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Alfredo Alvaro Igoa saKaNa
Igandeko hauteskundeetatik 
ateratako 13 udal berriak gara-
garrilaren 15ean, larunbatean, 
eratuko dira. Ibarreko datuak 
kontuan izanik abstentzioa 3,19 
puntu handitu zen, eta parte-
hartzea % 65,69koa izan zen. Lau 
koaliziok edo alderdik eta hiru 
hautagaitza independentek lor-
tu dute ordezkaritza herriaren 
etxeetan. 

Sakanako guztiko emaitzei 
erreparatuta udaletan boto gehien 
jaso zituen hautagaitza EH Bil-
durena izan zen: 5.036 boto (% 
50,92), 2015ean baino 508 boto 
gehiago (% 11,22) lortuta. Bigarren 
indarra den Geroa Baik lortuta-
ko botoak eta portzentajea bi-
koizten du EH Bilduk, baina 
kontuan hartu beharra dago 
Geroa Bai soilik bi udaletan bes-
terik ez zela aurkezten. Altsasu-
ko igoerak lagunduta Geroa Baik 
Sakanan 2.548 boto (% 25,76) eta 
1.022 gehiago (%66,97) lortu ditu. 

Navarra Sumak Sakanan 710 
boto (% 7,18) eskuratu ditu, koa-
lizioa  osatzen duten UPNk eta 
PPk zein bere aldetik joanda 
2015ean guztira 371 boto gehiago 
eskuratu zituzten (% 34,32). PSN 
ere soilik bi herritan aurkezten 
zen eta guztira 347 boto jaso ditu 
(% 3,51), 328 boto gutxiago izan 
dira (%48,59), batez ere Altsasun 
jasotako zigorragatik. Azkenik, 
Arruazuko eta Ergoienako hiru 
hautagaitza independenteek eu-
ren udaletan ordezkaritza lortu 
dute. Ez horrela hauteskundeta-
ra aurkeztu ziren Ahal Dugu, 
Ezker Batua eta Vox. 

Zinegotziak 
Irañetako eta Iturmendiko Uda-
lak berritze falta direla, EH Bil-
duk 4 zinegotzi gehiago lortu 
ditu Sakanan, 78. Aurkeztu diren 
hiru zerrenda independenteek 
12 zinegotzi eskuratu dituzte. 
2015ean Irurtzungo, Arakilgo eta 
Irañetako talde independenteak 
ere aurkeztu ziren eta 26 zinego-
tzi eskuratu zituzten. Geroa Baik 
lau zinegotzi gehiago ditu bi 
udaletan, guztira 12. Navarra 
Sumako 5 zinegotzi daude hiru 
udaletan. 2015ean UPNk 6 eta 

PPk 2 zituen. Sozialistek beheko 
joerarekin segitzen dute eta hiru 
zinegotzi izatetik bi izatera pasa 
dira. 

Bestetik, bost izanen dira le-
gegintzaldi berrian segituko 
duten alkateak: Aitor Larraza 
Carrera (Irurtzun), Patxi Xabier 
Razkin Sagastibeltza (Lakuntza), 
Egoiz Urritza Lazkoz (Bakaiku), 
David Oroz Alonso (Urdiain) eta 
Javier Ollo Martinez (Altsasu).

Generoa
Aurreko legegintzaldian lau 
emakumezko alkaterekin hasi 
ginen: Ainara Aiestaran Uharte 
Arakilen, Maria Carmen Marañon 
Chasco Arbizun, Eneka Maiz 
Etxarri Aranatzen eta Gurutze 
Rodriguez Olatzagutian. Azken 
horrek kargua utzi ondoren, hiru 
izan dira legegintzaldia bukatu 
dutenak, nahiz eta berriro ere 
lau izan ziren Paz Gonzalez Sagues 
arakildarrak aginte makila 15 
hilabetez izan baitzuen. Berritu 
diren 13 herrietan 10 gizonezko 
alkate izanen dira (% 76,92) eta 
3 emakumezko (% 23,07). Azken 
horiek Oihana Olaberria Jaka 
arakildarra, Silvia Marañon 
Chasco etxarriarra eta Olatz 
Irizar Martinez ziordiarra dira. 

Sakanako udaletan 121 zinego-
tzi daude, eta horietatik 109 kar-
gu berritu ziren igandean. Haie-
tatik 66 gizonezkoak dira (% 60,55) 
eta emakumezkoak 43 (% 39,45). 
2015ean 15 udalak eta 121 zine-
gotziak berritu ziren eta gizo-
nezko zinegotziak % 68,59 eta 
emakumezkoak % 31,4 ziren. 
Udal bakar batean daude ema-
kumezko hautetsi gehiago gizo-
nezkoak baino: Arbizu.

Foru hauteskundeak 
Sakanan berdintasun handiena 
izan zuten hauteskundeak Na-
farroako Parlamentua berritze-
ko egin zirenak izan ziren. 
Sakandarren aurreneko bi au-
keren artean 115 botoko aldea 
besterik ez zen izan. EH Bildu 
izan zen aurreneko hautagaitza 
3.756 botorekin (% 35,58), au-
rrekoan baino 134 boto gehiago 
(% 3,70). Geroa Baik 3.641 sa-
kandarren botoak eskuratu 

Udal agintea 
banatu da
altsasuko Geroa Baiko alkatetza ez beste guztiak EH Bilduren alkatea izanen dute. EH 
Bildu hiru hauteskundeetan boto gehien bildu zituen hautagaitza izan zen, baina 
nafarroakoetan Geroa Bairi 115 botora gelditu zitzaion
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zituen (% 34,49), 906 boto gehia-
go (% 33,13). 

Parlamenturako sakandarren 
hirugarren aukera Navarra Suma 
izan zen 1.141 botorekin (% 13,39), 
aurreko deialdian koalizio kideek 
zein bere alde guztira lortutakoak 
baino 392 boto gutxiago (% 21,7). 
PSNrendako sakandarren 948 
boto izan dira (% 8,98), 136 gehia-
go (% 16,75). Ahal Duguk 857 boto 
galdu ditu (% 66,9) eta parlamen-
turako 424 botorekin gelditu da 
(% 4,02). I-Eren aldeko botoak, 
berriz, 175 izan dira (% 1,66), 5 
gutxiago (% 2,78). Voxek Sakanan 
Parlamenturako 44 boto jaso ditu 
(% 0,42). Uxue Barkosen gober-
nuari eutsi dion laukoak Sakanan 
178 boto gehiago eskuratu ditu. 
Igandean abstentzioa 0,9 puntu 
igo zen, % 31,30ra. Hau da, parte-
hartzea % 68,7koa izan zen. Iba-
rrean baliogabeko botoak 128tik 
73ra pasa ziren eta txuriak 148tik 
94ra. 

Europako hauteskundeak 
Bruselan dagoen Parlamentua 
berritzeko hauteskundeetan EH 
Bildu izan da sakandarren boto 
gehien eskuratu dituena: 4.082 
(% 39,61), 2014an koalizioa hartzen 
zuen Herriek Erabaki hautagai-
tzak baino 1.080 boto gehiago (% 
35,97). 2.079 (% 20,17) sakandarrek 
Geroa Bairen aldeko botoa eman 
zuten euro-ganberako hautes-
kundeetan. Sakandarren hiru-
garren aukera PSN izan zen 1.617 
botorekin (% 15,79), 1.032 boto 
gehiago (% 173,45). 582 boto gehia-
go (%134,41) jaso zituen Sakanan 
Ahal Duguk Europarako, guzti-
ra 1.015 boto (% 9,85). Igandeko 
bosgarren aukera popularrak 
izan ziren : 672 boto (% 6,52), 208 
gutxiago (% 23,64). Ciudadano-
sendako 177 izan ziren (% 1,72), 
143 boto gora (% 420,59). Voxek 
83 boto gehiago jaso zituen (% 
319,23) eta guztira 109 sakandarren 
botoa jaso zituen (% 1,06). Kata-
luniako Junts hautagaitzaren-
dako 75 babes izan dira (% 0,73). 
Azkenik, beste dozena bat alder-
diren artean beste 46 boto esku-
ratu dituzte. 

Europako aurreko hauteskun-
deak 2014an izan ziren. Ez zuen 
beste inolako hauteskunderekin 
bat egin eta Sakanako erroldaren 
% 58,04k ez zuen botorik eman. 
Igandean kopuru hori 25,32 pun-
tu jaitsi zen, eta parte-hartzea % 
67,28koa izan zen. Europako hau-
teskundeetan boto baliogabeak 
75 izatetik 125 izatera pasa ziren. 
Txuriak, berriz, 105etik 231ra.

Irurtzun
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 1.581 1.590
Parte hartzea 1.032 % 65,28 1.124 % 70,69
Abstentzioa 549 % 34,72 466 % 29,31
Boto baliagarriak 1.005 % 98,38 1.114 % 99,11
Boto baliogabeak 27 % 2,61 10 % 0,89
Zerrendei emandakoak 968 % 93,79 1.074 % 95,55
Boto zuriak 37 % 3,58 40 %3,55
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
EH Bildu 718 (% 71,44) 8 537 (% 48,20) 6
NA+ 250 (% 24,88) 3 168* (% 15,09) 1
Irurtzun Independienteak 327 (% 29,35) 4
PSN-PSOE 42 (% 3,77)

OHARRA: 2015EKO UPN, PP ETA C'SEN BOTOAK GEHITUTA

Arakil
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 760 771
Parte hartzea 473 % 62,24 583 % 75,62
Abstentzioa 287 % 37,76 188 % 24,38 
Boto baliagarriak 163 % 34,46 28 % 4,80
Boto baliogabeak 38 % 8,03 11 % 1,88
Zerrendei emandakoak 310 % 65,54 555 % 95, 19
Boto zuriak 125 % 26,42 17 % 2,91
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
EH Bildu 310 (% 71,26) 7 179 (% 31,29) 2
Arakil Independienteak 276 (% 65,73) 5

iRURTZUN
Babesa handituz eutsi dio alkate-
tzari EH Bilduk Irurtzunen, 718 
boto (% 71,44), duela lau urte bai-
no 181 boto gehiago (% 33,71). 
Navarra Sumak 250 boto (% 24,88) 
eskuratu ditu, UPNk eta PPk au-

rreko deialdian baino 82 gehiago 
(% 48,8). 2015ean independeteak 
(4 zinegotzi) eta PSN ere aurkeztu 
ziren udalera. Bien artean 369 boto 
eskuratu zituzten, haietako gehie-
nak aurkeztu diren bi hautagaitzen 
artean banatu dituzte, eta gelditzen 

diren 106 botoak ia abstentzioaren 
pareko kopurua da.  

Alkateak esanak
Aitor Larraza Carrera igandeko 
emaitzekin “oso kontentu” dau-
dela azaldu digu. Lehentasunez 
galdetuta, kamineroen gunearen 
urbanizazioa aipatu du lehenik 
Larrazak: “gazteendako etxebi-
zitzak sortu nahi genituzke”. 0 
eta 3 urte arteko umeak hartuko 
lituzkeen haur eskola egin nahi 
dute, irurtzundarrak txikiak 

Zuastira edo Jauntsaratsera ez 
eramateko. Lehentasunen artean 
ere saihesbidea dago, industrial-
dearekin kamioi trafikoa handi-
tuko baita. Eta horri lotuta Iruñe-
rako norabidean autopistarako 
irteera ere nahiko luke Larrazak. 
Sakana Eskualde bihurtzearekin 
ados daude Irurtzungo EH Bildun. 
Bitartean, garagartzaroaren 14an 
igerilekuak zabaltzeko buru be-
larri lanean ari dira udalean. 
Aurten, gainera, erabiltzaileek 
aldagelak mustuko dituzte.

Osorik: www.guaixe.eus

Larrazak Irurtzungo alkatetzan 
errepikatuko du 
Alkateaz aparte EH Bilduko bi zinegotzik eta UPNko 
batek segituko dute udalean 

Euskal Herria Bildu
1. Aitor Larraza Carrera
2. Agurtzane Garijo Peralta
3. Eduardo Murugarren
4. Ana Balda San Juan
5. Joseba Royo Garcia
6. Ana Maria Santander
7. Antonio Ollakarizketa
8. Naiara Garcia Royo

Navarra Suma
1. Domingo Goñi Sarasola
2. Luis Enrique De la Calle
3. Enrique Tenorio Ruiz

Euskal Herria Bildu
1. Oihana Olaberria Jaka
2. Irantzu Escudero Jaka
3. Iker Alegre Santander
4. Jose Javier Beroiz  

Plano
5. Jesus Maria Gaztañaga 

Gonzalez
6. Raul Angulo Blanco
7. Juan Jose Madariaga 

Orbea

Udal osaera

ARAKiL 
Arakildarrek bultzada handia 
eman diote udalera sartzeko EH 
Bilduri. Izan ere, koalizioak 310 
boto eskuratu ditu (% 71,26), 
duela lau urte baino 131 boto 
gehiago (% 73,18). Despeditu be-

rri den legegintzaldian 15 hila-
betez alkate izandako Paz Gon-
zalez Saguesen ondoren Oihana 
Olaberria Jaka Arakilgo bigarren 
emakumezko alkatea izanen da. 

Aurrekoekin alderatuta igan-
deko udal bozetako parte-hartzea 

13,38 puntu txikiagoa izan zen, 
% 62,24koa. Igandean nabarmen 
handitu zirenak boto txuriak 
izan ziren, 127, 2015ean baino 108 
boto txuri gehiago (% 735,29). 
Baliorik gabeko botoak 11tik 38ra 
pasa dira lau urtetan, 27 gehiago 
(% 345,45). PSNk 56 boto (% 10,81) 
jaso ditu, 29 gehiago (% 107,41). 
Ahal Duguk, berriz, behera egin 
du eta 26 botorekin gelditu da 
(% 5,02), 54 babes galdu ondoren 
(% 67,5). Barkosen gobernuari 
eutsi dion laukoak 322 boto jaso 
zituen, 43 gutxiago (% 11,78). 

Estreinakoz alderdi bakarra 
izanen da udalean  
Aspaldiko partez hautagaitza bakarra aurkeztu zen 
udalera eta EH Bilduren 7 zinegotzik osatuko dute
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Uharte Arakil
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 619 664
Parte hartzea 345 % 55,74 433 % 65,21
Abstentzioa 274 % 44,26 231 % 34,79
Boto baliagarriak 337 % 97,68 422 % 97,45
Boto baliogabeak 8 % 2,31 11 % 2,54
Zerrendei emandakoak 284 % 82,31 387 % 89,37
Boto zuriak 53 % 15,36 35 % 8,08
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
EH Bildu 284 (% 84,27) 7 253 (% 59,95) 5
UPN 99 (% 23,46) 2
PP 35 (% 8,29)

Arruazu
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 90 90
Parte hartzea 75 % 83,33 68 % 75,55
Abstentzioa 15 % 16,66 22 % 24,44
Boto baliagarriak 73 % 97,33 65 % 95,58
Boto baliogabeak 2 % 2,66 3 % 4,41
Zerrendei emandakoak 67 % 89,33 61 % 89,70
Boto zuriak 6 % 8 4 % 5,88
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
Batzalarre 54 (% 73,97) 5 57 (% 87,69) 5

Irañeta
Foru hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 131 140
Parte hartzea 95 % 72,51 98 % 70
Abstentzioa 36 % 27,48 42 % 30
Boto baliagarriak 94 % 98,94 97 % 98,97
Boto baliogabeak 1 % 1,05 1 % 1,02
Zerrendei emandakoak 94 % 98,94 97 % 98,97
Boto zuriak 0 0 0 0
Hautagaitza Botoak % Botoak %
NA+ 35 % 37,23 31*  % 31,96
EH Bildu 24 % 25,53 24 % 24,74
Geroa Bai 22 % 23,40 22 % 22,68
Ahal dugu 3 % 3,19 11 % 11,34
PSN-PSOE 3 % 3,19 3 % 3,09
I-E 4 % 4,12
Vox 3 % 3,19

OHARRA: 2015EKO UPN, PP ETA C'SEN BOTOAK GEHITUTA

Iturmendi
Foru hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 321 285
Parte hartzea 211 % 65,73 208 % 72,98
Abstentzioa 110 % 34,26 77 % 27,02
Boto baliagarriak 211 % 100 205 % 98,55
Boto baliogabeak 0 0 3 % 144
Zerrendei emandakoak 209 % 99,05 200 % 96,15
Boto zuriak 2 % 0,94 5 % 2,40
Hautagaitza Botoak % Botoak %
EH Bildu 62 % 29,38 56 % 27,32
Geroa Bai 58 % 27,49 41 % 20,00
NA+ 47 % 22,27 54* % 26,35
PSN-PSOE 22 % 10,43 14 % 6,83
Ahal dugu 13 % 6,16 28 % 13,66
I-E 7 % 3,32  2 % 0,98
UpyD 1 % 0,49

OHARRA: 2015EKO UPN, PP ETA C'SEN BOTOAK GEHITUTA

Euskal Herria Bildu
1. Txomin Uharte Baleztena
2. Iker Gorriti Borreguero 

(independentea)
3. Amagoia Betelu (indepe)
4. Eneko Martiarena Betelu 

(independentea)
5. Julen Martiarena Arza
6. Marcelino Villanueva 

Palacios
7. Amagoia Hermoso de 

Mendoza

Udal osaera

UHartE araKil
Uharte Arakilgo aginte makila 
eskuz aldatuko da garagartza-
roaren 15ean eta Txomin Uharte 
Baleztenak jasoko du. Berak buru 
duen EH Bilduren zerrendak 
uhartearren 284 boto jaso zituen 
(% 84,27), 2015ean baino 31 gehia-

go (% 12,25). Navarra Suma ez 
aurkeztean EH Bildurendako 
izan dira zinegotzi kargu guztiak. 
Igandean abstentzioa 9,47 puntu 
igo zen eta parte-hartzea % 
55,74koa izan zen. Boto balioga-
beak 8 izan ziren eta  txuriak, 
berriz, 53 izan ziren (18 gehiago).

Saizek Uharteri pasako dio 
aginte makila 
EH Bilduk guztiz berria den zerrendarekin gidatuko du 
udala 

Batzalarre
1. Gorka Ovejero 

Ganboa
2. Xabier Ganboa 

De Miguel
3. Amaia Bermejo 

Arana
4. Ainara Martin 

Busto
5. Jokin Lanz 

Betelu

Udal osaera

arrUaZU
Gorka Ovejero Ganboa alkate 
berriak jakinarazi digunez, 15 
urtetarako baso-plangintza 
martxan jarri berri dute. Behe-
ko basoan azienda larratzeko 
itxitura egin eta angioa eginen 
dute. Hori arautzeko ordenan-
tza prestatuko dute. Urte ha-
sieratik itxita dagoen ostatua 
zabaltzea da beste lehentasu-
netako bat, baina “herriko etxe 
guztiari eta ostatuari buelta 
osoa eman behar diogu”. Bos-
pasei urte iraungita dagoen 
hirigintza plana berritzea ere 
beste lehentasuna bat da Ove-
jeroren esanetan.  

Alkate berriak esan digunez, 
bi erronka dituzte: “herri txi-

kietan udalean jende berria 
sartzea zaila da. Sartzen gare-
nak lan handia egin behar dugu, 
langilerik ez dago. Horregatik, 
legegintzaldi honetan lantaldea 
osatuko dugu udaletik kanpo, 
zinegotziak eta beste jende bat 
egonen da, bai lanak bai ardu-
rak hartzen. Lan talde horre-
tan proposamenak, hausnar-
ketak eginen ditugu herriari 
buelta emateko”. 

Tokiko Administrazio Mapa 
aldatzeko legea onartu du Na-
farroako Gobernuak eta horren 
ondorioak ere erronka dira 
Arruazun: “udal txikiei idaz-
kariak kentzen dizkigute, he-
rri hautagaitzak batu egin 
behar gara Eskualdean ahotsa 

eta botoa izateko. Erronka izan 
behar da herri txiki bezala 
mantentzea. Ikusten ari gara 
bai alde bateko bai besteko 
alderdiek halako zentralizazioa 
egin nahi dutela Nafarroan. 
Gertuko kudeaketa arriskuan 
ikusten dugu”. 

Ovejerok jakinarazi duenez, 
“herri hautagaitzak garelako 
eta ez alderdi bat”, pasa den 
astean Arruazuko eta Ergoie-
nako hiru hautagaitza inde-
pendenteek Hauteskunde 
Batzorde Nagusiarendako 
paper bat sinatu behar izan 
zuten. Horrela, Sakana Eskual-
de bihurtuko balitz erabaki 
organoetan “boza eta botoa 
izatea” bermatu dute.

Arruazun lantaldea 
sortuko dute
Udaleko zinegotziek eta herritarrek osatuko dute lan batzuk egiteko eta 
hausnarketarako espazio gisa planteatzen dute. Basogintza planari segida 
ematea eta ostatua zabaltzea daude lehentasunen artean
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Lakuntza
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 959 932
Parte hartzea 614 % 64,02 620 % 66,52
Abstentzioa 345 % 35,97 312 % 33,48
Boto baliagarriak 569 % 92,67 576 % 92,90
Boto baliogabeak 45 % 7,32 44 % 7,09
Zerrendei emandakoak 470 % 76,54 451 % 72,74
Boto zuriak 99 % 16,12 125 % 20,16
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
EH Bildu 470 (% 82,60) 9 451 (% 78,30) 9

Ergoiena
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 377 353
Parte hartzea 226 % 59,94 266 % 75,35
Abstentzioa 151 % 40,05 87 % 24,64
Boto baliagarriak 224 % 99,11 257 % 96,61
Boto baliogabeak 2 % 0,88 9 % 3,38
Zerrendei emandakoak 212 % 93,80 252 % 94,73
Boto zuriak 12 % 5,3 5 % 1,87
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
Askogain 126 (% 56,25) 4 113 (% 43,97) 3
Batzarramendi 86 (% 38,39) 3 139 (% 54,09) 4

Arbizu
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 815 835
Parte hartzea 570 % 69,93 573 % 68,62
Abstentzioa 245 % 30,07 262 % 31,38
Boto baliagarriak 533 % 93,51 522 % 91,10
Boto baliogabeak 37 % 0,65 51 % 8,90
Zerrendei emandakoak 425 % 74,56 392 % 68,41
Boto zuriak 107 % 18,77 130 %22,78
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
EH Bildu 425 (% 79,89) 9 392 (% 75,10) 9

Euskal Herria Bildu
1. F.J. Razkin Flores
2. Aizaga Zeberio Petriati
3. Ane Lizarraga Begiristain
4. Jon A Mendinueta 

Iribarren
5. Aitziber Arbizu Garmendia
6. Mikel Berastegi Unzilla
7. Maitane Intxaurraga 

Uribarri
8. Migel A Urkia Arretxe
9. Monika Etxebarria 

Ariznabarreta

Udal osaera

ARBiZU
Miren Mendinueta Lakuntza eta 
Mari Carmen Marañon Chasco 
alkateen ondoren, gizonezko ba-
tek hartuko du garagarrilaren 
15ean Arbizuko aginte makila: 
Francisco Javier Razkin Floresek. 
Bera buru duen EH Bilduko ze-
rrendako kideek osatuko dute 

udala. Koalizioak 425 arbizuarren 
botoak jaso ditu (% 79,89), 33 boto 
gehiago (% 8,42). 2015ekin alde-
ratuta igandean parte-hartzea 
1,32 puntu igo zen, eta % 69,94an 
gelditu zen. Boto txuriak 107 izan 
ziren (23 gutxiago). Baliorik ga-
beko botoek 13ko kopuruan ere 
behera egin zuten, 38.  

Hauteskundeek alkate aldaketa 
ekarri dute 
EH Bilduk zerrenda berrian aurreko legegintzaldian 
izandako hiru zinegotzik segituko dute, alkate berria ere  

Askogain
1. Emeterio Senar Elso
2. M. J. Navarro Andueza
3. Maite Bakaikoa Navarro
4. Blanca Senar Solis

Batzarramendi
1. Ibai Alonso Suarez
2. Eneka Lizarraga Unanua
3. Javier Mozo Lizarraga

Udal osaera
ERGOiENA
Bi hautagaitza inde-
pendente aurkeztu 
ziren, atzera ere, 

Ergoienako Udal hauteskundeetara. Legegintzaldi 
honetan alkatetza izan duen Batzarramendik alka-
tetza galdu du eta Askogainen eskura pasa da. Lau 
urteren bueltan, berriro, Askogain udal agintean 
izanen da. Emeterio Senar Elso lizerratarra buru 
zuen hautagaitzak 126 boto jaso zituen (% 56,25), 
aurreko deialdian baino 13 boto gehiago (% 11,5). 
Batzarramendirendako ergoendarren 86 boto izan 
ziren (% 38,39), 53 boto gutxiago (% 38,13). Parte-
hartzea % 59,95ekoa izan zen, 15,4 puntu txikiagoa. 

Udala Askogain 
hautagaitzaren 
eskura pasa daEuskal Herria Bildu

1. P.X. Razkin Sagastibeltza
2. Rita Torrico Muniz
3. Aitor Garcia Monfort
4. Ruben Rodriguez Romero
5. Mª Cruz Azkona Larreta
6. J. F. Uribe-Etxeberria
7. Sergio Goikoetxea
8. Ricardo Palacios 

Andueza
9. Uxue Lazkano Maiza

Udal osaera
LAKUNTZA
Lakuntzako Euskal 
Herria Bilduk Patxi 
Xabier Razkin Sa-
gastibeltza buru 

duen zerrenda berrituta aurkeztu zuen hautes-
kundeetara. Lakuntzarrek aurkeztutako zerrenda 
bakarren aldeko 470 boto (% 82,6) eman zituzten 
igandeko udal hauteskundeetan, duela lau urte 
baino 19 boto gehiago (% 4,21). 

Igandean Lakuntzan abstentzioa 2,49 puntu igo 
zen, eta lakuntzarren udal hauteskundeetako 
parte-hartzea % 64,03koa izan zen. 45 boto balio-
gabe izan ziren (1 gehiago, % 2,27). Boto txuriak 
99 izan ziren (26 gutxiago, % 20,8). 

Razkinen bigarren 
legegintzaldia 
alkatetzan
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Etxarri Aranatz
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 1.943 1.946
Parte hartzea 1.397 % 71,90 1.402 % 72,04
Abstentzioa 546 % 28,10 544 % 27,96
Boto baliagarriak 1.339 % 95,84 1.320 % 94,15
Boto baliogabeak 58 % 4,15 82 % 4,21
Zerrendei emandakoak 1.173 % 83,96 1.133 % 80,81
Boto zuriak 166 % 11,88 187 %13,33
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
EH Bildu 1.007 (% 75,21) 10 944 (% 71,52) 9
NA+ 166 (% 12,40) 1 189* (% 14,32) 2

OHARRA: 2015EKO UPN, PP ETA C'SEN BOTOAK GEHITUTA

Bakaiku
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 296 286
Parte hartzea 234 % 79,05 226 % 79,02
Abstentzioa 62 % 20,94 60 %20,98
Boto baliagarriak 191 % 81,62 168 % 74,33
Boto baliogabeak 43 % 18,37 58 % 25,66
Zerrendei emandakoak 155 % 66,23 121 % 53,54
Boto zuriak 36 % 15,38 47 %20,80
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
EH Bildu 155 (% 81,15) 7 121 (% 72,02) 7

EtXarri araNatZ
EH Bilduk alkatetza berretsi du 
Etxarri Aranatzen. Eta botoetan 
eta boto portzentajean gora egi-
nez lortu du. Koalizioak 1.007 
boto eskuratu zituen (% 75,21), 
63 boto gehiago (% 6,67). PPri 
Navarra Sumaren hautagaitzak 
hartu zion lekukoa eta 166 boto 
lortu zituen (% 12,44), 2015ean 
baino 23 boto gutxiago (% 12,16). 
Popularrak zinegotzi bakarra-
rekin gelditu dira. Aztertzekoa 
litzateke emaitzetan zein eragin 
izan zuen hauteskundeen aurre-
ko astean PPk herrian antolatu-

tako mitina. Antzeko errolda 
mantenduta, parte-hartzea 0,15 
igo zen, % 71,9. Boto baliogabeak 
58 izan ziren (24 gutxiago, % 29,26). 
Boto txuriak, berriz, 166 (% 11,22).

Alkatearen esanak
Egun zinegotzi den Silvia Ma-
rañon Chascok San Adrian bez-
peran hartuko du alkate kargua. 
Igandeko emaitzez galdetuta, 
Marañonek esan digunez, “ba-
lorazio oso ona da, inoiz baino 
boto gehiago lortu ditugu. Ez 
dakit psikologia-muga den, bai-
na 1000 boto baino gehiago jaso 

ditugu. Inoiz ez dugu horrelako 
emaitzarik lortu”. EH Bilduk 10 
zinegotzi izanen ditu udal berrian; 
buruan ideiaren bat baldin ba-
dute, baina oraindik ardurak ez 
dituzte banatu. 

Legegintzaldi berrirako asmoez 
galdetuta, Marañonek esan digu 
hirigintza plana berritu nahi 
dutela: “oso zaharra da. Berritu 
eta gaur egungo egoerara ego-
kitzeko garaia da. Gauzak beste 
modu batera izanen zirela pen-
tsatuz egin zen bere garaian eta 
orain hirigintzaren ikuspuntua 
asko aldatzen ari da. Erronka 
oso handia izanen da”. Basogin-
tza planari segida emanen diote. 
Ordenantza batzuk egiteko asmoa 
aurreratu du. Hiltegi ondoan 
eraldaketa gunea sortzeko asmoa 
dute udalean, hiltegiko koope-
ratibistek eta ez direnek ere 
erabiltzeko aukera izanen duten 

azpiegitura. “Sakanari begirako 
proiektua izanen da”. Abiadura 
Handiko Trenaren egitasmoa 
zertan den zainduko dute uda-
letik. 

Nafarroako Gobernuak Tokiko 
Administrazio Maparen aldake-
ta onartu zuen. Horrek aukera 
ematen du Sakana Eskualde 
bihurtzeko. Horretaz galdetuta 
Marañonek esan digunez, “oso 
pozik gaude aldaketa horrekin. 
Legegintzaldi honetako lorpen 
handi bat izan da Nafarroan hori 
lortzea. Aldarrikapen zaharra 
zen. Erronka handi-handia izanen 
da. Gu Eskualde gisa eratuak 
gaude. Uste dut Eskualde senti-
mendua dagoela. Sakanako Man-
komunitatea Eskualde lanak 
egiten ari da. Ez dugu aldaketa 
handirik izanen”.  Erabiltzai-
leendako “onerako aldaketa” 
izanen dela uste du.

Maizek Marañoni emanen dio 
aginte makila 
Maider Goñiren eta Eneka Maizen ondoren silvia 
Marañon herriko 3. emakumezko alkatea izanen da

Euskal Herria Bildu
1. Silvia Marañon Chasco
2. Lur Iosu Larraza Lopez
3. Maria Saez de Albeniz 

Bregaña
4. Unai Artieda Estanga
5. Goizeder Castellano 

Olea
6. Jesus Razkin Ijurra
7. Marta Lopez Urmeneta
8. Arturo Carreño 

Mundiñano
9. Amagoia Lizarraga 

Perusqui
10. Araceli Erdozia Anso

Navarra Suma
1. Manuel Eugenio Leal 

Villadangos

Udal osaera

Euskal Herria Bildu
1. Egoitz Urritza Lazkoz
2. Arantxa Jungitu 

Aseginolatza
3. Josetxo Kintana Larraza
4. Fco J. Zebeiro Arraras
5. Ekhi Etxeberria Kaiuela
6. Aner Galarza Barandiaran
7. Ion Tabar Cayuela

Udal osaera

BaKaiKU
Udala berritzeko zerrenda baka-
rra aurkeztu zen domekako hau-

teskundeetara eta 155 boto jaso 
zituen, emandako botoen% 81,15. 
Euskal Herria Bilduk duela lau 
urte baino 34 boto gehiago jaso 
ditu , % 28,1eko boto hazkundea 
izan da. Euskal Herria Bilduk 
aurkeztutako zerrendan alkateak 

eta bi zinegotzik errepikatzen 
dute udalean

Errolda pixka bat hazi da eta 
parte-hartze altuari eutsi diote 
Bakaikun, % 79,05. Bai boto txu-
riek bai boto baliogabeek behera 
egin dute, % 23,4 eta % 25,86. 

Urritzak Bakaikuko 
alkate izaten  
segituko du 



UDAL, FORU ETA EUROPAKO HAUTESKUNDEAK EZKAATZA      7GUAIXE  2019-05-31  OSTiRALA

Urdiain
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 514 535
Parte hartzea 345 % 67,12 330 % 61,68
Abstentzioa 169 % 32,88 205 % 38,31
Boto baliagarriak 331 % 95,94 315 % 95,45
Boto baliogabeak 14 % 4,05 15 % 4,54
Zerrendei emandakoak 298 % 86,37 233 % 70,60
Boto zuriak 33 % 9,56 82 % 24,84
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
EH Bildu 298 (% 90,03) 7 233 (% 73,97) 7

Olatzagutia
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 1.130 1.181 % 65,45
Parte hartzea 716 % 63,36 773 % 34,54
Abstentzioa 414 % 36,63 408 % 52,78
Boto baliagarriak 676 % 94,41 714 % 92,36
Boto baliogabeak 40 % 5,58 59 % 7,63
Zerrendei emandakoak 629 % 87,84 665 % 86,03
Boto zuriak 47 % 6,56 49 % 6,34
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
EH Bildu 387 (% 57,25) 6 359 (% 50,28) 6
PSN-PSOE 160 (% 23,67) 2 117 (% 16,39) 1
NA+ 82 (% 12,13) 1 189* (% 26,47) 2

OHARRA: 2015EKO UPN, PP ETA C'SEN BOTOAK GEHITUTA

URDiAiN 
Bigarren udal hauteskundeak 
jarraian Urdiainen soilik Euskal 
Herria Bilduren hautagaitza 
aurkeztu zela. David Oroz Alon-
sok buru zuen zerrendak 298 boto 
eskuratu zituen domekan (% 
90,03), 2015ean baino 65 boto 
gehiago (% 27,9). Abstentzioa 
5,44 puntu jaitsi zen eta parte-

hartzea % 67,12koa izan zen. 
Urdiainen 14 boto baliogabe zen-
batu zituzten (1 gutxiago, % 6,66). 
Boto txuriak 33 izan ziren (49 
gutxiago, % 59,75) 

Alkateak esandakoak 
David Oroz Alonsok Urdiaingo 
alkate izaten segituko du. Dome-
kan herrian lortutako emaitzez 

“oso balorazio ona” egin dute 
Urdiaingo Euskal Herria Bildu-
koek, “jende asko joan zen botoa 
ematera eta babes zabala jaso 
dugu”. Despeditzen den legegin-
tzaldian egindakoak gogorarazi 
ondoren, Orozek aipatu du Kol-
do Zuazorekin Burundako hiz-
kerako hiztegia osatzeko lanak 
egiten segituko duela. Herri lanei 
dagokienez, Kaluxa, De Felipe 
eta Bentalde kaleetako sanea-
mendu eta ur sareak eta zorua 
berritzeko egitasmoa aipatu du. 
“Komunikazioan eta parte-har-
tzean aurrerapauso batzuk ema-
ten saiatu gara eta horretan 
sakondu nahi genuke”. 

Alkateak gaineratu duenez, 
“etxebizitzaren gaiari heltzeko 
zerbait asmatu beharko dugu, 
bai gazteendako, herrian geldi-
tzeko, bai beste jendearendako. 
Gutxienez, horretaz eztabaidatzen 
hasi”. 

Eskualde ikuspegia izanik 
hainbat erakundeetan Urdiain 
ordezkatua izanen dela gainera-
tu du Orozek, “gure aletxoa jar-
tzen saiatuko gara”. Bera da 
Sakanako Mankomunitateko 
egungo presidentea, eta berriro 
izanen den galdetuta, erakunde 
horrek “beste erritmo batzuk” 
dituela eta “aurrerago, eta osa-
ketaren arabera” izanen dela 

gaztigatu du. Normalean irailean 
eratzen da mankomunitatea. 

Nafarroako Gobernuak onar-
tutako lege baten bidez Tokiko 
Administrazioaren Maparen 
berrantolatuko da. Orozek esan 
digunez, “hainbat urtetako la-
nari esker Eskualde garbi eta 
garatu bat baldin badago hori 
Sakana da. Neurri handi batean, 
Mank-en inguruan egindako 
lanari esker”. Orozek gaineratu 
duenez, “Eskualdea, berez, Sa-
kanan eratuta dago. Lege aldetik 
zein isla duen? Tokiko maparen 
eztabaidarekin eman zitzaion 
erantzun egokia eta horra jo 
beharko genuke”.

Orozek segituko du Urdiaingo 
alkate izaten
Alkateak eta zinegotzi batek segituko dute udalean 
legegintzaldi berrian 

Euskal Herria Bildu
1. David Oroz Alonso
2. Aitziber Chueca Galarza
3. Julen Goikoetxea Urdiain
4. Francisco Berdote 

Hernandez
5. Alex Lopez de 

Goikoetxea Eskisabel
6. Mikel Azkona Unanua
7. Aitor Zubiria Arregi

Udal osaera

OLATZAGUTiA
Hautagaitza berria aurkeztu zuen 
EH Bilduk eta olaztiar gehienek 
haren aldeko botoa eman zuten 
domekan: 387 boto (% 57,25), 2014an 
baino 28 boto gehiago (% 7,8). 43 
botoko (% 36,75) hazkundea izan 
zuen PSNk, 160 boto (% 23,67) eta 

bi zinegotzi eskuratu ditu. Na-
varra Sumak 82 boto (% 12,13), 
2015ean zein bere aldetik aur-
keztuta UPNk eta PPk eskuratu 
zituztenak baino 107 gutxiago 
(% 56,61), jaitsierak zinegotzi 
bakarrarekin gelditzea ekarri 
die. Domekan abstentzioa 2,09 
puntu hazi zen eta parte-hartzea 
% 63,36koa izan zen. Baliorik 
gabeko botoak 40 izan ziren eta 
boto txuriak 47 izan ziren. 

Hiru alderdirekin 
aniztasun gehien 
duen udala 

EH Bildu
1. Roberto Martinez
2. Joseba Vizuete
3. Joaquin Landa
4. Naroa Gurmindo
5. Unai Ruiz Larraza
6. Maider Alba Lopez

PSN
1. Javier Murugarren 

(Indepe)
2. Patricia Murugarren 

(Indepe)

Navarra Suma
1. Javier Fernandez

Udal osaera

HAUTESKUNDEEN
GAINONTZEKO
EMAITZAK
GUAIXE.EUS
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Altsasu
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 5.749 5.768
Parte hartzea 3.979 % 69,21 3.897 % 67,56
Abstentzioa 1.770 % 30,78 1.871 % 32,43
Boto baliagarriak 3.950 % 99,27 3.818 % 97,97
Boto baliogabeak 29 % 0,73 79 % 2,02
Zerrendei emandakoak 3.898 % 97,96 3.755 % 96,35
Boto zuriak 52 % 1,30 63 % 1,61
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
Geroa Bai 2.467 (% 62,46) 10 1.405 (% 36,80) 5
EH Bildu 843 (% 21,34) 3 818 (% 21,42) 3
NA+ 212 (% 5,37) 401* (% 10,50) 1
PSN-PSOE 124 (% 3,14) 516 (% 13,51) 2
EB 50 (% 1,27) 146 (% 3,82)

Ahal dugu 15 (% 0,38) 469** (% 12,28) 2
OHARRA: *2015EKO UPN, PP ETA C'SEN BOTOAK GEHITUTA **GOAZEN ALTSASU

altsasU
Igandeko emaitzez galdetuta, 
Javier Ollo Martinezek esan digu 
"oso positiboa izan da, ezin da 
besterik esan. Herritarren gehien-
goak azken lau urteetan eginda-
ko kudeaketa baloratu dute. 
Geroa Bairengan izugarrizko 
konfiantza jarri da. Niretako 
izugarrizko ardura da hemendik 

aurrerakoa. Izugarrizko gogoekin 
hurrengo lau urteetan alkate 
izateko". Ollok azaldu digunez, 
"hainbat ideologiatako altsasua-
rrek eman diote konfiantza Geroa 
Bairi. Orain arte PSN, Ahal Dugu 
baita UPNri botoa eman dioten 
altsasuarrek oraingoan Geroa 
Bairengan jarri dute konfiantza. 
Herrian dagoen aniztasun hori 

orain, batez ere, Geroa Bain dago. 
Lana ongi egin dugula esan nahi 
du horrek". 

Zerrendako hamar kideak hau-
tatuak izatea nola hartu duten 
galdetuta, alkateak esan digunez, 
"lehenik poza. Orain pentsatzen 
ariko dira zinegotzi izanen dire-
la". Atzo zen biltzekoa Altsasuko 
Geroa Bairen herri gunea emai-
tzen balorazioa egiteko, hurren-
go udalaren egituran pentsatze-
ko eta zinegotzien artean ardurak 
banatzeko. Ollok gaineratu due-
nez, "hamar zinegotzi dira. Asko 
dira. Hamar izatean lana bana-
tuagoa izanen dugu. Udalean 
lasaitasunez ariko gara. Baina, 
noski, EH Bilduri gure eskaintza 
eginen diogu, batzordeen presi-

dente izateko, baita Tokiko Go-
bernu Batzordean egoteko ere. 
Noski, beti, guri dagokigun au-
toritate politikoarekin. Udalean 
beste alderdi bat dago eta bera-
rekin lan eginen dugu". 

Legegintzaldi berriarekin mar-
txan hasiko da hirigintza plan 
berria egiteko prozesua. "Luze 
jotzen du horrek, ildo berriak 
landuko dira". Egitekoen artean 
alkateak gogorarazi digu Zuma-
lakarregi plazan eta aldameneko 
kaleetan aurki hasiko direla 
lanak. Ondoan dagoen eremu 
publiko batean aparkalekua egi-
teko nahia. Udaltzaingo zerbitzua 
"ia-ia zerotik hasiko" dela gogo-
rarazi du. Aurten egin beharre-
ko inbertsioak zehaztu gabe 

daude "eta EH Bilduri proposa-
menak egiteko epe bat emanen 
diogu". 

Nafarroako Gobernuak onar-
tutako Tokiko Administrazioa 
berrantolatzeko legea, Tokiko 
Mapa garatuko balitz Sakana 
Eskualde bihurtuko litzateke. 
Horretaz galdetuta, "ongi ikusten 
dugu. Azken finean, administra-
zioaren eraginkortasuna hobetzea 
da". Ollok gogorarazi du horre-
tarako Foru Lege bat onartu 
beharko duela Parlamentuak. 
"Hori onartzerakoan Sakana 
defendatuko dugu. Baina, batez 
ere, noski, Altsasuko Udalak bere 
interesak defendatuko ditu. Oro 
har, uste dut guztiok ados gau-
dela".

"Azken lau urteetan jarraitutako 
ildoan segituko dugu"

13 zinegotzitik 10 lortu ondoren alkatetzan errepikatuko 
du Javier Ollo Martinezek. lan ildoak azaldu dizkigu

altsasU
Altsasuko Udalean 1987an lortu 
zen azkeneko gehiengo osoa. 
Bigarren aldia izan zen PSNk 
udalean nagusitasuna izan zue-
na, eta Emilio Boulandier Mai-
za bigarren legegintzaldiak egin 
zuen alkate. 32 urte pasatu behar 
izan dira egoera errepikatu eta 
alderdi batek erabateko gehien-
goa izateko. Altsasuko Geroa 
Baik udaleko 13 zinegotzietatik 
10 eskuratu ditu 2.467 boto (% 
62,46) eskuratuta, 1.062 babes 
gehiago (%75,59). Hala, egungo 
alkate Javier Ollo Martinezek 
Boulandierren marka berdindu 

du, berriro alkate hautatua iza-
tea. 

Gainontzeko hiru zinegotziak 
Euskal Herria Bildurenak izanen 
dira. Beraz, udala biren kontu 
izanen da legegintzaldi berrian. 
EH Bilduk boto-emaile talde fi-
dela duela utzi du agerian 843 
botorekin (% 21,34). Aurreko udal 
hauteskunde deialditik Euskal 
Herria Bilduk 25 boto gehiago 
eskuratu ditu eta bere babesa % 
3,06 hobetu du. Udalaren osake-
tak oposizioko talde bakar gisa 
utzi du koalizioa. 

Hala ere, udalera aipatutakoez 
aparte beste bost alderdi aurkez-

tu ziren, eta batek berak ere ez 
du ordezkaritzarik lortu. Azken 
40 urteetan udalean ordezkaritza 
izan duen alderdi sozialistak 
zinegotzirik ez lortzea da begi 
kolpean harrigarriena. Aipatu 
bezala, Altsasun dena izandako 
sozialistak ez dute udal ordez-
karitzarik izanen. Herritarren 
laugarren aukera izan dira, 187 
boto batuz (% 4,73). Altsasuko 
Talde Sozialistaren eta Iruñeko 
zuzendaritzaren arteko tirabirak 
ez dira berriak. Aurreko lege-
gintzaldietatik datoz. Altsasuko 
auziarekin horiek sakondu egin 
dira, eta herriko sozialistek hau-
tagaitza aurkezteari uko egin 
zioten. Iruñetik prestatutako 
zerrenda aurkeztu zuten sozia-
listek hauteskundeetara eta 
emaitza 329 boto galtzea izan da, 
zuten babesaren % 63,76. Bi zi-
negotzi izatetik bat bera ez iza-
tera pasa dira. 

Altsasuarren igandeko hiru-
garren aukera Navarra Suma 
izan zen 212 botorekin (% 5,37). 
Aurreko deialdian UPNk 251 boto 
eta zinegotzi bat eskuratu zituen. 
PPk, berriz, 150 botorekin kalean 
gelditu zen. Eskuineko koalizio 
berriak ez du lortu 401 boto horiek 
gainditzea. Justu kontrakoa bai-
zik, 189 boto galdu dituzte aurre-
ko hauteskundeetako emaitza-
rekin konparatuz gero, babesaren 
% 47,13. Boto emaile eskuindar 
altsasuarrari edo ez zaio koali-
zioaren osaera gustatu edo Al-
tsasuko auziagatik azaroan eta 
martxoan euren liderrek herri-
ra egindako bisitak ez dituzte 
gogoko izan. 

Bototan bosgarren indarra 
Ahal Dugu izan da, 124 babes 
jasota (%3,14). Moreak estreina-
koz aurkezten ziren euren ize-
narekin Altsasun. Duela lau urte 
udalean sartu zen Goazen Altsa-

su taldeko kideek osatzen zuten 
zerrenda, baina 345 boto eta ba-
besen % 73,56 galduta ez dute 
lortu zituzten bi zinegotziei eus-
tea. Ahal Dugu markak estatuan 
eta, batez ere, Nafarroan izan 
duen jaitsierarekin bat datorren 
emaitza da. 

Seigarrena izan da Ezker Batua. 
50 boto jaso ditu (% 1,27). 2015ean 
atera ziren ezkertiarrak udaletik 
eta orain ere ez dute sartzea lor-
tu. Aurreko deialdian baino 96 
boto gutxiago jaso dituzte, babe-
saren % 65,75 galduz. Azkenik, 
Vox dago. Talde eskuindar berriak 
Espainiako gorteetarako 95 boto 
lortu bazituen, udal hauteskun-
deetan 15 babes besterik ez ditu 
lortu (%0,38). 

Altsasuko udal hauteskundee-
tan parte-hartzea 2015ean baino 
1,65 puntu handiagoa izan zen, 
% 69,21. Bai boto baliogabeek bai 
txuriek behera egin dute. 

Hauteskundeek inoiz ikusi 
gabea ekarri dute udalera
legegintzaldi guztietan aniztasunaren isla izan den 
altsasuko Udalean bi alderdi besterik ez dira gelditu

Geroa Bai
1. Javier Ollo Martinez
2. Manuel Bergera Ijurko
3. Julen Diaz Oiarbide
4. Maria Carmen Viana Murga
5. Mª Carmen Goikoetxea Napal
6. Joseba Jokin Zelaia Oiarbide
7. Idoia Ibañez de Opakua
8. Pedro Maria Jimenez Elvira
9. Pedro Jose Iglesias Mendiluce
10. Mª Carmen Otaegi 

Euskal Herria Bildu
1. Mª Isabel Lopez de Uralde
2. Francisco Javier Paz Miño
3. Josu Miren Rubio Mendiluze.

Udal osaera
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Ziordia
Udal hauteskundeak

2019 2015
Kopurua % Kopurua %

Hauteskunde errolda 296 327
Parte hartzea 230 % 77,70 270 % 82,57
Abstentzioa 66 %22,30 57 % 17,43
Boto baliagarriak 228 % 99,13 269 % 93,63
Boto baliogabeak 2 % 0,67 1 % 0,37
Zerrendei emandakoak 220 % 95,65 264 % 97,77
Boto zuriak 8 % 3,48 5 % 1,85
Hautagaitza Botoak Zinegotziak Botoak Zinegotziak
EH Bildu 139 (% 60,96) 5 143 (% 53,16) 4
Geroa Bai 81 (% 35,53) 2 121 (% 44,98) 3

Ziordiak aurreneko 
emakumezko alkatea izanen du
Patxi Bengoetxea Moranteren eskutik jasoko du 
Ziordiko aginte makila Olatz irizar Martinezek

ZiORDiA
Alkate berria izanen den Olatz 
Irizar Martinezek esan digunez, 
"herriko emaitzekin oso pozik 
gaude.  Gure aurreko emaitzak 
kopurutan ez, errolda pixka bat 
jaitsi delako, baina portzentajean 
asko igo dira. Zinegotzi bat gehia-
go lortu dugu. Azken hori ez 
genuen espero, sorpresa izan da".  
Eta azpimarratu duenez, "emai-
tza on horiek orain arte eginda-
ko lana babestu dute". Ziordiko 
EH Bilduk  legegintzaldi berrian 
hiru lan ildo estrategiko garatu 
nahi ditu. Aurrena, udal parte-
hartzaile, gardena eta eraginko-
rra izatea. "Aktak banatzen dira, 
aurrekontuak onartu aurretik 
batzarrak egiten dira, parte-har-
tze aurrekontuen esperientzian 
sakondu nahi dugu, batzordeak 
irekiak dira…" 

Beste ildoetako bat da "Ziordia 
bizi bat nahi dugula. Herri txikien 
arriskua da populazio galera edo 
lo egiteko herri bihurtzea. Ez bata 
ez bestea ez zaigu gustatzen, eta 
horri buelta eman nahi diogu". 
Atzeneko ildoa Ziordiaren ibar 
mailako erakundeetan presentzia 
bermatzea da, "herri txikiek gure 
kabuz ezin dugulako ezer izan. Bes-
te zerbitzu komun horien guztien 
beharra dugu eta gure parte-hartzea 
bermatu nahi dugu". Besteak beste, 
gazteak herrian bizitzen gelditzeko 
modua eskaintzea eta adineko per-
tsonei bizi kalitatea eskaintzeko 
hausnarketa dute egitekoen artean. 

Nafarroako Tokiko Adminis-
trazio Mapa berrituaren bidez 

Sakanak Eskualde bihurtzeko 
aukera du. "Herri txiki baten 
ordezkari izanik, oso garbi dau-
kagu herri txikien etorkizuna 
horrelako elkarteetatik etorriko 
da. Gure kabuz ezinen dugu ino-
lako zerbitzurik eskaini".

Euskal Herria Bildu
1. Olatz Irizar Martinez
2. Edurne Casas Otsoa
3. F.J. Peral Cuesta
4. Rosa Mª Mendoza Arregi
5. Oscar Otsoa Etxeberria

Geroa Bai
1. M.A. Agirre Larraza
2. Fernando Fuste Martin

Udal osaera

SAKANA
Lastailean argitaratutako ale 
esperimentalaren balorazio po-
sitiboa eginda, eta Nafarroako 
Gobernuaren laguntzari esker, 
Ttapen Nafarroako edizioa ha-
mabostean behin kaleratuko da 
aste honetatik aurrera. Beste 
edizioetan bezala, bertako kola-
boratzaile eta iritzi emaileek 
hartuko dute protagonismoa. 
Besteak beste, Anabel Arraiza, 
Angel Erro, Mikel Idoate, Santi 
Leone, Oskia Ugarte, Garazi 
Arrula eta Aingeru Epalzaren 
sinadurak egongo dira presente 
aldizkari digitalean. 

Edizioaren koordinazioa Juan 
Kruz Lakastak eginen du. Kaze-
tariak aldizkariaren balio sin-
bolikoa azpimarratu du: "posiblea 
eta egingarria da euskaratik 
eduki zein forma aldetik berri-
tzaileak diren komunikabide 
berriak sortzea, eta Ttap da ho-
rren adibide ezin garbiagoa. 
Nafarroako euskaldunei ere 
eduki propio eta berritzaileak 
eskaintzea edizio nafar baten 
bidez aurrerapauso handia da, 
eta ilusio handiz egiten dugu". 

Nafarroako edizioa "primeran" 
estreinatzeko, Anabel Arraizak 
Osasunako kapitain Oier San-
jurjori egindako elkarrizketa 
argitaratuko du, ohikoak dituen 
hiru formatuetan: testuan, au-

dioan zein bideoan. Gainera, 
Oskia Ugarteren iritzi zutabea 
ere izango du, gehi hiru edizioe-
tan komunak diren edukiak: li-
buru, disko eta film gomendioak, 
moda aholkuak, ilustrazio ani-
matuak... Hori guztia 15 minutu 
inguruan irakurtzeko moduko 
formatuan, eta nahi izanez gero, 
edukia irakurri ez ezik, ikusi, 
entzun eta ukitzeko aukerarekin, 
bideo, audio eta grafiko interak-
tiboei esker. 

Aldizkariaren zuzendariak, 
Monika Belastegik, pozik iraga-
rri du albistea: "proiektu honi 

ekin genionean, ziurgabetasun 
handiz egin genuen, batez ere 
euskarria hain berria izanda ez 
genekielako publikoak nola har-
tuko zuen, baina denbora pasatu 
ahala, argi ikusten ari gara Tta-
pek baduela bere publikoa, eta 
gero eta zabalagoa dela gainera. 
Orain proiektua sendotzen eta 
hedatzen ikusteko aukera izatea 
oso albiste pozgarria da guretzat".
Ttap aldizkaria irakurri ez ezik, 
ukitu, ikusi eta entzun daiteke, 
eduki multimedia eta interakti-
boa bere izaeraren ezaugarri 
nagusienak baitira.

Oier Sanjurjo Osasunako kapitaina Ttapen azalean. 

Ttap aldizkari digitalaren 
Nafarroako edizioa mustua
Agerkari digitalak Bizkairako eta Gipuzkoarako astero argitaratzen du 2018ko 
irailetik. Aste honetatik Nafarroako edizioa du Ttapek, Nafarroatik Nafarroarako egina, 
herrialdeko gertuko  gaiak eta pertsonaiak landuko ditu hamabostean behin
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Jendea mahaitan bazkaltzen. 

Jendea poliki pasa zen larunba-
tean Uharte Arakilgo plazatik, 
bai herrikoak bai sakandarrak 
ere.  Sukaldea alde batera, 
mahaiak eta aulkiak bestean. 
Biak banatzen zituen barran 
jendea pilatzen zen itsaskia edo 
haragia jan, zalantza horrekin. 
Zanburiñak, ganboiak, ganbak, 
Padroiko piperrak, lakon, txori-
zoak… non aukeratu bazuten. 

Galiziako zaporeek 
Uharteko plaza 
jatetxe bihurtu zuten

Batukadak jendearen arreta piztu zuen.

VI. Euskal Herriko batukada 
feminista topaketa hartu zuen 
Altsasuk asteburuan. Parte-har-
tzaileek larunbatean, goiz eta 
arratsaldez tailerrak izan zituz-
ten. Afaldu ondoren festarako 
tartea ere izan zen. Domekan 
azken tailer baten ondoren, eguer-
dian, Altsasun barna kalejira 
egin zuten euren erritmoak za-
baltzeko. 

Batukada feministen 
topaketak izan ziren 
asteburuan 

EtXarri araNatZ
Etxarri Aranazko kaleetan bo-
tatako zabor asko dago: zigarro-
kinak, pipa azalak, poltsak, li-
txarrerien bildukiak… Baita jaso 
gabeko txakur kaka ugari ere. 
Batez ere parkeetan. Begirunerik 

ez duten animalien jabeek utzi-
takoak. Etxarri Aranazko Udalean 
pentsatzen dute bai bata bai bes-
tea ez direla onargarriak, herria 
zaindu beharra dagoela. 

Bi jokabide oker horiez kon-
tzientzia hartzeko kartel batzuk 

zabaldu ditu udalak. Batean zera 
irakurri daiteke: Ez da onarga-
rria, zaindu gure herria. Ez bota 
zaborrik lurrera. Bestean, berriz: 
Ez da onargarria, zaindu gure 
herria. Jaso txakur kakak. Uda-
letik gogorarazi dutenez, "herria 
garbi izatea txukunagoa eta atse-
ginagoa izateaz aparte, beharrez-
koa da ingurumena zaintzeko". 
Eta gaineratu dute: "garbitasuna 
ez zikintzearekin lotu beharra 
dago, eta ez gehiago garbitu behar 
izatearekin. Zaborrik onena sor-
tzen ez dena baita".

Etxarri Aranatz garbi 
mantentzearen aldeko kanpaina
Herria garbi mantentzea etxarriar guztien ardura dela 
eta gogoraraziz kanpaina martxan du udalak 

Txakur kakak jasotzeaz ohartarazten duen kartela. UTZITAKOA

altsasU
Altsasuko alkate Javier Ollo 
Martinezek jakinarazi du gara-
garrilaren 30ean despedituko 
dela udalak Foruzaingoarekin 
sinatuta duen hitzarmena. Al-
tsasuko Udaltzaingoaren kide 

faltak hiri segurtasun publikoko 
gertuko zerbitzua ematea era-
gozten zion udalari eta hori ar-
gudiatuta akordioa sinatu zuen 
Foruzaingoarekin. Urte bat egi-
nen du indarrean aipatu akor-
dioak, eta ez da berrituko. Ados-

tutakoaren arabera goizez eta 
arratsaldez ordu bateko patrui-
latze lanak egiten ari dira foru-
zainak Altsasun. Gauez indus-
trialdeak, udal eraikina eta ka-
mioien udal aparkalekua zaintzen 
aritzen dira. 

Hitzarmenari segituz, foruzai-
nak batez ere, bide segurtasunean 
zentratu dira. Gaizki aparkatu-
tako ibilgailuak salatu dituzte. 
Bestetik, Zelandi eskolako sarre-
ra-irteera orduetan trafikoa bi-
deratu dute. Akordioa beste 
udalendako eredu izan da. 

Udalak Foruzaingoarekin duen 
hitzarmena bukatuko da
Oposizioa gainditu duten bost udaltzainak lanean hasiko 
direla argudiatu dute udaletik

Foruzainak Altsasun barna. ARTXIBOA

altsasU
Rafael Navas Bohorquezek idatzi 
du Autobiografia, memorias y 
comentarios de Alonso Barrena 
Moreno 1907-1977 liburua (2018, 
Ahillonesko Udala eta Badajozko 
Diputazioa). Eta egilea bera Al-
tsasun izanen da gaur, liburuaren 
eta haren protagonistaren berri 
ematen. Navasek lau zatitan ba-
natu du Barrenaren berri ematen 
duen liburua. Aurrenekoan haren 
sorterriaren berri ematen da, 
protagonistaren moduko lurrik 
ez zuten langileek bizi zuten eko-
nomia egoera makurra. Solda-
duska bukatu arteko tartea har-
tzen du aurreneko atal horrek. 
Bigarren atalean II. Errepublika, 

estatu kolpea eta 1939ko kolpisten 
garaipenaren berri ematen du. 
Besteak beste, nola Barrena bo-
luntario joa zen gerrara, soldadu 

izatetik sarjentu izatera pasa 
zela eta kultura maila bat lortze-
ko egin zituen ahaleginak. 

Beste galtzaile askok bezala, 
gerra ostean Barrenak gosea, 
torturak, hotza eta beroa pasa 
zituen. Kontzentrazio eremueta-
tik pasa zen eta haietan gauero 
bere kideak fusilatzen zituzten. 
Handik ere atera zen, baina sor-
terrian nekazarien lan baldintzak 
penagarriak ziren. Emaztearekin 
Altsasura etorri ziren 50eko ha-
markadan eta hil arte Altsasun 
biziko zen. 364 orri dituen liburua 
makina bat argazkiz eta agiriz 
hornituta dago. Gaurko liburu 
aurkezpena Barrenaren senideek 
antolatu dute, udalen laguntzaz.

Gerrako galtzaile baten 
bizipenen aurkezpena
Extremaduran gerra galdu, kontzentrazio eremuetatik pasa, lan okerretan aritu eta 
altsasun bukatu zuen gizon baten biografia aurkeztuko dute iortia kultur gunean, 
gaur, 18:30ean 



Sakanako informazio erabilgarria, azkarra, gertukoa eta euskaraz
Sakanako euskalduntze prozesuan euskarri garrantzitsua

Euskararen normalizazioan oinarri bat gehiago
Sakanako ekonomiaren bultzatzailea (bazkide txartela/komertzioak)

Euskal Herriko tokiko hedabideen sarean kokatuta
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Ospa mugimenduak larunbatean egindako prentsaurrekoa.

Ospak jardunaldiak antolatu 
ditu garagarrilaren 22rako 
"Autonomietako polizia indarren errepresio izaera" 
aztertuko duen mahai-ingurua eta manifestazioa barne

ALTSASU
Ospa mugimenduak egun osoko 
egitaraua antolatu dutela jaki-
narazi du, baina bi ekitaldiren 
berri aurreratu dute soilik. Au-
rrena, "polizia indar zipaioen 
errepresioa sufritu duten hainbat 
pertsona" bilduko dituen mahai-
ingurua eginen dute, "polizia 
integralak Euskal Herriko oku-
pazioan eta errepresioan beteri-
ko papera aztertzeko, eta gizartean 
betetzen duten funtzioaren in-
guruan hausnartzeko". Iortia 
kultur  gunean izanen da, 
12:00etan. Bestea manifestazioa 
da, Noiz arte, Foruzaingoa lelo-
pean eginen dena. 

Ospako kideek Altsasuko Uda-
lak eta Foruzaingoak itxitako 
hitzarmena eta haren "eragina" 
salatu zituzten: "aurretik jada 
handia zen kontrol soziala ika-
ragarri areagotu da eta altsasua-
rrok Foruzaingoaren presentzia 
itogarria sufritu behar dugu. 

Horri guztiari Guardia Civilak 
duen presentzia agerikoa gehi-
tuta, Euskal Herri jazarria eta 
okupatuta jarraitzen duen sei-
nale".  Ospako kideen iritziz 
Foruzaingoa "errepresio indar 
okupatzailea da. Guardia Civi-
larekin batera euskal herritarrak 
jazartzen dituena". Ospakoek ez 
dute "inolako errekanbiorik 
onartuko. Polizia integralaren 
proiektuak ez du, inondik inora 
errepresioa eteteko laguntzarik 
ekartzen". Eta Foruzaingoaren 
"errepresio izaera" nabarmendu 
dute, hainbat adibide emanez. 

Gaztigatu dutenez, "bertakoak 
edo kanpokoak, gauza bera dira". 
Gaineratu dutenez, "Guardia 
Civilarekin batera mekanismo 
bateratu bat osatzen du, horiek 
joaterakoan, errepresio inguru-
ko eztabaida eta aldaketa sakonen 
ezean, Euskal Herri langilearen 
kontrako errepresioari gogoekin 
ekinez".

Asteartetik ostegunera uniber-
tsitatean sartzeko probak edo 
selektibitatea eginen dira. Altsa-
su institututik 43 ikasle joanen 
dira. Haietako 41 D ereduan ika-
si dute eta beste biak A ereduan. 
Haietaz aparte, institutuan ikas-
keta duela urte batzuk egin on-
doren probetara aurkeztuko diren 
4 sakandar ere badaude. Guztira, 
beraz, 47 ikasle.

Unibertsitatean 
sartzeko probei 
begira 

Altsasun motordun ibilgailu bat 
gidatzen duten gidari guztiek 
abiadurari erreparatu beharko 
diote. Pasa den astera arte abia-
dura muga 40 km ordukoa zen. 
Baina istripuak eta haien larri-
tasuna murrizteko, udalak era-
baki zuen abiadura muga 30 km 
ordura jaistea. Herriko sarrere-
tan hori dioten seinale bana jarri 
ditu udalak.

Altsasun 30 km 
orduko abiadura 
muga indarrean da 

Etxarrenen heldu den hilabetean 
industrialdea eraikitzeko lanak 
hasiko dira. 115.000 m2-ko azale-
ra izanen du Nasuvinsak eraiki-
ko duen industrialdea eta han 
Harivenasa enpresa kokatuko 
da. Lantegi horretaz aparte, in-
dustrialdeak gobernuarena iza-
nen den 3.500 metro karratuko 
pabiloi bat eraikiko da, gerora 
alokatu eginen duena.

Industrialdean 
alokairurako pabiloia 
eginen du gobernuak

Etxarri Aranazko Gazte Asan-
bladak antolatutako euskal as-
teari akabera emateko euskal 
festa ospatuko da. 10:00etan etxa-
jua lehertu eta gero murala mus-
tuko dute eta kolektiboen azoka 
izanen da. 11:00etan Duxi ome-
naldia eginen diote Andra Mari 
ermita ondoan. Eguerdian herri 
kirolak izanen dira. 14:30ean 
bazkaldu eta bingo jolasa despe-

ditu arte ez dira altxatuko. 18:30 
aldera izanen da hori Sakatu 
elektrotxarangarekin batetik 
bestera ibiliko baitira. 22:00etan 
afaltzeko bokata jana izanen da 
eta, bukatzeko, plazan Egurra 
eta Kitto eta Bultz taldeen kon-
tzertuak izanen dira. Antolatzai-
leek baserritarrez janzteko deia 
egin dute. 

Bestalde, Uharten eskolako 
guraso elkartearen festa ospatu-
ko da. Lakuntzan, berriz, kinta-
dak. Altsasun, Iñigo Aritza ikas-
tolaren festa izanen da. 

Etxarri Aranatzek 
bihar Euskal Festa 
hartuko du

Sakanan 3 eskola-kontzentrazio 
daude guztira euren herrikoak 
ez diren 251 ikasle hartzen di-
tuztenak. Irurtzungo eskolak 
herrikoak ez diren 207 ikasle 
hartzen ditu, eta horren truke 
udalak 65.070 euro jaso. Etxarri-
koan 37 ikasle eta 11.630 euro 
jasoko ditu. Olatzagutikoan 7 
ikasle eta 2.200 eurokoa izanen 
da laguntza.

Eskola-
kontzentrazioendako 
gobernu-laguntzak

ALTSASU
Dantzalekuko tabernako eta ja-
tetxeko kudeaketa eta kirol-gu-
neko eta Usolarraingo aisialdi-
guneko mantentzea, horiek eman 
nahi ditu Altsasuko Udalak. 
Horretarako deialdia Atabo Al-
tsasu udal enpresa publikoaren 
bidez egin du. 

Udalaren kudeaketa urte bate-
rako emanen du, bi urte gehiagoz 
luzatu daitekeena. Udalean kal-
kuluen arabera kontratuaren 
urteko lizitazio prezioa 24.931,46 
eurokoa da (BEZ kanpo), 74,794,38 
euro (BEZ kanpo) hiru urteena. 

Kontratua sinatzen duenari Ata-
bo Altsasu enpresa publikoak 
hilero 2.077,62 euro (BEZ kanpo) 
emanen dizkio, kirol guneko 
mantentze lanak egiteagatik. 
Taberna-jatetxeak eman ditzakeen 
irabaziak kontratua sinatzen 
duenarendako izanen dira. 

Ostalaritza azpiegitura eta bi 
guneen mantentze lanak hartzen 
interesa dutenek euren propo-
samenak garagarrilaren 12ra 
arte aurkez ditzakete. Eta infor-
mazioa eskurtazeko gerencia@
ataboaltsasu.com e-posta helbi-
dera idatzi dezakete.

Udalak Dantzalekuko taberna 
emateko deialdia egin du
Kudeaketa hartu nahi dutenek 15 eguneko epea dute 
euren proposamenak egiteko

Ezkilazainen topaketa
Larunbatean 30 bat ezkilazain bildu ziren Lakuntzan. Topaketa sortu berri 
den Nafarroako Ezkilazainen Elkartearen lehenengo asanblada egiteko 
baliatu zuten. Gainera, Tomas Ganboa arruazuarra elkarteko ohorezko 
presidentea izendatu zuten
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BAZKIDEAK

Hauteskundeek utzitako emaitzen zaporea, dastatzen dituen 
ahoaren araberakoa da. Gozoak batzuentzat, gazi-gozoak edo 
mikatzak besteentzat, eta garratzak beste batzuentzat. "Zenbat 
buru, hainbat aburu" dio esaera zaharrak, eta horren arabera 
sepia koloreko gutun-azalean nik hau eta zuk hura; gutun-azal 
zurian nik hura eta zuk hau… 

Baina Politika (hizki larriz idatzia) lau urtetik behin parte-
hartzen dugun hauteskundeetatik dexente  haratago doa. Egun 
alderdietatik, eta are kaltegarriagoa izan ohi den alderdikeriatik 
bereiztea kosta egiten bazaigu ere, beharrezkoa da kontzeptu hau 
bergizarteratzea eta duintzea. 

"Politika" hitza grezieratik omen dator, eta "hiritarra, zibila edo 
hiriaren antolakuntzari dagokiona" esan nahi du, Wikipediaren 
arabera. Gurean daukagun sistema politikoa Demokrazia da, 
zeinek teorian, behinik behin, herriari esleitzen dion boterea. 
Hauteskundeen bitartez herritarrok A, B edo C aukeren artean 
hautatu behar izaten dugu gure ideia/sinesmen/amets/desio/

delirio…-en  ordezkari izango 
dena garaile ateratzeko 
itxaropen itsuan. Albo-kalteak: 
herriaren boterea zena 
kanpainako karteletan ageri 
direnen -eta (are arriskutsuago 
dena), ageri ez direnen- esku 
uztea. Hau da, herritarrak 
politikatik urruntzea, politikan 
beren ordez arituko diren A, B 
edo C hautatu dituztelako. 

Hauteskundeek nire ahoan 
utzi duten zapore garratzaz ez 

naiz arituko, aspergarria litzatekeelako. Baina uste dut 
Aldaketak aurrera ez jarraitzea atzera pauso bat izango dela 
herritarrak politikan trebatu eta ahaldundu bidean. Herriz herri 
abian jarri diren hamaika prozesu parte-hartzaileak politika 
gerturatzeko, gure egiteko, saiakera bat izan dira eta nire aburuz, 
halako gehiagoren beharrean gaude, beste lau urtez lozorroan 
eroriko ez bagara. 

Hauteskundeak, politika eta 
abar

astEKOa

ZOILA BERASTEGI MARIÑELARENA

HERRIZ HERRI ABIAN 
JARRI DIREN 
HAMAIKA PROZESU 
PARTE-HARTZAILEAK 
POLITIKA 
GERTURATZEKO, GURE 
EGITEKO, SAIAKERA 
BAT IZAN DIRA

TREN SOZIALAREN ALDE - AHTRIK EZ! 
PLATAFORMA

M-26ko hauteskundeak direla 
eta, itxaropena genuen Tren 
Sozialaren alde eta AHTren 
aurkako borrokan egoera 
hobean aurkituko ginela, 
baina, zoritxarrez, ez da 
horrela izan. Izan ere, 
"aldaketa" deitutako gobernua 
babestu duten alderdien 
gehiengoak konpromiso irmoa 
hartua zuen AHTrekin 
zerikusia duten proiektuak 
bertan behera uzteko ahalegin 
guztia eginen zutela, baina, 
esan bezala, gobernu aukera 
hori zapuztuta gelditu da. Hala 
ere, Tren Sozialaren aldeko 
jarrerak galtzaile atera badira 
ere, horregatik ez dira AHTren 
aurka egoteko arrazoiak 
gutxitu, ezta izpirik ere!

Hauteskundeen ondorioz 
ateratako aukera bat 
"progresoa" edo 
"aurrerapenaren" gobernua 
da, indar handienez hauspotu 
dena. Horren oinarrian PSN 
eta Geroa Bai alderdiak 
egonen lirateke, biak AHTren 
aldeko jarrera azaldu 
dutenak. Horrela, beren burua 
"aurrerapenaren" gobernu 
bezala izendatzen badute ere, 
guretzat argi dago AHTa 
sustatzea eta eraikitzea ez 
dela aurrerapena. Izan ere, 
lurra alferrik txikituz, dirutza 
publikoa xahutuz eta 
ustelkeriaz blaiturik garatzen 
den proiektua, bada horixe, 
gizarteari egiten ahal zaion 
mila milioiko estafa erraldoi 
bat da, besterik ez. Bestalde, 
jakin badakigu alderdi horien 

barnean ere, garatu beharreko 
tren ereduaren gainean 
nolabaiteko eztabaida piztua 
dela, hain zuzen ere, datuak 
hain agerikoak eta argiak 
dira!

Hori horrela, haizearen 
norabidea kontra jarri 
bazaigu ere, gero eta 
sendoagoak dira Tren 
Sozialaren alde eta AHTren 
aurka egoteko arrazoiak. 
Gainera, Sakanako udaletan 
nagusiki izandako emaitzek 
ere horretan indarra ematen 
digute. Horregatik, gure 
ibarrean eta baita trenbideak 
eragindako Nafarroako 
besteetan ere, tinko segituko 
dugu lanean eta borrokan 
gure ingurumenaren, gure 
ekonomiaren eta gure herrien 
alde; hortaz, borroka hau 
luzea izanen delako, herritar 
guztiak animatzen zaituztegu 
gure bileretan eta gure 
ekintzetan parte hartzera ahal 
duzuen guztietan.

Kontrako haizeari gogor eginez

Hara ZEr DiEN

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). GUAIXEk 
eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. 
Gutunak asteazkena 10:00 baino lehen bidali beharko dira erredakziora. 
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, NAN zenbakia, 
herria eta harremanetarako telefonoa.  
Gutuna helarazteko bideak: Foru plaza, 23 - 1., 31800 Altsasu / gutunak@guaixe.eus

Paperak aurretik, 
paperak ondoren

Hauteskundeetan bada guk 
baina gehiago sufritzen duten 
izakiak: zuhaitzak.

Gure kaleak goitik behera 
paperez egindako propagandaz 
betetzen dira, kartelak, 
eskuorriak... Eta hauteskunde 
egunean ere paperez betetzen 
dira mahaiak. Igandeko 
hauteskundeetan gainera, 
inoiz baino zerrenda gehiago 
aukeratzeko genituen.

Mundu digital batean bizi 
gara, baina oraindik paperak 
pisu handia du. Noiz arte? 
Prestatuak al gaude hortarako?

OBJEKtiBOtiK
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OSTIRALA 31
ALTSASU Gazte agenda. Sex-
gunea.
17:30etik 20:30era, Intxostiapunta 
gazte gunean. 

ALTSASU Rafael Navas 
Bohorquez egilearen 
Autobiografia, memorias y 
comentarios de Alonso Barrena 
Morena 1907-1997. 
18:30ean, Iortia kultur gunean. 

ETXARRI ARANATZ Beilatokia 
toki egokian.  
19:00etan, Kale Nagusiko 7.ean. 

ALTSASU Tradiziotik 
berrikuntzara Altsasuko musika 
eta dantza eskolako emanaldia. 
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

SAKANA Hileko azken ostiraleko 
Euskal presoak Euskal Herrira 
kontzentrazioak Irurtzun, 
Uharte Arakil, Lakuntza, Arbizu, 
Etxarri Aranatz, Bakaiku eta 
Olaztin.
20:00etan, plazan.

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

ALTSASU Los hermanos Sisters 
gaurkotasunezko filmaren 
emanaldia. 
22:00etan, Iortia kultur gunean. 

ETXARRI ARANATZ Txikiren 
bakarrizketa. Sakanako EHE-k 
antolatuta. 
23:00etan, Leku Ona tabernan. 

LARUNBATA 1
ETXARRI ARANATZ Euskal festa. 
EGAk antolatuta. 
10:00etatik aurrera, plazan. 

ALTSASU Iñigo Aritza ikastolaren 
eguna. Tailerrak, herri kirolak, 
ipuin kontalari musikatua, 
bertsolariak, trikitilariak, 
ikasleen ikuskizuna, ur zezena, 
ginkana eta musika. 
11:00etatik 20:30era, Foru plazan. 

UHARTE ARAKIL San Miguel 
eskolako guraso elkarteko 
jaia: kalejira erraldoiekin, 
hamaiketakoa, Galtzorratz 
dantza taldea, bazkaria, askaria 
eta festa bukaera.
12:00etatik aurrera, plazan. 

LAKUNTZA Kintadak: triki 
poteoa eta auzatea. 1979ko 
kintoek antolatuta. 
12:00etatik 14:30era, plazan. 

ETXARRI ARANATZ Euskal Herria 
kantuz. 
12:00etan eta 17:00etan, plazan. 

ALTSASU Gazte agenda. Azken 
jaia, afaria eta DJ. 
17:00etatik 21:00etara, 
Intxostiapunta gazte gunean. 

LAKUNTZA Kintadak: Amets 
taldearekin dantzaldia. 1979ko 
kintoek antolatuta. 
19:00etatik 22:00etara, plazan. 

ALTSASU Legazpiko Santakrutz 
abesbatza Erkudengo Ama 
abesbatzak gonbidatuta.
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

ETXARRI ARANATZ Euskal festa. 
Egurre ta kitto eta Bultz. 
23:00etan, plazan. 

IGANDEA 2
ETXARRI ARANATZ Finalista 
eguna.
09:00etan, plazan. 

ETXARRI ARANATZ Dantzari 

txiki eguna. Kalejira eta dantza. 
12:00etatik, plazan. 

ALTSASU Munduko dantzak 
Irantzu Gonzalez dantza 
eskolako ikasleen ikuskizuna. 
17:00etan eta 19:00etan, Iortia 
kultur gunean. 

ETXARRI ARANATZ Musika 
plazan. Jo & Swiss knife 
country taldea. 
19:30ean, plazan. 

ALTSASU Los hermanos Sisters 
gaurkotasunezko filmaren 
emanaldia. 
19:30etan, Iortia kultur gunean. 

ASTELEHENA 3
ALTSASU Pentsio duinen alde. 
Nafarroako Pentsionistak 
Martxan eta Otsailaren 
22ko Plataformak deitutako 
elkarretaratzea.
12:00ean, Zumalakarregi plazan.

HIRIBERRI ARAKIL Adimen 
emozionala tailerra Leticia 
Garces Larrea pedagogoarekin.
17:00etatik 18:30era, kultur etxean. 

OSTEGUNA 6
ETXARRI ARANATZ Sunset Park 
Paul Auster idazlearen liburuari 
buruz hitz egingo du Etxarriko 
Irakurle taldeak. 
19:00etan, liburutegian. 

ETXARRI ARANATZ 
Errepresaliatu gaixoak kalera, 
amnistia osoa. AEMren 
Kontzentrazioa. 
19:30ean, plazan. 

ALTSASU La pequeña Suiza 
gaurkotasunezko filma. 
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

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

artXiBOa

ALTSASU Koldo Arnanz arteskolaren ikasleen lanen erakusketa.
Maiatzaren 27tik ekainaren 9ra. Astelehenetik ostiralera 18:30etik 
21:00etara, larunbatetan 18:00etatik aurrera eta igandean 16:00etatik 
20:30era, Iortia kultur gunean. 

Igandea, 2

Min.

13o
Max.

29o

Astelehena, 3

Min.

12o
Max.

25o

EGUralDia astEBUrUaN

Ostirala, 31

Min.

10o
Max.

26o

Larunbata, 1

Min.

13o
Max.

29o

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

UtZitaKOa
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OrOiGarria

Beti gogoan

Juan Inazio  
Erdozia Larraza

Fidel Larraza Marin
Fco. Javier  

Guruzeaga Etxarri
Felipe Ceberio Maiza 

Jose Antonio Goñi Jaca

Etxarri Aranatzko 1953ko kintuek

OrOiGarria

Beti egongo zara gure bihotzetan

Jose 
Calvo Mendez

Zure familia

i.urteurrena

Ziordia

EsKEla

Urak dakarrena 
urak daroa,

zuk emandakoa 
gurekin gelditzen da.

Joxe Mari 
Aizpurua Oiarzabal

Iñigo Aritza ikastolako guraso, irakasle, 
ikasle eta langileak

(ainara aizpurua lorente irakaslearen aita)

· Noa San Migel Garatea, maiatzaren 18an Altsasun
· Erick Xavier Jimenez Velez, maiatzaren 21ean Altsasun
· Nour Touiar Zendag, maiatzaren 24an Irurtzunen

JaiOtZaK

· Asier Turunbai Lacalle eta Laura Garcia Saez, 
maiatzaren 24an Uharte Arakilen

EZKONtZaK

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA UDALETAN JASOTZEN 

DA. AGERTU NAHI EZ DUENAK, HAN JAKINARAZI DEZALA.

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.

iraGarKi sailKatUaK

HIGIEZINAK

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

LANA / NEGOZIOAK

LAN ESKAINTZA
Aisialdiko begiraleak 
Lizarragan: Ergoienako 
Udalak garilaren 15etik 
31ra udan euskaraz aisial-
di programa garatuko du 
eta horretarako begiraleak 
kontratatuko ditu. Interesa 
dutenek garagarrilaren 7a 
baino lehen aurkeztu behar 
dute curriculuma info@
ergoiena.com e-postara. 
Bete beharreko baldintzak: 
18 urte baino gehiago, 
aisialdiko monitore titulua 
edo hezkuntzarekin zeri-
kusia duen titulua eta 
euskaldun izatea.

OHARRAK
Lehen soropen tailerra 
Etxarri Aranatzen: ekai-
naren 4an, 18:00tatik 
19:30era Etxarri Aranaz-
ko osasun etxean. Intere-
satuta bazaude eman zure 
izena han bertan.

Odol-emateak: Arbizun 
garagarrilaren 11n eta 
Olaztin 12an, 17:00tatik 

20:30era. www.adona.es/
eu.

Etxarriko irakurle tal-
dea: ekainaren 6an, os-
tegunean, 19:00etan 
Etxarri Aranazko liburute-
gian elkartuko dira eta 
Paul Auster-en "Sunset 
Park" liburuaz arituko 
dira. Gonbidatuta zaude.

Uharte Arakilen 2018an 
jaiotako haurren zapiak: 
erroldatuta dauden umeei 
festetan zapia banatuko 
zaie. Erroldatuta ez dau-
den familiek eta interesa 
dutenak, ekainaren 7ra 
arte eman dezakete izena 
Udal Bulegora bertaratuz, 
edo email bat bidaliz 
info@uhartearakil.com.

Lakuntzako San Saastin 
musika eskola: 2019-
2020 ikasturterako matri-
kula egiteko epea zabalik 
garagarrilaren 14ra arte. 
Garagarrilaren 24an ins-
trumentu-erronda eginen 
da haur eta helduentzat. 
Interesatuek Udaletxean 
izena eman behar dute 
ekainaren 20a baino lehen.

XALOA TELEBISTAn “Na-
farrak Munduan” saio-
rako nafar abenturaza-
leen bila dabiltza. Atze-
rrian bizi izandako gazte 
zein heldu; lan kontuen-
gatik, ikasketa kontuen-
gatik edo dena delakoa-
gatik beste lurralde batean 
denbora batez bizitako 
esperientzia kontatzeko 
Sakanako norbaiten bila 
dabiltza. Saioa elkarrizke-
ta dokumentala izango da. 
Harremanetan jartzeko 
produkzioairuinerria@

xaloatelebista.eus helbi-
dera idatzi.

Crowdfunding Kanpai-
na: Aritz Ganboa de Migel 
artzain-gaztagile arbazua-
rraren erronkan parte 
hartzera gonbidatuta 
zaude. Arruazutik Izaba-
raino mendi lasterketa eta 
gazta trukaketa "Bideak" 
dokumentalean jasotzeko 
kanpaina laguntzeko diru 
bilketa egiten ari dira. 
Informazioa http://www.
bideakdokumentala.eus/
eu/crowdfunding-kanpai-
na web-gunean.

Bidelagun izan nahi? 
Mintzakide programaren 
bidez euskara praktikatze-
ra elkartzen dira hizkuntza 
ikasten ari direnak eta 
hizketatzeko ohitura dute-
nak. Euskaldun batekin, 
bidelagun batekin aritzen 
dira. Bidelagun izan nahi 
duzu? 600 482 024 tele-
fonoan edo AEKren Itsasi 
euskaltegian duzu infor-
mazio guztia guztia.

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

Josefina Arregui klini-
kako bazkidea izan nahi 
baduzu, urtean 12 euro 
edo nahi duzun kopurua 
eman dezakezu. Informa-
zio gehiago amigosjose-
finaarreguilagunak@
gmail.com edo amigosjo-
sefinaarreguilagunak.
blogspot.com

www.iragarkilaburrak.eus

948 564 275 

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.

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.

IRAGARKIA JARTZEKO:

Nabarmendu zure iragarkia
Modulo handia:  

24,20 euro 
948 564 275

Nabarmendu 
zure iragarkia
Modulo txikia: 
14,52 euro

948 564 275



2019-05-31  Ostirala  GUAIXE16    KIROLAK

Espainiako 
Kopa, erronka
 ARETO FUTBOLA  Gazteen 
Ohorezko mailako 3. mailako liga 
irabazi du Xotak, eta horri esker, 
bihar Gazteen Ohorezko Mailako 
Espainiako Kopako final zortzirena 
jokatuko du, Tenerifeko Iberia 
Toscal taldearen kontra, Irurtzungo 
Atakondoa kiroldegian, 18:00etan. 
Irabazlea ekainaren 7tik 9ra Las 
Rozasen jokatuko den Kopako 
azken faserako sailkatuko da. 

J.L. GORRIA

Sakanako Mankomunitateko 
Kirol Zerbitzuak udarako pres-
tatutako ekitaldien barruan surf  
ikastaroa aurtengo nobedade 
nagusia da. Horrela, Zarauzko 
olatuetan surf  egiteko aukera 
izango dugu sakandarrok. Ekai-
naren 15ean eta 16an izanen da 
ikastaroa, eta 18 urtetik gora-
koendako edo familian egiteko 
ikastaroa izango da. Familia 
bakoitza izanen da bere haurren 
arduraduna. Garraioa ez da ara-
zoa izango, Zarautzera joateko 
eta bueltatzeko autobusa egongo 
baita. 

Surf  ikastaroa ordu t’erdikoa 
izango da. Autobusa 14:00etan 
aterako da Ziorditik eta partai-
deak herriz herri jasoko ditu. 

Ikastaroa egin ondoren, Zarau-
tzetik 20:30ean abiatuko da, Sa-
kanara buelta egiteko. 

Surf  hastapen ikastaro honek 
40 euroko prezioa du, surfean 
aritzeko beharrezko material 
guztia barne. Ikastaroan parte 
hartu ez baina Zarautzera joan 
nahi duenak, 10 euroko prezioan 
egingo du buelta. Izena ematea 
zabalik dago Mank-eko Kirol 
Zerbitzuan (948 464 866, kirolak@
sakana-mank.eus).

Errugbia, futbola eta triatloia
Sakanako futbol campusean, 
mutilen campusa Uharte Ara-
kilgo futbol zelaian izanen da, 
Iokin Lobo monitorearekin, eta 
neskena Altsasuko Dantzalekun, 

Maalen Berazarekin. Uztailaren 
1etik 6ra 2007tik  2009ra jaiotakoak 
trebatuko dira, eta uztailaren 
8tik 13ra 2004an, 2005ean eta 
2006an jaiotakoak, goizeko 9:30etik 
14:00etara. Prezioa: 45 euro, Anoe-
tara txangoa barne. 

Triatloi campusa uztailaren 
16an hasi eta 27an despedituko 
da, 11:00etatik 13:00etara, Altsa-
suko Zelandi kiroldegian. 8 ur-
tetik 16 urtera bitartekoendako 
da. Prezioa: 40 euro. 

Aurten errugbi campusa anto-
latuko du Mank-ek, bigarren 
urtez. Urdiaingo futbol zelaian 
izanen da, uztailaren 29tik abuz-
tuaren 2ra, 10:30etik 13:30era, 8 
urtetik 16 urtera bitartekoenda-
ko. Prezioa: 35 euro. 

Sakanatik autobusa aterako da ekainaren 15ean eta 16an Zarautzen surf hastapen klaseak hartu ahal izateko. TOTALSURFCAMP

Mank-ek surf ikastaroan 
izena ematea luzatu du
 SURFA / ERRUGBIA / FUTBOLA / TRIATLOIA  Ekainaren 10era arte eman daiteke izena 
sakanako Mankomuniateak ekainaren 15ean eta 16an Zarautzen antolatutako surf 
ikastaroan. autobusa izanen da. Errugbian, futbolean eta triatloian ere tokiak daude

Urdiaingo Gazte Asanbladak 
Urdiaingo VII. Futbol 7 Txapel-
keta antolatu du udarako. Urte-
tik urtera udako kirol ekitaldien 
barruan klasikoa bilakatzen ari 
da Urdiaingo txapelketa, zazpi 
kidez osatutako taldeen artekoa. 

Txapelketa Urdiaingo futbol 
zelaian jokatuko da eta ekainaren 
21ean hasiko dira partidak.  Ohi-
koa denez, abuztuaren 14an jo-
katuko da finala, Andra Mari 
abuztuko festetan. 

Txapelketan aritu nahi duten 
taldeek izena ematea zabalik 
dute, ekainaren 15era arte, on-
doko telefonoetara whattsapa 
bidalita: 617 797 193 edo 634 433 
742. Talde bakoitzak 60 euro or-
daindu beharko ditu.

Urdiaingo VII. Futbol 
7 Txapelketa: izena 
ematea zabalik

Xota fundazioak  5 urtetik 15 urte 
bitarteko neska-mutikoendako 
areto futbol campusa antolatu 
du, IV. Futsal Campus Irurtzun 
izenekoa. Uztailaren 22tik 26ra 
arte, goizeko 9:30etik 16:30era, 
trebatuko dira gaztetxoak campus 
misto honetan. Prezioa 120 eu-
rokoa da eta, formazioaz gain, 
hamaiketakoa, bazkaria, ekipa-
zioak eta erantzukizun zibileko 
asegurua jasotzen dira. 

Osasuna Magnako Dani Saldi-
se eta Roberto Martil jokalari 
irurtzundarrek eta San Juan 
taldeko Igor Etxarrik gidatuko 
dute campusa, eta hainbat sor-
presa iragarri dituzte. Izena 
ematea zabalik dago uztailaren 
15era arte ondoko telefonoetan: 
689 451 677 eta 649 092 346. 

 ARETO FUTBOLA  IV. Areto 
Futsal Campusa 
uztailean Irurtzunen

Saldise, monitoreetako bat. J.AGUIRRE

FUtBOl ErrEGiONala

12. JARDUNALDIKO EMAITZAK
Lagun Artea - Ardoi B 3-3
Altsasu - Lagunak 1-0

SAILKAPENA

IGOERA FASEKO A. MULTZOA

1 Ardoi 24
3 Lagun Artea 23
7 Altsasu 11

HURRENGO JARDUNALDIA

IGANDEAN

17:00 Lagun Artea - Lagunak (Lakuntza)
17:30 Urroztarra - Altsasu (Urrotz)

Lagun Arteak igoera du jokoan
Erregional mailan igoera faseko 12. 
jardunaldia jokatu zen asteburuan. 
Sailkapenean lehena den Ardoi hartu 
zuen Lagun Arteak Lakuntzan. Ardoi 0 
eta 2 aurreratu zen, baina lakuntzarrek 
ez zuten etsi eta Unanuak sartutako bi 
golei esker, berdintzea lortu zuten. Gutxi 
iraun zuen pozak, Ardoik hirugarren gola 
sartu baitzuen minutu bat beranduago. 
Lagun Artea saiatu zen, eta deskontuan, 
hiruna berdintzea lortu zuen, garaipen 
zaporea izan zuen berdinketa. 

Bestalde, Dantzalekun Lagunak taldea 
hartu zuen Altsasuk. Lehen zatian 
etxekoek dominatu zuten partida, eta 27. 
minutuan Pitik Altsasu aurreratu zuen. 
Bigarren zatian Lagunakek gol aukerak 
izan zituen, baina Altsasuk garaipenari 
eustea eta hiru puntuak eskuratzea lortu 
zuen, primerako itxura eman eta gero. 

Igandean hirugarrena den Lagun 
Arteak bigarrena den Lagunak hartuko 
du Lakuntzan. Lehen hiru taldeak igoko 
dira preferentera, eta igoera dute jokoan 
bi taldeek. Altsasuk Urroztarra du arerio. 

EMaKUMEEN ErrEG.

34. JARDUNALDIKO EMAITZAK
Altsasu - Auto Areta 1-1

SAILKAPENA

EMAK. ERREGIONALEKO 1. MULTZOA

1 Osasuna Fundazioa 95
13 Altsasu 27

Altsasuk 13. postuari eutsi dio
Azkeneko jardunaldian, Altsasuk Auto 
Areta hartu zuen Dantzalekun. Partida 
oso lehiatuan, bana berdindu zuten bi 
taldeek. Osasunak irabazitako ligan 
Altsasuk 13. postuari eustea lortu du. 

Futbol 8ko neskek liga bukatu dute ere.
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Eneko Aramendia Itzulian. LABORAL KUTXA

Asteazkenean hasi eta igandean 
despedituko da Nafarroako Itzu-
lia. Bertan afizionatuen mailako 
27 talde dabiltza lanean, afizio-
natuen tropeleko onenak. 

Atzoko etapa Iruñean hasi eta 
Zangozan despeditu zen (132,5 
km), 2. eta 3. mailako portuz jo-
sitakoa. Guaixeko erredakzioa 
isterakoan oraindik ez genuen 
emaitzen berri. Bezperako etapa, 
lehenengoa, Lizarran hasi eta 
Lodosan bukatu zen (139,7 km), 
haizeak goitik behera baldintza-
tutakoa. Hiru txirrindularik ihes 
egin zuten, baina 10 km-ren fal-
tan eguneko ihesaldia irentsi 
zuen tropelak. Esprintean, Lotto 
taldeko Arne Marit belgiarra 
gailendu zen, Laboral Kutxako 
Mikel Paredesen eta Rural Ku-
txako Oier Lazkanoren aurretik. 
Laboral Kutxako Eneko Aramen-
dia iturmendiarra lehen nafarra 
izan zen, 63. postuan, 14 segun-
dora sartu zen tropelaren ba-
rruan. Rural Kutxako Josu Etxe-
berria 81.a sartu zen, taldetxo 
horretan, eta Laboral Kutxako 
Ailetz Lasa 93.a, 5:08ra.

Aramendiak lehen nafarraren 
maillota jantzi zuen. "Etapa go-
gorra izan da, tentsio handikoa" 
aipatu zuen. 

Nafarroako Itzulia igandean 
despedituko da, 3 etapa ikusga-
rriren ondotik. 

Aramendia, 
Lasa eta 
Etxeberria 
Itzulian
 TXIRRINDULARITZA   
igandera bitartean 
afizionatuen Nafarroako 
itzulian ariko dira

Festa ederra 
Iturmendin
 TXIRRINDULARITZA  Igandean 
Sakanako Bizikleta Ibilaldi Berezia 
hartu zuen Iturmendik, Mank-ek 
antolatuta. Barrankakoek gidatutako 
bizikleta martxa ederraren ondoren, 
auzate osasuntsua, bizikleta 
materialaren zozketa, ipuin ez 
sexisten txokoa, euskaraz ipuinak 
sortzeko txokoa eta bizikleta 
konpontzeko tailerra egon ziren, 2. 
eskuko kirol material bilketaz gain. 

UTZITAKOA

Larunbat arratsaldean Irurtzun-
go kale nagusietan txirrindula-
ritza taldeen autoak, txirrindu-
lariak, hesiak, kale itxiak… 
bueltan izanen dira. Aspaldiko 
partez, txirrindularitza laster-
keta hartuko du Irurtzunek. Kasu 
honetan, Sakana Group Aralar 
Txirrindularitza taldeak antola-
tu du proba, Irurtzungo Udalaren 
eta hainbat babesleren laguntza-
rekin eta 16:00etatik aurrera 
kategoria txikiko ginkana eta 
lasterketak jokatuko dira, Nafar 
Kirol Jolasetarako baliagarriak 
izango direnak. 

Lehenik eta behin ginkana 
probak egingo dira, 16:00etan, 
Irurtzungo plazan. Promesek, 
hasiberriek eta haurren maila-
koek ariketa berberak egin behar-
ko dituzte, pibotak gainditu, 
pibot-slaloma, paralelak gaindi-
tu, zirkunferentzia osatu, lurre-
tik ur botila hartu eta beste toki 
batean kokatu, pibote-zig-zaga…–  
eta kimuek, aurrekoez gain, 
tranpolin ariketa. 

1,3 km-ko zirkuitua
Ginkana probak jokatu ondoren 
hasiko dira lasterketak. Sakana 
Group Aralarrek 1,3 km-ko zir-
kuitu gorabeheratsua prestatu 
du Irurtzunen, industrialdera 
jaitsi eta herri erditik igoz irtee-

ra eta helmuga Foru plaza parean 
duena. Kategoriaren arabera, 
bira gehiago ala gutxiago eman 
beharko dituzte zirkuituan. 

Distantziak
Promesek itzuli bat egingo dute 
zirkuituan (1,3 km), lehen urteko 
hasi berriek bi (2,6 km) eta biga-
rren urteko hasiberriek hiru (4,9 
km). Kimuen mailan, lehen ur-
tekoek bost bira (6,5 km) emango 
dituzte zirkuituan eta bigarren 
urtekoek sei (7,8 km). Haurren 
mailan, lehen urtekoek hamaika 
itzuli (14,3 km) eta bigarren ur-
tekoek 13 itzuli (16,9 km) egingo 
dituzte. Emakumezkoetan, hau-
rren mailakoek bederatzi itzuli 
(12,7 km) egingo dituzte eta ki-
muek sei itzuli (7,8 km).

Aurreko asteburuan eskola 
mailako txirrindulariek Zizurko 
lasterketan hartu zuten parte, 
Nafar Kirol Jolasetarako balia-
garria zen hirugarren proban. 
Bikain ibili ziren Aralar eta Bu-
runda taldeetako txirrindulariak. 

Kategoria txikikoen podiuma. SAKANA GROUP

Txirrindularitza bueltan 
da Irurtzunen
 TXIRRINDULARITZA  sakana Group-aralar taldeak antolatuta, eskolen mailako i. Bi 
ahizpe trofeoa jokatuko da bihar, larunbatean, 16:00etan, irurtzunen. aspaldiko 
partez eskolen mailako txirrindularitza lasterketa batez gozatzeko aukera izango da 

Larunbatean junior mailako XVII. 
Cendea de Galar Sari Nagusia 
jokatu zen. Lasterketa oso mu-
gitua izan zen, eta Atracciones 
Sanz taldeko Alex Urangari pri-
meran atera zitzaion estrategia. 
Erasoa jo eta bakarrik iritsi zen 
helmugara (2:05:11). 5 kidez osa-
tutako taldea 34 segundora sartu 
zen, Sakana Group-Aralarko 
Aitor Alberdi buru zela eta Bu-
rundako Quesos Albenizko Iker 
Mintegi altsasuarra laugarrena 
zela. Bigarrena izateaz gain, lehen 
urteko lehen txirrindulari junio-
rraren saria jaso zuen Aitor Al-
berdik. Lizarte taldean dabilen 
Jon Gil lakuntzarra 143.a sartu 
zen, Sakana Groupeko Inhar 
Astitz 34.a eta bere taldekide 
Mikel Lizasoain 48.a. 

 TXIRRINDULARITZA  Aitor 
Alberdi bigarrena 
Cendea de Galarren

Aitor Alberdi. UTZITAKOA
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Larunbatean Mitxarro Bira las-
terketa jokatu zen Araian (27 
km), etziko Zegama-Aizkorri 
maratoia prestatzeko aproposa. 
194 korrikalarik osatu zuten pro-
ba, lainoa eta tarteka euri fina 
bidaide izan zituztela. Xabier 
Lete oñatiarra bakar bakarrik 
iritsi zen helmugara (2:38:27). 
Tarte ederra atera zion bigarre-
nari, Adrian Saez de Arregi 
araiarrari, 5 minutu pasa (2:43:32). 
Sakandarren artean, bi sakandar 
sailkatu ziren lehen 25 postuetan. 
Jabi Gasanz altsasuarra 23. tokian 
iritsi zen helmugara (3:03:33) eta 
Jokin Bereziartu altsasuarra 
24.a (3:03:37). Emakumezkoetan 
Maite Maiora gipuzkoarrak ira-
bazi zuen alde handiarekin 
(3:05:10), helmugan 26.a. 18 mi-
nutu atera zizkion Gasteizko 
Andrea Garairi (3:23:27). Joana 
Senar etxarriarra izan zen proban 
aritu zen emakumezko sakandar 
bakarra eta 154.a sailkatu zen 
(4:25:11), emakumezkoetan 13.a.

Sakandarrak 
Araiako 
Mitxarro Biran 
txukun
 MENDI LASTERKETAK  Jabi 
Gasanz 23.a sartu zen 
helmugara eta Jokin 
Bereziartu 24.a

110 bikote 
Andra Marin
Larunbatean Andra Mari 
ikastolaren VI. Binakako 
Lasterketa-Naparpellet Saria jokatu 
zen. Txikienek moto lasterketan 
parte hartu zuten, banaka, baina 
gainontzeko guztiek bikoteka osatu 
zuten lasterketa. 110 bikote 
guztira. Andra Mari ikastolako 50. 
urteurrena oso presente egon zen, 
eta urteurrenerako ateratako 
kamiseta jantzi zuten guztiek. 

Araiako Mitxarro Biran 
sakandarren denborak:

Gizonak
1. Xabi Lete (Oñati) 2:38:27
23.Jabi Gasanz (Alts) 3:03:33
24.Jokin Bereziartu (Alts) 
3:03:37
33.Iker Flores (Alts) 3:12:54
45.Ioseba Iza (Arb) 3:23:14
65.J.Julian Lopez (Alts) 3:31:06
85.Asier Leitza (Arb) 3:42:39
92.Ibai Arrese (Etx) 3:46:58
115.Iñaki Lacalle (Olaz) 3:58:39
137.Ruben Garcia (Alts) 4:09:59
148.Jon Garasa (Olaz) 4:19:57
149.Iñaki Ganuza (Olaz) 4:19:59
155.Aitor Salinas (Etx) 4:25:13

Emakumezkoak
26.M. Maiora (Mendaro) 3:05:10
154.Joana Senar (Etx) 4:25:11

Sakandarrak

Igandean, ekainaren 2an, joka-
tuko da XVIII. Zegama-Aizkorri 
mendi maratoia, Golden Trail 
World Series munduko txapel-
ketarako baliagarria izango den 
proba (42,195 km, 5.472 m desni-
bel +). Munduko espezialista 
onenetakoak bilduko dira bertan, 
sarritan txapelduna izan den 
Kilian Jornet esaterako. Zegama-
Aizkorri bezalakorik ez dagoela 
sarritan entzuten da, probagatik 
eta zaleengatik. Sancti Spiritun, 
Urbian, Aratzen eta Aizkorrin 
pasatzerakoan jendetza izaten 
da eta korrikalari askok aitortzen 
dute oilo-ipurdia jartzen zaiela. 

Gasanzen debuta
Aurten zazpi korrikalari sakan-
darrek lortu dute proban parte-
hartzea: Jose Antonio Salgado 
beterano altsasuarrak, Aritz 
Munarriz etxarriarrak, Juanjo 
Goikoetxea uhartearrak, Jabi 
Gasanz altsasuarrak, Beñat Ka-
tarain lakuntzarrak, Aritz Gan-
boa arruazuarrak eta Joxeja 
Maiza etxarriarrak. Jabi Gasan-
zek debutatuko du, gainontzekoak 
aurretik aritu izan baitira. 

Salgado, guztietan
Aipatzekoa da Jose Antonio Sal-
gadorena. Altsasuko korrikalari 
beteranoak orain arteko edizio 
guztietan hartu du parte, eta 

igandean ere 18. edizioari ekingo 
dio. 2002an proba hasi zenetik 
orain arte lehiatu diren 6 korri-
kalarien artean dago Salgado. 
Trailrunning Reviewen azaldu 
zuenez, lehendabiziko edizioan 
200-250 parte-hartzaile aritu ziren, 

gehienak inguruetakoak, eta 
ordutik lasterketa asko aldatu 
dela dio. Hirugarren ediziotik, 
Munduko Kopa izan zenetik, 
Zegamak gora egin zuela nabar-
mendu du altsasuarrak. Zaleen-
dako hitz gozoak ditu. "Gipuz-
koako zaleak ikusgarriak dira. 
Edozein kirol ekitaldi dela, beti 
ikuslez beteta. Eta Zegama-Aiz-
korrin ere. Ikusgarria da”. Bere 
denborarik onena 3. edizioan 
lortu zuen (5:00:30 ordu). Aurten 
korrikan bere 37 denboraldiari 
ekin dio altsasuarrak, 59 urte 
ditu, eta igandean disfrutatzera 

aterako da. Bere gomendioa ha-
sierako eremuan indarrak erre-
serbatzea da, Olzako aterperaino, 
28. kilometroan, eta hortik au-
rrera erritmoa handitzea. 

Bestalde, Zegaman bizi den 
Beñat Katarain lakuntzarra iaz 
41.a sailkatu zen eta Euskal Se-
lekziokoak aurten denbora ho-
betzea nahi izango du, gainon-
tzeko korrikalariak bezala. Aritz 
Ganboak ere Arruazu eta Izaba 
mendiz mendi lotzeko egitasmoa 
prestatzeko erabiliko du Zega-
makoa.

Iganderako aurreikusten den 
beroa korrikalarien etsaietako 
bat izan daiteke, ongi hidratatzeak 
berebiziko garrantzia hartuko 
baitu. Ibilbidea urteroko berbe-
ra da; ez du aldaketarik behar, 
bere horretan ikusgarria baita. 
Zegamatik abiatuta, Otzaurte 
gainera igo eta ondoren datoz 
Aratz, Aizkorri, Aketegi eta bes-
te, atzera ere Zegamatik jaisteko. 
Korrikalariak goizeko 9:00etan 
abiatuko dira Zegamatik. Erre-
korrei dagokienez, gizonezkoetan 
Stian Angermundek ezarri zuen 
errekorra, 2017an (3:45:08), eta 
emakumezkoena Maite Maiorak 
berritu zuen (4:34:27), honek ere 
2017an. 

Zegamako proba jarraitzera 
eta mendizaleak animatzera mi-
laka mendizale hurbilduko dira, 
eguraldi bikaina iragartzen du-
tenez, are gehiago. 

Kilometro Bertikala
Proba nagusiaz gain, gaur, osti-
ralean V. Zegama-Aizkorri Kilo-
metro Bertikala jokatuko da, 
Arriaundi eta Iraule artean (3 
km, 1015 m desnibel +). Bertan 
Fidel Jimenez etxarriarra, Jose 
Antonio Salgado altsasuarra, 
Alatz Agirre arbizuarra, Fran 
Araña arbizuarra eta Sergio Goñi 
olaztiarra aritzekoak dira.

Jose Antonio Salgado, Tritoiena lasterketako helmugara heltzen. 

Zegama: Salgadok edizio 
guztiak, Gasanzek lehena 
 MENDI LASTERKETAK  Zazpi sakandar ariko dira igandean Zegama-aizkorri mendi 
maratoian: salgadok, Munarrizek, Goikoetxeak, Katarainek, Ganboak eta Maizak 
errepikatuko dute, baina Gasanzendako bere lehenengo Zegama izango da

SALGADO EDIZIO 
GUZTIETAN ARITU DA 
ETA IGANDEAN 18. 
ZEGAMA-AIZKORRIRI 
EKINGO DIO, GOGOTSU
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Egutegian egunak aurrera doaz, 
eta ia konturatu gabe ekainean 
gaude, San Ferminak hasteko 
hilabete baten faltan. San Fermin 
egun handian jokatzen da San-
ferminetako lau t’erdiko finala 
eta dagoeneko hasia da txapel-
keta. Egunotan txapelketako 
atarikoak jokatzen ari dira, eta 
Baiko pilota enpresako adarrean 
Joanes Bakaikoa pilotaria larun-
batean sartuko da lehian, atari-
ko horretako batean. Etxarri 
Aranazko aurrelariak Victor 
errioxarra izango du arerio la-
runbatean Labriten jokatuko den 
partidan. Horretaz gain, Sanfer-
minetako lau t’erdiko beste ata-
riko bat hartuko du Labritek eta 
partida horretan Artolak Agirre 
izango du aurkari. 

Joanes Bakaikoaren eta Victo-
rren arteko lehia gogorra aurrei-
kusten da. Irabazten duenak 
Lasoren kontra jokatuko du 
ekainaren 15ean Zubirin, eta 
partida horretako garaileak Olai-
zolaren kontra aritu beharko du 

ekainaren 23an Beasainen. Aldiz, 
Artola eta Agirreren arteko lehia-
ko irabazleak Urrutikoetxearen 
kontra jokatuko du ekainaren 
14an Arrigorriagan, eta egun 
horretako irabazleak Bengoetxea 
VI.a izango du aurkari Muskizen. 

Bi adarren irabazleek finalerdia 
jokatuko dute, ondoren, ekaina-
ren 29an Barañainen. 

Aspeko adarra
Aspeko adarrean final zortzire-
nak jokatuko dira. Elezkano II.ak 
Peio Etxeberria izanen du aur-
kari, eta partida horretako ira-
bazlea Altuna III.aren kontra 
ariko da. Beste adarrean, Jakak 
Irribarriaren kontra jokatuko 
du ekainaren 16an Beasainen, 
eta irabazleak Ezkurdia izango 
du zain. Ondoren, bi adarretako 
irabazleak elkarren kontra ariko 
dira ekainaren 28an Sopelan. 
Aspeko adarreko txapeldunak 
eta Asegarcekoak Sanfermine-
tako lau t’erdiko finala jokatuko 
dute uztailaren 7an Labriten.

Aurreko ostiralean Irurtzunek 
hartu zuen Aspeko adarreko 
atarikoa. Peio Etxeberriak Rete-
gi Bi izan zuen aurkari eta lehia 
oso gogorra izan zuten bi pilota-
riek. Azkenean, 20 eta 22 gailen-
du zen Etxeberria.  

Joanes Bakaikoa. BAIKO PILOTA

Bakaikoa sanferminetako  
lau t'erdira
 PILOTA  Bihar sanferminetako lau t’erdiko Baiko pilotako atarikoan Victor izango du 
aurkari Joanes Bakaikoa etxarriarrak, labrit pilotalekuan (17:00, EtB1). irabazleak 
lasoren kontra jokatuko du ekainaren 15ean Zubirin

Afizionatuen mailako pilotari 
onenak lehiatzen ari dira gizo-
nezkoen XXVII. Irurtzungo eta 
Arakilgo Pilota Txapelketan eta 
aurten lehen aldiz antolatu den 
Emakumezkoen I. Domingo Na-
gore Memorialean. Orain arte 
kanporaketak jokatu dira, eta 
hemendik aurrera azken txan-
pari ekingo dio txapelketak. 
Emakumezkoen I. Domingo Na-
gore Memorialean finalerdiak 
daude jokoan asteburu honetan, 
eta gizonezkoen XXVII. Irurtzun-
go eta Arakilgo Txapelketan, 
senior mailan final laurdenak 

eta promesen mailan finalerdi 
bat jokatuko dira. Partidak osti-
ral arratsaldean eta larunbat 
goizean jokatuko dira, Irurtzunen.

Aurrekoak utzi zuena
Aurreko asteburuan gizonezkoen 
txapelketako partidak jokatu 
ziren. Barbajero-Aldutzin, Sala-
berria-Mariezkurrena, Iriarte-
Sarasa, Ruiz de Larramendi-
Azkarraga, Osa-Odriozola, Olae-
txea-Apezetxea eta Telletxea-
Artola izan ziren garaipena 
lortu eta txapelketan aurrera 
egin zuten bikoak. 

Irurtzun eta Arakilgo Pilota 
Txapelketa, azken txanpan
 PILOTA  Gizonezkoen txapelketako final laurdenak eta 
emakumezkoen finalerdiak jokatuko dira asteburuan

Iosu Igoa, Nafarroako selekzioko beste txapeldunekin batera. NAF. PILOTA FEDERAZIOA

Iosu Igoak Nafarroarendako 
txapela lortu zuen
 PILOTA  igoa-apezetxearen eta Esparza-amatriainen 
garaipenek beste txapel bat eman diote Nafarroari

Asteburuan Espainiako Federa-
zioen Arteko Gazteen mailako 
pilota eta erremintako finalak 
jokatu ziren, eta Nafarroa izan 
da txapelduna, bere pilotariek 
egindako lan bikainari esker. 

Lehenik eta behin, Iosu Igoa 
etxarriarrak eta Antton Apeze-
txeak Nafarroa ordezkatu zuten 
Binakako finalean, eta Errioxa-
ko ordezkari Jorge Fernandez 
eta Alvaro Garcia izan zituzten 
aurkari. Joko sisteman jokatu 
zen finala, hau da, 10 tantoko bi 
partidara, eta bi jokoetan nafarrak 
gailendu ziren. Lehen jokoan 
Igoak eta Apezetxeak agindu 
zuten, eta hasieratik hartu zuten 
aldea, 10 eta 2 irabaztera arte. 
Aldiz, bigarren jokoa askoz ere 
lehiatuagoa izan zen. Errioxarrak 
5 eta 0 aurreratu ziren, baina 
Igoak eta Apezetxeak bosna ber-
dintzea lortu zuten. Beste bi 
tantoko aldea lortu zuten errio-
xarrek, eta atzera ere berdindu 
zuten nafarrek. Igoak eta Ape-
zetxeak tentsioari ongi eutsi 
zioten eta tanto bikainak egin 
zituzten; horrela, bigarren jokoa 
10 eta 8 irabazi zuten eta finala 
irabaztea lortu zuten. 

Erremintan, nafarren arteko 
finala jokatu zen. Esparzak eta 
Amatriainek Fernandez de Arkaia 
eta Maisterra izan zituzten aur-
kari pala motzeko finalean. Bi 
jokotan gailendu ziren Esparza 
eta Amatriain (15-7 eta 15-6).

Igoarekin eta Ganboarekin 
Oberenak aurrera Berrian
Berria Torneoko final zortzire-
netako azken kanporaketak jo-

katu ziren asteburuan. Hernanin, 
Oberena (Iruñea) Oiarperen 
kontra (Oiartzun) aritu zen. Obe-
renak egin zuen aurrera, jokoan 
zeuden hiru partidak irabazi eta 
gero. Kadeteetan, Lasok eta Ila-
rregik (Oberena) 22 eta 15 iraba-
zi zieten Seini eta Etxeberriari 
(Oiarpe); jubeniletan, Igoa eta 
Ganboa sakandarrek (Oberena) 
22 eta 7 hartu zituzten mendean 
Aranburu eta Iñarra (Oiarpe), 
nahiko erraz. Denetariko tantoak 
egin zituen etxarriarrak; eta, 
bukatzeko, senior mailan Cana-
balek eta Aldabek (Oberena) 22 
eta 9 irabazi zieten Ugalde III.ari 
eta Azpirozi (Oiarpe). 

Txapela gehiago hel daitezke 
Sakanara
Bihar, larunbatean, 10:00etatik 
aurrera Nafar Kirol Jolasetako 
Pilota Txapelketako finalak jo-
katuko dira Iruñeko Labriten. 
Finalisten artean sakandarrak 
daude, haurren mailako Arbizu-
ko Aldabide taldeko Baztarrika 
eta Lakuntza, batetik, eta jube-
nilen mailako Ganboa eta Igoa, 
bestetik. Beraz, jokoan dauden 
txapela preziaturen bat Sakana-
ra heltzeko aukera badago. 

Haurren lehen mailako finalean 
Arbizuko Aldabide taldeko Baz-
tarrikak eta Lakuntzak Oberena 
klubeko Sanchez eta Larrainzar 
izanen dituzte aurkari. Eta jube-
nilen lehen mailako finalean, bi 
sakandar arituko dira elkarren 
kontra. Oberenako bi biko lehia-
tuko dira. Oskoz eta Ganboa 
arbizuarra, batetik, eta Igoa 
etxarriarra eta Cuairan, bestetik. 

Emakumezkoen I. Domingo 
Nagore Memorialeko eta 
XXVII. Irurtzun eta Arakilgo 
txapelketako partidak. 

Ostiralean, Irurtzunen (19:00): 
• Emakumezkoen finalerdia: 

Iera Agirre / Olatz Ruiz de 
Larramendi.

• Gizonezkoen seniorren 
final laurdenak:  
Ongay-Bergera / Barbajero-
Irurita 
Astiz-Peñas / Salaberria-
Mariezkurrena

Larunbatean, Irurtzunen (10:00)
• Emakumezkoen finalerdia:   

Maite Ruiz de Larramendi / 
Bergara

• Gizonezkoen promesen 
finalerdia: Telletxea-Artola / 
Ruiz de Larramendi-
Azkarraga

• Gizonezkoen seniorren 
final laurdenak: Olazabal-
Gorriti / Uribe-Arbizu

Asteburukoak
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Yoseikanpaldira arte, agur
 YOSEIKAN BUDO  Sakanako Txuixoo Yoseikan Budo taldeak ikasturtean barna ikasitakoa 
praktikan jarri zuen asteazkenean, yoseikan budo erakustaldia eskaini baitzuten. Aritz 
Agirrebengoa San Roman da irakaslea, eta Etxarri Aranatzen eta Altsasun ematen ditu 
klaseak. Altsasun, Aritzekin batera, Zahara Ballouk aritzen da eskolak ematen.  

Etxarri Aranatzen 50 neska-mutiko eta 10 heldu trebatzen dira yoseikan budoan, 4 taldeetan, 
eta Altsasun 7 talde daude eta 80 haur eta 35 heldu trebatzen dira. Beraz, Sakanan 175 
pertsona dabiltza yoseikan budoan. Uztailaren 12tik 14ra Amets Arte Martzialen Euskal 
Taldeen Sareak yoseikanpaldia antolatu du Ziordiko Amarauna gune autogestionatuan. 

Maider Betelu EtXarri araNatZ
Larunbatean Nafarroako Kade-
teen Lauko Sokatira Txapelketa 
irabazi zuen Andra Mari Bk An-
tsoain B taldeari irabazita. On-
doren Berriozar A, Antsoain A, 
Berriozar B, Araxes eta Andra 
Mari A sailkatu ziren. 
Noiz hasten zarete sokatira entre-
natzen Andra Mari ikastolan? 
Gabonetako oporretatik bueltan 
hasten gara entrenatzen. Hasie-
ran konbinadako probak egiten 
ditugu Nafarroako Herri Kirol 
Jokoetan: koxkolak, korrika, 
zakua, trontza eta sokatira, bai-
na zortzikoa, zortzi kidez osatu-
tako taldeetakoa. Nerea eta Belen 
Lizarragarekin lantzen dute 
sokatirako teknika. Bost astebu-
ru iraun zuen txapelketak. Eta 
Aste Santuko oporren ondoren, 
DBH 3. eta 4. mailakoekin Nafa-
rroako Lauko Sokatira Txapel-
ketan parte hartzen hasi ginen.  
Hiru jardunaldi jokatu genituen: 
Donezteben, Antsoainen eta Be-
rriozarren, larunbatean. 

Hasieran Andra Mari B aurrean 
kokatu zen baina 3. jardunaldian 
Antsoain B gailendu zen. 
Lehenengo 2 jardunaldietan 
Andra Mari B taldea aurretik 
aritu zen eta hirugarrenean, 
urduritasunagatik edo konfian-

tzagatik Antsoainek irabazi zuen. 
Guk bizpahiru tiraldi irabazita 
sailkatuta geundela bagenekien, 
eta uste dut horrek ikasleak 
lasaitu zituela, azkenean ederki 
sufritu genuelako. 3. jardunaldia 
Antsoainek irabazi zuen eta 

finalera gu eta Antsoain iritsi 
ginen. 
Finala zerotik hastea da, edozer 
gerta daiteke.
Bai. Bi tiraldi dituzu, eta akatsak 
garesti ordaintzen dira. Finaleko 
lehen tiraldia guk irabazi genuen, 
eta bigarrena Antsoaingoek. 
Urduritasuna handia zen, are 
gehiago hirugarrenean lurrera 
erori ginenean. 
Beraz, berdinketa hausteko hiru-
garren tiraldi horretan lurrera…
Hasieran bertan, epaileak besoak 
jaitsi zituenean, atzelaria lurre-
ra erori zen, Eraman gintuzten, 
dezente gainera, baina ez ziren 
iritsi markaraino, eskerrak. Ga-
rrantzitsuena da gai izan ginela 
altxatzeko, eta, pixkanaka, are-
rioak gurera eramateko. 
Hortaz, txapelaren garaipena orain-
dik ere gozoagoa izango zen, ez?
Behin bukatuta bai, ederki go-
zatu genuen, baina bukatu arte 
sufritu genuen. 

Ikusleendako polita izango zen 
halako finala: emozio gehiago. 
Helduen txapelketako batek esan 
zidan: "hau bai dela sokatira, ez 
gurea! Gurea aspergarria da, 
hain teknikoa, baina hau da be-
netako sokatira, kadeteetan iku-
si duguna”. Izan ere, kadeteen 
finalean amaitu zuten bat lurre-
tik, bestea aurrera tiraka... tiral-
di amaiera ikaragarria izan zen, 
biziraute hutsa. Berriozarren 
jende asko zegoen, denak anima-
tzen, hori bai, errespetu handiz, 
beti bezala. Herri kiroletan zer-

bait bada errespetua da. Egia 
esan, oso esperientzia polita izan 
zen. Andra Mari ikastolak lortu 
duen Lauko Nafarroako lehen 
txapela izan da hau. Aurretik 
zortziko txapelak baditugu. 
Nortzuk dira tiratzaileak?
Andra Mari B taldean, Urtzi Ga-
lartza puntala da, lehenengoa. 
Gero Iraitz Petriati, Goiatz Men-
dinueta, Igaratz Reparaz eta 
Nerea Etxabarri daude, eta Unax 
Gabirondo atzelaria. Andra Mari 
A taldekoak honakoak dira: Na-
roa Arretxe, Maialen Biain, Iran-
tzu Aranguren, Oihan Arana, 
Saioa Lizarraga, Katrin Caro, 
Irantzu Lasa eta Peio Altzelai. 
Andra Marik urte luzeak daramatza 
herri kiroletan lanean, Jexus Senar 
zure aitatik hasita, zuk lekukoa 
hartu eta gaur egunera arte.
Ilusioa badugu eta lanean jarrai-
tuko dugu. Gure kirolak dira, 
guk zaindu beharrekoak. Oso 
errotuta daude ikastolan, eta 
urtetik urtera ikasle gehiagok 
hartzen du parte. Aita ibiltzen 
zenean 40-50 ikasle inguru ibiltzen 
ziren, eta aurtengo partaidetza 
127 ikasleetakoa izan da. Gela-
kideekin kirolean aritzea, hori 
baina hobeagorik ez dakit aurki 
dezakegun. 

Andra Marikoak, Mikel Senar eta Belen eta Nerea Lizarraga irakasleekin. ANDRA MARI

"Andra Mariren lauko 
lehenengo txapela da"
MIKEL SENAR aNDra Mari iKastOlaKO HErri KirOlEtaKO arDUraDUNa
 SOKATIRA  andra Mari B taldeak Nafarroako Kadeteen 4x4 sokatira txapelketa irabazi 
zuen larunbatean antsoain B taldea final estu eta ikusgarrian irabazi eta gero

"AITA IBILTZEN 
ZENEAN 40-50 IKASLE 
ARITZEN ZIREN HERRI 
KIROLETAN; AURTEN 
127 IKASLE"
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E. Carreño - E. Ruiz arBiZU
Nobela beltza hirietako ghettoe-
tan kokatuta egon behar dela 
defendatu izan du  Jon Arretxek. 
Baina Ez erran deus eleberrian 
bere hitzak jan ditu eta Toure 
detektibea Nafarroako herri ba-
tera eraman du.

HIRITIK HERRIRA
Giro erabat desberdin batera eraman 
duzu Toure.  
Nik beti zin egin dut ez nuela 
inoiz idatziko herri giroko nobe-
la beltzik. Beti izan naiz hiri 

giroko nobela beltzaren aldekoa. 
Nobela beltza klasikoak edo be-
netakoak hiri giro baztertuak 
edo ahaztuak behar du. Euskal 
Herrian oso leku gutxi daude 
ghetto handiak direnak. Prosti-
tuzioa eta drogak, pobrezia eta 

jende baztertu asko dauden to-
kiak. Bilboko San Francisco auzo 
bat da. Beste hiriburuetan ibili 
den arren, Toureren kokagune 
nagusia Bilboko ilunpe edo un-
derground hori izan da. Oraingo 
honetan esperimentatu nahi izan 
dut, eta herritxo batera eraman-
go nuela pentsatu nuen. 
Zergatik? 
Nobela guztiz desberdina iza-
teko. Gure herri hauetako edo-
zein izan daiteke, nahiz eta 
teorian  Pirinioetako imajinario 
horietako batean kokatu dudan; 

inor ez molestatzeko, badaez-
pada.
Nola prestatu duzu? 
Ahalegin gehiago eskatu du. 
Irakurle moduan beti gustatu 
zaizkit hirietan kokatzen diren 
nobela beltzak eta besteak ez 
naute hainbeste hunkitu. Hala 
ere, beti esan dut nobela bat ona 
izan behar dela, berdin du non 
kokatzen duzun. Ondo idazten 
baduzu eta istorio eta trama ona 
asmatzen baduzu, funtzionatuko 
du. Baina girotze lanak ez du 
zerikusirik. Orain arte, azken 
urteetan, nobela kokatzen dudan 
lekura joaten nintzen idaztera 
eta neurri handi batean inspira-
tzera, ideiak hartzera. Toureren 
azken nobelekin San Franciscon 
egon naiz, ideiak alde guztietatik 
sortzen dira. Kalean pote batzuk 
hartzen tabernatik tabernara 
eta kristoren pertsonaiak topatzen 
dituzue. Liburutegira zoaz eta 
bonba bat da. Herrietan ezber-
dina da, Arbizun bizi naiz eta 
leiho batetik Aralar ikusten dut 
eta bestetik Andia eta San Do-
nato. Eta, bai, oso polita, baina 
hemen ez da ezer gertatzen. Eta 
ezer ez bada gertatzen, gehiago 
imajinatu behar dut.  
Baina liburua hasi zenuenetik ba-
zenekien, ez? 
Sumatzen nuen, baina ez nuen 
uste hainbesterako izango zenik. 
Liburuaren lodiera ikusten ba-
dugu, Toureren nobeletatik 
meheena da, eta, aldiz, gehien 
kostatu zaidana izan da. Erron-
ka bezala hartu nuen. 
Tourek hiria alde batera uzten du, 
baita lagunak ere.  
Toure gizajoa oso harrapatuta 
zegoen San Franciscon. Poliziak 
harrapatuta zeukan zenbait gau-
zengatik, hasteko paper gabea 
delako oraindik, eta horregatik, 
poliziak nahi badu, bota dezake. 
Egin behar ez zituen gauza batzuk 
egin zituen gainera, eta poliziak 
harrapatuta duenez xantajea 
egiten dio eta poliziaren txibatoa 
bihurtzen da. Hori baino gauza-
rik txarragorik ez dago. Txibatoa 
eta, gainera, poliziarenak egiten 
ditu. Jipoiak eman eta jendea 
akabatu ere egiten du. Polizia-
rendako soberan dauden elemen-
tu batzuk akabatu behar ditu. 

Sikario ere bada. Guztiz deses-
peratuta dago eta ez dakienez zer 
egin, ezin du hori aguantatu eta 
oso egoera negargarrian dago. 
Orduan, guztiz desesperatuta 
telefonoa itzali, bateria kendu 
eta herri isolatu bat bilatzen du 
bere burua galtzeko eta ea horre-
la poliziaren atzaparretatik li-
bratzen den. Ertzaintza da gehien 
harrapatuta duena, Nafarroara 
doa. Bertan pateran ezagutu zuen 
lagun batekin elkartzen da eta 
laguntze dio. Aspertuko den arren, 
bakean egongo dela uste du. Bai-
na, jakina, ez dago bakean. Hemen 
ez du bakerik topatzen. Bere pa-
tua oso beltza da, bere azala bai-
na beltzagoa.

BASAURIREKIN ZORRA
Toure saga alde batera utzi eta 
Arrutiren banda argitaratu zenuen
Horren beharra sentitu nuen. 
Sagako lehenengo nobela 19 ka-
mera izan zen eta nahiko argi 
neukan saga bat izango zela. Bat 
baino gehiago izango zirela. Argi 
neukan hiru ez zirela izango tri-
logiei mania handia diedalako. 
Oso modan daude eta mundu guz-
tiak egin ditu trilogia arrakasta-
tsuak. Irakurleei gustatu ezkero 
batzuk izango zirela banekien. 
Eta jende askok Toure estimuan 
hartu du. Baina errepikakorra 
izateko beldurra izan nuen ere. 
Pertsonaia interesgarria izan da-
teke, baina sagak gehiegi luzatzen 
direnean oso antzekoak dira no-
bela guztiak. Eta ni horrekin oso 
obsesionatuta nengoen. Nobelak 
desberdinak izatearekin. Orain 
arte bostak oso desberdinak izan 
dira, baina orain gehiegi luzatze-
ko arriskua ikusten dut. Horre-
gatik, aparkatzea erabaki nuen 
eta pendiente neukan beste nobe-
la bat idatzi nuen. Gero zerbait 
desberdinarekin itzuliko nintzen, 
eta hau ezberdina izan da.
Arrutiren banda barruan zeneukan 
zerbait izan zen.  
Nire buruarekin neukan zorra. 
Azkenean, Basaurin, nire herrian, 
kokatuta dago. 30 liburu inguru 
idatzi ditut eta Gasteizen eta atze-
rrian kokatu ditut. Baina Basau-
rin ez, eta ni basauritarra naiz, 
nire gurasoak basauritarrak dira, 
eta Basauri oso herri egokia da 
nobela beltzak idazteko. Orduan, 
probatzea erabaki nuen. Oso po-
zik gelditu nintzen berarekin eta 
harrera ere ona izan zen. Ibilbide 
literarioak egin ditugu Basaurin. 
Harro, pozik. Hori egin nuen, eta 
berriro Tourerekin jarraitzeko 
garaia etorri da. 

Jon Arretxe idazlea Altsasun egindako aurkezpenean. 

"NOBELA 
DESBERDINAK EGITEA 
NAHI NUEN, ETA TARTE 
BAT EMATEA ERABAKI 
NUEN"

"ISTORIOA ETA 
TRAMA ONA DENEAN, 
FUNTZIONATZEN DU. 
BERDIN DU NON 
KOKATU" 

"Zaila da  
nobela beltza 
herri batean 
girotzea"
JON ARRETXE iDaZlEa
Jon arretxek 'Ez esan deus' gaztelaniazko bertsioa aurkeztu zuen asteazkenean 
altsasun. Hiriko girotik atera eta herri batean kokatu du toureren azken istorioa
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Estatu Batuetako gobernuak 
aspalditik izan du jopuntuan 
Huawei enpresa. Hasieratik izan 
dute mesfidantza enpresa honen 
jarduerekiko, eta batez ere gara-
tzen duten teknologiaren jakin-
duriaren jatorriarekiko.

Hemendik dator orain hainbes-
te titular betetzen dituen auzia, 
Estatu Batuen eta Txinaren ar-
teko gerra ekonomikoaren bar-
nean kokatu behar duguna. Trum-
pek Huawei korporazioari lepo-
ratzen dio Estatu Batuetan ikasi 
duten txinatarren jakinduria 
erabiltzen duela aurrerapen tek-
nologikoak egiteko, eta hori es-
piatzea dela. Espioitza salaketa 
hau erabili du Trumpek Huawei-
ri Estatu Batuetan ateak itxi eta 
bertako enpresekin lankidetza 
galarazteko. Huawei frogatu ga-
beko akusazio batekin erorarazi 
nahi du inteligentzia agentziak, 
gu guztioi espiatzen gaituela fro-
gatua dagoen herrialde batek.

Kasu honek software librearen 
beharra azaleratu du, argi gel-
ditu baita momentuko politika-
riaren flekilloan jartzen zaiona-
ren menpe ezin garela bizi, horren 
aurrean enpresek eta garatzaileek 
tresnak izan behar ditugula. 
Software librearen bitartez, ezin-
go lukeelako politikariak mugak 

jarri, edozeinek erabil dezakee-
lako kodea.

Huaweik ezingo du, Trumpen 
mandatuz, hemendik aurrera 
Googlen Android sistema erabi-
li. Baina Android sistemaren 
oinarrizko geruza askea denez 
–Linuxen kernela–, edozeinek 
erabili, aldatu edo zabal dezake. 
Ondorioz, Huawei bere sistema 
propioa garatzen ari da oinarriz-
ko geruzaren gainean, eta horre-
gatik errefusatu zuten Estatu 
Batuek ematen zioten luzapena, 
“prest gaude” mehatxatzaile ba-
tekin.

Hala ere, Estatu Batuei mugi-
mendu hau gaizki etor dakioke, 
orain arte mugikorren bi sistema 
nagusiak Google eta Apple esta-
tu batuarren esku zeudelako. 
Baina Huawei enpresa bere sis-
tema propioa buru belarri gara-
tzen jartzen bada, eta konpeten-
tzia egiten hasten badira, nagu-
sitasun hori gal lezakete, eta 
oraindik garrantzitsuagoa dena, 
gaur egun Trumpen gobernua-
rentzako, Big Dataren zakua 
ezingo lukete gehiago handitu 
gure datuekin.

Ikusteke dago Trumpen mugi-
mendua Txinako ekonomiaren-
dako zauri bat izan den edo bere 
oinean jo duen tiroa.

Huawei eta flekillo horiak

BAZTERRETIK

IUNE TRECET OBESO ©

ALTSASU
Arratsalde grisa eta euritsua izan 
zen larunbatekoa, baina ez zuen 
ekidin aterkien artean kantua 
gailentzea. Izan ere, Elkartasuna 
kantuz, Altsasukoak Aske eki-
mena egin zuten Xumela, Mon-
tesio eta Kukuerreka kantu tal-
deek. Antxon Ramirez de Aldak 
Altsasu Gurasoak taldeko kideak 
esan zuenez, "ekimen batzuk guk 
antolatzen ditugu, beste batzuk 
etortzen dira". Esaterako, TV3ko 
Altsasu, ferides obertes dokumen-
tala edo Altsasu: el caso Alsasua 
"ez zeuden gure esku". Larunba-
teko ekimenarekin berdina ger-
tatu zen. 

Iortia zabalgunean egin zuten 
hitzordua. Eguraldiak ez zuen 

lagundu, arratsalde grisa eta 
tristea zegoen, eta bazegoen 
"abesten hasten garenean euria 
hasiko da" esaten zuenak ere. Ez 
zen abesten hasi ziren momentuan 
izan, baina ondoren bai iritsi zen 
aterkiak zabaltzeko unea. Kan-
poko kantu taldeak iritsi zirenean 
izan zen. Iortia zabalgunean bi 
kanta abestu ondoren kantu ka-
lejiran Zumalakarregi plazara 
joan ziren. Han emanaldi xumea 
egin ondoren, kalejiran Foru 
plazara joan ziren. Bertan amai-
tu zuten ekimena. 

Altsasun geldialdia
Elkartasuna kantuz, Altsasukoak 
Aske "zerbait inprobisatua" izan 
zen eta zeremonia-maisu berezia 

izan zuen kantu-jira: Joxe Mari 
Agirretxe Porrotx. Umorea, beraz, 
ez zen falta. Agirretxe Lasarteko 
Xumela abesbatzaren kide da, 
eta Zarauzko Montesio eta Ku-
kuerreka kantu taldeekin batera 
Altsasun emanaldi "inprobisatua" 
egin zuten larunbatean, aterkien 
artean. Gipuzkoako bi abesbatzek 
Agurainen egongo zirela balia-
tuta "Altsasun gelditzea pentsa-
tu genuen". Eta, horrela, "gure 
xumetasunetik eta kantuaren 
bidez espetxean dauden gazteen 
gurasoekin pixka bat kantatu, 
detaile bat eduki eta gure mai-
tasuna adierazi". Josu Txapar-
tegi Txapas da abesbatzetako 
zuzendaria, besteak beste, kale-
ra kalera abestiaren egilea.  

Ekimena bukatuta familia argazkia egin zuten parte hartzaileek. ALTSASU GURASOAK

Elkartasunez, 
euritan kantan
Euritakoen artean egin behar izan zuten 'Elkartasuna kantuz, Altsasukoak Aske' 
ekimena, larunbatean. Lasarteko eta Zarauzko abesbatzek Altsasu Gurasoak 
taldearekin "detaile bat" izan nahi zuten, kantu moduan

Dantzari 
txikiak bilduta
Altsasuko Burunda frontoian egin 
behar izan zuten Dantzari Txiki 
eguneko emanaldiak bildutako 100 
bat haurrek, izan ere, eguraldiak 
ez zuen jardunaldian lagundu. Hala 
ere, primerako eguna pasa zuten 
Etorkizuna, Alurr eta Lurra dantza 
taldeko dantzariek. 

Igandean, 2an, Etxarri Aranatzen 
bilduko dira dantzari txikiak. 
12:00etan, plazan. 

Santa Ana festak iragarriko dituen 
kartela aukeratzeko lehiaketa 
martxan jarri du Olaztiko Udalak. 
Festak uztailaren 26tik 29ra os-
patuko dira, eta horrela agertu 
behar da kartelean. Izan ere, kar-
tel lehiaketara aurkeztutako lanek 
"Santa Ana 2019. Olazti. Uztaila-
ren 26tik 29ra. Del 26 al 29 de julio" 
testua izan behar dute. Ekainaren 
18an proposamenak aurkezteko 
epea amaitzen da. 

Olaztiko festetako kartel ira-
gartzailearen lehiaketan hiru 
kategoria daude: 11 urtera arte-
koa, 12 eta 14 urte bitartekoa eta 
15 urtetik gorakoa. Lanak origi-
nalak izan behar dira eta lan 
bakarra aurkez daiteke. Aurkez-
teko plika sistema erabiliko da. 

Olaztiko festetako 
kartela aukeratzeko 
lehiaketa

Altsasuko Erkudengo Ama abes-
batzarekin elkartrukean bihar, 
ekainaren 1, 19:30ean, Legazpiko 
abesbatza Iortia kultur gunean 
ariko da.

Legazpiarrak "Altsasura kan-
tatzeko interesa azaldu zuten", 
eta elkartrukea egitea erabaki 
zuten, Puri Alzelai Erkudengo 
Ama abesbatzak adierazi duen 
bezala. Hortaz, bihar izanen da 
eta bere errepertorioaren zati 
handi bat eskainiko du: polifonia 
erlijioso eta profanoaz gain, eus-
kal eta atzerritar folklorez osa-
tutako konposaketak ere abesten 
dituzte.

Kontzertua Erkudengo Ama 
abesbatzak hasiko du, eta piano 
jole biren laguntza izango dute.

Elkartrukean 
Legazpiko abesbatza 
Altsasun
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Jo & Swiss Knife taldea Burlatako kontzertu batean. JO & SWISS KNIFE

Country eta folk amerikarra 
zainetan duen Iruñeko taldea
Jo & swiss Knife country taldearen kontzertua izango 
da Etxarri aranazko 'Musika plazan' zikloan

EtXarri araNatZ
Iruñea, 2014. urtea. Jo-k hainbat 
abesti egin zituen eta grabatu 
nahi zituen. Orduan, Aritz 
SwissKniferekin eta Al Alberto-
rekin elkartu zen. Music from 
small pink izeneko diskoa edita-
tu zuten orduan. Horrela sortu 
zen Jo & Swiss Knife taldea. 
Country talde bat da, baina oi-
narrian folk dagoela esan dute 
taldekideek: "folk-a gustukoa 
dugu eta erakartzen gaitu. Folk 
iparamerikarra, oro har". Tal-
dekideek aurretik "hainbat mu-
sika mota" jo bazituzten ere, 
"armonia bokalak" elkartu zi-
tuela azaldu dute. Igandean Etxa-
rri Aranazko Musika plazan 
zikloaren azken aurreko kon-
tzertua eskainiko dute, 19:30ean, 
plazan. 

Countrya egiten duen talde bat 
da Jo & Swiss Knife, baina ez du 
soilik countrya jotzen. "Landa 
mundua eta tranparik gabeko 
musika gustuko dugu". Hortaz, 
bluegrass, old-time edo pukgrass 
bezalako doinuak ere jotzen di-
tuzte. Countrya edo folk ameri-
karra, taldekideek azaldu dutenez, 
Ameriketara bizitza hobeago 
baten bila joan zirenek sortu 
zuten. "Bertan kultur, musika 
mota, musika tresna desberdinak 
elkarbizitzen hasi ziren: Euro-
pako hainbat herrialdeetako 
gitarra edo mandolina, afrikar 
jatorriko banjoak edota jatorri 
judutarreko biolinak, esaterako". 
Jende horren elkarlanaren on-
dorioz folk amerikarra jaio zen. 

Musika estilo ugarietatik ja-
sotzen dute eragina, esaterako,  

The Band, Avett Brothers, Chris 
Thile, Buddy Miller, Levon Helm 
eta Old Crow Medicine Show dira 
taldekideek entzuten dituzten 
taldeetako batzuk. 

Erabilera asko duten Swiss 
Knife labanei erreferentzia egi-
nez, Jo & Swiss Knife izena sor-
tu zuten. "Jo-k, Aritzen lagun-
tzarekin, bideoklip bat graba-
tzeari ekin zion eta Aritzek 
egoera, arazo eta afera desber-
dinei aurre egiteko duen gaita-
suna ikusita labanei erreferentzia 
egin genion". Taldea Jo, SwissK-
nife, Al, Quiff  eta LongJ musi-
kariek osatzen dute.

Disko berria 
"Haserrea" islatu du Jo & Swiss 
Knife taldeak Unwanted hiruga-
rren diskoa. Taldekideek esan 
dutenez, "gure kasa egiten ditu-
gu gauzak, kanpoko presiorik 
gabe". Hala ere, geroz eta profe-
sionalagoak eta inkonformista-
goak direla esan dute, "eta gauzak 
ongi egin nahi ditugu". Gutxien-
go sozialak eta zapuztuak dira 
abestietako protagonistak: arra-
zoi desberdinetatik gizartetik at 
edo gizarteratzeko arazoak di-
tuztenak, inmigrazioa, emaku-
mezkoak, guda zibileko fusilatu 
bat, bankariak eta politikariak 
agertzen dira, besteak beste. 
"Guztia haserrez, malenkoniaz 
eta umorez jorratzen dugu, gaia-
ren arabera". Ingelesez abesten 
dute, izan ere, "musika hau hiz-
kuntza honekin jaio zen" eta 
taldekideak "eroso" sentitzen 
dira ingelesez lan egiten. "Sono-
ritatea da arrazoi nagusia". 

arBiZU
"Abestiak nahiko ongi islatzen 
du taldearen arima edo taldea 
zer den". Hiart Leitza Beietz! 
musika taldeko abeslaria da. 
Musika talde arbizuarraren errit-
moak biziak direla adierazi du. 
Hortaz, melodia zeltak beste 
hainbat erritmoekin nahasten 
ditu taldeak. Arbizuko festetan 
egin zuten lehenengo kontzertua, 
eta ordutik "ezin gara kexatu" 
esan du abeslariak. Hurrengoa 
ekainaren 8an izango da, Etxarri 
Aranatzen ospatuko den Andra 
Mari ikastolaren 50. urteurren 
festan, eta bertan Ekin eta Segi 
urteurrenaren harira sortu du-
ten abestiaren mustutze mun-
diala egingo dute. Hala ere, Lei-
tzak azaldu duenez, abestia izan 
da "ondoren datorrenaren au-
rrerapena". 

Estilo propioa 
Zeltik parranda izena jarri zioten 
euren musika estilo partikula-
rrari. "Gure izpiritu hori trans-
mititu nahi dugu". Instrumentuak 
dira estiloa markatzen dutenak, 
izan ere, txirula txikiarekin, 
biolinarekin eta trikitiarekin 
"nahi eta nahi ez melodia mota 
horiek ateratzen dira". Zeltik 
hori instrumentuetan ikusten 
da eta parranda taldearen abes-
tiak eta melodiak festa giroko 
doinuak direlako. 

Ekin eta Segi taldearen azken 
lana da eta Andra Mari ikasto-
laren 50. urteurrenerako egin 
dute. Leitzak esan duenez, tal-
dearen arima ongi islatzen du. 
Hortaz, abesti mugitua, alaia eta 
estribillo itsaskorrarekin sortu 
dute. Festa giroko zerbait egite-
ko eskatu zieten ikastolatik, "eta 
nik uste ongi atera zaigula bota-
tako erronka". Gainera, ikasto-
larekin duten harremana "bere-
zia" dela dio Leitzak, izan ere, 
hainbat taldekide ikasle ohiak 
dira. 

"Zazpi, hamaika, berrogeita 
hamar" dio abestiak, 50 hori ikas-

tolaren urteei aipamena egiten 
dio. Ikastetxe batean orokorrean 
eta egunerokoan gertatzen diren 
gauzak kontatzen ditu letrak 
hasieran batean: horregatik 
abestia zenbakiekin hasten da, 
eta, ondoren, ikastetxeetan letrak, 
testuak eta idazten ikasten dela 
aipatzen da abestian, "ikastetxee-
tako bi arlo nagusienak". Ikas-
tolaren proiektuaren ibilbidea 
ere agertzen da: "auzolanean 
egindako proiektu bat dela eta 
ametsak egi bihurtzen direla 
tartekatzen da abestian". Estri-
billo "itsaskorrak" gaur egun 
hezkuntza sistemaren helburua 
"pentsatzen ikasten, izaten ikas-
ten eta bizitzen ikasten" dela dio. 
Bideoklipa ere laster aurkeztuko 
dute. 

Talde "nahiko gaztea" da. Iazko 
Arbizuko festetan aurkeztu ziren 
mundura, lehenengo kontzertua 
egin zuten, eta ondoren beste 

hainbat kontzertu etorri ziren, 
"gehienak Sakanan". Hala ere, 
Iruñerrian ere aritu direla azal-
du du Leitzak, baita Nafarroa 
Oinezen jo zuten ere. Aurreko 
asteburuan Irurtzunen Pikuxa-
rren urteurren festan egon ziren, 
eta datorren larunbatean Andra 
Mari ikastolaren urteurren fes-
tan ospakizunerako sortutako 
abestiaren mustutze "mundiala" 
egingo dute. Udaberrian hainbat 
kontzertu gehiago egingo dituz-
te, esaterako, etxean joko dute 
berriz ere, Arbizuko festetan: 
"herrian izanik kontzertu bere-
zia izango da".

Etorkizun motzeko proiektuak 
Ekin eta Segi abestia "etorriko 
denaren aurrerapen gisa" da. 
Abesti batzuk prestatzen hasi 
dira eta horiek taldearen lehe-
nengo diskoa izango denaren 
parte izango dira. "Erreperto-
rioan kantu propioak ditugu 
eta gure asmoa da kantu guzti 
horiek disko berri batean bil-
tzea". Uztailean grabatzea es-
pero dute, eta data zehatza ez 
dakien arren, udazkenerako 
Beietz!-en lehenengo diskoa 
izango dela aurreratu du tal-
deko abeslariak. 

Beietz! taldeko kideak. UTZITAKOA

Abesti batekin ekin, eta 
diskoarekin segi
'Ekin eta segi' andra Mari ikastolaren 50. urteurrenaren abestia egin du arbizuko 
Beietz! taldeak. ikastetxe bateko egunerokotasunaren eta ikastolaren proiektuaren 
inguruan hitz egiten du abestiak. laster diskoa grabatuko dutela aurreratu dute

IKASTOLAREN 
URTEURRENERAKO 
SORTUTAKO ABESTIA 
DISKOAREN 
AURRERAPENA DA
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Erkuden Ruiz Barroso altsasU

1 Oraindik lekualdatzearekin 
zaudete. Nolakoa da bulegoa?

Bi zonalde desberdintzen dira. 
Ezkerrean Nafarroako Lansarea 
dago eta eskuinean SEPE zerbi-
tzua. Itxaron gela bat dago eta 
gero jendearen harrerako espa-
zioa hiru mahaiekin. Ondoren 
orientatzailearen eta zuzendari-

tzaren bulegoak daude. Helburua 
espazioak gauza anitzetarako 
moldatu ahal izatea izan da. Bes-
te eraikinean arratsaldez ezin 
genituen gauzak egin itxita ze-
goelako, eta orain bi espazio 
ezberdin ditugu. Besteak beste, 
formakuntzarako gela bat da. 

2 Eraikina aldatzeko beharra 
zegoen?

Eraikin berria beharretara ego-
kituta egin dugu eta etorkizune-
rako pentsatu dugu ere. Bestea 
duela 27 urte egin zen, eta bere 
garaian dena kontuan hartu ge-
nuen. Baina lan egiteko modua 
guztiz desberdina zen. 

3 Lehenengo sentsazioak?
Lekualdaketa kostatzen ari 

da, hau da, gauzen trasladoa. 

Lan asko izaten ari da. Baina 
sentsazioak positiboak dira. Da-
goeneko aldaketa bat egin dugu 
eta lan egiteko modua da: lehe-
nengo gauza bileratxo bat egitea 
da. Lehen ezin genuen. Instalazio 
berriak ahalmena du gauza horiek 
egiteko.  

4 Aldaketa nabariena, beraz, es-
pazioa da. 

Bai, bestetik ez dugu ezer aldatu. 
Bakarrik eraikina. Lana egiteko 
moduan aldaketa egon da, baina 
guztia bezala garatuz joan da. 
Sartu nintzenetik duela 30 urte 
lan egiteko modua aldatu da. 
Integratutako atentzio bat es-
kaintzea da helburua. Orain 
eraikin berri honekin aukera 
izango dugu zerbitzuak handi-
tzeko, esaterako, hautaketa pro-
zesuak egiten laguntzea gusta-
tuko litzaiguke. 

5 Aurretiko hitzordua jarriko duzu?
Aurretiko hitzorduarekin 

ekainaren bukaeran lanean has-
tea aurreikusita dago. 

6 Zer zerbitzu eskaintzen ditu 
enplegu bulegoak?

Orientazioa, aktibazio laborala, 
lana bilatzen ari diren pertsonak 
lagundu, aldatu edo hobetu nahi 
dutenak ere lagundu, formazioaz 
gomendatu... Curriculum Vitaeak 
hobetzeko saioak egiten ditugu, 
baita elkarrizketak prestatzeko 
saioak ere. Ibilbide bat jarraitzen 
dugu. Zerbitzu horiek guztiak 
aurreikusita daude, baina lehen 
eraikinak ez zuen %100 garatzen 
uzten.

7 Beraz, betidanik zerbitzu ber-
dinak eskaintzen dituzue.

Zerbitzua garatzen joan da eta 
aukeren arabera eskaintzen joan 

da. Gehien bat zerbitzuaren lan-
gileriaren arabera aldatu da. 
Egon dira garaiak non pertsonal 
gutxiagorekin hirukoitza per-
tsonaz arduratu behar ginen. 
Krisiaren garaian izan zen eta 
ez geneukan ezer eskaintzeko. 

8 Orduan, enplegu bulegoan ize-
na eman eta zigilatu baino 

gehiago egiten duzue.
Irudi hori oraindik jarraitzen 
du. Zerbitzu hori bakarrik ema-
ten dugunaren ideia ez da inoiz 
egia izan, baina herritarren ar-
tean gelditu da. Ez dugu jakin 
izan egiten dugun guztia trans-
mititzen. Eta ez zaigu baloratu 
egin dugun guztia. Kudeatzen 
ditugu lan eskaintza guztiak, 
eskaintzen ditugun ikastaroak... 

9 Urte onak izan ziren, eta jendeak 
ez zituen zuen zerbitzuak behar. 

Faktore bat izan daiteke, bai. 
Enplegu osoaz hitz egiten zen 
urteak izan genituen, eta pertso-
nek lana aurkitzen zuten gure 
zerbitzuetatik pasa gabe. Baina 
gero krisia etorri zen. Eta krisi 
urte horietan inork ez zeukan 
lan eskaintzarik. Ez zegoelako. 
Barruko zerbitzu bat egin genuen, 
inor konturatu ez zena: EEEak 
kudeatu genituen, jendea bule-
gora pasa gabe.  

10 Gauzak hobetu dira orain. 
Progresiboa izan da. Orain 

hobekuntza oso suabea izaten 
ari da.

11 Herri erdigunetik urrundu 
zarete orain. 

Herriko komentario orokorra da. 
Denetarik entzun dut: ongi dagoe-
la deszentralizazioa, baita dendek 
nabarituko dutela ere. Haran oso-
ko jendea hartzen dugu, gainera. 

Miguel Angel Jorge Palacios Altsasuko enplegu bulegoko arduraduna.

"Gure lana garatzen joan 
da, beharren arabera"
Enplegu bulego berria mustu zuten astelehenean altsasun. Gartzia Ximenez, Zelai eta 
san Juan kaleetako bidegurutzetik, iruñeko etorbidera mugitu da, sEPE 
zerbitzuarekin batera. Miguel angel Jorge Palacios zerbitzuaren arduraduna da

11 GalDEra
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