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3 urte:agintearen agenteen kontrako delituagatik. 6 urte: hiru lesio delituengatik. Urte 1: desordena publikoak.

10 urte
Iñaki

Egoera: preso asteartetik

3 urte:agintearen agenteen kontrako delituagatik. 6 urte: hiru lesiodelituengatik.  

9 urte
Jon Ander

Egoera: preso asteartetik

3 urte:agintearen agenteen kontrako delituagatik. 9 urte: hiru lesio delituengatik.  

12 urte
Jokin

Egoera: 572 egunbehin-behinean preso.

50 urte:
lau terrorismo
deliturengatik.

12 urte eta erdi: 
mehatxu terrorista

delituagatik. 

62.5 urte
Oihan

50 urte:
lau terrorismo
deliturengatik.

50 urte
Adur

50 urte:
lau terrorismo
deliturengatik.

50 urte
Jon Ander

50 urte:
lau terrorismo
deliturengatik.

50 urte
Iñaki

50 urte:
lau terrorismo
deliturengatik.

50 urte
Jokin

50 urte:
lau terrorismo
deliturengatik.

50 urte
Julen

50 urte:
lau terrorismo
deliturengatik.

50 urte
Aratz

12 urte eta erdi: 
mehatxu 
terrorista

delituagatik. 

12.5 urte
Ainara

3 urte:agintearen agenteen kontrako delituagatik. 9 urte: hiru lesio delituengatik.  

12 urte
Oihan

Egoera: 572 egunbehin-behinean preso.

3 urte:agintearen agenteen kontrako delituagatik. 9 urte: hiru lesiodelituengatik.  

12 urte
Adur

Egoera: 572 egunbehin-behinean preso.

3 urte:agintearen agenteen kontrako delituagatik. 6 urte: hiru lesiodelituengatik.  

9 urte
Aratz

Egoera: preso asteartetik

3 urte:agintearen agenteen kontrako delituagatik. 6 urte: hiru lesiodelituengatik.  

9 urte

Egoera: preso asteartetik

Julen

2 urte:mehatxu delitua.

2 urte

Egoera: baldintzapean aske.

Ainara

Epaileak
Concepcion Espejel (presidentea), Manuela Fernandez

 eta Jesus Eduardo Gu!errez (ponentea)

Auzibidearen hurrengo pausuak
Espainiako

Auzitegi
Nazionaleko

Apelazio
aretoa

Espainiako
Auzitegi
Gorena

Espainiako
Kons!tuzio
Auzitegia

Europako
Auzitegia

Kasazio
helegiteaApelazioa

10 egun

Espainiako
Auzitegi

Nazionaleko
1. sekzioa

Epaila, garagarrilak 1

"Injustizia eta 
proportzionaltasun  
falta"
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ALTSASU
Epaiak min egin dizuela esan duzue. 
Amaia. Bai. Urte eta erdi dara-

magu amets gaizto honekin. 

Epaiak alde onak ditu. Baina 

mintzen gaituena da epaiketan 

hamaika egun pasa ondoren, 

hainbat probek agerian jarri 

ondoren, kontakizuna bere ho-

rretan mantentzen dutela. Eta 

proba horiek ez dituzte aintzat 

hartzen. Ontzat ematen dute 

hasierako bertsioa eta kontaki-

zuna. Hori da mintzen gaituena: 

ageriko probak jarri direnean 

eta gure gazteak errugabetzeko 

epaiketa oso ondo joan denean… 

entzungor ari dira egiten. Hori 

da benetako mina ematen duena.  

Seme-alabek nola hartu dute epaia?
Koldo. Oihani (preso dago) bere 

bikotekideak esan dio eta natu-

ralki hartu du. Burua nahiko 

tente dauka, fresko dago. Ikusi-

ko dugu hemendik aurrera nola 

daramaten dena. Jokinek kar-

tzelatik gurasoak animatu ditu. 

Adurrek amarekin hitz egin du. 

Bat-bateko gauzek zein min sor-

tzen duten. Gure kasuan ematen 

du ez dela hainbesterako izan, 

baina pentsatzen dugu kaltea 

egun batzuetara etorriko dela. 

Epaiketan gertatu zena epaian ez 
dela jaso uste duzue, ezta?
Gotzon. Sentipen horrekin gel-

ditu gara. Epaiketa bukatzean 

sentsazio ona genuen, zeren lehen 

momentutik, bai gure gazteek, 

bai lekukoek, teknikoen eta adi-

tuen probek istorio guztia des-

muntatu zuten eta argi eta gar-

bi gelditu zen. Epaiketa hori 

jende askok ikusi zuen, hala 

esan digute. Eta defentsaren 

iritzia ere hori zen. Bagenekien 

ez zela epaiketa soila. Inguruan 

beste klabe politikoak izan dira 

eta badakigu zer gertatzen den 

politika justizian edo epailetzan 

sartzen denean. Gaur etorri 

zaigunak ez du, benetan, ezer 

ikustekorik epaiketan gertatu 

zenarekin. Guk hasieratik Jus-

tizia eskatu dugu. Orain ikusten 

duguna, ez dakit, mendekua 

esan edo zer… baina politikotik 

izan du. Ez naiz horretan aditua, 

baina pentsatzen dut gaur atera 

dela politikoa zelako (ostiralean 

Espainian zentsura mozio bi-

dezko presidente aldaketa izan 

zen). Inguruan beste gauza batzuk 

daude, eta gaur egun aproposa 

zen. Ez dakit zer ezkutatu nahi 

duten. Bestetik, ez da terroris-

moa. Hori guretako pauso bat 

da. Argi eta garbi zegoen terro-

rismoa ez zela. Baina erakundeek, 

herriek, jendeak eta gurasook 

egindako lanarekin lortu dugu. 

Horregatik, jarraituko dugu 

aurrera, Justizia lortu arte. De-

fentsek esanen digute helegiteak 

jarriko dituztela eta zein bide 

segitu behar den. 

300 urteko harri bat kendu duzue 
gainetik. 79 urteko zigorrak dira. 
Justiziarekin batera  aldarrikatu 
duzuen beste hitz bat proportzio-
naltasuna da. 
A. Ezinbesteko zutabeak dira 

gizarte honetan. Hori da hasie-

ratik eskatu duguna hain zuzen 

ere. Orain dela urte bat eta erdi 

eskatzen ari garena, hau ez da 

terrorismoa, epaiak bide horre-

tatik jo du. Egitate horrekin bat 

egin du. Hori berri ona da. 300 

urte gainetik kentzea berri ona 

da. Baina ez da berri ona gure 

gazteen sorbaldan 9, 12 eta 13 

urteko zigorrak erortzea. Zeren 

hasieratik esaten dugun moduan, 

hemen gertatutakoa ez da kon-

takizun hori. Hori puztutako 

kondaira bat da. Gezur bat, behin 

eta berriz errepikatzen dena. 

Eta orain dela urtebete, garila-

ren lehenean, etorri zitzaigun 

fiskalaren kontakizun hori, ge-

zur hori, oraindik mantentzen 

dute. Hori onartezina da. Hain-

beste proba, hainbeste argudio… 

Guk Justizia, proportzionalta-

suna eta egia nahi ditugu. Hemen 

ez dugu bortizkeriarik nahi. 

Hemen gauzak onez eta ondo 

konpontzea nahi dugu, gizalegez. 

Hori da esaten ari garena. 

K. Hari horri segituz, nik azpi-

marratuko nuke guk hasieratik 

esan genuela ez zela terrorismoa. 

Pasa den urtean Nafarroako 

Lurralde Auzitegiak ere hala 

esaten zuen, argi eta garbi. Bai-

na eurek euren argudioekin 

aurrera segitu dute eta, horre-

gatik, eraman dute auzia Espai-

niako Auzitegi Nazionalera. 

Horrela tratatu dute kasu hau. 

Orain hori ezeztatu da. Haien 

argudioak pikutara joan zaizkie. 

Nafarroako auzitegiari arrazoia 

ematen zaio. Lotsagarria da ho-

naino ailegatzea, hainbeste pau-

so eman ondoren. Hasieratik 

esaten genituen argudioak ezin 

aurrera eraman. 

Kontrako epaia bazen Estrasbur-
goko epaitegiraino iristeko prest 
azaldu zarete lehen ere. Epaia neu-
rrigabea dela esan duzue. Apelazioa 
dator, ezta?
G. Bai. Defentsak lehenbailehen 

hasi dira lanean. Bere bidea 

eramanen du bai Espainiako 

Auzitegi Nazionalean, bai Es-

painiako Auzitegi Gorenean… 

Justizia lortu arte Europako 

auzitegietaraino joko dugu. 

A. Behar den lekuraino joanen 

gara. 

Mobilizazioek balio dute?
K. Jakina. Gaur izandakoa, egi-

ten ari den euriarekin, 6.000 

pertsona inguru ikustea, aurre-

ra segitzeko guretako kriston 

indarra da. Hori da bidea. Ha-

sieratik babesa eta laguntza izan 

ditugu. Ikusten da. Iruñeko 

manifestazioan ere ikusi zen, 

ikaragarria izan zen. Kasu ho-

netan gorrotoarekin ibiltzen eta 

lantzen ari direnez, nik pentsa-

tzen dut onerako pauso bat ema-

ten dugun bakoitzean haien ur 

jauzia gainera botatzen digute-

la. Aste honetan Estrasburgon 

egon gara (pasa den astean) eta 

orain epaia jaso dugu, Espainia-

ko Parlamentuan gertatutakoa-

rekin lotuta. Ikusten dugu jen-

dearen laguntza jasotzen dugu-

nean ondoren kontrako zerbait 

etortzen zaigu. Kasu honetan 

halakoak egin dituzte. 

Altsasuko Gurasoak ostiraleko manifestazioaren akaberan. Hilaren 16an, 17:00etan, Iruñeko manifestaziora joatera deitu zuten. 

"EA LORTZEN DUGUN 
SENTITZEN DUGUN 
AMORRU-FRUSTRAZIO 
HAU MODU SORTZAILE 
BATEAN BIDERATZEA"

"INDARREZ 
JARRAITUKO DUGU. 
ORAIN ARTE BEZALA 
MANTENDUKO GARA 
GURASOAK"

"Hasierako 
kontakizunari 
berdin eusteak 
mintzen gaitu"
AMAIA AMILIBIA, KOLDO ARNANZ, GOTZON URRITZOLA ALTSASUKO GURASOAK
Epaia jakin eta 6.000 pertsonako manifestazioren ondoren hitz egin zuten. Amaiak 
eta Gotzonek ez zekiten asteartean semeak atxilotuko eta espetxeratuko zituztenik
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Astearteko kontzentrazioan Javier Ollo alkatea eta Javier Paz zinegotzia izan ziren. 

Atxiloketekin "desadostasuna" 
agertu du Altsasuko Udalak
Zitazio batekin aski zela eta "neurrigabekoak direla" 
esan du. "Justizia berdintasunaren kontra doa"

ALTSASU
Altsasuko auziaren epaiagatik 

ostiralean eta atxiloketengatik 

asteartean, Altsasuko Udaleko 

Bozeramaileen batzordeak bile-

ra bana egin zituen. Haietan 

Geroa Baik, EH Bilduk, PSNko 

ziengotziak eta Goazen Altsasuk 

adostutako erakunde-adierazpen 

bana onartu zituzten. Ostiraleko 

adierazpenean Espainiako Au-

zitegi Nazionalak jarritako zigor 

“neurrigabeak” arbuiatu zituen. 

Altsasuko Udalean uste dute 

“neurrigabetasuna auzibide 

guztian presente egon dela”. 

Hiru gazte behin-behinean es-

petxean daudela gogorarazi on-

doren, gainontzekoak preso ez 

sartzeko eskatu zuen udalak.

Baina azken eskaera horri ez 

zioten jaramonik egin eta as-

tearte goizean atxilotu eta espe-

txeratu zituzten Aratz, Iñaki, 

Jon Ander eta Julen. Bozera-

maileen Batzordearen erakunde-

adierazpen berrian sinatzaileek 

arbuiatu zuten ostiraleko epaia-

ren ondoren, "lau egun pasa 

direnean", behin behinean aske 

zeuden lau gazteak "hedatze 

erraldoiarekin" atxilotu izana.

Altsasuko Udaleko Bozeramai-

leen Batzordearen "desadosta-

suna" atxilotzeak "beharrezkoak 

ez" zirelako izan da, "epailearen 

zitazioarekin" nahikoa zelako. 

"Atxilotzeak beharrezkoak ez 

izateak eta hauen neurrigabeko 

izaerak auziaren neurrigabeta-

suna agerian uzten dute", azal-

du du Altsasuko Udaleko Boze-

ramaileen Batzordeak. Justizia-

ren berdintasun printzipioaren 

kontra dagoela esan zuten hau-

tetsiek. 

Berriz ere Altsasuko Bozera-

maileen Batzordeak auzia Na-

farroako Lurralde Auzitegiak 

ikertu, epaitu eta, hala balegokio, 

zigortuak izan behar zutela esan 

du. Udalak gogoratu du Espai-

niako Auzitegi Gorenak Espai-

niako Auzitegi Nazionalari eman 

ziola gertakariak epaitzeko es-

kumena, terrorismo delitu ka-

lifikazioagatik, “baina epaiak 

terrorismo kalifikazioa baztertzen 

du”.

Altsasuko Udalak berretsi du 

“bakearen eta elkarbizitzaren 

alde lan egiteko gogo sendoa” 

duela. Eta bide horretan lan 

egiten segitzeko deia egin die 

altsasuarrei. Altsasu Gurasoak 

antolatutako mobilizazioetan 

parte hartzeko deia luzatu du 

Udaleko Bozeramaileen Batzor-

deak: "Auzi honetan justizia 

egon dadin".

Ostiraleko informazio batzarra. 

ALTSASU
2016ko ferietako liskarragatik 

auzipetuta daudenei babesa 

ematen dien herri plataformako 

kideendako ostiralean jakina-

razitako epaia "basakeria, zen-

tzugabekeria juridikoa eta hu-

manoa da, injustizia, mendekua… 

sententzia hau deskribatu deza-

keen hitzik ez dago". Adierazi 

zutenez, "gure lagunen bizitzak 

bahitu dituzte, 9 eta 13 urte ar-

teko espetxe zigorren bitartez 

beren bizitza desegin nahi dute".

Herri asanbladatik gaineratu 

zutenez, "manipulazioan, gezu-

rrean eta bereziki bere boterea-

ren erabilera traketsean oina-

rritu dira: Audientzia Naziona-

laren, Guardia Civilaren eta 

zenbait hedabideren erabileran, 

hain zuen ere. Honek guztiak 

gizarte justu baten oinarrien 

txikizioa suposatzen du".

Espainian presidente aldake-

ta izan den egunean epaia argi-

tara emateak "atzean gordetzen 

duen asmo politikoaz harago, 

gaur argi utzi nahi dugu inpu-

tatu eta familiarrak ez direla 

bakarrik egonen, guztiak libre 

eta gure artean egon arte ez gara 

geldituko!" Herri asanbladatik 

deituko diren deialdietan parte 

hartzera gonbidatu zuten. Hila-

ren 16an, Iruñean eginen dene-

ra joateko deia egin zuten.

Herri 
asanblada:  
"ez dugu epaia 
onartzen"
Deituko diren 
mobilizazioetan parte 
hartzera deitu dute. 
Iruñean 16an izanen da

Ostiraleko manifestazioa abiatzean.

ALTSASU
Ospa! herri mugimenduak Guar-

dia Civilak lau gazte atxilotzeko 

egindako “operazio ikaragarria, 

okupazioa, gogorki gaitzetsi ditu. 

Ospa-ko kideek esan dutenez, 

“ez dugu inoiz onartu eta onar-

tuko herriaren kontrako edozein 

ekintza errepresiborik.  Aldi 

berean, erasoen aurrean herri-

tarrek erakutsitako kemena eta 

duintasuna azpimarratu” du. 

Altsasuko auziaren bidez, “na-

barmenki, errepresioaren kon-

trako mugimenduen kriminali-

zazioa bilatu da, haien mezu, 

borroka zein izate beraren zile-

gitasuna kolokan jarri nahi izan 

da. Prozesuan argi ikusi da, 

Estatuaren helburua indar apa-

ratuen presentzia eta funtzioa 

kritika ezineko zerbait bilakatzea 

da, bizikidetza faltsu bat indarrez 

ezarri nahian”. 

Haien iritziz, “Euskal Herria 

zapaltzera etorri zirenekin edo-

nolako bizikidetza ezinezkoa da. 

Indar errepresiboen funtzioa 

erreprimitzea den heinean, erre-

presioaren aurkako borroka 

beharrezkoa izanen da”. Salatu 

dutenez, “Estatuaren oldarral-

diak uzten ari diren askatasun 

maila geroz eta murritzagoen 

aurrean, gure buruak elkar ba-

besteko beharra inoiz baino 

beharrezkoagoa da”.

Ospak 
"gogorki" 
gaitzetsi du 
"oldarraldia"
Desmilitarizazioaren 
aldeko eta errepresioaren 
aurkako borrokan 
segituko duela berretsi du

ALTSASU
Altsasuko auzia Espainiako Au-

zitegi Nazionalera eramateko 

ekimena Covitek hartu zuen eta 

auzian herri-akusazio gisa aur-

keztu zen. Epaia eskuetan due-

la kolektibotik adierazi dute 

agerian uzten dituela “eraso 

basatiaren larritasuna eta era-

sotzaileak hartara bulkatu zi-

tuzten motibazio politikoak”. 

Covitekoek gaineratu dutenez, 

“tabernako liskarraren teoria 

guztiz baliorik gabe gelditu da”. 

Kolektibotik nabarmendu du-

tenez, lesio, mehatxu eta agin-

tearen agenteen kontrako aten-

tatu eta desordena publiko de-

lituengatik jarritako zigorrak 

“legeak ezarritako handienak 

direla, beraz, epaitutako gerta-

karien larritasuna islatzen du”. 

Eta gogoratu dute, haien sala-

ketan terrorismo delitu eskaeraz 

aparte, epaian jasotzen direnak 

ere bazeudela. Eta Covitetik 

nabarmendu dituzte epaileek 

bere egin dituzte haiek eskatu-

tako hiru larrigarrietatik bi: 

diskriminazioa edo gorrotoa eta 

nagusitasun abusua.

Epaia irakurrita Coviteko ki-

deendako “argi dago Altsasun 

eta Nafarroako eta Euskadiko 

herri askotan erradikalek agin-

dutako giroa ezartzen dela eta 

gorroto ekosistema dagoela. 

Haiengandik urruntzen direnak 

edo kontra egiten dietenak euren 

askatasuna bahituta izaten se-

gitzen dute”. Altsasuko auzipe-

tuek “urte eta erdiz manipulazio 

kanpaina eta gure erakunde 

demokratikoen ospe-galtzearen 

aldeko kanpaina” egin dutela 

nabarmendu dute Covitetik. 

Kolektibotik gaztigatu dutenez, 

“biktimetako batzuk jazarpen 

kanpaina izugarria bizi izan 

dute bitartean. Epaiketan egia 

kontatu zuten eta epaiak arrazoia 

eman die. Erasotzaileen aurrean 

duten moral-nagusitasuna age-

rian gelditu da”.

"Erasoaren 
larritasuna 
nabarmendu 
du epaiak"
Coviteko kideen iritziz 
epaiak agerian utzi du 
"gorroto ekosistema" 
dagoela 

Astearteko elkarretaratzea. 



ALTSASUKO AUZIA. EPAIA ETA ATXILOKETA BERRIAK EZKAATZA      5GUAIXE  2018-06-08  OSTIRALA

Espetxeratzeak salatzeko asteartean egindako manifestazioa plazara iristen. 

Beste lau auzipetu baldintzarik 
gabe espetxeratu dituzte
“Ihes egiteko arrisku nabarmena dagoela” argudiatu 
dute epaileek eSoto del Real kartzelara sartu zituzten

ALTSASU
Espainiako Auzitegi Nazionale-

ko 1. sekzioko Concepcion Es-

pejel Jorquera (presidentea), 

Manuela Fernandez Prado eta 

Jesus Eduardo Gutierrez Gomez 

(ponentea) epaileek Aratz, Iña-

ki, Jon Ander eta Julen espe-

txera bidaltzeko agindu zuten 

astearte arratsaldean. Jose Perals 

fiskalak egindako eskaerarekin 

bat egin zuen epaimahaiak. “Ihes 

egiteko arrisku nabarmena da-

goela” argudiatu zuten horreta-

rako. Estatuko abokatuak eta 

akusazio partikular gisa aritu 

den Asociación Unificada de 

Guardias Civilesek ere lauen 

espetxeratzea eskatu zuten. 

Defentsek, berriz, ihes egiteko 

arriskurik dagoenik ukatu zuten 

eta argudiatu zuten haien kon-

trako zigor eskaerak handiagoak 

izan zirenean ere ez zutela alde 

egin. Horrekin batera, beste 

argudioak ere eman zituzten: 

auzipetuek duten familia-erro-

tzea, haien bizilekua jakina dela, 

lan kontratuak dituztela, ikasten 

ari direla edo epaitegietara 150 

alditan aurkeztu direla. 

Epaiak Iñakiri 10 urteko es-

petxe zigorra ezarri zion eta 9 

urtekoa Aratzi, Jon Anderri eta 

Juleni. Aske zegoen azken au-

zipetua, Ainara, ez zuten atxi-

lotu, 2 urteko zigorrarekin eta 

aurrekaririk gabe espetxeratzea 

saihestu dezakeelako. Altsasuko 

auziagatik espetxean urte eta 

erdi baino gehiago, 572 egun, 

kartzelan egin dituzte gaur Adu-

rrek (Aranjuezen preso), Jokinek 

(Estremeran) eta Oihanek (Na-

valcarnero). Beste lauak ere 

espetxea zer den badakite. Izan 

ere, 2016ko azaroaren 14an atxi-

lotu zituzten eta urte hartako 

abenduaren 20an askatu zituzten, 

behin-behinean, Soto del Real 

eta Alcala Meco espetxeetan 37 

egun preso egon ondoren. 

ALTSASU
Altsasuko auziko epaiaren berri 

Espainiako Auzitegi Nazionale-

ko Concepcion Espejel Jorquera 

(presidentea), Manuela Fernan-

dez Prado eta Jesus Eduardo 

Gutierrez Gomez (ponentea) 

epaileek ostiralean jakinarazi 

zuten epaia (zigorrak 2. orrian  

daude). 2016ko lastailaren 15ean 

gertatutakoa terrorismoa ez zela 

ebatzi dute epaileek. Baina on-

dorioztatu dute auzipetuek guar-

dia civilak eta euren bikoteak 

jipoitu zituztela eta, horregatik, 

zigortu dituzte auzipetuak, na-

barmenduz gertatutakoa ez zela 

taberna bateko gau giroko lis-

karra, “eraso oso larria” baizik. 

Apirilaren 16tik maiatzaren 

4ra izandako epaiketaren ondo-

ren, epaian epaileek frogatutzat 

jotzen dute akusazioak eginda-

ko salaketa. Hala, tabernan 

izandako liskarrean kokatzen 

ditu Jokin, Oihan, Jon Ander, 

Julen eta Adur. Gartzia Ximenez 

kalean jipoiak segitu zuela dio 

epaiak eta une batean Aratzek 

eta Iñakik bat egin zutela gai-

neratzen du. Kalean Ainarak 

guardia civil baten bikote bat 

mehatxatu zuela frogatutzat 

jotzen du. Epaiak Jokinek eta 

Adurrek Ospa mugimenduarekin 

lotura dutela diote epaileek, 

gaineratuz “ez dela argi gelditu 

ez haiek ez gainontzeko auzipe-

tuek ETAren postulatuak au-

rrera eramateko asmorik eta 

helbururik zutenik”. 

Akusatzaileek “lekukotza argia, 

biribila, sendoa eta bat egiten 

zuena” eman zutela jasotzen da 

epaian. Gaineratuz, “ez dago 

dudarik akzioa bi akusatzaileren 

profesioagatik izan zela”. Epai-

leen iritziz, epaiketan auzipetuek 

“Guardia Civilaren kontrako 

sentimendua argi ikusi” dela. 

Baina ondorioztatzen du auzi-

petuena ez dela “ekintza terro-

rista”. Horretarako, bi argudio 

ematen dituzte. ETAk 2011n 

borroka armatua utziko zuela 

jakinarazi zuenean auzipetuak 

adin txikikoak zirela. “Zaila 

irudikatzea auzipetuek adin 

horrekin ideario hori bere egi-

tea eta ordutik mantentzea”. 

Gaineratzen du “auzipetuen eta 

ETAren arteko benetako lotu-

rarik ez dago, ez baitago jasoa 

haren kide direnik”. 

Defentsak aurkeztutako hain-

bat proba auzipetuen kontra 

erabili ditu epaimahaiak. Esa-

terako, Iñakik kalean grabatu-

tako bideoa, irudiak ikusiz 

epaileek ondorioztatzen baitute 

“bere jarrera ez baitzen pasiboa 

izan”. Adur arropa ilunez ager-

tzen den irudiei ere ez die jara-

monik egiten, gero aldatzeko 

aukera izan zezakeela gainera-

tzen baitu. Lau auzipeturen 

talde ezagutza saioak atzerritar 

ugarirekin egitea ere ontzat jo 

du Espainiako Auzitegi Nazio-

naleko epaimahaiak. 

Epaitutakoa “ekintza terroris-

ta” ez dela ebatzi ondoren, fis-

kaltzak eta akusazioek egin 

zuten zigor kalifikazio alterna-

tiboekin bat egiten dute epaileek. 

Hala, gertaeretan hiru delitu 

ikusi dituzte: desordena publiko 

delitua (Zigor Kodeko 557. arti-

kulua), agintearen agenteen 

kontrako atentatua (550. artiku-

lua), lesio delitua (147.1 artiku-

lua) eta mehatxu delitua (171.1 

artikulua). 

Iñakiren zigorra zuzenduta 
Espainiako Auzitegi Nazionale-

ko epaileek Altsasuko auzia 

eman zuten ostiralean. Eta egu-

nean bertan Iñakiren abokatuak 

gaztigatu zuen epaian akatsa 

zegoela. Horregatik, altsasua-

rraren abokatuak epaia zuzen-

tzeko eskatu zien epaileei. Izan 

ere, 13 urteko zigorra ezarri zion 

epaian bertan hiru lesio delitu 

egozten zaizkio eta bakoitzaga-

tik bina urteko zigorra ezartzen 

zitzaiola jasoa zegoen. Baina 

epaileek batuketa egiterakoan 

hiruna urterekin egin zuten eta, 

horregatik, azken epaian 13 ur-

teko espetxe zigorra ezarri zio-

ten, haiek beraiek 10 urtera 

zigortu zutenean.

Atxiloketak eta espetxeratzeak 9.000 pertsonak salatu zituzten. 

Terrorismorik ez, baina 
zigor handienak bai
Altsasuko auziko zortzi auzipetuak 79 urteko espetxe zigorrera eta auzipetutako zazpi 
gizonezkoei 100.984,73 euroko kalte ordainak pagatzera zigortu ditu Espainiako 
Auzitegi Nazionalak; epaia ostiralean egin zen publiko

ALTSASUKO 
AUZIPETUEI 12 ETA 2 
URTE ARTEKO 
ESPETXE ZIGORRAK 
EZARRI DIZKIETE
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Espainiako Auzitegi Nazionale-

ko Concepcion Espejel Jorquera 

(presidentea), Manuela Fernan-

dez Prado eta Jesus Eduardo 

Gutierrez Gomez (ponentea) 

epaileek Altsasuko auziko epaia 

ostiralean eman eta asteartean 

Iñaki, Aratz, Jon Ander eta Ju-

len atxilotzeko agindua eman 

zuten. Guardia Civila bidali 

zuten horretara. Iñakik bere 

bila zebiltzala jakin eta Auzobi-

de kalean zeuden guardia civilen 

aurrean aurkeztu zuen bere 

burua. 

Aratzen bila etxera joan ziren, 

baina ordurako lanera joana 

zen. Familiak autoa hartu eta 

semeak lan egiten zuen Goierri-

ko lantegian atxiloketaren le-

kuko izan ziren. Julenen etxera 

kalez jantzitako bost guardia 

civil joan dira atxilotzera eta 

kalean beste 7 zeuden. Jon An-

derren kasuan ere antzekoa izan 

zen. Juleni eta Aratzi nylonezko 

eskuburdinak jarri eta bizka-

rrean lotu zizkieten. Nortasun 

agiria, osasun txartela eta arro-

pa pixka bat eraman zuten. 

Mugimenduak bezperatik 
Epaia jakin eta gero hilaren 

16rako, 17:00etan, Iruñeko Golem 

zinemetatik manifestazioa dei-

tuta dago. Hura prestatzeko 

makina bat bilera egiten ari 

dira Altsasuko Gurasoak eta 

Altsasukoak Aske herri asan-

bladakoak. Haietako batean 

sartzerakoan urrundik grabatzen 

zituztela ikusi zuten. Julen ba-

sora korrika egitera joan eta 

aldamenean bi ezezagun jarri 

zitzaizkion. Altsasun barna mu-

gimendu berezi ugari izan ziren, 

askorendako agerikoa zen po-

liziak edo guardia civilak zire-

la. Horren jakitun, asteartean 

jende askok apenas egin zuen 

lo. Atxiloketak 08:00ak aldera 

hasi ziren, eta 09:00etarako egi-

nak zeuden. Lau atxilotutakoen 

gurasoek Madrilerako bidea 

hartu zuten segituan. 

Amorrua sentitu zuten altsa-

suar askok atxiloketen berri 

izatean, areagotu egin zena jakin 

dutenean zitazio batekin dena 

konpondu zitekeela. Gure Etxea 

eraikinean batzarra egin ondo-

ren, eguerdira arte kontzentra-

zioa egin zuten udaletxe parean. 

Iritziak
Altsasuko Gurasoak taldeko 

Edurne Goikoetxeak hedabide 

ugarien aurrean esan zuenez, 

“eraman dituzten moduengatik 

ez dugu ezer onik espero”. Goi-

koetxearen esanetan: “mobili-

zazioak egiten segitu behar dugu. 

Herri guztiei, erakundeei, jen-

deari kalera atera eta protesta-

tzeko dei egiten diegu, urraketa 

baten eta bestearen ondoren 

jendea ezin da etxean gelditu. 

Etengabe ari digute min egiten”. 

Gaineratu duenez, “ematen ari 

Atxiloketek amorrua 
handiarazi zuten
Auzipetutako lau gazteren atxiloketak, horretarako Guardia Civilak herrian egindako 
hedatze handiak astearte goiza markatu zuen Altsasun. Ondorengo espetxeratzeak 
goizetik zegoen haserrea eta amorrua handitu egin zituzten
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garen erantzunak ez dira haien 

jokabidearen parekoa. Zibiliza-

tutako pertsonak gara, beste 

aldean ez dugu halakorik ikus-

ten. Mundu guztiak protestatzea 

nahi dugu”. Eta gaineratu zuen: 

“argi dago ez dutela fase bat 

bukatzea nahi. Zein ez dago ba-

kearekin gustura?” Nabarmen-

du zuen epaian “terrorismo 

delitua” baztertu egin zela. He-

rriak emandako babesa eskertu 

zuen. 

Altsasukoak Aske herri asan-

bladako kideek salatu zutenez, 

“sekulako injustizia baten au-

rrean gaude. Halako jarrerekin 

nazkatuta gaude. Ikusten da 

batzuek interesa dutela beste 

garai bateko egoera mantentzen. 

Herria sumindu nahi dute. Hori 

da haien helburua, bai atxilotzen, 

bai kartzelan urte eta erdi man-

tenduz, bai herri hau krimina-

lizatzen”. Jendeari kalera pro-

testa egitera ateratzeko deia egin 

zuten, “behar zaituztegu, bene-

tan”. Eta agendan hilaren 16ko 

Iruñeko manifestazioa gordetze-

ko eskatu dute (17:00etan Golem 

zinemetatik). 

Alkatea atxiloketen kontra 

azaldu zen, baita behin behine-

ko espetxeratzearen kontra ere. 

“Kasu honetan horretarako 

arrazoirik ez dela uste dugu”. 

Eta gogoratu du Altsasuko Uda-

leko Bozeramaileen Batzordeak 

ostiralean bertan epaian jaso 

diren “neurrigabeko zigorren 

kontra” erakunde-adierazpena 

onartu zuela. 

Herrian 
Hainbat hedabideetatik makina 

bat kazetari etorri ziren Altsa-

sura astearte goizean-goizetik 

eta iluntzera arte gelditu ziren 

batzuk, ETB kasu. Herriaren 

egunerokotasuna betikoa ez zela 

adierazten zuten kazetari horiek. 

Baina baita herrian aurrera eta 

atzera zebiltzan Guardia Civi-

laren markarik gabeko furgo-

neta txuriak ere. Haietan joaten 

ziren agenteek hainbat pankar-

ta kendu zituzten. Haiek beraiek 

izan ziren hain zuzen Zelai ka-

leko institutuaren kanpoko al-

dean lasai ederrean zeuden 10 

bat gazte identifikatu eta miatu 

zituztenak. 

Bestetik, atxiloketak egin behar 

zituzten guardia civilak langile 

bat agurtu zuten eta agurra ez 

bueltatzeagatik men ez egite 

gisa hartu eta salatu zuten. Atxi-

lotuei eta haien senideei elkar-

tasuna azaltzera agertu zirenen 

herritarrak mehatxatu eta kol-

patu zituztela ere gaztigatu zu-

ten gurasoek eta asanbladakoek.

Asteartean, prentsaurreko jendetsua eman zuten gurasoek.

"Neurriz kanpokoa eta beharrik 
gabekoa izan da"
"Gorroto dinamikan kateatu nahi gaituzte; ez gara haiek 
bezalakoak. Kaleak era pluralean betetzen segituko dugu"

ALTSASU
Altsasuko Gurasoak eta Altsa-

sukoak aske herri asanbladako 

kideek asteartean adierazi zu-

tenez, "gure herrian sartu dira 

eta gure lau lagunak indarrez 

eraman dituzte; egurtu gaituzte 

eta, azkenik, inolako justifika-

ziorik gabe laurak espetxeratu 

dituzte". Aitortu zutenez, "egun 

latza, beste bat azkeneko urte 

eta erdi luze honetan. Ez dago 

azalpenik ezta justifikaziorik 

ere". 

Foru plazako kioskotik adie-

razi zutenez, "epaiak, atxiloketak 

eta espetxeratzeak hasieran egin 

genuen salaketa berresten du: 

politika-, epai-, hedabide- eta 

polizia-muntaia baten aurrean 

gaude". Gaineratu zutenez, "mina 

eta amorrazioa eragin digute. 

Justizia ez dela denondako ber-

dina gogorarazi digute". 

Guardia Civilak Iñaki, Jon 

Ander, Aritz eta Julen atxilo-

tzeko egin zuen operatiboa “in-

dar eta okupazio erakustaldi” 

gisa kalifikatu zuten. Gaineratu 

zutenez: “gure elkartasuna adie-

raztera joan garen herritarrak 

identifikatu eta mehatxatu gai-

tuzte, borrekin jo eta isunak 

jarri dizkigute”. 

Erantzuteko eskaera 
Bai gurasoek bai asanbladako 

kideek esan dutenez asteartekoa 

“neurriz kanpokoa eta beharrik 

gabea izan da, herriarekiko bor-

titza eta oso mingarria ere”. 

Horregatik, “erantzun bateratu, 

argi eta indartsua ematera” dei-

tu zuten, “herri, Sakana, he-

rrialde, Euskal Herri gisa, esta-

tuko beste herrien laguntzare-

kin”. Horregatik, "Sakanari, 

Nafarroari eta Euskal Herriari 

ere ahal duen moduan kalera 

ateratzeko” gonbidapena egin 

zieten. 

Aldi berean, "estatuko politi-

ka-arduradunei exijitzen diegu 

lurralde totalitarioen eran ez 

jokatzeko; eta politika eta gi-

zarte eragileei eta herritarrei 

zuzendu zaizkie “haien espa-

rruetan mobilizazioak artiku-

latzeko” eskatuz. “Injustizia 

honen kontra dagoen herria 

beste behin ere kalera atera 

behar da krudeltasun erakus-

taldi honi aurre egiteko”. Haien 

formula horrela laburbildu zu-

ten: "haien ankerkeriari aurre 

egiteko, elkartasuna eta alda-

rrikapena. Haien izugarrikeria-

ri, mobilizazioak". 

Azkenik, hilaren 16an, 17:00etan 

Iruñeko Golem zinemetatik abia-

tuko den manifestazioan parte 

hartzera deitu dute: “Iruñeko 

kaleak betetzea dagokigu, per-

tsona solidario eta aldarrika-

tzaileez osaturiko olatu izugarria 

sortuz”. Aitortu dutenez, “min 

asko egiten ari digute, zuen ba-

bes eta elkartasunarekin soilik 

gainditu dezakegun mina”.

GAUR, 12:00ETAN, 
NAFARROAKO 
PARLAMENTUAREN 
AURREAN 
KONTZENTRAZIOA
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SAKANAKO ASTEKARIA

BAZKIDEAK

Joan zen hilean Alberto Iñurrategik Irurtzunen emandako 

hitzaldiaren izenburua hartu dut jomugan, “Porrotaren alde-

Elogio del fracaso”. Iratxo Elkarteak, kirol astearen barruan, 

antolatutako ekimen polita gailurra zapaltzeari, arrakasta 

izateari, ematen zaion gehiegizko garrantziaz gogoeta egiteko.

Mendizaleak ezbaian jartzen du gailurra egitea zer den, 

arrakastaren sinonimo edo porrota ezkutatzeko aitzakia? Bere 

esanetan, gerta daiteke egindako ibilbidea porrotez betetakoa 

izatea, baina, gailurra egitean hori ezkutatu eta arrakasta soilik 

azaleratzea. Eguneroko bizitzako eremu guztien bueltan 

hausnartzeko bide ematen du diaporama horrek. Gainera, 

arrakasta saltzen diguten gizarte honen irizpidearen kontra 

joaten den mezu ausarta botatzen du. 

Porrotaren laudorioa ulertzeko, has gaitezen porrota zer den 

azaltzen. Hauxe da Harluxet hiztegi entziklopedikoan ematen 

den definizioa: norbaitek bere asmo eta helburuetan aurrez 

espero zitzakeen edo nahi zituen emaitzak ez lortzea, adibidez. 

Porrot hitza 160 aldiz ageri omen da hiztegi entziklopedikoan. 

Sarrera gehienak gerraz mintzo dira porrot hitza aipatzen 

denean. Hau da, oso konnotazio ezkorra du porrot hitzak.

Baina bada porrot hitza ageri den sarrera bat adierazpen 

horretatik aldentzen dena: autoikaskuntza. Honatx hiztegiko 

definizioa: (1) Nork bere kabuz egiten duen ikaskuntza. (2) 

Inform. Sistema batek, bere ekintzen arrakasta edo porrotean 

oinarrituta, bere programa pixkanaka aldatuz hobetzeko duen 

gaitasuna. Hortaz, porrota bada ikasteko eta hazteko baliabide 

boteretsua.

Gauzak horrela, agerian gelditzen da porrota eta arrakasta 

txanpon baten bi aurpegiak direla. Galtzaileak, mina hartzen du 

eta irabazleak, poza. Baina galtzaileak zer on atera lezake 

galeratik? Psikologoek porrota nola bideratu esaten digute, 

aldiz, bizitzako eskolan adituak-arituak direnek ekinez eta 

eginez erakusten digute. 

Eta azken horien jakinduria aintzat hartuz gero, hauxe da 

egin dezakeguna: nork bere buruarekin ahaleginduz eta 

behartuz ikasten dituen hamaika gauzei balioa ematea, gailurra 

zapaltzearen edo arrakastaren baitan ez daudenak. Denok jakin 

badakigu benetako ahalegin baten ondorengo porrota, porrot 

ona dela, elementu positibo ugari izan ditzakeelako. Egindako 

bidean edo prozesuan emandako urrats guztiei begiratu eta 

arreta jarri beharko genioke, hori baita garrantzitsuena, 

interesgarriena eta emozioak biziarazteko ezinbestekoa. 

Eta, bukatzeko, idatzi honen abiapuntua beste bat izan bada 

ere, gaiak, ezinbestez, ikasleak ekarri dizkidala gogora, 

ekainean edo garagarrilean porrota vs. arrakasta larrutik 

bizitzen ari baitira.

Porrotaren alde

ASTEKOA

MARIAN MENDIOLA BARANDALLA

HIRU MUGAK BATERA PLATAFORMA

Jakina da hondakinak 

errausten dituzten zementu-

fabrikak, ingurumenerako eta 

osasunerako kaltegarriak eta 

toxikoak diren kutsatzaile 

igorle handienetakoak direla. 

Eta ezagunak dira instalazio 

hauetan burutzen den 

errausketak gizakion 

osasunean dituen ondorioak. 

Gai honen inguruan 

argitaratzen ari diren 

ikerketak oso gogorrak dira, 

eta argi uzten dute jarduera 

hau burutzen den tokien 

inguruan bizi direnek 

minbizia jasateko arrisku 

handiagoa dutela.

Jarduera honek dakarren 

arriskua, gizakion 

organismoan, hondakinen 

errausketan isurtzen diren 

milaka substantzia toxikoren 

bioakumulazio edo 

metaketatik dator. Arnasten 

dugun airera pasatzeaz gain, 

porlandegi-errauskailu 

inguruan ere barreiatzen dira.

Horrela, arazo honek beste 

ekonomia eta garapen eredu 

batzuetan errausketak sortzen 

dituen kalteak aztertzera 

garamatza. Bierzoko Ardoen 

Kontseilu Arautzaileak 

adierazi berri du bere iritzia: 

“Cosmos zementu-fabrikan 

errausketa burutzearen erabat 

kontrakoa, horrek arriskuan 

jarriko lukeelako eskualdeko 

ekonomia eta bertako 

biztanleen osasuna”. Ildo 

beretik jo dute ere bai, DOP 

Bierzoko Errege-sagarra eta 

ABA (Bierzoko Nekazarien 

Elkartea) erakundeek.

Kontseiluak kolokan jartzen 

du beste ekonomia batzuen, 

eta azken finean planeta 

beraren, suntsipenera 

garamatzan “aurrerapen” 

boteretsuaren ideia.

Honekin batera, orain arte 

isilean egon diren beste 

kontaminazio-foku batzuek 

ere, lehen aldiz nazioarteko 

erakundeen arreta jaso dute. 

Itsasoko eta aireko garraioak 

sortzen duen kutsadura hazten 

ari da etengabe. Handitze hau, 

komertzioaren globalizazioaren 

eta bidaiariak areagotzearen 

ondorioa da. Horrela, sarritan 

ikusten dugu azken produktu 

bat lortu bitartean, nola bere 

osagaiak eta lehengaiak alde 

batetik bestera bidaiatzen 

aritu diren. Horregatik, 

kontsumo arduratsu baten 

beharraz jabetzea inoiz baino 

premia larriagoa da.

Aurrerapena

HARA ZER DIEN

UNAI RAZKIN (SORTUREN IZENEAN) ETA 
EKHI ETXEBERRIA (ERNAIREN IZENEAN)

Bagoaz herri gisa ditugun 

eskubideak eta pertsona ororen 

eskubide sozio-ekonomiko, zibil, 

politikoak, etab. erdigunean 

izango dituen gizartea 

eraikitzera. Komunaren 

gizartea eraikitzera goaz, ongi 

bizitzeko. Eraikitzen hasi gara!

Horretarako ezinbestekoa 

dugu eragiten diguten gaiei 

buruz hemen erabakitzea. 

Hemen bizi, hemen erabaki: 

gazteen prekarietatea, osasuna, 

pentsioak, hezkuntza, AHT 

bezalako azpiegiturak, zerbitzu 

sozialak, euskara, emakumea 

eta berdintasuna, elikadura, 

ekonomia, sistema energetikoa, 

lan harremanetarako esparru 

propioa… 

Izan ere, Estatuak 155. 

artikulua “de facto” egunero 

aplikatzen digu Auzitegi 

Konstituzionalaren bitartez. 

Nafarroako Parlamentuak 

onartu dituen 17 legeren 

kontrako helegitea eta atzera 

botatzea dira honen adierazle. 

Atzera botatako legeek gure 

ongizateari eragiten diote 

zuzenean: osasun arloan 

kopagoa ez ordaintzeko legea, 

etxe gabetzeak ekiditeko legea, 

frackinga debekatzen duen 

legea, cannabisaren 

kontsumoaren inguruko legea, 

eskuin muturraren eta 

estatuaren biolentziaren 

biktimak aitortzen eta 

erreparatzen dituen legea…

Sistema kapitalista 

heteropatriarkala suntsitzeko 

garaia da: zapalkuntzan 

oinarritzen delako, bizitzaren 

merkantilizazioa dakarrelako, 

sistema bihotz gabea delako, 

kapitala guztion gainetik jartzen 

duelako. Eta gizarte eredu 

alternatibak ditugulako.

Bagoaz langile klasea eta 

herri sektoreen interesak 

defendatuko dituen euskal 

errepublika sozialista 

eraikitzera! Bakoitzak bere 

alorretik ekarpena eginez 

euskal errepublika burujabea 

eraiki behar dugu. 

Berdintasunean eta justizia 

sozialean oinarritutako gizartea 

posible delako, alternatibak 

ditugulako. Euskal Herri 

burujabea eraikitzeko garaia da, 

inor itxaron gabe, Estatuaren 

oniritzirik espero gabe.

Norabide horretan, 

larunbatean, ekainak 9, “Dena 

aldatzeko, ongi bizitzeko: 

BURUJABE!” eguna egingo 

dugu Altsasun. Bazatoz?

Bagoaz? Bazatoz!

GUTUNA
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SAKANA
Sakanako Mankomunitatearen 

aurtengo aurrekontuan emaku-

mezkoen eta gizonezkoen arteko 

berdintasun zerbitzua sortzeko 

10.000 euroko diru partida bat 

dago. Altsasuk dagoeneko badu. 

Mank-eko buru David Oroz Alon-

sok azaldu digunez, dagoeneko 

hasi dira Berdintasun Zerbitzua 

izanen dena sortzeko pausoak 

ematen. Eta gaineratu du: "orain 

hasi eta lastaila bitartean ber-

dintasun arloaren inguruan 

Sakanako diagnostikoa egiten 

ariko garela". 

Lan horrek hainbat zati izanen 

dituela jakinarazi digu. Horie-

tako bat herrietan eta udaletan 

eginen duten datu bilketa dela 

jakinarazi digu Orozek. Hala, 

udalen osaketa zein den, eta 

ardurak nola banatzen diren 

jaso nahi dute. Gainera, udale-

tako eta mankomunitateetako 

langileriaren argazkia jaso nahi 

dute. Baita herrietako eragileak 

zeintzuk diren, azken urteetan 

herrietan berdintasunaren in-

guruan egin diren ekintzak… 

Parte-hartzea
Orozek azaldu digunez, Berdin-

tasun Zerbitzua sortzerakoan 

parte-hartze prozesua ere sus-

tatuko dute. Alde batetik, sa-

kandarren artean inkesta bat 

zabaltzeko asmoa dute aurki. 

Inkesta horien kopiak toki pu-

blikoetan utziko dituzte. Baina 

www.sakana-mank.eus eta uda-

letako web orrietan eskuragarri 

izanen da. "Hilaren 20ra arte 

egonen da eskuragarri eta aha-

lik eta sakandar gehienek eran-

tzutea gustatuko litzaiguke". 

Baina, parte-hartze prozesua 

ez da horretara mugatuko. Sa-

kandar jakin batzuekin elka-

rrizketa sakonak izan nahi di-

tuzte. Eta gaiaren inguruko 

tailerrak antolatzea ere buruan 

dute. 

Inkesta 
Prestatutako galdeketaren hel-

burua da "Sakanako populazioak 

genero berdintasunarekiko eta 

horrekin lotutako beste alder-

diekin zer ikusia duten beharrak 

identifikatzea". Izan ere, inkes-

tak "etorkizunerako Berdintasun 

Zerbitzuaren planifikazio eta 

diseinurako balizko informazioa 

emanen digu". Horregatik, gal-

deketa betetzeko gonbidapena 

egin dute Mank-etik. 

Inkesta anonimoa da, baina 

adina, herria, sexu orientazioa, 

egoera zibila, ikasketa maila, 

enplegu mota eta antzeko gal-

derak eginez hasten da. Eta 

mamian sartzen denean norbe-

raren etxean zenbat pertsona 

bizi diren galdetzen du eta haren 

osaketa zein den argitzeko es-

katzen du 16 urtetik beherakoak 

bizi ote diren zehazteko eskatuz. 

Garbiketa kontuez, jatekoak 

prestatzeaz eta mendekotasun 

pertsonen zainketaz zein ardu-

ratzen den galdetzen du segituan.  

Gainera, etxeko eta zaintza la-

netan astean zenbat ordu betetzen 

diren zehazteko eskatzen du 

galdetegiak. Inkestaren bitartez 

normalean etxeko mantentze 

lanak eta konponketak zeinek 

egiten dituen jakin nahi dute. 

Baita etxeko administrazioaren 

eta antolaketaren ardura zeinek 

duen ere. 

Aisialdia zeri eskaintzen dio-

gun ere jakin nahi du inkestak 

eta zerrenda luzea proposatzen 

du aukeran. Aldi berean, kultu-

ra, kirol, hezkuntza, emakumez-

ko, erlijio edo bestelako herri-

eragile edo kolektiboren batean 

parte-hartzen dugun jakin nahi 

dute. Berdintasun Zerbitzuaren 

etorkizuneko bost lan ildo zehaz-

ten dira eta lehentasunak zehaz-

teko eskatzen da (toki erakun-

deetan genero zeharkakotasuna, 

emakumezkoen kontrako indar-

keria, erantzunkidetasuna eta 

eginkizunak bateratzea, emaku-

mezkoen ahalduntzea eta sexu 

aniztasuna), eta proposamene-

tarako aukera ere bada.

Sakandarren artean galdeketa egingo da genero berdintasunaren inguruan. 

Berdintasun Zerbitzua, 
Mank pausoak ematen
Sakanako Mankomunitatearen zerbitzu berria izanen da emakumezkoen eta 
gizonezkoen berdintasunaren alde lan eginen duena. Lastaila bitartean diagnosia 
egiten ariko dira, eta horretan laguntzeko, inkesta erantzuteko gonbidapena egin du

Burunda mendebaldeko Oina-

rrizko Gizarte Zerbitzuen Man-

komunitatetik azaldu digutenez, 

heldu den astean jarriko da 

martxan Jubiloteka zerbitzua 

Altsasun. Olatzagutian eta Zior-

dian oraindik ez da talderik 

sortu. Baina Mankomunitatetik 

gaztigatu dutenez, oraindik ere 

izena emateko aukera dago, bere 

egoitzatik pasaz edo 948 467 662 

telefono zenbakira hots eginez,  

udaletxeetan eta jubilatu elkar-

teetan ere. 

Jubiloteka 3. adineko pertsonen 

isolamendua ekidin nahi du 

haiek elkartuz eta zahartze ak-

tiboa sustatuz. Hau da, haien 

interesen arabera ekintzak egi-

teko aukera izanen dute. 

Altsasun Jubiloteka 
heldu den astean 
martxan jarriko da

Ergoienako Udalak ibarreko 2 

eta 12 urte bitarteko haurren-

dako aisialdi programa prestatu 

du garilerako bigarren hama-

bostaldirako (data zehazteke 

dago). Ergoendar txikiak hain-

bat jolas, tailer eta jardueratan  

ariko dira 09:30etik 13:30era 

(zehazteko). Izena udaletxean 

eman behar da eta hauek azken 

egunak dira. Ibarrean errolda-

tutako haurren familiek 50 euro  

pagatu behar dute, besteek 75.

Ergoienako Udan Euskaraz 

astegunetan eginen da, eta ibil-

taria izanen da. Astelehen eta 

ostiraletan Lizarragan izanen 

dira haurrak, astearteetan Do-

rraon, asteazkenean igerilekuan 

eta ostegunetan Unanun. 

Ergoienako Udan 
Euskarazen izena 
emateko azken egunak
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AHT-ren kontrako martxa  izan zen larunbatean. @SORTU_SAKANA

Burujabetzaren aldeko 
jardunaldirako deialdia egin dute
Altsasun larunbatean eginen dira, "dena aldatzeko, ongi 
bizitzeko: burujabe!" lelopean 

SAKANA / ALTSASU 
LAB , Ernai, Euskal Herrian 

Euskaraz, Bilgune Feminista, 

Sortu, Belardi, AHT Gelditu 

Elkarlana eta beste zenbait 

eragilek burujabetzari buruzko 

jardunaldiak egin dituzte azken 

hilabetean. Nork bere esparru-

tik "erabakitzeko eskubidea 

alor guztietara zabaldu behar 

dugula" uste dute, horrela "de-

mokrazian sakontzeko". Izan 

ere, "ezinbestekoa dugu zuze-

nean eragiten diguten gaiei 

buruz hemen erabakitzea: osa-

suna, pentsioak, hezkuntza, 

AHT bezalako azpiegiturak, 

zerbitzu sozialak, euskara, 

emakumea eta berdintasuna, 

elikadura, ekonomia, sistema 

energetikoa, etab. Gizarte ere-

dua erabaki, azken finean. 

Berdintasunean eta justizia 

sozialean oinarritutako gizar-

tea posible delako, alternatibak 

ditugulako". 

Antolatzaileek, "Euskal Herri 

burujabea eraikitzeko garaia" 

dela diote. " Bakoitzak bere alo-

rretik ekarpena eginez euskal 

errepublika burujabea eraiki 

behar dugu, eraikitzen ari gara!" 

Norabide horretan landu dituz-

te jardunaldiak. 

s�12:00 "URUJABE�HOBE�
MAHAIINGURUA��2AFA�$IEZ�
�3ORTU	��-IREIA�"OYA��#50	�
ETA�,UR�!LBIZU��%RNAI	��
-ODERATZAILEA��!ITOR�
!GIRREZABAL�KAZETARIA��
)ORTIAKO�ZABALGUNEAN�

s�14:30 "AZKARIA�
s�18:00�-OBILIZAZIOA��

)ORTIAKO�ZABALGUNEKO�
PLAZATIK��'ERO��INDARROK�
ELEKTROTXARANGA��

Biharkoa 

Asteazkenean ospatuko dute 

etxarriarrek San Kiriko patroia. 

Eguerdian meza izanen da. Arra-

tsaldean Andra Mari ermitaren 

inguruan lagun koadrilak me-

rendatzera elkartuko dira. Dan-

tzakia dantzatu ondoren, plaza-

ra joan eta han, Ken Bat taldea-

ren dantzaldia izanen da 20:00eta-

tik 21:00etara eta 22:30etik 

2:00etara. 

Etxarriarrek San 
Kiriko asteazkenean 
ospatuko dute

Ikasturtea despeditzear dela 

Bakaikun elkartuko da Andra 

Mari ikastolako komunitatea. 

Egitaraua 10:00etan hasiko da, 

udaletxean jarriko den eskulanen 

erakusketa zabalduz. 10:30ean 

Lehen Hezkuntzako pilota fina-

lak jokatuko dira frontoian. 

12:00etan, berriz, herri kirol 

saioa izanen da plazan. Toki 

berean, 12:30ean dantzarien 

txanda izanen da. Aldi berean 

kalera aterako direnak buruhan-

diak izanen dira, herrian barna 

ibiliko direnak. Bazkaldu au-

rretik Xapiru trikitixa eskolaren 

emanaldia izanen da eta, 14:30ean, 

mahaira eseriko dira. 16:00 eta-

tik 19:00etara puzgarriak izanen 

dira. Omenaldia ere izanen da.

Andra Mari ikastolak 
Bakaikun ospatuko 
du bere eguna

Urte berezia da honakoa Iñigo 

Aritza ikastolarendako. Nafarroa 

Oinezen prestaketan buru bela-

rri sartuta daudela ospatuko 

dute ikastolaren eguna Olatza-

gutian, bihar. Gainera, ikastolan 

35 urte baino gehiago daramaten 

8 irakasleri ere eskerrak emanen 

dizkiete. Egitaraua 11:00etan 

zabalduko da haurrendako tai-

lerrak, jolasak, tirolina, futbol 

5, herri kirolak eta buruhandiak 

dituela. 12:00etan trikitilariak 

izanen dira. 12:30ean irakasle 

ohiei esker on ekitaldia eta Eus-

karaldia ekitaldiaren aurkezpe-

na eginen da.14:30ean bazkal-

tzera eseriko dira, historia-me-

moriako parkean. Ondoren, 

ikasleen karaokea eta ur zezena.

Iñigo Aritza ikastolak 
Olatzagutian 
ospatuko du festa

Giza kateak Gasteiz, Bilbo eta Donostia lotuko ditu. ARTXIBOA

Sakandarrak Giza katearen  
193. kilometroan egonen dira
Igandean eginen du Gure Esku Dagok giza katea. 
Altsasu Gurasoak taldea 193. kilometroan izanen da

SAKANA
Giza kate batek Bilbo, Donostia 

eta Gasteiz hiriburuak batuko 

ditu igandean, garagarrilaren 

10ean, Gure Esku Dago ekimenak 

antolatuta. Giza katean sakan-

darrak 193. kilometroan koka-

tuko dira, Zigoitian. "Erabaki 

judizialak Nafarroan, Euskal 

Herrian, har ditzaten" aldarri-

katzeko Altsasu Gurasoak taldea 

Giza katean izanen da. 

Gure Esku Dago ekimenak 

adierazi duenez, Bilbo, Donostia 

eta Gasteiz batzen dituen 202 

kilometroak etenik gabe osatze-

ko gutxienez 100.000 pertsona 

beharko dira. Gainera, 3.000 

boluntario ariko dira antola-

kuntzan. Sakandarrak Zigoitian 

batuko dira Giza katean. 193. 

kilometroan izanen dira, Gas-

teiztik gertu, Gorbeia merkata-

ritza gunearen ondoan. Gainera, 

"elkartasun kilometroa" izanen 

da 193.a, izan ere, Gure Esku 

Dagok "Altsasuko auzipetuei" 

eskaini die kilometroa "gazteei 

babesa adierazteko". Hortaz, 

Altsasu Gurasoak taldea bertan 

izanen da "erabaki judizialak 

Nafarroan, Euskal Herrian, har 

ditzaten" aldarrikatzeko. 

Oharrak
Giza katean parte hartuko duen 

jendea egokitutako kilometrora 

denborarekin iristeko abisua 

eman du Gure Esku Dagok. Au-

tobusez joateko gomendioa lu-

zatu du ere antolakuntzak. 

10:00etan hasiko dira katea osa-

tzen. 11:30erako dena prest egon 

beharko da, eta 12:00etatik 

12:30era giza katea izanen da 

eta mezu nagusia helaraziko 

dute. Ondoren, "jai giroa" izanen 

da hiriburuetan. 

Giza katearen zuzeneko irudiak 

zabalduko ditu Gure Esku Dagok 

ekimenaren Youtubeko kanala-

ren bidez. 
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As te le he ne tik  o s te gune ra

107.3FM

Alfredo
Altsasuko Gurasoak epaiketaz eta atxiloketez

Oier Albiztur eta Aitor Beramendi, 
Nafarroa Oinezeko bideoaren egileak

EGIARRETA
Joakin Lazkoz Olaetxea Egia-

rretako Kontzejuko presidenteak 

jakinarazi digunez, "basoan bada 

erreka bat udan lehortu egiten 

dena. Gure asmoa da hiru pun-

tutan baltsa modukoak egokitzea, 

lehorte garaian abereak eta 

bestelako animaliek ura edate-

ko aukera izan dezaten". Lana 

aditu batekin eginen dute, erre-

ka hondoko lurra behar bezala 

erabili eta baltsak egoki sortze-

ko. Laugarren putzu bat egiteko 

asmoa ere bazuten baina Nafa-

rroako Gobernuak ezezkoa eman 

zien, han babestutako uhandreak  

daudelako. 

Lan hori egiteko baimena pasa 

den urtean lortu zuen kontzejuak, 

baina diru-laguntzarik ez nahi-

koa dirurik ez zuelako. Dirua 

aurreztu ondoren, lanak aurten 

egin ahal izatea espero du Laz-

kozek. Horregatik dago lana 

kontzejuaren aurtengo aurre-

kontuan sartua. Azken hori, 

10.620 eurokoa da. 

Aurrekontuan jasota dago  

frontoi erdia estaltzeko proiek-

tuaren erredakzioa ere. Elkar-

teari eta kontzeju etxeari itsatsia 

dago frontoia, frontis hutsa dena. 

Festetan han dantzaldirako ohol-

tza eta taberna jartzen dira. 

Lazkozek esan digunez, "espa-

zioaren egituragatik ezin dugu 

ezker paretarik jaso. Publikoa-

ri zabalik dagoen espazio bat 

nahi dugu, euria egiten duenean 

haurrak edo jendea egoteko toki 

bat. Horregatik, eskuin pareta 

lukeen Sakanako aurreneko 

frontoia izanen litzateke gurea".  

Proiektua urte akaberarako 

aurkeztu behar diote gobernua-

ri, hark emandako erabilera 

askeko funtseko 21.496,63 euroe-

kin lanak heldu den urtean egin 

nahi baitituzte. 

Hori iritsi bitartean, Lazkozek 

jakinarazi digu Arakilgo Uda-

laren bidez lan gehiago eginen 

direla herrian. Alde batetik, 

herritik ibaira doan bideko ez-

pondak "desagertu" dira eta 

euria egiten duenean porlanez-

ko bidetik doa eta zenbait sorok 

gainezka egiten dute. Horregatik, 

ezpondak berriro eginen dira. 

"Duela 30 bat urte basotik egur 

aprobetxamendu handia atera 

zen. Orduko pistak egoera txa-

rrean daude eta udalaren pala-

rekin urtero haren zati bat be-

rritzen dugu". Udal langileek 

herria garbitu, sasiak kendu eta 

kontzeju etxean konponketa 

txikiak eginen dituzte. 

Egiarretan furgonetan ogia erosten. ARTXIBOA

Egiarretako basoan 
baltsak egin nahi dituzte
Udan erreka lehortzen denez, hiru baltsek abereen eta animalien egarria aseko 
lukete. Bestetik, ibairako bideko ezpondak garbitu nahi ditu udalak. Eta frontoi erdia 
estaltzeko proiektua du eskuartean

Etxarriarrek batzarrean erabaki zuten estalopearen kokapena.

Estalope berria kioskoaren 
atzeko aldean eginen da, aurten
Herenegun egindako bilkuran 72 etxarriarrek parte 
hartu zuten. Adostutako erabakia bere egin du udalak

ETXARRI ARANATZ
Eguraldi txarra dagoenean jen-

dea babestuko duen estalopea 

kioskoaren atzean eginen da.  

Horrek ekarriko du kioskotik 

Lazkoz eta Maiza kaleen parera 

arte plazako erdiko bi zuhaitz 

ilarak kenduko direla estalopea 

jartzeko (12-14 zuhaitz). Estalo-

peak kioskoa bere barnean har-

tuko du, integratu eginen du. 

Egitura finkoa izanen du, baina 

ez da zehaztu zein materialez 

egina izanen den edo nola.  Zuhai-

tzen gainetik eraikiko da eta 

aldameneko etxeak kontuan 

izanen ditu. Beraz, udaletxe pa-

reko plaza zatia orain arte be-

zala geldituko da.

Estalopea jartzeko lanak aur-

ten eginen dira. Izan ere, Etxa-

rri Aranazko Udalak Europako 

Landa Garapenerako Programa-

ren bidez 50.000 euroko diru-

laguntza lortu du eta lanak 

aurten egin beharra du. Horre-

tan, udalak Cederna-Garalurren 

laguntza izan du. 

Parte-hartzea
Udalak plaza eta bere ingurua 

hobetzeko parte-hartze prozesua 

martxan jarri zuen 2017ko otsai-

lean. Handik atera zen oinez-

koendako eremuak sortzeko 

kezka, dagoeneko errealitate 

dena. 

Estalope baten beharra ere 

nabarmendu zen. Gaiak lantze-

ko hainbat bilera egin dira. 

Azkena herenegun. Hartan 72 

etxarriarrek parte hartu zuten. 

Gainera, batzarrera joan ezin 

zutenek euren ideiak idatziz 

aurkezteko aukera izan zuten 

udaletxean. Bide horretatik 77 

ekarpen jaso ziren. 

Batzuen eta besteen iritziak 

entzunda, batzarrera agertu zi-

ren guztien adostasunez eraba-

ki zen estalopearen kokapena 

kiosko atzean jartzea. 
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Uharte Arakilgo Udalak Nafarroako Gobernuari irailean aurkeztu nahi dio. ARTXIBOA

Hirigintza plana berritzeko 
lehen pausoak ematen hasiak
Uharte Arakilgo Udalak 1991ko dokumentua 
eguneratzeko lehen bilerak egin eta inkesta zabaldu du

UHARTE ARAKIL
Herriaren hirigintza plangintza 

arautzen duen agiria 1991koa 

da, eta gaur egungo beharretara 

egokitu beharra dagoela iritzita 

Uharte Arakilgo Udalak gaiari 

heldu dio. Alde batetik, www.

uhartearakil.eus web orriko 

dokumentuak atalean hirigintza 

planaren inguruko informazio  

guztia jarri du. 

Horrekin batera, Uharte Ara-

kilgo Udalak parte-hartze plana 

jarri du martxan. Juana Sainz 

Betelu alkateak jakinarazi di-

gunez, planaren erredakzioaz 

arduratzen den taldea lanean 

ari da, eta dagoeneko hiru au-

zoetako uhartearrekin bilerak 

egin dituzte, haien iritziak ja-

sotzeko. Aldi berean, uhartearren 

iritziak, ideiak, datuak eta ira-

dokizunak jasotzeko asmoz in-

kesta zabaldu zuten, herritarrek 

sinatu gabe osatu zezaketena. 

Genero ikuspegia ere zaindu 

zuten. Hilabete egon zen inkes-

ta erantzuteko eta oso erantzun 

gutxi jaso dira. 

Hala inkestan eskatzen zen, 

besteak beste: Uharteko hiri-

gintza arazo nagusia zehaztea, 

aurki etxerik  erosteko asmorik 

ote zuten, nolako etxebizitza 

litzatekeen, herriko zein ingu-

rutan, eraikin dotazionalen eta 

eremu libreen inguruko iritzia 

eskatzen zen, industria edo bil-

tegi jardunik sustatzeko asmo-

rik duten, Uharteko zein paisaia 

den interesgarri, halakoren bat 

berreskuratu beharra ote dagoen 

eta mugikortasunaren inguru-

koak. 

Oinarria 
Hirigintza plana berritzeko uda-

lak 2015ean egindako parte-har-

tze prozesuan jasotako oinarriak  

izan dira abiapuntua: Itxesi eta 

Zerradoa auzoak hirigunearekin 

gaizki lotuak eta espaloirik gabe 

daude eta autobiaren sarrera-

irteera leku arriskutsua da; 

herriaren nortasuna mantendu-

ko duen neurrizko hazkundea 

(Larrubita eta Zerradoa eta hi-

rigunea lotzen duten ingurunean 

dentsitate ertaina erabiltzea); 

hutsik edo gaizki dauden etxe-

bizitzak birgaitzea; dauden in-

dustria guneak finkatu eta his-

toria-, arkitektura- eta natur-

ondarea bultzatzea. 

Horiek guztiak kontuan izanik, 

planaren erredakzio taldeak  

etxebizitzak egiteko hiru gune 

zehaztu ditu, baina zehaztu du 

bakoitzaren egokitasuna eta 

bideragarritasuna aztertu behar-

ko dela: Larrubita (frontoiaren 

atzeko aldetik ibaira), Ospita-

lalde (Itsesiatik autobiara ate-

ratzen den kalearen hegoaldean), 

Errekabitarte (Itsesia auzoko 

familia bakarren eta Itsasiko 

erreka arteko eremua) eta Ze-

rradorako-Berralde bidean dau-

den lantegiak. Planoak udale-

txean eta web orrian daude 

ikusgai. 

Alkateak azaldu digunez, euren 

asmoa litzateke lana irailerako 

despeditzea. Lurralde Antolake-

taren Estrategia Eredua jasotzen 

duen dokumentua Nafarroako 

Gobernuari aurkeztu aurretik 

Uharte Arakilgo Udalak batzarra 

deitzeko asmoa du.  

ADAVAN elkartearen aurkezpeneko argazkia. ARTXIBOA

Amiantoak hildako langile baten  
familiarendako kalte-ordaina
Epaiaren arabera enpresak osasun arloko legedia 
urratu zuen eta, horrela, langileak arriskuan jarri zituen

ALTSASU
Gasteizko Lan-arloko 1. zenba-

kidun Epaitegiak Atusa Grupo 

Empresarial y Accesorios de 

Tuberia enpresa amiantoak era-

gindako langile baten heriotza-

gatik kalte-ordaina pagatzera 

zigortu du. Altsasukoa zen lan-

gilea eta haren familiak 121.926,88 

euroko kalte ordaina jasoko du. 

Euskadiko Amiantoko Bikti-

men Elkateak, Asviamiek jaki-

narazi duenez, langilea pleura-

ko mesotelioma gaitzak jota hil 

zen 2014ko azaroan. 1961 eta 1969 

artean Esteban Orbegozon lan 

egin zuen eta 1970etik 2004ra 

arte, berriz, Accesorios de Tu-

berian. Fundizioan mantentze 

lanetan aritu zen. 

Epaiketan bai Osalanek bai 

lekukoek adierazi zutenez, "lan-

tegiko hainbat ekoizpen tresne-

tan amiantoa zegoen eta langi-

leenhaiek erabiltzen zituzten. 

Enpresak ez zuen amiantoaren 

eraginpean jartzearen inguruko 

ez informaziorik, ez trebakun-

tzarik eman eta legeak ezarri-

tako mediku azterketa bereziak 

ez zituen egin. Beraz, langilea 

amianto zuntzen arrisku-pean 

egon zen. Arropa etxean garbi-

tzera eramaten zuen".

Epaian jasotzen denez, altsa-

suarra lanean egon zen garaian  

amiantoaren toxikotasuna eta 

arriskuaren berri bazuten. "Modu 

jarraian eta batere babesik gabe 

haren eraginpean egon zen".  

Eskaera
Asviamie elkarteko kideak epaia-

rekin "pozik" daude. Eta gogo-

rarazi dute guztiendako mer-

keago eta errentagarriagoa li-

tzatekeela, bereziki biktimen-

dako, Segurtasun eta Higiene 

araudia betetzea prebentzio-

inbertsioak eginez, bereziki 

gaixotasun profesionalen eta 

minbiziaren prebentzioan. 

Asviamietik jakinarazi dute 

Atusan amiantoagatik hildako 

bigarren heriotza aitortua dela 

altsasuarrarena. Horregatik,  

elkartekoek eskatu dute preben-

tzio araudia bete ez zuten en-

presek biktimei eta haien fami-

liei sortutako oinazeagatik 

barkamena eskatzeko. Horrekin 

batera, Asviamieko kideek araua 

bete ez duten enpresei eskatu 

diete epaitegietan helegiteak 

jartzeari uzteko, "sufrimendu 

handiagoa besterik ez dute sor-

tzen". Horren ordez, enpresa 

horiei gobernuarekin bat egin 

eta premiaz konpentsazio funtsa 

sortzeko lanari hel diezaiotela.  

Funtsak nahikoa baliabide iza-

tea exijitu dute. 

Amiantoaren erabilera mende 

hasieran debekatu zen bere zun-

tzak arnasteak minbizia sor 

dezakeelako. Orain arte amian-

toak kaltetutako langile sakan-

darrak Euskadiko elkartearen 

laguntza izan dute. Asmiavieren 

babespean duela bi urte Nafa-

rroako elkartea sortzeko proze-

sua hasi zuten eta maiatza er-

dialdean sortu zen Adavan. 

Harekin harremanetan jarri 

nahi duenak adavan2018@gmail.

com e-postara idatzi dezake edo 

661 129 440 telefonora hots egin 

dezake.

Osasun Departamentuak eko-

grafoak jartzeko 160.000 euro  

aurreikusi ditu. Aukeratutako 

hamaika osasun-etxeetako bat 

Irurtzungoa da. Ekografoarekin 

lehen mailako arreta indartu 

nahi da, baita profesionalen 

erabakiak hartzeko gaitasuna 

hobetu eta pazienteen irisgarri-

tasuna hobetu ere. 

Ekografiak proba teknikoak 

dira, hortaz, ekografiak egiten 

dituzten medikuek berariazko 

trebakuntza behar dute. Beraz, 

osasun etxeetan talde berriak 

sartuko dira, eta, gainera, pres-

takuntza-ikastaroak eskainiko 

ditu Osasunbideak: 46 orduko 

ikastaroak eta tailerrak izango 

dira osasun etxeetan.

Ekografoa Irurtzungo 
osasun etxean, lehen 
arreta indartzeko

Askatasunaren botilak ekimena 

antolatu zuen Nafarroako Go-

bernuko Bakea, Bizikidetza eta 

Giza Eskubideen zuzendaritza-

ren bidez. 400 ikaslek parte har-

tu zuten, tartean Altsasu Insti-

tutuko ikasleek. Ekimena Ezka-

bako gotorlekuan hasi zen. 

Botila baten barruan mezua 

sartu eta erreleboka, bi egunetan, 

Urepeleraino eraman zuten. 

Altsasuko institutuko 
ikasleak Ezkabako 
memoria ekitaldian

Sakana Harrera Harana taldeko 

kideek Sakanan ulertu nahi dugu 

ekimena martxan jarri dute. 

Horregatik, galdera sorta bat 

luzatu dute: zergatik egiten dute 

ihes? Nola bidaiatzen dute hona 

iristeko? Nola bizi dira? Nola 

ematen die Europako Batasunak 

ongi etorria? Eta guk? Nola sen-

titu gara haien herrialdeetan? 

Nola hartu gaituzte? Taldeak 

sakandarrei eskaera egin die: 

goiko galdera horiek “erantzuten 

duen argazkiren bat baduzu, 

gurekin elkarbanatu, Sakanan 

zehar bidaiatuko duen argazki 

erakusketa bat prestatuko dugu”. 

Irudiak hilaren 18ra arte bidali 

daitezke sakanaharreraharana@

gmail.com e-posta helbidera.

"Sakana ulertu nahi 
dugu" ekimena 
martxan jarri dute
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Sakanako Mankomunitateak, 

Gurasoak Entrenatzen Kanpai-

naren barruan Kiroltasun Sariak 

banatu zituen astelehenean La-

kuntzako kultur etxean eginda-

ko sari banaketan. 

460 partaide eta 12 saritu
Kanpainaren helburua, neska-

mutikoak edo gurasoak eginda-

ko idazlan edo ilustrazioetan 

kiroltasun baloreak sustatzea 

eta kiroltasun kontrako baloreak 

salatzea da helburua. Oso kon-

tentu dago Mankomunitea, kan-

paina honetan 460 partaide izan 

direlako. 

“Partaide guztiei, bai haurrei 

bai gurasoei, kiroltasunaren 

koadernoak banatuko dizkiegu, 

eta, horretaz gain, gurasoek 

egindako lanak ere aztertu di-

tugu eta kirol baloreak barne-

ratzen doazela ikusi dugu. Oso 

balorazio positiboa egiten dugu 

jasotako erantzunaz” aipatu digu 

Sakanako Mankomunitateko 

kirol teknikari Amaia Gerrika-

goitiak. 

Astelehenean egin zen sari emate ekitaldia, Lakuntzako Kultur Etxean. UTZITAKOA

Kiroltasun sariak banatu 
ditu Mankomunitateak
 KIROLDEGIA  Sakanako Mankomunitateak Gurasoak Entrenatzen Kanpainaren barruan 
Kiroltasun Sariak banatu zituen astelehenean Lakuntzako kultur etxean. Guztira 460 
partaide izan ditu kanpainak eta antolakuntzak 12 sari banatu zituen

Ondokoa da Sakanako Mankomunitateko Gurasoak Entrenatzen 
Kanpainako Kiroltasun Sarietan saritu dituen ikasle sakandarren 
zerrenda:

Saritutakoak
s�1. saria Bizikleta. Iñigo Salinas Andueza (Lakuntzako ikastetxea)
s�2. saria Patinak. Berat Izagirre Mendinueta (Andra Mari 

ikastola).
s�3. saria Ur azpian ibiltzeko betaurreko, tubo eta aletak. Iratxe 

Lapuente Perez (Jesusen Bihotza ikastetxea).
s�4. saria Futboleko baloia. Amaia Goikoa Oiz (Atakondoa 

ikastetxea).
s�5. saria Saskibaloiko baloia. Maialen Larraza Senar (Andra Mari 

ikastola). 
s�6. saria Errugbiko baloia. Paula Guerrero Igoa (San Donato 

ikastetxea).
s�7. saria Eskubaloiko baloia. Uxuri Mendiburu Zabaleta (Andra 

Mari ikastola).
s�8. saria Raketa. Nahia Senar Ormazabal (Andra Mari ikastola).
s�9. saria Pala. Aiora Larraza Salinas (San Migel BHI Altsasu). 
s�10. saria Eskupilotako pilota. Irati Andueza Imaz (San Donato 

ikastetxea).
s�11. saria Xiba. Onintze Lopez de Gauna Etxagibel (Domingo 

Bados ikastetxea).
s��2. saria Xiba. Julen Larraza Salinas (Lakuntzako ikastetxea). 

Kiroltasun sariak

Emakumezkoen Altsasu erre-

gional taldearendako despeditu 

da 2017/2018 denboraldia. Au-

rreko asteburuan jokatutako 

ligako azken jardunaldia, 34. 

jardunaldia, ez zen gozoa izan 

neska altsasuarrendako, Mulie-

rrek 10 eta 0 irabazi baitzien. 

Hala ere, sailkapenean 18 talde-

tatik 14. a sailkatu da Altsasu, 

26 punturekin. Berriozarrek 

irabazi du liga, 100 punturekin. 

Ikaragarrizkoa izan da egin du-

ten denboraldia: 34 partidetatik 

33 irabazi dituzte eta bat ber-

dindu; ez dute partidarik galdu 

Berriozarkoek. Datorren mailan 

2. mailan ariko dira. Altsasuk 

emakumezkoen erregionalean 

jarraituko du.

 FUTBOLA  Nesken 
Altsasu erregionala, 
hamahirugarrena

Ekainaren 22an hasiko da Ur-

dingo Gazte Asanbladak anto-

latu duen Urdiaingo VI. Futbol 

7 Txapelketa. Urdiaingo Aitziber 

futbol zelaian jokatuko da txa-

pelketa eta ekainaren 22an hasi 

eta Urdiaingo Andramauztuko 

festetan jokatuko da finala, abuz-

tuaren 14an edo 15ean. 

Izena ematea zabalik dago 

ekainaren 15era arte, ondoko 

telefonoetara whatsappa bidali-

ta (620 758 791 / 640 811 881). 

Talde bakoitzak 60 euro ordain-

du beharko ditu izena ematea-

gatik. Urdiaingo Gazte Asanbla-

dak urteak daramatza aipatu 

futbol txapelketa hau antolatzen, 

harrera eta parte-hartze bikaina 

duena. 

 FUTBOLA  Urdiaingo VI. 
Futbol 7 Txapelketan 
izena ematea zabalik

Altsasuko Pilota Goxuan parte hartzen ari diran bikoteetako batzuk. UTZITAKOA

Altsasuko Pilota Goxua 
Txapelketako finalerdiak jokoan
Ostiral eta igande arratsaldean jokatuko dira finalerdiak, 
Altsasuko Burunda pilotalekuan

Altsasuko gaztetxeak eta Pilo-

tajauku pilota klubak antolatu-

tako IV. Pilota Goxua txapelke-

ta azken txanpan sartu da. Lehen 

eta bigarren mailan zortzina 

bikote, 3. mailan 14 bikote eta 

aurten lehen aldiz antolatu du-

ten emakumezkoen mailan 5 

bikote aritu dira, guztira 35 bi-

kote. Ligaxka bikainaren ondo-

ren, asteburu honetan finalerdiak 

daude jokoan, txapelketan bar-

na fin-fin ibili direnendako au-

kera ederra. Urtetik urtera 

arrakasta gehiago dauka txapel-

ketak eta giro ederra sortzen da 

Burunda pilotalekuan. 

Ostiralean, 20:00etan
s�2. maila Gelbentzutarrak / 

Martinez-Flores
s�1. maila Alustiza-Mazkiaran / 

Senar-Grados
 L. Zubiria-Garziandia / 

Sueskun-Flores

Igandean, 17:00etan
s�3. maila Ieregi anaiak / 

Iriarte-Ollo
 Ortigosa-Gonzalez / 

Pleito-Ondatz
s�2. maila Lizarraga-Olmos / 

Pablo-Koldo
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Asier, Roberto Martil, Bynho, 

Edu, Llamas eta Eric Martelen 

kontratuak berritu eta gero, 

Osasuna Magnak kontratua lu-

zatu dio Rafa Usin jokalariari. 

Denboraldi bikaina egin du 

Rafa Usinek. 23 gol sartu ditu, 

lehen mailako golegileen zerren-

dan bosgarrena da eta Osasuna 

Magnarendako jokalari klabea. 

Aurten orain arteko denboral-

dirik onena egin du talde berdeak 

eta helburu hori lortzen ezin-

bestekoetako bat izan da Usin. 

“Barrenak agintzen zidan taldean 

jarraitzea, ardura morala nuen, 

eta pozten nau taldeak proiektu 

sendo bat sortzeko zimenduak 

jartzen jarraitzen duelako. Aur-

tengoa urte ona izan da baina 

zorte falta izan dugu denboraldia 

borobiltzeko, baina hurrengo 

denboraldian bertan izango gara, 

borrokan, betiko moduan” azal-

du zuen Rafa Usinek. 

Bestalde, talde berdeak bi fi-

txaketa berri egin ditu: 22 urte-

ko Alex Diz galiziarra, Santiago 

Futsal taldetik datorrena, eta 

Javier Garcia Moreno, "Chino", 

26 urteko jokalaria, Jaen talde-

tik datorrena. Eta aipatzekoa 

da Osasuna Magnako Alvarito 

jokalariak Naturpellet Segovia 

taldean jokatuko duela datorren 

denboraldian, utzita. Honela, 

minutu gehiago izanen ditu. 

Abonuen berritze kanpaina
Osasuna Magna Xotak martxan 

du 2018/2019 denboraldirako 

abonuen berritze kanpaina. Au-

rretik abonatuak zirenak den-

boraldi berrirako txartelak jaso 

ditzakete Iruñeko bulegoan 

(Ermitagaña kalea, 11) edo Irur-

tzungo bulegoan (Lizarra kalea, 

5), 12:00etatik 14:00etara. Pre-

zioetan ez dago aldaketa nabar-

menik: familia abonua 100 eu-

rokoa da, helduena 50 eurokoa, 

gazteena 35 eurokoa, 7 urtetik 

beherakoena 7 eurokoa eta lan-

gabetuena 40 eurokoa.  

Rafa Usinek 
Osasuna 
Magnan 
jarraituko du
 ARETO FUTBOLA  Talde 
berdeak 2018/2019 
denboraldirako indartzen 
segitzen du

Zabalarte klubak antolatuta, 

igandean jokatuko da Lakuntza-

Aralar mendi lasterketa, 15. 

edizioa. Zabalartek Lakuntzako 

Udalaren, Lakuntzako Pertza 

elkartearen, Nafarroako Mendi 

Federazioaren, Euskal Herriko 

Mendi Federazioaren eta hain-

bat babesleren laguntza izan du. 

Eguraldi nahasia dago iragarri-

ta baina primerako lasterketa 

izatea, hori da espero dena. 

Bi distantzien artean aukera-

tu ahalko dute korrikalariek: 

ibilbide luzea (25 km, 1.200 m 

desnibel positiboa) eta ibilbide 

laburra (13,3 km, 640 m desnibel 

positiboa). Ibilaldi luzea Euskal 

Herriko eta Nafarroako Mendi 

Koparako puntuagarria da. 

Bi probak aldi berean abiatu-

ko dira Lakuntzako plazatik, 

9:30ean. Betiko ibilbidea da, 

baina aurten aldaketa txiki bat 

egin behar izan dute, basoan 

egin berri diren lanen ondorioz 

ibilbidearen zati bat erabat izo-

rratuta dagoelako, 19 eta 20 ki-

lometroen artean.

Paisaia zoragarria
Ibilbide luzekoek Guardetxera 

(1.035m) joko dute, handik Be-

lokiko lepora, Txorrotxetara eta 

Unagako putzura (1.185 m) igo 

ondoren, Irumugarrietara (1.431 

m) helduko dira. Hortik jaitsie-

rari ekingo zaio, Desaoko bor-

datik (1.229 m) eta Pagomaritik 

barna. 19 eta 20 kilometroen 

artean ibilbide aldaketa egingo 

dute, eta beti bezala Arangune-

ra iritsiko dira korrikalariak. 

Handik behera joko dute, La-

kuntzako helmugara. Ibilbide 

ederra bezain paregabea. 

Ibilbide motzekoek, aldiz, Guar-

detxera igoko dira, baina Mu-

gerdirantz egin beharrean, Lar-

luzgainara (1.103 m) joko dute, 

ondoren Etxaaltxetan (920 m) 

ibilbide luzearekin bat egin eta 

Lakuntzara jaitsiko dira. Etxaal-

txeta pasa ondoren Arangunera 

iritsiko dira korrikalariak eta 

handik behera, Lakuntzara. 

Ibilbidean barna 5 kontrol eta 

4 hornidura gune egongo dira. 

Ibilbide motzeko lehen partai-

dearen helmugaratzea 10:30era-

ko aurreikusten da eta ibilbide 

luzekoarena, aldiz, 11:30erako. 

Akaberan, auzatea izango da 

korrikalari guztiendako. Anto-

laketa lanetan 80 pertsona baino 

gehiago ariko dira.

Sari ederrak
Sari banaketa 13:00etan hasiko 

da. Korrikalari guztiek kamise-

ta tekniko bat eta produktu lote 

bana jasoko dute. Proba nagu-

siko irabazleek, gizon eta ema-

kumeek, 250 euro, txapela eta 

berrikuntza moduan, Zabalar-

teko logoaren itxura duen txo-

kolatez egindako tartak jasoko 

dituzte Lakuntzako Txindokiko 

gozogile Sabinok prestatutakoak. 

Bigarrenek 100 euro eta trofeoa, 

eta hirugarrenek 50 euro eta 

trofeoa. Bestalde, lehen lakun-

tzarrek, lehen sakandarrek, lehen 

beteranoek, lehen juniorrek eta 

lehen promesek trofeoak jasoko 

dituzte. Ibilbide motzean, txa-

peldunek 100 euro eta txapela 

eta bigarrenek eta hirugarrenek 

garaikurra eskuratuko dituzte. 

Baita lehen kadeteak eta lehen 

herritarrak ere. Aurten ibilbide 

aldaketa izango denez, erreko-

rraren saria kentzea erabaki du 

Zabalartek (Hamid Ben Daoud, 

1:52:17, eta Sandra Sevillano, 

2:26:30).  

Izena emateko
Gaur, ostiralean, gaueko 24:00ak 

arte eman daiteke izena www.

herrikrosa.eus web gunean. Atzo 

goizean, bi probatan guztira 200 

korrikalari inguru zeuden izena 

emanda. Ibilbide luzerako, fe-

deratuek 16 euro eta federatu 

gabekoek 20 euro ordaindu 

beharko dituzte eta ibilbide mo-

tzerako, aldiz, federatuek 12 euro 

eta federatu gabekoek 15 euro. 

Egunean bertan norbait korrika 

egitera animatzen bada, antola-

kuntzarekin hitz egin dezake. 

Aurreko urtean 194 korrika-

lari aritu ziren guztira, 96 pro-

ba nagusian eta 98 laburrean. 

Proba nagusian Juanjo Igarzabal 

gailendu zen Beñat Katarainen 

aurretik eta emakumezkoetan 

Alizia Olazabalek irabazi zuen. 

Proba laburrean, aldiz, Imanol 

Inza eta Elixabete Agirre izan 

ziren txapeldunak. 

Txingurriye taldearen aldeko 
lasterketa solidarioa
Lakuntza-Aralar mendi laster-

ketaren bitartez Zabalarte el-

karteak Lakuntzako Txingurri-

ye taldea lagundu nahi du, la-

kuntzar guztiak, duten jatorria 

dutela, elkarrekin biltzea eta 

kultura ezberdinen arteko ha-

rremana eta elkartasuna susta-

tzen duen laguntza eta aisia 

taldea da Tingurriye. 

Horrela, goizeko 10:00etan las-

terketa solidarioa antolatu du 

Zabalartek, adin guztietarako. 

Lasterketan parte hartzeko dor-

tsal solidarioak salgai daude 

herriko tabernetan, 2 euroren 

truke, eta lasterketa hasi baino 

lehen ere plazan erosi ahalko 

dira. Plazari buelta bat ematea, 

hori da lasterketaren erronka. 

Dortsalengatik jasotako guztia 

Txingurriye elkarteari emango 

zaio eta parte hartzeko deia egin 

du Zabalartek.

Aralarko paraje zoragarrietatik barna ibiliko dira korrikalariak. Argazkian Alizia Olazabal, iazko emakume txapelduna. ZABALARTE

Lakuntza-Aralar mendi 
hitzordua, igandean
 MENDI LASTERKETAK  Goizeko 9:30ean abiatuko dira korrikalariak Lakuntzako plazatik. 
Bi aukera daude: ibilbide luzea (25 km) eta ibilbide laburra (13,3 km). Ibilbide luzea 
Euskal Herriko eta Nafarroako Mendi Lasterketen Txapelketetarako baliagarria da

ORAINDIK ERE IZENA 
EMATEKO AUKERA 
DAGO. 200 
KORRIKALARITIK 
GORA ARIKO DIRA
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Jose Luis Beraza probako lehen beteranoa izan zen. BERAZA

EH Erronka: Beraza zortzigarrena 
eta Santesteban bederatzigarrena
 MENDI LASTERKETAK  67 kilometroko proba gogorrean 
608 parte-hartzaileetatik 217 erretiratu egin ziren

Gogorra da Leitzako Euskal 

Herria Erronka traila. 67 kilo-

metro eta 3.500 metro desnibel 

positiboa baino gehiago, ez da 

txantxa. Hala ere, 608 korrika-

larik hartu zuten irteera, gogo-

tsu, probari ekiteko. Ibilbidean 

barna lohi asko zegoela aipatu 

zuten korrikalariek, hezetasun 

asko zegoela eta bero asko pasa 

zutela. Probaren gogortasunaren 

erakusle, 608 korrikalarietatik 

391k lortu zuten proba osatzea, 

Raul Macarro (6:59:52) eta Izas-

kun Zubizarreta (8:32:38) buru 

zirela. 

Gure korrikalariei dagokienez,  

aipatzekoa da probako lehen 10 

sailkatuen artean bi sakandar 

izan zirela. Jose Luis Beraza 

uhartearra 8.a sartu zen eta 

probako lehen beteranoa izan 

zen (7:33:28) eta Gorka Santes-

teban 9.a sartu zen (7:42:41). 

Gainontzeko sakandarrak ere 

oso txukun ibili ziren.

Izabak 14. Camille Extreme men-

di lasterketa hartu zuen, 31 km 

eta 2.044 metroko desnibel po-

sitiboa duen proba gogorra. 407 

korrikalarik hartu zuten irtee-

ra, goizeko bederatzietan, eta 

lehen lau orduetan eguraldia 

alde izan zuten; aldiz, ordubatak 

inguruan euria hasi zuen, go-

gotik, eta oraindik lanean zebil-

tzan korrikalariei izugarri kon-

plikatu zitzaien ibilbidea. 

Beñat Katarain lakuntzarra 

ikusgarri aritu zen eta bereziki 

Ziriza gainean eta Ezkaurre 

gainean (2.047 m) bildu ziren 

ikusleen animo eta laguntzare-

kin, aurrera egitea eta proba 

irabaztea lortu zuen (3:09:45). 53 

segundo atera zizkion bigarre-

nari, Jonatan Cuestari (3:10:38). 

Amaia Amantegi izan zen lehen 

emakumea (4:03:14). Aipatzekoa 

da ere Ander Unzurrunzaga Iu-

rrebaso etxarriarraren lorpena. 

Sailkapen orokorrean 15.a sartu 

zen (3:37:08) eta probako lehen 

beteranoa izan zen.

Etxarriko Triku Trailerako izena 
ematea gaur itxiko da
Ekainaren 24an jokatuko da, 

Etxarri Aranazko kanpinean, 

Triku Trail lasterketa (21 km, 

1.340 m desnibel +), aurten Na-

farroako Mendi Txapelketa izan-

go dena eta, aldi berean, Euskal 

Herriko Rankingerako puntua-

garria dena. Izena emateko azken 

eguna gaurkoa da, ekainaren 

8a, ostirala, www.kirolprobak.

com web gunean. 

Lasterketako lehendabiziko hirurak, Camille hartzaren ondoan. CAMILLE EXTREME

Beñat Katarain dugu 
Camilleko errege
 MENDI LASTERKETAK  Lakuntzarrak irabazi zuen 31 km eta 2.044 metroko desnibel 
positiboa duen Camille Extreme lasterketa ezaguna, 407 korrikalarien artean 
gailendu eta gero. 53 segundo atera zizkion bigarrenari, Jonatan Cuestari

Camille Extreme (31 km)
��"E×AR�+ATARAIN�� �������
���!NDER�5NZURRUNZAGA�
)URREBASO�� �������
���!NDER�5NZURRUNZAGA�'ANBOA���
� � �������
����!RKAITZ�-UNARRIZ��� �������
����*�&ELIPE�,IZARRAGA��� �������
����)BAI�!RRESE�� �������
����)BAN�5BEDA�� �������
����!RAN�,ARRA×AGA�� �������
����'ORKA�)NDA�� �������
����-AITE�:ABALETA�� �������
����*UAN�0ABLO�!RIZ�� �������

*Sailkapenean ez da 
korrikalarien jaioterria 
agertzen. Hortaz, gerta daiteke 
sakandarren bat zerrenda 
honetan ez agertzea.

Sakandarrak 
Camillen

EH Erronka (67 km)
��2AUL�-ACARRO�� �������
��*OSE�,UIS�"ERAZA�� �������
��'ORKA�3ANTESTEBAN�� �������
���*ULEN�,IZARRAGA�� �������
���!LATZ�!GIRRE�� �������
����!NDONI�'O×I�� ��������
����)×IGO�%TXARTE�� ��������
����)×IGO�2EKALDE�� ��������
����)BAN�6ERDUGO�� ��������
����&RAN�!RA×A�� ��������
����2OBERTO�*AKA�� ��������
����&ELIX�3AN�2OMAN����������
����!SIER�,ARRION�� ��������

*Sailkapenean ez da 
korrikalarien jaioterria 
agertzen. Hortaz, gerta daiteke 
sakandarren bat zerrenda 
honetan ez agertzea.

Sakandarrak 
EH Erronkan

Arbizuko kanpinak eta Dantza-

leku Sakana atletismo klubak, 

Ergoienako Udalaren laguntza-

rekin eta hainbat babeslerekin 

II. Tritoiena mendi lasterketa 

antolatu dute ekainaren 16rako. 

Ez da soilik mendi lasterketa 

izango. “19,5 kilometro eta 1.050 

metroko desnibel positiboko 

ibilbidea izango da, eta bi mo-

dutan egin ahal izango da: oinez, 

mendi ibilbide moduan, hala 

korrika, mendi lasterketa mo-

duan. Oinezko martxa goizeko 

8:00etan aterako da Arbizuko 

kanpinetik eta mendi korrika-

lariek, aldiz, 9:30ean. Ibilbidea 

berdina izanen da: Kanpinetik 

Ondatzera iritsi, handik Una-

nura jaitsi, herrira, Unanutik 

Beriain igo, Uharteko portutik 

jaitsi eta Ondatzetik atzera ere 

Arbizuko kanpinera iristea” 

esan digute Arbizuko kanpine-

ko arduradunek. 

Izena ematea zabalik dago www.

kirolprobak.com web gunean, 

baina probaren egunean bertan 

ere apuntatu ahal izango da.

Arbizuko kanpineko Tritoienan 
izena ematea zabalik dago
 MENDI LASTERKETAK  Ekainaren 16an jokatuko da eta 
oinez edo korrika egin ahalko da

Aurreko urteko Tritoienan, irteerari ekin baino lehenago.
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Ostiralean
s�19:00 Migel-Joana-Mari / 

Mikel-Aitor-Yago
s�20:15 AHTrik ez / 

Edurne-Txutxurrin-Tere

Igandean
s�19:00 AHTrik ez / 

Mikel-Aitor-Yago/ 

Asteburuko 
jardunaldia

Jakina denez, botxa petanka 

antzeko joko tradizionala da, 

Irurtzungo Iratxo elkartean za-

letasun handia duena. Eta hain 

zuzen ere Irurtzungo Trinitate 

festetan hasi zen jokatzen Iratxo 

Botxa Txapelketa. Sei hirukote 

lehiatzen ari dira, ligaxkan. 

Ekainaren 15ean finalerdiak 

jokatuko dira eta ekainaren 17an 

final handiak. 

Iratxo Botxa 
Txapelketaren 
bigarren 
jarduna jokoan
 BOTXA  Ostiralean eta 
igandean jokatuko dira 
partidak, Iratxo elkarteko 
botxategian

Futbolean denboraldia bukatu 

da talde gehienendako. Ez, ordea, 

jubenilen mailan dabilen Altsa-

su taldearendako. Hiru hilabete 

inguru jokatu gabe daude altsa-

suarrak, ustezko iruzur bat 

tarteko. Egoera oso nahasia da 

baina guztia ongi azaltzen saia-

tu da Sociedad Deportiva Alsa-

suako futbol koordinatzaile 

Alfonso Castellano. 

Abiapuntua
"Jubenilen ligako azken partidan, 

San Jorgek eta Zizurrek bina 

berdindu egin zuten. Zizur da-

goeneko igoera fasea jokatzeko 

sailkatua zegoen, eta berdinke-

tako puntuari esker San Jorgek 

sailkatzea lortu zuen. Aldiz, 

Altsasu igoera fasetik kanpo 

geratu zen.  San Jorgeren azpian 

geunden sailkatuta eta, horrela, 

Kopa jokatzeari ekin genion" 

azaldu digu Castellanok. 

Kopako partida bat jokatu zuen 

Altsasuk. Baina orduan sortu 

zen zurrumurrua, San Jorgek 

eta Zizurrek euren arteko par-

tidan iruzurra egin ote zuten, 

partida berdintzeko ados jarri 

ote ziren. "Nafarroako Futbol 

Federazioan partidan iruzurra 

egon zela salatu zuen norbaitek, 

Federazioa ikertzen hasi zen, 

nonbait proba sendoak omen 

zeuden eta federazioak bi taldeei 

santzioa jartzea erabaki zuen: 

bi taldeei hiruna puntu kendu 

zizkien. Horrela, Zizurrek igoe-

ra fasean jarraituko zuen, hiru 

puntu gutxiagorekin ere nahikoa 

puntu zituelako, baina San Jor-

geri hiru puntuak kenduta, Al-

tsasu sailkatzen zen igoera fasea 

jokatzeko. Baina San Jorgek eta 

Zizurrek erabakia errekurritu 

zuten Nafarroako Futbol Fede-

razioko apelazio batzordera, 

eurak ez zutela iruzurrik egin 

argudiatuta. Orain gaia Nafa-

rroako Kirol Justiziako Batzor-

de Gorenean dago, oraindik ez 

dute erabakirik hartu, eta tarte 

luze honetan gu eta San Jorge 

jokatu gabe gaude, Zizur, aldiz, 

jokatzen dago eta igoera fasean 

dauden gainontzeko taldeek ezin 

izan dituzte gure kontrako par-

tidak jokatu. 

Irtenbide oso zaila
Ondorioz, otsaila bukaera eta 

martxoa hasieratik, jokatu gabe 

daude Altsasuko jubenilak. "Guz-

tia paralizatuta dago ordutik 

eta, okerrena, ez dakigu zer 

gertatuko den. Futbol Federa-

ziotik diote eurek eskuak lotuta 

dituztela, ezin dutela ezer egin 

Kirol Justiziako Batzorde Gore-

nak erabakirik hartu arte. Gure 

mutilek entrenatzen jarraitu 

dute; jokatzea, hori da eurek 

nahi dutena. Horrek egiten digu 

min gehiena, ez jokatzeak. Aste 

honetan despedituko da jubeni-

len igoera fasea, eta oraindik ez 

dakigu nola bukatuko den hau. 

Ezin dugu ere ezer egin, kexu 

formalik egin, gaia oraindik 

aztertzen ari direlako eta ez 

dagoelako erresoluzio definiti-

borik. Gaia oso korapilatuta 

dago eta korapiloa askatu behar 

dute lehenbailehen" gaineratu 

du Castellanok. Altsasuarrak  

hurrengo astean gaiaren ingu-

ruko berriren bat  izatea espero 

du, baina konponbidea "oso zai-

la dela" aitortzen du. 

Egoera, geroz eta 
konplikatuagoa
"Igoera faseak 12 jardunaldi zi-

tuen eta asteburu honetan des-

peditzen da. Guk jokatu behar 

dugula erabakitzen badute, noiz 

jokatuko ditugu partida horiek? 

Ez dago apenas tarterik. Bitar-

tean esperoan gaude, jokatu 

gabe. Egoera larria da, denbora 

tarte asko utzi dutelako inolako 

erabakirik hartu gabe eta geroz 

eta zailagoa dute behin betiko 

erabakia hartzea. Okerrena, 

zalantzarik gabe, tarte luze ho-

netan ez jokatzea izan da, guk 

kasuan inolako ardurarik ez 

dugunean. Hartuko duten era-

bakiak Altsasurengan izango 

duen eragina ikusteko dago. 

Sociedad Deportiva Alsasuako jubenil mailako futbol taldea, denboraldiaren aurkezpenean. SDA

Altsasuko jubenilak,  
3 hilabete jokatu gabe
 FUTBOLA  San Jorgek eta Zizur B taldeek ustezko iruzurra egin omen zuten aztertzen 
ari da Nafarroako Kirol Justiziako Batzorde Gorenak. Bitartean, erabaki horrek ukitzen 
dituen taldeak ezin jokatu daude, tartean Altsasuk

Errugbiak zale 
asko egin zituen
 ERRUGBIA  Etxarri Aranazko futbol 
ZELAIAK�)RU×EKO�,A�5NICA�ETA�
Gasteizko Gaztedi taldeen partida 
IKUSGARRIA�HARTU�ZUEN��,A�5NICAK�
irabazi zuen eta interes handia sortu 
zuen partidak. Ordiziko jokalari 
IZANDAKO�ETA�EGUN�,A�5NICAKO�
entrenatzaileetako bat den Axio 
Araña etxarriarrari oroigarria eman 
zioten. Astelehenean hasiko da 
3AKANAKO�ERRUGBI�CAMPUSA��
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Euren zaletasunaz gozatzeko 

asmoa dute Baiza Parapente 

Taldekoek bihar: hegan egitea. 

Izan ere, Sakana Parapente Egu-

na antolatu dute larunbatean,  

ekainaren 9an, Iturmendin. He-

gan egiteaz gain, egun osoko 

festa prestatu dute eta mokadu-

txoa hartzeko aukera, afaria eta 

kontzertuak iragarri dituzte. 

Horretarako hainbat babesleren 

laguntza izan du Baiza Parapen-

te Taldeak eta oso eskertuta 

dago. 

150 partaide inguru
Goizeko 9:00etan zabalduko da 

Sakana Parapente Eguneko ins-

kripzioak egiteko epea. Aurretik 

ere izena emateko aukera egon 

da interneten, baina asteazkenean 

itxi zen aukera hau. Dagoeneko 

dauden izena emateak kontuan 

hartuta, Baiza Parapente Taldeak 

150 partaide inguru espero ditu, 

baina eguraldiak baldintzatuko 

du hori. Eguraldi nahasia ira-

gartzen dute, eta ikusteko dago 

zer gertatuko den; egunean ber-

tan hartuko da erabakia. Goi-

zetik arratsaldera arte hegan 

egitea, hori da Iturmendin bil-

duko direnen asmo nagusia, eta 

horretarako eguraldia eta haizea 

lagun izatea, ez dute besterik 

eskatzen. Baizatik diotenez, Sa-

kana Parapente Eguna Euskal 

Herriko parapente topaketa 

hoberenen artean dago, urtetik 

urtera pilotu eta zale gehiago 

erakartzen baititu. Parapentea-

ren munduan mugitzen den 

lagunen topaketa bikaina da 

Sakanakoa. 

Hegan egin, afaria, 
kontzertuak…
Lehen hegaldi saiotik hasita, 

zer jan eta edan egongo da Itur-

mendin, ilunabarrera bitartean. 

Bestalde, Santa Marinara edo 

Aralarrera, aireratze guneetara 

igoera gidatuak izanen dira, 

eta aireratze guneetara garraio 

etengabea. Inor hegan egin gabe 

gera ez dadin saiatuko dira an-

tolatzaileak. Horretaz gain, 

parte hartzaileen artean opari 

bikainak zozketatuko dira eta 

guztiek kamiseta jasoko dute 

oroigarri. 

Gora begiratu eta parapenteak ikusteko eguna da biharkoa. CARLOS ANTOÑANZAS DE ANDRES

Parapenteak Sakanako 
zeruan hegan
 PARAPENTEA  Sakana Parapente Eguna antolatu du Baiza Parapente Taldeak bihar, 
ekainaren 9an, Iturmendin. Goizeko 9:00etatik ordu txikiak bitartean, parapentean 
ibiltzeko aukera izango da, afaria eta kontzertuak prestatu dituzte

150 PARTAIDE INGURU 
ESPERO DITUZTE. 
AFARIAK ETA 
KONTZERTUEK GIROA 
BEROTUKO DUTE

Gure irristalariek maila bikaina eman zuten Iruñean. SAKANA PATIN

Iruñeko Hiria Maratoian 
sakandarrak bikain
 IRRISTAKETA  Sakana Patin taldeko Iratxe Lapuente eta 
Iker Gomez podiumera igo ziren

Igandean Iruñeko Hiria Abia-

dura Irristaketa Maratoia joka-

tu zen, Gotorlekua inguratzen 

zuen zirkuitu ederrean. Hiru 

distantziatan jokatu zen proba: 

42 km, maratoia (109 irristalari 

gizonezkoetan eta 36 emakumez-

koetan); 21 km, maratoi erdia 

(36 gizonezkoetan eta 49 emaku-

mezkoetan); eta 10 km (19 gizo-

nezkoetan eta 39 emakumezkoe-

tan). Makina bat sakandar 

lehiatu ziren bertan, Patin Sa-

kana taldekoak batzuk eta bes-

te taldetan aritzen diren sakan-

darrak besteak.

Sakandarren emaitzak
Gure irristalariek izandako 

emaitzak aintzat hartuta, Sergio 

Marques Paniagua altsasuarra 

(Berriro Ere) 42 kilometroko 

sailkapen orokorrean 64.a sail-

katu zen eta Master 30 kategorian 

10.a; Kevin Marques Paniagua 

altsasuarra (San Juan) 42 km-ko 

sailkapen orokorrean 47.a izan 

zen eta senior mailan 20.a; Unai 

Baztan Abanses altsasuarra 

(Amaya), 42 km-ko sailkapen 

orokorrean 68.a eta 12.a junior 

eta senior kategorian; David 

Gonzalo Etxarri uhartearra (in-

dependientea) 42 km-ko sailka-

pen orokorrean 42.a eta Master 

30 kategorian seigarrena; eta 

Anne Lapuente Perez (Lagunak) 

ziordiarra 21 km-ko proban sei-

garrena sailkatu zen. 

Patin Sakana taldeko kideei 

dagokienez, Iratxe Lapuente 

Perez ziordiarra 10 km-ko sail-

kapen orokorrean 39 irristala-

rietatik 20.a sailkatu zen eta 

podiumera igo zen, kimuen 

mailako lehena izan baitzen; 

Iker Gomez Lopez de Goikoetxea 

altsasuarra 10 km-ko sailkapen 

orokorrean 19 irristalarietatik 

12.a izan zen, kimuen mailan 

hirugarrena eta domina lortu 

zuena; Oier Ormazabal Ijurra 

etxarriarra 10 km-koan 19 irris-

talarietatik 11.a sailkatu zen, 

haurren mailan bederatzigarre-

na, eta Oscar Zamarron Carra-

villa altsasuarra 42 km-ko ma-

ratoian 45.a iritsi zen helmuga-

ra, Master 40 mailan bederatzi-

garrena.

Bi domina irabazi zituzten sakandarrek. SAKANA PATIN

s�09:00 Izena ematea.
s�10:30 Lehen erremontea 

edota gidatutako oinezko 
igoera.

s�11:30 Non Stop hamaiketakoa. 
s�20:00�+ONTZERTUA��!TZAPAR�2OCK�
s�21:00 Afari herrikoia eta 

zozketak.
s�23:30 Kontzertuak: Zaparra 

ETA�"ELACK�

Iturmendiko 
egitaraua
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ISKIZA

Iskizakoak dantzan!
 GIMNASIA ERRITMIKOA  Aurreko ostiralean Iskiza Sakanako gimnasia 
erritmikoko taldekoek Iskiza Sakana dantzan! ikuskizuna eskaini zuten 
Iortian. Aurtengo txapelketetan aurkeztutako koreografia eta ariketez gain, 
ikasturte bukaerarako prestatutako beste zenbait dantza ikusteko aukera 
izan zen. Taldeka eta banaka aritu ziren, primerako erakustaldian.

Ikasturte bukaerako yoseikan budo erakustaldia Altsasun
 YOSEIKAN BUDO  Sakanako Txuixoo Yoseikan Budo taldeak eta Ametsa taldeak yoseikan 
budo ikasturte bukaerako festa egin zuten aurreko ostiralean Altsasuko Burunda pilotalekuan. 
Sakanan Altsasun eta Etxarri Aranatzen ematen dira yoseikan budo eskolak. Aritz Agirrebengoa 
DA�IRAKASLEA���������ETA�����URTE�ARTEKO�KLASEAK�EMATEN�DITUZTE��ETA��HORRETAZ�GAIN��
helduendako klaseak daude. Aipatu adin tarte guztiek erakustaldia egin zuten Burundan, 

ikasturtean ikasitako abileziak erakusteko. Aurten udako yoseikanpaldia Sakanan antolatu 
DUTE��5ZTAILAREN���TIK���ERA�BITARTEAN�IZANGO�DA��:IORDIAN��

9OSEIKAN�BUDO�MODALITATEA�*APONIATIK�DATORREN�ARTE�MARTZIALA�DA������EAN�(IROO�-OCHIZUKI�
JAPONIARRAK�OlZIALKI�FUNDATUA��3AMURAYEN�TRADIZIOAN�TXERTATZEN�DA�-OCHIZUKIREN�LANA��HAIEN�
ondorengo zuzena baita. Txuixoo elkarteak yoseikan budoaren onurak asko direla dio. 

Junior mailako tropela igandean 

Altsasun bildu zen, Burunda 

Txirrindularitza taldeak anto-

latutako XXXIII. Udaberri Tro-

feoan parte hartzeko (91 km). 

Altamirako portua hirutan igo 

behar izan zuten. 

Lasterketan ez ziren erasoak 

falta izan, baina, azkenean, 12 

txirrindulariz osatutako taldea 

batera iritsi zen helmugara eta 

esprintean Lizarte-Ermitagaña 

taldeko Mikel Retegi izan zen 

azkarrena (2:07:26). Burundako 

Quesos Albeniz taldeko Ailetz 

Lasa laugarrena sailkatu zen 

eta Aralarko Intersport Irabia 

taldeko Josu Etxeberria bosga-

rrena. El Caserio Valsay talde-

ko Jon Gil 20.a sailkatu zen, 

Javier Mitxaus 22.a, Inhar Astitz 

23.a, Iker Cerviño 35.a, Xabier 

Mauleon 36.a, Beñat Etxezarre-

ta 37.a, Urko Gorriti 38.a eta 

Imanol Galartza 45.a. 

Mendiko proba Jokin Murgial-

daik irabazi zuen eta tartekako 

helmuga saria Pau Miquelek. 

San Kiriko Saria, bihar
Aralar Txirrindulari Taldeak 

Etxarri Aranazko Udalaren la-

guntzarekin antolatuta, katego-

ria txikikoen San Kiriko Txi-

rrindularitza Saria jokatuko da 

bihar, larunbatean, 16:00etatik 

aurrera, Burundabide kalean. 

Hasieran ginkana probak egonen 

dira jokoan eta, segidan, kate-

goria ezberdineko lasterketak. 

Bertan Aralar eta Burunda klu-

betako neska-mutikoak lanean 

ikusteko aukera izango dugu. 

Mikel Retegi gailendu zen Altsasuko Udaberri Trofeoko esprintean. TOÑO DE LA PARRA

Altsasuko Udaberri Trofeoa 
Mikel Retegirendako
 TXIRRINDULARITZA  Burunda klubak Altsasun antolatutako proban Ailetz Lasa 
laugarrena sailkatu zen eta Josu Etxeberria bosgarrena. Bihar eskola mailako San 
Kiriko Saria dago jokoan Etxarri Aranatzen, eskolen proba
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Barranka Txirrindularitza taldea 

buru belarri ari da igandean 

antolatutako 2018ko XXIII. Al-

tsasuko BTT Zeharkaldia beste 

behin arrakastatsua izateko. 

Horretarako makina bat babes-

leren laguntza izan du. Altsasu-

ko proba ez lehiakorra da, eta 

bikerren egutegian proba pre-

ziatuenetakoa. 

Bi ibilbide
Antolakuntzak bi ibilbide pres-

tatu ditu: luzea (52 km) eta la-

burrago bat (39 km). Goizeko 

9:00etan abiatuko dira biker 

guztiak batera. Olaztira joko 

dute eta Auntzetxeko bideguru-

tzeraino helduko dira, eta han-

dik Urdalur urtegira. Urdalu-

rretik gora egingo dute ondoren, 

ezkerraldetik, Beunderaino. 

Handik, atzera ere urtegiraino 

jaitsiko dira, eta Irumuga bide-

gurutzeraino heltzea izango da 

hurrengo erronka. Bertatik ur-

tegiko norabidera egingo dute 

txirrindulariek, eta autobidearen 

azpitik Sorozarretara helduko 

dira. Bertan, “toboganen bidea” 

deitzen zaion bidea hartuko da, 

Leku-Ona jatetxera iritsi eta 

Amillanoko tuneletik gurutza-

tuko da autobidea. Ondoren, 

Santa Lucia Sakanetik San Pe-

droraino iritsiko dira bikerrak, 

eta Urdiaingo baserrietatik bar-

na Altsasura helduko dira, Foru 

plazako helmugaraino. 

Ibilbide laburrari dagokionez, 

ibilbide luzearen oso antzekoa 

da baina ibilbide luzeari hainbat 

laburbide egin dizkiote, distan-

tzia gutxitzeko. Esaterako, Aun-

tzetxeko bidegurutzera iritsi 

beharrean Zapardira helduko 

dira eta bertatik jaitsi, Beunde 

ondoren Irumugako bideguru-

tzera jo beharrean Urdalurrera 

jaitsiko dira eta abar. 

Opariak
Proba osatzeagatik honako opa-

riak jasoko dituzte txirrindula-

riek: kamiseta, Katealde patea, 

Arbizu txistorra eta Lacturale 

esnea. Jakina, indarrak berres-

kuratzeko auzatea izango da 

bukaeran eta ibilbidean barna 

hornidura guneak egongo dira. 

Guztia antolatzeko probaren 

egunean 70 boluntario inguru, 

udal langileak eta DYAko bo-

luntarioak ariko dira. 

Eguraldi nahasia iragarri dute 

iganderako, baina parte-hartze 

ona espero da, 500 partaide in-

guru. Atzo goizean 423 txirrin-

dulari zeuden izena emanda. 

Aurreko urtean 546 txirrindu-

lari aritu ziren. 

Izena ematea zabalik
Aurretiko izena ematea gaur 

ixten da, ostiralean, 12:00etan, 

www.barrankatt.com web orrian. 

Baina igandean, probaren egu-

nean bertan, proban apuntatze-

ko aukera egongo da 7:30etik 

aurrera.

Altsasuko BTT Zeharkaldia joan den urtean Etxarri Aranatzeraino iritsi zen.

Bikerrek Altsasu hartuko 
dute igandean
 MENDI TXIRRINDULARITZA / BTT  Etzi, goizeko 9:00etan ekingo diote txirrindulariek 
Barranka Txirrrindulari Taldeak antolatutako XXIII. Altsasuko BTT Zeharkaldia proba ez 
lehiakorrari. Bi aukera dituzte: ibilbide luzea (52 km) eta laburra (39 km)

BARRANKA T.T. 
TALDEAK 500 BIKER 
INGURU ESPERO DITU  
XXIII. ALTSASUKO BTT 
ZEHARKALDIAN

UTZITAKOA

Erkuden Jin Xin Moreno, brontzea
 TAEKWONDOA  Erkuden Jin Xin Moreno Muñoz altsasuarra Bargagain 
Taekwondo klubean trebatzen da. Nafarroako selekzioak konbokatu egin 
ZUEN��%SPAINIAKO�4AEKWONDO�4XAPELKETAN�ARITZEKO��ETA�MAIATZAREN���AN�
!LACANTEKO�.UNCIAN�JOKATUTAKO�TXAPELKETAN�BRONTZEZKO�DOMINA�LORTU�ZUEN�
���KILO�AZPIKO�KATEGORIAN��"IGARREN�URTEZ�JARRAIAN�LORTU�DU�AIPATU�BRONTZEA��

Gazteak gustura aritu ziren saskibaloian. J.R. RAMIREZ

35 neska-mutiko Ziordiko 3x3 
saski txapelketan
 SASKIBALOIA  Eguraldi iragarpenagatik Altsasuko 
Zelandin antolatu behar izan zuten ekimena

Ziordian zen egitekoa Ziordiko 

3x3 saski txapelketa, baina egu-

raldiagatik, euria iragartzen 

zuten, Altsasuko Zelandi kirol-

degian egitea erabaki zuen an-

tolakuntzak. 35 neska-mutilek 

hartu zuten parte, 5 taldetan 

banatuta: CBASK, Agurain, Fun-

dacion 5+11 (Baskoniako harro-

bia), Irurtzun eta Antsoaingo 

Gazte Berriak. Lagunarteko 

partidak izan ziren, ez lehiako-

rrak. Tiro libreen txapelketan 

Fundacion 5 + 11 taldeko Hegoi-

tzek irabazi zuen, CBASKeko 

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

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

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

ALTSASU Mi familia del norte 
filmaren emanaldia. 
22:00etan, Iortia kultur gunean. 

LARUNBATA 9
ALTSASU Altsasu-Lizarrusti-
Lizarra-Urbasa-Altsasu 140 
km-ko ibilbidea eginen dute 
Barranka Txirrindulari Taldeko 
errepide atalekoek. 
08:00etan, San Juan plazatik.

ITURMENDI Sakana Parapente 
Eguna. Antolatzailea: Baiza 
parapente taldea. 
09:00etatik aurrera, plazan.

URBASA Hondakin plastikoei 
buruzko dibulgazio-jarduera, 
familiei zuzenduta. Izena 
emateko: eduamb@navarra.es 
10:00etatik 14:00etara, Bioitza 
kanpinean eta inguruan.

BAKAIKU Andra Mari 
ikastolaren eguna. 
09:00etatik 22:00ak arte, plazan.

OLAZTI Iñigo Aritza ikastolaren 
eguna. 
10:00etatik 21:00ak arte, plazan. 

ALTSASU Hobe burujabe 
mahaingurua. Hizlariak: Rafa 
Diez (Sortu), Mireia Boya (CUP) 
eta Lur Albizu (Ernai). 
12:00etan, Iortiako zabalgunean. 

ALTSASU Burujabe mobilizazioa.
18:00etatik aurrera, Iortia 
zabalgunean. 

ALTSASU Abesdantza 
emanaldia. Etorkizuna dantza 
eskolaren 25. urteurrena 
ospatzeko ikuskizuna.
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

ETXARRI ARANATZ San 
Kiriko txirrindularitza 
saria. Antolatzailea: Aralar 
Txirrindulari taldea.
16:00etan, Burundabidetik. 

ITURMENDI Zaparra, Atzapar 
eta Belack taldeen kontzertua. 
Antolatzailea: Baiza parapente 
taldea. 
23:30ean, plazan.

IGANDEA 10
ALTSASU Bardeara irteera. 
Altsasuko Mendigoizaleak. 
06:30ean, egoitzatik.

ALTSASU XXIII. BTT zeharkaldia 
eginen dute Barranka 
Txirrindulari Taldeko Mendi 
atalekoek.
9:00etan, taldeko egoitzatik.

LAKUNTZA Lakuntza-Aralar 
mendi lasterketa. Antolatzailea: 
Zabalarte elkartea. 
09:30, plazatik.

Irurtzun Alkoholiko Anonimoak 
elkartearen hitzaldia.
19:00, udal batzar gelan.

ETXARRI ARANATZ Musika 
plazan: Musika Eskolako 

Ikasleen ikasturte amaierako 
kontzertua.
19:30ean, plazan. 

ALTSASU Mi familia del norte 
filmaren emanaldia. 
19:30ean, Iortia kultur gunean.

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

ASTELEHENA 11
ALTSASU Pentsio duinen alde. 
Nafarroako Pentsionistak 
Martxan eta Otsailaren 22ko 
plataforma.
19:30ean, udaletxe parean.  

ASTEARTEA 12
LAKUNTZA Tronpeta 
entzunaldia.
18:00etan, kultur etxean.

OSTEGUNA 14
LAKUNTZA Piano entzunaldia.
18:00, kultur etxean.

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

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

UHARTE ARAKIL Artzaintza tradizionaletik mendiko gaztara argazki 
erakusketa. Garagarrilaren 2tik 10era. Astegunetan 19:00etatik 21:00etara 
eta domeketan 12:00etatik 14:00etara, Uharte Arakilgo elkartean. 

ETXARRI ARANATZ BirziklART, artea eta birziklapena uztartzen duen 
proiektua. Andra Mari ikastolak antolatuta. Garragilaren 8ra arte, 
astelehenetik ostegunera, 17:00etik 20:00etara, kultur etxean.

ALTSASU Ingurumena Altsasuko institutuan. Garagarrilaren 21a arte, 
astegunetan 18:30etik 21:00etara eta domeketan 19:00etatik 21:00etara. 

OLAZTI Margoketa eta lentzeria ikastaroetako lanak. 
Garagarrilaren 9 19:00etatik 21:00etara eta garagarrilaren 10ean 
12:00etatik 14:30era eta 19:00etatik 21:00etara, kultur etxean.
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ESKELA

Zure familia

GOIAN BEGO

José Calvo Méndez
Ziordian hil zen maiatzaren 31an

ESKELA

 Agur "abuela" ez zaitugu inoiz ahaztuko. 
Maite zaitugu

Jesusa  
Irigoien Galarza andrea

Bere seme-alabak, MªIrene eta Martin Lezea, Encarni eta 
Regino Gonzalez; ilobak, Aitziber eta Jexus Galarza, Tomas 
Jose (†), Lourdes eta Josu Bengoetxea, Erkuden eta Artur 

Ihaben; bilobak, Maider, Josune, Olatz eta Aimar

(Tomas Fernandez de Garaialde eta Lazkano Mazkiaranen alarguna)

IRAGARKI SAILKATUAK
HIGIEZINAK
ERRENTAN HARTU
Lakuntzarra naiz... Pisu 
bila nabil Etxarri edo La-
kuntza inguruan: txikia eta 
nahiago hutsik. Edurne 
6 5 8  8 0 3  4 0 7   
edurnegan@gmail.com

LANA | NEGOZIOAK
LAN ESKAINTZAK
U r d i a i n g o  u d a l a k 
aisialdirako begiralea 
behar du. Ezinbestekoak 
EGA (edo baliokidea) eta 
monitore titulua. Beste-
lako ikasketak ere kon-
tuan hartuko dira (magis-
teritza ikasketak etab.). 
CV-ak udaletxean jasoko 
dira

E t x a r r i  A r a n a z k o 
jubilatuen elkarteak 
langile bat behar du: 
Elkarteko taberna erama-
teko. Interesatuek deitu 
650 669 397 – 660 340 
336

Ileapaindegia Olaztin.
Alokatu edo eskualdatzen 
da. Elena 650587669

OHARRAK
E t x a r r i  A r a n a z k o 
kontsumitzaileen bulegoa.
Garilak 2 eta irailak 3.Iratxe 
elkarteko kide batek aten-
ditzen du.Aldez aurretik 
udaletxean izena eman 
beharra dago.

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 sar 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 
klinikako bazkidea izan 
nahi baduzu, urtean 12 
euro edo nahi duzun ko-
purua eman dezakezu. 
Informazio gehiago ami-
gosjosefinaarreguilagu-
nak@gmail .com edo 
amigosjosefinaarreguila-
gunak.blogspot.com

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

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

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 Cederna-
Garalurrek honako laguntza 
eskaintzen du: ideia azter-
tzea, proiektua garatzea, 
enpresa sortzea edota 
martxan dagoen jarduera 
sendotzea. Argibide gehia-
go: 948 56 70 10, sakana@
cederna.es edo sakana.
admon@cederna.es

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

OPATUTAKOAK |
GALDUTAKOAK
OPATUTAKOAK
Altsasuko Udaltzaingoak 
Altsasun galdutako 
gauza hauek ditu: diru-
zorroak, poltsak eta neze-
serrak: 31. Audifonoa: 1. 
Betaurrekoak eta betau-
rreko-zorroak: 42. Eurita-
koak eta makilak: 19. Be-
larritakoak, kateak, esku-
muturrekoak, eraztunak, 
erlojuak eta imitaziozko 
bitxiak: 31. Arropak eta 
oinetakoak: 48. Bizikletak 
eta patinak: 10. Beste ob-
jektu batzuk: 8. Etxeko 
giltzak eta ibilgailuak.

www.iragarkilaburrak.eus

Nabarmendu zure iragarkia
Tamaina berria. Galdetu prezioa.

948 564 275

Nabarmendu 
zure iragarkia
Tamaina berria. 

Galdetu prezioa.
948 564 275

· Egoi Aizpun Reparaz, maiatzaren 18an Arruazun
· Alaia Solano Aldunate, ekainaren 1ean Irurtzunen

JAIOTZAK

· Angel Maria Larrea Redondo eta Maria Jesus de los 
Milagros Alonso Uribarri, ekainaren 1ean Etxarri 
Aranatzen
· Arkaitz Santesteban Zabala eta Naiara Garcia Royo, 
ekainaren 1ean Irurtzunen

EZKONTZAK

· Elisa Ramos Benito, ekainaren 3an Altsasun

HERIOTZAK

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

Ostirala, 8

Ostarteekin hasiko dugu 
eguna, tenperatura goxoekin. 
Baina egunak aurrera joan 
ahala, ezegonkortasuna 
handiagotuz joango da, 
ekaitzak ekarriz.

Min.

13o
Max.

23o

EGURALDIA ASTEBURUAN

Larunbata, 9

Larunbatean 
ezegonkortasunarekin 
jarraituko dugu gurean, 
zaparrada ugarirekin. Hala 
ere, maximo beroak izango 
ditugu.

Min.

11o
Max.

23o

Igandea, 10

Goiza ateri esnatuko da, 
baina iluntze aldera, ekaitz 
hodeiak handituz joango 
dira, zaparrada ugari ekarriz. 
Txingorra ere egin dezake 
gau partean.

Min.

10o
Max.

20o

Astelehena, 11

Maximoak freskatu egingo 
dira, baina ez dugu aldaketa 
handirik nabarituko. 
Ezegonkortasunarekin 
jarraituko dugu

Min.

11o
Max.

19o
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David Lean-en filmeko eszena 

batera itzuli naiz gaur. Gizon 

interesgarria eta gorputz 

txikiko emakume herabea 

hizketan ari dira oraindik, 

tren geltokiko kafetegian. 

Kanpoan kea dago, eta trenen 

joan etorriek estutzen dute 

denbora. 

Geltoki honetan bi tren 

igarotzen dira soilik: inoiz 

geldituko ez dena eta 

ezezagun hurbil hauek 

urrunduko dituena. 

Horregatik daude biak hemen, 

trenen artean hizketan, hitz 

meheekin begiraden zama 

arintzen. Edozein aitzakia 

onartuko lukete elkarrekin 

geltokian bizitzeko, etxera 

itzuli gabe. 

Gizonak bere lanbidea 

aipatu eta argitu egin du. 

Emakumea ez zegoen bere 

pasioa jasotzeko prest eta 

oharkabean kutsatu zaio 

sentimena. Begi nekatuak 

ireki ditu ameslari, eta 

taupaden artean, gizonaren 

hitz teknikoak barneko egin 

zaizkio. Gizonak jada ez daki 

zer maite duen: bere lana… 

emakume bat... Azaletik 

barnera labaintzen ari diren 

susmoak beldurtzen ditu, eta 

ez dute ihes egin nahi. 

Horregatik daude oraindik 

bertan, ondoko begietan 

eroriak, baina beste nonbait 

ere, dardarka. 

Kafetegi hotzak aurpegi 

epeletan kondentsatu du 

ingurua, eta haien 

imintzioetan nago ni ere, 

gertuegi. Eta gogora datoz 

orain beste keinuak, eta nola 

estutzen genituen eskuak, 

irmoki. Agur esateko elkartu 

ginen guztietan eternitate 

puska bat sumatzen genuen 

bestearen behatzetan, eta ezin 

genuen alde egin. Horregatik 

itzultzen naiz ametsetan 

gauero taberna sakon 

honetara, kaleko argia leihotik 

sartu eta atmosfera arraroak 

sortzen dituen orduan. 

Eta ez pentsa Colorado ibai 

ertzeko gune lasaiera 

bueltatzen ez naizenik. Neguko 

gogoetek eramaten naute 

bertara, eta bero egiten du 

beti. Abenduko sargorian, biak 

jantziegi gaude. Eta horregatik 

irekitzen ditugu leihoak gero 

eta maindireen azpian 

ezkutatzen naiz ni, kanpora 

begira erretzen duzula. 

Noizean behin begiratzen 

nauzu, eta ez dut mugitu nahi. 

Udaran eramango zaitut elur 

azpiko baso ezagunetara, edo 

ilargia gorri jaiotzen den ordu 

galdura. Eta haztamuzka 

(odoletan) ikasiko dugu berriz 

nola pizten eta itzaltzen diren 

sentimendu basatiak. 

Brief encounter

MAR GONZALEZ  
RUIZ DE LARRAMENDI

BAZTERRETIK

Dantzariz bete ziren kaleak
Etorkizuna dantza eskolak antolatuta Dantzari Txiki eguna ospatu zuten 
Etxarri Aranatzen igandean. Eguerdian kalejira egin zuten herrian zehar. 
Etorkizuna dantza taldearekin Urnietako Dantza Taldea aritu zen. Bidean 
geldiuneak egin zituzten eta bakoitzean emanaldi txikiak egin zituzten 
dantzariek. Topaketarekin amaitzeko dantza emanaldia eskaini zuten plazan.

SAKANA
Lakuntzako eta Olaztiko Udalek 

festak iragarriko dituzten kar-

telak aukeratzeko lehiaketak 

antolatu dituzte.

Lakuntzan garagarrilaren 

15eko 14:00ak arteko epea dago 

lanak aurkezteko. Hiru katego-

ria daude: 10 urte arte, 10-16 urte 

bitartean eta 16 urtetatik gora-

koak. DIN-A1, DIN-A2 eta DIN-A3 

tamainetako lanak onartuko 

dira. “Lakuntzako jaiak 2018. 

Abuztuaren 25etik abuztuaren 

30era arte” testua agertu behar 

da proposamenetan. Sariak 30 

eta 150 eurokoak izanen dira. 

Informazio gehiago Lakuntzako 

Udalean eta udalaren webgunean.

Olaztiko Udala Santa Ana fes-

tak iragarriko dituen kartelaren 

bila ari da, eta horretarako 

lehiaketa prestatu du. Proposa-

menetan “Santa Ana 2018. Olaz-

ti. Uztailaren 26tik 29ra. Del 26 

al 29 de julio” testua agertu behar 

da eta gaiak Santa Ana festekin 

zerikusia izan behar du. Hiru 

maila ezarri dira: 11 urte arte-

koak, 12 eta 14 urte bitartekoak 

eta 15 urtetik aurrekoak. Lana 

originala eta argitaratu gabea 

izan behar da, A3 tamainan eta 

estilo eta material librean egin 

daitezke. 

Garagarrilaren 18ra arte dago 

epea lanak aurkezteko, goizez, 

udaletxean. Sariak 50 eta 150 

euro bitartekoak izanen dira 

Informazio gehiago: Olaztiko 

udaleko webgunean.

Festen kartelak 
aukeratzeko 
lehiaketak 
martxan

ETXARRI ARANATZ
Musika plazan zikloari amaiera 

emanen diote igandean, 19:30ean, 

Etxarri Aranazko musika esko-

lako ikasleek plazan. Ikasturtean 

ikasitakoaren berri emanen dute 

kontzertuan.

Musikari gazteak kalera ate-

ratzeko modua dela adierazi 

zuen Amaia Ijurra herriko Kul-

tur teknikariak, hortaz, azken 

urteetan musika ikasleek amai-

tu dute musika plazan zikloa. 

Ikasleen zein irakasleen lanari 

balore ematea eta herriak jakin 

dezan musika eskolak zer egiten 

duen erakusteko helburuarekin 

antolatzen dute emanaldi hau.

Musika plazan 
Aurreko igandean musika plazan 

zikloaren barruan Sonakay eus-

kal ijito taldea aritu zen. Euskal 

musika eta flamenkoa uztartzen 

ditu taldeak, hortaz, Mikel La-

boaren edo Benito Lertxundiren 

kanten bertsio flamenkoak abes-

tu ez ezik, flamenkoa dantzatu 

zuten.

Musika eskolako ikasleen 
emanaldia plazan igandean
Etxarri Aranazko musika plazan zikloaren aurtengo 
azken emanaldia izanen da igandean eginen dutena

Etorkizuna dantza eskolako dantzariak Lanabes ikuskizunean. ARTXIBOA

Abesbatzaren doinuekin 
dantzan, 25. urteurrenean 
Etorkizuna dantza eskolak "Abesdantza" emanaldia 
eginen du bihar Iortia kultur gunean, 19:30ean

ALTSASU
Etorkizuna dantza eskolak 25 

urte bete ditu aurten. Mendi 

laurdena ospatzeko Abesdantza 

ikuskizun berria eginen du bihar 

Iortia kultur gunean, 19:30ean, 

Etxarri Aranazko Abesbatzaren 

laguntzarekin. Etorkizuna tal-

deko dantzariek abesbatzaren 

ahotsen erritmora dantzatuko 

dute.

Dantza eskolak eta Etxarri 

Aranazko abesbatzak elkarlanean 

prestatutako ikuskizuna da Abes-

dantza. Kantua eta dantza uz-

tartzen du emanaldiak, izan ere, 

abesbatzaren ahotsaren doinue-

kin dantzatuko dute Etorkizu-

neko ikasleek. 

Guraso talde batek 1993. urtean 

Altsasun dantza eskola bat sus-

tatu zuen. 25 urte pasa dira es-

kola sortu zenetik eta gaur egun 

ehun bat ikasle ditu Etorkizuna 

dantza eskolak bederatzi talde-

tan banatuta. Altsasuko musika 

eta dantza eskolaren barruan 

dago, baina ekimen propioa ja-

rraitzen dute. Arbizuko, Etxarri 

Aranazko, Iturmendiko, Urdiain-

go, Altsasuko eta Ziordiko ikas-

leak daude. Euskal dantza oina-

rri hartuta beste kantekin ko-

reografiak sortzen dituzte ere, 

eta Abesdantza horren erakusle 

da.

Gaur egungo eta tradiziozko 

kantuez osaturiko errepertorioa 

eskainiko dute. Emanaldia Agu-

rrarekin hasiko dute, ondoren 

Gure dantza, Hau da eguna bal-

sa, Ama begira zazu arin arina 

eta Errotazaia, Hiru xito, Aunitz 

urtez eta Kitolis abestiak eginen 

dituzte. Hainbat abesti Euskal 

musikaren gorespena, Axuri Bel-

tza eta Hi Zelta! grabatutako 

audioaren gainean abestuko 

dute, eta Herria eta hizkuntza 

abestirako pianoaren laguntza 

izanen dute. Dantzariak bakarrik 

ariko dira ere emanaldian. 
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Barruko zarata kanpora
Irantzu Gonzalez dantza eskolako ikasleek Zarata ikuskizuna eskaini zuten 
larunbatean. Erritmo gogor eta biziekin egindako koreografiak dantzatu 
zituzten dantzariek. 12 urtetik gorako dantza eskolako ikasleek parte hartu 
zuten emanaldian, dantza garaikidea, modern jazz eta beste hainbat 
dantza estiloak ikusi ziren. Dantza afrikarren inspirazioa nabarmena zen.

ALTSASU
Sakanako Mankomunitateko 

Euskara Zerbitzuak antolatzen 

du Maria Markotegi sormen 

sariketa. Haur eta gazteen artean 

euskaraz sortze lanak egitera 

gonbidatzen ditu sariketaren 

bidez. Euskaraz sortzea eta kon-

tsumitzea da lehiaketaren hel-

burua.

“Idazketa eta irakurketa zale-

tasuna bultzatzearekin batera 

ilustrazioaren balioa nabarmen-

du nahi dugu lehiaketa honen 

bidez”, adierazi zuen Aitor Gar-

tziak Lakuntzako kultura eta 

euskara zinegotziak eta Manko-

munitateko euskara ordezkariak. 

478 lan aurkeztu dira aurtengo 

Maria Markotegi sormen lehia-

ketara: 260 narrazio, 47 poesia, 

167 komiki eta 4 booktube sailean. 

Booktubea aurtengo edizioko 

berrikuntza zen.

Egile guztiek oroigarri bana 

jasoko dute parte hartzeagatik. 

Epaimahaiaren sariak Lakun-

tzako kultur etxean banatu ziren 

astelehenean. 20 sari banatu 

ziren: e-book bana.

Euskara ikasleak
Euskara euskaltegian ikasten 

ari direnek eta Mintzakide pro-

graman parte hartzen dutenek 

Sakanako Mankomunitatearen 

Euskara Zerbitzuak antolatuta-

ko Nano-ipuin lehiaketan parte 

hartu zuten. Sormena euskaraz 

trebatzeko aukera ematen die 

lehiaketak. 86 lan aurkeztu ziren. 

1. mailan Pedro Miguel Razkinek 

irabazi zuen, 2. mailan Emilio 

Huartek eta Laura Latorrek 3. 

mailako saria irabazi zuen.

Maria Markotegi sormen lehiaketaren saridunak eta Nano ipuin lehiaketaren irabazleak. UTZITAKOA

Maria Markotegi sariak 
banatu dituzte
Lakuntzan izan zen sari banaketa ekitaldia. Sakanako Mankomunitateko Euskara 
Zerbitzuak antolatzen du sormen sariketa euskarazko idazketa eta irakurmena 
sustatzeko. Lau kategoria daude: narrazioa, poesia, komikia eta booktubeak

ALTSASU
Nafarroa Oinez-

ko BIZI kanta eta 

bideoklipa aur-

keztu zuten ostiralean. Aurten-

go Nafarroa Oinezaren leloa 

bezala Bizi du titulua kantak. 

Abesti alaia eta dantzagarria da 

eta letra metaforekin osatuta 

dago. Abestiaren muina inklu-

sibitatea da, aurtengo Nafarroa 

Oinezen bezala. Gor-mutuen 

hizkuntzan itzulita dago. Gai-

nera, pertsona ezgaituekin lan 

egiten duten elkarteak presente 

egon dira bideoklipean. 

Jon Maiak egin du kantaren 

letra. Musika Eneko Gartziandiak 

eta Jon Mortzillok sortu dute, 

Iñigo Aritza ikastolako ikasle 

ohiak eta gurasoak. Ahotsa Aixa 

Santanok, Jon Mortzillok eta 

ikastolako haurrek jarri dute. 

Musikariak Eneko Gartziandia, 

Jon Mortzillo, Haitz Bujanda, 

Xabi Seko, Lohitzune Berastegi, 

Beñat Larrauri, Will Mud Can-

dies eta Goietz Mooshine Wagon 

izan dira. Itxura estudioetan 

egin dute audioaren grabazioa, 

Fran Perez soinu teknikoaren 

laguntzarekin. 

Bideoaren egileak Oier Albiz-

tur eta Aitor Beramendi izan 

dira. Ekoizpenean Manu Gomez, 

Beñat Agirre, Jone Areta eta 

Asier Beltza egon dira. Maiatza-

ren 19 eta 20ko asteburuan gra-

batu zuten, bi asteburutan gra-

batzea aurreikusita bazuten ere. Ikastolan bideoklipa grabatzen.

Nafarroa Oinezek BIZI kanta eta 
bideoklipa aurkeztu du
Kanta alaia eta dantzagarria sortu du Nafarroa Oinezek. 
Inklusibitatea kantaren muina nagusia da

Komiki saila
s�LH 3. eta 4. mailak. Donus biziduna. Julen Larraza (Lakuntza).
s�LH 3. eta 4. mailak. Lauraren abentura. Ainhoa Mazkiaran (Altsasu).
s�LH 5. eta 6. mailak. Betaurrekodun neskak. Maren Pozueta (Altsasu).
s�LH 5. eta 6. mailak. Txori ausarta. Madi Lizarraga (Etxarri Aranatz).
s�DBH 1. eta 2. mailak. Zergaitik? Maider Maiz (Etxarri Aranatz).
s�DBH 1. eta 2. mailak. Isatsik gabeko animaliak. Pello Altzelai (Etxarri A.).

Poesia saila
s�LH 5. eta 6. mailak. Laguna. Markel Razkin (Etxarri Aranatz).
s�LH 5. eta 6. mailak. Eguna eta gaua. Arrate Galan (Altsasu).
s�DBH 3. eta 4. mailak. Zure beharra. Tifaout Ballouk (Altsasu).
s�DBH 3. eta 4. mailak. Agur. Naroa Bergez (Altsasu).

Booktube saila
s�DBH 3. eta 4. mailak. Maria eta biok. Aitzol Gaintzarain (Arbizu).
s�Batxilergoak. Ekialde Hurbila, muinak eta ertzak. Ainhoa Imatz (Altsasu).

Narrazio saila
s�LH 3. eta 4. mailak. Eta nik zergatik ez? Laida Gartziandia (Lakuntza).
s�LH 3. eta 4. mailak. A ze sustoa, makila dantzan!! Iraitz Aritz (Bakaiku).
s�LH 5. eta 6 mailak. Zaldi lehiaketa. Leire Zelaia (Bakaiku).
s�LH 5. eta 6. mailak. Barrezka. Intza Unamuno (Altsasu).
s�DBH 1. eta 2. mailak. Hiru gizon zaharrak. Irune Karasatorre 

(Etxarri Aranatz).
s�DBH 1. eta 2. mailak. Boli eta bere lagunak. Inge Martin (Arbizu).
s�DBH 3. eta 4. mailak. Loti ederra. Alex Santano (Altsasu).
s�DBH 3. eta 4. mailak. Denbora ez da zertan 60 minutuz 

zenbatzen. Elai Gomez (Etxarri Aranatz).

Saridunak
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Erkuden Ruiz Barroso ALTSASU

1 Kameralari, zuzendari, ekoizle, 
errealizadore, editore eta abarren 

lanak egin dituzue. Zergatik zuek?
Nafarroa Oinezko antolakun-

tzarako hainbat talde sortu dira. 

Komunikazioaren taldearen 

barruan bideoklipa egiteko tal-

dea sortu zen, eta bideoa egite-

ko guri esan ziguten. Taldea 

guk eta beste hiru pertsonak 

osatzen dugu. Kamerarekin 

aritu ginen ekipoak eta bideoak 

egiteko geneuzkalako. Zuzen-

dari eta editore lanak egin di-

tugu, baina ekoizpenean jende 

asko egon da: Manu, Beñat, 

Jone eta Asier.

2 Gidoia zuek sortu zenuten?
Gidoia egiteko zoramena izan 

zen. Abestia entzun gabe hasi 

genuen proiektua bideratzen. 

Ideia batzuk bagenituen, baina 

gero kanta entzun genuen eta 

aldatu behar izan genuen. Kan-

ta metaforaz osatzen da eta hori 

irudikatzea oso zaila da; gaine-

ra, oso azkarra da. Baldintza 

batzuk zeuden eta horren gainean 

lan egin behar genuen. Ideia 

nagusia zen mota askotako jen-

dea ateratzea, aurtengo inklu-

sibitatea adierazteko. 

3 Zertan inspiratu zarete?
Kantan. Abestia alaia da, eta 

dantza etorri zitzaigun burura. 

Nafarroa Oinezen ere pentsatu 

genuen, eta Oinez festa bat denez 

festa bat irudikatu behar genue-

la pentsatu genuen. Hori egiten 

saiatu gara. Nafarroa Oinezko 

gune bat irudikatzen. Baina oso 

zaila da irudikatzeko. Nafarroa 

Oinez bakarra da eta sortzen 

den giroa irudikatzea oso zaila 

da. Jende guztiarendako dela 

adierazi nahi du. 

4 Erronka bat izan da.
Nafarroa Oinez antolatzea 

erronka bat da. Gainera, egu-

raldi txarra arazo larria izan 

da. Lehendabiziko plangintza 

bi asteburutan grabatzea zen, 

eta, azkenean, asteburu bakarra 

izan dugu grabatzeko. Beraz, 

ediziorako txarra izan da. Edi-

zioa egiterakoan ikusi dugu 

gauzak falta zirela. Baina erlo-

juaren kontrakoa izan da. Oso 

gogorra izan da, batez ere edi-

zioa egiterakoan ikusi genue-

lako gauzak falta zirela. Orduan, 

dena pixka bat kili-kolo geratu 

da. 

5 Aireko planoak ikusten dira. 
Nola lortu dituzue?

Grabazioa egiteko Canon DSL 

bat, GoPro 5 gb, steadicam bat 

eta drone dj phantom bat era-

bili genuen. Droneak plano des-

berdinak hartzen ditu eta jendea 

zegoela ikusten da. Berrehun 

bat pertsona inguru zegoen eta 

kopuru hori irudikatzeko aire-

ko planoak erabiltzen ditugu. 

Polita gelditzen da. 

6 Zer egin behar da drona erabil-
tzeko?

Dronaren legea oso berezia da. 

Dronarekin irudiekin dirua ira-

bazten baduzu baimenak behar 

dituzu, hau da, horrekin eteki-

nak ateratzen badituzu, baime-

nak behar dituzu eta guztia 

eguneratua izan behar duzu. 

Baina kasu honetan lan kolek-

tiboa da. Beraz, arazorik ez. 

7 Zuen lehenengo bideoklipa da?
Biok batera Altsasuko Gure 

Esku Dagoren bideoa egin genuen 

eta Oierrek, besteak beste, Los 

del Rayo taldearen bideoklipak 

egin ditu. 

8 Bideoklipean berrehun bat per-
tsonak parte hartu zuten. Nola 

moldatu zineten hainbeste jende-
rekin grabatzeko?
Horrelako zerbait egiteko gu-

txienez bostehun bat behar ge-

nuen. Eskatu genuen ahalik eta 

jende gehien egotea. Jende asko 

ez da ateratzen. 3 minutu dira 

eta plano oso azkarrak, ezinez-

koa da. Musika jartzen genuen 

eta jendea naturaltasunez aritzea 

eskatzen genuen. Bideko planoak 

zailagoak izan dira. Ez genekien 

zenbat jende behar zen ongi 

irudikatzeko. 

9 Zenbat metraje grabatu zenuten?
Kamerarekin, dronearekin 

eta GoProarekin guztira 50 mi-

nutu inguru grabatu genituen 

3 minutuko bideoa egiteko. Bai-

na plano onak direnak gutxi 

daude. Piska bat nahasia izan 

zen. Gainera, intro bat grabatu 

genuen baina azken momentuan 

intro hori ez genuen sartu ez 

zuelako funtzionatzen. 

10  Zenbat denboran editatu duzue?
 Aste eta erdian egin du 

Oierrek. Lanetik atera eta arra-

tsaldez eta gauez egin dut. Nor-

malean muntaketa bat egiten 

duzunean hiru eguneko tartea 

hartzen duzu burua lasaitzeko, 

duzuna ikusteko... baina ezinez-

koa izan da. Ezin izan dugu. 

11 Jendeak zer esan du?
 Ekainaren 1ean aurkeztu 

zen bideoa eta egun berean be-

rri txarrak jaso genituen Altsa-

sun, eta bideoaren aurkezpena 

difuminatuta gelditu zen. Nor-

mala da. Ikusi duen jendeak oso 

ongi dagoela esaten du. Gu ez 

gara gustura gelditu, hobeto 

egin daitekeela badakigulako. 

Oier Albiztur eta Aitor Beramendi.

"Nafarroa Oinez festa 
irudikatu nahi genuen"
Oier Albiztur eta Aitor Beramendi Nafarroa Oinezko BIZI kantaren bideokliparen 
egileak dira. Lan talde baten parte izan dira, baina grabazioaren pisua hartu dute. 
Hainbat baliabide teknikoekin batera, drone bat erabili zuten aireko planoak hartzeko.

11 GALDERA


