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Altsasuko Musika eta Dantza Eskolako I. 
Berdintasun Planak ikastetxean 
emakumezkoen eta gizonezkoen arteko 
berdintasuna lortzeko lau ardatz ditu. 
Ardatz horiek lantzeko 10 arlo zehaztu dira 
eta haiek garatzeko 13 helburu zehaztu 
dituzte. Helburu horiek 33 neurriren bidez 
landuko dituzte. Hori guztia ikasturte 
honetan hasi da eta 2020-2021 ikasturtera 
arte luzatuko da. Lan bakoitza zein datatan 
egin behar den ere zehaztuta heldu da 
planean. 

Lidergoa, politika eta estrategia izena 
du planaren lehen ardatzak. Bi arlotan lan 
eginen da. Alde batetik, eskolaren politika 
dago. Hori lantzeko sexuen arteko 
berdintasuna bultzatuko dute eskolako 
kulturaren baitan eta gauza bera 
kudeaketa sisteman ere. Esaterako, 
estatutuetan edo sortzen diren ondorengo 
dokumentu eta planetan. Zuzendaritza 
taldeak genero gaian trebakuntza jarraitua 
jasoko du, egunean egoteko. Gainera, 
Patronatuan eta Errektoretza Batzordean 

emakumezkoen eta gizonezkoen 
presentzia orekatuko da, azken helburua 
% 40 eta %60 da. Hortaz gain, genero 
ikuspegia duen kalitate sistema baten 
definizioa eginen dute. Beste arloa barne 
komunikazioa eta parte hartzea da eta, 
horretarako, eskolako elementu guztietan 
hizkuntzaren erabilera ez sexista eginen 
dute. Horretarako, langileak euskaraz eta 
gaztelaniaz trebatuko dira eta hizkuntza 
eta komunikazio ez sexistarako tresna bat 
sortuko dute. 

Pertsonak ardatzak lau arlo ditu 
lantzeko. Lehenik, giza baliabideen 

kudeaketa arloan hiru helburu aurreikusi 
dituzte: eskolan ordezkaritza gutxiago 
duten postuetan emakumeen presentzia 
handitu (6 neurri, besteak beste:  
zuzendaritza taldean eta ordezkaritza 
organoetan emakumezkoen presentzia 
esanguratsua izatea; genero ikuspegia 
duen hautaketa prozesua lantzea; 
epai-mahai mistoak eratzea edo genero 
ikuspegitik organigramaren ikerketa 
egitea), langileria genero kontuetan 
sentsibilizatua (langileen prestakuntzari 
buruzko bi neurri) eta erakundean 
gizonezkoen eta emakumezkoen garapen 

Plan estrategikoan jasotako neurriak

Alfredo Alvaro Igoa ALTSASU
Eskolako zuzendari Jokin Bo-

rromeoren azalpena da aurrekoa. 

Haren ustez, Nafarroan Genero 

Berdintasun Plana duen aurre-

neko musika eta dantza eskola 

da Altsasukoa. “Horregatik, 

Hezkuntza Departamentuari 

jakinarazi nahi diogu, hezkide-

tza lantzen ari dela dakigulako. 

Prozesu honetan jasotako gure 

esperientzia eta jakintza gainon-

tzeko eskolen esku utziko dugu”. 

Dagoeneko Nafarroako Musika 

Eskolen Elkartearekin harre-

manetan jarri dira eta aurki 

aurkeztuko diete. Borromeoren 

iritziz Berdintasun Plana “au-

kera aparta da, lehenik, berdin-

tasunari gure eremuan bulkada 

emateko, eragina handia delako. 

Gainera, eskolaren kudeaketa 

hobetzeko balio du, Berdintasun 

Planak prozesuak aztertzera eta 

sintetizatzera lagunduko digu-

lako”. 

Arantza Bengoetxeak Emaku-

me eta Berdintasun zinegotziak 

gogoratu zuen udalak 2016an 

bere II. Berdintasun Plana onar-

tu zuela eta 2019ra arte indarrean 

dagoela. “Planaren lau ildoeta-

ko bat udal gobernantza eta 

genero zeharkakotasuna da. Eta 

hor dago jasoa udalaren arlo 

guztietan emakumezkoen eta 

gizonezkoen arteko berdintasu-

na lortzeko zer egin behar den”. 

Planaren arabera 2017an kirol 

arloan eta Musika eta Dantzan 

Eskolan genero ikuspegia landu 

behar zen. 

Eta horri segika Emakume eta 

Berdintasun Batzordea eta Mu-

sika eta Dantza Eskola elkarla-

nean hasi zirela azaldu zuen 

Bengoetxeak. Lehenik tailer bat 

antolatu zuten, “eskolako mu-

sika eta dantza hezkuntzan ge-

nero berdintasuna txertatzeko. 

Harrera bikaina izan zuen klaus-

troan”. Irakasleek parte hartu 

zuten. Borromeoren arabera, 

“behar bat zela ikusi genuen. 

Irakaskuntzan oso garrantzitsua 

da aspektu hori”. Zuzendariak 

gogoratu zuen lehen saio hura 

2016an izan zela. Eta gaineratu 

zuenez: “saio haietan eskolan 

lantzen ari ginen zenbait gai eta 

kontuan hartzen ez ziren beste 

batzuk azaleratu ziren. Ikusi 

genuen hura guztia sistemati-

zatu beharra zegoela, ordenatu, 

eskolaren zati izan zedin”. 

Urtea lanean 
Abiapuntu hartatik, 2017an es-

kola Berdintasun Batzordearekin 

elkarlanean genero ikuspegitik 

ikastetxearen diagnosia egitea 

erabaki zuten. “Diagnostikoan 

hobetu beharreko arloak agertu 

ziren eta, ondorioz, berdintasun 

arloko plana egitea eta onartzea 

erabaki genuen”, azaldu zuen 

Borromeok. Plana egiteko Na-

farroako Gobernuak enpresetan 

genero berdintasuna ezartzeko 

duen metodologia segituz eta 

moldatuz egin zutela azaldu zuen 

zuzendariak. Eta lau esparrutan 

aritu ziren: eskolaren lidergoa, 

politika eta estrategia (zein es-

kola mota nahi dugu, zein balio 

defendatzen ditugu, nola zabal-

tzen ditugu, noren laguntza 

dugu…); giza-baliabideak; pro-

zeduren kudeaketa, hau da, 

irakaskuntzaren eta adminis-

trazioaren kudeaketa nola egiten 

den eta, azkenik, eskolaz kan-

poko komunikazioa (erakundeak, 

hornitzaileak, publikoa, fami-

liak…). 

Langintza horretan aditu batek 

eta Altsasuko Udalaren Berdin-

tasun Saileko Idoia Goikoetxea 

Gomez teknikariaren laguntza 

izan zuten. Planaren edukia 

patronatuko juntarekin eta fa-

miliei ere aurkeztu zieten, eta 

“2017 guztian egindako lanari 

esker, urte akaberan onartu zen 

eskolaren I. Berdintasun Plana, 

hainbat helburu eta haiek lor-

Julia Cid, Arantza Bengoetxea, Javier Ollo, Jokin Borromeo (zuzendaria) eta Jose Luis Mora. 

Noten artean genero 
berdintasunaren doinua
“Altsasuko Musika eta Dantza Eskolako I. Berdintasun Plana indarrean dago eta 
harekin lanean gaude”. Plana bidea egiten hasi dena aurreneko ikasturte honetan eta 
pixka bat garatua egon arte itxaron dute haren aurkezpena egiteko

GENERO BERDINTASUN 
PLANA DUEN 
AURRENEKO MUSIKA 
ETA DANTZA ESKOLA 
DA ALTSASUKOA
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profesionala sustatzen. Bigarren ardatza 
lan-osasunarena da eta helburua 
gizonezkoek eta emakumezkoek dituzten 
hainbat arrisku egoera ezagutzea eta 
erantzuna ematea da. Esaterako, sexu edo 
sexuaren araberako jazarpena. Hirugarren 
ardatza, berriz, kontziliazioa eta 
erantzukizuna da eta gizonak uztartuko 
dituen kontziliazio erantzunkide eredua 
sortu nahi dute eskolan. Azkenik, 
ordezkaritza sindikala eta negoziaketa 
kolektiboa ardatzaren helburua da lan 
hitzarmenean genero ikuspegia txertatzea. 
Horretarako, amatasunaz haratago doazen 
genero klausulak sartu nahi lituzkete. 

Planaren hirugarren ardatza prozeduren 
kudeaketa da. Bi arlo ditu. Alde batetik, 
zerbitzu emateen kudeaketa dago. 
Helburua litzateke eskolan gerta 
daitezkeen genero joerak saihestea. 
Horretarako bost neurri aurreikusi dituzte: 
eskolarako genero ikuspegia berrikusi eta 
txertatuko duen hezkuntza eredu integral 

baten diseinatu eta onartu; eredu berri 
horretan berdintasunarekin lotutako gaiak 
aztertuko dituen ikasleriari zuzendutako 
hezkuntza programa diseinatu eta onartu; 
emakumezkoek sortutako konposizioen, 
lanen eta dantzen ikerketa eta datu-basea 
sortu; Hezkuntza Departamentuari 
berdintasunari lotutako hainbat plan eta 
dokumentu eskatu eta departamentuari 
martxan jartzen ari den Hezkidetza 
Planaren berri eskatu eta egokia irudituz 
gero, plan horretan eskola kontutan har 

dezatela eskatu. Hirugarren ardatzean, 
bestalde, administrazio kudeaketa arloa 
dago. Helburua da administrazio-prozedura 
guztietan genero berdintasuna sustatzea 
hizkuntzaren erabilera ez sexista eginez 
eta sexuaren araberako datu bilketa eta 
erabilera ere eginez, administraziotik 
landutako dokumentazio guztian. 

Azken ardatza ingurunearekin 
harremana da. Bi arlotan landuko da. 
Lehenik, kanpo komunikazioa dago, 
erakundeekin, entitate kolaboratzaileekin 
eta bezeroak diren entitateekin eskolak 
duena. Eskolak duen kanpo irudian 
generoaren ezarpena balore gisa ematea 
da helburua. Horretarako, sei neurri jaso 
dira planean: eskolak erabiltzen duen 
dokumentazioa berrikusiko da eta genero 
ikuspegia txertatzeko beharrezkoak diren 
aldaketak eginen dira; proiektuak, 
memoriak eta lehiaketa publikoekin 
lotutako dokumentuetan idazketa eta 
irudien erabilera ez sexista eginen da; 

eskolak berdintasunarekin duen 
konpromisoa beste erakundeei, bezeroei 
eta kolaboratzaileei jakinaraziko zaie; 
familia eta ikasle berriendako harrera 
dokumentua sortuko da eta hartan 
eskolako baloreak eta gizonezkoen eta 
emakumezkoen arteko berdintasuna 
jasoko dira; kontzertu eta audizioetan 
hezkidetza ikuspegia eta gizonezkoen eta 
emakumezkoen berdintasuna ikustaraziko 
da eta, azkenik, familiei berdintasunaren 
eta hezkidetzaren inguruko saioak egin eta 
informazioa emanen diete. Bigarren arloa 
kanpo kontratazioak eta erosketak dira. 
Helburua da hornitzaileek egindako lanetan 
genero ikuspegia txertatzea. Horretarako, 
eskolan hornitzaileei zuzendutako 
jarduteko jarraibideen lanketa, haien 
ikerketetan, diagnosietan, ekintza planetan 
eta abarretan genero aldagaia txertatu 
dezaten. Gainera, hornitzaileei eskolak 
berdintasunarekin duen konpromisoaren 
berri emanen diete. 

tzeko hainbat ekintza dituena”. 

Udalaren izenean Bengoetxeak 

plana egin duten guztiak zorion-

du eta eskerrak eman zizkien. 

“Ziur gaude egin den bidearekin 

eta planaren garapenarekin mu-

sika eta dantza ikasketetan ber-

dintasunaren ikuspegia txerta-

tuko dela, eta eskolaren kalita-

tezko kudeaketan eragina izanen 

duela”. 

Javier Ollo Martinez alkateak, 

eta eskolako patronatuko pre-

sidenteak, “egindako lanagatik 

pozik” zegoen, eskolak “irakas-

kuntzan eta kudeaketan ez due-

lako genero ikuspegia bazter 

utziko”. Patronatuko kideen 

izenean plana egiten aritu diren 

klaustro kideei eta familiei es-

kerrak eman die. Eta azken 

horiei zuzenduta gaineratu zuen: 

“espero dezagun planaren ja-

rraipenean ere parte hartzen 

segituko dutela, haien seme-

alaben hezkuntzaz ari baikara”. 

Plana indarrean 
Ikasturte honetan jarri dute 

indarrean berdintasun plana 

eta beste hiru kurtsotan inda-

rrean izanen da, 2020-2021 ikas-

turtera arte hain zuzen ere. 

Irakasleek, esaterako, hitz egi-

teko garaian edo familiei oharrak 

idazterakoan genero ikuspuntua 

zaintzen hasi dira, “askotan 

dena oso maskulinizatuta egon 

da” azaldu zigun zuzendariak. 

Horretarako, trebatu egin dira, 

baina gehiago beharko dutela 

esan du Borromeok. 

Altsasuko Musika eta Dantza 

Eskolak ikasturte honetan ema-

kumezko konposatzaileen izen-

abizenekin datu-basea sortu du. 

“Betidanik esan da instrumen-

tu jakin batzuk mutikoendako 

edo neskendako direla. Ez. Edo-

zein instrumentu edonork jo 

dezake! Estereotipo horiek haus-

ten saiatu beharko dugu, beste 

eredu batzuk ematen. Klasean 

egiten den lan guztiarekin ba-

tera landuko da”. Adibidea eman 

zigun: “tronboia, bonbardinoa, 

tuba… badirudi beti mutilen 

instrumentuak izan direla. Zo-

rionez tronboia eta bonbardinoa 

jotzen duten neska ugari ditugu 

Altsasun. Zeharkako txirulare-

kin kontrakoa gertatu da, nes-

kendako zela esaten zen, eta 

eskolan ikasten duten mutilak 

baditugu”. Horren emaitza iza-

nen da ikasleek emanen duten 

Estereotipoak hausten kontzertua, 

garagarrilaren 4ean, Iortia kul-

tur gunean. 

Onartu eta indarrean den Al-

tsasuko Musika eta Dantza Es-

kolako I. Berdintasun Plana 

ikastetxearen pedagogia planean 

eta estatutuetan txertatuko da. 

Eskolak antolatutako jarduera 

guztietan haren berri eman dute. 

Bestetik, dagoeneko, eskolaren 

lan eskaintzetan genero presta-

kuntzak puntuak ematen ditu. 

Eta planaren logotipoa eginen 

dutela ere aurreratu zuten aur-

kezpenean. Lana eginda, hura 

gauzatzea zaila dela aitortu du 

zuzendariak. 

Astelehenean zabaldu zen ma-

trikulazio epea eta 25era arte 

dago zabalik. Izena eman nahi 

dutenek eskolako idazkaritzatik 

pasa beharko dute, astelehenetik 

ostegunera 15:00etatik 20:00eta-

ra eta ostiraletan 09:00etatik 

14:00etara. Bestalde, udalak ira-

kaskuntza altsasuar guztien 

eskura jarri nahi du eta matri-

kulan igoerak edo deskontuak 

aplikatuko dira. Horretarako, 

familia bakoitzaren errenta gar-

biaren kopurua familiako kide 

kopuruagatik zatituko da eta 

ateratzen den zifraren arabera 

pagatu beharko da. 

Musika eskaintza 
Eskolaren eskaintza honakoa 

da: euskal dantza, kantua, txis-

tua, gaita, alboka, akordeoia, 

trikitixa, klarinetea, biolina, 

gitarra, gitarra elektrikoa, baxu 

elektrikoa, tronboia, bonbardi-

noa, tuba, saxofoia, zeharkako 

txirula, musika hizkuntza eta 3 

eta 6 urte arteko haurrendako 

musika eta mugimendua. Horiek 

guztiak ikasketa ofizialak dira. 

Baina ikasketa ez ofiziala ere 

eskaintzen du, batez ere helduez 

osatutako taldeendako. Goian 

aipatutako instrumentuak lan-

du daitezke horrela. Taldekako 

klaseak dira, astean ordu batez 

eta hileko 24 euroko matrikula 

dutenak. 

Berritasunak musika 
eta dantza eskolan 
matrikulatzean

Errentaren araberako matrikula
Errenta tartea Aplikazioa

25.000 edo gehiago % 25 gehiago
15.000,01 – 24.999 Berdin
12.400,01 – 15.000 % 6,87 gutxiago
10.700,01 – 12.400 % 17,91 gutxiago
9.300,01 – 10.700 % 26,87 gutxiago
7.980,01 – 9.300 % 38,21 gutxiago
6.650,01 – 7.890 % 46,27 gutxiago

5.500,01 – 6.650 % 54,33 gutxiago

4.500,01 – 5.500 % 58,51 gutxiago

4.500 edo gutxiago % 62,69 gutxiago

Eskolak 269 ikasle (117 neskato eta 92 mutiko) eta 16 irakasle (10 emakume) ditu. 

ARTXIBOA
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SAKANAKO ASTEKARIA

BAZKIDEAK

Hilabete honen amaiera arte iraunen du Irakurri, gozatu eta 

oparitu kanpainak, irakurzaletasuna eta liburutegi publikoen 

erabilera sustatzeko helburuz, Topagunean elkartzen diren 

euskara zerbitzuek bultzatuta.

Izan ere, liburuak gauza garrantzitsua dira eta irakurtzeak 

aukera ematen digu ikasteko, ezagutzeko eta baita 

irudimenaren molde guztietako fikzioetan murgiltzeko ere. 

Zizeron erromatarrarentzat “libururik gabeko etxea arimarik 

gabeko gorputza zen”. Virginia Woolfentzat “ez dago hesirik, 

itxiturarik, edo giltzarraporik nire gogamenaren askatasuna 

ezabatzeko”. Edo, arabiar esaerak dioenez, “liburuek, bideek eta 

egunek ematen diote pertsonari jakituria”.

Hala ere, batzuetan irudipena izaten dut, oro har, aisiarako 

eta norberaren kolkorako gero eta gutxiago irakurtzen dela, eta 

irakurri ordez teknologiak eskaintzen dituen hainbeste 

aplikazio txatxutan ematen direla orduak. Horregatik, 

harriturik ikusi dut irakurketaren gaineko urteko memoria, 

non, Nafarroan, 2011tik 2017ra, 

% 14 igo baita irakurlegoa, 

hain zuzen ere, % 59,5etik  

% 65,1era. Estatistika ikusi 

izan ez banu, ez nuen 

pentsatuko irakurketa hain 

hedaturik zegoenik; hala ere, 

oraindik, bada % 35 deus ere 

irakurtzen ez duenik.

Nolanahi ere, Siadecoren azterketak erakusten duenez, 

euskaldunok ohitura gutxi dugu euskaraz irakurtzeko, alegia, 

euskaldunen bi herenek espainolez soilik irakurtzen dute. 

Ziurrenik, horien arrazoiak “edo aitzakiak” ezberdinak izanen 

dira, baina zalantzarik gabe emaitza kaxkarra da euskal 

kulturarentzat eta hiztun euskaldun komunitatearen 

sendotasunarentzat eta osasunarentzat.

Horregatik, erosokeriak eta aitzakiak alde batera utzita, 

engaiatu euskarazko abentura zirraragarrian bizitzeko aukera 

eta egiozu oparitxo bat zure lagunari, edo zeure buruari, 

zergatik ez?

Oparitxo bat zure lagunari, edo 
zeure buruari, zergatik ez?

ASTEKOA

AINGERU MIKEO

LIBURUAK GAUZA 
GARRANTZITSUA DIRA 
ETA IRAKURTZEAK 
IKASTEKO AUKERA 
EMATEN DIGU

EMAKUMEEN BILGUNEA

Gertaerak  aurrera egiten ari 

diren bitartean iritzi zehatza 

eta sakona izatea oso zaila 

denez, gaurko honetan 

‘Manada’-ren izeneko 

sententziak sortu duen 

egoerari buruz hainbat 

gogoeta azaldu nahi 

dizkizuegu.

Hasteko, ‘Manadaren 

sententziak sortu duen egoera’ 

esaten da, baina ez dugu uste 

sententziak berak zerbait 

sortu duenik, honek beste 

mila eta mila sententziaren 

ildo bera segitu duelako: 

emakumeez mesfidatzea. 

Sententziaz harago, zerbaitek 

sorrarazi du egoera: 

feminismoak eta emakumeen 

taldeek aspalditik egindako 

lana. Inoiz baino emakume 

gehiago atera gara kalera, 

baina hau ez da bat-bateko 

gauza izan, atzetik egon dira 

emakumeen kontrako 

indarkeriei buruzko hainbat 

hausnarketa, ikasketa, 

sentsibilizazio, protesta, etab. 

Hau da indartu behar duguna.

Bestalde, boto partikularra 

eman duen epailearen kritika 

orokorra eta bere lan-

eremukoen defentsa ditugu. 

Gure ustez bidezkoa da 

edozein kritika edo defentsa, 

baina hauetan sartu ez arren, 

ez dugu gure helburua alde 

batera utzi nahi. Sententzia 

legeetan oinarrituta dago, 

jurisprudentzian, justizia 

egiteko, gertaera horiek 

begiratzeko eta ulertzeko 

modu batean. Horregatik, 

gure jomuga ez da izan behar 

epaile bati gaitasuna kentzea, 

baizik eta legea aldatzea eta 

sistema juridiko osoari 

formazioa ematea legea 

betearazteko. Eta hori da 

talde politikoen ardura, 

politikariei eskatu 

beharrekoa.

Halaber, hedabideek 

emakumeen aurkako 

indarkeria kasuak tratatzeko 

erak kezkatzen gaitu. 

Mesedegarriak al dira hainbat 

datu pertsonal zabaltzea, bai 

salatzaileenak bai 

akusatuenak, hamaika aldiz 

errepikatutako hainbat irudi, 

abokatuei egindako beste 

horrenbeste elkarrizketa, 

sententziaren emankizun 

zuzena?  “Mesedegarri” 

diogunean galdetu nahi dugu 

ea indarkeria ezabatzeko 

egokiak al diren. Ez al dute 

emakumeen aurkako 

indarkeria ikuskizun 

bihurtzen? Tratamendu 

serioagoa eta gaiarekiko 

konpromiso tinkoagoa behar 

dituen gaia da, ez soilik 

entzule kopurua handitzen 

edo jaisten duen horietakoa. 

Emakumeok parte aktiboa 

izan behar dugu aldaketa 

sozial hauetan guztietan, 

norberak bere ardurarekin, 

kaleetan eta arlo guztietan, 

ministroari ‘ad hoc’  

sortutako batzordearekin 

gertatutakoa ez emateko,  

hau da, emakumeen  

kontrako indarkeriari 

buruzko legea aldatzeko 

batzordea sortu eta 

batzordean emakumerik ez! 

Manada

HARA ZER DIEN

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

Bidea eman 
pentsio duinen 
eskaerari
Haur, gazte eta heldu, guztiak 

pentsio duinen aldeko 

mobilizazioetan parte hartzera 

deitu dute Sasoiatik, 

Pentsionistak Martxanetik eta  

Otsailaren 22ko plataformatik.  

Hilaren 26an, 12:00etan, 

Altsasun manifestazioa egin 

nahi dute eta sakandarrak 

parte hartzera animatu 

dituzte. 

OBJEKTIBOTIK
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As te le he ne tik  o s te gune ra

107.3FM

Alfredo
Altsasuko Musika eta Dantza Eskolako I. Berdintasun Plana

Altsasukoak Aske 

Amaiur Maiza, Lakuntzako izokin arrantzalearekin

ALTSASU
Nafarroako Amiantoaren Biktimen 

Laguntzarako eta Defentsarako 

Elkartea, Adavan, dagoeneko 

errealitatea da. 2016ko udazkenean 

hasi zen elkartearen hazia Altsa-

suko Gure Etxea eraikinean er-

naltzen eta herenegun jendaurrean 

agertu zen haren zuzendaritza, 

elkarte sortu berriaren asmoen 

berri emanez. Azaldu zutenez, 

"arduratuta geunden, amiantoa-

ren eraginez sortutako gaixota-

sunak handitu egin direlako eta, 

horregatik, elkartu gara". Gogo-

rarazi zutenez," amiantoarekin 

lotutako gaitz gehienak ezintzai-

leak edota hiltzaileak dira hein 

handi batean".

Adavanekoek euren buruari 

jarri dieten egitekoen artean dau-

de "gaixoei eta haien familiei 

informatzea eta aholkua ematea", 

batez ere, "izapideak ahalik eta 

arinenak izan daitezen, jakin 

dezaten zer egin behar duten lan-

gaixotasun gisa aitortzeko eta, 

baldin badagokie, alargunendako 

diru-laguntzak jasotzeko".

Elkartearen helburuak 
Elkarte berriak bere bazkideei 

haien eskubideen defentsan 

aholkua eman die Nafarroan 

amiantoak sortu dituen kalteen 

aurrean. Adavanek bere bazki-

deak banaka edo taldeka ordez-

katuko ditu haiendako onurak 

eskuratzeko eta laguntza emanen 

diete auzitara jotzen dutenean 

haiengatik edo haien familia-

koengatik.

Aldi berean, elkarteak nahi 

du, batetik, administrazioko 

zerrendan amiantoarekin ha-

rremana izan duten pertsona 

guztiak sartzea. Bestetik, amian-

toa egon den tokietan informa-

zio hitzaldiak antolatzea eta, 

azkenik, era guztietako ekintzak 

eta kanpainak egitea gaixotasu-

nak aitortuak izan daitezen.

Eskaerak
Adavaneko kideek aitortu zute-

nez, "nahiz eta lan munduan oso 

zabaldua egon den amiantoaren 

erabilera, oso gutxi dira gaixo-

tasun profesionalen erregistroan 

sartu diren kalteak. Izan ere, 

enpresek, mutuek eta prebentzio 

zerbitzuek jarrera oztopatzailea 

izan dute, eta, bestalde, admi-

nistrazioek gaixo hauen jarrai-

penerako dituzten programek 

gabezia handiak dituzte".

Horregatik, elkarteak eskaera  

zehatzak ditu. Lehenik, amian-

toarekin kontaktua eduki deza-

keten pertsona guztiak aitortzea 

eta haien izenak jasotzea, me-

diku azterketak eta bestelako 

kontrolak egin diezaizkieten. 

Bigarrenik, amiantoarekin ha-

rreman edukitzeagatik gaixotzen 

diren langileei gaixotasun hori 

aitortzea. Aldi berean, eskatu 

dute amiantoarekin zerikusia 

duten gaixotasunak dituzten 

gaixoei edota haien familiei di-

ru-laguntzak eta kalte-ordainak 

berehala onartzea, "eta ez, orain 

arte bezala, erromesaldi luze 

baten ondoren".

Horrekin batera, datarengatik 

eta ezaugarriengatik amiantoa 

egon litekeen enpresa eta eraikin 

guztietan, publikoak zein pri-

batuak, azterketak egitea eska-

tu dute, "minerala dagoen edo 

ez jakiteko". Amiantoarekin lan 

egin duten pertsonendako osasun 

azterketa berezituak egitea eta 

pertsona horien osasunaren 

zaintza areagotzea eskatu du 

elkarteak. 

Osasun arloko eskaerekin 

segituz, "epidemiologia irizpideei 

jarraiki",  eskatu dute amian-

totik eratorritako gaixotasunen 

erregistroa osatzea, eta bertan 

parte hartzea bai Osasunbidea 

eta bai Lan Osasuneko Nafa-

rroako Institutua. Gainera, 

ezinbestekoa jotzen dute "beha-

rrezkoa den legedia onartzea 

amiantoak kaltetutako pertsonak 

aurretiaz erretira daitezen". 

Nafarroako erakunde guztiei 

eskatu diete euren mendeko 

esparruetan identifikatu eta 

zerrendatu ditzaten amiantoa 

dagoen tokiak eta modu kon-

trolatuan kendu dezatela. Gai-

nera, nahi dute Nafarroan 

amiantoak kaltetutako pertsonei 

zuzendutako konpentsazio-fun-

tsa sortzea.

Azkenik amiantoak kaltetuta-

ko nafarrak gonbidatu zituzten 

elkarteko bazkide egiteko. Urtean 

20 euro ordaindu beharko dira.  

Ordainketa honako kontuan 

egin behar da izen-abizenak 

adieraziz:  

ES9130350018420180043246.

Adavan elkartearen jendaurreko aukezpenean hainbat altsasuar izan ziren. ADAVAN

Amiantoak kaltetutakoen 
elkartea aurkeztu da
Adavan elkartea herenegun aurkeztu zen Iruñean. Amiantoaren erabilerak kaltetu 
dituen nafarren eskubideak defendatuko ditu. Aldi berean, foru administrazioari, 
besteak beste, osasun arloko hainbat neurri hartzeko eskatu dio

HARREMANETARAKO: 
ADAVAN2018@GMAIL.
COM E-POSTA EDO  
661 129 440 
TELEFONOA
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TERESA GOIKOETXEA ARREGI

Auzatea elkartean
Nekazarien patroiaren egunean, maiatzaren 15ean ohitura zen, 
Lizarragabengoan, goizean lan egin ondoren herritarrak arratsaldean 
auzatean biltzea. Hainbat urte ohitura desagertuta egon ondoren, pasa den 
urtean berreskuratu zuten eta lizarrengotarrak Bordatxo elkartean elkartu 
ziren, mokaduren bat jan eta zerbait edateko aitzakiarekin. 

Itxasperri elkargunea
Arakildarren topaleku bihurtu zen, atzera ere, Egiarretako ermita 
erromanikoa. San Isidro egunarekin ohi denez, ibarreko hildakoen aldeko 
elizkizuna izan zen eta, ondoren, elkartu ziren guztiendako udalak auzatea 
eskaini zuen. Arakildarrek eta irurtzundarrek hurrengo hitzordua Aralarko 
santutegian dute, igandean. Mezaren ondoren, bazkaltzera geldituko dira.

Lore azoka 
aterpean 
Euri arriskuagatik Olatzagutiko lore 
eta landare azokaren 11. edizioa 
San Migel plazatik Erburua 
kiroldegira pasa zuen udalak. 
Zortzi postuk euren eskaintza 
zabaldu zuten kiroldegiko pistan. 
Etxeak edertzeko eta baratzetan 
jartzeko landareez aparte, 
bestelako produktuak izan ziren 
ere. Haurrek koloniak egiten ikasi 
zuten.

NEREA MAZKIARAN ZELAIA
LAKUNTZA
Hirugarren aldiz ospatuko da 

bertako produktuen azoka La-

kuntzan. Udalak garai bateko 

feriak berreskuratzea erabaki 

zuen 2016an. Orduko eta gaur-

ko helburua bera da: "lehen 

sektoreari eta tokiko produktuei 

bultzada eta ikusgarritasuna 

ematea". Guztia prestatzen Ce-

derna-Garalurren laguntza izan 

du udalak. 

Igande goizean Lakuntzako 

plazatik pasatzen denak bertako 

produktuen 17 salmahai topa-

tuko ditu. Hestekiak, gaztak, 

barazkiak, barazki kontserbak, 

pastelak eta beste izanen dituz-

te salgai. Horiek plazan izanen 

dira. Haien aldamenean, Mikel 

Arregi kalean, 10 artisau izanen 

dira. Landutako zura, jostailuak, 

bitxiak, zeramika, ukenduak , 

eztia eta beste izanen da salgai  

izanen dutena. Eta eskaintza 

bost gizarte eragileren postuekin 

osatuko da. 

Goizetik zabalik dauden sal-

menta postuei beste erakargarri 

bat gehituko zaio eguerdian, 

Lakuntzako azienda erakuske-

ta.  Bisitariek behiak, ardiak, 

ahuntzak, pottokak, zaldiak, 

txakurrak eta beste ikusteko 

aukera izanen dute. 

Azokarekin batera aurreko bi 

edizioetan Cava festa ospatu 

izan da Lakuntzan. Aurten ez 

da halakorik izanen, eta ez, pre-

seski, cava gutxi edaten zelako. 

Udalean urtetik urtera azoka 

indartzea erabaki dute. 

Bestalde, aurreko urteetan 

bezala, igandean Mikel Arregi 

kalea, plaza inguruan, eta erdi-

guneko beste kale batzuk oinez-

koendako izanen dira. Beraz, 

autobus geltokia mankomuni-

tate parera aldatuko da. 

17 ekoizleak eta 10 artisauak
Honako salmahaiak izanen dira 

bihar Lakuntzan: Utxama gazta 

(ardi gazta), Isidro Arregi hara-

tegia (txerri hestekiak), Postiñe-

neko gazta (ardi gazta), Mañeko 

(pastelak), Reyno de Navarra 

(barazki kontserbak), Oiaralda 

SL (barazkiak), Sojo Natura 

(belar ukenduak), Goiuri gozo-

tegia (pastelak), Mendiola (ur-

daiazpikoak), Gastaka-Barbara 

(pastelak), Erlantz (eztia), Ga-

rrarte (garrapiñatuak), Choco-

lates Navarra (txokolatea), Agi-

rre harategia (txerri hestekiak), 

Goierriko talogileak (taloak), 

Vialdea Gurea (eztia) eta Uzta-

rrotze gaztandegia (Erronkariko 

gazta).

Pedro Mari Olea Armendariz 

(zurezko jostailuak), Xabier Itu-

rrioz Garmendia (oinetakoak), 

Tomas Mauleon (zurezko osa-

garriak), Julio Molinuevo Bo-

yarizo (zurezko jostailuak), Jose 

Luis Anso Zelaieta (ezpelezko 

goilarak), Maria Esparza (bela-

rritakoak eta zeramika), Iosu 

Biraka (zurezko osagarriak), 

Noelia Ariztia (makramea), El-

vira Barcelo (bitxigintza) eta 

Otero pilotak (larruzko pilotak).

Azkenik, Txingurriyek, Nafa-

rroa Oinezek, Altsasukoak Askek, 

Gure Esku Dagok eta Euskaral-

diak postua izanen dute. 

Igande goizean Lakuntzako plazan izango da azoka. ARTXIBOA

Lakuntza, lehen 
sektorearen erakusleiho
Bertako produktuen azoka antolatu du udalak igande goiz-eguerdirako. Ekoizleekin 
batera artisauen eta gizarte eragileen postuak izanen dira, 32 guztira. Lakuntzako 
aziendaren erakusketa ere izanen da plaza inguruan

Igandea 20
s�10:00-15:30 Bertako 

produktuen azoka. 
Artisau produktuen azoka. 
Brun forjarien erakustaldia.

Trikitilariak. 
s�11:30etik aurrera 

Kale-animazioa 
Irurtzungo Iskidi 
taldearekin.

s�12:00 Azienda 
erakusketa.

Egitaraua
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Prestakuntza Sunsundeguin  
eta kontratazio aukera
Enpresak 18 pertsona kontratatuko ditu. Altsasuko 
enplegu bulegoan eman behar da izena, 25era arte

ALTSASU
Sunsundegui enpresak Nafar 

Lansarerekin elkarlanean kon-

tratazio konpromisoa duen pres-

takuntza proiektua eginen du. 

Hiru prestakuntza ikastaro an-

tolatu ditu autobus enpresak. 

Baina haiek egin aurretik izena 

ematen dutenek Lan- eta jende-

gaitasunak programan parte 

hartuko dute. Hartan motibazio 

ekimena, talde-lana, kolaborazio-

lana, lan-arriskuen prebentzioa, 

kalitatea eta beste aztertuko 

dira. Programa hori garagarri-

laren hasieran abiatuko da, 

30 orduko iraupena izanen du 

eta Sakana Lanbide Heziketa 

institutuan eginen da. Programa 

hori bukatutakoan prestakuntza 

ikastaroetan parte hartzen duten 

pertsonak aukeratuko dituzte.

Hiru espezialitatetako pres-

takuntza ikastaroak eginen 

dira Sunsundeguin: piezen 

muntaia eta doitzea (40 ordu), 

autobusen instalazio elektrikoa 

(40 ordu) eta gainazalen pres-

takuntza eta pintura (60 ordu). 

Enpresan lan horiek egiteko 

trebatuko dituzte onartutako 

hautagaiak. Oraindik hasiera 

data ez dago zehaztuta eta au-

keratuak izan diren pertsonei 

jakinaraziko zaie. Ikastaro 

bakoitza 15 pertsonarendako 

izanen da eta ikastaroaren 

aprobetxamendu egokia egiten 

dutenen % 40 (18 pertsona) 

kontratatzeko konpromisoa 

hartu du Sunsundeguik.

Nafar Lansareren kontratazio-

rako konpromisoa duten pres-

takuntzarako laguntzen bidez 

antolatu ditu enpresak ikasta-

roak. Gobernuak jakinarazi du 

heldu den hilabetean zabalduko 

dela deialdi berria eta interesa 

duten enpresek eskaera egiteko 

aukera izanen dute. 

ALTSASU
Altsasuko Udalak udara begira 

jarduera egitarau zabala pres-

tatu du. Txantxari ludotekaren 

udako eskaintza heldu den hi-

labetean hasiko da Asiaz blai 

programarekin. Haurrek ikas-

tetxean oporrak hartu berritan, 

lana eta familia bizitza batera-

garri egiteko eskaintza da hori 

3 eta 12 urte bitarteko haurrei 

zuzenduta. Garagarrilaren 20tik 

22ra eta 25etik 28ra izanen da, 

08:30etik 13:30era, ludotekan 

bertan. Garilaren 2tik 27ra, be-

rriz, aisialdi programa izanen 

da. Aurtengo berritasuna da 

ordutegia ordu erdi luzatu dela, 

09:30ean hasiz. Hala, aurreneko 

ordu erdian sarrera malgua iza-

nen da. Agorrileko ludotekaren 

eskaintza 1ean hasi eta 30ean 

despedituko da eta 10:00etatik 

13:00etara izanen da. Udako bi 

hilabete horietako goiz parteko 

aisialdi programa hori 4 eta 12 

urte bitarteko haurrendako da. 

Hamabostaldika izena emateko 

aukera eskaini du udalak. Izena 

ematerakoan beste berritasun 

bat du Aisiaz Blai udako pro-

gramak: Altsasun urte betez 

erroldatutako lehen mailako 

ahaide bat dutenek parte har-

tzeko aukera izanen dute. Ho-

rretarako, familia liburua aur-

keztu beharko da. 

Gazteria 
Hiru multzotan banatu ditu 

Gazteria Sailak 12 eta 30 urte 

arteko altsasuarrendako pres-

tatutako eskaintza. Alde batetik, 

tailerrak daude (zaldi ibilaldia, 

ur festa goxoa, ortzalde behake-

ta eta gaueko pulunpak). Beste-

tik, udagazte programa, 12 eta 

16 urte arteko gazteei zuzendu-

tako herri-kanpaldia. Aisialdi 

programa hori garilaren 9tik 

20ra, 10:00etatik 13:00etara. Az-

ken gauean Dantzalekun kan-

paldia eginen dute. Azkenik, 

aurten ere ez du hutsik eginen 

Gu Geu Gazte programak. Aniz-

tasun funtzionalak dituzten 

gazteei zuzenduta dago eta ga-

rilaren 2tik 27ra izanen da, 

17:00etatik 20:00etara. Azken bi 

multzoetan gurasoen errentaren 

arabera ordaindu beharko da 

izen ematea. 

Kirola 
Udalaren sail horrek jakinarazi 

du heldu den ikasturteko kirol 

eskolen eskaintzan izena ema-

teko epea ere orain zabalduko 

dela. Kirol eskoletan, normalean, 

2003 eta 2014 urteen artean jaio-

takoak hartuko dituzte. Igeri-

keta eskola gehituta, 11 kirol 

eskolaren eskaintza dago Altsa-

sun. Berritasuna den  igeriketa 

eskola 2006 eta 2009 urteen artean 

jaiotako haurrei zuzenduta dago. 

Izena emateko maila berdea edo 

dagokion proba gainditzea es-

katuko da. Pilotako kirol esko-

lan ere berritasuna izanen da, 

neskendako taldea sortuko bai-

ta. Eta parte-hartzaileen arabe-

ra bai esku pilota bai pala lan-

duko du. 

Bestetik, heldu den hilabetean 

igeriketa ikastaro trinkoa izanen 

da 3 eta 12 urte bitarteko umeen-

dako. Triatloi eskaintza, berriz, 

2004 eta 2009 urteen artean jaio-

takoendako da. Osasunez hazi 

programak loditasunaren pre-

bentzioa du helburu. Horreta-

rako, jarduera ludiko-fisikoa 

eskaintzen du, osasun-etxeko 

pediatria arloarekin koordina-

tuta. Bestetik, kiroldegitik jaki-

narazi dute  garagarrilaren 1etik 

23ra Zelandi kirol guneko baz-

kide egiten denak matrikula 

doan izanen duela. 

Prezioak eta hobariak 
Udalaren eskaintzan errentaren 

araberako matrikula pagatu 

beharko da. Hori lortzeko uda-

lak familia unitatearen diru 

sarrerak familia unitatea osatzen 

duten pertsona kopuruagatik 

zatituta lortzen du. Horren ara-

bera lau errenta tarte zehaztu 

ditu. Tarifak ordaintzetik sal-

buetsita egongo dira Altsasun 

duela sei hilabetez erroldatuta-

ko pertsonak. 

Udalaren eskaintzaren berri ikastetxeetan banatuko den liburuxkan dago. 

Udalaren udarako 
eskaintza zabala
Ludotekak, musika eskolak eta Gazteria eta Kirol sailek osatu dute eskaintza. Hilaren 
22tik 29ra eman daiteke izena 012 telefonoaren bidez edo www.altsasu.eus web 
orriaren bidez. Azken horretan eskaintzari buruzko informazio guztia dago 

ORDAINKETAN 
SALBUESPENAK EDO 
HOBARIAK 
JASOTZEKO GIZARTE 
ZERBITZUETARA JO
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Festa txikiak Iturmendin
Iturmendiarrek San Migel festak ospatu zituzten larunbatean. Herriko 
elkarteak eta plaza, atzera ere, herritarren eta bisitarien biltoki bihurtu 
ziren. Herriko festa txikietan haurrendako jolasak, pilota partidak, auzatea 
eta dantzaldia izan ziren. Bestalde, Eztanda Irratiak egindako zozketan 
Kaluxako bazkaria 573 zenbakiarendako da (608 774 743 whatsappa).

Marko Galartza irakasleei azalpenak ematen. NUP

Galartza unibertsitateko 
irakasleen irakasle egun batez
Alderantzikatutako gela pedagogia ereduari buruzko 
argibideak eman zizkien irakasleei

URDIAIN
Nafarroako Unibertsitate Publi-

koko (NUP) 80 irakasletik gora 

alderantzikatutako gela pedago-

gia ereduari buruzko trebakun-

tza jaso dute berriki. NUP be-

reko bi irakaslek eman zuten 

saioa, haietako bat Marko Ga-

lartza Galartza izan zen. Ur-

diaindarra Elektrizitate, Elek-

tronika eta Komunikazio Inge-

niaritza departamentuko ira-

kaslea da. 

Galartzak azaldu zuenez, al-

derantzikatutako gela pedagogia 

ereduaren oinarria klase garaian 

metodologia aktiboak erabiltzea 

eta ikasleen arteko elkarlana 

direla. Irakaskuntza eredu horrek 

ikasketako zenbait prozesu ge-

latik kanpo uzten ditu (kontzep-

tu teorikoen azalpena, esaterako) 

eta gelako denbora, irakaslearen 

esperientziarekin batera, beste 

ezagutza batzuez jabetzeko eta 

praktikatzeko erabiltzen du. 

Erraza dirudien arren ondorio 

ugari dituela azaldu zuten. Ira-

kasleek normalean erabiltzen 

ez dituzten software eta komu-

nikazio tresnak erabilera dakar 

pedagogia eredu horrek. Horiek 

hain zailak ez direla azaltzeko 

erakustaldiak ere egin zituzten. 

ALTSASU
Nafarroako Gobernuak aurten 

Nafarroako Karlos III.a Noblea-

ren Gurutzea bederatzi pertso-

nari eman die. Horien artean 

daude Julia, Juana Mari eta 

Manoli Hartza Sueskun ahizpak. 

Guztiek ere larunbatean egin-

dako ekitaldian jaso zuten kon-

dekorazioa. Uxue Barkosek haien 

"ahalegin, iraunkortasun, ekin-

tzailetza eta hobetze adibideak" 

nabarmendu zituen ekitaldian. 

Euren jardunagatik nafarren 

“errekonozimendua eta esker 

ona” aitortu zien. 

Hartza Sueskun ahizpak Iruñe-

ko Hartza jatetxeko nagusi izan 

ziren eta Barkosek azpimarratu 

zuenez, “haien jatetxea Nafa-

rroako gastronomian puntako 

establezimendu bilakatu zuten” 

eta adibide horrek “balio izan 

du Nafarroaren irudi bikaina 

eskaintzen duen sektore finkatua 

sortzeko”. 

Gobernuak 1997. urtean sortu 

zuen aipatutako saria, Nafarroa-

ko gizartearen aurrerapenean 

edo nor bere eremutik Komu-

nitatea kanpoan ezagutarazten 

nabarmendu diren pertsonak 

eta erakundeak aitortzeko. 

Hartza Sueskun ahizpak, saria jaso ondoren. NAFARROAKO GOBERNUA

Hartza Sueskun ahizpei 
gobernuaren aitortza
Larunbatean jaso zuten Karlos III.a Noblearen Gurutzea saria Uxue Barkos 
lehendakariaren eskutik. Saria Nafarroako gizartearen aurrerapenean eta 
Komunitatea kanpoan ezagutarazten nabarmendu direnei ematen zaie

Aitortzarena jakitean, nola 
hartu zenuten? 
Ez genuen halakorik espero. Gu 
baino gehiago merezi duen 
jendea badago. Sorpresa izan 
zen Nafarroako Gobernua gutaz 
gogoratzea. 
Jatetxean egin zenuten 
lanari omenaldia izan da. 
Jatetxean egindako lanaren 
aitortza da, bai. Guk ez genuen 
ostalaritza eskoletan ikasi. 
Gurea dedikazioa izan da. Ez 
genuen oporrik hartzen. Hiru 
egun hartzen bagenituen 
Parisera joateko, jatetxe 
onenetan egoten ginen. Frantzia 

eta Italiako sukaldari onenak 
ezagutzen ditugu. Haien 
sukaldaritzatik tokiko 
produktuari egokitu zitekeena 
hartzen genuen. Arrain eta 
haragi aniztasun handia du 
Nafarroak, badakizu. 
Hala ere, pentsa dut 
zuendako omenaldi onena 
bezeroak behin eta berriz 
bueltatzea izanen zela, ezta? 
Bai. Bezeroa jatetxera bueltatzea   
zure burua hobetzeko eta 
aurrera egiteko estimulu onena 
da. Horregatik, beste 
sukaldarien lana ezagutzera 
joaten ginen, gurera egokitzeko. 

Zer moduz larunbateko 
ekitaldian? 
Oso hunkigarria izan zen. Guk 
esateko gutxi dugu. Bertako 
produktua landu dugula. 
Eta nola ospatu zenuten 
saria? 
Aurretik, pasa den 
asteazkenean, saritu guztiak 
elkar ezagutzeko elkarrekin 
bazkaldu genuen, gobernuko 
ordezkariekin batera. Eta 
larunbatean, sari banaketaren 
ondoren, familia eta lagunekin 
gure jatetxera joan ginen. Orain 
Abaco izena du eta jaki 
modernoak zerbitzatzen dituzte 
han.
Jubilatu ondoren jatetxeak 
bisitatzen segitzen duzue? 
Bai bisitatzen ditugu. Eta 
lagunekin bazkariak egiten 
ditugu ere. 

"Bezeroa jatetxera bueltatzea zure 
burua hobetzeko estimulu onena da"
MANOLI HARTZA SUESKUN SARITUA
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SAKANA
Gure Esku Dagok deituta joan 

den urtean Sakanak erabakitze 

eskubideari buruzko bederatzi 

herri galdeketa hartu zituen. 

Aurretik, Etxarri Aranatzen 

2014ko apirilaren 14an eta Ba-

kaikun 2016ko azaroaren 27an. 

Orain arte, guztira 4.007 sakan-

darrek eta 9.969 nafarrek parte 

hartu dute estatus politikoari 

buruzko herri galdeketetan. 

Baina Gure Esku Dagoren 

jarduna ez da horretara mugatzen 

herrialdean eta nafarrak bihar 

eguerdian Iruñera deitu gaitu. 

Etorkizuna nafarron esku lelo-

pean Nafarroako armarria iru-

dikatuko duen giza-armarria 

osatu nahi dute Gaztelu plazan. 

Hiru helbururekin. Batetik, 

“nafarren erabakitzeko boron-

datea agerian uztea, elementu 

sinboliko bat erabiliz”. Bestetik, 

indarrak biltzea etorkizunari 

heltzeko. “Datozen hilabeteotan 

Nafarroa osoan erabakimenaren 

auzia eztabaida politikoaren 

erdigunean jartzeko determina-

zioa dugu”.

Nafarren erabakitzeko boron-

datea agerian utzi nahi du bihar 

eguerdiko ekimenarekin Gure 

Esku Dagok: “Nafarroa Garaiko 

herritarrok gero eta argiago 

dugu hemen bertan erabaki nahi 

dugula, eta gai guztietan eraba-

ki nahi dugula. Halaber, inoiz 

baino argiago dugu Nafarroaren 

etorkizuna nafarron esku nahi 

dugula. Erabakitzea denon kon-

tua da, herritar guztiei dagoki-

gu, etorkizuna denon artean 

eraiki behar dugulako”. Horre-

gatik, Gure Esku Dagoko kideen 

iritziz, “herritarrok, ezinbestean, 

mugitu beharra daukagu eraba-

kitzeko eskubideari bidea zabal-

tzeko”. Bihar Iruñera elastiko 

eta zapi gorriz jantzita joateko 

deia egin dute. Puxika gorriak 

eta bestelako elementuak ere 

izanen dira eta aurreratu dute 

guztia “festa giroan eginen dugu, 

kale animazioak eta musikak 

lagunduta”.

Hirugarren helburua
Biharkoa ere bada garagarrila-

ren 10ean Euskal Autonomia 

Erkidegoko hiru hiriburuak 

lotuko dituen giza-katean jendea 

parte hartzera animatzeko eta 

entseatzeko modua. Hartan par-

te hartu nahi dutenek herrieta-

ko taldeen bidez edo www.gu-

reeskudago.eus web orriaren 

bidez eman dezakete izena. 

Gasteiztik hurbil tokatzen zaie.

Bakaikuko Gure Esku Dagoko kideak deialdia egiten.  @BAKAIKUGUREESKU

GEDek giza-armarrian 
parte hartzera deitu du
Gure Esku Dagok antolatuta, Iruñeko Gaztelu plazan Nafarroako armarria irudikatuko 
duen mosaikoa eginen da bihar, 12:00etan; “Nafarroako etorkizuna nafarrok erabaki 
nahi dugula” adierazi nahi da ekimenarekin

Euskaraldia prestatzeko Iruñean egindako bileran sakandarrak izan ziren.

Euskaraldiaren aurkezpenak 
Irurtzunen eta Burundan
Altsasuko Gure Etxean astelehenean, 17:00etan eta 
Irurtzungoa ostegunean, 20:00etan, kultur etxean

SAKANA
Euskararen erabilera handitzea 

helburu duen ariketa kolektibo 

bat da Euskaraldia, azaroaren 

23tik abenduaren 3ra Euskal 

Herri guztian eginen dena. Da-

goeneko Sakanako bederatzi 

herrik eman dute izena: Irur-

tzunek, Arakilek, Arruazuk, 

Lakuntzak, Arbizuk, Etxarri 

Aranatzek, Bakaikuk, Urdiainek 

eta Altsasuk. Ariketa hori behar 

bezala antolatzeko izena eman 

duten herrietan taldeak sortu 

dira eta taldekideek bere alda-

meneko guztiei Euskaraldia zer 

den azaldu nahi diete. 

Horregatik, antolatu dira Irur-

tzungo eta Burundako aurkez-

penak. Aurrenekora arakildarrak 

ere gonbidatu dituzte. Bigarre-

nera interesa duten burundar 

guztiak joan daitezke, baita 

ariketarako oraindik izena eman 

ez duten eta Euskaraldia zer 

den jakin nahi duten Iturmen-

diko, Olatzagutiko eta Ziordiko 

herritarrak ere. 

Euskaraldia zer den ezagutze-

ko aukera dira aurkezpen horiek. 

Eta euskararen aldeko ariketa 

kolektibo horretan parte har-

tzeko zein bide dauden eta noiz 

zabalduko diren azalduko dute. 

Jakina, beti izanen dute batzor-

deetan sartzeko aukera.  Bestal-

de, igandean Lakuntzako berta-

ko produktuen azoka dela eta 

jende asko elkartuko denez, 

Euskaraldiari buruzko informa-

zioa emateko mahaia jarriko 

dute herriko taldekoek. Hara 

hurbiltzen direnek euskararen 

erabilera sustatzeko ariketa 

praktiko horren inguruko in-

formazio guztia jasoko dute. 

Izena emateko
www.euskaraldia.eus web orrian 

sartu beharra dago. Euskaral-

diari buruzko informazio guztia 

han dago.
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SAKANA
Sakana Trenaren Alde platafor-

mak defendatzen duen tren ere-

duaren aldeko mezua Lakuntza 

eta Altsasu arteko martxan 

zabaldu zuten larunbatean. Ehun 

bat ibiltari elkartu ziren bidea 

euripean osatzeko. Plataforma-

ko kideek beste behin trena 

“garraiobiderik jasangarriena” 

dela eta estatuak “mantentze 

lanik eta garapen egokirako 

planik gabe hiltzen utzi” duela 

ziurtatu zuten. Horren ordez 

euren ustez desegokia den Abia-

dura Handiko Tren (AHT) proiek-

tuak sustatu direla salatu zuten. 

Larunbateko martxak Iruñea 

eta Gasteiz Sakanan barna lo-

tuko duen AHT egitasmoaren 

kontra azaltzeko ere balio izan 

zuen. Horregatik, ibilbidean 

informazioa zabaltzeko hiru 

geldialdi egin zituzten. Aurrena 

Etxarri Aranatz eta Bakaiku 

arteko Aritzalko hariztian. Ur-

basa eta Aralar artean fauna 

batetik bestera pasatzeko toki 

garrantzitsua da hori eta ingu-

ru horretan autobia eta bigarren 

mailako errepidearen gainetik 

pasako litzatekeen zubi bat au-

rreikusi dute. Haren ondoan 

Muru Artederreta eta Itsaso 

arteko goi tentsioko argindar 

linea pasako litzatekeela gazti-

gatu zuten plataformatik. 

Ibiltariek euren bigarren gel-

dialdia Urdiain eta Altsasu ar-

teko mugan egin zuten. Sustapen 

Ministerioaren AHT ibilbide 

proposamenean jasotzen denez 

trenbideak ibaiaren eta auto-

biaren gainetik zubi bidez bar-

garantz pasako litzateke. Azken 

geldialdia, berriz, Altsasu sa-

rrerako tren geralekua izan zen. 

Han martxistek egungo trazatua 

bi trenbide hartzeko prest da-

goela ikusi ahal izan zuten. 15 

km inguruko ibilaldiaren ondo-

ren martxistek merezitako au-

zatea izan zuten. 

Hurrengoa hitzordua
Hilaren 26ko arratsaldean izanen 

da. Egun horretan ohiko trena-

ren aldeko aldarrikapena eginen 

da Tutera eta Altsasuko tren 

geltoki guztietan. Gasteiz eta 

Tutera arteko trenaren pasa 

baliatuko da horretarako. 

16:00etan Altsasuko geralekuan 

geldituko da, 16:07an Etxarri 

Aranatzen eta 16:12an Uharte 

Arakilen. Trenak lurraldea egi-

turatzeko duen garrantzia na-

barmendu eta itxi dituzten ge-

ralekuen aldarrikapena egin 

nahi dute ekimen horrekin. 

Lakuntzatik Altsasura egin zuten larunbatean martxa.

Tren publiko eta soziala 
aldarrikatu dute
AHTren kontrako martxan haren eraginak bertatik bertara ikusteko aukera izan zuten 
ibiltariek. Hilaren 26rako beste ekimen bat deitu dute herrietako tren geltokietan. Tutera 
eta Altsasu arteko guztietan aldarrikapen bera eginen dute eta bideoan jasoko dute 

Astearteko bilkura. Gurasoek hilaren 25ean 12:00etan, Parlamentu parera deitu dute. 

Epaiketa salatu ondoren lanean 
segitzeko deia egin dute
“Izaera politiko argia duen epaiketa izan da, gau hartan 
gertatutakoa argitzeko asmoa hutsaren hurrengoa izan da”

ALTSASU
Altsasukoak aske herri asan-

bladak 300 bat pertsona elkartu 

zituen astelehenean egindako 

kontzentrazioan. Urte eta erdi 

bete zen auzipetuen atxiloketak 

izan zirenetik eta hilero moduan, 

14. egunean elkartu ziren. Haie-

tako hiru “preso mantentzeko 

dituzten arrazoiak hedabide-, 

politika-, polizia eta epaitegi-

muntaia bati dagozkiola” uste 

dute kontzentrazioko antola-

tzaileek, “gezur nabarmenak 

bertsio ofizial bihurtu dituzte. 

Izaera politiko argia duen epai-

keta bizi berri dugu. Gertatu-

takoa argitzeko asmoa hutsaren 

hurrengoa izan da”. 

Protestaldia epaiketa despe-

ditu ondoren egin da eta hartan 

izandako irregulartasunak eta 

kontraesanak nabarmendu eta 

zerrendatu zituzten Altsasukoak 

askeko kideek. Zentzurik ez 

duela eta “zinezko lege-irregu-

lartasuna” dela salatu zuten. 

Altsasukoak askeko kideen iri-

tziz, “gure lagunen bidez, men-

deku eta zigor asmo argia dago. 

Honek guztiak, gazteriaren kri-

minalizazioa eta guztiz zilegi 

diren aldarrikapenak isilaraztea 

bilatzen duen dinamika bati 

erantzuten dio”. Ziurtatu zutenez, 

pertsonen jarraipenak eta isunek 

segida dute. 

Iruñean izandako manifestazio 

ere gogora ekarri zuten: “14rik 

jendetsuena eta historikoena 

Nafarroaren bizitzan”. Hala ere, 

lanean segitzeko deia egin zuten, 

“beldurrera eta isiltasunera 

kondenatu nahi bagaituzte ere”. 

Euren asmoa zein den azaldu 

zuten: “indarrak batu eta gizar-

te eskubideen eta askatasunaren 

alde elkartzea. Guztion artean 

zentzuzkoa dena indartzea lor-

tuko dugu”. Horretarako “zuhur-

tziaz” ariko direla gaztigatu 

zuten astelehenean.

ZIORDIA
Egungo sistema politiko eta 

ekonomikoaren aurrean gauzak 

beste modu batera egin daitez-

keela eta egin behar direla al-

darrikatzen du Euskal Herriko 

Eskubide Sozialen Kartak. Ga-

ragarrilaren 2rako Iruñean an-

tolatu duten Alternatiben herria 

ekimenarekin hori bera eraku-

tsi nahi dute: “alternatibak ba-

daudela eta martxan daudela, 

sistema dela aldatu beharrekoa; 

pertsonak erdian jarriko dituen 

gizartea aldarrikatzen dugu”. 

Iruñeko ekimenaren helburua 

da, batetik, martxan dauden 

alternatibak ezagutaraztea, ere-

du ekonomiko eta sozial berri 

bat eraikitzeko. Bestetik, mobi-

lizazioaren eta gizartea aktiba-

tzearen beharra azpimarratuko 

da, trantsizio soziala eta ekolo-

gikoa gauzatzeko. Azkenik, sa-

reak sortu eta aliantzak egin 

eta indartu nahi dira, gero el-

karrekin lanean jarraitzeko. 

Aurretik mugimendu ekologista 

Ziordian bilduko da, antolatzeko. 

Euskal Herriko ekologisten 
topaketak asteburuan
Amaraunan, bihar eta etzi, lurraren defentsan eta 
hainbat arlotako burujabetzaren aldeko topaketak dira

Ekologisten topaketa larunbatean eta igandean izango da Amaraunan. ARTXIBOA
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Eskola berrirako lanak. ARTXIBOA

ARBIZU
Hezkuntza Departamentuak Ar-

bizuko Haur Hezkuntzako eta 

Lehen Hezkuntzako eskola berria 

egiteko lanen deialdia egin du. 

Enpresek euren eskaintzak egi-

teko astearte gauerdira arte dute. 

Lanen aurrekontua 3.493.829,69 

eurokoa da (BEZ barne). Lanak 

eskaintza onuragarriena egiten 

dion enpresari emanen dio de-

partamentuak eta ordainketa bi 

zatitan eginen dio: aurten 

2.564.774,32 euro (BEZ barne) 

eta hurrengo urtean 998,931,96 

euro (BEZ barne). Hau da, lanak 

uda hasieran hasiko direla eta 

heldu den urtean despedituko 

direla. Ia batere kontsumorik 

izanen duen eraikina izanen da 

ikastetxe berria. Hala izan dadin 

lanak egiten diren bitartean 

entseguak egin eta auditoriak 

pasako ditu eraikinak. 4.000 m2-

ko azalerako partzela batean 

eraikiko da eskola berria. 

Arbizuko eskolan matrikulak 

gora egin du azken urteetan eta 

eraikinak ez du Lehen Hezkun-

tza guztia emateko gaitasunik. 

Horregatik, LHko 4. mailan 

ikasle arbizuarrak Etxarri Ara-

nazko eskolara joaten dira. Ake-

rrauntza kale akaberan eraiki-

ko den ikastetxe berriak LHko 

sei mailak hartzeko aukera 

emanen du. 

Eskola berria, 
heldu den 
urterako egina 
egonen da
Ikastetxe berria jasotzeko 
lanek gutxienez 8 hilabete 
eta gehienez 9 iraunen 
dute

Arbizun jaso daiteke konposta. ARTXIBOA

SAKANA
Sakanako Mankomunitateko 

Hondakin Bilketako Zerbitzuak 

jasotako materia organikoarekin 

konposta egiten du. Konpost hori 

sakandar guztien eskura dago 

Mank-ek Arbizun duen honda-

kindegian. Aurten lehen 4 hila-

beteetan 210 etxeetatik 19.000 kilo 

konpost eraman dituzte.

Beñat Agirre Bengoetxea tek-

nikariak azaldu digunez, kon-

posta “kalitate onekoa” da eta 

“hainbat erabilera eman ahal 

zaizkio: baratzeko lurraren ka-

litatea hobetzeko, han dagoen 

lurrarekin nahastuz edo ongarri 

bezala ere erabili daiteke, bara-

tzean bertan landatutakoaren 

hazkundea hobetzeko edo etxe-

ko loreak ederragoak ateratzeko”.

Konposta nahi dutenek hon-

dakindegira astegunetan joan 

beharko dute, 08:00etatik 15:00eta-

ra. Hondakindegiko bulegora jo 

beharko da jasotzen duen etxea-

ren izena apuntatuko baitute 

teknikariek. Ondoren 150 kilora 

arte hartu daiteke. Mank-etik 

aholkatu dute konposta hartu 

nahi dutenek etxetik 50 litroko 

hiru zaku eramatea. Agirrek 

esan duenez, “etxean materia 

organikoa banatzen hasitako 

zikloa Sakanan bertan ixten da, 

konposta hartuz”. Sakandarrak 

hura jasotzera gonbidatu ditu.

Baratze eta 
lore garaian, 
konposta 
denon eskura
Mank-en Arbizuko 
hondakindegitik pasa 
daiteke. Etxeko 150 kilo 
eraman daitezke gehienez

Txakur galduren bat ikusiz gero, jarri Udalarekin harremanetan. ARTXIBOA 

Huellas de Altsasu elkarteak 
jasoko ditu galdutako txakurrak
Altsasuko Udalak eta elkarteak hitzarmena sinatu dute 
galdutako animaliak jasotzeko zerbitzua bermatzeko

ALTSASU
Galdutako eta abandonatutako 

txakur eta katuak jasoko eta 

lagunduko dituzte Huellas de 

Altsasu elkarteko kideek. Altsa-

suko Udalarekin hitzarmena 

sinatu dute azken urteetan me-

dio ezagatik geldituta egon den 

zerbitzua berriz martxan jartze-

ko. Hitzarmena urte baterako 

da, luzatzeko aukerarekin eta 

animali bat galduta edo aban-

donatua aurkitzen denean zer 

egin behar den azaltzen duen 

protokoloa adostu dute.

Legearen arabera Udalak ar-

duratu behar dira abandona-

tutako eta galdutako animaliez. 

Altsasun Udaltzaingoa ardura-

tzen zen kalean aurkitzen ziren 

animaliez, baina, azken urtee-

tan udaltzaingoaren giza ba-

liabide eta bestelako baliabide 

faltagatik Udalak ezin izan du 

zerbitzua eskaini. 

Huellas de Altsasu taldea, al-

diz, izate animalista duen elkar-

tea da eta azken aldian kalean 

aurkitzen ziren animaliak jaso-

tzeaz arduratu da. Beraz, zerbi-

tzua bermatzeko eta modu era-

ginkorrean eraman ahal izateko 

Huellas de Altsasuk zerbitzuaren 

kudeaketa bere gain hartu du. 

Huellas de Altsasu jasoko ditu, 

beraz, galdutako eta abandona-

tutako txakur eta katuak, baina 

Altsasuko Udalak instalazioak 

jarriko ditu. Hortaz, orain arte 

animali galduak eta abandona-

tuak hartzeko erabilitako tokia 

eraberrituko du Udalak. Gaine-

ra, animaliak elikatzeko jana-

riaren eta beharrezkoa izateko-

tan albaitariaren gastuak udalak 

ordainduko ditu ere. 

Abandonatutako edo galduta-

ko txakur edo katua jaso ondo-

ren, gehienez hamar egun iga-

roko dira udalaren instalazioe-

tan. Egun horietan Huellas de 

Altsasuk giza baliabideak jarri-

ko ditu, hau da, animalia zain-

tzen egonen dira. Bitartean 

animaliaren jabea bilatzeko 

lanak eginen dituzte. 

Protokoloa 
Kaleetatik galduak darabiltzaten 

animaliak udaltzainek edo el-

karteko kideek aurkitzen badi-

tuzte haiek jasoko dituzte. Be-

tiere udaltzaingoa abisatuko 

dute. Identifikatu gabeko edo 

txip gabeko txakurrak gehienez 

hamar egun egonen dira udale-

ko instalazioan. Hamar egunetan 

jabea ez bada agertzen elkarteak 

adoptatzeko prozesua martxan 

jarriko du. Bestela, Nafarroako 

Gobernuak kudeatzen duen 

Etxauriko txakurtegira erama-

nen dute. Txakurraren jabea 

agertzekotan jabea dela ziurta-

tuko dute. Udalak izandako 

gastuak pasatuko zaizkie.

Identifikatutako edo txipa du-

ten txakurrak ere hamar egun 

pasako dituzte, gehienez, uda-

laren instalazioetan. Jabea ez 

bada agertzen udaltzaingoa abi-

suan jarriko dute eta neurri 

legalak hartu dezakete. Katuen 

identifikazioak egitea zaila denez, 

jabeek probak erakutsi beharko 

dituzte katua haiena ziurtatzeko, 

argazkiak kasu.

ALTSASU
Estreinakoz Altsasuko Udalak 

bere aurrekontuan diru-sail bat 

utzi du herritarrek harekin zer 

egin erabakitzeko. 20.000 euroko 

inbertsioa da altsasuarren botoen 

bidez erabakiko dena. 18 propo-

samen jaso zituen udalak eta 

haietatik lau aukeratu ditu. Haien 

artean aukeratu beharko dute 

altsasuarrek. 

Dantzalekuko tenis pista 

hobetzea proposatu dute, edo-

zeinek tenisean jokatzeko auke-

ra izan dezan. Zelaiaren marrak 

margotu eta hura hesiekin in-

guratuko litzateke. 

Haurren jolas parkeetako 

bat estaltzea da beste proposa-

menetako bat. "Altsasun urteko 

hainbat hilabetetan dugun egu-

raldia kontutan izanda, herrian 

dugun parke bat estaltzea pro-

posatzen da, eguraldia edozein 

izanda ere haurrak eta gurasoak 

eroso egoteko".

Kaleetako animalien goroz-

kiak jaso eta uzteko edukion-

tziak jartzea. Proposamen 

horren oinarrian Altsasuko 

kaleetan animalien gorozkiek 

eragiten duten ondoeza dago. 

Arazo horri aurre egiteko he-

rriko hainbat kaletan animalien 

gorozkiak uzteko edukiontziak  

jartzea proposatzen da. Edukion-

tzi horiek animalien gorozkiak 

jasotzeko poltsak izanen lituz-

kete. 

Finkoa ez den karpa bat 

erostea. Altsasuko Udalak fin-

koa ez den karpa bat erosiko 

luke, ekitaldi berezietan erabil-

tzeko eta eguraldia lagun ez 

denean ekitaldiak karpan egi-

teko. 

Parte hartze aurrekontuetan  

16 urte edo gehiagoko altsasua-

rrek eman dezakete izena. Iortian 

eta udaletxean botoa ematen 

dutenek hiru aukerei eman die-

zaiekete botoa; gogokoenari 3, 

eta gero 2 eta 1. Web bidez ba-

karrik gogokoenaren alde. 

Parte hartze 
aurrekontuetan 
lau proiektu 
aukeran
Botoa maiatzaren 16tik 
30era www.altsasu.eus, 
udaletxean (goizez) Iortian 
(arratsez) eman daiteke



12      SAKANERRIA OSTIRALA  2018-05-18  GUAIXE12      SAKANERRIA

ALTSASU
Zonbiak izan ziren larunbatean 

Altsasuko kaleetan. Survival 

Zombie Estrategia, abilezia eta 

trebezia ekimenarekin iritsi ziren 

zonbiak herrira. Rol-joko berezi 

honetan parte-hartzen zutenek 

hamabi proba pasa behar zituz-

ten, zonbiak saihesten zituzten 

bitartean. 400 pertsonek parte-

hartu zuten ekimenean. WRG 

World Real Game enpresak an-

tolatu zuen ekimena, Altsasuko 

Udaleko Gazteria zerbitzuaren 

laguntzarekin. Udalak "oso ba-

lorazio positiboa" egin du, eta 

parte-hartzaileen "giro ona eta 

armonia" azpimarratu ditu.

Zonbiek larunbat eta igande 

bitarteko gauean izua sortu zu-

ten Altsasun. WRG enpresak 

real-game izenarekin ezagutzen 

diren ekimenak antolatzen ditu. 

Hau da, joko errealak edo errea-

litatean oinarritutako jokoak 

dira. Rol-joko bat da eta probak 

gainditzeko zonbiak saihestu 

behar dira. Aisialdi alternati-

boko ekimena da, hortaz, parte 

hartzaileek ezin zuten alkoholik 

edan ezta edozein sustantzia 

mota hartu ere. “Urte osoa duzue 

kopak edateko eta mozkortzeko, 

hau beste gauza bat da, eta dis-

frutatzea eskatuko dizuet”, adie-

ra zuten antolakuntzatik. 

WRG enpresak ekimena anto-

latzen duen leku bakoitzean 

istorio bat sortzen du, herriko 

berezitasunak kontuan hartuz; 

hortaz, Altsasun sorginen esku-

tik iritsi ziren zonbiak. Ustez, 

erlikia bat zegoen eta horren 

botereak zonbiak senda zitzakeen. 

Argiaren Semeek erlikia aurki-

tu nahi zuten, baina sorginek 

ez zizkieten gauzak erraztuko. 

Argiaren Semeak laguntzeko 

parte hartzaileek hamabi proba 

pasa behar zituzten, herrietako 

puntu ezberdinetan zeudenak. 

Estrategia, inteligentzia, abilezia 

eta trebezia erakutsi behar zuten 

bizirik atera nahi zutenek. Gai-

nera, parte-hartzaileek beste 

arerio bat izan zuten larunbat 

gauean: hotza. 

Gaua
Larunbat goizetik kanpotik eto-

rritako jendea ikusi zen herrian, 

"herriko txoko guztiak aztertuz 

eta gauerako prestatuz", Udale-

ko Gazteria zerbitzutik azaldu 

dutenez. Survival Zombie eki-

mena 23:00etan hasi zen Iortia-

ko zabalgunean hasierako esze-

narekin. Une horretarako parte-

hartzaileek bizirik zeudela 

adierazten zuen buffa lepoan 

zuten. Eskuetan mapa, eta, ba-

tzuek, ongi prestatuta zeuden: 

motxilak, eskularruak, esku-

argiak... Urduritasuna nabari 

zen, baita beldurra ere. Izan ere, 

zonbiak edozein momentutan 

iritsiko ziren. Eta iritsi ziren 

zonbiak, eta haiekin korrikaldiak, 

oihuak eta barreak. Zonbiak 

gertutik ezagutzera jende asko 

bildu zen probetako txokoetan. 

"Altsasuarrek kale eta plaza 

guztiak bete zituzten, festaren 

zehaztasun guztiak bertatik ber-

tara ezagutzeko asmo zintzoak 

bultzatuta. Ekimen bitxia eta 

berritzailea izan da, eta zeresan 

handia eman du herritarren 

artean azken hilabeteotan", adie-

razi dute Gazteria zerbitzutik.

Hiru zonbi mota zeuden. Buff 

gorriko zonbiak "normalak" ziren, 

eta ez zuten korrika egiten. Jo-

koaren azken orduetan izan ziren 

buff gorriko zonbi gehien. Buff 

horiko zonbiak antolakuntzakoak 

ziren eta korrika egiten zuten. 

Zonbi batek parte hartzaile bat 

ukitzen bazuen, zonbi bihurtzen 

zen, hortaz, buff berdearen truke 

gorria hartu behar zuen. "Zonbi 

batek harrapatzen bazaituzte, 

interpretatu pixka bat. Jokatzen 

ari garenez, osotasunean jokatu; 

disfrutatu". Txertoa jartzeko au-

kera bazegoen. 

Parte-hartzaileak herrian zehar 

jarritako probak gainditu behar 

zituzten. Gainera, zonbiak proben 

inguruetan egoten ziren. Zonbiak 

saihesteko parte-hartzaileek hain-

bat estrategia erabili zituzten, 

esaterako, taldeko batek zonbia 

despistatzen zuen taldekideak 

proban sartzen ziren bitartean 

edota taldekide baten "sakrifizioa". 

Probak Iortia kultur gunean eta 

zabalgunean, Intxostiapunta gaz-

te txokoan, Zelandi ikastetxean, 

Txirinbulo haur eskolan, Solana 

kalean, Gure Etxea eraikinean 

eta Txioka haur eskolan zeuden, 

besteak beste. “Punta batetik 

bestera joan behar gara”, kexatzen 

ziren parte-hartzaileak. Hainbat 

proba mota zeuden: zonbiekin 

zerikusirik zutenak, inteligentzia-

probak, proba fisikoak... Proba 

pasatzean hurrengo puntuaren 

kokapena lortzen zuten eta zigi-

lu bat jartzen zieten mapan. Ha-

mabi zigiluak lortzean hasierako 

puntura joan behar ziren bene-

tako bizidunak zirela erakusteko. 

Hainbat Survival Zombietan 

parte-hartutako jendea etorri zen 

Altsasura: Iruñetik, Andoaindik, 

Errioxatik, baita Zaragozatik 

etorritakoak izan ziren ere. Eki-

menaren "frikiak" dira, haien 

esanetan. Altsasukoak ere espe-

rientzia errepikatzeko gogoekin 

gelditu dira. 

Bi erorketa izan ziren "azkar 

artatu zirenak". Ekimenaren 

xedea aisialdi alternatiboa es-

kaintzea zen. "Eta lortu dugu-

lakoan gaude". Ekimen honetan 

"gozatzea, elkarri laguntzea, 

belaunaldi desberdinen parte 

-hartze aktiboa bultzatzea, tra-

tu ona eta barreak" bezalako 

balioak bultzatu direla gaine-

ratu du Gazteria zerbitzuak. 

Gazteria zerbitzuak gauean 

zehar herritarrei sortutako 

"eragozpenegatik" barkamena 

eskatu du.

Eduardo de Pablo eta Daniel Mo-

zas izan ziren txapeldunak. Txapel-

dunordeak Jose Venegas, Beatriz 

Puras, Miguel Angel Alberjon, 

Iñigo Landa, Maitane Landa, Peio 

Gomez de Segura, Amaia Nicolas 

eta Bikendi Otalora izan ziren. Hi-

rugarren txapeldunak: Sara Gra-

nados, Mikel Unciti, Jose Luis 

Martin, Marcos Alvarez, Jared 

Moncayo eta Irati Irazoki. Zonbi 

txapeldunak Roger Sanchez, Ana 

Aparicio eta Gustavo Lopez de 

Armentia izan ziren. 

Zonbien 
egunsentia
Survival Zombie ekimenak zonbiak ekarri zituen 
Altsasura larunbat eta igande bitarteko gauean. Zortzi 
orduz parte-hartzaileak bizirik mantendu behar ziren, 
zonbiak saihestuz eta hainbat proba gaindituz. "Oso 
balorazio ona" egin du Udalak.
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CBASK ALTSASU

Zaila da hitzekin adieraztea 

asteburuan Zelandin bizitakoa. 

Kiroldegia jendez gainezka 

ikusteak ez du preziorik. 500 

pertsonetatik gora bildu izan 

gara egunero, taldea hegan 

eramanez ikusle guztien 

animoei esker. Hirugarren 

“Final 4” jokatu dute jarraian 

gure mutilek, eta aurreko bi 

finalak galdu ostean, 

oraingoan bai, txapelketa 

Altsasura ekartzea lortu dute. 

Urteetan zehar egindako 

lanaren isla da mailaz igotzeko 

txartela lortu izana. 

Liga erregularrean partidu 

bakarra galdu ostean, Final 

Fourra irabazteko hautagai 

nagusiak ziren eta 

aurreikuspena bete zuten. 

Finalerdietan C.B Valle de 

Egues B taldearen aurka 67-50 

gailendu ziren eta final 

handian Oberenaren aurka 

berdin egin zuten (65-46).

Hau guztia aurrera ateratzea 

ez zen posible izanen zuen 

laguntzarik gabe eta banan-

banan eskertu nahi dizuegu 

“Final 4” arrakastatsua 

antolatzen lagundu diguzuen 

orori: saskibaloi eskolako 

jokalari eta gurasoak, Pedro 

Hormeño, Javi Herrero, 

Nagore Diaz, Iñaki Ruiz de 

Alegria, David Franco, Lur 

Balda, Altsasukoak Askeko 

kideak, Irantzu Gonzalez 

dantza eskola, Altsasuko udala 

(kirol zerbitzua, kiroldegiko 

langileak eta Javi Ollo 

alkatea), Guaixe aldizkaria, 

Arbizuko Argi-Bidea gazte 

elkartea eta klubeko 

kolaboratzaile guztiak; 

bereziki: Embutidos Artesanos 

Juan Flores, Portuko 

okindegia, Katealde, Quesos la 

Vasco Navarra, Hijos de 

Goikoetxea, Eroski eta Txartel.

Datorren denboraldian 

erronka polita daukagu 

aurretik, Nafarroa eta 

Errioxako ligan lehiatuko 

baikara. Zoragarria izanen 

litzateke berriro ere harmailak 

horrela ikustea. Altsasuko 

jendeaz gain, Sakana osoko 

zaleak ere ikusi genituen, 

saskibaloiak bailaren duen 

indarra argi geratuz.

Saiatzen denak 
lortzen du!

KOLABORAZIOA

Sekulako denboraldia egin eta 

gero –soilik ligako partida bat 

galdu dute–, Nafarroako Senior 

I. Maila Autonomikoan lehena 

sailkatu zen Altsasuko CBASK 

taldea, Liceo Monjardin, Obere-

na eta CB Eguesibar taldeen 

aurretik. Eta hain zuzen ere lau 

talde hauek jokatu zuten, aste-

buruan, Altsasun, ligako titulua 

erabakitzeko Final Laukoa edo 

Final Fourra. Horrela, saskiba-

loi festa handia izan zen, Zelan-

di kiroldegia. 

Larunbatean Final Fourreko 

lehen jardunaldia jokatu zen. 

Zelandiko zaleen babesarekin 

eta animoekin, CBASKek 67 eta 

50 irabazi zion CB Eguesibarri. 

Beste partidan, Liceo Monjar-

dinek 65 eta 73 hartu zuen men-

pean Oberenak. Finalera sail-

katzea lortu zuen CBASK-ek. 

Igandean, 3. eta 4. postua zehaz-

teko lehian, Liceo Monjardinek 

72 eta 76 irabazi zion Eguesiba-

rri, partida oso estuan. Eta, 

ondoren, final handia jokatu 

zuten CBASKek eta Oberenak. 

Borroka ikusgarria
Final ikusgarrian, CBASKek 65 

eta 46 hartu zuen menpean Obe-

rena. “Oso pozik gaude. Jende 

asko zegoen Zelandin, inoiz ez 

dut horren betea ikusi, eta oso 

giro ona. Markagailuak ez du 

islatzen oso ongi finalean ger-

tatutakoa, partida oso borroka-

tua izan baitzen. Hasieran ur-

duritasun puntu hori genuen; 

beti izaten da tentsio puntu hori. 

Gainera, faboritoaren zama hori 

gainean genuen, eta etxean jo-

katzeak beti areagotzen du. Bai-

na ongi defendatu genuen, izu-

garri borrokatu genuen eta Final 

Laukoa irabaztea lortu genuen” 

adierazi digu Oier Huizi joka-

lariak. 

Zelandik gogoz ospatu zuen 

garaipena. Asteburu guztian 

saskibaloi festa ederra izan zen 

Zelandi. Giroa berotzeko, musi-

ka zegoen kantxan, trikitilariak 

ere aritu ziren eta Dantzarima-

koek koreografia polita eskaini 

zuten. Altsasukoak aske! Leloa 

ere oso presente egon zen. Oso 

polita izan zela diote CBASK-

ekoek eta Zelandira gerturatu-

tako zaleen animoak bihotzez 

eskertu dituzte. “Altsasuz gain, 

Sakanako beste herri askotako 

jendea gerturatu zen, saskiba-

loiak duen jarraitzaileen seina-

le” aipatu dute. Kantxan zale 

guztiekin batera gogoz ospatu 

ondoren, afari batekin borobil-

du zuten ahaztu ezineko eguna. 

Mailaz igo
Nafarroako senior gizonezkoen 

lehen maila autonomikoko Final 

Fourra irabazteaz gain, mailaz 

igotzea lortu du CBASKek eta 

hurrengo denboraldian Nafa-

rroako eta Errioxako taldeek 

osatzen duten 2. Autonomien 

Arteko Ligan ariko da. Hurren-

go egunotan CBASKekoek lana 

egin beharko dute, maila berria-

ri ekiteko beharrezkoak diren 

prestaketak, aldaketak eta mol-

daketak zehazteko. 

CBASK Altsasukoak, Final Laukoa irabazteagatik lortutako kopa alboan dutela. NAFARROAKO SASKIBALOI FEDERAZIOA

CBASK txapeldun!!!
 SASKIBALOIA  Nafarroako senior gizonezkoen lehen maila autonomikoko Final Laukoa 
jokatu zen asteburuan Altsasun. CBASKek irabazi zuen, merezimendu osoz eta ligako 
titulua irabazteaz gain, mailaz igotzea lortu zuen Altsasuko Saskibaloi Taldeak

Gizonezkoen senior I. Maila 
Autonomikoko taldeko 
partaideak

Jokalariak
s�)×AKI�(ERRERO��KAPITAINA	��

!ITOR�#ALLEIRAS��5NAI�
&LORES��!NDER�'ABIRONDO��
*ORGE�(ERRERO��!NDER�
(ORME×O��/IER�(UIZI��*ULEN�
-ENDIA��)OSU�-ENDIOLA��
*ON�/TERMIN��)MANOL�
0UERTA��!DRIAN�3ENAR��0ATXI�
Calleiras eta Pello Iraola. 

Entrenatzaileak
s�&ERMIN�(ERRERO�ETA�

Eneko Casteig.

CBASK senior 
autonomikoa

Zelandiko harmailak beteta egon ziren, primerako giroan. Final Laukoa arrakastatsua izan zen. NAFARROAKO SASKIBALOI FEDERAZIOA
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Larunbatean Iruñea Half Triath-

lon proba jokatu zen, Espainia-

ko Distantzia Erdiko Koparako 

baliagarria. Izena eman zuten 

triatletek 1.900 metro osatu behar 

izan zituzten Allozko urtegian, 

bizikleta hartu eta Iruñeko Gaz-

telu Plazaraino joateko (85 km); 

bukatzeko, Iruñean 19,5 km osa-

tu behar zituzten korrika, Esta-

feta eta hiri guneko kaleetan. 

1.000 triatleta inguruk hartu 

zuten parte baina horietatik 851 

triatletek lortu zuten proba luze 

eta gogorra osatzea. 

Espainiako Kopan bere adin 
tartean lider
Irabazlea Cristobal Dios galizia-

rra izan zen (3:56:00), ia lau ordu 

lanean egon eta gero. Emaku-

mezkoetan, Sara Loher izan zen 

azkarrena (4:27:34). 

Sakandarrek maila oso ona 

eman zuten. Sakana Triatloi 

Taldeko Sergio Garcia de Eula-

te oso ongi aritu zen. Altsasua-

rra 47.a sailkatu zen gizonezkoen 

maila absolutuan (4:24:12) eta 

bere adin tartean, 35-39 urte 

tartean, lehena izan zen. Horre-

la, Espainiako Kopan bere adin 

tartean lidergoari eusten dio 

altsasuarrak. 

Gorka Acebes Lasa olaztiarra 

bigarren sakandarra izan zen, 

helmugan 92.a eta bere adin 

tartean, 30-34 urte tartean, 11.a 

(4:35:04) eta Mikel Astiz ihabar-

tarra 137.a sartu zen helmugan, 

bere adin tartean, 25-29 urte, 

12.a (4:42:00). 

Sergio Garcia de Eulate helmugara iristen. FESTAK

Garcia de Eulate ongi 
Iruñea Half Triathlonen
 TRIATLOIA  Gizonezkoen sailkapen orokorrean 47.a sailkatu zen eta bere adin tartean, 
35-39 adinean, lehena. Gorka Acebes bigarren sakandarra izan zen eta Mikel Astiz 
hirugarrena

Sakandarrak Iruñea 
Half Triathlon proban
��#RISTOBAL�$IOS�� �������
���3ERGIO�'ARCIA�� �������
���'ORKA�!CEBES�� �������
����-IKEL�!STIZ�� �������
����*�)��-IKEO��� �������
����)SIDRO�!SURABARRENA��� �
� � �������
����-IKEL�,AKUNTZA��� �
� � �������
����0ATXI�2UBIO�� �������


/HARRA��3AILKAPENEAN�EZ�
da triatleten jatorrizko 
daturik agertzen eta gerta 
DAITEKE�SAKANDARREN�BAT�EZ�
agertzea.

Sakandarrak 
Iruñea Half-en

Amaia Razkin, Otsagiko helmugara iristen. 5.!)�"%2/):

Amaia Razkin Irati Traileko 
txapelduna
 MENDI LASTERKETAK  Otsagiko Irati Trailean (23 km) 
emakumezkoetan uhartearra gailendu zen

Igandean, Otsagik Irati Trail 

mendi lasterketa hartu zuen, 23, 

5 kilometroko eta 1.300 metroko 

desnibela duen proba gogorra. 

Euriak berez serioa den proba 

are gehiago gogortu zuen eta 

korrikalariek Iratiko oihaneko 

lokatza izan zuten arerioetako 

bat. Ibilbidean, lohiaz gain, elu-

rra, ura eta eguzkia ere izan 

zituzten bidaide irteera hartu 

zuten 260 korrikalariek. Gehie-

nek, 166k, proba luzea osatu 

zuten, eta, 78 korrikalari inguruk 

13 km-ko proba motza. 

Proba luzean Javier Lizarraga 

izan zen azkarrena (2:17:06). 

Deierriko korrikalariak azaldu 

zuen proba nahiko azkar joan 

zela, proba laburra osatu zute-

nekin batera egin zituela hasie-

rako 13 km-ak eta, ondoren, 

hartutako errenta ongi admi-

nistratzen jakin zuela. 2 minutu 

eta 22 segundo atera zizkion 

Mikel Altadill bigarrenari. Bos-

garrena Joxeja Maiza etxarria-

rra izan zen (2:22:01), probako 

lehen sakandarra. Eta aipatzekoa 

da probako hirugarren sakan-

darra eta emakumeetan lehena 

Amaia Razkin izan zela (2:44:10). 

Uhartearra 29.a izan zen sailka-

pen orokorrean. 

Goikoetxea 18.a Erlaitz-Aiako 
Harrian
Egun berean Erlaitz-Aiako Ha-

rria Mendi Lasterketa jokatu 

zen Irunen, 22 km-ko proba. 240 

korrikalarik osatu zuten proba, 

Ander Iñarra lezotarra (1:49:40) 

eta Alicia Olazabal beterano 

irundarra (2:19:44) buru zirela. 

Juanjo Goikoetxea uhartearra 

lehendabiziko sakandarra izan 

zen, helmugan 18.a (2:05:41). 

Lizarrusti-Ikaztegieta, 
Sakanako Mendizaleekin
Maiatzeko mendi irteera prest 

dauka Sakanako Mendizaleak 

mendi taldeak. Igandean, Liza-

rrustitik aterako dira, mendiz 

mendi Ikaztegietara heltzeko. 

Bertan, sagardotegi batean ge-

ratuko dira bazkaltzera. 

Dagoeneko itxia egon daiteke 

sagardotegian izena emateko 

epea, baina, interesaturen bat 

badago, 639 11 76 31 telefonora 

hots egin dezake informazioa 

eskatzeko.

Sakanako mendi 
korrikalarien emaitzak

Irati Trailean (23,5 km)
��*AVIER�,IZARRAGA�� �������
��*OXEJA�-AIZA�� ��������
���!MAIA�2AZKIN��� �������
���)BON�!LEGRIA�� �������
����*��$��,AKUNTZA��� �������
���*AVIER�'ONZALO�� �������

VIII. Erlaitz-Aia 
lasterketan (22 km)
��!NDER�)×ARRA�� �������
���*UANJO�'OIKOETXEA�� ��������
����%NEKO�,AZKOZ�� �������
����-ARIA�'OIKOETXEA����������

Sakandarrak 
lasterketetan

Sakanako Mankomunitateak 

ipar martxako teknika ikasteko 

ikastaroa antolatu du. Bi saio 

prestatu dituzte. Ekainaren 2an, 

goizeko 10:00etatik 13:00etara, 

hastapeneko saioa izango da 

Altsasuko Dantzalekun, hasi 

berriak direnendako, eta ekai-

naren 3an, goizeko 10:00etatik 

13:00etara, hobekuntzako saioa, 

toki berberean.

Izan ere, martxa nordikoak, 

ipar martxa edo nordic walkin-

gak onura nabarmenak ditu 

osasunerako, geroz eta jarrai-

tzaile gehiago ditu eta horrega-

tik antolatu du bastoiekin ibil-

tzen ikasteko ikastaroa Mank-ek. 

Aurretik antolatu izan du baita 

ere, arrakastaz. Gorka Garcia 

Roman izango da monitorea.

Izena ematea
Mank-en (kirolak@sakana-mank.

eus, 948 464 866), maiatzaren 

25era arte edo lekuak agortu 

arte. Prezioa: 10 euro. Antola-

kuntzak bastoiak utziko dizkie 

ez dituztenei. 

Ipar martxako teknika ikasteko 
ikastaroa antolatu du Mank-ek
 IPAR MARTXA  Ekainaren 2an eta 3an izango da, 
Altsasun. Izena ematea zabalik dago, Mank-en
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Joanes Bakaikoak Dario txapel-

ketatik kanpo utzi zuen Prome-

sen Buruz Buruko final laurde-

netan –22 eta 16– eta finalerdie-

tan Gorka Esteban errioxarra 

izan zuen aurkari. Aurreko 

urteko historia errepikatuz, fi-

nalera sailkatzea lortu zuen. 

2017ko finalean Arteaga II.a izan 

zuen aurkari etxarriarrak eta 

ezin izan zuen txapela jantzi (18 

eta 22); baina aurten egoerari 

buelta eman nahi dio 

Aurrean txapelketa bikaina 

egitetik datorren Jon Erasun 

izanen du. Biak pilotari oso go-

gorrak dira eta final estua es-

kainiko dute. Asteazkenean 

aukeratu zuten materiala eta ez 

zen kexarik egon. 

Iazko arantza atera
Erasunek Bakaikoa faborito jo 

zuen. “Bera da faboritoa, baina 

ni nire jokoa egitera aterako 

naiz eta partida irabazten aha-

leginduko naiz” esan zuen. 

Bere aldetik, aukeratutako lau 

pilotak buruz buru jokatzeko 

pilota onak direla aipatu zuen 

Bakaikoak. "Aurreko urtean 

finalera iritsi nintzen, sorpresa 

emanez, eta gutxigatik galdu 

nuen. Aurten ere ilusioarekin 

nago. Badakit oso partida zaila 

izango dela, baina ni saiatuko 

naiz hasieratik oso zentratuta 

jokatzen, nire jokoa egiten eta 

ea zer moduz doakidan” azaldu 

zuen. “Ni iaz ez nintzen fabori-

toa eta finalera iritsi nintzen. 

Erasun aurten ez zen faboritoa 

eta partida guztiak irabazi ditu. 

Garrantzitsua ez da faboritoa 

izatea, partidaren egunean ongi 

jokatzea baizik” gaineratu zuen. 

“Horregatik, ni lasai jokatzen 

saiatuko naiz. Sentsazio onak 

ditut. Gakoa kantxara kontzen-

tratuta ateratzean eta lasai jo-

katzean dago. Horretaz gain,  

ongi ateratzen eta ongi erantzu-

ten saiatuko naiz, hori da ga-

rrantzitsuena buruz burukoan; 

burua ez galtzen eta nire jokoa 

egiten ahaleginduko naiz” na-

barmendu zuen aurrelari etxa-

rriarrak.  

Maila nagusikoa ezin denez, 

ea Promesen mailako txapela 

Sakanara iristen den. 

Jon Erasun, Martin Alustiza eta Joanes Bakaikoa, asteazkeneko material aukeraketan. ASEGARCE

Bakaikoak Promesen 
mailako txapela nahi du
 PILOTA  Promesen Buruz Buruko finala jokatuko du etxarriarrak Jon Erasunen kontra, 
bihar, larunbatean, 17:30ean, Labriten (ETB1). Partida gogorra aurreikusten du eta 
gakoa kantxan zentratua egotea eta lasai jokatzea izango dela

Ia eskuan izanda, Buruz Buru-

ko finalak ihes egin zion Joseba 

Ezkurdiari. Eta bere akatsenga-

tik, gainera. Arbizuarra 17 eta 

15 aurreratua zihoala gertatu 

zen partida goitik behera bal-

dintzatu zuen tantoa. Guztia 

alde zzuenean, Ezkurdiak gehie-

gi arriskatu zuen eta sotamanoz 

jotako bi-paretetakoa gaizki 

atera zitzaion. Akatsak senten-

tziatu zuen arbizuarra, horrek 

sekulako airea eman baitzion 

tarte horretarako nahiko justu 

zegoen Altunari. Hiru tanto egin 

zituen sakez, segidan, eta Ez-

kurdiak ere txapapera bidali 

zuen alde zuen pilota bat. Altu-

na 22ra joan zen zuzenean eta 

arbizuarrak finalerdietan agur 

esan behar izan zion Buruz Bu-

rukoari. Sotamanoz jotako bi-

paretetakoak huts egin izanak 

min handia egin ziola aitortu 

zuen arbizuarrak. 

Altuna III.ak eta Olaizola II.ak 

jokatuko dute Buruz Buruko 

finala, maiatzaren 27an, Bilbon. 

Sarrerak agortuak daude. 

Ezkurdiaren akatsek eman 
zioten garaipena Altuna III.ari
 PILOTA  Buruz Buruko finalerdian, arbizuarraren akatsek 
airea eman zioten gipuzkoarrari

Sakanako kirolariak Clinkerreko 
oholtza gainera igoko dira gaur
 KIROLDEGIA  Beunza, Aramendia, Mazkiaran, Zubieta eta 
Ezkurdia mahai inguruan bilduko dira, 19:00etan

Mahai inguru polita antolatu 

dute gaur Olaztin Sutegi kirol 

klubak eta Domingo Bados ikas-

tetxeko euskara batzordeak. 

Sakanako hainbat kirolari bildu 

dituzte gaur, 19:00etan, Olaztiko 

Clinker tabernan. 

Euskaraz izango da eta Iñaki 

Berastegi kazetari urdiaindarrak 

egingo ditu moderatzaile lanak. 

Izaskun Beunza korrikalari olaz-

tiarra, Maialen Aramendia txi-

rrindulari iturmendiarra, Ainhoa 

Mazkiaran segalari altsasuarra, 

Aitor Zubieta pilotari ohi etxa-

rriarra eta Joseba Ezkurdia 

pilotari arbizuarra izanen ditu 

aurrez aurre. Kirol eta kirolari 

ezberdinak dira, afizionatuak 

batzuk eta profesionalak besteak, 

baina guztiak bizipen interes-

garriekin. Haiei zukua ateratzen 

lan ederra izango du Berastegik. 

Jakina, gonbidatuei galderak 

egiteko aukera izanen da. 

Sutegi klubaren eguna, 
igandean
Gaurko Sakanako kirolarien 

mahai inguruaz aparte, Olaztiko 

Sutegi kirol klubak igandean 

Sutegi eguna antolatu du. Erbu-

rua kiroldegian burutuko da 

ekitaldi nagusia, 17:00etan. Ho-

rrela, Sutegiko kirol taldeek –

pilota, irristaketa, areto futbola, 

gimnasia…– erakustaldi ederra 

egingo dute kiroldegian, kurtso 

bukaerako festa kutsua duen 

ekitaldian. Ondoren, bildutako 

guztiendako auzatea izango da. 

Horretaz gain, bihar, larun-

batean, mendi ibilaldia antolatu 

du Sutegik. Mendizaleek goize-

ko 7:30ean hartuko dute irteera, 

Olaztiko San Migel plazatik. 

Olazti eta Ziordia bitartean, 

mendiz-mendi, buelta ederra 

emango dute. Ondoren herri 

bazkaria antolatu dute Olaztiko 

pilotalekuan. 

XXVI. Irurtzungo Pilota Txapel-

keta azken txanpan dago. Mar-

txoaren 31n hasi zen txapelketa 

eta ordutik 12 bikote lehiatu 

dira 22 urtez azpiko mailan eta 

24 bikote senior mailan, afizio-

natuetako puntako pilotariak 

guztiak. Azken astean final laur-

denak jokatu dira eta asteburu 

honetan finalerdien txanda izan-

go da.

Tartean, seniorretan Alberto 

Ongay satrustegiarrak eta Go-

rriti uhartearrak finaletan ari-

tzeko aukera izango dute euren 

partidak irabazten badituzte. 

Nolanahi ere, finalerdi ikusgarri 

eta lehiatuak espero dira. 

Aipatzekoa da, Irurtzungo Pi-

lota Txapelketaz gain, gure pi-

lotariak beste txapelketetan 

murgilduak daudela, Herrien 

Arteko Pilota Txapelketan, El-

karpilota txapelketan eta beste 

hainbatetan. 

Irurtzungo Pilota Txapelketa, 
finalerdietan
 PILOTA  Seniorretan Gorritik eta Ongayk finaletan 
egoteko borrokatuko dute

Ostiralean, 18:45ean:
s�22 urtez azpikoak: 

.AZABAL!RBIZU���
"ASTARRIKA'ARMENDIA

s�Seniorrak:�/NGAY
'ORROTXATEGI���)RIARTE
Sarasa

Igandean, 11:00etan:
s�Seniorrak: /LAZABAL

'ORRITI���,ABAKA4ELLETXEA
s�22 urtez azpikoak: 

#ANABAL#ORDON���
-UGIRO!GIRRE

Emaitzak:
s�/LAZABAL'ORRITI������

!RMENDARIZ!LDUTZIN���

Irurtzungo 
Txapelketa
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Altsasuri, Irurtzuni eta Etxarri 

Aranatzi lekukoa hartuz, aurten 

Olaztik hartuko du Sakanako 

Mankomunitateko Kirol Zerbi-

tzuak, Anitzartean Kulturarte-

kotasun Zerbitzuak eta Euskara 

Zerbitzuak maiatzaren 27rako 

antolatutako bizikleta festa. Ho-

rretarako, Olaztiko Udalaren, 

Barranka Txirrindularitza Tal-

dearen, Berri Bikes eta Muru-

zabal bizikleta denden eta Sa-

kanako ikastetxeen eta guraso 

elkarteen laguntza izan du Sa-

kanako Mankomunitateak. 

Adin guztietarako
Adin guztietarako antolatu dute 

bizikleta festa, baina 10 urtetik 

beherakoek nagusiek lagunduta 

parte hartu beharko dute. Besteak 

beste, egun horretarako Olazti 

eta Ziordia arteko 2 orduko bi-

zikleta ibilaldia, auzatea eta 

kirol materialaren trukea eta 

herri jolasak eta bizikleta kon-

pontzeko tailerra antolatu dira.

Izena ematea zabalik
Antolakuntzak Olazti eta Ziordia 

artean antolatutako ibilaldian 

ezingo da parte hartu izena eman 

gabe. Horrela, izena ematea za-

balik dago, Sakanako Manko-

munitateko Kirol Zerbitzuan 

(948 464 866). Martxa aurretik 

bizikleta doitzea aholkatzen du 

Mank-ek. 7 km-ko buelta ederra 

izango da. 

Kirol trukea
Egun horretan ere kirol mate-

rialaren trukea egiteko aukera 

egongo da –patinak, erraketak, 

bizikletak, patineteak, palak, 

baloiak, eskupilotak, eskiak…–.

 Hortaz, egoera onean baina 

erabiltzen ez dugun kirol mate-

riala badugu, bildu eta maiatza-

ren 27an Olaztira eramateko 

gonbita egiten digu Sakanako 

Mankomunitateko Kirol Zerbi-

tzuak, gure kirol materialak 

beste bizi bat izan dezan. 

Bizikleta festa 
aurten Olaztin, 
maiatzaren 
27an
 KIROLDEGIA  Bizikleta 
ibilaldian parte hartzeko 
aurretik eman behar da 
izena, Mank-en

Dani Saldise, aurreko ostiraleko partidan gola ospatzen. XOTA

Osasuna Magnak play-offetan 
jarraitzea du jokoan
 ARETO FUTBOLA  Gaur, play-offetako 3. partida jokatuko 
du Jaenekin eta irabazleak eginen du aurrera

Hirugarren partidak erabakiko 

du Osasuna Magna Xotak edo 

Jaenek aurrera egiten duten 

Lehen Mailako Areto Futboleko 

play-offetan. Aurreko ostiralean 

Iruñean jokatutako lehen par-

tidan Osasuna Magna Xotak 

irabazi zion Jaeni (4 eta 2). As-

teazkenean bigarren partida 

jokatu zen Jaenen eta, talde 

berdearen zoritxarrerako, Jaenek 

6 eta 3 irabazi zien, play-offetan 

berdinketa lortuaz. Horrela, gaur, 

ostiralean bi taldeek Jaenen 

jokatutako hirugarren partidan 

(21:15) erabakiko da nork egiten 

duen aurrera play-offetan. 

Partida ongi hasi zen talde 

berdearendako, bosgarren se-

gundoan Bynhok gola sartu 

baitzuen. Partidaren kontrola 

hartu zuten berdeek, baina Jae-

nek berdintzea lortu zuen eta 

atsedenaldia baino lehen biga-

rrena sartu zuten etxekoek. 

Bigarren zatian paretsu jarrai-

tu zuten bi taldeek, biek izan 

zituzten gol aukerak, baina 

Jaenekoak izan ziren probestu 

zituztenak, 5 eta 1 aurreratu 

baitziren. Imanolek Araça ate-

zain-jokalari postuan jarri zuen 

eta bigarren gola sartu zuen 

Eric Martelek. Ondoren, seiga-

rrena sartu zuen Jaenek, eta 

nahiz eta Araçak hirugarrena 

sartu, 6 eta 3 galdu zuten joka-

lari nafarrek, porrota latza. 

Horrela, gaur, ostiralean era-

bakiko da, Jaenen, zein talde 

sailkatzen den play-offetako fi-

nalerdietarako. Kantxa faktorea 

alde du Jaenek, baina egoera 

konplikatuei buelta ematen jakin 

badaki Osasuna Magnak. Ea 

zortea alde duen. 

Beste final laurdenetan, Palma 

Futsalek El Pozo Murcia du 

aurkari, Aspil Vidalek Movistar 

Inter, eta Barcelona finalerdie-

tarako sailkatu da Zaragoza Rios 

Renovableseri irabazi eta gero. 

Nafarroako Lauko Sokatira Txa-

pelketa larunbatean erabaki zen, 

Iruritako pilotalekuan jokatu-

tako jaialdian. Gizonezkoen 300 

kiloko Txapelketako 2. eta azken 

jardunaldia, 20 urtez azpikoen 

280 kiloko 4. jardunaldia, ema-

kumezkoen 235 kiloko bigarren 

eta azken jardunaldia eta kade-

teen 280 kiloko 4. eta azken jar-

dunaldia jokatu ziren. 

Nafarroako Kadeteen Lauko 

Sokatira Txapelketako 4. eta 

azken jardunaldian, bost talde 

lehiatu ziren, tartean Sakanako 

Iñigo Aritza eta Andra Mari 

ikastolak. 

Orain arte jokatutako lau jar-

dunaldiak kontuan hartuta, 

Basaburua izan da txapelduna 

(20 puntu), Iñigo Aritza (16 pun-

tu) txapeldunordea eta Berriozar 

(10,5 puntu) hirugarrena. Andra 

Mari laugarrena sailkatu da (7 

puntu) eta Anar bosgarrena (6,5 

puntu).

 SOKATIRA  Iñigo Aritza, 
Nafarroako 
txapeldunordea

Lagun Artea eta Etxarriren arteko derbia. ARTXIBOA

Preferenteari eusteko emaitzen 
zain Etxarri eta Lagun Artea
 FUTBOLA  2B mailan eta 3. mailan gertatzen denaren 
arabera mailari eutsiko diote edo maila galduko dute

Bukatu da 2017/2018 denboral-

diko preferente mailako liga. 

Asteburuan azkeneko jardunal-

dia jokatu zen. Kategoriari eus-

teko borrokan, Etxarrik eta 

Lagun Arteak bere partidak 

irabazi behar zituzten, nahi ta 

nahiez, eta zorionez, halaxe izan 

zen. 

San Donaton, gauzak ez ziren 

ongi hasi, Aibares aurreratu 

zelako. Baina Etxarrik ongi 

erantzun zuen eta Aitorren eta 

Garaten golekin 2 eta 1-eko aban-

tailarekin joan zen atsedenaldi-

ra. Bigarren zatian Garatek 

beste gol bat sartu zuen, Etxa-

rriren hirugarrena, baina Aiba-

resekoek lehian jarraitu zuten 

eta beste gol bat lortu. Zorionez, 

3 eta 2 irabazita 3 puntuak etxean 

geratu ziren. 

Artaxoan jokatu zuten lakun-

tzarrek. Artajones aurreratu 

zen, baina Lagun Arteak ez zuen 

etsi eta Yonatanek berdindu 

egin zuen, Unaik Lagunen biga-

rren gola sartu zuen eta Yona-

tanek hirugarrena. Artajonesek 

bigarrena lortu zuen baina hiru 

puntuak Lakuntzara joan ziren, 

Lagun Artearendako. 

Esperoan
Infanzonesek irabazi du prefe-

rente mailako I. Multzoko liga 

(63 puntu) eta maila autonomi-

kora igo da. Etxarri Aranatz 

12.a sailkatu da (33 puntu), La-

gun Artea 13.a (32 puntu) eta 

jaitsiera postuetan geratu dira 

Ardoi B (31 puntu), San Andres 

(25 puntu) eta Urroztarra (22 

puntu). Kontua da 2B mailan 

eta 3. mailan zer gertatzen den 

itxaron beharra dagoela, horrek 

preferente mailan eragina due-

lako. 

Izan ere, Izarrak 2B mailari 

eusten badio, 3. mailan Corella-

nok mailari eutsiko dio, maila 

autonomikoko beste talde batek 

mailari eutsiko dio –oraindik 

ez da liga despeditu–, eta Etxa-

rrik preferente mailari eutsiko 

dio. Eta, horretaz gain, Nafa-

rroako beste talderen bat 2Bra 

igotzen bada, Lagun Arteak ere 

mailari eutsiko lioke. Baina hau 

guztia ez bada gauzatzen, mailaz 

jaitsiko lirateke gure taldeak. 

Hortaz, oraindik ezin dugu 

jakin gure bi taldeek, Etxarrik 

eta Lagun Arteak, preferentea-

ri eutsiko dioten edo ez. Ekainean 

jakingo da, 2B eta 3. mailako 

kanporaketak jokatzen direnean. 

Urduritasunez betetako tarte 

honetan, zorterik handiena opa 

diegu gure taldeei. 

Altsasuk berdindu
Erregional mailan, igoera fase-

ko 16. jardunaldian Altsasuk eta 

Universidad de Navarrak bina 

berdindu zuten. Sailkapenean 

Burlades da liderra (36 puntu) 

eta Altsasu zazpigarrena da (15 

puntu). Asteburuan Lezkairu 

izango du aurkari Altsasuk. 

Emakumezkoen erregional 

mailan, Altsasuk eta Peña Spor-

tek bina berdindu zuten Dan-

tzalekun. Berriozar da liderra 

(91 puntu) eta Altsasu 13.a (25 

puntu). Larunbatean Zarramon-

za izango du aurkari Altsasuk, 

16:30ean, Santa Cruzen.
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Tenis Altsasuk eta Mugitu Aben-

turak tenis campusa antolatu 

dute, uztailaren 2tik 6ra, Aiegi-

ko Iratxe kanpinean. “Abentu-

razalea zara? Kirola gustoko 

duzu? Etorri gurekin gozamenez 

beteriko astea disfrutatzera. 

Goizetan tenisa eta arratsaldetan 

kayak, eskalada, karting-a… 

denetatik izango dugu. Iratxe 

kanpinean bertan zerbitzu guz-

tiak izango ditugu: otorduak, 

igerilekua, ping-ponga, txirrin-

dulak… Astebete naturan mur-

gilduta, tenisa praktikatuz, la-

gunak eginez eta euskaraz biziz, 

uda lagunekin disfrutatzeko 

egonaldi paregabea!” adierazi 

digu Altsasuko tenis elkarteko 

monitore Iratxe Sorianok. 

Adinari dagokionez, 7 eta 12 

urte bitarteko neska-mutilek 

parte har dezakete eta izena 

ematea zabalik dago igandera 

arte, maiatzaren 20ra arte. Pre-

zioa 350 eurokoa da. Informa-

ziorako edo izena emateko on-

doko telefonora deitu: 618 144 

325 (Iratxe).

 TENISA  Tenis Altsasuk 
udako tenis campusa 
antolatu du

Iturmendiko Aitzkozar eta Ba-

kaikuko Bakarreko-etxea elkar-

teek Dantzaleku Sakana kluba-

ren laguntzarekin antolatuta, 

hurrengo astean, maiatzaren 

26an jokatuko da XIV. Aitzkozar 

herri lasterketa, Sakanako At-

letismo Koparako-Lasa Kirolak 

Sarirako baliagarria izango dena. 

Aurten Bakaikun abiatu eta 

despedituko da proba. 17:00etan 

kategoria txikikoen probak izan-

go dira, Bakaikun, aurrebenja-

minetatik hasita, kadeteetarai-

no. Eta, 18:30ean, proba nagu-

siaren txanda izango da. Bakai-

ku eta Iturmendi artean presta-

tutako ibilbide ederrari bi 

buelta eman beharko diete ko-

rrikalariek (8,1 km). 

Aurretik izena ematea zabalik 

dago Dantzaleku Sakana talde-

ko www.dantzaleku-sakana.com 

web gunean eta ondoko telefo-

noetan: 948 562 034 edo 606 398 

802. Prezioa 5 eurokoa da, pro-

baren egunean bertan ordaindu 

beharrekoa.

 ATLETISMOA  Aitzkozar 
Lasterketan izena 
ematea zabalik

Ziordiko Running taldeak anto-

latuta, bihar, maiatzaren 19an, 

larunbatean jokatuko da V. 

Ziordiko Herri Krosa proba so-

lidarioa. 

Diruaren ordez, Paris 365 
jantokirako jakiak
Ziordian izena emateagatik ez 

da ordaindu behar; horren ordez, 

elikagaiak eta erabilitako boli-

grafoak edo errotulagailuak 

eraman beharko dituzte korri-

kalariek. Aurten hiru fundazio-

rendako egingo da bilketa. Ba-

tetik, Iruñeko Paris 365 jantoki 

sozialerako. Kategoria txikiko 

probetan parte hartzen duten 

neska-mutikoek 2 kilo janari 

edo gehiago eraman beharko 

dituzte, eta proba nagusian edo 

proba herrikoian parte hartzen 

dutenek 4 kilo elikagai edo gehia-

go. Jasotako guztia jantoki so-

zialera bideratuko da. 

Dravet fundazioa
Bestetik, Dravet sindromea fun-

daziorako bilketa egingo da. 

Erabilitako errotulagailu eta 

boligrafoak jasoko ditu funda-

zioak. “Errefusara botatzen di-

tugun boligrafoak, errotulagai-

luak, azpimarratzaileak… bil-

duko ditu Dravet fundazioak. 

Birziklapena egiteaz gain, Dra-

vet sindromearen kontrako bo-

rrokarako bideratuko da bildu-

takoa” adierazi dute antolakun-

tzatik. Horretaz gain, fundazio-

koek kamisetak eta materiala 

jarriko dituzte salgai. 

Azkenik, “Y os lo cuento” ize-

neko proiektuak presentzia iza-

nen du Ziordian. Iruñeko Xabi 

suhiltzaileak sustatutako proiek-

tua da, Guatemalako eskola bat 

sustatzeko. Horrela, sariz bete-

tako saskia zozketatuko dute. 

Lasterketa herrikoia, nobedadea
Korrika egiten lehenak txikiak 

izanen dira, 17:00etan, Ziordiko 

plazan. 2011 urtetik gora jaiota-

koek  plazari buelta bat emango 

diote (150 m), 2010 eta 2009 urteen 

artean jaiotakoek bi buelta (300 

m), 2008 eta 2007 urteetan jaio-

takoek hiru buelta (450 m) eta 

2006 eta 2005 urteetan jaiotakoek 

lau buelta (600 m). Dagoeneko 

130 haur baino gehiagok eman 

dute izena. 

Ondoren, 17:30ean, 2 kilome-

troko lasterketa herrikoia abia-

tuko da. Proba nagusia gehiegi-

txo denendako antolatu dute 

proba hau, aurtengo berrikuntza. 

Eta, azkenik, proba nagusia 

abiatuko da, 18:00ak inguruan. 

Proba nagusian Ziordian barna 

prestatutako zirkuitu ederrari 

hiru itzuli emanez, guztira 6,8 

km osatu beharko dira. 

Lehen hiru sailkatuek, ema-

kumezkoek eta gizonezkoek, 

saria jasoko dute. Sari-ematea 

19:00etan hasiko da, Ziordiko 

Errekakartea elkartean. Momen-

tuz, 175tik gora helduk eman 

dute izena. Gorka Gonzalezek 

masajeak emanen ditu proba 

hasi baino lehen eta ondoren. 

Opari-poltsa
Proba nagusian eta proba he-

rrikoian izena ematen duten 

lehen 150 korrikalariek opari 

poltsa jasoko dute eta opariak 

zozketatuko dira parte-hartzai-

leen artean. Kategoria txikienen 

kasuan, izena ematen duten 

lehen 120 neska-mutikok opari-

poltsa eta sorpresa jasoko dute 

eta zozketak ere izanen dira. 

Ziordiko Running taldeak las-

terketan parte hartzera anima-

tu ditu korrikalariak, eta seni-

tarteko eta lagunak Ziordira 

gerturatzea, arratsalde polita 

pasa eta ekimen solidarioetan 

parte hartzeko. 

Aurreko urtean 117 korrika-

larik parte hartu zuten Ziordiko 

herri krosean eta Jorge Alonso 

eta Izaskun Beunza izan ziren 

irabazleak. Aurten parte-har-

tzaileen kopurua gainditu da, 

dagoeneko.

Sakanako XV. Atletismo 
Kopa-Lasa Kirolak Saria abian
Ziordiko V. Herri Krosak Saka-

nako Mankomunitateak, Dan-

tzaleku-Sakana klubaren eta 

Nafarroako Gobernuaren lagun-

tzarekin antolatutako Sakanako 

XV. Atletismo Kopa-Lasa Kiro-

lak Saria zabalduko du. Aurten 

5 lasterketek puntuatuko dute 

Kopan: Ziordikoak, Bakaiku-

Iturmendiko XV. Aitzkozar He-

rri Krosak (maiatzak 26), Er-

goienako XV. Birak (irailak 22), 

Sakanako XVIII. Herri Laster-

ketak (azaroak 3) eta Barrikar-

teren XXXVIII. Oroimenezko 

Oinezko Lasterketak (abenduak 

8, Altsasu). Lasa Kirolak-ek ba-

besten du kopa. 

Sakanako 10 korrikalari ho-

berenek puntuatuko dute, ema-

kumezkoek eta gizonezkoek eta 

bost proba hauetatik gutxienez 

lauretan parte hartu beharko 

dute. Lehenengoek 80 euro ja-

soko dute kirol materialean, 

bigarrenek 60 euro eta hiruga-

rrenek 40 euro. Horretaz gain, 

proba guztietan parte hartzen 

dutenen artean sari bat zozke-

tatuko da. 

Lasterketan izena emateko
Bihar, larunbatean, Ziordian. 

Kategoria txikikoak 15:30etik 

17:00ak arte eta helduak 15:30etik 

18:00ak arte.

Biharko V. Ziordiko Herri Krosean parte-hartze polita espero du antolakuntzak. 

V. Ziordiko Herri Krosa 
bihar jokatuko da
 ATLETISMOA  Ziordiko proba solidarioa larunbatean jokatuko da. 17:00etan kategoria 
txikikoen probak hasiko dira, 17:30ean 2 km-ko lasterketa herrikoia eta ondoren 
proba nagusia (6,8 km)

PARIS 365 JANTOKI 
SOZIALERAKO JAKIAK 
EMAN BEHAR DIRA 
LASTERKETAN PARTE 
HARTZEKO
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230 ikasle Herri Kirol Topaketan
 HERRI KIROLAK �!STEAZKENEAN�/LAZTIKO�%RBURUA�
KIROLDEGIAK�3AKANAKO�IKASTETXE�ARTEKO�8)6��(ERRI�+IROL�
4OPAKETA�HARTU�ZUEN��0ELLO�ETA�*ULEN�+A×AMARESEK�
aizkora eta trontza erakustaldia ondoren hasi ziren 
IKASLEEN�ARTEKO�HERRI�KIROL�PROBA�KONBINATUAK��

,(����MAILAKO�����IKASLEK�HARTU�ZUTEN�PARTE��ETA����
IRAKASLEK��)KASTETXE�EZBERDINETAKO�IKASLEAK�NAHASIZ�
SORTU�ZIREN�TALDEAK��EUREN�ARTEKO�HARREMANAK�
SUSTATZEKO��+OXKOLETAN��TXINGETAK��ZAKU�LASTERKETAN��
LASTERKETAN��GIZAPLAZAN�ETA�SOKATIRAN�ARITU�ZIREN�

54:)4!+/!

Sonserrano bukatu gabe
 AUTOMOBILISMOA �,ARUNBATEAN�3ONSERRANOKO�6)��2ALLYSPRINTA�JOKATU�
ZEN��.AFARROAKO�2ALLY�4XAPELKETARAKO�LEHEN�PROBA��)BAN�,OPEZ�DE�
'OIKOETXEA�PILOTU�OLAZTIARRAK�*AVI�&ERNANDEZ�KOPILOTU�MUNGIARRAREKIN�OSATU�
ZUEN�TALDEA��BAINA�LAUGARREN�TRAMOAN��ERREPIDETIK�ATERA�ETA�GERO��PROBA�
UTZI�BEHAR�IZAN�ZUTEN��SAILKAPENEAN����AK�ZIRELA��

Abadiñoko lasterketak irudi ederrak utzi zituen. TOÑO DE LA PARRA

Igor Arrieta txapeldun Abadiñon 
eta Hugo Aznar bigarrena
 TXIRRINDULARITZA  Kadeteen 2. urteko lasterketa irabazi 
zuen Arrietak eta 1. urteko proban 2.a izan zen Aznar

Abadiñon Gaztetxoak Torneo-

rako baliagarria zen proba jo-

katu zen. Bigarren urteko ka-

deteek 66 km-ko lasterketa jo-

katu zuten eta Intersport Irabia 

taldeko Igor Arrietak irabazi 

zuen, esprintean (1:50:31). Que-

sos Albenizko Unai Aznar 3.a 

sartu zen, 17 segundora. Aitor 

Alberdi (I.I.) 7.a sartu zen eta 

Iker Mintegi (Q.A.) 22.a.

Lehen urteko kadeteetan (48 

km) Bazpi taldeko Beqat Carba-

yedak irabazi zuen (1:20:47). Hugo 

Aznar (Q.A.) bigarrena sartu 

zen. Bere taldekide Sergio Lopez 

10.a izan zen, Martzel Etxeberria  

(I.I.) 19.a, Jon Chamorro (Q.A.) 

30.a, Jon Erdozia (I.I.) 54.a eta 

Oihan Etxeberria (Q.A.) 55.a.  

Quesos Albeniz izan zen talde 

onena. 

Juniorrak Zangozan
Igandean XXVIII. Zangoza Hiria 

Trofeoa jokatu zuten juniorrek 

(81 km). Aralarko Intersport 

Irabiako Josu Etxeberria 9.a 

sartu zen eta Quesos Albeniz 

taldeko Ailetz Lasa 13.a. Beñat 

Etxezarreta 35.a sailkatu zen, 

Urko Gorriti 39.a, Inhar Astitz  

42.a, Jon Gil 49.a, Javier Mitxaus 

50.a eta Mateo Gonzalez 63.a. 

Asteburuan Espainiako Irrista-

keta Zirkuituko Txapelketa jo-

katu zen Iruñean, haurren eta 

jubenilen mailan eta kimuen 

mailako Espainiako Kopa. 

Sakandarrak
Patin Sakana taldetik, Iratxe 

Lapuente ziordiarra 9.a sailka-

tu zen 500 m sprintean eta 39.a 

3.000 puntuetan. Oier Ormazabal 

20.a izan zen 500 sprintean eta 

24.a 3.000 puntuko proban. Iker 

Gomez 14.a sartu zen 3.000 pun-

tutan eta 16.a 500 m sprintean. 

Aipatu hiru irristalariek ezin 

izan zuten 1.500 metroko linea-

ko finala  jokatu, euriarengatik. 

Bestalde, Maddi Goya olaztiarra 

69.a sailkatu zen 1.000 sprintean, 

78.a 5.000 puntuetan eta 10.000 

m kanporaketan 73.a; Mara Go-

mez 63.a sartu zen 1.000 m sprin-

tean, 54.a 5.000 puntutan eta 

49.a 10.000 kanporaketan eta 

Yerai Goikoetxea 39.a 1.000 

sprintean, 15.a 5.000 puntutan 

eta 41.a 10.000 kanporaketan. 

Eta, bukatzeko, Barañain tal-

dearekin aritu zen Anne La-

puente ziordiarra bosgarrena 

sailkatu zen 500 m sprintean, 

17.a 10.000 puntutan eta 12.a 

15.000 kanporaketan. Beraz, 

maila oso ona eman zuten gureek. 

Maiatzaren 6an Kluben Arte-

ko 4. Jardunaldia jokatu zen. 

Aurrebenjaminetan, emakumez-

koetan Enara Perez 2.a sailkatu 

zen eta gizonezkoetan Gaizka 

Flores 2.a. Eta kimuetan Iratxe 

Lapuente bigarrena sartu zen. 

Oier Ormazabal eta Iker Gomez, abiatzeko prest. 54:)4!+/!

Gure irristalariak ongi 
Espainiako Zirkuituan
 IRRISTAKETA  Patin Sakana taldetik 6 irristalari aritu ziren Espainiako Zirkuitu 
Txapelketan, oso txukun. Bestalde, Barañaingo Lagunak klubean Anne Lapuente 
ziordiarra bosgarrena sailkatu zen 500 m sprintean
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OSTIRALA 18
ETXARRI ARANATZ Beilatokia 
toki egokian.  
19:00etan, Kale Nagusiko 7. parean. 

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

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

ALTSASU Un sol interior 
filmaren emanaldia. 
22:00etan, Iortia kultur gunean. 

ETXARRI ARANATZ Gaur egungo 
elikadurari buruzko hitzaldia. 
Jexus Larretxe makrobiotikan 
aditua. Belardi Sakana. 
18:30etan, kultur etxean.

ETXARRI ARANATZ Ardo 
Berezien dastaketa. 
18:45ean, Leku Ona tabernan.

LARUNBATA 19
HIRIBERRI Iturraskarri ibilbidea 
Hiriberri eta Egiarreta artean. 
Pikuxar euskal txokoak antolatuta.

10:30ean, plazatik. 

ALTSASU Altsasu-Bidania-Altsasu 
155 km-ko joan-etorria eginen 
dute Barranka Txirrindulari 
Taldeko errepidekoek. 
08:00etan, San Juan plazatik.

ETXARRI ARANATZ Toponimia 
ibilaldia. Etxarriko Iruzki aldeko 
ibilibidea.
10:00etatik 12:00etara, udaletik.

ZIORDI I. Topaketa ekologista, 
burujabetzaz aldaketa! 
11:00etatik aurrera, Amaraunan.

IRURTZUN Nafarroako mus 
txapelketako kanporaketa. 
15:30etatik aurrera, Pikuxarren.

ALTSASU Dardo txapelketa.
16:30ean, La Encina elkartean. 

UHARTE ARAKIL Autogestión, 
autonomía e interdependecia 
liburuaren aurkezpena. 
16:30ean, Alhondigan.

LAKUNTZA Tortilla txapelketa.
18:00etan, plazan.

ETXARRI ARANATZ Dantza 
Musika gitarran Mikel 
Auzmendi Garziandiaren gitarra 

emanaldia.
19:00etan, kultur etxean.

ALTSASU El mundo de la 
tarantula Pablo Carbonellen 
antzerki ikuskizuna. 
19:30ean, Iortia kultur gunean.

OLAZTI Maisu-tekno. XXIII. 
urtemuga. OGA. 
23:00etan, Gaztetxean.

IGANDEA 20
ALTSASU Ezkaba mendira irteera. 
Altsasuko Mendigoizaleak.
07:00etan, egoitzatik.

ETXARRI ARANATZ Lizarrusti-
Ikaztegieta ibilbidea. Larrañeta 
Mendi taldea. 
07:00etan, Lizarrustin.

ALTSASU Iruñera (KEA), 40 km-
ko ibilbidea eginen du Barranka 
txirrindulari klubeko mendi-
bizikleta taldeak. 
07:30ean, euren egoitzatik.

LAKUNTZA Bertako produktuen 
azoka. 
10:30etatik 15:30era, plazan.

ZIORDI I. Topaketa ekologista, 

burujabetzaz aldaketa! 
10:30etatik aurrera, Amaraunan.

ALTSASU Rey Leon musikala. 
Irantzu Gonzalez dantza eskola. 
17:30ean eta 19:30ean, Iortian.

LAKUNTZA Bertso merendua 
burujabe, hobe!. Haizea elkartea. 
Alaia Martin eta Aitor Sarriegi. 
18:00etan, eliz ataayen.

ETXARRI ARANATZ Euskal Herria 
aurrera! Pello Mariñelarenaren 
heriotzaren 25. urteurrena.
19:00etan, plazan.

ETXARRI ARANATZ Arte 
eszenikoen erakustaldia. 
19:30ean, liburutegiko plazan.

ALTSASU Un sol interior filma. 
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

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

ASTELEHENA 21
ALTSASU Euskaraldia. 11 
egun euskaraz. Burundako 
aurkezpena.
17:00etan, Gure Etxea eraikinean. 

ALTSASU Pentsio duinen aldeko 
kontzentrazioa. Otsailak 22 

plataforma eta Pentsionistak 
Martxan. 
19:30ean, udaletxe parean. 

ASTEARTEA 22
ALTSASU Langile burujabetza 
eta egungo markoaren mugak 
Nafarroan hitzaldia. LAB. 
Hizlaria: Imanol Karrera. 
19:00etan, Gure Etxea eraikinean.

ASTEAZKENA 23
ALTSASU Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots: Borobilean! 
17:00etan, Burunda pilotalekuan. 

ARBIZU Burujabetza feminista 
hitzaldia. Amaia Zufia. 
18:00etan, udaletxean.

IRURTZUN Bertako produktuekin 
sukaldaritza tailerra: bazkari 
eta afari osasungarriak. SGA. 
19:00ean, Iratxo elkartean.

OSTEGUNA 24
ALTSASU La casa torcida filma. 
19:00ean, Iortia kultur gunean. 

IRURTZUN Euskaraldia. 11 egun 
euskaraz. Aurkezpena. 
20:00etan, kultur etxean. 

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

AGENDA IRURTZUN. Jokin Kaleren 
margolanak erakusketa.
Maiatzaren 10etik garagarrilaren 
11ra arte. Pikuxar Euskal Txokoan.

ZORION AGURRAK

Egoitz
Zorionak Arbizu eta 
Aguraingo familiaren 
partetik. Egun ona pasa 
eta muxu pila bat

Egoitz
Zorionak Spiderman zure 
5. urtebetetzean! Ohian, 
aita eta amren partetik. 
Muxu potolo bat!

Boltio
Urte askuen lagun! Besarkadat Oihan,Luis 
eta gainontzeko preso, iheslai ta deportatu 
guziei! Eutsi! Orain preso,iheslari ta 
deportatuak! Zure lagunak 

Lorea
Zorionak Lorea!! 6 urte 
beteko dituzu bihar! 
Muxu asko familiaren 
partez

Izadi Garcia 
Gurutxarri
Iyendien ye 4 urte 
beteko ttezu!!! Zorionak 
eta oso ongi pasa!!!

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

17:00etatik 21:00etara, Iortian. 

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

Pobrerik pobreena ere aberatsa
 da zu bezalako lagun bat izanda

Maite zaitugu

Pituti

Beraza Bengoetxea

ESKELA

“Hutsune eta zulo sakona 
utzi diguzu, Pituti, 

baina Iratxoren oroipenean 
gordeko zaitugu beti.”

Jose Fermin 
Osinaga Labaien

Iratxo Elkartea (Irurtzun)

URTEURRENA

Iosu, gure bihotzetan zaude

Iosu 
Anduaga Goñi

Zure familia

VIII. URTEURRENA

Maiatzaren 20an

IRAGARKI SAILKATUAK
HIGIEZINAK
ERRENTAN HARTU
S a k a n a n  e t x e  b a t 
alokatzeko. Jubilatutako 
bi pertsona Sakanan alo-
katzeko terrenoa duen 
etxe/baserri bila dabiltza. 
Harremanetarako 695 
858 729

LANA | NEGOZIOAK
LAN ESKAINTZAK
Etxarri Aranazko Aldeko 
Oinarr izko G izar te 
Zerbitzuen 
Mankomunitateak etxez 
etxeko langile lanetan 
aritzeko zerrenda sortu 
behar du, beharren 
arabera, etorkizunean 
b e h i n  b e h i n e k o 
kontratazioak egiteko. 
Izena emateko epea 
2018ko maiatzaren 22an, 
14:00etan bukatuko da: 
Instantzia, NAN eta meri-
toak aurkeztu beharko 
dira. Informazioa: www.
etxarriaranazko-ogz.org, 
Mankomunitateko bule-
goan eta Altsauko Nafa-
rroako Enplegu Zerbi-
tzuan.

IKASTAROAK
Nola antolatu zure 
agiriak zerga-bete-
beharrak betetzeko. 
Cederna-Garalurrek an-
tolatutako tutoriala maia-
tzaren 28an eginen da 
Arbizuko industrialdeko 
bere egoitzan, 10:00etatik 
14:00etara. Izena emate-
ko 619 328 264 edo Sa-
kana.admon@cederna.es

OHARRAK
Odol-emaileak.  Maiatza: 
23an eta 30ean Etxarri 
Aranatzen, 17:00-20:00. 
28an Olaztin, 17:00-
20:30.

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

Arbizun egur loteak. 
Egur loteak nahi dituzte-
nek udaletxetik astegu-
netan bulego ordutegian 
pasa eta izena eman 
beharko dute hilaren 22a 
baino lehen. Lote bakoi-
tzeko 35 euro pagatu 
behar dira.

Irurtzungo festetako 
herri bazkaria. Trinitate 
ospakizunen barruan 
maiatzaren 26an herri 
bazkaria izanen da. Joan 
nahi duenak txartelak 
Pikuxarren eta udaletxean 

eskuratu ditzake 12 eu-
roren truke.

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

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

Enplegarritasuna 
hobetzeko bitartekaritza 
e t a  a h o l k u l a r i t z a 
zerbitzua. Sakanako 
Enpresarien Elkarteak 
langabeei eta lan bila 
dabiltzanendako duen 
aholkularitza zerbitzua da. 
Harremanetarako, 948 
468 307 telefonoa.

J o s e f i n a  A r r e g u i 
kl inikako bazkidea 
izan nahi baduzu, ur-
tean 12 euro edo nahi 
duzun kopurua eman 
dezakezu. Informazio 
gehiago amigosjosefi-
naarreguilagunak@
gmail.com edo amigos-
josefinaarreguilagunak.
blogspot.com

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

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

Mintzakide proiektua. 
Egonkortzeko denon la-
guntza behar dugu, lagun-
du zabaltzen eta finantza-

tzen: http://goteo.org/
project/zu-gabe-ezin

Autoenplegurako 
laguntza. Zure lanpostua 
sortu nahi baduzu Ceder-
na-Garalurrek honako 
laguntza eskaintzen du: 
ideia aztertzea, proiektua 
garatzea, enpresa sortzea 
edota martxan dagoen 
jarduera sendotzea. Argi-
bide gehiago: 948 56 70 
10, sakana@cederna.es 
edo sakana.admon@ce-
derna.es

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

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

OPATUTAKOAK |
GALDUTAKOAK
OPATUTAKOAK
Altsasuko 
Udaltzaingoak Altsasun 
galdutako gauza hauek 
ditu: diru-zorroak, poltsak 
eta nezeserrak: 31. Audi-
fonoa: 1. Betaurrekoak 
eta betaurreko-zorroak: 
42. Euritakoak eta maki-
lak: 19. Belarritakoak, 
kateak, eskumuturrekoak, 
eraztunak, erlojuak eta 
imitaziozko bitxiak: 31. 
Arropak eta oinetakoak: 
48. Bizikletak eta patinak: 
10. Beste objektu batzuk: 
8. Etxeko giltzak eta ibil-
gailuak.

www.iragarkilaburrak.eus

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

· Xabi Fernandez Sergio, maiatzaren 6an Altsasun
· Julene Martin Mendinueta, maiatzaren 8an Arbizun

JAIOTZAK

· Iñaki Lopez Aguado eta Angel Espada Pernicas, 
maiatzaren 11n Altsasun
· Joaquin Lazcoz Olaechea eta Rosario Fernandez 
Bolaños, maiatzaren 12an Egiarretan

EZKONTZAK

· Maria Lanchares Gonzalez, maiatzaren 13an Altsasun
· Josefa Irurita Iraizoz, maiatzaren 13an Urritzolan
· Mikaela Ganboa Bergera, maiatzaren 10ean Ekain
· Felipa Vicho Carbajo, maiatzaren 15ean Altsasun

HERIOTZAK

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

EGURALDIA ASTEBURUAN
Ostirala, 18

Min.

11o
Max.

19o

Larunbata, 19

Min.

9o
Max.

20o

Igandea, 20

Min.

8o
Max.

19o

Astelehena, 21

Min.

6o
Max.

22o

'Pituti'
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ETXARRI ARANATZ
Arte eszenikoen erakustaldia, 

folk musika, flamenkoa eta mu-

sika ikasleak bilduko ditu Etxa-

rri Aranazko musika plazan 

zikloak. Maiatzaren eta garaga-

rrilaren igandeetan izanen dira 

emanaldiak, 19:30ean. Aurten 

berritasun batekin dator zikloa. 

Maiatzaren 20an liburutegia eta 

plazaren artean dagoen espazioa 

mustuko dute arte eszenikoen 

erakustaldiarekin. Plaza "be-

rrian" arte eszenikoen erakus-

taldia eginen dute.

Musika eta kultura plazara 

ateratzea da musika zikloaren 

helburua. “Igandeetan 19:00eta-

tik aurrera plazan giroa sortzea”, 

adierazi du Amaia Ijurra Etxa-

rri Aranazko Kultura teknika-

riak. Musika ez ezik dantza eta 

arte eszenikoen emanaldia iza-

nen da zikloaren lehenengo 

emanaldian. Ainhoa Juaniz ari 

da arte eszenikoen emanaldia 

antolatzen, eta, horretarako, 

arte eszenikoen munduko hain-

bat pertsonekin harremanetan 

jarri da. “Malabaristak, akro-

bazia aereoak, kableak eta abar 

izanen dira, musika eta dantza-

rekin batera”. 

Arte eszenikoen emanaldia 

plaza “berrian” izanen da: “li-

burutegia eta plazaren arteko 

espazio hori berritu dugu. 500 

metro koadro ditu. Lehen gal-

tzada-harri zoladura zegoen eta 

bertan ezin genituen ekitaldiak 

antolatu lurzoruak ez zuelako 

uzten. Ez dantza, ez herri kiro-

lak...”. Galtzada-harriak kendu 

dituzte lurzorua berdinduz, eta 

“ekimenak antolatzeko espazio 

berria” sortu dute. Plazaren 

erabilera berriaren erakusle 

izanen da maiatzaren 20an egi-

nen duten arte eszenikoen era-

kustaldia. Musika zikloaren 

hurrengo emanaldiak, aldiz, 

kioskoaren plazan izanen dira, 

aurreko urteetan bezala. 

Kontrasteen musika zikloa 

izanen da Etxarri Aranazko 

maiatzeko eta garagarrileko 

igandetan eskainiko dutena. 

Hortaz, hainbat estiloko musika 

izanen da. Arte eszenikoetatik 

folk musikara pasako da zikloa, 

eta handik flamenkora. Musika 

eskolakoek ikasitakoa erakusten 

amaituko da musika zikloa.

Manez eta kobreak taldea iza-

nen da plazan maiatzaren 27an, 

19:30ean. Iparraldeko taldea da 

eta folk musika jotzen du. Thierry 

Bizkai dago taldearen atzean. 

Hainbat taldetan aritu ondoren, 

Bolbora eta Kalakan, besteak 

beste, abesti propioak sortzea 

eta aurkeztea erabaki zuen. Ko-

break metalezko taldearekin 

batera aritzen da. Lurrarekin 

eta komunitatearekin duen ha-

rremana aipatzen dute abestiek. 

Flamenkoaren eta euskal mu-

sikaren arteko fusioa egiten du 

Sonakay euskal ijito taldeak. 

Telebistako talentu saio batean 

parte-hartu ondoren ezagunak 

egin dira. Mikel Laboaren Txo-

riak Txori abestiaren flamenko 

bertsioa abestu zuten eta publi-

koa liluratu zuten. Ekainaren 

3an, 19:30ean, izanen dira Etxa-

rri Aranazko plazan. Mikel La-

boa eta Benito Lertxundiren 

euskal musikarien doinuetan 

inspiratzen dira, baita Camaron 

de la Isla eta Paco de Lucia fla-

menko musikarietan ere. 

Musika zikloarekin amaitzeko, 

azken urteetan egin bezala, he-

rriko Musika Eskolako ikasleen 

emanaldia izanen da. Ekainaren 

10ean izanen da, 19:30ean. “Mu-

sikari gazteak kalera ateratzeko 

modu bat da. Haien musika eta 

lanari balore ematea. Herriak 

jakin dezan musika eskolak zer 

egiten duen”. 

Musika zikloko emanaldiak 

antolatzeko herritarren propo-

samenak jasotzen dituela azaldu 

du Ijurrak. “Proposamenak ja-

sotzen ditugu eta posible bada 

ekartzea, ekartzen ditugu". Sonakay taldeak ekainaren 10ean emango du kontzertua Etxarri Aranazko plazan. UTZITAKOA

Kultura plazara, musika 
eta dantza zikloarekin
Zuzeneko musika zikloa hartzen du urtero Etxarri Aranazko plazak udaberri akabera 
aldera. Maiatzeko eta garagarrileko igandetan izanen dira emanaldiak, 19:30ean. 
Arte eszenikoen erakustaldi batekin hasiko dute zikloa plaza "berrian". 

Maiatzaren 20an
s�19:30 %TXARRI�!RANATZEN�

SORTU�DEN�PLAZA�BERRIA�
ERABILTZEKO�!RTE�
ESZENIKOEN�ERAKUSTALDIA�

Maiatzaren 27an
s�19:30 -ANEZ�ETA�

KOBREAK��&OLK�MUSIKA�

Ekainaren 3an
s�19:30�3ONAKAY�EUSKAL�

IJITOAK�mAMENKOAN�
ABESTEN

Ekainaren 10ean
s�19:30�%TXARRI�!RANAZKO�

-USIKA�%SKOLAKO�IKASLEEN�
KONTZERTUA

Zikloaren 
egitaraua

ETXARRI ARANATZ
Mikel Auzmendi Garziandia 

gitarra bakarlari etxarriarrak 

Dantza musika gitarra emanal-

dia eskainiko du bihar Etxarri 

Aranazko kultur etxean. Dan-

tzatzeko sortua izan den musika 

izanen du ardatz emanaldiak. 

Berak prestatu duen egitaraua 

interpretatuko du.

Goi-mailako musika ikasketen 

azken mailan dago Auzmendi, 

hortaz, ikasketak amaitzeko lana 

aurkeztuko du ekainean. Lana-

ren barruan haiek prestatutako 

egitarauaren errezitala egin 

behar dute. "Ez da bakarrik 

emanaldia egitea, abesti horiek 

zergatik aukeratu dituzun azal-

du behar duzu, aurkezpen bat 

egin eta abar". Biharko emanal-

dian ere dantza musikaren ibi-

laldiaren berri emanen du, 

"abesti bakoitzaren aurkezpen-

txo bat eginen dut".

Bach konpositorearen talde 

dantza batekin hasiko du ema-

naldia Auzmendik. "Bach-en 

musika oso gordina da". Loure 

dantza frantziarraren doinuekin 

jarraituko du. Ondoren, Fran-

cisco Calesen Gran jota arago-

nesa interpretatuko du. Latinoa-

merikako sanba eta tango pieza 

bana interpretatuko ditu, eta, 

handik, Balkanetara bidaia egi-

nen du: "Balkanetako erritmoa 

oso irregularra da, euskal mu-

sikaren antzekoa". Amaitzeko, 

kontzertuaren momentu "potoloa" 

iritsiko da Joaquin Rodrigoren 

Fantasia de un gentilhombre 

lanaren interpretazioarekin. 

Michel Reynosa piano-jolearen 

laguntza izanen du obra hau 

interpretatzeko. Dantza zaharra 

oinarri zituen Rodrigok, baina 

"lengoaia modernoa" erabili zu-

zen konposizioak egiteko.

"Ordu bateko emanaldia egin 

behar dut. Gainera, piezen ar-

teko harremana zentzua izan 

behar du, hari bat jarraitu behar 

dute". Musikaz harago joanen 

da emanaldia. Auzmendik hau-

tatu dituen dantza kantak gita-

rrara moldatu ditu, baina azal-

du duenez konpositoreek haien 

lana nola jo idazten zuten. 

Mikel Auzmendi gitarra 
bakarlariaren kontzertua
Dantza musikaren historiaren barneko bidaia eginen du 
bihar Auzmendik Etxarriko kultur etxean, 19:30ean
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Hakuna Matata Irantzu Dantza 
Eskolaren eskutik 
"Rey Leon" musikala taularatuko dute Irantzu Gonzalez 
Dantza Eskolako ikasle txikiek igandean Iortian 

ALTSASU
Irantzu Dantza Eskolako ikasleen 

ikasturte amaierako erakustal-

dia Rey Leon musikala izanen 

da. Igandean, maiatzaren 20an, 

izanen da ikuskizuna, 17:30etan 

eta 19:30etan. "Haurrei asko 

gustatzen zaien musikala da, 

oso espresiboa da eta musika 

ere oso polita da", azaldu du 

Irantzu Gonzalezek. 

Dantza Eskolako txikienek 

parte hartuko dute musikalean 

4 urtetatik, pre-ballet taldean 

daudenak, 11 urtera arte. Haur 

txikiak dira, baina batzuek es-

karmentua dute dagoeneko. 

"Egun hauetan ehuneko ehunean 

egon behar zara. Entseguak ongi 

joan dira, baina kontzentrazioa 

garatua izatea ezinbestekoa da. 

"Dantzari guztiei garrantzi bera 

eman behar zaie". 

Balleta eta modern jazz esti-

loetan murgiltzen ari diren 

ikasleek parte hartuko dute 

musikalean. 

Mary Poppins musikala egin 

zuten iaz Irantzu Dantza Esko-

lako ikasle guztiek. Aurten bi 

taldetan banatu ditu dantzariak: 

alde batetik, 11 urtera arteko 

haurrek Rey Leon musikala 

eginen dute. Pre-ballet, ballet 

eta modern jazz estiloetako tal-

deak dira. 

Bigarren taldea 11 urtetik go-

rako ikasleek osatzen dute, eta 

modern-jazz eta dantza garaiki-

detako taldeak dira. Zarata 

ikuskizuna eginen dute garaga-

rrilaren 2an. "Bi ikuskizun egi-

tearen arrazoia da jende asko 

zegoela, gehiegi zerbait polita 

egiteko. Antolatzeko oso zaila 

zen". Hortaz, taldeak banatu 

zituen: "Gainera, haurrek mu-

sika egitea oso polita da". Zara-

ta, aldiz, Gonzalezek sortu duen 

ikuskizuna da.

Quiero Teatro konpainia Jon 

Barbarin Lisarri iharbartarra 

eta Txori Garcia dantzariek 

eta aktoreek osatzen dute. Ami-

co on the beach konpainiaren 

bigarren obra da. Leioako Umo-

re Azokan emanaldia eginen 

dute gaur, maiatzaren 18a, 

20:30ean. Leioako Keinu Azoka 

estatu mailako erreferentea da. 

Ikuskizuna keinu bidezko len-

goaian eta mugimenduan oi-

narrituta dago. 

Leioako Umore Azoka kaleko 

teatroa bultzatzen duen azoka 

da. Estatuko erreferentea da. 

Barbarinek eta Garciak atzo 

egin zuten Amico on the beach 

ikuskizunaren lehenengo ema-

naldia eta gaur eginen dute bi-

garrena. 5 eta 105 urte bitarteko 

"gazteentzako" bideratutako 

ikuskizuna da, sortzaileak azal-

du bezala. Bi pertsonaia bitxiren 

kontakizuna egiten du. Bi per-

tsonaiak oporretara joan dira, 

eta, bertan,  Tony Manero, surf-

lariak, hondartzako zaintzaileak 

eta abar direla irudikatzen dute. 

Barbarinen "Amico on 
the beach" Leioako 
Umore Azokan

Pablo Carbonell artista. UTZITAKOA

"Jendea bizirik sentitzea da 
obraren helburua"
Pablo Carbonellen "El mundo de la tarantula" 
ikuskizuna izanen da bihar, Altsasun, 19:30ean

ALTSASU
El mundo de la tarantula liburua 

Pablo Carbonellek barruan zue-

na ateratzeko erabili zuen. Au-

tobiografia ikuskizun bihurtu 

zuen liburuaren izenburu bera 

duen obra batean. Bihar Altsa-

sun emanaldia eginen du Iortia 

kultur gunean, 19:30ean. Ikus-

kizuna hasi aurretik, 19:00etan, 

liburua erosteko aukera izanen 

da Arkatz liburu-dendaren es-

kutik. Liburu-dendak antolatu-

ta, gainera, Carbonellek liburuak 

sinatuko ditu, "norbaitek erosten 

baditu, noski".

Zer da El mundo de la tarantula 
ikuskizuna? 
Egiari buruzko antzerkia da. 

Antzerki erreala. Nire aurretik 

beste batzuek egin dute, esate-

rako, Concha Velaskok, Gabino 

Diegok, Mike Thyssonek edota 

Carrie Fisherrek. Bizitzaren 

kontakizuna egitea da. Ikuski-

zunaren munduari buruz hitz 

egiten dut nik. Espektakuluari 

buruz hitz egiten duen espekta-

kulua da.  

Liburutik obra sortu zenuen. Nola 
izan zen prozesua? 
Liburua burutik pasatzen zi-

tzaizkidan gauzen ontzia zen. 

Gidoia egiteko antzerki moduan 

tratatu zitezkeen gauzak garatu 

nituen bakarrik. Ez nuen nahi 

hitzaldi bat izatea. Antzerkiak 

eskatzen duen gutxienekoa da 

zerbait gertatzea, ez bakarrik 

kontatzea.

Zer gai jorratzen dituzu ikuskizu-
nean? 
Norberaren bizitzaren kontaki-

zuna egiten duzunean beste 

baten bizitza ari zara kontatzen. 

Biografia bat irakurtzen duda-

nean, nire bizitza konparatzen 

dut bestearen bizitzarekin. Ikus-

le batek esan zidan bere bizitza 

ikusi zuela ikuskizunean, eta 

hori oso polita da. Zentzu ho-

rretan liburua eta obra lotsa 

kentzeko modu bat izan da, bai-

ta zintzotasun ariketa bat izan 

da ere. Liburua irakurri dutenak 

eta ikuskizuna ikusi dutenak 

lagunak bihurtu dira. 

Zu zara edo paper bat interpretatzen 
duzu? 
Interpretatzen ditudan paperak 

gogora ekarri nahi ditudan per-

tsonak dira. Haiekin elkarriz-

ketak egiten ditut ahots aldake-

taren edota leku aldatzeen bidez. 

Uneoro pertsonekin hitz egiten 

ari naiz, eta pertsona horiek 

interpretatu behar ditut. Baina, 

interpretatu baino, kopiatzen 

ditut. Haien imitazioa egiten 

dut. Zerbait garrantzitsua era-

kutsi didaten pertsonekin hitz 

egiten dut: Pedro Reyes, lehe-

nengo neska-laguna, Javier 

Krahe... Ikuskizuna errusiar 

mendi bat dela esatea gustatzen 

zait. 

Ikuskizunak ikaspenik badu? 
Liburua oso morala da. Drogen 

kontsumoaren ingurukoa da. 

Ikuskizunean alde hori alde ba-

tera utzi dut. Ikaspena izan 

daiteke bizitza konplexurik gabe 

bizi behar duzula, probetxua 

atera behar diozula eta bizirik 

zaudela jakin kontuan izan behar 

duzula. Itzala utzi. Jendea bizi-

rik sentitzea uste dut dela ikus-

kizunaren xedea.

-Elikadurak eragin handia du. 

Askotan azazkalak puskatzen 

zaizkigu eta orban zuriak 

agertzen dira. Izan daiteke A 

eta B bitamina faltaren 

seinale. Garagardo legamia, 

zerealak, piper gorriak, 

tomateak, intxaurrak… 

kontsumitzea gomendagarria 

da. Kaltzioa kontsumitzea ere 

ezinbestekoa da.

-Hezetasunaz eta kanpo 

erasoez babestu: azazkalak 

maiz bustitzen baditugu ez 

dugu bakarrik esmaltea 

galduko, baizik eta asko 

ahuldu eta batzuetan onddoak 

ere agertu ahal zaizkigu. 

Bestalde, produktu kimikoekin 

edo bestelakoekin ibili behar 

bagara, eskularruak erabili.

-Hidratatu: soilik oliba olioa 

eta kaxula bat beharko dugu, 

bertan azazkalak sartu bost 

minutuz eta ondoren hauei 

masajea eman. Gehigarri 

moduan “errizino olio” tanta 

batzuk bota ditzakezu.

-Kutikulak zaindu, hau 

gehien ahazten duguna da. 

Eskuetan krema hidratatzailea 

aplikatzen dugunean, ez 

ahaztu azazkalak! Hidratatu 

behar dituzu edozein oliorekin 

eta belarrietako kotoi-zotz 

batekin masajeatu. Ez dira 

inoiz moztu behar. 

-Azazkalak mozteko, hobe da 

lima erabiltzea, baina azazkal-

moztekoa edo azazkalendako 

egokia den guraizea erabili 

dezakegu.

-Lima, gure tresna kuttunena. 

Aukera hoberena kartoizko 

lima da; hau egin baino lehen 

eskuak ur epelean eta 

xaboiarekin jartzen baditugu 

lana egiten lagunduko digu 

eta ez digu azazkalaren 

hainbeste kapa puskatuko. 

Limak beti norabide bera 

eraman behar du.

-Azazkalak zuritu. Dakizun 

bezala, koloredun esmalteak 

askotan aplikatzeak, hauen 

horitasuna eragiten du, 

horretarako babes base bat jarri 

behar dugu. Baina, noizean 

behin limoi zukuan sartu 

ditzakezu edo honako pasta 

honek ere ongi funtzionatzen 

du: limoi zukua, bikarbonato, 

eta oliba-olioaren nahasia. 

Egunero ere jarri ditzakezu.

-Nola kendu azazkalen 

makillajea: beti erosi behar 

ditugu azetona gabeko 

produktuak, denbora gehiago 

eramango digu, baina beti 

gure azazkalen osasunaren 

hobe beharrerako izanen da.

Beste maskarilla bat ere egin 

dezakezu. Baratxuria: honek 

azazkalak elikatzen ditu, eta 

onddoen agerpena ekidin;  

limoia: azazkalak zuritu; eta 

oliba-olioak: hidratatu.

Zer kolore eramango dira? 

Pastel koloreak, biziak, 

urrezkoak eta metalizatuak, 

marra isolatuak, ilargi-erdi 

biluzia, estilo frantziarra baina 

animatua, diseinu botanikoa...

Nola zaindu eta margotu 
azazkalak udaberri honetan:

BAZTERRETIK

IRATI PELLEJERO
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ALTSASU
Sakanako artisten lanak nagu-

si dira Altsasuko Artea Oinez 

erakusketan. 74 artistaren lanek 

osatzen dute erakusketa, baina 

“denak ezin dira etorri”, aitor-

tu zuen Josu Reparaz Nafarroa-

ko Ikastolen Elkarteko zuzen-

dariak eta erakusketaren ko-

misarioak. Hortaz, Sakanako 

artisten lanak daude gehien 

bat ikusgai. “Haien bilduma 

garrantzitsu bat dela esan ge-

nezake”. Dora Salazar artista 

altsasuarra omendu dute aur-

ten Artea Oinez egitasmoan: 

“artean izandako garapenaga-

tik eta ikastolei erakutsitako 

mugarik gabeko eskuzabalta-

sunagatik”. 

Artea Oinez erakusketa “al-

datu” behar izan dute Altsasuko 

Iortia Kultur guneko erakuske-

ta aretoan jarri ahal izateko. 

Hortaz, Iruñeko Kondestable 

Jauregian erakusketan parte 

hartzen zuten 74 artisten obre-

tatik hautaketa bat egin behar 

izan dute. Sakanako artisten 

lanak ikusgai izanen dira, be-

reziki. Hamasei artista sakan-

darrek parte hartzen dute era-

kusketan. 

Diziplina ugariko lanak bildu 

dituzte erakusketan. Artistak, 

belaunaldiak eta estiloak ere 

anitzak dira. Hainbat hizkuntza 

eta teknika daude ikusgai: es-

kulturak, argazkiak, pinturak 

eta hainbat teknikarekin egin-

dako grabatuak. 

Omenaldia
Dora Salazar altsasuarra da Ar-

tea Oinez egitasmoaren aurten-

go artista omendua, eta ostirala 

egun garrantzitsua zen, izan ere, 

“Altsasun izan ziren Salazarren 

lehenengo bizipenak”. Herriko 

hazkunde demografiko handiko 

garaia bizi izan zuen Salazarrek, 

eta momentu hura “sentibera-

tasunez” hartu zuela azaldu zuen 

Reparazek: “garapena, harrera 

eta integrazioa bizi izan ziren, 

baita desegotea eta diskrimina-

zioa ere”. 

Salazarrek “hainbat kortseren” 

askatasuna lortu zuen artearen 

bidez, lehenengoa artearen as-

katasuna izan zela azaldu du 

Reparazek. Ondoren etorri ziren 

emakumea eta gizartea. Salaza-

rren artearen garapenean hain-

bat garai izan dira, baina guz-

tietan “gorputza izan da neur-

tzeko tresna”. 

Iortia Kultur guneko harreran, 

artistaren hegalak eskulturaren 

pean jaso zuen altsasuarrak 

Artea Oinez egitasmoaren esker 

ona. “Hegalak askatasunaren 

sinbolo dira. Hegan egitearenak. 

Baina hegan egiteak ez du esan 

nahi aske zarela. Kulturak egi-

nen gaitu aske”, azaldu zuen 

Reparazek. Salazarren arte “ga-

rratz eta ironikoa” da, eta ma-

txismoaren, injustiziaren eta 

intraszendentziaren aurkako 

mezua zabaldu nahi du. Artea-

ren munduan izan duen gara-

penagatik eta ikastolei eraku-

tsitako “mugarik gabeko esku-

zabaltasunagatik” Iñigo Aritza 

ikastolak egin zion “omenaldi 

maitekorra”. 

Artea eta euskara
Artea Oinez erakusketaren hel-

burua da arte plastikoen bidez 

Nafarroako euskarazko hezkun-

tza laguntzea, hau da, artea eta 

euskara bultzatzea. “Arteak, 

euskarak bezala, transmititzen 

du. Bihotza mugiarazten du, 

zirrarak sortzen dizkigu. Eral-

datzen da eta eraldatzen gaitu”. 

Artea, hortaz, bizirik dago, 

Eneida Carreño Iñigo Aritza 

ikastolako presidenteak azaldu 

zuen bezala. 

Iñigo Aritza ikastolak Bizi le-

loa aukeratu du aurtengo Nafa-

rroa Oinezerako, “bizi dagoelako 

euskara, bizi dagoelako ikastola, 

bizi dagoelako gure proiektua”. 

Lelo “positiboa, indartsua eta 

zabala” da. Hala ere, bizirik man-

tentzeko “eragile guztion elkar-

lana” behar dela esan zuen Ca-

rreñok Artea Oinez erakusketa-

ren mustutze ekitaldian.  

Carreñok gogorarazi zuen 

“ikastola ere sorgune dela”, izan 

ere, duela sei urte arte proiektua 

jarri zuten martxan. Bi urteko 

proiektu bat egiten dute: lehe-

nengoa, hain zuzen, Dora Sala-

zar aurtengo Artea Oinez egi-

tasmoaren omenduari buruzkoa 

zen, Sakanako hainbat artista-

rekin batera.

Garagarrilaren 2ra arte ikusgai izanen da Iortia kultur gunean Artea Oinez erakusketa.

Artea gauza bizi da
Nafarroa Oinez festaren barruan urtero antolatzen den Artea Oinez erakusketa mustu 
zuten ostiralean Altsasun. Garagarrilaren 2ra arte ikusgai izanen da Iortia kultur 
gunean. Dora Salazar artista altsasuarra da aurtengo omendua.

ALTSASU
Altsasuko festak iragartzeko 

kartel lehiaketa antolatu du 

Udaleko Kultura Zerbitzuak. Bi 

maila daude: helduak eta hau-

rrak. Bi mailetako sormen la-

netan Altsasuko Festak 2018-Fies-

tas de Alsasua 2018 testua ager-

tu behar da derrigorrez. Helduen 

mailan edozeinek har dezake 

parte, gehienez bi proposamen 

aurkeztuta. 

Lanak originalak izan behar 

dira, hortaz, baztertuak izanen 

dira argazki, kartel, pintura eta 

abarren plagioak. Estilo librea 

da, baina saridunak multimedia 

teknikak erabili baditu udalak 

kopia digitala eskatu diezaioke 

kalitate handiko inpresioak 

egin ahal izateko. Proposamenak 

euskarri gogor batean aurkez-

tu behar dira, eta A3 edo 70 

cm-ko altuera eta 50 cm-ko za-

balerako tamaina izan behar 

dute. Irabazlearendako 600 eu-

roko saria izanen da. Gainera, 

18 urte beherako parte-hartzai-

leen artean 100 euroko accesita 

banatuko da.

Haurren mailan Altsasuko 

ikastetxeetako LH eta DBH 1. 

eta 2. mailako ikasleak aurkez-

tu daitezke. Festetako egitaraua-

ren kontrazalean jarriko dute 

hautatutako lana. Lanak A3 

tamainako kartulina batean egin 

behar dituzte. Irabazleak ma-

rrazteko materiala eta 60 euro-

ko saria jasoko du. LHko kartel 

hoberenak aipamen berezia 

izanen du.  

Helduen mailako proposame-

nak Iortia kultur gunean aur-

keztu beharko dira garilaren 

13ko 14:00ak baino lehen. Egileak 

lanari leloa jarri beharko dio. 

Izenburu hori gutun-azal batean 

idatzi behar da, eta gutun aza-

laren barruan Gehigarria I do-

kumentua beteta eta sinatuta 

sartu behar da. Haurren mailan 

garagarrilaren 15eko 14:00ak 

arte dago epea.

Altsasuko 
Festak 
iragartzeko 
kartelaren bila
Altsasuko Udalak festak 
iragarriko dituen 
kartelaren lehiaketa 
martxan jarri du

Dora Salazar altsasuarra omendu zuten mustutzearen egunean.
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Maider Betelu Ganboa LAKUNTZA

1 Noiz hasi zinen arrantzan?
Txikitan Arruazuko aitona-

rekin joaten ginen arrantzatze-

ra, amuarekin eta txintxareekin, 

baina gero utzi nion, duela urte 

pare bat lagunekin eta anaiare-

kin arrantzan serioago hasi 

nintzenera arte. 

2 Nora joaten zarete arrantzara?
Hasieran Lakuntzan eta in-

guruetan, baina berehala hasi 

ginen mugitzen, Gasteizko Za-

dorrara, Esara, Bidasoara, Lei-

tzaran ibaira... Euskal Herriko 

ibaietara. 

3 Ez al da aspergarria arrantza?
Askok galdetzen digute hori, 

baina arrantzan gaudenean la-

gunartean gaude, bazkariak edo 

hamaiketakoak egiten ditugu, 

gure artean solasean gaude, 

gustura. Saria lortzen badugu 

zerbait arrantzatzea... kristoren 

poza ematen dizu horrek.

4 Zer behar da arrantzale izateko?
Arrantza-baimena, Nafarroa-

koa, Euskal Herrikoa edo itsa-

sokoa, eta zure ekipamendua, 

kañabera eta arrantza modali-

tatearen arabera, behar duzuna.  

5 Bidasoa ibaian izokinak arran-
tzatzea beste salto bat da, ez?

Bai. Bidasoa-Baztan ibaiko ere-

mu bat izokin eremua da. Bertan 

arrantzatzeko, Nafarroako arran-

tza baimenaz gain, eguneko 

baimena behar duzu. Guardek 

ematen dute, eta Nafarroako 

Gobernutik Internet edo telefo-

noz baimen hori eskatu beharko 

duzu. Eguneko 100 baimen ema-

ten dituzte. Izokin garaia ekai-

naren azken egunera arte edo 

67 izokin hartu artekoa da.

6 Eta zuk aurten debutatu duzu. 
Zer moduz?

Lehendabiziko aldiz apirilaren 

30ean joan nintzen, lagunekin, 

eta esku hutsik bueltatu ginen. 

Maiatzaren 2an joan nintzen 

bigarrenez, Javier Pazosekin. 

Arratsaldeko ordu bietan kaña 

bota eta bota nengoela, lehen-

dabiziko kolpean uste nuen ku-

txarilla zerbaitekin engantxatu 

zela, baina ur azpitik ikusi nuen 

izokina zela. Esan nion Javierri: 

“Pazos, hartu sarea hemen dugu-

eta izokina!”. Ez genuen sinisten. 

“Ze izokin eta ze izokin…” Ja-

vierrek. “Baietz”. Eta hala izan 

zen. Izokina itsasotik dator, 

indar askorekin. Tiratzen zuen, 

egin zuen karreraren bat, 5 m 

asko jota, eta beleixe atera ge-

nuen. Kriston sorpresa izan zen, 

ez genuen espero. Denboraldi 

honetako laugarren izokina izan 

zen, sari oso oso ona. 

7 Lehendabizikoa Xabier Lanzek 
arrantzatu zuen, 4,750 gramo-

ko izokina, zurea bezalakoa, ezta?
Bai, nirea ere pisu horretakoa 

zen, eta 75 cm-koa. Sekulako 

saria. Lehendabizikoa arrantza-

tzen duenak bai hala bai saldu 

beharra du, enkante bat egiten 

da. Hortik aurrera arrantzatu-

takoak, aldiz, debekatuta dago 

saltzea. Eskerrak nirea denbo-

raldiko lehena ez zela izan, bes-

tela pena emango lidake nire 

lehendabiziko izokina saltzeak. 

8 Lakuntzara izokinarekin buelta... 
eta non bukatu zuen izokinak?

Ez zuen asko iraun. Lakuntzara 

iritsi, Pazos etxean utzi eta 

Arruazura joan nintzen, amiña-

ren etxera. Familia guztia han 

zegoen, gainera, eta sekulako 

sorpresa eman nien. Izokina 

zatitu genuen: 16 zati atera ziren, 

familia guztiarentzat. Baita Ja-

vier Pazosendako eta bere emaz-

tearendako. Gau horretan, fres-

ko-fresko jan genuen. Mundiala 

zegoen. Guztiek argazkiak bida-

li zizkidaten eta esan zidaten 

oso goxoa zegoela, ea noiz ekar-

tzen dudan hurrengoa.

9 Gehiagotan joan zara?
Maiatzaren 27an joatekoa 

naiz berriz, Pazosekin eta lagun 

gehiagorekin. Pazosi eskerrak 

eman nahi dizkiot, bere lagun-

tzarik gabe ez bainuen izokina 

arrantzatuko. Lehendabizikoak 

beti izango du oroitzapen bere-

zia. Lagunei kontatu nienean ez 

zuten sinistu ere egiten, baina 

tarteka halakoak gertatzen dira 

eta ea maiatzaren 27an beste bat 

hartzen dugun. 

Arrantzale batentzat ibai ba-

tean izokina ateratzea, sari po-

toloa ez, hori baino gehiago da. 

Oso oso zaila baita. Izokina, 

ibaian gora arrautzak uztera 

doanean, ez du ezer jaten, ez 

bada defentsa moduan. Horre-

gatik da oso zaila arrantzatzeko. 

10 Zaletasun bezala, arrantza 
gomendatuko zenuke?

Nik oso gustuko dut eta zale-

tasun oso polita da. Hori bai, 

pazientzia pixka bat behar da. 

Arrantzak lasaitasun handia 

ematen du. Naturan zaude, lasai 

lasai... nik gomendatzen dut. 

11 Hurrengo saltoa itsasoan 
arrantzatzea izango da?

Aurtengo erronka txalupan arran-

tzara joatea izango da. Hitz poto-

loagoak dira hauek, baina saia-

tuko gara eta ea atuna hartzen 

dugun, beste mito bat! (kar kar). 

Osoa: www.guaixe.eus

Bidasoako laugarren izokina arrantzatu du Amaiur Maizak. UTZITAKOA

"Izokina arrantzatzea 
sekulako saria izan da"
Amaiur Maiza Betelu aurten estreinatu da Bidasoako uretan eta denboraldiko 
laugarren izokina arrantzatzea lortu du, Javier Pazosen laguntzarekin. “Oso zaila da 
izokina arrantzatzea, eta, hortaz, sari potoloa baino handiagoa da hau" esan digu

11 GALDERA


