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EZKAATZA

Eneida Carreño Mundiñano eta
Erkuden Ruiz Barroso ETXARRI ARANATZ
1969. urtean hasi zen ametsa
errealitate bihurtzen. Etxarri
Aranazko guraso eta herritar
talde batek beren seme-alabak
euskaraz eta euskal kulturan
heztea nahi zuten eta Andra Mari
ikastola sortu zuten. Izan ere,
Frankismoa bete-betean zegoen
eta irakaskuntza "pentsamendu
bakarreko" hezkuntza zen. Euskara debekaturik zegoen, eskoletan euskaraz egiteagatik jendea
zigortzen zen eta irakaskuntza
erabat konduktista zen: zigorren
eta sarien bidez ikasten zuten
haurrek eta gazteek. Horren aurrean Sakanako familia eta eragile askoren nahiari erantzunez,
ikastola sortu zuten duela 50 urte;
hortaz, 2019 urte honetan urteurren borobila ospatzen dute. Ikasturte osoan zehar ekintzak egin
dituzten arren, bihar, larunbata,
Ikastolaren Egunarekin, urteurrenaren ospakizun "borobila"
eginen dute.

Erronka
Andra Mari ikastola herri ekimenez eta auzolanean sortutako
gurasoen kooperatiba bat da.
Herritarrek eta gurasoek seme
alabak euskaraz ikasteko nahietatik eta beharretatik sortu zen.
Erronka handia zen gurasoendako. Jose Luis Aldaz da duela 50
urte urratsa ematea erabaki zuen
gurasoetako bat. Pedro Lizarraga
garaiko gaztearen laguntza izan
zuen. Edo aldrebes. Herrian euskaraz ikasteko behar eta nahi bat
zegoela ikusi zuten Lizarragaren
lagunek. Zerbait egin behar zutela. "Baina gure lana erraza zen,
horretan sartzeko prest zeuden
gurasoak bilatu behar genituen".
Gurasoak konprometitzea zen
"arazoa", Lizarragaren esanetan.
Horietako guraso bat Jose Luis
Aldaz izan zen, ikastolako lehenengo presidentea.
Hastapenak, biek kontatzen
dutenez, ez ziren errazak izan.
Ia klandestinitatean hasi ziren
lehenengo ikastola eraikitzen.
Hala ere, ez zen ikastetxe baten
eraikin bat sortzea, proiektu bat
sortzen ari ziren. Pausuak ema-

Ametsak
egi bihurtuz
Etxarri Aranazko Andra Mari ikastolak 50 urte betetzen ditu aurten. 1969an guraso
eta herritar talde batek seme-alabak euskaraz ikasteko nahia adierazi zuen.
Guraso eta herri talde horrek historia egin zuen
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teko beharra zegoen. "Guk momentu horretan ez genuen pentsatu inondik ere hau honaino
iritsiko zenik". Geldi hasi zirela
esan du Lizarragak. Martxan
zeuden ikastolekin harremanetan
ere egon ziren.
Ikastola sortzeko talde bat egin
zuten, "junta" bat. Bertan, besteak
beste, herriko apaiza eta udaleko
zinegotzi bat sartu ziren, "nolabait
ofizialtasuna emateko". Jose Maria Satrustegiren laguntza ere
izan zuten ikastolaren sorreran.
Gainera, herritarrek asko lagundu zutela esan dute ere. Hala ere,
kontrako joerak ere entzun behar
izan zituzten, Aldazek gogoratu
bezala: "esaten ziguten ea zertarako nahi genuen euskara ikastea,
ea zer pentsatzen genuen". Irakaskuntzan arazoak izanen zituztela ere leporatu zieten: "gure
seme-alabak ez zirela unibertsitatera iritsiko esan ziguten ere".
"Beldurra baino zer gertatuko
zenaren zalantza zegoen". Garai
"nahasia" izan zen ere, eta ETArekin lotura egin zutenak ere
egon zirela aipatu du Aldazek.
"Sufritua", baina gustura aritu
ziren ikastola sortzen. Hortaz,
une politak ere bizi izan zituzten.
Juntan giro onean "beti lanean"
egoten zirela gogoratu du Lizarragak, "kuadrilla bat". Elkarlanaren eta auzolanaren bidez
etorri ziren beste une onak eta
politak.
Etxarri Aranazko bajera batean
hasi ziren. Ondoren, eskola zaharrean hasi ziren klaseak ematen.
Hamabi haur hasi ziren San
Fermin ikastolako irakasle batekin, bi sortzaileek gogora ekarri dutenez. Pausu bat aurre
egiten zuten, eta beste bat atzera eragiten zieten. Kontatu dutenez, eskola zaharrean zeuden
mahaiak eta aulkiak erabili
zituzten lehenengo klaseak emateko, baina "Otsagabiako inspektore bat etorri zen", eta altzairu guztiak eraman zituen.
Baina herritarrek "pixkanaka"
eraikina jantzi zuten.
Ikastola sortzeko ere laguntza
ekonomikoa behar zuten. Familiek
ematen zuten sostengua, baina
proiektua laguntzeko ere Etxa-

ANDRA MARI IKASTOLAK 50 URTE EZKAATZA
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Data esanguratsuak:
1969 Andra Mari ikastolaren hasiera, Eskola Zaharren
egoitzetan, auzolanean itxuratu eta gero, 12 ikaslerekin.

1971 Lakuntzako ikastolaren sorrera.
1974 Arbizuko ikastolaren sorrera.
1976 Aralarko Mikel Donearen Ikasleen Gurasoen

Irakaskuntzarako Kooperatiba eratu zen, Sakanako ikastola
guztiak bertan biltzeko.

1977 Bakaikuko eta Uharte-Arakilgo ikastolak ireki ziren.
1981-1982 Eskolaldi liburuak lortu ziren lehenengo
aldiz.

1985 Lehendabiziko legeztatzea
1989 Andra Marik lehenengo Nafarroa Oinez festa
antolatu zuen, “Nafarroan euskaldun” lelopean.
rriko festetan "taberna" bat jarri
zutela gogora ekarri dute Aldazek
eta Lizarragak. Bertan ere herritarrak laguntzeko prest agertu
zirela azaldu dute.

Gurasoen kooperatibak
Hasieratik ikastola herritik eta
herriarendako sortutako proiektu bat izan da eta Sakanari oso
errotuta dagoena. Hortaz, Sakana ia osoko ikasleak hartzen ditu
Andra Marik: Hiriberritik Iturmendirako haurrak daude matrikulatuta. Hiru eraikinetan
banatuta daude: Arbizukoan haur
ikastolako haurrak daude, Etxarriko eraikin berrian Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako
haurrak eta herriko eraikinean
DBHko gazteak daude.
Etxarri Aranazko lehenengotarikoa izan zen, baina aldi berean
este hainbat ikastola sortu ziren:
Uxue, San Fermin, Paz de Ziganda, Olaztikoa, Leitzakoa eta Garces de los Fallos ikastolak. Hurrengo urteetan, gainera, Andra
Mari ikastolaren barruan gela
bat zabaldu zuten Lakuntzan,
1971ean; 1974an Arbizukoa, eta
Bakaikukoa eta Uhar tekoa
1977an.
Ikastola familien kooperatiba
bat da. 1976. urtean Aralarko
Mikel Donea Ikasleen Gurasoen
Kooperatiba osatu zuten Andra
Mari ikastolako eta Altsasuko
Iñigo Aritza ikastolako gurasoek.
Kooperatiba hau Nafarroako
Ikastolen Elkartearen barruan
dago eta Euskal Herriko Ikastolak Europar Kooperatibaren
kide da.

Ikastolaren eredu familietan
oinarritzen da eta familien inplikazioa handia da, Iñaki Mundiñano Andra Mari ikastolako
juntakideak azaldu duenez. Egunerokotasunean zuzendaritzan
ordezkariak dituzte, juntan daude, mantentze batzordea, sustapenean, pedagogia kontratuetan...
"Familien inplikazioa egunerokoa da".
Olaia Martiarena gaur egungo
Andra Mari ikastolako zuzendaria da eta azaldu duenez, kudeaketa zuzendaritza batzordearen
bidez egiten da. Zuzendaritza
batzordean herri guztietako gu-

Ekin eta Segi
Beietz! talde arbizuarrak
'Ekin eta Segi' abestia
sortu du Andra Mari
ikastolaren 50.
urteurrenaren harira.
Abestian ikastolaren
sorrera aipatzen da, Olaia
Martiarenak azaldu
duenez; izan ere, bere
garaian gurasoek seme
alabak euskaraz ikasteko
nahia izan zuten eta
ikastola sortu zuten lan
izugarria eginez. Gainera,
ikastetxe bateko "ohiko
ikasgaiak" ere aipatzen
dira, baita hezkuntzaren
beste hainbat gai ere;
esaterako inklusioa eta
hezkuntza emozionala.

rasoez osatuta dago, baina ikastolaren egunerokotasuna irakasleen, zuzendaritza pedagogikoaren eta zuzendaritzaren esku
dago. Hortaz, zuzendaritza bitan
bantatzen da, "alde batetik, pedagogikoa eta, bestetik, administratiboa". Familiak ere "egunero
hor" daudela azaldu du zuzendariak. "Eta eskerrak familiei. Beraien beharra eta laguntza modu
batera edo bestera ezinbestekoa
da".

Oinarri pedagogikoak
Euskara eta euskal kulturaren
eta sustapenaren konpromisoa
dago ikastolaren oinarrian, baina hainbat pedagogia eta hezkuntza ikerketa oinarri izanda,
irakaskuntza eredu bat sortu
zuten ikastolek. Hortaz, Nafarroako ikastola guztiekin koordenatuta, Piaget, Wallon, Freire,
Freinet eta hainbat pedagogiatan
eta garaiko ikerketetan oinarrituriko proiektu pedagogikoa
eraiki zuten. Metodologia aktiboen
apustua ere egin zuten eta Montessori, Decroly, Rosa Sensat eta
abar pedagogiak jarraituz, ikastola komunitate osoarendako
materiala sortzeari ekin zion.
Markatutako ibilbide hori hezkuntza eredu batean oinarritzen
da: haurra bere ikasketa eraikitzen duena da, neurozientziek
berresten duten printzipioa. Eta
oraindik jarraitzen dute ibilbide
metodologikoa egiten. Hortaz,
gaitasunen garapenean oinarritutako proiektu kurrikular porpioa sortzea izan zen ikastolaren
hurrengo urratsa.

1990 Etxarriko, Arbizuko

eta Lakuntzako (gela bat)
Eskolaurreak eta OHOko bigarren lerroa legeztatu ziren.

1990 Uharte-Arakilgo eta Bakaikuko gelak itxi ziren.
1994 Andra Mari Ikastolaren 25. urteurrena ospatu zen.
1995 Lakuntzako ikastola itxi zen.
1995 Andra Marik eta Iñigo Aritzak “Sakana” Ikastola

sortu behar izan zuten DBH ezarri ahal izateko. Lerro bana
ezarri zen ikastola bakoitzean.

1996 Bigarren Nafarroa Oineza antolatu zuen “Herrikolore” lelopean, Eskola Zaharreko eraikina LOGSEk Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza martxan jartzeko arautzen
zituen baldintzetara egokitzeko.

1998-1999 DBH amaitu zuen lehen promozioa atera
zen ikastolatik.

2009 Hirugarren Nafarroa Oineza antolatu zuen “Txikiak
handi” lelopean, eta Etxarriko ikastolaren 40. urteurrena
ospatu zen. Europako hizkuntza gutxituen herrialdeekin
harremanetan jarri zen lehenengo aldiz Nafarroa Oinez,
“Txikiak Handi” proiektuari hasiera emanez.

2010 “Oinez Basoa” proiektuaren lehenengo basoa

2010eko neguan landatu zen Arbizuko udalak utzitako lur
eremu batean. Baso honetan, 9 espezietako 5.200 zuhaitz
landatu ziren, 2009ko Andra Mari Ikastolaren Nafarroa
Oinezari eta 2010ko Paz Ziganda ikastolarenari zegozkienak.

2013 Utzubar Txikiko eraikinaren lehen harria jartzeko
ekitaldia egin zen.

2015-2016 Utzubar Txikiko Haur eta Lehen Hezkuntzako eraikina mustu zen.

2019 Andra Mari Ikastolaren 50. urteurrena.
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EZKAATZA ANDRA MARI IKASTOLAK 50 URTE

Irati, Sormen, IK/KI eta KiVa
proiektuak dira, besteak beste,
martxan jarri dituzten proiektuan.
Haur Hezkuntzan ere haurraren
interesetik sortutako proiektuka
lan egiten dute. Guztietan oinarria
haurrak eta pertsonak daude eta
bere garapen integrala da helburua. Hortaz, Haur Hezkuntzan
konfiantzaren pedagogia inplementatzeko prozesuan daude, eta
ildo beretik Lehen Hezkuntzako
lehen fasean Kiribil proiektua
sortzen ari dira. Irati proiektua
informazioaren kudekaetara
erramintak lantzen ditu; Sormen
proiektuarekin inteligentzia laterala lantzen dute eta IK/KI
Ikasi Kooperatuz/Kooperatzen
Ikasi proiektuarekin lan kooperatiboa sustatzen dute. Azken
ikasturteetan, konpetentzien
oinarritutako hezkuntza baten
aldeko pausuak ematen hasiak
dira.

50 urte
Duela bi urte inguru "bota" zuen
Iñaki Mundiñanok mendi erdiaren
urteurrenaren amua. "Bi urte urruti zeuden, baina iritsi da, eta erdi
egina daukagu". Beraz, urteurren
ekimenekin ikasturtearekin hasi
ziren. Irudiarekin hasi ziren, logo
"berritua" eginez eta leloa sortuz.

DUELA 50 URTE
HEZKUNTZA EREDU
PROPIOA SORTU
ZUTEN, GAUR EGUN
IRAUTEN DUENA
BIHAR IKASTOLAREN
EGUNAREKIN BATERA
OSPATUKO DUTE
ANDRA MARIREN
50. URTEURRENA
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Logoa Andra Marirena da, Sakanako zuhaitzetako bost hostoekin
osatuta dagoena, baina 50 zenbaki
bat jarri diote. Argiñe Berastegi
arbizuarrak egin zuen logoa, baita
moldatu du ere. Ondoren, leloa
aukeratu zuten, nahiz eta "aurretik
geneukan": Ekin eta Segi. Ikastolaren 25. urteurrenerako kaleratutako liburuxkan zegoen bertso
batetik atera dute.
Ikastolaren komunitatearendako interesgarriak izan zitekeen
hitzaldi zikloa egin zuten gero.
Ikastoletan aplikatzen ari den
konfiantza pedagogiaren inguruan lehenengoa Amaia
Anteroren eskutik eta kooperatibismoaren inguruan
bigarrena Koldo Tellitu
Ikastolen Elkarteko presidentearen eta Josu Reparaz Nafarroako ordezkariaren eskutik. Izan
ere, Mundiñanok azaldu duenez,
"gorasook ikastolen kooperatiba
osatzen dugu, eta kooperatibak
ez dira bakarrik irakaskuntzakoak
edo ikastolakoak. Euskal Herrian
kooperatiben mugimendua oso
indartsua da".
Urteurrenaren "lehenengo fasea"
amaituta, bigarrenarekin hasi
ziren. Urteurrenaren ospakizuna
egiteko urtero egiten dute ikastolaren bazkaria baliatu dute.
Hortaz, ekainaren 8an ikasle ohi,
irakasle ohi, guraso, langile eta
abarrendako bazkaria eginen
dute, baita egun osoko egitaraua
ere. Herri kirolak, argazki zaharren erakusketa eta urteurrenerako prestatutako oroitzapenen
elkarrizketez osatutako bideoaren
proiekzioa, puzgarriak, trikitiak
eta kontzertuak ere egonen dira.
Eta, nola ez, bazkaria. Inoiz egin
duten handiena izatea nahi dute.
"Oroitu eta ospatu nahi dugu, eta
apustu berezia egin dugu". Gainera, festarekin bat egiteko kamisetak ere salgai jarri dituzte.

IRITZIA
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Bidegabekeria urte eta
km pila

Egiaondo eta gezurrondoak
Aro likidoan bizi omen gara eta errealitatearen diskurtsoa, gure
nahi likidoaren arabera kanbiatzen omen dugu azalpen merke eta
arinen truke.
Lanbide honetan egiaren eta gezurraren izaera irristakorra
dator ene gogora.
Bada, azken urte hauetan sarri askotan entzun dugu bi
kontzeptu berri: "fake" eta "postegia" deritzanak, euskaraz lasai
asko gezurrondo eta egiaondo izenda ditzakegunak.
Eta badirudi egitate horiek oso modernoak eta oraintsukoak
direla edo Donald Trumpek asmatuak, baina nago gizakiaren
historia bezain zaharrak direla.
Hartu literaturaren antzinako klasikoak eta obra fundazional
handiak eta egiaondoz eta gezurrondoz osaturik kausituko
ditugu, Odisea, Biblia, Chanson de Roland, ziklo arturikoak edo
Erdi Aroko kronika gehienak. Santuen bizitzak eta gerra handien
hainbat kontakizun. Kondaira eta egintzen haria, zenbakiak,
urteak eta iritziak liburu ustez zintzo eta jakingarrietan, dena
nahasmendu goxo, dena hitz
ederren biribilketa alaitsuan.
Egiaren bilaketa eta haren
transmisioa ez da suertatu
jardun erraza mendeetan
barrena eta eremu
espiritualera zokoratua izan da,
eta bitxia bada ere, etikaren
goialdean paratu arren
gizarteak egia mespretxatzen du. Hala Alexandro Handiaren
garaian, Richelieurenean edo egun. Eta ongi dakigu, gezurrak
hankak labur baina ondorioak latz.
Honexegatik guztiarengatik meritu izugarria ikusten diot
ZASKA sarea gauzatzen ari den ahaleginari, alegia, sare
sozialetan hain zabar hedatzen diren zurrumurru eta
estereotipoei aurre egitea, jardun praktikoen bidez.
Izan ere, egia osoa agian ez dugu inoiz aurkituko, baina saia
gaitezen gezur eta gezurrondoak identifikatzen eta salatzen.
Hurrengo belaunaldiei zor diegu.

ETIKAREN
GOIALDEAN PARATU
ARREN GIZARTEAK
EGIA MESPRETXATZEN
DU

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
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NEKANE ORTIGOSA
"ALTSASU AUZIKO" GAZTEEN GURASOEN
IZENEAN

Izu-uneak bizi izan genituen
berriz duela urte bat.
Bigarren atxiloketaren
bezpera eguna zen,
astelehena. 2018ko ekainaren
4ko arratsalde horretan, kalez
jantzitako agenteak gure
seme-alabak jarraitzen eta
izutzen ibili ziren. Gau
beltz-beltza pasa genuen,
leizearen barrena bezain
beltza. Hurrengo egunean,
Akzio Azkarreko 88 agente eta
27 ibilgailu Altsasura iritsi
ziren, aske gelditzen ziren
gure seme-alabetako lau
atxilotzera. Halako
despliegea, zertarako?
Nahikoa zen zitazio bat
bidaltzea. Madrilera eraman
zituzten, bridekin lotuta.

Berriz ere espetxeko mundu
zoroan murgildu ginen.
Kartzelan dauden zazpi
gazteetako hiruk 900 egun
baino gehiago daramatzate
barruan. Beste lauak, berriz,
401 egun. Eta, bitartean,
hemen gaude. Urtebete pasatu
da eta egunetik egunera
mingarriagoa zaigu egoera
hau, gure seme-alabak
errugabeak direlako
kondenatuak izan diren
inputazioengatik.
Hasieran guztia zen
terrorismoa. Bi urte eta erdi
geroago, bi sententziek
baztertu dute terrorismo
delitua. Hala eta guztiz ere,
Audientzia Nazionaleko
sententziek jipoi basati bateko
erasotzaileak direla diote,
baina eraso bortitz horren
arrastorik ez dago mediku
partean jasotako lesioetan, ez
eta epaiketan 56 testiguk eta 11
perituk emandako
azalpenetan. Eta, ez hori
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bakarrik, diskriminazio
ideologikoaren astungarria
aplikatu diete. Diskriminazioa:
nork nori?
Zer dela eta tematu dira
hainbeste? Zer dela eta horren
beste fake news? Zeinek
ateratzen du etekina?
Errugabeak kartzelaratuz
zertan hobetu da gure
gizartea?
Gure seme-alabak ez dira
heroiak, martiriak izatea ere
ez dugu nahi, baina,
dagoeneko, biktimak dira.
Badakigu injustizia asko
dagoela, ez gara bakarrak.
Gure gizarteak asko hobetu
beharra dauka, eta kasu zehatz
honetan, gure mutilak aspaldi
egon beharko lirateke etxean.
Guztia bukatzean;
lehen baino hobea eta
ederragoa izango da.
Ortzadarrarekin itzuliko
zarete.
#AltsasukoakAske

OBJEKTIBOTIK
Zinema artisten
bisita Altsasun
barna
Azken aldian bisita xelebreak
ari gara izaten gure kaleetatik.
Azkenekoa, Charles Chaplin
izan da.
Larunbat honetako
Gaztewooden jai erraldoiaren
zabaltzearekin batera izan
dugu pertsonai bitxi hau
herrian. Beste pertsonaia
batzuk ere hemendik ibili
direla esan digute, baina guk
ez ditugu aurkitu.
Burunda frontoian izanen
den jai erraldoian agertu
daitezkeenaren susmoa dugu.
LAGUNTZAILEAK

BAZKIDEAK
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SAKANERRIA
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Dendek emaitza hobeak
lortzeko, nola hobetu?
Dendariek euren lehiakortasuna hobetzeko tailerrak eginen dira hilabete honetan eta
lastailean. Arlo horretan eskarmentu handia duen Emilio Abalos aholkularia izanen da
saioak emanen dituenak
SAKANA
Sakanako merkataritza establezimenduetako kudeaketa profesionalizatzea eta ondorioz denden
emaitzak hobetzea. Helburu horrekin merkataritza establezimenduetako jabeei eta sektorearekin lotura duten pertsonei
zuzendutako tailerrak eginen
dira. Horietan produktua eta
denda bera kudeatzen ikasiko
dute parte-hartzaileek. Merkataritza kudeaketan aditua den eta
20 urte baino gehiagoko eskarmentua duen Emilio Abalos aholkularia izanen da ikastaroa emanen duena. Abalosek hainbat
tokitan dendariendako eraginkorrak izan diren programak martxan jarri ditu, esaterako: Bilbon,
Barakaldon, Sestaon, Madrilen,
Alicanten edota Iruñean.
Harekin trebakuntza praktikoa
jasoko dute Sakanako dendariek.
Bost saio izanen dira. Hilaren
17an eta 18an ekonomia-kudeaketa izanen ditu hizpide Abalosek.
Hurrengo bi egunetan merchandising-a izanen da hizketagaia.
Hilaren 21ean eta 24an zerbitzuaren kalitatea eta kudeaketarako
kalkulu-orria izanen da tailerreko aztergaia. Zortzi egun horietan hiru gai horiek landu ondoren, tailerrek lastailean izanen
dute segida. 7an eta 8an merkataritza politika eta eskaintzen

Informatzailea Aralarren bisitariei argibideak ematen. ARTXIBOA

Mankomunitateak bi turismo
informatzaile kontratatuko ditu
Oposizio lehiaketan parte hartzeko eskabideak
asteleheneko 14:30era arte aurkeztu daitezke Mank-en
SAKANA
Sakanako Mankomunitateak bi
turismo informatzaile presazko
prozeduraz betetzeko deialdia
egin du. Aralarren lan eginen
dute kontratatuko dituzten bi
pertsonek, hilaren akaberatik
irail akabera bitartean. Bi langile horiek Mank-en eta Sakanako Garapen Agentziako turismo
teknikariaren ardurapean turismo informazio gunea kudeatu
beharko dute. Deialdiaren berri
www.sakana-mank.eus web gunean dago.
Langile horien betebeharrak
izanen dira, besteak beste: bisitariei harrera egin eta informazioa ematea; informazio eta datuen bilketa, eguneratze eta
tratamendua; Aralar eremuaren
erabilera publikoaren inguruko
aholkularitza ematea; Aralarko,
Sakanako eta Plazaola turismo
partzuergoko zerbitzu eta turismoaren inguruko informazioa

Irurtzundarrak San Martin kalean . ARTXIBOA

egutegiaz arituko dira. Eta lastailaren 9an eta 10ean, berriz,
erosketen kudeaketaz hizketatuko dira. Saio guztiak Altsasuko Gure Etxea eraikinean izanen
dira, 14:15etik 16:15era, eta gaztelaniaz. Tailerrak, guztira, 20
orduko iraupena du. Izena eman
beharra dago, baina ikastaroa
dohainik da.
Ikastaroa Nafarroako Merkataritza Ganberak antolatu du.
Eta hari laguntzen aritu dira
Sakanako Garapen Agentzia,
Sakanako Dendari eta Ostalarien
Elkartea eta Altsasuko Udala.

Izen ematea
eta informazioa
Tailerrean izen emateko
www.camaranavarra.com
web orrira sartu behar dute
interesa dutenek.
Informazioa lotzeko 948
077 070 (1103 luzapena)
telefonora hots egin
daiteke edo aciriza@
camaranavarra.com
e-postara idatzi daiteke.

Institututik
unibertsitatera

Lakuntzako Udan
euskarazerako izen
ematea zabalik

Asteartean hasi eta atzo despeditu
zituzten unibertsitatera sartzeko
probetako azterketak. Horren
aurretik, Altsasu institutuko 62
ikaslek Nafarroako Unibertsitate
Publikoa (NUP) bisitatu zuten.
NUPen Arrosadiako eta Osasun
Zientzien campusak bisitatu
zituzten. NUPek heldu den
ikasturterako eskainiko duenaren
berri jaso zuten.

Lakuntzako Udalak haurrendako tailerrak antolatu ditu udarako. Hiru urtetik aurrerako
haurrendako eskaintza da Lakuntzako Udalak prestatu duena
eta hilaren 24tik 26ra izanen dena,
10:00etatik 13:00etara. Programa
garatzen den bitartean haurren
goizeroko elkargunea kultur
etxea izanen da. Udaletik aurreratu dutenez, ahal den heinean

NUP

ematea; bisitarien kontrola (estatistikak, galdeketak eta oinarrizko datuen erregistroa) turismoari loturiko jardueretan turismo arduradunari laguntza
ematea; bisita gidatuen jardueratan natur gunearen informazio
eta zabalkundean arduradunari
laguntza ematea eta bisitarien
zenbaketa puntualak.
Bestalde, Cederna-Garalurrek,
Erriberako Eder partzuergoarekin lankidetzan, Birdwatching,
Nafarroako Mendialdea eta Erribera izeneko lankidetza-proiektua martxan jarri du. Proiektuaren asmoa da hegazti-faunaren
baliabideei balioa ematea eta
hegaztiak behatzeko ("Birdwatching") turismo-produktu
bat lantzea Nafarroako Mendialdean eta Erriberan. Egitasmoaren barruan ornitologia-turismoari eta gune interesgarriei
buruzko lantegia eta bi trebakuntza-bidaia antolatu dituzte.

ekintzak kalean eginen dituzte.
Izena emateko www.lakuntza.
eus web orrian dagoen eskabidea
bete behar da.
Lakuntzan bertan erroldatutako haur bategatik 70 euro pagatuko dira, bigarrenagatik 35
pagatuko da eta hirugarrenagatik 10. Lakuntzan erroldatuta ez
dauden haur guztiek kasuan
ordaindu beharrekoa tarifa bakarra izanen da: 100 euro haur
bakoitzeko. Ordainketak hilaren
15a baino lehen egin beharko
dira.
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Burua, zurrumurruei
aurre egiteko
Sakanako Mankomunitateko Anitzartean kulturartekotasun zerbitzuaren udako
sentsibilizazio kanpainaren ardatza zurrumurruen aurrean argi ibiltzea da. Aho zapi,
erakusketa eta esku-orrien bidez zabalduko du mezua
SAKANA
Herrietako festetan udaletxean
maite dut aniztasuna, berdintasuna, errespetua eta diskriminazio eza dioen pankarta ikusi izan
da. Eta hala segituko du aurten
ere. Sakanako Mankomunitateko Anitzartean kulturartekotasun
zerbitzuak udan lantzen duen
kanpainaren parte da. Anitzarteanek zurrumurruen kontra
abiatutako estrategiarekin uztartuko da kanpaina aurten ere.
Irurtzunen aurkeztu zuten bosgarren urtez eginen den kanpaina, Munduko Arrozak ekimenarekin batera hasiko baita.
Begoña Zestau Baraibar Anitzartean kulturartekotasun zer-

Boluntarioak, Itxipuru taldekoak, Sakana Harrera Haranakoak eta Anitzarteanekoak

bitzuko teknikariak sentsibilizazio kanpainari buruzko argibideak eman dizkigu.

Zergatik sentsibilizazio kanpaina
bat udan?
Orokorrean jarrera baikorragoa
izaten dugu, jasotzeko, hartzeko
prestutasun gehiago izaten da,
lasaiago akaso, festa giroa ere
badago… Zerbitzuaren lau baloreak dira aniztasuna, berdintasuna, errespetua eta diskriminaziorik eza. Horiei jarraituz
aurrerapauso bat eman nahi
dugu. Herrietako festetako txupinazo garaian udaletxe barruan
ahozapiak izanen dira, lelo bat
dutenak: Ez irentsi zurrumurrurik. Pentsatu, ikusi, entzun edo
irakurtzen duzuna egia den edo
ez.
Bestetik, zurrumurruen kontrako erakusketa ibiltari bat egiten
ari da. Herrietara eramanen da
erakusketa, baina ezohiko tokitan jarri nahi da, kokapenagatik
bakarrik arreta piztu dezan.
Zurrumurruek sortzen duten
kaltearen inguruan hausnarketara gonbidatzeko.
Azkenik, Sakanako liburutegietan sortu ditugun esku-orriak
banatuko ditugu. Aurten Ani-
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tzartean kulturartekotasun zerbitzuan praktikak egin dituen
Irati Ollakarizketak egindako
zirriborroan oinarrituta egin
da. Hari, eskerrik asko. Bi lelo
zabalduko dira horrela: Zurrumurru jasari, baloreak aterki eta
Ireki begiak, zurrumurruak ez
dira egia.

Zurrumurruak, zergatik begi-puntuan?
Zurrumurruek pertsonen arteko
elkarbizitzan modu ezkorrean
eragiten dutelako. Tamalez, gero
eta gehiago aditzen direlako.
Gero eta kalte gehiago eta min
gehiago sortzen dutelako. Horren
aurrean, gutxienez, izpiritu kritikoa bultzatu behar dugu. Askotan entzuten dena, ikusten
dena, irakurtzen duguna, edo
whatsapp bidez edo sare sozialetan jasotzen duguna ez delako
egia. Nahiz eta egia bezala zabaldu. Horrek elkarbizitzari
kalte egiten dio.
Gu, Anitzartean kulturartekotasun zerbitzuan, elkarbizitzaren
alde gaude eta, nolabait, diskurtso baikorrak helarazi nahi ditugu. Hasteko, behinik-behin,
hausnarketara gonbidatu eta
hura piztu nahi dugu.
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Arrozak zubigintzarako balio du?
Bai. Inolako zalantzarik gabe.
Azkenean denok gara komunitate bereko pertsonak. Estereotipoak eta aurreiritzi horiek
botatzea da kontua. Pitteka izena
jartzea eta hortik ateratzea. Eta
izan daiteke Munduko Arrozak
edo Munduko Kakorratzak. Kontua da espazio bat sortzea izenak
jartzeko eta ondoan duzun pertsona hori ezagutzeko.

Espazioak funtzionatu du?
Bai. Protagonismoa parte hartzen
duten pertsonek dute. Horrela
izanda, funtzionatzen du.

Irurtzungo osasun etxeko estalopea sukalde bihurtuko da bihar. ARTXIBOA

Larunbatean zenbat su jarriko dira?

Elkarrekin nahasteko
arrozezko zubia
'Munduko Arrozak' ekimena izanen da larunbatean, 10:00etatik aurrera, osasun
etxeko estalopean. Arroza, beste behin, jendea harremanetan jartzeko aitzakia izanen
da. Aurtengoan zazpi arroz mota ezagutzeko aukera izanen da

Zazpi. Urtetik urtera aldatu egin
da kopurua. Guretako kopurua
ez da garrantzitsua, gaudenon
artean giro hori sortzea baizik.
Jendeak ere galdetzen du platerak nola prestatzen diren, ezta?
Parte hartzeko hiru modu daudela esan daiteke, eta bakoitzak
bere integrazio puntua du. Sukaldarien artean espazio bat,
giro bat sortzen da. Batzuek
arroza prestatzen duten bitartean
oharrak hartzen dituzte eta interakzio hori gertatzen da. Parte hartzeko beste momentu bat
13:00ak aldera da, arrozak dastatzeko momentua, berez ezagutzen ditugun komunitate horiek
hurbilago.

Eduki indartsu bat emateko. Elkarbizitza helburu duen espazio
bat da. Hori Sakanako Mankomunitatetik lantzen dute, oso
ondo gainera.

Bihar zein zapore dastatzeko aukera izanen da?
Maroko, Senegal, Peru, Brasil,
Irurtzungo bi eta HelpNa elkartekoena.

Sukaldariek mandarra bera erabiliko dute, zergatik?
Sukaldean arituko garen guztiok
komunean duguna, arrozaz aparte, denok ekintza berean parte
hartzen dugula eta mandar bera
erabiltzen dugula. Etortzen direnek sukaldarien mandarretan
jartzen dutena ere irakurriko
dute.

Krabelin batzuk ere ikusi genituen
aurkezpenean. Zer dela eta?
Stand bat egonen da handik pasatzen direnek txartel bat hartu
beharko dutena. Txartelaren goiko paretan ohikoak diren zurrumurru bat izanen da. Eta beheko
partean ohar bat dago: txartela
bitan zatitu eta zurrumurrua duen
zatia txikitzen duenak lore bat
jasoko du trukean. Gainera, txartelaren beheko parteak aukera
emanen du arroz dastaketarako
platera eskuratzeko.

IRURTZUN
Hamargarren urtea da Irurtzunen
Munduko Arrozak ekimena egiten dena. Irurtzungo plaza sukalde bihurtuko da eta kultura
desberdinetako arroz errezetak
ezagutzeko aukera aparta izanen
da. Sakanako Mankomunitateko
Anitzartean kulturartekotasun
zerbitzuak, Irurtzun aldeko Oi-

narrizko Gizarte Zerbitzuak,
boluntarioek eta Itxipuru Taldeak
antolatu dute hitzordua, Irurtzungo Udalaren eta Pikuxar
euskal txokoaren laguntzaz. Itxipuruko Alfredo Prietok azalpenak
eman dizkigu.
Hemen bizi garen komunitateak
elkar ezagutzeko denbora asko

eta jarduera asko antolatuak
genituen. Ikusten genuen ezagutza bazegoela, baina ez nahasketa. Munduko Arrozak beste toki
batzuetan antolatzen zela jakin
genuen. Eta nahasketa hori emateko espazioa sortzen badugu?
Elkar ezagutzen dugu baina beste puntu batera heldu nahi genuen.

Etxarriarrek
patroiaren eguna
ospatuko dute

Kuadrillen eguna
ospatuko dute
Urdiainen bihar

Altsasuko Alde
Zaharreko auzokideen
festa

Altsasuko Geltokiko auzoa,
memoria ariketa

San Kiriko da Etxarri Aranazko
patroia eta festa izanen da herrian
ostegunean, arratsalde partetik
aurrera batez ere. Hala ere, eguerdian meza izanen da eta elizkizunaren ondoren eliz atetik soroak
bedeinkatuko dituzte, uzta ona
eskatuz. Ospakizunaren erdigunea Andra Mari ermitaren ingurua izanen da. Lagun kuadrillak merendatzera 19:00ak aldera elkartuko dira. Mokaduak
laguntzeko udalak banatutako
ardoa izanen dute lagun. Afarimerendua despedituta kintoek
Dantzakia dantzatuko dute. Hura
despedituta kalejiran herrira
jaitsiko dira. Ken Bat taldearen
dantzaldia 20:00etatik 21:00etara
eta 22:30etik 2:00etara izanen da.

Urdiaingo Gazte Asanbladak
Kuadrilen Eguna antolatu du
biharko. 10:30ean gaztetxean
auzatea eginez hasiko dute eguna. Ondoren, gaztetxean bertan
Urdiaingo Gazte Asanbladaren
logotipoa margotuko dute.
Eguerdian, kuadriletako kideak
Elizazpi frontoira joanen dira,
12:00etarako pilota partidak iragarri baitituzte. Hangoa despedituta, bazkal garaia iritsi bitartean poteoan ibiliko dira eta
15:00etan bazkaltzera elkartuko
dira. Bazkaldu ondoren bingo
musikatua izanen da eta frontoian
taberna jarriko dute. Afaltzeko
ogitartekoak izanen dituzte
22:00etan eta parrandak ordu
txikiak arte iraunen du.

Altsasuko Alde Zaharreko auzotarrek euren senidetze festa ospatuko dute bihar. Ferialeku
kalean dagoen iturri eta askaren
ondoan jarriko dute sukaldea.
Goizetik han zikiroa prestatzen
ariko dira auzokideetako batzuk.
Haiek lanean nola ari diren ikustera jendea ere joanen da. Jakina,
sukaldariek eta mahaiak eta
karpak jartzen dutenek gosaria
izanen dute.
Aurten 110 bat pertsona elkartuko dira Alde Zaharreko auzokideen senidetze bazkarian.
Ondoren, musika lagun kantuan
eta dantzan ariko dira. Zortzikoa
ere dantzatuko dute. Giro ederrean iluntzera arte egoteko
asmoa dute.

Ez da Carbonillako festen ordezkoa, han bizi izandakoen
topaketa baizik. Euren bikoteak ere ez doaz

Zergatik sortu zenuten ekimena?

Borobiltzeko, parte-hartzaileen eta
nahi dutenen herri bazkaria, ezta?
Ekintza luzatzen da eta zapore
onarekin bukatzen dugu.
Arrozarekin batera, sentsibilizazio gunea ere izaten da plazan.

ALTSASU
Txunkai edo Geltokiko auzoan
jende asko bizi zen garai batean.
Asko herrira bizitzera igo ziren.
Beste batzuk herritik alde egin
zuten, baina sorterria eta auzoa
beti gogoan dituzte. Donostian
bizi den Olga Urkijok azaldu
digunez, “nostalgiaz gogoratzen
ditut garai haiek eta ordukoez
hitz egiteko, bizipenak birgogoratzeko, bazkari bat antolatzea
bururatu zitzaidan. Gure artean
elkar ikusi gabe 40 bat urte emanen genituen”. Estatuan barna
sakabanatuta, Urkijok lortu zuen

"KOMUNITATEAK
ELKAR EZAGUTZETIK
PERTSONAK
NAHASTEKO ESPAZIO
BAT DA"

batzuekin eta besteekin harremanetan jartzea. Pena bakarra
du: “Pellicer familiakoak ez ditut
lokalizatu”.
Urkijoren ekimenez duela bi
urte elkartu ziren estreinakoz.
Eta bihar aurreneko urteko egitaraua errepikatuko dute. “Gehienak kanpotik heldu garenez, tren
geltokian elkartuko gara”. Handik Ibai tabernara joanen dira,
poteatzera eta Irubide jatetxean
bazkalduko dute. Aurreneko urtean azaroan izan zen topaketa,
baina eguraldiagatik garagarrilera aldatu zuten. +guaixe.eus

SAKANERRIA

GUAIXE 2019-06-07 Ostirala

Sareko talde eragileko kideak: Eneka Irizar, Blanki Torres, Aintzane Martin, Ana Begiristain eta Jesu Baena.

Haurren eta nerabeen
babes sarea zabalik
Haurtzaroko eta Nerabezaroko Tratu Onen Sustapen Sarea familiei bitartekoak eskaini
eta txikiekin sor daitezkeen egoerak bideratzeko laguntza ematen du. Helburu
horrekin hainbat arlotako profesionalak elkarlanean ari dira
ALTSASU / OLATZAGUTA /ZIORDIA
Burunda mendebaldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen egoitzan Haurtzaroko eta Nerabezaroko Tratu
Onen Sustapen Sareko talde
eragilea bilduta dago. Mahaiaren
bueltan eserita daude Eneka
Irizar (prebentzio teknikaria),
Blanki Torres (Altsasuko gazteria teknikaria), Aintzane Martin

(Altsasuko Txirinbulo haur eskolakoa), Ana Begiristain (haurtzaro arloko arduraduna) eta
Jesu Baena (sexu hezitzailea).
Bileran ezin izan dira egon Gurutze Goikoetxea (Altsasuko
osasun etxeko gizarte langilea)
eta Natalia Cerezo (Sagrado Corazon ikastetxeko orientatzailea).
Ana. "Haur edo nerabe batengan
zerbait detektatuz gero, askok

beste aldera begiratzen dute. Zein
da ondorioa? Haurrak kurtsoak
pasatzen ditu, baina prebentzio
lana askoz ere lehenago egin
zitekeen. Esku hartzeko zenbat
eta gehiago itxaron, haurrraren
arazoa handiagoa izanen da".
Blanki. Horregatik, jakinarazpenak ahalbideratzen du haurren
egoera azkarrago detektatzea
eta esku-hartzea lehenago egitea.

Jose. Gainera, jakinarazpenak
konfidentzialak dira.
Eneka. Jakinarazpen batek ez
du sekula haurren babesgabetasunik ekarriko. Gehienetan familiei egoera zuzentzeko ohartarazpen bat egitea da, edo haiekin hitz egiten dugu zer gertatzen
ari den ikusteko, besterik ez da.
Beti ere, egoera zuzentzeko asmoz.
Ana. Familiei baliabideak ematen dizkiegu, agian ez direlako
gai izan egoerari aurre egiteko.
Jose. Zertarako da sarea? Behar
dituzten eta baliabiderik ez duten
familiei akonpainamendua egitea da sarearen egitekoa. Eta
profesional guztien artean familia horri babesa eman, bizi duten
egoera konpontzea ikasten duten
bitartean.
Aintzane. Batzuetan gerta daitekeelako badakitela zer egin
behar den baina ezin dute aurrera eraman.
Blanki. Horregatik, akonpainamendua egitearena.
Jose. Jendea sarera hurbiltzea
nahi dugu, oinarrizko egoeren
aurrean jakinarazpenak egitea,
Tratu Onen Sarean gauden profesionalak familia horri egoera
bideratzen akonpainamendua
egiteko.
Eneka. Prebentzioa, zerbaiti
aurre hartzea da. Garaiz heltzea,
hobetzeko, bestela gero oker
daiteke. Tratu onak sustatzeko
eginkizuna dugu sare-kideok.
Baina bizitzaren egoera batzuen
aurrean esku hartu beharrean
gaude.
Aintzane. Egoera jakin baten
aurrean, onena litzateke hori
bizi duen familia bera izatea
guregana etortzen dena eta dituzten premien berri ematen
duena.
Jose. Horregatik, sortu dugu
profesionalen sarea, eraginkorragoak izateko familiari akon-
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painamendua egiterakoan, edo
bizi duten egoera zail hori pasatzeko baliabideak emateko. Laguntzeko gaude. Ez da erreparorik izan behar.

Sareaz
Burunda mendebaldeko Haurtzaroko eta Nerabezaroko Tratu
Onen Sustapen Sarea 2012tik ari
da lanean. Sarearen helburua
gizarte osasuntsua da, txikien
eta familien ongizateaz arduratzen diren arlo askotako profesionalek osatzen dute taldea.
Bakoitzak bere esparruan prebentzio lana egiten du. Hala,
inork haur edo gazte batek egoera berezi bat bizi duela sumatzen
duenean, taldeari jakinarazten
dio eta diziplina arteko ikuspegitik haur, gazte eta familiei
eragiten dien egoera bideratzen
saiatzen dira. Hori behar bezala
egiteko sareko kideek beharrezko prestakuntza jaso dute. Ibilbidea egina dute eta dagoeneko
egoerez aritzerakoan "hizkuntza
bera" hitz egiten dute.
Sareak 30 bat profesional elkartzen ditu. Guztiak modu batera edo bestera haur eta gazteekin lanean ari diren profesionalak dira: gizarte zerbitzuak,
osasun etxea, osasuneko profesionalak, ikastetxeak, aisialdi
arlokoak (liburuzainak, ludotekariak, kirol begiraleak, musika
irakasleak), udaltzainak eta foruzainak. Sareko kideak direnen
egoitzetan horren berri ematen
duen logotipoa ikusgai dago.

SAREAREN EGITEKOA?
AKONPAINAMENDUA
EGITEAN ETA
LAGUNTZA EMATEAN
DATZA
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Altsasuko bigarren
atxiloketetatik urtea
Herenegun urtea egin zuen Guardia Civilak Aratz, Iñaki, Jon Ander eta Julen duela
atxilotu zituela. Altsasuarren defentsek aurkeztutako helegiteen kontra egin du
fiskaltzak eta Espainiako Auzitegi Gorenari zigorrak baieztatzeko eskatu dio
ALTSASU
Espainiako Auzitegi Nazionalak
Altsasuko auziko epaia eman
zuela urtebete bete zen igandean.
2 eta 13 urte arteko espetxe zigorra ezarri zieten 8 auzipetuei.
Desordena publikoak egotzi zizkieten eta terrorismo delitua
baztertu zuten. Handik lau egunetara, epaileek “ihes egiteko
arriskua” argudiatu zuten eta
Guardia Civilari Aratz, Iñaki,
Jon Ander eta Julen atxilotzeko
agindua eman zien. Sarekada
horretarako, 88 agente eta 27
ibilgailu izan ziren Altsasun.
Laukoteak dagoeneko 402 egun
egin ditu kartzelan, bi alditan.
Auzi beragatik preso dauden
Adurrek, Jokinek eta Oihanek,
berriz, 936 egun egin dituzte espetxean. Epaiak lehenik eta ondorengo atxiloketek erreakzio
ugari sortu zituzten eta Ez da
justizia, Altsasukoak aske lelopean 80.000 pertsona manifestazioan batzean.

Gurasoak
Ostiraletako azken kontzentrazioetan gurasoek bilkurekin
segitzeko zalantzak izan zituztela azaldu dute. Baina herritarren
babesa duten bitartean segitzeko
prest daudela gaineratu zuten
pasa den ostiralean. Are gehiago,
ziurtatu zutenez, herriak ematen

11/13 sumarioko auzipetuen prentsaurrekoa. UTZITAKOA

Epaiketara babestuta joan nahi
dute 11/13 sumariko auzipetuek
11/13ko sumarioko auzipetuek, tartean Fran Balda,
Bilbora manifestaziora deitu dute irailaren 14rako

Auzipetu presoen askatasuna eskatzen da ostiraleroko kontzentrazioan. ARTXIBOA

HAUTESKUNDEEN
ONDOREN GURASOAK
ALDERDI
POLITIKOEKIN
BILDUKO DIRA
dien babesarekin alderdi politikoengana joko dute berriro ere,
hauteskundeak pasa berritan,
haien aldeko jarrera eskatzeko.
Aldi berean, auziari buruzko
argibideak ematen segitzen dute
han eta hemen emandako hitzal-

dietan, batez ere, Katalunia aldean, baina ez soilik han. Bitartean, ohi bezala, ostiralero,
20:00etan, Altsasuko udaletxe
parean kontzentrazioak egiten
segituko dute.

Fiskaltza
Zortzi altsasuarren defentsek
aurkeztutako kasazio helegiteak
tarteko, auzia Espainiako Auzitegi Gorenera iritsi da. Defentsek
zortzi altsasuarren absoluzioa
eskatu dute. Jakina zen fiskaltzak
ez zuela terrorismo eskaerarik
eginen. Baina altsasuarren defentsak aurkeztutako helegiteen
kontra dago. Eta Goreneko epaileei eskatu die altsasuarrei ezarritako zigorrak baieztatzeko.
Fiskaltzak bere idatzian ere
helegitea lehentasunez tramitatu dadila eskatu du, auzipetutako zazpi behin behinean preso
baitaude.
Fiskaltzak ukatu egin du bi
epaiketetan izan diren hiru epaile partzialak izan direnik, Guardia Civilaren dominak jasotzeagatik edo beste bat Guardia Civil
baten koronel batekin ezkonduta dagoela. “Inpartzialtasunaz
susmatzeko arrazoirik ez duela
ematen”.

ARBIZU
Espainiako Auzitegi Nazionalean
47 euskal herritarren aurkako
epaiketa hasiko da irailaren 16an.
Presoen eta erbesteratuen osasunaren alde (Jaiki Hadi), presoen
eskubideen alde (Herrira), haien
lege-defentsa egin (abokatuak),
senideak antolatu eta bitartekari lanak egin dituzten(Euskal
Preso Politikoen Kolektiboaren
bitartekari taldekoak) 47 euskal
herritar dira auzipetuak. Horien
artean dago Fran Balda Araña
arbizuarra.
Auzipetuek jakinarazi dutenez,
manifestazioa eginen dute Bilbon
irailaren 14an, larunbatean.
Azaldu zutenez, “makroepaiketa honekin asaldatu diren eta
babesa agertu diguten herritarrei
dei zabal bat egin nahi diegu,
epaiketaren bezperan, denon
artean manifestazio handi bat
antola dezagun Bilbon. Kalean
eta jendearekin erantzun nahi

diogu epaiketari”. Jakinarazi
zutenez, manifestazio “handia
eta askoren aldetik babestua izan
dadin eremu desberdinetako
pertsonekin manifestu zabal bat
lantzen” ari dira.
Auzipetuek azaldu zutenez,
“aro berri baten testuinguruan
egiten ari ginen lan hori guztia,
urteetan luzatu zen gatazka konpontzeko bide berriak lantzen
ari ziren, presoen eta erbesteratuen gaia konpontzeko eginahalean. Horregatik kolpatu gintuzten, estatuen estolderietan diseinatu zituzten polizia operazioen
bidez”. Ziurtatu zutenez, epaiketaren “oinarrian dauden arrazoiak bere horretan diraute
2019an. Egin genituen aldarrikapenei lotzen gatzaizkie epaituak
izango garen honetan”.
www.11-13makroepaiketa.eus
webgunean epaiketari buruzko
informazioa eta kanpainari dagozkion euskarriak daude.

Militarrak Irurtzun
aldean izan ziren
astelehenean

Altsasuko ezkilajoleendako 3.300
euroko isuna

Espainiako armadako kideek
Irurtzun inguruan maniobrak
egin zituzten. Armak eskuetan
zituztela ibili ziren. Nafarroako
Sortuk salatu duenez, “errepideetan oztopoak sortu zituzten
eta inguruetako biztanleen lasaitasuna bortxatu” zuten militarrek. Alderdi abertzaleak “armada espainiarra gurean ez dela
ongi etorria” nabarmendu du.

España Ciudadanak plataformak
azaroaren 4an antolatutako ekitaldiarekin bat ezkilak jo zuten
lau gazteek isun bana jaso dute.
Foruzaingoak ekitaldia bitartean
ezkilak jotzeagatik lau gazte
identifikatu zituen. Mozal Legean
oinarrituz 3.300 euroko zigorra
jarri diete. Haietako hiruk 800
euroko isuna pagatu beharko
dute eta laugarrenak, berriz, 900.
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Udalak langabetuak
kontratatzeko epea
luzatu du

Osasunbidea ez da
etxez etxe
galdetzen ari

Arakilgo Udalak langabeak hiru
hilabetetarako kontratatu nahi
ditu. Interesatuek eskaerak gaur
arte aurkez ditzakete udaletxean.
Heldu den astean hasiko dira
lanean. Bestetik, epailearen eta
haren ordezkoaren karguak hutsik daude eta haiek betetzen
interesa dutenek euren eskabideak Arakilgo udaletxean aurkezteko 15 egun dituzte.

"Ez Sakanan ezta Altsasun ere.
Osasunbideak gaur egun ez da
osasunari buruzko etxez etxeko
inkestak egiten ari". Halaxe
jakinarazi du Nafarroako Gobernuak ibarreko hainbat pertsonen kontsulta jaso eta gero.
Foru administrazioko arduradunek gomendioa ere eman
dute: "norbaitek zalantzak izanez gero onena nor bere osasun
etxera hots egitea da". Aldi
berean, Osasun Departamentuko arduradunek sakandarrei
gogorarazi digutenez "osasun
txartelari buruzko datuak pertsonalak dira, osasun arreta
emateko egoki kreditatutako
profesionalei eman behar zaie
bakarrik".

Altsasuko garbigunea jartzeko
tramiteak aurrera
Nafarroako Gobernuak Altsasuko Udalari baimena eman dio
herri lurretako 917,8 m2 Sakanako Mankomunitatearen esku
uzteko. Otadia dermioan dago
lur sail hori, udal biltegiaren
ondoan. Gobernuak baimendutakoaren arabera, udalak lurrak
2 0 u r t e r a ko u t z i ko d i z k i o
Mank-i. Epe hori bost urtez bitan
luzatu daiteke.

Intxostiapuntan
udako ordutegia
indarrean da
Intxostiapunta gazte gunea astegunetan 18:00etatik 20:00etara
izanen da zabalik. Gazteendako
Informazio Gunearen ateak, ber riz, aste gunetan 07:30etik
15:00etara ditu zabalik. Bestetik,
jakinarazi dute plaza libreak
daudela udagazte hiri kanpalekuan, hondartzarako irteeran
edo zaldi ibilaldian. Informazioa
gunean edo 608 617 778.

Berrerabiltzeko
konpondu,
Kafe
Konpondun
Ziordiko plazan asteartean
eta Lakuntzako plazan
asteazkenean, 18:00etatik
20:00etara
LAKUNTZA / ZIORDIA
Hondakinik onena, sortzen ez
dena. Lelo hori bere eginez, Batuta elkarteak hondatuta dauden
objektuak konpondu eta haiei
bigarren bizitza ematen die. Hori
herritarrekin batera egiten dute,
batzuen eta besteen jakintza partekatuz. Eta, horrela, izorratutako etxetresna elektrikoak,
hondatutako altzariak edo bestelako objektuak konpontzeko
espazio bat eratzen dute Kafe
Konpondurekin. Kafea eta pastak
ere dasta daitezke.
Sakanako Mankomunitateko
Hondakin bilketa zerbitzuarekin
elkarlanean aritzen dira Batutakoak. Horrela, hondakin kopurua txikitu, ingurumena zaindu eta kontsumoa murrizteko
ekarpena da Kafe Konpondu.
Hurrengo bi hitzorduak Ziordiko eta Lakuntzako plazetan izanen dira asteartean eta asteazkenean, 18:00etatik 20:00etara.

Errenta aitorpena
euskaraz, kopurua
% 10 hazi da
Etxarri Aranazko Udaletik, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearekin batera, etxarriarrak
errenta aitorpena euskaraz egiteko kanpaina egiten du urtero.
Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak urtez urteko datuak
konparatu ditu. Datu berriagoen
faltan, mankomunitateak 2012
eta 2017 urteen artean euskaraz
egindako errenta aitorpenak
aztertu ditu eta % 10eko hazkundea izan dutela ikusi du: 2012an%
3,73 izatetik 2017an% 13,98 izatera pasa da kopurua. Eneka
Maiz Ulaiarrek, Etxarri Aranazko Udaleko jarduneko alkateak
esan duenez, “igoera handia da,
baina oraindik ere asko dugu
hobetzeko”.
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Lanak mustutzeko ekitaldian dantzariek aurreskua dantzatu zuten. UTZITAKOA

Dona Maria kalean egindako
lanak mustuta
Jose Ignacio Flores Berastegiren, Axioren omenezko
oroigarria ere mustu zuten
ZIORDIA
Azaroan hasi eta martxo aldean
despeditu zituzten Dona Maria
kaleko goiko aldeko lanak. Lurgorrietako bidetik jaisten den
ura bildu, zorua berritu eta espaloiak egin dira. Lanak Construcciones Santestebanek egin
zituen 212.000 euroren truke.
Ziordiko Udalak lan horietarako
74.000 euro jaso zituen Nafarroako Gobernuaren Tokiko Azpiegitura Planetik. Patxi Bengoetxea
jarduneko alkateak azaldu digunez, "goiko kalean paperontzi
bat eta argi puntu bat jartzea
besterik ez da falta".
Domekan goiko kaleko lanak
mustu zituzten, goiko plazan
egindako ekitaldi batekin. Bengoetxeak hartu zuen hitza eta
Raul Santesteban eraikitzaileari, Javier Etxeberria obra zuzendariari eta Maika Garmendia
udal idazkariari eskerrak eman
zizkien lehenik. Egindako lanak

egiteko haien ekarpena aitortu
nahi izan zuen horrela. Bengoetxeak azaldu digunez, "plaza hori
toki berezia zen, Jose Ignacio
Flores Berastegik, Axiok, han
izaten zituen enborrak. Udalak
harekin detaile bat izan nahi
zuen, harekin gogoratzeko".
Horregatik, alkatearen ondoren
musikaren doinura, Goizeder
Beltza aizkolariak enbor bat
moztu zuen. Lanak despedituta,
plazaren muturrera joan eta han
estalita zegoen eskultura agerian
utzi zuen. Manuel Casasen lanak
aizkolariendako prest dagoen
enbor bat eta han sartutako aizkora irudikatzen du. Haren oinean
dagoen plakan Zegamako Jose
Mari Arakamak idatzitako testua
irakur daiteke: "Jose Ignacio
Flores Berastegi, Axio; haize
bolada fresko bat izan zinen guretzako, nortasun borondatea
utzi diguzu betirako". Despeditzeko auzatea izan zen.
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Nazio ikurrak hitzaldi
batean aztergai

Biak Bat elkartea bere egitasmo
batendako boto eske

Biltzarrek eta ENAk Nazio Ikurrei buruzko zikloko hitzaldietako bat Altsasuko Gure
Etxea eraikinean izanen da, asteazkenean, 18:30ean. Hizlariak: Patxi Zabaleta, Enrike
Zelaia, Jose Luis Erdozia, Eneko del Castillo, Iñigo Larramendi eta Koldo Martinez

ALTSASU
Cinfa enpresak 50 urte bete ditu
eta horren kontura irabazi asmorik gabeko elkarteak laguntzeko ekimena martxan jarri du.
Gaixoen edo haien senideen bizi
kalitate fisikoa, burukoa edo
emozioena hobetzen laguntzen
aritzen diren 50 elkarte saritu
nahi ditu enpresak. Bakoitzari
5.000 euro oparitu nahi dizkio.
Enpresak elkarte eta erakundeek
izena emateko epea zabaldu zuen
eta hainbatek eman zuten, tartean
Biak Bat elkarte altsasuarrak.
Elkarte horien proiektuen aldeko botoa irailaren 30era arte eman
daiteke.
Biak Bat elkarteak Altsasuko
Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoan eta Aita Barandiaran
adinduen egoitzan egiten duen
Animaliekin Lagundutako Terapia proiektua aurkeztu du.
Ezagutzaren narridura edota

dementzia duten 30 bat adindurekin 30 astez saio bana egin nahi
dute. Bi egoitzetara txakurrak
eramaten dituzte ageriko ondorioak lortuz: motibazioa piztu,
monotonia hautsi, interakzio eta
estimulazioa sustatu, umorea
hobetu…

Gobernuak eskoletako
hobekuntza lanak
lagunduko ditu

Udaberriko Tonbolak
zenbaki sarituak ditu
dagoeneko

Hezkuntza Departamentuak diru-laguntza eman dio Irurtzungo
Udalari Atakondoa eskola publikoan koadro elektriko berria
jartzeko: 11.132,46 euro inbertsiorako 7.236,1 euroko laguntza.
Altsasuko Udalak, berriz, Zelandi eskola publikoko ateak aldatuko ditu 18.764,46 eurorekin,
12.196,9 euro departamentuak
emandakoak izanen dira.

Sakanako Dendari, Ostalari eta
Zerbitzuen elkarteak sustatuta,
57 denda eta ostalaritza establezimenduk Udaberriko Tonbolako txartelak banatu zituzten
maiatzean. 939 sarietako bat ez
zuten txartelen artean, zozketa
egin zuten: 3.708 zenbakidun
txartela duenak tablet bat eskuratuko du eta 1.878 zenbakidunak,
berriz, smartwatcha jasoko du.

ALTSASU
Nazio Ikurrei buruzko aurreneko bilkura lastailean Bilbon
antolatu zuten Biltzarrek eta
ENAk. Prozesua Iruñean eginen
den beste bilkura batekin despedituko da lastailean. Antolatzaileek, bitartean, nazio ikurrei
buruzko hiru hitzaldi antolatu
dituzte. Haietan "nazio ikurrek
gure herriaren egituraketan izan
duten garrantzia eta batez ere
etorkizunari begira eguneratzerik behar ote duten eztabaidatuko da, burujabetzarako bidean
hobeto laguntzeko". Antolatzaileek "ikur horien barruan gure
naziorako proposatzen diren
izena, armarria, bandera, ereserkia, aberri eguna eta egutegi
nazionala, eslogana, nortasun
agiria eta internet domeinua"
sartu dituzte.
Hitzaldien antolatzaileen iritziz,
"azken hamarkadan ikur hauetako batzuei buruzko eztabaida
zabaldu da, Nafarroako banderaren erabilera ere handitu da,
Aberri Egun bateratua antolatzea
ametsa dela dirudi, batzuetan
ikur nazional batzuk ikur autonomiko bihurtu direla ematen
du…" Zikloa asteazkenean abiarazi zuten Bilbon, Altsasuko eta
Zarauzko hitzaldiek segida emanen diote.

Aztergaiak
Izena da aztertzen ari diren ikurretako bat. Gehienak Euskal
Herria izenaren alde badira ere,
Nafarroa-Nabarra, EH-Nabarra,
NabarrE edota Euskal Herri
Nabarra izenen alde daude. Armarriari dagokionez, gehiengoa
Zazpiak bat proposamenaren
alde dago, baina proposamen
berriak ere egin dituzte, besteak
beste, itsasoa eta diaspora kontuan hartzen dituztenak. Banderari dagokionez, bi aukera nabarmendu dira, Ikurrinaren eta
Nafarroako banderaren aldekoak.
Proposamen berrien artean daude Kataluniako esteladaren mo-

Nazio ikurrak definitzeko lanean aurrerapausoak eman nahi dituzte.

BILTZARRE.EUS PARTE
HARTZEKO FOROAK
DAUDE. BAITA
IKURREI BURUZKO
GIDALIBURUA ERE
duan ikurrinari izar bat gehitzea
proposatu eta independentzia
zaleen bandera sortzea horrela.
Edota Ikurrinaren eta Nafarroako banderak uztartzea proposatzen dutenak. Aipatu oinarrietatik guztiz urruntzen diren
proposamenak ere aurkeztu dira.
Ereserkiari dagokionez, orain
arte iritzia emandako gehienek
Jose Mari Iparragirrek sortutako Gernikako Arbola kantuaren
alde egin dute. Batzuen iritziz
Gora eta Gora edo Nafarroako
Gorteetako ereserkiak ez dira
asko zabaldu. Izan da ere, "gure
herriaren samurtasuna" adierazteko pailazoen Maite zaitut
kanta "erdi txantxetan" proposatu duenik.
Aberri Eguneko data dagoen
horretan uztearen alde daude
iritzi trukean parte hartu duten
gehienak. Bada Kataluniaren
modura politika nazio-jaia (Dia-

da, Aberri Eguna) eta kultur
nazio-jaia (Sant Jordi, Euskararen Eguna) izatea proposatu
dutenak. Beste batzuek egungo
datatik hurbil, Aste Santutik
kanpo eta data finko batean ezartzearen alde egin dute. Abenduaren 3an edo agorrilaren 15ean
izatea ere proposatu dute. Aberri
Eguna non ospatu? Herri guztietan, Euskal Herriko erdigune
geografikoaren punturik hurbilenean edo "hasieran bezala hiriburuetan, txandaka".
Nazio egutegiak zein jai egun
hartu beharko lituzkeen eztabaidatzerakoan Udalbiltzak proposatutakoa ongi ikusi dute: martxoak 8, Emakumeen Eguna;
garagarrilak 24, San Juan eta
abenduak 3, Euskararen Eguna.
Esloganari buruzko proposamen
bat jaso dute: herria eta hizkuntza. Baina landutako txostenean
aurretik hainbat leloren berri
jaso dute. Nortasun agiriari dagokionez, Udalbiltzak EHNArekin segitu nahi du eta ENA elkarteak biak uztartzea proposatzen du. Azkenik, Interneterako
domeinua izateko adostasun
gehiena .eus-ek lortu du, baina
.na hartuta dagoenez, .nv proposatu dute.

Cinfaren Contigo, 50 y mas egitasmoan aurreneko
50en artean gelditzen bada dirua eskuratuko du

Txakurrak eraman dituzte egoitzetara.

Iñigo Aritza ikastolara
bizikletan, haren
erabilera sustatzeko
Pasa den ostiralean, gaur eta
hurrengoan, Iñigo Aritza ikastolako ikasleek klasera bizikletan
joateko aukera dute, beti ere,
eguraldiak laguntzen badu. Toki
jakinetan hitzorduak jarri, tropela osatu eta ikasleek, helduren
baten laguntzaz, ikastolarako
bidea hartzen dute. Eta klaseak
bukatzean, atzera ere, buelta
bizikletan egiten dute.

Ikasleak abiatzen. UTZITAKOA

KIROLAK
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Bidezidor, xenda eta toki paregabeetatik pasako dira bikerrak. Natura, bere horretan.

Bikerrak Altsasun topo
egiteko prest
Igandean 9:00etan abiatuko da XXIV. Altsasuko BTT
Zeharkaldia. Bikerrek gozatzeko bi ibilbide ikusgarri, luzea eta laburragoa prestatu
ditu Barranka Txirrindulari Taldeak. Oraindik izena eman daiteke
MENDI TXIRRINDULARITZA / BTT

Mendi bizikleta hartu eta Sakanako paisaje zoragarriez gozatzea.
Hori da Barranka Txirrindulari
Taldeak hainbat babeslerekin
antolatutako XXIV. Altsasuko
BTT Zeharkaldiak iganderako
proposatzen duena. Nafarroako
proba beteranoenetakoa eta preziatuenetakoa, ez lehiakorra da;
ez da klasifikaziorik egiten.

Bi ibilbide zoragarri
Antolakuntzak bi ibilbide prestatu ditu: luzea (53 km. 902 m
desnibel +) eta laburragoa (40
km, 591 m desnibel +). Zeharkaldiko arduradun Felipe Troyanok
aipatu digunez, urtero ibilbidean
aldaketak egiten dituzte, bikerren
iradokizunak kontuan hartuz
eta ibilbidea ezberdina izateko.

"Aurreko urtekoa ederra bazen,
banago aurtengoa politagoa dela.
Bikerrek ibilbidean ahalik eta
xenda gehiago sartzea eskatzen
digute, ibilbideak teknikoagoak
izateko, eta ahal den moduan
eskatutakoa eskaintzen saiatzen
gara". Bi ibilbideak maila ertainekoak direla gaineratu du Troyanok.

Batera, 9:00etan

500-600endako hornidura

Bi ibilbideak batera aterako dira
plazatik. Hilerriko ezkerreko
bidetik Basomuturrera atera eta
institutu arteko bidetik Ibarria
industrialdera aterako dira, Sorozarretara heltzeko. Han, ibaia
gurutzatu eta autobia azpitik
pasako dira, Zapardiko bidetik
Olaztiko araztegira heltzeko,
Orobeko harrobitik. Buelta hartu eta Ameztia auzotik maniobren
zubira helduko dira bikerrak.
Hortik osasunaren iturrira iritsiko dira eta Leku Onako zubitik gurutzatuko dute autobidea,
Santa Luzia Sakanera igo eta
bertatik San Pedro ermitara heltzeko, hornidura gune nagusira.
Segidan, Urdiaingo igerilekuetatik Iturmendiko basora helduko dira. Ibilbide motza hautatzen
dutenek Urdiaingo San Juan
baselizara joko dute, bertatik
San Pedro ermitara eta bertako
xendetatik buelta egin ondoren,
Altsasuko Foru plazako helmugara.
Aldiz, ibilbide luzekoak Iturmendiko basotik aurrera egingo
dute, Etxarri Aranazko igerilekuetara heldu arte. Ondoren,
herria gurutzatu eta Txuixoo
harrobira iritsiko dira. Bakaikuko bidea hartu, herria gurutzatu, eta Guerra Hermanos fabrikatik Iturmendiraino helduko dira bikerrak, eta Urdiaingo
San Juan ermitara heldu eta
gero, ibilbide motzekoen bide
berbera egingo dute Altsasuko
helmugara iritsi arte.

500-600 pertsonarendako hornidura dute prest. Guaixeko erredakzioa ixterakoan, 482 zeuden
izena emanda www.barrankatt.
com web gunearen bitartez."Web
bidezko izena ematea ostiralean
despeditzen da, baina igandean,
probaren egunean, izena eman
ahalko da 7:45etik 9.00etara" aipatu digu Troyanok. Egunean
dena ongi ateratzeko ehun pertsona inguru ariko dira lanean,
DYAko boluntarioak eta Altsasuko udaleko langileak kontuan
hartu gabe. "Altsasu BTT Zeharkaldian parte hartzera animatzen
ditugu sakandar eta kanpotar
guztiak. Askok errepikatu egiten
dute, izan ere proba oso konpletoa da gurea. Bizikleta hartu eta
ongi pasa dezatela. Jendea lokatzez beteta helmugaratzen denean
eta izugarri disfrutatu dutela
esaten digutenean, hori guretako sekulako saria da. Goza dezatela" opa du Troyanok.
Bikerrek helmugan opari poltsa –Katealde patea, Arbizu txistorra eta Lacturale esnea–, kamiseta eta auzate ederra izanen
dute zain. Iaz 507 biker izan ziren
eta errekorra 2006. urtekoa da,
orduan 1.302 biker aritu baitziren.

Sakanako zeru koloretsuari
begira egongo gara bihar
Iturmendin Sakanako Parapente Eguna
izanen da bihar; hegaldiak, kontzertuak eta beste

Kota Zero eta Patxuko taldeen
kontzertua

te Taldeak, izan ere, Euskal Herriko parapente topaketa ezagunenen eta baloratuenen artean
dago Sakanakoa.

Egun osoan hegan
Bihar, goizeko 9:00etan hurbilduko dira parapentelariak Iturmendira, eta goizetik arratsaldera hegan egitea, hori da euren
asmo nagusia. Aurretik izena
emana izanen dute gehienek,
baina egunean bertan ere egiteko aukera izango da, Aitzaga
elkartean. Baiza elkartetik adierazi digutenez, guztira 150 par-

ANTOLAKUNTZAK
500DIK GORA BIKER
ESPERO DITU
IGANDEKO ALTSASUKO
BTT ZEHARKALDIAN
jarritako furgonetei esker. Bitartean, eta egun guztian barna,
Iturmendin zer jan eta edan
egongo da antolakuntzak jarritako txoznan ere parapente etxeek
bere produktuak ikusgai eta
salgai jarriko dituzte.

PARAPENTEA

Sakanako Baiza Parapente Taldeak maiatzaren 40an Sakanako
Parapente Eguna antolatzen du.
Aurten larunbatean izanen da,
ekainaren 8an, Iturmendin. Parapentelariak elkartu eta euren
zaletasunaz gozatzea da helburua.
Aspaldiko lagunekin elkartzea,
mokadutxoa hartzea eta, jakina,
behin eta berriz hegan egitea,
hori da plana, eta eguna afariarekin eta kontzertuarekin borobiltzea.
Larunbaterako eguraldi ona
iragarri dutenez, partaidetza
polita espero du Baiza Parapen-
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Eguraldiak lagunduko duela eta, 150 partaide espero dira. ARTXIBOA

taide inguru espero dituzte.
Guztiek kamiseta jasoko dute
opari, eta haize guneetara eramateko garraioa. Eguraldia lagun
izango dutela iragarri dutenez,
eta ipar haizea egiten badu Santa Marinatik eta hegoa egiten

badu Aralartik hegaldi saio bikainak espero dira. Jakina, Santa Marinara edo Aralarrera,
aireratze guneetara igoera gidatuak izanen dira goizeko 10:30etik
aurrera, eta gune hauetara garraio etengabea, antolakuntzak

Hegan egitearen sentsazioa lehenengoz probatu nahi dutenendako ere biplaza hegaldiak eskainiko dira. Inor hegan egin gabe
ez geratzea, hori da helburua.
Arratsaldeko zazpi eta erdietan
Kota Zero taldearen kontzertua
izanen da, eta ondoren afaltzera
bilduko dira parapentelariak.
Partaideen artean babesleek eskainitako opariak zozketatuko
dira. Ondoren, festa borobiltzeko,
Patxuko taldearekin kontzertua
izanen da.
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BHZ
Trail: Unzurrunzaga,
Beraza eta Salinas ongi
MENDI LASTERKETAK

Zegama-Aizkorriz aparte bada
mundua. Horrela, larunbatean,
Atarrabian, BHZ Traila jokatu
zen, hiru distantziatan: Zazpimendi (44 km), Hirumendi (28
km) eta Bimendi (13 km).
Guztira 353 korrikalarik osatu
zuten proba, eta aipatzekoa da,
beste behin, korrikalari sakandarrak oso txukun aritu zirela.
Zazpimendi mendi maratoian
(44 km) Jonatan Tejada gailendu
zen (4:39:05) eta Ander Unzurrunzaga etxarriarrak lasterketa ona
egin zuen, 10.a iritsi baitzen helmugara (5:55:08). Sakana Bizirik
taldeko bere taldekide Aitor
Salinas etxarriarra 26.a sartu
zen (6:39:00).
Hirumendi lasterketan (28 km)
Ion Sola gailendu zen (2:44:35).
Jose Luis Beraza uhartearra
laugarrena izan zen, probako
bigarren beteranoa (2:53:17). Aldi
berean Atarrabiako proba Nafarroako Txapelketa zenez, Berazak
ere Nafarroako Txapelketan
txapeldunordearen saria jaso
zuen.

Iaz Bakaikun, aurten Iturmendin.

Aitzkozar
lasterketarako izena
ematea zabalik
ATLETISMOA

Ekainaren 15ean, hurrengo asteburuan, XV. Aitzkozar herri
lasterketa jokatuko da Iturmendin. 17:00etan kategoria txikiko
probak jokatuko dira eta 18:30ean
jubenilen eta nagusien lasterketari ekingo zaio,proba nagusiari
(8,1 km). Proba Sakanako Atletismo Koparako baliagarria
izango da. Izena ematea zabalik
dago (www.dantzalekusakana.
com edo 606 398 802).
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Sakandarrak ikusgarri
Zegama-Aizkorrin
Guztiek mendi maratoia despeditzea lortu zuten, meritu handiz:
Beñat Katarain 23.a sailkatu zen, Jabi Gasanzek debut polita egin zuen, 206.a
sailkatu baitzen, eta Josean Salgadok bere 18. Zegama-Aizkorri osatu zuen
MENDI LASTERKETAK

Beroa izan zen aurtengo ZegamaAizkorri lasterketako protagonista, 42,195 km eta 5.472 metroko desnibel positiboa duen mendi maratoiak dituen zailtasunekin batera. Eta beroaren eragina
nabaritu zen: 500 partaideetatik
403k lortu zuten proba bukatzea.
Beste behin, ikusgarria izan
zen Sancti Spiritun, Urbian, Aratzen eta Aizkorrin zeuden milaka eta milaka zaleen artean korrikalariak aurrera egiten ikustea. Eta ikusgarria izan zen berotzarrari korrikalariek emandako erantzuna.

Jorneten bederatzigarrena eta
Dvergsdalen lehena
Kilian Jornet zen proba irabazteko faborito nagusia, eta kataluniarrak ez zuen huts egin: bere
9. Zegama-Aizkorri irabaztea
lortu zuen (3:52:47). "Beroak lasterketa osoa gogortu du, eta hori
dela eta, 42 kilometroak ondo
kudeatu beharra zegoen. Une
batzuetan duela bi urte ezarritako errekorraren partzialak
txikitzen ari ginen. Aizkorrin
lehena nintzen, eta amaiera arte
ondo neurtu ditut indarrak”
azaldu zuen Jornetek. Bartlomiej
Przedwojewskiri, 2:39 minutu
atera zizkion. Beroarengatik
2017an Stian Angermundek ezarritako marka (3:45:08) ezin izan
zuen apurtu kataluniarrak,
Emakumezkoetan Eli Anne
Dvergsdal norvegiarrak lehenengo aldiz hartu zuen parte
Zegama-Aizkorrin eta sorpresa
eman zuen, helmugara lehertuta iritsi baitzen (4:36:06), baina
11 minutuko aldea atera baitzion
Elisa Descori (4:47:30).

Sakandarrak oso ongi
Aipatzekoa da sakandarrak ikusgarri aritu zirela. Proban parte
hartu zuten zazpiek lortu zuten
Zegama-Aizkorri mendi maratoia
osatzea. Azkarrena Beñat Katarain izan zen. Zegaman bizi den
lakuntzarra iaz 41.a sailkatu zen

Beñat Katarain, zalez inguratuta, aldapan gora. UTZITAKOA

"SAKANDARREK LAN
ONA EGIN GENUEN,
ASKOK KALE EGIN
ZUTELA KONTUAN
HARTUTA"
(4:32:31) eta aurten, aldiz, 23.a
iritsi zen helmugara (4:24:46). 8
minututan hobetu du bere denbora. Aritz Ganboa ere bikain
ibili zen. 64.a sailkatu zen arruazuarra, (4:49:21). Pixkat beranduago, 70.a iritsi zen Aritz Munarriz etxarriarra (4:51:32).
Juanjo Goikoetxea 142.a sartu
zen (5:19:25) eta Joxeja Maiza
etxarriarra 171.a (5:31:07).
Jabi Gasanz lehenengoz aritu
zen Zegaman eta debut txukuna
egin zuen altsasuarrak. Arazoak
izan zituen hanketan, urradurak
eta babak, eta hala ere proba
bukatzea lortu zuen (5:49:13, ikus
Guaixeko 11 galderak). Eta zer
esan Jose Antonio Salgadori buruz. Altsasuarrak bere 18. Zegama-Aizkorri osatzea lortu zuen,
59 urterekin (7:41:15). ZegamaAizkorri guztiak egin dituzten
korrikalari gutxien artean segitzen du Salgadok.

Aritz Ganboa: "Igandekoa latza
izan zen, eta sakandarrak oso
ongi ibili ginela uste dut”
Aritz Ganboak adierazi duenez,
"igandekoa latza izan zen. Beroaz
gain, hezetasuna lurretik gora
zihoan, haizeak jotzen zuenean
ere izerdia lehortzen zuen, eta,
azkenean, mineralak galtzen
dituzu. Nahiz eta aurreikusi, ez
dakizu gorputzak nola erantzun
behar dizun”.
Horregatik, egindakoari meritua ematen dio korrikalari
arruazuarrak. "Nire helburua
zen dortsalaren denboretan sartzen jarraitzea, dortsala manten-

Aritz Ganboa maldan behera. ONA ONARI

du ahal izateko. Alde horretatik,
helburua bete dut. Baldintza
hobeak egongo balira, denbora
hobea egitea zen beste asmoa,
baina igandekoa ikusita kristoren lasterketa egin nuela uste
dut, gero eta kontzienteago naiz”
dio. Gainontzeko sakandarrak
oso ongi ikusi zituen. "Beñatena
estratosferikoa izan zen: kristoren lasterketa egin zuen, laugarren euskalduna izan zen. Oro
har, uste dut sakandarrak oso
ongi ibili ginela, nahiko paper
ona egin genuen, zenbat jendek
kale egin zuen kontutan hartuta”
gaineratu du.
Arruazu eta Izaba mendiz korrika lotzeko duen "Bideak”
proiektuaren barruan, igandekoa
oso ondo datorrela aipatu du
Ganboak. "Lesio batetik nator,
eta ia 2 urte eman nituen lasterketetan lehiatu gabe. Zegama
mugarri bat izan da, maratoi
distantzia batean ea fisikoki ongi
iritsi naitekeen ikusteko. Eta
esan beharra daukat uste baino
hobeki noala nire prestakuntzan;
pozik nago. Hemendik aurrera
beste entrenamendu espezifikoagoak egingo ditut, distantzia
luzeetarako prestatzeko; beste
erritmo batzuk izango dira" aipatu du.

Beñat Katarain: "Lortutako
emaitzarekin oso pozik nago”
Igandean lortutako emaitzarekin
oso pozik dago Beñat. "Goizean
4:40:00 bat sinatuko nuen, ikusita egiten zuen beroa, baina kilometroak aurrera joan ala, ikusten nuen posible zela denbora
hori hobetzea eta oso pozik nago”
azaldu digu. Emaitza ona edo
txarra izan, gauero lagunekin
ospatzen dute Zegaman, eta igandean hala egin zuten.
Iazko denbora 8 minututan
hobetu du, eta halako berorik
egin ez balu, alde gehiago atera
ahal zela uste du. "8-10 minutu
hobetzea posible izango litzateke,
baina orduan ez nuen lortuko
lortu dudan postua, jendeak ez
zuelako holako petardazorik joko”
dio. Izan ere, izen handiko korrikalariek behera egin zuten Zegaman. "Lasterketa buru askorekin egin beharrekoa zen. Kilian
bera errekorra apurtzera joan
zen, eta errekorreko denboretan
zebilenean azkenean petardazo
batzuk eman zituen. Bukaeran
atzera begira zegoela esaten dute,
indar asko sobera ez zuenaren
seinale. Beraien arteko borrokan
sartu ziren korrikalari asko, eta
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Sakandarrak
Sakandarren denborak:
Zegama-Aizkorri (42,195)
1.Kilian Jornet
23.Beñat Katarain
64.Aritz Ganboa
70.Aritz Munarriz
142.Juanjo Goikoetxea
171.Joxeja Maiza
206.Jabi Gasanz
379.Josean Salgado

3:52:47
4:24:46
4:49:21
4:51:32
5:19:25
5:31:07
5:49:13
7:41:15
Ibilbide motzeko lehenak 10:30ean iritsiko dira eta luzekoak, aldiz, 11:30ean.

ahaztu egin ziren ez zela beraien
arteko borroka, baizik eta erlojupekoa, norbera bere buruarekin” dio Zegaman bizi den lakuntzarrak. Ganboak "lasterketa estratosferikoa” egin zuela
aipatzerakoan, irribarre egiten
du Katarainek. "Ez dakit hainbesterainokoa izango den, baina
ni bezalako korrikalari batzuk
azaldu ziren hortik, eta ni asko
poztu nintzen beraiengatik” dio.
Hornidurak ongi prestatu zituela gaineratu du. "Bagenekien zer
tokatu behar zen eta ongi prestatu genituen hornidurak. Lasterketa asko daramatzat eta nire
burua asko ezagutzen dudala
uste dut”.
Aurtengoarekin seigarren Zegama Aizkorri osatu du Beñat
Katarainek. Igandean LakuntzaAralar mendi lasterketan egongo da, baina Zabalartekoekin,
Guardetxe aldean kruzeak egiten.
"Ezin dut aritu, makineria asko
forzatzen ari naiz. Hemendik bi
astetara Euskal Herriko txapelketa daukat, Tolosaldeko 3 Tontorrak maratoia, eta beste bi
astera Munduko Kopako maratoia, Greziako Olympus marathon;
eta handik bi astera beste maratoi bat, Buff Epic Trail, Vall de
Boin. Bi hilabetetan 4 maratoi
dira, astakeria bat, ea nola bukatzen dudan” dio Euskal Selekzioko kideak.

Kilometro bertikala
Ostiralean V. Zegama-Aizkorri
Kilometro Bertikala jokatu zen
(3 km, 1.015 m desnibel +). Oriol
Cardona kataluniarra (36:12) eta
Ainhoa Sanz urretxuarra (42:20)
izan ziren txapeldunak. Alatz
Agirre arbizuarra 73.a sailkatu
zen (48:46), Fidel Jimenez etxarriarra 116.a (53:43), Fran Araña
arbizuarra 117.a (53:53), Jose
Antonio Salgado altsasuarra

Zegamaren ondotik,
etzi Lakuntza-Aralar
Igandean XVI. Lakuntza-Aralar Mendi Lasterketa jokatuko da.
Goizeko 9:30ean abiatuko dira korrikalariak, eta izena ematea zabalik dago bihar,
larunbata gauerdira arte
MENDI LASTERKETAK

Zegamako ajea oraindik pasatu
gabe dagoela, korrikalariek beste hitzordu garrantzitsu bat dute
etzi. Zabalarte klubak, hainbat
babeslerekin batera antolatuta,
igandean XVI. Lakuntza-Aralar
Mendi Lasterketa jokatuko da.
Berez ederra den proba aurten
erakargarriago izango da, ibilaldi luzea aldi berean Nafarroako
Kluben Arteko Txapelketa izango delako, eta, bestetik, Euskal
Mendi Federazioko Mendiko
Lasterketen Rankingerako puntuatuko delako.

Aralarko bihotzean
Bi distantzien artean aukeratu
ahalko dute korrikalariek: ibilbide luzea (26 km, 1.200 m desni-

bel positiboa) eta ibilbide laburra
(12,5 km, 640 m desnibel positiboa).
Bi probak aldi berean abiatuko
dira Lakuntzako plazatik, 9:30ean.
Bi ibilbidekoek Atazartik Guardetxera (1.035m) joko dute batera. Ibilbide luzekoak Mugarditik
Belokiko lepora (1.195 m) igo
ondoren, Txorrotxetara (1.273
m) eta Unagako putzura (1.185
m) igoko dira, eta handik Irumugarrietara (1.431 m), probako
gune alturaino. Hortik jaitsierari ekingo zaio, Desaoko bordatik
(1.229 m) eta Pagomaritik (1.140
m) barna. Arangunera iritsiko
dira korrikalariak eta handik
behera eginen dute, Lakuntzako
helmugara, ibilbide ederra bezain
paregabea osatu eta gero.

Ibilbide motzekoak, aldiz, Guardetxera igoko dira, baina Mugerdirantz egin beharrean, Larluzgainara (1.103 m) joko dute, ondoren Etxaaltxetan (920 m)
ibilbide luzearekin bat egin, eta
Arangunera iritsiko dira, eta
handik behera, Lakuntzara.
Ibilbide motzeko lehenen helmugaratzea 10:30erako aurreikusten da eta ibilbide luzekoena,
aldiz, 11:30erako. Akaberan,
auzate ederra izango da korrikalari guztiendako. Guztia ongi
ateratzeko 80 pertsona baino
gehiago ariko dira antolakuntzan.

Sariak
Sari banaketa 13:15ean hasiko
da. Korrikalari guztiek produk-
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tu lote bana jasoko dute. Proba
luzeko irabazleek 250 euro eta
txapela jasoko dituzte, bigarrenek
100 euro eta trofeoa, eta hirugarrenek 50 euro eta trofeoa. Bestalde, lehen lakuntzarrek, lehen
sakandarrek, lehen beteranoek
eta lehen promesek trofeoak jasoko dituzte. Ibilbide motzean,
txapeldunek 100 euro eta txapela eta bigarrenek eta hirugarrenek garaikurra eskuratuko dituzte. Baita lehen kadeteek eta
lehen lakuntzarrek ere. Horretaz
gain, Nafarroako Kluben Arteko
Txapelketako sariak banatuko
ditu Nafarroako Federazioak.
Aurreko urtean proba laburrean
Alberto Martinez lakuntzarra
(1:05:25) eta Nerea Martin dorrobarra (1:24:14) izan ziren azkarrenak, eta proba luzean, Beñat
Katarain lakuntzarra (2:10:28),
eta Vanessa Pelaez andoaindarra
(2:33:28). Aurten Xabier Zarranz,
Raul Amatriain, Jon Ridruejo,
Izaskun Sanz eta Amaia Seminario daude faboritoen artean.

Izena ematea zabalik dago
Bihar, larunbatata, gaueko 24:00ak
arte eman daiteke izena, www.
lakuntza-aralar.com web gunean.
Guaixeko erredakzioa ixterakoan
153 korrikalari zeuden izena
emanda proba nagusian eta 62
proba laburrean.

Asfape elkartearen aldeko
lasterketa solidarioa
Mendi lasterketa abiatu eta gero,
goizeko 10:00etan, Perthes gaixotasuna duten familien Asfape
elkartearen aldeko lasterketa
solidarioa antolatu du Zabalartek,
adin guztietarako. Dortsalak
salgai jarriko dira (2 euro). Plazari buelta bat ematea, hori da
erronka. Dortsalengatik jasotako guztia Asfape elkarteari emango zaio.

Finalista eguna
Etxarrin
MENDIA Etxarriko Udaberri eta
Larrañeta taldeetako mendizaleak
bildu eta igandean elkarrekin
ospatu zuten Finalista Eguna,
urteko festatxoa. Mendi buelta
ederra egin ondoren, Auntzetxen
geldialdia egin zuten mendizaleek,
giro ederrean hamaiketakoa
hartzeko, eta ondoren herrira jaitsi
eta asko euren elkartean
bazkaltzera bildu ziren.

PEDRO GONZALEZ
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"Mailari eustea lortu
dugu eta kontentu gaude"

Lagun Artea preferente mailara
itzuliko da datorren denboraldian

Preferente mailan sailkapenean 11.a sailkatu zen Etxarri (36 puntu), eta
helburua lortu du: preferente mailari eustea. Iosu Murgiondo entrenatzaileak
denboraldiaren balorazioa egin du

Aurreko urtean preferente mailatik erregionalera jaitsi zen
Lagun Artea, baina urte bat
erregionalean egon eta gero,
hurrengo denboraldian atzera
ere preferentean ariko da, igoera fasea despeditzeko jardunaldi
baten faltan beharrezkoak zituen
puntuak lortu baititu. Hurrengo
denboraldian bi talde sakandar
izango ditugu preferente mailan:
Etxarri Aranatz eta Lagun Artea.
Altsasuk, aldiz, erregional mailan jarraituko du. Igoera faserako sailkatu ziren altsasuarrak,
baina lehen hiru taldeak igoko
dira preferentera, eta Altsasu
zazpigarrena da sailkapenean.

FUTBOLA

Zer moduzko denboraldia izan da
aurtengoa?

hori justua da. Jubeniletatik tiratu behar izan genuen partida
askotan. Plantilla motzak ditugu.
Gure taldeekin denboraldian
erregulartasuna ezin duzu mantendu; praktikan ezin duzu alineazio berdina egin bi partidatan
jarraian, ezin diozu taldeari
egonkortasun hori eman.

Hasieran oso ongi hasi ginen eta
hori garrantzitsua da, bestela
gero puntu horiek ateratzea kosta egiten baita. Ondoren, batxe
nahiko gogorra izan genuen eta
sailkapenean behean sartu ginen;
larri egon ginen. Baina denboraldi bukaeran irabazi behar
genituen partidak irabazi genituen, eta ezin izan genuenean
irabazi ez genuen galdu. Iaz,
azkeneko partidan salbazioa genuen jokoan, eta aurten azken
partidarako libre geunden. Beraz,
alde horretatik ongi.

Herri txiki batendako preferenteari eustea handia da, beste herri
handiago batzuekin konparatuta.
Hemen gehiago kostatzen da
taldeak ateratzea, baina ohituta
gaude, urte pila bat daramagu
hain tarte txikian hiru futbol
klub egoten, eta talde guztiendako jendea egotea ez da da erraza.
Guk kentzen diogu potentziala
Lagun Arteari, Lagun Arteak

Hurrengo urtean Sakanako bi talde
egongo zarete preferenten.

Iosu Murgiondo, goian ezkerrean. ETXARRI

guri, guk Altsasuri... ohituta
gaude estu ibiltzera. Jokalari
gutxirekin taldea aurrera ateratzea zaila da eta beti mugan gabiltza. Lesioak, zigorrak… dena
elkartzen zaizu. Denboraldi honetan 9 fitxa izan genituen, eta

Bai, polita da bi taldeak egotea,
Lagun Artearekin dugun pike
sano hori polita da. Aurten alde
horretatik denboraldia nahiko
motela izan da. Beraz, salsa hori
bueltatzen da. Hurrengo denboraldian, jubeniletatik 6 jokalari
igoko dira preferentera. Printzipioz bik utziko dute taldea, Luis
kapitainak eta Gorriz atezainak.
Giro oso ona dugu taldean eta
hori da gure armarik inportanteena. Gauzak ongi joan edo
gaizki, jendea gustura dago eta
hori ez da diruarekin pagatzen.
Zaleen babesa ere badugu; hori
eskertzekoa da.

Erregional mailako igoera fasean igotzeko
beharrezkoak dituen puntuak lortu dituzte lakuntzarrek
FUTBOLA

5 eta 0 irabazi zuen Lagunek
Lagun Arteak dagoeneko preferentera igotzeko puntuak zituen
Lagunak taldea hartu zuen igandean Zelai Berrin. Aldiz, preferentera igotzeko gutxienez puntu
bat beharrezkoa zuen Lakuntzako taldeak, eta hasieratik erasoan
hasi ziren txuriak. Lehen ordu
erdian hiru gol sartu zituen Yonathan Davilak. Baina Lagun
Ar teako jokalaria e z z en
hat-tricka lortzearekin konformatu, eta beste bi gol sartu zituen.
Horrela, Davilak sartutako 5 go-

lei esker erraz gailendu zen Lagun
Artea. Xabi Burillo kapitainaren
azken partida izan zen, lakuntzarrak futbola utziko baitu.

Altsasuk erregionalean
jarraituko du
Bestalde, Urrotzen jokatu zuen
Altsasuk. Bi taldeek ez zuten
ezer jokoan, baina partida oso
entretenigarria eskaini zuten.
Cirizak Urroztarra aurreratu
zuen, baina atsedenaldiaren ondoren Imanol Lobok berdintzea
lortu zuen eta puntu berdinketarekin despeditu zen lehia.
Erregional mailako igoera fasean Ardoi B (27 puntu), Lagun
Artea (26 puntu) eta Lagunak (24
puntu) dira lehendabiziko taldeak,
eta hirurak preferente mailara
igo dira. Altsasu 7.a da (12 puntu).

Azken jardunaldia
Asteburuan igoera faseko azken
jardunaldia jokatuko da, 14.a.
Azkena den Amayaren kontra
ariko da bihar, larunbatean,
18:00etan Lagun Artea, Iruñean
aldiz, Altsasuk etxean despedituko du liga. Bosgarrena den
Iruntxiki taldea hartuko dute
gorritxoek larunbatean, 17:00etan,
Dantzalekun.

Xota
Espainiako Kopako
azken fasean
ARETO FUTBOLA

OSASUNA

GERNIKA LOINTEK

Endikak Osasunan jarraituko du Naiara Diez, beste urte bat
FUTBOLA Osasunak urte baterako luzatu dio kontratua Irigoieni, 2022ko
ekainaren 30era arte zabaltzeko aukera izanen duena. Urdiaindarraren
etete klausula 30 milioi eurokoa da. Hegaleko atzelaria da Irigoien, eta
mailaz igo den Osasuna Promesas taldeko kapitaina izateaz gain,
Arrasateren aginduetara bitan aritu da aurten.

SASKIBALOIA Emakumezkoen maila gorenean dabilen Gernika-Lointek
taldeko kapitainak, Naiara Diez eskolta altsasuarrak, talde bizkaitarrean
jarraituko du hurrengo denboraldian. Gernikarekin bere 6. denboraldia
izango da. "Zoriontsu nago, Gernika nire etxea bilakatu da. Klubaren
konfiantza eta zaletuen maitasuna eskertu nahi dut" azaldu du Diezek.

Nafarroako Gazteen Ohorezko
mailako 3. mailako liga irabazi
eta gero, Gazteen Ohorezko Mailako Espainiako Kopari ekin zion
gazteen mailako Osasuna Xotak.
Hain zuzen ere, Espainiako Kopako final zortzirenak jokatu
zituen talde irurtzundarrak larunbatean etxean, Atakondoa
kiroldegian, eta bikain aritu zen
Osasuna Xota, Tenerifeko Iberia
Toscal taldeari 7 eta 4 irabazi
baitzion, partida ikusgarrian.
Horrela, asteburu honetan,
ekainaren 7tik 9ra Las Rozasen
jokatuko den Espainiako Kopako
azken faserako sailkatu da Irurtzungo taldea. Ea denboraldia
borobildu eta kopa Irurtzunera
ekartzen duten.

KIROLAK
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Txikiak Etxarrin ariko dira. SAKANA GROUP

San
Kiriko Txirrindularitza
Saria bihar jokoan
TXIRRINDULARITZA

Etxarri Aranatzek Irurtzuni lekukoa hartuko dio, eskola mailako tropela bihar, larunbatean
Etxarri Aranatzen lehiatuko
baita. Hain zuzen ere 16. San
Kiriko Txirrindularitza Saria
egongo da jokoan, 16:00etatik
aurrera, Sakana Group taldeak
antolatuta. Lehenik eta behin
ginkana probak jokatuko dira,
eta, ondoren, errepideko lasterketak.
Lasterketetarako, Etxarri Aranazko Burundabide kalean, errepidean, kilometro bateko zirkuitua prestatuko dute, kruzetik
Bakaiku alderantz. Promesen
mailakoek itzuli bat, hasiberriek
hiru itzuli, kimuek 8 itzuli eta
haur mailakoek 10 egin beharko
dizkiote.
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Igor Arrieta Lizarraga uhartearrak ziztu bizian osatu zuen erlojupekoa. UTZITAKOA

Idiazabal: Igor Arrieta
3.a eta Iker Mintegi 7.a
Hasieran errepideko proba jokatu zuten, gero 30 lehen sailkatuek
erlojupekoa, Igor Arrietak irabazitakoa, eta sailkapen orokorrean Igor Arrieta 3.a izan
zen, Iker Mintegi 7.a, Jon Gil 20.a eta Aitor Alberdi 25.a
TXIRRINDULARITZA

Larunbatean juniorren mailako
Idiazabalgo Saria jokatu zen.
Lehenik eta behin 48,5 km-ko
errepideko lasterketa jokatu zen.
Ampo taldeko Enekoitz Azparren
eta Ulma taldeko Ander Blazquez
batera iritsi ziren helmugara eta
Azparren gailendu zitzaion Blazquezi (1:19:52). Lintxu taldeko
Raul Lopezek osatu zuen podiuma, 6 segundora sartu eta gero.

Lehen 30 postuetan Sakana Group
taldeko Igor Arrieta uhartearra
4.a sartu zen, Burundako Quesos
Albenizko Iker Mintegi 13.a, Lizarte-Ermitagañako Jon Gil 22.a
eta Aitor Alberdi (Sakana G.)
27.a.
Tropelean atzerago, Diego Gonzalo (Q. Albeniz) 35.a iritsi zen
eta Mikel Lizasoain (Sakana
Group) 37.a.

Erlojupekoa Arrietarendako
Horrela, lasterketako lehen 30
sailkatuek 4,6 km-ko erlojupekoa
jokatu zuten segidan eta aipatzekoa da Igor Arrieta ikusgarri
aritu zela. Uhartearrak hegan
egin zuen eta bera izan zen azkarrena (7:34). 11 segundo atera
zizkion Ulma taldeko Unai Cuevari. Iker Mintegi 5.a sailkatu
zen, 15 segundora, Aitor Alberdi

Iker Mintegi, lan betean. AITOR MENDIARAZ

7.a, 19 segundora eta Jon Gil zortzigarrena, 23 segundora.
Bi proben denborak batuz,
Idiazabalgo Saria Lintxu taldeko
Raul Lope zendako izan zen
(1:27:44) eta Igor Arrieta hirugarrena sailkatu zen, 9 segundora.
Iker Mintegik ere lan bikaina
egin zuen eta 7.a sailkatu zen,
1:00ra. Jon Gil 20.a izan zen, 2:47ra
eta Aitor Alberdi 25.a, 3:41era.

SAKANA GROUP

RURAL KUTXA-SEGUROS RGA

Itzulian Rural Kutxa nagusi

Hugo Aznar azkarrena Murietan

TXIRRINDULARITZA Rural Kutxa-Seguros RGA taldeko Jefferson Cepeda
ekuadortarrak irabazi zuen Nafarroako Itzulia, azkeneko etapan jotako
erasoaren ondoren, eta aipatu talde sakandarra izan zen Nafarroako Itzuliko
talderik onena. Laboral Kutxako Eneko Aramendia 28.a sailkatu zen, Rural
Kutxako Josu Etxeberria 34.a eta Laboral Kutxako Ailetz Lasa 55.a.

TXIRRINDULARITZA Igandean kadeteen mailako
lasterketa jokatu zen Murietan. Proba esprintean erabaki
zen eta Burundako Quesos Albeniz taldeko Hugo Aznar
izan zen azkarrena (1:16:08), Ford Garaje Moderno
taldeko Ibon Diazen eta Sakana Group-Aralar taldeko

Martzel Etxeberriaren aurretik. Jon Erdozia 5.a sailkatu
zen, Sergio Lopez 6.a, Aimar Tadeo 15.a eta lehen urteko
bigarren kadeteetan, Mikel Uncilla 17.a, Aitor Ondarra
51.a, Oihan 53.a, Unax Trevejo 56.a eta Jon Chamorro
60.a. Talde onena Sakana Group izan zen.

18

KIROLAK

2019-06-07 Ostirala GUAIXE

Javier Borrega eta Xabier Borrega, lanean. SAKANA TRIATLOI TALDEA

Ongay eta Bergera, Irurtzun klubeko beste pilotari batzuekin. Gaur elkarrekin jokatuko dute. IRURTZUN

Sakanako triatletak Aritzalekun
bildu ziren

Irurtzunen, pilotako
finalerdiak jokoan

Garcia de Eulate 21.a sailkatu zen sprintean,
eta Asier Lizarragak olinpikoko proba osatu zuen
TRIATLOIA

Maiatzaren 25ean Aritzalekuko
Triatloia jokatu zen izen bereko
kanpinean, bi distantziatan, eta
guztira 600 triatleta baino gehiago lehiatu ziren. Distantzia Olinpikoko proban –1,5 km igerian,
41 km bizikletan eta 10 km korrika– 163 triatletek lortu zuten
helmugara heltzea eta Asier
Lizarraga 126.a iritsi zen helmugara (3:01:37).
Sakana Triatloi Taldeko hiru
kide sprint distantziako proban
aritu ziren. 187 triatleten artean
Saltoki taldeko Ander Noain
(1:02:15) eta Anaitasuna taldeko
Nuria Rodriguez (1:15:31) gailendu ziren. Sergio Garcia de Eulate altsasuarra 21.a sailkatu zen
(1:14:28), Juan Luis Maiza etxarriarra 53.a (1:21:14), beteranoen
2 mailan hirugarrena, eta Mikel
Lakuntza 58.a (1:22:19). Horretaz
gain, Xabier Borrega 82.a sartu
zen helmugara (1:27:09) eta Javier
Borrega 83.a (1:27:12).

Bestalde, Jon Iturrioz, Xabi eta
Juan Carlos Gomezek taldeka
hartu zuten parte eta bigarrenak
sailkatu ziren sailkapen orokorrean. Eta errelebo mistoetan,
Saioak igeriketa segmentuan eta
Ivan Sobredok bizikletan eta
korrikan hartu zuten parte.

Ejea de los Caballeros
Igandean I. Ejea de los Caballerosko Triatloi Olinpikoa No
Drafting jokatu zen (1,5 km-40
km-10 km), eta Sergio Garcia de
Eulate bertan aritu zen, Altmetlla del Marko half triatloia prestatzeko. Altsasuarra 39.a sailkatu zen (2:22:27).

Txikienak Antsoainen
IX. Antsoain Triatloia jokatu zen
larunbatean. Mutilen benjaminetan Oihan Andueza 7.a eta
Eneko Razkin 9.a sailkatu ziren
eta mutilen haurren mailan Hegoi Lakuntza 5.a.

XXVII. Irurtzungo eta Arakilgo Pilota Txapelketako eta Emakumezkoen I.
Domingo Nagore Memorialeko finalerdiak jokatuko dira ostiralean eta astelehenean
Irurtzungo pilotalekuan. Finalak ekainaren 15ean erabakiko dira, Trinitate festetan
PILOTA

Irurtzungo pilota txapelketa azken txanpara heldu da. Aurreko
astean jokatu ziren gizonezkoen
XXVII. Irurtzungo eta Arakilgo
Pilota Txapelketako final laurdenak eta finalerdi bat, eta asteburu honetan gainontzeko finalerdien txanda izanen da.
Emakumezkoen I. Domingo
Nagore Memorialean, aurreko
asteburuan finalerdi bat erabaki
zen eta gaur, ostiralean bigarrena jokatuko da. Jakina denez,
pilotari amateur eta afizionatu
onenak lehiatzen ari dira txapelketa honetan, eta finalak Irurtzungo Trinitate festetan jokatuko dira, ekainaren 15ean.
Tartean Ongay eta Bergera sakandarrak ariko dira.

Emaitzak

Asteburukoa

Aurreko asteburuan
jokatutako partiden
emaitzak:

Irurtzunen asteburuan
jokatuko diren partidak:

• Irurtzun-Arakil Txapelketa.
Senior mailako final
laurdenak:
Ongay-Bergera 22 /
Barbajero-Irurita 8
	Astiz-Peñas 22 / SalaberriaMariezkurrena 16
Olazabal-Gorriti 20 /
Uribe-Arbizu 22
Promesen mailako
finalerdia:
Telletxea-Artola 21 / Ruiz de
Larramendi-Azkarraga 22

Ostiralean, 18:30ean.
• Emakumezkoen I. Domingo
Nagore Memoriala.
Olatz Ruiz de Larramendi /
Iera Agirre
• Irurtzun-Arakil Txapelketa.
Promesak: Osa-Odriozola /
Olaetxea-Apezetxea
Seniorrak: Ongay-Bergera /
Iriarte-Sarasa
Astelehenean, 20:00etan. •
• Irurtzun-Arakil Txapelketa
Seniorrak: Astiz-Peñas /
Uribe-Arbizu

Ganboa
txapelduna
PILOTA Nafar Kirol Jolasetako
Binakako Txapelketako finalak
jokatu ziren Labriten larunbatean.
Haurretan, Aldabideko Baztarrikari
eta Lakuntzari 18 eta 6 irabazi
zieten Oberenako Sanchezek eta
Larrainzarrek. Jubeniletan,
Oberenako Oskozek eta Ganboa
arbizuarrak 22 eta 7 hartu zituzten
mendean talde bereko Igoa
etxarriarra eta Santesteban.

NAFARROAKO PILOTA FEDERAZIOA

GANBAZELAIA

GUAIXE 2019-06-07 Ostirala

AGENDA

ALTSASU Altsasuko Dantza
eta Musika eskolako gitarra
ikasleen kontzertua.
13:00etan, Iortia kultur gunean.

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

OSTIRALA 7
ETXARRI ARANATZ Beldurrik
gabe hezi hitzaldia eta bost
film laburren aurkezpena.
Hizlaria: Leticia Garces
Larrea pedagogoa. Etxarri
Aranazko zonaldeko oinarrizko
gizarte zerbitzuetarako
mankomunitatea.
18:00etatik 19:30era, kultur etxean.

50. urteurren festa.
10:00etatik aurrera, plazan.
ITURMENDI Sakanako Parapente
eguna. Kontzertuak: Kota Zero
eta Patxuko taldeak.
19:00etan eta 23:00etan (hurrenez
hurren).
IRURTZUN Munduko arrozak.
10:00etan, Foru plazan.

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

ALTSASU Konpost banaketa festa.
11:00etan, Txioka ondoko
konpostagailuan.

ALTSASU Altsasuko Dantza
eta Musika eskolaren euskal
dantza ikasleen Sorkuntza
ikuskizuna.
19:30ean, Iortia kultur gunean.

ETXARRI ARANATZ San Kiriko
txirrindularitza eskolarteko saria.
Aralar Txirrindularitza taldea.
16:00etan, Burundabiden.

ARBIZU ETA ETXARRI ARANATZ
Euskal presoak Euskal Herrira.
20:00etan, plazan.
ALTSASU Altsasukoak aske.
20:00etan, udaletxe parean.
ALTSASU La pequeña Suiza
gaurkotasunezko filma.
22:00etan, Iortia kultur gunean.

LARUNBATA 8
ETXARRI ARANATZ Ikastolako
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ALTSASU Gaztewood jai erraldoia.
21:00etatik aurrera, Burunda frontoian.

IGANDEA 9
ALTSASU Urkiaga, Okoro, Albako
harria eta Generalen haitza, 23
km-ko mendi irteera.
07:00etan, Altsasuko
Mendigoizaleen egoitzatik.
ETXARRI ARANATZ
Hamaiketakoa eta Puro
Relajoren kontzertua.
12:30etik aurrera, Aritzalko jatetxean.

ETXARRI ARANATZ Musika
plazan: Musika Eskolako ikasleen
ikasturte amaierako kontzertua.
19:30ean, plazan.
ARTXIBOA

ALTSASU La pequeña Suiza
gaurkotasunezko filma.
19:30ean, Iortia kultur gunean.

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.

ASTELEHENA 10
ALTSASU Pentsio duinen alde.
Nafarroako Pentsionistak
Martxan eta Otsailaren 22ko
Plataforma.
12:00etan, Zumalakarregi plazan.
ETXARRI ARANATZ Zirko
tailerreko ikasleen erakustaldia.
17:30ean, kultur etxean.

ASTEARTEA 11
ZIORDIA Kafe konpondu.
18:00etatik 20:00etara, plazan.

ANDRA MARI IKASTOLA

ETXARRI ARANATZ Andra Mari ikastolaren 50. urteurrenaren bideo
proiekzioa, argazki eta eskulan erakusketa.
Ostiraletan 16:00etan 20:00etara, larunbatean 10:00etatik 15:00etara eta
igandean 10:00etatik 15:00etara, kultur etxean.

ASTEAZKENA 12
LAKUNTZA Kafe konpondu.
18:00etatik 20:00etara, plazan.

OSTEGUNA 13
IRURTZUN Nerea Baldaren
Atzerrian liburuaren aurkezpena.
19:30ean, Pikuxarren.

UTZITAKOA

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

IRAGARKI SAILKATUAK

· Yomna El Kasmi El Ogdi, maiatzaren 25ean Altsasun
· Kiara Asurabarrena Katarain, maiatzaren 30ean
Lakuntzan
· Ane Razkin Galarza, maiatzaren 30ean Lakuntzan
· Kattalin Mazkiaran Reparaz, maiatzaren 31n Arbizun
· Axio Garcia Gurutxarri, ekainaren 1ean Altsasun

HIGIEZINAK

Ahazten ez dena ez da inoiz hilko

EZKONTZAK
Dulantziren Lakuntzako lagunak

LANA / NEGOZIOAK

· Iñaki Gastaminza Mendi eta Izaskun Perez Izagirre,
maiatzaren 11n Ziordian

HERIOTZAK

ESKELAK JARTZEKO: 948 56 42 75

· Concepción Cervera Carrasco, ekainaren 1ean Altsasun
· Yasone Ortega Delgado, ekainaren 2an Lakuntzan
· Remedios Rojas Moreno, ekainaren 3an Etxarri
Aranatzen

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.

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

EGURALDIA ASTEBURUAN
Ostirala, 7

Min.

7

o

Larunbata, 8

Max.

19

o

Min.

6

o

Max.

23

o

Zerua hodei gutxirekin
egongo da, goi-hodei
batzuekin, egunaren
amaieran hodeitsu geratzeko
joerarekin.

Goizaldean hotza egingo du,
baina eguzkiak eguna berotuko
du pixkanaka. Gau partean, ipar
haizearekin batera, hodeiak
agertzen joango dira.

Igandea, 9

Astelehena, 10

Min.

10o

LOKALA ERRENTAN
Etxarri Aranatzen lokal
komertziala alokatzen
da: 72 metro karratuko
azalera du eta bulego
bezala prestaturik dago,
herriaren erdigunean.
Interesatuek deitu 635
740 439 tfnora.

Max.

20o

Ipar haizeak eguraldi bustia
ekarriko du gurera.
Tenperatura epelak izango
dira, zeru hodeitsuaren
ondorioz.

Min.

5o

Max.

16o

Eguraldi petrala izango dugu
astelehenean. Alde batetik
haizea zakar ibiliko da eta
bestetik zaparrada mardulak
botako ditu egun guztian zehar.

LAN ESKAINTZA
Urdiaingo Udalak begiralea kontratatu nahi du
Udan euskaraz kanpainarako: lanaldia ekainaren 24an hasi eta uztaila
amaitu arte izango da.
Ezinbestekoak EGA edo
baliokideak. Lan motarekin lotutako ikasketak ere
baloratuko dira. Izena
emateko azken eguna
ekainaren 21ean, Urdiaingo udaletxean.
Aisialdiko begiraleak
Lizarragan: Ergoienako
Udalak garilaren 15etik
31ra udan euskaraz aisialdi 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 zerikusia
duen titulua eta euskaldun
izatea.
Lakuntzako Udalak
Udan Euskaraz Jolasgunerako begiraleak
kontratatu nahi ditu:
lanaldia ekainaren 20tik
uztailaren 26ra, 10:00etatik 13:00tara izango da.

Interesa dutenek Curriculum-a eta ekintzen proposamena ekainaren
14an aurkeztu beharko
dute Udaletxean. EGA edo
baliokidea izatea derrigorrezkoa izango da.

OHARRAK
SDOZEren Udaberriko
tonbolako zozketaren
zenbaki sarituak: Tablet
3708 / Smartwatch 1878.
Saridunak Xagu informatikatik pasa daitezke.
Sakanko Dendari, Ostalari eta Zerbitzuen Elkartea.
Odol-emateak: Arbizun
garagarrilaren 11n eta
Olaztin 12an, 17:00tatik
20:30ra. Www.adona.es/
eu.
Olaztiko Udalaren Bandoa: San Juanetako su
txikiak kalean egitera
animatzen diren bizilagunek udaletxean jakinarazi ekainaren 17a baino
lehen, lurra babesteko
materiala jartzeko.
Uharte Arakilen 2018an
jaiotako haurren zapiak:
erroldatuta dauden umeei
festetan zapia banatuko
zaie. Erroldatuta ez dauden familiek eta interesa
dutenak, ekainaren 7a
arte eman dezakete izena
Udal Bulegora bertaratuz,
edo email bat bidaliz
info@uhartearakil.com.
Lakuntzako San Saastin
musika eskola: 20192020 ikasturterako matrikula egiteko epea zabalik garagarrilaren 14ra
arte. Garagarrilaren 24an
instrumentu-erronda eginen da haur eta helduen-

tzat. Interesatuek Udaletxean izena eman behar
dute ekainaren 20a baino
lehen.
Arakilen txakurren identifikazioa eta errabiaren
kontrako txertaketa
egiteko deialdia: ekainaren 10ean Ihabarren
(13:00etan), Hiriberrin
(13:30ean), Egiarretan
(19:00etan) eta Etxeberrin
(20:00etan), ekainaren 11n
Satrustegin (12:00tan),
Zuhatzun (12:30an), Ekain
(13:00etan) eta Etxarrenen
(14:00etan). Animalien
jabeak NANa eraman
behar du derrigorrez, prezioak eta informazio gehiago Arakilgo Udalean.
Crowdfunding Kanpaina: Aritz Ganboa de Migel
artzain-gaztagile arbazuarraren erronkan parte
hartzera gonbidatuta
zaude. Arruazutik Izabaraino mendi lasterketa eta
gazta trukaketa “Bideak”
dokumentalean jasotzeko
kanpaina laguntzeko diru
bilketa egiten ari dira.
Informazioa http://www.
bideakdokumentala.eus/
eu/crowdfunding-kanpaina web-gunean.
Bidelagun izan nahi?
Mintzakide programaren
bidez euskara praktikatzera elkartzen dira hizkuntza ikasten ari direnak
eta hizketatzeko ohitura
dutenak. Euskaldun batekin, bidelagun batekin
aritzen dira. Bidelagun
izan nahi duzu? 600 482
024 telefonoan edo AEKren Itsasi euskaltegian
duzu informazio guztia
guztia.
www.iragarkilaburrak.eus
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Sarrionandiaren eta
Atxagaren erdian, Balda
'Atzerrian' eleberria argitaratu berri du Nerea Balda idazleak. Idaztea betidanik
gustatu zaiola esan du irutzundarrak, baina duela bi urte hasi zen "serio" hartzen.
Orduan iritsi ziren literatur lehiaketetako sariak. Azkena, liburuaren argitaratzea
Gaur egun sakelako telefonoarekin ere lan ederrak egin daitezke.

Sakanako hizkera film
laburretako hizkuntza
Sakanako Mank-ek bideo lehiaketa antolatu du. Lanak
aurkezteko epea garagarrilaren 9an amaitzen da
SAKANA
Sakanako hizkera gizarteratzea
eta bultzatzea da Opazank! Sakanako Mankomunitateko euskara zerbitzuak antolatu duen
bideo lehiaketaren helburua.
Izan ere, Naiara Ibero euskara
teknikariak azaldu duenez, "sakandar batzuek hizkera erabiltzen
dute, beste batzuen kasuan ezagutu bai, baina erabili ez eta bada
herritarren artean hizkera ezagutzen ez dutenak ere". Igandean,
garagarrilaren 9an, lanak aurkezteko epea amaitzen da.
"Proiektu polita iruditzen zaigu". Ideia Altsasuko Udaletik

hartu dute, izan ere, duela hainbat urte Altsasun herriko euskalkia bultzatzeko antzeko lehiaketa bat antolatu zuen. Lehiaketan parte hartzea "erraza" da:
kuadrila edo talde batean parte
hartu, eta bideoek gutxienez 5
eta gehienez 10 minutuko luzaera izan beharko dute.
Lanak euskara2@sakana-mank.
es helbidera bidali behar dira
wetransfer bidez. 1go saria Sakanako dendetan erabiltzen 400
euro da eta 2.a zortzi lagunendako afaria. Parte hartzaileen artean
bideo kamera bat zozketatuko
dute.

Dantzen bidezko bidaia
Irantzu Gonzalez Dantza Eskolako ikasleek Munduko dantzak ikuskizuna
egin zuten igandean. Eserlekutik altxatu gabe ikusleek dantzaren bidezko
munduari buelta eman zioten. Eskolako ikasleek India, Brasil, AEB, Txina,
Frantzia, Afrika, Hawaii eta Irlanda herrialdeetako dantzak egin zituzten,
eta detailerik ez zitzaien falta.

IRURTZUN
"Betidanik" idaztea gustatu zaio
Nerea Balda irurtzundarrari.
Euskal filologian lizentziaduna,
Altsasu institutuan irakasle da
Balda. Eskolan zegoela gustukoa
izaten zuen idazlanak egitea bidaltzen zietenean. Pozik egiten
zuen. Baina "oso niretzat" idazten
zuen. "Literaturan ez dut inoiz
serio hartu". Duela pare bat urte
arte. Orduan hasi zen Balda literatur lehiaketetara lanak aurkezten, eta emaitzak jasotzen
ere. Getxoko Ramiro Pitillas
saria irabazi zuen iaz, eta saritutako narrazioa argitaratu du
orain Pamiela argitaletxearekin:
Atzerrian.
Literatur lehiaketetan parte
hartu duenean sariren bat irabazi duela esan du Nerea Baldak.
Hortaz, Iruñeko Egile Berrientzako Literatur Lehiaketan bi
sari jaso zituen idazleak 2017ko
edizioa: narrazioan 3. saria jaso
zuen Hitzordua lanagatik, eta
poesian aipamen berezia jaso
zuen Maleta bete mundu poesia
sortagatik. Iaz lehenengo sariak
iritsi ziren: Ahizpak lanak narrazioan irabazi zuen eta Patriketan gordeak olerkia modalitatean. Gainera, Getxoko Ramiro
Pitillas I. Literatur Lehiaketa
irabazi zuen ere Atzerrian,
abroad, á l'estranger, all'estero
eleberriarekin.
"Gustuko izan dut gauzak adierazteko nire modu hori". Txikitan
eta nerabezaroan egunerokoak
idazten zituen, bidai bat egiten
zuela bidai koadernoa idazten
zuen eta haurdun zegoenean
haurdunaldiaren inguruko blog
bat ireki zuen, blogak modan
zeudenean. Idaztea beti gustatu
izan zaio irurtzundarrari. Baina
"ez inori erakusteko". Ez zuen
"serio" hartzen. "Baina beti serioago edo fundamentuzko zerbait
egiteko gogoak neuzkan". Duela
bi urte "pixka bat serioago" hartzen hasi zen. Emaitza hainbat
sari izan da.

Nerea Balda idazlea 'Atzerrian' liburuaren aurkezpenean, Donostian. PAMIELA

"BETI IDATZI DUT,
BAINA OSO NIRETZAT:
BIDAIA KOADERNOAK,
EGUNEROKOAK,
BLOGA..."
Emakumeak izan ohi dira Baldaren idatzietako protagonistak.
Ahizpak narrazioak irabazi zuen
iazko Egile Berrientzako Literatur Lehiaketa eta La Manada
talde bortxaketa izan zen "aitzakia". Hala ere, testuingurua baino ez da, izan ere, protagonistak
lau emakume dira, haien erreakzioak eta bizipenak. Patriketan
gordeak izan zen poesia arloan
irabazlea eta hamabost poema
sorta bat da: "denetarik dago".
Poesia "pertsonalagoa" dela esan
du, eta gaiak "askotarikoak" direla: "barruan daukazuna ateratzea, zalantzak, erabakiak...".

Idaztetik literatura
Lehiaketa bat suertatzen zenean
"serioago" idazten hasten zen
Balda. Getxoko Ramiro Pinillas
lehiaketa zela jakin zuenean,
aspaldi idatzitako borradore batekin oroitu zen eta berreskura-

tu zuen. "Zerbaiterako balio zuen
begiratu nuen, pixka bat zuzendu, aldaketa batzuk egin eta bidali nuen". Bidali eta irabazi ere
egin zuen Baldak. Sariaren barruan lana argitaratzeko aukera
zegoen. "Sari hori irabazi izana
izan da bultzadarik handiena".
Liburua argitaratzea "prozesu
luze xamarra" izan dela aitortu
du Baldak. Pamiela argitaletxearekin kaleratu du Atzerrian lana.
Hala ere, epaimahai batek irakurri duenez "aldaketa gutxi"
egin behar izan ziotela esan du.
Londresen bizi den emakume
euskaldun bat da Atzerrian eleberriko protagonista. Itzultzaileinterprete izateko lan handia
egiten du. Gogora saiatzen da,
eta lortzen duenean, galduta du
bere burua, hustuta. Jose Angel
Irigarai Pamiela argitaletxe kideak adierazi duenez, eleberri
laburra den arren "benetako
erritmo bizia" lortu du.
Atzerrian liburuaren aurkezpenarekin dabil orain Balda, eta
"polita" izaten ari dela esan du:
"Aurrekoan lagun batek liburu
azokatik argazki bat bidali zidan
eta nire liburua Sarrionandiaren
eta Atxagaren artean zegoen.
Horrek inpresioa ematen du".
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Jatea kultura da

Altsasuko Dantza eta Musika eskolako txikienek emanaldia egin zuten. IORTIA

Musika eskoletako ikasturtea
amaituta, emanaldien garaia
Altsasuko Dantza eta Musika eta Etxarriko musika
eskoletako ikasleen emanaldiak izanen dira asteburuan
SAKANA
Gaur, 19:30ean, Sorkuntza ikuskizuna eginen dute Altsasuko
Dantza eta Musika Eskolako
ikasleek. Huntza, Ken Zazpi,
Kherau, Hevia eta Alboka taldeen
musikan oinarritutako abestien
doinupean dantzatuko dute dantzariek, eta euskal musikaren
adiera berriak erakutsiko dituzte. Aurreko astean eskolako dantzari txikiek Tradiziotik berrikuntzara ikuskizuna egin zuten.
Igandean, 12:30ean, gitarra
ikasleen emanaldia izanen da,
eta Altsasuko eskolako ikasleekin
batera, Etxarri Aranazko, Gas-

teizko Jesus Guridi eta Lakuntzako eskoletako gitarra ikasleak
ariko dira.

Musika plazan
Etxarri Aranatzen maiatzeko eta
garagarrileko igandetan 'Musika
plaza' zikloa egiten dute. Country
eta diziplina anitzetako emanaldia izan dira aurten, eta gospel
kontzertua aurreikusita zegoen.
Zikloaren azken emanaldia izanen da igandean eta, urtero bezala, Etxarri Aranazko Musika
Eskolak ikasturte amaierako
kontzertua eginen du, 19:30ean,
plazan.

Dena prest III. Gaztewood
jai erraldoierako
Bihar, larunbata, Altsasuko Gaztetxearen III. Film
Laburren lehiaketaren bukaera gala izanen da
ALTSASU
Momentu honetan, Burunda
frontoian, Gaztewood gala erraldoiarendako azken ukituak ematen ari dira. Edo azken aurrekoak.
Alfonbra gorria zabaldu, pankartak zintzilikatu, gonbidatuendako eserlekuak erreserbatu...
Bihar 21:00etan hasiko da Altsasuko zinemaren festa alternatiboa, protagonistak alfonbra gorritik pasatzen direnean. 22:00etan
jaialdia hasiko da.
Altsasuko Gaztetxearen Gaztewood III. Film Laburren lehiaketa herrikoia egin da 2019. urte

honetan. Guztira, 20 lan aurkeztu ziren eta maiatzaren 17an eta
19an film laburren emanaldiak
izan ziren Iortia kultur gunean
arrakasta handiarekin. Bihar
txapelketari amaiera emanen
diote Burunda frontoian ospatuko duten gala erraldoiarekin.
Sari banaketa ez ezik, Atzapar
rock taldearen musika, dantzak,
performanceak, gaztetxearen
historia eta sorpresa gehiago
egonen direla aurreratu dute
AGAtik. 21:00etan VIP pertsonak
alfonbra gorritik pasako dira,
eta 22:00etan gala hasiko da.

Ondo jatea gehiago eta zer ari
garen jaten jakitea are gehiago.
Bizi guztian egin zaio kasu jaten
denari, baina gehien bat
estetikoki ondo mantentzearren.
Azken aldian ahora sartzen
dugunaren kalitatea eta jatorriaz
gehiago arduratzen hasi gara
baina. Bazen garaia.
Jaten dugunari kasu egitea
gero eta nabariagoa da, ikusi
besterik ez dago eta ekologiko
gehiago saltzen dela dendetan,
eta azken aldian bertako
produktuari garrantzi gehiago
ematen hasi zaio. Egia esan
behar badut nik duela urte
batzuk egin nuen ekologikora
salto, baina Geltokin nagoenetik
ohartu naiz zeinen garrantzitsua
den bertakoa jatea eta sasoikoa.
Geltokin hasi naizenetik
produktuak nondik datozen
jakiteak aberats egiten
gaituela ikasi dut. Guk diogun
bezala, gure produktuei izen

abizenak jarri nahi dizkiegu.
Jaten dudan azalorea, edo
esnea edo eztia, zein herritatik
datorren, edo ekoizlea zein
den, bere produktua zein
maitasunarekin ekoiztu duen
jakiteak lasaitasuna eta poza
ematen dit. Horregatik esaten
dugu guk bezeroek ahora
sartzen dutenarekin kultura
sortu nahi dugula.
Geltokin bezala badira bertako
produktuei gero eta kasu
handiagoa egiten dieten jantoki
gehiago, hala nola Katakrak,
Baratza kafea…

Ondo jatea kultura da,
aukeratzen ditugun
produktuak aukeratzea
kultura da, produktuaren
jatorria jakitea kultura da,
produktu hori ekoiztean
lurra zaintzea kultura da,
jendeak honen inguruan
hausnartzea kultura da.
Ba al dago Euskal Herrian
kultur jarduerarik janari on
bat edo ardo kopa on bat hartu
gabe antolatzerik? Jatea
kultura da. Azken finean
erabaki bat hartzen dugunean
kultura da.

Lagunen artean
irauten ikasten
Castillo Suarez idazle altsasuarrak
'Irautera' poesia liburu berria
aurkeztu zuen Galarretako Kukuma
etxean, Araban, igandean.
Elkarreko Xabier Mendiguren
editoreaz eta hainbat lagunez
inguratuta, tartean sakandar asko,
egin zuen aurkezpena. Atxaga ere
gerturatu zen. Besteak beste,
Suarezek eskertza testu bat
irakurri zuen.

Lakuntzako festetako
kartelaren lehiaketa
martxan
Lakuntzako Udalak herriko festak iragarriko duen kartela aukeratzeko lehiaketa antolatu du.
Garagarrilaren 21eko 14:00ak
arte epea dago lanak aurkezteko.
Karteletan "Lakuntzako jaiak
abuztuaren 24tik abuztuaren 29ra
arte" testua agertu behar da.
Hiru kategoria daude: 10 urte
arte, 10-16 urte bitartean eta 16
urtetatik gorakoak. DIN-A1

UTZITAKOA

(59,4x84,1), DIN-A2 (42,0x59,4) eta
DIN-A3 (29,7x42,0) tamainetako
lanak onartuko dira. Sariak 30
eta 150 eurokoak izanen dira.
Informazio gehiago Lakuntzako
Udalean edo udaleko web gunean.
Garagarrilaren 28tik 30era
aurkeztutako lanen erakusketa
eginen da Lakuntzako igerilekuetako tabernan, eta 30ean,
18:00etatik 20:00etara, herritarrek
bozka emateko aukera izanen
dute; izan ere, haiek izanen dira
festetako kartel irabazleak haien
bozkekin aukeratuko dituztenak.

Akelarre filmerako
figuranteak behar
dituzte
Ekainaren 10etik 15era Akelarre
filmaren eszena batzuk grabatuko dituzte Urbasan, eta ile luzea
duten eta bizardunak diren gizonak bilartzen ari dira figurante lanak egiteko. Gainera, gizonek
180-ko altuera izan behar dute.
18 urtetik gorako gizonek parte
har dezakete. Interesatuek modline enpresaren web gunean
izena eman behar dute.
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Elkartasunaren eta
batasunaren koadroa
Patricia Paats artista argentinarrak Altsasuko auziaren ondoren antolatutako
manifestazioetan ikusitako elkartasuna islatu du koadro batean. Herrian bizi izan
duen elkartasunaren adierazle da. Arkangoa tabernan ikusgai dago
ALTSASU
"Altsasu beste mundu bat da".
Patricia Paats artista argentinarrak horrela deskribatzen du
Sakanako herria. Baina onerako
esaten du. Lehenengo aldiz etorri
zenetik altsasuarrak eta sakandarrak elkartasunez eta esku
zabal hartu zutela esan du Paatsek. "Eta hori ez dut beste inon
bizi". Altsasun jasotako elkartasun hori adierazten duen koadro
bat sortu du, Altsasuko auzia
salatzeko manifestazio baten
bukaera oinarri duena, eta herriko Arkangoa tabernan dago
ikusgai. Margolana Altsasura
"hemen gelditzeko" ekarri duela
esan du.
"Bizitzan gauza asko eskertu
ditut. Horietako bat Altsasura
etortzea izan da. Bizitza aldatu
dit guztiz". Duela zazpi urte inguru etorri zen lehenengo aldiz
Altsasura Patricia Paats. Madrilen bizi da argentinarra eta herrikide den Carlos Rivera artistaren eskutik iritsi zen Sakanara.
Riverak urtero urrian egiten den
Altsasuko Arte Azokan parte
hartzen zuen, eta Paatsi bere artelanak erakusteko esan zion.
Lehenengo Azoka horren ondoren
beste lau etorri ziren. Hortaz,
2016ko urriaren 15ean Altsasun
zegoen, Azoka zela eta. Altsasun
gau horretan gertatutakoak gertutik bizi izan zituen Paatsek.
"Hasieran txorakeri bat zirudien.
Tabernako istilu bat, besterik
gabe. Gero bizi izan dugun guzti
honetan bihurtu zen". Injustizia
bat dela dio argentinarrak, "eta
kondenak zer esanik ez".
Altsasuko auziaren "injustizia"
ez ezik, herriaren elkartasuna
da Paats koadroa egitera mugitu
duena. "Herriaren batasuna".
Altsasuko auziperatutako gazteen
atxiloketak eta auzia bera salatzeko egin ziren manifestazio
bateko bukaeraren argazki bat
ikusi zuen, Gure Etxea eraikinetik ateratakoa, Foru plaza jendez
beteta ikusten dena. Barruan

Daniel Sanz 'Pintxo' idazlea. UTZITAKOA

"Esaten didate, noiz sinistuko
duzu idazlea zarela?"
DANI SANZ 'PINTXO' IDAZLEA ETA MUSIKARIA
Sanzek 'Dena zekien gizona' eleberria argitaratu du

Patricia Paats artista Arkangoan jarri duen koadroaren aurrean. UTZITAKOA

"ALTSASUKO
ELKARTASUNAK
BARRUAK MUGITU
DIZKIT; BESTE
MUNDU BAT DA"
zerbait mugitu zitzaion. Batasunaren eta elkartasunaren irudia
zen. Eta irudi hori oinarri hartuta koadroa egitea erabaki zuen.

Hitz bat, batasuna
"Niretzat oso esanguratsua izan
zen hori ikustea. Salaketa eta
elkartasuna ikusten dira, eztabaidan sartu gabe. Bihotz oneko
jende asko ezagutu dut hemen,
eta horregatik batasun hori erakutsi nahi nuen". Koadroak abstraktura jotzen du, "inpresionista" da eta zuriak, grisak eta okreak
dira koadroan agertzen diren
kolore nagusiak. Kioskoak eta
elizak Altsasuko plaza dela argi
uzten dute, baita kioskoaren gainean dagoen pankartak gertaera
kokatzen du. Hala ere, koadroan
ez dira aurpegiak ezberdintzen,
ez dira pankartaren letrak irakurtzen. Koadroak "elkartasuna
eta batasuna" adierazten ditu.

Koadroa egitea erronka bat
izan da Paatsendako. Hainbat
hilabete kostatu zaio egitea, normalean margolan bat egitea kostatzen zaiona baino gehiago. Izan
ere, ideia bat zeukan buruan.
"Lana eman zidan nahi nuena
islatzea". Egun batean, azken
pintzelada eman zuen, eta ikusi
zuen. Orduan sinatu zuen, nahiz
eta ez zuen sinatzea pentsatu.
Koadro batean "hain gai konkretua" islatzen duela lehenengo
aldia da. Baina gertatukoa bizi
izan duenez, manifestazioetan
egon denez eta gurasoak ezagutu dituenez, "gorputzak eskatzen
zidan". Hortaz, margolana Altsasun gelditu behar dela uste du.
"Gai politikoa eta oso lokala da.
Beste leku batean ez da ulertuko".
Momentuz koadroa Arkangoa
tabernan dago eta artistak nahi
duena jendeak ikustea da. Baina
koadroa "polita ala itsusia" den
baino gehiago begiratzea nahi
du. Islatzen duena, kontatzen
duena, ikustea nahi du. Dagoeneko iritsi dira lehenengo zorionak eta kritikak: "baten batek
esan du bere burua ikusi duela,
baina ezinezkoa da oso abstraktua delako; beste batek elizaren
handitasuna kritikatu du...".

E. Carreño - E. Ruiz ETXARRI ARANATZ
Dena zekien gizona eleberria
kaleratu berri du Dani Sanz idazlea, edo Pintxo Egurre taldeko
abeslaria. Gaur, ostirala, 18:30ean,
Etxarriko Leku Ona tabernan
aurkeztuko du. Sakanarekin lotura dauka eleberriak, izan ere,
Erkuden Aldasoro bat agertzen
da. Ezagutu zuen lehenengo lekuetako bat izan zen Sakana, eta
agertu behar zela dio idazleak.

Azalean Egurre taldeko kamiseta
duen gazte bat agertzen da. Zerikusia badu eleberriaren protagonistarekin, Imanolekin?
Protagonista parrandazale amorratua da. Argazki hori 2009an
Lakuntzan ospatu zen Oinezean
egina dago. Alalerako argazki
bat behar nuen eta betiko zalantzak agertu ziren. Ordenagailua
garbitzen nengoela lagunaren
argazkia ikusi nuen. Imanol pertsonaia tragikoa da, baina argazkiko bezalako momentuak bizitzen ere badaki. Pertsonaia poliedrikoa da. Hori da bere aurpegietako bat.

Euskaraz argitaratzen duzun lehenengo eleberria. Idazten duzun
lehendabizikoa?
Bai. Euskaraz idazten eta argitaratzen dudan lehendabizikoa da.
Teknikoki idatzi dudan laugarren
eleberria da, baina lehendabiziko
biak nerabetasuneko gauzak eta
proiektuak dira. Gero Historia
del mal izeneko eleberri beltza
idatzi nuen erdaraz. Euskaraz
eleberri bat idatzi nahi nuen eta
Dena zekien gizona-rekin hasi
nintzen. Behin idatzita zegoela
kaxoi batean sartu nuen. Argita-

letxeetara ere bidali nuen, eta
ezetzak jaso nituenean nik neuk
argitaratzea pentsatu nuen.

Eta salmenta ere ongi doa, ez?
Prozesu eta promozio guztia nire
esku zegoenez, tirada hoberena
zein zen erabaki behar nuen. 300
aleko tirada egitea erabaki nuen,
eta gero gehiago eskatzeko aukera nuen. Duela hilabete bat
inguru beste 100 eskatu behar
izan ditut. Eta ongi, pozik. Etxarri Aranatzen eta Sakanan erostea uler dezaket, baina Bilbotik
eskatzea? Asko saltzen ari da.

Sinisten duzu idazlea zarela eta
liburu bat argitaratu duzula?
Nire laguna Amaiak, liburuaren
zuzentzaileak eta prozesu guztian
lagundu didanak, beti esaten dit
ea noiz sinistuko dudan idazlea
naizela, liburua salgai dagoela
eta saltzen ari dela. Baina ez
dakit nola bizi hau. Aurkezpenak
ere oso jendetsuak izaten ari
dira. Berri onak dira.

Imanol Altuna Lasa Iruñean bizi da.
Gertatzen zaizkion gauzak arruntak
dira.
Imanol pertsona arrunta da, langileen semea jaioa, Iruñean 1978an
jaioa eta gertatzen zaizkion gauzak normalak dira. Baina trama
sekulakoa da. Gauza arruntak
dira, baina gauzak nola bizitzen
dituen da kontua. Ez dira aparteko gauzak, baina badago puntu
oso berezi bat gertatzen zaiona
bizitzeko moduan. Zailtasunak
ditu gertatzen zaiona kudeatzeko.
Tramak interesa mantentzen du
denbora guztian. Emozioak eta
sentimenduak muturrera eramaten ditu. Oso benetakoa da.
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"Nik argi dut,
disfrutatzea eta listo"
Larunbatean 19 urte bete zituen Jabi Gasanz Barragan altsasuarrak eta hurrengo
egunean Zegama-Aizkorrin debutatu zuen. Bero itogarriak baldintzatutako proban,
206. postuan despeditzea lortu zuen (5:49:13), hanketan zauri eta baba latzekin
Maider Betelu Ganboa ALTSASU

1

Nola geratzen da gorputza halako proba baten ondoren?

Hankak lehertuta ditut, eta urratuekin, ezin korrika egin ezta
ongi ibili. Uste dut beroagatik
izan zela, zapatillak aurretik
ibiliak nituelako. 30 gradutik
gorako tenperatura zegoen, korrika egiteko eguraldi okerrena.

2

Noiz hasi zinen korrikan?
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Zegamakoa prestatzeko txipa
aldatu nuen. Astean zehar ordu
eta erdi-bi orduko saioak eta
asteburuan egiten nuen tirada
luzeagoa, 3 ordu eta erdikoa edo,
eta tarteka ere bizikleta pixka
bat. Txispa esaten dioguna, alde
batera utzi eta kilometroak eta
orduak sartzen hasi nintzen.

7

Zegamaz aparte, zein izan da
zure probarik gustukoena?

Egia da Zegama-Aizkorri bezalakorik ez dagoela?

Egia da. Ortzaurtetik pasatzen
zara eta buah, ikaragarria! Gero
Sancti Spiritu, Andraitz... oiloipurdia jartzen zaizu. Lasai atera
nintzen, nire erritmoan, eta
erregulatzen saiatu nintzen. Andraitzera arte oso gustura ibili
nintzen, baina azkeneko jaitsiera... kalanbreekin oso luzea egin
zitzaidan eta hor denbora asko
galdu nuen. Lehendabiziko maratoia izanda, gauzak ez dira
ongi egiten, eta poz-pozik ez,
baina egindakoarekin kontentu.

Lasterketetarako saltoa nola
eman zenuen?

Iaz Zegama-Aizkorriko Junior
Trailean (10 km) aritu zinen.

Maratoira saltoa emateko, zure
prestaketan aldaketarik egin
behar izan al duzu?

Niretzat oso garrantzitsua izan
zen duela bi urteko Tritoiena,
nire lehendabiziko karrera izan
baitzen. Eta agian duela hilabete bateko Nafarroa Xtrem, bikoteka egin genuen korrika Jokinek
eta biok, oso gustura.

Jokin Bereziartu lagunarekin
inguruko karreretan aritzen hasi
ginen. Aurrerago, pentsatu genuen distantzia luzeagoetara
saltoa eman behar genuela. Zegamarako eskaera egin genuen
eta zorte handia izan nuen, oso
zaila baita horrenbeste eskaeren
artean zurea tokatzea.

4

5

6

Mendian paseoak ematen
hasi nintzen. Egun batean Juan
Larrea nire bizilaguna Gurutzera korrika igotzen ikusi nuen,
eta esan nuen: " ba ni ere korrika hasiko naiz". Eta hola hasi
nintzen, duela 2 urte, pixkanaka.

3

Bai. 19 urte ditut, uste dut oraindik ere juniorra izango naizela.
Baina juniorrendako karrerak
ez dira oso esplosiboak eta nik
ez ditut oso gustuko. Nahiago
ditut 20-30 kilometrokoak.

Jabi Gasanz Barragan, igandean Zegama-Aizkorrin. UTZITAKOA

8

Jendetzaren artean zure lagunak eta ezagunak zeuden?

Legazpiko senitarteko batzuk
han zeuden eta ez nituen ikusi,
baina koadrilakoak eta bai, sartu ziren nire ondoan eta oso gustura egon nintzen. Jendearteko
pasillo horietan, animo horiek
kriston subidoia ematen dizute.

9

Azkeneko zati hori, jaitsiera ia
ikuslerik gabe gogorra egiten
dela diote.

Hor indarrekin baldin bazaude
oso azkar egin ahal duzu jaitsiera, baina ni lehertuta nengoen,
kalanbreekin, eta azken 4 kilometroak hiltzeko modukoak izan
ziren. "Amaitu behar dut bai ala
bai", esaten nuen eta buru gogorra naizenez, hala egin nuen
(5:49:13). Ez naiz korrikalari ona,
ez naiz oso azkarra, baina mendia gustatzen zait eta disfrutatu
behar da egiten duzunarekin.

10

Jornet eta halako figura horiek guztiak zer dira, beste
planeta batekoak?

Ez dakit beste planeta batekoak
diren baina oso-oso azkar joaten
dira. Ni nire erritmoan joan nintzen, baina egurra. Mendi lasterketetatik oso jende gutxi bizi
da. Ni honetan aritzen naiz mendia gustatzen zaidalako eta korrika egitea gustuko dudalako.
Badago honetarako bizi den
jendea, asko zaintzen dena, baina niri asko gustatzen zait jatea
eta zerbeza batzuk hartzea. Nik
argi dut, disfrutatzea eta listo.

11

Hemendik aurrera zer?

Maratoi erdiak prestatu
nahi ditut eta txispa hartu, Zegama prestatzeko txispa asko
galdu baitut. Ez dakit igandean
Lakuntza-Aralarren ariko naizen,
azkeneko momentura arte zalantzan nago. Osoa: guaixe.eus

