partiduez gain
jarduera gehiago antolatu
ditu CBASK-ek; barra bat
jarriko da kiroldegian janari
eta edariekin, “Altsasukoak
Aske”-ren materiala
salduko da, giroa pil-pilean
egoteko speakerra eta
DJ-a egonen dira,
partiduen atsedenaldietan
CBASK klubeko txikienek
euren artean jokatzeko
aukera izanen dute, eta tiro
txapelketa ere antolatuko
da, ikusleek parte hartzeko
aukera izan dezaten.
“Ea denon laguntzarekin
lortzen dugun Final Fourra
Altsasun geratzea, CBASK
mailaz igotzea eta Zelandi
saskibaloiaren festa handia
izatea” diote CBASKekoek.

V. Trinitaterako Igoeran
izena ematea zabalik

PILOTA Irurtzungo
Pilota Txapelketa
final laurdenetan

SOKATIRA Nafarroako
Lauko Sokatira
Iruritan erabakiko da

Guan Taldeak, Irurtzungo Udalaren eta Oreka eta Bi Sisters
babesleen laguntzarekin, V.
Trinitateko Igoera antolatu du
maiatzaren 26an, 10:00etan. Probak 3 km eta 500 metro positiboko distantzia du. Mendi igoeran izena ematea zabalik dago
maiatzaren 24ra arte. Horretarako 669 306 937 telefonora hots
egin behar da.

Asteazkenean hasi ziren XXVI.
Irurtzungo Pilota Txapelketako
final laurdenak. Iriartek eta
Sarasak 22 eta 12 irabazi zieten
Urbietari eta Bergerari eta Canabelek eta Cordonek 18 tantotan utzi zituzten Gutierrez eta
Apezetxea. Bihar, larunbatean,
11:30ean, Olazabalek eta Gorritik Armendariz eta Aldutzin
izango dituzte aurkari.

Bihar, larunbatean, Nafarroako
Lauko Sokatira Txapelketako 4.
eta azken jardunaldia jokatuko
da Iruritan, 17:00etan. Kadeteen
280 kiloko txapelketan, momentuz Basaburua da liderra (15
puntu), Iñigo Aritza (12 puntu)
eta Berriozar (7,5 puntu) taldeen
aurretik. Andra Mari laugarrena da (6 puntu) eta Anar bosgarrena (4,5 puntu).

MENDI LASTERKETAK

Urbieta eta Bergera arruazuarra bidean utzi zituzten Iriartek eta Sarasak. 21 IGUALES
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V. Ziordiko Herri Kros
solidarioa, ate joka
Maiatzaren 19an jokatuko da, baina izena ematea zabalik dago.
Inskripzioa egiteagatik ez da ordaindu behar, baina proba solidarioa denez, elikagaiak
eta erabilitako boligrafoak edo errotulagailuak eraman behar dira
ATLETISMOA

Ziordiko Running taldeak antolatuta, maiatzaren 19an jokatuko da V. Ziordiko Herri Krosa,
17:00etatik aurrera. Ziordian
prestatutako zirkuitu ederrean
guztira 6,8 km osatu beharko
dituzte korrikalariek. Baina
Ziordiko krosa, lasterketa izateaz
gain, proba solidarioa da. Hau
da, izena emateagatik ez da ordaindu behar; trukean, elikagaiak
eta erabilitako boligrafoak edo
errotulagailuak eraman behar
dira, Ziordiko Running taldeak
kolaboratzen duen fundazioei
laguntza emateko.

Hiru fundaziorekin elkarlanean
Aurten hiru fundazioendako
egingo du bilketa Ziordiko Herri
Krosak.
Batetik, Iruñeko Paris 365 jantoki sozialerako. Horrela, kategoria txikiko probetan parte
hartzen duten neska-mutikoek
2 kilo janari edo gehiago eraman
beharko dute parte hartzeko,
eta helduek 4 kilo elikagai edo

Proban parte hartzera animatu dute.

gehiago. Jasotako guztia jantoki sozialera bideratuko da.
Bestetik, Dravet sindromea
fundaziorako bilketa egingo da.
Kasu honetan, erabilitako errotulagailu eta boligrafoak jasoko
ditu fundazioak, gero birzikla-

tzera eramango dituztenak. Horretaz gain, kamisetak eta materiala jarriko dituzte salgai eta
zozketa egingo dute.
Eta, azkenik, “y os lo cuento”
izeneko proiektuak presentzia
izanen du Ziordian. Iruñeko
Xabi suhiltzaileak sustatutako
proiektua da, Guatemalako eskola bat sustatzeko. Horrela,
sariz betetako saskia zozketatuko dute.
Ekimen solidario hauetan parte hartzeko deia egin du Ziordiko Running taldeak. Korrikalariak lasterketan aritzera animatu ditu, eta senitarteko eta lagunak Ziordira gerturatzea,
arratsalde polita eta solidarioa
pasatzeko.

Lasterketan izena emateko
Izena emateko ondoko web orrira jo behar da: ziordirunningtaldea.wixsite.com/ziordirunning. Bertan dago ere hurrengo
asteko lasterketari buruzko
informazio guztia.

Aurreko urtean 546 bikerrek hartu zuten parte Altsasu BTT Zeharkaldian.

23. Altsasu BTT Zeharkaldirako
inskripzioak zabalik
Ekainaren 10ean jokatuko da. Izena ematea
zabalik dago www.barrankatt.com web gunean
BTT

Barranka Txirrindulari Taldeak
antolatuta, ekainaren 10ean jokatuko da 23. Altsasu BTT Zeharkaldia proba ez lehiakorra. BTT
proba oso ezaguna eta beteranoa,
mendi txirrindulari askok egutegian gorriz markatuta dute.

Bi ibilbide
Txirrindulariek bi ibilbideren
artean aukeratu beharko dute:
Ibilbide Luzea (52 km) eta Ibilbide Motza (39 km). Ibilbideen
perfila eta informazio guztia
www.barrankatt.com web gunean
kontsultatu daiteke eta aipatu
web gunean ere eman daiteke

izena. Federatuek 18 euro ordaindu beharko dituzte, federatu gabekoek 22 euro, Barranka
klubeko bazkide federatuek 8
euro eta Barranka klubeko bazkide federatu gabekoek 12 euro.
Maiatzaren 31 baino lehen
izena ematen dutenek, opari
jasoko duten kamisetaren taila
aukeratzeko aukera izango dute;
ekainaren 1etik 8ra bitartean
izena ematen dutenek, aldiz,
ezingo dute taila aukeratu. Bestalde, dortsala jasotzerakoan
oparien poltsa jasoko dute 23.
Altsasu BTT Zeharkaldian izena
ematen duten txirrindulariek.

Sakandarrak
Izpegin
AUTOMOBILISMOA Erratzun
Nafarroako Mendi Igoeren
Txapelketako lehen proba jokatu
zen, Izpegi igoera (5,2 km). Iker
Palacios 4.a sailkatu zen (3:38) eta
Iban Lpz. de Goikoetxea 9.a (3:50),
biak euren mailan bigarrenak.
Mikel Mendinueta 12.a izan zen,
bere mailan lehena (4:00). Ausejo
Lur Gainekoan, Aitor Fernandez eta
Iker Askargorta 14.ak izan ziren.

MENDINUETA
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Garaipen ederra ospatu zuen Uharte Arakilgoak. TOÑO DE LA PARRA

Juniorrak: Urko Gorritiren
garaipena Beran
Uhartearrak XLI. Felix Errandonea
Memoriala irabazi zuen eta Irabia talderik onena izan zen
TXIRRINDULARITZA

Larunbatean, Beran, XLI. Felix
Errandonea Memoriala jokatu
zen, 73 km-ko proba. Txirrindulari sakandarrak, atzera ere,
probako jaun eta jabe izan ziren.

Esprintean gailendu zen
uhartearra
Esprintean erabaki zen lasterketa eta Aralar klubeko Intersport Irabia taldeko Urko Gorriti izan zen azkarrena (1:43:33).
Top Ten sailkapenean, bere
taldekide Josu Etxeberria laugarrena eta Burunda klubeko
Quesos Albeniz taldeko Ailetz
Lasa zortzigarrena sartu ziren.

Intersport Irabia, talde onena
Gainontzeko sakandarrei dagokienez, Beñat Etxezarreta (I.I.)
14.a sailkatu zen, Inhar Astitz
(I.I.) 16.a, El Caserio taldean
dabilen Jon Gil lakuntzarra 20.a,
Diego Gonzalo (Q.A.) 34.a, Imanol Galarza (I.I.) 35.a, Javier
Mitxaus (I.I.) 36.a, Iker Cerviño
(I.I.) 41.a eta Andoni Urra (I.I.)
46.a, guztiak txapeldunaren denbora berean. Xabier Mauleon
(I.I.) 51.a sartu zen, 3:33ra.
Aipatzekoa da taldekako sailkapenean, Intersport Irabia izan
zela Felix Errandonea Memorialeko talderik onena.

Oscar Guerreroren Israel Cycling
Academy, Italiako Giroan
Israel Txirrindularitza Akademia
taldeko zuzendaria da altsasuarra
TXIRRINDULARITZA

Aurreko ostiralean hasi zen
Italiako Giroa, Jerusalemen.
Bertan jokatu ziren Giroko aurretiazkoa eta lehen bi etapak.
Izan ere, aipatu estatuak bere
burua mundu mailan saltzeko
baliatu du Giroa eta baita txirrindularitza sustatzeko ere. Eta
txirrindularitza sustatzeko esfortzu horretan jaio zen Israel
Cycling Academy (ICA). Aurreko urtean Kontinental Profesional mailara egin zuen jauzi ICAk
eta orduan Oscar Guerrero altsasuarra kontratatu zuten zuzendari. Berria egunkarian

adierazpenak egin ditu zuzendari altsasuarrak.
Israel taldearen jarduna Katalunian, Gironan dago zentralizatua. Guerrerok aipatu du
“oso gustura eta eroso” dabilela, “lanean askatasuna” ematen
diotelako. “Denboraren poderioz
gorenera iritsi den jende gaztearekin asko lan egina naiz,
eta taldeko arduradunek balio
handia eman zioten horri. Gustura nabil, gazteekin nahi bezala ari naiz egiten” onartu du
Guerrerok. Zuzendari altsasuarrak gaineratu duenez, ba omen
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Arrieta, Aznar, Alberdi eta Mintegi, Nafarroako selekzioko gainontzeko kideekin. NAFARROAKO TXIRRINDULARITZA SELEKZIOA

Arrieta, Aznar, Alberti eta
Mintegiren Nafarroa
Gironako Antonio Migel Ramirez Memorialean aritu da kadeteen
mailako Nafarroa selekzioa. Arrieta bigarrena sailkatu zen, Aznar hirugarrena, Alberdi
bosgarrena eta Iker Mintegi hamaseigarrena, eta Nafarroa talderik onena izan zen
TXIRRINDULARITZA

Nafarroako kadete mailako selekzioak lan bikaina egin zuen
Gironako X. Antonio Migel Ramirez memorialean. Bertan,
Aralar klubeko Igor Arrieta eta
Aitor Alberdi eta Burunda klubeko Unai Aznar eta Iker Mintegi aritu ziren, Iker Seminario
eta Sergio Grajerarekin batera.
Larunbatean 9,5 km-ko erlojupekoa jokatu zuten eta igandean

dira maila txukuneko txirrindulariak Israelen, baina arazoa
kopuruan dago.
Israel Cycling Academyren
helburua txirrindularitzarako
zaletasuna piztea da, eta horretarako lagungarria izango da
aurtengo Giroa Israelen hastea
eta Israel taldeak Giroan parte
hartzea. Horretarako, taldea
asko hazi da. Bikoiztu egin du
aurrekontua –16 txirrindularietatik 24ra– eta fitxaketak egin
ditu. Oscar Guerrerok adierazi
duenez, aldaketekin taldeak
World Tour mailako azpiegitura du. “Giroan izateko aukera
ez genuen galdu nahi, eta urrats
handia egin dugu”. Jakina, ilusioa ere ez zaie falta.
Taldea handitzeko ezinbestekoa
izan da proiektua sustengatzen
duten bi mezenasen ahalegin
ekonomikoa. “Aurrekontuaren

51 km-ko lasterketa. Igor Arrieta bigarrena izan zen bi probatan eta Unai Aznar hirugarrena
bietan, sailkapen orokorrean
bezala. Aitor Alberdi 8.a sailkatu zen lasterketan eta 5.a sailkapen orokorrean, eta Iker
Mintegi 27.a lasterketan, 10.a
erlojupekoan eta sailkapen orokorrean 16.a. Nafarroako selekzioa talderik onena izan zen.

Hugo Aznar bigarrena Arronizen
Arronizen, El Caserioko Imanol
Garciak irabazi zuen (1:34:09).
Hugo Aznar bigarrena sartu zen
eta Martzel Etxeberria hirugarrena. Jon Chamorro 7.a sartu
zen, Sergio Lopez 8.a, Antonio
Gonzalez 13.a, Migel Gil 19.a,
Jon Erdozia 21.a, Mikel Lizasoain
29.a, Oihan Etxeberria (Q.A.)
38.a eta Asier Irujo (I.I.) 40.a.

Oscar Guerrero altsasuarra, Israel Cycling Academyko zuzendaria. UTZITAKOA

%95 jartzen dute eta apustu
handia egin dute” azpimarratu
du Guerrerok. Israelen lan egiteak zalantzak sortzen ote dizkion
galdetuta, Guerrerok ezetz dio,
sekula ez duela nahastu kirola
politikarekin. “Gainera, hau ez

da gobernuaren proiektua, finantzaketa pribatua duen taldea
baizik. 24 herrialde ezberdinetako jendea gaude taldean, denetarikoa” azpimarratu du.
Taldearen hurrengo urratsa
World Tourrera igotzea da.
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AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. Tel.: 948 56 42 75 / gutunak@guaixe.eus

OSTIRALA 11
ETXARRI ARANATZ Beilatokia
toki egokian. Nahi izanez gero
posible da kontzentrazioa.
19:00etan, Kale Nagusiko 7.
zenbakiaren parean.
ALTSASU Euskara eta
burujabetza hitzaldia. EHE.
Hizlaria: Urko Aierbe.
19:00, Gure Etxea.
ALTSASU Giza armarriaz
eta giza-kateaz informazio
hitzaldia. Gure Esku Dago.
19:00etan, Gure Etxea eraikinean.
ARBIZU ETA ETXARRI ARANATZ
Euskal presoak Euskal Herrira
kontzentrazioak.
20:00etan, plazan.
IRURTZUN Elogio del fracaso
hitzaldi-proiekzioa.
20:00, Kultur Etxea.
ALTSASU Altsasukoak aske
kontzentrazioa.
20:00etan, udaletxe parean.
ALTSASU La tribu filmaren

ZORION AGURRAK

emanaldia.
22:00etan, Iortia kultur gunean.

LARUNBATA 12
ALTSASU Altsasu-SaldiasAltsasu 140 km-ko joanetorria eginen dute Barranka
Txirrindulari Taldeko errepide
atalekoek.
08:00etan, San Juan plazatik.
LAKUNTZA Test Salomon.
Zabalarte.
09:00etan, plazatik.
SAKANA AHTaren kontrako
ibilaldia Lakuntza eta Altsasu
artean. Sakana Trenaren Alde.
9:00etatik 13:15era arte, ibarrean
zehar.
ALTSASU Askapenaren VIII.
prestakuntza saioak. Egitaraua
14. orrian.
10:00etatik aurrera, Gure Etxea
eraikinean.
OLATZAGUTIA Maisuenea
gaztetxearen XXIII. urteurrena.
Egitaraua 14. orrian.
12:30etik aurrera, herrian barna.

IRURTZUN Herri kirolak.
18:00etan, plazan.
LAKUNTZA Gussy kantautorea.
19:00etan, Kultur Etxean.
ALTSASU Jito alai dantza
ikuskizuna.
19:30ean, Iortia kultur gunean.

ALTSASU Arte oinez’18 erakusketa, Oinez Fundazioak eta Iñigo
Aritza ikastolak antolatuta.
Garagarrilaren 2ra arte astegunetan 18:30etik 21:00etara eta domeketan
17:00etik 21:00etara, Iortia kultur gunean.

ALTSASU Survival Zombie.
23:00etan, herrian zehar.

IGANDEA 13
ALTSASU Amoko
laberintora, 54 km-ko
bilbidea eginen du
Barranka txirrindulari
klubeko mendi-bizikleta
taldeak.
08:30ean, abiatuko dira euren
egoitzatik. 09:10ean Urbasako
portuan.

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

OLAZTI 11. Lore Azoka.
10:30ean, San Migel plazan.
OLAZTI Egin itzazu koloniak
haurrentzako tailerra.
11:00etatik 14:00ak arte, Sarasate
plazan.

ALTSASU Sun Magoa.
17:00etan, Iortia Kultur Gunea.

OSTEGUNA 17

OLAZTI Puro Relajo taldearen
kontzertua.
19:00etan, kultur etxean.

ETXARRI ARANATZ Adineko
pertsonak eta dispertsioa
hitzaldia. Hizlariak: Patxi
Erdozain, Mikel Urra eta
senideak.
18:30ean, kultur etxean.

ALTSASU La tribu filmaren
emanaldia.
19:30ean, Iortia kultur gunean.
ALTSASU Euskal presoak Euskal
Herrira kontzentrazioa.
20:00etan, Foru plazan.

Asier Galarza Zubiria
Zorionak, Asier!
Bihar 7 urte beteko
dituzu!! Primeran pasa
eta muxu asko
familiaren partez.

ASTELEHENA 14
ALTSASU Pentsio duinen aldeko
kontzentrazioa. Otsailak 22
plataforma eta Pentsionistak
Martxan.
19:30ean, udaletxe parean.

ALTSASU Un sol interior
filmaren emanaldia.
19:00ean, Iortia kultur gunean.

GANBAZELAIA
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Unanuko Denok Bat elkartea
alokatzen da festetarako
Garagarzaroaren (ekaina) 29tik
garilaren (uztaila) 1era, bi egun
horiek barne.
629 76 73 55
Urdiaingo igerilekuak
Urdiaingo igerilekuak hartzeko interesatu
guztiak, maiatzak 31 ostegunean, arratsaldeko
20:30ean Aitziber elkartean aurkeztu beharko
dira. Talde bakoitzak bere ideia programa
aurkeztu eta azaldu beharko du.

aitziberelkartea@gmail.com
LANA | NEGOZIOAK
LAN ESKAINTZAK
Urdiaingo igerilekuetan
soroslea behar da. Lan
horietan aritzeko sorosle
titulua, D.E.S.A. ziurtagiria
behar da. Interesatuek
maiatzak 26a baino lehen
aitziberelkartea@gmail.
com-era bidali CV.
IKASTAROAK
Nola antolatu zure
agiriak zerga-betebeharrak betetzeko.
Cederna-Garalurrek antolatutako tutoriala maiatzaren 28an eginen da
Arbizuko industrialdeko
bere egoitzan, 10:00etatik
14:00etara. Izena emateko 619 328 264 edo Sakana.admon@cederna.es
OHARRAK
Odol-emaileak. Maiatza:
10ean Irurtzunen, 16:4520:30. 23an eta 30ean
Etxarri Aranatzen,
17:00-20:00. 28an
Olaztin, 17:00-20:30.
Etxarri Aranazko
irakurle taldea. Hurren-

go hitzorduan Uxue Alberdiren Jenisjoplin liburuaz
hizketatuko dira. Garagarrilaren 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 kutxetan zabaldutako kontuetan sartu daitezke.
Enplegarritasuna
hobetzeko bitartekaritza
eta aholkularitza
zerbitzua. Sakanako
Enpresarien Elkarteak
langabeei eta lan bila
dabiltzanendako duen
aholkularitza zerbitzua da.
Harremanetarako, 948
468 307 telefonoa.
Josefina Arregui
klinikako bazkidea izan
nahi baduzu, urtean 12
euro edo nahi duzun kopurua eman dezakezu.

IRAGARKIA JARTZEKO:
948 564 275
IRAGARKIAK@GUAIXE.EUS
WWW.GUAIXE.EUS/IRAGARKIAK

ESKELA

JAIOTZAK

IRAGARKI SAILKATUAK
Informazio gehiago amigosjosefinaarreguilagunak@gmail.com edo
amigosjosefinaarreguilagunak.blogspot.com

· Harri Gartzia Gandarias, maiatzaren 2an Lakuntzan.

Auzolana Josefina
Arregui klinikan. Parte
hartu nahi dutenek 948
56 38 50 (klinika) edo
689 03 51 02 (Patxi)
telefonoetara hots egin
dezatela

EZKONTZAK

3MBk kontu korrontea
zabaldu du Rural kutxan
eta jendeak han egin ditzake ekarpenak 3008
0093 66 2460985811.
Mintzakide proiektua.
Egonkortzeko denon laguntza behar dugu, lagundu zabaltzen eta finantzatzen: http://goteo.org/
project/zu-gabe-ezin
Autoenplegurako
laguntza. Zure lanpostua
sortu nahi baduzu Cederna-Garalurrek honako
laguntza eskaintzen du:
ideia aztertzea, proiektua
garatzea, enpresa sortzea
edota martxan dagoen
jarduera sendotzea. Argibide gehiago: 948 56 70
10, sakana@cederna.es
edo sakana.admon@cederna.es

Fermin
Razkin Zubilaga jauna

· Imanol Maria Mañeru Igoa eta Maria Dolores Campos
Vazquez, maiatzaren 7an Etxarri Aranatzen.

HERIOTZAK
· Francisco Ganuza Gonzalez, maiatzaren 6an Olaztin.
· Maria Isabel Zubelzu Ostiza, maiatzaren 6an Urdiainen.
· Fermin Razkin Zubillaga, maiatzaren 6an Lakuntzan.

Zure familia

InformAzIo hAU epAITeGIeTAn eTA UdAleTAn jAsoTzen dA. AGerTU
nAhI ez dUenAk, hAn jAkInArAzI dezAlA..

OPATUTAKOAK |
GALDUTAKOAK
OPATUTAKOAK
Altsasuko
Udaltzaingoak Altsasun
galdutako gauza hauek
ditu: diru-zorroak, poltsak
eta nezeserrak: 31. Audifonoa: 1. Betaurrekoak
eta betaurreko-zorroak:
42. Euritakoak eta makilak: 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 ibilgailuak.
www.iragarkilaburrak.eus

Ostirala, 11

Min.

2o

Larunbata, 12

Max.

23o

Min.

5o

Max.

11o

Hotzarekin hasiko dugu
eguna, baina eguzkia aterako
denez, pixkanaka berotzen
joango da tenperatura
altuetara iritsi arte.

Asteburua okertuko zaigu,
larunbatean. Negu giroa
somatuko dugu egun guztian
zehar iparraldeko haizearen
ondorioz.

Igandea, 13

Astelehena, 14

EskElak jartzEko: 948 56 42 75

ORDAINTZEKO ATALAK:

edo eskelak@guaixe.eus
Min.

3o

21

Max.

16o

Prezipitazio gutxiago izango
dugu igandean. Tenperaturak
zertxobait gora egingo du,
epeltze aldera eta haize
gutxiago nabarituko dugu.

Min.

9o

Max.

15o

Euri zaparrada ugariak izango
dira asteleheneko
protagonista. Nahiz eta epel
xamar izango den eguna, giro
desatsegina izango da gurean.

eskelen tarifak: 50,82 € / 96,80€ / 130,68 €
prezio hauek Beza barne dute.
Bazkideek % 10eko deskontua dute.
eskelak jasotzeko azken eguna: osteguna goizeko 11:00ak
baino lehen.
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Artea Oinez erakusketa
Altsasura iritsi da
Erakusketa gaur arratsaldean mustuko dute eta
garagarrilaren 2ra arte izanen da ikusgai Iortian

Laida Aldazen
Kirolak
ikuskizuna
DNA jaialdian

ALTSASU
Nafarroa Oinezen egitarauaren
barruan Artea Oinez erakusketa mustuko dute gaur, 19:00etan,
Altsasuko Iortia Kultur guneko
erakusketa gelan. 74 artistaren
estilo eta teknika anitzeko lanak
ikusteko aukera dago erakusketan. Dora Salazar altsasuarra
da aurtengo artista omendua.
Artea Oinez erakusketa garagarrilaren 2ra arte izanen da
ikusgai Iortia Kultur gunean.
Hainbat hizkuntza eta teknika
biltzen ditu erakusketak: eskulturak, argazkiak, pinturak eta

Agoizko Behe Nafarroa
plazan eginen du
emanaldia, igandean,
13:00etan

Klinika zen
protagonista

Laida Aldaz. UTZITAKOA

ETXARRI ARANATZ
Herri kirolen irakurketa egiten
du Laida Aldaz dantzari etxarriarrak Helena Lizardirekin
sortutako Kirolak ikuskizunean.
Txalapartaren soinuaren bitartez bi dantzariek herri kiroletan
ematen den erresistentzia, indarra eta trebezia irudikatzen
dute. DNA Nafarroako dantza
garaikidea jaialdiaren barruan
emanaldia eskainiko dute Agoizko Behe Nafarroa plazan, igandean, 13:00etan.
Kirolak ikuskizunean aizkora
proba, gizon proba, lokotx biltzea,
sokatira eta lasto altxatzearen
irudikapena ikusten da. Dantzaren bidez bi dantzariek nekazaritzako munduko lanetatik
sortutako herri kirolak antzezten dituzte. Herri kiroletako
zimenduetan lehiakortasuna,
erresistentzia, abilezia, desafioa,
indarra eta abar daude, eta hori
da Kirolak emanaldian erakusten dutena. Indarra duen ikuskizuna da.
Aldazen eta Lizardiren gorputzak txalapartaren doinuarekin
mugitzen dira. Zenbait kirolen
antzezpena erreala bada ere,
beste batzuena dantzariek transmititzen dituzten sentimenduetan antzematen da. Txalapartariak Mikel Casanellas eta Silbia
Munarriz dira.

Erkudengo Ama Abesbatzak
kontzertu berezia eskaini zuen
larunbatean Maria Espadak, Maria
Villanuevak eta Ariadna laukoteak
lagunduta, izan ere, Josefina Arregi
klinika laguntzeko kontzertua zen.
Iortia Kultur guneko sala bete
zen kontzertu solidarioa ikusteko.
Abesbatza esperientziarekin "oso
pozik" agertu da, bereziki, "klinika
protagonista" izan zelako.

grabatuak, baita teknika mistoetan egindako lanak ere. Guztira, 74 artisten lanak izanen
dira ikusgai Iortiako Kultur
guneko erakusketa gelan. Aurtengo Artea Oinezen artista
sakandarren presentzia handia
da, izan ere, hamasei artista
sakandarren lanak daude ikusgai. Haietako hamabi emakumeak
dira.
Dora Salazar altsasuarra da
Artea Oinezeko artista kuttuna
haren lan artistikoaren mailagatik eta ikastolekiko erakutsi
duen eskuzabaltasunagatik.

Igandean 135 dantzari txikik parte hartu zuten Nafarroa Oinezek
antolatutako Bizi dantza Dantzari txiki egunean. Ziordiko, Olatzagutiko,
Altsasuko eta Urdiaingo kaleetatik ibili ondoren, Altsasun bildu ziren eta bi
emanaldi eskaini zituzten dantza taldeek. Lakuntzako, Uharte Arakilgo,
Irurtzungo, Altsasuko, Urretxuko eta Berako taldeek parte hartu zuten.

BAZTERRETIK
MARIA IGOA ETXARRI ETA
OLATZ ALDASORO MTNEZ. DE ILARDUIA

‘Maria eta biok"

UTZITAKOA

Haize berriak
Abesbatza eta
bandaren
txistulariak
jainko doinuak sintonia onean
ALTSASU
Iortia Kultur Gunean eskaini
zuen Haize Berriak musika bandak "El Ocaso de los Dioses"
deitutako kontzertua. Luis Orduña bandako zuzendariak azaldu zuen "Jainkotiarraz eta gizatiarrraz" hitz egiten zutela
musika piezek: musikaren bidez
jainko, musa eta heroien ibilbide historikoa egin zuten. Ekhine Lumbreras Fernandez de
Arroiabe zeharkako txirula-joleak
bandarekin lehen aldiz jo zuen.
Bakarlari gisa aritzen zen lehen
aldia izan zen. Bandarako sortutako piezak jo zituzten.

Dantzari txikien bilgune

ETXARRI-ARANATZ
Baga, biga, higa kontzertua eskaini zuen Etxarriko abesbatzak,
Burundako txistulari taldeak
eta metal talde batek. Esperientzia errepikatu zuten abesbatzak
eta txistulariek elkarrekin kontzertua eskaintzen. Abesbatza
eta txistularien errepertoriotik
aukeraketa egin zuten egitarau
osatu eginez: euskal kantak,
tangoa, swing-a edota Hiru nafar
kanta piezaren moldaketa berria
Carlos Sanchez Ekizak egina.
Metalezko instrumentuek berezitasuna eman zioten emanaldiari.

Kontu sakonak
darabilzkigu azken aldi
honetan buruan.
Sakontasun horri zama
kentzearren irakurketa
arin, erraz eta alai batera jo
nahi nuen. Orri haien
artean ezagutu nuen bera,
MA-RI-A
Irrifarre itsaskorra duen
neska da, oso umore berezia
duena eta ñabardura gisa,
autismoa dauka. Adi! Ez dugu
esanen autista denik,
autismoa daukala baizik.
Istorio honetan, Maria eta
bere aita den Miguelek
Kanarietan pasatako oporbidaia kontatzen da. Alabak
mundua nola sentitzen duen
erakusten digu Miguelek
maisuki: zer gustatzen zaion,
zer ez; zerk sentiarazten dion
ongi eta zerk beldurtu...
Denok hain argi bagenitu
gure sentipenak... Maria eta
irakurlearen arteko zubia
bihurtzen da autorea. Aldi
berean, aita beraren emozio
eta bizipenak tartekatzen dira,
modu baikor eta umoretsuan
kontaturik. Gogoangarria
bere lehengusina "itsusiari"
eskainitako egi borobilak
hegazkinean doazela. Hor
besteon rola sartzen da:

ulerkorrak, kuxkuxeroak,
ezagutzen ez dugunaren
aurrean beldurtiak...
Trazu zintzo eta detailez
beteriko irudien bitartez, bi
protagonistek bizitako
emozioak marraztu ditu
autoreak, gorria eta beltza
erabiliz, indarra agerian
uzten du gorriak, Mariaren
egien indarra, hain zuzen
ere.
Liburu hau, zirrarak
sortaraziko dizkizun bidai
gozagarri bat da, guztientzako
gomendagarria, irakurleari
ariketa sakon bat eskain tzen
diona. Bi pertsonaiek dute
berea; Zer ote da autismoa
izatea? Eta are gehiago, zer
ote da autismoa duen
norbaiten kargu egitea?
Enpatia bertatik bizi ahal
izateko egoera.
Denontzat ikaskizun eta
ikuskizun (F.F. Castrok
2010ean dokumentala
zuzendu zuen) ederra
ematen digu "Maria eta
biok" lanak. Neskak argi du
nor den: MA-RI-A.
Argi izan dezagun besteok
ea Maria eta biok, eta
hirurok, eta gehienok ...
izateko konpromisoa hartu
nahi dugun. EA...E(npatia)A
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Artista bohemio eta
ibiltarien doinuak
Dantza garaikidea, flamenkoa eta ikuskizunerako bereziki sortutako musika uztartu
dituzte Jito Alai ikuskizunean. Bihar, 19:30ean, Iortia kultur gunean artista bohemio
eta ibiltariak omenduko dituzte taularen gainean.
Koreografia lehiaketan parte hartu zuten dantzariak. UTZITAKOA

Oihu Loreak dantza taldearen
koreografia saritua Bartzelonan
Sant Cugat koreografia lehiaketan parte hartu zuten
Irantzu Gonzalez dantza eskolako bi taldek igandean
ALTSASU
"Ilusioa hartu zuten dantzariek
taldearen izena entzun zutenean".
Iazko esperientziaren ondoren,
Irantzu Gonzalez Azpiroz dantza
eskolako dantzariek aurtengo
Sant Cugat del Vallesko koreografia lehiaketan parte hartu
zuten berriz. Igandean izan zen
Sant Cugat del Vallesko koreografia 10. lehiaketa. Dantza eskolako bi taldek parte hartu
zuten: Oihu Loreak eta Arima.
Oihu Loreak taldeak bosgarren
saria lortu zuen.
Oihu Loreak taldearen bigarren
aldia zen koreografia lehiaketan.
"Beteranoak zirenez seguritatearekin joaten ziren, eta gehiago estutu ahal nituen". Arima
taldea, aldiz, berriak ziren lehiaketaren esperientzian. "Elkarrekin emozioak konpartitzeko eta
elkar laguntzeko ona izan da".
Urtarrilean hasi ziren lehiaketarako koreografiak prestatzen.

Dantza aldetik antolakuntzak
"askatasuna" ematen die koreografoei, baina hiru elementu
baloratzen dituzte: teknika, alde
artistikoa eta koreografia. "Teknika ahalik eta garbiena izan
behar da, koreografia aldetik
agertoki osoa betetzea baloratzen
dute. Espektakulua bilatzen dute".
Dantzarien arteko koordinazioa
ere oso garrantzitsua da.

Ilusioa
Estilo modernoko atalean parte
hartu zuten bi taldeek. "Modernoaren barruan garaikideak
ziren gure koreografiak". Hamabi talde lehiatzen ziren estilo
horretan. Hamabietatik Oihu
Loreak bosgarren sailkatu zen.
Maila iazkoa baino altuagoa zela
esan du Gonzalezek. "Dantzariak
seguritatearekin atera ziren
agertokira, eta seguritatearekin
dantza egitea garrantzitsua da".
Ilusioarekin jaso dute saria.

Nafarroako bertso eskola eguna
ospatu dute Leitzan
Sakanako bertso eskoletako hamabost ikaslek parte
hartu dute ikasturte amaierako ospakizunean
SAKANA
Ikasturteari amaiera emateko
Nafarroako bertso eskoletako
ikasleak Leitzan bildu ziren
igandean. Nafarroako 121 gaztek
parte hartu zuten egunean. Sa-

kanatik hamabost gaztek parte
hartu zuten, Altsasuko, Etxarri
Aranazko eta Lakuntzako bertso
eskoletako ikasleak.
Leitzan egin zuten Bertsopaper lehiaketako sarien bana-

ALTSASU
Jose Antimasberes El Castañuelas nafar dantzaria zen. Ijitoa
eta ibiltaria zen; Nafarroako
herrietako kaleetan kaseta jarri
eta dantza egiten zuen. Nafarroako azken ijito ibiltaria izan
zen, hain zuzen. Josetxo GoiaArribe musikagile eta saxofoijotzailearen hitzetan artista
bohemioa zen. Antimasberesen
estiloa bakarra zen, eta bat-batekotasunean murgiltzen zen.
Flamenkoa oinarri zuen, baina
hainbat estilorekin uzrtatzen
zuen. Josetxo Goia-Arribek Antimasberes ezagutu zuen, kaleetan dantzan egiten zuela, eta
bere bizitzan oinarrituta Jito
Alai. Bohemiar doinuak. Lurraren dantza ikuskizuna idatzi
zuen. Bihar 19:30ean Iortia Kultur Gunean "magia eta olerkiz
osatutako kantua" taularatuko
dute.
Josetxo Goia-Arribek Antimasberesen irudia omentzeko
asmoz abesti bat sortu zuen
hasieran. Ondoren, nahikoa ez
zela pentsatu zuen eta Jito Alai
ikuskizuna sortu zuen. Antimasberesen dantza estiloan oinarrituta sortu nahi izan zuen musika eta dantza ikuskizuna, dena
dela, El Castañuelas-en estilo
"errepika ezina da". Gainera, ez
dago dokumentaziorik. Memo-

keta ere. Altsasuko Katrin Anduezak eta Lakuntzako Nerea
Askaraik jaso zuten 5. eta 6.
mailakoen arteko saria. Eguraldia lagun izan zuten egun
osoan antolatutako ekintzetan:
goizean, gazteek elkar ezagutzeko jolasak egin zituzten, eta,
bazkaldu ostean, Peru Harri
museoa bisitatu zuten. Iñaki
Perurena harri-jasotzaileren
museoa da, eta gida baten laguntzarekin museoaren txoko
guztiak ezagutu zituzten bertsolari gazteek.

Jito Alai ikuskizuna. UTZITAKOA

riatik sortu behar izan du GoiaArribek lana.
Musika eta dantza ikuskizun
bat da. Musikariak emanaldi
osoan eszenan daude. Musika
garaikidea nagusi den arren,
musika tradizionalaren erreferentziak ere hartu dituzte: paloteadak, fandangoak, mugak
eta jotak, esaterako. Koreografiek
flamenko ukitua dute, baina
dantza garaikidearekin eta tradizionalekin uztartu dute.
Musika, mugimendua, pasioa
eta ohitura biltzen dira Jito Alai
ikuskizunean: tradizio herrikoian

oinarritutako “maitasun eta
askatasunera kantu poetikoa”
da emanaldia. 2018ko Garraye
Saria irabazi zuen.
Jose Goia-Arribe saxofonistak
sortu du musika. Partitura gehienak ikuskizunerako bereziki
sortuak dira bi izan ezik, Pablo
Sarasateren bi pieza “birsortu”
ditu Goia Arribek. Josetxo GoiaArribe saxofoi-jotzaileak, Mixel
Ducau gitarra-jotzaileak eta Jose
Miguel Garzon kontrabaxu-jotzaileak jarriko dute musika.
Dantzariak Carlos Chamorro
eta Mariana Collado dira.

Nafarroako bertso eskola egunean ateratako talde argazkia. UTZITAKOA
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"Benetako amodiozko
lana da, bihotzez egina"

luze bat dudala, eta hori egiten
ari naiz dokumental luzea.

4

Norbaitek lagundu dizu?

Horixe dio Yolanda Mazkiaranek prestatzen ari den Mariri buruzko dokumentalaz ari
dela. Lanari azken ukituak emateko Internet bidezko diru bilketa, crowdfundinga, egiten
ari da altsasuarra. Halakoetan ohi denez, laguntzaileek trukean zerbait jasoko dute.

Bai, elkarrizketatuek eta
parte hartu duen jendeak batez
ere. Arlo teknikoan, adibidez,
Hektor Lea, soinuaren profesionala dena. Lagundu didan jendea
oso jatorra da, gainera, muxutruk izanda, borondatez edo gaia
gustatzen zaielako.

5

Dokumentala. Nola doa?

Leyre Mateos Galarza ALTSASU

1

Orain lan gehiena post-produkzioan dago, ordu asko pasatzen ari naiz editatzen eta gehiena muntaian eta edizioan pasatzen dut. Grabatzeko gauza
batzuk baditut oraindik, olerkiak
eta antzerki pixka bat, baina
udan egingo ditut. Benetako
amodiozko lana da, bihotzez
egina.

Nola hasi zinen proiektu honekin?

Orain dela urte asko hasi nintzen,
txikitatik entzun ditudalako
ahozko ipuinak. Gero, emakume
talde askotan ikusi dut jainkosak
aztertzen ari direla emakumeen
eredu indartsuak ezagutzeko eta
konturatu nintzen Euskal Herriko Mariri buruz gutxi nekiela. Memoria hori, ezagupen hori
berpizteko hasi nintzen proiektuarekin.

6

Lagun batek diru pixka bat
lortzeko crowdfunding bat egiteko esan zidan; zergatik ez
nuen Verkami plataformaren
bidez egiten galdetu zidan, gauzak oso ongi ateratzen direla
eta. Parte hartzen dutenei zerbait eman nahi diet, lizentzia
eta programak ordaintzeko
baita dirua.

2

Mariren sua film laburra egin
zenuen orain dela bi urte. Zer
moduzko esperientzia izan zen?

Proiektu horrekin zuzeneko
bat egin nahi nuen, pastoral
bat egin nahi nuen, baina oso
zaila zela ikusi nuen. Ikuskizuna nola izango zen erakusteko bideo bat grabatzea bururatu zitzaidan, teaser bat. Hau
da, nolako ikuskizuna nahi
nuen erakusten zuen; zuzeneko
musika, zuzeneko abeslariak,
dantzariak, margolariak eta
abar.

3

Uste duzu, euskal mitologiako
pertsonaiak herriak ezagutzen
dituela?

Ikastoletan erakusten da, batez
ere ipuinak hauen oinarri direla. Baina orain aurrerago joaten
ari gara, interpretazioak. Atentzioa piztu zidan ez dagoela katedra bat, bakoitza bere aldetik
dabil. Uste dut izan beharko zela
benetako erakunde bat, herriaren nortasuna eta herri hau
daukan altxor handia delako.

8

Mariri buruzko bitxikeriaren bat
konta iezaguzu.

9

Zein da Mari jainkosaren ezaugarririk nabarmenena?

Bitxia da gutxi dakigula, badaude hipotesi asko. Jainkosa esaten diogu baina ez da hori,
mundu kontzeptualean dagoen
ideia bat da.

Naturaren pertsonifikazioa, horrelako arketipo bat izatea gaurko garaian, natura hain utzita
dagoenean, uste dut oso gauza
aberatsa dela. Naturaren elementu guztietan transformatzen da.

10

2019ko maiatzaren lehenengoan,
Anderearen sua dokumentala
estreinatuko da. Zer daukazu pentsatuta, non estreinatuko da…
Momentuz bukatu behar da.
Despeditzen badut garaipena
izango da. Amaitzen dudanean,
amaitzea lortzen badut, lagundu
didan jende guztiari erautsi nahi
nioke zinema batean.

11

Zein da zure helburua?

Adituei elkarrizketak grabatzen hasi eta konturatu naiz film

Apirilaren 9tik hasi da diru bilketa. Nola bururatu zitzaizun?
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Zergatik maiatzaren batean?

Maiatzaren 1ean esan nuen
oso data magikoa delako. Aspalditik datorren jaia da hori. Egun
hau bizitzaren birjaiotza, naturaren data, ugalkortasunaren
leherketa. Ea lortzen dugun.

