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Mendialdeko udal ordezkariak Irurtzungo kultur etxean elkartu ziren . GARALUR

Garalurrek ekonomia
egoera hobetu du
Legegintzaldiko azken batzarra egin zuten Cederna-Garalurreko ordezkariek
Irurtzungo kultur etxean pasa den asteartean. Udal ordezkariek 2018ko memoria eta
kontuak onartzearekin batera, elkartearen aurtengo aurrekontua onartu zuten
SAKANA
Amaia Ekisoain presidenteordeak eta Ibon Mimentza kudeatzaileak elkarteak bizitako ekonomia susperraldia nabarmendu zuten. Gogora ekarri zuten
elkartea 2014ko abenduan porrot
egin zuela eta ixteko zorian egon
zela. Legegintzaldi honetan Garalurren finantza-egoera orekatu dela nabar mendu zuten.
“Orain, guztion parte-hartzearekin, egoera hori finkatu beharra dago” gaineratu zuten. Finantza oreka lortzeko, Cederna
Garalurrek legegintzaldi honetan bere proiektu propioetan
“arriskatzeari” uko egin zuen.
Horrekin batera, defizita sortzen
zioten hainbat zerbitzu ematea-

ri utzi zion, esaterako: Europari
buruzko informazio-zerbitzua
(Europe Direct) eta turismokalitatea hobetzeko kudeaketasistema (SICTED).
Cederna Garalurreko arduradun diren Ekisoainek eta Mimentzak argitu zutenez, murrizketak eginda ere, Cederna Garalurrek zerbitzu nagusiei eutsi
ziela: Nafarroako Mendialdea
2014-2020 Landa Garapenerako
Programaren kudeaketa eta
ekintzaileei eta toki-erakundeen
proiektuei babesa. Garalurreko
kudeatzaileek gaineratu zutenez,
elkarteak “beste arlo batzuetan
lana sendotu” zuen, esaterako:
toki-erakundeen eta Nafarroako
Gobernuaren arteko bitarteka-

ritza, 2017 eta 2018rako Landa
Garapeneko Departamentuarekin
sinatutako akordio bati esker.
Aldi berean, gizarte-masa eta
plantilla gehiena mantendu dela
azpimarratu zuten. Gaineratuz:
“plantilla bere gaitasuna hobetzen
ari da diziplina anitzeko talde
gisa jarduteko”.

Joan den urtekoa eta aurtengoa
Cederna Garalurreko bi ordezkariek elkartearendako 2018ko
mugarri garrantzitsuenetako
bat izan zena nabarmendu zuten:
Nafarroako Mendialdeko 80 enpresa berriri emandako laguntza.
Jakinarazi zutenez, laguntza
horri esker 90 lanpostu sortu
ziren, eta haietako gehienak

emakumezkoenak izan zirela
zehaztu zuten. Landa Garapeneko Programari dagokionez, Ibon
Mimentza kudeatzaileak gogora
ekarri zuen 2016an deialdia zabaldu zenetik 4,8 milioi eurotik
gora banatu direla laguntzetan.
Zehazki, 2018an 2017ko deialdira
aurkeztutako 50 proiekturi laguntza ematea onartu zen eta,
horretaz aparte, hirugarren
deialdia ireki zen: 46 proiektu
aurkeztu ziren. Cederna Garalur
elkartearen Energia Efizientziaren eta Kudeaketaren Zerbitzuaren emaitza onak azaldu ziren.
Cederna Garalurren aurtengo
egitasmoen berri eman zuten
ere. Besteak beste honakoak jaso
dira: Nafarroako hegoaldeko
EDER taldearekin batera hegazti behaketari buruzko lankidetza-proiektu berri bat martxan
jartzea; La Caixaren InnovaSocial laguntzen bitartez ekintzailetzari babesa emateko zerbitzua
finantzatzea edota Nafarroako
Gobernuarekin hitzarmen bat
sinatzea, Nafarroako beste tokiko ekintza-taldeekin lankidetzan zirkulu-ekonomiako ekintzak ezartzeko asmoz. Landa
Garapeneko Programari dagokionez, elkarteko ordezkariek
jakinarazi zuten 647.000 euroko
deialdi bat irekitzea aurreikusi
duela Cederna Garalurrek. Aipatu azken programa horrek,
gaur egunera arte izan duen
garapenari buruzko kanpo-ebaluazio bat enkargatuko du elkarteak ere. Irurtzungo bileran
elkartekideek gaur egun dituzten finantziazio-iturriei eustea
oso garrantzitsua dela azpimarratu zuten, “horrek aukera
emanen baitigu ekonomia hobetzen jarraitzeko, eta berriro
finantza-arazoak ez izatea”.
Bestalde, Cederna Garalurreko
presidenteorde Ekisoainek Nafarroako Mendialdearen garapenerako horren garrantzitsua
den elkartean inplikaturik dauden eragile guztien lana eta konpromisoa nabarmendu zituen,
eta korporazio eta erakunde
pribatuak eta sozialak animatu
zituen "proiektu ilusionagarri"
horretan parte hartzera.

Harivenasarena
foru intereseko
inbertsio
izendatuta
Etxarrenen eginen den
industrialdean 50
lanpostu zuzen sortuko
ditu enpresak
ETXARREN
Nafarroako Gobernuak foru intereseko inbertsio izendatu du
Harivenasa SLk Arakilen eginen
duena. Elikadura sektoreko enpresa da eta 50 lanpostu zuzen
sortzea aurreikusi du. Gobernuak
azaldu duenez, Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren
Estrategiarekin bat egiten du
hainbat arlotan: elikadura katea
lotzeko erronkekin, elikadura
osasungarriaren apustuan, eta
tokiko garapen ekonomikoa eta
tamaina erdiko enpresen gehitzearekin.
Harivenasa SL Noainen oloa
eta beste zereal batzuk gizakien
kontsumorako eraldatzeko fabrika pitteka Etxarrenera lekuz
aldatuko da, bertan jarraituko
du zerealen malutak eta ezohiko
irinak ekoiztuz (artatxikia, kinoa
eta artobeltza). 24 milioi euroko
inbertsioa eta zuzeneko 100 lanpostuetara iristea aurreikusi da,
egun dituen 50ak bikoiztuz, sortu ditzakeen zeharkako lanpostuekin batera. Harivenasa Rural
Kutxaren Harivenasa 2000 taldeko enpresa da.
Gobernuak intereseko inbertsio
moduan izenda ditzake Nafarroaren garapen ekonomikoan zein
gizarte eta lurralde garapenean
aparteko garrantzia duten proiektuak. Izendapen horrekin lehentasunezko bultzada dute eta
Nafarroako administrazio publikoan tramiteak azkartzen dira:
ekimena martxan jartzeko tramiteen epeak erdira gutxitzen
dira, baita planteamendu urbanistikoak, esleipenak edo irekiera eta funtzionamendu izapideak.
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Sunsundeguiren autobusak. ARTXIBOA

Aitortza jaso zuten guztiek talde argazkia egin zuten agintariekin batera. ANEL

Sunsundeguik eskaerei
erantzuteko langile premia du

Gizarte Ekonomiaren
aldeko bost aitortza

Enpresak 50 eta 70 lanpostu artean bete nahi ditu,
elektrikariak eta altzari eta lur muntatzaileak behar ditu
ALTSASU
Sunsundegui enpresatik otsailean
jakinarazi zuten 111 langile kontratatu nahi zituztela. Orduan
jakinarazi zutenez, soldadoreak,
altzari eta lur muntatzaileak,
karrozeria margolariak eta elektrikariak behar zituzten. Otsailean deialdia egin ondoren hainbat postu bete zituzten, baina
enpresako arduradunek jakinarazi digutenez, oraindik ere
elektrikariak eta altzari eta lur
muntatzaileak behar dituzte. 50
eta 70 postu artean dituzte betetzeko. Otsailean jakinarazitakoa
baino lanpostu batzuk gehiago.
Gaur egun Sunsundeguin 420
langile ari dira lanean.
Sunsundeguik, Nafar Lansarerekin batera, langabetuendako
ikastaroak antolatu zituen, ofizioa
ikasi eta haietako batzuk kontratatzeko konpromisoa hartuz.
Hala egin zuen. Baina, enpresatik jakinarazi digutenez, aurten

ez dute halakorik egiteko asmorik.
Autobus eskaeran igoera izan
da eta horri erantzuteko Altsasuko lantegian egunero hiru
autobus egin nahi dituzte. Atzerritik etorritako autobus eskaerak izan dira Sunsundeguiren
lan poltsa handitu dutenak, Dubaikoak (SC5 modeloko 143 autobus) eta Ingalaterrakoak batez
ere.

Arakil
Arakilgo Udalak jakinarazi
du garagartzaroaren 11tik
irailaren 11ra lan egiteko
langabetuak kontratatuko
dituela. Azaldu dutenez,
hilaren 31ra arteko epea
dute udaletxean eskaerak
aurkezteko.

Dinabiden langileen
prestakuntza ikastaroak hasiak
Eraldaketa digitalaren ingurunea eta horrek enpresan
eragin ditzakeen aldaketak identifikatzeko ikastaroa da
IRURTZUN
Sakanako eraldaketa digitalerako espazioak, Dinabidek, bi espazio ditu. Bata laborategia da
eta han enpresek euren probak
egiteko aukera izanen dute. Bestea, berriz, ikasgelak eta bilerak

egiteko da. Gela horietako bat
estreinakoz pasa den ostegunean
erabili zen. 4.0 Buruzagitza ikastaroan 15 bat ikasle daude.
Ikastaro horren helburua da
euren enpresetan eraldaketa
digitala bulkatu eta harantz ti-
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ANEL elkartearen, Nafarroako Gizarte Ekonomiako Enpresen Elkartearen batzarrean
Gizarte Ekonomiarekin konpromisoa azaldu duten lau enpresetako bost sakandarrek
aitortza jaso zuten
LAKUNTZA / ARBIZU / ETXARRI ARANATZ
Nafarroako gizarte ekimeneko
enpresak biltzen dituen ANEL
elkarteak bere urteroko batzarra
egin zuen hilaren 3an. Herrialdeko kooperatibak eta lan-sozietateak ordezkatzen ditu elkarteak
eta ekitaldian 350 pertsona baino
gehiago elkartu zituen. Batzarreko ekitaldi nagusietako bat
“enpresa eredu horri ekarpena
egin dioten eta Gizarte Ekonomiarekin konpromisoa duten 42
pertsonari egindako aitortza da”.
Nafarroako Gizarte Ekonomiako Enpresen Elkarteko, ANELeko presidente Ignacio Ugaldek
azaldu zuenez, elkartean hamarkada bat baino gehiago daramaten enpresei gonbidapena egin

zieten: “proiektu sozio-enpresarialari ekarpena egiteagatik eta
Gizarte Ekonomiaren balioekin
duten konpromisoagatik nabarmendu diren bat edo bi pertsona
aukeratu”. Ugaldek nabarmendu
zuenez, ekimen horrekin Nafarroako Gizarte Ekonomiako
Enpresen Elkarteak Gizarte
Ekonomiaren “egituraren, antolakuntzaren eta kudeaketaren
erdigune diren pertsonei balioa
aitortu nahi diegu horrela. Hala
dira bazkide-langileak. Eurek
dute kapitalaren zati handiena,
erabakitzeko ahalmena dute eta
euren konpromisoarekin enpresa horizontalagoak, gizatiarragoak eta eraginkorragoak eraikitzen jakin dute”.

Nafarroako Gizarte Ekonomiako Enpresen Elkarteko 30 enpresek egin zuten bere gonbidapena
eta haietatik lau sakandarrak
izan ziren. Aitortza jaso zutenen
artean bost sakandar daude: Juan
Carlos Reparaz eta Javier Gorriti (Lakuntza Kalor Group), Jose
Migel Flores Garziandia (Sakana
group), Antonio Zubiria Garabieta (Bikain garajea) eta Mikel
Otsoa Aierra (Eseki).
Nafarroako Gizarte Ekonomiako Enpresen Elkarteko batzarrean hainbat agintari izan ziren
presente. Beste askoren artean,
Uxue Barkos Nafarroako lehendakaria eta Ainhoa Aznarez
Nafarroako Parlamentuko burua
zeuden

rako duten buruzagiak trebatzea.
Horretarako, parte-hartzaileei
eraldaketa digitalaren ingurunea
ulertzeko gakoak emanen dizkiete eta euren enpresetan negozio aukera gisa ezar ditzaketen
aldaketak identifikatzen lagunduko diete. Horretarako, besteak
beste, 4.0 Industriari lotutako
sentsoreen eta metrologiako
tresnen berri emanen diete, datuen monitorizazioa, kontrola
eta eskuratzea nola egin ikasiko
dute edota industria automatizazioaz ariko dira.

Ikasleak Dinabideko ikasgelan. SAKANAKO GARAPEN AGENTZIA
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ASTEKOA

GUTUNA

XABIER REPARAZ EXTRAMIANA

Pello XXVI: espetxeak
hiltzen segitzen du

Basoko jaunak
Azken asteetan frantziarrek askatutako hartz emea dabil ardi
bazkan Pirinioetako mugan. Gaur dira elkartzeko espainiar
eta frantziar ingurugiro arduradunak, basabizitza
haragijalearen sustapenean elkar koordinatzeko asmoz.
Irtenbidea geolokalizatzaileak omen, ardiei eta hartzei, non
dauden eta elkar hurbiltzen ote diren jakiteko. Basozainak
plantigradoak garaiz uxa ditzaten.
Basabizitza, hitzak dioen moduan ordea, basatia da. Milaka
urte dira artzaiek hartz, otso eta katamotzen erasoetatik
abelburuak babesteko nahikoa trebezia lantzeko beta izan
zutela. Artzanor, makil, zintzarri eta sua. Suzko armen
poderioz, bizikidetza hura desorekatu eta basoko jaun haiek,
toponimian baino ez ziren geratu gure inguruetan.
Artzanorrak ere desagertu ziren, baita artzai txabola eta
harrizko hesiak ere. Harri piloa dira elorrien itzalpean.
Gauean otsoen uluak
entzutearen garaiak akabo.
Milaka abelburu arrisku eta
zaindari gabe aske lehoirik
gabeko sabanan. Mendeetako
oreka hura mantentzeko
sortutako abilezia guztiak
galdu ditugunean, nork
zaindu orain artaldeak
mendian?
Geolokalizatzaileak lepoan
edo smartphone bat sakelean.
Teknologiaren menpeko.
Iragan aske eta basati baten
oroimena miresten dugu.
Baina aldi berean, ekoizpena,
enplegua, segurtasuna eta lasaitasuna nahi ditugu gure landa
eremu menditsuetan. Beldur naiz, basapizti hauek
dokumental edo animalia parkeetan baino ez ditugun ikusiko.
Pagadiko iluntasunean begirada zorrotz eta letagin
lerdetsuen artetik datorren arnas jario hori sentitzeko prest
ez baitut ikusten gure burua.

MILAKA URTE DIRA
ARTZAIEK HARTZ,
OTSO ETA
KATAMOTZEN
ERASOETATIK
ABELBURUAK
BABESTEKO NAHIKOA
TREBEZIA LANTZEKO
BETA IZAN ZUTELA

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). GUAIXEk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. Gutun
edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun;
gutun bakarrarekin erantzun beharko dio. Gutunarekin batera bidali beharrekoak:
egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. Gutuna helarazteko bideak: Foru plaza, 23 - 1., 31800 Altsasu / gutunak@guaixe.eus
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Maiatzaren 15ean hogeita sei
urte bete dira Pello
Mariñelarena etxarriarra
Parisko espetxe batean hil
zenetik. Mitterrand-ek
agintzen zuen Frantzian;
Gonzalezek Espainian. Biak
"sozialistak". Euskal Herriari
begira, bien arteko
lankidetzak egin zuen posible
eskuin "demokratikoa"
gauzatzera ausartzen ez zen
Estatu politika kriminala:
errefuxiatuen aurka bi
norabidetan ireki zen gizaehiza, konplexurik gabeko
guda zikina alde batetik

-GAL-; eta berme
demokratikorik gabeko
sarekada polizialak
-poliziatik poliziara egin
ziren entregak, tortura
sistematikoa ekarri zutenak-.
Gehitu horri hirugarren
Estatuetara bideratu zen
deportazioa eta urrunketasakabanaketa-isolamendua
ardatz zituen espetxe
politika. Independentisten
aurka "denak balio du"
politika azken muturreraino
eraman dute sozialistek.
Hogeita sei urtek eskaintzen
duten ikuspegiarekin
baieztatu genezake Espainia
eta Frantziako sozialistek
ardura bikoitza dutela
Pelloren heriotzean: heroina
gerra tresna gisa erabili
izanagatik; eta salbuespeneko

espetxe politika
gauzatzeagatik.
Bakea eta elkarbizitza
eraikitzeko bidean Egia,
Aitortza eta Erreparazioa
ezinbestekoak badira; badago
oraindik premiazkoagoa den
egiteko bat. Espetxeek
pertsonak akabatzeko
makinak izaten segitzen dute
(ez soilik preso politikoak
akabatzekoak, Zaballan
gertatzen ari denaren
argitara). Kartzelak usteko
garaia da; lehen urratsa
gaixotasun larriak dituzten 21
presoak etxeratzeko garaia da.
Horietako bat da Jon Gurutz
Maiza etxarriarra. Hau dena
izanen dugu gogoan
larunbatean eguerdiko 13ean
Etxarri Aranazko plazan
eginen dugun ekitaldian.

OBJEKTIBOTIK

Bidea argitu diguten lagunei betirako agur!
Gure herritako kaleetan
aspalditik izan ditugu bizitza
errazagoa egiten diguten
farolak. Bizitzako momentu
berezietako lekuko mutuak
izan dira, baita momentu

txarrenetakoak ere. Gau
ilunenetan, beldurraren
antidotorik onenak, edota
parranda gauetan, etxera
bidean, euripeko dantza kide
hoberenak izan dira.

Baina orain LED bonbilla
txuriak dituzten farola
modernoek ordezkatu dituzte
gure herrietako kaleetan. Argi
laranjak betirako itzaliz eta
edozein txokotan baztertuz.

LAGUNTZAILEAK

BAZKIDEAK

SAKANERRIA
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Sakanako eskolen festa
eguna Altsasun
Sakanako herri eskolak Sortzen festa hartuko du Altsasuk bihar. Egun osoko
egitaraua prestatu dute Baratzeko bide plazan, Burunda frontoian eta Iortia kultur
gunean garatuko dena
ALTSASU
Sakanako bederatzi herri eskolek
bat eginen dute Taup-taup… Zatoz! leloarekin bihar Altsasun,
Sakanako herri eskolak Sortzen
festaren 11. edizioan. Irurtzun,
Uharte Arakil, Lakuntza, Arbizu,
Etxarri Aranatz, Iturmendi, Urdiain eta Olatzagutiko herri eskoletako kideen eta ospakizunarekin bat eginen duten sakandarren anfitrioi izatea tokatu zaie
aurtengoan Altsasuko Zelandi
eskolako komunitateari. Sakanako herri eskolen ordezkari
moduan Genaro Paniaguak festarekin bat egiteko deia egin zien
sakandarrei. "Aniztasunaren
baitan Sakanako herri eskola
guztiak bat gara: eskualde berean,
helburu berdinekin, elkar ulertuz eta lagunduz, koordinatuta
lan egiten baitugu".
Aldi berean, Paniaguak ibarreko eskolen zenbait ezaugarri
nabarmendu zituen. Batetik,
"herri bakoitzaren eta, batez ere,
haurren beharretara egokitzen
diren pedagogiak lantzen dihardugu. Gizabanako orekatuen
arteko harremana sanoak sortzea
dugu helburu, eskolak herrian
txertatzea, eta horretan oinarrituz akademikoki gai diren ikasleak sortzea". Paniaguak azpimarratu zuen ibarreko bederatzi
herri eskolak "pedagogia eral-

egitea" dela nabarmendu zuen
zuzendariak. Horretarako "etengabeko hobekuntza oinarri" dutela gaineratu zuen.
Nafarroako Sortzeneko kide
Aitziber Lizeagak nabarmendu
zuenez, "eskolak herriaren parte dira, herriaren errealitatearen
isla. Bertan herritar izaten erakusten da". Lizeagak gaineratu
zuenez, eskolek "lekuko baloreetan hezten, aniztasunean hezten,
euskara ardatz duen eleaniztasunean, emozio-adimenean,
sarean" aritzen dira. Eskola
komunitateko partaide guztiak
hezkuntzaz arduratzen direla
eta hori "herri eskolen izaera
eta berezitasuna" dela aitortu
zuen.
Lizeagak argitu zuenez, Sakanako herri eskolak Sortzen ospakizuna aipatutako baloreak
erakusteko antolatzen dela azaldu zuen. "Ezinbestean festa hau
auzolana da, besteekiko errespetuzkoa, gure ingurua ezagutu
nahia, gurea erakusteko beharra".
Horregatik, biharko festa Sakanako herri eskolak ezagutzeko
aparteko aukera dela azaldu zuen
Lizeagak.

Festaren antolakuntzan ibilitakoek eguraldiarekin buru hausteak izan dituzte.

daketan murgilduta" daudela
Ikasketa kooperatiboaren, Montessori metodologiaren, Ikas
Komunitateen eta Dumas proiektuen bidez, baita beste hainbat
pedagogia, zientzia eta teknologia proiekturen bidez.

Eskolaz
Zelandiko zuzendari Amaia San
Romanek gogoratu du eurena
eskola publikoa eta euskalduna
dela. "Hemen kalitatezko hezkuntza eskaintzen dugu, gure
ikasleen prestakuntza ona izan
dadin eta gure gizartean ongi

bizi daitezen laguntzeko ardurarekin lan egiten dugu". San
Romanek gaineratu duenez, Zelandi "herrian uztartutako eskola" da, "Altsasuk duen ezaugarri
esanguratsu bat kontutan hartu
eta gure bereizgarrietako bat
bihurtzen dugu: harrera herria
izanik, gure eskolan aniztasuna
dugu Zelandiko altxorretako bat".
Horrek "aberasten" dituela eta,
aldi berean, "gure izaera euskalduna guztiekin partekatzen"
dutela nabarmendu zuen. Euren
jarduna "eskola berritzailea eta
inklusiboa izatearen alde lan

Sormen saria
Lakuntzara
Zientzia Azoka egin zen
asteazkenean. Ikasleek
eskolan proiektu bat egin
eta zientzia-metodoaren
bitartez aztertu eta gero
ingelesez azaldu behar
zuten. Norbere ahotsaren
grabazioa zergatik
entzuten den arraro azaldu
zuten lakuntzarrek.

Biharko
egitaraua
•Diana Burundar
txistulariak.
• 11:00 Hasiera ekitaldia.
Txalaparta, Altsasuko
Bertso Eskola…
• 11:30 Aniztasun txokoak
(eskoletako guraso
elkarteak antolatutako
tailerrak).
Talde gonbidatua: Mila
Kolore.
Biak Bat laguntza
txakurrak.
Anitzartean kolaboraziopartxisa eta hizkuntzen
jolas elektronikoa.
• 13:30Inauteri
konpartsaren ikuskizuna.
• 14:30 Herri bazkaria
(Burunda frontoian).
• 16:00 Herria zuzenean
(Burunda frontoian,
sarrera doan):
Haize Berriak banda.
Trasteando.
Etorkizuna dantza taldea
(ikuskizun interaktiboa).
Iñigo eta Imanol
Goikoetxea (Gozategi).
Irantzu dantza eskolaren
ikuskizuna.
La Estufa (rock taldea).
Haurren txokoa
Herri kirolak
• 17:00 Kiki, Koko eta
Moko: Tatatxan zirkua
dantzan (estreinaldia),
Iortia kultur gunean.
• 20:30 Kalejira
trikitilariekin.
• 21:30 Zezensuzkoa.
Oharra: egunean zehar
barra eta taloak salgai.
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Aurten ere jarduera desberdinak egin ahal izango dituzte gerturatzen direnek. ARTXIBOA

Olaia Martiarena eta Naroa Iraurgi ekitaldiak aurkeztu zituzten.

Arakildarrak ermitaren atean.

Lakuntza bertako produktuen
plaza bihurtuko da igandean

Andra Mari ikastolaren
50. urteurrenaren atarikoa

Arakildarrak San
Isidro egunez
Itxasperrin

Igandean, 10:00etatik 15:30era, ekoizle, artisau eta
eragileekin batera azienda erakusketa izanen da

Garagarrilaren 8ko festa handiaren aurretik, Lakuntzan
hainbat ekimen antolatu dituzte astebururako

Arakildarrak biltzeko balio duten ibarreko urteko hitzorduetako bat zen herenegungoa.
Eguerdian Arakilgo hildakoen
aldeko meza izan zen, Arakilgo
abesbatzaren parte hartzearekin.
Arakildarrek topaketa udalak
eskainitako otamenarekin borobildu zuten. Mokaduak jaten
kontu kontari izan ziren. Txirrindulari ingeles batzuk batu
zitzaizkien.

LAKUNTZA
Garai bateko feria berreskuratu
asmoz 2016an bertako produktuen
azoka antolatzeari ekin zion Lakuntzako Udalak, Cederna Garalur elkartearen laguntzaz.
Ordutik azokaren helburua da
lehen sektoreari eta tokiko produktuei bultzada eta ikusgarritasuna ematea. Lakuntzako plazan 15 ekoizleren postuak izanen
dira eta haietan hestekiak, gaztak, barazkiak, barazki kontserbak, pastelak eta beste eskainiko
dituzte.
Lasterbidean probagatik aurten artisau guztiek ezin izanen
dute Mikel Arregi kalean egon.
Zurezko jostailuak, oinetakoak,
osagarriak, bitxiak, poltsak, artilezko popinak eta bestelako
eskaintza duten sei postu Mikel
Arregi kalean izanen dira eta
gainontzeko lauak Abarrategi
kalean. Kale horretan, bestalde,
azienda erakustaldia izanen da,
behiak, ardiak, ahuntzak, pottokak, zaldiak, txakurrak eta beste.

Lehiaketak
Aurretik, II. Patata tortilla lehiaketa jokatuko da larunbatean,
18:00etan, plazan. Izena eman
duten parte-hartzaileek zortzi
arrautzako patata tortilla bana
egin beharko dute. Bi osagai horiek udalak emanen dizkie eta
hark sukaldariek lan egiteko
mahaiak ere jarriko ditu. Gainontzeko tresneria parte-hartzaileen esku izanen da. Lehiaketa 18:00etan hasiko da eta

tortillak 19:30erako aurkeztu
beharko dituzte.
Jakina, parte-hartzaile bakoitzak nahi dituen osagaiak erabiltzeko aukera izanen du patata tortilla egiterakoan. Prestatutakoa udalak emandako platerean aurkeztu beharko da. Epaimahaiak aurkezpena, zaporea,
sormena eta egite puntua izanen
ditu kontuan puntuak ematerakoan. Haien lanaren ondoren,
tortillak dastatzeko aukera izanen
da. Gehiago nahi duenak, Gure
Nahia jubilatu elkartearen tarta
lehiaketan parte hartzeko aukera izanen du ostegunean.

Asteburuko
egitaraua
Maiatzak 18, larunbata
• 18:00 II. Patata tortilla
lehiaketa, plazan.
Maiatzak 19, igandea
• 10:00-15:30 Bertako
produktuen azoka.
Artisau produktuen
azoka.
Brun forjaren
erakustaldia.		
Irrati saioa zuzenean.
Trikitilariak.
• 11:30 Irurtzungo Iskide
taldearen kaleanimazioa.
• 12:00 Azienda
erakusketa.

LAKUNTZA
Andra Mari ikastola 1969an sortu zen eta, beraz, mende erdia
bete du. Ikastolako presidente
Naroa Iraurgik azaldu duenez,
urte hasieratik ari dira 50. urteurrena prestatzen. Barrura begira
antolatutako ekintzen ondoren
urteurren ospakizuna kalera
aterako dute hurrengo egunetan.
Horretarako, lehenik, 50. urteurreneko logotipoa egin du Argiñe
Berastegik, kamixetetan inprimatuta ikus daitekeena dagoeneko. Gainera ikastolak lelo berria
mustu du: Ekin eta segi.
Mende erdiko ospakizunei dagokienez, ikastolako pedagogiazuzendari Olaia Martiarenak
azaldu digunez, “Lakuntzan
hainbat ekimen izanen dira asteburuan, gure lehenengo ikastola izan zen egoitzan (apezaren
etxean)”. Gaur, 18:00etan, jolasak
izanen dira. 19:00etan erakusketa mustuko dute. “50 urte hauetako argazki batzuen erakusketa eta, harekin bat eginez, ikastola komunitateko hainbat partaideri egindako elkarrizketak
jasotzen dituen bideo baten
proiekzioa izanen da”. Horiek
gaur eta bihar 19:00etatik 21:00etara izanen dira ikusgai eta igandean 12:00etatik 14:00etara. Justu hura bukatzean, 14:00etan,
argazki erraldoia egin nahi dute.
Hartan sortzaileak, guraso eta
ikasle ohiak, egungo gurasoak
eta ikasleak izatea nahi dute.

Gehiago
Andra Mari ikastolaren urteurren
ospakizunen hurrengo hitzordua

maiatzaren 25ean izanen da,
Etxarri Aranatzen. VI. Binakako
Lasterketa jokatuko da. Lasterketa Naparpellet enpresak babestua izanen da eta aurtengo
berezitasuna da lasterkari guztiak
ikastolako kamiseta berria jantzita parte hartuko dutela.
Bestetik, urtero ikasturtea
despeditzeko Andra Mari ikastolak festa egiten du, ikasle,
guraso eta irakasleak batzeko
balio duena. Aurtengoa garagarrilaren 8an izanen da eta berezia izanen da. Ohiko jarduerez
gain (pilota partidak, herri kirolak, erakusketa, puzgarriak…),
urteurrena behar bezala ospatzeko, hainbat jarduera berezi
eginen dira: argazkiekin erakusketa eta ikastolarekin lotutako hainbat pertsonari egindako elkarrizketen bideo bat ere
proiektatuko da.
Ospakizunak balioko du Andra
Mari ikastola uzten duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
4. mailako ikasleak agurtzearekin batera urte horietan guztietan ikastola proiektua eta bereziki, Andra Mari ikastolaren
proiektua aurrera eramaten
lagundu duten pertsona, erakunde eta eragile guztiei eskerrak
emateko ekitaldia izanen da ere.
Hori guztia, jakina, herri bazkari erraldoi baten bueltan ardaztuta. Andra Mari ikastolatik
ikasle eta familia ohiak etortzera gonbidatuko dituzte. Egitaraua
Arbizuko Beietz! taldearen kontzertuarekin itxiko da. Hura da
ikastolari eskainitako kantua
sortu duena.

Auzatean bilduta. TERESA GOIKOETXEA

San Isidro
herritarrak
elkartzeko aitzakia
Auzate batekin ospatu zuten
herenegun Lizarragabengoan
nekazarien eguna, Bordatxo elkartean bilduz eta jan-edanen
inguruan hizketan. Eguraldia
lagun, elkartearen atean egon
ziren. Lizarragabengoan garai
bateko ohitura galdu egin zen
eta 2017az geroztik urtero egiten
ari dira. Arbizun, bestalde, udalak auzatea eskaini eta gauean
afariak izan ziren.
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Udalak web orria berritu eta
edukiz hornitu du

Irurtzunerako espaloia egiteko
lanak deitu dituzte

www.etxarriaranatz.eus itxura berritzearekin batera
edukiz jantzi dute, etxarriarrendako eta bisitariendako

Irurtzunerako errepidearen ezkerreko aldean eginen da,
380 bat metro luze eta 1,8 metro zabal dituen espaloia

ETXARRI ARANATZ
Astelehenaz geroztik Etxarri
Aranazko Udalak web orri “goitik behera berritua” du. Eneka
Maiz Ulaiar alkateak azaldu
duenez, “udalaren printzipio
nagusiak hiru hanka ditu: komunikazioa, gardentasuna eta
parte hartzea, euren artean oso
lotuta daudenak”. Horregatik,
“oso inportantea da web orri
indartsua izatea, informazio askorekin, eta hiru kontzeptu horiek
betetzeko baliagarria dena”.
Ataria hornitzeko informazio
bilketa handia egin du Asun Er-

Lantaldean lanean. BAKAIKU.INFO

Auzolana nola izanen
den definitzeko azken
bilera bihar
Bakaikuko etorkizuneko auzolanak nolakoak izanen diren
zehazteko dinamika otsaila akaberatik dago martxan. Baina
azken azken erabakia bihar hartuko da. Duela bi aste Emunek
gidatutako parte hartze saio
irekia egin zen eta parte hartu
zuten bakaikuarrek hainbat puntutan akordiora iritsi ziren. Hala
ere, aztertzeko puntu gehiago
daude eta horien inguruko iritzi
trukatu eta adostasunak lortzeko azken bilera bihar izanen da.
Saioa bukatutakoan Bakaikuko
auzolanak nolakoak diren eta
zein lan egiteko izanen diren
zehaztuta geldituko da. Horreg atik, bakaikuar rak bihar,
17:00etan, udaletxean izanen den
saiora gonbidatu dituzte.

doziak. Maizek esan zuenez,
"konturatu gara sareetan Etxarriri buruz, orokorrean, nahikoa
informazio gutxi zegoela”
Amaia Ijurra kultur teknikariak
nabarmendu zuen aurreneko
orrian bi zati nagusi daudela,
albisteak eta agenda (udalak eta
eragileek antolatutakoak). Web
orriaren menuan udalari, udal
zerbitzuei, tramiteak egiteari,
gardentasunari eta Kultura, Kirola eta Aisialdiari eskainitako
atalak daude. Udaletik azken
horri eman nahi izan diote garrantzia duen informazioagatik.

IZURDIAGA
Izurdiagako trenbide lanak egitearekin batera, trenbidetik
autopista azpiko zubira arte
espaloia egin zuten NA 7000
errepidearen ondoan. 2016an
egindako lan horri jarraipena
eman nahi dio orain Arakilgo
Udalak eta Irurtzungo mugara
arteko espaloia egin. Lan horiekin Arakilgo Udalak oinezkoendako segurtasuna eta erosotasuna bermatu nahi ditu. Izan
ere, hainbat dira errepide hori
pasiatzeko edo Irurtzungo azokara joateko erabiltzen duten

Emakumezkoa Irurtzunerantz.
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izurdiagarrak eta irurtzundarrak. Espaloiarekin batera dagozkion euri ur hartuneak eta
argiteria publikoko farolak jarriko dituzte.
Lanak egiten interesa duten
enpresek hilaren 25era arte aurkez ditzakete euren proposamenak. Lanek 173.955,48 euroko
aurrekontua dute (BEZ barne).
Enpresa hartzaileak lanak 12
astetan despeditu beharko ditu.
Bestalde, Izurdiagako Kontzejuak aurten argiteria berritzeko asmoa du. Horregatik, Arakilgo Udalak espaloiko lanak
lehenbailehen despeditu nahi
ditu, horien baitan argiteriaren
kanalizazioak baitaude. Hala,
ondoren Izurdiagako Kontzejuak
kontratatutako enpresak espaloi berriko faroletarako kableak
eta bestelakoak sartu ahal izanen ditu.
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Jakinminagatik
ziurtagiria hiru
ikasleri

Ipuin ez sexistak
Berdintasun zerbitzuko Oihana
Gallok gaineratu zuenez, ipuin
ez sexisten txokoa prestatu dute
ere bizikleta martxa ondoren.
“Ipuin ez sexisten txoko bat, maletatxo bat egonen da eta hor
hainbat ipuin bildu ditugu, berdintasun ikuspegia lantzen dutenak, Iturmendiko eskolaren
laguntzarekin lortutakoak” azaldu zuen.
Euskara zerbitzuko teknikari
Naiara Iberok gaineratu zuen
euskara zerbitzutik ipuinak sortzeko txokoa eskainiko dutela
Iturmendin. “Euskara, eskulana
eta irudimena uztartzen dituen
jarduera izango da, ipuinak sortzeko txokoa”.

Jakiunde, Zientzia, Arte
eta Letren Akademiak
antolatutako zikloan aritu
dira Altsasuko institutukoak
SAKANA
Dozena bat ikastetxeetako 41
ikaslek parte hartu dute Jakinmina zikloan ikasturte honetan.
Parte hartzeari buruzko ziurtagiriak Maria Solana Hezkuntza
kontseilariaren eskutik jaso zituzten ostiralean. Hartzaileen
artean Altsasu Bigarren Hezkuntza Institutuko Naroa Carrasco Macho, Irune Lizarraga
Ibañez de Opakua eta Enara
Vazquez Rodriguez zeuden.
Zikloan parte hartu duten ikasleek, ikastorduetatik kanpo bost
saiotan parte hartu dute eta
hainbat gairen inguruko ezagutza jaso dute: zaintzaileak, etika,
ekonomia utopikoa eta distopikoa,
pertsonalizatutako medikuntza,
animalien letrak edo politika
komunikazioa. Saio horiek, besteak beste, Nafarroako Unibertsitate Publikoko, Nafarroako
Unibertsitateko, Vienako Medikuntza Unibertsitateko edota
Euskal Herriko Unibertsitateko
adituek eman dizkiete.
Jakiundek 8. urtez antolatu du
zikloa. Jakiundeko presidente
Jesus Mari Ugaldek ikasle partehartzaileak zoriondu zituen ostiralean, eta “hoberenen eskutik
zientzia eta teknologiara hurbiltzeko aukerak baliatzeko beharra”
nabarmendu zuen.

Sakanako Mankomunitateko teknikariek eta Elkarri Laguntza elkarteko kideek festan parte hartzera gonbidatu dute.

Elkartasuna eta
elkarlana bizikleta festan
Maiatzaren 26an izanen da 2019ko Bizikleta Ibilaldi Berezia, Iturmendin. Mank-eko
kirol, kulturartekotasun, euskara eta berdintasuna zerbitzuek elkarlanean prestatu
dute eta jasotako 2. eskuko kirol materiala Elkarri Laguntza elkartearendako izanen da
ITURMENDI
Sakanako Mankomunitatek Iturmendin Sakanako Bizikleta Ibilaldi Berezia antolatu du maiatzaren 26rako. Proba ez lehiakorra da, baina kirol proba baino
zerbait gehiago da. Izan ere,
antolakuntzan Mank-eko kirol
zerbitzuak, Anitzartean kulturartekotasun zerbitzuak, euskara zerbitzuak eta berriki sortu
den berdintasun zerbitzua elkarlanean prestatu dute. “Oso kontentu gaude eguna zerbitzuak
elkarlanean antolatu dugulako.
Erronka da eta indartzen gaitu”
azaldu zuen kirol zerbitzuko
teknikari Amaia Gerrikagoitiak.

Izena ematea derrigorrezkoa da
Kirola sustatzeaz aparte, Sakanan
bizi diren kulturak ezagutzeko
aukera eskainiko du, euskaraz
aritzeko gonbitea izanen da eta
beti, genero ikuspuntua kontuan
hartua. Lehenik eta behin, Iturmendi, Bakaiku eta Urdiain artean 7 km-ko ibilbidea prestatu
dute, 09:30ean Iturmenditik ate-

rako dena. “Erraza da, ez ditu
aldapa asko eta martxa lasaian
joango gara. 10 urtetik gora bakarrik joan daitezke neska-mutikoak, baina 10 urtetik behera
helduekin. Familian joateko
martxa gomendagarria da” aipatu zuen Gerrikagoitiak. Bakaiku eta Urdiaindik Iturmendira bizikletan joateko aukera
izango da, 09:15ean, Barranka
Txirrindulari Taldekoekin. Eurek zainduko dituzte bidegurutzeak. Martxa ondoren, auzate
osasuntsua izango da eta Berri
Bikes eta Murugarren txirrindula dendetako Joaquinek eta
Joxik bizikletak konpontzeko
tailerra eskainiko dute.
Martxa dohainik da baina bertan aritzeko aurretik izena eman
beharra dago maiatzaren 21era
arte Mank-eko Kirol Zerbitzuan
(948 464 866 edo kirolak@sakanamank.eus) edo Iñigo Aritza, Andra Mari, Arrano Beltza, San
Donato eta Urdiain ikastetxeetan,
asegurua kontratatzea beharrezkoa baita.

Auzate anitza, munduko jokoak
Ondoren Anitzartean Kulturartekotasun zerbitzuak partaideei
auzate anitza eta osasungarria
eskainiko die. “Frutak, fruitu
lehorrak eta Iturmendin bizi den
Marokoko jatorriko familia batek
tea eta gozo osasuntsuak eskainiko ditu, sesamoarekin eta eztiarekin egindakoak” azaldu zuen
Bego Zestauk. Eta bildutakoendako munduko jolas herrikoiak
antolatu dituzte. “Hemengo joko
ezagunez aparte, zapiak, koskolak, soka saltoa... munduko jolasak biltzeko ikaragarrizko lana
egin du Kulturartekotasun zerbitzuan praktikak egiten dagoen
Irati Ollakarizketak” nabarmendu zuen.

"ITURMENDIN
BILDUKO DUGUN
KIROL MATERIALA
IZUGARRI ONGI
ETORRIKO ZAIGU”

Bigarren eskuko kirol material
bilketa Elkarri Laguntza
elkartearendako
Sakanako Bizikleta Ibilaldi Bereziko berritasuna da bigarren
eskuko kirol materiala jasoko
dela, bai Iturmendin, egunean,
eta baita aurretik, ikastetxeetan.
Jasotakoa Iruñeko Elkarri Laguntza elkarteak jasoko du. Elkarte horretako Mikel Otazu,
Maria Ekiza eta Maria Cumbicus
izan ziren aurkezpenean azaldu
zutenez, duela 6-7 urte sortu zen
elkartea, etxegabetze prozesuak
hasi zirenean, Hipotekak Kaltetutako Plataformatik (PAH).
“Ikusi genuen behar asko dagoela, prekarietate izugarrian bizi
direla familia asko, eta laguntza
eman beharra genuela”, elkartasuneko lana dela nabarmenduz,
borondatezkoa.
Elkartean 190 familia biltzen
dira, 500 pertsonatik gora, eta
hainbat alor lantzen dituzte.
Arrotxapeako Matesa zenean
lokala utzi diete. Han ekonomatoa dute, erabilitako arropa eta
zapata gunea, altzarien tailerra
eta beste. “Elikagaien Bankutik
jakiak ematen dizkigute eta familien artean banatzen ditugu
ekonomatoaren bidez. Horretaz
gain hainbat tailer edo txoko
ditugu: enplegu tailerra, arropa
tailerra, sexu ahalduntze tailerra,
altzari tailerra…” aipatu zuen
Otazuk. Ekizak adibideak jarri
zituen. “Esaterako, iraila hasieran eskolatik deitzen digute
hainbat haurren ekipazioa prestatzeko: anorakak, zapatillak,
txandala, motxila, eskola-materiala…” eta guk 30-40 haurrendako motxilak prestatzen ditugu.
Ezer ez duten jendea da, asko
etorkinak, gela batean bizi dira".
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Zelandi eskolan lanak
egiteko uda baliatuko
dute atzera ere
Zelandi eskolan udan berrikuntza lanak eginen ditu Altsasuko
Udalak. Javier Ollo Martinez
alkateak jakinarazi duenez, “segurtasun neurrietara egokitzeko”, ikastetxeko sarrerako eta
beheko solairuko ateak berrituko dira. Egungoak 1977koak
dira. Lan horiek 23.000 euroko
kostua dute. Hori pagatzeko
Hezkuntza Departamentuaren
diru-laguntza jasoko du udalak.
Bestetik, eskolako behe solairu
guztia margotuko dute. Lan horiek 25.000 euroko aurrekontua
dute.
Gainera, udaleko langileek
hainbat kaleetako zuloak tapatu
dituzte. Horretarako erabilitako
brea Altsasuko Orsa enpresaren
asfalto fabrikakoa da. Udalak
harekin hitzarmena du eta brea
doan jasotzen du. Udal zerbitzu
berak 30 bat zuhaitz ere landatu ditu azken astetan. Aldi berean,
oinezkoen segurtasuna hobetu
asmoz, zebrabide goraturen berri ematen duten zutikako zenbait seinale berritu ditu udalak.

Altsasuko Musika eta
Dantza Eskolan izen
ematea zabalik dago
Altsasuko Udal Musika eta Dantza Eskolan heldu den ikasturtean
aritu nahi dutenek izena emateko epea dute orain. Gaztigatu
dutenez, errentaren araberako
beherapenak eskuratzeko aukera dago. Ikastetxeak, alde batetik, euskal dantza ikasketak
eskaintzen ditu. Eta, bestetik,
musika ikasketa eskaintza zabala. Instrumentuei dagokionez,
honakoak dira: kantua, txistua,
gaita, alboka, eskusoinua, trikitrixa, klarinetea, biolina, pianoa, gitarra, gitarra elektrikoa,
baxu elektrikoa, tronboia, bonbardinoa, tuba, saxofoia eta
zeharkako txirula.
Horrekin batera, eskaintza
horrela osatzen du: musika hizkuntza, 3 eta 6 urte bitarteko
haurrendako musika eta mugimendua eta instrumentu taldeak.
Maiatzaren 22ra arteko epea
dago Musika eta Dantza Eskolatik pasatzeko, astelehenetik
ostegunera 15:00etatik 20:00etara eta ostiraletan 10:00etatik
14:00etara

Udalaren udarako
eskaintza zabala prest
Ikastetxean ikasleei banatutako liburuxkan jaso dute udal zerbitzuek euren eskaintza.
Izen ematea astelehenetik ostiralera izanen da 012 telefonora hots eginez edo www.
altsasu.eus web orriaren bidez
ALTSASU
Altsasuko Udaleko Ludotekak,
Gazteria eta Kirol Zerbitzuek
udarako eskaintza prestatu dute.
Ludotekatik Aisiz blai programa
prestatu dute garagarrilaren 21,
24, 25, 26, 27 eta 28rako, 08:30etatik 13:30etara. Eskaintza 3 eta 12
urte (2007-2016) arteko haurrendako da. Garilean eta agorrilean
eginen diren programan 4 eta 12
urte (2007-2015) arteko haurrei
zuzenduta daude. Garilean
09:30etik 13:00etara izanen dira
eta agorrilean 10:00etatik 13:00etara. Hamabostaldika izena emateko aukera dago. Aurten, gainera, Altsasun erroldatuta ez
dauden pertsonak ere onartuko
dituzte, osatutako taldeen gehienezko ratioa bete arte.
Gazteria Zerbitzuak 12 eta 30
urte bitarteko altsasuarrendako
hiru eskaintzaz osatutako udako
programazioa prest du. Alde
batetik, tailerrak daude: Ur Festa Goxoa (garilak 4an, 21:00etatik
01:00etara, Dantzalekun), zaldi

Parte hartze
aurrekontuen
kopurua bikoiztu da
Herritarren parte hartzearen
bidez Altsasuko Udalaren diru
sail bat zertan inbertitu erabakitzea. Horretan datza parte
hartze aurrekontuak eta Altsasun estreinako esperientzia joan
den urtean izan zuten. Altsasuarrek erabaki zuten udalaren
20.000 euroak finkoa ez den
karpa bat erostera bideratzea.
Aurreko urteko esperientziaren
ondoren, Altsasuko Udalak parte hartze aurrekontuko dirusaila bikoiztea erabaki du. 40.000
eurori zer erabilera emanen
erabaki beharko dute altsasuarrek euren botoen bidez. Joan
den urteko prozedura errepikatuko da aurten eta epeak zehazten ari dira udalean.

Igeriketa ikastaroak 3-12 urtekoendako, garagarrilaren 10etik 28ra dira. ARTXIBOA

ibilaldia (garilaren 10ean, 16:00etatik 19:00etan), Donostiako hondartzara irteera (garilaren 24an,
10:30etik 19:30era), izarren behaketa (agorrilaren 8an, hilerri
aurrean), Gaueko Pulunpak
(agorrileko astearteetan, 21:00eta-

tik 23:00etara) eta Padle saioa
(agorrilaren 6an).
Horrekin batera, 12-16 urte
arteko gazteei zuzendutako UdaGazte programa izanen da garilaren 8tik 19ra, 10:00etatik
13:00etara. Dantzalekun kanpal-
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di bat ere egingo dute garilaren
18an. Eskaintza aniztasun funtzionalak dituzten gaztendako
zuzendutako Gu Geu Gazte programarekin osatuko da. Garilaren 1etik 31ra, 17:00etatik 20:00etara izanen da.
Kirol Zerbitzutik jakinarazi
dutenez, heldu den astean izanen
da aukera izena emateko 20192020 ikasturteko kirol eskoletan,
multiekintza osasuntsuan eta
garagarrileko igeriketako kurtso
trinkoetan. Kirol eskolek 2004
eta 2015 urteen artean jaiotako
haur eta gazteei zuzendutako 12
eskaintza dituzte. Zerbitzutik
azaldu dutenez, Multiekintza
osasuntsua jarduera ludiko-fisikoa da eta osasun-zentroko pediatria arloarekin koordinatuta
dago. Kirolaren bidez bizi osasuntsua izatea da helburutariko
bat. Bi talde izanen dira eta 20042007 eta 2008-2012 urteen artean
jaiotakoena; igerilekuan edo
gimnasioan garatuko da.
Berritasunetako bat da aurten
triatloi eskola kirol eskolen barruan eskainiko dela. Bi talde
sortuko dira: 2008-2010 eta 20042007 urteen artean jaiotakoenak.
Beste berritasunetako bat da
pilota eskolak 2004-2010 urteen
artean neskendako zuzendutako
pala taldea sortuko dela. Azkenik,
“Ariketa Fisikoa eta Osasuna
Lotuta daude pausoz pauso urrutira irits zaitezke, has zaitez gaur
bertan” kanpaina martxan dela.
Zelandiko bazkide egitean matrikula dohainik, 1etik 23ra.
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Ikasle txikiak begiak babestuta soldadura tailerrean nola lan egiten den ikusten. SAKANA LH INSTITUTUA

Lehen Hezkuntzakoak
Lanbide Heziketan
Aurreko ostegunean eta atzo haurrek Sakana Lanbide Heziketa institutua bertatik
bertara ezagutzeko bisita gidatua izan zuten. Ikasketa-zerbitzu programaren berri
eman zieten euren ikastetxeetako beharra detekta zezaten
SAKANA
Aurreneko txandan Uharte Arakil, Etxarri Aranatz, Lakuntza
eta Olatzagutiko eskoletako Lehen
Hezkuntzako 5. mailako 50 ikasle izan ziren. Atzo, berriz, batetik,
Altsasuko Zelandi eskolako 50
ikaslerena eta, bestetik, Irurtzungo beste 48 ikasleren txanda
izan zen. Azken horiekin Iturmendiko eskolako beste bi joan
ziren. Guztiek Sakana LH institutua goitik behera ezagutu zuten,
ordu eta erdi pasako bisita gidatua egin baitzieten.
Hiru taldeei ekitaldi aretoan
egin zieten harrera. Sakanako
Garapen Agentziako Iker Manterolaren hitz batzuen ondoren,
ikasgai guztietako ikasleek egin
zieten harrera eta zer ikasten
duten azaldu. Batzuk hitzez egin
zuten, beste batzuk bideo baten
bidez, eman zituzten azalpenak.
Horren ondoren, ikastetxeko
tailer guztietatik pasa ziren txikiak eta Lanbide Heziketako
ikasleak soldatzen, 3D inprimagailuak programatzen, mende-

kotasuna duten pertsonak irudikatzen duten popinak nola
mugitzen dituzten ikusi eta
beste makina bat gauza ikusi
zituzten. Tailerretan ere institutuko ikasleak izan ziren azalpenak eman zituztenak eta euren
bizipenen berri eman zieten.
Berta De Pablo irakasleak esan
digunez, “garrantzitsua da haurrei Lanbide Heziketa zer den
erakustea. Jendearen pentsamoldea aldatu beharra dago, eta zer
hobea behetik hastea baino!” De
Pablok gaztigatu duenez, “Lanbide Heziketak lanerako prest
dagoen jendea prestatzen du” eta
gogorarazi du gobernuek eta
eragileek egindako apustuaren
ondorioz eskaintza zabala eskaintzen duela. Bisitek institutuko ikasleengan duten eraginaz
galdetuta, De Pablok esan digunez, “azalpenak ematen adierazteko gaitasuna lantzen dute.
Prestatzea lana da, baina ondoren
pozik gelditzen dira, haurren
arreta pizten dutelako eta garrantzitsu sentitzen direlako”.

Ikasketa-Zerbitzu programa
Institutuko ikasleek jakintza,
trebetasun eta ezagutza teknikoak
jasotzen dituzte ikasi bitartean.
Horiek praktikekin osatzen dira.
Bada, Ikasketa-Zerbitzu programaren oinarria praktiken bidez
komunitatearendako onuragarria
den zerbait egitea. Horregatik,
Lanbide Heziketako ikasleek
hiru bisitak baliatu dituzte haurrei Ikasketa-Zerbitzu kooperazio programa zer den azaltzeko.
Eskatu zieten euren eskoletan
dituzten beharrak detektatzeko
eta institutuko ikasleek euren
praktiken bidez hari erantzuna
emateko aukera balute eginen
lituzketela azaldu zieten. Horretarako, adibideak eman zieten
eta Etxarriko eskolarendako egin

"JENDEAREN LHRI
BURUZKO PENTSAERA
ALDATU BEHAR ZAIO.
ZER HOBE BEHETIK
HASTEA BAINO!"

dituzten bizikletak aparkatzekoak
edo egokitzen ari diren bizikleta
erakutsi zieten. Baita beste ikastetxe batzuetarako egiten ari
diren areto futboleko ateak edo
paperontziak.
Laugarren ikasturtea da Ikasketa-Zerbitzu programa Lanbide
Heziketa institutuan martxan
dena. Aurreneko ikasturtean
(2015-2016) soldadura eta galdaragintza gradu ertaineko ikasleak
izan ziren programa abiarazi
zutenak. Baina 2017-2018 ikasturtetik institutuko ikasle guztiek
parte hartzen dute. Sakana LH
institutuko proiektuak IkasketaZerbitzuko Espainiako Sarearen
saria jaso zuen 2017ko abenduan.
Estatuko ikasketa-zerbitzu bederatzigarren topaketetan finalista izan zen institutua 2016ko
azaroan. De Pablok esan digunez,
Haur Hezkuntzako ikasleen instituturako bisitak posible izan
dira Sakana kooperatibak autobusak pagatu zituelako.

Kimua
De Pablok azaldu digunez, institutuak ikasturte honetan Hezkuntza Departamentutik sustatutako Kimua Programarekin
bat egin du. Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza Kolaboratiboaren bultzadan oinarrituta
dago programa hori. Hark ikaslea ikasketa-prozesuaren arduradun eta ardatz bihurtzen du,
ezaguerak hartzeko prozesuaren
ebaluazio jarraituaren aldeko
jarrera kritikoa sustatuz. Ikasleei
konpondu beharreko proiektu,
arazo edo egoeraren bat edo lortu beharreko xede edo helbururen bat planteatzea da metodoaren funtsa. Horrela, Kimua
Programak arazoen zailtasunei
neurri hartzeko trebetasunak,
ordezko alternatiben erabilera
eta bilakaera baloratzeko tresnak
sustatzen ditu ikasleengan.

Institutuaren eskaintza
Goi mailako zikloak: industria
mekatronika eta Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioa (ikasketa duala). Erdi
mailako zikloak: mantentze-Lan
elektromekanikoa, soldadura eta
galdaragintza, araubide bereziko kirol ikasketak bai mendi
ertaina bai eskalada eta mendekotasun egoeran dauden pertsonei laguntza (euskaraz). Gainera,
Oinarrizko Lanbide Heziketako
merkataritza zerbitzuak eta langileak titulatzeko profesio ziurtagiriak lortzeko ikastaroak.

Hemeroteka Geltoki gunean.

Sakanako
euskarazko
hemeroteka
Iruñean
Iruñeko Geltoki gunean,
autobus geltoki zaharrean,
astegunetan eta
larunbatetan
SAKANA
Iruñean bizi diren sakandarrek,
eta nafarrek eta hiriburua bisitatzen dutenek ere, Guaixeren
berri izateko aukera dute. Abenduan 25 urte beteko dira Guaixe
hilabetekaria argitaratzen hasi
zela. Hori dela eta, hemeroteka
sakandarren esku uztea erabaki
zuen Guaixe fundazioak. Horretarako erakusketa ibiltaria prestatu du, Sakanako liburutegietan
barna ibilbidea egin duena.
Propio prestatutako stand batean nabarmenduta, 1994 eta
2002. urteen artean argitaratu
zen Guaixe hilabetekariaren eta
2001 eta 2003. urteen artean publikatu zen Oixe astekariaren
aleak kontsulta daitezke. Oraingo honetan, esan bezala, Iruñeko
Geltoki gunean. Iruindartutako
sakandarrek, hiriburuan pasan
daudenak, edo edozein bisitarik
garai bateko kontuak, albisteak,
janzkerak, orrazkerak eta bestelakoak gogoratzeko, edo ezagutzeko aukera izanen du.
Gerta daiteke orri pasa dagoena bere burua argazkiren batean
ikustea edo bere izena aipatua
izatea. Ale horren kopia bat nahiko duenak fundazioari eskatu
beharko dio. Alea opari jasoko
du. Aleekin selfiak eginez gerio#batzengaituena edota #Guaixe25
traolak erabili sareetan.
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Gozas sari bat
Altsasura
ekarri dute
hiru gaztek
6. Gozamenez film
laburren lehiaketan Las
Melonas taldeak sarietako
bat jaso du
ALTSASU
Sexualitatea gazteen artean modu
positiboan zabaldu nahi duen
Gozamenez programak Nola
gozatzen duzu? film laburren
lehiaketa antolatu zuen eta bere
sari banaketa egin zuten Iruñean
ostegunean. Gazte nafarrei zuzendutako lehiaketa horretan,
parte-hartzaileek sexualitatearen
bizipenak duen aberastasunari
buruz daukaten ideiaren berri
eman behar zuten. Lehiaketara
hamar lan aurkeztu ziren.
18 eta 24 urte arteko mailan
Altsasuko Las Melonas taldeak
aurkeztutako film laburra izan
zen irabazlea. Epaimahaiaren
arabera, “hiru neskek bost zentzuez gozarazten digute, euren
jolasez, poztasunez eta laguntasunaz. Film labur bizi eta dinamikoa, barrea eragiten duena”.
Melodi Fernandez, Aintzane
Moreno eta Nerea Remigio izan
dira saritutako bideoa egin dutenak.
Altsasuko hiru talde aurkeztu
ziren lehiaketara honako film
laburrekin: aipatu Las Melonas
taldeaz aparte Aerodantz taldearen (Aitziber Da costa eta Endika Ziordia) Viviendo sin miedo
eta Olaia Maciaren Olaia. Azkeneko biak 12 eta 17 urte bitartekoen mailan lehiatu ziren. Lehiaketara aurkeztutako proposamen
guztiak www.gozamenez.com
web gunean ikus daitezke.

Altsasun ere, Gozamenez
Gozas galaren ondoren, gaur,
18:30ean, sari banaketa altsasuarra eginen da Altsasuko Gozamenez-ek antolatuta. Bertan,
Altsasutik film laburren lehiaketara aurkeztutakoen artean
sariak banatuko dituzte, baita
diplomak eman ere. Aurretik,
film laburren proiekzioa egingo
da. Javier Ollo alkatea eta Julia
Cid gazteria arloko zinegotzia
izango dira sari banaketan. Bukatzeko auzatea izanen da.

Makina jaso eta asteartean bertan moztu zuten belarra.

Lehiaketekin hasi ziren batzuk, besteak dantza tailerrean zeuden bitartean.

Klinikako berdegunea errazago
txukunduko dute

Errepikatzeko moduko
Sakanako gazte txoko eguna

Baiza motor enpresak belarra mozteko makina oparitu
dio Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoari

Irurtzun, Arbizu, Etxarri Aranatz, Altsasu eta Olatzagutiko
ehun bat gaztetxok parte hartu zuten topaketan

ALTSASU
Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoko lagunen elkarteko
boluntarioek egiten dute eraikineko mantenu lana. Baita 5.518
metro karratuko azalerako belardiak zaindu ere. Orain arte
makina txiki batekin aritzen
ziren, belarra pitta bat hazten
bazen arazoak zituena. “Aldiko
bospasei ordu ematen nituen
belarra mozten. Berriarekin 3
ordutan egin dut”, argitu digu
Iosu Calvo boluntarioak. Baina
dagoeneko ez da horrela izanen
Baiza motor enpresak elkartearen bidez Josefina Arregi klinikari belarra mozteko makina
berria oparitu baitio.
Aurreko makinaren matxura
bategatik jo zuten Baiza motorrera hura konpontzera. Enpresako Asier Aldasorok esan digunez, “beharra zutela ikusi nuen.
Momentu honetan aukera ona
neukan nik eta aprobetxatu egin
dut”. Aldasorok gaineratu duenez,
“azkeneko urte askotan beti aditu izan dut nik nahiko arrastaka
bezala dabiltzala. Uste dut klinikan oso lan polita egiten dutela.
Beharra ikusten nuen”. Berak
ez du klinikaren lana gertutik
ezagutu, baina lagunak eta ezagunak ditu klinikaren erabiltzaile izan direnak.

Esker ona
Klinikako kudeatzaile Anjel Gardatxalek Aldasorori eskerrak
eman zizkion. Klinikan dauden
pertsonak eraikineko inguruko
belardietara pasiatzera ateratzen
dituztela azaldu zuen Gardatxa-

lek. “On egiten die. Baina belarra
altu badago ibiltzeko trabak izan
ditzakete batzuk”. Horregatik,
belarra moztearen garrantzia.
Eta bere esker ona luzatu zion
klinikako lagunen elkarteari eta
haren bidez mantenu lana egiten
duten 50 bat boluntarioei. “Euren
laguntza ezinbestekoa da klinikarendako. Haiena lan solidarioa,
eskuzabala eta inork eskatu gabekoa da”. Nabarmendu zuen
zein mesedegarriak diren elkarteko boluntarioek egunerokoan
egiten dituzte lan txikiak.

Asmoak
Martxoaren 8an langileen ordezkariek jakinarazi zuten Nafarroako Gobernuak agindutako
diru-laguntza ez zela iritsi eta
klinika kinka larrian zegoela.
Egoera bera izaten segitzen du.
Bitartean, lagunen elkarteak
eta klinikak berak eraikinaren
ekialdera eta hegoaldera dagoen
berdegunerako hainbat asmo
dituztela gaztigatu zuten. Lehenik hara iristeko espaloia egin
nahiko lukete, klinikan dauden
pertsonek eta haien laguntzaileak
joan-etorriak erosoago egiteko.
Bestetik, belardira joaten direnendako aulki egokiak eta mahairen bat jarri nahi lituzkete. Gaur
egun dauden aulkiak ordezkatu
nahiko lituzkete, adinduendako
ez baitira egokiak. Eta txokoren
batean biltegia egin nahi lukete
ere, klinikaren parean dagoen
biltegiari jabeek aurki beste erabilera bat eman nahi diotelako
eta ezin izanen dutelako erabili.
Guztiak asmoak, dirua faltan.

ALTSASU
Sakanako gazte txokoetako erabiltzaileak elkar ezagutu eta
elkarrekin ongi pasatzeko asmoz
ospatu zen ibarreko gazte txokoen
topaketa. Estreinako topaketaren
balorazioa egiteko ez dira gazte
txokoetako begiraleak bildu
oraindik, baina larunbatean elkarrekin partekatu zituzten aurreneko iritzien arabera “positiboa” izan zen topaketa. “Aurrerago eginen dugu balorazioa. Zer
hobetu eta nola zehazteko. Zeren
hurrengo bat egonen dela uste
dugu”. Begiraleek azaldu digutenez, hasieran neska-mutikoek
elkar ezagutzen ez zutelako, elkarrekin nahasteko erreparoa
bazuten ere, arratsaldeak aurrera egin ahala harremanak egin
ziren, eta “azkenean oso ongi”
bukatu zuten.
Altsasuko Intxostiapunta gazte gunean jarrita zuten hitzordua
topaketan parte hartu zuten gaz-

Iturmendin bake
epailearen eta
ordezkoaren bila
Iturmendiko Udalak jakinarazi
du bake epailearen eta haren
ordezkoaren postuak hutsik daudela. Ardura bere hartu nahi
dutenek 15 eguneko epea izanen
dute udaletxean izena emateko,
beti ere, hautatuak izateko interesa dutenek, legezko baldintzak
betetzen badituzte. Eskabideak
aurkezteko epea bukatutakoan,
udalak hautatuko ditu.

tetxoek. Goiko solairuan gehienbat mutikoak billar, ping pong
eta futbolin txapelketetan neurtzen ziren bitartean, behekoan,
neskato gehienak bi dantza irakaslerekin aritu ziren. Mila Kolore elkartekoak ere parte hartu
zuten. Smile tailerra ere izan
zen. Bi ordu jarduera horietan
ibili ondoren, 19:00etan, ginkanaren txanda iritsi zen. Hartan
parte hartzeko hainbat herrietako gaztetxoz osatutako taldeak
sortu ziren. Begiraleek whatsapp
aplikazioaren bidez Altsasuko
zenbait tokitako objektu zatien
argazkiak bidaltzen zieten eta
taldeek, aurrena, tokia identifikatu eta, ondoren, hara joan,
talde argazkia egin eta begiraleei
bidali behar zieten. Hala, taldeak
Altsasuko kaleetan barna objektuen kokapenaren bila aritu ziren
ordu erdi luzez. Hura despeditua,
merenduaren txanda iritsi zen.
Doinuak Brian dj-ek jarri zituen.
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Intsumitu sakandarren
ekarpena jasota

Karasatorreren
bikotea sei
hilabetez
bisitarik gabe

Sakanako Antimilitarista Taldean ibilitako intsumituak Nafarroako Gobernuaren
ikerketarako datuak eta dokumentazioa eman eta elkarrizketatuak izan dira.
Kontzientzia eragozpenari eta intsumisioari buruzko memoria sortzea da helburua

Etxeratek salatu duenez,
etxarriarrak jasandako
tratua “erabat salagarria
eta onartezina da”

SAKANA
Kontzientzia eragozpena eta intsumisioak Nafarroan izandako
ibilbidea eta hark bake kulturaren zabalkundean egindako
ekarpena dokumentu-funts batean
jasoko da. Herritarrekiko eta
Erakundeekiko Harremanak
Departamentuaren menpe dagoen
Nafarroako Memoriarako Institutuak sustatu du lana. Eta zeregin horretan ari da GaztelaMantxako Unibertsitateko Historia Garaikideko irakasle Pedro
Oliver Olmok zuzentzen duen
ikerketa taldea. Atzerriko hainbat lurraldeetako unibertsitateetako espezialistak biltzen
dituen Kartzelen eta Zigor-Erakundeen Historiaren Ikerketa
Taldeko koordinatzailea da Oliver. Eta, gainera, intsumiso izateagatik Iruñeko kartzelan preso egon zen.
Ikerketak hiru ardatz ditu.
Aurrena Nafarroako kontzientzia
eragozpen mugimenduak bere
historia testuinguruan kokatzea
eta bake kulturari egindako ekarpena neurtzea da. Bestetik, kolektiboen eta pertsonen esku
zeuden prentsa idazkiak eta ikusentzunezko materialak jaso eta
katalogatzea. Horrekin batera,
kontzientzia eragozpen kolektiboen bizitza nolakoa zen jakin
eta euren artxiboak inbentariatu nahi dira.

Parte hartzea
Oliver kide izandako intsumitu
sakandarrekin harremanetan
jarri zen joan den urte akaberan.
Herrialdeko intsumisio mugimenduaren barruan aparteko
tokia izan baitzuen Sakanako
Antimilitarista Taldeak. Haren
artxiboa eta soldaduskaren kontrako mugimenduan parte hartu zutenen artxiboak arakatzeko eskatu zien. Aurrenaren zati
handi bat Olatzagutitik Altsasurako leku aldaketa batean
pista galdu zitzaiola jakinarazi
zioten. Hala ere, zegoen mate-

Intsumitu izandako zenbait sakandar Olatzagutian egindako topaketan.

OHIKOA DEN MODUAN,
DOKUMENTALERAKO
DIRUA EMATEN
DUENAK SARIA
JASOKO DU
riala pasa diote. Gainera, makina bat intsumituk eurek gordetako argazkiak, elkarrizketak,
agiriak, epaiak eta bestelako
dokumentuak pasa dizkiote Oliverri. Gainera, proiektuarekin
bat egin duten guztiek norbere
esperientzia kontatuz fitxa bana
bete du.
Horrekin batera, Oliverrek
intsumitu sakandarrak elkarrizketatzeko asmoa azaldu zuen.
Elkarrizketa Olatzagutiako kultur etxean egin zioten apirilaren
25ean. Hamar bat lekukotza jaso
zituen 1984ko lehen kontzientzia
eragozleetatik hasi, militarren
kartillen erreketarekin segi,
militarren kartzeletan preso
sartu zituztenekin eta ondoren
kartzela zibiletan preso izan zirenekin bukatzeko. Sakanan
bezala foru geografian barna
beste hainbat elkarrizketa egin
ditu Oliverrek.

Dokumentalerako diru bilketa
2 Urte, 4 Hilabete dokumentala
IZAR Filmsek eta Labrit Multimediak ekoiztuko dute eta Lander Garrok zuzendu. Ikus-entzunezkoak derrigorrezko soldaduskaren aurka borrokatu zuten 6
lagunen istorioa kontatuko du.
Hainbat arrazoi izan zuten soldaduskari uko egiteko eta seiek
nahiago izan zuten kartzela armada baino. Euren borrokak
soldaduska desagertzea ekarri
zuen. Aurten intsumisioak 30
urte bete ditu, gazte haiek gaur
egun 50 urte inguru dituzte. Dokumentalak iraunen dituen 80
minututan sei protagonistek
atzera begiratuko dute, baina
aurrera ere. Dokumentalean
seikoteari egindako elkarrizketekin batera artxibozko argazkiak,
dokumentu eta bideoek osatuko
dute filma. Iruñeko kartzelako
irudiak ere izanen dira.
Dokumentala egiteko diru bilketa edo crowdfundinga martxan
jarri dute Verkami plataformaren
bidez. 5 eurotik aurrera diru
ekarpenak egin daitezke. Bestela, Laboral Kutxako 3035 0050 71
0500086773 kontu korrontean ere
sartu daiteke dirua, beti ere, izen
abizenak aipatuz.

ETXARRI ARANATZ
Castello II espetxea Euskal Herritik 550 km-ra dago. Han dago
preso Juan Ramon Karasatorre
Aldaz etxarriarra. Asteburuan
hura bisitatzeko bidaia egin zuten bikotekideak eta alabak.
Etxerat-ek jakinarazi duenez,
bisitara sartu aurretik metal
detektagailua, erraketa, pasa
zioten soinetik bikoteari. Ez zuen
soinurik atera. "Espetxeko funtzionarioak garrasika eta errespeturik gabe esan zion eskua
sartuko ziola bularretan”. Karasatorreren emazteak ukitzeari
uko egin zion, bularretakoak
pitatu ez zuela argudiatuz, eta
behar izanez gero bularretakoa
kenduko zuela esanez.
Etxarriarra “kalera atera zuten,
bisitarik gabe geratuko zela esanez; egoera horren aurrean,
Karasatorreren alabak, baita
Harriet Iragiren senideek ere,
Karasatorreren emaztea bisitarik
gabe geratzen bazen haiek ere
ez zirela bisitara sartuko adierazi zuten”. Etxeratek gaineratu
duenez, “tentsio eta urduritasun
handiko une horretan, bi zerbitzuburu agertu ziren eta senideek
bisita gauzatu zezaketela adierazi zuten. Gainera, Karasatorreren emazteari arrazoia eman
zioten, pitatzen ez bazuen ez
zegoelako ukitzeko beharrik”.
Hala, bi presoen senideek bisita
normaltasunez egin zuten.
Castello II espetxean dauden
bi presoen senideek jakinarazpen
bana jaso zuten asteartean. Han
azaltzen zitzaien bi euskal presoen
bikotekideak 6 hilabetez bisitarik
gabe zigortuko dituztela. Etxerat
elkartetik “senideek jasandako
tratu arbitrario eta onartezina
salatu” dute eta jarritako zigorra
“neurrigabea” dela gaineratu
dute. Etxerateko kideen iritziz,
“erabat salagarria eta onartezina da bi presoen senideei eman
zitzaien tratua". Presoen urrintzea salatu du Etxerat.

AHTren kontrako
Gasteizko
mobilizaziorako deia
Egungo trenbide azpiegiturak
hobetzearen alde eta Abiadura
Handiko Trenaren (AHT) kontra
dauden Nafarroako plataformek,
tartean Sakana Trenaren Alde,
AHTrik ez!, agerraldia egin zuten
astelehenean. Aurreikusitako
tren azpiegituren moduko “lan
erraldoien garaiak iraganeko
kontuak” direla adierazi zuten,
gaineratuz: “ezinbestekoa da
etorkizunari beste era batez heltzea”. Europako Garraio Batzordearekin egindako bilera gogora
ekarriz, nabarmendu dute AHTk
soilik bidaiariak garraiatuko
dituela eta Europako Batasunak
Espainian AHT eraikitzeko dirulaguntzak murriztuko dituela.
Ziurtatu dutenez, “ez dago
inongo txosten edo azterketarik
ezagutzeko holako gastuaren
eragina kontu publikoetan. Eta
hori gutxi balitz, ingurumena
eta lurraldea larriki kaltetzen
dute, inongo errentagarritasun
sozial, ingurumenezko edo ekonomikorik erakutsi gabe”. Egungo trenbidea berritu eta tren
sozialaren alde egin zuten eta
hauteskundeen garaian alderdiek
AHTri buruz duten iritzia emateko eskatu zieten. Azkenik, larunbatean, 12:30ean, Gasteizko
San Anton plazatik abiatuko den
Tren Soziala Bai, AHTrik Ez
manifestazioan parte hartzera
gonbidatu dute.

Ospak 26 kontrol
zenbatu ditu
apirilean, 168 aurten
Ospa mugimenduak jakinarazi
duenez, Altsasun 26 kontrol zenbatu zituzten joan den hilabetean.
Haietako 17 Foruzaingoarenak
izan ziren (% 65,38) eta gainontzeko 9ak Guardia Civilarenak
(%34,61). Ospa mugimenduko
kideek kartel bidez azaldu dutenez, urteko lehen lau hilabeteetan herrian 168 kontrol zenbatu
dituzte, 1,4 kontrol eguneko.
Kontrol horietatik 105 (%62,5)
Foruzaingoarenak dira eta 63
(% 37,5) Guardia Civilarenak.
Kontrolen kokapenari dagokionez. Ospatik jakinarazi dutenez,
gehienak, 64 (% 38,09) Altsasuko
kaleetan izaten dira. Gainontzeko guztiak herriko sarreretan
kokatuak dira.
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Mercero
gogoan
Iruñeko
Maratoi Erdian

ko txartel gehiago erosi ahalko
ditu. Bestalde, probaren egunean
izena ematen dutenek 17 euro
ordaindu beharko dituzte inskripzioagatik.
2,5 kilometroko lasterketa herrikoian izena emateko –proba
hau ez da kronometratuko– izena emateak igandean bertan egin
beharko dira, 3 eurotan. Bestalde, antolakuntzatik adierazi
dutenez, bazkarirako txartelak
soberan badira, egunean bertan
jarriko dituzte salgai, 15 eurotan,
baina dagoeneko txartel asko
saldu direla aurrera dezakegu.
Antolatzaileek 1.000 korrikalari baino gehiago espero dituzte bi probak kontuan hartuta.
Ostegunean, Guaixeko erredakzioa ixterakoan, ia 600 korrikalari zeuden izena emanda.

Beste Iruñak
bere taldekidea izan zuen
gogoan igandean Iruñean
jokatutako lasterketan
ATLETISMOA

Duela gutxi utzi gintuen Joxemari Mercero korrikalari beteranoak. Oso estimatua zen Mercero, eta hori argi geratu zen
igandean Iruñean jokatutako
Iruñeko Hiria Maratoi Erdian.
700 korrikalari baino gehiagok
hartu zuten parte Beste Iruña
klubak antolatutako lasterketan,
eta probari ekin baino lehen,
antolakuntzak bere taldekide
Mercero izan zuen gogoan. Unanuarraren senitartekoei ohorezko aurreskua eskaini zieten eta,
ondoren, oroigarria eman zieten,
korrikalari guztien txalo artean.
Beste Iruña klubeko Merceroren
taldekideek haren irudia zeramaten kamisetari atxikita, eta
korrikalariek omenaldi onena
egin zioten unanuarrari: zapatilak jantzi eta korrika egin.
Bi distantzia zeuden jokoan.
10 km-ko proba Merceroren taldekide batek irabazi zuen, Aitor
Etxeberriak, (32:57), eta unanuarrari eskaini zion garaipena.
Emakumezkoetan Estela Navascues gailendu zen (35:05), eta
Laura Bergera izan zen lehen
sakandarra (52:30). Maratoi erdiko irabazlea Jokin Muñoz
(1:12:59) izan zen. Asier Estarriaga etxarriarra 47.a sailkatu zen
(1:28:46). Emakumezkoetan Maider Leoz (1:21:44) gailendu zen.

Sakandarrak
Korrikalari sakandarrek ere
Iruñeko Maratoi erdian
parte hartu zuten.
21 km
1.Jokin Muñoz
47.Asier Estarriaga
131.Patxi Martinez
303.Fernando Larrea
10 km
1.Aitor Etxeberria
191.Laura Bergera
272.Maite Duran

1:12:59
1:28:46
1:38:09
1:58:13
32:57
52:30
58:29
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Maiatzaren 4an egin zuten Lasterbidean nazio elkartasun lasterketaren aurkezpena Lakuntzan.

Milaka elkartasun
oinkada Lasterbidean
Igandean jokatuko da Lasterbidean Nazio Elkartasun Lasterketa, Arbizu
eta Lakuntza artean, 11:00etatik aurrera. Bi ibilbide daude, eta izena ematea zabalik
dago. Egun osoko festa da, ondoren Lakuntzan bazkaria eta kontzertuak baitaude
ATLETISMOA

Igandean Arbizu eta Lakuntza
arteko bidea korrikalariz betetzea,
hori da Lasterbidean Nazio Elkartasun Lasterketaren helburua.
Izan ere, aurten Sakanako bi
herri hauek hartuko dute euskal
errepresaliatuekiko eta beren
gertukoekiko elkartasun herri
ekimena, 7. edizioa izanen dena.
Probaren nondik norakoak Lakuntzan aurkeztu zituzten maiatzaren 4an egindako aurkezpenean. Tartean, besteak beste,
Alia Salinas eta Eneko Gaztelurrutia lasterketako antolatzaileak
zeuden, Sakanako laguntzaile
eta kolaboratzaileekin batera eta
baita Etxarriko presoen senide
Xochitl Karasatorre, Kontxi Goñi,
Angelines Garziandia eta Felipe
Karrera.

7,4 km edo 2,5 km
Lasterbidean herri lasterketa
bat baino gehiago da. Euskal
errepresaliatuen eta euren senideen eskubideen errespetua eta
horren aldeko lana bulkatzeko
ekimena da. Horrela, egun osoko

festa antolatu da iganderako Arbizun eta Lakuntzan.
Goizeko 9:00etan hasiko da
antolakuntza dortsalak banatzen
Arbizuko kiroldegian. 10:00etan
zumba beroketa egonen da plazan,
eta ondoren, goizeko 11:00etan
abiatuko da Lasterbidean lasterketa luzea (7,4 km), Arbizu eta
Lakuntza artean prestatutako
zirkuituan. Lasterketak bi herrietako herriguneak zeharkatzen
ditu. Wikilocen ibilbidea deskargatu daiteke: https://es.wikiloc.
com/rutas-carrera/lasterbideanluzea-2019-arbizu-lakuntza-32950311
12:15ean 2,5 km-ko proba laburra, herrikoia, abiatuko da. Ondoren, 13:00etan, sari banaketa
eta ekitaldi nagusia egingo dira
Arbizuko plazan, eta segidan,
bildutakoak kalejiran joango
dira Lakuntzara, han 800 pertsonendako bazkari erraldoia eskainiko baita pilotalekuan. Arratsaldean, jai giroarekin jarraitzeko, 16:30ean zirko erakustaldia
egonen da Lakuntzako parkean,

17:30ean herri kirolak Lakuntzako plazan –asteazkenean hasi
ziren Lakuntzako plazan karpa
jartzeko lanak, hortaz aterpea
ziurtatuta dago– eta ondoren
kontzertuak (Alkarajo eta Anita
Parker) plazan. DJ Bullek musika jarriko du egun guztian.

Izena ematea zabalik
Lasterbidean proban parte hartzeko aurretiazko izena ematea
zabalik dago maiatzaren 17ko
gauerdiko 00:00ak arte www.lasterbidean.eus edo www.kirolprobak.com web guneetan. Inskripzioa 15 eurokoa da, eta inskripzioa
eta bazkaria, 30 euro. Soilik
pertsona batek korrika egiten
badu baina familia edo lagunekin
bazkaldu nahi badu, bazkarira-

SARI EMATEA
13:00ETAN IZANEN DA
ARBIZUN. ONDOREN
FESTAK LAKUNTZAN
JARRAITUKO DU

Gonbita
Lasterketa antolatzen –bidegurutzeetan eta beste egoteko– edo
bazkari erraldoia prestatzen eta
zerbitzatzen lagundu nahi duten
boluntario guztiak antolatzaileekin harremanetan jar daitezkeela azaldu dute antolakuntzatik. Urdiaingo Benignoren taldea
arduratuko da bazkaria prestatzeaz, eta antolakuntzatik oso
eskertuta daude, bai beraiekin
eta baita Lakuntza eta Arbizuko
boluntarioekin eta egunean parte hartuko duten musika taldeekin ere. Jakina, presoen eskubideen alde Lasterbidean aritzeko
gonbita egin diete sakandarrei.

Alatz Agirre laugarrena Etxera
eguna lasterketan
Larunbatean 5 km-ko Etxera
Eguna lasterketa jokatu zen Lizarran. Lizarrako Iban Urman
bakarrik iritsi zen helmugara
(19:12). Laugarrena Alatz Agirre
arbizuarra izan zen (20:14).

Andra Marin
izena emateko
Maiatzaren 25ean jokatuko
da Andra Mari ikastolaren
VI. Binakako LasterketaNaturpellet Saria, 5
kategoria ezberdinetan. 10
urtetik beherakoek
helduekin osatu beharko
dute bikoa. Izena ematea
zabalik dago ikastolako
idazkaritzan (2 euro). Sari
politak izango dira.
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"Tanto bakoitza sufritu
beharko dudala badakit"
Bihar, larunbatean, Buruz Buruko finalerdia jokatuko dute Joseba Ezkurdiak
eta Mikel Urrutikoetxeak Bizkaia pilotalekuan (17:00, ETB1). Biek partida zaila eta
gogorra aurreikusten dute. Elezkano eta Irribarria lehiatuko dira beste finalerdian
PILOTA

Buruz Burukoaren atzera kontua
martxan da. Asteburuan finalerdiak daude jokoan: Joseba Ezkurdia da txapelketan bizirik
dirauen pilotari nafar bakarra,
eta finalerdian Zaratamoko Mikel Urrutikoetxea izango du
aurkari bihar Bilbon (17:00, ETB1).
Beste finalerdia igandean jokatuko da Eibarko Astelenan (17:00,
ETB1). Aramako Iker Irribarria
Zaratamoko Danel Elezkanoren
kontra ariko da. Laurak sasoi
betean daude eta ikusmina handia da; partida oso estuak aurreikusten dira.
Asteazkenean material aukeraketa egin zuten Ezkurdiak eta
Urrutikoetxeak, eta biak kontentu zeuden. “Pilota onak dira,
antzekoak, berarenak lasaixeagoak iruditu zaizkit, bat behintzat,
baina pilota onak. Nireak fuerteagoak dira” azaldu zuen Ezkurdiak. Iritzi berekoa zen Urruti.

Eskuinarekin min gehiago
Ezkurdiak ongi dagoela aipatu
zuen. “Bi aste hauetan entrenamendu saio gogorrak egin ditut,
sentsazio onak dira eta gustura.
Eskuinarekin min gehiago egin
beharra dudala argi dut. Ondorio
hori atera nuen Jakaren kontrako partidan. Kantxan ongi ikusi
nuen nire burua, sufritzen jakin
nuen estutu ninduenean, parti-

231 ikasle
herri kiroletan
HERRI KIROLAK Mank-ek
antolatutako Sakanako Ikastetxe
Arteko Herri Kirol Topaketaren XVI.
edizioa izan zen asteazkenean
Arbizuko kiroldegian. Sakanako
ikastetxe guztietako Lehen
Hezkuntzako 6. mailako 231 ikasle
aritu ziren guztira, 18 irakasleren
laguntza zutela. Taldetan banatuta,
proba konbinatuetan aritu ziren,
sekulako giroan.

Ikusiko da zer eguna ateratzen
den; ea lasai etortzen garen eta
partida polita egiten dugun”
gaineratu zuen.
Buruz Burukoan Urrutiren
kontra aurretik jokatu dituen
partidak galdu izanak ez dio loa
kentzen. “Orain aukera eta erronka polita dut aurrean. Ilusioa
dut, kilikadura edo urduritasun
puntu hori sentitzen dut. Gauza
polita da hori” aitortu zuen. Ongi
sentitzen da, baina zuhurra da.
“Orain nire burua sendoago
ikusten dut, erregularragoa, nire
buruarekin konfiantza gehiago
dut, nahiz eta akatsak egin, baina finalerdietan partida konpletoa egin beharko dut irabazteko
aukerak izateko”.

Urrutikoetxeak ez du
Ezkurdiaren bolearekin
obsesionatu nahi

Urrutikoetxea eta Ezkurdia, material aukeraketan. BAIKO

"ESKUINAREKIN MIN
GEHIAGO EGIN
BEHARRA DUDALA
ARGI IKUSI NUEN
AURREKO PARTIDAN"
datik atera gabe egon nintzen,
eroso, defentsan ongi, boleaz ere
sentsazio onekin, baina eskuinarekin min gehiago egin behar
dut” nabarmendu zuen.
Urrutikoetxea ongi ikusten du
aurrelari arbizuarrak. “Pilotari

handia da Mikel, konpletoa. Oinatzen kontra partida ona egin
zuen, serioa”. Kantxan dena eman
beharko duela jakitun da arbizuarra. “Kantxan hustu beharko
naiz. Sakearekin gehiago asmatu behar dut eta eskuinarekin
min gehiago egin. Ea nork hartzen
duen ekimena; horrek garrantzia
izango du” gaineratu zuen.
Partida gogorra izango dela
uste du. “Partida zaila dut, aurkari ikaragarri konpletu baten
kontra. Tanto bakoitza sufritu
beharko dudala badakit. Aurkari zaila da, baina partida polita.

Urrutikoetxearendako ere aurreko urteetako partidak ez dira
erreferenteak. “Lehengo partidek
ez dute ezertarako balio. Partida
zaila dut aurretik. Ezkurdiak
gora egin du, bi txapel lortu ditu
eta goian egoteko dohainak ditu”
azaldu zuen. Ongi dagoela adierazi zuen bizkaitarrak. “Fisikoki ongi nago. Hasieran zalantzak
nituen, baina partidetan sentsazioak onak izan dira".
Zaratamokoak ez du arbizuarraren bolearekin itsutu nahi.
“Bere armarik handienetako bat
da bolea, izugarrizko abiadura
ematen dio pilotari. Hori saihesten saiatuko naiz, nahiz eta oso
zaila izan, baina asko obsesionatu gabe” aitortu zuen. “Partida
oso zaila dut aurrean, baina polita. Partida gogorra izatea nahiko nuke, emozioa duena, pilotazaleek disfruta dezatela; geroz
eta gogorrago, hobea” aipatu
zuen. Tentsio handiko partida
izanen da. High-voltage.

IRURTZUN TXAPELKETAK
EMAITZAK: XXII. IRURTZUN-ARAKIL
Ollo-Peñas / Adonis-Aranguren 22-17
Ojuel-Azanza / Barbajero-Aldutzin 11-22
Espinal-Aldabe / Iribarren-Balerdi 22-12
Landa-Redin / Bastarrika-Arrarte 22-9
Orbegozo-Zurdo de Baños / AranburuZalakain
22-6
EMAITZAK: EMAKUMEEN D. NAGORE
Agirre- Bergara
18-11
PARTIDAK: EMAKUMEEN D. NAGORE
GAUR, OSTIRALEAN, IRURTZUNEN
18:30 Maite Ruiz de Larramendi
- Elizalde
PARTIDAK: XXVII. IRURTZUN-ARAKIL
GAUR, OSTIRALEAN, IRURTZUNEN
19:30 Arribillaga-Goikoetxea /
Senar-Markaida
20:30 Otxoa-Lazkoz / Ugalde-Azpiroz
BIHAR, LARUNBATEAN, IRURTZUNEN
10:00 R. de Larramendi-Azkarraga /
Yaniz-Redin
11:00 Zabala-Aizpitarte / OrbegozoZurdo de Cardenas
12:00 Santxo-Urruzola / Astiz-Gaskue
Irurtzun-Arakilgo torneoa aurrera
Asteburu honetan gizonezkoen XXVII.
Irurtzungo eta Arakilgo Pilota
Txapelketetako 5 partida eta I.
Emakumezkoen Domingo Nagore
Memorialeko partida bat jokatuko dira.

Andra Marik
bikain ekin dio
Nafarroakoari
SOKATIRA

Larunbatean hasi zen, Donezteben, Kadeteen Mailako Nafarroako 4x4 Sokatira Txapelketa (280
kg). Guztira 7 talde ari dira parte hartzen txapelketan, tartean
Etxarri Aranazko Andra Mari
ikastolatik sortutako taldeak,
eta Araxes, Berriozar eta Antsoain
klubetatik sortutakoak.
Doneztebeko lehen jardunaldian, Andra Mari B izan zen
onena (7 puntu), Antsoain B bigarrena (6 puntu) eta Berriozar
A hirugarrena (5 puntu). Atzetik
sailkatu ziren Antsoain A (4 puntu), Berriozar B (3 puntu), Araxes
(1,5 puntu) eta Andra Mari A (1,5
puntu)
Kadeteen mailako Nafarroako
Txapelketan hiru jardunaldi jokatuko dira guztira, liga sistema
bidez. Hiru jardunaldiko denborak batu ondoren, lehen bi sailkatuek jokatuko dute final handia. Bigarren jardunaldia larunbatean jokatuko da, 17:00etan,
Antsoainen, eta hirugarrena eta
finala maiatzaren 25ean, Berriozarko Eguzki plazan.
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Nafarroako Txapelketatik
11 domina Sakanara
Berritutako Antoniuttiko zirkuituak Nafarroako Irristaketa Zirkuitu
Txapelketa hartu zuen. Sakanako 5 irristalarik –Iratxe Lapuentek, Maitane Igoak, Anne
Lapuentek, Unai Villalobosek eta Ioseba Fernandezek– 11 domina lortu zituzten
IRRISTAKETA

Gorka Chamorro, aurreko proba batean hartutako irudian, taldekideekin. SAKANA T.T.

Chamorro eta Bergara Bianako
duatloiko podiumean
Bergara beteranoetan bigarrena
izan zen eta Chamorro 23 urtez azpikoan hirugarrena
DUATLOIA / TRIATLOIA

Maiatzaren 5ean V. Bianako Printzerria Duatloia jokatu zen, bi
distantziatan: distantzia ertainean eta distantzia laburrean.
Distantzia ertaineko proba (14,2
km - 72 km - 7,1 km) Nafarroako
Distantzia Ertaineko Duatloi
Txapelketa zen, aldi berean.
Distantzia ertainean Delteco
Eibar Triatloi Taldeko Pello Osoro izan zen txapelduna (3:08:34),
Saltoki taldeko Ibai Albari ia 3
minutu t’erdi aterata (3:12:02).
Gorka Acebes Lasa 25.a sailkatu
zen (3:35:34). Sakana Triatloi
Taldekoei dagokienez, Juan Ignacio Iturrioz 52.a sartu zen
(3:56:15) eta Isidro Asurabarrena
67.a (4:06:50). Mikel Astizek ezin
izan zuen proba despeditu. Emakumezkoetan Nerea Gambra
gailendu zen (3:51:22).

Distantzia motzean Chamorro
eta Bergara oholtzara
Distantzia motzean, aldiz, 7,1 km
bizikletan, 37 km bizikletan eta
3,2 km korrikan egin behar izan
zituzten partaideek. Ascentium
Arabatri taldeko Iker Ortiz de
Zaratek irabazi zuen (1:36:19).
Sakana Triatloi Taldeko Iñaki
Alvarok lan ederra egin zuen eta
11.a sartu zen helmugara (1:45:38).
Bere taldekide Juan Carlos Gomez
18.a sailkatu zen (1:47:30), Gorka
Chamorro 36.a (1:54:21), Xabier
Gonzalez 37.a (1:54:29) eta Peio
Bergara 55.a (2:04:31). Emakumezkoetan Miren Apraiz gailendu zen (1:55:00) eta Sakana Triatloi Taldeko Silvia Perez bederatzigarrena sailkatu zen (2:14:23).
Lan txukuna sakandarrena.

Gorka Chamorrok bere lehen
podiuma lortu zuen, 23 urtez
azpiko txapelketan hirugarrena
sailkatu zen eta Peio Bergara
beteranoaren lana aipatzekoa
da; bere mailan, beteranoen 3.
mailan, bigarrena sailkatu zen
korrikalari altsasuarra.

Benjumea eta Borrega
Hondarribiko Triatloian
Larunbatean Hondarribiko Triatloia jokatu zen, sprint distantzian
–750 m igeriketan, 20 km txirrindularitzan eta 5 km korrika–.
Bertan Sakana Triatloi Taldeko
Felix Benjumea eta aurten kategoria txikietatik maila absolutura salto egin duen Xabi Borrega aritu ziren. Felix Benjumeak,
larunbat honetan Lisboan jokatuko duen 70.3 ironmanerako
prestaketarako erabili zuen proba, eta ongi ibili zen: 53.a sailkatu zen ( 1:15:32), bere kategorian
12.a. Xabi Borregak kategoria
berrian debut polita egin zuen:
probako gazteena izan zen, eta
252.a sailkatu zen (1:33:54), bere
kategorian 17.a.

Bihar Half Triathlon Iruña
Larunbatean Half Triathlon
Erronka jokatuko da, 14:00etan.
Allozko urtegian 1,9 km-ko igeriketa proba osatu ondoren, bizikleta hartu eta Iruñera joan
beharko dute triatletek (85 km),
Iruñeko erdigunean 19,5 km egiteko. 1.200 triatleta daude izena
emanda, tartean Sakana Triatloi
Taldeko Mikel Lakuntza, Isidro
Asurabarrena, Jon Iturrioz eta
Sergio Garcia de Eulate.

Asteburuan berritutako Antoniutti Zirkuituan Nafarroako
Irristaketa Zirkuitu Txapelketak
jokatu ziren. Horrela, Antoniuttiko zola berritzeko lanen emaitza probatzeko aukera izan zuten
gure irristalariek. Patin Sakana
taldeko irristalariez gain, Lagunak, Amaya eta Berriro Ere klubetan aritzen diren irristalari
sakandarrak aritu ziren, eta
guztien artean emaitza bikainak
lortu zituzten: bost irristalarik
Sakanarako 11 domina lortu zituzten guztira.

Sakandarren emaitza
paregabeak
Kimuen mailan, emakumezkoetan, Patin Sakana taldekoak
txukun ibili ziren: Intza Unamuno Ruiz 24.a sailkatu zen, Enara
Arregi Gomez 28.a, Ane Arregi
Larraza 29.a, Eukene Vazquez
Rodriguez 30.a eta Maialen Pain
Urteaga 32.a. Gizonezkoetan, Jon
Urkizar 7.a izan zen eta Ekhi
Civico 9.a.
Haurren mailan, emakumezkoetan, 4 domina etorri ziren
Sakanara. Lagunak taldean dabilen Iratxe Lapuente Perez ziordiarrak bi domina lortu zituen.
Lehena izan zen 430 m sprintean
eta bigarrena 100 m sprintean;
lan guztiak kontuan hartuta sailkapen orokorrean bigarrena izan
zen. Eta Lagunakeko Maitane
Igoa Lopez de Agileta etxarriarrak
beste bi domina lortu zituen: 100
m sprintean lehena izan zen eta
8.000 m kanporaketan hirugarrena; sailkapen orokorrean
hirugarrena izan zen. Haurren
mailako gizonezkoetan Sakana
Patin taldeko Oier Ormazabal
Ijurra 12.a izan zen sailkapen
orokorrean eta Yerai Goikoetxea
Garziandia 14.a sailkapen orokorrean.
Gazteen mailatik domina bat
etorri zen Sakanara. Emakumezkoetan, Lagunak taldean dabilen
Anne Lapuente Perez hirugarrena sailkatu zen 430 m sprintean,

Sakandarrak, dominekin: Lapuentetarrak,Igoa, Fernandez eta Villalobos. PATIN SAKANA

BESTE BEHIN GURE
IRRISTALARIEN MAILA
IKUSGARRIA IZAN
ZEN: 11 DOMINA
EKARRI ZITUZTEN
eta sailkapen orokorrean seigarrena izan zen.
Junior mailan 4 domina lortu
zituen Lagunak klubean dabilen
Unai Villalobos Hernaz altsasuarrak gizonezkoetan. Ikusgarri
aritu zen: hi rugarrena izan zen
100 m sprintean, 430 m sprintean,
10.000 m puntuetan eta 15.000 m
kanporaketan, eta sailkapen
orokorrean ere 3. postua lortu
zuen. Lagunaken bere taldekidea
den Ander Chamorro Aldasoro
zazpigarrena sailkatu zen sailkapen orokorrean. Emakumezkoetan, Lagunak klubean dabilen
Ana Rita Correira de Fernandes
altsasuarra 12.a sailkatu zen
sailkapen orokorrean.
Bukatzeko, senior mailan beste bi domina lortu ziren. Gizonezkoen seniorretan, Berriro
Ere klubeko Ioseba Fernandez
Fernandez iturmendiarra ikusgarri aritu zen: lehena izan zen

100 m sprintean eta 430 m sprintean. Amaya klubean dabilen
Unai Baztan Abanses zazpigarrena sailkatu zen sailkapen
orokorrean.

Sakanako Irristaketa Topaketa
maiatzaren 25ean Altsasun
Sakanako Mankomunitateak
Sakanako Irristaketa Topaketa
antolatu du maiatzaren 25ean,
larunbatarekin, Altsasuko Altzania, Zumalakarregi eta San
Juan kaleetan, 17:00etatik aurrera. Ekimenera gerturatzeko
deialdia egin du Mank-ek.

Ander Chamorro, lanean. PATIN SAKANA
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kaera aldera seigarrena sartu
zuen Jaenek.

Akatsetatik ikasi

Lehen mailako titulua erabakitzeko play-offetan jarraitzeko, gaur irabazi behar dute Osasuna Magnakoek, bai hala bai. XOTA

Osasuna Magna,
irabaztera behartuta
Play-offetako final laurdenetan Jaenen kontra ari da talde berdea eta
lehen partida galdu egin zuen. Gaur, ostiralean, Iruñean jokatuko den partida
irabaztera behartua dago taldea, berdinketa hausteko hirugarren partida jokatzeko
ARETO FUTBOLA

Lehen mailako ligako titulua
jokatzeko play-offetako final
laurdenak hasi ziren asteburuan.
Hiru partidatara jokatzen ari
dira final laurdenak, eta Osasuna Magna Xota Jaen Paraiso
Interior taldearen kontra lehiatzen ari da. Lehendabiziko partida larunbatean jokatu zen
Jaenen eta aurreikusi gabeko
porrot gogor eta mingarriarekin

itzuli ziren Imanol Arregiren
mutilak, 6 eta 3 galdu eta gero.
Partida hasi eta 4. minutuan
aurreratu zen Jaen, Michelek
sartutako golari esker. Baina
Imanol Arregiren mutilek ongi
erantzun zuten eta minutu berberean berdintzea lortu zuen
Roberto Martilek. Ondoren, beste bi gol sartu zituzten Martelek
eta Araçak, eta 1 eta 3 aurreratu

ziren nafarrak. Partida bideratuta zegoela zirudien, baina Jaenek ez zuen etsi eta bere zaleen
animoak bulkatuta, markagailuari buelta ematea lortu zuten
eta atsedenaldira 4 eta 3ko aldearekin joan ziren andaluziarrak.
Bigarren zatian, berdintzera
atera ziren irurtzundarrak baina Carlitosek Jaenen bosgarren
gola sartu zuen eta partida bu-

"Ongi ekin diogu partidari eta 1
eta 3ko aldea ateratzea lortu dugu,
baina falta asko seinaleztatu
dizkigute, horrek kaltetu gaitu
eta Jaengoen erremontada erraztu du. Bigarren zatian ongi hasi
gara, baina defentsa akats batengatik gola egin digute eta
atezain-jokalari formularekin
beste gol bat sartu digute" azaldu
zuen Imanol Arregik.
Gaur, ostiralean, 20:00etan
Anaitasunan jokatuko den itzuliko partidan du konfiantza Irurtzungo teknikariak. "Ostiraleko
partidan pentsatzen dugu, hura
irabazten ez baitugu ez baita
egongo berdinketa hausteko hirugarren partidarik. Akatsetatik
ikasi beharko dugu, bigarren
partida hori irabazi ahal izateko"
nabarmendu zuen. Partida zuzenean ikusteko aukera izanen
da LaLigaSportsTV katean.
Osasuna Magna Xotak bigarren
partida irabaziko balu, berdinketa hausteko hirugarren partida Anaitasunan jokatuko litzateke, igandean, 13:45ean (LaLigaSportsTV).

Sarrerak
Sarrerak salgai daude Osasuna
Magnako bulegoetan. Igandean
3. partida jokatuko balitz, Irurtzungo bulegoan bihar jarriko
dituzte sarrerak salgai, 11:00etatik 13:00etara.

ELOMENDI TXAPELKETA.
26. JARDUNALDIKO EMAITZAK
Zaldua - Bidezarra

ELOMENDIKO FUTBOL TXAPELKETA
1 Elomendi
54
4 Zaldua
50
HURRENGO JARDUNALDIA
LARUNBATEAN
Izalsa - Zaldua (Paternain)

Sakanako Futbol Topaketei agur
FUTBOLA Igandean Dantzaleku Sakanako futbolari
gaztetxoenen festa bilakatu zen, aurtengo Sakanako
Futbol Topaketen azken jardunaldia jokatu baitzen bertan.
Denboraldi honetan Uharte Arakilgo Aralar Mendi,
Lakuntzako Lagun Artea, Etxarri Aranatz, Urdiain, Altsasu,

Olaztiko Sutegi eta Beteluo taldeek hartu dute. Mank-eko
Amaia Gerrikagoitia kirol teknikariak azaldu duenez
"bukaeran diplomak banatu genizkien jokalariei eta
auzatea eskaini genien. Eskertzekoa da arbitroek, taldeek
eta monitoreek topaketetan egiten duten lana”.

30. JARDUNALDIKO EMAITZA
Etxarri Aranatz - Amigo

1-1

SAILKAPENA
PREFERENTEKO 1. MULTZOA
1 Burlades
11 Etxarri Aranatz

61
36

Etxarrik liga bukatu du
Preferente mailako azken jardunaldian,
Etxarri Aranatzek Amigo hartu zuen.
Xabat eta Saez jokalarien lesioek
baldintzatu zuten partida, Etxarrik
agintzen zuen, baina Amigoko atezaina
oso fin ibili zen. Amigo aurreratu zen eta
bi jokalari gutxiagorekin geratu zen
Etxarri, Gentza eta Oihan kanporatu eta
gero. Darlingek berdintzea lortu zuen eta
mailari eutsita, kontentu dago Etxarri.

FUTBOL ERREGIONALA
10. JARDUNALDIKO EMAITZAK
Lagun Artea - Urroztarra
Amaya - Altsasu

3-0
1-0

SAILKAPENA
IGOERA FASEKO A. MULTZOA
1 Ardoi
2 Lagun Artea
8 Altsasu

23
21
6

HURRENGO JARDUNALDIA
LARUNBATEAN
17:00 Iruntxiki - Lagun Artea (Beriain)
17:30 Altsasu - Univ. Navarra (Dantzaleku)
Aukerak ditu Lagunek; gutxi Altsasuk
Lagun Artea eta Urroztarra parean ibili
ziren, baina Bakaikoak gola sartuta Lagun
egin zen nagusi. Unanuak eta Davilak
sartu zituzten lakuntzarren beste bi golak.
Altsasuarrak ongi hasi ziren Amayaren
kontra, baina 2. zatian gola sartu eta
irabazi zuten iruindarrek.

1-2

SAILKAPENA

UTZITAKOA

FUTBOL PREFERENTEA

Zaldua laugarrena
Elomendiko Futbol Txapelketako
sailkapenean lehen hiru postutan dauden
Elomendik, Barasoainek eta Bidezarrak
54 puntu dituzte eta Arakilgo Zalduak,
sailkapenean laugarrena denak, 50.
Asteburu honetan azkeneko jardunaldia
jokatuko da eta bertan erabakiko da
ligako txapelduna zein talde den. Nahiz
eta jokoan duen partida irabazi,
laugarren postuan despedituko du liga
Arakilgo Zalduak.

EMAKUMEEN ERREG.
32. JARDUNALDIKO EMAITZAK
Altsasu - Castejon

0-2

SAILKAPENA
EMAK. ERREGIONALEKO 1. MULTZOA
1 Osasuna Fundazioa
89
13 Altsasu
26
HURRENGO JARDUNALDIA
IGANDEAN
10:45 Gazte Berriak - Altsasu
(Antsoain)
Altsasuk ez zuen punturik bildu
Altsasuko neskek Castejon taldea hartu
zuten; gure neskak saiatu ziren, baina
hiru puntuak Erriberara joan ziren.
Igandean sailkapenean 11.a den Gazte
Berriak taldearen kontra ariko dira
altsasuarrak.
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La Peluso: omenaldiak
eta 965 txirrindulari
Irurtzungo martxa ikusgarria izan zen. Bildutakoek Irurtzunen
txirrindularitza sustatu zuten Jesus Legarra "Peluso", Pello Alzueta eta Antonio
Martinez izan zituzten gogoan, Reynoldseko kide ohiak bertan zirela
TXIRRINDULARITZA

Aitor Alberdi, Zangoza Hiria Sari Nagusiko helmugara iristen. UTZITAKOA

Sakandarrak ez dira podiumetik
jaisten
Juniorretan Alberdi eta Gil igo ziren,
eta kadeteetan Aznar, Etxeberria, Unzilla eta Tadeo
TXIRRINDULARITZA

Gauzak honela jarraituz gero,
juniorren eta kadeteen lasterketetan Sakana Group-Aralar taldeko kolore berde-txuria eta
Burundako Quesos Albenizko
kolore gorria gailenduko dira
tropelean.
Juniorren mailan XXIV. Zangoza Hiria Sari Nagusia jokatu
zen igandean (81 km). Soilik hamabi txirrindularik lortu zuten
proba despeditzea. Hirukote
baten artean erabaki zen proba
eta esprintean Sakana Group
taldeko Aitor Alberdi arbizuarra
gailendu zen (2:03:05), Sergio
Grajeraren (El Caserio Valsay)
eta Jon Gil lakuntzarraren (Lizarte Er mitagaña) aurretik.
Mikel Arretxe (Beola) bosgarrena iritsi zen, 34 segundora, eta
Igor Arrieta uhartearra (Sakana
Group) seigarrena, 46 segundora.
Lasterketa irabazteaz gain, mendiko txapelketa irabazi zuen
Alberdik.

Kadeteak: lau podiumean
Bezperan, kadeteen lasterketa
jokatu zen Lizarran, (57 km).
Lasterketa mugitua eta gero,
zazpikote bat iritsi zen batera
helmugara eta azkarrena Burundako Quesos Albenizko (Q. Albeniz) Hugo Aznar izan zen,
Sakana Group-Aralar taldeko
Martzel Etxeberria iturmendiarraren eta Mikel Uncillaren (Q.
Albeniz) aurretik. Gainontzeko
sakandarrei dagokienez, Jon
Chamorro (Q. Albeniz) 13.a iritsi
zen, Jon Erdozia (Sakana Group)
14,.a, Alex Lopetegi (Sakana
Group) 19.a, Aimar Tadeo (Sakana Group) 20.a, Oihan Etxeberria (Q. Albeniz) 28.a, Unax Trevejo (Q. Albeniz) 35.a eta Julen
Guerrero (Q. Albeniz) 37.a. Tartekako helmugako sailkapena
Aimar Tadeok irabazi zuen eta
taldekako sailkapenean Quesos
Albeniz bigarrena sailkatu zen
eta Sakana Group hirugarrena.

Afizionatuen Iturmendi Trofeoa
Rural Kutxako Lazkanorendako
Nafarroako Errepideko Txapelketa
zen, eta Etxeberria eta Mugika izan ziren txapeldunak
TXIRRINDULARITZA

Asteburu borobila izan da hau
Rural Kutxa-Seguros RGA talde
afizionatu sakandarrarendako.
Igandean Iturmendin VIII. Iturmendi Trofeoa jokatu zen, aldi
berean Nafarroako Errepideko
Txapelketa zena. Iturmendi-Al-

tamira-Olazti-Bakaiku eta Iturmendin prestatutako 22,8 km-ko
zirkuituari 6 itzuli egin zizkioten
(136,8 km). Ostiralean Bidasoako
Itzuliko etapa irabazi zuen Rural
Kutxako Oier Lazkano gipuzkoarra izan zen azkarrena Iturmen-

Urruti geratzen da Irurtzungo
izeneko taldetik sortu zen Reynolds taldea, Irurtzunen sortutakoa, 1989an desagertu eta ondoren Banesto, Illes Balears,
Caisse d´Epargne eta Movistar
izenekin aritu izan dena, gaur
egunera arte. Aurten, Reynolds
talde horren sorreraren 40. urteurrena bete da, eta urteurren
berezi hori buruan, Dos Hermanas Txirrindularitza Taldeak
Irurtzunen martxa zikloturista
antolatzea erabaki zuen, urteurrena gogoratzeaz gain, Irurtzunen txirrindularitza sustatu
zuten Jesus Legarra "Peluso” eta
Pello Alzueta zirenak eta Antonio
Martinez omentzeko. Horrela,
"La Peluso” izena jarri zioten
larunbatean egin zen martxari.
Azkar argi ikusi zen probak
arrakasta itzela lortuko zuela,
berehala bukatu baitziren dortsalak. Antolakuntzak berriro
ere izena ematea zabaldu zuen,
toki gehiagorekin, eta haiek ere
bukatu ziren.Azkenean, larunbatean 965 txirrindulari baino
gehiago bildu ziren Irurtzunen,
"La Peluso" ibilbidea egiteko. Bi
aukera zeuden: 139 kilometroko
ibilaldi luzea eta 89 kilometroko
laburra. Eguraldia lagun, Irurtzun inguruetan antolatutako
ibilbide ikusgarrietan barna
buelta polita eman zuten.

din, Baqueko Oier Lazkanori
segundo bat aterata. Laboral
Kutxako Eneko Aramendia iturmendiarra 38.a sailkatu zen eta
bere taldekide Ailetz Lasa ziordiarra 40.a. Nafarroako Txapelketan, 23 urtez azpikoan Victor
Etxeberriak (Azkarrak) irabazi
zuen eta eliteetan Migel Mugika
(Lizarte). Rural Kutxa izan zen
talderik onena.
Bidasoako Itzulian, Josu Etxeberria iturmendiarra (Rural
Kutxa) 41.a sailkatu zen, eta Eneko Aramendia 65.a.

Barranka Taldekoak argazkia egin zuten Indurainekin. BARRANKA TXIRRINDULARI TALDEA

Aurpegi oso ezagunak
La Peluso martxa egitera hurbildu zirenen artean aurpegi oso
ezagunak zeuden, Reynolds taldeko Migel Indurain eta Arroyo,
esaterako. Txirrindulariek eurekin argazkia ateratzeko aukera ederki probestu zuten.
Omenaldietarako tartea ere
egon zen eta antolakuntzak deituta, txirrindularitzaren historiako izen oso garrantzitsuak
igo ziren oholtza gainera, Sanz,
Gorospe, Arroyo, Vidales, Esparza, Migel Indurain, Errea, Rondan,
Jose Antonio Martinez, Etxaba-

rri, Ocaña, Atxa, Iza, Pruden
Indurain eta Pelusoren eta Pello
Alzuetaren alargunak igo ziren
bertara, eta Irurtzungo plaza
betetzen zuten txirrindularien
eta herritarren txalo zaparrada
beroa jaso zuten.

Irurtzungo Kirol Jardunaldiak
La Peluso Martxa zikloturista
burutzen zen bitartean, eta Irurtzungo Kirol Jardunaldiak despeditzeko, zumba eta spinning
erakustaldia izan ziren plazan,
mailloten eta argazkien erakusketa eta beste. Egun borobila.

Rural Kutxa talde sakandarrarendako asteburu ederra izan da hau.

RURAL KUTXA
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Amaia Razkin eta Ioana
Lopez Iratiko podiumean

Triku mendi martxa eginen dute
bihar Etxarri Aranatzen, oinez

Amaia Razkin uhartearra hirugarren emakumea izan zen Irati Trail
Luzean (23 km) eta Ioana Lopez etxarriarra bigarren emakumea Irati Trail Motzean
(13 km). Evaristo Noveleta 5.a izan zen luzean eta Munarriz 6.a motzean

Ekainaren 30ean jokatuko da
Triku Trail mendi lasterketa,
Etxarri Aranazko kanpinean (20
km, 1.400 m desnibel +). Aurten
bi txapelketetarako puntuatuko
du Etxarriko probak. Batetik,
Euskal Mendi Federazioko Mendi Lasterketen Rankingerako
puntuagarria izango da eta, bestetik, Nafarroako Mendi Lasterketen Txapelketarako baliagarria
izango da.

MENDI LASTERKETAK

Atzera ere gure mendi korrikalariak primeran ibili dira asteburuan. Igandean Irati Trail
lasterketa jokatu zen eremu
ikusgarrian. Besteak beste Iratiko oihanean barna ibili ziren
korrikalariak, eta ibaia gurutzatu behar izan zuten. Guztira 375
korrikalarik hartu zuten parte,
gehienek Irati Trail nagusian
(23 km) eta gainontzekoak Irati
Trail Motzean (13 km). Ibilbidean
barna lohi asko izan zuten eta
desnibel handia gainditu behar
izan zuten, baina eguzkia ari
zuela eta frexko, korrika egiteko
eguraldi aparte zegoela nabarmendu zuten guztiek.
Proba nagusian Victor Amatriain zangozarra gailendu zen
(2:04:15). Azken bi kilometroak
arte Amatriain Jon Ridruejorekin batera ibili zen korrika, baina bukaeran ihes egin zuen eta
bakarrik iritsi zen helmugara.
Ia minutu batera sartu zen Jon
Ridruego zizurtarra (2:05:14).
Evaristo Novela irurtzundarrak

bigarrenari 13 minutu atereaz
(2:39:42). Hirugarren emakumea
sakandarra izan zen, Amaia Razkin Medrano uharte arakildarra
(2:44:20). Bukatzeko, Edu Casanovas irurtzundarra 81.a iritsi
zen (3:01:50), Asier Ansa altsasuarra 118.a (3:15:11) eta Ismael
Zunzarren irurtzundarra 129.a
(3:20:42). Beraz, primerako lana
egin zuten sakandarrek.

Munarriz seigarrena

Amaia Razkin, podiumean. IRATI TRAIL

sekulako lasterketa egin zuen
eta bosgarrena iritsi zen helmugara (2:15:53). Emakumezkoetan
Oihana Kortazar mutrikuarrak
hartu zuen aurrea hasieratik eta
lasaitasun handiz lortu zuen
garaipena (2:26:09), Irene Segura

Irati Trail motzean ere (13 km)
sakandarrak primeran ibili ziren.
Uharte Iruñeko Iker Diges izan
zen azkarrena (1:10:13), Hugo
Busto burlatarrari bi minutu
pasa ateraz (1:12:28). Arkaitz Munarriz etxarriarra seigarrena
iritsi zen helmugara, lasterketa
bikaina egin eta gero (1:22:38).
Emakumezkoetan lehia estua
izan zuten Uxune Tenak eta Ioana Lopez etxarriarrak. Azkenean,
lehena gailendu zen (1:32:14),
Ioana Lopezi 13 segundo atera
eta gero.

UTZITAKOA

Katarainen selekzioa, txapelduna
MENDIA Asteburuan Kantabriako Otañesko mendi
lasterketa jokatu zen, aldi berean Espainiako Mendi
Lasterketetako Txapelketa zena (34 km, 2.300 m.
Desnibel +). Euskal Selekzioak ez zuen hutsik egin.
Oier Ariznabarretak (2:54:17) eta Ainhoa Sanzek

(3:22:30) lasterketa irabazteaz gain, Euskal
Selekzioa Lasterketako talderik onena izan zen, bai
gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan. Beñat
Katarainek proba bikaina egin zuen eta 11.a sailkatu
zen (3:05:28)

Triku Trail lasterketako bidea erakusteko mendi
ibilaldia antolatu dute bihar, larunbatean, 8:00etan
MENDIA

Oinez egingo da bidea eta
Lizarrustin gosalduko dute
Bada, mendi ibilbide hau ezagutu nahi dutenendako, bihar,
maiatzaren 18an, Triku Mendi
martxa antolatu dute, goizeko
8:00etan Etxarriko kanpinetik
abiatuko dena. Antolatzaileek
argi utzi nahi izan dute ibilbidea
oinez eginen dela. Indarrak berreskuratzeko, Lizarrustin gosaltzeko geldialdia eginen da.

Ibilbidea ezagutzeko aukera polita da.

Trikutrailerako izena ematea
zabalik
Triku Trail mendi lasterketarako izena ematea zabalik dago,
www.trikutrail.com edo www.
rockthesport.com web guneetan,
ekainaren 27ra arte (federatuek
22 euro eta gabekoek 24 euro).

Lakuntza-Aralar eta Tritoiena:
izena ematea zabalik
Lakuntzakoa ekainaren 9an
jokatuko da eta Arbizuko kanpinekoa ekainaren 16an
MENDI LASTERKETAK

Ekainaren 9an, goizeko 9:30etik
aurrera jokatuko da XVI. Lakuntza-Aralar Mendi Lasterketa,
Zabalarte klubak antolatuta.
Lakuntzako proba, aldi berean,
Nafarroako Kluben Arteko Txapelketa izango da eta 2019ko
Euskal Mendi Federazioko Mendiko Lasterketen Rankingerako
puntuatuko du. Bi ibilbide daude aukeran, luzea, 26 km-koa eta
laburra, 12,5 km-koa. Izena ematea zabalik dago ekainaren 8ko
eguerdira arte www.lakuntzaaralar.com edo www.herrikrosa.
eus web guneetan (federatuek 16
euro eta federatu gabekoek 20
euro eta laburrean, federatuek
12 euro eta gabekoek 15 euro).

Tritoienak Beriain ardatz
Arbizuko kanpinak III. Tritoiena
mendi lasterketa hartuko du
ekainaren 16an, goizeko 9:30ean
(20,6 km eta 1.053 m desnibel +),

Tritoiena. ARTXIBOA

Arbizuko ekokanpinak eta Dantzaleku Sakana taldeak antolatutakoa. Proba Nafarroako Mendi Lasterketen Txapelketarako
baliagarria izango da eta izena
ematea zabalik dago, ekainaren
9ra arte, rockthesport.com web
gunean (22 euro).
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ZORION AGURRAK

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

OSTIRALA 17
ALTSASU Gazte agenda. Nola
gozatzen duzu? Gozamenez film
laburren lehiaketaren gala.
18:30ean, Intxostiapuntan.
ETXARRI ARANATZ Beilatokia
toki egokian.
19:00etan, Kale Nagusiko 7.ean.
BAKAIKU EH Bilduren hauteszerrenda eta herri programaren
aurkezpena Aritz Romeo
Nafarroako Parlamenturako
hautagaiarekin.
19:00etan, Santio plazan.
ALTSASU Gaztewood film
laburren III. herri txapelketara
aurkeztutako lanen proiekzioa.
19:00etan, Iortia kultur gunean.
ALTSASU Inauterietako I. Argazki
Lehiaketaren sari banaketa.
19:00etan, Iortia kultur gunean.
ARBIZU ETA ETXARRI ARANATZ
Euskal presoak Euskal Herrira.
20:00etan, plazan.
ALTSASU Altsasukoak aske.
20:00etan, udaletxe parean.
ALTSASU Gazte agenda. Gaupasa.

22:00etatik 09:00etara,
Intxostiapuntan.
ALTSASU La sombra del pasado
gaurkotasunezko filma.
22:00etan, Iortia kultur gunean.
URDIAIN 40 urte eta aldapan
behera niek Txikiren umorezko
bakarrizketa.
23:15ean, Kaluxan.

LARUNBATA 18
IRUTZUN Tren sozialaren aldeko
eta AHTren kontrako Gasteizko
manifestaziora joateko autobusa.
11:00etan, Irurtzundik.
ALTSASU Taup-taup zatoz!
Sakanako Sortzen 2019 festa.
11:00etatik aurrera, Foru plazan.
ETXARRI ARANATZ Pello XXVI
urte gogoan. Euskal Herria Aurrera.
Gaixo dauden presoak etxera.
Etxarri Aranazko Sorturen ekitaldia.
13:00etan, plazan.
BAKAIKU Auzolanaren prozesu
parte hartzailearen azken bilera.
17:00etan, udaletxean.
LAKUNTZA II. Tortilla lehiaketa.
Ondoren, Atzapar rock

Eneko Del Olmo
Gure mutikoak 4 urte
egiten ditu! Altsasuko
familiaren partez
Zoriooonnaaak!!

Martin eta Mari Irene
50 urte
elkarrekin!!Zorionak
familia guztiaren
partez! Beste 50
urteren bila!

IRUÑEA Guaixe eta Oixe zaharren
erakusketa. Guaixeren 25.
urteurrena. Maiatzaren 25era.
Astelehenetik ostegunera 09:30etik
22:00etara, ostiral eta larunbatetan
11:00etik 24:00etara, Geltokin.

Egoitz
Zorionak futbolaria!
Ongi pasa zure eguna.
Muxu pottolo bat,
Aguraingo eta Arbizuko
familiaren partez!

taldearen kontzertua.
18:00etan, plazan.

Bull taldeen kontzertua.
15:00etan, plazan.

ALTSASU Gazte agenda.
Proiekzioa: Special filma.
18:00etan, Intxostiapuntan.

ALTSASU Gaztewood film
laburren III. herri txapelketara
aurkeztutako lanen proiekzioa.
19:00etan, Iortia kultur gunean.

IGANDEA 19
ALTSASU San Cristobal
gotorlekutik Olabera ibilbidea.
Altsasuko Mendigoizaleak.
07:00etan, egoitzatik.
LAKUNTZA Bertako produktuen
azoka.
10:00etatik aurrera, plazan.
ETXARRI ARANATZ Pello
Mariñelarena gogoan. Amnistiaren
aldeko eta Errepresioaren kontrako
Mugimenduaren ekitaldia.
13:00etan, plazan.
LAKUNTZA Lasterbidean
ekimenaren bazkaria. Ondoren,
Al karajo, Anita Paker eta DJ

ARTXIBOA

LAKUNTZA. Andra Mari
ikastolaren 50.
urteurrenaren
erakusketa.
Maiatzaren 17ean, 18an eta 19an.
Apezaren etxean.

Egoitz
Zorionak maitia!
Hurrengo astean, 6 urte
betetzen dituzu. Ongi
pasa. Mila muxu Oihan,
aita eta amaren partez!

ALTSASU Itziar Nazabal tailerraren
ikasleen lanen erakusketa.
Maiatzaren 26ra. Astelehenetik
ostiralera 18:30etik 21:00etara,
larunbatetan 18:00etatik aurrera eta
igandean 16:00etatik 20:30era, Iortian.

ETXARRI ARANATZ Musika
plazan. The upper Room euskal
gospel taldearen kontzertua.
19:30ean, plazan.
ALTSASU La sombra del pasado.
19:30etan, Iortia kultur gunean.

ASTELEHENA 20
ALTSASU Pentsio duinen alde.
Nafarroako Pentsionistak
Martxan eta Otsailaren 22ko
Plataformak antolatutako
elkarretaratzea.
12:00etan, Udaletxearen parean.
HIRIBERRI ARAKIL Zure memoria
aktibatu tailerra Martin Cestau

ARTXIBOA

IRURTZUN Chuffi
ilustratzailearen margolanen
erakusketa.
Ekainaren 15era arte.
Pikuxar Euskal
Txokoan.

coach-arekin. 17:00etatik
19:30era, kultur etxean.
ETXARRI ARANAZ Musika
eskolako entzunaldiak. Haize
metalak.
18:00etan, kultur etxean.

ASTEAZKENA 22
ETXARRI ARANATZ
Berrerabiltzearen artea.
17:00etatik 19:00etara, kultur etxean.
ALTSASU Pirritx, Porrotx
eta Marimototsen Musua
ikuskizuna. AGAk antolatuta.
17:00etan, frontoian.

OSTEGUNA 23
LAKUNTZA Tarta lehiaketa.
18:00etan, Gure Nahian elkartean.
ALTSASU Dolor y gloria
gaurkotasunezko filma.
19:30etan, Iortia kultur gunean.

UTZITAKOA

UHARTE ARAKIL Ezkaba 19382018 erakusketa. Maiatzaren
26ra arte. Astelehenetik ostiralera
18:00etatik 20:00etara eta
larunbatetan eta igandetan 12:00etatik
14:00etara, udaletxearen ganbaran.
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URTEURRENA

Iosu
Anduaga Goñi
IX. URTEURRENA
Maiatzaren 20an

Iosu, gure biyotzetan
zaude
Zure familia

2019-05-17 Ostirala GUAIXE

JAIOTZAK

IRAGARKI SAILKATUAK

· Xabier Lizarraga Goikoetxea, apirilaren 28an Urdiainen

HIGIEZINAK

EZKONTZAK
· Alberto Arrizabalaga Zelaia eta Marta Otxoaerrarte
Elorza, maiatzaren 11n Altsasun

Urdiaingo igerilekuak
udaran hartzeko eta
Aitziber Elkartea jaietan alokatzeko interesa duten guztiak, maiatzaren 30ean, osteguna,
arratsaldeko 20:30ean
Aitziber elkartean aurkeztu beharko dira.
Kontaktua: aitziberelkartea@gmail.com edo 676
300 083.

HERIOTZAK
· Estanislao Zelaia Auzmendi, maiatzaren 10ean
Bakaikun
· Diego Sagasti Beroiz, maiatzaren 11n Altsasun

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA UDALETAN JASOTZEN
DA. AGERTU NAHI EZ DUENAK, HAN JAKINARAZI DEZALA.

Lizarragako Azi iturri
Txokoa 2019ko San
Adrian festetan alokatu nahi da, garagarrilaren (ekainaren) 15,16
eta 17an. Gutxienekoa
600 euro izanen da.
Alokatu nahi duen edonor datorren igandean,
hilak 2, arratsaldeko
18:00etan bertan ager
dadila. Bat baino gehiago baldin badago enkantea eginen da.

ESKELAK JARTZEKO: 948 56 42 75
edo eskelak@guaixe.eus
Eskelen tarifak: 50,82 € / 96,80€ / 130,68 €
prezio hauek BEZa barne dute.
Bazkideek % 10eko deskontua dute.
Eskelak jasotzeko azken eguna: Osteguna goizeko 11:00ak
baino lehen.

OHARRAK
Odol-emateak Etxarri
Aranatzen: maiatzaren
22an eta 29an,
17:00etatik 20:30tara.
Www.adona.es

EGURALDIA ASTEBURUAN
Ostirala, 17

Min.

5

o

Etxarriko irakurle taldea: ekainaren 6an,
ostegunean, 19:00etan
Etxarri Aranazko liburutegian elkartuko dira eta
Paul Auster-en Sunset

Larunbata, 18

Max.

13

o

ETXEA ALOKAGAI
Lixarrengon familia
bakarreko etxea alokagai: 3 logela, bajera,
portxe eta lursailarekin.
Hornituta, egur berogailua. Ez dira animaliak
onartzen. Tfnoa 659 04
23 72.

Min.

3

o

Park liburuaz arituko
dira. Gonbidatuta zaude.

informazio guztia guztia.

XALOA TELEBISTAn
“Nafarrak Munduan”
saiorako nafar abenturazaleen bila dabiltza. Atzerrian bizi izandako gazte zein heldu;
lan kontuengatik, ikasketa kontuengatik edo
dena delakoagatik beste lurralde batean denbora batez bizitako esperientzia kontatzeko
Sakanako norbaiten bila
dabiltza. Saioa elkarrizketa dokumentala izango da. Harremanetan
jartzeko produkzioairuinerria@xaloatelebista.
eus helbidera idatzi.

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

Crowdfunding Kanpaina: Aritz Ganboa de
Migel artzain-gaztagile
arbazuarraren erronkan
parte hartzera gonbidatuta zaude. Arruazutik
Izabaraino mendi lasterketa eta gazta trukaketa Bideak dokumentalean jasotzeko kanpaina
laguntzeko diru bilketa
egiten ari dira. Informazioa http://www.bideakdokumentala.eus/eu/
crowdfunding-kanpaina
web-gunean.
Bidelagun izan nahi?
Mintzakide programaren bidez euskara praktikatzera elkartzen dira
hizkuntza ikasten ari
direnak eta hizketatzeko ohitura dutenak.
Euskaldun batekin, bidelagun batekin aritzen
dira. Bidelagun izan
nahi duzu? 600 482 024
telefonoan edo AEKren
Itsasi euskaltegian duzu

Max.

11o

Zaparrada txiki-ertainak
botako ditu, zenbait
momentutan trumoitsuak.
Tenperatura maximoak asko
jaitsiko dira.

Tenperaturen beherakada
nabarmena izango da. Eguraldi
nahasia izango dugu, euria egin
dezake egun guztian zehar
baina baita eguzkia atera ere.

Igandea, 19

Astelehena, 20

Nabarmendu zure iragarkia
Modulo handia:
24,20 euro
948 564 275

IRAGARKIA JARTZEKO:
948 564 275

Min.

6

o

Max.

15

o

Euri zaparradak ez dira hain
ugariak izango, baina edozein
momentutan prezipitatu
lezake. Tenperaturak ez dira
hainbeste jaitsiko.

Min.

7

o

Max.

16

o

Euri kontuekin jarraituko
dugu gurean, baina egunaren
azken orduetan hoberantz
egingo du eguraldiak,
tenperaturak igoaz.

IRAGARKI@GUAIXE.EUS
WWW.GUAIXE.EUS/IRAGARKIAK
• Asteazkeneko 13:00ak arte jasotako
iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.
• GUAIXEk ez du argitaratzen diren
iragarkien ondorioz sor daitezkeen
gorabeheren erantzukizunik.

3MBk kontu korrontea
zabaldu du Rural kutxan eta jendeak han
egin ditzake ekarpenak
3008 0093 66
2460985811.
Auzolana Josefina
Arregui klinikan. Parte
hartu nahi dutenek 948
56 38 50 (klinika) edo
689 03 51 02 (Patxi)
telefonoetara hots egin
dezatela.
Josefina Arregui klinikako bazkidea izan
nahi baduzu, urtean 12
euro edo nahi duzun
kopurua eman dezakezu. Informazio gehiago
amigosjosefinaarreguilagunak@gmail.com
edo amigosjosefinaarreguilagunak.blogspot.
com.
Enplegarritasuna hobetzeko bitartekaritza eta aholkularitza
zerbitzua. Sakanako
Enpresarien Elkarteak
langabeei eta lan bila
dabiltzanendako duen
aholkularitza zerbitzua
da. Harremanetarako,
948 468 307 telefonoa.

www.iragarkilaburrak.eus

Nabarmendu
zure iragarkia
Modulo txikia:
14,52 euro
948 564 275

ORDAINTZEKO ATALAK:
• Etxebizitza Saldu/Errentan.
• Lokalak Saldu/Errentan.
• Irakaskuntza ("partikularrak") eman.
• Salmentak, erosketak eta trukeak.
• Iragarkiak Guaixe paperean eta
guaixe.eus-en argitaratuko dira.
• iragarki laburrak: 3 euro aste
bakoitzeko (BEZ barne).
• Epea: aste bereko asteazkeneko
13:00ra arte.

KULTURA
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E. Carreño - E. Ruiz ALTSASU
Urtebetetze festa izan da Castillo
Suarez idazleak argitaratu zuen
azken poema liburua. Ordutik,
haurrendako liburuak atera ditu.
Baina poesia alde batera utzi
zuen. Irautera liburua idatzi zuen
arte. Hala ere, ez du esan nahi
poemak idatzi ez dituenik. Irautearen buruzko liburua idatzi du
altsasuarrak, eta liburuaren
paisai sentimentala inguruko
basoetan kokatu du.

Zazpi urte poesia argitaratu gabe.
Tarte horretan poeta izateari utzi
diozu?
Ez. Nik uste dut poesia gauzak
adierazteko modu bat dela. Iruditzen zait poema on bat idazteko adierazi nahi duzun horren
eta adierazteko moduaren arteko orekan datzala. Horrelako
gauzak idazten ditudanean horri
erreparatzen diot; ez bakarrik
zer esaten dudan, baizik eta nola
esaten dudan.

Beraz, poesia idazten jarraitu duzu,
baina ez duzu publikatu.

"Irautearen
aldeko ideia
nabarmendu
nahi nuen"
CASTILLO SUAREZ IDAZLEA
Irautera poema liburua aurkeztu du Castillo Suarez idazle altsasuarrak. Jaioterrian
kokatu du azken liburua, poemen arteko lotura zuhaitzek egiten dutela
Sentimenduak agerikoak dira, eta
zure ironia puntu bat ere hor dago.

Hasieran poemak idazten eta
liburuak argitaratzen hasi nintzenean dezente argitaratu nuen.
Bi urtetik behin kaleratzen nuen
liburu bat. Horrek errepikatzearen arriskua dakar. 20 urte baino
gehiago daramat idazten eta nik
uste idazle bati pasa dakioken
gauzarik okerrena dela argitaratu duen azkena baino liburu
txarragoa ateratzea. Hori izaten
da nire obsesioetako bat. Orduan,
nire azken liburua Urtebetetze
festa izan zen eta hain gustura
gelditu nintzen, iruditu zitzaidala hoberik ezin nuela egin.
Aurrekoan Xabier Mendiguren
editoreari Irautera entregatu
nionean, nire onena eman dudala eta ez dakidala hobeto egiten
esan nion. Esan zidan ikusteko
dagoela, beti bukatzen dudanean
hori esaten dudala.

Beti. Oso zaila da. Konturatu
naiz eta egiaztatu daiteke, geroz
eta nire aitaren antza handiagoa
daukadala. Eta gure aita oso pertsona ironikoa da. Ni eroso eta
gustura nagoenean ironia erabiltzen dut. Sedukziorako edo
erakartzeko tresna bat dela iruditzen zait. Mekanismo bat bada,
kasu honetan, harreman sentimentaletan. Oso kontzienteki
erabiltzen dut ironia.

Hainbat toki agertzen dira. Zure
irudimenean sortu dituzu edo inspirazioa bilatzeko joaten zaren
tokiak dira?
Paisaia sentimentala kokatu dut
Goierriren eta Sakanaren arteko
mugan. Altsasukoa naiz, baina
autobidearen beste aldekoa eta
paseo batean katea pasatzen dut.
Hor kontrastea ikusten da. Nafarroako basoak komunalak dira
eta Gipuzkoakok ez. Hor irabazi
asmoarekin ustiatu egiten dira,
eta beste espezie batzuk daude.
Eukaliptoak eta pinuak daude,
esaterako. Kontrastea da adierazi nahi dudana. Arrotza eta bertakoa, inbaditzailea eta bertakoa,

Beraz, zein da zure sentsazioa Irautera liburuarekin?
Oso konforme nago. Editoreak
esaten du orain arte idatzi dudan
onena dela. Bere iritzia da.

Irakurketa bat baino gehiago dauka.
Azaletik edo lehenengo irakurketa batean eman dezake zuhaitzei
buruzko liburu bat dela. Nik uste
dut liburu tranpa dela hau. Gauza baten itxura ematen du, baina
sakonean beste gauza bat da.

Beraz, zuhaitzak eta landareak
ezagutzeko aukera ere ematen du.
Laguntza izan dut. Jose Mari
Alegriak eta Juan Mari Apaolazak lagundu didate. Teknikoki
gainbegiratuta dugu.

Castillo Suarez idazlea. IBAI ARRIETA

"AZALETIK EMAN
DEZAKE ZUHAITZEI
BURUZKO LIBURU BAT
DELA. LIBURU TRANPA
BAT DA"
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beharra eta desira, gupida eta
sexua...

Eta azalean iratze bat agertzen da.
Zer esanahi du?
Iratzea oso landare primitiboa
da. Lehendabizikoa da ateratzen
eta azkena joaten. Karea behar
da kentzeko. Irudikatu nahi nuen
txikizio, abandonu edo galera
batean irauten duen hori. Gainera, iratzea berezia da: ez du
loratzen eta espora bidez ugaltzen
dira. Iruditzen zitzaidan oso irudi egokia zela. Hitz joko bat dago
ere. Azkenean iratzea ira-z hasten da eta Irautea deitzen da liburua.

Liburuak eta idazteak barruak duzuna kaleratzeko balio dizu?
Ez da nire kasua. Ez dut erabiltzen
terapia gisa. Hondoratuta banago ez nuke idazten jakingo. Idazle askok horrela egiten dute.
Poesia ustiatzearekin erabiltzen
dute. Nire kasuan, ez. Irautearen
ideia bai nabarmendu nahi nuen.
Baina ez da nire ideia bat, lapurtu dudan ideia bat da. Erreferentziazko liburu batzuk berreskuratu ditut. Jon Geredianarenaren
Argia, lurra, zuhaitza eta zerua
liburuan zuhaitz pila bat aipatzen
dira, baina ez nuen horregatik
hautatu. Iraun behar duenaren
aldeko aldarri bat egiten duelako hautatu nuen. Pasarte antologiko bat badu, kotxean bakarrik
nabilenean askotan burutara
etortzen zaidana, nola jardun eta
nola paratu beti iraun duenaren
alde. Galdera hori erantzuteko
saiakera bat izan da.

Beraz, hainbat idazleren aipamena
eta erreferentzia erabili dituzu.
Emakume galegoak hartu ditut
eta liburura biren aipamenak
ekarri ditut iruditzen zaidalako
inguruarekiko harreman zintzoa
dutela. Euskal Herriari eta basoei
buruz irudi bukolikoak ematen
duten euskal idazleak badira.
Nik nahi nuen inguruan daukadan paisaia islatu, baina modu
zintzo batean. Bestetik, euskal
literaturan liburu mugarri bat
badago: Jose Luis Otamendiren
Lur bat zure minari.

Nola izan da sortzen prozesua?
60 poema dira eta eguneko poema
bat egiten nuen. Egunero Arbizuko liburutegira joaten nintzen.

Liburua prentsaurrekoan aurkeztu
duzu, baina beste aurkezpen bat
egingo duzu ere.
Bitxia izan da. Galegoz eta katalanez euskaraz baino lehenago
aurkeztu da. Ekainaren 2an Galarretan, 18:00etan, lagunarteko
aurkezpena egingo dut.
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Bizitzari
kantua

Altsasuko Gazte Asanbladako kideak Gaztewood proiekzioaren aurkezpenean. AGA

Gaztewood-eko alfonbra
gorria jartzen hasi dira
III. film laburren herri lehiaketara aurkeztutako lanen
proiekzioa izango da gaur eta bihar Iortia kultur gunean
ALTSASU
2019ko Gaztewood film laburren
lehiaketaren azken txanparen
antolakuntzan hasi dira gazte
asanbladako kideak. Gaur, ostirala, eta etzi, igandea, lehiaketara aurkeztutako 20 film laburrak
proiektatuko dituzte Iortia kultur
gunean. Bi emanaldietarako sarrerak agortu dira. "Espero genuen, eta momenturen batean
hirugarren proiekzio bat ateratzeko aukera egon zitekeela uste
izan genuen".

Herrikoia
Gaztewood bezalako film laburren
lehiaketa prestatzearen atzetik
"lana dago", baita "ilusio handia"
ere: "urte gogorra izan da, bere
gora beherekin, baina umorea
galdu gabe eta dinamikak aurrera eramanez. Buruhauste asko
izan ditugu herria nola piztu,
aktibatu edo gonbidatu pentsatuz". Herri txapelketa aurkeztu
zutenetik urte bat inguru pasa
da, eta egindako lanak erantzuna izan duela ikusita pozik daude. Izan ere, Gaztewood-aren
helburu nagusia herriaren parte hartzea da. "Altsasuko Gaztetxeak aurkezten duen hirugarren
laburmetrai herrikoia da. Herrikoi hori oso garrantzitsua da
guretzat". Herriko jendea gauza
ezberdinak egiteko eta munduarekin konpartitzeko ahalmena
erakustea zen xede nagusia.
Duela hamar urte, 2009an, egin
zen Gaztewood film laburren
herri lehiaketaren II. edizioa.
Arrakastatsua izan zen, hala ere,
gazte asanbladako kideek argi

dute: "oso gauza garrantzitsu bat
dago: duela hamar urte izan zen.
Lan talde honetan dagoen jendearen gehiengo bat oso haurra
zen eta ez zuen lehenengo pertsonan bizi. Eta, esaten den bezala, konparazioak ez dira oso
onak". Hortaz, gazte asanbladak
gazteek osatzen dituztenez,
"orain" gazteen gogoek, ahalmenek eta medioek ahalbidetzen
dietena egin dute.

Produkzioak
Hogei film labur aurkeztu dira
Gaztewood film laburren hirugarren herri lehiaketara. "Denak
sakandarrak dira". Konparazioak
ekidin nahi dituzten arren, irakurketa positiboa egin dute hainbat aspektutan, besteak beste,
euskarazko presentzian: "aurrekoan euskarazko saria egon zen
euskaraz egindako film labur
gutxi egon zirelako". Hogeitik
hamar euskara hutsean dira,
bost euskara eta gaztelania uztartzen dira eta bost gaztelaniaz
dira. "Orokorrean nahiko maila
ona dago". Hogei lanak gaur eta
etzi proiektatuko dituzte Iortian.
Gainera, proiekzioetara joaten
den jendea erabakigarria izango
da, publikoaren sariaren irabazlea aukeratuko dutelako.
Ekainaren 8an "gala erraldoia"
baina "xumea" izango da Burunda frontoian. "Koloretsua" eta
"sorpresaz beterikoa" izango da.
Guztira, sei sari egongo dira;
publikoaren saria eta epaimahaiaren film labur, emakumezko eta
gizonezko aktore, zuzendaritza
eta kartel onenak.

Benito Lertxundik 'Ospakizun
gauean' kontzertua eskaini zuen
aurreko larunbatean Irurtzungo
Atakondoa kiroldegian. Pikuxar
euskal txokoak antolatu zuen
emanaldia eta kiroldegia bete zen
Lertxundiren oraingo eta lehengo
kantuak entzuteko.
Bi ordu eta erdiko kontzertua
egin zuen haren bandako
musikariek lagunduta.

2019ko Altsasuko festetako
irudia bilatzeko lehiaketa
Altsasuko Udalak festak iragarriko dituen kartelaren
lehiaketa martxan jarri du
ALTSASU
Altsasuko Udaleko Kultura Zerbitzuak festetako kartelaren
lehiaketa martxan jarri du. Bi
maila daude, helduak eta haurrak.
Lanetan derrigorrez Altsasuko
festak 2019 - Fiestas de Alsasua

2019 agertu beharko da. Haurren
kasuan ekainaren 14aren 14:00ak
baino lehen entregatu beharko
dituzte lanak, Iortian. Helduek
uztailaren 12ra arte dute aukera.
Lanak originalak izan behar
dira, hortaz, baztertuak izanen

dira argazki, kartel, pintura eta
abarren plagioak. Estilo librea
da, baina saridunak multimedia
teknikak erabili baditu, udalak
kopia digitala eska diezaioke
kalitate handiko inpresioak egin
ahal izateko. Proposamenak euskarri gogor batean aurkeztu behar
dira, eta A3 edo 70 zm-ko altuera
eta 50 cm-ko zabalerako tamaina
izan behar dute. Irabazlearendako 600 euroko saria izanen da.
Gainera, 18 urte beherako partehartzaileen artean 100 euroko
accesita banatuko da.

BAZTERRETIK
ALTSASUKO HERRI LIBURUTEGIAK

Irakurketa proposamenak
Altsasuko Herri Liburutegiak
irakurketa hauek
proposatzen dizkizue:
Piruetas komikia, Esnearen
kolorekoa eleberria eta
haurrentzako album ilustratu
bat, Zopak erre egiten du. On
egin!
KOMIKIA GAZTEENTZAKO ETA
HELDUENTZAKO
Piruetas Walden, Tillie
La cupula (2017)
Tillie Waldek eleberri
grafiko honekin 2018ko Eisner
saria lortu zuen.
Irristaketa pista eta bere
inguruneak dira eszenatokiak,
non protagonistari gauza asko
pasatu zitzaizkion heldua
egiten zen bitartean: eskolajazarpena, bere familia eta
lagunekin harremanak,
armairutik ateratzea,
komikiak, musika.... Zer da
heldua egitea, armairutik

ateratzea eta nor izan zena
atzera uztea dira egileak
primeran jasotzen dituenak.
HELDUENTZAKO
Esnearen kolorekoa Leyshon, Nell
Alberdania (2018)
1830eko Ingalaterran, Maryk,
ernegazio zaharrak
trenputxartu duen baserritar
baten alaba gazteenak,
esnearen kolorekoa du ilea, eta
jaiotzez akasdun hanka bat.
Aitonaren ondoan sendatzen
ditu Maryk, tarteka, lanez eta
errietaz gainezkako
bizimoduaren zauriak.
Halako batean, ordea,
bikarioaren emazte elbarritua
zaintzera bidaltzen du aitak,
eta bizimodu berri horretan
ezagutuko ditu Maryk
bizitzaren hainbat alderdi
berri. Eta berrikuntza
guztietan buru, han ikasiko du
irakurtzen eta idazten.

Itzalen mundua atzera
uzteak, ordea, ez dio Maryri
mesede hutsa ekarriko.
Argitasunaren erreinuan
gizakiaren eta ustezko ongileen
miseriak ere ezagutuko ditu.
Baita hondamendia zein
saihestezina izan daitekeen
ere.
HAURRENTZAKO ALBUM ILUSTRATUA
Zopak erre egiten du Albo, Pablo
eta Letria, Andre
Txalaparta (2018)
Egunerokoan, helduei
huskeriak iruditu arren,
haurrek hamaika erronkari
aurre egin behar diete;
kasurako, ipuin honetan, zopa
pentsaezina den tenperatura
batean hartzea. Desafio horiei
aurre egitea ikasketa eta
hazkunde-prozesuei lotuta
dagoen errealitate bat da, eta
haurraren imajinazioa da
horretarako armarik onena.
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The Upper Room taldea kontzertuan. UTZITAKOA

Etxarri Aranazko udaberriko
arratsalde musikatuak
'Musika plazan' zikloaren lehenengo emanaldia izanen
da igadean, 19:30ean, Etxarri Aranazko plazan

Altsasuko kioskoa herri inauterietako apaingarriekin. ARTXIBOA

Kioskoak, herrietako
kultur erdiguneak
Iñaki Uriarte arkitektoak Euskal Herriko kioskoei buruzko ikerketa egin du eta,
besteak beste, Altsasuko kioskoa aztertu du. Aurreko ostiralean 'Kioskoa, musikarako
arkitektura' hitzaldia eman zuen Iortia kultur gunean
ALTSASU
Sakanako eta Euskal Herriko
herri askotan presente dagoen
elementu bat da kioskoa. Mikroarkitektura bat dela esan du
Iñaki Uriartek, besteak beste,
kioskoei buruzko ikerketa egin
duen arkitektoak. Kioskoa, musikarako arkitektura deitutako
hitzaldia eman zuen Iortia kultur
gunean, aurreko ostiralean. "Nik
proposatu nuen hitzaldi hau Altsasun egitea". Herriari omenaldi "xume" bat egin nahi zion:
"alde batetik herria leku fisiko
bezala eta bestetik herria zentzu
sozialean ulertuta, Altsasuko
Auziaren aurrean izan duen mobilizatzeko ahalmenagatik".
Gainera, Koldo Arnanz artista
altsasuarra ezagutzen du ere.
Herria omentzeko kioskoei buruz
duen hitzaldia aukeratu zuen, izan
ere, Uriartek azaldu duenez mobilizazioetako asko kioskoan amaitu dira eta dagoeneko ospetsua
egin da, baina hitzaldira gerturatutako jende kopuru txikiarekin
nahiko "harrituta" gelditu zen.

Kioskoak
Kioskoek musikaren garapenarekin eta musikak herrian izan
duen hedapenaren garapenarekin
bat egiten dute. XIX. mendean,
jendea paseatzera ateratzen hasten da eta orduan sortzen dira
musika bandak ere. Beraz, bandek
jotzeko leku bat behar zuten, eta
horiek kioskoak ziren. Ordura
arte, musika gutxien esku zegoen,
elizaren, burgesiaren eta nobleziaren esku, baina kioskoekin
musika "herrira" atera zen.
Uriarteren hitzetan, herriaren
aberastasunaren arabera, kioskoak apainduagoak edo xumeagoak ziren, eta kioskoak osorik
edo piezaka egiten zituzten enpresak baziren. 1940ko hamarkadan kioskoak hormigoizkoak

KIOSKOAK HERRI
BATEN
"IDIOSINKRASIA
KULTURALAREN"
ADIERAZLE ZIREN

egiten hasi ziren, iraunkor egiteko nahiarekin. "Erreferentzia
hori izateko". Azken finean, kiosko bat izatea "idiosinkrasia kulturalaren" adierazlea zen. "Liburutegiak eta kultur etxeak
baino lehen zeuden kioskoak.
Kioskoen gainbehera 1970ko
hamarkadan hasi ziren. Aurretik
diskoak atera ziren, eta musika
"dagoeneko ez da bilatu behar,
etxean dago". Baina 1970ko hamarkadan diskotekak agertzen dira,
eta haiekin musika estiloa eta lekua
ere aldatzen dira. Garai horretan
kioskoak botatzen hasi ziren, eta
berriengatik aldatu zituzten. Eginkizun berri bat ematen zaie ere:
manifestazioen erdigunea bihurtzen da, diskurtsoak botatzeko
lekua, eta pankartez betetzen dira.
"Hutsik daudenean, haurrek bertan jolasten dute. Atrakzio elementu bat da".
Hirugarren aro bat bizitzen ari
dira kioskoak, 2000. hamarkadan
hasitakoa. Kiosko zaharrak bota
eta modernoengatik eta "funtzionalengatik" aldatzen hasi ziren.

ETXARRI ARANATZ
Udaberriko igande arratsaldeak
bereziak dira Etxarri Aranatzen.
Musika plazan zikloa hasiko da
maiatzaren 19an, igandean,
19:30ean. Plazari "bizia" ematen
dion zikloa da, eta urtero egiten
dutena. Izan ere, Amaia Ijurra
Etxarri Aranazko kultur teknikariak azaldu duenez "jendeak
badaki plazan zerbait egongo
dela, eta giroa sortzen da". Urte
hauetan hainbat musika estiloetako eta generoetako taldeak pasa
dira Etxarri Aranazko plazatik.
Eta aurten, gainera, kiosko berrian izanen da, eguraldi txarra
egiten badu egokia.

Euskal gospela
Hainbat musika genero ekartzea
izan da aurtengo helburua. Gainera, musika ez ezik dantza,
musika eta bertsolaritza uztartzen
dituen ikuskizuna izanen da ere
Musika plazan zikloan. Baina
lehenengo emanaldirako euskal
gospela izango da: The Upper
Room taldea. Euskarazko gospela egiten duen lehenengo taldea
da. Udako gauetarako, proposamen berria jarri dute martxan
gazte asanbladarekin batera:
Estalopeko hotsak.
"Lehenengoa eta gure formatuan bakarra, izan ere, gospel
koroak ikustera ohituagoak daude". Gospela Ameriketako Estatu Batuetan sortu zen, "eta nahiz
eta telebistatik afroamerikarrena bakarrik erakutsi, herriak
kantua erabili izan zuen adierazpide moduan". Beraz, elizan
otoitz egiteko abesten zutela edo

otoitz egiten abesten zutela azaldu du Iñaki Miguel The Upper
Room taldeko piano jolea, zuzendaria eta sortzaileetako batek.
"Beraz, zurien eta afroamerikarren elizetan egiten da gospela".
Letra erlijiosoen eta harmonien
konbinazioa da gospela. "Afroamerikarrenak blues eta soul
estiloetara jotzen du, eta zurienak
country ukituak ditu".
The Upper Room taldearen
gospela hainbat estiloen nahasketa da. "Gure ahotsak zuriak
dira, eta errepertorioan badaude
soularen eragina duten abestiak
baita countryagoak direnak ere".
Miguelek azaldu duenez, gospela oso estilo sakona da eta jotzerakoan maite dituzten estiloak
nahasten dituzte. "Zoragarria
izaten da". Gainera, transmititzen
den mezua "sakratua" dela dio,
eta horrek bereziagoa egiten du".
Taldeak egindako abestiak, bertsioak eta euskaratutako "klasikoak" daude The Upper Room
taldearen errepertorioan. "Gure
letrek bizitzari buruz hitz egiten
dute, zailtasunak bizitzen dituzten
pertsonei buruz, itxaropena, barkamena, mundu hobe baten zoriontasuna... Bibliako pasarteetan
oinarritutakoak ere badira". Letra
guztiek lotura bat dute: espiritualtasuna. "Hunkigarria da".
Rock eta pop taldeak ikustea
ohikoa dela esan du Miguelek,
aldiz, gospel talde bat ikustea
berezia da. Gainera, The Upper
Room taldeak herriko plaza batean, kiosko batean, egiten duen
lehenengo kontzertua izango da
Etxarri Aranazkoa.
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"Mendizaletasuna
ogibidea bihurtu dut"
Iker Agirre Bengoetxea gazte altsasuarra mendi eta arroila gidaria da. Mendi
zaletasuna ogibidea bihurtu du, eta orain Naturkide enpresa sortu du jendea Lurraren
zirrikitu urrutietara joaten laguntzeko
Erkuden Ruiz Barroso ALTSASU

1

Zein da zure lana?

Mendiaren eta arroilaren
munduaren ezagutza gutxi edo
ez daukan pertsonei toki horietara iristeko laguntza eskaintzen
diegu. Mendi ertain edo inguruko mendietara jendea beraien
kabuz joaten da. Baina arroiletara gomendatzen dute gidari
batekin joatea edo kontratatzea.
Oso toki politak eta urrutikoak
dira, eta kontrolatzen ez duen
jendeak ez ditu inoiz ikusiko,
modu bakarra barrura sartzea
baita.

2

3
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Nola erabaki zenuen mendi eta
arroila gidaria izatea?

5

Nondik ibiltzen zara?

Ura dagoen tokietan. Nafarroan edo Euskal Herrian baditugu arroila garrantzitsu batzuk,
esaterako, Artazulo Artetako
iturburua edo Altsasutik gertu
Leze, oso famatua eta berezia
dena. Hemendik gertuen geratzen
zaizkigun zonaldeak dira Echoko bailara Huescako Pirinioetan
eta Isaba inguruak Nafarroako
Pirinioetan. Guarara ere joaten
gara. Leku ospetsuenak Guara
eta Pirinioak dira, eta nik Pirinioak nahiago ditut.

6

Zertan datza arroiletan ibiltzea?

Erreka edo ibai bat jaistea
jaitsi ezin den toki batetik. Pareta oso altuak eta ur jauzi ezberdinak egoten dira, eta ur jauziak
pasatzeko hainbat era daude:
sokarekin rapelatzen, salto bidez
edo txirristak. Saltoak eta txirristak arroilaren parte ludikoak
dira. Askoz dinamikoagoak dira
eta jendeari gehiago gustatzen
zaizkio.

Noiz hasi zinen?

Bost urte daramat. Larraonan,
Urbasa Abenturan, hasi nintzen.
Hor egon nintzen bi edo hiru urtez. Duela bi urte nire kabuz autonomo bezala jarri nintzen.
Naturkide-rekin bakarrik hasi
naiz. Baina beste enpresa batzuekin elkarlanean aritzen naiz.
Mundu hau nahiko txikia da eta
denok elkar ezagutzen dugu eta
elkarrekin aritzen gara. Gidari
bat behar dudanean lagun bat
deituko dut eta alderantziz.

behar du, jendearen aurrean
moldatu behar da, eta pazientzia
handia behar du. Toki horietara
eramaten duzun jendea agian ez
da mendian inoiz egon eta zaila
egiten zaie.

7

Erreka bat jaitsi pasatu ezin
den toki batetik. Nola hartzen
du jendeak?

Iker Agirre Bengoetxea mendi eta arrola gidaria. UTZITAKOA

Bizitzak eraman nauen bidea
izan da. Txikitatik ibili gara
mendian. Arroilekin lehenengo
kontaktua Irunberrin egiten den
Goi Heziketako zikloan izan zen.
Probatu nuen gauzarik politena
eta interesgarriena izan zen. Eta

erabaki nuen horretan jarraitzea.
Afizioa ofizioa bihurtu dut.

4

Zer izan behar du mendi eta
arroila gidari batek?

Gauza asko izan behar ditu. Jendearen aurren lasai egoten jakin

Ongi azaltzen diezunean, ongi.
Jendeari beldur handiena rapela eta sokaren gaia da. Baina
gidari moduan seguruen sentitzen
naizen momentua da. Bi sokekin
egiten dugu beti.

8

Taldeak nolakoak izaten dira?

Publiko guztietara zuzenduta
dago. Arroilak ezaugarri ezberdin

askorekin daude: errazak, zailak,
bertikalak, horizontalak... Guri
deitzen digutenean katalogo antzeko bat bidaltzen diegu hiru
edo lau aukerekin. Taldeak esaten
digu zein nahiago duten eta hitz
egiten egokiena aukeratzen dugu.
Jende kopurua arroilaren eta
jarduearen araberakoa da ere.

9

Eta mendian, zein da zure lana?

Jendeak kontrolatzen ez dituen tokietara eramatea. Udan
kanpoko jendea etorriko da Sakanara eta agian ez da ausartzen
Urbasako basoetara bakarrik
joaten. Horrelako tokietara sartzen lagunduko genieke. Azken
aldi honetan orientazio ikastaroak
eta zirkuituak egiten ari gara
ere. Gainera, via ferratak egiten
ditugu, eta Urbasa da Nafarroa
mailan dugun espeleologia egiteko toki berezia, perfektua.

10

Azken urteetan abentura
jarduerak bogan daude?

11

Zergatik egin behar ditu jendeak horrelako jarduerak?

Nahiko modan dago. Sakanara
edo Nafarroara ez da oraindik
iritsi arroilen eta abenturaren
gaia, baina Guaran erokeria da.
Errekara lanera zoaz zure zortziko taldearekin eta agian 100
bat pertsona daude, esajeratu
gabe, eta zure txanda itxoiten
egon behar zara. Mendiaren eta
arroilaren xarma galtzen da.

Jendeak toki hauetako argazkiak
ikusten ditu, baina ez da inoiz
egongo, eta toki oso bereziak
dira. Erakargarri nagusiena da.
Oso leku instagrameableak dira.
Probatu nahi duenak facebook-en
eta instagram-en, naturkide@
gmail.com edo 607744083 telefonoan aurkituko gaitu.

